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٧

  

  تاب الوقوفك

  

واب الث وله من األجرجعل  وعة،يصوبته الشر و،مجاعالوقف ما أقره العقالء باإل

عليها  (فاطمة و)عليه السالم (علي و)صلى اهللا عليه وآله(  الرسولوقفأقد  و،ريثكيء الالش

  ).السالم وهم الصالةيعل( بعض األئمة و)السالم

  : يف فضلهات ي مجلة من الرواكيإلو

تبع الرجل بعد موته يس يل: ، قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب فعن هشام بن سامل، عن

 سنها ىسنة هد واته فهي جتري بعد موته،ياها يف حجرأصدقة : ثالث خصال إالّ من األجر

  .)١(دعو لهيولد صاحل  وعمل ا بعد موته،يفهي 

ستغفر يولد صاحل : قال إالّ أنه  مثله،)عليه السالم(  عن الصادق،ث احلليبييف حدو

  .)٢(له

عمل ا يسنة :  فقال،لحق الرجل بعد موتهي ما :قلت له:  بن عمار، قالةعن معاويو

الصدقة  ونقص من أجورهم شيء،ي أن ريون له مثل أجر من عمل ا، من غكيعد موته، فب

 عتق عنهما،ي وقدتصي وجحي وه بعد موما،يدعو لوالديب يالولد الط وة جتري بعده،ياجلار

   يف هماكشرأ:  فقلتصوم عنهماي وصلييو

                                          







٨

  .)١(نعم: حجيت؟ قال

ستة تلحق املؤمن بعد موته، :  قال)المعليه الس( عبد اهللا أيب  عن،همسك  أيبعنو

ؤخذ يسنة  وها،يرجيصدقة  و،فرهحيب يقل وغرسه،يغرس  ولفه،خيمصحف  وستغفر له،يولد 

  .)٢(ا من بعده

 سألناه عن صدقة : قاال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب حممد بن مسلم، عن وعن احلليب،و

 صدقتهما لبين هاشم:  فقال،)ليها السالمع (صدقة فاطمة و)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا

  .)٣(بين املطلبو

صلى اهللا (  عن صدقة رسول اهللا)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،ميمر أيب عنو

عليها (ن فاطمة إ: قال و،هي لنا حالل: ، فقال)عليه السالم( علي صدقةو )عليه وآله

  .)٤(بين املطلب وجعلت صدقتها لبين هاشم) السالم

ه يناح علي أن ىوصأ )عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت:  قال،عن حممد بن مهرانو

  .)٥(نفقي ل موسم ماالًك لوقفأسبعة مواسم، ف

ما  ويف الوقف،) هما السالميعل( ي علحممد احلسن بنأيب  إىل تبك أنه ،عن الصفارو

ن إ هلهاأوقفها يب ما حس على ونكالوقوف ت: ، فوقع)عليهم السالم (ه عن آبائهي فيرو

  .)٦(شاء اهللا

                                          















٩

 شاءن إ هلهاأقفها يحسبما  على الوقوف:  قال)عليه السالم(  عنهىة أخرييف رواو

  .)١(اهللا

تان رياحلبس ذخ والصدقة:  قال)عليه السالم( ني املؤمنري عن أم،عن الدعائمو

  .)٢(ومهمايل فدعومها

عبد :  فقال)عليه السالم(علياً  ني املؤمنرير أمكذ  أنه:)عليه السالم( اهللاعبد  أيب عنو

:  للفقراء، فقالهماله فجعله صدقة مقبولة جتري بعد إىل اهللا قد أوجب اهللا له اجلنة عمد

  .)٣(لتصرف وجهي عن النار وين جعلت هذا لتصرف النار عن وجهيإاللهم 

 ) عليه وآلهصلى اهللا( تصدق رسول اهللا: قالأنه ) عليه السالم( عبد اهللا أيب عنو

  .)٤(افهيضأ على نفق منهايان ك وموال جعلها وقفاً،أب

ن إ: )هم السالميعل ( عن آبائه)عليه السالم( جعفر الباقر أيب  عن،سيعن ضرو

ال أ: ه فقالي علفغرس غرساً يف حائط له، فوقي مر برجل )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا

حائطي  أن ا رسول اهللاي كشهدأ: رجللقال اف :قال أن  إىلصالأثبت أغرس  على كدلأ

فَأَما من ﴿ :وتعاىل ك من أهل الصفة، فأنزل اهللا تبارنيفقراء املسلم على  خمصوصةةهذا صدق

  .)٥(﴾فَسنيسره ِللْيسرى صدق ِبالْحسىنو ىاتقَ و أَعطى

   ن من الصحابة ذوكي مل :قال أنه  عن جابريعن الغوايل، روو

                                          













١٠

  .)١(وقف وقفاً إالّ مقدرة،

 سبل واألصلحبس : قالأنه ) صلى اهللا عليه وآله(  عن النيب،اجلمهور أيب  ابنيروو

  .)٢(الثمرة

سبلت  وصلهأن شئت حبست إ:  قال)صلى اهللا عليه وآله( أنه يليف درر اللئاو

  .)٣(مثرا

  .تعاىلشاء اهللا ن إ خرأيت بعضها اآليس وات،يها من الرواريغإىل 

  

                                          









١١

  .}ة املنفعإطالق واألصلس ي الوقف عقد، مثرته حتب:قال يف الشرائع{: )١ مسألة(

  ففي مثل الوقف،كتارة ذا وون تارة هذاكي أو قاع،يإ أو ،هل الوقف عقد: أقول

  .حتماالتا ،قاعيما أشبه إ ويف مثل وقف املسجد وة عقد،يالذرعلى 

ما عن كمن قسم العقود،  أنه  علىصحابطباق األإ مطلقاً، بونه عقداًكاستدل ل

 أما القبول فهو عقد، إىل تاجحيلما ك والقبول، إىل تاجحيبأنه  وجامع املقاصد، وكاملسال

  بدون رضاه،إنسان ك عدم دخول شيء يف ملاألصلن  فألىما الصغرأ و فواضح،ىربكال

لثاين منظور ة يف الوجه ايلكال و،ىصغر وىربكه يطباق مناقش فذ اإلإها نظر واضح، يفو

  .همايرد علي إذ ،هيف

 حىت اجي، بل األظهر عدم االحتإشكالالقبول مطلقاً حمل  إىل تاجحيالوقف ن إ :أوالً

  .كذل على ليالعامة، لعدم الدل و اخلاصة، بلوقافيف األ

 رثاإلك يف الشرع، ريثك بال رضاه إنسان كعدم دخول شيء يف ملن إ :اًيثانو

  ماءنسان اإلكنبع يف مل إذا ماي القصد، خصوصاً فىرين ال قول م على ازة املباحاتيحو

 إىل اجهيحد احتأقل يالبطون الالحقة، فإنه مل  إىل ذا بالنسبةكه و،كحنوه ذل أو معدنأو 

  .قبوهلم

 الصادق وعلي والزهراء وة عن النيبي املرووقاف باأل،س بعقد مطلقاًيونه لكاستدل لو

ان القبول شرطاً كلو  واً،إطالقها القبول ير فكذيإا مل ف )السالم وهم الصالةيعل( اظمكالو

 صالة عدم اشتراط القبول، بل الظاهرأ إىل ضافةان عن وقت احلاجة، باإلي البريان من تأخك

   ربط فائدته أو ،كخراج عن امللنوع من اإلأنه 



١٢

  .مجاعة خاصة أو شيء أو إنسانب

 أما القبول، إىل تاجحي، فلذا ال كملر لليبأنّ مثل وقف املسجد حتر: لياستدل للتفصو

  .املتويل، فهو عقد أو املوقوف لهو الواقف نية فهو تعامل بيرمثل وقف الذ

  .مكالقبول حم إىل اجي فأصالة عدم االحتكلو ش والظاهر األول،: قولأ

  .قاعاً ال عقداًيإونه كد يؤي أيضاً األصلس يالوقف حتب أن  علىظاهر ما دلّن إ مث

ن الوقف عبارة عن إنفس العقد، الظاهر الثاين، ف أنه  أماألصلس يالعقد حتبل مثرة همث 

 من خذاًأ ،ل املنفعةيتسب واألصلس يقد عرف بعض الفقهاء الوقف بأنه حتبو، األصلس يحتب

  .)١(سبل املنفعة واألصلس حب: النبوي

ف يذه التعارذ املراد من هإة، يوا لفظكف أشبه بياملناقشة يف التعار أن الظاهرو

 لفاظ، ال األكالش و الرتاعىهي املرجع لد وقة املعلومة يف األذهان،ياحلق إىل شارةاإل

 لواكشأ وف،ية يف التعارياجلامع وةياعتبار املانع على ن أصر مجاعةإ وف،يورة يف التعاركاملذ

  .ك ذلريان غيرين ية لآلخوند الذيفاكال واجلواهرعلى 

 ف العدم،يهلا، ظاهر التعار أصل منفعة ال أو ه،ية فال منفع أصل صح وقفيمثّ هل 

 ى داره اليت ال تبقك، فلو أجر املال)عليهم السالم (ني املعصومأوقافظاهر  وده النبوييؤيو

لو وقف و.  منفعةبال أصل صح الوقف، ألنهية عام، مث وقفها مل ائة عام، ملدة مائثر من مكأ

  . واحد من الفقهاءري قال غكبذل وهلا، أصل فعة ال، ألا منأيضاًاملستأجر األجرة مل تصح 

  تمل الصحةحيو

                                          

        





١٣

قّن من يتما يف إالّ األمر العريف على ارعادة الشيعلم زيمل  و،عريفمر أذ الوقف إهما، يف

الوقوف حسب ما وقفها : ات، مثلطالقشملها اإليل عرفاً فياملنفعة تقبل التسب و،كذل

 كذلك، اًكوا ملكقال بصحة يما ك، فك حاله حال املل الفاقد للمنفعةاألصل و،)١(هلهاأ

  .ر لهيالتحر أو كد للمليذ الوقف عبارة عن التحدإونه وقفاً، كقال بصحة ي أن لزمي

ن إ ثياملسجد، حكة خاصة يفيكالشارع يف مورد خاص جعل  أن ثبت ذاإنعم 

ان مسلوب ك إذا هصح وقفيه، ال ي ملسجد ال منفعة ف عدم معىندلة من األاملستفاد عرفاً

هذا فلو وعلى  حنوه، أو ارجي املسلوب املنفعة بإك فحاله حال امللكيف ما عدا ذل أما املنفعة،

  .لفتأم املستأجر املنفعة صح، واألصل كوقف املال

  

                                          





١٤

 ماك ،}ه املعاطاة املظهرة للقصديصح فيم أاللفظ  إىل تاجحيهل الوقف {: )٢ مسألة(

عطاء إ أو فرشه يف املسجد، وشراء الفرش أو ،ني بابه للمصلحتتعارف بناء املسجد مث فإذا 

عليه (  من قوله،ة، احتماالني للذروا وقفاًكرب يف وقت خاص عالمة لكد األلالو إىل الدار

صالة عدم آ و،)٢(اتيال بالنعماأل نأمن  و،)١(المكرم الحي والم،كلل الحيمنا إ: )السالم

 ثي، ح)هم السالميعل (همأوقاف على  الدالةدلةاهر بعض األده ظيؤي واللفظ، إىل اجياالحت

  . الوقفأدلة إطالق هلشميتابة، بل كتفوا بالكم اأهر الظان إ

ا صدرت مقترنة أعلم هل يتابة اليت مل كراد به اليتابة، كال اعتبار بال أنه ما قالوه منو

ات إطالقشمله ية، فيقورنت بالن إذا مايتابة فك االعتبار بالىريال فالعرف إ وم ال،أة يبالن

  .دلةاأل

 إىل سائر العقود اليت ال حتتاجكون الوقف ك أيضاًاللفظ  إىل اجيد عدم االحتيؤيما ك

  .املعاطاة هايري فجيقول املشهور، بل  على اللفظ

منا إها ريغ وةحي الصرلفاظلم حول األكهذا فالتوعلى  املظهر، وةية النيفاكاحلاصل و

نا ككش و الوقف أنه أرادعلمنا أما إذا م ال،أ الوقف  أرادهل أنه  يفكش  إذانفع ألجل ماي

  .صحته وقفاًبان الالزم القول كعدم صراحته،  ويف صراحة املظهر

 ،اتيردوها يف الروا أو،)سلبت( و)حبست( و)وقفت( :ةحي الصرلفاظاأل و:قالوا

خران، مثل لفظان اآلال أما ح هو األول،يل بأن اللفظ الصريق و،كفهم العرف منها ذلو

  .ظهرأ الثاين وحنوه فهي جمازات، وحرقت

                                          







١٥

نه الذي ورد يف نعم، أل: لية، قيالعرب إىل تاجحياللفظ، فهل  إىل اجيقلنا باالحتن إ مث

  . العدماألصل و،هي فكوكات، فانعقاد الوقف مبا عداه مشيالروا

 على ليدل الدلي فلم ة،يلمون بالعربكتيانوا ك) عليهم السالم(ال، ألن األئمة : ليقو

ة، بل هو القاعدة مطلقاً يالعرب إىل اجي عدم االحتاألصل ومة،كات حمطالقة، فاإلياخلصوص

تاط حيما  إالّ ة سائر اللغات يف العقوديفاك إىل لذا ذهب املشهور وة،يعرف اخلصوصيما مل يف

  .دي مقريغ من تاطالق، لإلإشكال حمل أيضاًه ريغ واحكحنوه، بل يف الن واحكالنكه يف

ن هلم لغات خمتلفة باتباع لفظ خاص يف يلزم الناس الذأالشارع  أن عادبده استيؤيرمبا و

  .ل آن، بل هو ضرب من التحملكة يمعامالم اجلار

  .ةي يف لزوم العربكحنوها، ال ش وةيالتلب والصالة وذاننعم يف مثل األ

 أن  أجاز لسلمان الفارسي)ه وآلهصلى اهللا علي( يبالن أن نم مبا رواه العامة، عتينيال و

 مايف إالّ ن التعدي عنه،كميلو ثبت ال  وة، لعدم ثبوته من طرقنا،يصلي قومه باللغة الفارسي

ان كف يك واملهم،وهم من باب األأهم ملصلحة  أو ،ان حاله حال صالة األخرسكإذا 

  .ه، فتأملي ما حنن فريفموضع املسألة غ

  



١٦

 ريغ إىل نعم، بل نسب: لي ق،} يف الوقف أم الةلقربشترط قصد ايهل {: )٣ مسألة(

  .ه مجاعةيذهب إل وال،: ليق و،صحابواحد من األ

 ىبدعو و، يف انعقاده بدون قصد القربةكما لو شيصالة عدم انعقاده فأاستدل لألول ب

 الصدقة إطالقب و،)هم السالميعل (ات وقوفهمير القربة يف رواكبذ وه،ي علمجاعة اإليالغن

 ال صدقة: حيالقربة، ملا ورد من الصح إىل الصدقة حتتاج وات،ي واحد من الرواري يف غهيعل

  .)١(عز وجلد به وجه اهللا يرأما  إالّ ال عتقو

صالة عدم االشتراط بعد أ حمجوج باألصلذ إل، كاج يف اليناقش القائل بعدم االحتو

سبل  و،األصلحبس : )معليه السال( قولهكقصد القربة، يمل  إذا ات ملاطالقمشول اإل

  .مهاريغ و)٣ (هلهاأحسب ما وقفها  على الوقوف: )صلى اهللا عليه وآله( قوله و،)٢(الثمرة

ة، بل يف ي الغنأمثالات إمجاع خصوصاً ى،ربك وى حمل نظر صغرمجاع اإلىدعوو

  .ان الشرائط عنهيب على  املشتملةصحاب من عبارات األريثكاجلواهر خلو 

 من أعمشتراط، إذ هو اال على دليال ) هم السالميعل ( وقوفهمر القربة يفكذو

  .استحباب أو االشتراط

د يرأن  إون الوقف صدقةك و،ما تقدم يف مسألة القبولكل ير شيء دلكنعم عدم ذ

الم، فإن ك ال أولالقربة إىل ل صدقة حتتاجكن كه، لي فإشكال فال عم األالصدقة باملعىن

 ىة األذيتنح): هم السالميعل (قوهلمك ،ةريثك شياءاأل على رطلقت يف األخباأالصدقة قد 

خص  األد الصدقة باملعىنيرأإن  و،ذاكه و،بة صدقةيالطلمة كال وق صدقة،يعن الطر

  ،المك ال أولالقربة فهو إىل احملتاجة

                                          









١٧

  .خاصة ببعض األقسام أو المكة ظاهرة يف نفي اليالرواو

 من تمشيال  أنه من أشبه، مع وتابكلهل ا أروه من صحة وقوفك ما ذكد ذليؤيو

  .قصدوايال  أو ،بعضهم القربة

  .القربة على املكف الثواب ال يف توقإشكالنعم ال 

  .القربة إىل اجيالطالق يف عدم االحت أو عيالوقف حاله حال البن إ :احلاصلو

  



١٨

حاً بأن يقبض قبضاً صحي فإذا مل ،}تشرط صحة الوقف بالقبضيهل {): ٤ مسألة(

ن كيقبض مل يالقبض شرط لزوم الوقف، فإذا مل  أو صح الوقف،ي مل كان بإجازة املالك

  :  احتماالت،صالًأشترط الوقف بالقبض ي ال أو حاً،يان صحكن إ والزماً

م هظاهر والثاين، إىل آخرون و،مجاعه اإلي علياألول، بل ادع إىل  واحدريذهب غ

  . يف اللزومشرطاً أو الصحة، أصل  يفشرطاًما إ ،القبض يف اجلملة إىل اجياالحت على مجاعاإل

 ان القبض شرط اللزوم،ك إذا قبض فله الرجوعيمل  إذا  القول تظهر يف مانيجة بيالنتو

قبض  إذا مايف واب بدون القبول،جيقع شيء فحاله حال اإليان شرط الصحة فلم كأما إذا 

ه يللموقوف عل وبض شرط الصحة،ون القك على ن النماء املتخلّل للواقف بناًءإبعد مدة ف

   .ونه شرط اللزومك على بناًء

ن كيمل ن إ هذا هو األظهر عندنا، و،القبض إىل اجياالحتمال الثالث، هو عدم االحتو

  .الوقف أدلةطالقات  إلكذل و، حجةإمجاع

  .)١(سبل الثمرة واألصلحبس : )عليه السالم( قولهك

  .)٢(هلهاأما وقفها حسب  على الوقوف: )عليه السالم( قولهو

لل حيمنا إ: قاعاً مشلهيإان كلو  و،)٣(وفوا بالعقودأ لي مشله دلان عقداًكنه لو ألو

ا يف اللزوم حنومهوالعتق  و فحاله حال الطالق،ريبعض التفاسعلى  ،)٤(المكرم الحي والمكال

  .جراء اللفظإمبجرد 

ا غالباً أمنها القبض، مع ر يف شيء كذيث مل ي، ح)هم السالميعل (لظاهر وقوفهمو

  ات،يع اخلصوصير مجكيف صدد ذ

                                          











١٩

 ،)٢(ةيصدقة جار و،)١(تاً يف اجلنةي اهللا له ب بىن مسجداًمن بين: أدلةات طالقإلو

  .كشبه ذلأما و

  .)٣(هيان هللا فال رجعة فكما  ليقصد القربة دل إذا مايشمله فيبل 

م يبتسل أو ،نين قبضه بصالة املصلّوكياملسجد ك العامة وقافبل القول بأن يف األ

ه ن له متول خاص شبكيمل  إذا م الشرعيكاحلا أو ،عل له متول خاصج إذا ماياملتويل ف

 املسجد أن أيت يف ذهنهميرعة، فهل تشذهان املأعده عن ب وصالتحمل، لعدم استفادته من الن

ه مل ي فإذا صلوا ف،ه أحديفصلّ يمل  إذا  الرجوعيناان للبكقصد به القربة،  وملك وبينإذا 

  .ن له الرجوعكي

  . العدماألصلان ك يف اشتراط القبض كذا شإو

  : اتياللزوم ببعض الروا أو  الشتراط القبض يف الصحةاستدل

قف يسألته عن الرجل :  قال،)عليه السالم( احلسن أيب ، عنىيحيح صفوان بن يصحك

 جعل هم، مثريلغ وان وقفها لولدهكن إ : فقال،ئاًي شكدث يف ذلحي أن بدو لهيعة، مث يالض

بلغوا  حىت تها هلميقد شرط وال وانوا صغاراًكن إ وها،يرجع في أن ن لهكيماً مل يهلا ق

 اصموهاخيمل  وهميلإسلّمها يمل  وباراًكانوا كن إ وها،يرجع في أن ن لهكيجوزها هلم مل يف

  .)٤(قد بلغوا وهوزوا عنحيم ال ها، أليرجع في أن وزوها عنه فلهحيحىت 

ه من جواب مسائله، عن حممد بن عثمان العمري، عن يما ورد عليعن األسدي فو

  :)عليه السالم( صاحب الزمان

                                          







 



٢٠

ل كه صاحبه، فيتاج إلحيعل لنا مث جيما  وتنايناح على ما ما سألت عنه من الوقفأو

تج، افتقر حيمل  أو اجه لصاحبه، احتيار فيلما سلم فال خك و،اريه باخليسلم فصاحبه فيما مل 

تنا يعل لناحجيما ما سألت عنه من أمر الرجل الذي أو :قال أن إىل  عنهاستغين أو هيإل

عل ما جي ونتهاؤم وؤدي من دخلها خراجهاي وعمرهاي وهايقوم فيم يسلمها من قي وعة،يض

وز جيال منا إها، يما عليعة قي جائز ملن جعله صاحب الضك فإن ذل،تنايبقي من الدخل لناح

  .)١(هري لغكذل

  : نظرنيثيال احلدكيف و

  :فقر ثالث على شتمليفألنه : ما األولأ

  .عدمه و ال القبض،عدمه وميار جعل القياملع أن  علىتدل: فاألوىل

  .ان املقابلة بالفقرة الثالثةكملو ، حىتانكجمملة مل: ةيالثانو

  .ما وقف على الءياألوالد هلم حق املخاصمة يف االست أن ظاهرها: الثالثةو

ن كيإذا خاصموا مل  ون هلم حق املخاصمة،كيان له الرجوع مل كلو  أنه من املعلومو

  .لةحد الدال إىل صلينه ال كشعار، لإث يقد رجع، نعم يف احلد وهلم

 ، مضافاًاألصل وقاوم القاعدة املتقدمةي أن نكتميف السند، فال يفهو ضع: أما الثاينو

 أن ئل عن الصدقة قبلإنه س :)عليه السالم(  عن الصادق،دعائممعارضته مبا عن الإىل 

   قبضت أو، جازان طفالًكن إ قبلت له أو ه،يقبلها املتصدق علإذا  : فقال،قبضي

                                          





٢١

  .)١(قبلي حىت س بشيءيقبل فلين مل إ ومل تقبض،

ر، ي ال مثل التحركيان مثل التملكم فاملوضوع خاص مبا ير التسليتقدعلى نه إ مث

  .ة االستنادينفع بعد معلوميعدم القول بالفصل ال  وحنوه، وسجداملك

خبار بطالن الصدقة باملوت أاللزوم ب أو حةستدالل الشتراط القبض يف الصاال أن ماك

القول بأن الصدقة يف  أو الصدقة، ووحدة املناط يف الوقف على قبل القبض، متوقف

  .إشكال حمل كل ذلك و، منهماعماأل أو راد ا خصوص الوقفيات يالروا

 ل جداً،ك، بعد فهم املشهور مشنيتيشعار الرواإد عن يرفع النصاف أن ن اإلكل وهذا

 كاملستدر ورها الوسائلكات ذي مجلة من الرواكهنا ول،كشأد عن القواعد يان رفع الكن إو

مل  كلذل ولة،كحد طريف املسألة مشأ على ن داللتهاكيف الباب الذي تاله، ل ويف هذا الباب

  .رها اجلواهركذيما مل كرها، كنذ

القبض شرط اللزوم ال  أن ان ال بد من االلتزام بقول املشهور، فالظاهركنه إذا إ مث

  . يف عدم اللزوم ال يف عدم الصحةهحنو واري لظهور لفظ اخل،شرط الصحة

  

                                          





٢٢

  .}ال خالف وإشكالز، بال يشترط يف الوقف التنجي{: )٥ مسألة(

لو ال  وق،ي بأساً بالتعلىريإال فالعرف ال  وملتلقاة من الشارع،ة ايفيك ألنه الكذلو

مر قطعي الوقوع أ على قاًيان تعلكة يف املتعلق، سواء ان القول بالصحكل املتقدم يالدل

، ك من ذل مانعاًىري ألن العرف ال ،ناًيد، متعيقدوم زكحمتمل الوقوع  أو ، الشمسعطلوك

براء يف عدم صحة اإل والعتق وف حال الطالقل الوقف، فحال الوقيشمله عموم دليف

  .قيالتعل

ه سواء ريغ وخرسال فاألإ وقلنا باشتراط اللفظ،ن إ شارةفي يف وقف األخرس اإلكيو

  .من هذه اجلهة

نا ككجراه مسلم مثّ شألو  و العدم،األصلان كعدمه،  و يف حصول الوقفكلو شو

  .ةمكحة حمصال على صالة محل الفعلأان كيف صحته 

 ة املتلقاة من الشرع،يفيكنعم، ألنه ال: د، قال مجاعةييشترط يف الوقف التأيهل و

  .)هم السالميعل (ني األئمة الطاهرأوقاف يف كح بذليللتصرو

ون كياناً ألن كما لو وقف مكفي املقدار الذي جعله، كيال، بل : قال آخرونو

) عليهم السالم(الم األئمة ك يف ما و،دلة األطالقة سنة، إلائم أو  سنة،نيمسجداً ملدة ثالث

 أن صحيالصحة، ف إىل نيبعض املعلّق وةومال صاحب العر وصص،خياملورد ال  ومورد،

  .م املسجد يف هذه املدةكون له حكي و، مسجداًة سنة مثالًائوقف ما استأجره مي

 إىل  وقفاًىبقيالوقف ال  أن الذي استظهرناه يف بعض املسائل يف شرح العروة،ن إ مث

 أنه إذا ماكة عرفاً يف طول الزمن، فيكصدق امللي، بل ما دام كذلكتد مي ال كاألبد، ألن املل

 ىري ألن العرف ،ة عرفاًيكسقط اعتبار املليهلها، أد يبأ وةي مث خربت القر داراًنسان اإلكمل

 الوقف وجارةاإلكة يكطوار امللأ إىل  بالنسبةكذلكة، يكبعدها ال مل و املدة،كتل إىل ةيكاملال

  راد ا املدةيات ي الرواألفاظر من لفظ األبد يف كما ذ وها،ريغ وةيالوصو



٢٣

  .)١(األرض وها ما دامت السماواتين فيخالد :قوله سبحانهكلة، يالطو

 أو بقاء آثار املسجد على ليه فال دليعل وه،ي ما حنن فري فحلّ املسألة غ،انكف يكو

ل عن االنتقاع، سقط احمل أو رت جزء الشارع،صا أن سائر املوقوفات بعد أو املدرسة

  .هاريغ وة يف سامراءيمسجد امللو ودلف أيب مسجدك

  

                                          





٢٤

 ال خالف، وإشكال، بال }هيصح الرجوع فيإذا مت الوقف بشرائطه ال {: )٦ مسألة(

  .عن بعض العامةإالّ 

 إىل و،)١(هلهاأحسب ما وقفها  على الوقوف: أدلة إطالق إىل ه مضافاًيدل عليو

 ريره اإلمام أمكما ذ و،عي الظاهرة يف عدم جواز الب)عليهم السالم( نيوقوف األئمة الطاهر

 بصورة  فإنه خاص)٢()عليه السالم( ع الوقف للحسنيجازته بإ يف )عليه السالم( نياملؤمن

  :اتيع الوقف، لبعض الروايأيت يف مسألة من شرط بيما سك كال مانع من ذل والشرط،

ت ي، اشتركجعلت فدا:  قلت)عليه السالم( احلسن أبا سألت: قال ،خرب ابن راشدك

ال :  فقال،األرض وقف أن ربتلفي درهم، فلما وفرت املال خأعيت بيجنب ض إىل رضاأ

ال : قلت. هيت علوقفأمن  إىل ، ادفعهاككال تدخل الغلة يف مل ووز شراء الوقوف،جي

  .)٣(تصدق بغلتها:  قال،عرف هلا رباًأ

  .خرات األيض الروابعإىل 

ان القول كما يف اجلواهر، ك بل الضرورة مجاع اإلى لو ال دعونصافن اإلكل وهذا

 املسجدكل الوقف املطلق ية، ال من قبيرل وقف الذيون الوقف من قبكع يف صورة يجبواز الب

 لورود مجلة من ، عنه، موجهاًىكحيما يس فيدرإ ابن كذل إىل ما ذهبكة، ينياحلسو

  :ك بذلاتيالروا

عة يفالناً ابتاع ضأن ) عليه السالم( جعفر الثاينأيب  إىل تبتك: ار، قاليخرب بن مهزك

 أو  من األرض،كع حصتي يف بكيسأل عن رأي و، يف الوقف اخلمسكجعل ل وهاوقفأف

ع يبي أن ني آمرهأعلم فالناً أ: تب إيلّك ف،دعها موقوفةي أو نفسه مبا اشتراها، على هاميتقو

  كصال مثن ذليإ وعةيلضحقي من ا

                                          

 







٢٥

 ،)١(وفق لهأ كان ذلكن إ نفسه على قدمهاي أو ،شاء اهللان إ يي رأكن ذلإ وإيل،

  .ها خالف الظاهريهات فيالتوج والتيبعض التأو وحة،ية صحيالرواو

 تيفللورثة من قرابة امل: قلت... )عليه السالم(  عن الصادق،يف خرب جعفر بن حنانو

 نعم:  قال،رج من الغلةخيفهم ما كيمل  واحتاجوان إ )ض الوقفأي أر (عوا األرضيبيأن 

  .)٢( هلم باعوااًريع خيان البك ولهمكرضوا إذا 

 على ان الوقفكإذا : )فرجه تعاىل عجل اهللا( عن صاحب الزمان ،يرييف خرب احلمو

 على رونقديلّ قوم ما كبع ي فلنيقوم من املسلم على انكإذا  وعه،يوز بجي فال نيإمام املسلم

  .بعض الظواهر األخر إىل ،)٣(شاء اهللان إ نيمتفرق ونيعه جمتمعيب

صدقة ال : )عليه السالم( من قوله) هم السالميعل (ما يف مجلة من صدقات األئمةو

ان ك كلو ش وة،يحنو امله على د الييحنو التقعلى  أنه  فالظاهر من اللفظ)٤(ال توهب وتباع

ة صحة يل املهيسب على سيل أنه رناه منكد ما ذيؤي ومة،كات حميرناه من الرواكما ذ

  .اهللا العامل و،د عن املشهورين ال حمكل و،أيت هذايما سكعه، يشتراط لباال

  

                                          











٢٦

رج من خي أنه ه املتأخروني، فالظاهر الذي عل}لو وقف يف مرض املوت{: )٧ مسألة(

ض يات املرمنجز أن لّه من واحد، ملا حققناه يف حمري غكما قال بذلك ، ال من الثلثاألصل

ما  إىل  ال حاجةكبعد ذل وى،فتو وله نصاًيتاب احلجر لتجد تفصك، فراجع األصلمن 

  .لثمن الث أنه  علىناًءالت يف املسألة بياجلواهر من التفص وره الشرائعكذ

وصي يل ثالثة ألن كات، فلو ويفيكهلا  وة القرعةيفيكر اجلواهر هنا باملناسبة كقد ذو

ثر كا أيانت الوصاك والة ـ مث ماتكة تقبل الويقلنا بأن الوصن إ ا ـيعنه وصال واحد ك

  : األمر بالقرعة فلها صورينيردنا تعأ وة،ياملع والتقارن ونا يف التقدمككش ومن الثلث،

مران يف الثالثة األ وة املتقارن،ييف الثان و،حدمها املتقدمأطرح ثالث رقاع يف ي أن :منها

 يف املقدم، عقرأـ فإن خرج املتقدم  معاً  بعض لبعضتقارن و،بعضى  علتقدم بعض أي ـ

 ها خرجيل واحد يف رقعة فأكتب اسم كقة، فدالص والوقف وة بالعتقيانت الوصكمثالً 

نها يم املال بيم التقارن من تقسكن خرج التقارن عمل حبإ واً،ي قدم، مث ما خرج ثانأوالً

 حدها العتقأتب يف كي ،اً بثالث رقاعيرع ثانقأن خرج معاً إ و،ك ذلريغ أو بالنسبة

ة ياملع على ها خرج تدليالصدقة، فأ ويف الثالثة الوقف والصدقة، وة العتقييف الثان والوقف،و

 على قرع ثالثاًيمؤخراً، ف أو الزوج على ان مقدماًكاملنفرد الباقي  أن  يفىبقي ويف اخلارج،

  .م لهكان احلك هما خرج مقدماًيعل الفرد، فأجي ةييف الثان وعل الزوججيحدمها أ يف نيرقعت

خرج يف  إذا  مثالً،ها بعض الفروضيانضمت إل إذا ة، خصوصاًريثكصور املسألة و

قسم باقي ي أو  الزوجنياً بيقرع ثانيثر من الفرد فهل كأ كان الشك، مث  أوالًاملثال الفرد

  .صورها ول شقوقهاكسألة بي استخراج املكالذعلى  خيفى ال و،ك ذلريم غأنهما يالثلث ب



٢٧

قال اللفظ ومل  إذا }يدخل يف املوقوف كلما جرت العادة بدخوله{: )٨ مسألة(

  .ما يقصده العرف من اللفظ إالّ يقصد

نقص، أعرفاً أو هم ازيد من املتفأاً حصر الوقف فيه، سواء كان ولو قصد شيئاً خاص

 دجاجة وقفأ يف الوقف، ولو فلو وقف شاةً فاملتعارف دخول الصوف واللنب يف الضرع

 الظاهر ،م الأ فهل يدخل احلمل  شاة حاملةوقفأفاملتعارف دخول البيضة فيه، ولو 

  . العدماألصلالرجوع إىل عرف الواقف أو قصد الواقف، ولو شك كان 

ال تدخل ألنّ :  قيل،م الأولو وقف الشجرة وكانت فيها مثرة، فهل تدخل يف الوقف 

ال مانع من دخوهلا، وإمنا  أنه تدخل كالثمرة املتجددة، والظاهر: ها، وقيلبقاء لعين الثمرة ال

  .الكالم يف الرجوع إىل عرف الواقف أو قصده

  .ها املوجود فعالً وقفاً، وكذلك لو وقف راًؤولو وقف بئراً كان ما

يقصد  إالّ أن  والظاهر الدخول،السمك داخل فيه، احتماالن أن مجة فهلأولو وقف 

  .خالفه

 فيها التلفون والكهرباء غصان الزائدة داخلة، ولو وقف داراًولو وقف شجرة فاأل

  .كان عرف خبالفه أو قصد خالفه إالّ إذا نابيب املاء والغاز، دخل الكل،أو

شبه، احتماالن، وحيتمل أجات وما  واملكيفات والثالوهل تدخل املراوح السقفية

  .الف املروحة فإا تعد متصلة ومن التوابع خب،الفرق بني الثالجة فإنها تعد منفصلة

  .ولو وقف سيارة فيها نفط وبانزين كان حاهلما حال احلمل

ة، وال م يف احلمل كالكالم يف محل الدابمثالً فالكال عبدهمة حامالً من أولو وقف 

  .كثرأيكون واحداً أو  أن فرق يف احلمل بني

الرجوع :  فاحتماالن،يف الدخول وعدمهولو تنازع املتويل أو املوقوف عليه، والواقف 

مل يقصد احلمل نه إ قال إذا  الواقف فيماىإىل العرف يف أخذ ظاهر اللفظ منه، ومساع دعو

  .من قبله إالّ شبه، ألنه ال يعرفأوما 

  



٢٨

 وال علم املوقوف له، ،}ال يشترط علم الواقف خبصوصيات ما وقفه{: )٩ مسألة(

 يف املوقوف له واملتويل، فإنه مل شتراط، خصوصاًدم االوال املتويل، كل ذلك ألصالة ع

  .يتعارف علمهم، بل املتعارف عدم علمهم خصوصاً يف البطون الالحقة

صلى اهللا (ي النيب : )عليه السالم( لقوله ،نعم حيتمل االشتراط بالنسبة إىل الواقف

  . لكنه يف غري موضعه،)١( عن الغرر)عليه وآله

 شيئاً ومل يقبضه صح وقفه، ألصالة عدم ى فلو اشتر،ض للواقفكما ال يشترط القب

 ال وقفكان القبض من مقومات امللك، فإنه ال يصح الوقف حينئذ، ألنه  إالّ إذا االشتراط،

  .يف ملكإالّ 

ا أ حسن، كما لو وقف داره ظاناًأكثر أو أخس، فظهر أقلّ أو أولو ظنه الواقف 

 بعشرة آالف، فإن كان من باب التقييد مل يصح الوقف، ىوا تسألف، فظهر أ بىتسو

 على حنو ما ذكروه يف شراء ،ألنه يف احلقيقة مل يقف هذا، وإن كان من باب الداعي صح

ن كان إبطال لفقدان الشرط، وقيد الشراء بوجود الضيف كان له اإلن إ شيء للضيف، فإنه

  .داعيه وجود الضيف مل يصح األبطال

 كان من مسألة ،صديقه، فظهر كونه عدواً أنه يد وعقبة بظنولو وقف على ز

كان صديقاً مل يكن وجه لبطالن  أن  بعدنعم لو صار عدواً، شارةاختالف الوصف واإل

  .الوقف

 سقط هو عن كونه مصرفاً، ،ولو خرج املوقوف عليه من الصالحية، كما لو ارتد

  .صار من مسألة منقطع الوسط ، ولو مل حيصل له عقب بعدهوانتقل الوقف إىل عقب

ر، ضيمنه مل   يف ذلك العنوان وخروجهإنسانولو وقف على عنوان وتكرر دخول 

لما خرج ك و،ىنكسارة حق له اليد للزيلما جاء زك فإنه ، الزائرىنكس على ما لو وقفك

  . فال حق لهعن عنوان الزائر

                                          





٢٩

بعدم صحة وقفها، : املشهور قال ،املردد واملبهم ويلكال واملنفعة ونيالد: )١٠ مسألة(

 آجر داراً إذا كذلكصح وقفه، ياً مل يئاً مثليش أو ةيجار أو ان له يف ذمة عمرو داراًكفلو 

 إذا كذلك ونها،ياألبد ال ع إىل  وقف منافع بستانه أراد أوصح وقف الدار،ية سنة مل ائم

 نيحد العبدأوقفت : قال أو ئاً،يوقفت ش: ذا لو قالك وذا،ك وذاك صفته وقفت عبداً: قال

  .ن مثالًيحد الدارأأو 

ن كمل ت) عليهم السالم( األئمة أوقافن أب وات،طالق بانصراف اإلكاستدلوا لذلو

 ى دعوكذلك واملبهم، واملنفعة ونية يف الدياض عن الغني الذي نقله الرمجاعباإل و،هااحدإ

ن املنفعة أب و،ني املعري غغرسكيف املطلق  ونيعدم الصحة يف الد على جامع املقاصد االتفاق

 املردد ولّيكن الأب و،)١(سبل الثمرة واألصل الوقف القائلة حبس أدلةست داخلة يف يل

ل ي الفعلي شرط لظاهر لفظ الثمرة الوارد يف دلؤيالتهو،  للمنفعةالًعها فيفؤ ياملبهم ال و

رثه يف يبن ما  االوقفأما لو كه بعد، كلميبأنّ حال هذه اخلمسة حال ما مل  والوقف،

 عن )صلى اهللا عليه وآله(  النيبىقد  وبأنه غرر يف مثل املبهم، واملستقبل من األب،

  .)٢(الغرر

  . خيفىل ما الكن يف الكل وهذا

ذ إ، وقافة العقالء صحة هذه األيان فهو بدوي، خصوصاً بعد رؤكإذ االنصراف لو 

ان ك من الشارع  زائداً مل حنقّق شرطاًلّماكمضاه الشارع، فأما تقدم عقالئي قد كالوقف 

ن حاصرة، بل من كمل ت) هم السالميعل ( األئمةأوقاف واملقدار العقالئي، إىل الالزم الرجوع

 حمل نظر مجاعاإل و بأس،كن بذلك مل توقافل ملثل هذه األيباب املصداق، فإذا مشل الدل

  ىصغر

                                          







٣٠

نفع يف املنع عن وقف املنفعة يمنا إته ير متاميتقد على عدم دخول املنفعة و،ىربكو

 فإذا ،ما هو عقالئيكذ املقصود من الوقف االنتفاع إل، ية الدليعدم متام إىل ضافةفقط، باإل

  .ىفكحصل االنتقاع 

حبس   فعدم مشول مثل،)١(قفها أهلهايالوقوف حسب ما  ل الوقف حنويشمله دليو

  . ضارري غسبل الثمرة واألصل

النقض إىل  ضافةه باإليرد علي ،ةياملبهم للمنفعة الفعل واملردد ويلّك الثالثة الؤعدم يو

 ؤالتهي أن ، واحدرياه غكما حكاً، إمجاعصح وقفه ي أنه ، مع له فعالًؤباملشاع الذي ال ي

لفظ الثمرة ال  وصح وقفه،يشبه أما  وعهيب وليكجارة الإما تصح كه، فيل عليالفعلي ال دل

  . الفعليؤالتهي على دلي

، كصاحب اخلمسة مال أن احلال و،كلميحال اخلمسة حال ما مل  أن  علىليي دلأو

اسب ك فضوالً، فراجع مكلميع ما مل يره مجع من الفقهاء من صحة بكما ذ إىل ضافةباإل

ااين، فحال الوقف كون كي أن متش الغرر يف مثل على ليال دل وه،ريغ و)رمحه اهللا(خ يالش

 يف املقام كذلك وه،ريذ بتفسخؤي وستفسريث ي ح،شيء لي ع:قال له إذا ماكقرار، حال اإل

جاز له  وينيجاز له التع الّإ و، شرط يف اللزومريقلنا بأن القبض غن إ ينيه التعيلزم علي

  .بطالاإل

ان الوقف ك أن  مناقشة واضحة، خصوصاً بعددلةر من األك ففي ما ذ،انكف يكو

قسام ن هذه األكمل ت أن لة، خصوصاً بعدك املشهور مشن خمالفةك، لطالقمشله اإل واً،يعقالئ

  . الحتمال االنصرافطالق يف مشول اإلكسبب الشيمتعارفة، مما 

قسام اخلمسة، صحة وقف احلقوق،  األأوقافما تقدم من صحة  على مث الظاهر بناًء

  حق وحق الصوت، والنشر، والطبع وحق الترمجة وريحق التحجك

                                          





٣١

 إنسانف لّأقلنا بأصل هذه احلقوق، فإذا ن إ حدثة،قوق املستها من احلريغ واالختراع

حصل ربح  إذا  حىتي،ري يف أمر خكقف ذلي أن جعل حق طبع لنفسه، جاز له وتاباًك

  حق االنتفاع منهوقفأ يف مسجلة مث إنسان أقر إذا كذلك وي،ري األمر اخلكصرف يف ذل

  .ذاكه  وىخرأة مسجل إىل حق األخذ منهأو 



٣٢

بال خالف : ، قال يف اجلواهر}ع يف صحة وقف املشاإشكالال {: )١١ مسألة(

  .هيه علي بقسممجاعننا، بل اإليه بيجده فأ

قلنا ن إ  مجلة من النصوص الواردة يف الصدقة:اتطالقاإل إىل ضافةه باإليدلّ عليو

  .اف يف املقامكفاملناط إالّ  وبشموهلا له،

ق سألته عن دار مل تقسم فتصد:  قال،)معليه السال( عبد اهللا أيب  عن،فعن احلليب

 : قال،ان هبةكن إ تيرأأ: قلت. وزجي:  فقال،به من الداريهل الدار بنصأبعض 

وزجي)١(.  

مل  وقسمي عن صدقة ما مل )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،ريبص أيب عنو

  .)٢(خطأواأحل ف الناس الن أرادمناإجائزة :  فقال،قبضي

 ب له يف داريتصدق بنصي يف الرجل ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ك امللعن عبدو

  .)٣(علم ما هوين مل إ وجائز:  قال،رجلعلى 

  .باجلهالة ررعدم لزوم الغ وتان تنفعان يف مسأليت عدم القبضيهاتان الرواو

: ل قا،ةكتصدق بالصدقة املشتري يف الرجل ،)عليه السالم( جعفر أيب  عن،عن زرارةو

جائز)٤(.  

  . يف هذا البابكاملستدر وورة يف الوسائلكات املذيها من الرواريغإىل 

لّي الذي منعوا عن ك ال من باب ال، من باب املشاعنيلي يف املعكال أن مث الظاهر

ون له نصف الدار كي أن ، فال فرق يف صحة الوقفأيضاًشاعة ه، فإنه نوع من اإليالوقف ف

  وقفها، مثيمشاعاً ف

                                          











٣٣

  .وقفهاي فنياً يف املعيلكون له نصف الدار كي أن  أوه،ريفرز حق الوقف من غي

 ،نيكيان من الشركتلف جزء  إذا  حىتجزاء الدارأع ياألول منتشر يف مج أن الفرقو

ل جزء جزء كان كاشتراها  أو  فإذا ورث ابنان داراً،حنوه ورثن يف باب اإلكميهذا و

  .نهماياً بكمشتر

د من عمرو نصف ي زىحنوه، فلو اشتر وكع للبعض عن املالي باب البن يفكميالثاين و

جزاء الدار، ذهب من أ، فإذا تلف بعض نيلي يف املعكحنو ال على  له نصف الدارناكداره 

  .تريشملس البائع ال ايك

  .اسب، فراجعكح املسألة يف باب امليتوضو

  



٣٤

فرض هلا نفع  إذا ،}ريالدنانوهم االدر وابيالث و وقف العقارصحي{: )١٢ مسألة(

  .ن االنتفاع بهكميسائر ما  و، لالعتباركوضعها يف البنوك

جعلها يف  ونة،يلو للز والسباع مما له نفع ووريالط وكمسااأل وصح وقف السنوريما ك

 أو حائط أو ةيشما أو ديلب صكلب لالنتفاع به، سواء كح وقف الصي ووانات،يقة احليحد

  .هاريغ أو جرامإ

  .لب اهلراش، لعدم االنتفاع بهكوقف صح ينعم ال 

ذ إه حق االختصاص فقط، ل  أولب،ك للنسان اإلكنقول مبل أن ني بكال فرق يف ذلو

رناه يف املسألة كد ما ذيؤيهذا مما  واف يف صحة الوقف،كحق االختصاص  أن قد تقدم

  .همثال الوقف ألأدلةالسابقة من عموم 

االنتفاع بشعره يف صنع  ونة،يالزكالئي فرض له نفع عق إذا ريصح وقف اخلرتيهل و

 أو ،نيبشحمه يف التده والب،كطعام الإبلحمه يف  وجبلده بعد املوت يف االستقاء، واحلبل،

 ال كذ عدم امللإه نظر، يف وه املسلم،كلمي ألنه ال ،ال: ليضه للحراسة، قيان تروكمإفرض 

  .لبكروا يف وقف الكما ذكالزم عدم صحة الوقف ي

ان كاً إمجاعان كلو  حىت ذإ ،هايب اجلواهر عدم اخلالف منظور ف صاحدعوىو

  .خيفىما ال ك إمجاعال  وفيكالمهم، فكوراً يف كمستنده مذ

  .التأمل إىل  فاملسألة حتتاجكمع ذل وشمله،يل الوقف ي فدلكذ ال مانع من ذلإو

  .رةافك األمة الكذلك وه من النفع،يملا ف و،كلميافر، ألنه كصح وقف العبد اليو

 احتمال نيل بي يف اهلواء، الظاهر التفصريالط و يف املاء،كصح وقف السميهل و

ال حق عرفاً  وكذ ال ملإ عدمه، نيب واً للواقف،كان مملوكما ياً فين منه احتماالً عقالئكالتم

 حنوه العبد اآلبق، وه،يحقه ف أو ة الواقف للموقوفيكمل على توقفيالوقف  ونئذ،يح

  رج عنخيوقفه مطلقاً، ألنه ال صح ي أنه احتمالو



٣٥

مه، منظور يتسل على قدرياحتمال عدم صحة وقفه مطلقاً، ألنه ال كباق، ه باإلكمل

 ال حق، و عرفاًك رجوعه فال ملىرجيبق مبا ال أذا إمر عريف، فأة ياحلق وةيكذ امللإهما، يف

  .تأملف ،عي يف البكلذ على لي الدلإن دل وهيل علي يف الوقف ال دلم فعالًيالتسل على القدرةو

نفذ، يمل  الإ و، جازكاً، فإن أجاز املاليصح الوقف فضوليه فهل كلميال  لو وقف ماو

 حياملفات والروض ورشادشرح اإل واحلواشي واللمعة وريي التحركه حميلإما ذهب ك

  .صح، احتماالنيال  أو ه،ريغ و الشرائعهحسن و،كاملسالو

الوقف املستأنف، ك صار ك فإذا أجاز املال الوقف،أدلة إطالق إىل ولونذهب األ

 ونكال إىل تاجانحيما إقاع عرفاً، فياإل و العقدنيال فرق ب وة،يسائر العقود الفضولك

 دخل اًيان عقالئك، فإذا كجازه املالأ إذا صلحياستنادمها  ووما من الفضولكاالستناد، فو

 يف ك املالريصحتها من غ على دلةاألقسم من الصدقة اليت دلت  أنه  إىل، مضافاًدلةحتت األ

  .كباب جمهول املال

ه يف يل عليمنا دل الدلإ وقاع،ي عدم متشي الفضويل يف اإل أن األصل إىلذهب املانعو

ن كميال  واشتراط الوقف بقصد القربة، إىل ضافةه مع الفارق، باإليقاع علياس اإليقفالعقد، 

  . بالوقفن متصالًكي مل كإذا قصدها املال ويف الفضول،

س يقصد القربة ل ول اوز،يرناه يف دلك ملا ذ، متشي الفضويلاألصلذ ، إه نظريفو

 كاملال و فال مانع من قصد الواقفاًونه شرطكر يتقدوعلى  ما سبق،كبشرط يف الوقف 

 ىتمشينه ال أ والعتق والنقض بالطالق وهذا فالقول باجلواز أقرب،وعلى  جازة،حال اإل

اط يف ياالحتكل اخلارج، يذ لو ال الدلإ مورده، ريبراء يف غ اإلكذلك وهما الفضويليف

  .لك يف الكالفروج، لزم القول بذل

  



٣٦

صل مبجرد حي ألنّ العتق ،}هينعتق عليالظاهر عدم صحة وقف من {: )١٣ مسألة(

  .ه الوقفيرد علي ك، فال ملكاملل

ب، ال وجه له، يالقر ك حتت ملىبقيال  أن القول بالصحة ألن املقصود من االنعتاقو

  .كمة ذلكاحل أن عرفيذ مل إ

 ربجيإمنا  وه له،كافر للعبد املسلم، لوضوح استقرار ملكالظاهر صحة وقف ال أن ماك

  .خراج من السلطةالوقف قسم من اإل وع لعدم السلطة،يالبعلى 

  .افر، للمناطكصح وقفه للينعم ال 

تصرف ي أن ق لهحية فال يباحلرا متشبثة أ من ،م الولد احتماالنأصح وقف يهل و

 الواقف، فإذا مات كرج عن ملخيالوقف ال  أن قال منيمن ما رمبا  ور،يبالتحر إالّ هايف

ذ الوقف إ، كما يف ذل خيفى ن الكد تأبدت، ليإذا مات الولد قبل موت الس وعتقت،أد يالس

  .ك املالكرج الشيء عن ملخي

بطال إ، فوقفه ك املالك يف ملألنه بعد كذل و، يف صحة وقفهإشكالما املدبر فال أو

  .كذل على رةكي التذك يف حممجاع اإليلذا ادع وه،ريلتدب

عتق بعضه أ إذا  خصوصاً، عنهنقطاع سلطنة املوىلصح وقفه، الياتب فال كأما املو

  .عتقأ املقدار الذي كذل إىل بالنسبة

  .ةيبطل الوصي مباله صح وقفه، ألن الوقف ىوصألو و

 كصح الوقف لعدم حق املاليحنومها مل  واملفلس والرهنك ك بامللريحق الغلو تعلق و

  . بهريالعبد اجلاين لتعلق حق الغ ومثله منذور الصدقة، ويف التصرف،

ه، ألنه ال يان الواقف هو املوقوف علكن إ الوقف، على صح ورود وقف آخريال و

  .هي التصرف فكلمي

  .الوقف غالباً وعي يف مسأليت البدلةوحدة األاسب، لك املبتاكح هذه املباحث يف يتنقو

  



٣٧

 على ن بلغ عشراًإ وصح وقف الصيبي، فال }عترب يف الواقف البلوغي{): ١٤ مسألة(

  .قال مجع بصحة وقفه واملشهور،

ة قبل البلوغ، ياجلار والغالم على احلجر على  الدالةدلةات األإطالقاستدل األولون ب

  .)١(تلمحي حىت رفع القلم عن الصيب: ) وآلهصلى اهللا عليه( اليت منها قوله

عوا بلَغوا النكاح فَِإنْ آنستم ِمنهم رشداً فَادفَ إذا  حتى ىابتلُوا الْيتامو﴿ : تعاىلقوله وبل

موالَهأَم ِهمحمجور عن التصرف  أنه  أيه ماله،يدفع إليالرشد ال  و فإنه قبل البلوغ،)٢(﴾ِإلَي

  .الوقف نهكميف يكه فيف

  :اتياستدل اآلخرون جبملة من الرواو

، نيالغالم عشر سن على ىذا أتإ: ، قال)عليه السالم( جعفر أيب ة زرارة، عنيرواك

  .)٣(جائز  فهو،حق وحد معروف على ىوصأ أو تصدق أو عتقأوز يف ماله ما جيفإنه 

ان ك إذا وز طالق الغالمجي: قال) هما السالميعل ( عن أحدمها،ل بن دراجيعن مجو

  .)٤(تلمحين مل إ وتهيوص وصدقته و،قد عقل

ئل عن صدقة الغالم س:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ابن مسلم وعن احلليبو

  .)٥(وضعها يف موضع الصدقة إذا نعم:  قال،تلمحيما مل 

  ذاإ:  قال)عليه السالم( ريك عن العس،عن احلسن بن راشدو

                                          













٣٨

ذا متّ إ واحلدود، وه الفرائضيقد وجب عل ومره يف ماله،أ فجائز نيالغالم مثاين سنبلغ 

  .)١(كذلك فنية سبع سنيللجار

ة، لعدم عامل ا رية األخيات بعد سقوط الروايجاب األولون عن هذه الرواأ وهذا

ضاً بأا ال تصلح معار: ة سندها، مبا عن جامع املقاصديعدم حج إىل ضافةاً، باإلإطالق

 مجاعخبار الشاذة املخالفة ألصول املذهب، بل إلن مثل هذه األإ: (كللمتواتر، بل عن املسال

  .)مكاحل س مثل هذي ال تصلح لتأس،نياملسلم

  الدالةدلةخص من األأات يون هذه الرواكه، ليهذا اجلواب خمدوش فنصاف أن اإلو

  من األعاظم،ريثكعمل ا قد  وفيكست خمالفة ألصول املذهب، يل واعتبار البلوغ،على 

  .بالوقف حىت تهيصحة وص إىل صحابة، بل ذهب معظم األي يف الوصكقالوا مبثل ذلو

  .علم مشوهلا للوقفيال  وات الصدقة،يور يف هذه الرواكجاب آخرون بأن املذأو

 إالّ إذا ،عمالظاهر من الصدقة األ إالّ أن  يف اجلملة،هاًيان وجكن إ وهذا اجلوابو

  .لو االنصراف ونةي قركانت هناك

ل، كشأخمالفة املشهور  ول،كات مشي عن هذه الرواضغمااإلنصاف أن ن اإلكل

ان املشهور كن إ ونت حداً،يل طائفة عكاً، فريثكات البلوغ مضطربة ين رواأ وخصوصاً

 أن نك، فمن املم)٤(نباتاإل أو ،)٣(بلوغ مخس عشرة سنة أو ،)٢( االحتالمىفتو وةيروا

 ىل مبقتضيق أنه إذا  إىلضافة، هذا باإلنيعشر سن على ات من طائفة الدالةيرواون هذه الكت

  مسلم ابن ولييت مجيد رواييات لزم تقيهذه الروا

                                          











٣٩

الغالم عشر  على ىتأذا إ نيب ول،ييت مجي يف روا)١(قد عقل نيب أن ة زرارة، معيبروا

قل به يهذا ما مل ون، يمرأل انيجب اجلمع بي ف، عموماً من وجه،ة زرارةي يف روا)٢(نيسن

  . فتأمل،حدأ

ون كذ املرأة عند العشر تإخاص بالغالم،  أنه ة العشر، فالظاهريمث لو قلنا مبضمون روا

 ما الكهي شاذّة  و،)٣(ة ابن راشديروا إالّ صحة وقفها، على ليقبل العشر ال دل وبالغة،

  .خيفى

ة يالدخول يف احلاد وام العشرةمت  ال،الدخول يف العاشرة والظاهر متام التسعن  إمث

  .ملكأذا إ : )عليه السالم( قوله أن عشر، باحتمال

  

                                          









٤٠

  .}شرعاً و عقالً،إشكالال  وعترب يف الواقف العقل، بال خالفي{: )١٥ مسألة(

  .)١(قيفي حىت رفع القلم عن انون: مث املتواتر املسلّييف احلدو

هو عاقل مث جن جاز  وهوقفأذا إ أنه ماكة، فاق صح وقفه يف حال اإلاًيواردأان كذا إو

  .ميللويل التسل

  .الويل إىل ةيالوال انتقال والة،كله يف حال جنونه بطل لسقوطه عن الويكلو وقفه وو

ة يف يان الفضوليجر على جاز ـ بناًءأ وفاقألو وقفه الفضويل يف حال جنونه فو

 الوقف، ألن األمر حال إىل لنظربطل بايم أجازة، حال اإل إىل صح بالنظريالوقف ـ فهل 

ون الويل قد رد الوقف، ملا حتقّق يف مسألة كي إالّ أن ، الظاهر الصحة،هيول إىل راجع

  .نفعيجازة بعد الرد ال اإل أن الفضويل من

فعل الوقف  أو لو اضطّر وصح،يره مل كأار، فلو يشترط يف الوقف االختي كذلكو

 ،وقف لئال  أو خذه اجلائر فوقف اضطراراً،أوقفه ي مل أنه إذا علم أنه ماكملصلحة صح

  .ان الوقف للمصلحةكبة، بأن يأخذون منه الضري

ما كاً، إمجاع ورفع بالرشد نصاًيمنا إشترط يف الواقف الرشد، فإن احلجر ي كذلكو

  .تاب احلجركفصل يف 

 اانوكن إ وصح،يوقف يف حال ذهاب العقل مل ن إ املخدر وشارب املرقد وركاملسو

  .دل املوضوعبتيمل  إذا  استصحب احلالة السابقةكلو ش واملي العقل صح،ك

 صح الّإ وصح وقفهم،ية مل ين العقليخرجوا عن املوازن  إكاألنو واملعتوه وهيالسفو

  . العرفينياملرجع يف التعو

  

                                          





٤١

 أو عله هلما،جيقد  وه،ريعله لغجيقد  وعل النظر لنفسه،جيالواقف قد {: )١٦ مسألة(

حنو  على علهجيذا جعل النظر ملتعدد، فقد إ و،}عل النظر ألحدجيقد ال  وه،ريملتعدد غ

 ما دام :قوليب، بأن يحنو الترت على علهجيقد  وه نفذاه،يما اجتمعا ف: قولين أ بكيالتشر

  . جائزكلّ ذلكذا، كه وما دام غائباً فالنظر لعمرو، ود حاضراً فالنظر له،يز

  :هنا فروعو

  :النظر ألحد، ففي الناظر احتماالتعل جيمل  إذا :األول

  . ما ال ويل له، ألنه ويلم الشرعيكون للحاكي أن :األول

 أن  بقي النظر، فلهكالنظر، فإذا قطع املل وكان له امللكون لنفسه، ألنه كي أن :الثاين

ما ما سألت عن أمر الرجل أ: عي بالتوقكاستدل لذل وانه،ك آخر منيعي أو ل بنفسهوزاي

ث جممل فال يمن هذا احلدنه إ :هيف و.خلإ )١(قوم ايسلمها من يعة فيتنا ضي لناحعلجيالذي 

  . بهكسمن التكمي

  .هيلإ عائد  ألن األمر،ه يف الوقف اخلاصيف علوون للموقكي أن :الثالث

وجب قطع العالمة فبقاء النظر ي كذ قطع امللإ ،لعل األقرب من االحتماالت األولو

ه من يال انتقل إل و،ه قبالًكلمين كيه، ألنه مل ياملوقوف عل إىل  النظرونكال وجه ل ول،يبال دل

 له، أنه ه باعتبارية للموقوف عليالقول أن ن األظهركف حازه بدون سبب، ليك فكاملال

  .اهللا العامل وويل البطون، أنه م باعتباركللحاو

 ،مث مات مثالًه ريغ أو ما لو جعل النظر لنفسهكجعل النظر ملن انقطع،  إذا :الثاين

  ال ويل م، ألنه ويل ماكاحلا إىل انتقل النظر

                                          

 



٤٢

ت فهو لوارثه يه املكمشمول ملا تر أنه احتمال ورث وارث املتويل،إ على ليال دل وله،

  .اً مطلقاًكداً به، ال ملياً مقكه بنفسه ملكلميان ك هذا، ألنه كتريت مل يد بأن املومرد

 فإن عمل ،ان فاسقاًكن إ و النظر لنفسهعلجي أن صحي أنه  يفإشكالال : الثالث

  :م بالوقف، قوالنكستبد احلاي أو ،حداًأه يم إلكضم احلايفهل إالّ  و الوقف فهو،ىمبقتض

املأمور بعدم  وم، ألنه املوىلم الضكمنا للحاإ وعزل،ي أنه  علىليال دل ومتولّ أنه من

  .عدم خمالفة الشرع و،اع احلقوقيض

  .ن نظر، فال وجه لبقائهكين صالح مل كيالح، فإذا مل منا هو للصإالنظر  أن منو

  .لمامكستفاد من يما  على ن األول أقرب، بل هو املشهوركل

  ؟م الأاً فاسقاً يعل متولجي أن هل للواقف احلق يف: الرابع

عل جي أن له احلق يف أن ماكعل الناظر، فجين أل وقف،ي ألن كنعم، ألنه املال: ليق

الوصي  وده أوال علىميالق وعل متويل وقفهجي أن  له احلق يفكذلك الً فاسقاًيكلنفسه و

  .اً فاسقاًإنسانلنفسه 

ما ، أللهحي وهب مالهي أن  له احلق يفنسانالوقف، فإن اإل وك امللنيال، للفرق ب: ليقو

 كذلك واع،يالض وف معرض التلعل الوقف يفجي أن ن لهكي الوقف مل  أرادالوقف فال، فإذا

  .هذا القول أقرب والفساد، واعي معرض الضعلهم يفجي أن ق لهحي ذ الإم، يقلا  إىلبالنسبة

 أنه من: الوقف، احتماالن على اًي املسلم متولريعل غجي أن للواقفق حيهل : اخلامس

 على افركل لليسب أنه من وافر،كصالة عدم املانع يف الأ ود،يريعل من جي بأن  أوىل فهوكمال

 الوقفك مثل الوقف اخلاص نيل بيتمل التفصحي وم عاماً،أ خاصاً ان وقفاًكاملؤمن، سواء 

  املسجدكمثل الوقف العام  وة،يالذرعلى 



٤٣

املسلم عرفاً، خبالف األول  على ليذ هو سبإاملدرسة، بعدم اجلواز يف الثاين فقط، و

  .قربألعل هذا االحتمال  والة،كل الويألنه من قب

نواع أ ال سائر ،ام بشؤون الوقفيسألة عدم القاملراد بالفسق املانع يف امل: سادسلا

ان كه فلو يعل و الوقف،اع يفيمنا الالزم عدم الضإ واعتبار العدالة، على ليذ ال دلإالفسق، 

  .هيلإضم آخر  أو ن فسقه موجباً لعزلهكيراعي شؤون الوقف مل ينه كاملتويل مخّاراً مثالً، ل

زا حممد تقي ريخ ميما عن املرحوم الش وسائر الفروع املتعلقة ذه املسألة،إىل 

  أرادت الفاسق،يرد انفتاح باب بياهللا سبحانه مل  أن  من،نيازي قائد ثورة العشرريالش

مامة إ والقضاء والشهادةكها، ياعتبار العدالة ف على ليام اليت دل الدلكح يف األكبذل

  .كشبه ذلأما  واجلماعة

املقوم  أن  من،م له، احتماالنكبعزل احلا أو نعزل بنفسه،يلو فسق املتويل هل : السابع

نعزل بنفسه، فإذا تصرف يف الوقف بعد الفسق يته فية العدالة فإذا فسق سقطت صالحيللوال

  .ة، الظاهر الثاينيصالة بقاء الوالأمن  و،اًيان فضولك

، فإذا كن له احلق يف ذلكيس بنافذ، ألنه مل يل حيصحال ريالتصرف غ أن نعم الظاهر

  .حاًيع صحين البكيمته مل يقل من قأ ربح الوقف بمثالًباع 

ل عزل ي من قبكس ذليل و،ةياملتويل فالظاهر عود الوال إىل لو عادت العدالة: الثامن

  .ذ املناط يف العزل قد ذهبإل، كاملو

صالة  أل،مكعزله احلاي أن  إىلحداً فالظاهر البقاء للمنضمأه يلإم كنعم لو ضم احلا

  االنعزال مبجرد عدالةتمل حي وبقائه،



٤٤

  .املتويل، لفقدان مناط االنضمام

عزله، ألن ي أن س لهياره، فلي الواقف املتويل خرج من حتت اختنيع إذا :التاسع

هلهاأقفها يحسب ما  على الوقوف)١(.  

  .جربه يف البقاء على لي لعدم الدل، عزلهان لهك اًيم متولك احلانيع إذا نعم

  :  احتماالن،م الأه القبول يب علجياً فهل ي متول الواقفنيع إذا :العاشر

م ك ح، فهذاهلهاأقفها يحسب ما  على وفالوقبوجوب القبول لقاعدة : ليق

  .شرعي

ان املتويل يف كقرب، سواء أهذا  و،نفسهمأ على الناس مسلطونبالعدم، ألن : ليقو

  .البطون وم يف سائر الطبقاتأ، ألوىلاالطبقة 

ل يشمله دليل العقد، فيال، ألنه من قب: لي ق،ك الرد، فهل له ذل أرادل املتويل مثبلو قو

 ني عس بعقد، فإذا رديهذا ل وون له الرد، لقاعدة تسلط الناس،كي أن تملحي والوفاء بالعقد،

  .اًيم له متولكاحلا

 كل فهل له ذ،ةيالرد بعد مدة من مزاولة التول أو ، القبول بعد الرد ابتداًءنه إذا أرادإ مث

  . أوالًرد إذا اميصحة رجوعه خصوصاً ف على ليث ال دليل، حكمش

فسق، فهل  أو حدمهاأ، فمات كيحنو التشر على نيلو جعل النظارة الثن: احلادي عشر

املتويل عن الواقف  أنه  من،ما، احتماالتهل  أوم فقط،كللحا أو  احلق لآلخر فقط،ىبقي

ى الوقف بقي ذهب الشرط ذهب املشروط، فان بشرط االنضمام فإذاك أنه من وفاحلق له،

مراد الواقف  أن ةين األقرب الثالث، ملعلومكل وم فقط،كون النظر للحاكي، فبال متول

  .ة للباقي بوجود الذاهبيالتعاون ال اشتراط التول

                                          





٤٥

  .م فقطكللحا إالّ ن وجهكي من الواقف مل كعلمنا ذل إذا نعم

م يتقس واستثماره وتعارف يف حفظ الوقفي  ماطالقفة الناظر مع اإليوظ: الثاين عشر

 وقفأما لو ك عن االعتبار، نيسقط املعي إالّ أن  له،ني ما عينيمع التع وشبه،أما  ووارده

الفلس مل ن إ طعامه، مثإجل  واحداً أل فلساًريل فقكطعام الفقراء إصرف يف يربح الدار ألن 

ة، يفاكان للكمنا إ ينيالتع أن وحان الالزم الصرف املتعارف، لوضك ،شةيف لغالء املعكي

  .وركاملذ على فاملقصد مقدم

اصرفوا حاصل : قال إذا ماك يف الصرف حسب املتعارف، إشكالتعذر فال  إذا ماأ

ن يبعشر إالّ أخذ القضاءيوجد من ي، فلم ريل سنة بعشرة دنانكار الصالة يل جيإالوقف يف 

  .ناراًيد

 الوارد ملصرف دون مصرف، ىفك و،دلل البيسب على نيحد املصرفأ نينعم لو ع

قضاء  أو  لقضاء سنة صالةرياعطوا عشرة دنان: قال إذا ماكايف، كوجب اتباع املصرف ال

ناراً، لزم صرفه ين ديبعشر إالّ أخذهايوجد من يالصالة فلم  أما ام،ي للصىفكاماً، فيشهر ص

  .امييف الص

  .تفي منه ذا القدركة أخر نريثكهنا فروع و

  



٤٦

ون بقدر كي فقد ني، فإن ع} أجرة للمتويل أم النيعيما أن إ الواقف{: )١٧ ةمسأل(

  .نقصأون كيقد  و،ديزأون كيقد  و،احلق

ن كميال  أن ماإ والبستان،كخذ املنفعة منه أن كميون الوقف مما كي فقد نيعين مل إو

  .املسجدك

ان ك أو حلقد من ايزأان ك ونيعن إ أنه ماك، إشكالان بقدر احلق فال ك ونيفإن ع

  :نقص من احلق، فاحتماالنأ

ال إ و القدر،كة بذلي، فإن شاء قبل التولكد من ذليزأون للمتويل كيال  أن :األول

  .نيقبل القدر املعيم من ك احلانيعيرفض، ف

ن إ قلنا إذا  خصوصاً،أخذ بقدر احلق، ألن عمل املسلم حمترمي أن ون لهكي أن :الثاين

  .ةية جربيالتول

  .)١(هلهاأحسب ما وقفها  على الوقوفقرب، لقاعدة أن األول كل

 على قبليرد مل ين مل إ و، القبول قبل أرادس له شيء، فإنيل أنه  فالظاهرنيعين مل إو

ون له احلق يف األخذ من كي أن حتمليالقول باالضطرار فعلى  أما ار املتويل،ياملختار من اخت

ت املال، ألنه يما ما ال ربح له فله احلق يف ب أ،ني احلقنيماله ربح يف مقابل عمله، مجعاً ب

امه بالنظارة بدون يان القول بوجوب قكن إ ول،كطرف املسألة مش و،ني ملصاحل املسلمداملع

  .لكشأاألجرة 

األمر  أن قل، فالظاهرأ أو ثركأصار  و الزمان،ريجرة خاصة فتغأ الواقف نيلو عو

 للمتويل عشرة ني من املسألة السابقة، فإذا عريخرنا يف الفرع األكما ذكاملتعارف،  إىل رجعي

ان له كنار، يوارده عشرة آالف د نار، فصارية دائان مكوارده  أن ل سنة، يف حالك ريدنان

 انك و،نيان النصف مخسك إذا ماي له النصف فنيلو ع أنه ماكتعابه عرفاً، أ إىل بالنسبة

  متعارفاً

                                          





٤٧

املتعارف، ألنه  إالّ ن لهكيشرة آالف مل جرة ملثل عمله، مث صار عأ اخلمسون كذل

روا يف كما ذك ،العرف على  الواقفىقد جر و،أوقافذا كذهان العرف من هأز يف كاملرت

  .حنوه وحسنل باأليمسألة التبد

  



٤٨

  :ه أمور أربعةير الفقهاء يف شرائط املوقوف علكذ{: )١٨ مسألة(

  .ون موجوداًكي أن :األول

  .هكلصح متيون ممن كي أن :الثاين

  .ناًيون معكي أن :الثالث

  .ه حمرماًيون الوقف علكيال  أن :الرابع

  :ر األمور األربعة يف ضمن مسائلكنذو

ات عن طالقبانصراف اإل ونفي اخلالف، و،مجاعاستدل له باإل: فالشرط األول

ن الوقف قسم من أب و،ني للموجودانتكا إث يح) هم السالميعل (همأوقافب واملعدوم،

  .ةيكصح للملياملعدوم ال  و،كاملل

ان فهو كاالنصراف لو  و،ىال صغر وىربكم  مسلّري غمجاعذ اإلإه، يل منظور فكالو

 مل ك اعتبار، فإذا اعترب العقالء ذلكاملل وصص،خياملورد ال  وهم مورد فقطأوقاف وبدوي،

 ريم غأاحلال  وهلم حقّاً يف الوقف،ن إ :قالين ي البطون الذنيما الفرق ب ون به بأس،كي

حسب ما وقفها  على الوقوف إطالقاملعدوم ابتداًء، بل  على فو املوقنيب ون،يموجود

 أن ىرن أن  خصوصاً بعد،املعدوم على شبه شاملة للوقفأما  وةيصدقة جار وهلهاأ

  .د عن املشهورين ال حمكل و الشارع له،يريمل نعلم بتغ و،كقررون ذليالعقالء 

 ،ك قابل للملريألنه غ أو م املعدوم،كاحلمل، ألنه حبلى  عصح الوقفيال  و:قالوا

ه توجب ية علياجلنا واث ألجله،ريعزل املي وة له،يح الوص تصفيكهما نظر واضح، يفو

ة قبل يثبوت الوال على قبله الويل بناًءيه، فكيبعد صحة متليمه، بل ال أع ينع عن بمي وة،يالد

  بعد صحة اهلبةيات، بل ال قطال بعد مشول اإلكال مانع من ذل والوالدة،



٤٩

  .شبه له مع الويلأما  وعيالبو

احتمال  إالّ ال وجه للقول بالعدم واالعتبار العريف حاصل،ن إ :ن شئت قلتإو

  .انكن إ هو بدوي واالنصراف

ه ي بقسممجاعال خالف، بل اإل وهي فإشكالمعدوم تبعاً ملوجود، فال  على اما لو وقف

ال  و،)هم السالميعل (همأوقافخصوص  و،دلةات األإطالقله شمي وما يف اجلواهر،كه يعل

 والدأ ودي أوال علىوقفت: ما لو قالكعدم االرتباط،  ورتباط االنية بيفرق يف التبع

 د ولد،يولد لزيمل  أنه احلال ود،يوالد زبعدهم أل ودي أوال علىوقفت: قال أو دي،أوال

  .طالقإلل كذلو

 وقفته لولدي املوجود،: ما لو قالك ،املعدوم وود املوجني بكيما لو جعله وقف تشرأ

المهم عدم ك ىنهما، فمقتضيون احلاصل مناصفة بكيولد بعد، بأن يد الذي مل يولد زو

  .رناه الصحةك ما ذىمقتض واملعدوم، إىل الصحة بالنسبة

 أو ،كلميما ال  وكلميع ما يبكان النصف باطالً، كذا، كفلو وقف ه المهمكوعلى 

ل لولده، ألنه حصل الوقف، كال أو ة،أه التجزين فكميط، فال ي الوقف بس، ألنل باطالًكال

ه يقد تقدم شب والظاهر هو األول، واء،كوت بعض الشرمي أن د مثليولد ز إىل فعدم االنتقال

  .املسألة يف بعض املباحث السابقة

 املوجود، خيأ مث ابين املعدوم على وقفت: ما لو قالكلو بدأ باملعدوم مث املوجود، و

خ يف يما عن الشكاملوجود،  إىل صح بالنسبةي أو ما قال به مجع،كبطل الوقف رأساً، يفهل 

  .املبسوط، احتماالن وي اخلالفكحم

ن صح بعد إ و،ك بال مالكصح الوقف حاالً للمعدوم لزم امللن إ بأنه: استدل لألول

ن صح حاال إ و،ن اآلذ قصده الوقفإوجود املعدوم لزم ختلف قصد الواقف عن مقصده 

  للموجود لزم خالف



٥٠

  .ة الواقف، ألنه وقفه للمعدوم ال للموجودين

، دلةمشول األ وال مانع منه بعد اعتبار العقالء، و للمعدوم،صح حاالًينه إ :هيرد عليو

نه إ قولونيبقدر نفسه، ف إالّ هيتصرف في أن وز للموجودجيلذا ال  وصحته للمعدوم تبعاً،ك

  .ونالبط متعلق حق

ثالثة بأنه  و املعدوم،ك بأنه ال مانع من ملىخرأ وات،طالقتارة باإل: استدل للثاينو

ل قصد الواقف الذي ي ألنه من قب،املوجود صرفاً حاالً إىل صرفي املعدوم كبطل مليث يح

تعذر  إذا مايمصرف آخر مشابه ف إىل الصرف أو ،حسنل باأليقولون به يف باب التبدي

  .املعدوم حاالً إىل ما تقدم الصرفكالظاهر لدي  ونه الواقف،يالذي ع إىل الصرف

ان الالزم القول كه، ي للوقف عل، مما ال معىنإنسان على محار مث على نعم لو وقف

ذهن  إىل قربصرف يف األيمتعذر املصرف الذي ك، ألنه  املوجود حاالًنساناإل إىل بصرفه

  .الواقف

 مطلق، فإذا تعذر )١(هلهاأب ما وقفها حس على الوقوفقاعدة ن إ :ن شئت قلتإو

 قصد الواقف، كنايف ذليال  واته،يسائر جزئ إىل شرعاً، صرف أو اته عقالًيشيء من جزئ

تعذر مصرف  إذا مايما قالوا يف األقرب فاألقرب فكذهام، أز يف كعرف املرت أن بعد

  .الوقف

طع األول، فإن حال املنق و،أيضاًح ينه صحأ وعرف وقف منقطع الوسطيرنا كمما ذو

وقف  إذا ماكالوسط املصرف يف الوقف العام،  أو وجد يف األوليذا مل  إ حال ماكل ذلك

ق احلج مثالً، ي ملنع طر،عوام حاجأبعد  أو وجد يف هذا العاميل عام، فلم كحجاج نفر إل

  .هيما حنن ف وك ذلنيفأي فرق ب

  

                                          





٥١

 على ه، فلو وقفكصح متلي ون ممنكي أن هيشترط يف املوقوف علي{: )١٩ مسألة(

افر كال أو ،املعدوم مطلقاً أو ، ـكلمينه ال أالقول ب على العبد ـ أو وان،ياحل أو اجلماد

  .كاً يف مجلة من ذليونه عقالئكلعدم  وات له،طالق لعدم مشول اإلكذل وصح،ياحلريب مل 

 ريل تعمالوقف ألجكهما، ي الصرف علان مبعىنكن إ وانياحل واجلماد على فإن الوقف

 الوقف ألجل الناس  ألنه مبعىن،حاًي صحكان ذلكالروضات املقدسة،  وةينياحلس واملسجد

ما  أو السفر أو بها املسلمون مثالً للجهادكريوانات اليت يذه احل أو  ذه املرافق،نياملنتفع

  .شبهأ

 أيب  عن،خرب الصحاريكاملسجد،  على ات من بطالن الوقفيما ورد يف بعض الرواو

 وقفهيأت غلّة يت عرصه فبناها بي داراً، فبقىالرجل اشتر: قلت له: )عليه السالم( عبد اهللا

  .)١(ت الناريب على واوقفأاوس ن إ : فقال،املسجدعلى 

وز ألن اوس جيال :  فقال،املساجد على نه سئل عن الوقوفإ: ىخرأة ييف رواو

  .)٢(وت الناريب على وقفوا

ة، فإذا ين األولواياحتمال ب والشذوذ، وعدم العامل، و السند، تام، لضعفريفهو غ

بق سة الذي يك امللة الوقف مبعىنرادإ احتمال و، أوىلان وقف املسلمكوقف اوس 

 فإن ،ةيره الذكما متلكوان املوقوف ياحل أو  املسجدكلمي أن ان مبعىنكن إ و،هي فشكالاإل

 محار كلمي أن صح عرفاًي عرفاً، فال كن امللقبالياجلماد ال  ووانيذ احلإح، ي صحري غكذل

منا هي إة بارياألمور االعت إذ ة،ي االستحالة العقل مبعىنكس ذليل ومسجد بستاناً، أو ،داراً

  ىلإ البستان و الدارإضافةعترب العقالء ي أن نكباعتبار املعترب، فمن املم

                                          







٥٢

  .عتبار العقالء عدم اعمرو، بل مبعىن وديز إىل ضافتهماإكاملسجد،  واحلمار

ة ياجلماد ال واجد والدابة و،ةي واجدكان االستحالة بأن املليلف لبكان رمبا تكن إو

  .ةي العرفضافةقته عن اإليرج يف حقخية صرف لفظ ال يذ الواجدإهلما، 

 كصحة مل على ناي املسألة بنكنا يف تلك ل،اجلمادكان كه كحلنا ملأن إ  العبدكذلكو

  .العبد

د يد ز أوال علىوقفت:  فقال،صالًأد ابن ين لزكيمل  إذا ماكق، ملطل املعدوم اكذلكو

  .وجديال  ودجية املعدوم املطلق الذي مل يك مللمعىنال بطن بعد بطن، فإنه 

 ريون غكيقد  و،ون معاهداًكيقد  واً،يون ذمكيافر، فهو قد كال على ما الوقفأ

 ال عهداً وصالًً، ال حرباًأنه ربط يب وني املسلمنين بكيمل  إذا ماكال عهد،  ومصادم بال ذمة

  :اًيون حربكيقد  و،ال ذمةًو

  :ربعةأقوال أه ي فف، احلريبريغ على الوقفأما 

م اهللا كنهايال  :العمومات، ففي قوله سبحانه ودلة األطالقاجلواز مطلقاً، إل: األول

اهللا ن إإليهم  طواتقسو همتربو أن ارهميم من دكرجوخيمل  ونيم يف الدكقاتلوين مل يعن الذ

افر، فإن كال على  جواز الصدقةأدلة و،)٢(جرأبد حراء كل كإنّ ل و،)١(نيب املقسطحي

  .الوقف نوع من الصدقة

الْيوِم الْآِخِر يوادونَ وماً يؤِمنونَ ِباللَِّه وال تِجد قَ﴿ : تعاىلالعدم مطلقاً، لقوله: الثاينو

ادح نمو ولَ اللَّهسرال ﴿ :قوله و،)٣(﴾ه  

                                          









٥٣

ة النهي عن يآ واء،ي أولاذهمالوقف نوع من اختو ،)١(﴾ياَء أول النصارىيهود وتتِخذُوا الْ

معونة  وة هلميألنه تقو و، أوىلز االستغفار الذي هو لفظ، فعدم الوقفجياالستغفار، فإذا مل 

 نّإ ال تشِرك ِباللَِّه﴿ : تعاىلل قا،نواع الظلمأرب كأفر ك فضالً عن الكالشر و،الظامل حرام

ظيمع لَظُلْم كرافركال على ال قربة يف الوقف والقربة، إىل تاجحين الوقف أل و،)٢(﴾الش.  

ه، ي الوقف علرياختاذ الويل غ وس مصداقاً ملن حاد اهللا،ي احلريب لريافر غكالن إ :هيفو

 اً، ألنه وقف هلم مرحاضاً مثالً،يهل بلد فالن ولأداً اختذ يزن إ :قالي أن صحيفهل 

عانة الظامل يف إ وون قابالً له،كيرتبط بالوقف، ألنه طلب الغفران ملن ال ياالستغفار ال و

 نيب واتي هذه اآلنيور لزم التناقض بكستدالل املذاللو صح ا ول شيء،ك حرام ال يف هظلم

 تحقق القربة يف الوقفي والقربة، إىل تاجحي ال الوقف و،)٣(﴾تقِْسطُوا ِإلَيِهمأَنْ تبروهم و﴿ ةيآ

  . خيفىما الك أيضاًافر كالعلى 

 محزة وبين زهرة ويب الصالحأ ونيخيما عن الشكاختصاص اجلواز باألرحام، : الثالث

 قفت و)صلى اهللا عليه وآله( ة زوجة رسول اهللاي بان صفكاستدلوا لذل و،سيدرإ وديسعو

  .)٤()صلى اهللا عليه وآله( هودي فأقرها النيبيخ هلا أعلى 

  .عقالً له وات شرعاًطالقنفي ما عداه، بعد مشول اإلياثبات الشيء ال ن إ :هيفو

                                          











٥٤

 إالّ ليس هلذا دليل ون،يحد األبوأه يان املوقوف علك إذا اختصاص اجلواز مبا: الرابع

ه ما يف يف و،)١(ان جائزاًكافر كبوي الأحد أافر كان الكإذا  :ي املراسمكباملرسل يف حم

  .د ضعفاًيزي فنقل باملعىن أنه  علىدلي حجة، بل لفظه رياملرسل غ أن الثالث، مع

ال خالف يف الصحة، ألنه قاعدة إقرارهم  وإشكالان الواقف منهم فال كما لو ، أهذا

  .مهاري يف غطالقلإل واملعاهد، ويف الذمي

  

                                          





٥٥

ظهر من ي ،حتماالن؟ ا}م الأافر احلريب كال على صح الوقفيهل {: )٢٠ مسألة(

 بالذمي، بل كص ذليافر بدون ختصكال على هم الوقفطالقاجلواز، إل: الم مجاعة منهمك

 انكهل احلرب، قرابة أمن شاء من  على رب الرجلي أن جواز على مجاعاإل: انيعن جممع الب

  . قرابةريغأو 

  .باملنع :صرح آخرونو

 بأن الرسول و،)١(هلهاأا حسب وقفه على الوقوف أدلة إطالقب: استدل لألول

ب العاص بن أ وة،يمأصفوان بن  وابنة حامت،كفار ك مجاعة من الرأب )صلى اهللا عليه وآله(

 كذلك و املاء هلم،كهم حماربون بأن تر وةي معاوأصحاب برأاإلمام  كذلك وهم،ريغ وعيالرب

  جاهداك على نْإو﴿ :ميك حر، بل قال القرآن احلأصحاب يف )عليه السالم( نياإلمام احلس

 ال شبهة و،)٢(﴾صاِحبهما ِفي الدنيا معروفاً ِبِه ِعلْم فَال تِطعهما و ما لَيس لَك تشِرك يبأن 

 طالقاإل والوقف من مجلة الرب املعروف، فاملناط ول،يما خرج بالدل إالّ ل معروف جائزكأن 

  .شمالنهي

 قوله و،افراًكان كلو  وفيرم الضكأ: )ه السالمعلي( مثل قوله إىل ضافةهذا باإل

  .)٣(جرأبد حراء كل كل: )عليه السالم(

  .العمومات واتطالقها من اإلريغإىل 

 ق املوادة، قاليظهر مصادأبأنه من  و جائز،ري غكذل وة هلمينه تقوأب: استدل الثاينو

 ،)٤(﴾ الْآِخِر يوادونَ من حاد اللَّه و رسولَهال تِجد قَوماً يؤِمنونَ ِباللَِّه و الْيوِم﴿ :تعاىل

لَم يخِرجوكُم ِمن  يقاِتلُوكُم ِفي الديِن وال ينهاكُم اللَّه عِن الَّذين لَم﴿ :قولهخالف و

قوله و،)٥(﴾ِدياِركُم:  

                                          













٥٦

  .اتيها من اآلريغ إىل ،)١(﴾أَِشداُء علَى الْكُفَّاِر﴿

 منصرفة عن دلةاحملارب، فاأل على ال قربة يف الوقف والقربة، إىل تاجحي ن الوقفأو

  .االنعقاد مينايف التحرين ال أداء بنع وقت اليل البيس من قبيمثله، فل

 ،دلةفي رداً هلذه األك اجلواز ال تأدلةذ إه املشهور، يما علكهذا هو الظاهر،  و:قولأ

نا يذا رأإ و، الوقفنيب و الرب الوقيتني الفرق بىريالعرف  أن ان فلوضوحي جممع البأما إمجاع

 إىل  ماءاًىعطأ مسلماً أن نايلو رأ أما ،نيافر استهجنه عرف املسلمك على مسلماً وقف

 نياحلس وعلي و حسن ما فعله الرسولىلذا نر ورمة،كوه مستهجنوه، بل عديافر مل ك

  .فاركبال) السالم وهم الصالةيعل(

 له منصرف عن مثل الوقف،كجر السقي، أ وف،يرام الضكإ واملصاحبة باملعروف،و

ق يظهر مصادأ من كان ذلكالطعام،  و باملاءنيد احملاربي لتزو حمالًإنسانلو وقف  أنه ىترأال 

  .نيفار ضد املسلمكة اليق تقويظهر مصادأ ورسوله، وموادة من حاد اهللا

  .مة تارين غي اوزأدلة و املنع بال مانع،ن أدلةإ :احلاصلو

 أو ،نيهم، مث صاروا حماربينا علوقفأ فينيانوا ذمك أو هم،ية الوقف علمثّ لو قلنا بصح

  :همأوقاف كهم، فالظاهر جواز استماليان األمر من موقوفام فغلبنا علك

  علَيكُم فَاعتدوا علَيِه ِبِمثِْل ما ىفَمِن اعتد﴿ : تعاىل قال، لقاعدة املقابلة باملثل:والًأ

دتىاع كُملَي٢(﴾ ع(.  

                                          







٥٧

 دلةما تشمل األك، وقافمواهلم لألأ و أخذ أرضهمأدلةات إطالقلشمول : اًيثانو

 ن أدلةإ  أيتام واحد،يموال األأ ول يف مقامي الوقفيالدل أن صغارهم، مع وتامهميأألموال 

نَّ الَّذين ِإ﴿ :قوله سبحانه أن ماكة، في األولدلةاأل على مة عرفاًكموال احلريب حاأخذ أ

والساِرق ﴿ : تعاىلقوله و،)٢(﴾ال تأْكُلُوا الربا أَضعافاً﴿ :قوله و،)١(﴾يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى

اِرقَةُوتعاىلومة بقولهكها حمريغ وهاريغ إىل )٣(﴾الس : ﴿و ناِفقنيالْمو اغْلُظْ جاِهِد الْكُفَّار

ِهملَي٤(﴾ع(،الالًفَ﴿ : تعاىلقوله وح متا غَِنمكُلُوا ِمم﴾)٥(،قوله و: ﴿ومتما غَِنموا أَنلَماع﴾)٦( 

لذا  وقاعات،ياإل و العقودأدلةسائر  ول الوقف،يدل على مةك هي حاكذلك ،هاريغإىل 

 ا،يكا يف تريصوفيا أمساجد، مثل مسجد إىل نائسهمكل يتبد على نية املسلمريجرت س

  .مهاريغ، واياجلامع األموي يف سورو

 ماكوقف املسلم، كه، ألنه صار يان مقراً علكسلم احلريب قبل اغتنامنا لوقفه أنعم لو 

 أو لو وقف مسجداً أنه ماكنه مال املسلم، أل، ز اغتنامهجياملسلم مل  على لو وقف احلريبأنه 

  . بدون معارضدلة األطالقان الوقف نافذاً، إلك، نية للمسلمينيحس أو مدرسة

، ن وجه آخر للمنعكيمل  إذا مايمنا هو فإالذمي،  على ا تقدم من جواز الوقفمن إ مث

  وقف مدرسةكفار، كن الية لديونه تقوكك

                                          















٥٨

 علوي سالماإلفر، وكلمة الكعالء لإز، ألنه جيال مل إ وسة لعبادم،ينك أو ة هلم،ينيد

  .)١(هي علىعليال و

احلرب ـ بل ي باملناط مساعدشمل ياحلريب  على رناه من عدم الوقفكما ذ أن ماك

ل ل باملايسرائإساعدون ين يهود الغرب الذي على وقف إذا ماك ـ أيضاًعرفاً املساعد حريب 

  .السالح مثالًو

  

                                          





٥٩

 حمالت األصنام وانريوت النيب ونائسكال و}عيالِب على صح الوقفيال {: )٢١ مسألة(

 تب املذاهبك واالوستا، ونيالعهدكتب املنحرفة كال على وز الوقفجيما ال كالصلبان، و

  . الباطلةئاملباد وانيداألو

حمالت هذه  وشاريب اخلمر، ونيئطالال ومعونة الزناة على وز الوقفجي ال كذلكو

  . الوقفأدلة إطالقنصرف عنه ياحلرام، ف على عانةإنه  ألكذل وشبههم،ومن أمور األ

  .ضها يف بعمجاع اإلى، بل دعوك يف شيء من ذلإشكالال  وال خالفو

 نائسكقرار الشارع للوز هلم إلجي، بأنه نياألول على  يف عدم جواز الوقفشكالاإلو

  . واردريتب املنحرفة غكالو

 لفون بالفروعكفار مكة، ألن الينايف احلرمة الواقعيقرار الشارع هلم ملصلحة ال إذ إ

  سلَكَكُم يفما ﴿ : تعاىلها، قاليمعاقبون عل وصوللفون باألكم مأما كها يمعاقبون علو

كُنا ا نخوض مع الْخاِئضني وكُنم نك نطِْعم الِْمسكني ولَلَم نك ِمن الْمصلِّني وسقَر قالُوا 

  .)١(﴾نكَذِّب ِبيوِم الديِن

قامتهم إجل عدم  دخلوا النار ألكن مع ذليوم الديذبون بكيفاراً كوم كفإم مع 

  .اةكتائهم للزيإعدم  وللصالة،

ها ألجل املقارنة يطلع علي وردها،يعطائها ملن تب الباطلة إلكطبع ال على وقف إذا نعم

  .فضل القربأنه من إحة جاز، بل استحب فية الصحيسالمتب اإلك النيب ونهايب

ها يفة فينظر يف صحي عمر ى رأ)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ :ثييف احلدو

ا ابن ينت أ كيف شأ: )صلى اهللا عليه وآله( قال وغضب، ورهشيء من التوراة فزج

   ضاءيمل أت ا بأخطاب، 

                                          





٦٠

  .)١(اتباعي إالّ اً ملا وسعهيحموسى خي أ ناكلو  واهللا وة،ينق

 على قرار اإلىه، ألنه مقتضيقر عليما يافر صح بال خالف الوقف فكهو  ولو وقفو

لو فتح املسلمون جاز  أنه قد تقدم وصحاب،بطل الوقف لالستي مل كسلم بعد ذلألو  ونه،يد

  .تب الضاللكفناء إ ووقاف األكهلم استمال

 قلنا جبواز بنائها أن نينائس بكال على ال فرق يف عدم جواز وقف املسلمنه إ مثّ

  .حداث ملا تقدم من العلةاإل أو مي الوقف للترمنيما ال فرق بكم ال، أحداثها إو

صح، يسة مل ينكال على هودييما لو وقف الك، تقد بهعيما ال  على افركلو وقف الو

  .مةكصالة عدم صحة الوقف احملرم حمأنه، في دريغ على نه، اليد على قريمنا إنه أل

  .نهيعترف به يف دين كين مل إ وح واقعاًي، ألنه صح صحاملسجد على لو وقفو

دة الصحة، ألنه  القاعىزواج احملارم، فمقتض أو ر،ياخلرت واخلمر على افركف الوقلو و

  .نهي يف دكذلل كب قري

ن إ :قالي أو وجب عدم صحة الوقف،ي كعدم جواز اظهار ذلن إ :قالي إالّ أن اللّهم

  .من شرائط الذمة عدم مثل زواج احملارم

النواصب،  واخلوارجك، نيفرهم من املسلمكوم بكالفرق احمل على لو وقف املسلمو

  . احلريبريافر غكفحاله حال الوقف لل

  .الفساق على علم صحة الوقفيمنه و

 املقتصر، والدروس والسرائر ولةيالوس وايفكال واملهذّب وي عن املقنعةكاحملن إ مث

 قريمن يمرادهم ف أن الظاهر وب،كواكال و الشمسنيقراب على صحة الوقف: هاريظاهر غو

  .ه ال وجه لهريغ و، فمنع املختلفكذلعلى 

ما قرر يف كرث، إصح، بل ماله ياً مل ي، مث ارتد ملوزجيما ال  على لو وقف املسلمو

  .حمله

  ى الوقف علو

                                          





٦١

تب كطبع  على دييما لو وقف الزكقروا، أن إ حيهله صحأمساعدة الباطل من 

  .صحيح املذهب هلا فال يالوقف من صح أما ة،يديالز

به من شأما  و ا،نيالعامل وحمالا وآالت اللهو على الزناة، الوقف على مثل الوقفو

  .سائر املعاصي

ع يس مثل بيورة، فلكصرف يف املصارف املذيمل  إذا حمرم، أنه  نافذ الريالوقف غن إ مث

  .ع اهوليبل مثل ب، الربا

  



٦٢

  أوالفقراء، أو الفقهاء،ك، }طائفة معنونة بعنوان خاص على لو وقف{: )٢٢ مسألة(

 البغداديك: بلد إىل انتسابعلى   أوم،يبين مت وبين هاشم،ك خاص، إنسان إىل انتسابعلى 

 انصراف كان هناكئة الشعراء، فإن يه وتاب،كة اليجمعك: فئة خاصة على  أوالعراقي،أو 

ل كان الوقف لكإالّ  واالفراد املنصرف عنه، إىل خاص حسب عرف الواقف صرف الوقف

، سالمعة اإلير هم العلماء بفقه شني العنوان، مثالً الفقهاء يف عرف املسلمكفرد داخل يف ذل

فهم  حىت ل اقسام الفهمكنما الفقه يف اللغة يهؤالء خاصه، ب إىل هم صرفيفإذا وقف عل

  .خيالتار و،كالفل

  

  : هنا فروعو

وقف  إذا كذلك و،نيفقراء املسلم إىل الفقراء انصرف على لو وقف املسلم: األول

 لغة، أعمان اللفظ كن إ وظ،فقراء حنلته، ألنه املنصرف عرفاً من هذه اللف إىل افر انصرفكال

ان ك إذا ماكافراً، ك أو ان مسلماًكن إ وة عامة،يإنسانان الواقف له نزعة ك إالّ إذا اللهم

ب يالصل أو محر، يف اهلالل األان عضواًك أو ،نسانعة الدفاع عن حقوق اإليمثالً يف مج

النصراف املزبور، بل نع عن امي كفإن ذلذو نزعة عامة،  أنه  ممن عرفنا منه،محر مثالًاأل

  .ريل فقكون لكي

عتنقه صاحب يهو الذي  وفقراء مذهب خاص من املذاهب، إىل نصرف عرفاًيهل و

 اخلوارج على وقفيال عي يالش أن عرف ذه الرتعة، فمن الظاهر إذا ،ك الظاهر ذل،الوقف

 إالّ ب،ذا سائر املذاهكه وعي،يالش على وقفانيما ال أمن الواضح  أن ماكالنواصب، و

  .رناكما ذكان ذا نزعة عامة ك إذا مايف

  ، به إالّ ؤخذية العموم، مل رادإ  علىنةي قركان هناك إذا نعم



٦٣

 كعة، فإنه مع علمه بذلي الشريله لغكان البلد ك وفقراء بلده، على عييمثالً وقف الش

  .عم األ أنه أرادظهر منهي

وجد يف البلد من ي حىت ىبقي أو ه،بطل الوقف ألنه ال مورد لي، فهل كعلم بذليلو مل و

 بطل،ي من تعذّر املصرف ف،صرف يف سائر املوارد، احتماالتي أو ه،يالقسم املوقوف عل

روا كما ذك، نيذهان الواقفأون يف كمن املر ود له مصداق،جي حىت نتظر بهيل كال أن منو

  .ريقرب األخ األ،األحسنإىل ل ييف التبد

ذ إ شرعاً أم ال، ريان فقك، سواء ريقال له يف العرف فقي  هو الذيرياملراد بالفقن إ مث

 إالّ ة،ي العرفوقاف ألنه املنصرف يف األكذل وعموم من وجه، أو  عموم مطلق،ني املفهومنيب

  . الشرعي يف ذهن الواقفاز املعىنكعلمنا ارتإذا 

 ،ئلسائر املسا أو خصوصاً، يف هذه املسألة أو نا يف مراد الواقف عموماًككذا شإو

  .نة لالنصرافي قركان هناك إالّ إذا خذ بعموم اللفظ،ان الالزم األك

ما إ الواقف أن علمنا إذا ماك، كذا أو  هذاإىل أنه نا يفككش ولو علمنا باالنصرافو

 رنا يفكما ذك، نينصف إىل م الوارديان الالزم تقسك ،همايأ أنه مل نعلم وخارجي، أو عييش

خذ أاخلاص  و العامنيمر بن لو دار األكل و،نصافإلا وتاب اخلمس، لقاعدة العدلك

  .قنيباخلاص، ألنه املت

ال إ وذوي نزعته، إىل ان ذا نزعة خاصة انصرفك، فإذا نياملسلم على لو وقف: الثاين

 خبروج :ليق و،ىنثأ أو راًكفاسقاً، ذ أو انك القبلة، عادالً إىل ل من صلّواكان عاماً لك

  .ال وجه له أنه ن الظاهركفار، لكم فرهم ألكوم بكالفرق احمل

مع اهللا  أو ، منفرداً)عليه السالم( علي ةيلوهأعتقد بيالذي كقة، يافر حقكنعم من هو 

  سيان خارجاً بال شبهة، ألنه لك ،سبحانه



٦٤

 على وز الوقفجي، ألنه ال نياحملق إىل ان حمقاً انصرفكن إ الواقفن إ :ليق ومبسلم،

ال كيف  و، احلقريغ على ال قربة يف الوقف ووقف،بة يف الرط القرشتيألنه  أو هم،ريغ

  .ن نظر واضحيمراأل

 ونه مسلماً،كات، فالظاهر عدم خروجه عن ي لبعض الضرورراًكان املسلم منكلو و

ال نه إ ثيس مبسلم من حي فهو ل)صلى اهللا عليه وآله( ب الرسوليذكت إىل كرجع ذلإالّ إذا 

  .عترف بالرسالةي

ان مراده مطلق املسلم، ألنّ املؤمن كاً يان سنكن إ، فنياملؤمن على لو وقف: الثالث

قالَِت الْأَعراب ﴿ :ما قال سبحانهكان، ميامل اإلك على اناًيحأطلق يما ك ،املسلم على طلقي

وا وِمنؤت ا قُلْ لَمنناآملَمقُولُوا أَس ١(﴾لِكن(.  

  .ةي اآل)٢(﴾ذُِكر اللَّه وِجلَت قُلُوبهم  إذاِإنما الْمؤِمنونَ الَّذين﴿ :قالو

  .)٣(﴾يا أَيها الَّذين آمنوا آِمنوا ِباللَِّه و رسوِلِه﴿ :قالو

  .نهم، املطلق يف عرفهمية، ألنه املعروف بيثين عشراال إىل اً انصرفيعيان شكن إو

 منهم ملستضعفا ونهم، بليجمان وطفاهلمأرناه كل عنوان ذكدخل يف ي أنه الظاهرو

  .الءؤداخل يف ه إالّ أنه ئاً،يعرف شيالذي ال 

طلق يف يان كن إ وة،يثين عشرة االيمامعة، فاملراد به يف عرفنا اإليالش على لو وقفو

   ،)٤(ةيديعرف الز

                                          











٦٥

ل من ك على ،شباههمأ و،)٤(ةيالواقف و،)٣(ةيالفطح و،)٢(ةيليمساعاإل و،)١(ةيسانيكالو

ان كحدهم أان الواقف كمامة االثين عشر، فلو إعترف بين مل إ و)عليه السالم( اًيم علقو

  .تهطائف إىل ه موجباً لالنصرافيالعرف اخلاص لد

 النذر وىبالرق وىالعمر وىنكة يف السيره يف هذه املسائل جاركنذ ورناهكما ذو

  .عي لوحدة املناط يف اجلم،شبهأما  وةيالوصو

 هاشم جد النيب إىل نتسب باألبيمن ل كه ياهلامشي، دخل ف على لو وقف: الرابع

 على  هذه اللفظةإطالقاخلمس من عدم  تابك دون األم، ملا حقّق يف )صلى اهللا عليه وآله(

املنتسب باألم.  

  .هاريغ واليبكال ومييالتم ويالفاطم والعلوي وذا املطليبكو

ض ي احله اهلمداين يف بابيما حققه الفقك العدم، األصلان ك يف االنتساب كلو شو

  .لةيل قبك من كوكذا يف املشك وم ال،أقرشي  أنه كيف مسألة من ش

  .ولد الشبهة ونياان وانيالصب وورهمكذ وناثهمإ يف دخول إشكالال و

ن الظاهر كل و،)٥(لعاهر احلجرل ما ولد زنا فقد احتمل عدم الدخول لقاعدةأ

به الذي هو من يب لقريالقراح كروا يف مسألة عدم جواز نكقد ذ و،الدخول للصدق عرفاً

 :ةيخذ بالعرف يف آ القاعدة األىمقتض أن خته من الزنا،أخ األ والزاين بنته من الزنا،كالزنا، 

﴿كُمهاتأُم كُملَيع تمرليما خرج بالدل إالّ يف سائر املقامات، و،)٦(﴾ح   

                                          















٦٦

  .حنوه ورثاإلك

للعاهر قاعدة  وبالقدر اخلارج شرعاً،  إالّةيها العرفيمعان على  حتمللفاظاأل أن السرو

  .خيفىما ال كبواب ل األكخراج يف د اإلي ال تفاحلجر

  .العدل نهما لقاعدةيعمرو، قسم ب ودي زني بلو اشتبه هامشيو

قصد خاص من  أو عرف أو  انصرافكان هناكان، فإن ريلو وقف للج: اخلامس

طلق أمنا إ ونكين مل إ وبع القصود،قاعات تتياألكتوابعها  والواقف عمل به، ألن العقود

ات يل جانب، للرواك داراً من نيأربع إىل ان الالزم صرفهك به اجلار شرعاً،  أراداللفظ، فإن

طلق فقد أن إ و، العريفخذ باملعىنأعرفاً هم ا املتف به املعىن أرادنإ وأيت،يما سكضة ياملستف

  .هياختلفوا ف

شف ك ورةكالتذ وي عن القواعدكهو احمل و،العرف إىل هيرجع فيبأنه : قال املشهور

 ها،ريغ وةيفاكال والروض وجامع املقاصد وحيضااإل وختلفامل وريالتحر والنافع والرموز

  .هلهأ الصادرة من لفاظبأنه املدار يف األ: كاستدلوا لذلو

ثر، بل كاأل إىل استحسنه الشرائع، بل نسب و ذراعاً،نيربعأ إىل لي دارهيملن : ليقو

 ه، بل عن اخلالف نسبتهي علمجاعح اإليالتنق وةياملشهور، بل عن الغن إىل  نسبتهكسالعن امل

 ابن زهرة والتقيكات يبالقطع إالّ عملي به من ال فىتأ وهم،إمجاع وناأصحابات يرواإىل 

 نا مل جندأب يف األمر يالغر وة،يالنها واملقنعةكات يعبر مبتون الروايره من كذ وس،يدرإابن و

  .كذل  علىة واحدة تدلياروحىت 



٦٧

  .ل جانبك ذراعاً من نياألربع إىل د بأنهية تفي املسجد روامينعم يف باب حر

  :اتيض الروايه مستفيدل علي و داراً،نيربعأ إىل :ليقو

 داراً من نيربعأحد اجلوار :  قال)عليه السالم( جعفر أيب  عن،ل بن دراجيفعن مج

  .)١(عن مشاله ونهيميعن  ومن خلفه وهيدي نيل جانب من بك

صلى اهللا ( قال رسول اهللا:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب رمة، عنكعن عمر بن عو

  .)٢(عن مشاله ونهيميعن  ومن خلفه وهيدي ني من ب،انري ج داراًنيربعأل ك: )عليه وآله

  ماكجعلت فدا: قلت له:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ة بن عماريعن معاوو

  .)٣(ل جانبك داراً من نيأربع:  قال،حد اجلار

عليه ( ني املؤمنري، قال أم)عليهم السالم ( عن آبائه)عليه السالم( عن الصادقو

   .)٤(هاب من أربعة جوان داراًاجلوار أربعون و، املسجد أربعون ذراعاًميحر: )السالم

 باب حد اجلوار من  يفكاملستدر وورة يف الوسائلكث املذيحاد من األك ذلريغإىل 

  .تاب احلج، فراجعكتاب العشرة املوجود يف ك

  .ذراعاً نيقرب من القول بأربعأان هذا القول كعراض املشهور لإال لونصاف أنه اإلو

 :هيما صنعه اجلواهر، ففك الشرف، رة جوارادإ  أوة،يالتق على اتيأما محل هذه الروا

  ة عن العامة ذايورود روان إ

                                          











٦٨

جوار الشرف،  على احلمل أن ماكة، يالتق على اتيوجب محل الرواي د، اليالتحد

  .ثركان جوار الشرف أك أن ل بعدك مشكمها فذلريغ وربالءك وين النجفكساك

 ين جارإ: ربالءكيف  أو هو يف النجف ونيبعد عن األربعأان داره كقول من يلذا و

  .) السالماهميعل (نياحلسأو  يعل

 أو لصغارا أو باركيف الدور ال حىت وا مطلقاً، أرادذراعاً، فهل نين حددوا بأربعيالذأما 

  . معلومري غك فذل،ل بلد عادةكذ لإ ،زان املتعارفيما هو م واملتعارف،

 أو الصرائف،كة ياخلشب أو ،ةيني من الدور الطعماملراد األ أن  فالظاهر،أربعون داراًأما 

  .امياخلكة يالقماش

ع يثر من جوار الوضكأف ي الشررع، فجوايالوض وفي الشرنيفرق بيالعرف ن إ مثّ

  .خيفىما ال كعندهم 

  . العدماألصلان ك إنسان يف دخول دار كلو شو

  لقلّة هذا،ال باألذرع ونيال اعتبار باألربع أن ، فالظاهرنيشون يف البساتيعين يالذو

  .كالم من قال ما منصرف عن ذلك و،كثرة ذاكو

 شون مجاعات يف الغاباتيعين يالذ و،نياملساجكصالً أشون بال دور يعين يالذ أن ماك

  .أيضاًالعرف  إىل هميالصحاري، فاملرجع ف أو هوفكالأو 

 أو اً،كان مالك، سواء نساناً لإليان جاراً فعلك يف صدق اجلار ملن إشكالال نه إ مثّ

 الذي ال كلاملا أما ،ن فعل حراماًإ وان غاصباً، ألنه جاركن إ واً، بلريمستع أو مستأجراً،

  .ه اجلار ببعض االعتباراتين صدق علإ وس جبار عرفاً،ي فلنسان اإلن جبواركسي

  .إشكالته جاراً يه ففي تسمريغ أما  جار،ن حاالًكلو تناوب اثنان داراً فالساو

لة يبة قليانت الغك إذا بة بقصد الرجوع، فالظاهر بقاء اسم اجلار،يلو غاب غو

ل كها، فجار ين فكسيثالثة  أو  داراننسانان لإلكلو و ،نيهله باقأان ك إذا خصوصاً

  .له واحدة جار



٦٩

  .هين فكسين مل إ و لهكل ملكصدق اجلوار لينعم ال 

 يف العمارات أيضاًالتحت  والفوقكاجلهات الست،  على صدقيان رياجل أن الظاهرو

  .ذات طبقات

  .العاملاهللا  وتفي منها ذا القدر،ك ن،ةريثكفروع  ويف املسألة مباحثو

  



٧٠

 على أن وقفك، } الشيءكذلرسم  شيء فبطل على لو وقف{: )٢٣ مسألة(

ة، ففي ري العشكدت تليبأة فريعش على وقف أو ة،يمسجد، فبطل املسجد خبراب القر

  :الوقف احتماالت

  .رثاًإرجع ي أن :األول

  . وقفاًيبقي أن :الثاين

 ال  أو،نه الدوام فالثاينان الوقف يف مصلحة ما شأك إذا  مانيبفصل ي أن :الثالث

  .ة فاألوليرب جران أهل القرخي غالباً، بل ىبقية مما ال رية صغيمسجد يف قر على الوقفك

ل كصرف يف يبعد ذهاب رسم الوقف هل  أنه  بالقول الثاين، اختلفوا يفنيالقائل أن مث

،هياملوقوف عل إىل صرف يف األقرب فاألقربي أو وجوه الرب.  

ة يفيك على هكخرج الوقف عن ملأمنا إبأن الواقف  رثاً،إالوقف استدل لرجوع و

 املشروط ىبقي مثل فقدان الشرط الذي كذل و حباله،كان امللكة يفيكخاصة، فإذا بطلت ال

  .حباله األويل

  .احملدود ه، فإذا زال احلد زالي حمدود حبد املوقوف علكاخلروج عن املل أن احلاصلو

ل يشمل الدليمل  إذا ، فإنهدلةات األإطالقب ولة بقاء الوقفصاأب: استدل للقول الثاينو

ل للشيء اآلخر الذي هو العموم، ية، ال مانع من مشول الدليهو اخلصوص وئاً يف الوقفيش

املسجد الفالين، فإذا مل  على ا وقفإ وهذه الدار وقف،ن إ قوليان كل يالدل أن عيني

 املسجد، فال مانع عن مشول كين لبطالن ذلاملسجد الفال على اًوا وقفكل يشمل الدلي

  .وا وقفاًكل ليالدل

  .ليه بال دلكمل إىل عاديف يكه فكخرج الوقف عن ملأبأن الواقف و

  ةيباملستفاد من بعض النصوص الواردة يف الوصو



٧١

ذا مل إ وة صرف يف وجوه الرب،يعذر املصرف يف الوصتن إ أنه  علىيف النذر، مما دلو

 وحدة ى، بدعوريبواب اخلأصرف يف باب آخر من ه ينذر يف املنذور علن وجه لصرف الكي

  .باب الوقف ونياملناط يف الباب

 داره نسانبقصد الواقف، فإنه من باب تعدد املطلوب يف نظر العرف، فإذا وقف اإلو

  .ونه للمسجدك والوقف أصل :نيئي ش أنه أراد العرفى رأ،ملسجد

ل يبأن األقرب فاألقرب ال دل: لق وجوه الرب، قالواصرفه يف مط إىل ن ذهبوايذلان إ مث

ة، يفي جلواز صرفه يف مطلق وجوه الرب، خصوصاً مناط باب الوصك السابقة تدلةه، فاأليعل

 قل يف باب النذريمل  وة،يالوص إىل صرف املال يف األقربيقل ي مل )عليه السالم( فإن اإلمام

عطي ي: يف الثاين ووجوه الرب،صرفه يف ي:  األولعبة، بل قال يفكال إىل صرفه يف األقربيأنه 

  .للسادة

مسجد يف  على ان وقفاًكالوقف، فإذا  إىل ن قالوا بصرفه يف األقرب فاألقربيأما الّذ

 ،نةكل املساجد املمك أو ب املسجد اآلخررذا خإ و صرفه يف مسجد آخر،،ة فخربيالقر

 ألن الظاهر: از ذهن الواقف، قالواكا بارت فاستدلو،ذاكه واملدرسة مثالً، وةينيصرفه يف احلس

صرف يف يهذا املسجد بالذات، فإذا بطل املسجد اخلاص،  ومسجداً واًريد خيريالواقف أن 

نه من باب إ مثالً، فري لفقىعطي أن ة، الي صرف يف بنا،نكل مسجد ممكمسجد، فإذا بطل 

  .)١(لهك كتريله ال ك كدريما ال لقاعدة  و،بتعدد املطلو

 على ليرثاً، فال دلإمل نقل برجوعه  إذا قول املشهور أقرب، ألنهنصاف أن إلاو

 أنه لو فرض و معلوم،رياز غكاالرت إذ از ذهن الواقف،كال من ارت وقرب من النص،األ

معلوم، فهل

                                          





٧٢

ان كال م وب العمل به،جيل يبأي دل وب العمل به،جيل ما يون من قبكياز كاالرت

ان كع يبطل الب إذا :قالي أن د، فهو مثليد زال املقيزال الق إذا د،لقاعدة العقود تتبع القصو

النقل يف مقابل الثمن، فإذا تعذر  واملشتري باهلبة، ألنّ قصد البائع النقل، إىل املال منتقالً

  .از ذهنه األولكان ارتكالثاين 

  .قتضي األقرب فاألقربياط ياالحت أن  يفإشكالنعم 

 غالباً ىبقياحتماالً، فألن ما ال  أو جزماً) رمحه اهللا (ديههو للش و،أما القول الثالث

  .الواقف إىل خر يف الرجوعحاله مثل منقطع اآل

ه يما حنن فيذ قصد الواقف فإخر،  منقطع اآلنيب وهي ما حنن فني وجود الفرق ب:هيفو

اً، خرجه مؤقتأد بل يبقصد التأيه خبالف منقطع اآلخر الذي مل كد، فقد خرج عن مليبالتأ

  .تفي منها ذا القدركاً نرد ولة استدالالًي طوةاملسأل و،الرقىب وىنكالس وىفحاله حال العمر

  



٧٣

  من فقراء،ريل خكان مصرفه ك، }وجوه الرب على لو وقف {:)٢٤ مسألة(

له وجوه ك كها، ألن ذلريغ ون،يااهد ومعونة احلجاج ومساجد، ومدارس و،نيكمساو

  . الواقفطالق إل،ملكمل فاألك األلزم الصرف يفيال  والرب،

يف احلج،  أو احتمال لزوم صرفه يف اجلهاد و،أيضاً كذلكان كل اهللا، ي يف سب:لو قالو

  .طالقفضل السبل، ال وجه له بعد اإلأباعتبارمها 

من انتسب  إىل بين هاشم، صرف على ما لو قال وقفكة، ريعش على لو وقفو

  .، لشمول اللفظ لهىنثأ أو انك راًك ذ،لو زىن وهميلإباألب 

علمنا  وقصده الواقف أو فهم من اللفظ، إالّ إذا التساوي، وعابيشترط االستيمث ال 

عطاء إلزم ي، فال أيضاًة اجلنس الشامل للفرد رادإوقاف ، ألن املتعارف يف مثل هذه األكذل

  .قل اجلمعأ

 ى،عطيقدور صح، ففي القدر امليبطل، بل يال  أنه عهم فالظاهريعطاء مجإلو قصد و

  .املسألة السابقة ول يف هذه املسألةي الحتاد الدل،صرف يف وجوه الربيه رييف غو

   .تعاىلشاء اهللا ن إ حيادة توضيأيت للمسألة زيسو

، اهللا تعاىل إىل ته قربةًوقفأهذا وقف : ما لو قالك املصرف، نيعيمل  ولو وقفو

نقل عن يما ك فالقول بالبطالن ،ةدل األطالق إل،ريل اخليصرف يف سبي وحة،فالظاهر الص

 انت خاصة،ك) م السالميعل (همأوقافنّ أ و،دلة انصراف األىدعو إالّ املشهور ال وجه له،

  . خيفىما الك ،اتطالقصلحان رافعاً لإليالمها ال كو

ه يما ف خيفى  حمال، فالك بال مالكاملل و،كأما األستدالل بأنّ الوقف قسم من املل

  .ة املطلقةيالوص و النذر املطلقمثله و،ىصغر وىربك

إن قال املشهور  و القاعدة الصحة،ىمقتض أن ن، فقد تقدميحد هذأ على لو وقفو

  ،ينيببطالنه الشتراطهم التع



٧٤

قسم ي أو ،)١(لكمر مشأل كالقرعة ل:  لقاعدة،نهمايقرع بيالصحة فهل وعلى 

ان كن إ و،، احتماالت  وليهأو يدده ينه بييون تعكي أو ،نصافاإل و لقاعدة العدل،نهمايب

  .قرب لو منخياألول ال 

حنو  أو رثاإلكقال  إالّ إذا ل بالتساوي،ك الكقربائه، اشترأ أو ده أوال علىلو وقفو

 إىل تاجحيناث خراج اإلإ أن الظاهر ورث،طبقات اإل وىنثاأل وركه الذيأيت في، فإنه كذل

 ناث تبعاً فهماًان الالزم دخول اإلك اً يف الرجالحين صركيمل  إذا ال فاللفظإ ونة،يالقر

اين، دخلت يصب على قال أما إذا دخل النساء،ييت، مل ريرجال عش على اً، فإذا قاليعرف

  . العدماألصل يف دخوهلن فكلو ش والبنات،

ن تساووا يف إ ورث،عطوا حسب مراتب اإلأ ، إيلّقرب الناسأ على وقف: لو قالو

  .األقرب فاألقرب على  وضعرثناثاً، ألن اإلإ ووراًكاحلصة ذ

  .)٢(﴾ ِكتاِب اللَِّه  ِببعٍض يف  أوىلوا الْأَرحاِم بعضهمأولو﴿ : تعاىلقال

 إالّ إذا العريف، إىل  صرف،املسافر وريالفقك عريف، معىن و شرعيل لفظ له معىنكو

موم من وجه،  عرفاً عري الفقنيب و شرعاًري الفقنيان بكا ذ الشرعي، فإته املعىنرادإ علمنا

، ألنه لفاظذا يف سائر األكه و،اً ال عرفاًريان شرعاً فقكعط ملن يمل  و العريف،ري للفقىعطأ

  .الظاهر من قصد الواقف

  

                                          







٧٥

ما لو كقرنه مبدة  و فلو وقفه،}شترط يف الوقف الدوامي أنه املشهور{: )٢٥ مسألة(

  .ة سنة مثالً، بطلائوقف م: قال

ن أل و الوقف،نه معىنأل و واحد،ريالم غك يف ىدع املمجاعاستدل للبطالن باإلو

  .)هم السالميعل (هموقافأل واً،ي ثانكخاله يف امللد إل فال معىنكخراج عن امللإالوقف 

مثله  و،كالمهم ذلك فالحتمال االستناد، بل ظاهر مجاعاإل أما ه،يما ف خيفى ل الكالو

لذا جعله الشرائع من شرائط  ود،يي الوقف التأمعىنس يل وما قرر يف األصول،كس حبجة يل

هم يعل (همأوقاف ون مؤقتاً،كميبداً أن كميما ك كخراج عن امللاإل والوقف ال مقوماته،

  .هيلإ ما نذهب على أيت داللتهايس أنه  على،صصخياملورد ال  ومورد،) السالم

 وقففإن ال ،)١(﴾أَوفُوا ِبالْعقُوِد﴿ اتإطالقد، فهي ييعدم لزوم التأ على دليأما ما 

قاع يف وجوب ياإل وذ ال فرق يف العقدإقاعاً، يإان ك إذا ب الوفاءجي بل ،قسم من العقد

  . فتأمل،ما أشبه وعراضاإل والعتق وبراءاإل ولزم الوقفيلذا  والوفاء للمناط يف العقود،

ن الوقف أ و،)٢(هلهاأقفها يحسب ما  على الوقوف الوقوف حنو أدلةات إطالقو

صحة  على ما دل و،كردعهم عن ذليالشارع مل  ود،يبرون لزوم التأيعقالء ال ال وعقالئي،

د صحة الوقف املوقت، لوحدة يؤي فإنه ،)هم السالميعل (همأوقافكاالشتراط يف الوقف 

  .املناط

 عن كي بعض موالى رو:)عليه السالم( له: قلت: اريح ابن مهزيحمتمل صح وبل

 ل وقفك والورثة، على وقت معلوم فهو واجب  إىللّ وقفكأن  )هم السالميعل (كآبائ

   بقولملأعنت أ و،الورثة على  وقت جهل جمهول فهو باطل مردودريغإىل 

                                          

 

 



٧٦

ح، فإن ي صح)١(ذا هو عنديكه: )عليه السالم( تبك ف،)هم السالميعل (كآبائ

  :ة ثالثةيحمتمالت صدر الروا

 إىل همايلك فإن ، خاصوقت أو إىل بداًأ سواء  ـخرهآالوقف الذي علم ن إ :األول

  .حيصح  ـوقت معلوم

ان جمهول اآلخر، ك أما إذا ح،ية سنة مثالً صحائمكوقت خاص  إىل الوقفن إ :الثاين

  . فهو باطل،مدة إىل وقفته: قال إذا ماك

  وقف: من قول الواقف،)٢(رح الصفاير يف صحكراد بالوقت املعلوم، ما ذي أن :الثالث

  .وا فهو للفقراءعقبه، فإذا انقرض وفالنعلى 

 ق اإلماميون املراد تصدكي أن تملحي،  عنديكذلكهو : )عليه السالم( قولهن إ مث

بطالن  وبصحة القسم األول يف سؤال السائل) عليهم السالم( ملا عن آبائه )عليه السالم(

فظاً ح، بل هذا هو األقرب لي صحأيضاًالقسم الثاين  أن ون املرادكي أن تملحي والقسم الثاين،

قه يالئم تصدي، فإنه ال حيصح: )عليه السالم(  لقولهمعىنو قرب،األ إىل ريلرجوع الضم

الوقف  أن هو وسقط االحتمال الثاين،ين أ ونة ال بديذه القر وون القسم الثاين باطالً،ك

 عن )صلى اهللا عليه وآله(  النيبىذ إح، يوقت جمهول صح أو إىل ة سنةائم إىل انكسواء 

  .)٥(هلهاأقفها يحسب ما  على الوقوف و،)٤(أَوفُوا ِبالْعقُوِد على مكهو حا و،)٣(ررالغ

  ال أيضاًاالحتمال الثالث و

                                          













٧٧

  .خراآل على حدمهاأمل حي حىت نيثي احلدنيوجه له، ألنه ال ربط ب

 ىلإ وبد،األ إىل هو و ـقسام الثالثة للوقفاألن إ حاصله و:بقي االحتمال األول

 وقف: قال أو بد،األ إىل وقت: حة، فسواء قاليلها صحك  ـتيبدون التوق ووقت خاص،

  . االنتهاءنيعيمل  ووقف: قال أو ة سنة،ائمإىل 

رناه سابقاً، كما ذكه بعض الفقهاء، يقد ذهب إل وح،يهذا فالوقف احملدد صحوعلى 

  .ل جداً بعد عدم ذهاب املشهورك مشك بذلىن الفتوكل

  :احتماالت هي فف، لو وقف وقوفه مبدةالقول بالبطالن، على مث

  .البطالن: األول

خراج إالوقف ن إ : الوقفنيب ونهيالفرق ب وح،يالصحة حبساً، ألن احلبس صح: الثاين

، فإنه وقف املنفعة مدة ىنكالس وىالعمر والرقىب: نواعه الثالثةأ خبالف احلبس بكعن املل

  .لك عام شامل للالوقف و،ة مثالًيالعار وعي البنيالفرق بكنة، يمع

صح، ألن العقود تتبع يمل إالّ  و،قصد احلبس من لفظ الوقف صحن إنه إ :الثالث

  .ر القول ببطالن الوقف املوقتيتقد على الظاهر الثالث والقصود،

  



٧٨

  :}قسامأربعة أ على الوقف{: )٢٦ مسألة(

  .هي فإشكالال  واً،ريخأ ووسطاً و أوالً الوقف املستمر:األول

صل حيمل  أنه احلال وده، أوال علىد داراًيوقف ز إذا ماكلوقف املنقطع األول، ا: الثاين

كصل بعد ذلحيمنا إ ولد، له بعد.  

تحقق، فاألول يمع وسط مل  أو ،صالًأان بال وسط كاملنقطع الوسط، سواء : الثالث

 الً،صأخوة أ له كن هناكين مل كل وخواين مث الفقراء،إدي مث  أوال علىوقف: قال إذا ماك

ن حال كخ حال الوقف لأان له ك وكقال ذل أو خ،أوجد له ي أن  برجاءكمنا قال ذلإو

انت الطبقة الثالثة كسواء  وخاه مات قبل موت الولد،أ ألن ،خأن له كيموت األوالد مل 

 ن حال عدم األخوةون هم موجوديالفقراء الذكن حال انعدام الوسط يبعد الوسط موجود

خواين مثّ وقف ألوالدي مث إل: قال إذا ماك ،وجدونيإنما س ونيونوا موجودكيمل أو 

خت بعد سنة من أولدت له منا إ وختأال  وخأن له ال كيملا مات األوالد مل  و،ألخوايت

  .مثالًموت ولده 

 انقطع وكذل على زديمل  و،والديوقف أل: قال إذا ماكاملنقطع اآلخر، : الرابع

  .األوالد

 كاستدلوا لذل و الفقهاء بطالنه،ني فاملشهور ب،ملنقطع األولهو او ،ما القسم الثاينأ

  .)هم السالميعل (بأنه خالف وقوف األئمة و،ك بال مالكببقاء املل و،مجاعباإل

 حمتمل االستناد، أنه  إىلخ، مضافاًيه الشيقد خالف ف و،إمجاعذ ال إ: ىما تركل كالو

 ة الوقف للبطون املستقبلة،يكربون ملعتيما ك كعتربون ذليالعقالء  ومر اعتباري،أ كامللو

  .ما عرفتكمن باب املورد ) عليهم السالم(وقوف األئمة و

  ه، هليمدة حصول املوقوف عل إىل وارد الوقفن إ مث



٧٩

املستقبل، الظاهر الثاين، يف ه يمع للموقوف علجيم أالستصحاب لصرف يف الواقف ي

  .نما وجدوايعل هلم حجي فإن الوارد الفقراء، على  يف الوقف حاالًرين فقكيمل  إذا ماك

البطالن للزوم االستمرار يف : ه قوالني فف،هو املنقطع الوسط و،ما القسم الثالثأو

  .الوقوف و العقودأدلةات طالقالصحة إل والوقف،

 أن بعد االنقطاع اختلفوا يف واالنقطاع، إىل ن قالوا بالصحة قالوا ايمث املشهور الذ

 كاألول هو املشهور، ألن املل ووجوه الرب، أو هيورثة املوقوف عل أو كلاملا إىل رجعياملال 

  .حد، فال وجه للقول خبروجه مطلقاًإىل  إالّ رجخيمل 

ه كتريما  وان حق آبائهم،كنه أ ب،هيورثة املوقوف عل إىل رجعينه أاستدل من قال بو

  .ت فلوارثهيامل

بطل  إذا ماكاز ذهن الواقف كت استدل بار، الربهصرف يف وجوينه إ من قال أن ماك

  .هيرسم املوقوف عل

طبقة بعد  أي وارده للطبقة الثالثة، و وقفاًىبقيالوقف  أن ما اخترناه، فالظاهر على أما

أت يمل  وخواين، فانقطع األبناءبنائي مثّ إلأل:  فإذا قال،ه يف الوسطيانقطاع املوقوف عل

 السنوات العشر  فالوارد هلذه،وات مثالًبعد عشر سناة، مث جاءوا يخوان بعد يف احلاإل

  .الفقراء على  مث وجد يف الوقفرين فقكيمل  إذا مايما مثلنا فكهم، يصرف في

بطل ينه أقول ب:  قوالنكناهف ،خرمنقطع اآل على هو الوقف و،ما القسم الرابعأو

ف لورثة صري االنقراض، مث نيح إىل  وقفاًىبقي وصحيقول بأنه  واشتراط الدوام يف الوقف،

ونه ك و الوقف،أدلة و العقود،أدلةات طالقوجوه الرب، إل أو ه،يورثة املوقوف عل أو الواقف،

  .ردع عنه الشارعياً مل يعقالئ

  قد عرفت يف القسمو



٨٠

  .االحتماالت ولثالث وجه هذه األقوالا

 األمر  أولان ظاهراً منك إذا قول بالبطالن، مبايخنصص قول من  أن مث الالزم

 فمن ، بعد نسلدي نسالً أوال على:قال أما إذا د،يز على وقفته: قال إذا ماك اض،االنقر

من املنقطع  أنه لف سنةألو بعد  ونيتب إذا  األمر أول جداً وجود قول بالبطالن مناملستبعد

ون الوارد كي أن ، فالالزمك قوال بذلكهنا أن لو فرض وة اتفاقاً،يخر بأن انقرضت الذراآل

  .اًر غروري حال من تصرف يف مال الغهه حاليوقوف علاملصروف يف امل

ح يصحبات، طالقتقدم من اإل ما إىل ضافة باإل،خرستدل لصحة املنقطع اآلي أن نكميو

  :ابن الصفا

ف هو، فقد يكصح يسأله عن الوقف الذي أ )عليه السالم( حممدأيب  إىل تبتك: قال

ان مؤقتاً فهو كذا إ والورثة،لى  ع مؤقت فهو باطل مردودريان غكذا إالوقف  أن روي

 فإذا ،عقبه وفالن على وقف أنه هير فكذياملؤقت هو الذي ن إ :قال قومو. ح حمضيصح

قال  وها،يمن عل و األرضعز وجلرث اهللا ي أن  إىل،نيكاملسا وانقرضوا فهو للفقراء

 ،نيكاملسا ور يف آخره للفقراءكذيمل  وعقبه ما بقوا ولفالن أنه ركذ إذا هو مؤقت: آخرون

ر كذيمل  و، هذا وقف:قولي أن  موقتريالذي هو غ وها،يمن عل ورث اهللا األرضي أن إىل

املوقوف حبسب ما : )عليه السالم(  فوقّع،بطليما الذي  و،كصح من ذلي، فما الذي حداًأ

  .)١(شاء اهللا تعاىلن إ هلهاأوقفها ي

اإلمام  وللمنقطع اآلخر، ه أنخل، بل ظاهرهإ وقال آخرون الم السائلك إطالقفإن 

  ما دلّنيب ونهياحلبس مجعاً ب على محله إالّ أنه  اجلواهر،كقد اعترف بذل ورده،يمل  وقرهأ

  د، فالداللةيلزوم التأب على ليال دل أنه  عرفتكنإث يح ود يف الوقف،ياشتراط التأبعلى 

                                          





٨١

  .ة عن املعارضي خاليقبت

املنقطع بأقسامه  و الدائم،قسام الوقفأل كحة ص دلةظهر من األيان، فالذي كف يكو

  .اهللا العامل و،يف اجلملة أو د مطلقاًيان املشهور اشترطوا التأبكن إ والثالثة،

  



٨٢

مدة عمر ولدي : قال أو ،}سنة للفقراء ووالدهلو وقف سنة أل{: )٢٧ مسألة(

  . الوقفأدلةات طالق صح، إل،كما اشبه ذل أو ،بعده للفقراء ولولديف

 ن، ففي املسألة احتماالتيالفقراء، فمات أحد الولد على ه مثيولدلى  علو وقفو

  : قوالأو

  .بطالن الوقف، ألنه من املنقطع الوسط

  .بطالنه بعد موت الولدأو 

يف  أو صرفها يف الفقراء، أو ت يف االبن احلي،يبن املالصحة، مث صرف حصة االو

،لورثة الواقف أو وجوه الرب.  

الل ما ذكرناه يف املسائل السابقة، وال يبعد صرفها يف من خ نيتبيل كوجه الو

م أان االبن اآلخر موجوداً ك سواء ،بنأيت دوره بعد دور االي ريالفق أن الفقراء، ألن الظاهر

  .مات االبنان إذا س املرادي معاً، فلنياملتعارف عدم موت االبن وال،

 ذا وقف الشفقةكملراد ا أن ىرين العرف ع يف االبن اآلخر، أليتمل صرف اجلمحيو

ان له ابن واحد جعله كذا إ و،نيمنا قال االبنان، لوجود االثنإ و، مث الفقراء أوالًاألوالدعلى 

 االبن الباقي أي هما،يعل زم الصرفالان الك ك يف ذلكلو ش والفقراء، على له وحده مث

  .لكمر مشأل كاحتمل القرعة ألنها ل و،نصافاإل والفقراء، لقاعدة العدلو

 معىن ألنه ال ،بطلي: ليالفقراء، ق على شرط صرف الغلّة وده أوال علىلو وقفو

 ماك يف البعض اتفاقاً، صحيما ك صح،ي: ليق وصرف الغلة آلخر، ونسانون الوقف إلكل

 البعض، ولك النيصرف ثلث الغلة للفقراء، ألنه ال فرق بي ودي أوال علىوقفته: قالإذا 

 أدلةطالقات إل وحنوه، أو ارجي آخر باإلنسانوارده إل وسانن الذي هو إلكامللكألنه و

  . الشرطأدلة والوقف

 الشرط، و يف الوقفدلةات األطالق، إلإشكالما لو شرط بعض الغلة للفقراء صح بال أ

  قال: انيخصوصاً خرب جعفر بن حو



٨٣

رابة ق وهيبأقرابة له من  على  عن رجل وقف غلّة له)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت

 ل سنة،كة درهم ائ بثالمث،نه قرابةيب ونهيس بي الغلة لكعقبه من تل و لرجلىوصأ ومه،أمن 

. ك له بذلىوصأجائز للذي : )عليه السالم(  قال،مهأ وهيبأقرابته من  على قسم الباقييو

توارثوا ية درهم لورثته ائان الثالمثكمات ن إ :قال.  لهىوصأمات الذي ن إ تيأرأ: قلت

ت يلقرابة املهم اة درائمثانت الثالكحد أبق منهم يمل  و بقي واحد منهم، فإذا انقطع ورثتهما

  .)١(رج من الوقفخيما  إىل ترد

   .اتطالق لإل،والده ألسنةً و للفقراءشرط صرف الغلة سنةًن إ صحيذا كو

  :  قوالن،م الأوالد د األ أوالهميدخل فيده فهل  أوال علىلو وقفو

ِدكُم ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ  أوال يوصيكُم اللَّه يف﴿ :، لقوله سبحانه بالدخول:ليق

  . فإن ولد الولد ولد،)٢(﴾الْأُنثَييِن

  .هذا هو األظهر و،والد هم الطبقة األوىلبعدم الدخول، ألن املنصرف من األ: ليقو

  .حنو التساوي على  البنت مع الولد يف احلصةكمث الظاهر اشترا

 ات الوقف،طالقصح، إليل ياألبد، ق إىل الفقراءعلى مث  ده سنةً أوالعلى قفولو و

 من ىخالف الوقف املتلق ود،ينايف التأبيبطل ألنه ي: ليق وه،ي علمجاع اإلىعن العالمة دعوو

ه ي جهالة مدة املوقوف علنيذ ال فرق بإد، ينايف التأبيالظاهر األول، ألنه ال  والشارع،

 ة املدة،ي معلومنيبو ، فمات الولد رأس السنة،ي مث الفقراء لولد:قولين أكاألول، 

ونه ك ف،من باب املصداق) هم السالميعل (هم أن أوقافةيمة بعد معلومكات حمطالقاإلو

  . ضارري غىخالف الوقف املتلق

انت الثمرة كولدي مث الفقراء، فمات الولد بعد ظهور الثمرة،  على وقف: لو قالو

  اًكمل  ألا صارت،لورثته

                                          







٨٤

ن إ الفقراء ألنه جعل الوارد للفقراء إىل ا تنتقلأتمل حي وورثته، إىل له بالظهور فترجع

  .قربأن األول كبعده، ل أو ه شامل ملوته قبل ظهور الثمرةإطالق ف،ن الولدكيمل 

  



٨٥

وصف  على هز يف الوقف، فلو علقينج الفقهاء اشتراط التنياملشهور ب{: )٢٨ مسألة(

 حمقّق الوقوع، ريشرط غ على  أوطلعت الشمس،ن إ وقفته: ما لو قالك} حمقّق الوقوع

  . بطل،ديجاء ز إذا وقفته: ما لو قالك

  : األربعةدلة باألكاستدلوا لذلو

  من العقدعماملراد بالعقد األ أن  بعد،)١(﴾أَوفُوا ِبالْعقُوِد﴿ : تعاىل قوله،تابكفمن ال

ال  أنه ليوجه الدل و،وضحأان عقداً فاألمر كن إ و،قاعيإالوقف ن إ قلنان إ ،قاعياإلو

  .برامق ضد اإليالتعل و،ربميما على إال  العقديصدق 

  األئمةن أوقافإ ذإز، ية املتلقاة من الشرع يف الوقف هي التنجيفيكالن إ :من السنةو

  .زيغة التنجيانت بصك) هم السالميعل(

  .ةه بصورة قاطعريغ و فقد ادعاه يف اجلواهر،مجاعما اإلأو

ة، ينيوكمور التاملعلول يف األ و العلةني بكاكن االنفكميما ال كنه إ : قالوال،ما العقأو

غة يف يتنشأ الص أن نكميغة سبب، فال يالص وة،ي يف األمور االعتباركاكن االنفكمي ال كذلك

 اد،جيإء نشاذ اإلإنشاء، نايف اإليق يالتعل أن  إىلضافةقع الوقف غداً مثالً، هذا باإلي ووميهذا ال

  .ادجيق معناه عدم اإليالتعلو

  . خيفىل ما الكيف الو

ار جيصدق العقد يف اإليما كعقد،  أنه ىريالعرف ن إ :هيما عدم صدق العقد، ففأ

  .املتأخر

منا إ وة،يفيك النيعيالشارع مل ن إ :هيز، ففية املتلقاة من الشارع التنجيفيكون الكما أو

  هم يعل (هموقافوردت صور أل

                                          





٨٦

 الوقوف صص، بعد مشولخياملورد ال  وخيفى،ما ال كهي من باب املورد  و،)مالسال

  . للمقام)١(هلهاأوقفها يحسب ما على 

خ يالم الشك ىن مقتضأ ول يف املسألة،كشأ كه، بأنّ املسالي فشكال بعد اإلمجاعاإلو

 ل االستنادحمتمنه إ :هيرد علي ، الوقف أولريصحح املنقطع األول املالزم لصحة تأخيالذي 

  .دلة من األتكونروا بعض ما كن ذوذ املشترطإس حبجة، يمثله لو

  :هيد علري ف،أما العقل

ما لو سبب النار املشتعلة يف الغرفة كان تأخر املعلول عن بعض العلّة، كمإ: أوالً

حتقّق  ول، ألنّ علة الوقف اللفظيه من هذا القبيما حنن ف وصباحاً حرارة الغرفة ظهراً،

مع أن الواو جزء العلة، ال يلزم فت، ق و)و (لزم اقتران املسبب بـيال  أنه ماكط، فالشر

  .طلوع الشمس أو د،ي زيءوز اقترانه مبججيوقفت، بل ) تاء(اقترانه بـ 

 ن اعتبار املعترب حاالًكة، فمن املمينيوكة ال تقاس باألمور التياألمور االعتبارن إ :اًيثانو

 ،نيميال والعهد ويف باب النذر وة،يعة مثله يف باب الوصي الشرما ورد يفكلشيء مستقبل، 

  .حرام يف باب اإلث حبسهيلّه ححيأن  يف باب شرطو

 صح عرفاًيذ إف املؤنة، ينشاء خف فإنّ اإلخيفى،ه ما ال ي فف،نشاءنايف اإليق يالتعل أن ماأ

نشاء اإليكون  أن صحيما ك، جة حاالًيون النتك لتمر االعتباري حاالً األنسان اإلئنشيأن 

 وم،ي من هذه الكهذه الدار ل: د لولدهيقول زي أن صحي ف،جة مستقبالًيون النتك لتحاالً

ق، يعدم صحة التعل على ليهذا فال دلوعلى  شهر،أ من بعد ستة كهي ل: قولي أن صحيو

  ماأ .لة جداًك املشهور مشةن خمالفكل

                                          





٨٧

ان كن إ ،هو وقف، فالظاهر الصحةوم مجعة فيان الكن إ :قوليأن كق يصورة التعل

 ريه غيل فكشأن إ وقة،يق حقيس بتعليق، ألنه ليبطالن التعل على بناًء حىت ،وم مجعةيال

  .واحد

  



٨٨

الم ك، فال}انعقاد الوقف أو  املشهور من اشتراط القبض يف لزومىعل{: )٢٩ مسألة(

  :فروع قع يفي

ه، بطل يول أو ه،يوقوف علامل إىل قبض املوقوفي أن لو مات الواقف قبل: األول

ا  أةي األسباب الشرعأدلةه، ألنّ الظاهر من ينفع قبض الورثة له للموقوف عليمل  والوقف،

ري البائع جي أن  مثلكسباباً، فذلأن كثنائها مل تأمتت، فإذا حدث املانع يف ن إ منا تلزمإ

  .كملوجب النتقال املل مقامه يف صحة قبول املشتري اوارثه قوميوت، فإنه ال ميغة مث يالص

 انكمتام األر إىل هلماماك يف حال نيام العقد بالطرفي قدلةظاهر األن إ :ن شئت قلتإو

ال هذا الظهور لو وصل العقد،حية قبل التمام مل ي عن األهلنيحد الطرفأالشرائط، فإذا سقط و

رون يف ي ال ذ العرفإمتام للعقد وجه، شاء اإلن إ ام الوارث مقام املورثيان للقول بقكل

  .امه معه حمذوراًيق

ان كة لي الشرعدلةنصراف يف األح عرفاً، فلو ال االيام الوارث صحيقن إ :احلاصلو

  .هاًيوج كالقول بذل

ع الفضويل يجاز بأ إذا كاملال أن ماكام من باب الفضويل، فيتمل صحة القحينعم رمبا 

: ثه مقامه، فقال املشتريوارمات مث قام  وبعت: قال البائع إذا كذلكحاً، يان صحك

ضي قول مي وون البائع حاضراً،كي و،)بعت(: قول الفضويلي أن  مثلكان ذلك )قبلت(

ة يف الوقف، يان الفضوليال مانع من جر أنه قد تقدم و،)قبلت(: قول املشتريي ف،الفضويل

 نصرافن نوقش يف االإ و،انعقاد الوقفد اللزوم، ال يفيقلنا بأنّ القبض  إذا خصوصاً

  قبل وذ الوارث ملا قام مقام املورث،إة الوقف، اً بصحيل الوقف قاضيان عموم دلك ،وركاملذ



٨٩

  .)١(هلهاأوقفها يحسب ما : )عليه السالم( الوقف مشله قوله

نفع قبض الوارث، ألنّ الوارث ال شأن يه قبل القبض مل يلو مات املوقوف عل: الثاين

ن كيصح مل ين مل إ و،صح الوقفن إ ه الثاينيقوف علاملو إىل نتقليله يف الوقف، بل الوقف 

  .م ما لو قبضه البطن الثاينكأيت حيس و انتقال،كهنا

حق  أن بي بتقر،)٢(ت فلوارثهيه املكما تر: ال جمال لالستدالل بقوله أنه ظهريمنه و

 ما ليشمله دليشبه، فال أما  و املضاجعةحقك خاص به إذ احلقت، يه املكالقبض مما تر

  .تيه املكتر

والده بعده، فمات أ ووقفته لولدي: قال إذا ماك ،ه الثاينينفع قبض املوقوف عليهل و

  : احتماالن،م الأد ينفع قبض احلفيالولد قبل القبض، فهل 

  . الوقوفأدلة طالقنفع إلينه إ :االحتمال األول

املشهور من  على بطل الوقف، ألنه من منقطع األولينفع، بل يال نه إ :االحتمال الثاين

  .ه األولياملوقوف عل على رميذ الوقف مل إبطالن املنقطع األول، 

 أو ،ما تقدم يف مسألة املنقطع األولك ، املنقطع الزماينني األول، بال فرق يف املنقطعو

، فإن روا يف مسألة التقدم الرقىبكما ذكن فصل زماين كين مل إ وه،يما حنن فيما فك الرقىب

 معىن وان يف زمان واحد،كإن حدث التحر وب،ك املرك حترةب بعد رقبكلرا اكرقبة حتر

  .علّة ثالثة إىل دون استنادمها معاً وس،كالعلّة دون الع إىل املعلول استناد ىريالعقل  أن الرقىب

 ،شبهاما  ونصرافاال إالّ ل لفظي لبطالن املنقطع األوليال دلنه إ ثين حكل و،هذا

  اتإطالقه فيعل ول،كه مشيفشموله ملا حنن ف

                                          

 

 



٩٠

  .مةكالوقف حم

 يف شكالاإل و،ظهرأما استظهرناه من صحة املنقطع األول، فاألمر هنا على أما 

نّ الظاهر أ ونه عقد بطرف واحد،أكان البطن الذي مات، فكالصحة بأنّ ظرف العقد 

هما، يا فم خيفى قبول البطن الثاين حاله حال قبول األجنيب، الوالقبض ممن له قبول العقد، 

س يالبطن الثاين ل و الوقف من الواقف،ىتلقيل بطن كبأن : لذا قالوا ول البطونكذ الطرف إ

  .الرد وله القبول أن رنا يف ما سبقكلذا ذ واً، بل طرف لقبول العقد،يجنبأ

لو انعقد  أما  يف بطالن العقد،إشكاله قبل القبض، فال يلو تلف املوقوف عل: الثالث

مسجد فزال املسجد قبل القبض، مما لو زال بعد  على ما لو وقفكل، املصرف مبا له بد

االختالف يف مسألة  على سائر وجوه الرب ـ أو ان الالزم صرفه يف مسجد آخركالقبض 

  : احتماالن،م الأبطل الوقف يسائر املربات ـ فهل  أو األقرب فاألقرب

 تمييف املقام مل  و الوقف،متّ إذا مايمنا هو فإه ري صرف الوقف يف غأدلةظاهر  أن من

  .الوقف

  .قربأالثاين  و،دلة األإطالقمن و

 أو تة املوقوفة يف البحر،ي املىلقأ إذا ماكلولة، يله بدل احل  مباإنسانتلف الوقف ألو و

البدل وقف بدون  ولولة للوقف،يعطاء بدل احلإلف بكم أنه عطاه لسلطان جائر، فالظاهرأ

لولة يف يروا يف باب بدل احلكما ذكه، ي نفس املوقوف علكذل أن ة العرفيغة، لرؤيالص

األقرب  أو مة يف املثل،يمة فالالزم صرف القي القىعطأ واًيميان الشيء قكذا إ و،كاألمال

  .قربفاأل

ن إ و، احتماالت،همايلك أو ،البدل فقط أو ،ونه وقفاً فقطك ففي األصلذا رجع إو

  الشيءبعد األول استصحاباً، فإن خروج يان ال ك



٩١

 نهيلولة بياحل أو ،غصب غاصب له أو قلنا بالوقوع يف البحر،و ل إنسان كونه ملكعن 

  .شكالمال اإلك يف ،جعله متحفاً مثالً أو قاً،يجعل اجلائر املسجد طرك ، االنتفاع بهنيبو

 ري غإنسانخذه أات يف باب ما لو وقع شيء يف البحر مث ينعم وردت بعض الروا

موضعه، ألنه خمالف لألصل،  على ن ال بد من االقتصارك ل،اً لآلخذكملون كينه أ و،كاملال

لولة، يالم يف مسألة بدل احلكان فموضع الكف يك وة،يل بفهم عدم اخلصوصي قاذإ إالّ اللّهم

  .فراجع

يف القبض  حىت  شيءلك يف كيثر، فإن قصد التشركأ أو نيثنا على لو وقف: الرابع

وقف املسجد كن قصد اجلنس إ وان الالزم قبضهما،كاحد، ن يف عقد ويع األمثان لنفريبك

  .حدمهاأ قبض ىفك واحد، إنسانه صالة يفي فكيالذي 

شبه، فهل أما  أو تعذر قبضه أو خر قبل القبضحدمها فمات اآلأيف األول لو قبض و

 حدمها حلصولأفي قبض كي أو هو قبضهما، واً، لعدم القبض املعتربإطالقبطل الوقف ي

 إىل صح الوقف بالنسبةي أو هم،يع املوقوف علياشتراط قبض مج على لي دلالو، القبض

ثالثة  على انكن إ و صح الوقف يف النصف،نياثن على ان الوقفكه، فإن رياملقبوض دون غ

  .قربأالثالث  و، احتماالت،ذاكه والثالث، إىل صح الوقف بالنسبة

  



٩٢

  .}ةيالفور على لي لعدم الدل،ة يف القبضيالظاهر عدم اشتراط الفور{: )٣٠ مسألة(

ن سنة مثالً، يعشرك الوقف، كقبض لذل أنه  العرفىريث ال يح إىل رينعم التأخ

املشهور من اشتراط  على ، يف صدق القبض املعترب املوجب لنفوذ الوقفكوجب الشي

 ن األصلإ :قالي إالّ أن مة، اللهمكصالة عدم االنعقاد حمأان ك كذا شإ و،القبض يف الوقف

 اجلواهر عدم اخلالف يف عدم اشتراط ىادع ولصدق القبض بالوقف،الفور دم لزوم ع

  .ةيالفور

القبول يف العقود كالقبض  أن ال، باحتمالكي عن العالمة يف القواعد االستشكحو

  .ه الفوريشترط فيالذي 

  .روا يف باب القبض فراجعكما ذكل شيء حبسبه، كقبض ن إ مثّ

شترط عدم قصد ي :ليق وال،: ليق ونعم،: لي ق،ضشترط القصد يف القبيمث هل 

قد  وة،يعار أو هبة أو ةيهد أنه قبضه باعتباريقد  ووقف، أنه اعتباربقبضه ياخلالف، فإنه قد 

  .نيثناال  عنقبضه ذاهالًي

ن إ ، فإنهيني بالتعنيعي أن ة، فالالزمكن القبض من األمور املشترأب: استدل األول

 أن ىترأال   حراماً،كان قبضكعارة  ضارباً عن اإل،ردت غصبهأنت أ وئاًي شإنسان كعارأ

مل  أو عنت الغاصبي املال، فلم كعرتأ: د الغصب، فقال صاحب املاليرينما يالغاصب ح

  .ام تابعة للصدق العريفكاألح واً،ري غاصباً عرفاً ال مستع، عدكعلم بذلي

ل بأنه من األمور زم القواللالقصد، بل ا على لينه ال دلأ و،طالقباإل: استدل الثاينو

  .ةيهارة اخلبثالطكة، يلالتوص

   وجب صرف القبض عنيبأن قصد اخلالف : استدل الثالثو



٩٣

  .ون صادقاًكيعدم القصد فال  أما ونه قبض الوقف،ك

ل، بل كالوقف مش على ن داللتهاكات الصدقة، لياستدل يف اجلواهر ببعض رواو

  . تتحقق بقبض الويلريالصغوعلى   حتقق قبل القبض، الريبكال على الصدقة أن الظاهر منها

 ماكن ادعاه بعض، إ والصدقة وام الوقفكحأ يف تساوي شكالقد عرفت سابقاً اإلو

  .ة عن الشاهديخبار الصدقة خالأ من الوقف من عمة األرادإأن 

 قباض،الم يف قصد الواقف عند اإلكالك األخذ نيه حيالم يف قصد املوقوف علكالو

مع قصد  حىت صحي أو في عدم قصد اخلالف،كي أو ،قصد الوقف إىل تاجحي نه هلأو

  . يف حتقق القبضىفكشبه أما  أو هبة له أو هكمل أنه خذه بقصدأاخلالف، فإن 

ه، يلو مع  وهيفي قبض املوقوف علكيم أذن الواقف يف القبض، إشترط يهل و

  : قوالن

القبض، ألن  على راه الواقفكإي فكيه فال يعل ول القبض،يل باألول، لظاهر دليق

اري دون يختشربه اال إىل ان منصرفاًك ،د املاءيشرب ز: ليار، فإذا قيختظاهر الفعل اال

  .االضطراري وراهيكاإل

 نوعالقبض احلاصل بأي  على ل دلّيمنا الدلإ وذن،اإل على ليذ ال دلإل بالثاين، يقو

  .مةك الوقف حمأدلةان عموم كذن  يف صحة القبض دون اإلكذا شإ وان،ك

 دلةالظاهر من األ أن  إىلضافةاف يف الداللة، باإلكذ االنصراف ، إقربأن األول كل

ف األخذ يكصدق، ألنه مرفوع، فيراه ال كمع اإل وه،يقباض الواقف ال قبض املوقوف علإ

  .ذنهإدون 

عرف عد قبضه يف اليشبه ممن ال أمن  والنائم وة قبض انونيفاك يف عدم إشكالال و

  .قبضاً

    من صدق القبض،إشكالز ففي صحته يما قبض الطفل املمأ



٩٤

نفع يقباضه ال إن أو ، خصوصاً)١(ث الرفعيحد و خطأ،عمل الصيب أن من وعرفاً،

  .ظهرهل هذا هو األ وذا قبضه،كف

  .تفي منها ذا القدرك ن،ةريثكيف املسألة فروع و

  

                                          





٩٥

 ،}قبضه قبضهم أن  يفإشكالده الصغار، فال  أوال علىلو وقف{: )٣١ مسألة(

قبض اجلد األيب، ألن  إىل  بالنسبةكذلك ونّ قبضه قبضهم،إماً فيجعل للوقف ق إذا كذلكو

  .مها مث قبضامها الوقفريوقف غ إذا كذلك و،انيان شرعياجلد ول واألب

ر لفظ ك لذ،لةكن داللتها مشكات باب الصدقة، لياستدل يف اجلواهر جبملة من رواو

  .امهاكحأع يه مجيأيت في حىت ست مرادفة للوقف،يالصدقة ل أن قد عرفت وها،يالصدقة ف

لو دون قصد  وفي قبضهماكيم أاجلد قصدمها القبض،  وشترط يف قبض األبيمث هل 

  :احتماالن منهما،

 مع الذهول حىت صدق الفعلينشاء، بل اإل إىل اجهياحت على ليال دل ومن حتقّق الفعل،

 أنه اً صدقإنسانقتل  وطلق الرصاص يف النومأ إذا لذا والنوم،و غماءاإل وركالس والغفلةو

  .قتله

ن يف سائر كين مل إ وة هنايفاكل باليق و، األخذ خمتاراً متفقاًًدلةظاهر األ أن منو

  .ض الصدقةبق أدلة طالق إل،ماتااملق

 قةا يف الصدأمل نقل ب وات اليت استدل ا هنا لو مت داللتها ـيالروانصاف أن اإلو

 طالقست هي يف مقام اإليذ لإره القائل، كما ذ على هاي يف الوقف ـ فال داللة فتسيلو

  .الم يف القبض يف املسألة السابقةكقد تقدم ال وخيفى،ما ال كث يمن هذا احل

ذ القبض إده، يوقوف حتت ان املكما لو يالظاهر عدم حاجة قبض الويل فن إ مثّ

د ي القبض وقوع الشيء حتت أدلةن ظاهر إنشائه، فإلزوم  على ليال دل وحاصل بالفعل،

التعدد بأنه  إىل تاجحي ما ريروا يف باب تطهكما ذكب التجدد، جينه أل بكستشياملتويل، فال 

  .نيفي صب املاء مستمراً بقدر مرتكيال 

   ثي ح،ة السجدةي مث مسع آان ساجداًك يف باب من كذلكو



٩٦

 أنه  من األبواب، معك ذلريغ إىل ة التالوة،صد سجدقفي االستمرار بكيال  أنه رواكذ

  .استمرار البقاء ساجداً وفي استمرار الصب،كينه أ و،ةيفاك بالأيضاً كل هناكشأ

وان كمسألة جتدد األ إىل حالة املسألةإ أما مه،كح ولهيل باب دلكان، فلكف يكو

 على ةيفاكدم الع ود،ياألول، ألن االستمرار فعل جد على ةيفاك بال،عدم جتددها واألربعة

م تابع للعرف ال كن احلأب ، خيفىه ما الي فف،الثاين، ألن االستمرار نفس الفعل السابق

 ىريان العرف كن إ و،ددإن مل نقل بالتج وىفك الصدق ىريان العرف كللفلسفة، فإن 

  .ن قلنا بالتجددإوف كيعدم الصدق مل 

ن كمي زمان  بوجوب مضييف صدق القبض، قالواة البقاء  بصحنيبعض القائلن إ مث

ان كغة مات، يمبجرد انتهاء الص واج، فلو وقف األبيقال آخرون بعدم االحت وه القبض،يف

  .مضي الزمان إىل تاج معهحي رنا من الصدق الذي الكقرب، ملا ذأالثاين  وعد من املقبوض،ي

ع يالب وأ املتويل بالغصب، أو اجلد، واألبيد ان حتت كاملوقوف لو  أن الظاهرو

اً ضعده ويون موضوعاً حتت كي أن  لتحقق القبض، خالفاً ملن شرطىفك ،حنومها أو الفاسد

  .املشروع ريد غي ىلغأألن الشارع : حاً، قاليمشروعاً صح

دث اصطالحاً حيزان، ألن الشارع مل يللصدق العريف الذي هو امل ، خيفىه ما اليفو

ل ي ألن دل، باملاء املغصوبرية التطهيفاك ل القول بعدمي من قبةيفاكداً، فالقول بعدم اليجد

  .املباح  إىل منصرفريالتطه

ان الشيء ك وه،يلإ ىاملوص على لو وقف أنه  يف،اجلد وقوم مقام األبيمث هل الوصي 

ل املتقدم يف باب يل باألول، ملثل الدليد، قيقبض جد إىل تاجحيم أ، ك ذلىفكده يحتت 

   األب



٩٧

 الواردة دلة خالف ظاهر األكذل والقابل، وحد املوجبتيل الثاين ألنه ماحت واجلد،و

  .هاريغ والقبض واحكالن وعيبواب البأل كالقابل، فالالزم تعددمها يف  ويف املوجب

ون كة يفاك على ل الداليه لوجود الدلريغ واجلد يف باب الوقف ومنا خرج األبإو

ه من بعض يلإرة شال هو ما تقدمت اإليالدل وب يف حصول القبض،د األياملال حتت 

لزوم  على ليذ ال دلإاح، كيف باب الن حىت ة مطلقاًيفاكن الظاهر الك الصدقة، لبات بايروا

  . خيفىما الك االنصراف فهو بدوي، ين ادعإ والتعدد،

  



٩٨

 كاستدلوا لذل واملشهور، على صحينفسه مل  على لو وقف{: )٣٢ مسألة(

 بأن الوقف نقل، و،ريلها وقف للغك) م السالمهيعل ( امللتقاة منهموقافن األأب و،}مجاعباإل

  .نفسه إىل  الشيء من نفسهنسان لنقل اإلمعىنال و

  . خيفىيف الثالثة ما الو

 من باب املورد،) هم السالميعل ( املتلقاة منهموقافاأل و حمتمل االستناد،مجاعذ اإلإ

 مة،ك حمهلهاأ وقفهايالوقوف حسب ما  ه، فعموميل علي مطلقاً ال دلون الوقف نقالًكو

  .ان مطلقاًك أن  بعدكنئذ حصر املليفائدة الوقف حو

  .جداً لكالظاهر منهم عدم اخلالف يف املسألة، فالقول بالصحة مش أن  خيفىن الكل

ان كباً، فإن يون ترتكيقد  واً،كيون تشركيه، فقد ريغوعلى  نفسه على لو وقفو

  . فقطريالصحة يف حصة الغ ولقاً،البطالن مط والصحة مطلقاً،: ه احتماالتياألول فف

مل  وقصده الواقف،يذ مل إة البعد، ين هذا يف غاك، لريل للغكالصحة مطلقاً فالوعلى 

  .ل شرعييه دليدل علي

 بعد وقوع الوقف لهذ ال وجه إه، يما ف خيفى  الأيضاًالقول بالبطالن مطلقاً  أن ماك

ح، بل حاله ي صحريط غينه بسعض ألتبين الوقف ال أ بك يف ذلشكال، فاإلدلةاملشمول لأل

  .ض الصفقةتبعأيت يف مسألة يه ما يأيت فيع، فيحال الب

ه، فإنه من رين قدم غإ وباً، فإن قدم نفسه، فإنه من املنقطع األول،يان ترتكأما إذا 

دي،  أوال علىد مث علّي مثيزعلى :  ما لو قالكاً، ن جعل نفسه وسطإ وخر،املنقطع اآل

  .وسطان من منقطع الك

ذ إالم املشهور، كنا يف إشكال أيضاًعرفت  ول،كالم املشهور يف الكقد عرفت و

  . لزم القول بالصحةدلةات األإطالقحسب 

  



٩٩

نايف يال  و،}دلة األطالق صح الوقف، إل املستأجرة مدةًنيلو وقف الع{: )٣٣ مسألة(

لزم يال  و،ةستأجرع امليذ حال الوقف حال بإار، جيون الوقف مسلوب املنفعة مدة اإلك كذل

أيت بالثمر بعد يل الذي يوقف الفس إذا يف الوقف االنتفاع مبجرد الوقف، فحاله حال ما

  .له مدة، فاحتمال عدم الصحة ال وجه

انت مستأجرة ك إذا ماكها، يال مثرة ف أنه العرفى ريث يان يف املستأجرة حبك إذا نعم

 نيهو حبس الع وه،يف الوقف عليل الوقف، لعدم صدق تعركشأ، سنة مثالًائة مدة م

  .تسبل  حىتذ ال منفعةإل املنفعة، يتسبو

ون كفهل ت، ها صح الوقفيار فجي قبل انقضاء مدة اإلكاملال إىل نيمث لو رجعت الع

انت خارجة، فال وجه لدخوهلا ك جارةاملنفعة مدة اإل أن من: ماالناحت، للوقف أو املنفعة له

جارة زال املانع الت اإلزار، فإذا جي املنفعة للوقف هو اإلونكاملانع عن  أن من ويف الوقف،

  .خيفىما ال كول أوجه األ وون املنفعة للوقف،كفت

ة، ألن املال يالعار وعةيبطلت الود واملعارة صح الوقف أو  املودعةنيلو وقف العو

  .عارةامل أو  املودعةنيباع الع إذا ماكون املال له، كة فرع يالعار وعةيالود وانتقل منه،

قد  ويف ذمة املقترض، إالّ ذ ال شيء للمقرضإ املقروضة، نيصح وقف العينعم ال 

  .ناًيون متعلّق الوقف عكسبق قول املشهور لزوم 

لّي كالأو ، نييف املعلي ك الينيتعك ينيه التعيان علكو،  صحكلنا يف ذلكاستش إذا نعم

  .قد قال املشهور بصحة وقف نصف الدار املشاع واملطلق،

ار، ألنه ال جمال له بعد يبطل اخل وها صح الوقف،يار في اليت له خنيلو وقف العو

  ما لو باع الشيء الذيكالوقف، 



١٠٠

  .اريه اخليله ف

 يف الوقف أما  الوقف،كن يف ذلكسي أن وز لهجيجهة، فهل  أو إنسان على لو وقفو

ان ك والفقراء أو بلطال اىنكس على وقف إذا ماكه، ي فإشكاله فال ياجلهة املنطبقة علعلى 

 على س هذا من الوقفيل وخراجه،إ على ليال دل وشمله،ي املوضوع إطالقذ إمنهم، 

 على وقف إذا ماكه، يان املوضوع منحصراً فكن إ والقول بالبطالن، على بطليأو ، النفس

  .هو فقط إالّ ن يف احلال احلاضركيمل  و)هم السالميعل (تيشعراء أهل الب

د، يد ز أوال علىوقف إذا ماكناه، كوز سجيمطلقاً  :لي، فقإنسان على أما يف الوقفو

 أو اًإنسانفوا يضي أن وزجي أنه ماكف هلم، فيالضك ألنه كذل وه معهم،ين فكسي أن جازواأف

ن معهم كسيفوه عمراً، فحاله حال سائر من يضي أن وزجي كذلك، ساعةً أو وماًيالواقف 

  .جازمإب

 هم،ري غىنكوزوا سجي أن ق هلمحيهم، فال ي ألنه وقف علوز مطلقاً،جيال : ليقو

طارد يد ال يل املخصص للوقف بأوالد زيالدلن إ  أيف منصرف عنه يف املنع،يالضو

 ملتويل الوقفق حيلذا ال  و العمر،ىنكسكة، يافة عرفضي ري من غىنكطارد السيإمنا  وافة،يالض

  .ة الطلبةجازإلو ب ون الواقف يف املدرسةكسي أن الطلبةعلى 

ن الواقف منهم فال كيما مل يالطالب فكاجلهة  على  الوقفنيل بيرمبا احتمل التفصو

حسب  على وقوفال لينايف دلي ألنه كذل وجوز،يد مثالً فيد ز أوال على الوقفنيب ووز،جي

، ةيمنافاة عرف، الطالب أو ان بإجازة املتويلكن إو،  الطالبري غىنك مع سهلهاأوقفها يما 

 أن  العرفىلذا فإذا رأ ول الوقوف عرفاً،ينايف دليد، فإنه ال يد ز أوالري غىنكف سخبال

  ذاإ أما خالف الوقف،نه إ ن املدرسة قالواكاسباً سك



١٠١

  .وقفخالف ال أنه روايمل ، ملوقوفة هلمن معهم يف الدار اكد سيد ز أن أوالرأوا

 عن الباقر، اجلارود أيب ده يف اجلملة خربيؤي و،دلةاأل إىل قربأل يلعل هذا التفصو

ذي قرابته فإن  على نكن تصدق مبسإ وشتري الرجل ما تصدق به،يال : )عليه السالم(

  .)١(شاء اهللان إ ذي قرابته خدمته على ن تصدق خبادمإ ون معهم،كشاء س

: ما لو قالكه، ريغ أو عواماً لنفسهأ أو دة عاماً مثرا املتجداستثىن ولو وقف شجرةو

، كألقربائي، فالظاهر جواز ذل أو مثرا يف العام األول يل وءالفقرا على رة وقفهذه الشج

احتمل عدم اجلواز، ألنه خالف خروجها  و.وقفيحسب ما  على الوقف أدلة طالقإل

أي فرق  و هذه الثمرة،ري بغإذ الوقف خاص خيفى،ه ما ال ين فكه، لكبسبب الوقف عن مل

  .املتجددة أو ستثين الثمرة املوجدةي أن نيب

ل ك ما لو استثىنكال فائدة يف الوقف،  أنه  العرفىريث يان االستثناء حبك إذا نعم

  .ل الثمرةيونه تسبك مع كملنافاة ذل، صح الوقفيسنة، مل ائة م إىل نواع فوائد الشجرةأ

صف مثرا صرف نين وقفت هذا البستان أل: ما لو قالكلو وقف لقسم من الثمرة، و

 أن  أورج نصف الثمرة له،خيالشرط  أن ان املرادكالنصف اآلخر يل، بأن  وريل اخلييف سب

: لي ال لنصف البستان، قاألصلل كون الوقف لكون خاصاً بنصف الثمرة مع كيالوقف 

املؤمنون عند قاعدة  و،)٢(هلهاأوقفها يحسب ما  على الوقوف جاز، لقاعدة

  .)٣(شروطهم

  ع املتاع بدونيبكف، فهو  للوقك، ملناقضة ذلصحيال : ليقو

                                          









١٠٢

ي فرق أ وبعد األول، ألنه مثل املسألة السابقة،يال  واً للمشتري،كون نصفه ملكين أ

التأمل،  إىل  فاملسألة حمتاجةكمع ذل ول عام،كنصف الثمرة  أو  استثناء مثرة عامنيب

  .خصوصاً بعض صورها

، نتاجها وبهايرة دون حلوقف حرث البقكوان، ياحل أو مثلها وقف بعض املنافع للعبدو

  .ب لنفسهياحلل وون النتاجكيحىت 

  



١٠٣

دارة نفقته إ أو ،}رباحهأونه من يشرط قضاء د وه،ريغ على لو وقف{: )٣٤ مسألة(

ؤدي عنه احلج مثالً، ففي يأو ، ثلث له بعد موته أو ذا منها،كصرف مقدار ي أن  أومنها،

  :قوالأاملسألة 

 كقتضي نقل امللي بأن الوقف كعلّلوا ذل وشهور،ه امليلإعدم الصحة، ذهب : األول

الشرط  وبطل الوقفينايف مقتضاه، فيحنوه فقد شرط ما  وكاملنافع عن نفسه، فإذا شرط ذلو

  .معاً

س يل ولد يل، كجعلت فدا: )عليه السالم( احلسن أيب عن، مانيسل علي بن اتبةكمو

ث حد ون يل ولدكين مل إدثان، فال آمن احل وبعضها استفدا، ويب،أاع ورثتها عن يويل ض

 أو ،نياملستضعف وخواينإفقراء  على قف بعضهاأ أن  يلك جعلت فداىيب حدث فما تر

ن إنفذ الوقف بعد مويت، فيال  أن ختوفأني إايت، فيهم يف حيأتصدق بثمنها عل وعهايأب

 كتابكهمت ف: )عليه السالم( تبك ف،م الأايت يام حيل منها أكآ أن ايت فلييوقفتها يف ح

ن إ فذ،نتمنها مل لت كأل منها من الصدقة، فإن أنت كتأ أن كس لي، فلكاعيمر ضأيف 

 ما كت لنفسكمسأن تصدقت إ و،كاتيتصدق ببعض منها يف ح و ورثة فبعكان لك

  .)١()عليه السالم( نيمنؤ املريمأ مثل ما صنع كقوتي

هو  ورجالً تصدق بدار له نّإ ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ديخرب طلحة بن زو

  .)٢(خرج منهاأ نياحل: )عليه السالم( فقال، هاين فكسا

صرف من منائه ي أن شرط وق بشيءدالصحة ملا بعد املوت ال ما قبله، فإن تص: الثاين

  ،شبه صحأما  أو يف حج له بعد موته

                                          







١٠٤

  للوقفس صرفاًياستند للصحة بعد املوت بأنه ل وصح،ياته مل ي يف حكن شرط ذلإو

  .اةيذهب خبالف حال احل وذ هو قد فىنإنفسه، على 

النفس مطلقاً  على  تقدم من صحة الوقفاحتماٍلعلى ما أ الصحة مطلقاً،: الثالث

املؤمنون : شملهيالنفس فألنه من باب الشرط، ف على صحة الوقف على ماأ وفاألمر واضح،

  .)١(عند شروطهم

  .خلإ كقتضي نقل امللين الوقف أذ استدالله بإ تام، ريره القائل بالفساد غكما ذو

املنافع  وكمثل هذا الشرط مناف لنقل املل أن  علىليالم، إذ ال دلك النه أولإ :هيفف

ذ إه االنتفاع ببعض املنافع، يع املشروط فيون حاله حال البكياملعترب يف الوقف، فلماذا ال 

 األصلس يالوقف حتب نأ و،هلهاأ وقفهايحسب ما  على الوقوف أن ىعل منا دلّإل يالدل

  .المها صادقان مع اشتراطه االنتفاع ببعض املنافعك و،)٢(ل الثمرةيتسبو

  .هية خمدوش فياستدالله بالرواو

 أو ن هوكسي أن ة اشتراطير يف الرواكذيذ مل إ مربوطة مبقامنا، رية غية الثانيذ الرواإ

اجلواز،  على دلّيتقدم يف املسألة السابقة اجلارود امل أيب خرب أن  إىلضافة، باإلكحنو ذل

  .راهةكال على مر محل اخلرب الناهي األىفمنته

جنازه إ عدم مل تنفذ معىن و شرط،ريله من الصدقة من غكأاتبة فالظاهر منها كأما املو

 بطل الوقف،يل من الوقف حراماً مل كأ أنه إذا  لوضوح،الوقف باطل أن  الوقف، الىمقتض

  ة،ي أولجابة عن املسائل بصورةما هو العادة يف اإلك عن االشتراط، تكمام ساإلو

                                          







١٠٥

  .شبهأما  واالضطرار والنذر وة التابعة للشرطيام الثانوكحبدون التعرض لأل

 أنه ال، مع: ه لهيقول الفقي ،ديما بعته لزيتصرف فأ أن هل يل:  سائلهيفإذا سأل الفق

  .نعم: هيجابه الفقأ ،شتريامل على كشرطت ذل إذا  هل يل التصرف:لو سأل

  .أقرب ة مطلقاًهذا فالقول بالصحوعلى 

  



١٠٦

تجدد له ي معهم من كشري أن ده األصاغر، مث بدا له أوال علىلو وقف{: )٣٥ مسألة(

  :، ففي املسألة ثالثة أقوال}من األوالد

 تبه،كخ يف بعض يه الشيات، ذهب إليمجلة من الروا إىل  استناداً،كوز ذلجينه إ :األول

 قدتصي عن الرجل )عليه السالم( احلسن أبا سألت: نيقطيح ابن يه، لصحريغ إىل نسبو

:  قال،ه من ولدهريدخل معه غي أن كبدو له بعد ذليبعض ولده بطرف من ماله، مث على 

كال بأس بذل،دخل ي أن نه هلم ألهيبي وبعض ولده على تصدق ببعض مالهيعن الرجل  و

من ولد  أنه شترطي إالّ أن كس له ذليل:  قال،بام بصدقةأ  أنهم بعدريمعهم من ولده غ

  .)١( لهكه فذليله فهو مثل من تصدق عل

بعض  على تصدقي عن الرجل )عليه السالم( احلسن الرضا أبا سألت: خرب سهلو

ال بأس :  قال،ه من ولدهريدخل معه غي أن كبدو له بعد ذليولده بطرف من ماله مث 

  .)٢(به

هم  وئاًيعل لولده شجي يف الرجل ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،احلجاجح ابن يصحو

  .)٣(ال بأس:  قال،هم من ولدهريعل معهم غجي أن بدو لهيصغار مث 

 على  سأله عن رجل تصدق،)عليه السالم(موسى ه يجعفر، عن أخ علي بن خربو

صنع الوالد مبال ينعم : ال ق،كصلح ذليأه مع ولده يه فريدخل غي أن ولده بصدقة مث بدا له

  .)٤(هرياهلبة من الوالد مبرتلة الصدقة من غ وحب،أولده ما 

                                          











١٠٧

 ونكصالة أاستدلوا لعدم اجلواز ب و املشهور،هي، ذهب إلكوز ذلجيال نه إ :الثاين

هلهاأوقفها يحسب ما  على الوقوف.  

  :اتيجابوا عن الرواأو

  .عراض املشهورإب: أوالً

  . يف بعضهابضعف السند: اًيثانو

  .ةيسقطها عن احلجي مما حة األوىليبالتهافت يف الصح: ثالثاًو

: )عليه السالم(  خصوصاً هو ظاهر قوله،ة الوقف قبل القبضرادإ باحتمال: رابعاًو

حبأصنع الوالد مبال ولده ما ي.  

ست يل و،ل وقف صدقةك يف باب الصدقة ال الوقف، فإن كذل أن باحتمال: خامساًو

  .قفاًو ل صدقةك

ن أ:  قال)عليه السالم(  فإنه،حدأقول به يما ال  على ة اشتملتين الرواأب: سادساًو

  . الولدريدخال غإصح يال  أنه  معهيه فريدخل غي

عل لولده جي: ث قاليح ابن احلجاج حيصحكبضعف الداللة يف بعضها، : سابعاًو

  .تشكاالها من اإلريغ إىل ، الوقفري من الوقف، بل ظاهره غأعماجلعل  وئاًيش

رادة االختصاص، إصرح بيمل  إذا كيه القاضي من صحة التشريلإما ذهب : الثالث

 إالّ أنه ،ك يف ذلإشكالولده من باب املورد، فال  على طبق وف مطلقاً،قَو أراد أنه نإف

  .المكال خارج عن حمل

الولد  إىل بةبالنس حىت صحيحلاق ولده املتجدد، بل إال اختصاص له بنه إ :هيرد عليو

  .السابق

  صحيرادة االختصاص إصرح بيمل  إذا يف صورة االختصاص يف الوقف، أراد أنه نإو



١٠٨

  .ات فهي مطلقةيل الروايان الدلكذ لو إل، ي دلريل من غيتفصنه إ :هيفف، كيالتشر

 إالّ أن ات اخلاصة،يان هذه الرواكانت حمل مناقشة ملكن إ و فاملسألة،انكف يكو

  .ه املشهوري إلاألقرب ما ذهب

 من ظاهر ، احتماالن،اجلد والوالدة و الوالدكفرق يف ذليخ فهل يل مبقالة الشيلو قو

  .من احتاد املناط يف الثالثة و اخلاصة بالوالد،دلةاأل

، ألن املنصرف عن كالبنات فالظاهر ذل إىل التعدي أما خوة قطعاً،اإل إىل ىتعديمث ال 

  .البنت وبن من االعمالولد هو األ

 لي فقط لعدم الدلنياألول إىل رجاع الوقفإق له حيه مل ري غكلو شر أنه الظاهر أن ماك

  .رجاعصحة اإلعلى 

وجب يص بعضها اآلخر بالصغار ين ختصكانت مطلقة، لكن إ واتيبعض الروان إ مث

 الظاهر أن ماكحدمها اآلخر، أد يقيال فاملثبتان ال إ و،طالقال قائل باإل أنه د من بابييالتق

 طالقوقف البستان لالنتفاع بثمره إلكاالنتفاع  أو ىنكون الوقف للسكي أن نيال فرق بأنه 

  .ليالدل

  



١٠٩

نع ميهم حدث يلو حدث يف املوقوف عل: ي املقنعةكد يف حميقال املف{: )٣٦ مسألة(

فر كه فإذا يعل و،يرياهللا بصلته جاز التغ إىل التقرب وهيالصدقة عل والشرع عن معونته

  .}يريهما جاز للواقف التغي املال علكستعان بذليث يفسق حب أو هيعلاملوقوف 

  .فال  حال الوقفان حاصالًكلو  أما هذا مع حدوث املانع،: قال أنه عن املختلفو

ان قصد الواقف كن إ وة ملانع شرعي،يه من الصالحيسقط املوقوف عليقد : قولأ

سقط ملانع يقد  و،نياربة املسلم بالوقف حملنيستعياً يافراً حربكصار  إذا ماكشمله، ي

 فسقط ،اهللا إىل ان مقصود الواقف التقربك إذا ماك تبدل املوضوع، عىنموضوعي، مب

  .قربة هريغ أو ل له بالوقفذون البكه عن ياملوقوف عل

سقط يهل  أنه الم يفكن الكستحق، ليه ال ياملوقوف عل أن نيال الفرضكالظاهر يف و

صرف يف وجوه الرب، ي و وقفاًيبقي أو ،الواقف إىل جعريئذ فنيونه وقفاً حكالوقف عن 

  .نظر الواقف إىل قربأوجوه الرب  أن من و،مكنتفي احلي من انتفاء املوضوع ف،احتماالن

 من االستصحاب ،أيضاً احتماالن ،رجع الوقف أم الي فهل ،هيلو رجع املوقوف علو

لو بقي  أما م،كملوضوع رجع احلان لعدم املوضوع، فإذا حتقق اكاخلروج  أن من وفال،

سة، ينكفار كمسجد فجعله ال على وقفه إذا ماكن صرف عن وجهه، كل وهياملوقوف عل

  .راجعف ،روهكما ذ على صرف يف األقرب فاألقربي و وقفاًىبقيالوقف  أن فالظاهر

  



١١٠

ل شرط كمشروط ب: قال أو قفه الواقفون،يحسب ما : قال ولو وقف{: )٣٧ مسألة(

حسب سائر : قال وة،يني، مثالً لو وقف مدرسة لطالب العلوم الد}لواقفوناشتراطه ا

شترط الواقفون ألنفسهم، فهل يده مبا يين من تقكمتأ أن اشترط لنفسي: قال أو املدارس،

  : احتماالت،م الأ كصح ذلي

  .هلهاأوقفها يحسب ما  على الوقوف  لقاعدة،الصحة مطلقاً: األول

: لو قال أنه بطليلذا  وة الوقف،ي معلومدلةاملنصرف من األ وة،البطالن للجهال: الثاين

  .شيء على  أوئاً،ي شوقفأ

ال إ و،شرائطهم أو نيقسام وقف الواقفأن مناقضة يف كمل ت إذا ةالصح: ثالثال

رسي اآخر لد و دارسي الفقه،ىنك واقف للمدرسة وقفها لسكان هناكفالبطالن، فإذا 

 أن آخر ود،يوم العياجلامع األعظم  إىل رج الطالبخين  أشارط شرطاً لنفسه أو النحو،

  .صح الّإ والشرط، أو صح الوقفيوم، مل ي الكالصحراء ذل إىل رج الطالبخي

مناقضة  أو ل،يشمله الدليث ال يل حبي تضر بالدلةن جهالكمل ت إذا الظاهر الصحةو

  .ج قطعاًما خر إالّ  الوقفأدلة طالق إلكذل ول عن مثله،يتوجب انصراف الدل

  



١١١

  :، ففي املسألة ثالثة أقوال}هيلإه عند حاجته يلإشرط عوده  ولو وقف{: )٣٨ مسألة(

ان هللا فال رجعة كنّ ما إ: قد ورد وبطالن الوقف، ألنه رجوع يف الصدقة،: األول

ن ال أع بيد املبيق إذا ماكدة ا بطلت، يانت الصدقة مقك و الرجعة، فإذا مل تصح)١(هيف

دخال النفس يف الوقف إل يألنه من قب وع،يقة البي للمشتري، ألنه خالف حقاًك ملريصي

ق يالتعل ويلّ،إعود ياحتجت ن إ :قوليق، ألنه يألنه تعل والذي تقدم عن املشهور بطالنه،

ار يف الوقف الذي ينه من شرط اخلأل وقاع،ياإل ونايف العقديذ إقاعات، ياإل ومبطل للعقود

  .براءإلو االعتق  وار يف الطالقينه مثل اشتراط اخلإالنه، فبط إىل ذهب املشهور

  .ىما ترك لكالو

قصد القربة  إذا مايف ولّ وقف هللا سبحانه، ملا تقدم من عدم اشتراط القربة،كس يذ لإ

 ل اهللا سبحانه،يعاره مدة يف سبأ إذا ماك، وعاً، بل الصدقة حمدودة بوقت خاصس رجيل

ق، بل وقف يس بتعليل أنه ماكس بوقف، ياج ليذ بعد االحتإ للنفس، دخاالًإ كس ذليلو

 أنه  إىلضافة باإل،اريل شرط اخليس من قبيه لمن الواضح بأن ود له حبد خاص،يحتد وجزمي

  .ن رماه اجلواهر بالشذوذإ وار،يبطال شرط اخلإ على ليال دل

 خلصوص خرب ول الشرط،يدل ول الوقفي دلطالقالشرط، إل وصحة الوقف: الثاين

تصدق ببعض ماله يف ي عن الرجل )عليه السالم( عبد اهللا أبا  سألت:قالل بن الفضل، يمساعإ

  شيء من املال إىل احتجتن إ :قال و،ريل وجه من وجوه اخلكاته يف يح

                                          





١١٢

 اثاًريرجع مي الرجل كاته، فإذا هليون له يف حكيقد جعله هللا  وك ذليحق به، ترأفأنا 

  .)١(هلهأ على اثاًريرجع مي:  قال، صدقةىضميأو 

 مث مات الرجل فإا ،حق اأها فأنا ياحتجت إلن إ : مث قالرضاًأ وقفأمن  :قاملوثّو

  .)٢(اثريامل  إىلترجع

ع ي ب أرادفإن: )عليه السالم( ث قالي ح)عليه السالم( ني املؤمنريمأما يف صدقة و

  .)٣(هي فهيال حرج عل وشاء،ن إ فعلين فليقضي به الديب من املال فينص

 شرط الرجوع حال خالف الشرط، ألن النين ظاهر األولأات بيروال يف اشكالاإلو

 ري غ،شاء إذا عية البرادإإطالق ظاهر الثالث  ومها تقوالن بالرجوع حال املوت، واجياالحت

  .اجيد باالحتيمق

ليه ع(اإلمام  واحي حال االحتاًكونه ملكصح يهل  أنه ذ السؤال عنإ خيفى،ه ما ال يفف

 أن ، بتوهم وقفاًكرجع املليمات الواقف ال  أنه إذا ادةيز و،كجاب بصحة ذلأ) السالم

  . وقفاًكرجع امللي أن اجه فالالزمي زال احتنساناج فإذا مات اإلي باالحتداًيان مقك كاملل

ستفاد ي أن نكمي و،كة ذلرادإ شرط إذا عي البتجازأظهر داللة، ألا أة الثالثة يالرواو

  .ينياألول على ، فتنطبقأيضاًاج ين االحتيء الدمن قضا

  .هاي فإشكالات ال ي فداللة الروا،انكف يكو

 ،اثاًريذا مات رجع مإ و حبس،، فما دام العمر هوة الوقف حبساًالقول بصح: الثالث

  رتكة ذين الرواأ بك لذلتدلاسو

                                          









١١٣

  .ناسب احلبسيهذا  واجير االحتكاثاً بدون ذريرجع مينه أ

 ذ قصده وقفاً ال حبساً،إ خالف قصد الواقف، كن ذلأنفسه ب على قائلل الكشأقد و

ن الوقوف حسب ما إ: ذ قالإم الشارع كخالف ح وع القصود،العقود تتب أن احلالو

  .هلهاأوقفها ي

ونه ك نيب و،ان الشرطك البطالن ملنيمر الوقف بأا دار إذ مل، كذلكس ينه لأجاب بأو

الشارع هو  و،نسانال اإلأعم ألصالة الصحة يف ،ف احلبسقصد الواق إىل حبساً، فاألقرب

  .الوقوف إطالق من الذي استثىن

 خيفى ال ول،ي فجعله حبساً خال عن الدل،ونه وقفاًك يف دلةقد عرفت ظهور األ: قولأ

  .ف الظاهريلك من التنيال اجلوابكما يف 

  .ني فالقول بالصحة هو املتع،انكف يكو

ال فرق  أنه ماكل الشرط، ي دلطالقه، إلريغ وأاج يط االحتشتري أن نيال فرق بنه إ مث

 أو ه من الطبقاتريلغ أو ون الشرط لنفسهكين أ وبعضه، أو ع املاليع مجيشترط بي أن نيب

  .همريغ

قد  واج،ياً مبجرد االحتكرجع ملي بأن ،جةيحنو شرط النت على شترطيقد نه إ مث

  .نشاءاإل إىل تاجحياألرجاع  أن ىت حاًكرجعه ملين أ ب،حنو شرط الفعل على شترطي

 أنه الفقراء بشرط على وقفه إذا ماك، أيضاًل للوقف جاز يلو شرط التبد أنه الظاهرو

 جعله لالستثمار  أنه إذا أراد الطالب بشرطىنكوقفه لس أو  جعله للطالب مثالً،إذا أراد

  .ذاكه وألجلهم،

  



١١٤

 أو بطالن،ي أو الشرط، وقف الوصحي فهل }ديريخراج من إلو شرط {: )٣٩ مسألة(

  . احتماالت،بطل الشرط دون الوقفي

ار الذي هو ينه مثل شرط اخلأب و،مجاع باإلكاستدلوا لذل وبطالما، على املشهور

  .املنقطع اآلخركه بأن ونئذ،يذ ال لزوم للوقف حإ ،فاسد قطعاً

 ار، معي اخلاشتراطكس هذا الشرط يل و حمتمل االستناد،مجاعذ اإلإه، يل مناقش فكالو

 قد كنأل منقطع اآلخر، مع يس من قبيل أنه ماكفساده،  على ليقد عرفت عدم الدلأنه 

قد  وهيس هذا أبعد من اشتراط العود إليفساد منقطع اآلخر، بل ل على ليعرفت عدم الدل

بصحة اشتراط  و قوهلم ببطالن هذانياملشهور سؤال الفرق ب على ىبقيعرفت صحته، بل 

  .ديريدخال من إ

 مما ،س مبفسديالشرط الفاسد ل أن ما احتمال بطالن الشرط دون الوقف، فلقاعدةأ

  .عيتاب البك يف روه مفصالًكذ

للمناط يف اشتراط العود  ول الشرط،يدل و الوقفلي دلطالق إل،األظهر هو صحتهماو

 ها،يحتال وجه لعدم صالنه إ :هي ف،هيرادة ال تصلح وصفاً للموقوف علالقول بأن اإل وه،يلإ

  .المك ال أولهو و حجةإمجاعثبت إالّ إذا 

 أو رادةعل املخرج اإلجي أن صحي أنه ماكه، رية غرادإ  أوتهرادإ نيال فرق بنه إ مث

 بأن ،خراجقول اإل أو خراجيف الثاين بعمل اإل ورادة،رج مبجرد اإلخيالفعل، ففي األول 

  .خرجا: قول لهي أو رجه عن الدار املوقوفة،خي وديد زيأخذ بي

  .ديريدخال من إ وخراجإشرط  إالّ إذا رجاعهإن له كيخرج مل ألو و

بطل ي أو بطل،ي وبطلي أو ،صح هذا الشرطيد فهل يريدخال من إلو شرط نه إ مث

  .احتماالت ،الشرط دون الوقف

  .البطالن يف املسألة السابقة إىل قد اختلف املشهور يف هذه املسألة مع أم ذهبواو

  .خراجاستدل مبا تقدم يف اشتراط اإللبطالن القائل باو



١١٥

 خبرب طاهر ،الشرط و الوقفأدلة إطالق إىل ضافةما القائل بالصحة، فقد استدل باإلأ

  :ني الدلماكإالساليل املروي عن 

نت كعة قد يويل ض: قال ـ أن  إىلة ـي استحللت جبار:تب جعفر بن محدانك: قال

األمر يف  أن  على،سائر ولديوعلى  اي،يوصالى  عهذه املرأة سبلتها إىل ريتص أن قبل

تت هذه ذا الولد، مل أحلقه يف الوقف املتقدم أقد  وايت،يام حيأ إىل النقصان منه وادةيالز

 من ي أعطربكاً، فإن ريه ما دام صغيري علجي أن حدث يب حدث املوتن إ تيأوص واملؤبد،

 يف الوقف كعطائه ذلإال لعقبه بعد  و لهونكيال  ود، مؤبرينار غيديت ائعة مجلة ميهذه الض

أما  :)عليه السالم( عين من صاحب الزماني، فورد جواا  اهللا تعاىلكعزأ كيشيء، فرأ

خراجه من إ ونارييت دائعطاء املإما أو :قال ـ أن  إىل ـةيالرجل الذي استحل باجلار

  .)١( أراده ماي فاملال ماله فعل ف،الوقف

  .دهيار بياالخت أن ،فاملال ماله: در من قولهنة الصيالظاهر بقرو

 مؤقتاً، أو د دائماًيريدخال من إ اشتراط نيه فال فرق بيعل وقرب ملا عرفت،أالصحة و

ل كعطي ين أ وقف به، مثالًيتساو أو نقصه، أو ائه،كشر على د يف حصتهيريادة من يزأو 

 على قفو أو ناث،عف اإلعطون ضيور كوالد الذاأل: قولياً، مث يولد له جزءاً مساو

  .ورك مثل الذنيعطيناث اإل: قوليل مث ضالتفا

 ل الوقفيبل هو من قب، تشكاال من اإلكذل على وردأقد عرفت عدم صحة ما و

 اً خرج منه،يصار غن إذا ريالفق وه،ياً دخل فريصار فق إذا الغينن إ ثيالفقراء، حعلى 

  اً مث صاريان بغدادكلو نه إ ثي ح،اديربالئي ضعف البغدكلل: ل ما لو قالي من قبكذلكو

                                          





١١٦

رادة وصف اإل على قيذا، فإن التعلكه وخذ نصفاًأس كلو انع وخذ ضعفاً،أاً يربالئك

  .سائر األوصاف على قيمثل التعل

 أو ولديمن س إىل هيبعضاً من املوقوف عل أو الًكلو شرط نقله  أنه مما تقدم تعرفو

 منهم قالوا يف مسألة مجعاً أن ر البطالن، معاملشهو إىل ن نسبإ وذا صح،كوصف بوصف ي

 ، صحكشبه ذلأما  أو س،كقال بالع أو ،سنة مث ألوالدي إىل الفقراء على وقف: ما لو قال

  .اهللا العاملو

  



١١٧

ه قبض الطبقة يصح في ففي الوقف الذري ،ة القبضيشرط على بناًء{): ٤٠ مسألة(

  .ه قبض سائر الطبقاتيشترط فيال  و،}األوىل

 أو اتيالرواما  إة القبضيشرط على لي ألن الدل،عدم اشتراط قبض سائر الطبقاتأما 

 دون ات ظاهرها قبض الطبقة األوىليالروا وعدم االشتراط، على  قام هنامجاع، فاإلمجاعاإل

  .من سواهم

 ل عام،يلّهم ال بعضهم، ألن الدلكالالزم قبض  أن ، فالظاهرأما قبض الطبقة األوىلو

 قابل ريان بعضهم غكه فإذا يعل ول،كقوم مقام قبض اليقبض البعض أن   علىليال دلو

 قبضه، ألن الناظر هو القائم مقام ىفكال إ ونصب ناظراًيمل  إذا للقبض قام الويل مقامه، هذا

  .ون قبضه مبرتلة قبضهمكيدارة شؤونه، فإ وه يف التصرف يف الوقفياملوقوف عل

م يف يتعارف جعل الق على دليم، مما يالقر كع ذيالتوق وح صفوانيقد ورد يف صحو

  . خيفىما الكمن الشؤون القبض  وم القائم بالشؤون،ي القمعىن وزمام،

في يف قبضه قبض كين العامة ال يسائر العناو أو الفقراء أو الفقهاء على الوقفو

  .لكقوم مقام اليالبعض  أن  علىليبعضهم، لعدم الدل

لزوم قبض  على ليال دل و للوقف،ي، ألنه هو املتلقىفك البعض كاحنصر يف ذل إذا نعم

صح قبض يث ال يح وائن اآلن،ك القبض قبض من هو أدلةوجد، بل ظاهر يسائر من س

  .م الشرعي جمعول للمصاحل، صح قبضه عنهمكاحلا والبعض،

 أو مسجد أو ها يف قنطرةءصرف منايأن وقف داراً لك ،مصلحة على ان الوقفكلو و

  :عدمه قوالن و اعتبار القبولفيه، فما أشب أو مدرسة

  عة واحدة، فالشرط يف بعضهيباالعتبار، ألن الوقف طب: ليق



١١٨

  .القبول وابجياإل إىل تاجحيالعقد  وألن الوقف عقد، و،أيضاًشرط يف اآلخر 

اشتراط  على منا دلإل يالدل و قابل للقبول،ريه غيشترط، ألن املوقوف عليال : ليقو

  .ابلالقبول يف املورد الق

  .ن له ناظر خاصكيمل ن إ مكاحلا أو ل باألشتراط فالالزم قبول الناظريلو قو

لّ حال، ألن ك على مك بل الالزم قبول احلا، قبول الناظريفكينه ال أقال بيرمبا و

  .م ال الناظركهم احلايول والطرف للواقف هم املسلمون

إال فماذا هو  وهذا الشأن، يف نياً للمسلميعل ولجي أن صحيالواقف ن إ :هيرد علين كل

  . قبولهجعله ناظراً هلم يف هذا الشأن صحذا صح إ وعمل الناظر،

  .مكقبض احلا إىل  فال حاجة،افك أيضاًقبضه  أن علميمنه و

ة ال يقبض مثل وقف الذر على منا دلّإل يالقول بعدم اشتراط القبض هنا ألن الدلو

ه فال يعل وله،كشترط يف يترط يف بعضه شيعة واحدة، فما ين الوقف طبأ خمدوش ب،مطلقاً

  .صالًأ شترط القبضيون له قبض فال كياملسجد ال ن إ :قاليجمال ألن 

ت يدفن يف املقربة مي أو  واحد،إنسانصلي يف املسجد ي أن ةيفاكروه من كأما ما ذ

  .هماينه قبض بالنسبة إلأ وواحد،

 على مجاعه اإلريغ و العالمةالمكشعار إل بين قإ و،كذل على ليال دلنه إ :هيد علريف

حدهم قبض هلم، بل ال بد من أقبض  أن  علىليال دل و،نيذ الوقف لعموم املسلمإ، كذل

  .املتويل قبض أو مكقبض احلا

ذن دون مع اإل أو ذن،الدفن دون اإل وطال بعض الفقهاء يف حتقق القبض بالصالةأقد و

الدفن قبل ك الوجه الشرعي، ريغ على ون الدفنكب و،طفالً أو ت جمنوناًيون املكب والعلم،

  هيعل الصالة



١١٩

 ماي فكذلك ورائحته عن االنتشار، وفظ بدنه عن السباعحيث ال يالدفن حب أو اراً،ياخت

ما  على  عنه، خصوصاًمنافق، مما هو مستغىن أو  خمالف، بالغري يف املسجد غىصلإذا 

  .اعتبار القبض، فراجع على ليرناه سابقاً من عدم الدلكذ

  



١٢٠

اً كون ملكيم أ ، الواقفكمل على  الوقفىبقيذا متّ الوقف فهل إ{: )٤١ مسألة(

ان األول لبعض كن إ و،قوالأو  احتماالت،كرج عن امللخي أو فصل،ي أو ،}هيللموقوف عل

  .العامة

ن كتمين مل إ وةي الواجدكفائدة املل و الواقف،كمل على بأصل البقاء: استدل لألول

  اعتبار عقالئيكذ امللإما أشبه،  أو ة سنة،ائاملؤجر م وال املرهون،املكه، يمن التصرف ف

  .ن له مثرةكين مل إو

  أن األصل فإن الظاهر منه،)١(سبل الثمرة واألصلحبس : )عليه السالم( بقولهو

   . الواقفكخارج عن مل أنه حمبوس، ال

ان قد كن إ وه وارثهرثي ،مال له أنه  الظاهر منهبشر الوارث: )عليه السالم( بقولهو

  .الم مباشرةكوقفه بعد هذا ال

  .ان وقفهك أن  بعداملال ماله: )عليه السالم( بقولهو

  .اتيخر يف بعض الرواأشعارات وإشواهد إىل 

   :عياجلم على رديو

إمنا هي  وست مثرة،ية ليالواجد أن من املعلوم ول اآليت،ي فبأنه منقطع بالدلأما األصل

 األصلحبس  وة سنة،ائاملؤجر م ومثل مثرة املال املرهون حىت هنا يف الوقفال مثرة  وة،يكاملل

  . حقكاً فهو ملكان ملكذا إ و،ال  أوكمل أنه  علىدليال  وحبس، أنه  علىدلّي

 على طلق ملن استوىليه الذي ورث الوقف، فإن الوارث ياملراد بالوارث املوقوف علو

نجعلَهم و﴿ :قال و،)٢(﴾الْأَرِضثُ السماواِت ووِللَِّه مريا﴿ : تعاىل آخر، قالشيء بعد

٣(﴾الْواِرثني(،قال و: ﴿فُونَوعضتسوا يكان الَّذين ما الْقَوثْنرأَو﴾)هاريغ إىل ،)٤.  

   املال مالهو

                                          











١٢١

  .الوقف ق التصرف يف الوقف بعد متامحينه ال أ وه،يقد عرفت املناقشة ف

ن له إه، فياملوقوف عل إىل  موجودة يف الوقف بالنسبةكلن آثار املأب: استدل للثاينو

  .املتلف ضمانه لهوعلى  فوائده

شرط يف ضمن  وئاًيه شكمل إذا ماكان الوقف، فهو ك ملكل آثار امللكست له ينعم ل

ونه صدقة للموقوف ك أن ماكه مثالً، كرجه عن ملخيفعل به ما يال  وعه،يبيال  أن كيالتمل

  ظاهر يف)عليه السالم( بن جعفرموسى  و)عليه السالم( علي ن وقفستفاد ميما كه، يعل

  .ريالفق على دقةه، فحاله حال الصكمل إىل انتقلأنه 

 املدرسة ويف وقف مثل املسجد أما ،كثار امللآة ين يف وقف الذرأب: استدل للثالثو

  .ال شرعاً و ال عرفاًكة ال توجد آثار امللينياحلسو

  .اً ألحد يف نظر العرفكس املسجد مليذ لإفواضح، : أما عرفاً

ن كياري قصدي، فإذا مل يما اختإ ورث،اإلكقهري ما إ  الشرع ملكفألن: أما شرعاًو

  .كن القول بذلكميف يكحدمها فأهنا 

عة يف جانب ال يذ وحدة الطبإ تام، ريعة واحدة غي بأن الوقف طبك يف ذلشكالاإلو

  .ل جانبكعة يف يستلزم وحدة الطبي

ال  وقسام الوقف،أل ك نفسه يف كرج املال عن ملخين الواقف أب: للرابعاستدل و

 ك خاص، بل امللك مالكل ملكلزم ليال عرفاً بأنه  ول شرعاًيال دل وحد،أ كدخله يف ملي

  .ون له منتفعكيقد  و،كون له مالكيقد 

ن  أالظاهر وه املشهور،يلعل األقرب من هذه األقوال هو القول الثالث الذي ذهب إلو

  ها مثرة،يترتب علية ال يماملسألة عل



١٢٢

  .كل بذليان رمبا قكن إو

 ه،يعدم التصرف ف وبقائهإمر بأحتقق، تعلّق به حق اهللا الذي  إذا الوقف أن مث الظاهر

 ألن العرف كذل وحق الواقف، و،هكالداخل يف مل أو ه، ألنه املنقطع منهيحق املوقوف علو

  .)١( مسلمئ حق امرىوتيال  هي عله، فإذا حتقق املوضوع صدقي حقه فىري

 وأعتق العبد، ي أن هيال املوقوف عل وق للواقفحية الوقف ال ي فبعد متام،انكف يكو

س، ألن كبالع أو ةينيوقف املسجد حسين أكه، ريغ أو اً يف نفس املصرفيوقفه وقفاً ثاني

وقفها ي ما الوقوف حسب: )صلى اهللا عليه وآله( ستفاد من قولهيما كاملال قد مجد، 

  .خلإ ،)٣(ال توهب وال تباع: )عليه السالم( قوله و،)٢(هلهاأ

  

                                          









١٢٣

  العتقيسري، فهل } منهكعتق القدر اململوألو وقف بعض العبد، مث {: )٤٢ مسألة(

  : احتماالن،م الأالقسم املوقوف إىل 

له مال قوم  وعتق شخصاً من عبدأمن : )عليه السالم(  لقوله،ةيالسرا: األول

  .هريغ والعموم شامل للوقف و،)١(هيعل

عليه (  لقوله،كاملل إىل تاجحين العتق أل ول،بدية، ألن الوقف ال يعدم السرا: الثاينو

  .كلميالوقف ال  أن من املعلوم و،)٢(كيف مل إالّ ال عتق: )السالم

ن إ :قالين رمبا كة، ليل السرايل الوقف رافع لدلي، بأن دلنيل األوليب عن دليجأو

 قرأ القرآن مني أن نها، فلو نذركماأة يف يام األولكترفع األح أن نكة ال تتمي الثانودلةاأل

 إىل وم من الصباحيل كتذهب  أن  املتزوجةرينذرت املرأة غ أو ،الغروب إىل  الظهرأول

 نشطهيوم قدراً من اخلبز ألن يل كل كأي أن نذر أو ،)عليه السالم( نيحرم احلس إىل ليالل

لذا  وام،يوجوب الص وج،طاعة الزوإ وم الصالة،كؤثر النذر يف رفع حيبادة، مل الععلى 

رفع ي ال ،ربالءكل عرفة يف كون كي أن من نذر أن تاب احلج من شرح العورةكرنا يف كذ

 مكن من رفع حكتمي ال ئم طاركحنه إ ثي الوقف، حكذلك واستطاع،ن إ م احلجكح

 ميحر أن املهم، بل من بابوهم  من باب األكس ذليل وة،ية السرايام األولكمن األح و،أويل

  .نهماية حسب فهم العرف اجلمع بءام الطاركاألح على ة حمظورةيولام األكحاأل

   مورده،ريبدل يف غياستدالهلم بأن الوقف ال  أن ظهريمنه و

                                          







١٢٤

  .كالعتق مسبوق باملل أن ماك، م األويلكان احلكأخذ مي أن نكتميذ الوقف ال إ

ال مانع من أنه إىل ضافة س مجاعة، باإلأر على كالوقف اخلاص مملون إ والًأه يرد علي

 أنه  املوجب لعتقهما، معنيروا مثله يف اشتراء العمودكذما يف  إالّ ك بامللنيلي الدلنياجلمع ب

  .كيف مل إالّ ال عتق

  .التأمل د منيمز إىل انت املسألة حتتاجكن إ وقرب،أة يسرالان، فالقول باكف يكو

  :ةيالسرا على لكشأمبا رو

  . أوىلقية بطرين بسبب السراكمين مباشرة مل كميمل  إذا بأن عتق الوقف: والًأ

  .ن سلب هذا احلقكميبأنه متعلق حق البطون، فال : اًيثانو

 أن بعدل، يالدل إىل  حتتاجىا دعوموكرجان عن خيذ ال إهما نظر واضح، يلكيف و

  .حق الوقف على ةيتقدم تقدم حق السرا

ون كيالبدل  أن الظاهر وة، فاملعتق ضامن حلق الوقف،يعتق البعض املوجب للسراألو و

 أي ة،ي يف املسألة اآلتكالم يف ذلكالل يأيت تفصيس و به عبد آخر،ىشتري أن بجيقفاً و

  .وداهأمسألة من قتل العبد املوقوف مث 

  



١٢٥

 على  أوسبه،كيف أو  ه،ياملوقوف عل على اً، فهل نفقتهكذا وقف مملوإ{: )٤٣ مسألة(

عاماً  أو الوقف الذري،كان خاصاً كه، سواء ياملوقوف عل على اأ، الظاهر }ت املاليب

ه يف الوقف ي ألن النفقة من مصارف املوقوف علكذل واملساجد، أو الفقهاء على الوقفك

  .ة يف الوقف اخلاصي للذركألن العبد مملو واملساجد، على الوقفك العام،

لها، كقسام الوقف أه يف ي للموقوف علكاملوقوف مل أن مبقالة اجلواهر، منما لو قلنا أ

 ه،كه من ملياً صرف علك مالجهةً أو اً،يلك أو اًإنسانه يان املوقوف علكفاألمر واضح، فإذا 

 أن  أو بال نفقة،ىبقي أن نيسبه، ألن األمر دائر بكنفقته يف  أن ئاً، فالظاهري شكلمين مل إو

الثاين ال وجه  واألول ساقط ألنه موجب لتلفه، والناس عامة، على  أوال،ت امليون يف بكي

اً، ألنّ إطالق وارد ريالثالث غ وبه، إالّ  اليت ال قوام هلانيت املال معد ملصاحل املسلميله، ألن ب

  .لف املسلمون بهكي من له مورد خاص ال

ن مل إ ون،يالعاجز وراءعالة الفقإلف بكت املال، ألنه امليسب ففي بكن له كين مل إو

قد  ومصارف مرضه، وزهي احلال يف مؤنة جتهكذلك وة،يفاك ني املسلميت مال فعلين بكي

  .رناهك ما ذدلةاأل إىل قربن األكاً، لريثكاختلف الفقهاء يف املسألة اختالفاً 

 الواقف أن ن هلما نفقة من واردمها، لوضوحكمل ت إذا وان، فالنفقة هلماياحل وما العقارأ

ل باألحسن، من العمل يروا يف باب التبدك حال ما ذك ساملة، فحال ذلني بقاء العأراد

ع يب أو ناهم،كجارة الوقف الذري املوقوف لسإهذا فلو استلزم وعلى  وز ذهن الواقف،كمبر

جارة إقال بصحة يالبستان جاز، بل رمبا  و ألجل عمارة الدار،لهمكالثمر املوقوف أل

  توقف إذا املسجد وبلة، ينياحلس واملدرسة



١٢٦

ذا ك و الواقف، بلهنوز يف ذكقاعدة املر واملهم،وهم ، لقاعدة األكذل على عمارا

ن إ و،دلةاأل إىل د بالنظري بعريهذا القول غ وع البعض ألجل سالمة الباقي،ياحلال يف مسألة ب

ت املال ي بك هناانك إذا مايالوقف العام، ف إىل د التأمل، خصوصاً بالنسبةيمز إىل ان حباجةك

  .حنومها واملدارس و املساجدرياملصاحل تعمأهم  فإنّ من ،نياملعد ملصاحل املسلم

  .احلال احلاضركت املال، ين بكيمل  إذا مايالم فك الىبقينعم 

 ه عاماًيون املوقوف علكي أن ني ال فرق ب،هياملوقوف عل على ون نفقة العبدكن إ مث

اة من كؤخذ من الزي أن نكمأن للفقراء مال كيإذا مل ة، فيالذركخاصاً  أو ،الفقراءك

  .م الشرعيكاحلاجازة إن بكل وه،ينفاق علحصتهم لإل

ه ي املوقوف علكلو تر ونه،كجرب مع متأه، ينفاق عله من اإليلو امتنع املوقوف علو

 لذا ال وه،يؤدي إلياخلراب  وسراف،وز اإلجيجرب ألنه ال أحنومها،  والبستان وعمارة الدار

 إىل  بالنسبةكذلك وسرافاً،إبس يان الك إذا مايبسها في إىل  سقي األشجار املؤديكوز ترجي

املوجب ملوت  أو سراف،اً له املوجب لإلك علفه هالكان يف تركوان احملترم، سواء ياحل

  .النفقات تابكحمل البحث  وسرافاً،إن كين مل إ ووان حمترميح

  



١٢٧

ان عمداً كلو  أنه  يفإشكالة بالقتل، فال يف جنا العبد املوقولو جىن{: )٤٤ مسألة(

، ألن كنع الوقف ذلميال  و)١(﴾النفْس ِبالنفِْس﴿ لي، ألطلق دل}قتلهي أن هيحق لويل اين عل

 يف اجلواهر ىادع و،الوقف على بقاءمن اإلأهم ألنه  وما تقدم،كحق القصاص سابق رقبته 

  .هيه علي بقسممجاعاإل

نعم ملا تقدم يف : ليق ود يف الوقف،ينايف التأبيال، ألنه : لي ق،رقاقهق له استحيهل و

 احلاصل وف باألسهل،يكصعب جائز، فأن القتل الذي هو أ و خصوصاًىقوأهذا  والقتل،

  .نيل يف جواز األمريالعمدة وحدة الدل و،ة موجودة يف االسترقاقياألولوأن 

  .، ألصالة عدم املانع عنه بعد العفو حبالهىبقي الويل العفو جاز، فالوقف  أرادلوو

  .رجع وقفاًيشبه، مل أما  أو باعه أو لو استرقه مث اعتقهو

ورة كة املذيام اجلناكحأ ى جرأً،قتل خط أو ة دون القتل،ي العبد املوقوف جنالو جىنو

العبد اجلاين  أن الظاهر ووقف،ال على تاب القصاص، ملا عرفت من تقدم احلقوق رقبةكيف 

وجب يونه يف معرض الزوال ال كصح وقفه، ألن ياالسترقاق  أو  يف معرض القتلالذي هو

  .ضاًيمرونه كان يف معرض املوت، لك إذا ماك الوقف له، أدلةعدم مشول 

ما كه، يؤدي أن ة، جاز للموىليوجب الدأ مما أًة خطي جنالو جىن أنه مما تقدم تعرفو

القول ك نه متعلّق مبال املوىلأسترقاق، فالقول ب اكان هناكما ية، فيجاز استرقاقه بقدر اجلنا

  .ت املال ال وجه لهية ببياحتمال تعلق حق اجلنا أن ماكهما، يسبه منظور فكبأنه يف 

عطّل احلد يال  وه احلد،ي علىراً جريتعز أو وجب حداًي العبد املوقوف مبا ىذا عصإو

 شرب اخلمرك كدون ذل أو ق،يقطع الطر ورتداداالك ،ان احلد القتلك، سواء ألنه وقف

   مبثلع ة ال ترفيقتضائة االيام األولكاألح أن  ملا عرفت منكذل والسرقة،و

                                          





١٢٨

  .املهموهم ون من باب األكيهم، فسأون احلد كل والشرط، والنذر والوقف

 على ليدلّ الدل إالّ إذا بواب الفقه،أل باب من كتان يف يهاتان القاعدتان جارو

 إالّ أن د، اللهميسائر العبكمها ريغ والطالق و املوقوف الزواججوز للعبدي، فكخالف ذل

  . خيفىما الكه يمر خارج عما حنن فأ كذل و بالوقف،كضر ذلي

  



١٢٩

 أو رشاًأة توجب يانت اجلناك، فإن }العبد املوقوف على  جانلو جىن{: )٤٥ مسألة(

  .ةي الد،الشرعيم كاحلا أو متويل املسجدكالويل  أو ،ةيالذركه يةً أخذ املوقوف عليد

العبد كما أ من ،ع البطون، احتماالنيجلم أو ة هلميالد أن ، هليف الصورة األوىلو

 وزع املاليعمر العبد مخسون سنة، ف أن قدر مثالًيفعهم، يون جلمكت أن املوقوف فالالزم

 ة فهي خاصة بالبطن املوجود،يمنافع العبد الفعلكا أمن  و سنة،نيمخس إىل البطونعلى 

صرف املال ي و،دلةاأل إىل قربأان االحتمال األول كإن  والنظر، إىل حتمال الثاين أقرباالو

  . اجلهةكاجلهة يف مصارف تل على يف الوقف

ما لو كة يف سائر املقامات، يالد والعفو و القتلنياً بيرية توجب ختيانت اجلناكإن و

خذ أق هلم حيما كة، ي األولدلةاأل ىة القتل ملقتضيق للذرحي أنه قتله قاتل عمداً، فالظاهر

  :احتماالن م ال،أق هلم العفو حيهل  وة،يالد

  .ت حلق الوقفيتفو أنه من

ة صنو يول دونه، فإن أخذ الدحي أن ن للوقفكمي الذي ال م األويلكمن احل أنه منو

  .ةيخذ الدأوز جيوز القتل جيما كالقتل، ف

وز جي أو  موقوفاً،هونكوم مقامه يف قية فهل الواجب اشتراء عبد آخر يخذوا الدألو و

ما يف بدل سائر كاألول أقرب،  و،عاً، احتماالتيحق البطون مج أنه  أو،الًكل املال كهلم أ

  .كشبه ذلأما  أو هدم املسجد،ي أو ار املوقوفة،تلف متلف الدي أن ، مثلوقافاأل

وز جيال  أنه هرالظا أن ماكدة، ألنه بدل عريف، يغة جديص إىل تاجحيال  أنه الظاهرو

 ورةكشترط املماثلة يف الذيهل  وما اشبه، أو ة داراًي بالديشترين أكله بشيء آخر، يتبد

ل ي بالتفص:ليق ول،يال لعدم الدل: ليق و،ز الواقفكمرت إىل نعم ألنه أقرب: لي ق،نوثةاألو

  الّإ وجوز املخالفة،ية يف نظر الواقف فيعلمنا عدم خصوص إذا  مانيب



١٣٠

  .ل الوقفيروا مثله يف باب تبدكما ذك ،األول أقرب وفقة،املواوجبت 

  . خيفىما الك، أيضاًوان املوقوف يبعض املسائل املتقدمة تأيت يف احلو

  



١٣١

ل ياالستفادة يف سب أو ىنكون السكيل اهللا، فقد يذا وقف يف سبإ{): ٤٦ مسألة(

ل اهللا، يها يف سبيب علكري  ألندابةً أو ل اهللا،يها يف سبي فىنك للسوقف داراً إذا ماك، }اهللا

ما عند يصرف في أنه  يفإشكالهذا ال  ول اهللا،يوب يف سبكالر وىنكون السكي أن عىنمب

 بكري أو ما أشبه، وأهل العبادة والفقراء وان أهل العلمكإسكل اهللا، يعرف املتشرعة سب

  .كحنو ذل وقضاء حاجة املؤمن واحلج وارةيق الزيالدابة يف طرعلى 

 ألن ،كحنو ذل وق ظلمهمياب الظلمة يف طركرإ ون،يفار املعتدكان الكسإصح يفال 

ما هو الشأن يف كة، فالالزم األخذ مبعناه عند عرف املتشرعة، يع العرفيل اهللا من املواضيسب

  . املوضوعك الشارع حدود ذلنيبيمل  إذا مايم الشرع، فكل موضوع حلك

صرف يف ينه أب: ليل اهللا، فقد قي سبون رحبها يفكيحنوها ل والدابة وذا وقف الدارإو

 : تعاىلمل األفراد، قالكأ إىل نصرفي املطلق إطالق ومل،كاجلهاد، ألن اجلهاد الفرد األ

﴿بيِل اللَِّه قاِتلُوا يفوما مضمونه)صلى اهللا عليه وآله( عن الرسولو، )١(﴾ س  :ل كن فوق إ

  .)٢(رس فوقه بيل اهللا فلي يف سبنسانراق دم اإلي حىت بر بر

 عن بدلالعمرة  و ألن احلجكذل ويف اجلهاد، ويف العمرة و يف احلج:ثالثاًأقسم ي: ليقو

  .ها من املشقةيملا ف واجلهاد،

الصرف  على مجاعس اإليدرإابن و زهرة، ابن ي عنكلذا ح و،نيما يف القول خيفى الو

  . املشهوركذل إىل ذهب و،ل اهللا تعاىلييف مطلق سب

  .ك ذلحنو أو ل اآلخرة،يسب أو ،ريل اخليسب أو ،ل الثوابيسب: قال إذا مثلهو

  ب التعدد من باب ظاهرجي باجلمع، فهل ،ل اهللاب يف س:لو قالو

                                          

 





١٣٢

ستعمل ياجلمع يف هذه املقامات  أن الغالب أن في الوحدة من بابكي أو لفظ اجلمع،

  .اًي عرفالثاين اعتباراً وقرب لفظاً،أاألول و،  به اجلنس، احتماالنمراداً

ن أب: قد قالوا وه،يل علكعرف هو بنفسه الوارد النطباق الي أن صحي أنه مث الظاهر

  .النفس على  من الوقفكس ذليل وستفادة منه،الواقف صح اال على الوقف لو انطبق

  



١٣٣

، }علم املراديمل  و،ينيمعن ني باًكان مشتركموضوع  على لو وقف{: )٤٧ مسألة(

 إىل ون الرأس احملتاجةياملراد ع أن علميمل  ورة،يون القايلعصالح اوقف ربح الدار إل إذا ماك

  : ح، ففي املسألة احتماالتصالاإل ويركال إىل ون املاء احملتاجةيع أو ح،صالاإل وةيالعمل

  .ميالتقس و،يريالتخ و،القرعة والبطالن جلهالة املصرف،

ة يطل لعدم متامبيان الواقف قصد املوضوع اهول، فإنه ك إالّ إذا وجه لألول،ال 

  .ان الوقفكار

  .العمل إىل ا حتتاجأ إالّ انت حسنةكن إ والقرعةو

  .هيل علي ال وجه له، لعدم الدليريالتخو

تاب كله يف يرنا دلكقد ذ و،نصافاإل و هو الوجه الرابع، لقاعدة العدليبقيفالذي 

  .اخلمس من شرح العروة فراجع

 أو خذ اجلامع،أه من باب يل معانكلفظ يف نه استعمل الأمل نعلم ب إذا مايله فكهذا 

  .نيمر األنيال قسم املال بإ و،لو غلطاً وهييمعن يف كمن باب جواز استعمال املشتر

ان املصرف يمراده ب أن ذا علمناإ ومراده التساوي وجب التساوي، أن علمنا إذا مث

  . ال التساويان املصرفيذا مل نعلم املراد فاملنصرف عرفاً بإ ول،ضفحسب جاز التفا

ان له موال من ك وموال له، على لو وقف أنه روه منكب من هذه املسألة ما ذيقرو

 نهما،ي بك شركيعتقهم، فإن علم التشرأهم من  وسفلهأموال من  وهم املعتقون له، وعاله،أ

مل  وعلم املرادين مل إ وان حاله حال املسألة السابقة،كنه يعب نيحد الطرفأة رادإ ن علمإو

: ليق و هلم،ةافاكه فهو ميلإاده ألم حمسنون يسأصرف يف يبأنه : لي انصراف، قك هنانكي

املشهور  و، باألقوال السابقة يف الفرع األول:ليق واجاً،يثر احتكأده ألم يصرف يف عبي

لي كلفظ املوايل  أن وجهه أن الظاهر وهما،يصرف في أنه اه اجلواهر عن الدروسكما حك

  .ذا القول هو األقربه و،عيشمل اجلمي

   لفظنيالفرق ب خيفى الو



١٣٤

  .معنوي ك مشتراملوىل و لفظي،ك مشترني فإن الع،لفظ املوىل ونيالع

  



١٣٥

  .}م الأ ني البنات مع البنك فهل تشتر،دي أوال علىوقف: لو قال{: )٤٨ مسألة(

  ه يفيوصيكُم اللَّ﴿ : تعاىل قال،نيالصنف على  األوالدطالق باألول، إل:قال املشهور

  .)١(﴾ِدكُم ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ الْأُنثَييِنأوال

دكُم ِمن  أوالال تقْتلُواو﴿ : تعاىل قال،رك بالثاين، ألن الولد هو الذ:قال بعضو

  .ناث للعاراإل وة الفقر،يور خشكقتلون الذيانوا كم أما ورد من  على  بناًء،)٢(﴾ِإمالٍق

ما لو قال  ور،كالذ إىل  فإنه منصرف، لو قال لولدي ماني بالفرق ب:ليرمبا قو

  .اجلمع يف االنصراف ون اختالف املفردكمي و عرفاً،أعموالدي، فإنه أل

لد من ن و، ألنه مأعمالولد لغة  وه املشهور، لعدم االنصراف،يلإن الظاهر ما ذهب كل

 إنساننشأ منه يملين الذي رج اخي أن  فبمجرد،)٣(﴾ما ولَدوواِلٍد و﴿ : تعاىل، قالنساناإل

 من ني عند خروج اجلنكذلك و،ىنثأ أو راًكان ذك سواء ،ون والداًكيما بعد عن الرجل يف

  .ىخنث  أوىنثأ أو انك راًك ذ،نتجاه ولدأما  وون والدة،ك تينثاأل

ة رادإ علمنا إالّ إذا ناث بالتساوي، اللهماإل وورك الذك شر،طلقأ ولو قال اللفظنه إ مث

 على وقف: قال إذا ماك ،ةيفاكه اليفاء الواحد منهم فيل فرد، فإن استك اجلنس ال الواقف

نصب  إالّ إذا اف،كانصرافاً، فإنّ صرفه يف هامشي واحد  أو اًحيراد اجلنس تصرأ والسادة،

ن التساوي هو  ألكذل وثر،كأناث عطاء اإلإ أو ثر،كأور كعطاء الذإالتفاضل ب على عالمة

  .املنصرف عرفاً

 ثالثة ىان للخنثك ،رثاإلك: ن قالإ و يف األوالد،أيضاًل ك املشىدخل اخلنثيو

  .األرباع

  .أيضاًولد الشهبة داخل 

                                          









١٣٦

 أيضاً املسلم دخل ري وقف غاذإما ك، ان يف عرف الواقف ولداًكأما ولد الزنا فإن 

نه أهاء بن قال الفقإ وته يف غالب األبواب،يولددخل لنفي الشرع ليال مل إ وألنه ولد عرفاً،

  .ةي، اآل)١(﴾حرمت علَيكُم أُمهاتكُم﴿ : تعاىلاح، لقولهكولد يف باب حرمة الن

ن، فإذا جاء ولد آخر ي املوجودنيقسم بيولد، بل ي سنب مليلزم حفظ نصيال نه إ مث

 معهم، كشرأم ين جاء قبل التقسإ وة ما عملوه، استصحاباً لصح،م فال حصة لهيبعد التقس

  .رثاًإانت حصته كن مات بعده إ ون له حصة،كيم مل يمات ولد قبل التقسن إه  أنماك

املوت  واةياً، فاحلكون مملوكيال فالنماء إ و،كار املليم معيان التقسك إذا مايهذا ف

  .هيلإعتربان بالنسبة ي

  

                                          





١٣٧

الم كن الك، ل}د األوالد يف الوقف يف اجلملة أوال يف دخولإشكالال {: )٤٩ مسألة(

  :نيدمور يف

 نياحلس واحلسن نأما كد،  أوال داخلون، ألمأيضاًد البنات  أن أوالهل: األول

 احكة الني داخلون يف آكذلك و،)صلى اهللا عليه وآله( د رسول اهللا أوال)هما السالميعل(

 معىن فإنه نظم ،ما قال الشاعرك ،د الرجال األباعد أوال، أم ال، ألنك ذلريغ ورثاإلو

عطائهم إلذا فاملشهور عدم  ول،ي فإنما ثبت بالدلكان خالف ذلكورد ل مك واً،يعرف

  .مهام سادة دون آبائهمأانت كما ياخلمس ف

، فإذا كحنو ذل ون صح دخوهلم بالقصدإ و الدخول،ماملنصرف عرفاً عد و،احتماالن

رنا كذقد  ومي،جده األ يب، اللده وجده األاو إىل شارواأ ،ولد من أو  ابن من،داًيز أن سئل

اعتبار املنتسب  على أيضاًل خاص ي دلكان هناكن إ وتاب اخلمس،كل املسألة يف يتفص

 الوقف واةكالز واخلمس وأسيال وضية يف باب احليالة جاريهذه املسألة س وباألب فقط،

  .هاريغ وةيالوصو

 إىل نتسبونيد البنات ال  أوال، ألنكذلكان كيلّ، إمن انتسب  على  وقف:لو قالو

  .جدهم

 ،إشكالان انصراف، فال ك أو ب،يالترت أو كير التشركذ و،ده أوال علىذا وقفإو

ل ك من دخول ال،م ال، احتماالنأد الولد ي احلفكشريان انصراف، فهل كال  وركذين مل إو

ن كة، ليالطبقة الثان على من االنصراف العريف يف تقدم الطبقة األوىل و،يف لفظ االوالد

  .نصراف لو سلّم فهو بدويالظاهر األول، فإنّ اال

ان للواقف ولدان ألحدمها كعدم موم، فإذا  وباء موت اآلنيال فرق ب أنه علميمنه و

  .بوهأن مات إ و عمهكولد شر

  .كرث، اتبع الوجه الشرعي يف ذلمراتب اإلك: قالن إ نعم

  



١٣٨

ربت خ ووقف مسجداً مث خرب املسجد، أنه إذا  الفقهاءنياملشهور ب{: )٥٠ مسألة(

ه عدم ي علي بل ادع،}األبد إىل ةيجدسم املكهلها، بقي املسجد يف حأذهب  أو باد وةيالقر

  .هلهاأحسب ما وقفها  على الوقوف نأ وستصحاب، لالكذل واخلالف،

ذهب املسجد تبعاً لذهاب يان يف املفتوحة عنوة، فإنه ك إذا  ماني بكفصل يف املسالو

 ىئر األراضي، فإنه تبقان يف ساك إذا  مانيب و،كذلثر من كأذ ال حق للواقف يف إاآلثار، 

  .ةياملسجد

وا كها، مما ثبت ريغ وة العلماء يف مساجد العراقرينه خالف سأه بيل علكشأو

  .عنوة مفتوحة

  :شكالاإل على وردأو

  .املسجد يف األرض اجلامعة لشرائط الفتح عنوة أن علميه مل أنب: والًأ

  .ون حجةكت حىت ة بزمان املعصومريالسعلم اتصال يبأنه مل : اًيثانو

 على صالً، بناًءأ وقف األرض يف املفتوحة عنوة صحينه ال أب: كاملسال على ردين كل

 املوقت، ما اخترناه من صحة الوقف على نعم، د يف الوقفيبرون التأين يمذهب املشهور الذ

  .ملدةوز وقف املفتوحة عنوة جي

 إىل رجعيي عن بعض العامة بأنه كجد، ما حالقول الثالث يف مسألة خراب املسو

ة عرفاً، فإذا ذهب يان يف موضوع املسجدكالوقف  أن  إىلأنه نظرك و، الواقفكمل

   م،كاحل املوضوع ذهب



١٣٩

  .ةي بعد ذهاب املسجدكقتضي بقاء امللي كفاستصحاب املل

ه نمعدم االستفادة  وزول خبراب املسجد،ية يم املسجدكح أن ه القواعديالذي تقتضو

خروج  أو ه،يالء البحر علياستك، كشبه ذلأما  أو ،ورته يف الشارعريص أو ة،يخبراب القر

  .كحنو ذل أو ،هيان فكالرب

ع املناطة بنظر العرف حمدود يسائر املواضكة يام الشرعكحوم باألك احملك ألن امللكذلو

بعد  أما حنوها،و ةية حمدودة حبدود بقاء القريكاملل أن ىرية، فإن العرف يباحلدود العرف

اآلثار،  واألرض على ك امللإطالقرون صحة يالء البحر، فال ياست أو هل األكهال واخلراب

 أو ما ال حق له يف ختوم األرضك زماناً، كثر من ذلكأمر يف  األ أول منكفال حق للمال

يف   أوفرسخ مثالً يف عمق األرض إىل  الوقفصحيه، فال كآفاق السماء اخلارجة عرفاً عن مل

اليت ال  ودة،يمساء داره البع على نع الطائرات املرورمي أن كق للمالحيما ال كجو السماء، 

  .ه عرفاًكتعد جزءاً من مل

 جار بعد انتفاء رياالستصحاب غ و،دلةس من األيته لير متاميتقد على عدم اخلالفو

  .املوضوع

 الرباط واملدرسةو ةينياحلسكر يف املسجد جار يف سائر املوقوفات العامة، كما ذو

  .هاريغو

  



١٤٠

ذهب  وليمث جاء الس} تيفن به املك وفن لألمواتكلو وقف ال{: )٥١ مسألة(

فن من كان الك إذا كذلك ورجع وقفاً،يفن كال أن شبه، فالظاهرأما  أو احترق أو تيبامل

 ألنّ اخلروج عن ، الورثةكمل أو اةكحالة الز إىل رجعياً له، فإنه كان ملك أو اة،كالز

هذا هو  وت ذهب املوضوع،يت، فإذا ذهب امليامل على ان منوطاً بالبقاءكة ين األوليلعناوا

  .املشهور

ها ي، فعوده إلكاملل واةكالز وفن مباحاً، ألنه خرج عن الوقفكاحتمل رجوع الو

  .ل مفقوديدل إىل تاجحي

  .ن األقرب األول، ملا عرفتكل

لقوا متاعهم أنة فيوا البحر فثقلت السفبكرو ل ها،يعراض فال بأس باستطراد مسألة اإلو

ن فإ غرقوا إذا ، خبالف ماك خمرج عن امللضعراخذه، ألن اإلأل من كيف البحر، فإنه مباح ل

نة مما ي السفتسركان إذا  ما حتقق يف موضعه من مسألة ماريالورثة، يف غ إىل متاعهم راجع

  .لدات الفقه فراجعرنا املسألة يف بعض جمكقد ذ و،املتاع ملن وجده أن قد ورد

لقاه أ ف،أخذ املالي أن  منه الغاصب أرادعراض حمدود حبدوده، فإذااإل أن نعم الظاهر

ن كيض مل عرا ألن اإل،ازتهي للغاصب حزجيد الغاصب، مل ييف البحر ختلصاً من وقوعه يف 

  .تأملف ،اًإطالق كخروجه عن املل على ليلدمطلقاً بل خاصاً، فال 

 ىنك س أرادما لوكة، يئة الداري ما لو وقف داراًكئة خاصة، يهلو وقف الشيء يف و

ئة ياهلإالّ وقف ية، بطل الوقف، ألنه مل يخرجت عن الدار وها، فخربت الداريده فأوال

  .قد زالت وبة،كاملر

 فصارت ،ما هو املتعارفكاملوضوع اخلاص  على ان الوقف مطلقاً الك إذا ماأ

  .قاء املوضوعة لبي عرصة، بقي الوقفةاملوقوف

 احلمام إىل هايريز تغجيها داراً مثالً، مل  أرادنأئة خاصة، بيلو وقف الشيء يف هو

  لو وقف أما ،ان مثالً، ألنه خالف الوقفكالدو



١٤١

  .س خمالفاً للوقفي، ألنه ليري جاز التغ،انتكائنة ما كل املنفعة ي تسبعىنمطلقاً، مب

 وبكن وقفها مطلقاً جاز الرإ وها،ي علز احلملجيوب مل كلو وقف الدابة للر أنه ماك

ل كن وقفها مطلقاً جاز إ وز السقي ا،جيوقف البقرة للحرث مل ن إ كذلك واحلمل،و

  .انتقاع

املتعارف، ألنه  إىل ، رجعةيخصوص أو إطالق يف مراد الواقف هل هو كلو شو

 نيمر بأل يف دوران ايريتخلاك ،صولن متعارف عمل باألكين مل إ واملنصرف من الوقف،

  .ني متقابلتنيجهت

  



١٤٢

 على الوقوف ثباا وجب، ألنإن كاملم و}انقلعت خنلة موقوفةلو {: )٥٢ مسألة(

  .هلهاأحسب ما وقفها 

ة شرط يروا من أقربكما ذ على ،أيضاًن شراء خنلة ا وجب كمأ وثبااإن كميلو مل و

 إىل قربأانت كن إ شجرة مطلقة وجب إالّ نكين مل إ ون خنلة وجبك فإن أم،الواقف

 أو شبه،أما  أو ىخرأاالنتفاع بثمنها يف مصلحة موقوفة  واعهيوز بجيإال فهل  ونظر الواقف،

بن هما اليثان و،خيما للش أوهل،حنوه، قوالن وفيجارة للتسقاالنتفاع ا يف اإل إالّ وزجيال 

  .سيدرإ

صرف يا تباع لأ أو ،عهاي يف بإشكالا خرجت عن املوقوفة فال أب: استدل لألول

  .هيمثنها يف مصلحة املوقوف عل

  .نظر الواقف من البدل إىل قربأ نين العأب: استدل للثاينو

ان الالزم كانت، كانت ما ك ةل املنفعي تسبعىن مب،اًان الوقف مطلقكلو  أنه الظاهرو

 ون حاله حال البقرة املوقوفةكيحنوها، ألن الوقف باق، ف وجارةاالنتفاع باجلذع يف اإل

ذ تعذر بعض املنافع ال إمطلقاً فتعذر استخدامها يف الزرع، فإنه تستخدم يف السقي مثالً، 

  .سقط الوقف عن االنتفاع املطلقي

ما جاز كعه، يما هو املتعارف جاز بك بالشجرة مبا هي شجرة اًان الوقف متعلقكلو و

  .حناء التصرفأسائر  وهارجيإ

صح التصرف يف البدل تصرفاً متلفاً يفال الوقف،  أصل البدل حاله حال أن الظاهرو

  .اًإطالقسقط عن االنتفاع  إالّ إذا سائر األموال،ك

قلة املنفعة، ففي  أو بة،يادة الضريز أو اخلراب،كع الوقف عند حادث يلو شرط بو

  :املسألة احتماالت

املؤمنون عند  و،)١(هلهاأحسب ما وقفها  على الوقوف الصحة مطلقاً، ألن

  .)٢(شروطهم

                                          

 





١٤٣

ع ي ب)عليه السالم( للحسن أن ث شرطي ح)عليه السالم( ني املؤمنريمأمام وقف اإلو

  .ه عند احلاجةيما تقدم من اشتراط عود الشيء إل و،)١(الوقف

  .كهذا الشرط خالف ذل ود،يقتضي التأبيعدم صحة الشرط مطلقاً، ألن الوقف و

ل يان من قبك إذا ما أو ح،صيل املسجد فال يان الوقف من قبك إذا  مانيل بيالتفصو

ة يحرك، كاملل إىل رجع الشيءية ال يبعد احلر ور،ي، ألن املسجد حترصحية فيوقف الذر

ة املسجد يكألن مل وة،يوقف الذركد ي اخلاص املقكل املليان من قبك، خبالف ما نساناإل

  .نيوز يف أذهان املسلمكاملر وة املتلقاة من الشارع،ريخالف الس

  .الثالث حمتمل بعض وح،يضاالثاين اإل وول اجلواهر،األاختار القول و

ة ياس املسجد حبريق والم،ك ال أولديقتضي التأبيون الوقف كالظاهر األول، ألن و

  .لي بدون دلنساناإل

  

                                          





١٤٤

، }ث سقط عن االنتفاع به يف املسجديلو خلق فراش املسجد حب{: )٥٣ مسألة(

  .وز يف ذهن الواقفكاملر إىل قربأألنه صرفه يف مصاحل املسجد،  وعهيفاملشهور جواز ب

  :نيموضع الم يفكقع اليو

 املسجد ريغ أو هريصلح لغ و،صلح هلذا املسجد املوقوف لهيلو مل نه إ :األول

ن، ي األمرني املتويل بريخي أو مسجد آخر، إىل قدم النقلي أو ع،يبقدم الية مثالً، فهل ينياحلسك

 نه،يرجح لبقاء عيحة، فالنقل النقل له جهة مرج وعيل واحد من البكالظاهر الثالث، ألن 

حد أة يقربأة يعلمنا بالقرائن اخلارج إالّ إذا املوقوف له، اللهم على رجح للتحفظيل يالتبدو

، ألن هلهاأحسب ما وقفها  على الوقوف ليشمله دليث ينظر الواقف، ح إىل نياألمر

 ،ني يف املع أوالًصرفين الواقف وقف لأ واألمر بالتدرج أن املستفاد عرفاً من هذه اجلملة

  .ذاكه وه فاألقربيلإ يف األقرب كبعد ذلو

، ريخي أو قدم األوليسراج، فهل  أو ششتري بثمنه فري أن نكمأ وعيبنه إذا إ :الثاين

ن إ و يف البدلكعلم ذليمل  أنه من ونظر الواقف، إىل  أقرب عرفاًشالفر أن  من،احتماالن

  . املطلقيريالتخ أو غبط،م مالحظة األ فالالز،األصلعلم يف 

لو  وةيمطلق بنا أو  به دار فهل تبىن،دفع مثنها ومثله لو وقف داراً، مث غصبها الظاملو

  .محاماً أو اناًكانت دك

نارة إما لو وقف داراً ألجل كم حال ما لو تعذّر املصرف اخلاص، علم مما تقد أنه ماك

 هلا مبا ال وقافنارة، لتحمل دائرة األاإل إىل املرقدتج حي، فلم )عليه السالم( نيمرقد احلس

 أو نارة مسجدإصرف يف ي أو ، املرقدريجارة يف تعمصرف مال اإلينارة زائدة، فهل جمال إل

  .ة مثالًينيحس أو مرقد

   لهيتبد على  قدم، بفرش آخر مثالًشل الفرين تبدكلو أم أنه مما تقدم ظاهرو



١٤٥

  .باملصباح مثال

بدل بفرش آخر ي وأ  بثمنه فرش آخر،ىشتريباع مث ي أن نيال فرق به  أننعم الظاهر

  .لوحدة املناط

قن خال عن ي املتريل تصرف يف الوقف حمظور غك وف زائداألول تصر أن احتمالو

  .الصحة

  .وركحنوها للمناط املذ واهلبة املعوضة والصلح وعي البنيال فرق ب أنه ماك

فرش  أو  الفرشكالفرش اخللق نصف مثل ذل بثمن يرتشي أن نيلو دار األمر بو

هما يتساو ون،يمرحد األ ألني، لعدم وجود معيريامل من جنس أخس، فالظاهر التخك

  .خراآل على ة ألحدمهايانت مرجحات خارجك إالّ إذا ز ذهن الواقف،كمرت إىل بالنسبة

ط عن  سقيذا اشترإ و،عهيشراء الوقف الذي جاز ب وعي يف جواز بإشكالال نه إ مثّ

يف  إالّ صرفي أن صحيمثنه حمجوز ال  أن ماكه، ي فكم امللكجراء حإ صحيونه وقفاً، فك

  .ك يف ذلدلة لظهور األ،هيغة الوقف عليجراء صإ إىل تجحي به شيء مل ياذا اشتر والبدل،

توقف يل الثمن، فال كأن إ و،عيبطل البي بدله مل يشتري أن لو باعه املتولّي فمات قبلو

  .عيجواز الب على  ما دلطالقاالشتراء، إل على عيصحة الب

  



١٤٦

مة يق و} مثالً يف املثلي،ان ضامناً لبدلهك املوقوفة متلف نيتلف العألو {: )٥٤ مسألة(

  .)٢( مسلمئ حق امرىتويال و، )١(»د ما أخذتي الىعل مي، لقاعدةييف الق

ون وقفاً بنفسه كية، بل غيجراء الصإ إىل تاجحيقبضه املتويل ال ي و البدلنيعي أن بعدو

  .قباضله بعد اإليصح تبديالبدل وقف فال  و،نه بالقبض بدالًيتعل

ن مل إ وم املبدل منه،كم البدل حكح أن  بدله فالظاهرىعطأ ولو غصبه الغاصبو

ذ الوقف ال إة، ية لوجوده بال مانع شرعي مسقط له عن الوقفيسقط املبدل منه من الوقفي

  البدلنيون وقفاً للزومه اجلمع بكيالبدل ال  أن احتمال و،ةيسقط بالغصب عن الوقفي

: البدل مشمول لقوله و، بدلىاملعط أن ة العرفيذ بعد رؤإ تام، رية غياملبدل منه يف الوقفو

الوقوفور ك لالحتمال املذىبقيامتداد لألصل املوقوف، ال نه إ ة العرف،يمة رؤيلو بضم و

  .ةيالوقف على األصلبقاء ة ي األولدلة األىان مقتضكن إ وجمال،

خرج من أ أو رده الغاصب لو أما حنوه، أو  يف البحريلقاه امللقأظهر حال ما لو يمنه و

 أو  الغصب فاألول،نيفصل بي أو الثاين فقط، أو األول فقط، أو المها وقف،كالبحر فهل 

قد  وها قول،بل يف بعض، المها، احتماالتك أو  الوقوع يف البحر فالثاين،نيب والمها،ك

  .يف العمومات و يف املناطنياسب، لوحدة البابكلولة من امليحققت املسألة يف باب بدل احل

ة بعد ذهاب يبعد سقوطه عن الوقفي فال ،حنوه شارعاً أو لو جعل الغاصب املسجدو

الوقف حمدود  وما بعد هذه احلالة، إىل ك ملا تقدم من عدم امتداد املل،العنوان العريف عنه

  ة،يكلبامل

                                          







١٤٧

ة من دون ياملرور يف الشوارع املسبوقة بالوقف على نيأنه هلذه جرت عادة املؤمنكو

  . آخرق، لوجود طراضطرار

  



١٤٨

 صرف واردها يف ،ناس مث جهلواأ على شبه وقفاًأما  أو انت داركلو {: )٥٥ مسألة(

نيقول آخر على كصرف يف مصرف جمهول املال و،قول مجاعة على }وجوه الرب.  

 إىل قربأرف يف وجوه الرب، ألنه صروا من الكات ما ذيبأنه من صغر: ل األولاستد

  .الواقف ذهن

، فالالزم صرفه يف مصرف اهول كن األجرة مال جمهول املالأب: استدل الثاينو

 عيت بألفي درهم، فلمايجنب ض إىل رضاًأت ياشتر: راشد، قال علي بن  أيبخبرب و،كاملال

ال تدخل  ووز شراء الوقفجيال : )عليه السالم(  فقال، األرض وقففرت املال خربت بأنو

تصدق : قال. عرف هلا رباًأال : قلت. هيت علوقفأمن  إىل ، ادفعهاككالغلّة يف مل

  .)١(بغلّتها

 هذا و،ةل وجوه الرب صدقكن املراد بالصدقة مطلق وجوه الرب، ألن أب: قال األولون

  .قتضي القول الثاينياط ين االحتك لداًين بعكين مل إو

انت الدار ك إذا ماك يف املصرف،  الصرفنيب ونهيل بيح أو ،اًيلك املصرف يلو نسو

ان كن إ و،كذلكان احلال كاً، إطالقهم يلإهم يف بالد ال نصل  ود،ية زيموقوفة لذر

  .قربأ هنا كالصرف يف مصرف جمهول املال

 أو ،كيشرتال أو بيحنو الترتعلى ه  أن أوعلم سهامهم،يمل  وه،يلو علم املوقوف علو

 أو مام مثالً،إنارة مرقد إ أو دياملصرف ز أن  أوعمرو، أو ديز أنه هي يف املوقوف علكش

 من سائر كحنو ذل أو حجاج به،اإل أو دي زىنكس أو ة،ينيطالب العلوم الد أو دي زىنكس

قد حققناها يف  ولعدل،التساوي لقاعدة ا وميمجايل، فالظاهر التقسصور اجلهل مع العلم اإل

  ه،ريغ و اجلواهرفىتأبه  وتاب اخلمس من شرح العروة،ك

                                          





١٤٩

  . يف نظائرهاألصلهم يف القسمة الذي هو يفالظاهر تساو: قال

ن مرجح شرعي ألحد كيمل  والوقف، على ما لو تنازع اثنانيعلم احلال فيمنه و

 ىنكلسله يموقوف عل أنه حدلّ واك ىما لو ادعك، ني متماثلنيان الرتاع بك، سواء نيالطرف

 صرف وارده يف توىليوقف ل أنه اآلخر وهي فىنكحدمها السأ ىما لو ادعكم ال أيف الدار، 

  .ع الصوري لوحدة املناط يف مجكذل وي مثالً،ريمر خأ

املقدم  أن  أوعمرو، أو ديالفاضل ز أن ن جهلناكل وبيبالترت أو لضلو علمنا بالتفاو

ن إ الواقف إىل بالرجوع: ليقو ،صطلحواي حىت بالوقف: ليق وعة،بالقر: ليعمرو، ق أو ديز

 ديلزما إ درمهي الودعي، فإن الدرهم الباقيكالتساوي، ألنه  وكيتمل التشرحي واً،يان حك

 أو ديلزما إ نار املوقوفي هذا الدكذلك و،نينهما نصفيقسم بي كمع ذل وما لعمرو،إو

  .يبيحدمها فقط، ألن الوقف ترتنه ألأعلم بهما مع اليأل أنه  يفكالش يف صورة ،لعمرو

 اًناريد ود،ين لزيناريد أن نا مل نعلمك هلما، لريما علمنا بأنّ الثالثة الدنانيذا فكهو

  .العامل اهللا و،نصافاإل و لقاعدة العدل،هو هذا االحتمال لعلّ األقرب وس،كبالع أو ،لعمرو

  



١٥٠

، فللمسألة }د من عمرهي تزجر البطن السابق الوقف ملدةأذا إ{: )٥٦ مسألة(

  :صورتان

هذا ال  و،كالان حاله حال املكث ي، حبكون الواقف جعل له ذلكي أن :األوىل

حسب  على الوقوف  فإن،بطاهلاإنه ال حق للبطن الالحق يف أ و يف صحة األجارة،إشكال

  .هلهاأقفها ما و

، ففي املسألة وقافألما هو املتعارف يف اك ،كون الواقف جعل له ذلكيال  أن :ةيالثان

  :ثالثة قوالأ

، ألن املنفعة كألن حال الوقف حال املل: نفاذها مطلقاً، قالوا وجارةصحة اإل: األول

  .)١(مواهلمأ على الناس مسلطون واً مطلقاً،كه ملي املوقوف علكمل

اء، ألنه مفروض يحأهم ما داموا كهم مطلقاً، بل ملكست ملياملنفعة لن إ :هيرد عليو

  .هو خلف وان لبعض البطون دون بعض،كال إ و للبطون،ونهك

ل كاً لكس مالية، ألن املوجر ليكجارة املالذ ال تصح اإلإجارة مطلقاً، بطالن اإل: الثاين

ز حال يقد شرط مجع لزوم وجود ا والجارة،لز ية لعدم وجود ايال الفضول وهذه املنفعة،

  .العقد

 ة،يبطل بقدر الفضولين وجه للبطالن مطلقاً، بل كي ر االستدالل مليتقدعلى نه إ :هيفو

  .اخلمر واخللك، كلميما ال  وكلميع ما يون حاله حال بكيو

هذا  و،ةزجااإل على توقفيعمر البطن املؤجر  على ن املقدار الزائدأ والصحة،: الثالث

حال العقد ز يف يا إىل اج الفضويلياحت و الفضويل،أدلة و العقدأدلة طالقهو املشهور، إل

  عن خال

                                          





١٥١

  .ما حقّق يف حملهكل، يالدل

عمر  على ادةيون املدة املؤجرة معلومة الزكت أن نيال فرق يف الصحة ب أنه مث الظاهر

جره ملدة سنة، فمات أ إذا ماكم ال، أ ،ة سنةائن عمره سبعون ملدة مجره مأما لو كالبطن، 

  .نيل يف املسألتيقبل متام السنة، لوحدة الدل

ما هو الغالب يف ك بعدم وفاء عمر البطن باملدة، علم املستأجر أنه إذا فرقنعم ال

ذ إ و احلق،كان له ذلكال إ وار تبعض الصفقة،ين له حق األخذ خبكيلة، مل يارات الطوجياإل

مل ن إ ار تبعض الصفقةيان له حق األخذ خبكعلم املستأجر بعدم وفاء املدة فمات البطن، يمل 

   .ار لهيجاز فال خأن إ وز البطن الثاين،جي

ان كجاز أة، فإن زجاله حق اإل و،مدته إىل له حق الفسخ بالنسبةالبطن الالحق ن إ مث

قد جرت  واملستأجر، ألن األجرة ماله، أو ة البطن السابقكل من تركخذ األجرة من أله 

 انت األجرةكن إ ة البطن السابقكخذها من ترأ استحقاقه ك يف ذلاألصل ودان،يه يعل

 األجرة يف املال نية تتعية، ألن يف األجرة الشخصيلكانت كن إ من املستأجر و،ةيشخص

ة البطن األول كتر إىل رجعي أن ان لهكخذها من املستأجر أذا إ ولي،كاخلاص خبالف ال

  .بأخذ مقابلها

  .نيالع إىل  رجع،زجي مل عىنن فسخ مبإو

جرها البطن األول ملدة أذا  إماكة، زجالعبضها اإل و الفسخ،وز لبعض الطبقاتجيو

 للثالث الفسخ، وة،زجاق للثاين اإلحينه إانت املدة خلمسة بطون مثالً، فك وة سنة،ائم

ل واحد من البطون احلق املستقل، فال كة بعد الفسخ، ألنّ لزجاال مانع من اإل و،سكبالعو

  جاز لبعضهم الفسخان البطن متعدداًك أنه إذا ماك هلا، معىنة بعد الفسخ ال زجااإلن إ قالي

  .ةزجالبعضهم اإلو

  ذاإثر من مدة بطن كأجارة ق له اإلحياملتويل  أن لظاهرامثّ 



١٥٢

ن كيجر مل أذا إ ومر الوقف،أ حمدود ببطن، ألنه الناظر يف ريغ أي ،اًاً مطلقيان متولك

مة زمان يقل من قأمة يانت القكلو و حىت  مطلق،متوٍل أنه للبطن الالحق الفسخ، لفرض

ذ إ، نيمخس وةائل سنة مكجرة لة، فارتفعت األائل سنة مكجر الدار أ إذا ماكثاين، لن االبط

  .جرة فارتفعت األكذلكه كجر ملأ إذا ار، مثل ماجياالعتبار حبال اإل

جازة البطن إ إىل احتاج واً،يار فضولجيان اإلكان خالف املصلحة، ك أنه نيتب إذا نعم

ة، رجاز هلم اإلجيمل  الّإ وار املخالف للمصلحة،جيان هلم اإلكإذا  ماي ف،املتويل الثاين أو الثاين،

.تهم حمدودة باملصلحة املفروض فقدها يف املقاميألن صالح

ة، ائل عام مكجره أ إذا لفسخ، مثل ماان للمستأجر كيثر مل كجر باألأ أنه إذا ماك

، )١(عدة الوفاء بالعقودق للمستأجر الفسخ، لقاحي، فإنه ال نيل عام مخسك إىل ارجيفترتل اإل

  .شبهأما  أو جرها للصغارأ إذا ماك، مقيداً باملصلحة أيضاًان املستأجر ك إالّ إذا اللّهم

ة، فمات ائمنا هو بالنسبة، فلو أجر البطن األول سنة مبإت ية املكتر إىل الرجوع إن مث

 ىسوي ال ما عطاهأسترجع نصف ما ي أن ان للمستأجركرجع البطن الثاين،  وشهرأبعد ستة 

انت األجرة اآلن لستة أشهر ك إذا مايثر فك ال بأنين، فلو رجع يف املثال رجع خبمساآل

 األجرة توزع إذ ، مثالًنيانت األجرة اآلن لستة أشهر أربعك إذا مايال بأقل فو ، مثالًنيمثان

  .اراتجيما هو املتعارف يف االكة ال املتفاوتة، ياملدة بالنسبة املتساوعلى 

  .تفي منها ذا القدرك نىخرأ فروع هناو

  

                                          





١٥٣

 إىل نصرفي أنه ، ففي}شبهأما  أو الفقراء أو الفقهاء على لو وقف{: )٥٧ مسألة(

 ه مجع،يلإما ذهب كغرباء،  أو هلهاأانوا كن يف البلد، سواء ي املوجودمنهمذوي الوصف 

ه ثالث، يلإهب ما ذكثر، كأ وواحد أو إىل ه آخرون،يما ذهب إلكثالثة فما فوق، أو إىل 

  .قوالأ

الم الواقف، كه من ي منصرف إلريعاب فألنه غيلعدم وجوب االست أما :ألولاستدل ل

اء البلد، فألنه املنصرف من فقر إىل ما لوجوب الصرفأ واحلرج، ولزومه العسر إىل ضافةباإل

  .الواقفالم ك

  .قل اجلمع ثالثةأن أب: استدل الثاينو

  .اثنانقل اجلمع أن أ من قال بنيثنة االيفاكقال بو

قول املفسرون ي: بيقال اخلط إذا ماكراد به اجلنس، يبأن اجلمع : استدل الثالثو

هذا اجلنس ال  أن المهماكن الظاهر من إذا، فكاألطباء منعوين عن : ضيقال املر أو ذا،ك

  .اجلمع

ل كان حاصل الوقف كنصراف املالئم للظروف اخلاصة، فلو ار االياملع أن الظاهرو

ان فقراء البلد ك ونار،يون ديان احلاصل ملكلو  واً واحداً،ريه فقؤعطاإ ىفكناراً يام دع

املنصرف  إذ ،أيضاً البلد ريغ إىل ب التعدي منهمجيه هلم فقط، بل ؤعطاإن له كيعشرة، مل 

لو زاد  و،ريعطاء الفقإتعارف ي بقدر ريل فقكعطاء إاملراد  أن ون،يمن الوقف الذي وارده مل

  .عطاء هلم فقطان له اإلكعشرة آالف مثالً،  على البلدفقراء 

 هم،ريجوز صرف الوارد يف غيفقراء البلد، ف إىل الم الواقفكل يف انصراف يبل ال دل

الواقف املوجود يف بلد  أن ةينيان، لقري من األحريثكما هو يف كان انصراف خاص كإالّ إذا 

  ىعل ان الوقفك إذا مايد فقراء بلده، فيريمنا إ



١٥٤

 على هوقفإذا ما ك، ني بلده عن املوصوفيخل إذا مايس فكبالع أنه ماكالفقراء، 

  .ان آخركة يف ميانت احلوزة العلمكن بلده بلد الفقهاء، بل كيمل  والفقهاء،

مان النوفلي، يحجر بن سل علي بن مل خربحينصراف اخلاص رنا من االكما ذوعلى 

 على رض وقفها جديأسأله عن أه يلإتبت ك: ، قال)عليه السالم( جعفر الثاين أيب عن

: )عليه السالم(  متفرقون يف البالد، فأجابريثكهم  و من ولد فالن بن فالن،نياحملتاج

كذه يهي ملن حضر البلد الذي ف و،الفقراء من ولد فالن على كرت األرض اليت وقفها جد

  .)١(ان غائباًكتتبع من  أن كس ليل والوقف،

ان ولد فالن منحصراً كالقلة، فإذا  وثرةكال إىل ختالف احلال بالنسبةالظاهر ا أن ماك

  .بجي مل لوفاًأانوا ك أما إذا عاب،يستاال يف ثالثة وجب

ن منهم كسي أن ، جازلوفاًأد فصاروا يد ز أوالىنكوقف الدار لس أنه إذا علميمنه و

رضائهم، ألن املسألة من إ أو نيجازة اآلخرإ إىل تاجونحيال  وها،ي فىنكالقدر املتعارف الس

  .واحد واد

حدهم من الوارد ضعف اآلخر، أعطاء إجوز ية، فيالظاهر عدم وجوب التسون إ مث

  .انصراف خاص أو صيان تنصك إالّ إذا اللهم

  

                                          





١٥٥

ون كقد ت وخدمة املسجد،ك} ون وقفاً ملصلحةكاألمة املوقوفة قد ت{: )٥٨ مسألة(

ال النظر  وهاؤ املصلحة وطكمل على ز للمتويلجي انت وقفاً ملصلحة ملكوقفاً للبطون، فإن 

ما ال ك. نيمي كال مل وست زوجة،ي ألا ل،ال خالف وإشكال بال ،ال االستمتاع ا وهايلإ

  .هك ألا خرجت بالوقف عن مل،ق للواقفحي

 ونكيقد  و،ه يف البطن واحداًيون املوقوف علكيانت وقفاً للبطون فقد ك إذا ماأو

  .متعدداً

األمة كألنها   يف عدم جواز وطئها،أيضاًال خالف  وإشكالان متعدداً، فال كذا  إماأ

مل  أنه املعلوم بالضرورة من الشرع إالّ أن اً هلماكانت ملكن إ و، فإنهاكة باالشتراكاململو

ح بال يخر ترجحدمها دون اآلأجازة إ ومرأة واحدة يف حالة واحدة، الني اثنئز وطجي

  . أوىلقيز يف املوقوفة بطرجية مل كيف اململوز جيذا مل إ ومرجح،

 أن بجيء يالوط أن :عةيل أحدمها لآلخر، ألن الثابت يف الشريل حتك ذلصححيال و

 زواجهمأ على الإ : لظاهر املقابلة يف قوله سبحانه،نيتحقق بسبب واحد، ال نصفي سببي

 على حدمهاأعقد ي أن صحيمة، مل أان يف كي شركان هناك فإذا امميأت كما ملأو 

 حدمها نصفها لآلخر، ففي الوقفأل يلبتحها ؤصح وطيما ال كخر، النصف املرتبط باآل

  .أوىل

 ز نظرمهاجي مل ،هماية ألحد املوقوف علكمة املوقوفة املشتر األئز وطجيذا مل إو

ل، يما خرج بالدل إالّ  احملارم،رياللمس يف غ وجواز النظر وئ الوطنيملسهما هلا، للتالزم بو

  .العمومات و بل،د من االستقراءيما استفك

   نيان البطن منحصراً يف واحد، فاملشهور بك إذا ماأو



١٥٦

استدل  و،ئعدم جواز الوط على مجاععدم اخلالف بل اإل:  بعضهمىالفقهاء، بل ادع

  :ني بأمركلذل

الّ  إاًكست مليا لأالقول ب وة،ك للبطون، فحاهلا حال األمة املشتركا ملإ: األول

 اعتبار عريف، كهذا مردود بأن امللو، ال وجود للبطن وك فرع املالكذ امللإ ،للبطن املوجود

  .االعتبار يف عامل إالّ وجود املوصوف إىل فال حاجة

 ثيح و مناف لبقائها وقفاً،كذل وتها،ي معرض للحمل املوجب حلرئالوطن إ :الثاين

انت معرضاً ك إذا  يف مائ حرمة الوطذا ثبتإ و،حقون حق الكنع تميحق الوقف سابق ن إ

 نزال يف اخلارج،إ أو ،نزالإدخول فقط بال  أو ،عقم أو ،سيأ لاًن معرضكمل ت إذا مايثبتت ف

  .شبه، بعدم القول بالفصلأما  أو  يف الدبرئطوأو 

ذ حق الوقف سابق، فال إتها، يب حريوجن احلمل ال أهذا األمر ب على لكشيقد و

  .لوقف طرد حق ائوجب الوطي

  .ةيفاك بالشهرة عتضدل األول املييف الدل أن الظاهرو

اس يلعدم صحة الق وة،يعلقت فالولد حر، لغلبة احلر وهاألو وط أنه مث الظاهر

مة يعطاء البطون قإال وجه للقول بوجوب  ومة،كة حمي فأصالة احلركلو ش ووان،يباحل

مة يهلم ق أو ون الولد هلم،كين  أ العمل، فاحتمالاالولد، ألصالة العدم، مث هو عاص ذ

  .األم تتحرر من حصة الولد ال وجه له أن احتمالكالولد، 

ع يسائر املواضكالزنا  أن من املعلوم وه،ي عله الظاهر ال، لعدم صدق،العمل زنا أن هلو

 أه، ألن احلدود تدريحلد علجراء ان وجه إلكي مل كلو ش ول،يما خرج بالدل إالّ ةيالعرف

  يف قد حقّق و،)١(اتهببالش

                                          





١٥٧

 عرفيمل  إذا امكشبهة الفعل  و،مك من شبهة احلاأعمءة للحد ارهة الدبالش أن حمله

م عمرو، مع أد الزاين يمل نعلم هل ز إذا ماكعل اشبهة الف و،عمله زنا، بل ظنه حالالًأن 

  .حدمهاأعلمنا بزنا 

جر ما عدا أضع له بلا  إذن عارفة باحلرمة،كمل تن إ هيالظاهر وجوب املهر عل أن ماك

  .لبغي ال مهراحلرام الذي ال مهر له، ألنه 

مة يق وه حد الزنا بالنسبة،يان علك ،لو طوالً وكيان للبطن شرك إذا نهأقال بيرمبا و

مة فألصالة يالقما أ وحد الزنا فلما عرفت من الشبهة، أما ه،يالمها منظور فك والبضع هلم،

  .العدم

 حراماإل وضي يف حال احلئالوطك ،ةيل معصكما يف كره ي يف تعزإشكالنعم ال 

  .افكعتاال واميالصو

ة ي ألمه،ر منافع الوقفين فوت التعزإ و،انت عاملةكأيضاً إذا ر املرأة يمث الظاهر تعز

  .مواله املنافع على ن فوتإ وعزر العبد اجلاينيما كم، كاحل

  



١٥٨

وجب عتقها من يوقوفة ه لألمة املي املوقوف علئوط أن  علىبناًء{: )٥٩ مسألة(

 ته،كن تؤخذ من ترأ ب،بعد املوت أو متها عند العلوقيغرم قيالواطي  أن ب ولدها، فهلينص

ن له كيمل  إذا  مانيب ووا وقفاً هلما،ك يف كيان للموقوف له شرك إذا  مانيفصل بيأو 

 ،تغرم بعد املوييف الثاين  ومة حال الوقف،ي القئغرم الواطي، ففي األول }كيشر

  :قوالأاحتماالت، بل 

 أن زمالها، فالتيتالف وقفإتها، فهو وقت ي سبب حرئبأنه عند الوط: استدل لألول

ا ماتت أذ لو إبعد املوت،  إىل  ببقائهاىعطاء مراعان اإلكن إ و،تدفع الثمن يف هذا الوقي

  . شيءئالواط على نكيمل  و بطل الوقف،ئقبل الواط

مة ي، فتؤخذ القئروجها عن الوقف هو بعد موت الواطبأنّ وقت خ: استدل للثاينو

  .تهكتر من

، نيكية لشركانت مملوك إذا ، فحاهلا حال ماكيان له شرك إذا بأنه: ل للثالثاستدو

مل  إذا مة، خبالف ماي القكيغرم للشري ئالواط أن  علىليث دلّ الدليحدمها، حأها أفوط

 ما حتقّق مىت أنه هي وتالف،اعدة اإل قى، فالالزم العمل مبقتضكين للموقوف له شركي

  .تالف غرم املتلفاإل

ن كل التحرر، ليجعل املرأة يف سب ون العلوقإ ف،قوال هو القول الثاينالظاهر من األو

 مع نيكيحد الشرأها أوط إذا ه مباياس ما حنن فيق أن ماكمنا هو بعد املوت، إتالف حتقق اإل

 إىل نتقليال  و الواقف،كمل على ىبقيقف اخلاص ن الوأقلنا ب إذا مايالفارق، خصوصاً ف

  .هياملوقوف عل

 األصل، فكييف حال وجود الشر أو مة حال العلوق مطلقاً،ي يف وجوب القكلو شو

  . خيفىما الك ،العدم



١٥٩

ان كون موقوفة مكت و،ىخرأمة أ ا ىشتري أن بجيغرمها الواقف يمة اليت يالقن  إمث

  .مد، ملا تقديقف جدجراء وإ إىل تاجحيال  و،األوىل

  آخر سلسلةئون الواطكي أن نيمة بي القئعطاء الواطإال فرق يف وجوب نه إ مثّ

 ور،كده الذ أوالوعلى ديز على ما لو وقفهاكه، ينقطع املوقوف علين أه بياملوقوف عل

ون آخر كيم ال أراً، كد ولداً ذيد ز أواله منريال لغ وئن للواطكيمل  وان العلوق بنتاً،كو

 ه،ية املوقوف عليذر أو ته،يذر والواقف إىل رجع الوقفيه ي إذ بانقطاع املوقوف عل،ةلسلسال

  .تالفه موجباً للبدلإون كيال  حىت ون من املباحات،كيحال ال أي وعلى 

وجب هلا تلفاً، يه، إذ مل يال شيء عل أنه  فالظاهرئلو ماتت األمة قبل موت الواطو

 لو مات ولدها، ألا كذلك وعتق من حصة الولد،ت حىت موته على فإن التلف موقوف

  .خرجت عن التحرر املتلف املوجب للغرامة

  .هي املوقوف علئله يف وطكهذا 

 ،امكجنيب يف األح األئوطكذ هو إم، كم له ذا احلكحي البطن الالحق، فال ئما وطأ

  .م الولدأر ي توجب حترأيضاًقلنا بأن الشبهة  وان شبهة،كإالّ إذا 

   الواقف؟ئوز وطجيهل و

ان ك ئنا بأنّ الوقف منع الوطككذا شإ وه بالوقف،ك ألا ال خترج عن مل، نعم:ليق

  . االستصحاب اجلوازىمقتض

صح له يه مل كالقول ببقائها يف مل على حىتو، هكال، ألنها خترج عن مل: ليقو

  .ه بالوقفي حلظرها عل،هايالتصرف ف

  .هياألول ف اجلواهر بن افىتإ والظاهر الثاين،و

  .خيفىما ال ك املوقوف له ا ئان حاهلا حال وطك ،علق ا وها الواقفألو وطو

  .تفي منها ذا القدركة نريثكيف املقام فروع و

  



١٦٠

  : قوالن،}م الأج األمة املوقوفة يوز تزوجيهل {: )٦٠ مسألة(

  .كذلنع عن ميل الوقف ال يدل و،دلةات األطالق الفقهاء اجلواز، إلنياملشهور ب

لبعض  أو ض للحبل املعطل هلايج تعريعدم اجلواز، ألن التزو إىل ذهب بعض الفقهاءو

  .ألنه معرض هلا للخطر عند الطلق وخدماا،

 ةريان الزواج بال حبل يف الصغكم، إلىخص من املدعأوما كهما بعد يرد عليو

 ريغ وطفال مثالًوا مدرسة لألكك مناف للحبل ريون خدمتها غك و،مةيالعق وائسةيالو

الزوج عرض زوجته ن إ :قالي أن صحي فهل ، به العقالءعتينيا ال ممخطر الطلق ن إ ،كذل

 على ا تنايف الوقف، مثأصدق عرفاً يث يس حبيلة لية احلبل القليمانع وها،أللخطر، ألنه وط

  .حبالاإل منا املخطورإ وس الزواج خمطوراً،ين لير وجود األمريتقد

اً ك ملىبقي بأنّ الواقف نيالقول على هياملوقوف عل أو ج الواقف،ي يف التزوالولّين  إمث

جازة إ على توقّفإالّ  و، خاصن للوقف متولكيمل  إذا ه،ياملوقوف عل إىل نتقلي أو للوقف،

  .ه هلاكعدم مل على ق له الزواج منها بناًءحي أيضاًالواقف  وهياملوقوف عل أن الظاهر واملتويل،

مر أهي خمتارة يف  أو ما قال به بعض،ك ،مكعام فاملتويل هل هو احلاما الوقف الأ

  :خ، احتماالنيما قاله الشك ،نفسها

  .مكاحلا إىل  شأا فاألمر راجعتوىليحد أث ال يح وار هلا،يمة، فال اختأا أمن 



١٦١

 مواهلمأ على ل تسلّط الناسيشملهما دليشراف السادة، فإنها ختلصت عن أمن و

  .نفسهمأو

 العبد أدلة النصراف ،خيبعد ما اختاره الشين مل إ و،م معاًكاحلا وتهاياط رضايالحتاو

  .شيء عن مثلها على قدري الذي ال كاململو

ان ك ،حنوه واملسجد على يف الوقف حىت  الواقفكمل على ىنها تبقأقلنا ب إذا نعم

  .كاملال جازةإالالزم 

  



١٦٢

، ألنه }هيف علوألمة املوقوفة للموقمهر ا أن  الفقهاءنياملشهور ب{: )٦١ مسألة(

  .كال خالف يف ذل أنه مها، بل يف اجلواهرريغ والفاقة وجتارسائر فوائدها من االك ،فائدة هلا

  :أخر  احتماالتكهناو

  .هكمل على بقائها على للواقف بناًءنه إ :األول

ها من ريغ و،)١(﴾ةًآتوا النساَء صدقاِتِهن ِنحلَو﴿ : لقوله سبحانه،هلانه إ :الثاين

 املقطوع من املستثىن و،ب األخذ به يف ما عدا املستثىنجيالعام  أن من املعلوم والعمومات،

  .ة البحتةكاململو

  .تص البطن األول باملهرخيافة، فال كا للبطون أما كافة، كللبطون نه إ :الثالث

  .ملصلحة فلنفسها أو ، فلهمألنفسهم املوقوفة نيل بيالتفص: الرابع

ل ير يف دلك األحتماالت األخر ال تقاوم ما ذأدلة و األول، ملا عرفت،ىن األقوكل

  . خيفىما الكالقول املشهور، 

ل ك بعدم الفسخ املوجب لرجوع ىة املهر هلم مراعيكقال بأنّ ملين أ ونعم ال بد

هلا س ياملهر لن إ ثيح و بعدم الطالق قبل الدخول،ىتهم لتمامه مراعيكمل أن ماكاملهر، 

  .كحنو ذل أو كه بذليتربع املوقوف عل إالّ إذا ن هي من اخللعكفال تتم

ه، ألنّ ي للموقوف علكاح العبد هلا فهو مملوكمن ن أو ان من الزناكن إ الولدن إ مثّ

ون ك وته لألميان هو حراً بعد تبعكن إ وس ولد الزاين حراً،يل ووان تابع لألم،ينتاج احل

ه نظر واضح، يف و ألنه جزء منها،،األمكوقف نه إ :من تبعه وخي الشقال والعاهر له احلجر،

  الولد ألن

                                          





١٦٣

  .س جزًءايل ومناء

 على ةي لبناء احلر،ان الولد حراًكان األب حراً ك وحياح الصحكان من النكن إو

ة يمتام على ماء، بناًءاإل ودياح العبكروه يف باب نكما ذ على تهيشترط عبودي إالّ أن ب،يالتغل

  .ذا الشرطه

  .حي الصحئالوطك، ألنه أيضاًان حراً ك الشبهة ئطان من وكن إو

 ئروه يف باب وطكما ذكمة الولد، ألنه فوت املنفعة، ي قئالواطعلى  أن رواكنعم ذ

  .األمة

مبن  أو ،مبن علّق أو حت يف زمانه،كتص مبن نخيه يذي هو للموقوف عللمث هل الولد ا

  .التعهم، احتماي جلمكمل أو ولد،

  .ت الوقكذ ال مثر يف ذلإال وجه لألول، 

 ضافة باإل،اح يف زمانه يف الولدكان النك من ك، ألنه قد عرفت عدم اشتراريال لألخو

 حىت ن يف زمانه مثركيال والدة مل  ومانه علوقزن يف كيالبطن املتوسط الذي مل  أن إىل

  .ون لهكي

ح يتنق ول، ألنّ الثمر حصل يف زمانه،وسطان، فالظاهر منهما األواالحتماالن األأما 

  .احكهذه املباحث يف باب الن

  



١٦٤



١٦٥

  

  

  ّتاب الصدقاتك



١٦٦

   الرمحن الرحيمبسم اهللا

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

  .الطيبني الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إىل قيام يوم الدين



١٦٧

  

  قاتدکتاب الص

  

  :}اتإطالقالصدقة هلا {): ١ مسألة(

  .القبول وابجية اليت تتحقق باإليالصدقة العقد: األوىل

  .ةيالصدقة املعاطات: ةيالثان

 أن  ألجلرياملال حتت رأس الفق ومثل وضع اخلبز حىت ن،ي من األمرعماأل: الثالثة

  .صالأس له قبول يه، مما لي علي املاء يف حلق املغشري بل مثل تقط،أخذهي

  .حنوها وةياهلد والنحلة واةكالز والوقف وبراءاإل ومن مثل اهلبة حىت عماأل: الرابعة

 ف صدقة،يعون الضع: )صلى اهللا عليه وآله( من مثل قوله حىت عماأل: اخلامسة

  .)١(بة صدقةيلمة الطكال وق صدقة،ي عن الطرىذة األيتنحو

سواء  وم ال،أظي قبول لف وابجيإ كان هناك سواء ،الصدقة تطلقن إ :ن شئت قلتإو

ما  أو  مالكان هناكسواء  وم ال،أ طرف قابل كان هناكسواء  وم ال،أ قبول كان هناك

   م ال،أشبه أ

                                          





١٦٨

ث يقد ورد يف األحاد ونواعها،أ يف فضل الصدقة مبختلف إشكالال  وخالفالو

مواردها، مع  واآدا و،هاياحلث عل واستحباا على نيام ضرورة الديوجبت قأاملتواترة اليت 

  .)١(قلته وثرة املالك

ترتل  وا تدفع البالءأ و،)٢(نيت من املسلميهل بأعول ينسان أن ستحب لإلينه أو

ن أ و،)٤(د الرب سبحانهيده، ألا تقع يف ي بنسانها اإلؤعطاإن املستحب أ و،)٣(الرزق

  .)٥(ايخذة العلد اهللا اآليون ك، ألن تريد الفقيده حتت ي نسانعل اإلجي أن املستحب

نها أما ك، ريالفق على ةأا مستحب و،)٦(ثار منها بقدر اجلهدكن املستحب اإلأو

  .)٩(استحباا عند توقّع البالء و،)٨( اريكاستحباب التب و،)٧(الغين على مستحبة

ورة يف كروهة، املذكامل واحملرمة واملستحبة، و الواجبة،ةريثكها من األبواب الريغإىل 

  .اةكالزتاب ك يف كاملستدر ولالوسائ

صلى اهللا عليه ( انت منذ زمن الرسولكا أ يف إشكال، ال عم األعىنالصدقة باملن إ مث

  :ات ذا الشأنيم آيكيف القرآن احل و،)وآله

  اللَّه هو يقْبلُ التوبةَ عن ِعباِدِه   أنَّلَم يعلَمواأَ﴿ : تعاىلقال

                                          





















١٦٩

قاِتودذُ الصأْخ١(﴾ي(،ِللْفُقَراِء﴿ : تعاىلقال و قاتدا الصمِإن﴾)مهاريغ إىل ،)٢.  

  حولراًيتقر وفعالً و قوالً)صلى اهللا عليه وآله( ث متواترة عن النيبيحادأ كهناو

  .الصدقة

صلى اهللا عليه ( انت يف زمن الرسولك أيضاًا أ األخص، فالظاهر عىنما الصدقة باملأ

  .لهايب تأوجيا حمدثة أات من يض الرواظهر من بعي ام و،)وآله

 على ان الناسكمنا إ ،إنما الصدقة حمدثة: )عليه السالم(  عن الصادق،ففي خرب زرارة

  .)٣(هبوني ونحلوني) صلى اهللا عليه وآله(عهد رسول اهللا 

 لهأتصدق بالصدقة يسألته عن الرجل : ، قال الراوي)عليه السالم( يف خرب آخر، عنهو

  .)٤(اهلبة وان النحلكمنا إ ،ن الصدقة حمدثةإ:  فقال،ع يف صدقتهرجيأن 

 على ةيات النبويالروا واتي الصدقة يف اآلإطالقاملراد ن إ :ةيه الروايل يف توجيقد قو

ن إ :ليق وو شيء حمدث،هصدقة الناس بعضهم لبعض ف على ها أما إطالقالوقوف، واةكالز

 على تصدق بعضهمي ال )صلى اهللا عليه وآله( اهللاعهد رسول  على انواكالناس  أن املراد

 هبونيانوا كنة، بل ك ألهل املسىعطيما  واةك الزىنهم سويما بيوا معروفاً ف إذا أرادبعض

  .مر حمدثأ نيكاملسا على الترحم واةك الزريبعض يف غ على منا صدقة بعضهمإ ونحلون،يو

  

                                          











١٧٠

القبول  وابجياإل إىل }ألخص اعىناج الصدقة بامليالظاهر عدم احت{: )٢ مسألة(

 إىل تاجحيقاعي من الصدقة ال يالقسم اإل حىت سائر العقودكفي املعاطاة، كي، بل ينياللفظ

  .الطالق واحكل شيء باستثناء مثل النكروه يف باب املعاطاة من دخوهلا يف كاللفظ، ملا ذ

ن القاعدة ، فإريست مثل التطهيل وة،يال القصدعمالقصد، ألا من األ إىل حتتاجو

ن كبالقصد، فبذل املال املم إالّ أيت وجه منهايفعال ذات الوجوه املتعددة ال األن إ :العامة

 إالّ حدها ألنيتعي، ال ك ذلريغ أو فارةك أو اة،كز أو مخساً أو ،ةًيهد أو ونه صدقةًك

  .بالقصد

 ابجياأل  إىلا ال حتتاجأ حىت  منه،أعمنها أ أو  األخص عقد،عىنهل الصدقة باملو

 ني بكنعم، الشتهار ذل: ليبدوما، ق وبالفعل وا تأيت باللفظأ عىن، مبأيضاً ينيالقبول الفعلو

 براءاإل على ال، لصدقها: ليق والقبول، وابجياإل إىل الصدقة عقد تفتقر: م قالواإالفقهاء، ف

  .الظاهر الثاين والفقراء، على املاء وبذل الطعام والوقفو

جد من صرح بعدم أ، بل مل ك املشهور ذل،الصدقة و اهلبةني فرق بكنعم لعل هنا

  .تاباًكل واحد منهما كفرد الفقهاء لألذا  و،الفرق

  :قوالأنهما ييف الفرق بو

  .القربة دون اهلبة إىل الصدقة حتتاجن إ :األول

انت هبة، كنهما القصد، فلو قصد اهلبة يالفارق بن إ ،الم بعضكهو حمتمل و: الثاين

قلنا بعدم  وقصد القربة،ين مل إ ون هبةكيلو قصد الصدقة مل  وم ال،أء قصد القربة سوا

  .هذا الفرق هو األظهر عندي والقربة، إىل اج الصدقةياحت

بحث يتاب واحد كن عقد كان من املمكذ إ، نيتابكال مربر جلعلهما  أنه نعم الظاهر

  ريثك لتشاما يف ،كتارة عن ذا و،تارة عن هذا



١٧١

  . فتأمل،امكحمن األ

ا أالصدقة مشروطة بالقربة، بل احتمل  أن ، بل مل أجد خمالفاً، الفقهاءنيمث املشهور ب

  .هيه علي بقسممجاعه، بل اإليجده فأبال خالف : قال يف اجلواهر حىت من مقومات الصدقة،

 قة هللا، فما جعل هللاا الصدمنإ: مكخرب احلكبار، خ، بعض األمجاعه قبل اإليدل عليو

  .)١(فال رجعة له

ات الصدقة شاملة ملا مل إطالقن أب: قالي أن نكمأ مجاعلو ال اإلنصاف أنه ن اإلكل

  .يتح ابن مسلم اآلي القربة، بل هو الظاهر من صحكن هناكت

 : تعاىل بقوله مستدالً، بعضكما قال بذلكال القربة، عم يف األاألصلنعم لو قلنا بأن 

﴿ووامإالّ ا أُِمر بعِليِلصنيخم وا اللَّهاخلرب  و داخلة يف العموم،أيضاًانت الصدقة ك ،)٢(﴾د

 تاجحيون هللا كيل ما ك أن  علىدليمل  والصدقة هللا، أن  علىدليه ه، ألنياملتقدم ال داللة ف

  .قصد القربةإىل 

عن  وه،ي اجلواهر عدم اخلالف فىقباض، بل ادعاإل والقبض إىل ا حتتاجأاملشهور و

: ن قالأ ب،ن عقدإ و صدقة قبل القبضىسميه ال ستدل له بأنا وه،ي علمجاعة اإلركالتذ

  .عطاءقة اإلقبلت، فإن املفهوم عرفاً من الصد: ذا، فقالك بكيتصدقت عل

ولد له قد  على تصدقي يف رجل ،)عليه السالم(  عن الصادق،د بن زرارةيحبسنة عبو

مطلق الصدقة ال  أنه  على، بناًء)٣(اثريوت فهو ممي حىت قبضوايمل إذا  : فقال،واكدرأ

  نكل وصالة عدم الصحة،أب وه واحد،ريغ وم يف الوقفكاحل أن  أوخصوص الوقف،

                                          









١٧٢

  .إشكالشتراط ال ففي االإ و فهو،مجاع فإن حتقّق اإل،لكما يف ال خيفى ال

  :يف جواز الرجوع يف الصدقة أقواالًن إ مث

 إالّ ه،ريغ وبعنوان االشتراء حىت املقنعة، وةيما يف النهاكعدم اجلواز مطلقاً، : األول

ذا تصدق إ: )عليه السالم(  عن الصادق،ح منصور بن حازمي بصحكستدل لذلا واث،ريامل

  .)١(اثري ميف إالّ ستردها،يال  وستوهبهايال  وهايشتري أن  لهلحيالرجل بصدقة مل 

  .)٢(حنوه خرب الدعائمو

  جاز هنا،كلما جاز الرجوع هناكا حال اهلبة، فحاهل أن ما عن الراوندي من: الثاين

 ها،ياملتصرف ف واملعوضة املشروطة ونيالزوج ووز يف صدقة الرحمجيس، فال كس بالعكالعو

  .ل اهلبةيشملها دليا نوع من اهلبة فأله يلعل دلو

حنوه فال  واالشتراء أما شبه،أما  وعي عدم الرجوع ارد عن الب،هو املشهورو: الثالث

رجع يف يال : )عليه السالم( جعفر أيب  عن،ح ابن مسلميصح وم املتقدم،كس به، خلرب احلبأ

  .)٣(عز وجل وجه اهللا ىابتغ إذا قةالصد

الراجع يف صدقته مثل الراجع يف مثل : العامة و عن طرق اخلاصةالنبوي املرويو

ألنه  ورجاع، عدم رجوعه باإلاألصلون كياً للطرف كصار مل أن ألنه بعد و،)٤(ئهيق

  .عطائهإذ قد حصل الثواب يف قبال إالرجوع يف اهلبة املعوضة، ك

                                          













١٧٣

ظاهر  ورةكالتذ والسرائر وةي من الغنكذل على مجاعان، فقد نقل اإلكف يكو

قبله ي، سواء مل كفال بأس بذلإالّ  وه السائل بنفسه،رديمل  إذا مايف أنه  الظاهرنكح، لياملفات

علي بن  أن  علىخصوص ما دل وب خاطره، للعمومات،يرده من ط وقبله أو ،صالًأ

  .)١(هريعطاه غأ وسخطه انتزعه منهيئاً في السائل شىعطأ إذا انك )عليه السالم( نياحلس

: عطاه الرأس، فإن قبله، قالأوقف به السائل إذا ) عليه السالم( الباقر أن  علىما دلو

  .)٢(ئاًي شعطهيمل  وهكقبله ترين مل إ وعطاه من اللحم،أ ودعه،

  . يف باب استحباب قناعة السائلكوران يف املستدركاخلربان مذو

، فلم ريعطاه لفقأ استرجع العنب الذي )عليه السالم( الصادق أن  علىما دلو

  .ك ذلريغ إىل ،)٣(أخذهي

خصوص  و،دلةألاات طالق اهلامشي للهامشي، إلريالصدقة املستحبة جائزة من غن مث إ

  .اة الواجبةكمنا هي الزإ احملرم أن  علىما دل

عليه ( علي ، فقد قال)عليهم السالم (هلهمأ واألئمة والرسول على نعم الظاهر حرمتها

  .)٤(تيهل البأنا ي حمرم علكم صدقة فإن ذلأاة كم زأأصلة : )السالم

صغار  و)عليه السالم( نيد احلس أوالديياجلوز من أ ولثوم تأخذ التمركم أانت كو

هل أنا يالصدقة حمرمة علن إ :تقول ووفةكها يف اليترم و)هم السالميعل (تيأهل الب

  الظاهر و خصوصاً،مكن عاملة باحلكا مل ت أمن املستبعد جداً و،)٥(تيالب

                                          













١٧٤

م كالمها يف حك أن  بل الظاهر،)عليه السالم( نين العابدير اإلمام زيوجود تقر

  ).هم السالميعل (نية عن املعصوميالروا

قد تعرضنا لشطر  واة واجبة،كانت زكن إ و جائز،كامشي للهامشي فذلما صدقة اهلأ

  . فراجع،اةك من شرح العروة باب الز)الفقه(تاب ك يف كالم يف ذلكمن ال

  



١٧٥

ق تصديقد  و،}ما أشبه واءيقصد الريقد  وقصد القربة،ياملتصدق قد {: )٣ مسألة(

  .كال ذا وبدون هذا

  .هايوز الرجوع فجيال  أنه  يفإشكالال  و خالفال أنه قصد القربة فقد تقدمأما إذا 

عرض عن الشيء أث بطلت الصدقة فإن يح ودقة باطلة،اء، فالصيقصد الر إذا ماأو

ن كيدق، مل علم بقصد املتصيهو ال  و يف الصدقة تصرفاً متلفاًريتصرف الفق أو املتصدق به،

  .هايله رجوع ف

 ما حقّق يف حملّه،ك، كخرجات عن امللعراض من املعراض، فألن اإلما يف صورة اإلأ

خرج الشيء عن أعراض نه باإلإه، فري غك ما دخل يف ملكلمي نساناإل أن  علىليال دلو

  . املباحاتكتمليما ك الشيء كاآلخذ متل وه،كمل

، كق هو السبب يف ذلان املتصدك و،ما يف صورة التصرف، فألنّ املال قد فينأو

  .عطي بدله، فإنه ال حق له يف البدلي أن  منه أرادله مثكفأه ريغ إىل من قدم طعامهكان كف

 نيالع ون خمرجاً،كيعطاء مل ذ اإلإ فله حق الرجوع، كال ذا ون ال هذاكيمل  إذا ماأو

  .ق املتصدكة، فال وجه خلروج املال عن مليباق

ق له حيال  أنه اء، فالظاهريال الر وهي األعطاء ال بقصد القربة و:ما الصورة الثالثةأو

جري يمبرتلة اهلبة ف أنه احتمال وعراض،ه، فحاله حال اإلكخرج املال عن ملأه الرجوع، ألن

 ان رمحاًك إذا مايرجاع فوز اإلجيقد ال  ورجاع،وز اإلجيقد  أنه ري يف اهلبة، منجيها ما يف

 ريمفهوم اهلبة غ أن عرفت أن متلفة، ال وجه له، بعد أو معوضة أو مشروطة أو زوجاًأو 

  .مفهوم الصدقة

 ان ضامناً، لشمولك تصرف كمع ذل و،عراضعدم اإل وخذ بالفسادلو علم اآلنه  إمث

خذتأد ما ي الىعل)هو قسم و له،)١  

                                          





١٧٦

 كذ ذلإ ،دهاسضمن بفيحه ال يضمن بصحيما ال شمله يال  ول املال بالباطل،كمن أ

  .هكرج يف املقام عن ملخياملال مل  أن املفروض و،ك املالكيف مورد خروج املال عن مل

  



١٧٧

 احلريب، ريافر غكال و،املنافق والفاسق على قة يف جواز الصدإشكالال {: )٤ مسألة(

ال ﴿ : تعاىلقوله و،)١(جرأبد حراء كلّ كل: )عليه السالم( قوله و،}لعمومات الصدقة

 لَم ِن الَّذينع اللَّه هاكُمنييِن وِفي الد قاِتلُوكُميخي لَمِدياِركُم ِمن وكُمأن ِرج  موهربت

وِهمقِْسطُوا ِإلَي٢(﴾ت(.  

فر املعلوم كة لليه تقو العلماء عدم اجلواز، ألننياحلريب، فاملشهور ب على ما يف الصدقةأ

  .)٣(﴾ال ينهاكُم اللَّه﴿ هو ومنطوق ما بعدها، وة املتقدمة،يملفهوم اآل ونفرة الشارع منه،

صلى ( صابتهم جماعة فأمر الرسولأان يسف أيب شيج أن  ملا روي من،ازتمل اجلوحيو

  .عطاه هلمأ ومع هلم الطعامجيأن ) اهللا عليه وآله

  .)٤(نيهل الشام يف صفأ على  املاء)عليه السالم( ني املؤمنريأم ي علباحةإلو

مام اإل على مإ: قالوا أن ه بعدأصحاب و املاء للحر)عليه السالم( نيعطاء احلسإو

  .)٥()عليه السالم( نياحلس

املرسلة  وح،ية السابقة صريذ النهي يف اآلإل، ك مشك بذلىالفتونصاف أن ن اإلكل

الناس عطاء املاء ألن إلعل  والصالح األهم، على ة حتملير املعلوميتقدوعلى   معلومة،ريغ

  للمصلحة و،)٦(ثيما ورد يف األحادك لهم شرع سواء يف املاءك

                                          















١٧٨

  .ملفتأ ،هماأل

  .)١(عطائه الصدقة، فراجعإات عدم يروالأما الناصب، فظاهر ا

  

                                          





١٧٩

أفضل العلن  و يف الصدقة املستحبة،نيسبع وفضل خبمسأصدقة السر {: )٥ مسألة(

انت جهة ك إالّ إذا ،)١(ك يف املستدركة بذليما وردت الرواك، }ن يف الواجبةيعشر وخبمس

دفع  أو بيوجب الترغي ملستحبة علناًعطاء الصدقة اإان ك إذا ماكس، كراجحة يف الع

  .شبهأما  أو ريالتنف أو وجب التهمةي عطاء الواجبة علناًإان ك أو التهمة،

  .)٢(حمتاج ذو رحم وال صدقة: )عليه السالم(  لقوله، الرحمميستحب تقديو

ذ املفهوم عرفاً يف املقام إة البعد، يهو يف غاف ال لمةك لظاهر ميما احتمال التحرأو

  .)٣(ال صالة جلار املسجد: مال، مثلكفي الن

 والَّذين﴿ : تعاىلوز، لظاهر قولهجيال : لي ق،ل املالكق باختلف يف جواز التصدنه إ مثّ

قُِل ﴿ :قوله و،)٥(﴾ال تبسطْها كُلَّ الْبسِطو﴿ :قوله و،)٤(﴾لَم يقْترواأَنفَقُوا لَم يسِرفُوا وإذا 

فْواملال منه الزائد من الظاهر ﴾الْع.  

عليه (  حمذور خارجي، ملا فعله اإلمام احلسنكن هناكيمل  إذا مايوز فجي :ليقو

د يف العنق يغلّ ال وقتار حرام،حد بأن اإلأقل يلذا مل  وات األدب،يالظاهر من اآل و،)السالم

  .ته حرامقلّ أو نفاقة عن عدم اإليناكالذي هو 

  ؤِثرونَ علىيو﴿ :فضل الفضائل، قال سبحانهأثار من يقرب، بل اإلأهذا القول و

و فُِسِهمأَن كانَ ِبِهم لَو  

                                          













١٨٠

ع ينفاق مجإ نيب وثاري اإلنيان بكن إ وة،ريثكات يقد وردت به روا و،)١(﴾خصاصةٌ

  .املال عموماً من وجه

  . ال وجه له، فراجع،ثاري صاحب العروة يف جزئها الثاين يف اإلإشكالو

  .تفي منها ذا القدركة نريثكائل يف الصدقة مسو

  

                                          





١٨١

  

  

  

  ىنكتاب السك



١٨٢

  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

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

  .الطيبني الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إىل قيام يوم الدين

  



١٨٣

  كتاب السكنى

  .}الرقىب وىالعمر وىنك السمن ملحقات الوقف{: )١ مسألة(

  .نةي معرية غحنوها مد أو  آخر يف دارإنسانن كسي أن  عبارة عن:ىنكالسو

  .عمر الباذل أو ن،كاها ما دام عمر السايإنه كسي أن :ىالعمرو

  .نةينها مدة معكسي أن :الرقىبو

 ريغ أو نةيان، سواء مدة معكستحقق باإلي ىنكا عموم من وجه، فالسنهيب أن الظاهرو

، الرقىب وىان، خبالف العمركنه خاص باألسكمبدة خاصة، ل أو  حمدد بالعمرنياملع ونة،يمع

 أو انكس من اإلأعمنما مها يزماناً حمدوداً، ب أو انتكنة، عمراً يفهما خاصان باملدة املع

  .حنوها أو احلمام أو انكالد أو ىالرح أو  الدابةرقىب وىصح عمريه، فريغ

  .س بشيءيه لنك مطلقاً، لأعم ىنكالسن إ :قاليرمبا و

 أن ماكشبه، أما  أو ىمعاملة عمر أي  الثالثة صفة حملذوف،لفاظاأل أن مث الظاهر

لمات ك من الك ذلريغ إىل قة،ي وثنيع أي ن، صفة حملذوف،يقة الديوث: قوهلم يف الرهن

  .سكبالع أو ،راً وصفاً ملؤنث يف اللفظكاملستعملة مذ

  نيمنا هي عقود بإباحة، بل إست ي لهيآخر وىنكالسن إ مث



١٨٤

شمول كدلّتها للمعاطاة أسائر العقود لشمول ك، أيضاً ةتأيت باملعاطا و.نكالسا والباذل

ا أ إىل ضافة يف هذه املعامالت ـ باإلاألصل ومها للمعاطاة،ريغ وجارةاإل وعي البأدلة

 على الوقوفشملها يقسم من الوقف ا أ ىلإ و،)١(أَوفُوا ِبالْعقُوِد أدلةشملها ية فيعقالئ

تاب ك يف كاملستدر وات خاصة، وردت يف الوسائلي ـ روا)٢(هلهاأوقفها يحسب ما 

  .ر مجلة منهاكسنذ والوقوف

 ى املدة، خبالف العمريني شاء، لعدم تع مىتىنكق له الرجوع يف السحيالباذل ن إ مث

  .نةياملعة بعد انقضاء املد إالّ  له الرجوعقحي، فال الرقىبو

 الرقىب ودة بالعمر،ي مقىالعمر وان،كسإ ىنكإمنا مسي الثالثة ذ األسامي، ألنّ السو

  .حنوها أو دة برقبة الداريمق

 أن ني نفرنيون بكيون األمر الذي كقاعاً ألصالة يإست يل وإنما قلنا بأنّ الثالثة عقدو

، نفسهمأ على مسلطونالناس  قبله خالفي بشيء مل إنسانة يومكون عقداً، فإن حمكي

ون كيال  ولزام له بشيء،إعمراً  أو نة زماناًيمدة مع أو ،اًنها مطلقكسيد ي لزون دار حقاًكف

  .بالتزامه بنفسه إالّ كذل

باحة اإل وبراءاإلكل، يقاعاً، قلنا به حسب الدليإون شيء كل يثبت بالدل إذا نعم

  .حنوها والعتق والطالق و بشيء،نسانإل

ذا يف سائر املسائل املتعلقة كه وع،يما يف باب البكاب جياال وجابيالستالم يف اكالو

  .اسبكتاب املكورة يف كبالعقود املذ

  

                                          







١٨٥

صالة لزوم حدمها الفسخ، ألس ألي، فلن الزماالرقىب وىالعمر أن الظاهر{: )٢ مسألة(

  .)١(﴾أَوفُوا ِبالْعقُوِد﴿ : تعاىلل عقد، قالك

احتمال  ول،يبدل إالّ ونكي العقد، فال ىخالف مقتضالفسخ  ورجاعاحلق يف اإلن إ مث

 ألم ،ع خالفهيتاب البكقد حقق يف ، )٢(مواهلمأ على الناس مسلطونصالة اجلواز، ألن أ

  .امهمكحأ على نيسوا مسلطيل

طاعة  البشر، باإلنيب و اهللاني بأن املراد العقد ب﴾أَوفُوا ِبالْعقُوِد﴿  يفشكالاإل أن ماك

ن ربط كي مل االّو، )٣(﴾أُِحلَّت لَكُم بهيمةُ الْأَنعاِم﴿ :كل قوله سبحانه بعد ذليبدلله سبحانه 

  اهللا،نيب ونسان اإلنين بي الشامل للعقدطالقون الظاهر اإلك بعد ،، ال وجه لهني اجلملتنيب

نفُسهم  الْمؤِمنني أَ ِمن ِإنَّ اللَّه اشترى﴿ :، قال سبحانهنسانفراد اإلأ سائر نيبو

وموالَهنييس من استعمال اللفظ يف معنيل و عقد،أيضاً، فهو )٤(﴾أَم.  

جائزاً، بل  أو ونه الزماًكتعرض لي بأنّ الوفاء بالعقد ال شكال ال وجه لإلكذلكو

أَوفُوا ﴿ :اللزوم جاء من أن جواز، فإن الظاهر أو معناه الوفاء حسب ما جعلوا من لزوم

ون كف ﴾أَوفُوا ِبالْعقُوِد﴿ حدمهاأ ثبتأان، يمان شرعكاجلواز ح و اللزومفإن ،﴾ِبالْعقُوِد

جواز ن إ ثي، ح)٥(املؤمنون عند شروطهمل يل، فهو من قبيالدل إىل تاجحي العقد جائزاً

  .ل املخرجيالدل إىل تاجحيخمالفة شرط، 

 مجاعء اإل الفقهاء، بل عن اخلالف ادعانين الزمان هو املشهور بيون العقدكن إ مثّ

 أيب خربك: ، منها من الرواياتن مجلةياللزوم يف العقد على دلي واللزوم يف اجلملة،على 

  الصباح

                                          













١٨٦

ان كن إ : فقالى،مرالع وىنكسئل عن الس: )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ناينكال

به  عقفىني حىت لعقبه بعد موته وان جعلها لهكن إ و،ما شرطكاته فهو ي يف حىنكجعل الس

  .)١(صاحبها األول إىل رثوا، مث ترجع الداريال  وعوايبي أن س هلميفل

ن إ ه عند شروطهم،يالناس فن إ : فقالى،العمر وىنكسألته عن الس: مضمر محرانو

 إىل فنوا مث تردي حىت ما شرطكان لعقبه فهي لعقبه، كن إ واته،يحن كاته سيشرط حان ك

  .)٢(صاحب الدار

 داره ىنك عن رجل جعل س،)عليه السالم( اظمكم، عن الي بن نعنيح احلسيصحو

: قلت. نعم:  قال،ما شرطكلعقبه  ولعقبه من بعده هل هي له وهل  أواتهيام حيألرجل 

ع ينقض البيال :  قال،ىنكعه الدار السينقض بي: قلت. نعم:  قال،عهايبيفإن احتاج 

ال  وجارةع اإلينقض البيال : )سالمعليه ال( قال ابو جعفر: قولي أيب  مسعتكذلك ،ىنكالس

ما  على ىنك السيتنقض حىت ى ما اشتركلميالذي اشتراه ال  أن  علىعهيبينه كل و،ىنكالس

  .)٣(جارة اإلكذلك و،شرط

  . نافذىنكالشرط يف الس أن خبار اليت تأيت يف مسألةها من األريغإىل 

  :قوال أخرأ كهناو

 كمتس أنه الظاهر وخ،يي عن الشكو احملهذا ه و الزمات مطلقاً،ريا غإ: األول

ده بالعقد يارها خرج من يون اختك، فكاً للمالك ملى تبقنيصالة عدم اللزوم، ألنّ العأب

  يبأمبا ورد عن  و،)٤(الناس مسلّطونل ي، بدلكصالة التصرف يف امللأخالف 

                                          











١٨٧

 ةيرتلة العار مبىنكإن الس: )عليه السالم( علي  عن،)عليه السالم ( عن جعفر،البختري

قد  و،)١( شاءكذل أي دعها فعلي أن حبأن إ وخذها،أأخذها ي أن حب صاحبهاأأن 

  . شاملة للثالثةينكالس أن عرفت

   :هيرد عليو

  . خالفه أن األصل، فقد عرفتأما األصل

 الرقىب على هاإطالق و،ىنكخاصة بالسإا ا مع ضعفها سنداً، إة، فيما الرواأو

ل ي ملا تقدم من دل، الزمةأيضاً ىنكبأنّ الس: قاليل مفقود، بل رمبا يدلىل  إتاجحي ىالعمرو

  .األصل ووجوب الوفاء بالعقد

سائر العقود ك كرجاعها، اذ ذلإار صاحبها ي اختنيب وىنك لزوم السنيال تنايف بو

 كلماكبطال منا له حق اإلإ ون بالفسخ،ك العقد حق املسكبطل املالياجلائزة، فما دامت مل 

  .ارياخلان له حق كن إ وع، فإن العقد يف نفسه الزميار يف البياخل

بطال يف اإل إىل باحة ال حتتاج العقد اجلائز، فإنّ اإلنيب وباحة اإلنياحلاصل فرق بو

  .بطالباإل إالّ ق له التصرفحيح، خبالف العقد اجلائز، فإن العاقد ال يتصرف املب

استصحاب  ول لزوم العقدي دلإطالق و،لشكاالم من اإلكما يف هذا ال خيفى ن الكل

حسنه  أو ح احلليبيصح و،البختري أيب هما ما تقدم من خربيرد عليرجاع، عدم جواز اإل

 وزجي:  قال،لعقبه من بعده ون الرجل دارهكسي يف الرجل ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن

 ،كوز ذلجي:  قال،اتهي حرجالًداره ن كسأفرجل : قلت. رثواويال  وعوايبي أن س هلميلو

  .)٢(شاء إذا رجهخي وجائز:  قال،ؤقتيمل  و دارهن رجالًكسأفرجل : قلت

  هيعل (عبد اهللا أيب ه، عنيبأمحد بن عمر احلليب، عن أخرب و

                                          







١٨٨

 أن س لهيل ووز له،جي:  قال،اتهين داره رجالً حكسأسألته عن رجل ، )السالم

ؤقّت يمل  ون رجالًكسأسألته عن رجل  و، لهوزجي:  قال،لعقبه وفله: قلت:  قال،رجهخي

  .)١(شاء إذا رجه صاحب الدارخي:  قال،ئاًيش

  .هين الثّالثة الزمات منظور فأالقول بكنّ الثالثة جائزات، أهذا، فالقول بوعلى 

 أنه جامع الشرائع، من وةيالغن واملقنعة والصالح أيب ي عنك القول الرابع احملكذلكو

  .ال فالإ و،الثالثة لزمقصد القربة يف ن إ

 ل القائل بعدم اللزوم مطلقاً،يصالة عدم اللزوم املتقدم يف دلأ ني باجلمع بكاستدل لذلو

صالة عدم أ يف شكالقد عرفت اإل و،)٢(هيان هللا فال رجعة فكما  أن  ما ورد مننيبو

  . يف اللزومان هللاكما بـ  كالتمس إىل ال حاجة أنه ما عرفتكاللزوم، 

ة د مبديمل تقن إ ىنكن السأ و الزمتان،الرقىب وىالعمردلة أن  األىمقتضن إ :صلاحلاو

  .ني الالزمتالرقىب وىالعمر إىل دت مبدة رجعتين قإ وانت جائزة،ك

 ما تقدم يف الوقف،كلزومها  أو القبض يف صحتها إىل اج الثالثةيحتالم يف اكالن إ مث

  .ما سبقكشتراط الً لاليمل جند دلو

  

                                          







١٨٩

نها بعد املدة املقررة إ: قال و،}قىبر أو ،ىمرع أو ،ىنكلو جعل داراً س{: )٣ لةمسأ(

منه الثالثة  وه بعد املوت، ألن الوقفيلإنها ترجع أال خالف يف  وإشكاليلّ، فال إراجعة 

 ادةيهما زيعن ثان وه،ي الفرقة علإمجاع ىاخلالف دعو وما جعله الواقف، بل عن املبسوطك

  .خبارهمإو

، إشكالال  و بال خالفأيضاًه يلإة، رجعت ه بعد املديلإار ترجع الدن إ :قليلو مل و

هم، كرجوا الدار عن ملخيه مل يخوأ ونكاملس أن ما يف اجلواهر، ألنّ هذا مثل األول، يفك

ما  والعقودن إ ثي، حكلقصد املالما إ هم، فإن عدم الرجوعيلإفال وجه ألنّ ال ترجع 

ل خاص يف يال دل وما لوجه شرعي،إ وقصد،يمل  أنه املفروض و،شبهها تتبع القصودأ

  .كعة لذليالشر

أنه ك ى، انته)األشبه على نكن بعد موت الساكاملس إىل منا ترجعإ(: قول الشرائعو

  .خالف العامة إىل شارةإ

 أو ىالعمر أو ىنكغة السيلعقبه، بص وهل  أوعل الدار له فقط،جي أن نيال فرق بنه إ مث

  .عيل يف اجلميلوحدة الدل، الرقىب

 كذل ون بعد انقطاع العقب،كلعقبه صارت لورثة السا ولو جعلها له أنه رمبا احتملو

 كال مثرة للمل أنه ىري ألنّ العرف كذل ويلّ،إ فإذا انقرضوا رجعت :كقل املاليمل  إذا مايف

صلى اهللا ( النيب أن يملا رو واستمر عقبه، إذا املسلوب االنتقاع ما دام العقب، خصوصاً

ها ال ترجع للذي يعطيي لعقبه، فإنما هي للذ و لهىر عمرأعما رجل ميأ:  قال)عليه وآله

  .)١(ثيه املواري عطاًء وقعت فىعطأعطاها فإنه أ

ث قال يالمه، حك من ك مبنت اخلرب، بل عن املبسوط ظهور ذلأفىت أنه عن الراونديو

  ك عمركل: قال إذا :المهكي كيف حم

                                          





١٩٠

  .ثير احلدك مث ذ، ملا رواه جابر،، فإنه جائزكن بعد مكلعقبو

  املطلقةىنكذ السإل، ك القاعدة وحدة الىن مقتضك، لىان يف العمركن إ واخلربن إ مث

عليه ( علي ، ملا روي عنىالعمرك الرقىب أن ماك، ىالعمرك ىدت ا العمريدة مبا قياملقأو 

  .)١( سواءالرقىب وىالعمر: قالأنه ) السالم

   :كذل على ردين كل

جارة اإلكالنماء آلخر،  ونسان إلاألصلن جعل كالوجه العقلي، فإنه من املمأما 

ه ك عن ملاألصلرج خي مل كاملالن إ ثيح وة سنة،ائمكلة األمد، يانت طوك إذا خصوصاً

، دون األصل يف كن تصرف املالكفائدته مت و،بداأل إىل خرج االنتفاعأن إ وه،كبقي يف مل

  .حنوه وعيعقبه بالب ونكالسا

خ يالش و خصوصاً،ليالدل ون العمل ا يف مقابل القاعدةكميفة، فال ية ضعيالرواو

 على مجاع اإلىجامع املقاصد دعو ورةكتبه، بل عن التذك يف سائر كفت بذلينفسه مل 

  .قول املشهور

  .األشبه، تشعر بوجود اخلالف: ث قالينعم عبارة الشرائع ح

  

                                          





١٩١

املدة يف  ىنك الرجوع يف السصحيال  أنه ال خالف يف وكالإشال {: )٤ مسألة(

ث ين ـ حكاملس ونك مدة العمر للساالرقىب وىذا يف العمرك و،}جعل هلا مدة إذا املقررة

  . اخلاصةدلةاأل إىل ضافةشبه، باإلأما  ومدة الرقبة ألصالة الوفاء بالعقد وار ـعماإل

  :نيالم يف صورتكمنا الإ

: ما لو قالك مدة عمر نفسه، ىن العمركقد جعل املس ون،كسامات ال إذا :األوىل

ن لعقبه املدة، كالورثة للسا إىل ا تنتقلأاملشهور  ون،ك مث مات السا، مدة عمريكرتأعم

املدة  ومات املستأجر إذا ماياألجارة فكت من حق لوارثه، فإنه يه املكما تر أن  علىملا دلّ

 ى دعوكاملؤجر، بل عن املسال إىل نها ترجعأثة املستأجر، ال ور إىل ة بعد، فإنها راجعةيباق

 لزوم ى ألنه مقتضكذل وه،ياخبارهم عل و الفرقةإمجاع ىخ دعويشلعن ا وه،يعدم اخلالف ف

  .كار مدة عمر املالعماإل

ن كصرح املس إالّ إذا ن،كمات السا إذا ون للعقبكنها ال تإ :ةيت النهاكن عن نكل

مدة : ن قالإ وعقبه، فإنه ون ال هوك الساىنك س أرادمناإ كن املالأب له الً، مستدكبذل

  .ليالدل  إىلتاجحيجارة اإلكونه ك وعقبه، ونك الساىنكناه، ال سك س أرادنهكعمري، ل

نها أ ى يف العمرى قض)عليه السالم( أنه س،ي خبرب حممد بن قكاما األستدالل لذل

 أن  بأنّ ظاهرها،)١(تويف إذا اً فإنه لورثتهي حئاً ما دامير شأعمرها، فمن أعمجائزة ملن 

 تويف إذا نكاملس أن ذ ظاهرهاإ خيفى،ه ما ال ين، ففكتويف السا إذا نكن لورثة الساكاملس

  .نكون للساكي أنه ان الشيء لورثته، الك

  نصافن اإلكل(: ت، قالكالم النكيف اجلواهر بعد نقل و

                                          





١٩٢

ناه، ك يف سىنك السإطالقوره ها تسمعه من ظم على المه من قوة، بناًءكعدم خلّو 

  . انتهى)جارتهإال  وهريان غكسإس له ينه لأ وتبعه يف العادة،يمن  وخاصة

ون كينئذ ين نفسه، فإنه حك الساىنكان قصده سك إذا  مانيل بيلعل األقرب التفصو

، فإذا نكد عمر نفسه لوجود الساين قكن، ألن املسكاملس إىل خاصاً به، فإذا مات انتقل

ن كالورثة للسا إىل تقلني أنه  علىل شرعييال دل ون،كمقصد املس انتهى نكمات السا

  .نكبدون قصد املس

د انتقاع يري أنه ن من بابكره للساكان ذك، بل كن قصده ذلكيمل  إذا  مانيبو

ن قالوا يمثل هذه الغلبة الذ على أنه اعتمدك وما هو الغالب،كعائلته بالدار،  ون هوكالسا

  .الواقعوجوده خالف د بيالشيء املق على )تيه املكما تر ( فصدقاالّ و،رثاإلب

ن، فالظاهر استصحاب عدم خروج الدار عن انتفاع يمراأل أي ةرادإ  يفكلو شنه إ مثّ

  .قنيد من املتين باملقدار األزكاملس

 أن ن، فالظاهر املشهورك مدة عمر الساىقد جعل العمر ونكمات املس إذا :ةيالثان

  .زعاجهإس للورثة يل و وفاته،نيح إىل ن يف الداركسين كالسا

  .جدهأبال خالف معتد به : يف اجلواهرو

 العمل ،نيشبهة اخلراساين من املتأخر وخيحمتمل عبارة الش وايفكسنعم عن اإل

انت ك الثلث ا ىف و الدار من الثلث، فإنميمبضمون خرب خالد بن نافع البجلي املتضمن لتقو

  ه يعل (عبد اهللا أيب  عني فقد رو،ىنكلسابطل  الّإو نكللسا



١٩٣

عين صاحب الدار، ياته ي دار له مدة حىنكعن رجل جعل لرجل سسألته ، )السالم

رجوه خي أن  الورثةن أرادإ تيرأأ، ىنكبقي الذي جعل له الس و،ىنكفمات الذي جعل الس

ان كت، فإن يثلث امل إىل نظري و،دلةامة عيار بقتقوم الد أن ىرأ :، فقالكمن الدار هلم ذل

ط بثمن الدار يحيث ال ان الثلكن إ ورجوه،خي أن س للورثةيط بثمن الدار، فليحييف ثلثه ما 

 بعد موت صاحب ىنكمات الرجل الذي جعل له السن إ تيأرأ: ل لهي، قرجوهخي أن فلهم

  .)١(ال:  قال،ىنك لورثته الذي جعلت له السىنكون السكالدار، ت

 أن ماكعين صاحب الدار، ي: هو قوله وها غلط،يخ بأن فية وصفها الشيرواهذه الو

 ةًدي مقىنكانت السكقد و مات صاحب الدار إذا  ألنهكذل وه وصفها باالضطراب،ريغ

  . الثلثريال من غ ون، ال من الثلثكاة صاحب الدار ال وجه لبقاء السايحب

 مية عمره، فالالزم تقوي بقىنكد السيريمنا إن كالسا أن مث ملاذا تقوم الدار، مع العلم

  .شبهأما  أو ةي وصكانت هناك إذا جرة الدار،أ

 حىت  لورثته بعدهىنكون السكي أن  توهمكن بنفسه، فهل هناكخرج الساأ إذا مثّ

  .ىنك لورثته الذي جعلت له السىنكون السكت: سألي

خصوص  وقواعد العامة،ن العمل ا مع خمالفتها للكمية ال يالروانصاف أن ه فاإليعلو

  .عراض املشهور عنهاإ و يف اجلملة،ىنكخبار السأ

الناس يف : ، قالالسكىن وىل عن العمرئ سنيح، )عليه السالم( جعفر أيب قولك

  .هاريغ  إىل،)٢( عند شروطهمكذل

                                          







١٩٤

 نك الساكذلك وسر ـ شرط نفذ الشرط،كن ـ بالِكشرط املس أنه أن  خيفىمث ال

  الشرط،أدلةات طالق إلكذل و املشروط،ى الشرط انتفىفإذا انتفنه عقد، أقلنا بن إ

  .املتقدمة ةيخصوص الرواو

 على بس الرجلحي أن ال بأس: ، قال)عليه السالم( عن الصادق: ما عن الدعائمو

 إىل ت رجعتمين تأإ و فال حق له يف احلبس،زوجت منهنمن ت أنه شترطي وبناته،

  .)١(حقها

  

                                          





١٩٥

 أو ن،كالسا أو كدة بعمر املالي مقىمرعل العجي أن صحي أنه رالظاه{: )٥ مسألة(

 أو وان،يعمر ح أو ،أجنيب أو ورثته، أو كاملال إىل حدمها رجعأمات  إذا ثي حب}همايلك

أَوفُوا ﴿ لقاعدة واملناط يف بعضها اآلخر، و،دلة بعض األطالق إلكلّ ذلك، دمجا

  .)٢(نون عند شروطهمماملؤ و،)١(﴾ِبالْعقُوِد

ه يل فكن استشإ وه،ريغ وكمجاد املسال أو واني املعلقة بعمر حىمر بصحة العفىتأقد و

  .حدمهاأه املشهور من عمر يما اقتصر عل أي ه خالف املشهور،أنبعض ب

عقبه  ونت فالنكسأ: قوليأن كن، كعله لبعض عقب الساجي أن صحيهل نه إ مث

  . العامةدلةاأل واملناط ودلة األطالق، إلكلور، الظاهر ذكعقبه الذ ونت فالنكسأ أو األول،

ه من استعمال أنل بكستشيال  و،لعقبه مدة خمصوصة صح ولو جعله له مدة عمرهو

  اجلائزنيه مجع بأنبو ،السكىن و رقىبىاألخر وىعمرمها احدإ، ألنّ معىنثر من كأاللفظ يف 

ثر من كأ يف كستعمال املشتراستحالة ا أو عدم جواز على ليذ ال دلإ ، واردري غأيضاًالالزم و

  .اجلامع وجود إىل ضافةما حقّقناه يف األصول، باإلك، معىن

ن يقول لنفري أن صحيلذا  وام العقد، ال من مقوماته،كحأاجلواز من  واللزوم أن ماك

 هريلغ واهلبة لذي الرحم الزم أن ما هذه الدار، معكوهبت ل: جنيبأخر اآل وذو رحم حدمهاأ

  .جائز

   لعقب و،ك مدة عمركل: قولي أن صحينه إ هرمث الظا

                                          







١٩٦

  .لي، ملا تقدم من الدلكبعد عقب أو كد بعديز

  .لهاي دلطالقل، إليما خرج بالدل إالّ ام الوقف،كحأل كأيت يف الثالثة يو

نما إ وئاً واحداً،يلها شك ،هيالم فكل الياحلبس اآليت تفص وون األربعةكت أن بعديبل ال 

 ال ،عيالب أو قسام اهلبةأل يمور متعددة، فهي من قبأشبه، ألا أما أو  االختالف يف املتعلق

  .اهللا العامل و،ون حقائق متعددةكت حىت اهلبة وعيل البيمن قب

ن أ، بىر يف األخالرقىب وىالعمر والسكىنلّ من كستعمل ي أن صحي أنه مث الظاهر

 ،دامت رقبتها موجودة الدار ما كرتأعم :قولي أو عمري، أو كنت الدار عمركسأ: قولي

 ل واحدةك لصدق كذل و الدار ملدة ما،كرقبتأ أو كعمرت: قولي أو ،ك عمركرقبتأأو 

ة  صحعيتاب البكقد حققّنا يف  و،جمازاً أو منا الفارق القرائنإ وقة،يها حقيختأعلى 

ال نه إ :ما قالوا يف الطالقكما خرج،  إالّ قاعاتياإل وستعمال اازي يف باب العقوداال

  .الطالق د بهيري و،نت حرةأ: قوليأن كه اازي، يصح في

دة فائدة ي املف الرقىبكذلك و،السكىن أو دة فائد الرقىبي املفىصح العمري أنه اما هل

  .ه خالفي فف،السكىن وىالعمر

 ري، غيداً فائدة أخريصح وقوعه مفي، فال  واحدة عقد مستقللك نصح، أليال : ليق

ح بقصد كن أو اح،كما لو باع بقصد وقوع النك كون ذلكي ف،نفسه  علىاألثر املترتب

  .وقوع اهلبة

  نفسهمعىنستعمل يف يقد  و اهلبة،معىناح يف كستعمل لفظ النيقد نه إ :احلاصلو

  .اهلبة راد به فائدةيو

  .ان لفظكل استعمال لفظ يف ميمن قب: فاألول

ح يف ي صحري غكذل ور هذا األثر،ؤثيثر من املؤثر الذي ال ة األرادإ ليمن قب: الثاينو

   معقول يفريغ أنه ماكع، يعامل التشر



١٩٧

  .النار يف الربودة أو ؤثر الثلج يف احلرارة،ين أك ،نيوكعامل الت

 رقىب وبعضه، أو ل العمرك باعتبار ىل واحدة من الثالثة عمرك ألن،صحي: ليقو

ه ـ باعتبار ين فكسيما ي ـ فىنكس و،خر اآلنيحد الطرفأارتقاب  وكباعتبار رقبة املل

  .هين ـ بالفتح ـ فك املسىنكس

 منهما ولّ واحد منهك إطالقمها قسمان منه، ف و، شامل هلماالسكىن أن كد ذليؤيو

 ىالعمر أن ما ورد منو، س يف اجلملةكالع و،وانياحل على نسان اإلإطالقكخر اآلعلى 

  .ب جداًيهذا القول قر و،)١( سواءالرقىبو

  

                                          

 



١٩٨

قول ين أك، }جراء عقودهاإصح انفصال الثالثة عن وقت ي هل{: )٦ مسألة(

صح يف يما ال كصح، يال  أو جارة،صح يف اإليما كة، ي الدار من السنة اآلتكنتكسأ

  .احكالن

منعه، بعد مشول  على ليدل دليمل  وقاع عقالئي،يإ أو الظاهر األول، ألنه عقد

  .وجب االنصرافيون املتعارف االتصال ال ك و له،طالقاإل

  .ة تنفذ من الثلثيانت وصك ، بعد مويتكنتكسأ: لو قالو

  . عند شروطهمنيل شرط سائغ، ألن املؤمنكصح اشتراط ي أنه الظاهرو

: قوليأن ك ، دون زمانزمان خاص أو عنوان على ق يف الثالثةيصح التعلي كذلكو

 كذل و،أشهر احلجنتها يف كسأ: قولي أو ترملّت، أو  متزوجةرينت بنيت ما دامت غكسأ

ث سئل عن ي ح،)عليه السالم( جعفر أيب ة املتقدمة عنيخصوص الروا و،دلة األطالقإل

  .)١( عند شروطهمكالناس يف ذل:  قال،السكىن وىالعمر

 بناته، على بس الرجلحي أن ال بأس: قال أنه ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب املروي عنو

  .)٢(حقها إىل ت رجعتمين تأإ وبس،من تزوجت منهن فال حق له يف احل أن شترطيو

 نيرت زوار احلسأعم :قولين أك ،اًيلكه يخوأ ونكون املسكي أن صحي أنه الظاهرو

  .طالقلإلاً يدمت ح ما ي دار)عليه السالم(

 ىحدإ كرتأعم: قوليأن كته، ة، فالظاهر عدم صحيلكال أو دةار الدار املردعمإما أ

ه منصرف من األالسكىن والرقىب إىل ة بالنسبكذلك وة،يلك داراً أو داريلو ال  و،دلة ألن

  .ة وجهان للقول بالصحكاألنصراف ل

 ما الدار،كحدأنت كسأ :قولين أكن ـ بالفتح ـ املردد، كنصراف املسمثله يف االو

  فرد ألن الكس ذليلو

                                          







١٩٩

  .نصرافاملردد ال وجود له، بل لال

 إىل  بالنسبةكذلك و،ك ذلفرز بعدي و وقفه،صحيما كار املشاع، عمإالظاهر و

  .رقاباإل وانكساإل

  



٢٠٠

 اثثاأل ووانياحل وإرقابه، من العقار وارهعمإ لما صح وقفه صحك{: )٧ مسألة(

  .هيعدم وجود اخلالف ف: ، بل يف اجلواهر}هاريغ واهيامل واألشجارو

  .اثثاأل ووانياحل ور العقاركن ذإ وه،ي علمجاعاإل: رةكعن التذو

ح بن يصح وس املتقدم،يحممد بن قخرب خصوص  وات،قطال لإلك ذلصحيمنا إو

هي  : قال،اايته حي عن رجل جعل لذات حمرم جار)عليه السالم( جعفر أبا سألت: مسلم

  .)١(النحو الذي قال على هلا

ون له كيسألته عن الرجل ، )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،بيعقوب بن شعيخرب و

 أن  ختدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرة، فتأبق األمة قبلقول هي لفالنياخلادمة ختدمه، ف

 ،بقتأستخدموها مقدار ما ي أن هلمأدها ورثته، جي ستة، مث أو نيوت الرجل خبمس سنمي

  .)٢(عتقتت الرجل فقد ماإذا  :قال

رقب ولده مدة ي أو عمري أن صح للويليه، فال ي علىلان موكن إ ورنعم ال تصح يف احل

ح ما تصح هي تصكف: قالي حىت ارة،ج حال األكس حال ذليل وعدم،صغره ألصالة ال

  .الثالثة

حق الطبع الشائع يف هذه  وريحق التحجكهل جتري الثالثة يف مطلق احلقوق، و

  .بعد األوليال  ومن االنصراف، و،طالق من اإل،األزمنة، احتماالن

  

                                          







٢٠١

  :أقواله ي، ف}رقىب أو ىنكس أو ى عمركالع ما جعله امليصح بيهل {: )٨ مسألة(

م ي بن نعنيح احلسيخلصوص صح واا،إطالق وعي البأدلةالصحة مطلقاً، لعمومات 

عه الدار ينقض بي: ، قلتنعم: )عليه السالم(  قال،عهايبيفإن احتاج : هي قال ف،املتقدم

 بوأقال : قولي )عليه السالم( أيب  مسعتكذلك، السكىنع ينقض البيال : قال، السكىن

  .)١(ثي احلدالسكىنال  وجارةع اإلينقض البيال : )ه السالمعلي( جعفر

، بل الظاهر أيضاً الرقىب وىاملناط موجود يف العمر إالّ أن ،السكىنان يف كن إ واخلربو

عدم بطالن عقد  إىل لذا ذهب املشهور وه صدر اخلرب،يدلّ عليما ك، ىيف العمر أنه منه

  :ني مطلقاً ألمرصحيال :  ليق وه،ي علمجاع اإللي حتصىع، بل يف اجلواهر دعوي بالبىالعمر

  اهوالتالسكىن والرقىب وىالعمركة  يف اهول املدكذل وة،جهالة املد: األول

  .األمد

ان السلب كلو  وال منفعة يف مسلوبة املنفعة، وون لالنتفاع،كيمنا إع يالبن إ :الثاين

  .جمهولة باعتبار مدة

ه يعل (هي عنه يف قوله يف املقام، ألنه من الغرر املنودمناط اجلهالة موجن إ: احلاصلو

) السالم وه الصالةيعل (قوله و،عن الغرر) صلى اهللا عليه وآله(ى النيب ): المالس والصالة

  .)٢(ع الغرريب  عن)صلى اهللا عليه وآله(  النيبى: أيضاً

  وأقد نقل هذا القول جزماً، و

                                          









٢٠٢

 رةكالتذ واملختلف والقواعد وح النافعيضاإ وريتحرعن ال، االًكاستش أو احتماالً،

  .حيالتنق وحيضااإلو

 السكىنك مؤقّت مما هو جائز، ريان العقد مطلقاً غك إذا  مانيل بيبالتفص: ليقو

قصد البائع ن إ هايع في البصحي فإنه ،هماي فطالققلنا جبواز اإلن إ الرقىب وىالعمر واملطلقة،

ما هو كاملنفعة،  ونيالع على ط املشتريين بنحو قصد تسلاكن إ وع،يفسخ العقد بسبب الب

ن كيمل  إذا  مانيب ومتعلّقها، على عيار البيوقع من له اخلأن إ شأن سائر العقود اجلائزة،

  .هريغ ونقل هذا القول عن الدروس وع باطل،ي، فالبكذلك

طالن ان الالزم اجلري حسب القواعد من البك، نيحة احلسيلو ال صحنصاف أنه اإلو

اً، بل ثيحد واًميحة املعمول ا قديمع وجود الصحأما ، عدم املنفعة عرفاً ويف مورد اجلهالة

ه واحد، فال ريغ وعياملناط يف البن إ ثيح وة،ي بالقواعد األولكهو املشهور فال وجه للتمس

  .هاريغ وجارةاإل و الرهننيب ونهيفرق ب

 أما إذا ان له الفسخ،كها يأخت والسكىن بن املشتري عاملاًكيلو مل  أنه  يفإشكالنعم ال 

ة منفعة يأن له كمل ت أنه إذا ماكالضرر،  على قدمأ، ألنه هو الذي كس له ذليان عاملاً فلك

ذ املنصرف منه إل اخلاص، يع باطالً، للقواعد العامة بعد عدم مشول الدليان البكاً إطالق

  .ىثر من مقدار العمركأة اليت ال تعمر  ما لو باع األمكمثال ذلو، وجود املنفعة يف اجلملة

 أو انكباع الشيء املتعلق للثالثة للسي أن نيال فرق يف املسألة ب أنه مما تقدم ظهرو

  .ما عن بعض ال وجه لهكن ي األمرنيهما، فالفرق بيل فيحتاد الدلال، هريغ

   عدمكالزم ذليحنوه، ال  وعيصح البينه ال أب: قلنا إذا نعم



٢٠٣

  .هما اجلهالةيضر فيما، مما ال أمثاهل وبةاهل وصحة الصلح

تقصر،  أو تطول املدة أن ني ب،القول بهعلى  اجلهالة ال فرق يف البطالن مع أنه ماك

  .عير ـ بالفتح ـ بعد ساعات من الب مث مات املعمىباع العمر إذا ماك

  .اهللا العامل وتفي منها ذا القدر،كل نيتفاص ويف املقام فروعو

  



٢٠٤

أوالده حسب  وأهله ون بنفسه هوكسي أن قتضيي السكىن إطالق{: )٩ مسألة(

ف رانص الكذل وعهم،يان مجكسإز جين مل يريثكهايل أ وزواجأان ذا ك إذا  حىت،}املتعارف

  .فقط هميلإان كساإل

ف املتعارف، يالض واخلادمكناه معه، كان من جرت العادة بسكسإ يف إشكالنعم ال 

  .عاه بعضما ادك، إشكالال  وبال خالف

  .ان متعارفاًكما يارة فيالس والدابةو،  يف وضع األمتعة املتعارفةشكالنبغي اإليذا ال كو

 هرباءكل الين حسب املتعارف، مثل توصك يف التصرف يف املسإشكالذا ال كهو

  .شبهأما  وحفر البئر ودق املسمار واملاءو

س يذ لإ جاز، ك بذلكمسح له املال أو نكالف املتعارف يف عقد السخير ما كلو ذو

  .جراء الوقفإاره بعد ي اختكون للمالكيالوقف الذي ال كاملقام 

ان لتصرفه كن إ جرة املثلأه يعل وان ضامناًك، وز لهجين مبا ال كلو تصرف الساو

  .جرةأ

الدابة املعمرة مثالً، تصرف املعمر له يف املنفعة كان الشيء ذا منافع متعددة كلو و

مل  إذا سائر املنافع، إىل ها بالنسبةيتصرف في أن كوز للمالجي و العرف،ها عندياملنصرفة إل

  .ضر تصرفه بتصرف املعمر ألجلهي

علها فحل الضراب، جي أن كجاز للمال، وبكانت منفعة الدابة املتعارفة الرك إذا مثالً

  .وبك ضعف الدابة عن الركوجب ذليمل  وزاحم انتفاع املعمر له،يمل  إذا يف ما

ه، ملا ينصرف العقد علي ما ال رسائ وعارته،إ وجارة الشيءإه وحن ونكق للساحيال و

  .ه عرفاًيلإ هو املقدار املنصرف السكىناملباح له ب أن عرفت من

ي عن السرائر ـ مستدالً كما حك ـ كل ذلكس جبواز يدرإقول ابن  أن ظهريمنه و

  .لهال وجه ، شاءيف يكها يتصرف في أن  للمنفعة، فلهكبأنه مال

ن إ :، فقول صاحب اجلواهرشاًيها تشويد فجيلمات الفقهاء ال كاملالحظ ل أن ماك

  حمل، شية التشوين يف غايلمات املتأخرك



٢٠٥

  .تأمل

ما خرج،  إالّ قتصار العدم، للزوم االاألصلم ال، فأوز جي أنه  يف تصرفكلو شنه إ مثّ

ن فقط، ين األمريدم جواز هذ عك ذلمعىن ورث،اإل وعيا منعا عن البأب يما زعم، بتقرك

ثبات إن، ال ين يف مقام النفي لألمري ألن اخلربكذل ول،يما خرج بالدل إالّ لّ تصرف جائزكف

 على كدلّ ذليث ال يح، )١(وهبيال  وباعينه ال إ: ر يف الوقفكذيما كما عدامها، فهما 

  .الوقف ة للمنصرف منيجواز سائر التصرفات املناف

 كس ذليلو، )٢( عند شروطهمنين املؤمنار يف الثالثة، أليال اخلة إدخ الظاهر صحمث

دخل يالطالق مما ال  واحكحاهلا حال الن أن  علىليال دل وقاع،ياإل أو  العقدىاً ملقتضيمناف

عدم دخوله  على دلّيمل  ول،يما خرج بدل إالّ ل شيءكار يف يألصالة دخول اخل، اريه اخليف

  . خيفىما الكل، ييف الثالثة دل

  

                                          







٢٠٦

 اًإطالقنتفاع سقطت عن االن إ اأ فالظاهر }نةكلو خربت الدار املس{: )١٠ مسألة(

  .حنوه أو وخكلو ب ون االنتفاع ا،كان للساكإال  و،السكىنبطلت 

لو  ون،ك للساان حقاًك السكىنن االنتفاع ا يف كمألو  و،كا للمالإاألنقاض فأما 

م أ، ري باعتبار التعمكم حق املالأعتبار األرض، ن باكقدم حق الساي فهل كعمرها املال

  .قربأان الثالث كن إ و احلق، احتماالت،كشتري

لو  أنه ماك، نكللسا، ألن احلق كن ال للمالك للساان ضامناًكلو غصبها الغاصب و

مل  أو هرين غكسأ أو ن هو بنفسهك، سواء سان ضامناًكن كالسا و الدارني بكحال املال

  . لهان ضامناًكه ممن له احلق ري غىنك دون سنينكلو حال بعض السا و،حداًأها ين فكسي

  .ك للمالنيللعو، نك للمنافع للساان ضامناًكلو هدمها هادم و

ن باملال، فالالزم بناء دار ك بدهلا، فالظاهر تعلق حق الساىعطأ ولو غصبها غاصبو

  .وقفما قالوا يف الكه، ألنه بدل عرفاً، ين فكان الساكسإ و بهىخرأ

: قولي أو ،كنتكسأ: قوليأن كبالعنوان،  وصح بالذاتي السكىن أن مث الظاهر

نفسه  على لو انطبق العنوان واملناط، ودلة األطالق، إل)عليه السالم( نينت زوار احلسكسأ

  .فصار هو من الطلبة، ةينيلطالب العلوم الد: ما لو قالك، السكىنجاز له 

  . للعنوانالسكىنصحة  على دليات مما مي لبناته األالسكىنة يقد تقدم رواو

 بنت بنت البنت، اللهمكن يديد البنات، خصوصاً البع أوالشمليالعقب ال  أن الظاهرو

  . عرف خاصكان هناكإذا 

  .عرف مجلة منها من مسائل باب الوقف، فراجعية جداً ريثك فروع السكىنيف و

  



٢٠٧

غالمه يف خدمة  أو ،}ل اهللايبذا حبس فرسه يف سإ و:قال يف الشرائع{: )١١ مسألة(

 رجل على ئاًيلو حبس شأما ، ةي باقنيه ما دامت العيري تغزجيمل  و،كاملسجد لزم ذل أو تيالب

 ة لورثاثاًريان مكانقضت  و مدةنيذا لو عك و،اثاًريان مك وقتاً، مثّ مات احلابس نيعيمل و

  . انتهىاحلابس،

احلبس عنوان  أن مهارياهرمها بل ظاهر غظ و عدم اخلالف،ني اجلواهر يف املسألتىادعو

فرق  أي ، فإنه ظاهراًجد فارقاًأين مل ك، لالرقىب وىالعمر والسكىن ريغ و الوقفريخاص غ

  . احلبسنيب و الوقفنيب

  .ع اجلهاتياحلبس واحد من مج و، فألن الوقفأما يف املسألة األوىل

  .اآلخرل الوقف املنقطع ية، فألنه من قبيما يف املسألة الثانأو

ما  على ونكياملسجد، فإن احلبس  ول اهللايسب أو نساناإل على  احلبسنيفرق ب أي مث

الم يف الفارق كأيت الي كبعد ذل و،)١(هلهاأحسب ما وقفها  على الوقوف: ىحبس مبقتض

 جد وجهاًألمام مل كين حسب تتبعي يف أ نصافاإل وها،يختأ والسكىن نيب و احلبسنيب

  .مستقالً مراًأس جعل احلبو، للفرق

ه مجع، خالفاً يلإما ذهب ك، س عقداًيل وقاعيإاحلبس  أن ان، فالظاهركف يكو

  .لي دلكذل على دلين مل كعقد، ل أنه  إىلث ذهبواين، حيآلخر

 إىل تاجحينه ال أ والزم حسب جعل احلابس، أنه ىالفتو والظاهر من النص أن ماك

ربة، فالظاهر القُ والم يف القبضك الكذلك و،ةطااعها امليمالت اليت جتري فاسائر املعكاللفظ 

   صالة العدم بعد عدمأل واحد، ريه غيما ذهب إلكهما، يلإاجه يعدم احت

                                          





٢٠٨

  .همايلإاجه ياحت على ليالدل

حبس فرسه يف  إذا  احلابس، مثل ماكمل إىل رجعيفال ،  احلبس مطلقاًنوكيقد نه إ مث

  . لروضة طاهرةفرشاً أو عبة،ك لل ثوباًحبس أو ت،يغالمه خلدمة الب أو ل اهللا،يسب

 أو ما ورد،كألجل النص اخلاص ما إ ه بعد مدة،كاستمال وعبةكم ثوب اليجواز تقسو

  املسجدريون حاله حال جواز االنتفاع حبصكي خاصاً فزماناً إالّ قصدياحلابس مل  أن ألجل

  . للموقوفةهاينقاض املوقوفة اليت ال فائدة فأ يف كذلك وه،ري بغبدل وخلقإذا 

حسب ما  على الوقوف ألن، ابس احلكمل إىل رجعينه إ، فون احلبس موقتاًكيقد و

  .هلهاأوقفها 

د احلبس يقيمل  أي الم،كطلق الأ وحبس أنه إذا ال خالف عندنا، يف وإشكالنعم ال 

ح يح الصريها الصحي من النصوص اليت فة، جلملاثاًريرجع مي أنه ال بالوقت، وطالقباإل

 يف رجل جعل ى وقضىليل أيب نت مشاهد ابنك: قالة، نيذأح ابن يصحكول به، املعم

 ىليل أيب فمات الرجل، فحضر ورثته عند ابن، وقّت وقتاًيمل  ولبعض قرابته غلة داره،

ها كما تر على دعهاأ أن ىأر: ىليل أيب حضر قرابته اليت جعل هلا غلة الدار، فقال ابنو

 ىقد قض) عليه السالم( طالبأيب علي بن ن إ أما : الثقفيفقال له حممد بن مسلم، صاحبها

 ي علحممد بن جعفر أبا مسعت:  فقال،كعلمأما  و:فقال، تيضيف هذا املسجد خبالف ما ق

، ثينقاذ املوارإ وبرد احلبس) عليه السالم (طالبأيب  علي بن ىقض: قولي) عليه السالم(

ائتين به، فقال حممد  وهيلإفأرسل :  قال،نعم: قال، تابك يف كهذا عند: ىليل أيب فقال ابن

حضر أف، ك ذلكل: فقال، ثي احلدكيف ذل إالّ تابكال تنظر يف ال أن  على:بن مسلم

  .)١(تهي فرد قض)عليه السالم( جعفر أيب ث عنيتاب فأراه احلدكال

                                          





٢٠٩

ث لنا ي يف موارىليل أيب ابن إىل ختلفأنت ك: قال، خرب عبد الرمحان اجلعفيو

 )عليه السالم( عبد اهللاأيب  إىل هوتكدافعين، فلما طال شيان كس فيها حبيان فك و،قسمهايل

: قال، نقاذ املوارثإ وسيمر برد احلبأ )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا أن ما علمأو  :فقال

 فقال )عليه السالم( جعفر بن حممد إىل كوتكين شإ: فقلت، فعليان كته ففعل مثل ما يفأت

  .)١(ك يل بذلىفقض، له ت، فحلفكقال ذل أنه ىليل أيب فحلفين ابن: ، قالتيك وتيك

م يبراهإمحد بن أ حممد بن )عليه السالم( هيتب إلك: قال، معبد علي بن اتبة عنكاملو

خلف هلم  وبنات، ونيبن وخلف امرأة وسأله عن رجل ماتي، نيمائت ونيثالث وسنة ثالث

ع هذا يوز هلؤالء الورثة بجيفهل ، نير بعد العشر سن، مث هو حنيهم عشر سنيه علوقفأغالما 

 إالّ قات شرطه،يم إىل عوهيبيال : تبك، فكما وصفته ل على انك إذا هم مضطرون والغالم

  .)٢( فهو جائز هلمكذل إىل نيونوا مضطركيأن 

املراد أو ، ةينع نفوذ الوصمياالضطرار  وة،ية من باب الوصيع ألنّ احلريلعل جواز البو

  .نيما بقي من عشر سنأي ، ع مدمي ـ بداًي بعـ

 عن رجل جعل لذات حمرم )عليه السالم( جعفر أبا سألت، خرب حممد بن مسلمو

  .)٣(النحو الذي قال على هي هلا:  قال،اايته حيجار

 سألته عن الرجل له اخلادم ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، بيعقوب بن شعيخرب و

  ما لفالن ختدمه هي: قوليختدمه، ف

                                          









٢١٠

دها جيستة مث  أو نيوت خبمس سنمي أن فتأبق األمة قبل، عاش فإذا مات فهي حرة

  .)١(مات الرجل فقد عتقتإذا  : قال،بقتأستخدموها قدر ما ي أن هلمأورثته، 

صالة عدم الزائد أاألبد، فهل جتري  إىل وقف أو حبس ملدة أنه  يفكلو شنه إ مث

ذ إ، نيني املتبانيمر بال سائر القواعد، ألنه من دوران األعمإبد من م ال أقن، يخذ باملتؤيف

 ،ةيد فالالزم القول باألبديصالة عدم القأ إىل رجعيم أ األبد نوع آخر، ىلإ واحلبس ملدة نوع،

مة كد حميصالة عدم القأف، دي يف القكة ناش عن الشيبد يف األكالش أن الظاهر واحتماالت،

  .ال سائر القواعدعمإان الالزم كإال و، هما من جنس واحدي فكوكان املشك إذا مايف

 اهللاو، نةيه البيعل واًيان مدعك األصللو اختلفا يف األمر فمن خالف قوله  أنه علميمنه و

  .العامل

                                          





٢١١

  

  

  

  كتاب الهبات

  



٢١٢

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

ى آله احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف خلقه سيدنا حممد وعل

  .الطيبني الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إىل قيام يوم الدين



٢١٣

  

  كتاب الھبات

  

  .لمةكبدل الواو بالتاء يف آخر ال أ،دعة مصدر ود، مثل ِعبه مصدر و:اهلبة

  .املوهوب جمازاً و ا الفعل،يسمى

   :ةيالعطوبراء اإل والصدقة والنحلة وةياهلد و اهلبةنيالفرق بو

 ت دارييهدأ: قاليال  ود،يتايب لزكت يهدأ: قالي ،ه انتقالية عبارة عما فياهلدن إ

  .جمازاًإالّ 

قد تستعمل  ونال الواهب الشيء للموهوب،أت ا باعتبار ية مسيالنحلة هي اهلدو

  .د بامسه مثالًي الوليمس إذا ،يحنلته امس: قالي ،عم األعىنالنحلة بامل

ن عدمه، كمي ون قصد القربة،كميهما يلتكففي إالّ  وبالقصد،الصدقة  و اهلبةنيالفرق بو

س من الصدقة ك بالعه،ياهلبة خاصة مبا ال قصد للقربة ف أن توهم منيفال وجه ملا رمبا 

  .القربةاملشروطة بقصد 

الم كأيت اليما سك ،ةيه اهلديصدق عليسقاط ما يف الذمة ال إ  بأنهن قلناإبراء، فما اإلأ

  .أعمانت اهلبة كإالّ  وة،يما يف اخلارج هد وبراءإما يف الذمة  أن هماني فالفرق ب،هيف

الثاين فقط  وما لو نذر اهلبة،ية عموم من وجه، لتحقق األول فقط فيالعط و اهلبةنيبو

  .فتأمل ة،ية ظاهرها ااني ألن العط،يف الوقف

  كذل وقاعاً،يإست يل واهلبة عقد، أن  القاعدةىمقتضن إ مث



٢١٤

 مبوافقته، لقاعدة إالّ ونكيه ال كخراج عن ملاإل وري الغكخال يف ملدون اإلكألصالة 

مواهلمأ ونفسهمأ على الناس مسلطونقاعاً مثل يإون شيء ك على لي الدلدل إالّ إذا ، اللهم

  .العتق والطالق واملشهور، على براءاإل

  :قوالأ ربعةأه ي ف،املعاطاة أي في الفعليكيم أ ،العقد القويل إىل هل حتتاج اهلبةو

 واحد، ملا حقّق يف ريالم غكهذا هو الظاهر من  و القطعي،كورث امللينه إ :األول

  .هذا ما خنتاره و،املعاطاة تقوم مقام العقد أن حملّه من

  . واحد يف مطلق املعاطاةريه غيلإما ذهب ك املتزلزل، كد املليفينه إ :الثاين

العقد القويل،  إىل  ألنّ اهلبة حتتاجكذل وض،ه بعيلإباحة، ذهب د اإليفينه إ :الثالثو

  . للموهوب لهكباحة من املالإ إالّ نكين عقد مل كيفإذا مل 

ث ال يالعقد القويل، فح إىل اهلبة حتتاجن إ ثيه بعض، حيلإباطل، ذهب نه إ :الرابع

  . البطالنمعىنهذا هو  وة،يدة باهلبة فال رضاي مقكة من املاليالرضا و،لفظ

 د هنايزي وبابه، إىل لهكل معاطاة نكالم يف كالكة يالم يف اهلبة املعاطاتكالن إ ثيحو

ا بدون يتصرفون يف اهلدايانوا ك) هم السالميعل (األئمة و)صلى اهللا عليه وآله( الرسولأن 

صلى اهللا عليه ( ان الرسولك و،)صلى اهللا عليه وآله( ها للرسولريغ وةية ماريهدكلفظ، 

 نيني املتدنية املسلمري جرت سكذلك وه،أصحاببعض  إىل هيلإ ىهدي هدي ماياناً يحأ )وآله

 كمع ذل و،ال قبول وابجيإال  وما أشبه، أو ة طفليأيت باهلدياً ما ريثك ف،ده العكمنذ ذل

   ها تصرفيتصرفون فيانوا ك



٢١٥

  .كاملال

 ظاهر ري غ،ةيتها يف اهلديمشروع و،ة يف اهلبةياض من عدم املشروعيعن الر ما ماأ

صالة عدم أ على اهلبات ىتبق وا،يستدل له بثبوت املعاطاة يف اهلداي إالّ أن جه، اللّهمالو

  .ةياملشروع

  



٢١٦

ه رفع القلم عن  احملجور، فإنريمن البالغ العاقل غ إالّ ةي اهلدال تصح{: )١ مسألة(

  .رف يف مالهاحملجور ممنوع عن التص أن ماك، )١(}نعن انو والصيب

هذا  و له،يباه راض بتصرف املعطأ أن علمنا إذا  البالغري من غةيخذ اهلدأوز جينعم 

  .هي علمن هبة الويل ال املوىل

 إذا  معتربة، نعمرياهلما غأعماً، ألنّ ي فعلخذاًأس يه لانون فإن أو أخذ الصيبأما 

  .همايول على ال وهما،يال حق له عل وهدر بنفسه ماله،أعطامها الواهب فقد أ

  . خيفىما الكون هبته مشروعة كت و،صح أخذهيما احملجور فأو

  

                                          

 



٢١٧

د من يطلب زيأن ك ،ه احلقي من علري هبة ما يف الذمة لغهل تصح{: )٢ مسألة(

  عنهم اجلواهر،ىكما حكالعدم  إىل ؟ احتماالن، ذهب املشهور}هبه حملمديناراً فيعمرو د

  :مورأ بكاستدلوا لذل واألشبه، على صحييف الشرائع مل و

  .الة عدم االنتقالصأ: األول

  .ن قبضهكميي ال لكال ولي،كة ما يف الذم والقبض، إىل اهلبة حتتاجن إ :الثاين

اهلبة  أن احلال ون قبضه،كمياً مل يس خارجيما ل واً،يس خارجيما يف الذمة لن إ :الثالث

  .القبض إىل حتتاج

  .خيفى ال ما لكيف الو

د به يف يرأن إ ن قبضهكميي ال لكون الك و،دلة األإطالق ال جمال له بعد األصلذ إ

في قبض كيلي، بل كقبض ال إىل اجةن ال حكعي، ليبي الطلك الريم يف غة، فمسليلكحال ال

 أن أصل  إىلضافةان خالف الواقع، باإلكمص فعدم اإلد به يف حال التشخيرأن إ وفرد منه،

  .أيتيسالم ك القبض حمل إىل اج اهلبةيتاح

  .قال يف املقاميحنومها  وة املشاعهب ويلكع اليقال يف بيما كو

 س معناه القبضيالقبض ل إىل اجيذ االحتإلهم الثالث، ي يف دلشكال تعرف اإلكبذلو

ان ك عن رجل )عليه السالم( سألت الرضا: ح صفوانيصح إىل ضافةمة، هذا باإل يف الذهوو

ه ي فكيس عليل: ه فقال لهير له الرجل املال الذي له علك فذ،رجل مال، فوهبه لولده على له

نعم : )عليه السالم( ان وهبه لولد له، قالكقد  و لهكب ذليطي ،خرةاآل واييف الدنشيء 

  ون وهبه له، مثكي



٢١٨

  .)١(عه فجعله هلذازن

ح معمول به يف يح صرياخلرب صح و،ه جواز الرتع، ألنّ اهلبة جائزةيف أن الظاهرو

ها ريغ وكاملسالواملختلف  و عن السرائريكان احملكلذا  و فال جمال لعدم العمل به،،اجلملة

 حيضااإل ورةكي عن التذكاحمل وه مذهبنا،يقتضيالذي نه إ :صحة اهلبة، بل عن املبسوط

  .ةعدم الصح على س التوقف، بل مل تتحقّق الشهرة عندناوالدرو

  .هي من هو علرين لغيالم يف هبة الدكهذا بعض ال

ه، بل يبل يف اجلواهر بال خالف أجده ف، راملشهو على ن صحيه الدين وهبه ملن علإو

 ىفك و،ات بال مانعطالقاإل و لألصلكذل وه،يفاق علتنا ظاهرهم االخيتب مشاكيف بعض 

سألته : )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ة بن عماريحة معاويصح إىل ضافة باإل،الًيما دل

  .)٢(ال:  قال،هاي فرجعي أن  أله،هبها لهيفهم االرجل در على ون لهكيعن الرجل 

 عن ،ةيحة معاويلصح وقباض،اإل ون من القبضكحة لعدم التماحتمال عدم الصو

ها، ي فوهبها له مث رجع فنسانإلهم اه دريانت علكسألته عن رجل : )عليه السالم( الصادق

  .)٣(هي للذي وهب له:  قال،كمث وهبها له، مث هل

ال  وته،ونه يف ذمكللموهوب له، باعتبار ذ املوهوب هنا مقبوض ، إهمايما ف خيفى ال

ده يف يؤيد املوهوب له، بل يلذا تصح هبة ما يف  واشتراط ابتداء القبض بعد اهلبة، على ليدل

انت لصيب يف حجر ك إذا اهلبة أن  علىث دلياجلملة خرب داود اآليت يف مسألة القبض، ح

  الواهب

                                          









٢١٩

  .ن مل تقبضإ وصحت اهلبة

 )عليه السالم( ظهر من اإلماميمل  والم السائلكها يف ي الرد فركحة، فقد ذيما الصحأو

  .ةعدم الصح على هايالم، فال داللة فكر ليتقر

براء املوجب د فائدة اإليا تفها، ألين الرجوع فكميهذه اهلبة ال  أن مث الظاهر

  .التصرف املوجب للزوم اهلبةكللسقوط، فهي 

  : احتماالن،ونيقبول املد إىل تاجحيم أر م األتميون، فهل يبرأ املطالب املدألو و

لقوله  واج، لألصل،يلمام ـ عدم االحتكظهر من ي وي عنهم،كما حكثر ـ كاأل

للنصوص املثبتة يف إبراء  وده بقبول األزواج،يقيث مل ي ح،)١(﴾يعفُونَ أن ِإالَّ﴿ :سبحانه

  .تاًيم واً مع عدم حضورهيون حياملد

ظهر من الة يما كتاره مجاعة من فقهاء القانون، خالفاً لبعض، بل هو الذي اخ

القبول، ألصالة  إىل اجية اآلن من االحتيسالمة املعتمدة يف قانون مجلة من الدول اإليالعثمان

 ،ريبراء تصرف يف ذمة الغسقاط، فإنّ اإلاإل وثباتان التصرف يف اآلخر باإلكمإعدم 

 عفونيإالّ أن  أن ماكسقاط، لإلصل  أال أن نيبه تب ونفسهمأ على الناس مسلطونو

  .ذ هو يف مقام آخرإ له، إطالقال 

  .براء الغائبإ على ما دلّي فطالقظهر عدم اإليمنه و

سقاط حلق إس تصرفاً يف الطرف، بل هو يبراء لذ اإلإ ،ن الظاهر قول املشهوركل

قبول الزوج،  إىل اجيتمل االحتحيسقاط الزوجة حقها، فهل إل ي فهو من قب، نفسهنساناإل

  .اهللا العامل وحد،أقبول  على  املتوقفريعراض غبراء قسم من اإلفاإل

  

                                          





٢٢٠

  :قوالأه ثالثة يف و،}الم يف القبضكال{: )٣ مسألة(

ه يلإ، ذهب كصل امللحيقبض مل يمل  و بالقبض، فإذا وهبكاشتراط املل: األول

  .مجاعه اإلي عليل ادع ب،لمامكظهر من يما ك ،املشهور

 ،قبض إالّ إذا لزمين ال ك املتهب لك فإذا وهب مل،اشتراط اللزوم بالقبض: الثاين

  .مجاعة هيلإذهب 

 خانيه الشيلإ ذهب ،ال يف اللزوم وك ال يف املل،س شرطاً مطلقاًيالقبض لن إ :الثالث

  .ي عنهمكما حكن يواحد من املتأخر ريغ وس،يدرإابن  وابن محزة وابن الرباجو

نهم، ياالضطرابات احلاصلة ب وقواله حول نقل األريغ وواهرالم يف اجلكطال الأقد و

  .ه واحديالمي فقك نيبل ب

خصوص  و اهلبة،أدلة إطالق و لألصل،كه القواعد القول الثالث، ذليالذي تقتضو

ذا تصدق إ: )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ةابيخرب عبد الرمحان بن سكبعض النصوص، 

  . )١(مل تعلم فهي جائزة أو قبضها علمتيمل  أو احبهاهبة قبضها ص أو الرجل بصدقة

 ماك، كوجب ذليذ ال معارض هلا إ ،ةيالتق على ال وجه حلمله و ظاهرها النفوذ،فإن

  .اقيه خالف الس ألن،ب ال الواهباملراد من صاحبها املته أن الظاهرأن 

مل  أو قبضتاهلبة جائزة :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ريبص أيب حيصحو

 ك الناس ذل أرادمناإ و،تقبض حىت وزجيالنحل ال  ومل تقسم، أو متستقبض، ق

  .)٢(واؤخطأف

                                          







٢٢١

ث ال يمجال آخر احلدإ و،)١()عليه السالم(  عن الباقر،عزىامل أيب حنوه املروي عنو

انت هبة كسواء  وم ال،أاهلبة نافذة سواء قبضها املتهب  أن ضر بداللة صدره الظاهر يفي

حدمها أانت مشاعاً فوهب كم أحدمها حصته أان فوهب كين قسم الدار الشرأكة مقسم

  .حصته املشاعة

عليه ( ، عن الباقرميمر أيب ايف عنكعن ال و،)٢( مرسالًميمر أيب  عن،بيعن التهذو

 أو  علمت،قبضهايمل  أو  قبضها صاحبهاهبة أو ،إذا تصدق الرجل بصدقة: ، قال)السالم

 انت جمهولة، فالغرر يف اهلبة بالنسبةك أو املراد علمت اهلبة ما هي و،)٣(ة فهي جائز،مل تعلم

  .الغرر وع تضره اجلهالةيالبكست اهلبة ي ضار، فلرياملتهب غإىل 

ار يف اهلبة ما دامت ينت باخلأ: )عليه السالم(  عن الصادق،ميبراهإظاهر خرب  وبل

  .)٤(هايترجع ف أن كس ليصاحبها فل إىل  فإذا خرجت،كدييف 

 كرجل جعل ل: )عليه السالم (حممد علي بن  إىلتبتك: قالى، سيخرب حممد بن عو

 ما كار يف ذليهو باخل:  فقال،كيلإبعث به يم أأخذه لنفسه يه، أيلإئاً من ماله، مث احتاج يش

  . )٥(دهيرجه عن خيمل 

صورة  على  حممولث األوليل احلديذ وخمتار يف الفسح، إالّ أنه فإنّ الظاهر حتقّق اهلبة

  .حنوها واألقرباء إىل اهلبةكعدم جواز الرجوع يف اهلبة، 

                                          













٢٢٢

 عن الرجل )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،د بن زرارةيه خرب عبي علدلي وبل

 اهلبة وان النحلكمنا إ ،نّ الصدقة حمدثةإ:  فقال،رجع يف صدقتهي أن قة، ألهتصدق بالصدي

  . )١(زحيمل  و أزي يف هبته حرجعي أن حنل أو هب وملنو

ق له الرجوع حيالواهب  إالّ أن حة،يرجهما املتهب صحخين مل إ واهلبة أن إذ الظاهر

  .هايف

دها املتتبع يف جياهلبة حمققة قبل القبض مما  أن  علىات الدالةيها من الرواريغإىل 

  .كاملستدر والوسائل

املشهور، فقد  إىل املنسوب قبل القبض كهو عدم حصول املل و:ما القول األولأ

، الحتماله االستناد املسقط ىربك وىه نظر ظاهر صغريف و،ى املدعمجاع باإل:كاستدلوا لذل

  .ةيله عن احلج

ل، يقاوم الدلي ال ن األصلإ :هيفو، املتهب قبل القبض إىل صالة عدم االنتقالأبو

  .نتقالصالة عدم االأ على مكصالة عدم اشتراط القبض حاأ أن  إىلضافةباإل

  :اتيجبملة من الرواو

 ،قبضهاي حىت  هبةبداًأون كاهلبة ال ت: )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ريبص أيب خربك

  .)٢(هيالصدقة جائزة علو

 أن اهلبة، و الصدقةنيضعف الداللة لعدم الفرق ب وه مع الغض عن ضعف السنديفو

 كن لتلكيمل  الإ و،م ال نفي الصحةالكنفي ال على  ما تقدم محلهانيب ونهاي اجلمع بىمقتض

  .حممالًات يالروا

 حىت النحلة ما مل تقبض واهلبة:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،موثق داودو

  اث فإنريهو م: وت صاحبها، قالمي

                                          

 





٢٢٣

  .)١(ه فهو جائزيشهد علأانت لصيب يف حجره فك

ما كاثاً، ريصار م ونفسخ باملوتانت عقداً جائزاً اكا أ ما تقدم نيب ونهيفإن اجلمع ب

  .هريغ ومة يف املختلفالتزم به العال

 يف مرسل )عليه السالم( ادقمذهب املشهور، قول الص على  داللة منهىخفأمثله بل و

فإن لفظ املرتلة . )٢(اثريمبرتلة امل: وت صاحبها، قالمي حىت اهلبة ما مل تقبض والنحلة: أبان

  .تيللم كاث اململورياملس من يل أنه  إىل عرفاًريشي

اً متزلزالً، فقد مجع كون ملكيقبله  ووجب اللزوم،يالقبض  أن هو و:ما القول الثاينأ

 إذا اثريم أنه  على بأن ما دل،ات القول الثالث ذا اجلمعيروا وات القول األولي روانيب

 على دل ام ووجب اللزوم،ين القبض أ ونفسخ باملوت،ي متزلزل كمل أنه  علىدليقبض يمل 

  . املتزلزلكاملل على دلي باهلبة ك املللحصو

ت سيل واهلبة جائزة، أن ول باللزوم، معقيف يكنه أهذا القول ب على لكشأنه إ مث

  :جابواأفبالزمة، 

 املقصود ا القربة واملعوضة وقرباءاألكون اهلبة الزمة، كاملوارد اليت ت إىل ما بالنسبةأ

  .ون الزمة بعد القبضكا تأ و، ال لزومضذ قبل القبإشبه فواضح، أما و

أن مل كون كيرجعها صاحبها أ إذا سائر املوارد، فاهلبة قبل القبض إىل سبةأما بالنو

منا هو نقل للمال من إ و،نايف اللزوميحىت س فسخاً للهبة يبعد القبض فل أما ن هبة،كت

هذا ن إ ثيملشتري، ح املال من ا البائعون حال الفسخ بعد القبض حال اشتراءكيد، فيجد

  اهلبة أن احلاصل وع األول جائزاً،يون البكس موجباً لياالشتراء ل

                                          

 





٢٢٤

 أما ، اجلواز قبل القبضمعىنهذا  و،بداًأن كأنها مل تك حىت ن نقضها،كميقبل القبض 

  .فسخ للهبة السابقة أنه رث الاإل أو رجاعه باالشتراءإكن إرجاع املال كميبعد القبض ف

  .ل الواضح هذا القول من التحمى ما يففخيال و

 اهلبة لذي القربةك ،القبض شرط اللزوم يف موارد لزوم اهلبة أن احتمال أن علميمنه و

  .لي يف سائر املوارد عار عن الدلكشرط امللو

  .اهللا العامل و،لةكان خمالفة املشهور مشكن إ و،فاألقرب يف النظر هو القول الثالث

  



٢٢٥

ة اهلبة يف ي مع متام}قرارصح منه اإليان ممن ك و باهلبةقر الواهبألو {: )٤ مسألة(

  .نفسهمأ على قرار العقالءإ:  لقاعدة،سمعي مل كر بعد ذلكنأ فلو ،قرارهإخذ بأ ،نفسها

قرار بعده، ألن اإل أو ه، سواء قبل القبضيصح الرجوع فيما ي له الرجوع فصحينعم 

  .كنايف ذليال 

 فهل املقام من ،العوض أو ر املتهب الشرطكنأ و،ضةاملعو أو قر باهلبة املشروطةألو و

داً، يس مطلقاً بل مقيقرار ل الظاهر األول، ألن اإل، احتماالن،ثركاأل وقلاأل أو ،التحالف

  .ستلزم عدم اهلبةيد يار القكنإف

  .ر املتهب هذا الشرط حتالفاكنأ و،بين داريي أن لفاً بشرطأهبته  و:فلو قال

 إالّ سمع، ألصالة صحة فعل العقالء،يحة، مل ين صحك مل تهبيتن إ :لو قال الواهبو

  .شبهأما  أو نةي بالبكثبت ذلأإذا 

اعترف له  أن وافقت مع املتهب يف: قرار، بأن قال الواهب املواطاة يف اإلىلو ادعو

ه ي توجعىنه الظامل خوفاً من املتهب، فهل تقبل دعواه مبيستويل عليئال مام الظامل مثالً، لأ

  : احتماالن،م الأر كاملن إىل نيميال

 ذا الشأن لزم ىع الدعو فلو مل تسم،مالتاوع املواطاة يف غالب املعينعم، لش: ليق

  .احلقوقبطال إ

  .قرار العقالءإصالة األخذ بألال، : ليقو

 أدلةات إطالقة، فيصول األولاأل على  دائماً واردةى الدعوالظاهر األول، ألنو

 املواطاة يف ىادع إذا  يف ماىقام، بل اختار مجاعة مساع الدعو تشمل املىاستماع الدعو

  .كشبه ذلأما  أو هيناً عليد ديلز أن تابتهك

هب ي أن وهبت له داري يف قبال: ما لو قالكه، إطالقنايف يحلقه مبا أ أقر باهلبة مثلو و

، ألنه مل م قبلالكب باملقدار املتعارف من حلوق االستثناء باليان فاصل التعقكيل داره، فإن 

  قتحقي



٢٢٦

  .قرارسمع لتحقق اإليمل  الإ و الزمان املتعارف،اإلقرار قبل مضي

 على  فله الفسخ بناًء،ذنهإقبض بدون نه إ : بل قال،ر الواهب القبض بإذنهكنألو و

  .ه، فالقول قول الواهب ألصالة عدم القبضيقبضنأ: قال املتهب و،شرط القبض

  .القبضكذن القبض بدون اإل أن أيتيسو

  



٢٢٧

 أو ه بعض،يلإما ذهب ك فهل تبطل اهلبة ،لو مات الواهب قبل القبض{: )٥ مسألة(

  اهلبةتصح أو ،ه آخرونيما ذهب الكذن وارث الواهب إ على ى مراعى، بل تبق}ال تبطل

  . احتماالت،ان للواهبكما يللوارث الفسخ فو

نعم للوارث ،  اهلبةةلزم القول بصحيما اخترنا من عدم اشتراط القبض  على بناًءو

  .)١(ت فلوارثهيه املكما ترالفسخ لقاعدة 

 ذن الوارثإصورة عدم  إىل رث تصرفانإاملال  أن  علىتان السابقتان الدالتانيالرواو

ة ينة لصرف الروايهذه اجلملة قر واثريمبرتلة امل: )عليه السالم( نة قولهي بقر،جازتهإو

  .زوجة ةيقة الرجعاملطلّ لي فهو من قب،عىننفس امل إىل ىاألخر

  إىلضافة باإل،فقد استدل مبا تقدم من عدم حتقق اهلبة بدون القبض: ما القول األولأ

  .نيتيالروا

ه باملوت، بل حال الوارث بطالن على ليال دل ون اهلبة عقدأاستدل ب: القول الثاينو

مات ذو  إذا ارييع اخلي فحاهلا حال الب،عدمه فتبطل وقباض فتثبت،ث يف اإلورحال امل

  .ارياخل

ذن يف القبض مث أ الواهب نوكي أن نيع بيله تعلم عدم الفرق عند اجلمك كمن ذلو

ة ألن يهد وون الشيء هبةكي أن نيما ال فرق بكأذن، يم مل أمات قبل قبض املوهوب له، 

 ةياهلده بطلت يلإ ىاملهد إىل ةيتصل اهلد أن مات قبل وةيرسل اهلدأهما واحد، فإذا يل فيالدل

  .قول املشهورعلى 

 أن شبه، ألنّ الشرطأما  أو غماءإ أو ة جبنونيخرج الواهب عن القابل إذا مثل املوتو

  .جازتهإون القبض بكي

 إالّ حاهلاك ى بل تبق، البقاءاألصل والبطالن، على لينئذ لعدم الدلينعم اهلبة ال تبطل ح

  م الشرعي يفكاحلاكقبضها الويل أإذا 

                                          





٢٢٨

  .ان له الفسخكمل تنفذ  ومل تبطل اهلبة وفسخها، فإن طابو  أباب اجلنون،

 اهويل نيان من مسألة احلادثكبعده  أو ان قبل املوتكالقبض  أن  يفكلو شو

  .خيالتار

اء  باستثنني يف املقامدلة لوحدة األ،مات املوهوب له إذا عرف حال مايمما تقدم و

  .الواهبانت خاصة مبوت كات اليت يالروا

  



٢٢٩

قول من  على ذي هو شرط يف صحة اهلبة ـلشترط يف صحة القبض اي{: )٦ ةمسأل(

: )عليه السالم( قوله و،ىع املدمجاعباإل: كاستدلوا لذل و،}ذن الواهبإ ـ كذل شترطي

قبضهاي حىت)ذنصالة عدم صحة القبض دون اإلأ ول،يالتفع أو فعالباب اإل على ،)١.  

 شكال بعد ما عرفت من اإلإمجاعال  أنه إىل ضافة حمتمل االستناد، باإلمجاعن اإلكل

 ال جمال له بعد األصل و.داًيحتمال قراءا جمرداً ال مزة جمملة، اليالرواو. املسألة أصل يف

  .مةكذن حمصالة عدم اإلأ، بل لعل طالقاإل

ل، خصوصاً بعد احتمال انصراف كشأانت خمالفة املشهور كن إ ولة،كاملسألة مشو

  .هي فاملأذون إىل القبض

ا أالقول ب وة،يصالة صحة الفضولألة، يفاكذن، فالظاهر الأذن مث مث لو قبض دون اإل

ة يان الفضوليصالة جرأم قد تقد وه،يخاصة بالعقود، ال وجه له بعد صدق القبض املأذون ف

  .ل شيء عدا ما استثينكيف 

ذن أن أبض بان بعد القك أما إذا ذن،ان قبل القبض بطل اإلكن إ ف،جاز مث رجعألو و

  .نفع الرجوع، لتحقق الشرطي مل ،قبض فأذن مث رجع أو ،قبض مث رجعف

  . العدماألصلان ك ،ذن الواهبإيف  أو  يف القبض،كلو شو

 ون خاصاً بالقبض اهليب،كيقد  والقبض اهليب، على نطبقيون مطلقاً كيذن قد مث اإل

عة مثالً، مع يود أو ةيقبضه عاري أن ذن له يفأ إذا ماك اهليب، رين خاصاً بالقبض غكيقد و

عة يالودوة يالعار أن  إىلعدم التفاته أو ،وهبه أنه لعدم التفاتهما إ عدم قصده بطالن اهلبة ـ

نبغي يما ال كد باهلبة، ياملق و املطلقني يف صحة القبض يف األول إشكالال ان اهلبة ـيتناف

    يف عدم صحة القبض يفشكالاإل

                                          





٢٣٠

  .ونه ألجل اهلبة، ال ألمر آخركقباض رف من اإلذ املنصإالقسم الثالث، 

ذن، لتحقق شرط  اإلىفك ،ذنأ كبعد ذل وأذن له،ي مل ذن مثلو قبضه دون اإلو

 حىت وجب بطالن القبض رأساًيذن اإل و القبضني املتوسط بهركال أن  علىليال دل والقبض،

  .ديقبض جد إىل تاجحي

 دلةانصراف األ إىل ضافةره مرفوع، باإلكنفع، ألن الياضطراراً مل  أو رهاًكقبض ألو و

  .ارياالختإىل 

قصد  إذا  حىتقصد اخلالفين ال أالقصد يف القبض ب إىل تاج املوهوب لهحيهل و

 ن قبلإ ولعدم تقبل القبض حاالً أو ونه هبةك بجهالًما إ ،ة مثالًيس بة بل عاريل أنه بأخذه

  : احتماالن،القصد إىل تاجحي ال  أواهلبة،أصل 

  .العقود تتبع القصود و،)١(اتيال بالنعماأل أن نم

  .بعد الثاينيال  وم،كل القبض حمي دلإطالقصالة عدم اشتراط قصده، فأمن و

  إىلال وذن الواهب يف القبض،إ إىل تجحيد املوهوب له مل يلو وهب ما هو يف نه إ مث

 من تأخر عن نيجده بأبال خالف (: ه القبض، قال يف اجلواهرين فكميضي زمان ميأن 

 ذن يف القبضث اعتربا اإليد حي بن سعىيحي وخي نقل خالف الش، مثإشكالال  واملصنف،

  . انتهى)ه القبضين فكمي زمان يمض وقراره لهإلو من و

صورة عدم  إىل  املوجبة للقبض منصرفةدلةاأل وبأنّ القبض حاصل،: استدل للمشهور

مضي  أو ذن،اإل إىل اج القبض احلاصلياحت  علىليال دل ود املوهوب له،يون املال يف ك

  . عدم اشتراطهمااألصله القبض، فين فكميزمان 

                                          





٢٣١

ما لو غصبه كة، يعدوان أو ةيمانأداً يه يد املتهب عليون ك نيال فرق ب أنه علميمنه و

ن إ وما عن بعض ـ ال وجه له،كاحتمال الفرق ـ  وغاصب مث وهبه له املغصوب منه،

ب عدم صدق وجيده مشروعة ال يون كذ عدم إ ،د للغاصب شرعاًياستدل له بأنه ال 

  . باملاء املغصوبريل التطهيلي، فهو من قبالقبض، ألنّ األمر توص

قاً ـ لمط أو خاصاًما إ ما تقدم من اشتراط قصد الواهب القبض اهليب ـعلى نه إ مثّ

 القصد قبل، ألني أنه رعي مثالً، فالظاهي بل قصد القبض الود،كذلكقبضه يمل  أنه ىفلو ادع

ان صرح كما لو كار، كاالن على ةنيقام بأ وبر املتهكنأ إالّ إذا عرف من قبل القاصد،ي

نه قبض أ القبض بنيقلنا باشتراط قصد املتهب ح إذا كذلك وقباض،الواهب بقصده عن اإل

صياملتهب يف تشخ ول من الواهبكقبل قول يو(: لذا قال يف اجلواهر وه،ري ال غهيب 

  . انتهى)علم بقصدهأه نه ألنيمي بخر قدم فلو خالفه اآل،القصد

  



٢٣٢

 انكراً ك، ذريئاً للصغيم، شكاحلا أو يالوص أو اجلد، أو ذا وهب األبإ{: )٧ مسألة(

 القبض منصرفة أدلة و،، ألنّ املال يف قبضته}القبض إىل اجي، فاملشهور عدم االحتىنثأأو 

 اجلواهر ما عرفت، بل ادعىكب د املتهياملوهوب يف ان ك إذا نصرافها عمااك كعن مثل ذل

فإن : )عليه السالم(  قال،ما تقدم يف موثّق داود إىل ، هذا مضافاًكعدم اخلالف يف ذل

  .)١(ه فهو جائزيشهد علأ وانت لصيب يف حجرهك

 مناقشة،  حملكذل ووحدة املناط، على  الوقف، فمتوقّفأدلة ىاما األستدالل بفحو

 حىت علهما من باب واحد،جيالوقف  ولّ من اهلبةكاعتبار القبض يف ن إ نقول أن  إالّاللّهم

  .خرحصوله يف اآل على حصول القبض يف شيء منهما دل على لي دل دلذاإ

  ؟القصد إىل تاجحيم ال أ ،فلشترط قصد األب للقبض عن الطيمث هل 

 املال املوجود عند الويل له فال ان عند املوهوب، فإنكنعم، ملا تقدم يف هبة مال : ليق

  .بالقصد إالّ الطفل إىل نصرفي

  .الثاينالظاهر  و،دلة األطالقإل و، بقاء املال عند الويل قبض له ال، ألن:ليقو

ة ي لعدم وال،نفع قبضهما عن قبضهي مل ريبكاجلد لل ولو وهب األب أنه مما تقدم ظهرو

ذما إ اعتبار ىدة لفحوي رشتانكلو  ولبنتة قبضهما عن ايفاكاحتمال  أن ماكه، يهلما عل

 دة حمليالرش على تهمايوال أصل ذإايف ـ ال وجه له، كسما عن اإلكاحها ـ كيف ن

  مع  البابكذل على اس هذا البابيقت فقاذا حتق و،إشكال

                                          





٢٣٣

  . تامرينفسهم، غأ ومواهلمأ على  الناسطتسلّ صالةأ

 ةيالوالكما استثين، يف إالّ كذل على  ملا دلّ،ام الوصي مقامهماي قد عرفت قكإن مث

م كن احلاأ وه يف الوصيريغ و املبسوطإشكالاح، فكقلنا ا يف باب الن إذا دةيالرشعلى 

نوب عنه، ألنه يم من كم احلاكيف ح و له،م ويل من ال ويلكذ احلاإه ال وجه له، يمقدم عل

نائبه فعدول  ومكن حاكيلو مل  ود،اجل وصي امتداد لألبالو أن ماكم، كامتداد للحا

  .هميلإل النوبة ول يف وصيروه من الدلك ملا ذنياملؤمن

م كه، فاحتمال قبول حاريغ أو م هو الواهبكون احلاكي أن نيال فرق ب أنه اهرمث الظ

  .م هو الواهب ال وجه لهكان احلاك إذا آخر

 رانكسال وة القبض، فقبض النائمين مل نشترط نإ ومث الظاهر اشتراط صدق القبض

  .شبه ال اعتبار بهأما و

 إذا تحقق الطهارة عن النائمك ، حتقّقهىفكة يان من األمور التوصلكن إنه إ :قاليفال 

ذ عدم إقصد القبض،  إىل ة احتاجيان من األمور القصدكن إ ووقع ثوبه النجس يف املاء،

لو دون صدق  وققتحي حىت ورك املذعىناً بامليونه توصلّكلزم ية ال يونه من األمور القصدك

  .القبض

د يد حتت اجل وون مال األبك أن ماكل، يقبض األصكل يكقبض الو أن  الظاهرمث

  .ليد األصيل يكد الويذ إ، ريالقبض منهما للصغ إىل اجي يف عدم االحتافكل يكالو

قبض  إىل تاجحيمودعاً، فهل  أو مستعاراً، أو مغصوباً، أو ان املال مستأجراً،كلو أما 

اً باملال ري تنظ،تاجحيال  أو ،هقبضهم قبضن إ قالي حىت س حتت قبضهميد، ألنه لاجل واألب

  وأ ،ليكد الوياملوجود حتت 



٢٣٤

ستصحب بقاء يد، فيال كد الغاصب يالقبض، ألن  إىل تاجحي الغصب فال نيفصل بي

  . احتماالت،القبض إىل حتاجيه فري غنيب ودمها،ي

  . العدماألصلان كقبض ل يف حصول اكلو شو

ان ك ،حنوه أو داعي يف خروجه عن قبضه باإلك شان مقبوضاً للويل مثك إذا نعم

  .اهللا العامل و،دهي البقاء حتت األصل

  



٢٣٥

 أدلةت اطالق، إل}نيي يف املعلكال و يف جواز هبة املشاعإشكالال {: )٨ مسألة(

  .ضياملشاع مستف على مجاعاإل و عدم اخلالفىاهلبة، بل دعو

 عبد اهللا أبا سألت: محد بن عمر احلليبأ خصوص موثّق ،كذل  إىله مضافاًيدل عليو

عليه (  قال،به من الداريهل الدار بنصأ عن دار مل تقسم فتصدق بعض )عليه السالم(

  .)١(وزجي:  قال،ان هبةكن إت يأرأ: قلت. وزجي: )السالم

  .)٢(دم املتقريبص أيب حيوحنوه صح

  .مل تقسم أو متحة قسالص على ةات السابقة الناصيالروا إىل ضافةباإل

 األخذ بالشفعة، فهو من طرق الفرار كي للشرقحي الشفعة يف املقام، فال دلةال جمال ألو

عادل مثن يذا مقداراً من املال مبا كطاً بأخذه منه وع، فوهبه مشري الب إذا أرادمايعن الشفعة ف

اً يلك ومه مشاعاًي تسلصحيع، فيمهما يف باب البيتسلكلي كال وكم املشتريتسل و،عيالب

  .فرازاإل مه بعدي تسلصحيما ك، كية الشريبرضا

 أو ل بعض ماله مشاعاًك الكوهب مال إذا مايي فلكال أو ة هبة املشاععلم صحيمنه و

  .ة من الدارائعشرة يف امل أو  نصف داري،كوهبت ل: قال إذا ماكاً، يلك

 على عطاه له ـأ مث ،اًيلكناراً ي دكهبت ل و:قال إذا ماكة،  يف الذمليكلهبة اأما 

  اهلبة،أدلة إطالق من ،لزوماً بالقبض ـ ففي صحته احتماالن أو القول باشتراط اهلبة صحةً

نصراف لو بعد األول، ألن االيان مل كن إ و،ىالفتاو ودلةخالف الظاهر من األ أنه نمو

م صحة قد تقد وصاًلي يف الذمة، خصوكع الشاملة للي البأدلةان فهو بدوي، فحاله حال ك

  .هريلغ أو هبة ما يف الذمة لنفس املطلوب

   ملكيذن الشرإقبض الواهب دون أ إذا مث

                                          







٢٣٦

ضره احلرمة يتوصلي، فال  أنه ن القبض باطالً، ملا تقدم يف بعض املسائل السابقة منكي

  .ةيفيلكالت

م ما اخترناه من عدعلى  أما م ال،أاالنتزاع  على تصح هبة املغصوب سواء قدرو

ان كمإذ إنه من االنتزاع كما اختاروه فإن صورة عدم مت على ماأ واشتراط القبض فواضح،

ه ريغ وخي اهلبة شاملة له، خالفاً للشأدلة عدم القدرة، فريان غكمعدم اإل واف،كقباض اإل

  .بطلوا اهلبة، فتأملأث يح

  .ة هبة املغصوب للغاصب يف صحإشكالنعم ال 

شبه، فإن أما  واملودع واملستعار واملستأجر و اجلاينالعبد و هبة املرهونما تصحك

  .الصحة على بقيإالّ  وع الرهن،يب أو قتل العبد اجلاين، إذا ماكنايف اهلبة بطلت، يحدث ما 

 ،رناه من القواعد العامةكظهر من ما ذي مما ،الم يف فروع املسألةكطال الفقهاء الأقد و

  .طالةاإل إىل فال حاجة

 رينه غ يف البعض ألصحيذا مل إ ون،يما لو وهبه داركد يف املوهوب، صح التعدينه إ مث

، هريدار لغ ودار لنفسهك كز املالجيمل  و للواهبك مملوريغ أو ،خلّ وخمرك كقابل للمل

 أو لكحة يف الصطة فالالزم الياهلبة بسن إ :قاليال  وصحت يف جزء، وبطلت اهلبة يف جزء

ما ال  وكلميع ما يما يف باب بك الواقعي، ؤ التجز تضرة الي البساطة الصعود، ألنالبطالن

ال  أو ،كمليكملي.  

  .شترطهير القبض عند من علم مسألة تعذيمنه و

 حدمهاأبطل أ ، مثاً لواحدكئاً مشتريعلم مسألة لو وهب اثنان شيرنا كمن ما ذ أن ماك

أحدمها قبض يمل و  أحدمهاأقبض ين مث مل يئاً لنفريمسألة ما لو وهب ش وقبضه،يمل أو 

اهللا العامل  ورناه،كحاطة مبا ذمها بعد اإلكح خيفى  من الفروع اليت الك ذلريغ وته،حص

  .فقاملو



٢٣٧

ل بعض ي تفضكذلك و،}بعض يف اهلبة على ل بعض األوالديوز تفضجي{: )٩ مسألة(

 ب، نصاًقرأحد األقرباء أ أو فضلأحد األوالد أان كن إ ون تساووا يف القرابة، بلإ واألقرباء

  . العامةدلةلأل و،اًإمجاعو

 األئمة أن اتيد من احلرمة ال وجه له، بل يف بعض الروايي عن ابن اجلنكفما ح

فضل  وإذا وهب الرجل لولده: )عليه السالم( ، قال الصادقكفعلوا ذل) هم السالميعل(

ح يصحهو  واه من ولدهيإعطاه أمن  إىل هكخرجه من ملأ وعطاه،أبعض مبا  على بعضه

عليه ( ني املؤمنريمأ كقد صنع ذلو، حبأث يصنعه حيله ما  و،كجائز األمر، فال بأس بذل

عليه  ( بابنه علي)عليه السالم( ني احلسكفعل ذل و،)عليه السالم(  بابنه احلسن)السالم

  . )١(»ناأفعلته  و)عليه السالم (يبأ كفعل ذل و،)السالم

  . خيفىما الكطلوب بعض امل على دلّيما نإث ين هذا احلدكل

 ل بعض ولدهفضي عن الرجل )عليه السالم( جعفر أبا  سألت:سيقال حممد بن قو

  .)٢(نساءه ونعم:  فقال،بعضعلى 

ون له الولد من كي عن الرجل )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: قال حممد بن مسلمو

   .)٣(ال بأس:  قال،بعض على فضل بعضهميم أ ريغ

  .باباً كاملستدر وقد عقد هلا يف الوسائل و،اتيمن الرواها ريغإىل 

): هما السالميعل ( قال جعفر بن حممد،مسعدة بن صدقةخرب ، ففي كراهة لذلكأما ال

ر،كثر له الشكأ ور له يف امللحكفأ وفخذي، على جلستهأ وين ألصانع بعض ولديإاهللا و 

  وسفيصنعوا به ما فعلوا بي لئال ،هريمن غ وه منهين خمافة علكل وه من ولدي،رين احلق لغإو

                                          









٢٣٨

  .ثي، احلد)١(»خوتهإ

، طالقم مطلق، ظاهر بعض النصوص اإلأالتحاسد،  وراهة يف صورة العلمكمثّ هل ال

 منعزل عنه ريبكب له ولد أان كالتحاسد، فإذا  وص بصورة العلميبعد التخصين ال كل

ع ال يان له ولد رضك إذا كذلكو ،ك ذلريبكعطاء الإلزم يناراً ال ي دري ولده الصغىعطأف

  .شعريلذي  اريبكه لولده اليلزم تساويشعر ال ي

ان الواهب ك إذا راهة يف حال املرض،كال إىل المهكي كة يف حمين ذهب النهاكل

  .ن به بأسكي قد سأله مل وان موسراً،كن إ ومعسراً،

ات، ي الرواأنهما لبعضك وعسار،اإل أو حال املرض على راهةكقصر ال: عن املختلفو

ن إ : قال،ةيص بعض ولده بالعطخيعن الرجل ، )عليه السالم(  عن الصادق،ريبص أيب خربك

  .)٢(ان معسراً فالكن إ وان موسراً فنعم،ك

ن إ:  فقال،ة الوالد لولدهي عن عط)عليه السالم( عبد اهللا أبا  سألت:موثّق مساعةو

  .)٣(صلحيرضه فال صنع به ما شاء، فأما يف ميله حاً فهو مايان صحك

ظاهر اخلرب  و،ان املناط واحداًكن إ ول،يص ال التفضين ظاهر اخلرب األول التخصكل

  .نيالقول على ني فال داللة يف اخلرب،عطاء يف مرضهالثاين مطلق اإل

  

                                          









٢٣٩

 أو ماًأأو  باًأان ك، سواء }ز الرجوعجيبه مل ي لقرنسانذا وهب اإلإ{: )١٠مسألة(

  يف اجلملةكذل على مجاع اإلىاملشهور، بل دعو على سائر األقرباء،و أ حفاداًأأو  داًأوال

  .متواتر

 نيفصل يف الدروس ب ويف األوالد خالف بعض، و،ىن خالف املرتضينعم يف األبو

يف سائر األرحام خالف  وبار فال بأس،كال أما وز الرجوع يف الصغار،جيبار، فال كال والصغار

 جعفر أيب  عن،ح ابن مسلميواز الرجوع مطلقاً، لصحن النصوص ظاهرها عدم جكمجع، ل

لذي  إالّ مل حتز، أو زتيشاء، حن إ ها صاحبهايرجع فيحلة الن واهلبة:  قال)عليه السالم(

  .)١(هايرجع فيه ال إنرحم ف

 عبد اهللا أبا سألنا: مان قااليعبد اهللا بن سل وعبد اهللا، أيب ح عبد الرمحان بنيصحو

جتوز اهلبة لذوي :  فقال،م الأشاء ن إ هايرجع فيهب اهلبة، أيلرجل  عن ا)عليه السالم(

  .)٢(ك ذلريرجع يف غي وثاب عن هبةيالذي  والقرابة

 ريعن أم) عليهم السالم( عن آبائه ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،خرب الدعائمو

صلة  أو ر اآلخرةاالد ود ا وجه اهللايريمن وهب هبة : قالأنه ) عليه السالم( نياملؤمن

  .)٣(هايالرحم فال رجعة له ف

 إالّ مل حتز، أو زتيها، حيرجع فياهلبة و: قالأنه ) عليه السالم( عبد اهللا أيب عنو

  .)٤(لذي القرابة

عليه ( عبد اهللا أيب  عن،ق داودموثكات جواز الرجوع، ينعم ظاهر مجلة من الروا

  عرجيه إنحلة فالن واهلبةأما و: ، قال)السالم

                                          











٢٤٠

  .)١(انت لذي قرابةكان  وزها،حيمل  أو ها، حازهايف

محلها  و،فاءةكقد طرحها اجلواهر لعدم ال و،)٣(بانأمرسل  و،)٢(ىح املعلّيحنوه صحو

 ه قولهريغ وخيمحل الش وخبار املتقدمة، األك لتل،راهةكجواز الرجوع مع  على ةيفاكال

ن ك لزهاحيمل  وأ: )عليه السالم(  لقولهداًي قانت لذي قرابةكن وإ: )عليه السالم(

  .حة سنداًيالصح و األخبار املعمول اكهلها بعد تلأ إىل لزوم رد علمهانصاف أنه اإل

ة ي اجلمع الداليل بعد حجىه مقتض، ألنهاًية وجيفاكالم الكان ك لكنعم لو ال ذل

وزةالسند يف بعض األخبار ا،  

ب يها مطلق القرريغ ويف الصلة و البابب يف هذاياملراد بالقر و:قال يف اجلواهر

  .احهكجاز ن ون بعدت حلمتهإ و،املعروف بالنسب

 الصدق العريف و األرحام أويلةيآ إىل  مضافاً،وفاق وصموضع ننه إ( :كيف املسالو

  . انتهى)احه حمجوج مبا عرفتكرم نحي، فما عن بعضهم من اختصاصه مبن ك ذلريغو

ضرب من  على ، فإنه حممولنيربعأ إىل الرحمأن   علىرج عن ما دلخي كبذل و:قولأ

 رحم وبيقال له قريفظ النسب يف العرف فحينه قد إ ف،باً عرفاًيمسي قر إذا مايف أو الندب،

ما ك ،لو بعد مخسة ظهور ورحم وبيقال قريفظ النسب فال حيقد ال  و،نيلو بعد األربعو

  . خيفىال

  ملوضوعات،سائر اكالعرف  إىل ىاملوضوع ملقن إ :احلاصلو

                                          









٢٤١

  .الفواصل وار فهمه ال عدد الظهوريفاملع

ن الشارع قطع ك، للغةً وباً عرفاًيان قركن إ وولد الزنا فال، أما ب،يولد الشبهة قرو

  .رمحه

شبه من أمن  واألخت واح األمكروه يف باب حرمة نكنايف ما ذيهذا  أن  خيفىن الكل

عدم ن إ :كم قالوا هناإ، ف)١(﴾يكُم أُمهاتكُمحرمت علَ﴿ : تعاىلالزنا، استدالالً بقوله

 ما خرج، اليف إالّ وجب قطع النسبيالزنا ال ن إ  أي،اح مستثىنكالن أن  الرث مستثىناإل

  .خرج ما إالّ وجب قطع النسبيأنه 

 نقول به مطلقاً و،)٢(وللعاهر احلجر  بظاهركنتمس أن نياألمر دائر بن إ :احلاصلو

بأنه رحم : نقول أن  أو فقط،مجاعنئذ اإلياح حكل حرمة انيون دلكي وح،اكيف النإالّ 

بواب الفقه أبناءهم يف خمتلف  أن ن الظاهركل خاص استثناًء، ليرثه لدلإون عدم كي ومطلقاً،

  . فتأمل،كس ذلكاح عكروا يف باب النكن ذإ واألول،

ون املرأة ك يف كو ش لمايروه فك الغربة، ملا ذاألصلان كالغربة  و يف القربةكلو شو

 اةكم ال يف بايب الزأ داًيالشخص س أن  يفك لو شكذلك وأس،يال وضية يف بايب احليقرش

 عدم  أن األصلض، منيه اهلمداين يف باب احليه الفقيد عليقد فصله مبا ال مز و،اخلمسو

  .ل، فراجعي دلكان هناك إالّ إذا ،لة خاصةيقب إىل االنتساب

 عنه، فال دلةنصراف األباً يف هذا الباب، اليس قريلرضاعي لب ايالقر أن مث الظاهر

 مجاالًإلو علم  و،)٣(لحمة النسبكالرضاع حلمة : )عليه السالم(  بقولهك لذلكتمسي

   عملب يالقرب

                                          











٢٤٢

  .همايأن من االسترجاع عن كتمينه ال إه فبين قريحد هذأ أن ما لو علمكبقواعده، 

ل واحد ك إىل  بدوي بالنسبةكنه شمنه، ألل واحد منهما االسترجاع كنعم جاز ل

  .رناه يف األصولكالم ذك كن لنا يف ذلكروا من مسألة واجدي املين، لكما ذ على ،منهما

  



٢٤٣

، }ةًي باقنياً فللواهب الرجوع ما دامت العيجنبأان املوهوب له كن إ{: )١١ مسألة(

  .فإن تلفت فال رجوع

 السرائر وةي، بل عن الغنكمن ذلد به يف شيء بال خالف معت: قال يف اجلواهر

  .هي علمجاعاإل: حيظاهر التنق ورةكالتذ وشف الرموزكو

بعد  حىت ظاهرهول حال، ك على  القول بالرجوع بهىد املرتضيي عن السكنعم ح

  .لومؤ المهكن كف، لالتل

صالة لزوم أ ،مجاعاإل إىل  مضافاً،عدم الرجوع بعد التلف على دليان، فكف يكو

 ليح مجي صحكصحة الرجوع قبل ذلوعلى  ما خرج، إالّ ل عقدك لزوم أصالةكاهلبة 

 أن نها فلهيانت اهلبة قائمة بعكإذا  : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،حسنهما أو احلليبو

  .)١(س لهيال فلإ وهايرجع في

رجع ي أن حنل أو وملن وهب: )عليه السالم(  عن الصادق،د بن زرارةية عبييف رواو

  .)٢(زحيمل  أو زيهبة حيف 

ئاً يم ولده شأأخذ من ي عن الرجل )عليه السالم( سألت الرضا:  قال،عيبن بزاخرب و

م أانت ك إذا نعم:  فقال، لهكوز ذلجيأمتاع  أو ب نفسها من خدمي طريوهبه هلا بغ

  .)٣(ولد

ائزة اهلبة ج:  قال)عليه السالم( جعفر أيب  عن،ريبص أيب  عن،خرب معاين األخبارو

  .ها مما تقدم بعضهاريغ و،)٤(مل تقبض أو قبضت

  ىد للمرتضي الرجوع املؤإطالق على مل ما دلحي كبذلو

                                          











٢٤٤

عدم الرجوع مطلقاً،  على مل ما دلحيما كنها، يانت قائمة بعك إذا د اييتقال ىعل

هلبة ما ار يف اينت باخلأ:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ديم بن عبد احلميبراهإخرب ك

صلى ( ها، قال رسول اهللايترجع ف أن كس ليصاحبها فل إىل ، فإذا خرجتكديدامت يف 

د ييالتق على  أوراهةكالعلى ما ، إ)١(ئهيالراجع يف قك من رجع يف هبته فهو )اهللا عليه وآله

  .وركاملذ

ام يصدق معه عرفاً قيالبعض الذي ال  أو لكتحقق بتلف الي نيام العيعدم قن إ مث

ام يضر بصدق قيال  أنه ماك، لطالأث بقي منها يوهب داراً مث ادمت حب إذا ماك، نيالع

  .ظفر العبد املوهوبأتلف  إذا ماك عرفاً، كضر بذليض الذي ال ع تلف البنيالع

 من احلنطة وهبه مناً إذا ماكرنا، كل ما ذيس من قبيتلف البعض يف اجلملة مما لأما 

بعد صدق يان ال كن إ وقوالن، وانعاً عن الرجوع احتماالنونه مك ففي ،فتلف ربعه مثالً

  .ي عنهمكة يف احمليفاكال وجامع املقاصد وكما اختاره املسالكام، يعدم الق

 فصل القماش ومثل طحن احلنطة وام،ي القاألصلان كام ي يف صدق القكذا شإو

ضر ين للقماش ال يالتلو ومثل القصارة أن ماك، نيام العينايف صدق قيوزاً ك نيطبخ الطو

  .اميبصدق الق

الباقي  إىل ضر بالنسبةي ك فهل ذل، هبة واحدةنيبون املوهيمرحد األألو تلف و

  :احتماالن

  .ةيست باقيهي ل و،امللحوظ وحدة اهلبة أن من

باع  إذا مايالباقي ف إىل ع بالنسبةي بقاء البىريلذا  و،أا هبتانك ىريالعرف  أن منو

  . القبضحدمها قبلأ فتلف نياثن

  من املوهوب أو ة،يون التلف بآفة مساوك نيال فرق بنه إ مث

                                          





٢٤٥

قصد  إالّ إذا اً، اللّهميجنبأمنه تلف الواهب له، ألنه باهلبة صار  وجنيب،أمن  أو له،

  .م الأفسخ  أنه عه املوهوب هليب إىل قولونه بالنسبةيالم الذي كه اليأيت فيرجاع، ف اإلكبذل

ام يصدق عرفاً قي، ألنه ال ك الظاهر ذلالعني،ام يعد عدم قية ع املوهوب له اهلبيهل بو

اً يان انتقاالً قهرك سواء ،مل تنتقل ومل تتلف إذا صدقي نيام العيع، فإن قي بعد البنيالع

  .الرهنكؤقّتاً م أو ع،يالبكاً يبدأاً يارياخت أو ،رثاإلك

 أما إذا زجه بالدبس، فموهبه لبناً إذا ماك، نيام العيسلب صدق قي أيضاًمتزاج االو

ارد لعلّ مو و، احتماالن،م الأ نيام العيصدق عدم قيلنب آخر فهل  أو ليمزجه باملاء القل

  . خمتلفةكذل

ون كيقد  واللنب، على  الدبسإضافةكادة يون بالزكي قد نيام العيعدم قن إ مث

 اخلشب باباً،نجارة كون بالتصرف كيقد  وصنع اللنب جبناً،كل يون بالتبدكيقد  وصة،يبالنق

  .ع اخلشب عدة قطعيتقطكق يون بالتفركيقد و

ا ال تضر أربها فالظاهر ك وهاينبت الصوف عل ومسنها ومحل الدابة ومثار الشجرةأأما 

هزلت  أو رباً زائداً،كة ريربت النعجة الصغك إذا ماك ،يف بعض املوارد إالّ نيام العيبصدق ق

  .كشبه ذلأما  أو اًريثكهزاالً 

  



٢٤٦

  ،}بالعوض قد اختلفوا يف املراد وها،يوز الرجوع فجياهلبة املعوضة ال {: )١٢ لةمسأ(

 املتهب ىعطأم ال، فإذا أر يف اهلبة ك ذ،املراد مطلق العوض أن :ىلإفبعضهم ذهبوا 

  .رجوع يف هبتهلن له اكيقبل الواهب مل  و،عوض أنه  علىعوضاً

عد يئاً مما ي املتهب للواهب شعطاءإعدم اشتراط قصد العوض، بل : إىلذهب آخرون و

  .عوض عن هبته أنه عرفاً

ة يرؤ وصدق بدون القصد،ي ال كذل والظاهر األول، ألن املوضوع هو العوض،و

د ي زىعطألو  أنه ىترأال  روه عوضاً،يقة األمر مل يحق على ذ لو اطلعواإفي، كالعرف ال ت

رجع من  أنه ة باعتباريد هديز إىل ىهدأمنا إ و،كعمرواً ذهل عن ذلن إ ئاً مثيلعمرو ش

  .بالقصد إالّ تحققية ال ي عرفاً، فإن عنوان العوضاً عوضكن ذلكي مل ،احلج

  .وجب سقوط حق الواهبيالعوض  أن  يفإشكالال  وان، فال خالفكف يكو

اف ك قصد املتهب عوض، ألن أنه  علىلعوضاخذ الواهب أشترط يال  أنه الظّاهرو

، ري قصد الفقاةًكونه زكشترط يف ياة، فإنه ال ك للزريأخذ الفقك عوضاً، فهو ىيف جعل املعط

  .في قصد املعطيكيبل 

 ها،ياهلبة املعوض عنها ال رجعة ف أن  على املتواترمجاع عدم اخلالف بل اإليقد ادعو

ذا عوض إ: ، قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ح عبد اهللا بن سنانيه صحيدل عليو

  .)١(رجعيأن  س لهيصاحب اهلبة فل

   عن،عبد اهللا أيب عبد الرمحان بن ومانيح عبد اهللا بن سليصحو

                                          

 



٢٤٧

 ،ثاب عن هبتهيالذي  وجتوز اهلبة لذوي القرابة:  قال)عليه السالم( يب عبد اهللاأ

  .)١(شاءن إ ك ذلريرجع يف غيو

د ا يريمن وهب هبة :  قال)عليه السالم( ني املؤمنريمأ، عن سالمعن دعائم اإلو

  .)٢(عوضيمل ن إ هايان له الرجوع فكضاً عو

لذوي  إالّ ،مل حتز أو زتياهلبة جائزة حو: قالأنه ) عليه السالم( عبد اهللا أيب عنو

  .)٣(ثاب يف هبتهيللذي  والقرابة

: قالأنه ) صلى اهللا عليه وآله(  عن النيبئ،اجلمهور يف درر اللئال أيب عن أبنو

 بته ما مل أالواهب ثبيحق)٤(.  

.اًريثك أو الًيون الثواب قلك نيال فرق ب أنه مث الظاهر

 خثابه بطبأحممداً ن إ  مثد حممداً هبةًي، فإذا وهب زنيم خاص بالعأ ،شمل العمليهل و

  :  احتماالن،م الأد الرجوع ي، فهل لزكشبه ذلأما  أو وساطة له عند شخص أو طعامه

 األصلان ك مرجح كن هناكيمل  وكذا شإو، نصرافمن اال و الثواب،إطالقمن 

  .جواز الرجوع

ن إ و، احتماالن،كان بقصد ذلك إذا عوضاً و ثواباًىسميعطاء بعض املوهوب إهل و

  .ان الظاهر عدم الصدقك

  

                                          





 





٢٤٨

 ،}م الأهل التصرف يف املوهوب مسقط حلق الواهب يف الرجوع {: )١٣ مسألة(

  :قوالن

 صاحب الرائع وبو الصالحأ والقاضي وخي الرجوع، اختاره الشحلقمسقط نه إ :األول

  .)١(همريغ واآليب وديسع وسيدرإابن  وابن محزةو

  .مهاريغ واحملقّق ودياختاره مجع، منهم املف وس مسقطاً،يلنه إ :الثاينو

نجارة ك الصورة ريتغ أو ك اخلروج عن امللنيه بريغ وسالدرو إىل ليرمبا نسب التفصو

  .وجب اللزومينه ال إوب الدابة فكر و الدارىنكسكه ري غنيب ووجب اللزوم،يه  فإناخلشب

، نيام العيار يف اللزوم التصرف املوجب لعدم صدق قياملع أن ران، فالظاهكف يكو

  .)٢( نها قائمةيجواز الرجوع ببقاء اهلبة بع ح احلليب املشترطي صحك يف ذلكألن املدر

 على  ما دلإطالق و،اعمج اليت استدل ا القائلون باللزوم من اإلدلةما سائر األأ

  .هايما ف خيفى حنومها فال ون خرج ما خرج،إ واللزوم بالقبض

  .املسألة الم حولكقد اطال يف اجلواهر الو

نجارة ك نيام العيوجب صدق عدم قيق التصرف ختتلف، فبعضها يمصادن  إنعم

هبة كه ي فكوكبعضها مش و الدار،ىنكسك نيام العينايف صدق قيبعضها ال  واخلشب،

  .سترجاعاملوهوب باال إىل ه، خصوصاً بعد رجوعهارياملوهوب لغ

 الواهب يف  بقاء حقاألصلال فإ وان،كن إ العرف إىل لزم الرجوعي كيف مورد الشو

  .سترجاعاال

                                          

 





٢٤٩

موت املتهب  أو جائزاً دون الرجوع، أو ع،يالبك نقالً الزماً نينقل الع أن الظاهرن إ مث

 أن  العريفسنايستلو باال وح املزبوري الظاهر من الصح قائمة، ألنّنيسقط صدق بقاء العي

 إىل اً له باهلبة، فالرجوعكوا ملكث يح، ا هو الرجوع ا نفسهاإمن الرجوع باهلبة حق

 كشبه ذلأما  أو ديه بسبب جديلإه مث عادت كخرجها عن ملأ أن املتهب بعد أو إىل الوارث

  . القائمةنيالع إىل س رجوعاًيل

  .رناهكحواهلا مما ذأعلم ية ريثكوع للمسألة فرو

م الذي ال يالتقس أن الظاهر وام،ي القيع مع مداألصلان ك نيام العيلو اختلفوا يف قو

أنه ) عليه السالم(  عن الصادق،سالم دعائم اإلىقد رو وسقط الرجوع،ي ال نيضر بالعي

  .)١(مل تقسم أو قسمت و،مل تقبض أو  قبضت،اهلبة جائزة: قال

  .)٢()عليه السالم(  عن الباقر،قوما رواه الصدمثله و

  

                                          







٢٥٠

 قطع الرحم حرام، فإذا احتاج الرحم وصلة الرحم واجبة،ن إ ثيح{: )١٤ مسألة(

ن بذل كه املتمرمح على  وجب،ه قطعاًئعطاإعدم  و صلة،هايإه ؤعطاإان كث ي حب،املالإىل 

  . الفقهاءه بعضيما ذهب الك} ن للرحم جمال آخركيمل ن إ املال به جماناً

 : تعاىلهب له املال، قالين أرناها فالصلة مستحبة بكبدون حتقّق الشروط اليت ذأما 

﴿أولومهضعحاِم بٍض يف  أوىلوا الْأَرعأن مناطاً وة نصاًياملستفاد من اآل و،)١(﴾ ِكتاِب اللَِّه  ِبب 

ه، ري من غ أوىلاشحكذو الرحم ال و، من األبعد أوىلاألقرب منهم وه،ري من غ أوىلالرحم

  .)٢(اشحكذو رحم  وال صدقة: ما وردك

 أن عرفاً باملناطهم اورة يف باب الصدقة، فإنّ املتفكة املذريثكام الكها من األحريغإىل 

  .أيضاًة يف اهلبة يام الصدقة آتكحأاً من ريثك

 ر مثلكث جعل للذي األوالد يف اهلبة مستحب، خالفاً لبعض، حنيالتساوي ب أن ماك

  .)٣(البالغةما يف ج ك ، ناقص احلظىنثون األك و،رث ملناط اإل،ينينثحظ األ

  

                                          









٢٥١

م أوهبت الزوجة لزوجها فهل تلزم اهلبة  أو لو وهب الزوج لزوجته{: )١٥ مسألة(

  :قوالن ،}ال

احملقق، بل  وابن زهرة وخيه مجاعة من الفقهاء، منهم الشيلإعدم اللزوم، ذهب : األول

  .هي علمجاعة اإليالغن وعن اخلالف وثر،كند األعنه إ حيعن املفات

 ،نيديالشه ونيثاين احملقق واملقداد وولده والعالمةكه آخرون يلإاللزوم، ذهب : الثاينو

  .ته عن مجاعةياكرة حكعن التذو

 ،عدم لزوم اهلبة على ات ما دلإطالقب و،بأصالة عدم اللزوم: استدل األولون

نه إ): هما السالميعل (حدمهاأ عن ،ح حممد بن مسلمي صحخبصوص و املتقدم نقله،مجاعباإلو

ان كن إ : صدقة، فقالكيهي عل:  فقال،هاية فآذته امرأته فيانت له جاركسئل عن رجل 

قصد يمل ن إ أنه بي بتقر،)١(هايشاء فن إ رجعي أن قل فلهين مل إ ومضها،ي هللا فلكقال ذل

  . جاز الرجوعكمع ذل وانت هبة،كالقربة 

 دلةاأل و،وفوا بالعقودأل العام، وهو ي بأنه ال جمال له مع الدلاألصلى  علرديو

  .ةياآلت اخلاصة

 ما خرج، إالّ اجلواز أو ما خرج، إالّ  يف اهلبة اللزوم أن األصل خالف يفكنعم هنا

  .ا نرجح األول لقاعدة الوفاء بالعقدنكثر الثاين، لكان الظاهر من األكن إو

 ة،ي اخلاصة اآلتدلةوم باألك حمطالقن اإلأ عدم لزوم اهلبة بلةأدات إطالق على رديما ك

  قد وفيك، ى موهون صغرمجاعاإلو

                                          

 



٢٥٢

  . بأنه حمتمل االستنادىربك وتبه،ك باللزوم يف بعض ىخ نفسه الفتوينقل عن الش

 بدون قصد القربة، أو بقصد القربة،ما إ لّ حال،ك على صدقة أنه ة ظاهرهايالرواو

 ،أيضاًاهلبة  على ان قد تطلق الصدقةكن إ و، مفهوم اهلبةريهوم الصدقة غمف أن من املعلومو

  .مهاريغ واةكالوقف الز على ما قد تطلقك

 ملعناأقد  وبة صدقةيلمة الطكال و،ق صدقةي عن الطرىة األذين تنحإ: بل قد ورد

  .تاب الوقفك يف كذلإىل 

د يح عبيصحك اخلاصة، دلةباأل و، بأصالة لزوم العقد،هو املختارو: استدل للقول الثاين

ما مل و : قال،هيرجع في أن  هللاىعطأنبغي ملن يال : )عليه السالم(  عن الصادق،بن زرارة

ما يرجع الرجل فيال  ومل حتز، أو زتيهبة، ح أو انتكه حنلة يرجع فينه إيف اهللا ف وعطه هللاي

ال يِحلُّ و﴿ :قولي تعاىل  ألن اهللا،زااحيمل  أو ازيما ب لزوجها حيال املرأة ف ومرأته،هب الي

ئاً أن لَكُميش نوهمتيا آتذُوا ِممأْخقالو ،)١(﴾ت: ﴿يش نع لَكُم نفَِإنْ ِطب  فْساً فَكُلُوهن هٍء ِمن

  .)٣(اهلبة وه الصداقيدخل فيهذا  و،)٢(﴾هنيئاً مريئاً

 على ذإضر، ي ال زحيمل  أو زيح: )عليه السالم( قوله على ثياشتمال احلدن إ مث

ضر عدم العمل جبملة من ياملشهور ال وعلى  م،ما تقدكقبل القبض  حىت املختار تلزم اهلبة

  .ما قرر يف حملّهكستدالل بسائر مجلها ة بااليالروا

   األول  رجح بعض، احتماالن،م الأاملوضوع  على ل مستقلية دلميركة الي هل اآلمث

                                          

 







٢٥٣

  .نصرافلعدم لالار آخ و،طالقلإل

عليه (  سألت الرضا،عيزح ابن بي بصحني الزوجنيستدل للزوم اهلبة بي أنه ماك

متاع  أو ب نفسها من خدمي طريئاً وهبه هلا بغيم ولده شأأخذ من ي عن الرجل )السالم

  .)١(م ولدهأانت ك إذا نعم،:  قال، لهكوز ذلجيأ

 قة شرعاًييف احلق وانت زوجة،كن إ لشرط عدم جواز األخذا الظاهر من مفهوم فإن

ت كما مل أو زواجهمأعلى إالّ  :لذا قال سبحانه وست زوجة،يم الولد لأن إ عرفاًو

مراد السائل  أن م الولد دفع توهمأموضوع السؤال هو  أن لعل شرط اإلمام مع و)٢(امميأ

  .املعقودة تشمل حىت م الولد مطلق الزوجة ذات الولدأمن 

مل  أو زتيما ب لزوجها حيال ترجع املرأة ف:  قال، عن زرارة،)٣(اشيي العىروو

  .)٤( ﴾ٍء ِمنه نفْساً فَكُلُوه هنيئاً مريئاً فَِإنْ ِطبن لَكُم عن شي﴿ :قوليس اهللا يلأحتز، 

ما يرجع الرجل فيال و: ثييف حد: قالأنه ) عليه السالم( جعفر أيب  عن،عن زرارةو

حيل ال و :قوليس اهللا يلأ ،مل حتز أو زتي ح،ما ب لزوجهايال املرأة ف و،تهمرأهب الي

ٍء ِمنه نفْساً فَكُلُوه  فَِإنْ ِطبن لَكُم عن شي﴿ قال و،)٥(ئاًيتموهن شيتأخذوا مما آتلکم أن 

  .)٦( ﴾هنيئاً مريئاً

   ،دلة األطالقة زوجة، إلياملطلقة رجع أن  فالظاهر،انكف يكو

                                          

 













٢٥٤

  .هايلإرجع ين مل إ و املطلقة،ريهبتها له مثل غ أو فهبته هلا

 إال إطالقلذا دخلت يف  واملتعة حاهلا حال الدائمة، ألنها زوجة، أن الظاهر أن ماك

 من أعم دلة باألك، فإنّ امللمكانميأت كمل مامن  احمللّلة فهي قسم أما ،زواجهمعلى أ

ست ي املوطوءة شبهة ألنها لق يف عدم حلوكالإش، نعم ال ئ الوطكمل أو ،ني العكمل

  .بزوجة

  



٢٥٥

انت اهلبة كباع من نفس املتهب، فإن  أو  باعه من آخر،لو وهب مث{: )١٦ مسألة(

اهلبة كون اهلبة الزمة كحة فقد تيانت اهلبة صحكإن  و،}عية الب يف صحإشكالفاسدة فال 

انت اهلبة الزمة فاملعاملة كة، فإن ون اهلبة الزمكقد ال ت وشبه،أما  أو هبة معوضة أو لرحم

  .بطلت الإ و،جاز املوهوب له صحتأن إ ةيفضول

ع الواهب يبيذ قد إأيت نفسه، يع الغاصب لنفسه ياخلالف يف صحة الفضويل يف بن إ مثّ

 على  وقعتلةامل معكع بل ي البصخياألمر ال  أن من الواضح و،كع عن املاليبيقد  ولنفسه

  .ك ذلمهاكان حكاملوهوب له 

 أو ،عيالب وبطالن اهلبة أو ،بطالن اهلبة وعين اهلبة الزمة، ففي صحة البكمل تأما إذا 

  .قوالأ و احتماالت،عيبطالن الب وصحة اهلبة

البائع له  أن ةي بعد متام،)١(﴾أَوفُوا ِبالْعقُوِد﴿ فقد استدل له بعموم: ما القول األولأ

سترجاع تحقّق االي أو ،عيبي مث  أوالًسترجع اهلبةي أن نيذ له استرجاع اهلبة، فال فرق بإع، يالب

  .شبههماأما  أو املالمسة أو ليقّق املطلق رجعة االسترجاع بنفس التقبحيما كع، يبنفس الب

 أن ه، ال أول فهو جائز من،بطل اهلبةية املوهوبة، فإنّ الدخول يمثله ما لو دخل باجلارو

  .آخره حالل وه حرامأول

ع هو احملقّق يالب على نّ القصد السابقأستدالل هلذا القول باال إىل جةبعد هذا ال حاو

 ب األثري الالزم ترتإبطال القصد للمعاملة، ألن على لينه ال دلأل بكستشي حىت ،للفسخ

القصد يف مسألة الرضا بالتصرف،  على رتب األثريان رمبا كن إ والعقود ال القصود،على 

  رياب الرضا غب أن احلاصل و،بطل عقداًيال  وقق عقداًحي القصد ال كن ذلكل

                                          





٢٥٦

 عمالً أو ، عقداًسمىي حىت لزوم اللفظ على دليل هنا يذ الدلإالفسخ،  وباب العقد

  .جازةيف باب اإل و يف باب الفسخكذلك وطاة،ا معىسميحىت 

 كمل إىل نتقلي ف،ق الفسخقحيع ي البأناالستدالل هلذا القول ب إىل ما ال حاجةك

 حىت ،صح هناي كصح هنايما ك، فك ملما لو باع مثين حاله حال الفضويل فوكيالواهب ف

ستدالل  االضناقيستدالل هذا اال أن  إىلضافةل بصحة مثل هذا الفضويل، باإلكستشي

ون العقد ك على هذا مبين و، الواهبكون العقد واقعاً يف ملك على األول، ألن األول مبين

  . املوهوب لهكوقع يف مل

ول لفظ العقد بطلت أنه مبجرد التلفظ بأالصحة ب على ستداللصح االيال  أنه ماك

ع يصحة مج إىل ذ ال حتتاج صحة العقدإاف يف حتقّق العقد، ك العقد ألفاظباقي  و،اهلبة

ن أل بكستشي حىت المها حاصالن،ك وقصد و لفظ دالّكون هناكي أن ه، بل املعتربألفاظ

  .لكال ينتفي اجلزء مع فقد وجزائه،أع يالعقد قوامه مج

املعاطاة احلاصلة بعده تصح  و،بطل اهلبةينّ العقد أالصحة ب على ستداللمثله االو

  :هيل علكستشيذ إاملعاملة، 

  .باحلالة قبل املعاطاة بعد العقد: والًأ

ن إ واحة،بد اإليفا تأ بنيمذهب املشهور القائل على عيالبكست يبأن املعاطاة ل: اًيثانو

  .فظاللكد اللزوم يا تفأ ىنا حنن نرك

أيت يف يع مبا سي فقد استدل لبطالن الب،اهلبة معاً وعيالقائل ببطالن الب: ما القول الثاينأ

سترجاع، ع مصداقاً لاليان البكث ينه أبطلها البائع حألبطالن اهلبة ب و،ل القول الثالثيدل

  فحاله حال



٢٥٧

  .سترجاع لفظاًاال

نه أصحة اهلبة، فقد استدل لصحة اهلبة ب وعين البالقائل ببطال: ما القول الثالثأ

 ون مبطالًكي أن نكميه، ألنّ ما يوجب بطالا عليستصحاب بعد عدم ورود ما  االىمقتض

ع باطل بنفسه يالب و،ما تقدمكال عقداً  وبطاالًإوجب يالقصد ال  وع،يما البإ والقصدما إ هلا

 ،العدمكونه ك البطالن معىنذ إون مبطالً، كيالباطل يف نفسه ال  و،ري الغكمل على ه وقعألن

  .ميكاحل ؤثر العدميقي ال ير العدم احلقؤثيما ال كف

ون كي، فكيف مل إالّ عيال ب و للموهوب له،كاملوهوب مل أن ع، فألجليما بطالن البأ

ها يبطاالً للصالة اليت شرع فإ وون عقداً للصالةكة اليت ال تية الثانريبكع حال التيحال الب

  .مبطلة و، بل هي باطلةة األوىلريبكبالت

 ع موقوفيالب أن بير، بتقرأن صحته مستلزم للدوع بيستدل لبطالن البيما رمبا ك

ع هو سبب ي البع، ألنيالب على الفسخ موقوف والفسخ، على  موقوفكاملل و،كامللعلى 

  .عيصحة الب على عيستلزم توقف صحة البي كذل والفسخ،

 ،عي قبل البكلزوم حتقق املل على ليال دل وحقق مبصداق الفسخ،تيع يالبن إ :اجلوابو

 بل ،قةاالستمتاع باملطلّ على م الرجوعلزوم تقد على ليما ال دلكفي تقارما، كيبل 

  .تحقق الرجوع مبجرد االستمتاعي

ل بعض الفقهاء يف كذ استشإل نظر، يالتمث وة ففي املثاليحرام الثانة اإلريبكاملثال بتأما 

وا باطلة كفرض حتقق  إذا  تعقد الصالة،لن هكل وا تبطل األوىلأا باطلة، بل قالوا بوك

ون كما تكما من واد واحد، فأراد ي إالّ أن ، اللّهمكه بذلياس ما حنن في فال وجه لق،مبطلة

  .املقام  يفكذلك ف،مبطلة وة باطلةيالثان



٢٥٨

 املقارن كع مقارن للمليلبن اأ الدور بإشكالظهر اجلواب عن يمن هذا اجلواب و

 ل الظرفي يف صحته، فهو من قبإشكالمنا هو من الدور املعي الذي ال إ وللفسخ فال توقف،

  .املعلول  و ال العلة،املظروفو

  



٢٥٩

ما قاله ك، }ح العقدصيقبضه فهل أ القبض عن عقد اهلبة مث ىذا تراخإ{: )١٧ مسألة(

شرط اللزوم  أو بطل،يقبض شرط الصحة ف ال القول بأننيفصل بي أو بطل،ي أو املشهور،

  .احتماالت صح،يف

ة يلزوم فور على ليال دل وصحة اهلبة بالعقد، على ةات الدالطالقباإل:  لألولاستدل

 أدلة وة،يالفور على ليمها مما ال دلريغ والصرف والقبض، فحال القبض هنا حاله يف الوقف

  .هر عدم وجدان اخلالف يف الصحة اجلوالذا ادعى وة،يلزوم الفور على مل تدلالقبض 

 بطل العقديما كجزاء العقد، فأن القبض من املقومات، فحاله حال أب:  للثايناستدلو

  .تصل القبض بالعقديمل  إذا  اهلبة تبطلكذلكه فؤجزاأمل تتصل إذا 

منا نقول ببطالن العقد إ وشترط اتصاله بالعقد،يلّ مقوم كس يه نظر واضح، فإنه ليفو

 أن من املعلوم ومع الفصل املضر بالصدق عرفاً،ه لعدم صدق العقد ؤجزاأمل تتصل  إذا مايف

حنومها، فال  والصرف وعدم دخوله يف مفهوم الوقفك ،س داخالً يف مفهوم اهلبةيالقبض ل

ع أجزائه اليت منها القبض يباجتماع مج إالّ تحققيهذا الشيء ال  واهلبة شيء واحدن إ :قالي

  . الشيء الواحدكصدق ذليا تأخر القبض مل يف زمان واحد، فإذ

 معىن أن ون القبض شرط الصحة، فألجلك فالبطالن يف صورة ،ليما احتمال التفصأ

القبض جزء، فعدم  أن اًينإشف كي ف،ة لألجزاء قبل القبضيال متام أنه ونه شرط الصحةك

  .وجب عدم صدق املفهوم فال حتقّق للهبةيالتصاق بعض األجزاء ببعض 

اهلبة قد حتققت دون  أن  فألنّ املفروض،ون القبض شرط اللزومكة يف صورة صحالو

 ،ذا صدقت اهلبة صحتإ وة القبض يف الصدق،ي عن عدم مدخلكشف ذلكنيمنا إ و،القبض

  اللزوم خارج عن مفهوم اهلبة،و



٢٦٠

 بل ،ومهته يف املفية ال تالزم مدخلحة الصيطذ شرإ ،أيضاًما يف هذا القول  خيفى الو

ما حتقّق الشرط حتققت لك ف،ةة يف الصحيمنا هو شرط خارج له مدخلإ وقدفهوم هو العامل

  . الشرط عن املشروطىن تراخإ والصحة

  



٢٦١

 عدم يالقول قوله، بل ادع أن قبضه، فالظاهرأمل  ووهبت: لو قال{: )١٨ مسألة(

ستثناء وهبت، فحاله حال اال: س مناقضاً لقولهي ل،قبضهأمل : ، ألنّ قوله}هياخلالف ف

قراره قوله الثاين مناف إلن إ :قاليال  وقراره،إلشامل قرار العقالء إل يه فدليعل واملعقول،

لزوم لاقتضت اهلبة ا إذا مايون اهلبة ملزمة فكال ت حىت قبضهيال  أن لذا له احلق يف وطرح،يف

  .اهلبة لذوي األرحامك

اللزوم، ملا عرفت شرط  أو ن القبض شرط الصحةأنقول ب أن ني بكال فرق يف ذلو

: قال إذا قراره حال ماإس حال يالقبض خارج عن مفهوم اهلبة، فل أن يف املسألة السابقة من

ذ إامل مثالً، كأت املتهب بالقبول اليمل  أو اب،جيجزاء اإلأل كين مل آت بكوهبت ل

  .سمعيقرار فال االستثناء هنا مناف لإل

سمع دعواه عدم القبض يهل قبض، فين مل كل و وهب مورثي:لو قال الوارثو

  : احتماالن،قرارهم ال، ألنه مناف إلأ ،املوجب لفساد اهلبة باملوت

  .ون حاله يف استثناء القبض حال املورثكي ف،قائم مقام املورث أنه من

  . خبالف استثناء املورث،قراروجب الفساد املنايف لإلياستثناء الوارث  أن منو

  .س داخالً يف مفهوم اهلبةيالقبض ل أن  منالظاهر قبول استثنائه، ملا تقدمو

 ىصل أنه  يفكلذا لو ش وامالً،كان بالشيء يتالظاهر من فعل املسلم اإل أن احتمالو

 ه، ألنه اليرب مثالً، منظور فكالوارث الولد األ على مال، فال شيءكال على ملحيم ال أامالً ك

ه، يف من املورث عليلكم تعلّق تعد وبراءة ذمة الوارث، أصل منا املوجودإ و،كذلكأصل 

  .خيفىما ال كصل الصحة أس بيل أنه ماك

 املدعي على نةيالب ور،كاملن وه قاعدة املدعييللمتهب ادعاء القبض فتجري فن إ مث

  مكاحل ال فرق يف والواهب، على نيميالو



٢٦٢

لزم يد الواهب ال يونه يف كذ إ ،املتهب أو د الواهبيون الشيء يف ك نيور بكاملذ

  .حيصح قباضإونه بك

  



٢٦٣

ن للواهب كي مل ،بت اهلبة فاسترجعهاي الزمة مث تعريذا وهب هبة غإ{: )١٩ مسألة(

  املتهب،كمنا حدث يف ملإب ي العما يف اجلواهر، ألنك، }األرش من املتهب بال خالف

  .ب للواهبيس املال يف زمان العي فل، الفسخنيمنا هو من حإالفسخ و

ن له األرش، ألنّ الواهب كي مل ،صلهأ الفسخ من للواهب ألناملال ن إ :قلنا إذا حىت

  .ن مضمونهكيماله جماناً، فلم  على سلّط املتهب

م أ ري الغكان ذلكه، بشراً ريبفعل غ أو ب بفعلهيون العكي أن ني بكال فرق يف ذلو

  .ال، ملا عرفت من القاعدة

  :ةيميون قكقد ت وة،ون منفصلكقد ت وون متصلّة،كادة قد تي املوهوب فالزإن زادو

ادة يف ي الزأا للواهب، ألن يف شكالنبغي اإليال  أنه ة، فالظاهريميادة قيان الزكفإن 

  .للواهب استرجاعها أن املفروض واملوهوب، على ني صدق العريمة ال تغيالق

ون كقد ت والسمن،كم املنفصل كون متصلّة ال يف حكادة متصلّة فقد تيانت الزكن إو

بال : ا للواهب، قالإ: الصوف، ففي السمن قال اجلواهر تبعاً للشرائعكفصل م املنكيف ح

  . املفروض جواز الرجوع اني ألا من الع،إشكالال  وخالف

 املتهب فال وجه ألخذ الواهب كادة حصلت يف مليذ الزإ ،ه جمالين للنظر فكل: قولأ

ها ي عدم اخلالف منظور فىدعو وبضرب من التسامح، إالّ  ال تصدق عرفاًنيالع و،هلا

ادة يانت الزك إذا  خصوصاً، الواهب للمتهب بالنسبةك، فالالزم القول باشتراىربك وىصغر

  .حنوها أو ما لو علف الشاةك ،ماله وبفعل املتهب

 للواهب، أنه الشعر فاملشهور والصوفك ،م املنفصلكيف املتصل الذي هو يف حو

  .)نيان تابعاً للعك هجزن ا أوبلغيمل  إذا عرالش ون الصوفإ(: كي املسالكقال يف حمو

   جزء بال تسامح أنه صدق إذا  مانيل بيالالزم التفص: قولأ



٢٦٤

 ل،يه، ملا تقدم من الدلكان للمتهب، ألنه حدث يف ملكال إ و،كعريف فهو للمال

  .حنوها ووراق الشجرةأمثله و

سا من ي ألنهما ل،هكحدثا يف مل إذا  فهما للمتهب،الثمرة واحلملكيف املنفصل أما 

  .نيالع

 كشترا القاعدة االىان مقتضك ، املتهبكدا يف ملاشت و الواهبكنعم لو حدثا يف مل

 وان احلاملياحل إىل رجعين الواهب ألة بيي الوسكره حمكما ذ أن ظهري كبذل وم،ما تقدك

  .ه نظريان ففكف يكو، جزءاً ه اعتربهأنكمحله، فو

صة من يالنق وادة من وجهيالزكمران األ و،صةيالنق ودةاي هي الزيريقسام التغأن إ مث

 أو حسنمتزاج باأل باالريون التغكيقد  ولتامها،ك أو ةينيع أو ةيما سوقإ ل واحدك ووجه،

 الطحن وارةلنجاكصة بسبب العمل، يالنق أو ادةيون الزكقد ت و،املساوي أو ءاألرد

 ها من األقسام،ريغ إىل انه الصنعةينس أو م العبديون بسبب تعلكقد ت والصبغ، والقصارةو

  .مل مما تقدكم الكعرف حيو

علم يث عمل عمالً مبا ال يضرر نفسه ح على قدمألو تضرر املوهوب ألنه هو الذي و

وضع اللوح  على قدمأون حاله حال من كي ف،ونه يف معرض الزوالكه من جهة ريمص

ن كنة، ليار تضرر صاحب السفيخذ باخلأالبائع لو ن إ ثينة، حيار يف السفي باخلىاملشتر

نفي الضرر املقدم ي ال ال ضرر والضرر، على قدامإالوضع ن إ ثينفسه ح على ضرره

تاب التجارة ك وتاب الغصبكورة يف كاملسألة مذ وقرب،أان الثاين كن إ و،ه، احتماالنيعل

  .فراجع ،اريباب اخل

  



٢٦٥

، }طلقيقد  و،ط الثوابشتريقد  و،شترط عدم الثوابيذا وهب فقد إ{: )٢٠ مسألة(

ون كت أن ني فرق بري من غ،كذلكان كن اطلق إ وفإن اشترط عدم الثواب فاألمر واضح،

  .املساوي أو ىاألعل أو ىنداهلبة من األ

ال  و تقتضي الثواب مبثلها،ىاألعل إىل ة األدىنيهد أن الصالح من أيب خالفاً ملا عن

ه، بل يل عليظاهره ال دل على المكهذا ال وا،هيالعزم عل أو ابةثها قبل اإليوز التصرف فجي

ِإذا حييتم ِبتِحيٍة ﴿ :د االستحباب من بابيري إالّ أن خالفه، اللهم على ى املدعمجاعاإل

  .)١(﴾فَحيوا ِبأَحسن ِمنها

حد، أقول به ي مما ال كن ذلكة، ليلو عمل وةيل حتكفهم منه الوجوب مطلقاً يف  أنه وأ

 مطلقاً خالف كالقول بذل أن  فضالً عن،املراد به السالم فقط أن  علىن النصملا ورد م

 فعلي أو احترام قويل وةيعار وةي هدلك مثل قل بوجوب رديحداً مل أضرورة املتشرعة، فإنّ 

  .ه بالضرورةيلإ مثله  ردكيلزم عليتابه، مل ك أو  يف لفظهإنسان كتيب، فإذا مدحكأو 

لزم رد ي مل ،طالقيف صورة اإل أو ،صورة اشتراط العدمثاب يف أان، فإذا كف يكو

  .ال املتهب ود الواهبيوجب تقيذ الشرط ال إالثواب، 

أيت ي الالزمة سرييف اهلبة غ ووجب جواز الفسخ،ينعم يف اهلبة الالزمة خالف الشرط 

س مع قبول يثابة لالظاهر من شرط عدم اإل و،م الأوجب لزومها يهل  أنه الم يفكال

س قبول يذ لإقبل الواهب اهلبة عمل املتهب خالف الشرط، يمل  وثابأب، فإن الواه

  .خيفىما ال كثابة الواهب داخالً يف مفهوم اإل

  وأقسام اهلبة املشروطة، أ هبة الواهب من كعل ذلجي مل طالقثاب يف صورة اإلألو و

                                          





٢٦٦

  .كالم يف ذلكقد تقدم ال وقسام اهلبة املعوضة،أ

داً يطلق مقيقد  ود الثواب بشيء خاص،يقيب الثواب فقد لو شرط الواهنه  إمث

  .ديس بنحو القياً لإطالق قطليقد  و،طالقباإل

 عند نياملؤمن ، فإنّكلزامه بذلإان له كلو خالف املوهوب  و،ديان له ما قكد يفإن ق

  .شروطهم

 ،ثواب أنه هيلّ ما صدق علكفي يف الثواب كي أنه  يفإشكال فال طالقد باإلين قإو

مام أته مبدحه يهد على ثابهأ إذا ماك ، عرفاًكشمل ذلي طالقان اإلكن إ عمل أو ن قولم

  .ة هلايج بضائعه دعايوربت أو ،ريبك

ى  ودها الشارع،يقيمل  واملغابنة على ، ألنّ اهلبة موضوعهإشكالن اطلق صح بال إو

 بن ىيحيي عن كفاً للمحداً هلا، خالييصلح تقي ال )١(عن الغرر) صلى اهللا عليه وآله(يب الن

ما ك، طالقصحة اإل على مجاعاإل: هريح غيصر وكان ظاهر املسالكلذا  ود يف اجلامع،يسع

  .طلقي و،بينيتث أن  على:قولي أن  أوبين بشيء،يتث أن  على:قولي أن ني بكال فرق يف ذل

عليه ( عبد اهللا أبا سألت: ماني خبرب القسام بن سلطالقستدل جلواز اإليربما و

إن نعم :  قال،هايرجع في أن لهأثاب، يثاب، فال ي أن  علىةيهب اجلاري عن الرجل )السالم

 إذا نعم:  قال،م الأطأها ي أن ثبه لهيمل  ووهبها لهن إ تيأرأ: قلت. هيان شرط له علك

  .)٢( وهبهانيه حيشترط عليان مل ك

  .مكر مثله يف احلكذ و،الرجل:  قلت:، قال)٣(سحاق بن عمارإخرب و

ه يهما ملا حنن فإطالق حملّ البحث، فريهما لغيالم فكذ سوق الإن يف داللتهما نظر، كل

  .هيمنظور ف

                                          









٢٦٧

 حمل كن ذلكثابة، لسائر التصرفات قبل اإل وئالظاهر من اخلرب عدم جواز الوطن  إمث

فسخ الواهب، ففي  إذا مايعدمها ف و،ثابة خارجاً باإلىه مراعأنمناقشة، بل الالزم القول ب

  . جائز، فتأملريان التصرف غكفسخ الواهب  وثابةصورة عدم اإل

 نيقوال بأربعة أ إىل طالق فقد اختلف يف مقدار الثواب يف صورة اإل،انكف يكو

  .ةاخلاص وةالعام

ه ثواب الشيء الذي هو عبارة ، ألنمثالً أو مةًيون الثواب بقدر اهلبة قكلزوم : األول

  .العوض عن

ثابة  اإلإطالقان ك ،مقدار اهلبة إىل وجب االنصرافيعرف ن كيمل  إذا هنإ :هيفو

  .هو الذي خنتاره و الذي قال به املشهور،ريثكال وليلقشامالً لل

  .عطي اهلبة برجاء الثوابيمن ياً باملتعارف فك متس،ثركأ هونكلزوم : الثاين

  .ثي من هذا احلنياختالف الواهب إىل ضافة، باإلأيضاً طالقخالف اإلنه إ :هيفو

ما استدل  إالّ الً واضحاًيمل جند دل وبو علي،أه يلإ، ذهب ىرضي حىت بهيثينه إ :الثالث

  :رةيبو هرأ ىفقد رو ي، علبوأه يلإما ذهب  إىل  الذاهب،به بعض العامة

، فزاده ثالثاً، عطاه ثالثاً، فأىبأ ف، ناقته)صلى اهللا عليه وآله( اً وهب للنيبيعرابأن إ

   .)١(تيرض:  قال،مل تسعاًكما است، فزاده ثالثاً، فلفأىب

  .عدم الداللة إىل ضافة باإل،السند واضح الضعفو

                                          

      





٢٦٨

 طالق إلكذل وه املشهور،يلإما ذهب ك، ريثك أو ليما شاء الواهب من قل: الرابع

ما كه يلإؤخذ باملنصرف ي ف،ما سواه على ان انصرافك إالّ إذا ، اللّهمكل ذلك على ثابةاإل

  . خيفىال

ن هل له وقت كثابة، لاملوهوب له اإل أىب إذا للواهب للرجوع أن  يفكالإشال نه إ مث

لزم صرب مدة يم أ ،بطالان له اإلكسنة  أو سبوعأ أو مدة شهر إىل ثبهي فإذا مل ،م الأحمدود 

  ؟خاصة

الم بعد مالحظته ك الإطالقد املدة من يستفيالعرف الذي  إىل ولك موكذل أن الظاهر

  .متهباً وهبةً وواهباً واناًكمو ات اهلبة زماناًيخصوص

  



٢٦٩

عدم  و بطالن اهلبةني بريخيم أ ،الوفاء بالشرط على رب املتهبجيهل {: )٢١مسألة(

  .} الوفاءنيب والوفاء

 ار،يون باخلكيدفع الشرط بل  على رب املوهوب لهجيال  و: قال،الثاين إىل ذهب الشرائع

  . دفع الشرطنيب وني رد العنيب: ه يف اجلواهر بقولهيعلّق علو

  .األول إىل ذهب آخرونو

، وفوا بالعقودأ: شملهيونه عقداً الزماً، فك ىه مقتضأنب: استدل األولون

  .شروطهم املؤمنون عندو

ج منها صورة وفاء املتهب بالشرط،  خر،ون اهلبة جائزةكات إطالقب: استدل للثاينو

  .طالق الباقي حتت اإليبقيف

قد تقدم  ول،يد الدلو بعد ورطالق باإلكجه للتمسن الظاهر األول، ألنه ال وكل

  .لزوم اهلبة بالشرط على ليالدل

ما كبطال اهلبة، إ وان للواهب استرداد مالهك ،جبارهإن كميمل  وف املتهبيمل  إذا نعم

  .ف الطرف بشرطهي عقد الزم مل لك ىهو مقتض

 هيلمشروط علل أي ،كذلك عقد الزم لكون كحتمال ال وجه ال أنه علميرنا كمما ذو

  الشرائعى فتوبىن و،كما احتمله املسالكفي، ي أن  أونفسخ العقد،يفي بالشرط فيال أن 

 أن احلاصل والزم جائزاً،لل عقد الزم مشروط، ففائدة الشرط جعل العقد اك يف كذلعلى 

  .مانكحم املؤمنون عند شروطهم وعموم الوفاء بالعقد

 بجيم ال، فإنه أخذ املوهوب أون قد كي أن ني بجرب املتهب ال فرق على بناًءنه إ مثّ

سائر العقود الالزمة اليت كونه عقداً الزماً ك ىالوفاء بالشرط، ألنه مقتض خذ املوهوبآعلى 

  .العطاء واألخذ على هايرب الطرفان فجي

  مأالوفاء  على ربجيالواهب هل  أما هذا



٢٧٠

  :له صورتان، ال

ونه ك ىرب، ألنه مقتضجي أنه الظاهر و، استرجاعه أرادأقبض املوهوب مث إذا ما: األوىل

املتهب مستعد للوفاء بالشرط مل  أن احلال و االسترجاع أرادعقداً الزماً، فإذا أقبض اهلبة مث

  .كذل ن لهكي

بطال إللواهب حق  أن  إىله خالف، ذهب بعضهميف وقبض بعد،يمل  إذا ما: ةيالثان

للواهب ف ،ن واجبةكقبض مل تياملشهور، فإذا مل لى  عبالقبض إالّ اهلبة، ألن اهلبة ال تلزم

  .بطالاإل احلق يف

 ، ألن اهلبة املشروطة واجبة، فهو مشمول لقولهكس للواهب ذليه لأنب: قال آخرونو

الذي  وجتوز اهلبة لذوي القرىب: )عليه السالم( لقول الصادق و،)١(وفوا بالعقودأ :تعاىل

  .)٢(ثاب عن هبتهي

 لكل القبض وارداً، فيون دلكين القبض شرط يف اهلبة ألو قلنا به نصاف أن اإلنكل

  .ن الزمة فعالًكيق شرطها الذي هو القبض مل تحقيهبة الزمة مل 

  : نيليهنا دل أن :احلاصلو

   .اهلبة مشروطة بالقبض: قولياألول 

  .ة واجبةياهلبة الفالن وة جائزة،ياهلبة الفالن: قوليالثاين و

جزاء أك أنه ل األوليذ املفهوم من الدلإالثاين،  على ل األوليلدل امي تقدىريالعرف و

اجلواز فرع حتقق  واللزوم و القبض،كذلكتحقّق العقد يتحقق اجلزء مل يما لو مل كالعقد، ف

  .ون هلذا الرتاع حمالًكيما اخترناه من عدم اشتراط القبض ال  على نكالعقد، ل

                                          







٢٧١

ان كه له، فإن ءعطاإ املتهب  أرادالشيء الذيب أو ،ريسيرض باليمل  إذا الواهبن  إمث

دفع  إىل ان انصرافك، مثالً كذل على جرب املمتنع منهماأشيء خاص  إىل  انصرافكهنا

لو مل  و،سك العكذلك وجرب الواهب، أقبله الواهبيمل  وهءعطاإنار، فأراد املتهب ية دائم

  .ك الشرط ذلالقإط القتضاء ،القبول على ان الالزم جرب الواهبكن انصراف كي

 هذا الثوب لتهبين كهبأ: قوليأن كون شرط فعل، كي أن نكميالشرط  أن مث الظاهر

ن أك ،جةيون شرط نتكي أن نكميما كد، يح بنت زكتن أو تاب الفالين،كعين اليتب أو ئاً،يش

  .يل كتابكون كي أن  بشرط:قولي

 أن صحي فال ،جةي شرط النتصحيما جعل الشارع سبباً خاصاً للمسبب مل ينعم ف

ما حقق يف ك ، حراًكعبد أو ، طالقاًكزوجت أو  زوجة يل،كون بنتكت أن بشرط: قولي

  .جةيباب شرط النت

  



٢٧٢

، }سترجاعق ألحدمها االحي مل ،خذ العوضأ وةلو وهب هبة معوض{: )٢٢ مسألة(

لزم من جانب املتهب قبل ي كذلك وة من جانب الواهب،ملا عرفت من لزوم اهلبة املعوض

املؤمنون عند لعموم ، حيار صحياشتراط اخل أن الظاهر و، أوىلقيبعده بطر وطاء العوضعإ

  .ال له حمذور خارجي و العقد،ىس الشرط خمالفاً ملقتضيلو، )١(شروطهم

باً، يظهر معيقد  وظهر بعضه مستحقّاً،يقد  و مستحقّاً،نيحد العوضأظهر يقد نه إ مث

ن ظهر إ و،كجازة املالإ على توقّفت وة،يضولانت هبة فكفإن ظهر املوهوب مستحقاً 

منا دفع املتهب هذا الشيء اخلاص من باب إ واً،يلكون العوض كيالعوض مستحقاً فقد 

  .اللزوم على ةياهلبة باق وستحق الواهب بدله،يهنا  ولي،كق اليتطب

داً يما لو وهب زك، ليكصحة هبة ال على  يف املوهوب فإنه توقفكفرض ذلأما 

س يما لكلي كفإن قلنا بصحة هبة ال،  الواهبرينار لغيتاب، مث ظهر الدك معوضاً عنه بناراًيد

ان حال ظهور ك، لي يف غالب العقودكستأنس هلا بصحة الي اليت تاطالقد لإليبالبع

انت اهلبة كلي كقلنا بعدم صحة هبة الن إ أما حال ظهور استحقاق العوض،كاستحقاقه 

  .م يف مثلهالكلمت، فال جمال لاألصلباطلة من 

تاب يف مقابل هذا ك هذا الكهبأ: ما لو قال الواهبكاً يون العوض جزئكيقد و

  :احتماالن هنا و املتهب،رينار لغينار، مث ظهر الديالد

  .هي فنينكحد الرأبطالن اهلبة، لفقد : األول

ون هبة جائزة للواهب كس مقوماً يف اهلبة، فتيصحة اهلبة، ألن العوض ل: الثاينو

  .استرجاعها

 انك إذا  مانيب ود فتبطل اهلبة،ييحنو التق على ان العوضك إذا  مانيل بيتمل التفصحيو

  حنو على

                                          







٢٧٣

  .ار يف الفسخيللواهب اخل وح،صيالشرط ف

اهلبة ن إ قلناإذا صحيمنا إ ك العوض، فذلكجازة مالإ على التوقف وما احتمال الصحةأ

ان هلما كإن إالّ و، املتهب وة للواهبيخلال مد وها العوضان فقط،يع امللحوظ فيالبك

  .ما تقدم على ان الالزم القول بالبطالنك ،احكما يف باب النكة يمدخل

 حة يف جزئهايمنا هي صحإ وسدة،ان اهلبة فكظهر بعض املعوض مستحقاً مل ت إذا ماأو

الوفاء   إالّن للموهوب لهكي للجزء الفضويل مل كجاز املالأخر، فإذا ة يف جزئها اآليفضولو

 ألن املوهوب له كذل و بالنسبة،نيك املالنينئذ العوض بيون حكي وعطاء العوض،إبالشرط ب

  قبول البعضنيار بيان املوهوب له باخلك الثاين كز املالجين مل إ واملة،كاهلبة  على قد حصل

  .اهلبة إىل  فسخ اهلبة لتبعض الصفقة، هذا بالنسبةنيب والوفاء بالشرط بالنسبة،و

ما لو كلي، كان الشرط الكن إان بعض العوض مستحقّاً فكما لو  إىل ا بالنسبةمأ

نار لشخص آخر، فالالزم يفظهر نصف الد، ناراًيين ديتعط أن  علىتابك هذا الكهبت و:قال

نار الذي ي يف هذا الدنيتعياً، فال يلكناراً يستحقاق الواهب دل املوهوب له للنصف اليتبد

 نار اخلاصيعطاء هذا الدإان الشرط كما لو كي ئان الشرط اجلزك نإ وعطاه املتهب له،أ

 على ن للواهب الفسخ، ألنه حصلكي مل ك املالكجاز ذلإ آخر، فإن كظهر بعضه ملالو

  .هيلإعض الصفقة بالنسبة ان للواهب الفسخ لتبك ك املالكز ذلجين مل إ وشرطه،

خذه ألزوم  على ليال دل وسخ،ان للمتهب الفكباً، يب، فإن ظهر املوهوب معيما العأ

 الظاهروب، يله الرضا باملع أن ماكل، يع بالدليفإنّ األرش خالف القاعدة ثبت يف الب، األرش

   ذ العوض يف مقابل املعوض، فالنقص يف، إالعوض بالنسبة إالّ س للواهبيلأنه 



٢٧٤

نما يب بينار ألنه معي بدىسويتاباً ك النقص يف العوض، فإذا وهبه يوجباملعوض 

  .ان له ربع العوض املشروطك ري باربعة دنانىسويحه يصح

 اختار نييف املع وان املتهب ملزماً بدفع البدل،كلي كباً ففي الين ظهر العوض معإو

 أن ملا عرفت من، خذه مع األرشأ على رب الواهبجيال و، الفسخ ومضاء اإلنيالواهب ب

  .األصلاألرش خالف 

  .العاملاهللا و، تفي منها ذا القدركن، دردواستدالالت و ويف املقام فروعو

  



٢٧٥

ان للواهب كن املوهوب له الوفاء بالشرط، كتميلو وهب بالشرط فلم : )٢٣ مسألة(

 مةيالق أو خذ املثلأ ني بريتخينئذ يح وان له األخذ بالشرط،كما كصرف النظر عن شرطه، 

  .سترجاعاالأو 

 األصلاملوهوب له، فإذا تعذّر  على ك ذلكلمي الواهب مة فألنيالق أو خذ املثلأأما 

  .نيدل كما يف كالبدل  إىل انتقل

ما حقّق كان له الفسخ كن من قبض شرطه كتميمل  إذا ما االسترجاع فألن الشارطأو

ان كه هذه احلنطة فتلفت يعطي أن شرط على تاباًكاسب، فإذا وهبه كيف باب الشرط من امل

 نإ ومتها،يخذ قأان له كه هذه الشاة فتلفت يعطي  أنشرط على انكن إ وأخذ بدهلا،ي أن له

 أو ناقصة، أو منتقلة، أو تالفة، أو ة،يون باقك املوهوبة قد تني الواهب االسترجاع فالعأراد

  .ةريمغ أو زائدة،

  . ال خالفإشكالسترجعها بال ي: ففي األول

  .أيضاًال خالف  وإشكالبال ، متهايق أو سترجع مثلهاي: يف الثاينو

  حق الواهب سابق، ألنّنياسترجاع الع وال االنتقالبط، إاحتماالن: لثالثيف او

 الزماً ه نقالًكألن املوهوب له نقل مل، مةيالق أو استرجاع املثل وصحة االنتقالو

 املوهوب له يف صورة النقل اجلائز ريتخيه يعل وبطل النقل السابق،ي ال ئسترجاع الطارفاال

ه يقتضيالذي و، مةيالق أو عطاء الواهب املثلإ وبقاء اإلنيبو، هلإعطاء الواهب ما الفسخ ونيب

  .نهيل األول له حقه يف استرجاع عيالدل

نقص ماله فله  أنه  من، احتماالن،م الأاألرش كهل للواهب حق النقص : يف الرابعو

  .ان مال املوهوب له فال حق له يف األرشكحال النقص  أنه من ورش،األ

   مل ألنهى، قوأن األول كل



٢٧٦

الشرط،  أو بل النقص مضمون باملثل،  مضمونريون النقص غكي حىت عطه ماله جماناًي

  .دفع عوض النقصي أن هيان علكفإذا تعذر وفاء املتهب بالشرط 

قد  و مالهنيانت للواهب ألا عكة يمة السوقيانت يف القكن إ ادةيفالز: يف اخلامسو

الثمرة،  واللنب وضةيالب والسمن واحلملك نيلعانت يف اكن إ وارتفعت، فال ترتبط باملتهب،

ان ك إذا ون للمتهبكيمنا إ أنه من و املتهب فهو له،كحصل يف مل أنه  من،ه احتماالنيفف

  .الثاين أقرب وصل فال فرع،أال  أن احلال و له،األصل

انت كة، فإذا كبالشر: لي ق،شبهأما  ون الثوبيتلو والنجارة وصارةقالك: يف السادسو

  . املتهب مع الواهب يف السدسكاخلشب مخساً مث صارت بسبب النجارة ستاً اشترمة يق

 ري غكشترا فال وجه الني هي العنيذ العإ ،مة عملهيون للمتهب قكي أن ن األقربكل

 ىتويال ذ إان له ما عمله كاً يال جمان واًين فضولكيعمله مل ن إ ثيح و،هاي فك للمالكاملال

  .)١( مسلمئحق امر

  .اهللا املوفق املستعان وتفي منها ذا القدر،ك ن،قوال مضطربةأ وةريثكملقام فروع يف او

  .ني الطاهرنيبيآله الط وحممد على  اهللاىصل و،باطناً وظاهراً و،خراًآ و أوالًواحلمد هللا

  حممد بن املهدي احلسيين الشريازي

   هـ٩٣ حمرم ١٤الكويت ـ 

  

                                          





٢٧٧

  

  

  كتاب السبق والرمایة



٢٧٨

  

  

  محن الرحيمبسم اهللا الر

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

  .الطيبني الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إىل قيام يوم الدين

  



٢٧٩

  

  ةیماالر وتاب السبقك

  

جعله  إىل ال حاجة وب،رضكق ب فس،)ضرب (وزن على ون الباءك بس)السبق(و

فراغها يف باب إ إىل ةجاملسابقة، فال حا على ن مادة السبق تدل، أل)قابس(ـ مصدراً ل

 أي حناء املسابقة يفأل ك من أعمان كن إ وهو و واحد من الفقهاء،ريره غكما ذك ،املفاعلة

  .)١(عاًيم اهللا مجكأت بيونوا كن ما تيات أرياستبقوا اخلو :قد قال سبحانه وشيء،

 رياخل إىل سبقي نيان أحد السابقك إذا  أو،الشر على ستعمل يف السبقي كذلكو

يف  إالّ أنه ،خر لقتلهاآل و، حمترمإنساننقاذ تسابقا أحدمها إل إذا ماكالشر،  إىل اآلخرو

 على  عبارة عن معاملة خاصة،ات الواردة يف هذا البابياالصطالح الفقهائي تبعاً للروا

  .كلالم يف ذكأيت اليما سكحنوها  وفراساملسابقة باأل

، ك ذلريغ أو سهماً  حجراً أو، الشيءى مصدر ملطلق رمأيضاًا إ ف)ةيالرما( كذلكو

علم حذق يلة بالسهام لضاملنا على ة اخلاصة، فهي معاملةيمث استعمل يف االصطالح للرما

  .أيضاً واحد من الفقهاء ريره غكما ذك ،معرفته مبواقع الرمي والرامي

  السبق (نيورك املذنياالصطالح أن  خيفىالو

                                          





٢٨٠

شمالن يما إلة فرها الفقهاء قبل عصر اآلكمور اليت ذحصرنامها يف األ إذا )ةيالرماو

 ال يف هذا ،لفاظ األيريتغ إىل ال حاجة وثة،يالت احلدلو باآل وةيالرما ول أنواع السبقك أيضاً

 لفاظتباع األها، بل الالزم اريال غ وياملسل ويال وية من املصليتبواب اآلال يف األ والباب

ا يف احلال ما أشبه ال مورد هل والسهم والقول بأن الفرس و،يف الفقه واتيالواردة يف الروا

  :كاب عن ذلجياحلاضر 

 ارةيالط وارةيننا نستعمل السأ ىلذا نر و، أخرألفاظ إىل سالم اإلألفاظ كملاذا نتر: أوالً

انت تقال كارة يالط وقال للقافلة،انت تكارة يالس أن ما أشبه، مع العلم واملروحة والقطارو

انت كاملروحة  وبل،قال لقطار اإليان كالقطار  وارة مثالً،يالعقرب الطك ريللشيء اليت تط

  يف احلال احلاضر بالنسبةلفاظ األكنا نستعمل نفس تلكة، ليتقال لقسم من املراوح اخلوص

ثة، ي احلدشياءاأللى  علفاظ األكنستعمل نفس تل أن لزميذا كه و،ثةي احلدشياءاألإىل 

 ريالتقبل مبا للغ و من االستعماراًس هذا نوعي، ألري الغألفاظملاذا نستعمل  أنه  إىلضافةباإل

  .حي صحريهو غ وقلباً، وقالباً

 ،ةياحلالة البدائ إىل رجاع حالة احلربإالالزم  أن :تبناكرنا يف بعض كنا قد ذإ: اًيثانو

لها انفالت عن كة يالت احلالعمال اآلتن اسإ للعمران، فأقل هدماً و،راقة للدماءإا أقل أل

ا أ ول حال،ك على روهةكانت مكن إ ون احلربإة، فيميقبضة البه إىل ةينسانقبضة اإل

القدر  إالّ أن )غةايالص (تابكله يف يرنا تفصكما ذك السلم األصلمنا إ وة،يحالة اضطرار

 هذا ري يف غريسيالعامل أخذ ن إ :قاليال  وف،يالس وؤدي بالسهمياالضطراري من احلرب 

  كذل و،سالموه يف بدء اإلريما غكوا العامل ريغي أن نياملسلم على ن الالزمإاالجتاه، ف



٢٨١

ة منها، فلماذا ي البندقحيت وسلحة هذه األكاد الوعي يف العامل بوجوب ترجيإن بكمم

 ريغ إىل بالنسبة و،روباحل إىل قوم مقامها بالنسبةي أن نكتميف يالس أن ة مع العلميالبندق

  .ما أشبه وستحق القتلي إنساناحلروب، مثل قتل 

حنوها، فلماذا حترمها  وةيماويكال وةينيوجدريسلحة اهلالنقض باأل إىل ضافةهذا باإل

  .عملها والدول وتقف دون انتشار استعماهلا بل تعلمها

د ينع أن زمالبل الها الزمان قول ازامي، ي على مضألفاظحال فالقول بأا أي وعلى 

 ليامل و مثل الفرسخ،مورل األكات يف ييف الروا وميك الواردة يف القرآن احللفاظل األك

أردنا  إذا ناإ، فلفاظها من األريغ والدرهم وناريالد والساعة والسنة والشهر واملد والرطلو

نرجع  أن نكذا مل نتمإ وون،ؤل الشكهما يف يلإنرجع  أن لزميالسنة  وتابكال إىل الرجوع

هما يف سائر يلإربر عدم رجوعنا ي ال كما أشبه فرضاً، فذل أو ةين اللفظئوهما يف بعض الشيلإ

مة اليت ال جذور هلا آئلة للسقوط ن األإ ف،لفاظاأل إىل بالنسبة حىت نك نتمون اليتؤالش

رجع ي )آله وسلم وهي اهللا علىصل( سالمنيب اإل حىت لذا جند والشجرة اليت ال جذور هلا،ك

قول القرآن يف) عليهم السالم(اء ينب األىلإ و)السالم وةه الصاليعل(م يبراهإ إىل أمته وأمره

قولوا  :قولي و،)١(يف هذا و من قبلنيم املسلمكم هو مسايبراهإم كيملة أب :ميكاحل

آخر  إىل ،)٢(عقوبي وسحاقإ وليمساعإ وميبراهإ إىل نزلأما  ونايلإما أنزل  وآمنا باهللا

منا إ نياملسلمعلى  )آله وسلم وهي اهللا علىصل( ات اليت تالهاكات املبارين هذه اآلإات، فياآل

  ثةيشجرة خبكسوا يل و،سوا بدون جذريم لأ و،نيظهار اجلذور للمسلمإد يتر

                                          

 





٢٨٢

ال  وقةيمنا الفراعنة ال جذور هلم ال يف احلقإ وهلا من قرار، رض مااجتثت من فوق األ

 اءينبهو جذر األو )عليه السالم( ة هو جذر آدمي جذر البشر أولنخ، ألييف غابر التار

  .لةيالفض وانمياإلو

 ةيوميالنا الأعم وةيالنا الفقهأعماة يف يون حمكت أن بجي لفاظحال، فهذه األأي وعلى 

  .ك ذلريغو

 هي اهللا علىصل( ان رسول اهللاكلذا  و،نساناة اإلية يف حيفظ من املدخلما للّ خيفى الو

ن من إ ف،)السلم( إىل )احلرب (ريغي مساء احلسنة، مثالًاأل إىل ئةيمساء الس األريغي )آلهو

اء حي لوجود اإل،احلرب إىل ليمي) حرب حرب حرب ( اسمنسانر اإلكلما تذك أنه الواضح

هذا وعلى  )السلم السلم السلم (لما مسعك أنه ما ثبت يف علم النفس، خبالفكالنفسي 

 ،)١( القدوس السالمكهو اهللا املل لسالم، فاهللا هو السالما: سالمشعار اإل أن نشاهد

ذا ابتعد إ و،)٢()اتهكبر ورمحه اهللا ومكيالسالم عل (: باملسلمىالتق إذا شعار املسلم أن ماك

 )م السالمكيعلو( غةيبص أو )مكيالسالم عل(غة يبصما إ ه،يسلم عليث يح) السالم (أيضاًعنه 

  .) مين السالمكيعل (:)السالم وةاله الصيعل(رب كاأل ي علما قالك

السالم  ونا،يالسالم عل و،كيالسالم عل(:  بالسالم يف الصالةنسانأيت اإلي كذلكو

ن السالم إلمة السالم، فك) عليهم السالم( نيارات املعصومي نشاهد يف زكذلك و،)مكيعل

 ،تاًيمو  أاًيان حك سواء ، للطرفنسان دعاء من اإل،قةية حقيوا حتك إىل ضافةباإل

  اةي احلكيف تل واةيون ساملاً يف هذه احلكي بأن ، مستشهدريغ أو مستشهداً
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 نياء املسلمحي إلسالم من السالمات اليت هي من شعار اإلك ذلري غىلإ و،ةيالباق

  .بالسالم

عدم  ولفاظعادة هذه األإهو  والحظ هذا املوضوعي أن  فالالزم،انكف يكو

 يريتغ إىل عةًياً ذري نفسني املنهزمنيما اختذها بعض املسلمكتوردة  املسلفاظاأل أما ،ةياالزام

 على نطبقي أن بجين العصر إ ف،العصر احلاضر على ا ال تنطبقإ: قولونيث ي، حلفاظاأل

 على ىعطف اهلوي ):عليه السالم(ي  عل قال،العصر على نطبقي سالماإل أن ، السالماإل

  .)١()ىاهلو على ىثما عطفوا اهلدي حىاهلد

مور انت من األكسواء ، مور اليت هي تنفع احملاربةل األكاملسابقة يف  أن مث الظاهر

 كذل و،)بالفتح (قبلو بالس و،جائزة شرعاً وحةي صح،هاريغ أو اتيورة يف الرواكاملذ

عدوا هلم ما أ تقاومها، فقد قال سبحانه  املشهور الأدلةاليت  ودلة مجلة من األطالقإل

  .)٢(قوةاستطعتم من 

  .)٣(اترياستبقوا اخلو :قال سبحانهو

 القاعدة استصحاب ىمقتض أن  مع،)٤(نستبق :وسفيإخوة  قال يف قصةو

يه عل( وسفي أن ماك، كهو نيب قرر ذل و)السالم وه الصالةيعل(عقوب ي و،الشرائع السابقة

  .كقرر ذل وان معهمكهو نيب و) السالم

  :مورأمنا املانع هو مجلة إ و،ك املانع عن ذلسالمظهر من اإليمل و

  .وراتك املذريحرمة الرهان يف غ على دل ما: أحدها
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  .ضاًيفت مسى املدعمجاعاإل: الثاينو

  .عةي عدم انعقاد عقد بدون ورود له يف الشرن األصلإ :الثالثو

  .ل مقطوع بهيان آخر بدون دلكم إىل انكعدم انتقال املال من م: الرابعو

  .ن االلتزام اكمي ال دلةل هذه األكو

 ريالقمار شيء غ و، القمارميالذهن اخلايل حتر إىل هر املنسبق منهااظات، فاليأما الروا

  .املسابقة

  .ح حبرمة القماريات من التصريده ما يف بعض الروايؤي أو كلذ على دليو

: قال )عليه السالم( عبد اهللا أيب ابة، عنيسناده عن العالء بن سإ ب،خيمثل ما رواه الش

ن إه، في املراهن علال بأس بشهادة ولعب باحلمام،يذي ال بأس بشهادة ال: قوليمسعته 

ة حتضر كاملالئن إ :قوليان ك وسابق، ولي اخلىقد أجر )آله وهي اهللا علىصل( رسول اهللا

  .)١( فهو قمارك ذليما سو و،شيالر واحلافر والرهان يف اخلف

س منه املسابقة يل والقمار شيء معروف، ود منع القمار،يري سالماإل أن ن الظاهرإف

انت يف ك أو ، من الوسائل اليت حدثتك ذلريغ والعدو ونةيالسف وارةيالط وارةيمبثل الس

  .العدوك زمان السابق

احلمام يف عرف : ما يف الوسائلكعلب باحلمام، فقد قال بعض الفضالء يأما الذي 

 ه الصالةيعل(ث بداللة استدالله ي من احلدل، فلعله املرادياخل على طلقينة ياملد وةكأهل م

ن هذا ك احلمام، لريص احلصر السابق لغي يف ختصكحصل الشيل فيث اخلي حبد)السالمو

ش للحمام، يمن جهة مشول الر أو ن االستدالل لعله من باب املناط،ف، أليالوجه ضع

   لمة الذيكخصوصاً 
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  .احلمام املعروف إىل لعب منصرفي ولعب باحلمام،ي

 نإل يد تفصيأيت له مزيس ون يف مسألة احلمام،الم اآلكهمنا الي حال، فالأي على و

  .تعاىل شاء اهللا

 مستند أنه  احملتمل بل املظنونمجاعنه من اإل، ألمجاعظهر وجه النظر يف اإلي كبذلو

 مهما ،مجاعن مورد لإلكي مل األصلهي  واتيذا مل تدل الرواإات، فيمثل هذه الرواإىل 

  .ىالصغر ثياً من حان متقنك

  :هيصالة عدم انعقاد العقد ففأأما و

  .املرامات فال أصل ومور يف املسابقةقلنا بدخول هذه األ إذا :أوالً

ثة يانت حدكن إ والعقود أن األصل أن )الفقه (رنا يف مجلة من أبوابكقد ذ: اًيانثو

ن، ي املعاصرنيور بما هو املشهكها، ريغ و)١(أوفوا بالعقود : تعاىل قولهطالق إل،تصح

 ، يف شرح العروة يف مواضع منهاكرنا ذلكد ذق وثة،دث صححوا العقود املستحيح

  .هاريغ  واملزارعة واملضاربة وتاب احلجكك

ظهر من يما كعدم انتقال املال، نعم الفقهاء أطبقوا  أصل  يفشكالظهر اإلي كبذلو

تشارطان ياملسابقة بال شيء ل  أصمنا اختلفوا يفإ وق،بعدم صحة أخذ الس على لمامك

 وريفال جتوز املسابقة بالط (: قال عند قول املصنف،د ننقله بطولهيالم مفكللجواهر  وه،يعل

  ): ةعارصال بامل وال بالسفن والقدم على الو

لعن  واحلصر السابق إىل ه، مضافاًيه علي بقسممجاعننا، بل اإليه بيبال خالف أجده ف(

  نه قمار حرام، نعم عن بعض العامة جواز املسابقةأ وها،رية الرهان يف غكاملالئ
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تعارف  واستعالم حال العدو وتبكور يف محل اليالط إىل اجيان االحتكمع إليباجلم

 اهللا ىصل(نه إ :من طرقهموي املروي بالن وتعارفه بالسفن يف البحر،كقدام اإل على احلرب

نه صارع أ و،ىخربق يف األس ومهاادحإبق يف  س،ني سابق عائشة بالقدم مرت)آله وهيعل

ن مل كل و.اهيأخذ منه ثالث ش وه يف الثالثمشاة فصرع خص على ل مرةكثالث مرات 

  .عرفت ماك عندنا، بل الظاهر الثابت خالفه كثبت شيء من ذلي

  : ه قوالنيي فك فقد ح،أما جوازها بدون عوضو

  .واكس و، احلصرق املروي يف خرببمنشأمها فتح الباء يف لفظ سن إ :ليق

 رية بذل العوض يف غيعدم مشروععلى  إالّ دلي ال ،ول الذي هو املشهور األىفعل

  .صالة اجلوازأ على ىبقي، فك ذلريها لغيال تعرض ف والثالثة،

 أن ،كذلكتها يول مع شهرة روارجح األين كاملنع مطلقاً، ل على دلي: الثاينوعلى 

ة عن املعارض، يصالة اجلواز خالأ ىقبي ف،ملنع مطلقاًا على رفع داللتهاين يمراحتمال األ

ثبت يما مل أاللعب مع  ورجها عن اللهوخيها يح عليان ترتب غرض صحكمإ إىل مضافاً

نئذ يجوز حي، فكالت املعدة ملثل ذلشمل ارد عن اآليث ي حبطالقوجه اإل على هماميحتر

  .وريالط ونصل على الت اليت ال تشتملاآل واملصارعة ورفعه ورمي احلجر وقداماملسابقة باأل

صلوات ( مبحضر من النيب )هما السالميعل( نياحلس و مصارعة احلسنكلعل من ذلو

 كومن ذل، )١(أيضاً) عليه السالم(مها مما هو مروي عن احلسن ريغ واتبتهماك وم)هياهللا عل

   ه،شهر خالفاألن إ :اضين يف الركمن تبعه، ل ونيديه جزم به ثاين الشهريغو
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ة يف يمام اإلإمجاعه يعل أن رةك عن التذيكح احمليصر واحملقق الثاين ور املهذبهابل ظ

 حرمة اللهو على مبا دل و املزبور املعتضد بالشهرة،مجاعورة، مث اختار اإلكمور املذع األيمج

مر من املعتربة املنجرب  خصوص ما وورات منهما بال تأمل،كون املسابقة يف املذك واللعبو

  عند الرهانةكتنفر املالئ على لو يف اجلملة الدال ولكعمل ال وور سندها بالشهرة، بلقص

  .ر حمرمح يف بعضها بأن ما عداها قماي مع التصر،حبها ما خال الثالثةالعنها صو

 معلوم الصحة مع ريبذل العوض غ على الرهانة توقف صدق القمار وىدعوو

ة يصحة روا على نةيله قرك كرمبا جعل ذل و،عادةً وة بدونه عرفاًيما الرمايصدقهما س

 ة،ية نفي املاهرادإ انكمإ لعدم ،عدم الصحة بل احلرمة ظاهرة على وين اليت داللتهاكالس

 أو ،ةياملشروع وامها اليت منها الصحةكع أحينفي مجما إ هو و،أقرب اازات على ملحيو

 أدلةما مع االعتضاد مبا عرفته من ية بال شبهة، سينه املتبادر من نفي املاههما خاصة، ألينف

  .احلرمة

 على احلرمة على ةيال داللة يف الروا أنه ة منيفاكظهر اجلواب عما يف الي كبذلو

  :نيالنسخت

يف هذه  إالّ العوض وال فضل للسبق أو ،كال متل أن ال لزوم أن تملحيالفتح  على نهإف

املالعبة مع  أو  الفعلميحتر على  داللة هلانئذ فاليح وها،يسابق عليفعال اليت  األنيالثالثة من ب

  .أيضاً العوض ميحتر على دلي الثالثة، بل ال ري يف غأيضاًالعوض 

يف  إالّ مور هذه األأمثالون معناها ال اعتداد بسبق يف كي أن تملحيون كالسوعلى 

  .ميالتحر على هايال داللة ف ويف الثالثة، إالّ ال فضل لسبق أو الثالثة،

  .رهاكب يف بعد االحتماالت اليت ذيذ ال رإ بعد ما عرفت، ىما تركذ هو إ
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 على ة، بل أطبقوايان شيء منها يف الروايجر إىل صحابصر أحد من األيهلذا مل و

 أو منا اختلفوا الختالف النسخة يف متعلقها، هل هو العوض خاصةإ واحلرمة، على داللتها

ا مع ما مينبغي القطع بفساده، سي بل ،رهك من صحة ما ذقطبان هذا اإليأ ونفس الرهانة،

 )عليهم السالم (أخبارهم و،خر الظاهرة يف احلرمة األدلةات، بل لأليعرفت من الروا

آخر  إىل ،)نقلناه بطوله جلودة حمصوله واضيشف بعضها عن بعض، هذا حاصل ما يف الركي

  .عبارة اجلواهر

دار  إذا نهإلها، فيمما هو من قب الثالثة ريان، فالظاهر صحة عقد السبق يف غكف يكو

 س بقمار ذاتاًيه فجعل ما ليالشارع وسع فن إ :قالي بأن ، التصرف يف لفظ القمارنيمر باأل

ل شيء ما عدا الثالثة، كرد الشارع ي بأن مل ،ه لفظ القمارييف املوضوع عل أو عرفاً قماراً،و

  .العرف ذهن إىل ان الثاين أقربك ،بل القمار اخلارجي

منا إ وماراً،قراه العرف يحرمة ما عدا الثالثة مما ال  على هاية ال داللة فيه فالروايعلو

 أو باملصارعة أو بالعدو أو  العرف املسابقة بالسفنىريان حرمة القمار، فهل يد بية تريالروا

نه إ ل هلميان مع املال قماراً، بل لو قك إذا حيها لغرض صحريغ أو طائراتلبا أو اراتيبالس

الزراعة  و التجارةنوع من التوسع، مثل قوهلم جمازاً على أوا اللفظ خارجاً عن معناهر رقما

 إىل  الزرع،كاحتمال هال و الحتمال اخلسارة يف التجارة،همايؤمن الربح فينه ال قمار، أل

  . واضحرية غيالروا إىل  الثالثة حمرمة استناداًري فاجلزم بأن غ،ك ذلريغ

 مجاعاإل أن ذ قد عرفتإالمهم، كرراً يف ك مى املدعمجاع اإلظهر وجه النظر يفيمنه و

    يف مثلمجاعال فال مستند لإلإ و،ةيالروا إىل ظاهر االستناد
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حرمة  على ليالن فال دليذا سقط الدلإ و،ك ذلريغ أو شفاًك أو ون لطفاًكياملقام بأن 

  .العوض أو األصل

ن كل(: اض بقولهي الذي نقله عن الرالمه املتقدمكره اجلواهر بعد كما ذ أن علميمنه و

ب يذ ال رإ، كاد عقد السبق بذلجيإد يرأ إذا عدم الصحة وق احلرمةيالتحق أن علمي أن نبغيي

 ) عن النهي يف خرب احلصرصل، فضالًلو لأل وبدونه أو ان بعوضكته، سواء ييف عدم مشروع

  . الصناعةىملال مقتضلو مع ا وكاد عقد السبق بذلجيإ أن  ظاهر الوجه، بل قد عرفتريغ

 صلونه عقد سبق، فالظاهر جوازه لألكجهة  على فعله الأما ( :مث قال اجلواهر

ما ورد من  والعلماء، وعواممصار من األاأل وعصارع األيفعله يف مج على ة املستمرةريالسو

مهما، بل ما أالتقاطهما حب قالدة  واتبتهماكمو )عليهما السالم( نياحلس ومصارعة احلسن

بق لو قلنا بصحة س وبقلعائشة بقدمه فس )آله وهي اهللا علىصل( وته العامة من مسابقة النيبر

بعد ي، بل ال ك ذلريغ ونه من املداعبة مع الزوجةعدم منافاة مثله ملنصب النبوة، أل وكذل

عوض شرعي  أنه الوعد به مع استمرار رضامها به، ال و،كذل على باحتهم العوضإجواز 

يف طرق العامة من املسابقة  )آله  وهي اهللا علىصل( ه ما روي عن النيبيمل علحيد ملتزم، بل ق

  .المهك آخر إىل ،) الثالثهايأخذ الش وشاة فغلب الثالثة على بالقدم مع أشخاص ثالثة

صلح يما أشبه ال  وي مثل مسابقة عائشةوذ بعض ما رإه بعض نظر، يان فكن إو

 لكضامها به مشراللعب مع استمرار  وكذل على العوضباحتهما إعدم بعد جواز  ومستنداً،

  . يف القماركقال مبثل ذلي، فهل األصلصحة  على ليدل الدليمل إذا 

عبد اهللا  أيب ، عنري ما رواه أبو بصإطالقز ب اجلواطالقن االستدالل إلكمينه إ مث

  مالعبة والرهان إالّ ةكس شيء حتضره املالئيل:  قال)السالم وه الصالةيعل(
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قد  و،كالقمار اخلارج عن ذل إالّ ةنل أقسام املراهكن الرهان شامل لإ ف،الرجل أهله

ضر حيان ك أنه ،)السالم وه الصالةيعل(عبد اهللا  أيب أطلق يف خرب حفص بن البختري، عن

  .الرهانوالرمي 

 مثل ، الواردة عن طرقنا،انت ضعافاً يف سندهاكن إ واتيرناه بعض الرواكد ما ذيؤيو

 )عليهم السالم (، عن آبائه)عليه السالم (د الشحام، عن الصادقيرواه الصدوق، عن زما 

 مع احلسن و)عليها السالم( ت فاطمةيلة بيذات ل) آله وهي اهللا علىصل( دخل النيب: قال

اصطرعا، فقاما  وقوما: )آله وهي اهللا علىصل(  فقال هلما النيب)عليهما السالم( نياحلسو

 اهللا ىصل(  يف بعض حاجاا، فسمعت النيب)عليها السالم ( فاطمةقد خرجت وصطرعايل

  أتشجع هذااعجباً وا أبةي:  فاصرعه، فقالتنياحلس على ا حسن شديه يإ: قولي )آله وهيعل

 ا حسن شدي :ناأأقول  ن أنيترض أما ةيا بني:  فقال هلا،ريالصغ على ريبكهذا، تشجع العلى 

  .)١(احلسن فاصرعه على  شدنيا حسي: قوليل ي جربائيبيهذا حب و فاصرعه،نياحلسعلى 

 إىل وماًيخرج  )آله وهي اهللا علىصل( النيب أن :مجهور يف درر اللئايل أيب  ابنىروو

 هي اهللا علىصل( بالقوة، فقال لرسول اهللاان موصوفاً ك غنماً له ىرعياً ي أعرابىبطح فرأاأل

شاة، : ، فقالما تسبق يل: )آله وهي اهللا علىصل(  فقال،تصارعين أن كهل ل: )آلهو

 ىصل(  فقال،العود إىل كهل ل: عرايبفقال له األ) آله وهي اهللا علىصل( فصارعه فصرعه النيب

، ) اهللا عليه وآلهىصل( ، فصارعه فصرعه النيبىخرأشاة : ، قالما تسبق: )آله وهياهللا عل

 فأسلم )عليه السالم( فعرض ،كري، فما أحد صرعين غسالماإل ي علأعرض: عرايبفقال األ

  .)٢(ه غنمهيورد عل

   ظاهر،رية يف واقعة غية بأا قضيرواللحسائي ه اإليتوج أن ظهري كبذلو

                                          







٢٩١

 جواز املسابقة باملصارعة احتجاجاً بفعل النيب على ةيقال مجاعة ذه الروا(: قال

 على  اعتماداًك من ذلصحاب فمنع األ،ةيما هو مضمون الرواكهلا،  ) اهللا عليه وآلهىصل(

 ىصل( ل النيبعة يف واقعة، فَير صحة سندها فهي قضيتقدوعلى  ة،ياستضعافاً للروا واألصل

 احملل، كذل على قتصر ايها، بل ريغ إىل ىتعدي لغرض مقصود، فال كذل )اهللا عليه وآله

 ) من مجلة املعجزاتكان ذلكعرايب، ف األك ذلسالمان إلكمنا إ كن الغرض من فعل ذلإف

  .انتهى

 إسالمجل فعل حمرماً أل)  اهللا عليه وآلهىصل(النيب ن إ :قالي أن صحيهل نه إ :هيذ فإ

ان ك ) اهللا عليه وآلهىصل( يبالن أن نا نعلمأعجاز مع ث اإلين من هذا احلدي مث يف أ،عرايباأل

اً، انإنس نيان له قوة أربعك ) اهللا عليه وآلهىصل( أنه اتياً يف بدنه، بل يف بعض الروايقو

  .اً، بل هذا هو الظاهريون صرعه عادكي أن نعميفماذا 

رافع أيب  إىل سنادهإ، بى يف بشارة املصطفي نقلها الطربىخرأة يان، ففي رواكف يكو

هو صيب باملداحي، فاذا أصاب  و)عليهما السالم(ي  علالعب احلسن بنأنت ك: قال

 اهللا ىصل(  محله رسول اهللاب ظهراًكترأ كحيو :قولي ف،امحلين: مدحايت مدحاته، قلت

 :قولي ف،ملينما مل حتك كمحلأال : ذا أصاب مدحاته مدحايت قلتإ ف،هكترأف ) آله وهيعل

 آله وهي اهللا علىصل( حتمل بدناً محله رسول اهللا أن ىما ترضأو( فامحله)١(.  

 بصحة قالي أن نكمي املنع أدلةعدم داللة  وة،يروالا وةي اآلإطالقرناه من كما ذوعلى 

ن إ و،إشكالة بال يق فالظاهر احللببدون الس أما ،)بالفتح (قبقاع عقد املسابقة مع السيإ

اللعب  واللهو أن  علىليال دل و، قماراًىسمي ال كن ذلإما عرفت، فكه مجاعة يل فكشأ

  .كذل خالف على ليحمرمان مطلقاً، بل الدل

                                          





٢٩٢

 رتعيرسله معنا غداً أ ):لسالما وه الصالةيعل(وسف ية يف قصة ميركة الييف اآلو

ع ي القاعدة صحة مجىمقتض أن علميمنه  وس حمرماً،ي فاللعب ل،)١(نا له حلافظونإ ولعبيو

  .القفز والسباحة وليمحل الثق واراتةكال ورة السلةك ورة الطائرةكأنواع املسابقة بال

ان للنظم ك إذا ماي فعداء، بلان لألكتص املسابقة احملللة مبا خيال  أنه علميمنه  أن ماك

الب كق اليتسب أو ذا،كون له كيثر نظماً كاأل أن قرروني وسيصنعه البولي، مثل ما أيضاً

 املسابقة يف كذلك واخلطر، ومواضع الضرر على طرةيالس ووجب النظمي مما  مثالًيسيالبول

ة يقالئ من أنواع املسابقة العك ذلريغ وارات،يح السيتصل وفراسعالج األ وىسعاف اجلرحإ

  .بدونه ولها مع السبقكة ي القاعدة حلىن مقتضإ قماراً عند العرف، فىاليت ال تسم

 أن تسابقا يفي أن  مثل،صحياً مل يئن عقالكيمل  أو عد يف العرف قماراً،يان كنعم ما 

ب يتعذ على قدريهما يأ أو ثركل الطعام أكأي أو ثركدخن أي أو ثركشرب املاء أيهما يأ

ب حمرم، سواء يمطلق التعذ أن ، مع وضوحنياملعذب للمساج إىل بالنسبةثر ك أنياملساج

ما ك ،بالباطل أو ب من سجن باحلقيتعذ إىل سواء بالنسبة واملسلم، أو افركال إىل بالنسبة

حدمها أ يف املسابقة، فنيسا داخلي لنين النوعين هذإ ف،هريغ وتاب احلدودك  يفكرنا ذلكذ

 ريه غين املسابقة فك يف نفسه لان حملالًكن إ وأحدمها و،يف نفسهـ هو الثاين وـ  حمرم

 أما ،وجب الضرريمل  إذا ثركدخن أي أو ثركشرب املاء أيهو من  و،ةيحة لعدم العقالئيصح

  . حرامكن نفس ذلإأوجب الضرر، فإذا 

                                          

 



٢٩٣

 أو د الذي منع عنه الشارع، مثل املصارعةيوجب الضرر املتزاينعم اللعب الذي 

تعارف يف هذا الزمان يما كما أشبه  أو القتل أو ذنصلم األ أو ني العأبة لفقمة املوجكاملال

 خارج عن حمل كذل و،أيضاًه يحنوه، حمرم املسابقة ف واده الضررجيحمرم يف نفسه إلنه إ ثيح

  .البحث

تسابقون يف يالسراق  أن ن الغرض منها احلرام، مثلك ل،أما املسابقة احملللة يف نفسها

هم، يس القبض عليالبول أو أراد صاحب املال ووا السرقة إذا أرادلموا الفرارتعي حىت العدو

ه قبح يون فكيمنا إ ون حراماً،كيمل  الإ و، حراماًكان ذلكن قلنا بأن مقدمة احلرام حمرمة إف

  .ة احلرام يف باب التجرييروا يف نكما ذك ،فعلي فاعلي ال

خوف الضرر  أو  قطع بالضرركلن هناكي مل إذا ون حمللةكمنا تإمث يف املسابقة احملللة 

 ،الطرف على ان ضرراًك أو  حتمله،نساناإل على رمحيمما ر ان الضرك إذا ماياً فيخوفاً عقالئ

ب جي أيضاًاً ي عقالئاحتماله احتماالً أن ال حرمت املسابقة ملا قرر يف مبحث الضرر منإو

الصوم  والصالة وب الطهارة يف باكذلك وال ضرر يف مبحث كروا ذلكما ذك ،اجتنابه

  .تبكال يف هذه كقد نقحنا البحث يف ذل و،باملناسبة

  



٢٩٤

 على  بعث العزم ـةيالرما وأي السبقـ  وفائدما(:  قال يف الشرائع:)١ مسألة(

  .)ارسة النضالمة للمياهلدا واالستعداد للقتال

  .نيافركيف حرب ال أي :أضاف يف اجلواهرو

ن احلرب ال ختتص ن من باب املصداق، أليافركب الره من حركما ذ أن  خيفىالو

مة ال من كورة من باب احلكالفائدة املذ أن ماك، أيضاً ة حرب البغاكلن، بل هنايافركبال

النتفاء ما إ ،كة ذليرمالا أو  من السبقنيالطرف أو طرافن قصد األكيباب العلة، فلو مل 

  .مكان االستحباب هو احملك كما أشبه ذل أو املوضوع

ة يون النكما تي ف داخالًكان ذلك بقصد حرام ىرام أو سابق أنه إذا نعم قد تقدم

 ثيح و مثالً،يمن باب التجر أو ون من باب مقدمة احلرامكي و،العمل بنفسه حملالً وحمرمة

 نساناإل أن  ثابت يفأيضاًاالستحباب  أن  فالظاهرةاملراما واالستحباب ثابت يف املسابقةأن 

  .كما أشبه ذل أو يرمي أو ليطارد اخلي أن  أو،اًريثكعدو عدواً يأن ك ،كعمل وحده ذلي

 أو ،احلمار والفرسكوان ي من احلنون حتتهما نوعاكي أن نيال فرق يف االستحباب بو

  .نيالفرسكنوع واحد  أو ،بلاإل والفرس

طائرة،  أو ارةيس أو نةيسف أو  يف قطار،اهلواء والبحر و الربنيعلم حال املسابقة بيمنه و

فرس بال  و،بكفرس مع را و،نيبكرا ونيراجل و،راجل وبك رانيبل حال املسابقة ب

 نسانقد ورد عمل اإل و من سائر الصور،كما أشبه ذل أو ،بكالمها بال راك أو ،بكرا

  :اتيالرواوحده يف بعض 

سأله عن ي )السالم وه الصالةيعل(جعفر الثاين أيب  إىل تب ابن زادان فروخكفقد 

  ديريمنا إ ود،ي طلب الصكد بذليريد ال يض يف الصكري الرجل



٢٩٥

  .)١(هوللّ إالّ كال بأس بذل:  قال، التصححكبذل

 العقل، بل ومجاعاإل والسنة وتابكاملسابقة ال أصل  علىدليان، فكف يكو

ات متواترة ي رواكهنا أن ماكم، يكتاب احلكات اليقد تقدم بعض آ و،ةريالس والضرورةو

  :كبذل

 هي، عن أب)عليه السالم( عبد اهللا أيب م، عنيبراهإاث بن يين، عن غيلكال ىفقد رو

 )آله وهي اهللا علىصل( رسول اهللان إ :)يهما السالمعل (نياحلس علي بن عن ،)يه السالمعل(

  .)٢(جعل سبقها أواقي من فضة ولي اخلىأجر

سرح  على ونكأغار املشر: قال )عليه السالم( عبد اهللا أيب د، عنيعن طلحة بن زو

يف  )آله وهي اهللا علىصل( ا سوء صباحاه، فسمعها رسول اهللاي: ها منادي فىنة، فنادياملد

 فرس له، على ه، مث حلقه أبو قتادةأصحاب  أولانك وب فرسه يف طلب العدوكاجلبل، فر

 فطلبوا ،ال بطر وه أشريس فيف ليسرج دفتاه ل )آله وهي اهللا علىصل( ان حتت رسول اهللاكو

العدو قد انصرف ن إ ا رسول اهللاي: ل، فقال أبو قتادةيتتابعت اخل ولقوا أحداً،يو فلم العد

سابقاً  )آله وهي اهللا علىصل(  فاستبقوا فغلب رسول اهللا،نعم:  فقال،نستبق أن تين رأإف

  .)٣( فرسهعينيهلو اجلواد البحر نه إ شي من قركأنا ابن العوات: هم فقاليهم، مث أقبل عليعل

هم يمنا تقدم علإب خاطرهم بأنه يي تط أراد)آله وهي اهللا علىصل( ن الرسولأك: أقول

  :نيألمر

                                          









٢٩٦

  .)١(شيالشهامة يف قر و من النساء املعروفات بالشجاعةكابن العواتنه إ :ولاأل

بار بأن كتعارف عند اليب اخلاطر ييمن تط هذا النحو والبحر،كجواده ن إ :والثاين

  .)٢(عجز الصغار عنهي عملوا عمالًا  إذماي الصغار فىأخذوا من رضي

 اهللا ىصل( رسول اهللان إ :)عليه السالم( عبد اهللا أيب د، عنية طلحة بن زييف رواو

  .)٣(قيمسجد بين زر إىل ىضمرت من احلصأل اليت ي اخلىأجر )آله وهيعل

  .نةيمها موضعان يف املد: أقول

: ثييف حد )آله وهي اهللا علىصل( قال رسول اهللا: ة، رفعه قالريعن عبد اهللا بن املغو

مالعبته امرأته،  وه عن قوسه،يرم وبه الفرس،يديف تأ: يف ثالث إالّ ل هلو املؤمن باطلك

  .)٤(ن حقإف

ة لتنفر عند كاملالئن إ :)السالم وه الصالةيعل( الصدوق، عن الصادق ىقد روو

   سابققد والنصل، وشيالر واخلف و ما خال احلافر،تلعن صاحبه والرهان

                                          



 

 

 













٢٩٧

  .)١(لي اخلىأجر ود،يسامة بن زأ )آله وهي اهللا علىصل( رسول اهللا

الرمي سهم من سهام : قال )عليه السالم( عبد اهللا أيب د، عنية طلحة بن زييف رواو

  .)٢(سالماإل

يف  )آله وسلم وهي اهللا علىصل( قال رسول اهللا:  رفعه قال،ةرية عبد اهللا بن املغييف رواو

 : قال)٣(﴾ِمن ِرباِط الْخيِلا استطَعتم ِمن قُوٍة وأَِعدوا لَهم مو﴿ :جلعز وقول اهللا 

الرمي)٤(.  

 ضر الرميحيان كنه إ ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب فص بن البختري، عنعن حو

  .)٥(الرهانو

 إالّ سبقال : قوليمسعته : قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن عبد اهللا بن سنان، عنو

  .)٦( النضالعينينصل،  أو حافر أو يف خف

قال : قال ،)عليه السالم( هيب، عن أ)عليه السالم ( بن علوان، عن جعفرنيعن حسو

  .)٧(خف أو نصل أو يف حافر إالّ ال سبق: )آله وسلم وهي اهللا علىصل( رسول اهللا

قدم : قال ) السالمعليه( عبد اهللا يب أ النبال، عنريشجرة، عن عمه بش علي بن عنو

:  قال، هذهكا رسول اهللا تسابقين بناقتي :فقال )آله وسلم وهي اهللا علىصل( النيب على أعرايب

 م رفعتموها فأحب اهللاكنإ: )آله وسلم وهي اهللا علىصل( عرايب، فقال النيبفسابقه، فسبقه األ

  .ثي احلد)٨(ضعهايأن 

                                          



















٢٩٨

قال :  قال)السالم وهم الصالةيعل( يعل ئمة، عناأل إىل ات، بسندهية اجلعفرييف رواو

 ،ك من قوسكيرم: ان من ثالثةكما  إالّ ل هلو باطلك: )آله وهي اهللا علىصل( رسول اهللا

  .)١(نه من السنةإ، فك أهلكمالعبت و،ك فرسكبيتأدو

رخص يف  )آله وهي اهللا علىصل(نه إ ):آله وهي اهللا علىصل( ، عنهسالمعن دعائم اإلو

  .)٢(نهايسابق ب ولي اخلنيالسبق ب

 م الرميكءنابأموا علّ: )آله وهي اهللا علىصل( ات، قال رسول اهللايث اجلعفرييف حدو

  .)٣(السباحةو

نه إ ،) اهللا عليه وآلهىصل( ، عن رسول اهللامجهور يف غوايل اللئايل أيب ة ابنييف رواو

اهللا عليه وآلهىصل( ترامون، فقال رسول اهللاينصار  بقوم من األمر (: ينا يف احلزب الذأ 

 اهللا ىصل(ه رسول اهللا يغلب حزب في لن :قالوا و،خر احلزب اآلك، فأمسردعه ابن األيف

سبق بعضهم بعضاً، يل واحد رشقاً فلم ك ى، فرممكين أرمي معإارموا ف: ، قال)عليه وآله

  .)٤( سبق بعضهم بعضاًيدهم ال  أوالأوالد وأوالدهم وترامونيزالوا يفلم 

 ترامونينصار  بقوم من األمر ) اهللا عليه وآلهىصل(نه إ :ثيرر اللئايل يف حديف دو

 يف وهمي فك ذليبق وى،خر األني الفرقتىحدإسبق يقا فلم شل فرقة منهما رك مع ىنه رمإو

  .)٥(سبق أحد منهم صاحبهيترامون فال يدهم أوال

  جمالسة ومكايإ: قوليه مسعت: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب د يف أصله، عنيعن زو

                                          

 











٢٩٩

 إالّ الرهان ومكايإ و، تنفر عند الرهانكذلك و،ة لتنفر عند اللعانكن املالئإاللعان، ف

  .)١(ةكنه حتضره املالئإش فيالر واحلافر ورهان اخلف

نه إ ،) اهللا عليه وآلهىصل( ، عن رسول اهللا)عليه السالم( ي علعن الدعائم، عنو

 إالّ ال سبق: قال و، أواقي من فضةكجعل يف ذل ونهايسابق ب و،لي اخلنيرخص يف السبق ب

النصل نصل  وبل،اخلف اإل ول،يعين باحلافر اخلينصل،  أو حافر أو يف خف: يف ثالث

  .)٢(عين رمي النبليالسهم، 

: قال هلايناقة  ) اهللا عليه وآلهىصل( ان لرسول اهللاك: ب قاليد بن املسية سعييف رواو

ا ي: لي فق،رة فسابقها فاغتم املسلمونكب على تا سبقت، فجاء أعرايبتسابق إذا ،العضباء

ئاً يف يرفع شيال  أن اهللا على حقاً: ) اهللا عليه وآلهىصل( رسول اهللا سبقت العضباء، فقال

  .)٣(وضعه إالّ رضاأل

  .)٤(وضعه إالّ ئاً يف الناسيرفع شيال : ىة أخرييف رواو

 اهللا ىصل(عهد رسول اهللا  على نتم تتراهنونك هل كسأل ابن مال:  قال،ديلب أيب عنو

 كفرس له فسبق فسر بذلعلى  ) اهللا عليه وآلهىصل( نعم راهن رسول اهللا:  فقال)عليه وآله

  .)٥(أعجبهو

 ) اهللا عليه وآلهىصل( بل رسول اهللاإر ك يف ذعن ابن شهر آشوب يف املناقبو

  .)٦(تسبق انت الك :العضباء

                                          















٣٠٠

 يف نصل إالّ سبق ال: قال أنه ،) اهللا عليه وآلهىصل(  رسول اهللاعن درر اللئايل، عنو

  .)١(حافر أو خفأو 

  .فتحها وون الباءك بس،قبروي ِسو

  .اتي من الرواك ذلريغإىل 

  مسنداًك املستدرى، فقد رو)٢(ىرامنه إ) عليه السالم( مام الباقرة اإلييف روا أن ماك

هشام يف على  )عليه السالم( هير دخوله مع أبكذ أنه ،)عليه السالم( مام الصادقاإلإىل 

 خاصته وقوف وجنده وكر املليسر على ذا قد قعدإ وفدخلناـ  :قالأن إىل ـ  ،الشام

  فلما دخلنا،رمونياخ قومه يشأ وقد نصب الغرض حذاه وأرجلهم مساطان متسلحان،على 

ين إ:  فقال له، الغرضكومقاخ يشأا حممد ارم مع ي: قالو أيب ىنا خلفه، فنادأ وأيب أماميو

 ىصل(ه حممد ينب ونهيحق من أعزنا بد و: فقال،ينيتعف أن تيربت عن الرمي، فهل رأكقد 

  .كيعفأ ال )سلم وآله وهياهللا عل

خ، مث ي قوس الشكعند ذل أيب ، فتناولكأعطه قوس أن ةيمأ خ من بينيش إىل أومأمث 

 ىه، مث رمي وسط الغرض فنصب فىمر وبد القوس، مث انتزعكتناول منه سهماً فوضعه يف 

سهم بعضاً يف جوف أشق تسعة  حىت ينصله، مث تابع الرم إىل ة فشق فواق سهمهيه الثانيف

 ىأنت أرم وجعفر أبا ايأجدت : قال أن  إىلكتماليضطرب يف جملسه فلم يهشام  وبعض،

  .ما قال على ته الندامةكربت عن الرمي، مث أدرك كنأ هال زعمت ،العجم والعرب

رض األ إىل طرقأ و، بهعده يف خالفته فهميال و أيب ن أحل قتلكيشام مل ان هكو

 فهم به، أيب  له، فلما طال وقوفنا غضبنيأيب واقف حذاه موامج وأنا وهي فىطراقة تروإ

   ىريالسماء نظر غضبان  إىل غضب نظرإذا ) عليه السالم( أيب انكو

                                          

 





٣٠١

  .الناظر الغضب يف وجهه

تبعه، أنا أ وريالسر إىل  أيبا حممد، فصعدي  إيلّ:قال له أيب  منكذل  إىلملا نظر هشامو

  أيب، مث أقبلنيميقعدين عن أ ونه، مث اعتنقينيميقعده عن أ واعتنقه وهيلإ م من هشام قافلما دىن

هم، ي فكش ما دام مثليسودها قريالعجم  وزال العربيا حممد ال ي: بوجهه فقال لهأيب على 

تعاطونه ينة يأهل املد أن قد علمت:  فقال،م تعلمتهكيف  و هذا الرميكم من علّكهللا در

ت مثل هذا يما رأ: ه، فقال لهيلإ عدت كته، فلما أردت مين ذلكام حداثيت مث تريته أيفتعاط

رمي جعفر مثل يأرمي مثل هذا الرمي يرض أحداً يف األ أن ما ظننت والرمي قط مذ عقلت،

 آله وهي اهللا علىصل(ه ينب على نزهلما اهللاأن يالتمام الذ ومالكنا حنن نتوارث الإ:  فقال،كيرم

  .)١() سلمو

  .ها يف اجلملةيلها ال مناقشة فك ف،ةريالس والضرورة والعقل ومجاعأما اإل

ع يون سابقاً جبمكي أن لزميال  وها معرفة السابق،ريغ وفراس، بلالالزم يف األن إ مث

ن املقررة عندهم يف االشتراط، فقد ي حسب املوازما أشبه، بل الالزم أو ذنهأب أو جسده

ل خاص يف ينه ال دلإ، فك ذلريبغ أو ذنهأب أو بعنقه أو ل بدن الفرسك بميشترطون التقدي

  .ورةكمور املذلزوم السبق بأحد األ

  . املتعارفكذل إىل ا العقد مطلقاً انصرفيأجر و متعارفكان هناك إذا نعم

 املائة إىل حىت وعشر ومخس وأربع وثالث وني اثنني بون املسابقةكت أن نكمي أنه ماك

  .ما أشبه يف هذا العصر وجاتا يف املسابقة بالدركن ذلكميما كلف، األو

                                          





٣٠٢

د ق واثين عشر فرساً، إىل ان املتعارف عندهم املسابقةك، فقد نياملسلم إىل أما بالنسبة

   : بقولهكره املسالكذ

قد  وبذل له وحده،يغلب ن العوض يف األالسابق ظاهرة، أل إىل اجياالحت فائدةُ(

معرفة  إىل حتاجيذا فكه وئاً آخر دونه،يللمصلي ش وئاً،يعل للسابق شجيه بأن ري مع غكشتري

  .ترتبوا يف احللبة إذا نيأمساء املتسابق

س ملا بعد يل وهي اتمعة للسباق، و احللبة:لية عشرة من خيقد جرت العادة بتسمو

 افكال وسر الفاءكب) لكالفس (قال لهيلها، فكل ييء آخر اخلجيالذي  إالّ العاشر منها سهم

  :بضمهماأو 

 أو أظهرها أي  عن نفسهىنه جل، ألك بذليهو السابق مس و)ىال(العشرة ) فأول(

  .ث سبقي مهته حىجل أو ،ةيأظهر فروس و عن صاحبهىجل

مها  والسابق ي رأسه صلوياذحي أنه ره املصنف منك ملا ذ)ياملصل(هو ) الثاينو(

  .مشاله و الذنبنيميان عن بتالعظمان النا

  .)الثالث (التايل للمصلي هوو

  .فاقه أي نه برع املتأخر عنهأل) البارع (هيليو

  .ط فلحق بالسوابقأنه نشكاح النشاط في االرتن به أليمس) اخلامس ( هو)املرتاح(و

صار ذا حظوة ي  أ حلق بالسوابق،نينه حظي عند صاحبه ح أل)ياحلظ( :)السادس(و

  .ب يف مال الرهانينص أي عنده،

  .ها فلحقهاير علك أو هايلإمال  أي السوابق، على نه عطف أل)العاطف( :)السابع(و

  .أمل اللحوق بالسوابقينه  أل)املؤمل( :)الثامن(و

احلجرة  إىل  الدخول إذا أرادلتطمينه  مفعول، ألعىنل مبيفع وزان )مياللط( :)التاسع(و

  .سوابقاجلامعة لل

ل ملن يق إذا وت ربهك به لسي مس،دهيوز تشدجي ومصغراً خمففاً) تيكالس ():العاشر(و

يء يف جيهو آخر فرس  و)لكالفس(ت هو يكالسن إ :ليق ونقطاع العدو عنده،ال  أو،هذا

  . انتهىالرهان ـ



٣٠٣

  : قال)صابنال(تابه ك عشر أبو نصر الفراهي يف ينقد مجع االثو

  ي راكيتاخنت هر  ده اسبند در

  لكب نامي است روشن نه مشيبترت

  تايل وي مسلي مصليجمل

  مؤمل ويعاطف حظ وچه مرتاح

  )١(يت، أرب حاجت، عرق خيكس وميلط

  دل حشا ونجنا وقلب وفؤاد است

  نكيگر احلاق مي دين ده دوئيبد

  لكگر چه فسيد و هست قاشوريكي

ن أل وماً للشعر،يتمما أشبه ت و)الفؤاد( و)رباألو( )احلاجت(بـ  منا جاءإأنه كو

 ،)يخ (فارسي العرق و،عندهم عرق يف وقت املسابقة وهؤالء املتسابقون عندهم حاجة

  .التأخر وفئدم للتقدمأرجتف ي نين املتسابقرها، ألكمنا ذإما أشبه  والقلبو

 على لهمكل أو ولالعوض لأل أن ه منريتبعه غ و،هري تبعاً لغكره املسالكما ذن إ مث

 نار،يول دلأل: ذا قال مثالًإحسب الشرط، ف أنه  القاعدةىما أشبه، مقتض  أوكاالشترا

  .كذلكان ك ،ذاكه وناريللثالث ربع د ونار،يللثاين نصف دو

  .ذاكه و،ذاكالرابع  وللثالث وذا،كالثاين  ووللأل: قال مثالً أنه إذا ماك

  .تعاىلشاء اهللا  نإره كما نذيل في تفصكأيت لذليقد و

  هم يف درجة واحدة وما أشبه أو أربعة أو ثالثة أو نيان اثنكا  إذ ماكمثل ذلو

                                          





٣٠٤

  .كئ أولنيقسم السبق بينه إف

 أو خلفهم، سواء يف العدو إىل ن بالرجوعيول املتأخرصح جعل السبق ألي أنه الظاهرو

الفرار  واهلروب إىل نسانتاج اإلحينه قد ها، ألريغ أو يف الدراجة أو ارةييف الس أو يف الفرس

ن من كتميجعل السبق للذي ي ف،تاب اجلهادك ر يفكما ذكالفرار،  ووز له اهلروبجي مايف

 ،خلفاً أو أماماً أو ساراًي أو ناًيمياهلروب  إىل  بالنسبةكذلك وثر،كثر فأكعقبه أ على اهلروب

ن إثر، فكأ و يف جهة واحدة،ة جهة من اجلهات الستيأحتتاً يف  أو يف الطائرة مثالً فوقاًأو 

  .لواحد  أوثر من واحدكصح جعل السبق له، سواء جعل ألي كل ذلك

ة تبعاً يتب الفقهكورة يف الكسامي املذد باأليفضل هو التقاأل أن قد تقدمنه إ مث

ال نه إ :لذا قال يف اجلواهر وس بالزم،ي لكن ذلك الزمان، لكالعرف العام يف ذل أو اتيللروا

 على اا اليمسم على امهاك ضرورة بناء أح،ام البابكمساء يف شيء من أحة هلذه األيمدخل

 يعربون عن الي، فقد كان ذليه يف بيتفقون عليما  أو نيتبع عرف املتراهنيهو  وأمسائها،

  .ما هو واضحك أمسائها ريا بغمهريغ وياملصلو

ان كاناً يأح أنه ظهري إالّ أنه ل شيءيات من هذا التفصيس يف الروايل أنه  خيفىالو

  .نياثن ثر منك أاملتسابقان

رسول اهللا ن إ: )يهما السالمعل (هيعبد اهللا، عن أب أيب د، عنية طلحة بن زيففي روا

 قيمسجد بين زر إىل ىضمرت من احلصأل اليت ي اخليرج أ)سلم وآله وهي اهللا علىصل(

 الثالث ىأعط و عذقاًي املصلىأعط و السابق عذقاًىسبقها من ثالث خنالت، فأعطو

  .)١(عذقاً

                                          

 



٣٠٥

 ىصل( رسول اهللان إ :)ليهما السالمع (هي بن علوان، عن جعفر، عن أبني احلسعنو

  .)١(السوابق مجع سابقة و، السوابق من عندهىأعط ولي اخلنيسابق ب )آله وسلم وهياهللا عل

 ،نيثالث أو نيعشر أو ثر من عشرة أفراسكأ على قد تقدم صحة املسابقةنه إ مث

 على جتوز املسابقة وها،ريغ وثةيوب احلدكن وسائل الر الفرس مريغ إىل  بالنسبةكذلكو

 عشر اثين أو ثر من عشرةكانت أكذا إخر القابلة للمسابقة، فوانات األياحلوعلى  انريالث

  مثالً،عداد هلاصح جعل أسامي األيما كدة هلا باملناسبة، يصح جعل أسامي خاصة جدي

  .هين االسم ال مشاحة فذا، ألكهو السادس عشر واخلامس عشر والرابع عشر والثالث عشر

 إىل املعاملة اخلاصة بالنسبة إىل ، مث نقلاألصلون الباء مصدر يف كالسبق بسن إ مث

 باخلاءـ   باخلطرىسمي و الباء فهو العوض يف هذه املعاملةكيالسبق بتحر أما املسابقة،

ة يستعمل للمالياخلطر  و،ةيمال وه أحدمها له خطرلصحين ما  أل ـني املفتوحتنيالطاء املهملتو

 أيضاً) العوض (ىسمي و،ما أشبه والغرق وقاحلركخطار ما واحده األيستعمل فيما ك

  .منه أخذ الرهان ذه املعاملة و)الرهن( و،نيبفتحت

 ان احمللل واحداًكثر، سواء كأ أو اناك ني اثنني املتراهننيدخل بياحمللل هو الذي ن إ مث

ة يال خصوص أنه ماك ،ةي لعدم اخلصوصنيأحد اجلانب على ون احملللكي أن صحي وثر،كأأو 

يف أحد  أو نهمايري فرسه بجيبذل معهما عوضاً، بل يمنهم اجلواهر بأنه ال  وره مجع،كملا ذ

 بعضه أو ه أخذ العوضريمع غ أو سبق بنفسهن إ أنه  علىتناوله العقديوجه  على نياجلانب

   حسب الشرطعلى 

                                          





٣٠٦

صح شرط يمور تقع حتت الشرط، فأ من كل ذلكن إ، فئاًيغرم شيسبق مل يان مل و

  .شرط ما عداها أو لهاكشرط  أو بعضها

 مايحتتهم يف الغواصة، ف أو شي فوقهم يف الطائرةميون احمللل هو من كي أن صحيما ك

نع عنها الشرع ميث مل ياليت ح ونةك من الوجوه املمك ذلريغ إىل انت املسابقة بالسفن،كإذا 

  .عهاياعدة مشول عقد املسابقة هلا مج القىان مقتضك

 أو يف حتت الشارع مثالً، أو ،ان يف فوقكاً، سواء ي آلون احمللل عقالًكي أن وزجيبل 

  .نييف أحد اجلانب أو ،يف الوسط

ة يانت الغاك أو ،ات متعددةيان للسباق غاك السباق، سواء يمد على طلقي) ةيالغا(و

عن  أو حتتاً يف مثل الغواصة، أو ،وقاً يف مثل الطائرةة فيون الغاكقد ت وذ ال فرق،إواحدة، 

  .ما تقدمكخلف  أو أمام أو ساريعن  أو نيمي

حنوها تدور يف مدار خاص دورات  أو ارةي الس مثالً،ةية دائررية يف مسيون الغاكقد تو

  .أقل أو ثركأ أو مائة إىل تنتهي

 أي عن الصحاح ناضله وع،ما يف الشرائك ةعبارة عن املسابقة باملراما) املناضلة(و

  .رموا للسبق أي تناضلوا وانتضل القوم وغلبته، إذا ناضلت فالناً فنضلته: قالي ،راماه

 املسابقةوعلى  ،قةيل حقياملسابقة باخل على شتملي اسم )السباق(: رةكعن التذو

تص الرمي خي ول بالرهانيختص اخلي ف،ل واحد منهما اسم خاصكل والرمي جمازاً،و

  .بالنضال

 ال عرفاً، وس مبعروف لغةًيشتمل املسابقة ليما  على  املناضلةإطالق( :كيف املسالو

 تاب باملسابقةكبعض الفقهاء عنون ال و،طالق جتوزوا يف اإلكمن تبعه يف ذل ولعل املصنفو

  . انتهى)هو املوافق ملا مستعه من أهل اللغة و،املناضلةو

   د املصنفيري أن نكمي: ل قا،نقل ما تقدم عمن مسعت أن اجلواهر بعدو



٣٠٧

الرمي  على  السبقإطالق واً،ري تفسةاملراما وون قولهكي ون املناضلة املسابقة يف الرمي،إ

ون املراد منه الغلبة يف كي أن  على، آخرهإىل )١(ال سبق: )عليه السالم( هو املوافق لقوله

  .مر سهلاأل والسبق املعنوي،

ل كطلق ييف زماننا  و،ال بأس بااز أنه ماكح، ال مشاحة يف االصطال أنه بعد: أقول

 ،باطل مناضل أو قال للمجاهد حلقي وان،كالسباق بأي شيء  على املسابقة ومن املناضلة

  ).جاهدتو( :ةارييف الز و ااهد،أيضاًقال هلما يما ك

ذا إ وأخرج السبق، إذا ،د الباءيبتشد) قسب(قال يو: ان، فقد قال يف الشرائعكف يكو

 أو صار له العوض، سواء أحرزه أنه عىنأخذه، فسبق مبيمل  أو عين أخذهي، سواء أيضاًحرز أ

) شقالِرو( أخذه،يمل  أو  سواء أخذه، ملن استحقهأيضاًأحرز : قالي كذلك ورزه،حيمل 

 مثالً ،ل رشقاًي القبكل عدد من ذلكان كذا خص بعدد خاص إسر الراء عدد الرمي، فكب

عدد، فاملراد  على تفقايمل  إذا أما،  بالرشقىن العشرة تسمإعشرة، فرمي عشرة  على ايبن

  .لكبالرشق رمي ال

 رماه بالسهم، إذا ،رشقه رشقاًيرشقه : قالي ،بالفتح فهو مطلق الرمي) شقالر (أماو

ء يالم سكرشقه ب: قاليداً يف االام، فياصطالحاً جد أو جمازاًما إ صطلح الرشقي كذلكو

  .هذا معنوي و الرمي، فالرمي مادينه مأخوذ منأل

  .املارق واخلاسق واخلازق واخلاصر ووصف السهم باحلايبي و:قال يف الشرائع

  .رض مث أصاب الغرضزجل عن األ  ما:فاحلايب

  .هيما أصاب أحد جانب: اخلاصرو

  .ما خدشه: اخلازقو

  .هيثبت ف و ما فتحه:اخلاسقو
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  .رج من الغرض نافذاًخي الذي :املارقو

  .تهيرم حاشخيالذي : ارماخلو

  .الغرض إىل ثبيرض مث ضرب األي للذي :املزدلف قاليو

أردفها  وصابة ستة أوصافر املصنف من أوصاف السهم عند اإلكذ(: كقال يف املسال

تاب فقه اللغة كيف  ور ستة عشر،ييف التحر ور له أحد عشر امساً،كرة ذكيف التذ وبسابع،

ستحق العوض ية، فال يصابة يف عقد الرمااعتبار صفة اإل كالغرض من ذل وتسعة عشر امساً،

  . انتهى)ب ما هو أبلغ منهيصي إالّ أن بتخطي املشروط

فال (: قوله أن ماكر من العدد، كما ذية العقد فال وجه للحصر فيفيكاملهم ن إ ثيحو

ال إ وان الشرط عدم استحقاق العوض،ك إذا مايمنا هو فإ ) املشروطيستحق العوض بتخطي

  .خمتلف احلاالت على  أو،أقل وثرك أنيلتا احلالتك على عل العوضجيفرمبا 

 ماي فكن ذله، ألإطالق على سي لأيضاً) لغ منهب ما هو أبيصي أن الإ (:قوله أن امك

ان ك إذا بلغأصاب األ إذا خذ السبقوجه أل ال فالإ و،بلغب األيصيال  أن ن الشرطكيمل إذا 

 كوجه للتعدي عن ذل ة ما، فاليتعلق غرضهما خبصوصيناً اينه أحإبلغ، فالشرط دون األ

  .هيالغرض الذي اشترط عل

 إىل شترطا وصول السهمي أن ة، مثلريثكالصور املتصورة يف الشرط  أن  خيفىمث ال

ان الشرط أحد كذا إ وخلفه، أو سقوطه أمامه أو سارهي أو نهيمي أو حتته أو فوق اهلدف

 أن ماكون الشرط بدون املالمسة، كيقد  وة اهلدف،ون الشرط مبالمسكياحلواشي فقد 

 ون مطلقاً،كينفس الغرض فقد  إىل ان الشرط الوصولكذا إ وها مواضع،ي فأيضاًة ياحلاش

 املروق أو  الدخول يف اهلدفإطالقون مع كي قد كذلك وون يف بقعة خاصة منه،كيقد و

  ه، مثيالثبت فأو 
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 ول، دخوله يف السهم األإضافةام املتقدمة مع قسل األكالم يف السهم الثاين بكأيت الي

مام ث اإليه يف حديلإملاع ما تقدم اإلك ،ك ذلري غىلإ والرابع، و يف السهم الثالثكذلكو

  . يف جملس هشام)السالم وه الصالةيعل(الباقر 

 أو رض مث اهلدفاأل على  مثل وقوع السهم،ك ذلريون غكيالشرط قد  أن ماك

  . من صور االشتراطك ذلريغ إىل ثر،كأ أو دفان هكان هناك أو ،سكبالع

 سهم حتته، و فسهم فوق اهلدف،، السهامنيون الشرط االختالف بكيقد  أنه ماك

أن الفقهاء ك وة جداً،ريثك من الصور الك ذلريغ إىل سهم عن مشاله، ونه،يميسهم عن و

  .ما عرفتكروه كما ذيال فال حصر فإ وروا من باب الغلبة،كروا ما ذكذ

ه الغرض يعل فجياهلدف ما  و،هو الرقعة وصابتهإقصد يالغرض ما و( :ال يف الشرائعق

  .)هريغ أو من تراب

قد  و،صابةال منهما حمل اإلك أن اهلدف وان الغرضيالغرض من ب(: كيف املسالو

ه الغرض ينصب فيحائطاً  أو رتبون تراباًيم إل منهما فكصابة إ ينيون شرط املترامكي

 سمونه الغرض،يقرطاس  أو ه من جلدينصبون فيما  واحلائط هدفاً، وبسمون الترايف

تص الغرض خيقد  وه،رياغذاً أم غكان ك املنصوف يف اهلدف قرطاساً، سواء يسميبعضهم و

يف  وقال له الدائرة،ياهلالل كعل يف الغرض نقش جيقد  وه،ريالقرطاس بغ وبالتعلق يف اهلواء

ل واحدة من هذه كتعلق بيغرضها  وصابةشرط اإل وقال له اخلامت،يوسطها شيء آخر 

يف اخلامت  وق،ييف الدائرة أض ويف الغرض أوسط، وصابة يف اهلدف أوسع،ن اإلإالعالمات، ف

يف الصحاح الغرض اهلدف الذي  و الفقهاء،ريتعب وورات اصطالح الرماةكهذه املذ وأدق،

  . انتهى)هي فىرمي
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  .املتعاقِدين أو نيا املهم شرط املتعاقدمنإ وه،ياالصطالح ال مشاحة ف أن  خيفىالو

صابة إون الشرط كيقد  أنه ماك، نيثر من اثنكاهلدف أ وون الغرضكيقد نه إ مث

  .ه فله شيء آخرريذا أصاب غإ وذا،كذا فله كأصاب  إذا  أو،همايلك أو أحدمها

 ء،ة يف املاكسمك منصوب ريئاً غيون شكيقد  والغرض، ونصبون اهلدفيم قد أما ك

 أن ، فاملهمك ذلريغ إىل افر يف ساحة احلرب،ك أو وحش يف الفالة، أو  يف اهلواء،ريطأو 

  . هدفكون هناكي

 نيرمي مبقدار غلوة سهمي أن ن املسافة، مثالًكمياً، بل إطالقشترط اهلدف يال  أنه ماك

 ل اخلربةيصحنوها حت وةار يف املراماينّ املع، ألكما أشبه ذل أو نصف سهم أو ثالثة أسهمأو 

  .ما هو واضحكة ياخلصوص وةيفيكس املهم الي لكبعد ذل و،القدرةو

 صابة مع التساوي يف الرشق،اإل إىل تبادر أحدمهاي أن هي) املبادرة( و:وقال يف شرائع

  .صابةا من اإليسقاط ما تساوإهي ) ةطاحملا(و

 على تفقاي أن لواملراد من األ وحماطة، ومبادرة:  قسمانةاملراما(: كقال يف املسالو

خمسة فهو ك منها نيصابة عدد معإ إىل ن سهماً مثالً، فمن بدريعشرك نيرمي عدد مع

صاباما إقابل ي أن د الطاءي بتشد)احملاطة(املراد من  وأصاب ما دوا، أو صبهيناضل ملن مل 

 خمسة مثالًك نيها بعدد معيصابات، فمن زاد ف من اإلكطرح املشتري ومن العدد املشترطة،

  .)العقد ستحق املال املشروط يفيخر ففناضل اآل

  .خرف اآليل منهما يف تعرك لدخول ،دي سدريف الشرائع غيتعرن إ :كر املسالكمث ذ

ون مع شرط كيقد  و،طالقاإل ون معكينه قد إروا، فكثر مما ذكقسام أاأل أن الظاهرو

   ونكيقد  وان،يتساوي قد طالقمبادرة أحدمها، فمع اإل
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ب يصي أو ل واحد مخسة،كب يصين فيل واحد عشركرمي ي  قدثر، مثالًكأحدمها أ

  .خر مخسةب اآليصي وأحدمها ستة

ون كي وان معاًيرميما إ ما أل،نيقسم على أيضاًيف صورة شرط املبادرة فهو أما 

ون أحدمها كيمع التعاقب فقد  و،اًبان متعاقيرميقد  و،ينيونان متساوكي أو ثر،كأحدمها أ

  . حسب الشرطكل ذلكمر يف ون األكي وان،يتساوي قد وثر،كأ

قد ال  ون مثالً،يعشرك نيون من عدد معكي قد ياملساو أو ثركصابة األعدد اإلن إ مث

 ة،يالثان إىل تسابقان من الساعة الواحدةيما إ ، مثالًنيمنا يف زمان معإ ونيون من عدد معكي

ر خ اآليرمي ونيمي أحدمها مثالً مخسري ف،ثر فله السبقكصابته أإان كمن  أنه شترطانيو

 إىل شارةإروه كما ذيثر، فاحلصر فكصابة أحدمها أإ أو ،ةيبتهما متساوصاإون كين، فيعشر

  .قسام فقطصول األأ

مورد  على احلافر وقوفاً واخلف والنصل على قتصر يف اجلوازي و:قال يف الشرائع

  .الشرع

ما سواها، ففي ما  على ا العقد عدم ترتب آثار هذاألصل اجلواهر بأن كد ذليأو

 ماك العموم، يقتضي ته يف اجلملة اليشرع على مجاعاإل و،العدم على عتمدي األصلخالف 

 أن  بعدوفوا بالعقودأال  و، بلأيضاً كذلكه االستعداد للجهاد يمة فكون احلكأن 

رجع يف يذي  ال،ل نوع منهاكفراد أاملراد منها العموم يف أنواعها ال  أن  مرةريرنا غكذ

 الشامل طالقاإل أو جهة العموم على انكن إ ة نوعهيمشروع على ما دل إىل تهيمشروع

 ة عند الرهان،كنقرة املالئ وصر، بل ظاهر خرب احلكس يف املقام ذليل وه،ي فكوكللفرد املش

  .لعن صاحبه خالفهو

   أن  مع وضوح،رارهكت إىل  فال داعيكالم يف ذلكث تقدم اليح: أقول
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 إطالق ومةكيف املقام بعد احل أصل ذ الإ عن التأمل، ية خالريورة غكتدالالت املذاالس

أوفوا بالعقود ،ون ك وفهم منه املناط،ية هلذا العمل يف اجلملة مما يالشرعووفوا أ

 ظاهر بل الظاهر الوفاء ريل نوع منها، غكنواعها ال أفراد أ املراد منها العموم يف بالعقود

  .قد تقدم وجه النظر يف االستدالل باخلرب يف املنع ول،يما خرج بالدلالّ  إل عقد عقدكب

ه يل فكن اشإ و،العموم وطالق من اإل أوالًكره املسالكعرف وجه صحة ما ذيمنه و

 أن مورد الشرع على وقوفاً: ث قاليح) ل الشرائعي تعليأ (ليظهر من التعليو( :اً قالريأخ

ان كمنا إ وهو الثالثة، وهيذن فأ الشرع مورٍد على  جوازهقتصر يفيصل فهذا العقد خمالف لأل

صح يال األصل أن بعض الوجوه، ف على القمار واللعب واللهو على صل الشتمالهخمالفاً لأل

ن إ :قالي أن نكمي وورة،كهو الثالثة املذ وهيذن فجوازه باإل على ما ورد الشرع إالّ منه

ما نقله مجاعة من ك ،جوازه يف اجلملة على ةم األإمجاع ومر بالوفاء بالعقودعموم األ

االستظهار  وهو االستعداد للجهاد واتيحة، بل هو أفضل الغاية الصحيوجود الغا والفقهاء،

  ). جوازه مطلقاًيقتضي ،نيهم من املفسدريغ وقيقطاع الطر ونيعداء الديف اجلالد أل

خل إ )١(خلف أو يف نصل  إالّال سبق: )آله وسلم وهي اهللا علىصل( ن قولهكل(: مث قال

ل يالتعل و العامة،دلةاأل إىل اجلواز نظراً أصل  على هيىبقيقتضي النهي عما عدا الثالثة، في

 ان هو االستعداد للجهادك منه ملا ىقصن الغرض األإ فأيضاً وهذا أجود، ووسط أوسط،األ

  . انتهى)لغي النادرأ وهايهو منحصر غالباً يف هذه الثالثة اقتصر علو

                                          





٣١٣

ما عرفت وجه ك عن عموم الوفاء للعقد، ني املانعنيال االستداللكقد عرفت ما يف و

ال قمار يف موارد  وال لعب وس بلهوينه لإقماراً، ف أو  هلواًهونك إىل النظر يف املنع استناداً

 إالّ ما تقدم على ةية للنيال مدخل وحنوه، وون فائدا االستعداد للجهادكاملسابقات اليت ت

  . الثالثة حال الثالثةريرناه هنا، فحال غكبعض الوجوه الذي ذعلى 

احلدائق ن إ ثيالم اجلواهر، خالفاً للحدائق، حكظهر وجه النظر يف يمما تقدم و

   : إنهه قائالًيل اجلواهر علكأش والثالثة، إىل وريأضاف الط

قاصرة  بنصوص كذل على الثالثة، مستدالً إىل وري الطإضافةطنب يف احلدائق يف أ(

ل يرادة اخلإل و،ال مسابقةبرادة اللعب به تمل إلخرب احلمام منها حم أن  على،ال جابر ولسندا

حمتمل االستدالل  أو  ظاهرأيضاًنة، بل لعله ياملتعارف يف لسان أهل املدنه إ :ليمنه، بل ق

ة رادإ ش منهايل، بل رمبا احتمل يف النصوص الريجراء اخل املتضمن إليه يف خربه للنبويعل

نهما بعد ي بريالتغ على ن داللةيالنصل يف أحد اخلرب على عطفهس يف يل وش،يالرذي السهم 

بدال النصل إ و،سقاط العطفإد بيالعام املؤ على اخلاصأو ونه من عطف املرادف كاحتمال 

ي ك احملمجاع اإلىلإ مضافاً كل ذلكه حبرمة الباقي، يش يف اخلرب الثاين املصرح فيبالر

  . انتهى)١( )احلصر يف الثالثة على اًضيمستف

ره يف خرب دون خرب ال كذ و،أيضاً ري القاعدة العموم الشامل للطىمقتض أن فقد عرفت

 نين اجلمع بإر بعضها، فكر الثالثة، بل ذكذيخبار مل يف بعض األ أنه ماكالعدم،  على دلي

  .عد قماراًي ل شيء الكرناه من الشمول لكد ما ذيؤيهذا  وخبار تقتضي العموم،األ

   خباررسل باأليمنه ) الزاجل (خصوصاً وان احلمام يف الزمان السابقكقد و
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يف البحر ) نيالدلف (رسالإتعارف يف احلال احلاضر ي أنه ماكبلد،  إىل بسببه من بلد

  .انكم إىل انكخبار من ملنقل األ

 )ريالزناب (بباحملاربة بس أو لب يف الزمان احلاضر،كتعارف احملاربة بسبب الي كذلكو

شف كجرام لالب اإلك بىاليت تسم والبكربون قسماً من الي أيضاًم أما ك، كحنو ذلو

 على هاريغ واملناط يف الثالثة و،)١(وفوا بالعقودأ معدود يف عموم كل ذلكن إ، فنيارم

  .اري يف احلمام الطأيضاًفة ية ضعي رواكهنا وما عرفت،

اث يدخل غ أنه ، الوسائلكما يف مستدر على ةيالدراد الثاين يف شرح ي الشهىفقد رو

ن كماارة الواردة من األيان تعجبه احلمام الطك واملهدي بن املنصور، على ميبراهإبن 

 حافر أو يف خف إالّ ال سبق: قال أنه )آله وهي اهللا علىصل( ثاً عن النيبي حدىدة، فرويالبع

قفاه قفا  أن شهدأ: لما خرج قال املهديالف درهم، فآ، فأمر له بعشرة جناح أو نصلأو 

أو  )آله وهي اهللا علىصل( ، ما قال رسول اهللا)آله وهي اهللا علىصل( رسول اهللا على ذابك

  .)٢(نايلإتقرب ي أراد أن ن هذاكل وجناح،

مل أعطه  وخرجن إ أنه خفت:  قال،ته اجلائزةيأعط  إذاًملاذا: ل لهيقنه إ :يف خرب آخرو

 هي اهللا علىصل(ذب خرب رسول اهللا كينه إ :قول عند الناسيالمه كى  عللتكأش واجلائزة

  .)٣()سلم وآلهو

عليه ( طالب يبأ علي بن إىل) عليهم السالم( ئمةاأل إىل سنادهإ ب،اتييف خرب اجلعفرو

  .)٤(نية املنافقيارات حاشياحلمامات الط: )آله وهي اهللا علىصل( ، قال رسول اهللا)السالم
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رسل ي  رجالًىرأ ) اهللا عليه وآلهىصل( النيبن إ :)عليه السالم(على  ة عنييف رواو

  .)١(طاناًيتبع شيطان يش: اً فقالريط

 النيب أن كد ذليؤي وتاب،كصال اليرساله للّعب، ال إلإان كن لعل اخلرب الثاين كل

تباعه له ا ورساله للحمامإيف نه إ عيني، )٢(طاناًيتبع شيطان يش: قال ) اهللا عليه وآلهىصل(

 :ون املراد يفكي أن باًيتمل قرحيمنه  وتبع،ين احلمام املرسل ال إطاناً، فيتبع شيطان يش

نينافقة امليارات حاشياحلمامات الطاللعبارة للّهو وي احلمامة الط.  

 أنه ،) اهللا عليه وآلهىصل( رسول اهللا إىل ات، بسندهي ما رواه اجلعفرأيضاًده يؤي وبل

  .)٣(طاناًيطلب شيطان يش: ) اهللا عليه وآلهىصل( اماً، فقالطلب محي  رجالًىرأ

 ريتوت واد للبغضاءجيإ وصرف للوقت هدراً أنه  القمارميوجه حتر أن مث الظاهر

 إذا ال، أو ان بآلة القمارك للمال بالباطل، سواء الًكون أكيضاعة للمال، فإ وعصابلأل

 ضافةباإل، ج هلاينه تروبآلة القمار حرم ألان كن بأن كيذا مل إ و،ني مال يف البكلان هناك

  . املضرات املتقدمةكاملال، مع تل إىل رجي اللعب كمثل ذل أن إىل

نه صرف لعب إ ف،ةتاب التجارك ما اخترناه يف على رمحين بآلة القمار مل كيمل أما إذا 

ادراً أوجب ن إالّ عدم تعارفه إالّ أن عة للعمريان مضكن إ ونهإه، فميحتر على ليدل دليمل 

 إذا أراد أن ن الشارعإه ضرر زائد، فيل ما فك إالّ رمحيالشارع ال  إذ  الشارع له،ميعدم حتر

   لو يف اجلملة وه ضرريل ما فكرم حي

                                          









٣١٦

ل الزائد عن املتعارف كرم الشارع األحيلذا مل  و،نسانطقه اإلي احملرمات مبا التثرك

  .داًيوجب ضرراً متزاي شبه، ملا الأما  أو  البطن يفثقالً أو وجب دوخة يف الرأسيمما 

املشي يف الشمس  أو ،جترح الرجل حىت رجلاأل على رم الشارع املشيحي مل كذلكو

  .كما أشبه ذل أو ،وم مثالًي ىوجب محيالذي 

يف  والضرر يف الطهارة أن هاريغ والصوم والصالة ور الفقهاء يف باب الطهارةكلذا ذو

بنب  و،الوضوء ومميت الني بريال ختإ و،داً حرميان متزاكذا  إيف الصوم والوقوف يف الصالة

  .عدمه و الصومنيب و،اجللوس واميالق

 كذلك وتورمت قدماه، حىت قف و) اهللا عليه وآلهىصل(الرسول ن إ :اتييف الرواو

 ذهب بعض حلم حىت ىكب) عليه السالم( ييحين آ و،)ها السالميعل(فاطمة  إىل ورد بالنسبة

  .جههو

جترحت  حىت احلج إىل ى مش)السالم وه الصالةيعل(مام احلسن اإل أن رد وكذلكو

  .ك ذلريغ إىل رجاله،

مور اليت قام ا ن األانت حمرمة مل جتز، ألكلة لو يضرار القلهذه األ أن مع وضوح

 كنديبأن احلرام : قاليحىت أهم ن واجبة ك مل ت)السالم وهم الصالةيعل(ئمة األ واءينباأل

  .مور مستحباتانت هذه األكمنا إ وبسب أمر أهم،

 الل يدل أن  إىلضافةمور، باإل هذه األنيب وضرر الل ي دلنيمع بجي كبذلو

د ي املتزاريالضرر غ أما د حمرم،يد، فالضرر املتزايق املتزاييال امتنان يف التض وامتناين، )١(ضرر

  .س مبحرميفل

                                          





٣١٧

ما أشبه،  ورة السلةك وة الطائرةركالكلعاب يف بعض األ وأما املسابقة يف السباحة،

ان الغرض العقالئي جلب كلو  و،انت بغرض عقالئيكأيضاً إذا ها ياملسابقة ف أن فالظاهر

 جاز ،ني املسلمري غنيب وني املسلمنيون بكلعاب اليت ت احلق يف األىلإ وسالماإل إىل نظاراأل

  .كذل إىل ملاعما تقدم اإلك ،هايأخذ السبق عل

 إىل نظار فعل ما فعل جللب األ)السالم وه الصالةيعل(مام الباقر اإل أن كد ذليؤيو

عرايب الذي أسلم يف أثر  األكمع ذل)  اهللا عليه وآلهىصل( فعله رسول اهللا كذلك وته،يحق

  .هي عل) اهللا عليه وآلهىصل(غلبة رسول اهللا 

ن يف باب كن مل تإ وات الواردة يف السباحة بصورة خاصة،ي بعض الرواكهناو

  .السباحة أصل منا يفإ وسابقة بالسباحة،امل

 م السباحةكءعلموا أبنا: () اهللا عليه وآلهىصل(ففي ج الفصاحة، عن رسول اهللا 

  .)١()يالرمو

  )٢(). هلو املؤمن السباحةريخ: () اهللا عليه وآلهىصل(قال و 

هلم عدوا وأ : تعاىلحنوها داخلة يف قوله ومورحال، فاملسابقة يف هذه األأي وعلى 

 ،)٤(هي علىعليال  وعلوي سالماإل: ) اهللا عليه وآلهىصل(يف قوله و ،)٣(ما استطعتم من قوة

وجب ي كذلك وث،يانت داخلة يف هذا احلدك سالمسببت علو اإل إذا مورهذه األن إ ثيح

 إىل قولون لئن رجعناي: نيقد قال سبحانه عن لسان املنافق ون،يافركذلة ال ونيعزة املؤمن

  مث ردهم بقوله ، )٥(ذل منها األعزخرجن األينة لياملد

                                          













٣١٨

  )١(.علموني ال نين املنافقكل و،نيللمؤمن ولرسولل وزةعهللا الو: سبحانه

نوب ي بأن ،خر حاضراًاآل وحدمها غائباًأان كن إ ونيجتوز املقامرة بنب نفر النه إ مث

ن ما هي املتعارف اآلكلة ب اآلمنا تتحقق املقامرة بسبإ و،نيالمها غائبك أو ،يل عنهالعقل اآل

مها احدإذا غلبت إ، فنيابة عن طرفية تقامر نيلالعقول اآلن إ ثية، حييف بعض البالد الغرب

 ني املغلوبة، فال فرق يف احلرمة بكصاحب تل على  غلبة صاحب هذه الغالبةك ذلمعىنان ك

 رناه من العلةكا ذ مل،اًإنسانخر الطرف اآل و آلةنيأحد الطرف أو ،ون الطرفان آلةكيأن 

  .دلة بعض األإطالق واملناط، بلو

 فقال ،مي عمموها نوعاً من التعم، خاصةأشياءن خصصوا املسابقة بياملشهور الذن إ مث

دخل ي ومورد الشرع، على قوفاً واحلافر واخلف والنصل على قتصر يف اجلوازي(: يف الشرائع

 ل اعتباراً باللفظ،يالف وبلل اخلف اإلتناوي و،فيالس واحلراب والنشاب وحتت النصل السهم

  . انتهى)البغل واحلمار والفرس على دل احلافريذا كو

مور، ة هلذه األي فال خصوص،هيعل أو تسابق بهيل ما كمر لث عممنا األيأما حنن ح

 كذلك ووانات،يما أشبه من سائر احلوعلى  االبلوعلى  انريالث على  املسابقةجوز مثالًيف

  .هريغ واملقالعك كحنو ذل و يف مثل السهماًإطالق أو وباًكر واءالت، سسائر اآل

  

                                          





٣١٩

ل هي يق وقبول، وابجيإ ىل إفتقرية يالرما وعقد املسابقة(: قال يف الشرائع: )٢ مسألة(

الثاين هو وعلى  ،جارةاإلكول فهو الزم األوعلى  في البذل،كي وقبول إىل فتقري جعالة فال

  .)شرعي مل  أوهيجائز شرع ف

، فذهب هجواز وهم يف لزوم عقد املسابقةريغ وصحاباختلف األ(: كيف املسالقال 

املؤمنون عند و ،)١(وفوا بالعقودألزومه، لعموم  إىل مجاعة وسيدرإقبله ابن  واملصنف

صالة عدم اللزوم مع القول  أل،جوازه إىل العالمة يف املختلف وخيذهب الش و.شروطهم

منشأ  وقه،يقد تقدم حتق وولزوم قد العمل مبقتضاه من جوازن الوفاء بالعإة، فيمبوجب اآل

 ا مشتملةإاجلعالة، مث  وجارة اإلني بكهو مشتر وعمل على تضمن عوضاًيا عقد إاخلالف 

ام إجواز وعلى  جارة،هو من خواص اإل وونه معلوماًك واشتراط العمل يف العوضعلى 

هو من  وجنيبجواز بذل األوعلى  العامل،علم حصوله من ي ما الوعلى  العامل يف السبق،

امها من كلحقها أحي القول بأا جعالة ى، فعلك فوقع االختالف بسبب ذل،خواص اجلعالة

 ،ون الزمةكي والقبول إىل فتقر معهيجارة القول باإلوعلى اجلواز،  وابجيتفاء باإلكاال

حدته  على نيمرن األل مكختلف بعض خواصها عن  إىل عل عقداً برأسه نظراًجي أن نكميو

 أن ناقش يفي إالّ أن هذا أجود، اللهم وة،ينئذ بلزومها لعموم اآليقال حي و،ما عرفتك

قع يث يصالة عدم اللزوم، حأ إىل رجعي و،لنظائرها وة هلايتناول اآليست عقداً فال ياجلعالة ل

  .المهكآخر  إىل ،)ون املسابقة عقداً أم الك يف كالش

  ان مع عوض فهي كذا إتقع عقداً، ف ن الأ وتقع عقداً،  أننكميا أالظاهر و

                                          

 



٣٢٠

  العقدنيفرق عرفاً ب ومنا هو وعد،إ وس بعقد،يان بدون عوض فلكذا إ وعقد،

ب الوفاء، جي ن عقداً الكيذا مل إ وها،ريغ وةيان عقداً وجب الوفاء لعموم اآلكذا إ والوعد،و

  .س بواجب الوفاءينه لأ وروه يف باب الوعدكملا ذ

قال ي عقد ريغ أو ئاً عقداًي العرف شىذا رأإالشرع متخذ من العرف، فن إ :حلاصلاو

  .امهكل واحد منهما أحك على ترتبي حىت عةي يف الشركبذل

لذا الذي  وجارة،إون كيأن  وون جعالة،كيأن  وون عقداً برأسه،كي أن نكمي أنه ماك

قال يف ، هيم علكالشارع احلقد رتب  و،كرونه ذلين العرف صح عقداً، ألي أنه رناه منكذ

  له يف نظمها، بل ظاهر املصنف يف النافعصحابر األكته ذيعقد على ليالدل(: اجلواهر

اجلواز،  ومنا هو يف اللزومإن التردد أ و،كة من ذليمها املفروغريالفاضل يف املختلف، بل وغو

 ضرورة ، حملهرينه يف غكعدمه، ل وتهيعقد على جوازه و لزومهعيان ظاهره هنا تفركن إو

  . انتهى)ك من ذلأعمل منهما كون ك

ذا رأوا إ هم العرف، فصحاباأل أن منا هي من جهةإ صحاباأل إىل مرحالة األإن إف

ن ة، أليام الشرعكحه األيترتب علي ف،راه عقداًيالعرف  أن ك ذلمعىنان كئاً عقداً يش

ما أشبه  أو اًميحتر أو صةينق أو ادةي الشارع زريغيما مل ياملوضوعات مأخوذة من العرف ف

  .هايف

 ، حملهريته يف غياللزوم بعد فرض عقد والتردد يف اجلواز أن ماك(: مث قال اجلواهر

 كاالستصحاب الذي مقتضاه ذل و،وفواأ يف العقد اللزوم لعموم  أن األصلضرورة

 على لعقد العملمر بالوفاء بااملراد من األ أن ما يف املختلف من وته،ين مل نقل بعقدإ و،أيضاً

  س املراد يل وان جائزاً،كن إ مقتضاه



٣٢١

مر بالوفاء  ضرورة ظهور األ،ال لوجب الوفاء باجلائزة، واضح الفسادإ ومطلق العقود

 صحابة األقيان من طرك ولزوم، أو العمل مبقتضاء من جواز العمل به، ال وبالشيء التزامه

 دلةخروج العقود اجلائزة منها لأل واضحاً، وان دوراًك الّإ واللزوم على هو االستدال احىت 

  . انتهى)١()تها يف الباقيينايف بقاء حجي ال

تاج حيمنا إ ول عقد،كجوب الوفاء ب وأوفوا بالعقود فالظاهر من ،رهكما ذكهو و

قد  ون العقد جائزاً،كيل خاص يف املقام مل ين دلكيذا مل إل خاص، فيدل إىل العقد اجلائز

 يف العقود، ن داخالًكيانت صرف وعد ومل كانت املسابقة بدون عوض ك أنه إذا رناكذ

  .ثناءبعد الشروع يف األ أو د عن املسابقة قبل الشروعيرفع الي أن ل منهماكفل

 كذلك ،هايجراء الوعد علإ أو هايجراء العقد علإ وصح جعلها معاملة مستقلةيما كو

 :قول أحدمهاي أو ذا،كته يبق أعط من س:قول الشخص الثالث مثالًيصح جعلها جعالة، في

  .ذاك كتيين أعطتسبقإذا 

 أو  بعنوان الوقف،من ثالث للسابق أو من أحدمها أو همايلكصح اجلعل من ي أنه ماك

عل جي أو شرطاً له، أو ةًيوص أو نذراً أو عل وقفاً ملن سبقجي الشرط، مثالً أو ةيالوص أو النذر

 أدلتها، طالققل، إلملن حلق األ وديزشرط ملن سبق األال أو ةيالوص أو الوقف أو  النذرمثالً

نهما يون بكي ذا تسابقا الإنئذ فيح و ملن سبق،ني معريغ أو ،عمرو وديناً من زيان معكسواء 

 النذر أو أخذ السابق السبق بعنوان الوقفيمنا إ ومسابقة، أو صلح أو جارةإ أو عقد جعالة

  .نئذيعقد ح  فال،الشرط أو ةيالوصأو 

 أو ةيالوص أو النذر أو  مصداقاً للوقوفكون ذلكي ونهما عقداً،يعقدا بي أن صحي نعم

   أخذ الوقفي أنه ماكخر، ذا سبق أحدمها أخذ السبق من اآلإ ف،الشرط

                                          





٣٢٢

ون كيأن ك ،اخلمسة مثالً مورون مصداقاً لألكيقد  ون،يمرنه صار مصداقاً لألحنوه ألو

 ك هناأيضاًون كي أن نكميما كالشرط،  وةيلوصا والنذر والوقف وه املسابقةيمنطبقاً عل

نها تناف بأن يون بكي أن ، فتشتمل العنوانات بدونصلح مثالً أو جارةإ أو عنوان جعالة

  .ذاك وه،خراجلعالة من أحدمها لآل أو ، الثالث مثالًناجلعالة م ونهمايون العقد بكي

خر نا سبق فله من اآليأ: قول أحدمهاين أك ، ظهرت الصور املختلفة للمسألةكبذلو

 د فله شيءيزن سبق إتسابقا فن إ :قولي أو ،م سبق فله مين شيءكيأ: قول ثالثي أو شيء،

شيء   فالسبقتن إ ، الكتي أعطن سبقتإنتسابق ف: قولي أو  له،شيء ن سبق عمرو فالإو

  .همايلإان من ثالث بالنسبة ك أو ،نهمايان بكسواء ،  من الصوركذل إىل يل،

رنا يف بعض مباحث كقد ذ واب وقبول،جيإ إىل سم العقدي من املسابقة حباجةمث الق

ون أحدمها كي أن صحيالقبول، ف وابجية لإليخصوص  الذإ ،نيابجيإن توارد كمي أنه )لفقها(

المها كون كي أو ،المها قابالًك وون الثالث موجباًكي أن صحيما ك ،خر قابالًاآل وموجباً

ن  ألةصح املعاطايما كروه يف باب العقود، كل الذي ذيالتفصعلى  ،الثالث قابالً وموجباً

  .اسبكتاب املكرناه يف كما ذك نوع عقد أيضاً ةاملعاطا

ن إالمها جمنوناً، فك أو ون أحدمهاكي أن صحيشترط يف عقد املسابقة العقل، فال يو

  .تابك هذا الريرناه يف غكما ذكاً إمجاع والعقل شرط صحة العقد نصاً

بدون  أن  من،تاب احلجركره الفقهاء يف كما ذ على ،هما البلوغيشترط في كذلكو

ر بعض كلذا ذ و،حنوه واملراهق إىل ن احتملنا حنن الصحة بالنسبةإ وصح العقد،ي البلوغ ال

  . البطالننان دويراهة معاملة الصبكالفقهاء 

    فتسابقا يف حال،المهاكجن  أو ، يف حال العقل مث جن أحدمهااذا عقدإو



٣٢٣

 حىت ن الشارع رفع القلم عن انون الظاهر العدم، أل،ال أو كصح ذلياجلنون فهل 

ون مصداقاً كي حىت ةيالن إىل  حمترماً شرعاً يف مثل املقام احملتاجون عمله عمالًكيق، فال يستفي

  . فتأمل،للعقد

 ه يف التصرف يفيه حمجور عليالسف ذإهاً، يون سفكيال  أن بجيمعطي العوض ن إ مث

هما يأ أن معهما عقداً عقدي شخص ثالث بأس، مثالً ه جمرد العقد فاليجراء السفإ أما ،ماله

ذا سبق أحدمها استحق إتسابقان، في ف،هيالمها سفك أو حدمهاأقبالن وي ف،ئاًيه شيعطيسبق 

  .العوض من الثالث

  يف بعض املسائلكذل إىل ما أملعناك ،ون العوض للسابقكي أن تصخي ال أنه ماك

انا ك إذا  فناً، مثل ماأيضاًان التأخر ك إذا ماي ف،ون العوض للمتأخركي أن صحيالسابقة، بل 

  الزمام املوجب للجري العادي فن للمنسحب مثالًك فمل،حيالركان يرجي ني فرسنيبكرا

 إذا نينهما نصفيون السبق بكي أن  أوتعلق به غرض عقالئي،يان االنسحاب ك إذا مايف

 ،خر مع اآلىتوازيون السبق للذي كي أو ،خراآل على ون أحدمها سابقاًكي  أنا بدونيتواز

 أو نهما،يعقدان عقد املسابقة بي ف،نكتمي الخر اآل وعين من العدو السركتمي  أحدمهامثالً

  .ئاًيف شي الضعىف مع القوي أعطي يف العدو الضعىساو أنه إذا ،من ثالث معهما

قد تقدم  و،افراًكان أحدمها ك أو ن،يافركانا كصح سواء يس بشرط، في فلسالمأما اإل

  .افرك الك مع ذل) اهللا عليه وآلهىصل(مصارعة رسول اهللا 

  .همايلكيف  أو ان يف أحدمهاميشترط اإلي ال كذلكو

 املخصصة دلةطالق األلزمان مبا التزما به يف عقد السبق، إلياملخالفان  وناافركنعم ال

ه فالظاهر صحة يعل وننا،يحسب مواز على نهمايون السبق بكي أن شترطية، فال يول األدلةلأل

  م كحي ف، عندهمان حالالًك إذا ،لو يف الشي احلرام عندنا ونهمايعقد املسابقة ب



٣٢٤

  .عطاء السبق ملن سبق منهماإبلزوم 

 رث العصبةإل مثل يما خرج بالدليف إالّ نياملخالف وفاركل للحيل لنا ما حيث ال يحو

ما هو كلزام  اإلنينتسابق معهم يف مسابقة حمرمة عندنا حسب قوانن  أصحيحنوه، فال و

ل، يما خرج بالدليف أو منا هو يف احمللل عندناإلزام خذ منهم بقانون اإلاأل أن ماكواضح، 

ذ، يالنب على املسابقة مع املخالف أو ،رياخلرت أو اخلمر على افركصح املسابقة مع الي  المثالً

، ني املخالفنيب وننايب أو ،فارك النيب وننايحنوه ب وحملرمة مثل القمارال تصح املسابقة ا ماك

  .حنوه ووزون الشطرنججيث يح

تزوج يخ املسلم األك ، حمللة عندها، زوجة حمرمة عندنانتخذ مثالً أن وز لناجي ما الك

 اللزام ن قانون اإلإلزام، فالزواج حملل عندها حسب قانون اإل أن  باعتبار،ةيخته اوسأب

  .شمل املقامي

 اذإ كذلكو ،صح لنا أخذ الثمن منهماير ياخلرت وافر اخلمركالباع  إذا مامثل نعم يف 

خذ منه صح له األي ، املوردكرث يف ذلعتقد باإلي رث للمؤمن الذي ال املخالف اإلىأعط

  .ليلدلل

ة يولألالقاعدة ا أن ل، اليخرج بالدل ما إالّ ة هي احلرمةيولالقاعدة األن إ :واحلاصل

  .ليما خرج بالدل إالّ لزامجراء قانون اإلإ

 ،ونه عقداً الزماًك ىنه مقتضحدمها االمتناع، ألن ألكيحصلت عقد املسابقة مل  إذا مث

ئاً له يخر شصرف اآل إالّ إذا ،ال شيء أنه ن جربه فالظاهركيلو مل  و،مكجربه احلالو امتنع و

نه هو سبب الضرر عن الوفاء بالعقد، ألي امتنع الذ على نهإمال، ف أو  من وقفاًمثن أو جرةأ

  .بامتناعه عن الوفاء

 أيضاًشترط رضاه يان املال من ثالث فك إالّ إذا ،نهماينه بصح الفسخ منهما أليو

  ون كيأن ك رابع كان هناكلو  ونئذ،يع حي اجلمنيون بكين العقد بالفسخ، أل



٣٢٥

  بل،السبق من رابع ون ثالثمنا الفرس مإ والسبق، و هلما الفرسسي لاملتسابقان

 درضب إالّ ونكي فالفسخ ال ،عاًينهم مجيذا، حتقق العقد بكه وانت من اخلامسك إذا رضاألو

  .عياجلم

 بطل خرج عنها بالسجن مثالًأ أو ة مبرضيخرج عن القابل أو جن أو لو مات أحدمهاو

ن كيملرض مل ا أن همي ال وما تقدم،كالطرف  على ناكئاً يح شين صرف الصحإالعقد، ف

نه الزم إه، في ما عقد علريجفعل األيمل  إذا ثيجارة من هذا احلإلاكذ هو إار اخلارج، يباخت

ان كذا إ واملسجون، على انكان باحلق ك إذا السجن والعقد،ضى نه مقت ألكتداري أن هيعل

  . فتأمل،نه سبب الضررالساجن أل على انكبالباطل 

طالق يف اجلملة، إل أو لثالث مطلقاً أو مهاحدأل أو ار هلمايصح جعل شرط اخليو

جلملة  أو لهمكل أو حدهمار ألي صح جعل اخلنيثر من اثنكانوا أك إذا كذلك و،دلةاأل

  .منهم

 مايسابق معه املسلم ف إذا افركالك ،نسانون حمرمة من جهة اإلكاملسابقة قد تن إ مث

 ادة مرضهيضاً تسبب املسابقة زيالمها مرك أو ان أحدمهاك أو ،نياملسلم على ىتقويان كإذا 

  .كما أشبه ذلأو 

رض األ أو الدابة املغصوبة على  أوالقمارك ،ون حمرمة من جهة نفس املسابقةكقد تو

  .ما أشبه واملغصوبة

  .حنومها ورياخلرت وجعل السبق اخلمر إذا ماكون حمرمة من جهة السبق، كقد تو

وز جي مما ال كحنو ذل ولناسذاء ايإب يتسبك ،ةيون حمرمة من جهة خارجكقد تو

  .شرعاً

نه مثل إاملسابقة وقت النداء، فكسري ي قد ال وبطل،يالعقد ف إىل سرييمث احلرام قد 

  .سبب بطالن العقديالنهي عن شيء خارج ال ن إ ثيع وقت النداء، حيالب

ن العقد شيء ونه عقداً، ألك عدم األصل ف،املسابقة عقد أم ال أن  يفكلو شنه إ مث

  لو  أنه ماكه، يام العقد علكان أحيه موجب لعدم جري فك فالش،حادث



٣٢٦

ه يم علكحي  ال،همايالواقع أ أن  يفكش و، عقدريقسم غ و قسم عقداً،ان قسمانك

  .ام العقدكبأح

ما أشبه،  أو قالةإ أو بق بفسخيمل  أو ،يبق أنه يف كش وأوقع عقداً أنه نعم لو علم

  .لبقاءا األصلف

 ،حنو باطل على  أو،حيحنو صح على انكهل  أنه  يفكقد مث شلو أوقع الع أنه ماك

روه يف كماذ على ،ها بعد وقوعهاي فكش إذا  الصحة يف العقودصالة أل، الصحةاألصلان ك

  .هرياسب وغكتاب املك

صالة  أل،شترط يف نفس السباق القربةي ما الكشترط يف عقد املسابقة القربة، يوال 

فعال  أو ،مسعةً اًء أويالتوصلي، فلو أوقعا العقد ر و التعبديما حقق يف على ،عدم االشتراط

  .ىخرأعدم احلرمة مسألة  ونعم احلرمة، ضري مل كذلكالسباق 

ورد من   ملا،جران هلم األك ،كذلك ا سابقو أ،اهللا إىل أوقعا العقد قربة أنه امك

ن العمل يف نفسه اكن إ و،تعاىل واهللا سبحانه إىل عمل قربة أي نسانعمل اإلي أن استحباب

  .حنوه وشرب املاءكمباحاً 

ن فرد آخر كأم و،ليكحنو ال على ان العقدكن إمات أحدمها يف أثناء املسابقة، فن إ مث

 وم فمرض أحدمها يف هذا املصداقيالسباق يف هذا ال على ما لو عقدكضر بالعقد، يمل 

ل كتعذر ن إ نعم، عقدضر بالي تعذر املصداق الذ إوم، يخر يف نفس هذا الن سباق آكأمو

  .أفراده بطل

 ان العقدكن إ ه بأن،هيل فينبغي التفصي ف،ان مورثه لهكرث الوارث ما يهل أما أنه 

  .ال فالإ و،حنو احلق الشامل للوارث ورثهعلى 

  بطل ي و:ث قال يف القواعدي ح،ني القولإطالقعلم وجه النظر يف يمنه و



٣٢٧

  .إشكال على متاموارث اإلالفارس فلل، ولو مات مبوت الرامي والفرس

ب يف ير ال إذ متام، ما يف قوله للوارث اإلكيعل خيفى ال(: ه اجلواهر بقولهيل علكأشو

  الني الشخصنيون املغالبة وقعت بك ضرورة ، عن اجلوازاللزوم فضالً على االنفساخ

ان الفرس ال املراد باملسابقة امتح أن ىدعو وه املباشرة،ياملستأجر املشترط علك فهو ،ورثتهما

 وضوح فسادك ، واضحة املنع،انفسخت مبوت الفرس وة افترق عن املراماكبذل والفارس

حنو  وىنثأ أو ونه طفالًك ل،كم خصوصاً بعد مالحظة قصور الوارث عن ذلكاحلأصل 

  .الم اجلواهرك انتهى )ىما ترك كهم يف ذلري استنابة غىدعو و،كذل

  .ة املعاقدةيفيكمر تابع للوجه، بل األ ظاهر اري غنيالمكمن ال أي إطالقن إف

ث يان العقد حبك إذا ما أشبه أو ان الوارث طفالًكأيضاً إذا علم صحة االستنابة يمنه و

  .كشمل مثل ذلي

ان العقد ك إالّ إذا بطل الإ و،استعد الوارث للسباق فهو وورثيان حنواً كنه إذا إ مث

  .لنائباستعد الوارث جبعل ا و،أيضاً لالستنابة شامالً

 لدان وتيان للمكذا إرث، فن اإليان حسب موازكورث يحنو  على انكنه إذا إ مث

ثالثة  إىل ذا بالنسبةكه ول سباق واحد منهما،ك ورث ، مثالًنيحنو سباق على العقد عقداهو

  .ك ذلريغ وسباقات

بطل حق ي وار فال بأس،يالثالث الذي له اخل أو ،ثناءمث لو فسخ أحدمها العقد يف األ

 خن له حق الفسكيمل  أما إذا ن له شيء،كيلو فسخ مل  أنه  قبوله االشتراطمعىنن خر، ألاآل

ئاً يش أو صرف ماالًن إ أنه ما تقدم منك الإ و،ن جرب املنسحب فهوكمأن إنفسخ، فيفال 

  .فال شيءإالّ و ،)١(ضرر الل يه لدليؤدي أن  املنسحبىجر فعلمن وقته مما له األ

  

                                          





٣٢٨

 صحي أنه  يفإشكالال خالف وال (: ل يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر قا:)٣ مسألة(

 عمومها، ودلةطالق األه من املعامالت، إلريحسب غ على ناًيد أو ناًيون العوض عكيأن 

نعم ، واقي من الفضةاأل و من بذل النخالت) اهللا عليه وآلهىصل(خصوص ما وقع من النيب و

صح ضمانه يون جزء السبب، فال كيوجه  على  العملهكعترب يف ملي أنه أيتيما يستعرف ف

 ،السبب العقد واشفكمنا هو شرط إ و،كعترب ذلي ال أو ،هيال الرهن عل و،ناً قبلهيان دكلو 

  . انتهى)مر سهلاأل و،هيالرهن عل وه هنا ضمانكطلق يف املسالأن إو

 حسب على ة وحنوها هنايفاكالرهن وال و القاعدة صحة الضمانىمقتض: أقول

  .ورةكتب املذكنها يف اليمواز

 إىل فتقري عقد املسابقة ال أن قد عرفت(: ث قالي حكعلم وجه قول املساليمنه و

ناً يد وناًيونه عكوز جير العوض كر ذيتقد على نكمعه، ل أو العوض، بل دائرة جوازه بدونه

مضبوطاً ونه كن يريالتقد على عتربي و،عواض الواقعة يف املعامالته من األريما يف غك

امه الالحقة له شرعاً من كن أحيالد ونيل من العك على تفرعي و،النوع واجلنس وباملقدار

عذر ته ليصح الرهن عليناً ال يونه عكر يتقد على نهإ، فك ذلريغ وهيالرهن عل والضمان

ر يتقدوعلى  ونة مطلقاً،مان املضيعجوزنا ضمان األ إالّ إذا ضماا ال و،أخذها من الراهن

 ونه حاالًكوز جي كذلك وبشرطه، وون الزماً ضمانهكيث يه حيصح الرهن عليناً ي دونهك

  . انتهى)قيبالتفر و منهما ومن أحدمها،مؤجالًو

نحصر يف يس يمر لن األ العوض حقاً، ألأيضاًون كي أن صحينه إ :قالي أن نبغيين كل

  ون السبق كة يعقالئ و املسابقةأدلة إطالقن، فيالد ونيالع



٣٢٩

ما  والنوع واجلنس وونه مضبوطاً باملقدارك أن ماك، أيضاً كوجب صحة ذلياحلق 

 أما ، عن الغررى ) اهللا عليه وآلهىصل(النيب ن وجب الغرر، ألي ال أن منا هو بقدرإأشبه 

  .هيل علي فال دلكثر من ذلكاأل

 ،حنو املشاع على ونكي أن صحيما كلي، كحنو ال على ون العقدكي أن صحيه فيعلو

ل ي فال دلكفوق ذل أما ،وجب الغرريث ال يون حبكي أن عتربيلي كلا يف والشخصي، أو

  .هيعل

 ريق من دائرة الغرر الشرعي، غي أضدائرة الغرر العريف أن ره بعض الفقهاء منكوما ذ

  .اسبكتاب املك له يفيرنا تفصكما ذك ،ظاهر الوجه

 أو ،هي حمرم علكتر أو ،املسبوق على ان شيء واجبيتإون السبق كي أن صحينه إ مث

 أن كيان علك كسبقت إذا :قولي روه، مثالًكم أو مستحب أو  شيء مباحكتر أو فعل

تفعل  أو ،ني الطلوعني النوم بكتتر أو  اخلمر،كتتر أو تصلي، أو تعلمين القرآن، أو تسلم،

 كذل وه،يجرب علأفعله يذا مل إون سبقاً، فكي أن صحيله ك كن ذلإالشيء املباح الفالين، ف

 أو زديث مل يم يف املقام، حكاملوضوع العريف هو احمل أن  بعد ما عرفت مندلة األطالقإل

  .ما هو شأن سائر املوضوعاتك ،نقص الشارع منهي

إذا مل يكن غرر، ويدل عليه ما تقدم اً له أفراد يلكون السبق كي أن قد تقدم صحةو

 على اًيشاة، مث مصارعته ثان على عرايباألمع )  اهللا عليه وآلهىصل(من حديث مصارعة النيب 

  . فتأمل،اًيلكان كن الشاة  أالظاهرن إ ثيح، )١(ىخرأشاة 
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ذا بذله إ واً،إمجاع صح ني املتسابقريذا بذل السبق غإ و:قال يف الشرائع :)٤ مسألة(

ت املال جاز، ي من بماملو بذله اإل و،نهما حملليدخل بيلو مل  ومها صح عندنا، أو أحدمها

فله  ق منال من سبيذا لو قك و،أيضاًلو جعال السبق للمحلل بانفراده جاز  و،ه مصلحةين فأل

  .ن يف الرهانذ اإلإطالق ب عمالً،السبق

ه بعد ي فمجاع فقد عرفت اإلني املتسابقري السبق من غبذل إىل بالنسبة أما :أقول

  أنه إمجاع)صح عندنا(فظاهر قوله  مها أو بذل أحدمها إىل أما بالنسبة ول،ي الدلإطالق

هو  و، بأنه قماروزه من أحدمها خاصة معلالًجي خالفاً لبعض العامة فلم :، ويف اجلواهرأيضاً

وزه منهما من جيد فلم يالبن اجلن والعموم، وطالقاالجتهاد يف مقابلة النص الذي منه اإلك

  .عمومها ودلة األإطالقصلح ملعارضة ي  خلرب عامي ال،دون دخول حملل

 إذ ديه باستثناء ابن اجلنيره اجلواهر تبعاً للمشهور، بل امع علكما ذكهو : أقول

وزمها حي حىت ناراًي دل واحد منهما مثالًكرج خي أن ة بذهلمايفيك وم،ك حمدلة األإطالق

ن مال نفسه هو مال لنفسه، ه، ألريوز مال غحيالسابق منهما ن إ قةييف احلق والسابق منهما،

نه  جائز، ألأيضاًمام ره من بذل اإلك ما ذكذلك و بسبب مسابقته،هكلميد يشيء جد أنه ال

 ،ل من سبق منايذا لو قك و:بقوله ريخفرعه األ وه،ريغ أو مامون الثالث اإلكي أن نيفرق ب ال

صح جعل ي أنه علميحنوه  وطالقمن اإل ونهما،ياحمللل الذي هو ب ومها أي املراد به الثالثة

ناراً يعطي ديمن سبق منا فاملسبوق : قولي  عن الثالثة، مثالً آخر خارجنسانالسبق إل

  .ن مل أجد من تعرض لهإ و،دلة األطالقأو ما أشبه، إل ريفق أو مدرسة أو ملسجد



٣٣١

  :قسام أربعة سبق األكان هناك إذا مايف: كقال يف املسال

 أو ن مالهان مكنا، سواء ريمن غ و منااًإمجاعهو جائز  و،مام املال اإلجرخي أن :ولاأل

 كن ذلأل و،نها سبقاًيجعل ب ولي اخلني سابق ب) اهللا عليه وآلهىصل(ن النيب ت املال، أليمن ب

 نيه مصلحة للمسلميف وعداد أسباب القتالإة ويالفروس وتعلم اجلهاد على تضمن حثاًي

  .ان سائغاًكقربة ف وفعةنمو

نه ثر العامة، ألكعند أو  عندناأيضاًهو جائز  و،مام اإلريون املخرج غكي أن :الثاين

ما ك ،تهيه مع نيثاب عليان جائزاً، بل ك فنيلمق مصلحة املسيطر وقربة وبذل مال يف طاعة

  .اجلهاد على عانتهمإه يها مما فريغ وسالحاً والًي هلم خىلو اشتر

 ك فلسبقتن إ :قول أحدمها لصاحبهي بأن ،نيرج املال أحد املتسابقخي أن :الثالث

انتفاء  وصل لأل،أيضاًهو جائز عندنا  و،كينا فال شيء يل علأ  سبقتنإ و،عشرة يعل

  .املانع

وزمها حي أن  على،ل منهما عشرة مثالًكرج خي  بأن،رج املتسابقان معاًخي أن :الرابع

  .دير قول ابن اجلنكشهر، مث ذاأل على هو جائز مطلقاً و،السابق

 أو ،هذا أو ،ون من هذاكي أن ماإ ن البذلعشرون، أل وقسام أربعاأل أن علميمنه و

ون كي أن قسام الستة يفضرب هذه األيه، مث ريغ أو ،ت املاليب أو ،مامثالث هو اإل أو ،مها

لها كقسام  القاعدة صحة األىمقتض و، حمللريغ أو ،لثالث حملل أو ،همايلكل أو ،حدمهاأل

  . ما عرفتك

  . الثالثةريالم يف جعل السبق لغكأيت بعض اليوس

  



٣٣٢

  : شروط مخسة إىل تفتقر املسابقةو( :قال يف الشرائع :)٥ ةمسأل(

  .ر املسافة ابتداًء وانتهاًءيتقد: ولاأل

  .ر اخلطريتقد: الثاينو

  .هيسابق علي ما ينيتع: الثالثو

قن يتيفاً يان أحدمها ضعك فلو ،تساوي ما به السباق يف احتمال السبق: الرابعو

  .زجيخر مل قصوره عن اآل

  . انتهى)زجيمها مل ري فلو جعل لغ،للمحلل أو حدمهاعل السبق ألجي أن :اخلامسو

ن إ، ودلةانصراف األ والغرر واملوضوع العريف إالّ موري من هذه األل أليدل ال: أقول

مثله  و املقام مستند،أمثالحنوه يف  ون عدم اخلالفك ل،أيضاًادعي يف بعضها عدم اخلالف 

مورد مل  أي يف وم،كان هو احملكانت كمورد  أي  الثالثة، ففيدلةس حبجة، فاملهم األيل

  . الصحةطالق اإلىان مقتضكمنها  أي نكي

 املناقشة كيعل خيفى ن الكل( :ورةكر أربعة من الشروط املذكقد قال اجلواهر بعد ذو

ظهر من نفي اخلالف يما عساه كاً إمجاعون كي إالّ أن عها، اللهميمج أو  منهاريثكل ييف دل

  . انتهى)ىما تركان هو كن إ وعن بعضهم،

  :قولنهذا فوعلى 

  .)١( فقد استدلوا له بالغرر،انتهاًء ور املسافة ابتداًءيهو تقد وولالشرط األأما 

ان عقد ك ملا :ورة يف الشرائعكان علة الشروط اخلمسة املذييف ب: كقال يف املسال

  ه من ين حمضة فال بد فكين مل إ واملسابقة من عقود املعاوضات

                                          





٣٣٣

مور أب إالّ كتم ذلي ال وة املطلوب منه،ي الرافع للجهالة الدافع للغرر احملصل للغاالضبط

 مبا نيها مجلة مبتدئيلإ ريحنن نش و عشر،رة اثينك وجعلها يف التذ،ر املصنف منها مخسةكذ

  :ره املصنف منهاكذ

ال ملن سبق  بأن شرط امل،حدمهاأ أو نامهايعيانتهاًء، فلو مل  ور املسافة ابتداًءيتقد: ولاأل

 تعباني و حرصاًريان السميدينة فقد ية معي غاكن هناكيمل  إذا نهز، ألجيسبق مل يث يمنهما ح

هو عتاق  وأخذ يف الضعفيه يف بدء املسافة مث ري سىقويل ما ين من اخلأل و، الدابةكهليو

و ه وشتد يف االنتهاءي وضعف يف االبتداءيمنها ما  و قصر املسافة،يبغيصاحبه  ولياخل

 على صيالتنص وعالمبد من اإل ذا اختلف الغرض فالإ ف طول املسافة،يبغيصاحبه  وهجانه

 جارة،جرة يف عقد اإلاأل و،عير الثمن يف البيتقد على صيب التنصجيما ك ،قطع الرتاعيما 

ز جي مل  أوالًقفيهما ينظر أية لي غاريهذا، فلو استبقا بغوعلى  . هنانيالسبق أحد العوضإذ 

  .ركملا ذ

ما ن إ :هين فكه، لريغ وما تبعه اجلواهرك ه، ممن سبقكالم املسالكهذا ال قد أخذو

د باملسافة ين التحدكميما كة، يانكد باملسافة املين التحدكمي إذ تام، ريل غيره من الدلكذ

للغرر،  رافع أيضاً كن ذلإ ف،ما أشبه أو نيساعت أو شترطان مسابقة ساعةي ة، مثالًيالزمان

انتهاء  حد إىل ريددان السحيما قد أما كانصراف يف مثله،  ال ودلة األطالقإشمله يف

 عقالئي أيضاً كذل ،عجز فرس أحدمها أو ،عجز أحدمها أو ،عجز فرسهما أو عدومها،

وقوف  أو الوقوف على مر بتوافقهماددان األحي قد كذلك و،هيغرر ف ال و،دلةشمله األيف

 ه،يصاحبه قدم عل أن ك ذلمعىنان ك ،مها السلم لصاحبه أحدىلقأ أو ذا توافقاإأحدمها، ف

   عقالئي أيضاً كذلو



٣٣٤

  .وجب غرراًيال  ومر به،ر األيفال منع من تقد

  :  بقولهكجهه املسالور كط الثاين الذي ذعلم وجه النظر يف الشريمنه و

 نه عوض عن فعلقدراً، أل وه جنساًيهو املال الذي تسابقا عل و،ر اخلطري تقد:الثاين

 هينفقان عليما  على تسابقا أو ،ناهيعيمل  وجارة، فلو شرطا ماالًاإلكه العلم ي فشرط ف،حملل

 ،مة الشارعكالتنازع املخالف حل إىل ئهافضإ و بطل العقد للغرر،ديم به زكحيما  على أو

ث ي حكذل و،بعض الوجوه على علها جعالة جواز اجلعالة يف العوضجيقول من  على ءيجيو

 أو علمانهيال  وجزء منه أو جعل عبده الفالينك ،التنازع إىل لوؤي ال ومي التسلنع منميال 

ر يتقد على عترب ضبطهيس بشرط يف عقد املسابقة، بل ياملال ل أن قد تقدم وأحدمها ملن سبق،

  .اشتراطه

عدماً،  ودور مداره وجوداًيل االشتراط هو الغرر، فهو يدل أن ذ قد عرفتإ: أقول

م كقول به احليون املال الذي كي أنه  علىتفقاي أن  بأس به، وأي غرر يفغرر فال ث اليفح

ما  أل،صةييف النق أو ادةيحدمها يف الزحق أل ئاً اليم شكذا قال احلإان، فكاملعتدل مهما 

  .كثر من حنو ذلكأ على لي، وال دلكذل على اتفقا

نة يرض املعاأل طعة منهذه الق أو نةيهذه الشاة املعك خارجاً نيان شيء معك إذا أما

اً يلكون كي أن صحة إىل ملاعقد تقدم اإل وحاً،يون صحكي أن  فأوىل،كما أشبه ذل أو ةياملرئ

 لعلها ظاهرة يف ) اهللا عليه وآلهىصل(ة مصارعة رسول اهللا يروان إ :قلنا وق،يله مصاد

 إىل ،ض مثالًيبأذهب  أو فضة أنه علم هلي اً اليئاً مرئيون السبق شكي أن صحيبل ، )١(ليكال

  .ك ذلريغ

  كر وجهه املسالكن ذإ و الشرط الثالث،إطالق إشكالمما تقدم ظهر  أن ماك

                                          

 



٣٣٥

  : بقوله

ن املقصود من املسابقة امتحان الفرس ه باملشاهدة، أليسابق علي ما يني تع):الثالث(

ف يتفاء بالوصف وجه ضعك، ويف االينيقتضي التعي كالعدو، وذل على نهيه ومترريعرف سيل

ه متعلق ين الغرض فبالشخص خبالف حنو السلم، أل إالّ تمي ذ الإفادته الغرض، إلعدم 

نه خالف ل جبواز العقد، ألين قإبدال، واإل وزجي  النينان الفرسيعيث يلي، وحكبال

  .املشروط

، بل العقالء كغرر يف ذل  وال،ه عند العقالءيمانع ف  بالوصف الينيالتعن إ :هيذ فإ

ل يق أما إذا ها،ريجارة وغع والرهن واإليالبكبواب  من األريثكالشخصي يف كلي كرون الي

ما ي ف أوىلقياته بطريالعقد فعدم وجوب خصوص أصل بجيمل  إذا نهإ ف،جبواز العقد فأوضح

  .ن غرراًكيمل 

اً منهما يأ أن ىري حىت ،نيفرس واحد يف ساعت على نيعلم صحة مسابقة اثنيومنه 

ان له السبق، ك  املسافة يف خالل ساعة مثالًري فأي منهما بلغ أخ،افة املسري أخبلغ مثالًي

 على إنسانسه وهو مسابقة ك عكذلكثر، وكاالستمرار أ على قدريهما يأ أن علميذا لكو

ار امتحان يون املعكيذ قد إ، ن بلوغ املسافة مثالًكتمي نيالفرسأي  أن عرفي حىت نيفرس

  .لفرسار امتحان ايون املعكيالفارس، وقد 

نة والغواصة يالدراجة والسفارة ويارة والطيالسكالت أيت يف سائر اآلي كومثل ذل

 ون اجلائزة لصاحب الفرس السابقك وت،عي يف اجلمكا، ملا عرفت سابقاً من وحدة املالهريوغ

  .كذلكلة اآلأو 

  : قائالًكره املسالك فقد ذ،أما الشرط الرابع

تحقق مع يمنا إن الغرض االستعالم، و السبق، ألبه السابق الحتمال تساوي ما: الرابع(

ن لالستعالم فائدة، واملراد بالتساوي كيذ لو علم سبق واحدة مل إ ،ل منهماكاحتمال سبق 

   ؤافكت  ال،خراآل على ن ترجح أحدمهاإل واحدة، وكام االحتمال يف ييف احتمال السبق ق



٣٣٦

قن قصوره يتيفاً يان أحدمها ضعك له مبا لويظهر من العبارة، ويف متثيما ك نياالحتمال

  . انتهى)مع القطع لسبق أحدمها إالّ بطلي هذا الوعلى ما فسرناه به،  على هيخر تنبعن اآل

ب يجل تدرصح املسابقة ألي أيضاًمع العلم بسبق أحدمها حىت نه إ :قالي أن نكمين كل

صلحه، يبه فيععلى  ظهري ف،سابقي أن نكتمي عالمه بأنه الإه وياد احلماس فجيإاملسبوق و

 ىتصدي حىت به لصاحبهيظهر السباق عيصالحه فإن كميب يان يف الفرس عك إذا كذلكو

  .مثلة من احملتمالت واألك ذلريغ إىل لعالجه،

قن ثالث يت أو قنايت أو من سبق صاحبه أو ن من سبقهكتمي مث لو قطع أحدمها بأنه ال

نه إيف القطع، ف ار يف الواقع اليذ املعإع، ن القطع مطابقاً للواقكيمل  إذا ضر بالسباقيمل 

  .خيفى ما الكقي يطر

   :انهي يف بك فقد قال املسال،وأما اخلامس

نه مفوت ز، ألجيمها مل ريللمحلل، فلو جعل لغ أو حدهاعل السبق ألجي أن :اخلامس

ذا لو جعل للمسبوق، كض يف طلب العوض، ويذ الغرض التحرإللغرض من عقد املسابقة، 

وز جي ذا الكفوت الغرض، ويل العوض فيونه مسبوقاً لتحصك على رصحي منهما الًكن أل

ادة، يالز إىل س حلصول الغرض يف اجلملة بالنسبةكوز العجيوفر للمسبوق، وجعل القسط األ

  .وز جعلها خاصة عوضاًجيما ك

ون للسابق كي أن نكميذ إأخذه السابق،  إذا مايس منحصراً فيالغرض لن إ :هيرد عليو

 أو ب لهيعطي العوض لقري أن شترطي أن  الغرض، مثلكعطاء العوض لذلإصل بحيرض غ

املال، هذا  على نسانس دائماً الغرض هو حصول اإليما أشبه، فل أو ريلفق أو ملسجد

لة ي فضأيضاًة ين املسبوقثر للمسبوق، ألكبعضه األ أو ل العوضكعل جيرمبا  أنه  إىلضافةباإل

  ر نه من الفراكباعتبار مت



٣٣٧

 إذا ن من أخذ زمامهكتمي  فرسه مجوحاً الان مثالًك إذا ماية فيمن احلرب باملسبوق

ل ك الفضل املوجب حلصول كون له ذلكين من جعله مسبوقاً كذا متإدان، فيامل إىل ذهب

  .ثرهكأ أو ضالعو

 من ادعاء عدم ،ين واجلواهرياض ودالئل املسائل للقزوي مبا يف الركستدل لذلينعم رمبا 

ن االستناد كميوجب وهن عدم اخلالف، فال ير كلهم مبا ذيتعل أن ىفخي ن الكخلالف، لا

  .هيلإ

ث جوز ي ح، يف عبارته املتقدمةكاملسال على  اجلواهرإشكالعلم وجه النظر يف يومنه 

س حلصول الغرض يف اجلملة كوز العجيو: ( جعل بعض السبق للمسبوق قائالًكاملسال

 يف تناول كش بالشقناي ن قدكل(: قال) وز جعلها خاصة عوضاًجي ماكادة يالز إىل بالنسبة

  ). الفساداألصلن ظاهرها خالفه، وكيمل ن إ  لهدلة األإطالق

 عشرة للمسابقة نيتفراس االث، ولذا جند يف األكفعلون ذليالعقالء  أن ذ قد عرفتإ

  .ذاك وه،سبعة وللرابع ،ةي عشرة، وللثاين تسعة، وللثالث مثانول مثالًجعل السبق لأل

  :  قال،رةكرها التذكة الشروط اليت ذير بقك ذكاملسالن إ مث

ل ي اخلنيوز املسابقة بجي فال ، يف اجلنسني الدابتي تساو):السادس( :رةكوزاد يف التذ

نه مناف للغرض من استعالم قوة ل، ألي اخلنينها وبيب  وال،لةيبل والف اإلنيب  وال،والبغال

  . جنسهاعاق مبنها مع السيالفرس ومتر

 وهو ، اجلواز حلصول الشرطىقوالعريب والبخيت، فاألك وصفاً  الا جنساًيولو تساو

 نيعد ما بنه املفروض ولتناول اسم اجلنس هلما، ووجه العدم بل منهما، ألكاحتمال صدور 

  .دي وهو بع،نيتباعد اجلنسك نيالصنف

  علم يخر ل قبل اآل ولو أرسل أحدمها دابته، دفعةنيرسال الدابتإ: )السابع(



٣٣٨

 إىل ان مستنداًكن السبق رمبا نه مناف للغرض من العقد، أل أل،زجيم ال مل أه كدريهل 

وز جي  استعالم السبق فالريول غخر لأل اآلكدراإن استعالم إ فأيضاً، و أوالًحدمهاأرسال إ

  .هيالعقد عل

 بنفسها يجريرسال الدواب لإشرط  وب، فلوك بالرنيدابت على سبقي أن :)الثامن(

جوزنا املسابقة ن إ وري خبالف الط،ةيقصد الغاي رسال وال الا تتنافر باإل،فالعقد باطل

  .ةيقصد الغا إىل ةين هلا هداها، أليعل

انت ك فلو ،دوانقطعان يتمل الفرسان قطعها والحيث يسافة حبعل املجي أن :)التاسع(

  .د بطل العقديشدباالنقطاع وتعب  إالّ تهايغا إىل انينتهي ث اليحب

  فال،ن املقصود منه التأهب لهإه العقد عدة للقتال، فيعل ون ما وردك تنأ: )العاشر(

  .ن لسن من أهل احلربوز السبق والرمي من النساء ألجي

 الم املصنف ماكه، وقد تقدم يف يانه املعتربة فكأر على العقد املشتمل: )احلادي عشر(

  .هيدل علي

 هذه العشرة كسبقين فلن إ :قال ضمن العقد شرطاً فاسداً، فلوعدم ت: )الثاين عشر(

 قربة مرغب كنه شرط تر بطل العقد، أل،شهر إىل كناضل أال أو ،وال أرمي بعد هذا أبداً

  . انتهىها ففسد وأفسد ـيف

لها مناقش كن ك ل،قبل ذه الشروطي أنه رةكالم التذك على كوت املسالكدل سيو

  .خيفى ما الكها يف

ل ك بعد احتمال سبق ني اجلنسنيسابقة بمانع من املأي نه إ :السادس على رديذ إ

 إطالقها ينصب علياً كرناها مدركة اليت ذي الصحة بعد العقالئاألصلخر، فواحد منهما اآل

  .دلةاأل

   ظاهر الوجه، ري غك املسالشكالق اجلواهر إليتصد أن علميومنه 



٣٣٩

شترط ي تبع الشرط، ولذا الينه إ :هيوف(: لهالشرط السابع بقو على ل يف اجلواهركوأش

 مع فرض االشتراط ختلصاً من اجلهالة كعترب معرفة مقدار ذلينعم ، التساوي يف املوقف

  ).تفاء يف حتقق السبق من أحدمهاك مع احتمال اال،التنازع إىل ةياملفض

ا املهم منإ دفعة عند العقالء، ونيرسال الدابتإلزم ي ذ الإره اجلواهر، كما ذكوهو 

عترب العقالء صحة املسابقة، ي ك اختالف يف املوقف، ومع ذلني الدابتنيان بكة، ورمبا يالغا

  .ات املسافةيخصوص ن املهم املسافة يف اجلملة الأل

  ).نه من شروطه أخروج عن موضوع السبق، النه إ :هيوف(: بقوله: ل يف الثامنكوأش

  واملناط واالنصرافدلة األإطالق بعد أيضاً ةن املسابقكمن املم أنه تقدم ه مايرد عليو

 نين املسابقة بكمي، ولذا نيأيت يف الدابتي أيضاًاملناط  إالّ أن حاًيان صحكن إ ونيالفارسإىل 

 إنسانن بدون الت املتعارفة اآلأشبه من اآل ما  أونينتيالسف أو نيارتيالس أو نيارتيالط

 ن جعل الشرط الزمان فالكميمنا إاملسافة، وث قد عرفت عدم اعتبار يقودها، وحي أو سوقهاي

 انقطاع أحدمها نيح إىل جعل الشرط املسابقة أنه إذا ماكموضوع هلذا الشرط يف نفسه، 

  .س خاصاً بالطائري فاألمر لنية الدابتيهدا إىل ضافة باإل،أيضاًصح 

 د منان بعد العقيه منع خصوصاً يف مثل الصبيوف(: العاشر بقوله على ل اجلواهركوأش

  .)ائهميأول

 على تعدادهن للدفاع مع التحفظن اسكمين النساء ، ألأيضاًبل ويف النساء : أقول

د جواز مسابقة النساء يؤيشمل الدفاع، وياً، بل يس دائماً جهاداً ابتدائين اجلهاد لإن، فشأ

  بة عند رسول يخ من حماربة نسير يف التواركذ  ما



٣٤٠

 أنه ماك، )١(حدأيف  ) اهللا عليه وآلهىصل(سول اللّه مع ر)  اهللا عليه وآلهىصل(اللّه 

، )٢(نةياملد إىل  من النساء مع عائشةنيأربع )عليه السالم( ي علرسالإورد من   ماأيضاًده يؤي

 أن ماكه، يحمذور ف ما الي املرأة مع الرجل فكي القاعدة يف تشرىمقتض إىل ضافةباإل

قد توجب  ) اهللا عليه وآلهىصل( فعله الرسول ماك وحنوها، ةجل املداوااستصحاب النساء أل

  .بهنيتدر

  : صحابحد وفرار األأه يف قصة غزوة رييف تفس) محه اهللار(قال القمي 

ه الصالة يعل( نياملؤمن ريأبو دجانة وأم إالّ ) اهللا عليه وآلهىصل(بق مع رسول اللّه يومل 

 نياملؤمن ريبلهم أمقاست ) وآله اهللا عليهىصل(رسول اللّه  على لما محلت طائفةك و)والسالم

انقطع  حىت قتلهميو)  اهللا عليه وآلهىصل(دفعهم عن رسول اللّه ي ف)ه الصالة والسالميعل(

انت خترج ك و،ةيعب املازنكبة بنت ينس ) اهللا عليه وآلهىصل(ت مع رسول اللّه يفه، وبقيس

 أن ان ابنها معها فأرادك، وىيف غزواته تداوي اجلرح ) اهللا عليه وآلهىصل(مع رسول اللّه 

ه ي عن اللّه وعن رسوله؟ فردته فحمل عل،ن تفريأ إىل بين اي: ه فقالتينهزم فحملت علي

فقال ه، تفخذه فقتل على الرجل فضربت على ف ابنها فحملتيفأخذت سرجل فقتله، 

 ىصل(انت تقي رسول اللّه كبة، وينس اي كي اللّه علكبار: ) اهللا عليه وآلهىصل(رسول اللّه 

  .ةريثكأصابتها جراحات  حىت هاييبصدرها وثد) اهللا عليه وآله

ومئذ وأبلت بالءاً حسناً يا قاتلت إ :بةيحد وقصة نسأوعن الواقدي يف غزوة 

لمة يوم مسيمامة يانت بالك وأا ،فيضربة بس أو  طعنة برمحني عشر جرحاً بفجرحت اثين

  قة يدث دخلت احليدها، حي وقطعت ،وم قتل أبو دجانةي

                                          

 





٣٤١

انت قد كه عن جدته، وءادث آبحيد يان ضمرة بن سعكو:  قال،لمةيأرادت مس

 ملقام :ومئذيقول ي ) اهللا عليه وآلهىصل(مسعت رسول اللّه :  قال، تسقي املاءحداًأشهدت 

 حىت ومئذ تقاتل أشد القتاليراها يان ك من مقام فالن وفالن، وريوم خيعب الكبة بنت ينس

  .احاتجرحت ثالثة عشر جر

يف غزوة اخلندق جعل النساء مع  ) اهللا عليه وآلهىصل(رسول اللّه ن إ :ويف قصة

رعان، فقامت عمة رسول إ أو هودي وأراد سلب النساءيان، فجاء كحسان بن ثابت يف م

  .)١(هودييوقتلت ال ) اهللا عليه وآلهىصل(اللّه 

النساء امرأة خرجت من فسطاس  أنه )ه الصالة والسالميعل( نيويف قصة احلس

  :شعاروأخذت تنشأ هذه األ

   فةيدي ضعينا عجوز سأ

  فةية حنية باليخاو

   فةيم بضربة عنكاضرب

  )٢(فةيدون بين فاطمة الشر

  .ك ذلري غىلإ

 العقد املشتملة إىل تاجحي ة املعاطاة، فاليفاكتقدم من  ما :احلادي عشر على رديما ك

ر كمها ممن ذري وغكرة واملسالكبأن مراد التذ: لقاي إالّ أن ه، اللهميانه املعتربة فكأرعلى 

: قوله سبحانه أن اسبكتاب املكروا يف كذ ذإهذا الشرط هو العقد الشامل للمعاطاة، 

  .أيضاً شمل املعاطاةيوحنوه  )٣(﴾أوفوا بالعقود﴿

  :ه اجلواهر بقولهيل علكفقد أش: ما الشرط الثاين عشرأ

  .س من الشرائطيلنه إ : أوالًهيوف(

                                          









٣٤٢

 مايروه شرطاً فكذ صح مايره اجلواهر، نعم كما ذك، وهو )منع عدم صحته: اًينوثا

  .ديوجب ذهاب املقيد ين ذهاب القإداً، فيان قكإذا 

ح يصي العدو وال على رصهحيفرسه فرساً  إىل نبجي أن حدمهاس أليول: قال يف القواعد

  .به يف وقت سباقه

دفع الرجل ي أن  فاجللب هونبج جلب وال ال: ثييف احلد( :ويف جامع املقاصد

 إىل نب فرساًجي أن كي واجلنب بالتحر،ياجلر على ح حثاً لهيصيه ويلب علجيزجره ويفرسه ف

 ريثره ابن األك ذ، فنهي عنهما،انوب إىل وب حتولكذا فتر املرإه، فيسابق عليفرسه الذي 

  . انتهى)هرية وغييف النها

ث ياحلد أو  عنهما،دلةنع انصراف األأن وجه املكهما، ويلكبعد جواز ي ن الكل

ث ورد ي ولعل احلد،ة اجلواهريما يف حاشكوطي ي للسري واملروي يف اجلامع الصغ،املتقدم

  : ن يف اجلواهر قالك من طرقنا، لأيضاً

 أن  اجللب هو:ريثن األبة اين عن اك لجنب جلب وال ال: ولعله للنبوي املرسل

 أن كي، واجلنب بالتحرياجلر على ح حثاً لهيصيه ويعللب جيه ورزجيدفع الرجل فرسه في

 ، عنهماي فنه،انوب إىل وب حتولكذا فتر املرإه، فيسابق عليفرسه الذي  إىل نب فرساًجي

 إطالق بل لعل ،هليعدم ثبوت دلم لكاحل أصل توقف يفيواعد، بل قد  ما يف القريوهو غ

  . انتهى) منهماك حنو ذلح باشتراطيقتضي خالفه، خصوصاً مع التصريل يالدل

بأقسام  أو نين القسميان شرط صح، سواء ذك أنه إذا  القاعدةىهذا، فمقتضوعلى 

  وجب خوفه يضيء لفرسه مما يمصباحاً  مثالً أهيي أن  مثل،أخر



٣٤٣

ه يح عليصي مسجالًأ هيي ئة، مثالًيقسام التهأ من كحنو ذل أو ه دواًءيسقي أو ،ضهكور

  .كحنو ذل أو سدح األايصكوجب رعبه ياحاً يص

دخل يف يأشبه مما  ما أو تعارف أو ازكان ارتكأيضاً إذا  كن شرط صح ذلكين مل إو

  .زجيال مل إ و،ضمن العقد

 أو ن دخلت يف العقد انصرافاًإلها جائزة يف نفسها، فكال عمهذه األن إ :واحلاصل

  .بالعقدز من باب خروجه عن العقد ووجوب الوفاء جيمل إالّ  و،اً جازحيتصر

مل  أو ،نيقسم إىل از عرفاً وعدمه وانقسم العرفكولو اختلفا يف الدخول يف االرت

  .طالق اإلاألصل فإطالقان ك وكأشبه ذل ما أو سئلين عرف كي

ظهر نعم، واأل: لي ق،شترط التساوي يف املوقفياً بأنه هل ريع أخيره الشراكذ أما ما

ل املانع من فوات الغرض الذي يذ دلإع، يالشراره كما ذكالتراضي، فهو  على نه مبينال، أل

 ي بالتساوي وعدم التساوطالقد بعد مشول اإلي سدريهو معرفة الفرس والفارس، غ

ان العقد كانصراف بأن  ن شرط والكيمل  إذا نعم،  شرط لفظيكان هناك إذا خصوصاً

  . القاعدة التساوييان مقتضك ،تساوي املوقف على منصباً

ان كامل أو الزمان أو الفارس أو ل من الفرسك على صح عقد املسابقةي أنه مث الظاهر

  .اتيأوسائر اخلصوص

 ،ما تقدمكة ي والعرفطالقلي لإلكصح الي بل ،فرد على س الالزم اتفاقهمايمث ل

 طالقما اإلي هذا فرداً وهذا فرداً ف أرادن اختلفا بأنإبدوي، فنه إ هيوالقول باالنصراف ف

  .ليكه الفارس مما هو مشمول لل أرادما صح ،عهمايشملها مجي

ن إالسبق يف التضخم والترتل، ف إىل ولو اختلف وقت العقد عن وقت املسابقة بالنسبة

   فال اعتبار ،ان هو املتبعكازاً كان مرادمها روح السبق ولو ارتك



٣٤٤

 أو املراد احلجم أن ه العقد، ولو اختلفا يفيال فاملتبع احلجم الواقع علإ و،باحلجم

 على منصب أنه ون ظاهر العقدكيالعقد فحني از ك االرتىريلروح، فاملرجع العرف الذي ا

  .أوفوا بالعقود املستفاد من )مكعقود(دخل يف ي ف،زك الشيء املرتكذل

منا إان املقصود مسابقات متعددة، وكذا إلو جعلت مسابقات يف عقد واحد، فنه إ مث

غة ي صمتعددة يف ا عقودإث ي حواحدة،غة يعقد نساء لرجل يف صك ،غة واحدةيالص

  .ك ذلريمها يف الصحة والبطالن وغك العقود حكل من تلك فلواحدة،

 متعددة يف عقد واحد، أشياءع يبك ،ون املسابقة واحدة بعقد واحدكت أن ديرأ إذا وأما

 منا هو عقد واحد يف الصحةإعقود متعددة، و ال إذ ام متعددة،ك أحشياء األكس لتلينه لإف

ه قد ريع وغيالبن إ : وقلنا،عيتاب البكم يف يهذا التقس إىل ، وقد أملعناك ذلريوالبطالن وغ

حة املتعددة يف كنع، خبالف األيغة بيعاً واحداً يف صيون بكيع، وقد يغة بيوعاً يف صيون بكي

 ني وامرأتنيرجل إىل اح واحد بالنسبةكعقل ني ذ الإحة متعددة، كا أنإث يغة واحدة حيص

  . مثالًنيرجل وامرأتو أ

اعة سبق مفرد من هذه اجلأي  أن عىن مب،ني مجاعتنيجتعل املسابقة ب أن صحينه إ مث

 طالق إلكل ذلك فرد ومجاعة، نين، وبي فردنيما تصح املسابقة بكفلهذه اجلماعة السبق، 

  :اتيدات من الرواي وله بعض املؤ،دلةاأل

ة وهم يمأوخ بين ي وهو فرد مع ش)لسالمه الصالة وايعل(مام الباقر مثل مسابقة اإل

  .)١(مجاعة

                                          





٣٤٥

بقوم من  مر أنه )آله وهي اهللا علىصل(ومثل ما رواه غوايل اللئايل، عن رسول اللّه 

ه ابن يأنا يف احلزب الذي ف: ) اهللا عليه وآلهىصل(ترامون، فقال رسول اللّه ينصار األ

 اهللا عليه ىصل(ه رسول اللّه يفغلب حزب يلن : خر، وقالوا اآلب احلزك فأمس،ردعاأل

، فلم سبق بعضهم بعضاًيل واحد رشقاً فلم ك ى، فرممكين أرمي معإارموا ف: قال )وآله

  .)١(سبق بعضهم بعضاي دهم ال أوالترامون وأوالدهم وأوالديزالوا ي

بقوم من  مر ) اهللا عليه وآلهىصل(نه إ :ث مشهوريقال يف حد ،وعن درر اللئايل

، ىخر األني الفرقتىحدإسبق ي فلم ،ل فرقة منهما رشقاًك مع ىنه رمأمون، وتراينصار األ

  .سبق أحد منهم صاحبهي ترامون، فاليدهم  أوالهم ويفي فك ذليوبق

ان يف احلزب كول يف األ ) اهللا عليه وآلهىصل(ن رسول اللّه  أل،تان قصتانيوهل الروا

  .قيق وهذا الفري مع هذا الفريرمنه إ ةية الثاني، ويف الروا)٢(ردعه ابن األيالذي ف

)  اهللا عليه وآلهىصل( ن الرسولأ اللئايل، ورة دري الغوايل نفس قصة رواةيقصة رواأو 

: ث قالواية، حي مع الفرقة الثانأيضاً ىردع مث رمن األبه اي جعل نفسه يف احلزب الذي فأوالً

  . احتماالن،) اهللا عليه وآلهىصل(ه رسول اللّه يغلب حزب فيلن 

  .قسام الثالثة القاعدة صحة األىحال، فمقتضأي وعلى 

 على تسابق اثناني أنه تراهناي بأن ،ني يف قبال اثننيعلم صحة مسابقة اثنيومما تقدم 

 أيضاًقه يمع صد أو ،كب الفرس وتسابق مع ذاكقه وريذا عجز أحدمها جاء صدإ، فنيفرس

  الثالثة  إىل  بالنسبةكذلكله، والسبق ون كين من السبق كتمي نيفأي اجلماعت

                                          

 





٣٤٦

 على نيفرس على تسابق اثنانيفراس بأن األ إىل  بالنسبةكذلكة، ويفيكثر ذه الكوأ

 فرساً ثالثاً وما كذلكب فرساً آخر، وكري أن تعب فرس أحدمها حق له يف أنه إذا شرط

  .أشبه

 يف النجف إىل ربالءك نيقطعا بي أن اختلف الوسائل، مثالً إذا علم حال مايومنه 

ق يب أحدمها بعض الطركري، فك ذلريغ أو ارةيالس أو ظرف نصف ساعة، سواء بالطائرة

 طالق ملا عرفت من اإل،مثلة من األك ذلريغ إىل بالباخرة، أو ق باطائرةيارة وبعض الطريبالس

  .ة واملناطيوالعرف

  فسبق أحدمها مث أسلم قبل أخذه اخلمر،اخلمركحرام  على افرانكتراهن ال إذا مث

  .ن ويف الرهني يف الدكروا شبه ذلكما ذك ،مةيالق إىل حتولت

، مث استبصر ذ مثالًيالنبكشيء حمرم عندنا  على تراهن املخالفان إذا  احلالكذلكو

أحدمها قبل أخذ السبني احلقني الشيء مجعاً بكخر مثن ذلاآل على ن لهإق، فق بعد السب.  

 ولو ،ن االرتداديلورثته حسب مواز السبقون كيولو ارتد املسلم قبل أخذ السبق 

  .ن السفهيه حسب موازيعطي لولينه كون له، لكيخذ  مث سفه قبل األان عاقالًك

  



٣٤٧

 الرشق وعدد :العلم بأمور ستة إىل فتقريوأما الرمي ف(: قال يف الشرائع :)٦ مسألة(

  .)صابة وصفتها وقدر املسافة والغرض والسبقاإل

  :مور الستةة هلذه األان العلي يف بكوقال يف املسال

  . الرشق:ول من الستةفاأل

نه العمل املقصود عترب العلم به ألي ف،عدد الرمي أنه قدمتسر الراء، وقد كهو ب: أقول

طلب املسبوق ي أن نك أمنيعيه، فلو مل يلإة يها معلومة منتهية رميون غاكيه لياملعقود عل

 إىل ليسب وجه ال على صل التنازعحيخر فنع اآلميسبق وي أو لحقي العقد فىالرمي مبقتض

  .كمة الشارع املضبوطة يف مثل ذلك خالف حكها، وذليتفقان علية يغا دفعه، وال

 ،صابةن االستحقاق باإلة، ألين رميصابات من عشرإخمس ك ،صابةعدد اإل: الثاين

منا إصابة ن معرفة الناضل من املنضول وصفة اإله، وألي حذق الرامي وجودة رمنيتبيوا 

صح يان العدد مل ي بريصابة من غإثرمها كون الناضل منهما أكي أن  على ا، فلو عقدنيتبي

 صابة ماوز اشتراطه من اإلجي ثر ماكة، وأي غاريغ إىل لياخل على ما لو جعل املسابقةكعندنا، 

سلم منه ي أن تعذري الذي أاً للخطيون تالفكين قل، لإنقص من عدد الرشق املشروط بشيء و

شرط جاز لبقاء سهم  صابته تسعة من عشرة، فلوإاضلون وأحذق الرماة يف العرف من املتن

صل به التفاضل وهو حي صابة ما اإلنشترط مي وأقل ما ، لندورهكل بعدم ذلياخلطأ، ورمبا ق

  .الواحد على زاد ما

 ،هاريها من الصفات املتقدمة وغريغ أو ازدالف أو خدق أو صفتها من حزق: الثالث

د يبعض أز على قدر بعضهمي واختالفها بالشدة والضعف، وقد ،هايغراض ف األالختالف

  . غرراًيني التعكون تركيخر فمن اآل

  مل حيشترط، وي ال: ليوق



٣٤٨

عرب ي و،عي اجلمني بكقة، والقدر املشترينه املقصود حقصابة مطلقاً، ألاإل على طالقإلا

  .انك ف مايكب للغرض يعنه بالقارع املص

  .ما عرفتهك هيبعض معان على احلارق و واحلاصل،حلاصل باحلازق امعىن كذلكو

 الغرر مع و مع حصول الغرض،ينية من اعتبار التعءصالة الرباأ و،ىقوهذا هو األو

  .صابة ممنوعة مطلق اإلرادإ

يف  ما أو اهلدف، و موقف الرامينيهي ما ب وها،يان فيرميقدر املسافة اليت : الرابعو

 نييالتع وغراض ختتلف باختالفها،األ و،تقل مع بعدها وثر مع قراكتصابة ن اإلمعناها، أل

  .ر املساحةكذ واملشاهدة: نيصل بأمرحي و،شف احلالكي ورفع الرتاعي

قرب ب املوضع كالعادة الغالبة للمرمات يف ذل على محله وطالقتفاء باإلكتمل االحيو

  .اضطراا فال أو مع عدمها أما  مع غلبة العادة،كذل

نا مسافة ال ين، فلو عيصابة منه حبسب حال املتعاقدتمل اإلحي ما ينيعترب تعيث يحو

  . الصحةىقوانت نادرة فاألكلو  و،ها بطلرين احتمل يف غإ وصابتهما منها،إتمل حي

 ن موضوعه من اهلدفيصل العلم بأمرحي وصابة،نه املقصود باإل أل، الغرض:اخلامس

 قهيالثاين يف قدره يف ض و،منها يف املرتفع ثركاملنخفض أصابة يف ن اإلاخنفاضه، أل واعهفارتو

  .قيثرمنه يف الضكع أيصابة يف الوسن اإلسعته، ألو

 حذراً من الغرر يف املعاملة ،العوض املبذول للسابق أي ،ق بالفتحقدر السب: السادس

  .كلالم املساك انتهى  بطل العقد ـجعله جمهوالً أو رهكن أغفل ذإعواض، فه من األريغك

  .لهاكن يف كيمل ن إ ثرها نظراًكيف أ أن  خيفىالو

  ل من ك: قوالي بأن ،د بالزمان ال بالعدديحدتن الكمينه إ :ولاأل على رديذ إ



٣٤٩

  .عدد صاحبه يف ظرف ساعة فهو السابق على غلب عدده

سنفاد ين قد تقدم لنا يف املباردة ما كل و:ور اجلواهر بقولهكالشرط املذ على لكأشو

صابة مع التساوي يف الرمي، فمع فرض ون الشرط اإلك مع فرض كم اشتراط ذلمنها عد

  .خرالثالث فهو ناضل لآل أو نيحصوهلا من أحدمها يف املرت

 على قدر منهمااأل أن صابة، فلو اشترطانحصر يف عدد اإليال نه إ :الثاين على رديما ك

ون كي ،ما أشبه ووة قوسهق وذراعه و لتجربة قوة عضده،ثر عدداً يف ظرف ساعةكرمي األ

  .اًيافكان كهو السابق 

  .صابةإثر كون أكيهما يأ أن ون من املعلومكي أن بجيصابة نعم يف مورد اإل

 إطالقال فإ و،ان هو احلجةكن مت إه، في علمجاع اإلكظاهر املسال: يف اجلواهر قالو

  .طة قسم من احملاكقتضي اجلواز مع فرض ضبط عدد الرمي، بل لعل ذلي دلةاأل

قتضي جواز اشتراط ي طالقاإلن إ :ثالث الشروط بقوله على لكاجلواهر أش أن ماك

ون االمتحان كيذ قد إره، كما ذكهو  وع،ي اجلمني بكصابة اليت هي قدر مشترمطلق اإل

ما  أو صابةعدد اإل أو الرمي أصل  إىلون االمتحان بالنسبةكيقد  وات،فالص إىل بالنسبة

  .كأشبه ذل

س يل أن هيد علرياملساحة، ف أو هو معرفة قدر املسافة باملشاهدة و،رابعأما الشرط ال

ثر قدر من السرب الطائر كسقاط أإن من كتميهما يأ أن  يفتسابقان مثالًي مطلقاً، فقد مبالز

ق يما أشبه، فتصد أو ثر قدر من سرب الغزالكقاف أيإ ون من جرحكتمي أو ،وريمن الط

 طالقها اإليلإنصرف يون عادة كيإالّ أن ( :ه بقولهريغ وكسالاجلواهر هلذا الشرط تبعاً للم

نا ي فلو عى،قواأل على لو نادراً وصابةها احتمال اإليعترب في، نعم كنئذ عن ذليفي حكفت

  . انتهى)صحيها مل يأحدمها ف أو صابتهماإعلم عدم يمسافة 
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ر ك يف ذشكالجه اإل ولياخل على رنا يف مسألة املسابقةكنا ذأ إىل ضافة ظاهر، باإلريغ

  .أيضاًأيت هنا ي فهو ،العلم

 حسب العقد، ناهيع إذا شترطيمنا إ وس بشرط مطلقاً،يل أنه الغرض فقد عرفتأما 

ون كيقد ال  و الرمي،ون املقصود قوة الذراع يفكيقد  و،ون املقصود الغرضكيفقد 

ن من كأحدمها متأي  أن تسابقان يفي شيء آخر، مثالً منا جتربةإ و قوة الذراع،أيضاًاملقصود 

ن يف املقام إأقل فله السبق، ف أو ثركأ أو تسعة أو  حالة مطاردته عشرةالرمي عن الفرس يف

 الرمي من منا القدرة يفإ و،العضد وال جتربة الذراع وال غرض خاص وست مسافة خاصةيل

  .مثلةاأل  منك ذلريغ إىل الفرس العادي،

 ن الظاهر عدم اعتباره يفكل(: واهر بقولهه اجلي فقد أورد عل،أما الشرط السادس

 )كد من ذلياعتبار أز على لي الرتاع، فال دلهرتفع معيشترط معرفته مبا يث ي نعم ح،الصحة

  .انتهى

اً يلي العلم تفص أرادنإ و اجلملة فال بأس، بالعلم العلم يفن أرادإ أنه كذل إىل ضافيو

 أو اًألف أو ةمائ أو ناراًي د،ئاًي احلق شعل يفجي شخص ثالث ، مثالًكذل على ليال دلنه إ :هيفف

 احلق الذي يف أن همايعرف أيال  أنه ه، معيا فمن سبق فله هذا احلق مب: قولي و،لأق أو ثركأ

 من أقسام ك ذلريغ إىل ،م عددهكناراً يان دكاذا  و،هةكفا أو قيعق أو ناريهل هو د

 إىل ةيال جهالة مفض وال غرر و،كل ذلة تشمل مثيالعرف واملناط واتطالقاجلهالة، فان اإل

ن كيون السبق معلوماً هو ما لو مل كدوا بيري إالّ أن ى،ل أخص من املدعيالرتاع، فالدل

 على م املرتبكنة احلي تعرف بقركرادم ذلإ و،الرتاع إىل ةياجلهالة املفض إىل ىمعلوماً أد

  .املوضوع

  رتفع معه ي معرفته مباب جيشترط يث ينعم ح(: أنه لذا قال يف اجلواهركو



٣٥١

  . انتهى)كد من ذلياعتبار أز على ليال دل والرتاع،

  .مرل األكفي بكينعم هو ال 

 على رة يف الشروط اليت اشترطها زائدةكالم الذي تقدم عن التذكأيت هنا الينه إ مث

ت املتقدمة شكاال بعض اإلأيضاً الشروط كتل على أيتيما ك مسألة املسابقة، الشرائع يف

  .كاهن
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  :رهكما ذي فكقد تبع اجلواهر املسالو،  قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر:)٧ مسألة(

 أو اًي عربون القوس مثالًك من ،لةجنس اآل لثالعلم بتما إىل الرمي فتقريذا كو(

ن قد كل ... وان السبقيل حثنئذ مبرتلة متاي، فهو حك الختالف الرمي باختالف ذل،اًيفارس

 دلة األإطالقصابة، بل  مع احتمال اإلكاشتراط حنو ذل على لي عدم الدلىما مضيعرفت ف

 إطالقوز جيضر اختالف النوع ويال  و،ينيشترط التعي ال :ل هناي قكلذل وقتضي خالفه،ي

ال إ و،هي علطالق محل اإلني عرف تعكان هناكن إ تم مع اشتراطه، مثيمنا إ والعقد جمرداً عنه،

 أو ينيشترط التعيث يح و،ىقوهذا هو األ: كيف املسال .هيقان علتفيما يار فيان هلما اخلك

جوز ي صاحبه فىبرض إالّ املؤمنون لعموم ،حدمها العدول عن املشترطوز ألجيشترطانه ال ي

  . انتهى)١( )سقاط حقهإن له نئذ، أليح

د يذا سقط القإد، فيحنو الق على ونكيقد  وحنو الشرط، على ون هذاكين قد كل

س عدماً ياملشروط ل إذ ده خبالف الشرط،يد عدم بعدم قين املقا سقط العقد، ألباتفاقهم

  .اًيقهر أو اًياريد اختيالق أو ان فقد الشرطكبفقد شرطه، سواء 

 أن شترطي بأن ،مهاريغ أو برجل أو  عدو بفرسنيب و رمينيالظاهر صحة املسابقة بو

  أوون له السبق،كي املسافة ريأخ  إىلهما سبقي بفرسه فأكطارد ذلين أ ورمي هذا السهمي

  .ان مسبوقاًكخر هما عجز قبل اآلي فأكعدو ذاي ورمي هذايأن 

ن مل أر أحداً من الفقهاء إ وما تقدم،كة يالعرف واملناط وطالقشمله اإلي ون،كهذا ممو

  .تعرض له

عقد العقد مبطاردة هذا فرسه يف هذا ي بأن ،نيالظاهر صحة املسابقة يف زمان أن ماك

   كذا والساعة السادسة، إىل وم من الساعة اخلامسةيال
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 إىل هما وصلي فأ، املسافةكبقدر ذل ويف وقت آخر، أو  نفس الوقتفرسه غداً يف

  . الثالثة املتقدمةدلة لأل، يف الرميكذلك وان هو السابق،كرأس الساعة  على ةيالغا

ثر قطعاً للمسافة كن أاكهما ي فأ، بقدر ساعةتسابقايوقع العقد بأن ي أن صحيه فيعلو

  .نييف زمان ونيانكيف م أو يف زمان واحد وان واحدك مان يفكون هو السابق، سواء كي

  :أيضاً كالذي تبع املسال، ع ممزوجاً مع اجلواهريمث قال الشرا

  بل،ة ترددي عقد الرمااحملاطة يف واملبادرة أي ني أحد القسمينييف اشتراط تعو

 ماكشهر األ على احملاطة إىل  العقدإطالقنصراف  ال،رطشتي ال أنه ن الظاهركل وخالف،و

 كالعدد املشترط يف العقد، وذل أصل منمعينة صابة ون إلكيمنا إذ اشتراط السبق إل، يق

من أصاب مخسة من  على عقدا إذا ماإ ف،نة منهيصابة معون اإلكيمال العدد له لكإقتضي ي

ون اخلمسة اليت كتحقق يمل إالّ  و،نيالعشرل منهما ك رمي اهذا، فمقتضكان له كن يعشر

صابة إاملراد ا خلوص  أي حاطة، اإلمعىن هو كذل ون،يصابة ا من العشرحصلت اإل

  .مال العدد غالباًكإ الرمي باعتبار ا أجود فائدة يفأل و،ن لواحدياخلمسة من رمي العشر

عم لو فرض عدم جه لالشتراط بعد فرض االنصراف املزبور، ن و ال،ل حالكوعلى 

ثر كين منهم من إالرماة، ف وغراضتفاوت األ ونئذ للغرري اجته االشتراط حطالقانصراف اإل

استجاده يف  وارهيرة اختكعن الفاضل يف التذو، سكبالع وقل يف االنتهاءي ويف االبتداء

  .ول األىقواأل و،كاملسال

شمل ياملتقدمة   الثالثةدلةن األكر بعضها الفقهاء، لكن ذإ وأقسام، على ةاملراما: أقول

  .لكال
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  .بيان السبق للمصكخر صب اآليمل  وذا أصاب أحدمهاإا معاً، فيرمي أن :ولاأل

  .صابة السبقإثر ك فلأل،نيعشركا بعدد خاص يرمي أن :الثاين

  .ان له السبقكخر  قبل اآلأصاب أحدمها مخسة مثالً أنه إذا هو الثاين مع: الثالث

  . العددنيعين مل إ وصابة يف ظرف ساعةإثر كان أك ملن ون السبقكي أن :الرابع

  . يف ظرف ساعةصابة خبمسة مثالًإان أقدم كالسبق ملن  أن هو الرابع مع: اخلامس

  . من الصور املتصورة يف املقامك ذلريغإىل 

  .السهم و القوسينيشترط تعي ذا الك و:قال يف الشرائع

ة يلكن الإ، فأيضاًان كامل و الزماننييقد تقدم عدم اشتراط تع وشخصهما، أي :أقول

  .مهاحنو والطالق واحكما يف سائر املعامالت باستثناء النكها يلإصح عقد السبق بالنسبة ي

ه مل نيل لو عيبل ق(:  قال،دلة األإطالقه بريغ وك اجلواهر تبعاً للمسالقد علله يفو

 ماكان هو كن إول شرط فاسد، كما يف ك كفسد العقد بذليرة بل كعن التذ و،نيتعي

ان كن إ و لزومه مع االشتراط،ىقوونه من الشرط املخالف فاألك ضرورة عدم ى،تر

 وعدم ،كان تعلق الغرض بذلكمإلو ،)١(املؤمنون معترب يف صحة العقد لعموم رياشتراطه غ

  . انتهى)ما هو واضحك فساده يقتضياعتباره يف الصحة ال 

   حمله  ملا حقق يف،وجب فساد العقدي ال أيضاًبل لو قلنا بأنه شرط فاسد : أقول
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  . مفسدريالشرط الفاسد غ أن من

د فال يزول بزوال القيد ين املقد فاسد أوجب فساد العقد، ألي قكان هناك إذا نعم

 مثله يف بعض أيضاً ما تقدم ىعل ،)١(وفوا بالعقودأاملستفاد من ) مكعقود (ونكي

  .املسائل السابقة

رمي السهم من ي أحدمها  مثالً،نين بآلتي من نفرةبقة باملرامامث الظاهر صحة املسا

ان أحدمها ك إذا كذلك، وأيضاً الثالثة املتقدمة دلةده، لأليرمي احلراب من يالثاين  والقوس،

 إىل ورة بالنسبة من الصور املتصك ذلريغ إىل بالقوس، أو ديخر بالاآل و،رمي بسبب املقالعي

  .ثةيدالت احلاآل وةميالت القداآل

صفة أي ( :) صفتهاينيتعو(: اض عند قول مصنفهيان، فقد قال يف الركف يكو

اخلاصل باخلاء  و،نياخلازق باملعجمت واملهملة، وصابة من املارق، واخلاسق باملعجمةاإل

وصاف  من األك ذلريغ إىل القارع، واحلايب واخلارم واحلاصر والصاد املهملة، واملعجمة

  .تاب فقه اللغةكصافها تسعة عشر امساً يف  أوا حبسبر هلكذ أنه  حىت،ةريثكال

  .هءرا وه واقعاًيرج من الغرض نافذاً فخيبالذي : ولفسر األو

  .هيقف في وثقب الغرضيبالذي : الثاينو

  .هيثبت فين ال كل وثقبهيل بل يق وثقبه،يمل  وبالذي خدشه: الثالثو

 الثالثوعلى  الثاينوعلى  عالقار على طلقي و،هيؤثر فيمل  وبالذي أصابه: الرابعو

  .انكف ما يكب للغرض ياملصوعلى 
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  .بالذي أصاب أحد جانيب الغرض: اخلامسو

  .تهيرم حاشخيبالذي : السادسو

دي ي نيما وقع ب على قالي و:لي من حبو الصيب، ق،هيلإبو حيبالواقع دونه مث : السابعو

  .هو املزدلف وه فأصابهيلإثب  والغرض مث

تأمل  و،نها بطالن العقد بدونهيي اشتراطه تعىمقتض وبه بال خدش،يصيبالذي : الثامنو

 إذا نهأ وصابة،عالم بصفة اإلشترط اإلي ال أنه رةكه عن التذياً فيكة حايفاكمجاعة منهم ال

شرط ن إ ه املطلق لفظاً، نعميحمل علي ف،معىناملطلق  ونه املتعارفجمردها، أل على طلق محلأ

   .انتهى ) جداًنيناً تعينوعاً مع

حنوه  أو  بشرطنيع إذا ، نعمينيلزوم التع على ليدل ذ الإره اجلماعة، كما ذكهو و

ال  وة،ريثكن الصور احملتملة إ، فأيضاًثر من تسعة عشر كقسام أاأل أن من الواضح و،نيتع

  .مع االشتراط الإون كت

اط اشتر أو ان خاصكاشتراط م وطالققسام الثالثة من اإلل األكعلم صحة يمنه و

خر اآل ون من الغرض،ميرمي الطرف األيون أحدمها كي ن أشترط يف العقدي بأن ،نيانكم

قع يث يرمي حبيخر اآل وقع وراء اهلدف،يث يرمي حبيأحدمها  أن  أوسر،يرمي الطرف األي

  .عهاي الثالثة املتقدمة شاملة جلمدلةن األإ ف، من صور االختالفك ذلريغ إىل أمام اهلدف،

  .ثركأ أو ني اشتراط املرور من هدفعلم حاليمنه و
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 فتساووا يف ، من سبق فله مخسة:قال أجنيب خلمسةإذا ( : قال يف الشرائع:)٨ مسألة(

ن سبق إ وانت اخلمسة له،كلو سبق أحدهم  ونه ال سبق،حدهم ألة فال شيء أليبلوغ الغا

  .)أربعة أو ذا لو سبق ثالثةك و،نيانت هلما دون الباقكاثنان منهم 

سبق واحد منهم يما أن إ لوخي ال ،م سبق فله مخسةكيأ: قال جلماعةإذا ( :ك املساليفو

  .ثر من واحدكسبق أي أو ،عاًيوا مجؤع بأن جايستوي اجلمي أم ،خاصة

ختصاصه بالوصف املوجب  ال، يف استحقاق السابق املالإشكالال : ولففي األ

  .لالستحقاق

ال  إذ  منه يف الثاين النتفاء الوصف،ئاًيش يف عدم استحقاق أحدهم إشكالما ال ك

  .ق منهمابس

 يف املال املبذول ني السابقكمجاعة باشترا وم املصنفك فقد ح،فوق واحد لو سبق ماو

جمموع من سبق  و،نيل فرد فرد من السابقكتمل حي) نم(ن س، ألوالرؤ على هميوضع عليف

القدر املبذول  على زاد الباذل ممامة ذ براءة األصلمع االحتمال ف واملتعدد، وداح من الوأعم

  .ةيه السابقون بالسومقسيف

 العموم، ألفاظانت من كملا ) نم(ن ذول، ألل واحد منهما املال املبكستحق ي: ليقو

،  يف مقابلة السبق العوضنأل وة،يلكا اليما يف نظائره من القضاك ،ل فرد فردك عىنفهو مب

  .لعوضمال اكستحق يل واحد منهم فكوقد حتقق من 

نار، يمن دخل داري فله د: ه يف باب اجلعالة بأنه لو قالريغ وم املصنفكقد حو

 منهم قد صدر منه الفعل اعول الًك بأن ني معلل،ناراًيل منهم دكفدخلها مجاعة استحق 

ل كن  أل،من رد عبدي، فرده مجاعة: قال لو هذا خبالف ما وامال،كهو الدخول  وهيعل

ث اموع، ياموع من ح إىل منا استندإ و منه الفعل الذي هو الرد،تحققيواحد منهم مل 

  ن السبق قد ل الدخول، أليلتنا من قبأمس وون هلم عوض واحد، خبالف الدخول،كيف



٣٥٨

  . انتهى)ىهذا أقو و،امالًكل واحد العوض كستحق يل واحد، فك من امالًكحتقق 

ذا إ ونه فرعه،عامل الثبوت، ألىل  إهيرجع فيثبات عامل اإل أن  القاعدةىمقتض: أقول

ذا، له ثالث كمن سبق فله : هذا فقولهوعلى  صول،األ على  القاعدة العملى فمقتضكش

  :صور

ل كل فللكذا سبق الإهذا فوعلى  تأخر،يمل  أنه عيني ،د يف مقابل التأخريري أن :وىلاأل

  .تأخر أحدهمينه مل هم، أليالسبق موزعاً عل

لو سبق  و،ل ال شيء هلمكه فلو سبق اليعل وه مطلقاً،ريغ على بقد السايري أن :ةيالثان

  .هم بالتساوييموزعاً عل أو ون السبق للواحد،كي ،أربعة أو ثالثة أو اثنان أو منهم واحد

ن كينه مل شيء له، أل ثر من واحد فالكذا سبق أإد، فيد السابق الوحيري أن :الثالثة

  .رهكه العنوان الذي ذي شخص حتقق فكهنال

من سبق فله : د بقولهيريثر قد كأ أو ني اثننياً بكان السبق مشترك إذا  صورة مامث يف

  .ون له من السبق شيءكي أن ديريقد  و، التساوي،ذاك

 ،ربعةاأل و الثالثةنيع بيالترب وثيالتثل و،ني االثننيف بي لزم التنص:ول األانكذا إف

  .ذاكهو

ة للسابق يالبق و العشر مثالًنيعطي أحد السابقيلو بأن  وم،يده التقسيفب: أما يف الثاين

دخل عاملاً بأن العقد  و،ذاكان العقد هك إذا قل االعتراضال حق ملن أعطاه األ والثاين،

العقد  إذ ال حق له، أنه  مراد املعطي بأن زعم التساوي، فالظاهرريزعم غ إذا أما، ذاكه

  ما ك ،ون له املثلكي أن بعديان ال كن إ وتوارد القصدان،يث مل يباطل ح



٣٥٩

شمله يالم الغار، فكقد عمل حسب ظاهر  ونه مغرور،أيت يف مسألة بطالن العقد، ألي

  .ل الغروريدل

  يفك عامل االثبات فال شأما يف و عامل الثبوت، يفتانكمنا إقسام الثالثة املتقدمة مث األ

  .تأخريمل  أي ،ولمن سبق ال ظهور له يف األأن 

  .لمكاملت إىل هيرجع في جممل ،فمن سبق: الثالثة وةيصورة الثانال إىل أما بالنسبة

مات  إذا ماكمجايل امللزم،  لعدم العلم اإل،هين االستعالم فال شيء علكميمل  وكلو شو

  .كما أشبه ذل أو جن أو جاعل السبق

، ق مثالًي وسط الطروا يفع بأن انقط،سبق أحدهميمل  إذا ظهر حال مايمما تقدم و

  .املعطي على شيء ث اليح

ناراً ي دنياملتسابِق أو نيل واحد من املتسابقَكوضع  إذا ماعرف يجنيب من مسألة األو

الشرائع ومن تبعه  أنكوجنيب، ة لأليذا، فال خصوصكمن سبق منا فله : قالوا أو قال و،مثالً

  .جنيب من باب املثالر األكمنا ذإ

  .ثباتاًإ وما أشبه ملن سبق ثبوتاًأو  نذر أو وقف ة أويانت وصك إذا ذا احلال يف ماكهو

ه الصور ين فإذا، فكثر من اخلمسة فله ك أىمن رم: ما لو قاليعلم احلال فيمنه و

 روه عندهم،ك الذي ذكن يف املاليمر األنيفرق ب ال إذا ل،ياخل على ورة يف املسابقةكاملذ

  .رناه عندناكالذي ذو

ره كما ذيظهر وجه النظر فيما ك الشرائع، إطالقظهر وجه النظر يف يمما تقدم و

هما يل علكلذا أش ول واحد منهم مخسة،كستحق ي أنه  من، تبعاً جلامع املقاصدكاملسال

ل واحد سابق عدم ك لعىنفراد الذي هو مب عموم األىناقش بأن مقتضيقد  و:اجلواهر بقوله

 ه،يع عليماجل على  ضرورة عدم صدق الواحد السابق،ئاً مع التعددياستحقاق واحد منهم ش

  عدمه،  على قد اتفق القوالنو



٣٦٠

ل سابق الشامل ك عىنباعتبار الصلة الذي هو مب) نم(العموم يف  إالّ نئذيس املراد حيفل

 تمي هذا ال وول، بعد انتفاء األكذلكنه أل أو ،ك ظهوره يف ذلىبدعوما إ املتعدد، وللمتحد

ه السبق املطلق خبالف يي حتقق فونه هو الذك ضرورة ،ون السابق اموعكمبالحظه إالّ 

س يضايف الذي حتقق صدق السبق معه له مطلق السبق الشامل لإليمنا املتحقق فإل فرد، فك

صح عدم يال  وهيصدق اسم السبق املطلق علينه إ من صدق عدمه، خبالف اموع، فبأوىل

من رد ان حنو ك وه عن حنو من دخل داري،ي افترق ما حنن فكبذل وه،يصدق السبق عل

  .الفاضل واملصنف وخيالم الشكصح  و يف رده مجاعة،كقد اشتر وعبدي،

ة الذمة من ء بأصل براك من التمس،ره اجلواهركما ذ إىل حاجة ال أنه ظهري كبذلو

 إالّ أن ،مكل هنا حميالدل ول،يث ال دلي ح إذ األصلقتسمها السابقون،يوجوب دفع الزائد ف

ر كما هي عادم يف ذك ،ون هو املرجعكيل يتوقفنا يف الدللو  أنه  باعتباراألصلر كون ذكي

  .لي للدلفاًي رداألصل

  فلو سبق واحد، فله درهمىمن صل و درمهان،فلهمن سبق : لو قالو( :مث قال الشرائع

ان للسابق كتأخر واحد  و ثالثةىلو سبق واحد وصل وأربعة فلهم الدرمهان، أو اثنانأو 

  ).شيء للمتأخر درمهان، وللثالثة درهم، وال

ما اختاره من  على هذا مبين(:  قال، تبعاً جلامع املقاصدكه املساليل علكوقد أش

ثر من كن استحقاق املصلي أكميه فيعل و،ني العوض املع يف الوصف يفنيك املشتركاشترا

للمصلي وحده درهم، وهو  والثة درمهان،ثون للكيصلي واحد، في وسبق ثالثةي بأن ،السابق

، فلو يعل للمصلجيد مما يعل للسابق أزجي أن هيشترط فينه إمر املعترب يف العقد، فخالف األ

  نهما بأن جعل للسابق يساوي ب



٣٦١

  . ما لو زادوىلأصح، فيللمصلي درمهاً مل  و،درمهاً مثالً

ل يف يالسبق بالتفض على ن املقصود من هذا العقد احلثمن مث احتمل هنا البطالن، ألو

جهاد إحرصه يف  وميله، قل جد الغري املصلي ، فضال عن تفضةمساواذا احتمل إ ف،اجلعل

 ورد بأن كذلكرجو ما هو أسهل منه، يرجوه زائداً ي ماكنه إفرسه رجاًء للسبق، ف ونفسه

 قدح،يادة هنا باعتبار التفرد بالوصف ال باعتبار جعل الفاضل للمتأخر فال ياستحقاق الز

ل واحد كما اخترناه من استحقاق وعلى  ن،يريالتقد  على الغرض املقصودةه نظر ملنافايفو

 عن  املصلي للسابق فضالًةتحقق مساوايال  و،شكالتفع اإلري له فني القدر املعنيمن السابق

  . انتهى)هيرجحانه عل

، أيضاًه اجلواهر هنا يلإأشار  وه سابقاً،يلإره ما أشرنا كما ذي فكاملسال على ردين كل

هو  أنه تقدم منه من ما إىل ضافةادة السابق، هذا باإلياشتراط ز أصل  يفشكالرد اإليث يح

  .ثر من املصليكل واحد، فهو أكاموع ال 

  :صول صور املسألة أربعةأ أن الظاهرو

  .تساوون يف السبقيلهم كن إ :ولاأل

  .تساوون يف االنقطاعيلهم كن إ :الثاين

 تعدد أحدمها أو ،حدماو أو  مع تعددمها،مصل فقط و سابقكون هناكي أن :الثالث

  .خر، فالفروع للثالث أربعةوحدة اآلو

تعدده  ول واحدك من وحدة ،متأخر بصورة الستة ومصل وون سابقكي أن :الرابع

رناه يف املسألة السابقة كع ما ذيم يف اجلمكاحل و،ل واحد وتعددهكة من وحدة يبصوره الثان

  .ثباتعامل اإل ومن عامل الثبوت

  .الم الشرائعك يف أيضاًنظر ظهر وجه اليبه و



٣٦٢

يف  أو يف العدو أو  يف الرمينيول مخسة متسابقأل: قال إذا علم حال مايمما تقدم و

ذا، كه و مخسةنيلثالث مخسة متسابق و سبعة،نيلثاين مخسة متسابق و،وب عشرة مثالًكالر

  .رناه يف السابقكمثلة هو ما ذما أشبهه من األ وعامل الثبوت يف هذا املثال وثباتن عامل اإلإف

  



٣٦٣

 جمموع املسافة، مثالً والسبق إىل من سبق له بقدر سبقه بالنسبة:  لو قال:)٩ مسألة(

ان له اثنان من كل يالالحق بقدر م على ذا سبقإال، في عشرة أم عشرة ملن سبق يفنيع

دمة يف  الثالثة املتقدلة لأل، صح،ذاكه وان له ثالثة من العشرةكال يسبق ثالثة أم أو ،العشرة

  .بعض املسائل السابقة

من  ومن أصاب عشرة فله درهم،: قال و عشرة،نيذا عإالرمي، ف إىل ذا بالنسبةكهو

 ريغ إىل ،أيضاًذا صح كه وة فله ربع درهمي من أصاب مثان،أصاب تسعة فله نصف درهم

  .نسبه امللحوظة و من صور السبقكذل

  .أشبه مما تقدمما  والوقف والنذر وةي يف الوصكذلكاحلال  أن ماك

  



٣٦٤

أدخال  ول واحد منهما سبقاًكأخرج  ونيانا اثنكلو (:  قال يف الشرائع:)١٠ مسألة(

ما  على ان السبقان لهك نين سبق أحد املستبقإسبق فله السبقان، ف الثالثة  أي:قاال وحملال

 ال ول واحد منهما مال نفسهكان لكلو سبق املستبقان  و،ذا لو سبق احملللك واخترناه،

نصفه  ونصف مال املسبوق وان للسابق مال نفسهكاحمللل  ولو سبق أحدمها وشيء للمحلل،

ذا لو ك و بالشرط،ل للسابق عمالًكان الك احمللل ىصلو حدمهاأولو سبق  خر للمحلل،اآل

 )تأخر احمللل وخر اآلىذا لو سبق أحدمها وصلك واحمللل، وخرتأخر اآل نيسبق أحد املستبق

  .انتهى

 حدمهاأ ونيخراج املال من املستبقإصور  أن ما سبقيقد عرفت ف(: كاملسالقال يف و

 ىلإ و منعا من بعض الصور،د مناين اجلناب ون بعض العامةأ ولها جائزة عندنا،كثالث و

ل من كخراج إر ي تقدى فعلكتقرر ذل إذا ما اخترناه، على :ور أشار بقولهكاخلالف املذ

 يف يستوي أو اثنان أو سبق أحدهم خاصةيما أن إ نهما،ي بدخاهلما حملالإ والً مانياملتسابق

  .مور سبعةأ كتشعب من ذلي وةيبلوغ الغا

 وال ، مال نفسهنيل من املتسابقكحرز ي ف،السواء على ةيالغا إىل نتهواي أن :ولاأل

  .شيء للمحلل النتفاء السابق

، كذلكلل عنهما فتأخر احملي وةيالغا إىل صال معاًيسبق املخرجان بأن ي أن :الثاين

  .نه مسبوق أللال شيء للمحل و،ستوائهما يف السبقال

ستحق احمللل ي ف،نيمترتب أو السواء على أيت املخرجان بعدهي وسبق احملللي أن :الثالث

  . لسبقه هلمانيسبق املخرج



٣٦٥

السواء،  على خراملخرج اآل أو أيت بعده احملللي مث نيسبق أحد املخرجي أن :الرابع

  املخرج السابقني بنيون مال املسبوقكي وابقان العوض معاً لسبقه مال نفسهحرز السيف

  .هو السبق وهما يف سبب االستحقاقكاحمللل لتشارو

اً، ريخأخر املخرج اآلو اًيون احمللل مصلكي احمللل، فنيسبق أحد املخرجي أن :اخلامس

نه  للمحلل، ألنياملخرجمال املسبوق من ن إ :قال بعض العامة وما مر،كله للسابق كفاملال 

  .كرز السابق مال نفسه خاصة يف ذلحي و،سبق املتأخر

 ،اًياحمللل تال واًيخر مصلون املخرج اآلكي و احملللنيسبق أحد املخرجي أن :السابع

  . انتهى)كروا عند ذلك ملا ذ، عندناأيضاً نيرز السبقحيفالسابق 

 حدمها سابقاً،أون كيقد  وابق،ون احمللل السكيقد  إذ ثر من السبع،كالصور أ: أقول

ون كيما أن إ ان احمللل السابقكذا إن، فيلهم متساوكون كيقد  و،المها سابقاًكون كيقد و

صلو  على ونكي هو الذي ين املصلإ، فيمصل ال أو ،اًيأحدمها مصل أو ،اًيالمها مصلك

  .تحققي قد ال وتحققيقد  أنه من املعلوم والسابق،

أحدمها  أو ،اًيخر مصلاآل وال احملللكون كي قد ،سابقاًان أحدمها ك إذا كذلكو

  .ي مصلال  أو،اًيمصل

  .س مبصليل  أواً،يون احمللل مصلكي أن ماإالمها سابقاً، فكان كذا إو

  .عل هلم شيءجيقد  و،عل هلم شيءجين فقد ال يلهم متساوكان كذا إو

، ياملصل إىل بالنسبة والسابق إىل نة يف املسألة بالنسبةك من الصور املمك ذلريغإىل 

ن هلم ي عشر الذاثين إىل تصح املسابقة أنه ذ قد عرفتإنحصر يف الثالثة، ي األمر ال أن ماك

  ثر مما تقدم، كأ وةيأسامي يف اللغة العرب



٣٦٦

  .باالختالف حسب الشرط أو ون هلما املال بالتساويكيمث السابقان قد 

 ن الصور هنا تأيت، ألأيضاً ةلة املراماالم يف مسأكعلم اليالم يف هذه املسألة كمن الو

  ..أيضاً كهنا

  .ما أشبه مما تقدم والنذر والوقف وةي يف الوصكذلكاحلال  أن ماك

  



٣٦٧

 أو ،همايمسافة يف أ أو ،الرمي أو ون الشرط ساعة من العدوكي قد :)١١ مسألة(

 فقد ٍلكوعلى  ،عجز أحدمها إىل ان بلكم أو ر زمانكاملسابقة بدون ذ أصل العقد يف

 أو ،ون يف ساعات متقطعةكاملسابقة قد ت و،نقطعانيقد  ونقطع أحدمها،يقد  وانيتساوي

  .نيافراد متعدد أو ،وسائل متعددة

 انت يف ساعات متقطعةكن إذا، وكبغداد فله   إىلمن ذهب من النجف: قولي مثالً

بغداد يف مدة   إىل وصل أحدهمني اجلماعتنية مجاعة من هاتيأ: قولي  أو،فراس متعددةأأو 

بعض  إىل شارةما تقدمت اإلك ،ذاكلبعض مجاعته أو  ،ذاكفلجماعته  أو ذا،كذا فله ك

  .كذل

 ن من العدوكمن مت: قولي الوصول، مثالً أصل يف ة اليفيكون املسابقة يف الكوقد ت

ة من يفيك الكة بدون تليالغا إىل ذا وصالإذا، فك فله ى واملنتهأ املبتدنية بية الفالنيفيكالعلى 

 ،ن له السبقكيق مل يثر يف بعض الطركة أيفيكق وية أقل يف بعض الطريفيكالعدو بل ب

 درجة نيون القطع حنو مخسكي أن شترطين كربالء واحللة يف ساعة، لك نيارة تقطع بيفالس

، ويف بعض العشر نيحنو أربع على ون يف بعض عشر دقائقكي أن ل عشر دقائق، الكيف 

  .ذاك وهنيست حنو على دقائق

 حمددة يف مقابل ري قمة اجلبل ولو يف مدة غىأعل إىل تسابقان للوصولي قد كذلكو

 أو بالسباحة أو لةيالنهر بالوس أو  اجلانب من البحركذل إىل الوصول أو ها،يلإعدم الوصول 

 كيف محل ذل أو  املغارة،كآخر تل إىل شترطان يف الوصولي أو ة من القطع،ية الفالنيفيكبال

 خصوصاً يف احلروب ،مور اليت تنفع يف احلرب من األكما أشبه ذل أو لير الثقاحلج

  .احلاضرة

نف  واألني باستثناء العنيحتت الط أو انكن يف الصمود يف مكالتم إىل  بالنسبةكذلكو

   د، مثالًي حتدريبغ أو دين مع التحدكرب قدر ممكملراقبة العدو أ



٣٦٨

 نيالشخص أي  أودة عشر ساعات،رض ملون حتت األكي أن ن منكمن مت: قولي

 عشر  مثالً،ثر مدة بقدركانت أك سواء ،ثر مدةكرض أون حتت األكنان من الكتمين يالذ

  .هريبغ أو ،نيساعت أو ن ساعةيعشر أو ساعات

 ، الثالثةدلة مشمول لألكل ذلك أن ذ قد عرفت سابقاًإ، كل ذلك فرق يف ريمن غ

  .ةي واملناط والعرفطالقاإل

  



٣٦٩

 ،صابة مخسةن واإليالرشق عشر وشرطا املبادرةإذا ( : قال يف الشرائع:)١٢ مسألة(

مال كب جي صابة والرمي فالا يف اإليل واحد منهما عشرة فأصاب مخسة فقد تساوك ىفرم

ل واحد منهما عشرة فأصاب أحدمها مخسة ك ىرج عن املبادرة، ولو رمخينه الرشق، أل

  . انتهى)بجيمال الرشق مل كإو سأل  ول،خر أربعة فقد نضله صاحب اخلمسةواآل

 إىل املبادرة هي اشتراط استحقاق العوض ملن بدر أن قد عرفت(: كوقال يف املسال

 يف ايا رشقاً وتساويذا رمإنئذ فيه، وحيهما في مع تساوني من مقدار رشق معنيصابة عدد معإ

 الباقي خرج عن رجاء السبق يفإنه لو وجب  أل،مالكاإل بجي  وال،تحقق السبقيصابته مل إ

مال لو أصاب أحدمها كب اإلجي ذا الك وهذا خالف املفروض، و،احملاطة إىل وضع املبادرة

مال ك فلو وجد اإل،صابة املشروطإ إىل ول مببادرتهخر أربعة لتحقق السبق من األمخسة واآل

  ).خرج عن وضعها

  .هريره، وتبعه اجلواهر وغكما ذكوهو 

ار الزمان يون املعكيذ قد إور، كثر من املذكأ املسألة  يفالفروض احملتملة أن ىفخي وال

 وبدون مالحظة عدد ،ثر مع مالحظة عدد الرشقكصابة األار اإليون املعكيسرع، وقد األ

  :الرشق

قة يما يف زمان دقك منىمن رمن إ :يالرمن اديرين يقول لنفري مثالً: ولففي األ

  .رين من الرمي يف هذا الزمان القصكتمي  يف قبال من مل،ثر هو الذي له السبقكصابات أإب

  .هريره الشرائع وغكامها من الذي ذكعرف أحية واضحة ويمثلة للبقواأل

ل واحد منهما عشرة وأصاب مخسة ك ىلو شرط احملاطة فرمأما ( :مث قال الشرائع

   ولو أصاب أحدمها من ،مل الرشقكحتاطا مخسة خبمسة وأ



٣٧٠

 ولو حتاطا ،شقرمال الكاطا مخسة خبمسة وأخر مخسة حتالعشرة تسعة وأصاب اآل

ان قبل كن إان مع انتهاء الرشق فقد نضل صاحبه، وكن إمال العدد فكإ إىل فبادر أحدمها

 أن رجوي أن  فائدة مثلكان له يف ذلكن إمال الرشق نظر فكإقل انتهائه فأراد صاحب األ

صابة عد احملاطة عن عدد اإلقصر بيصابة بأن نفرد باإلي أن نعهمي أو هيساوي أو هيرجح علي

 أحدمها مخسة عشر فأصاا ىرم إذا ماك ،ربجين فائدة مل كين مل إ و،ثركجرب صاحب األأ

ب يصي مل فأبلغ ماكذا أإتحاطان مخسة خبمسة، في ف،خر فأصاب منها مخسة اآلىورم

جتمع لصاحب اخلمسة يثر فكها صاحب األؤطخيختلف وهي مخسة و صاحب اخلمسة ما

 )مال فائدةكتظهر لإل ثر مخسة فالك وتفضل لصاحب األ،حاطان عشرة بعشرةتيعشرة ف

  .انتهى

  :مور ثالثةأرها الشرائع يف ك وتبعه اجلواهر مثلوا للفائدة اليت ذكاملسالن إ مث

ن صاحب إخر منها مخسة، فل منهما عشرة فأصاا أحدمها وأصاب اآلك ىمبا لو رم

نه بعد  أل،ون اخلطر لهكينئذ، وينضله حياحبه له ف صأصابة العشرة أمجع وخطإرجو يقل األ

  .نيصابة اخلمسة املفروض اشتراطها يف عدد العشرإالتحاط حتصل له 

صابة العشرة إمال كرجو باإلينه إ ف،وللثاين مبا لو فرض يف املثال خطأ أحدمها للعشرة

  .ئاًيخر شاآل على ستحق أحدمهايتحاطان، وال يه ويساويخر له فة وخطأ اآليالباق

 ، من العشرة اليت أصاا أمجع صاحبهنيصابة االثنإما لو فرض كويف املثال الثالث 

 اثنان ىبقيتحاطان عشرة بعشرة ويخر فة له وخطأ اآليصابة العشرة الباقإمال كجو باإلريف

  .ئاًيخر شاآل على ستحق أحدمهاي له، وال

ة فائدة ين أكمل ت أما إذا ثر،كرب صاحب األجيجوة الفائدة مثلة الثالثة املرففي هذه األ

  ثر كصاحب األ أن  لوضوح،جرب من هذه الفوائد الثالث فال



٣٧١

  .هو الذي أخذ السبق

ما لو ك ،ن اجلربكمي فروض أخر كروه، بل هناكما ذينحصر في مر الاأل أن ىفخي وال

 نإصابة فال شيء، وا يف اإلين تساوإن، فيخر عشررمي عشرة واآليأحدمها  أن ان الشرطك

ن إن وقوة صاحب العشرة، فيث ضعف صاحب العشري حك وذل،رجح أحدمها فله السبق

  .رتكمثلة الثالثة اليت ذن فرض الفائدة بدون األكمي أيضاًيف هذا املقام 

د ي مثل ساعة لز،ني خمتلفنيان الشرط زمانكمنا إنا العدد، وين عكي لو مل كذلكو

 العمل خبالف عمرو، ئداً باديزن إ ثي، حى ونصف ساعة لعمرو مهما رمى،مهما رم

 أن يف الزمان، أو د يف صورة التساوي، سواء يف العدديرجو زي  العمل الميقدنه إ ثيح

  . مع عمروىتساوي أو غلبي

خر فرسان، حدمها فرس واحد ولآل ألنيعيث ي ح،ليذا احلال يف السبق باخلكوه

الف صاحب الفرس  خب،ن من مطاردة الفرس الواحدكتمي ف فاليخر ضعاآلن إ ثيح

  .ن من مطاردة الفرس الواحدكتميقوي نه إ ثيالواحد ح

 ،نيخر ساعتبلوغ اهلدف ولآل إىل حدمها ساعة للمطاردة الزمان ألنيع إذا كذلكو

 إىل ة واليت جامعها رجاء الفائدة وعدمها يف املقام بالنسبةريثكمثلة ال من األك ذلريغإىل 

  .ليمكالت

  



٣٧٢

 ىما صلكي وأ،ما سبق فله عشرةكيأ: نيلو قال الثن(: قواعد قال يف ال:)١٣ مسألة(

  .)ه سابقاًيلإما أشرنا كصح، ملنافاته مقصود املسابقة يفله عشرة مل 

هذا خالف (: ، مث قال) فله مخسة صحىومن صل: ولو قال(: وقال يف جامع املقاصد

ان ك نين اثنان املتسابقاك إذا نهل، ألك يف جواز جعل قسط للفسشكالره من اإلكما ذ

نه صح ألي ال أنه صحاجلزم، واأل إىل شكال عن اإلون رجوعاًكيل فكاملتأخر مبرتلة الفس

  .)خمالف ملقصود املسابقة

 قد كذلك ،جل السبقون ألكما قد تكن املسابقة  نظر، ألنيالمكال الكيف : أقول

صح مثل ي ال حىت املقصود منحصراً يف السبقفليس  ،ظهار القدرة يف السبقإجل ون ألكت

ل كة ليقساط متساوأصحة جعل كل ك، ولذا فالظاهر صحة جعل قسط للفسكذل

  .كان ذليما تقدم بكل كالثاين عشر الذي هو الفس إىل ول عشر من األ االثيننياملتسابق

 فله اثنان ىما صلكيأما سبق فله واحد، وكيأ: س بأن قالكعلم صحة جعل العيومنه 

من أهم جل السبق فقط، بل العنوان عندهم سابقون ألتي  النيقاً من املتسابريثكن إذا، فكوه

  . فتأمل، الثالثة املتقدمةدلة األكشمل ذلي ف،السبق

  



٣٧٣

ه ي وله التصرف ف، الناضل العوضكمت النضال ملإذا ( :قال يف الشرائع :)١٤ مسألة(

  .)هأصحابطعمه ي أن  وله،تص بهخي أن ف شاء، ولهيك

 ىنه مقتض أل،إشكال بال خالف وال( :) الناضل العوضكمل: (ويف اجلواهر عند قوله

 مرة يف نظائره، ري ملا عرفته غ،شف هناك الىبعد دعوي وم بصحته شرعاً، بل الكالعقد احمل

 ىة العقد املعلومة من النص والفتويسبب إالّ أن ،هريان هو خالف ظاهر املنت وغكن إو

يف  أن السركو":  قال،ك بذليقضي كلرناه، بل لعل التدبر يف عبارة املساك مبا ذيتقتض

علم ملن هو قبل ي  الكاملل إالّ أن ان الزماًكن إالعقد و أن ة النضاليمتام على كق املليتعل

وجه من الوجوه فقد مت  على ذا حتقق السبقإل منهما وعدمه، فك الحتمال السبق من ،متامه

صل خبالف حي  الكذل للسابق وقبل ك فتحقق املل،ال أو مل الرشقكأ سواء ،النضال

  .عبارة اجلواهر انتهى ،)ما قلناهي وهو ظاهر ف انتهى،"جارةاإل

  وال،متام النضال على  معلقاًكون امللكشف بعد كوجه لل ال ذإه، يف  ماىفخي وال

 قبل متام كنه مل أ، الكمت النضال مل أنه إذا ن العقد عبارة عن، ألكة للعقد قبل ذليسبب

  .النضال

ه ي وعل،كذلكس ين مطلق العقد لكشف، لكال على عقدي بأن :ذاك هصح العقدينعم 

 أو ت املاليب أو ،ان أحدمها مثالًك أو ،اً ثالثاًإنسانه كان مالكه، سواء ك ملالنيفالنماء يف الب

  .هيالم فك مما تقدم الك ذلريغ أو ماماإل

نتج ي شيء ثالًد ميان لزكذا إاً، فال انطباق له باخلارج ، فيلكون كي أن صحي أنه ماك

 ،ثناءنتجت يف األأ مث ه،اي هذه العشرة من الشرين له غكي ومل ،اً ملن سبقيلكفجعل واحداً 

رناه من كما ذيف إالّ ، فقطاألصل على لي منطبقكن الإ للناضل دون النتاج، فاألصل يعطأ

  .شفكون قصدمها الك



٣٧٤

  :يف وجهه كملسالطعام يف العقد، فقد قال يف اره الشرائع من شرط اإلكذ أما ما

نه  أل،هلذا الفرد  عند شروطهم الشاملنيون املسلمك ول،وفاء بالعقودلمر بالعموم األ(

بطل ي: هيخ يف أحد قوليقال الش ومانع من شرطه، ح شرعي فاليتعلق به غرض صحيمما 

 فاشتراط خالفه مناف ،جارةاإلكون للعامل كي أن بجين عوض العمل العقد أل والشرط

  .)بطل العقديبطالنه ب وملقتضاه

 ملا ،اس مع وجود الفارقيجارة قحلاقه باإلإن إ :هيفو( : بقولهكه املساليل علكمث أش

  لصحة البذل، بل،ج املعاوضات على ال وجها مطلقاً، بل على سيل أنه عرفت من

صحته  على ذا دلإخر، فه شيء من العوض اآليلإصل يال  ودخل له يف العمل ته مما اليوأول

 رته له من وجوه،ي مع مغا،شبهه من العقودأه خمالفته ملا يقدح فيرناه مل كما ذكل عام يلد

  . انتهى)خ قول آخر ببطالن الشرط دون العقديللشو

ننا لو قلنا ببطالن الشرط صح أ حىت ،الشرط معاً و القاعده صحة العقدىمقتضو

  .نه التزام يف التزام أل،العقدوجب بطالن ي بطالن الشرط ال أن  ملا قرر يف موضعه من،العقد

 ،دهيد عدم عند عدم قين املقده، أليد بطل العقد ببطالن قيحنو الق على انك إذا نعم

  .ما حقق يف مبحث الشرطك

 املسبوق أو طعام حلزب السابقان الشرط اإلكالظاهر صحة االشتراط مطلقاً، سواء و

س يك العوض الذي هو له يف ان الشرط دخولكسواء  و،نفس املسبوق أو نفس السابقأو 

 أن بجيالعوض  أن  علىلينه ال دلأ وح،يصح أنه رناكع ذيالب وجارة باب اإل يفحىت وهريغ

  .ضسه املعويكرج من خيس من يكدخل يف ي

  المه كان بعض كن إ و:راد يف قول اجلواهريبعض اإل خيفى هذا، فالوعلى 



٣٧٥

ان كن إ( :قلت، عن جامع املقاصدحنوه  وكالم املسالك قال بعد نقله ،حاًيخر صحاآل

 جارة فضالًقدح يف اإليه بالعقد يف مصرف خاص فال كاملراد بالشرط التزام صرف ما هو مل

، ني املتسابقريون املستحق بالعقد غكيوجه  على كان املراد اشتراط ذلكن إ وها،ريعن غ

حد جنيب ألألو من  وون العوضكفقد تقدم سابقاً اعترافه بأن من شرائط صحة العقد 

طعامه حلزب املسبوق منهما إون املراد اشتراط كي أن نكمي و،جنيبوز ألجي نه الأ و،نياملتسابق

 نئذيوجه البطالن ح وعه يف املسألة السابعة،متس ماك ني حزبني بةان عقد املراماك إذا مايف

 ريون احلزب غك والصحة للعمومات وقد عرفت جوازه واشتراطه للمسبوق إىل رجوعأنه 

  . انتهى)املسبوق

ون العوض كي أن وزجي، بل نيحد املتسابقلعوض ألاون كي أن لزمي ال أنه ذ قد عرفتإ

  . الثالثة املتقدمةدلة لأل،أيضاًجنيب لأل

ن إ ورب،كان حبوة اختص ا الولد األكن إمات، ف و الناضل العوضكملنه إذا إ مث

ن إ، واألصلمن  مة اليتأخذ من القانت بناًء فالزوجة كن إ و،ن لزوجتهكانت أرضاً مل تك

  .رثن اإلي موازىما هو مقتضكع ي فهو للجمك ذلريان غك

 ،الورثة الوفاء بالشرط على  وجب،مات وك ذلريغ أو هصحابطعامه ألإذا شرط إو

ن كيلواله مل نه إ ثيطعم بنفسه حبي أن ان الشرطك إالّ إذا ،تص باحليخي ن الشرط الأل

  .الورثة الوفاء على بجي ث ال شرط اليحنه يف هذا احلال إشرط، ف

 دخل ،مات الناضل وس أجنيبيكان دخول العوض يف كالعقد لو  أن علميمما تقدم و

منا إ وة،يس بوصينه لة أليس هذا حسب الوصيل وجنيب حسب العقد،س األيكالعوض يف 

  .رثإس بينه لرث يف هذا املقام ألال شأن لإل أنه ماك العقد، ىان مقتضك

  



٣٧٦

رحبت اجلماعة  و،فرد و مجاعةنيب أو ،مجاعة و مجاعةنيان العقد بكلو  :)١٥ لةمسأ(

ون السبق كي أن ان العقدك إذا جلمع منهم أو متفاضالً أو اًي متساو،نهم حسب العقديقسم ب

  .ن سبقوايجلمع من اجلماعة الذ

نه  مات، ألني حكلمين مل إ ونهإحسب العقد، ف على ذا مات أحدهم ورثه ورثتهإو

ذا إ، فكلمي أن ث له احلقين حكن، ليخراجلماعة اآل أو تنضل مجاعته الفرد أن ان قبلك

ما ك ،ورثته إىل نتقليمنه  وت،ي املكلمي أن  احلقىان مقتضكالسبق  على حصلت اجلماعة

  . الورثةنيم احلق بية تقسيفيك كرنا هناكقد ذ و،رثتاب اإلكحقق يف 

 ان السبق حسب املقرر هلماك ،تسابقان بتراوحيان يف طرف فردان كلو  أنه علميمنه و

حسب  على ون هلماكي بأن أيضاًحسب العقد  على ان هلما فهوكذا إ و منهما،ريخلألأو 

  .اهلدف إىل صلي ثر من الذي الكاهلدف األ إىل صلي يون للذكي أن  أوالتناصف

  



٣٧٧

 ،ة املثلجرأب بالعمل جيق مل بفسد عقد السإذا ( :قال يف الشرائع :)١٦ مسألة(

  .)متهيق أو الباذل مثله على جب وان السبق مستحقاًكلو  وبدل، إىل  الىسقط املسميو

ما أن إ لوخيفسدت املعاملة بعد العمل فال إذا ( : بقولهني الصورتنيق ب فركيف املسالو

ان بسبب العوض بأن ك سواء ،نعقد أصالًيتزلزل العقد، بل مل يث مل يون الفساد ابتداًء حبكي

 أو سابقةان العقد بأن اختل بعض شروطه املكن من أرك أم من جهة ر،جمهوالً أو ن مخراًاك

ن العقد وقع إالصحة بأن ظهر العوض مستحقاً، ف أصل  علىاًئون طاركي أن ماإ وها،ريغ

 جازته،إ له البطالن بعدم أمنا طرإ و،كجازة املالإ على ث وقفيته تزلزله، حيحاً غايصح

 فهذا هو الوجه يف فرق ،قع فاسداً ابتداًءيمل  أنه  على فدل،م العقدمن مث لو أجاز لزو

  . انتهى)ني القسمنياملصنف ب

 العقد أصل  من بطالنكره املسالكرد بالفرق ما ذيالشرائع مل ن إ :قالي أن نكمين كل

الذي فسد  وز فهو فاسدجي من املتزلزل الذي مل عماأل  من فساد العقد أرادمناإ وتزلزله،أو 

 أصل ة له يفي بدون مدخلىالسبق املعط أي ،ان السبق مستحقاًكلو  و:مراده بقوله وبتداًء،ا

ناراً من أحدمها للسابق منهما، مث ملا ي دنا مثالًي بأن ع،فساده أو وجب تزلزلهي حىت العقد

  .ريان مستحقاً للغكه يلي فكنار الشخصي الذي حصر اليهذا الد أن  ظهرنار مثالًيأعطاه الد

الضمان  أصل فرق عند التأمل يف النه إ :ره قالكما ذي فك اجلواهر ملا اتبع املسالنكل

 ،األصلع يف فساد العقد من ي اجلمك ضرورة اشترا،اًيره الشرائع ثانك ما ذنيب وك ذلنيب

  .م املزبوركتقتضي فرقاً يف احل  الك صاحلاً للصحة لو أجاز املالريخون األكو



٣٧٨

 ماكبدل  إىل  الىسقط املسميفسد العقد هل  أنه إذا  يفحال، فقد اختلفواأي وعلى 

 منفعة ال استوىف وئاًي شجنيب مثالًلأل أو عمل للمسبوقين السابق مل خ، ألي عن الشيكهو احمل

 الراجع نفع نياجلعالة الفاسدت وجارةنفسه، خبالف مثل اإل إىل ذ نفع سبقه راجعإعمله، 

 جامع املقاصد وما عن القواعدكسقط السبق يال   أواجلاعل، واملستأجر إىل همايالعمل ف

 ،امالًكجرة مثل عمله أ أي  فجعلوا للسابق بعد فساد العقد أجرة املثل،همريغ ورةكالتذو

  .سبق فقط الفرس، ال قدر ما على  يف املسابقةضه مثالًكهو جمموع رو

رمي ه العشرة، ال ي فله حق رم،خر تسعةاآل و أحدمها عشرةىرم إذا ماي فكذلكو

  . القدركنه سبق مبجموع عمله ال بذلالواحد الذي به التفاوت، أل

ان كذا إ، فضمن بفاسدهيحه يضمن بصحيما جرة املثل بقاعدة أاستدل القائلون بو

ه عدم ينافيال  وان فاسداً،ك إذا ان مضموناًكحاً يان صحك إذا عقد املسابقة مضموناً

 ،كصل نفع بالعمل للمالحين مل إ وجرة املثلأه يب فجين القرار الفاسد إحصول النفع له، ف

 إىل ،نفسه على عطي ما جعلي أن بجي كمع ذل ونتفعينه ال إجنيب فاأل إىل  بالنسبةكذلكو

  .ك ذلريغ

لعدم وجوب : متهيق أو ىجرة املثل ال املسمون األكاجلواهر قال يف وجه ن إ مث

 الثابت ىالقرب من املسم و،صلاألن الفرض الفساد من ، ألكتجه ضمانه بذلي حىت ىاملسم

 على ه يف الصداقريثبوت نظ أن ماك ى، لزوم املسميقتضي ضمانه بعد فوات ما يقتضي ال

  .اسي الثبوت هنا بعد حرمة القيقتضي مه اليفرض تسل



٣٧٩

 عدم االستحقاق، وول يف االستحقاق املورد األ،المكه ففي املقام موردان من اليعلو

 أو ،أنقص أو ديأز أو اً للواقعيان مساوك سواء ى،حق بقدر املسماملورد الثاين هل املستو

  .جرة املثلأبقدر 

 نين القائليالعالمة ومجاعة من املتأخر على لكأش و،خي مذهب الشكقد اختار املسالو

ر العقد يتقدعلى  إالّ قعين االلتزام مل ه نظر، أليعندي ف و:جرة املثل بقولهأبوجب 

  .ه العقدي ما وقع علريذمة من وجوب شيء آخر غ براءة الاألصل وح،يالصح

من جهة ما  جرة املثل من العقود واضح، الأه يب فجي ما ني هذا العقد وبنيالفرق بو

ه مثل العمل الذي يرد علي حىت جرةاطب ال األخيمن  إىل روه من رجوع نفع عمل العاملكذ

جرة يف أأمر العامل بعمل له  العقود اقتضت كن تلأه نفع يف القراض، بل اليعود به عليال 

جرة مر بالعمل املوجب ألاأل أصل يذا فسد العقد املتضمن للعوض املخصوص بقإالعادة، ف

من سبق  أن  علىكسابقت: ن قولهإ ف،قتضي أمراً بالفعلي نه الإاملثل، خبالف هذا العقد، ف

ه بفعل له يقتضي ما ال وها أمر،يس فياملراد ل على  الدالةلفاظ من األكحنو ذل و،ذاكمنا فله 

 ل ماك أن قاعدة و، ما تضمنه العقدري براءة الذمة من وجوب شيء آخر غاألصلاجرة، ف

ة، بل الرتاع يلكها يل عليجرة املثل ال دل ففاسده موجب ألىحه موجباً للمسميان صحك

 األصلثبوت شيء ف على دليل صاحل يال دل أو إمجاعل ما ال ك ف،واقع يف بعض مواردها

  .ف مدعي القاعدةالخي

 ،جرة املثلأزناه اجته وجوب جو ومر بالفعل األيقتضيغة يقوع العقد بص ونعم لو اتفق

 لفظ لكصه بعبارة، بل خيث ال يتفق حيمنا إ وغة املعهودة،يهذا خارج عن وضع الصإالّ أن 

  ث ياجلعالة، ورده يف اجلواهر حكه يدل عل



٣٨٠

  ضرورة،المك من غرائب الكه املسالركما ذن إ( :ن فقالياختار هو مذهب املتأخر

جرة املثل بعد فرض فساد أنشاء العقد يف وجوب إمر املقصود به ة للفظ األيال مدخلأنه 

هو  ومالهكن عمله  ضمانه، ألاألصل و به،ون العمل متربعاًك هلا عدم يمنا املقتضإ والعقد،

  . انتهى)هيلإن فرض عدم اعتبار وصول النفع إ وع حاصل،ييف اجلم

ره كما ذ و القاعدة،ىتبعهم اجلواهر هو مقتض وره املتأخرونكما ذ أن الظاهرو

، ) ضمانهاألصل وون العمل متربعاً بهك هلا عدم يمنا املقتضإو( :ل بقولهياجلواهر من الدل

لتزم يما مل يالطرف ف على ئاًيعل شجيذ عدم قصد التربع من العامل ال إله، ك ل اليبعض الدل

هلذا استدل اجلواهر جبزء  وون الطرف ملتزماً مفروغ منه،كأن ك ف، الشيءكالطرف بذل

  .لهكل ال بيالدل

 معىنان كما أشبه،  أو بأمر أو ن بعقدي نفرني عمل بكان هنالكنه إذا إ :احلاصلو

  فمن الالزم،هدر مالهي مل كات يف مثل ذلييف املال أنه ماكهدر علمه، يالعامل مل  أن كذل

 مما ،هيا عليالقدر الذي تبان أو حنوه حقه املساوي لعمله، أو مراآل  أوعطي طرف العقديأن 

  .ىاملسم وجرة املثلأ نيختالف بظهر يف االيس

عمل من جهة قوله  ومنا تعبإنه إ :جنيبلأل أو قول للمسبوقيالسابق ن إ :احلاصلو

  .ىمسم أو جرة مثالًه األيستحق علي  فهو،ان عقداً ال جمرد وعد فقطكمبا 

 إذا نه مثل ما البالغ، ألريغ على ئاًيستحق شي مل ، بالغريان غكطرفه  أن نيتب لونه إ مث

ن إ، فكذلكجارة اإل و يف اجلعالةحىت و،اً أصالًإنسانن طرفه كيث مل ي اشتباه السابق حنيتب

  .أن عمده خط قوله، ألري البالغ مثل غريقول غ

   إذا  مثل مانه أيضاً أهاً حمجوراً عن املال، فالظاهريان طرفه سفك إذا أما



٣٨١

اً يه ماليذ تصرف السفإ عن احلجر بسبب رشده، كتبع به بعد الفي أنه  ال،اًيان صبك

تاب كرناه يف ك ملا ذكذل واً،إطالقتصرف الصيب يف عدم االعتبار به كح، فهو ي صحريغ

  .حنو الصالح على انتكن إ وة،يعترب تصرفانه املاليالشارع مل  أن احلجر من

املوت فال  حىت كفيمل  أما إذا ،كف إذا مايمنا هو فإ، فكتبع به بعد الفي أنه لو احتملو

  .ما هو واضحك إشكاله، بال يشيء عل

، ىعمله بقدر املسم ونسانان الالزم احترام مال اإلك ىلو بطل املسم أنه مث الظاهر

  علىجنيبألا أو ثر فقد دخل املسبوقك أىان املسمكذا إأقل ال املثل، ف أو ديان أزكسواء 

ضمن يحه يضمن بصحيما ظاهر  و،كه ذليلزم علي ف، بعقد دخوالً،ثرك األىعطيأن 

  .)ما دخل(ادة يالضمان فقط، بل وز أصل سي لبفاسده

منا إ فالحق له يف قدر املثل، و،هدر السابق احترام عملهأ فقد ، أقلمىان املسكذا إو

 أو املسبوق على لزومه على لي فال دل،ن التفاوت معرض عنه يف العقدإ، فىيف القدر املسم

ره كما ذك ، ال املثلنيال احلالك يف ى القاعدة قدر املسمىان مقتضكلذا  وجنيب مثال،األ

  .هريغ واجلواهر

القدر املقرر  و والصداقةاملساقا واملزارعة ومال املضاربة واجلعالة وجارةذا يف اإلكو

  .)الفقه( يف بعض مباحث كذل إىل قد أملعنا و،هاريغ ومومةيم يف القيالق وةيللوصي يف الوصا

  



٣٨٢

 العقد انكن إ ف،ارم عين:  آخرنسان لو عقدا املناضلة، فقال أحدمها إل:)١٧ مسألة(

  . العقدىنه خالف مقتضصح، أليال مل إ و،ل صحيكالو  وليص لألشامالً

 ، السبقكيادة يل فلي عليانت الزكن إارم عين، ف: خرقال أحدمها لآل إذا كذلكو

ال إ و،ابةيقبل النيحنو  على ان العقدكن إأيضاً  صح ،السبق ي علك فلكادة ليانت الزكن إو

  .صحيمل 

لو قال و( : قاال،تبعه جامع املقاصد و، القواعدإطالقظهر وجه النظر يف ي كبذلو

ز المتناع املناضلة جي مل ،ناري دك فلكن أصبت يف مخستإ فكمخسة عن وسة عينرم مخا: لرام

 أن ل منهما يفكجتهد ي ل،نين الغرض حصول احلذق مبناضلة شخص واحد، ألمن شخص

  . انتهى)ون وضع املناضلة حاصالكي  فال، منتف يف الشخص الواحدكذل و،ون ناضالًكي

ون الغرض حصول احلذق كذ إله، ية دلي لعدم متامطالقة اإليمنا نقول بعدم متامإو

ان كذا إم، فكدور مدراها احلي مة الكاحل و،مةكل منهما حكجتهد ي لنيمبناضلة شخص

ن، يدة حذق نفرإراجنيب يف  الذي هو الطرف حاله حال األنسانون هذا اإلكياً يمر عقالئاأل

 كذل إىل  بالنسبةنسانون هذا اإلكي أن عطي للسابق منهما السبق، فأي مانع يفيث يح

  .ذاكالرامي ه

طارد يف : قول لهي ف،واحد إنسان من نيعدو الفرس مرت إىل م بالنسبةك احلكذلكو

اهلدف يف  إىل ن غلبتين يف الوصولإيف صباح اجلمعة عين، ف و،كس عن نفسيصباح اخلم

ان العقد كذا إذا، فك عين فلي الًيك ونتكث ي حكن غلبتإ وذا،ك كظرف ساعة فل

   ن مشموالًكين مل إو حىت مر يف األىفكاً يعقالئ



٣٨٣

  . سابقاًكذل إىل ما أملعناك، )وفوا بالعقودأشمله ي املسابقة، النه عقد عقالئي دلةأل

سبق فعمرو  إذا ديل زيكو أن اي بأن تبان،همايليك وعلم حال املطاردة بسببيمنه و

  .سكس بالعكالع و،ناراًيله السابق ديكلو أو ديعطي لزي

  



٣٨٤

اطرح :  فقال له،صابةخر يف اإلفضل أحدمها اآلإذا ( : قال يف الشرائع:)١٨ مسألة(

دامة حذق الرامي وظهور اجتهاده إن املقصود بالنضال وز، ألجي ال: ليذا، قكالفضل ب

اً للمقصود بالنضال كان ترك عوض ريبغ أو حبصول الغلبة له، فلو طرح الفضل بعوض

  .)رد ما أخذي وفتبطل املعاوضة،

وجه املنع ما  وه خالفاً،ير فكذي منهم مل ريثكال و،هذا هو املشهور(: كاملسال قال يف

ل مشعر يالق إىل تهنسب و،مة املسوغة هلذا العقدكاحل و الغرضك ذلةه املصنف من منافاركذ

ما يون املقصود بالنضال منحصراً فكمنع  و،عمل حملل على جعل أنه وجهه وه،يبالتوقف ف

 إىل له مبقدماته، مضافاًين حتصكذا حصل بالسبق أمإسب املال فكقصد به ي أن  جلواز،ركذ

 ريمنافاته للمشروع غ وون مع الشرطكال و،مر بالوفاء بالعقد األعموم وصالة الصحةأ

  . انتهى)ةمتحقق

اف يف صحة كاً يونه عمال عقالئك ومر بالوفاء بالعقدذ عموم األإره، كما ذكهو و

حنو  على ونكي أن نكميمر األ أن ذ قد عرفتإحنو اجلعالة،  على ونكي أن شترطيال  و،كذل

ون كي حىت  يف القمارس داخالًيل و،عقد مستقل بنفسه أو جارةاإل أو اجلعالة أو املسابقة

  .دلة حرمة القمار ألمشموالً

دراجه إد يرأن إ  خيفىه ما اليف(: ث قاليره اجلواهر حكما ذيعلم وجه النظر فيمنه و

 على ك لعدم ثبوت حق له بذل،يف الصلح و، بلكه ذليستحق عليذ ال عمل إيف اجلعالة، 

ما هو ظاهر املنت، بل لعل كا معاوضة برأسها أد يرأن إ ذاك وعنه،صح بذل العوض يوجه 

  .هريغ أو  صلحاًك ال جواز ذل، هو مفروض البحثكذل



٣٨٥

منا هو للعقود املتعارفة ال حنو إ )١(أَوفُواعموم  وته،يمشروع على ليال دلنه إ :هيفو

 ري من غ،ه خالفير فكذينه مل أ وتها،يما عرفت من شهرة عدم مشروع ، خصوصاً بعدكذل

د عنه رأساً، يرفع ال أو د من الفضليمتام النصال بعد رفع الإ كون املراد من ذلك نيفرق ب

 املفروض هنا ريهو غ وليه التقايشرع فينعم  .نه من العقود الالزمة بالعدم، أل أوىلبل الثاين

  . انتهى)ما هو واضحك ،الذي هو طرح الفاضل بالعوض

قد  والعقود املتعارفة، إىل ة له بالنسبةي ال خصوصوفواأعموم  أن ذ قد عرفتإ

ه إشكال املتعارفة، فريللعقود غ حىت  شاملوفواأعموم  أن  موضعرياختار اجلواهر يف غ

  ظاهر الوجه،ريحاً غيرآه العقالء صح إذا  مع صحة الصلحأيضاًه يف الصلح إشكالكهنا 

 )خالفه انعقد على إمجاعن كيمل ن إ لوأوجه من األأنه ( اضي عن الريكان احملكلذا و

  .انتهى

ن كي مل ،حمتمله أو ان ظاهر االستنادك أيضاً مجاعان اإلك، بل لو إمجاع ث اليحو

  .وجه للمنع

 كاطرح فضل عمل: لو قال املسبوق و:ظهر وجه النظر يف قول القواعديمنه و

  .ضعهاخمالف لو و،نه مناف للغرض من املناضلةز، ألجيناراً مل ي دكيأعطو

  .ه ما معناه قبولهيوت جامع املقاصد علكيف س وجه النظرك

ناراً ي دكيأعط وكاطرح بعض فضل: قول املسبوق للسابقي أن ظهر صحةيمما تقدم و

.طرح ثالثةي أن أراد منه وفضل مخسة إذا ماك، مثالً

                                          





٣٨٦

 ني اثننيوز بجيما ك، نيزبح نيوز عقد النضال بجي(: قال يف اجلواهر :)١٩ مسألة(

نصار  من األنيمر حبزب أنه )آله وهيعل و اهللاىصل(املرسل عن النيب  و،دلة األطالقإل

قاع يإ نياملراد من تناضل احلزبو ،)١(ردعه ابن األينا مع احلزب الذي فأ:  فقال،تناضلوني

تفق هلم يما يل حزب فكون كي ول مجاعة واحداً منها،كالة كلو بو وني اجلماعتنيب العقد

  . انتهى)الشخص الواحدك أاخلط و هلمصابةمن اإل

ث ي باحلدأيضاًم استدلوا أما كالقواعد وجامع املقاصد،  ورةك من التذكقد أخذ ذلو

 إىل ضافة باإل، هنادلة األإطالقره من ك ملا ذكذل و،)آله وهيعل و اهللاىصل(املتقدم عن النيب 

  .كمة يف ذلك وجود احلىلإ ودأوفوا بالعقو:  العامة، مثلدلةاأل إىل ضافةباإل وة،يالعرف

 جوزي ف،ن قال بعض بلزوم تساوي العددإ وشترط تساوي عددهم،ي ال أنه الظاهرو

وز عقد النضال جي أنه يف جانب ثالثة، بل قد عرفت سابقاً و عشرة،ون يف جانب مثالًكيأن 

  .هريغ ودلة األإطالق ملا عرفت من ، فردنيب و مجاعةنيب

 أقوامها العدم، ، بل قوالن،جهان ويف اشتراط تساوي عددهمو( :لذا قال يف اجلواهرو

  ).دلةطالق األإل

ره كذيفرد فلم  وحزب إىل بالنسبة أما  متساوي العدد،ري غنيحزب إىل هذا بالنسبة

  . القاعدةىما عرفت مقتضك أنه اجلواهر، مع

اوي عدداً، بل تس نيشترط تساوي احلزبيال و(: يف جامع املقاصد عند قول القواعدو

ن كقابل به الواحد، لي أن  فجاز،احلزب مبرتلة الشخص الواحد أن وجهه(: قال) اتيالرم

   ،هما عدداًي اشتراط تساو:رةكختاره يف التذا ونيأصح الوجه

                                          





٣٨٧

  . انتهى)ثرة العددك إىل صابة مستندةانت اإلكرمبا  وافؤ شرط،كن التأل

  ال،خلإصابة انت اإلكرمبا  وافؤ شرط،كالت أن ه منيليال دلك أن من الواضحو

  .اليصلحان دلي

   :ده جامع املقاصد بقوهلمايأ وواعد،قره الك ذأيضاًعلم عدم شرط آخر يمنه و

أربعة  و،انوا ثالثة الثلثك إذا جبي ف،سرك ري بغني احلزبنيشترط قسمة الرشق بيو(

ط هو عدد الرمي املشتر وون الرشقكي أن ني احلزبنيشترط لصحة النضال بي أي ،الربع

ون للعدد ثلث كي أن ان احلزب ثالثة، وجبكذا إسر، فك ريهم بغينقسم عليث ينهما حبيب

 ربعةوز اشتراط حنو األجيح، فال يون له ربع صحكي أن جب وان أربعةكن إ وح،يصح

لو شرط لواحد  و،طالق حمله مع اإلنيتعي ال و،قبل القسمةين السهم ال احلزب ثالثة، ألو

املراد  أن اعلمو .افؤكصل التحيث يب استوائهم يف عدد الرمي حبصح عندنا لوجويمنهم مل 

 ريام الرشق بغسآخره، اشتراط انق إىل )ني احلزبنيلو اشترطوا قسمة الرشق بو( :من قوله

  . انتهى)أراد االنقسام وطلق القسمةأسر لصحة العقد فك

  .ليدل إىل ستندي  الكل ذلكن إف

نهما يان بك حزبان كان هناكذا إ فرد، فل فردك يرمي أن نيشترط يف احلزبي الو

 أن جعل العقدن إ نعم،  العقدى بعضهم دون بعض حسب مقتضيرمي أن املناضلة صح

  .كل واحد منهم اشترط ذلكرمي ي

 أن شترطوني قد ال  مثالً،كاشترطوا ذل إذا شترط تساوي العدد يف الرميي أنه ماك

ان احلزب ك إذا اً، مثالًيداً متساول واحد عدك يرمي أن شترطونيقد  ول واحد،ك يرمي

  قد ال  واً واحداً،يرم أو ينيل واحد من أفراد احلزب رمك يرمي أن ثالثة



٣٨٨

، والثالث ثالثة نيخر اثناآل و أحدهم واحداً،يرمي أن صحي ف،أيضاً كشترطون ذلي

  .ذاكوه

 عدد الفرس يف ال ويال عدد الرم ونسان عدد اإليشترط تساوي فال كذلوعلى 

 أن صحي ف،ال تساوي السبق و،انكامل أو ال قدر السبق بالساعة و،ابقة للفرس وحنوهاملس

 نا عشرةي عل:نيقول أحد احلزبي أن صحيون العدد يف حزب عشرة ويف حزب مخسة، فكي

 ياشتراط تساو على ليذ ال دلإ ، له فهو اخلاسرنيع أقل مما ناى أحدذا رمإم مخسة فكيعلو

  . مثالًيعدد الرم

انت كلو  و،فراسأيف جانب عشرة  وون يف جانب مخسة أفراسكي أن صحي كذلكو

ة يالغا إىل عل طي املسافةجي أن صحيذا كه واخلمسة لعشرة أفراد، والعشرة خلمسة أفراد

احلر حنن  إىل ربالءكنذهب من : قولي ، مثالًنية ساعتيللجماعة الثان و ساعةنيحد اجلماعتأل

ثرمت من كأنتم أ أو ثرنا من ساعةكذا حنن أإ ف،نيأنتم يف ظرف ساعت و،يف ظرف ساعة

جانب  وجانب حزباً أو نيون اجلانبان حزبكي أن ني فرق بري فهو اخلاسر، من غنيساعت

  .ما عرفت على ،نياجلانبان فرد أو فرداً،

سبقنا فلنا ن إ :خر للحزب اآلنيقول أحد احلزبي ف، السبقيشترط تساوي ذا الكهو

حة يلها صحكاليت  و،طالق من صور اإلك ذلريغ إىل شرة،م عكن سبقتم فلإ ومخسة،

  .ما تقدمك الرهان أدلة بعض إطالق وةيالعرف وبل، )١(أوفوا بالعقودن يحسب مواز

   يف مقابلة من نيل واحد من احلزبك ينيعترب تعيهل  و:قال يف اجلواهر

                                          





٣٨٩

 ب يفير  ال،ك ذلينيار له يف تعيون االختكيس هلما يفي نصب رئكي أو ،رمي معهي

. كذل على هم يف العقديفرض تراض على أيضاً ك جواز ذلىقويان كن إ وول، األوىلاألأن 

ن اعترب إ وهم يف الرمي،ينهم مقدماً عليما بيون مطاعاً فكي أن نيعترب يف العاقد عن احلزبيال و

من  أو من أجنيب أو س خاصةيلو شرط السبق من الرئ وه،يل عليدل ن الكل و بعض،كذل

  . انتهى)منهما جاز أو ني احلزبأحد

قررا  وذا جلس حزبانإ، فأيضاًس يالظاهر عدم اشتراط جعل الرئ و،رهكما ذكوهو 

  .وسؤمر وسين رئكين مل إ ونهما املسابقة صح،يب

 شترط التفاوت،يمل  إذا ة غرماً واحداًي بالسونيزباحل على سقطينعم (: مث قال اجلواهر

  . انتهى)هيل عليصابة ال دلاإل وأقدر اخلط على عياحتمال التوزو

 ون الغرمكي وون حزب يف قبال حزب،كي أن ان الشرطك إذا نهإره، فكما ذكهذا و

 أنه ماكح، يترج ذ الإخذ منهم،  القاعدة التساوي يف األىان مقتضك ،احلزب املسبوقعلى 

 كه ذلما أشب أو ريل فقك على  ضعف مال غينك على علجيح مثالً ما يعل الترججي أن صحي

  .ما عرفتك دلةطالق األمن صور القسمة، إل

سن الرمي بطل حي  من النيان يف أحد احلزبكلو و( :جامع املقاصد وقال يف القواعد

 يف نيميدخل أحد الزعألو  أي  بتبعض الصفقة،نيل من احلزبك ريتخي و،يف مقابله وهيالعقد ف

عرفونه يب ال يما لو حضر قرك  لعدم العلم حباله،سن الرمي أصالًحي  من النيأحد احلزب

نه معقود ه، أليد الرمي فظهر خالفه بطل العقد فيج أنه  يف حزبه بظننيميفأخذه أحد الزع

 هو ال وتابةكان مبرتلة من استأجر للك ف،ن صدوره عنهكمي ه يف عمل معدوم منه اليعل

  جارة ن اإلإسنها، فحي



٣٩٠

منا إن العقد خر، أل من احلزب اآلهبطل يف مقابلي أن ه وجبيذا بطل العقد فإباطلة، ف

القول بلزومه  على  يف فسخ العقدنيل من احلزبك ريتخينئذ فيح وونه مقابله،كه لي علىجر

  . انتهى)لتبعض الصفقة

 أنه إذا  القاعدةىمقتض وره القواعد،ك ما ذإطالق ريره جامع املقاصد غكما ذ: أقول

مانع من   ال،لهم الرميكسن حيخر  اآلاحلزب وسن الرمي،حي حدمها من الأان حزبان يف ك

عرف الرمي يل حزب كل فرد من كون كي أن لزمي أنه  علىليدل ذ الإنهما، يعقد املسابقة ب

  .امالك

للمشروط له  وان خمالفاً للشرط،كل حزب كل فرد من كان الشرط معرفة ك إذا نعم

د عدم ين املق أل،طل يف نفسهن العقد باإد، فيحنو التق على كان ذلك أما إذا ار،يبطال باخلاإل

  .دهيبعدم ق

 ريثكظنناه : صابة فقال حزبهل اإليلو ظهر قلو( :جامع املقاصد ومث قال القواعد

لو ظهر الشخص الذي  أي سمع،يصابة، مل ل األي ظنناه قل:خر فقال احلزب اآل،صابةاإل

س يل وة،صحاب فال فسخ أل،صابةل اإلينه قلكسن الرمي لحي يف حزبه نيميأدخله أحد الزع

هو مبرتلة من  وه حلزبهؤخط وصابة، بل صوابه اإلريثكظنناه : ن قالواإ وهلم طلب البدل عنه،

طلب  ال وخر الفسخن للحزب اآلكيمل  اًيصابة أجود رم اإلريثكلو ظهر  أنه ماكعرفوه، 

أحدهم يف لزومه كان ك ف،اً شروطهيحاً مستوفيه صحي علىن العقد قد جر ألكذل و،البدل

  . انتهى)وازهوج

  .ان انصرافك إالّ إذا ،راهكما ذكهو و

 ريز دخول الغجيان خاصاً مبن حضر منهما مل كن إ، فني احلزبنيعقد العقد بنه إذا إ مث

   أما إذا شمله،ي ن العقد الصابة، ألاإل ود الرمييريان ك إذا مايف



٣٩١

ذا إ و،ن دخلضر دخول مي  فال،البك بين وميبين مت ، مثالًنيعنوان على ان العقدك

 مائة يف هذا كان هنالك ضر خروج من خرج، مثالًين مل ي حاضرنيحزب على ان العقدك

 ضر بالعقدينه ال إخرج، ف أو سجن أو جن أو  فمات أحدهم، اجلانبكمائة يف ذل واجلانب

حسب  أو ديتبع حسب القي ف،حنو الشرط على  أود بهيحنو الق على ان العقدك ذاإإالّ 

  .الشرط

ة احلزب االمتناع عن يان لبقك ، فجن أحدهم،متام املائة على ان العقدكإذا  مثالً

 فلهم ان شرطاًك إذا ماي فالعقد بسبب خروج هذا صار متزلزالً أن ممارسة املسابقة حبجة

  . الفسخأيضاًخر لطرفهم اآل أن ماكالفسخ، 

  .اًيتلقائنفسخ ين العقد إما أشبه، ف أو مات أو جن وديحنو الق على انكأما إذا 

  



٣٩٢

 سر قوس،ك لعارض مثل أخطألو و( :جامع املقاصد و قال يف القواعد:)٢٠ مسألة(

 إىل  مستنداًألو حصل اخلطأي ( ):هيتسب علحيدة، مل يح شديعروض ر أو تر، وقطعأو 

د يحدوث علة يف  أو حنوه، وإنسانمرور  أو قطع الوتر أو سار القوسكانكعروض أمر 

  .هي علكتسب ذلحيالرامي مل 

 من كقوع ذل وونكي السهم بأن ال وسار القوسكان ورة انقطاع الوتركد يف التذيقو

دة مثلها يح شديذا لو عرض للسهم رك وهو حسن، و،هيحسب عل الإ وهيسوء رم وهريتقص

  .جهانأ و يف اخلطكفة ففي احتساب ذليح ضعيانت الركلو  أما ئته،ي السهم عن هريغي

  .حي الرري من تأثكيف ش وصابة، من عدم اإلنيقيعلى نه ساب، ألتاالح: أحدمها

ئاً يرجح شيمل  ونيرة الوجهكر يف التذكذ وأ، يف سبب اخلطك للش،العدم: الثاينو

  . انتهى)ل منهما وجهكل ومنهما،

لي آخر، ك أو ،ليكفرس  أو ،اً يف عشرة أسهميلكان كلو  أنه  القاعدةىمقتض: أقول

ان الشرط كلي، فلو كوجب فقدان الي ان املصداق الذ فقدإه، ريله بغي يف تبدإشكالفال 

 اهلدف و يف القوسكذلك وه،ريبدله بغي وكضر ذليسهم مل سر أحد األكان ورمي عشرة

  .كحنو ذلو

 ،هريبدله بغيث يثناء حلي الفرس فمات فرسه يف األك على انت املسابقةك إذا ذاكهو

 لي شخص من بين زهرة،كقبال م يف يلي شخص من بين متك على ان العقدك إذا كحنو ذلو

ما أشبه  أو دهيصابة إ أو مين موت هذا الفرد من بين متإ، فيف قبال فرد من بين زهرة مثالًأو 

  .هريبدل بغيمنا إ ووجب بطالن العقد،ي  الكذل



٣٩٣

 أو الشخص أو السهم أو ان الفرسكلو  أما ،نيلي يف مثل احلزبكقد تقدم صحة الو

ه يان للمشروط علك ،ده عن شرطهيرفع الشارط  و،شرطحنو ال على اًي شخصك ذلريغ

  .أيضاًل يالتبد

ده عن شرطه بأن فسخ حسب يرفع يمل  والشرط أو ،ديحنو الق على انكن إ أماو

  .انت املسألة مما تقدم من فرض بطالن العقدك ،ار الشرطيخ

 عدب ريجمات األ ما لو ادمت الدار املستأجرة أويجارة فتاب اإلكرنا يف كقد ذو

  .رار املسألةكت إىل حاجة نفع املقام، فاليه ما يجر ف أوعمله بعض العمل الذي

 ري من التقصكون وقوع ذلك بعدم ،رة املتقدمكعلم وجه النظر يف قول التذي منهو

وجه  ظهريما ك ،ما استحسنه جامع املقاصدي فكذلك وه،يحسب عل الإ والرمي سوءو

ار ما يمنا املعإ و،كل ذلكس يار لين املعته، ألشد أو يحره من ضعف الركما ذيالنظر ف

  .ان مقتضاه هو املتبعكن يمر األنيان العقد مفرقاً بك نعم لو ،رناهكذ

لو  أي ولو أصاب ففي احتسابه له نظر،(: مث قال القواعد وتبعه جامع املقاصد بقوله

 كالش وصابةقن حصول اإليمنشأ النظر من ت و،دةيح الشديالركلعارض اأصاب مع وجود 

صابة ئة فسبب األي السهم عن هيريح القوبة تغيشأن الر أن من وح،يالر إىل يف استنادها

فة باعتبار يح الضعيرة جزم مع الركاملصنف يف التذ والرمي، أو حيونه من الرك يف كوكمش

ن إ دةيح الشديم بأن الركح ورمها يف اخلطأ هنا،كن ذي الذنين جميء الوجهكمي وصابة،اإل

نه اجتهد يف  أن الظاهرصابة، أل يف اإلان حمسوباًكه يرسال السهم علإجودة عند انت موك

رسال السهم إن حدثت بعد إ وفه سهمه فأصاب باجتهاده،يح بتحري الرريالتحرز من تأث

  ان للعارض دخل يف ك مىت أنه ه النظريقتضيالذي  و،إشكالف



٣٩٤

  بقوة الرميكعرف ذلي و،ال احتسبإ و،هيال عل وسب لهحياخلطأ مل  أو صابةاإل

  . انتهى)األصل بكتمسي كمع الش و،عدمه واستقامته وضعفهو

 على زكن العقد مرتتسب، ألحيح مل يالر إىل مر مستنداأل أن علمن إ أنه الظاهرو

 دة،يفة والشديح الضعي الرني فرق بري من غ،الرامي حسب إىل مستند أنه ن علمإارد، و

 عدم احتساب األصلان كمها بأحدعلم ين مل إ ورسال،يف ساحة اإل ورسال مقر اإلنيبو

ه حسب ي فكوكقنة والعاشر مشيعشرة والتسعة مت على العقد أو ان الشرطكنه هذا، أل

  .كوكتفاء بالفرد املشك عدم االاألصل والفرض،

 دةيح الشديهبت الر وانت املسابقة بالسفنك إذا ماك، كعلم حال ما أشبه ذليمنه و

  .اًكش أو نة علماًي السفئبط أو نةيمواج مما صار سبباً لسرعة السفت األءاج أو فةيالضعأو 

  



٣٩٥

 بيلو شرط احتساب القرو( :تبعه جامع املقاصد و قال يف القواعد:)٢١ مسألة(

ر حد كذ وب من الغرضيشرط يف العقد احتساب القر إذا  أير حد القرب جاز،كذو

لو  و،الغرض يف وسط الدائرةكاملضبوط صار احلد  و،ثر جازكأ أو أقل أو القرب من ذراع

مل حيما ك ،قدر املعتاد عندهم على ان للرماة عادة مطردة محل اللفظ املطلقك وراهكذيمل 

  . انتهى)املعتاد على طالقالدرهم عند اإل

ر كذا ذإه، فريغ والفرس على س خاصاً بالرمي، بل باملسابقةيل وره،كما ذكهو و

ال إ ون حدد القرب فهوإ ف،ان اتبعك املكب من ذليالقر أو ان خاصكم إىل الوصول

 لعدم العلم ، فالظاهر عدم االعتبار،ال  أوبيقر أنه لو اختلف العرف يف وفاملرجع العرف،

  . العقدىحبصول مقتض

 أن  علىليالترت ورا احتمل الفسادكذين مل إو( :تبعه جامع املقاصد و،مث قال القواعد

 را يف العقد حد القرب احتمل الفسادكذيمل ن إ  أيان،كف يكبعد األ سقطيقرب األ

 أن الصحة و،الغرر ودة، وجه الفساد اجلهالةن للرماة عادة مطركيمل  إذا نكالصحة، لو

 من كف اتفق ذليك أي انكف يك ،بعدسقط األيقرب األ أن  علىلي قادح للترتري غكذل

 أما لو .بيراط احتساب القر من اشتعىنجه لعدم استفادة هذا امل، أود حبد والفساديي تقريغ

هو ضرب من  و الرماةنينه نوع من الرمي معتاد ب أل،لزم قطعاًينه إ يف العقد، فكشرطا ذل

 ن رشقاًينرمي عشر: قالوا إذا ماك لزم قطعاً، كن شرطا ذلإف: شار بقولهأ هذا ىلإو .احملاطة

  . انتهى)١( )بعد فمن فضل له مخسة فهو ناضلاأل قربسقط األي أن على

                                          





٣٩٦

 هيصب العقد عليمعتاد  أو ديق أو ان شرطك أنه إذا رناه منك القاعدة ما ذيمقتضو

 ، فهو ـه يف العقدياد بدون صب العقد علين العقود تتبع القصود فال فائدة يف االعتألـ 

 هيالم فكأيت اليذا فسد العقد إ ول صحة العقد،كشيد واملعتاد يالق ون الشرطكيمل أما إذا 

  .م السابقكون حكيفسد العقد ماذا  أنه إذا  بعض املسائل السابقة منما تقدم يفعلى 

  



٣٩٧

 نيصح رمي اثنيرمي عشرة مثال، فهل  مصب العقد أو ان الشرطك لو :)٢٢ مسألة(

 تابع لقصدمها يف كن ذل أ الظاهر،مل العشرةكي حىت ما أشبه أو ثالثة ثالثة، أو ،نياثن

  .واحد إالّ بتسحيال مل إ و، صحعمن قصد األإالعقد، ف

 إىل  أصاب باملقطعنيالسهم بنصف سركلو انو(: يف جامع املقاصد عند قول القواعدو

 دفعة ني سهمىذا لو رمكو( :قال) نيصابتإسر ك املنكرة باحتساب ذلكالتذ وآخرة،

  . انتهى)صابتانإسب له حيفأصاب ما 

  . معاًنيصابتعموم مصب العقد الشامل لإل إىل أنه ناظركو

عتاد يما ك ،انت يف وقت واحدكصابة ن اإلكاً، لجي تدرىرم إذا لم حال ماعيمنه و

  .سكبالع أو ، عند بعض احلذاق من الرماةكذل

  



٣٩٨

ما  أو سر قوسهك أو حبس فرسه أو خر اآلني لو حبس أحد املتسابق:)٢٣ مسألة(

عن أو  ق،يثناء الطرأ يف ىصابة سهمه املرمإحال عن  أو  مما حال دون املسابقة،كأشبه ذل

 على انك و،ان من بطالن العقد يف الشخصيك ،كما أشبه ذل أو وصول فرسه حال العدو

  .ما سبق على ىمسم أو جرة مثالًاملانع األ

س يذ لإ، ىاملسم عطي املثل الي أن هين علكجنيب، ل األكفعل ذل إذا  حال ماكذلكو

جرة أثر من كان أكإذا  ىقال بأن املسمي إالّ أن ى،ه املسميون علكي حىت هو طرف العقد

 يف مسألة كرنا ذلكما ذك ،كه التداري فعل،كل ذلكه ين احلائل هو الذي فوت علإاملثل، ف

  .سهكعرف عيمنه  و،دي بعريهو غ و،)الفقه(تاب الغصب من كغصب احلر يف 

نه من كغذاًء سبب عدم متأو طرف العقد دواًء  أو جنيب ما لو سقاه األكمثل ذلو

سبب له عدم  أو ك فرسه ذلىسق إذا كذلك وه،يصحة رم أو هيرم  أواهلدف إىل الوصول

  . من صور املسألةك ذلريغ إىل ن من املسابقة،كالتم

 ،كسبب له ذليمل  أنه  أو،كجنيب له ذلاأل أو هل سبب طرف العقد أنه لو اختلفا يفو

  .ىان املرجع قواعد الدعوك، كحنو ذل ون من الوصولكتميمنا مل إو

ف يوجب حتريب خئة جو صايجنيب أل أو حدمهاال حق أل أنه رفعيمما تقدم و

ان كن فعل إاً، فيناً عادكنه متكوجب عدم متيما أشبه مما  أو فرسه أو التفات املتسابق

  .الضمان ومكاملسألة السابقة يف احلك

  



٣٩٩

 من ريثكة حتصل يف يعيضراراً طبأال بأس بالتضرر من املسابقة  :)٢٤ مسألة(

 جرح الفخذ أو سبب له جرحاًياناً ي، مما أح من الفرس مثالًنسانقوط اإلسكاملسابقات 

انت ك أما إذا ة،يعيضرار الطب هذه األأمثال من ك ذلري غإىله، ريغ وحنوه من السرجو

  .جتوز مثل هذه املسابقة اً عنها فاليضرار منهاأل

ما كف كلخر جبمع امن ضرب األ وضرار احلاصلة من املصارعة، احلال يف األكذلكو

 الل ي دلنيها اجلمع بريوعدم جواز غ ةيعيضرار الطبجواز األ على ليالدل وهو املتعارف،

 ل يف مثال املشييل جواز الضرر القليبدل،  املتعارفةرية غريثكضرار الاأل على  احملمولضرر

 ما دل نيب و،)السالم وهم الصالةيعل(ن ية الطاهرمئاأل والزهراء والعبادة املروي عن النيبو

املسابقة  على لي الضرر مما الدلنيب و املسابقةنياملالزمة ب إىل ل، مضافاًيجواز الضرر القلعلى 

  .كجواز مثل ذل على الًيون دلكي

 كمثل ذل على نه هو الذي أقدم أل،ان هدراًكعطب  أو مات ولو سقط عن فرسهو

 الباخرة والطائرة ولدراجةا وارةياملسابقة بالس إىل  بالنسبةكذلك واملسابقة، على قدامهإب

  .عيل يف اجلمي، لوحدة الدلك ذلريغو

ار يخر بدون اختسحقه فرس اآل وسقط أحدمها من فرسه إذا مايعلم احلال فيمنه و

ون هو كيذ إها، ريغ وارةيالس ولةيذا يف املسابقة بالفكو، العطب أو خر فسبب له املوتاآل

، نيون تعمد يف البكي إالّ أن ،املتسابق معهب للفرس كقه الرايعطبه ال صد والسبب يف موته

روه ك ذيب الذين التسبيخر حسب مواز املتسابق اآلكذل على ون العطب واملوتكيث يح

ان كوان يان السبب هو صاحب احلكن إ  بأنه، آخرإنسان بإنسانوان يضرار حإيف باب 

  .اتيتاب الدك يف كل ذليرنا بعض تفصكقد ذ ون ضامناً،كيال مل إ و،ضامناً

  



٤٠٠

انت داخلة يف كزمنة مما ال فرق الصاعقة املتعارفة يف مثل هذه األأعم :)٢٥ مسألة(

ن داخلة يف املسابقة كما مل ت أما رناه سابقاً،كام املسابقة مما ذكومة بأحكون حمك ت،املسابقة

ل كأالتدرب مثل  إىل لو االضطرار ويف صورة االضطرار، إالّ ان منها حمرمة حمرمةكفما 

ما أشبه  وسنانقتله بسبب األ وديوان باليضرب احل أو ،ةيالعقرب واحلكوانات السامة ياحل

مثل  على تدربين كيمل  إذا مايالعمل الذي البد منه ف على ون جزءاً من التدربكيمما 

  .العدو على ن من الغلبةكتمي مل كذل

حد إىل  كشوااأل على املشي أو ،سقاط النفس من شاهق عاٍلإ إىل  بالنسبةكذلكو

  .وجب تقرح الفمي مما كشوال األكأ أو ،جترح الرجل

من ) عتبة بن غزوان(نة البحار يف مادة يره سفكرناه ما ذكد بعض ما ذيؤيرمبا و

  :يكح أنه الصحابة

 الإان هلم طعام ك ما )آله وهي اهللا علىصل(ان سابع السبعة مع رسول اهللا كن عتبة إ

  سنة، مث عادنيهو ابن أربع وأرض احلبشةإىل  هاجر و،شداقهمأقرحت  حىت ورق الشجر

 نة مع املقدادياملد إىل هاجر حىت ة فأقام معهكهو مب و)آله وهيعل و اهللاىصل(رسول اهللا إىل 

ه ري وس،)آله وهي اهللا علىصل(نه شهد بدراً واملشاهد مع رسول اهللا إ و،نيان من السابقكو

 )طراف البصرةأاالبلة يف (بلة من الفرس يف اال أرض البصرة لقتال من إىل عمر بن اخلطاب

بناه  وعظمدرع فخط مسجد البصرة األأمر حمجن ابن األ وعمرها و من مصرها أولهوو

ة يعمر استعفاه عن وال إىل ملا وصل وخلف مشاجع بن مسعود، وبالقصب، مث خرج حاجاً

  سنة سبع عشرةها، فسقط عن راحلته فماتيلإتردين  اللهم ال: ه فقاليعفي أن البصرة فأىب

   م،يمعدن بن سل: قال لهيالبصرة يف موضع  إىل ةكهو منصرف من مو



٤٠١

  .المهكآخر إىل  )١( )ل بالربذةيقو

ة يمن ناح: ال فرق الصاعقة تأيت من نواحي ثالثأعمالم يف كحال، فالأي وعلى 

ال عمة األيمن ناح وة احملرمة يف نفسها،يال الفردعمة األيمن ناح وال املسابقة املخطورة،أعم

القواعد  وة العامة،يول منطو يف القواعد األكل ذلك وضرار بعضهم لبعض،إفراد ب األنيب

  .ن اضطرار يف احلالكين مل إ وة حسب االضطرار،يالثانو

شرب مخراً ين مجل املستقبل، مثل االضطرار أل أو  االضطرار يف احلالنيفرق ب ذ الإ

صلي يمثل من  أو ن يف احلال اضطرار،كين مل إ و يف املستقبل،ك خلوف العطش املهلمثالً

 روا يف مبحث االضطرار،كما ذ على ،ن خوفاً من املستقبلان له املاء اآلكن إ ومميبالت

  .منا هو من جهة املسابقةإالم هنا كالو

  

                                          





٤٠٢

 أو اراميس أو ؤمنوا أنفسهمي أن هريغ أو الفرس على نيصح للمتسابقي :)٢٦ مسألة(

نه عمل عقالئي مل  أل، جائزكذلن إ :نيرنا يف مبحث التأمكننا ذإ، فما أشبه أو أفراسهم

  .ردع عنه الشرعي

، ة املتعارفةيتب الفقهكورة يف الك املذري واحد من الفقهاء صحة العقود غرير غكقد ذو

ما ك ،العروة يف أواخرهاكو، مهاريغ والقبالة واملنحة إىل تاب الرهن بالنسبةكاجلواهر يف ك

   . يف الشرحكل ذليرنا تفصكقد ذ وتب أخر،ك يف نيهين الفقي هذريره غكذ

 العقل و جامعاً للشروط املقررة يف العقود من البلوغنيان التأمكهذا، فاذا وعلى 

سائر الشرائط من عدم الغرر وحنوه فال  إىل ذا بالنسبةكوه، نيالطرف إىل عدم احلجر بالنسبةو

ان ك بعض املسابقات، سواء احلال احلاضر يف تعارف يفيما ك ، باب املسابقة يفكبأس بذل

 ون املرتبطة باملسابقة، ويف النفسؤمها من الشريغ على  أوالدابة على  أوالنفس على نيالتأم

  .الفرسأو 

 أو  العامنيالتأم أو جل املرض،أل أو جل العطبأل أو جل املوت ألنيان التأمكسواء 

  . هذا املبحثورة يفكل املذي من التفاصك ذلريغ

  .أيضاًه الشرط يدخل فيو

 أنه ماكظهر فساد عقد املسابقة،  إذا  حبث ماالم السابق يفكأيت اليذا فسد العقد إو

  .كار بسبب الغنب وحنو ذليه اخليدخل في

  



٤٠٣

حنوها  أو الدراجة أو ارةيالس أو السهم أو الفرس أو انكئة امليصح ي :)٢٧ مسألة(

 أو جلهمامن متربع أل أو من أحدمها أو نين املتسابقجرة ما األأصحا بأخذ ،جل املسابقةأل

 طالقحنوها إل أو شرطاً أو  صلحاً،مور األكجل تلصح أخذ مال أليجل أحدمها، ما أل

  .أدلتها

جرة أ أو  الفردكجرة لذلأد املسابقة بيئة فرد للمسابقة مع مريصح ي أنه بل الظاهر

  .كحنو ذل  أوري الصغه يفيول أو هديس أو  الفردكق ذليلصد

دخلون ين ي الذنيجرة من املتفرجان أخذ األكصح لصاحب امليأيضاً أنه الظاهر و

  .دلةات األطالق إلكل ذلكجل التفرج، انه ألكم

ه فروع ي فيتأي والشروط، على حنوها مشتمالً أو جارةون عقد اإلكي أن لزميلذا و

  .هايالم فكل اليتفص إىل مها، مما الحاجةريغ والصلح وجارةاإل

  



٤٠٤

 ني الشباب املتسابقما هو احلال يفك ،ثرة العطبكسببت املسابقة  إذا :)٢٨ مسألة(

 فرادة من تلف األيسالم بعض البالد اإلحنوها مما شاهدناه يف وارات والدرجاتيبالس

م الشرعي املنع عن مثل هذه املسابقة ك احلاى، فعلك ذلريغ وموالضاعة األإ وعضاءاألو

ذا إالبالد، ف ونه موضوع ملصلحة العبادإحفظ املصلحة العامة، ف ورال ضرل ي بدل،مطلقاً

  .ة حق له املنع مطلقاًيلو نوع و شيء مضرةان يفك

 هةكتالف الفاإ كذلك و،ام الوباءيأ راقة اللنب يفإ وجوب  يفكرنا مثل ذلكما ذك

م ضرر العاإمنا ال وهة الضرر،كهذه الفا أو  هذا اللنبعلم بأن يفين كين مل إ و،كحنو ذلو

  .كل ذلكه املنع من تناول يوجب علي

ت املال يمور من ب األكمثان تلأعطاء إ ني احلقني اجلمع بىمقتض أن كرنا هناكنعم ذ

  .ةين الشرعيحسب املواز

ون مثل هذه كي أن وجوب) سالم اإلم يفكاحل( بعض مباحث رنا يفكذ أنه ماك

د حبال يا تقأ و، البالد مراجعان يفك  إذاماي املراجع فىة صادرة عن شوريام الثانوكحاأل

  .ة دائمةيام صبغة قانونكحون ملثل هذه األكياالضطرار، فال 

ه املنع يعل أن ماكم الشرعي املنع عن مثل هذه املسابقة، ك احلاىحال، فعلأي وعلى 

 املسابقات املوجب جورهم يفأحنوهم  وذا سببت املسابقة الضرر النوعي بصرف العمالإ

ان كن إ ونهإ، فينيكام املليبغداد أ) سزيرا ( يفكتعارف ذليان كما كوائلهم، ضاعة عإل

 إىل ال ضرر بالنسبة أو ،هيلإأنفسهم ممن ال ضرر بالنسبة  على اً لسلطة بعض الناسيمناف

  .كة توجب املنع عن ذليضرار النوعن وجود األكعائلته، ل

  ه يب علجيم الشرعي كاحلا أن ماك



٤٠٥

 على مقدم )١(ضرر الل يدل وجل السالمة من العطب،حنوها ألو  املرورنيوضع قوان

  .هريغ واء املواتيحإتاب كه يف يلإقد أملعنا و، )٢(أمواهلم على ل تسلط الناسيدل

  

                                          







٤٠٦

  نزاعام بأنه تقدم هذاه يفيلإرجعون يماً كنهم حيجعل املتسابقان ب إذا :)٢٩ مسألة(

هما يلإ بالنسبة همكصح حي، ك ذلريغ أو يصلامل أو يحنو ال على انك أو تقدم هذا،أو 

  .ركنأمن  على نيميال واملدعي على نةيالب لقاعدة اًيفن مناكيمل  وما مشله العقديف

قبل ي منا الإ و،أوفوا بالعقودل ي العقد املشمول لدلىالمه ملقتضكقبل يمنا إنه إف

س يل وم،كح )١(رك أننملى  عنيميال واملدعي على نةيالبن  صورة املعارضة، ألالمه يفك

نة املدعي ين بإم، فكَ باحلَىر أتكاملن ونة،ي بالبى املدعي أتم، مثالًكتخلف عن احلُينسان أن لإل

 نعم، ةيقف أمام احلجة الشرعي حىت  نفسهم حجة يفكَس احلَيذ لإر، كم املنكَح على مقدم

شأ من باب القواعد يمل  أو المهما، سواء شاء الطرفك نفذ ني عادلنيم اثنكَان احلَكإذا 

  .العامة

ضبط  و احلال احلاضرالشوارع يف  بعضي هو معمول يفذر اليالتصو أن الظاهرو

 ني املتسابقنياالختالف ب رما صايورث العلم فأ إذا حنوها حجة واراتيخمالفات الس

  .حنومهاو

يل اآلم كر واحلية التصوي ال من باب حج، من باب العلمكذل ويل، العقل اآلكذلكو

  .ونا حجةكيوجبا العلم مل يذا مل إ أنفسهما، فيف

لب كمور، مثل  مثل هذه األماً يفكَون حكيوان الذي قد ياحل إىل ذا بالنسبةكهو

  .الّ فالإ و، رفع االختالفان حجة يفكأورث العلم  إذا نهإ، فكحنو ذل وجراماإل

 بعض املوارد ة يفنه حجأ ومه،لم بعكتاب القضاء مسألة عمل احلاك رنا يفكقد ذو

  اللواط  و الزناأمثال كذل خالف على نص الشارعياليت مل 

                                          





٤٠٧

ان سبب اقرار ارم  وحلة، فانهك املل يفياملكوحنو مها مما اشترط الشارع شهود اربعة 

 نيمرت وصل له العلم باالقرار مرةحيم كاحلا إذا ما هو الغالب،كم كثالث مرات علم احلا

  .قاً خاصاًيم، الن الشارع جعل له طركه اجراء احلق لحي ال كمع ذل وثالثو

 أو  من آلةإنسان ريغ أو اًإنسانان ك املقام سواء م يفكَحال، فمسألة احلَأي وعلى 

  .الشهادات وتاب القضاءك  العامة يفدلةوان مشمولة لأليح

  



٤٠٨

  : هي،ر منها مجلةك نذ،ةريثك باب املسابقة صور  للرتاع يف:)٣٠ مسألة(

 ان بالغاً عاقالًك نيأحد املتسابق أن  يف، مثالًنيفراد املتسابقون يف األكيقد الرتاع ن إ

 ىراناً، سواء ادعكس أو هاًيسف أو جمنوناً أو  بالغريان غكن بأن كيمل  أو اً،ياع وداًيرش

  .هي علك الطرف ذلىادع أو ،كنفسه ذل على أحدمها

ر كأن و عن قبل من عقد له،الًيك وانك أنه المهاك أو ني أحد الطرفى لو ادعكذلكو

  .الةكه الويلإاملنسوب 

 البطالن صحة يثبت مدعي إالّ أن ،ون مدعي الصحة هو املقدمكيل وربعة اُألففي األ

  .الةكصالة عدم الو أل،ثباتاإل إىل ليكتاج الوحيالة كيف ادعاء الو ومقالته،

ن إس مبحلل، فيل أنه أوحدمها أو  الطرفانىادع وحملل، أنه  أحدىلو ادع أنه ماك

قال  ور طرفكأن أو ،ونه حملالًكر الطرفان كثبات، سواء أناإل إىل حباجة ونه حملالكادعاء 

، مرثبت األي ال نيق أحد الطرفينه بتصدإصدقه الطرف الثاين، ف أو ،ال أعلم: الطرف الثاين

  .قبل يف حق نفسهيقراره إان له شيء فكن إ نعم

ظهر يما ك ،تهيادعوا عدم جزئ و،ني يف املتسابقان جزءاًك أنه دي زىادع إذا كذلكو

 إىل ة حباجةي اجلزئين مدعإفرد، ف و حزبنيب أو ني حزبنيان التسابق بك إذا ماي فكذل

  . معهاألصلر فكاملن أما ل،يالدل

 أو انت أفراساًكل متسابق كل أن ب، هلكسائر املرا وفراساأل على ون الرتاعكيقد و

ان يف عقد املسابقة هذا الفرس أم كهل  أنه ان الرتاع يفك إذا كذلك و فرس،إنسانل كل

  م بغل؟ أ فرس ناك أنه هل و،كذا

  .قول بعدم الزائدي مع من األصل: ولففي األ

  متسابق،ك مع القائل بالفرس الواحد لاألصل، فنيفرس و فرسنيان الرتاع بكولو 

  .ذاكه و،ثالثة أفراس مع القائل باألصلأربعة ف أو  ثالثة أفراسنيان الرتاع بكلو و



٤٠٩

نه من التحالف إ، فكم ذاأهذا الفرس  على انكالعقد هل  أن ان الرتاع يفك إذا أما

  .لعدم اجلامع

ل واحد منهما ك ف،م البغلأالفرس  على انكون العقد كان الرتاع يف ك إذا كذلكو

ال إ وق معه،نة فاحلين بكمل ت إذا باحللف أو ،نةيثبت أحدمها بالبأن إثبات، فاإل إىل حباجة

 الزوجة هل هي هند أن تلفا يفخي أن لينه من قب القاعدة بعد التحالف البطالن، ألىفمقتض

ن إ، فك ذلريغ إىل  الدار،كتل أو  هل هي هذه الدارىاملشتر أن تلفا يفخي و أ،نبيزأو 

  .جة البطالني املقام فالنتأمثاليف  أما م،ينتج التقسيات يالتحالف يف املال

 لي ممقدار املسافة املقررة هل هي مثالً أن تلفا يفخي بأن ،الرتاع يف املقدارون كيقد و

  ففي الزائد،ةعبالسا أو د باملسافةيهل التحد أو ،ساعتان أو ساعة أو ،لينصف مأو 

ون كيلذا  وساعة فال جامع،ال ويف مثل املسافة أما  النقص،ي مع مدعاألصلون كيالناقص و

  .من مورد التحالف

  أون،يعشر أو ان القدر املرمي املعقود يف العقد عشرةكهل  أنه اختلفا يفذا  إكذلكو

املطاردة يف  أو املطاردة مرة على انكالعقد هل  أن  أو،عشرة مثالً أو صابة مخسةإالالزم أن 

  .األصلقل هو الذي معه ن القائل باألإ ف،وم مرة مثاليل ك نيومي

 فهو من مورد ،يف املساء أو  يف الصباحانتكاملطاردة هل  أن اختلفا يفأما إذا 

ن مثل هذه إ ف،يف البصرة أو ان الرمي يف بغدادكان مك أن لو اختلفا يف أنه ماك ،التحالف

  .ون من التحالف لعدم اجلامعكيمور األ

  أواملسابقة، أو جارةاأل أو حنو اجلعالة على انكون الرتاع يف العقد، هل العقد كيقد و

  ون املرجع كييف مثل املقام  و،حنو عقد مستقلعلى 



٤١٠

  .التحالف لعدم اجلامع

 أحدمها البطالن لعدم ى فادع،حاًيصح أو ان باطالًكالعقد هل  أن لو اختلفا يفأما 

  .ما تقدم على  مع الصحةاألصل ف،خر الصحة اآلىادع و،انكروجود بعض األ

  . مع عدم الشرطاألصل ف،لو اختلفا يف وجود شرط وعدمهو

  أن األصلجهان، فالظاهر وان لهكما يو اختلفا يف اللزوم وعدم اللزوم فما لأما ك

 إالّ س بالزميعقد املسابقة لن إ : قلنااذإما كن اللزوم شيء زائد،  اللزوم، ألممع القائل بعد

ان ضمن عقد آخر فهو كبأنه : حنو الشرط، فقال أحدمها على ان ضمن عقد آخركإذا 

ان ك إذا  مارير اللزوم يف غك مع مناألصلن إ، فكذلكن كيبأنه مل : خرالزم، وقال اآل

علم به ي ث الياللزوم أمر زائد فح أن حنوه، ملا عرفت من ووزه شرطجيامنا  والزماً بطبعه

  . فتأمل، عدمهاألصلون كي

قال  أو  درهم،:خراآل و،ناريد: ق بأن قال أحدمهابان االختالف يف السكلو و

خر اآل وثر،كقال أحدمها أ أو ،تلف ال شيء إذا  حىت،هذا: خر وقال اآل،هذا: أحدمها

نتج ي و،ون من التحالفكيجامع  إىل رجعانين كين مل إ، فن مثالًيناريد وناريدك ،قلاأل

  .قل مع األاألصلون كيثر كاأل وقل األنيان بكن إف لقاعدة العدل، ويالتنص

بل فرداً، : خرقال اآل واً،يلكأشبه  ما أو الفرس أو قان السبك: لو قال أحدمهاو

  .فالتحالف

 مشاع :قال أحدمها أو  مشاع،:خراآل و،ليك :قال أحدمها إذا علم حال مايتقدم  مماو

  .بل فرد: خرقال اآل ويف هذه اجلملة،

  خر، ر اآلكأن و،أصاب اهلدف: قال أحدمها إذا ماحال علم مما تقدم يما ك



٤١١

  .خرر اآلكأن و،ةيالغا إىل صل و:أوقال أحدمها

   .ةريثكها من الصور الريغ إىل

  

  . املوفق املستعانهاهللا سبحان وتاب،كراده يف هذا اليإهذا آخر ما أردنا و

  قم املقدسة

  يازري الشيني احلسيحممد بن املهد
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