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  تاب التدبريك

  

 تدبرياً ي مس:قيلو،  واملراد به تعليق العتق بدبر احلياة،التدبري من التفعيل من الدبر(: كقال يف املسال

 األمرالتدبري يف  ألن ،األول إىل هذا راجعو، عتاقهإأمر آخرته بمر دنياه باستخدامه واسترقاقه ودبر أألنه 

  .)١()دبار واألمورنظر يف عواقب األ ألنه ،أيضاًمأخوذ من لفظ الدبر 

 فال األولهو مصداق من  إذ الثاين خالف الظاهر املعىن أن ىخيف الن كل،  أخذ منه اجلواهروقد

   .بط باملعىنيرت

من بعده  و)صلى اهللا عليه وآله(ات من رسول اهللا فظ يف الروايلعمل ذا الفقد است، انكيف كو

 ،أيضاً سالمان قبل اإلكولعله ، ما ستأيت مجلة منهاك )هم الصالة والسالميعل(ئمة الطاهرين من األ

 قبل األمرمن راجع ى على خيف ما الك، مضائياتإلها ك أيضاًألفاظ املعامالت بل العبادات  أن لظهور

 حقق هذا املبحث يف وقد،  واملوانع والقواطعجزاءنقص يف الشرائط واألزاد الشارع ون إسالم واإل

  .صول يف البحث عن احلقيقة الشرعيةاأل

االسم  أو املصدري ون املراد من هذا اللفظ املعىنكالم يف البيع من جهة كالكالم يف املقام كمث ال

  . رارهكت إىل حاجة تاب البيع الك يف رناه مفصالًك ذحيثو، املصدري

   صحة ويف ، املوىلةالتدبري هو عتق العبد بعد وفا(: قال يف الشرائع
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مستنده  وظهره اجلوازأ ، من جيعل له خدمته ترددةوفا و،ةكزوج اململوك غريه ةتدبريه بعد وفا

  . )النقل

ويدل عليه من الروايات صحيح ، املشهور  إىلبل نسب، تباعهأو الشيخ كر ذلك ذوقد: أقول

يقول هي لفالن ون له اخلادم وك الرجل ي)عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت:  قال،يعقوب بن شعيب

ست سنني مث جيدها  ميوت الرجل خبمس سنني أو أن  قبلمة فتأبق األ، مات فهي حرةفإذاختدمه ما عاش 

  . )١(مات الرجل فقد عتقتإذا  :قال ،أبقت إذا يستخدموها أن ورثته أهلم

 أصحابوبرواية احلسن بن حمبوب عنه الذي هو من ، ويف خرب حممد بن اجلهم املنجرب بالشهرة

، ما يف التهذيب والفقيهكيم كالرواية عن حممد بن حن إ تهن يف حاشيك ل،ذا يف اجلواهرك، مجاعاإل

  رجل زوج أمته من رجل آخر)سالمعليه ال(بن جعفر ى احلسن موس سألت أبا:  قال،حال أي ىوعل

نها ع مات الزوج فهي حرة تعتد عدة املتوىفإذا  :قال ،مات الزوج فهي حرة فمات الزوج إذا قال هلاو

  . )٢(صارت حرة بعد موت الزوج ألا إمنا زوجها وال مرياث هلا منه

  . مل نتحققهنا كن إ وصحيح حممد بن مسلم إىل فايةكال يف األولسند أو: مث قال اجلواهر

  . فاية واجلواهر ظفرا مبا مل نظفر بهكلعل ال: أقول

ون له اخلادم فيقول هي ك عن الرجل ي،)عليه السالم( اهللا أيب عبد عن، وعن الصدوق يف املقنع

  ميوت  أن  قبلمة فتأبق األ، مات فهي حرةفإذالفالن ختدمه ما عاش 
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 إذا ،ال: قال ،يستخدموها بعد ما أبقتأن  الرجل خبمس سنني أوست سنني مث جيدها ورثته أهلم

  . )١(مات الرجل فقد عتقت

وقد ،  يغريه الشارعوملونه عقالئياً كالقاعدة بعد ى ما يف هذه النصوص هو مقتض أن ىخيف وال

صلى اهللا ( الرسول أصحاب منذ كبل يظهر من التواريخ تعارف ذل، فيهصحة التعليق تقدم يف العتق 

يها أانظر  :)عليه السالم(ربالء يف أربعني احلسني ك إىل ال جابر لعبده يف قصة ورودهفقد ق ،)عليه وآله

عائلة  و)عليه السالم( هو فإذانظر العبد  ف،فأنت حر) عليه السالم( السجاد اإلمام يان اجلائك إذا العبد

  .  فصار حراً ملا بشره به،سرراجعني من األ) عليهم السالم(احلسني 

املوجود  إمنا :الشرائع بقولهى لني علكغريه مستش وكره املسالكذ يف ماى  خيف فال،حال أي ىعلو

 فإن ،النقل إىل غريه غري مستند إىل  فتعديه، املخدومةمن النقل صحيح يعقوب الذي هو خمتص بوفا

 وجوه املالبسة ال ألن ،وجه الختصاصه ذين خترج عن ربقة القياس فال هي ال وروعيت املالبسة

غري ى  لفقد ما يدل عل، مطلق املالبس بل مطلق الناسةهذا جواز تعليقه بوفاى جييء علو ،تنحصر

التدبري   اجلميع يف معىنكدمي الشتراعليقه مبوت غري اآلرمبا قيل جبواز ت و، قول يف املسألةوهواملخدوم 

 فيهى ن يبقكل، نسب األوهو ي مل يتعر ضوا لغري املروصحاب األأكثر و،ةالوفاى  تعليق العتق علوهو لغةً

  . خيلو من نظر العبد ال إىل  فتعديتهمةالصحيح وارد يف األأن 

ان كن إ ويقطع الشبهة الطريق متحد ال وأن ةنوثية ملغااأل ووريةكخصوصية الذ أن وما اشتهر من

   ،)رمحة اهللا عليهما( األول الشهيد كد تبع يف ذلق و،متجهاً
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  .ن من التدبري حينئذكمل ين إ ويدمموت غري اآلى عل لتعليق حىتالتعليق هو صحة اى مقتضو

اً مبوضع ك متس،مطلقاً  غري املوىلةدريس من املنع من تعليقه بوفاإما عن ابن  أن منه يظهر أن ماك

الدليل الصحيح  ودةعالقاى مقتض أنه غري ظاهر الوجه بعد ما عرفت من، ورد اخلرب الواحد الوفاق

  .حديثاً واملعمول به قدمياً

 ، اجلواهر عليهم حمل تأملإشكالف، كظاهرة يف ذل ألا منا فهم الفقهاء من الروايات التدبريإو

   :قال

ياه إرهم كه لذأحكامعليه  يوجه جترى  من التدبري علكذل أن  فظناألمرأول من أشتبه عليه و(

 تلميذه الفاضل يف اقتفاه و،تابكتبعه املصنف يف ال و،تاب التدبري للشبه به ابن محزة يف الوسيلةكيف 

تبعه الصيمري  و،منواهلا ثاين الشهيدينى على جر و،تبعهما الشهيد يف غاية املراد و،تبهكمجلة من 

ى الم بعض علكأخذ بعضهم  و،همغري والقواعد والسيد يف الرياضى صفهاين يف شرحه علوالفاضل األ

ى حينئذ فيجرو، تحقيق ما عرفتن الكول، رخاآل منهم قد استمد من الًك أن وجه يظهر للمتأمل فيه

 يف حال صحته لو فرض موت املعلق ك فيحسب من تصرفات املال،التدبري م العتق املعلق الكعليه ح

  .ىانته )باقيبطل باإل وال يف حال صحته كفرض وقوع ذل إذا  املوىلة حيايفعليه 

يوجب  غريه ال و املوىلباق بنيتالف يف اإلخاال و، بعد الظهور املزبوركل ذلك إىل حاجة نه الإف

لي يف ك استثناء فرد من الأكثرما  ف، الشرعيةحكامون مرجعاً لألكي  الومثله، رهكنوع استئناس ملا ذ الّإ

يوجب مثله يف  باق من السيد يوجب العقوبة مبا الاإل أن بل رمبا يستأنس لوجه الفرق، م خاصكح

  . هالسيد ويل النعمة خبالف غري أن  بعد،باق عن غريهاإل

  



١١

 أو عتيق أو مت فأنت حر إذا  أو،نت حر بعد وفايتأوالصريح (: قال يف الشرائع ):١ مسألة(

 ،لفاظ اليت يعرب ا عن املدبرذا ال عربة باختالف األك و،وال عربة باختالف أدوات الشرط، معتق

  . )حني أو أي وقت أو أي مات  مىت:ذا لو قالك و،فالن أو أنت أو هذه أو  هذا:قولهك

، دلة األطالقإللغة  أي ااز من ونايةكال ولفاظ الصرحيةالقاعدة صحة التدبري باألى مقتض: أقول

فما عن ، يقاعاتما يف سائر العقود واإلكالشارع غريها  أن ىالعرفية اليت ال دليل عل إىل ضافةباإل

 بل ال(:  يف اجلواهر قالولذا، ناية غري ظاهركعدم وقوعه بالى  علمجاعشف اللثام من اإلك وكالاملس

ن ظاهر املنت حصر اللفظ الصريح كول ، بعد وفايتكتأعتق وكيبعد صحته بغري اجلملة االمسية مثل حررت

عدم ى  علمجاعشف اللثام اإلك وكبل ظاهر املسال، صريح ألنه مقتضاه عدم جواز غريه و،رهكمبا ذ

   .)نايةكوقوعه بال

  .  حينئذ حباهلادلة األإطالق ف،عدم االجتزاء اى  قطعاً علإمجاع ن الكل

ان يدبر ك فإذا، ما يصح يف أصل العتق حسب القاعدةك، أيضاًيبعد الصحة بدون اللفظ  المث إنه 

 أو رأسه أو  بيدهجياب شاء تدبري عبد أشار باإلفإذا، مكقال هلم تعالوا أدبر من شئت من أن عبيده بعد

 جيابالفريوز وغريهم باإل و وامليمونكاملبار إىل  فأشار،العدم إىل  السلب أشار بأحدها شاءوإذا ،عينه

 تشمل دلةاأل أن ةرنا يف باب املعاطاكقد ذو،  يف املعامالت املعاطاتيةكما يصح مثل ذلك، تدبرياًى فك

ما يؤيد  تاب العتقك وقد سبق يف ،)١(المكحيرم ال والمكمنا حيلل الإ أجبنا عن رواية و،مورهذه األ

  . كذل
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 مت يف سفري هذا إذا :قولهكمقيد  وإىل ،مت إذا :قولهكمطلق  إىل  ينقسموهو(: الشرائعمث قال 

  ).ذاك شهر يف أو  شهرييف أو  سنيت هذهيف أو  مرضي هذايفأو 

ما عرفت من غري ى العرفية عل ودلة األطالقالقاعدة إلى  مقتضوهو ،املشهورنه إ :ويف اجلواهر

  . كغري ذل أو انياًكم أو  زمانياً،شروطاً أو جيعله شرطاً أن فرق بني

عليه (  أبا عبد اهللاسألت:  قال، مثل صحيح ابن حازم،ويدل عليه بصورة خاصة بعض الروايات

عليه (  أبو عبد اهللافقال ،حدث يب حدث يف مرضي هذا فغالمي فالن حرن إ : عن رجل قال)السالم

 رد من وصيته ما يشاءي:  الوسائلويف ،واهرذا يف اجلك. شاء يز ماشاء وجي يرد من وصيته ما :)السالم

  .)١(جييز ما يشاءو

  .تاب الوصيةكورة يف كالروايات املطلقة املذ إىل ضافةباإل

حلق أ خالفاً ملوضع من املبسوط ف،مل يعتق الّإورة عتق وكالصفة املذى مات عل فإن هذاى وعل

اقتصاراً يف خمالفة  و،هما يف التعليقكاشتراىل  إم ببطالما نظراًكالشرط فحى التدبري املقيد باملعلق عل

  . ىاملتيقن من النصوص والفتاوى التنجيز عل

  . صحتهمادلة األإطالقى مقتض وأن ، قد عرفت ما فيهكنكل

بل مات  ال أو ،المهك إطالقمات به مما يشمله  أنه  يفكش و،مت من مرضي هذان إ :ولو قال

ى ان العرف يرك فإن ،ك أشبه ذلما أو بضغط الدم أو ركسبال أو مبرض قلب مزمن عشرين سنة مثالً

  .صل العدموا مل يعتق ألكش أو اختلفوا أو ،ال بأن قالوا بعدم الصدقإ و،الصدق عتق

  .  عدم التقييداألصلان ك هتقييد التدبري وإطالق يف كولو ش

  . )اقتصر مل ينعقد و،أنت مدبر: ولو قال(: مث قال الشرائع
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ل كولذا أش،  ظاهر يف التدبري)أنت مدبر( فإن ،ىخيف ن فيه ما الكل، األصل بكاستدل لذل: أقول

عدم الوقوع ى  علأيضاً هنا مجاعغريمها اإل وشف اللثامك وكنقل عن املسال أن عليه اجلواهر بعد

:  قائالً،بهى بد من التصريح باملوص وصية به فال أو ،عتق فالبد فيه من صريح لفظهما إ بأنه و،نايةكالك

، )ان معروفاً يف اجلاهليةكنه إ بل قيل، عرفاً فيه وونه منها بل هو من الصريح لغةًكن قد يناقش مبنع كل(

  . الة والوصيةكما يف الوكتابة كمنها ال و،أيضاًشارة  بل قد عرفت صحة التدبري باإل،رهكما ذك وهو

ل واحد ك انصرف قول ،متنا فأنت حر إذا :ني فقاالك لشريكان اململوكولو (:  قال الشرائعمث

  . )نصيبه وصح التدبري إىل منهما

 ونا اثننيكي أن فرق بني من غريو، تفاوتلبا أو ني بالسويةكونا شريكي أن من غري فرق بني: أقول

ى ما هو صاحل لتعليق العتق علكعللوه بأن اللفظ  و،به املبسوط وغريه هو الذي أفىت هذاو، أكثرأو 

ل واحد ك أن ظاهر اللفظ حيث إنو،  نفسهةوفاى ل منهما علكنصيب  لتعليق أيضاًشرط فهو صاحل 

ولو ، بطلل واحد حرية غري نصيبه كأراد  أما إذا ،كأرادا ذل إذا  نفسه صحةوفاى منهما علق احلرية عل

ه ك شريةوفا أو ولو أراد حترير نصيبه بوفاما معاً، ما له دون ما ليس له أراد حرية نصيبهما معاً صح يف

ى  سواء علق عل، نفسه فيبطل عندهةوفاى املعلق عل إالّ الصحةى ير من ال أما ،ما تقدمى ناًء علصح ب

  . وفاما معاًى علق عل أو هك شريةوفا

للمبسوط والشرائع  حيث قال بعد نقله الدليل املتقدم ، اجلواهرإشكالمنه يعرف وجه النظر يف و

 ن األصلإ :غريه أو جهة التدبريى  الغري علةوفاى تعليق علعدم جواز الى مبين عل أنه مع ،هوفي(: غريمهاو

   يغري ظاهر اللفظ الذي املزبور ال
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 ،بتعليقه عليهر إالّ خاآلموت  إىل يتحقق بالنسبة نشاًء الإونه ك ضرورة ، الغريةوفاى هو التعليق عل

 م بالنسبةكحلخباراً باإ و،هوفاة نفسى تعليق نصيبه عل إىل نشاًء بالنسبةإون كنه يإف، ركما ذى خبالفه عل

 ةاوفى ه علقجواز تعليى بطالنه عل و صحتهحينئذ فاملتجه بناُء و،تقدير وفاماى ع علمجأم بعتقه كاحلإىل 

يف خصوص مضمون  إالّ التحقيق عدم جوازه مطلقاً أن عرفت وقد، غريه وعدمه أو الغري تدبرياً

  . )١()اخلربين

شرط ى ن حينئذ معلقاً علكمل ي إذ ، خالف يف الصحةوال إشكال وال(: مث قال ممزوجاً مع الشرائع

حينئذ فينعتق مبوما  و،ل منهما نصيبه بصيغة ختصهكبل هو مبرتلة تدبري  ، غري املوىلةدبر حياى وال عل

، أجاز الوارث أو ،م التدبريك حكذل أن  ملا تسمعه من،ل واحد منهما من ثلثهكخرج نصيب ن إ دفعة

حسب ما ى بعضه رقاً عل أو لهك رخاآلنصيب  يبق و،أحدمها خاصة من ثلثه حتررولو خرج نصيب 

   .)مل جيز الوارثن إ خيرج من ثلثه

مسلماً  أو ،افراً فصار حربياً فاسترق عبدهكان كصاحبه بأن  إىل مث لو فرض انتقال حصة أحدمها

مل يقصد تدبري  إذ ،ةكال الشرابقدر حصته ح الّإ فالظاهر عدم االنعتاق ،كرثه هلذا الشريإفارتد مما 

قال  إذا ماكفهو ،  الوقتكه ذلكن ملكمل ي ألنه ، مل ينفعأيضاًبل لو فرض قصد تدبري اجلميع ، اجلميع

  . حيث مل ينفع تدبريه إليه تقل العبدنامث  ،أنت حر دبر وفايت: لعبد غريه

  .كيف مل إالّ  وال عتق،نوع من العتقنه إ ،دلةانصراف األ إىل ضافة عليه باإلويدل

 وليهما أكل أنه  يعلممل وول،  أنت حر دبر وفاتنا صح:قاال و،هلذا أو العبد هلذا أن  يعلموملول

  ان املعلوم ك فإن لو دبر أحدمها أما ،أيضاًدبرا صح  وحدمهاأل

                                                





١٥

  .  العدمصالةان غريه مل يتحرر شيِء منه ألكن إ و،بعضاً حترر القدر املعلوم أو الًكنه ماله أ

  . بعضاً أو الًكقلنا بقاعدة العدل حترر نصيبه  أو ،كبعده لتعيني املال أو  بل،كأقرع قبل ذلن إ نعم

ت أحدمها حترر نصيبه من ما وول(:  قال يف الشرائع،متنا فأنت حر إذا :انكمث فيما لو قال الشري

املوتني فهو بني تخلل سب املكالأما ( :علق عليه اجلواهر بقوله و،)ميوت  رقاً حىترخاآلنصيب  يبقثلثه و

ى  احلي لو أجزناه تدبرياً معلقاً علكبني الورثة واملال أنه ماك، ك احلي بنسبة امللك بني املدبر واملالكمشتر

 ،تدبرياً  الكذلى زناه عتقاً معلقاً علذا لو أجك و،رخاآله لو فرض موت أحدمها قبل ك شريةوفا ووفاته

   .)سبه للوارثك والرقيةى على  فيبق،اًضرورة عدم حصول احلرية قبل موما مع

غريمها من  إىل ، الباقيك املالإجازة واجازإ إىل ج يف حالة التخلل احتاجتمث لو أرادت التزوي

  .  حال املبعضكذلك و، للمبعضةحكاماأل

  



١٦

  : ورة شرطانكرط يف الصيغة املذتيش(: قال يف الشرائع ):٢ مسألة(

  . )قصد له ران وال احملرج الذي الكلساهي وال الغالط وال السم لعبارة اكح  فال،النية: األول

متواتر الروايات  إىل ضافةباإل، بنية إالّ ال عمل أدلة طالق إل،القاعدةى  هو مقتضكوذل: أقول

سألته عن عتق :  قال،)عليه الصالة والسالم(جعفر  أيب عن،  مثل رواية زرارة،اليت تقدمت يف باب العتق

  . )١(ليس عتقه بعتق: فقال ،هركامل

ليس طالقه : فقال ،عتقه وهركسألته عن طالق امل:  قال،)عليه السالم(له عنه ى خرأ رواية ويف

  . )٢(ه بعتقعتق وال ،بطالق

املوله ليس عتقه ن إ :)عليهما السالم(  وأيب عبد اهللاجعفر أيب عن،  مجاعة من الفضالءوعن

  . )٣(عتقاً

جيوز وال  ال: فقال ،رانكسألته عن طالق الس:  قال،)عليه السالم( د اهللا أيب عبعن،  احلليبوعن

  . )٤(عتقه

  . )٥(رانكجيوز عتق الس ال:  قال،)عليه السالم(له عنه ى خرأويف رواية 

ا هسألته عن املرأة املعتوهة الذاهبة العقل أجيوز بيع:  قال،)عليه السالم(ويف رواية ثالثة له عنه 

  .)٦(جيوز ال: فقال ،عتقه ورانك طالق السوعن، ال: فقال ،اصدقته ووهبتها

  . خاصة وعامةثرية ك من الروايات الكغري ذلإىل 

   ويف، )غري مشترط أنه الوجه و، اشتراط نية القربة ترددويف(: مث قال الشرائع

                                                











 



١٧

رط فيه نية يشت ال: األولى فعل ،عتق بشرط أو التدبري هل هو وصية أن ىم علكاحل مبىن( :كاملسال

قد تقدم و، العتق هل يعترب فيه نية القربة أم ال أن ى عليبىن: الثاينى عل و،غريه من الوصاياكالقربة 

م مستقل كنه حأل ونه وصية بالعتق أوكعدم اشتراطها فيه ملا سيأيت من ترجيح األقوى  و،اخلالف فيه

  . )صحته بدوا و العدمضيت يقاألصل و،اشتراطها فيهى  وال دليل عل،شبههماأن إ وبرأسه

وحيث ، حنومها والوصية بالصالة والصومكان كان وصية ك إذا حىت ألنه ،يبعد االشتراط ال: أقول

 مصلياً كهنا فإن يف الوصية بالصالة أما ،القربة حال التدبري إىل قصد القربة احتاجي ةال معتق بعد الوفا

يشمله دليل عتق معلق ف أنه واحلاصل، ني الوصيةنية القربة ح إىل بعد املوت ينوي القربة فال حاجة

  .القربة إىل احتياج العتق

القربة ى ير املعتقد الذي ال أو من غري املعتقد و،نه يعمله قربةًافر املعتقد باهللا فألكصحته من الأما 

 كذل إىل عملا تقدم اإلوقد، د القربة ومل يقصدها مل يصحأعتق إذا نعم، لزامنه يؤخذ به من باب اإلفيه فأل

  . فتأمل

ن قد كل(: بعد نقل عبارة الشرائع قالحيث إنه  ،الم اجلواهركه القبول والرد يف جومنه يعرف و

غري  واج من الثلثرخاإلمبرتلتها يف جواز الرجوع و أا ونه وصيةكون املراد بكيناقش مبا ستعرف من 

 ال عتق أنه ىفيشمله حينئذ ما دل عل ثبتت مشروعيته ،نجزم نه غريكل عتق أنه ال فال ريب يفإ و،كذل

 مجاعاإل إىل مضافاً،  العتقاعتبار القربة يفى  اليت مسعتها علدلةوغريه من األ ما أريد به وجه اهللا تعاىلإالّ 

 موىل على انكن إ :الصحيح ىلإ بل و،افركعدم جواز تدبري الى عل و،كذل على ىعن املرتض يكاحمل

ما عن كالدين أي ـ   منهمةسال وان يف صحةكن إ وله فال تدبريالدين العبد دين فدبره فراراً من 

الوجه يف فساد التدبري يف  أن ى بناًء عل،الدين الذي حصل بعد التدبري أي فال سبيل للديان  ـمجاعة

  ى اف يف الداللة علك األولن كل، ان فيه ما فيهكن إ و فقد شرط نية القربةاألول



١٨

   .) املؤيد مبا مسعتطالقإل وال يعارضه ا،االشتراط

افر فقد كعدم جواز تدبري ال أما ،دةعالقاى ره من االشتراط مبا استدل عليه هو مقتضكن ما ذإف

  .عرفت ما فيه

ان العبد ك وديناً فلم يقصد القربة أو مذهباً أو اجتهاداً أو ان رأيه عدم االشتراط تقليداًك إذا مث

الظاهر العدم  ،الوارث أو جل رأي العبدال أل  أو،كجل رأي املال فهل يعتق أل،الوارث أو االشتراطى ير

  .  البطالنرخاآل وأحد املتبايعني صحة البيعى رأ إذا ماكفهو ، ما يريان عدم االنعتاقأل

  .األثريرتب الثاين  غريه من املعامالت حيث ال واحك يف باب النكذلكو

صحة ى العبد ير ألن  فالظاهر االنعتاق،ياه يروملنه مل يقصد كاالشتراط لى س بأن رأكولو انع

  . التأمل إىل اجةانت املسألة بعد حبكن إ و،عتقه يف هذا احلال

  



١٩

 جتريدها عن الشرط والصفة يف قول مشهور :الشرط الثاين(: قال يف الشرائع ):٣ مسألة(

  ).صحابلأل

راً ركما مسعته م إىل افاً مض، عليهمجاعبل عن ظاهر اخلالف واملبسوط والسرائر اإل( : اجلواهرويف

  . )ما خرج إالّ كذلى عل يك احملمجاعمنه اإلو، يقاعإ ول عقدك اعتبار التنجيز يفى مما يدل عل

غريه  وتاب العتقك  ملا عرفت يفكذل وي،أبو عل إليه ما ذهبك ،القاعدة الصحةى مقتض: أقول

، كذلى دليل عقلي عل أو ،االستناد غري حمتمل إمجاع أو العدم يف املعلق من نصى دليل عل ال أنه من

  .ظاهر فاجلزم بعدم الصحة غري

ما تقدم كعدم دليل صاحل عليه ى عل ،مشهور: نبه بقوله( : بعد قول الشرائعكولذا قال يف املسال

 أو املوتى  سواء تقدم عل،اجلنيدالشرط والصفة ابن ى قاً عل صرح جبوازه معلوقد ،مراراً يف نظائره

 أو يتقدم و،ونكي ال وأن ونكي أن فعل جيوز أو أنت حر بعد زمان معروف:  قال لهوإذا:  فقال،تأخر

 ،جالًأ أو  الشيء الذي جعله شرطاًكن ذلكبطال التدبري ما مل يإ و الرجوعكان له يف مجيع ذلك ،يتأخر

 ولو، التدبري  وصية بعتقه يف معىنكان ذلكولو جعل له العتق بعد وقت من موت سيده : أيضاًقال و

 الشيء صار كان ذلك فإذا، ان نذر التدبري ال تدبريك ،م فالن فأنت حر مينقد أو بنيت الدار إذا :قال

محدي تابه األكر يف كوذ، ك العبد ذلشاءن إ ان تدبرياًك ،شئت فأنت حر مينن إ :ولو قال، العبد مدبراً

 ،طالن العتق املعلق بالشرطبى  علمجاعاإلى له وادعك كر ذلكنأ املختلف ويف، ثرياً من هذه الفروعك

  .)١() ممنوع والدليل مفقودمجاعواإل

  .التأمل إىل الم ابن اجلنيد حمتاجكبعض ما يف  أن ىخيف ن الكل

  ى  علمجاع اإلادعاء وار املختلف عليهكنإنقل قول ابن اجلنيد و أن اية بعدفك الويف

                                                





٢٠

ره غري كما ذى الدليل عل و، طريقمجاعوملنع ثبوت اإل(: بطالن العتق املعلق بالشرط قال

  . )١()واضح

ن إ واهللا من الواضحات واملسألة حبمد(: الم اجلواهر حيث قالكمنه يعرف وجه النظر يف و

  . )يقاعاإل و لوسوسته يف أصل اعتبار التنجيز يف العقدكوسوس فيها صاحب املسال

  . ) يبطل التدبريمحلت منه ملن إ و،ها والتصرف فيهايواملدبرة رق له وط(: مث قال الشرائع

ويدل عليه ، ما يف اجلواهرك بقسميه عليه مجاع بل اإل،إشكالخالف فيه وال   مما الكذل: أقول

  : مجلة من الروايات

 إىل مث احتاج له اًك عن رجل دبر مملو)عليه السالم(جعفر  أبا سألت:  قال،فعن حممد بن مسلم

 مات السيد فهو فإذا ،ميوت ه حىتكمسأ شاءن إ وهأعتق شاءن إ و باعهشاءن إ هكهو مملو: فقال ،مثنه

  . )٢(حر من ثلثه

 فإذايف املدبر واملدبرة يباعان يبيعهما صاحبهما يف حياته  : ـايفكما يف فروع الكـ  وعن يونس

 وفرجها ،هكدبر من ثلثه الذي يتران املك مات فإذا ،ليس بشيء واجب والتدبري عدة ألن مات فقد عتقا

  . )٣( وللمشتري الذي اشتراها حالل لشرائه قبل موته،هاالذي دبرحالل ملوالها 

   حسن وهو ك عن الرجل يدبر اململو)عليه السالم(لت الرضا سأ:  قال، الوشاوعن

                                                

  

 

 



٢١

  . )١(كذل إىل احتاج إذا نعم: قال ،يبيعه أن وز له جي،احلال مث حيتاج

نه شرط ولو  أ ال،ون يف هذا احلالكي إمنا البيع أن من باب) ذا احتاجإ: (قوله أن ومن الواضح

  .راألخبقرينة الروايات 

سحاق بن عمار إفعن : تية مثل بعض الروايات اآل،مما تقدم يظهر الوجه يف الروايات الشارطةو

 :قلت، يبيعه: قال ،مثنه إىل ه عن دبر مث حيتاجكالرجل يعتق مملو: )عليه السالم(براهيم إيب قلت أل: قال

  . )٢( فال بأسكاململو يرضن إ :قال ، غنياًان عن مثنهكفإن 

 احتاج صاحبهن إ :قال ، عن املدبر أيباع)عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا:  قال،ويف رواية مجيل

  . )٣( فال بأسكاململو يرضإذا  :قال و،مثنهإىل 

 إىل منه مث حيتاججاريته يف دبر  أو  يف الرجل يعتق غالمه،)عليهما السالم(ا عن أحدمه،  حممدوعن

  . )٤(يعتقه عند موته أن ياهإالذي يبيعه ى رط علتيش إالّ أن ال: فقال ،مثنه أيبيعه

  . ك مثل ذل)عليه الصالة والسالم(  أيب عبد اهللاعن،  احلليبوعن

 ،الثمن إىل ه مث حيتاجكرجل دبر مملو: )عليه السالم(يب جعفر قلت أل:  قال، حممد بن مسلموعن

  . )٥( من الثلثك فذلأعتقشاء ن إ وشاءن إ الثمن فهو له يبيع إىل حتاجاإذا  :قال

  ل عن املدبرة ئسنه إ )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، هأصحابعن بعض ، عمري أيب  ابنوعن

                                                

 











٢٢

  . )١(نعم: قال ،يطأها سيدها

ن إ بر أيطأهال عن رجل يعتق جاريته عن دئس:  قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، مرمي أيب وعن

  . )٢( فعل شاءكذلأي  :فقال ،تهيبيع خدمتها حيا أو حهاكين أو شاء

: فقال ، يعتقان عن دبرمةاأل عن العبد و)عليه السالم( عبد اهللا اسألت أب:  قال،بصري أيب وعن

ن إ  مالهيأخذ أن لهيبيعه قدر حياته و أن  العبدشاءي إالّ أن يبيعه أن ليس له وشاءن إ اتبهكي أن ملواله

  . )٣(ان له مالك

 :قال ، جارية له عن دبر يف حياتهأعتق عن رجل )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا: قال ،ي علوعن

ولدت أوالداً فهم مبرتلتهان إ وت اجلاريةأعتق مات فإذاأراد بيعها باع خدمتها يف حياته ن إ)٤( .  

باع رسول اهللا :  قال، ) السالممعليه( علي عن، عن أبيه، عن جعفر بن حممد، وينكوعن الس

  . )٥(خدمة املدبر ومل يبع رقبته )صلى اهللا عليه وآله(

  . )٦(أذن لرجل يف بيع مدبر أراد بيعهنه إ )صلى اهللا عليه وآله(عن رسول اهللا ، سالموعن دعائم اإل

 شاء باعهن إ :قاالأن  ىلإ كاملدبر مملو :ما قاالإ )عليهما السالم(  وأيب عبد اهللاجعفر أيب وعن

  . )٧(هأعتقشاء ن إ وشاء وهبهن إو

  

                                                

















٢٣

  . )١(يطأ الرجل جاريته املدبرة أن بأس ال :م قالواإ )عليهم السالم(هم وعن

ن كمل ين إ وله بيعه ان مؤمناً مل جيزك فإن  للمدبركواملدبر مملو: )عليه السالم( الرضوي وعن

 باع املدبر إذا املدبرى عل أن ىنروو، حد عليهسبيل أل  حي الوهو  داموماما أراد املدبر ى جاز بيعه عل

  . )٢(يعتقه عند موته أن املشتريى يشترط علأن 

 فقال رسول ،اً له عن دبر فاحتاجك مملوأعتق رجالً أن نصاريجابر األى  رو،لئايللايل اوعن غو

: قالو إليه  بثمامنائة درهم فدفعهاد اهللاعب فباعه من نعيم بن من يشتريه منه: )صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

  . )٣(أنت أحوج منه

سأله عن أ )عليه السالم(احلسن أيب  إىل تبتك:  قال،بن يزيد عن عمر،  العياشي يف تفسريهوعن

ما حرم  إالّ  لبين اسرائيلان حالًكل الطعام ك﴿ تبك: قال ،يبيع عتقه أن ه هل لهكرجل دبر مملو

   .)٤(نفسهى اسرائيل عل

 ما مل ميت من كاملدبر مملو :ما قاالإ )عليهما السالم(  وأيب عبد اهللاجعفر أيب عن،  الدعائموعن

 شاءن إ وشاء وهبهن إ وشاء باعهن إ ك مملووهويرجع عن تدبريه  أن له و،دبره غري راجع عن تدبريه

له فغريها قبل موته  داب فإن بوصيةى رجل أوصكهو  إمنا ،شاء رجع فيهن إ وتدبريهى مضأشاء ن إ وهأعتق

  . )٥(ميوت مضت من ثلثه ها حىتكترن إ و،رجع عنه بطل منها ما

                                                

 











٢٤

الروايات  أن اً يعرفإطالقعدم اخلالف  وةات املدعامجاعاإل إىل ضافةمن الروايات املطلقة باإلو

ات  مثلها يف روايأكثر وما، اللزومى الفضل ال على ما تقدمت حممولة علكاملقيدة مبختلف القيود 

  .راهةكاالستحباب وال

 ناس أو ر لهك عامل بتدبريه ذاوهوفرق بني بيعه  الى ما عرفت من النص والفتوك كمملوحيث إنه و

  . ك أشبه ذلماأو 

محلت منه مل يبطل ن إو( :ره الشرائع فيما تقدم من عبارته حيث قالكمما تقدم ظهر وجه ما ذو

 كوقد خالف يف ذل ى، النص والفتوإطالقرفت من وجه لبطالنه بعد ما ع ال ألنه كذل و،)التدبري

  . نقول به  قياس الكن ذلكل ى،ونه أقوك باالستيالد لفأبطله إليه الشافعي يف املنسوب

منها من  يعجز الثلث عتق ما بقن إ وت موالها عتقت بوفاته من الثلثما وول(: مث قال الشرائع

  . )نصيب الولد

  :  الروايات مجلة مناألولم كاحلى يدل عل: أقول

  . )١(املدبر من الثلث:  قال)عليهما السالم(عن أحدمها ، مثل ما عن حممد بن مسلم

 ،دبر فهو من الثلثى املعتق عل:  قال،)م السالمعليه( علي عن، عن آبائه،  عن زيد بن عليوما

  . )٢(ضامن جلنايتهم م الولد فاملوىلأ واتبكهو وامل  جىنوما

ن إ يرجع يف تدبريه أن  وملوالهكاملدبر مملو:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، بصري أيب وعن

 التدبري ومل حيدث فيه حدثاً حىتى ه سيده علكترن إ و:قال،  أمهرهشاءن إ وهبه وشاءن إ وشاء باعه

   وهو ،مات سيده إذا املدبر حر فإن ميوت سيده

                                                







٢٥

 وملها كهو ترن إ وبعد فغريها قبل موتهله  بوصية مث بداى هو مبرتلة رجل أوص إمنا من الثلث

  . )١(ميوت أخذ ا يغريها حىت

املدبر  :م قالواإ )عليهم السالم(  وأيب عبد اهللاجعفر وأيب عن أمرياملؤمنني، سالم دعائم اإلوعن

  . )٢(من الثلث

  . )٣( مات الذي دبره عتق من الثلثفإذا: )عليهم الصالة والسالم(ويف حديث آخر عنهم 

  . تاب الوصاياك يف ك ذلدمت مجلة من الروايات يف تقوقد

ضاق  فإن ،عتقها من نصيب ولدهاى ضاق الثلث مشله ما دل علن إ نهم الثاين فألكأما احلو

  :  مجلة من الرواياتكذلى  علويدل،  استسعت يف الباقيأيضاًالنصيب 

أميا : )عليه السالم(املؤمنني  قال أمري:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، خرب حممد بن قيسك

 تويف مل يعتقها حىتن إ و،ها را عتقتأعتق فإن  ولد هلاال و بطنها ولد أيف أو  سرية هلا ولدكرجل تر

  .)٤( ماال جعلت يف نصيب ولدهاكتر ون هلا ولداك فإن ،تاب اهللا أحقك وتاب اهللاكفقد سبق فيها 

ونون كي وشاء اهللان إ ون هو الذي يعتقهاك الولد فيربكي ها حىتؤليا أوهاكميسو :زاد يف الفقيهو

وا ؤشا فإن  يعتقهاوملولدها عنها  تويفن إ وها ولدها عتقتأعتق فإن ،أمةهم يرثون ولدها ما دامت 

  . )٥(واأعتقشائوا ن إ وأرقوا

                                                

 











٢٦

  مما يشمل املقام، بعض الروايات الدالة يف العبد الذي حرر بعضه دون بعضاالستسعاءى  علويدل

ان بينهما عبد كل عن رجلني ئسنه إ ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، مثل ما عن احلليب، مناطاً أو اًإطالق

العبد يف النصف ى ال استسعإ و،لهكيعتقه  أن لفكان مضاراً كن إ :فقال ، أحدمها نصيبهأعتقف

  . )١(رخاآل

 أو  قليلأمة أو اً يف عبدكريان شكمن :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن،  حممد بن قيسوعن

ن له سعة من مال نظر قيمة يوم كمل ين إ و،لهك يبعه فليشتره من صاحبه فيعتقه ومل حصته أعتقثري فك

  . )٢(يعتق حىت يحساب ما بق العبد يف ى مث يسعأعتق

ان ك يف عبد )عليه السالم(املؤمنني  أمريى قض:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عنى  رواية أخرويف

يقوم :  قال،رب الذي حرر نصفه ك نصفه حىترخاآل كأمس و صغريوهوبني رجلني فحرر أحدمها نصفه 

   .)٣(يقضيه يف نصفه الذي مل حيرر حىتى يسعاألول أن أمر  واألولقيمة يوم حرر 

  . ها من الروايات الواردة يف باب العتقغريإىل 

بال ) أمهكان مدبراً كشبهة  أو زنا أو  من عقد سواءكولو محلت مبملو(: الشرائع قال مث إن

محلت عن احلر ن إ ألا )كمبملو(منا قال إ و، بقسميه عليهمجاعواهر اإلبل يف اجل،  خالفوال إشكال

  .  بني الزنا والشبهة واحلاللكوال فرق يف ذل، ان الولد حراًك

 يف الزنا مع شكالوهم اإلنعم رمبا ت(: اه اجلواهر قائالًك بعض يف الزنا مما حإشكال يعلم وجه ومل

ان ولدها كولذا ، مةاحليوانية غالب يف األجانب املالية و أن ه معوفي، علمها بالتحرمي النتفائه عنها شرعاً

  ، الزنا ها دون موىلوالمن الزنا مل

                                                









٢٧

   .)ان من زناكن إ وولدته أا تها وال ريب يف صدقجود يف النصوص فما ولدت فهو مبرتلن املوأ

 إالّ  رتب الشارع عليها آثار الولدوقد، ولد عرفاً أنه بوين بعد النتفاء ولد الزنا من األوجه ذ الإ

 أشبه ما أو اخلالني أو العمني أو تاألخ واألخ أو بوينولذا ال حيق تزويج أحد األ، رثاإلكما خرج 

فما يظهر من  ،احكتاب النك  يفكما تقدم تفصيل ذلك ،مها حمرمان عليهم و،زنالالبنت من الولد وبا

  .  النص حمل تأملإطالقمنا منعه بإ وشكالاجلواهر من شبه التسليم لإل

 )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، صحيح يزيدك: م مجلة من الرواياتكاحلى  فيدل عل،انكيف كو

انوا كن إ وهم من ثلثه ولدت فهم مبرتلتهافما و: قال ،هان دبر من سيد عتأعتقسألته عن جارية 

ماتت فعليهم ما ن إ اتبتها فهم مبرتلتهاكاتبة ما ولدت يف مكامل و،ن الثلث استسعوا يف النقصانأفضل م

  . )١(واأعتق أدوا فإذاوا ؤشان إ عليها يبق

  . احلمل حدث بعد التدبريألن  : وزاد،ورواه الصدوق يف الفقيه مرسال

ما ولدت :  قال)سالمم العليه( علي عن، عن أبيه، عن جعفر بن حممد، البختري أيب وعن

 فهو ك ولد قبل ذلوما ،يعتقون بعتقها و يرقون برقها،الضعيفة املعتقة عن دبر بعد التدبري فهو مبرتلتها

  . )٢( يعتقون بعتقهاواليرقون برقها   الكممالي

سألته عن امرأة دبرت :  قال،)عليه السالم( األولاحلسن  أيب عن، اليبكالى  عثمان بن عيسوعن

: فقال يل ،غري مدبرة أو رية جارية نفيسة فلم تدر املرأة حال املولودة هي مدبرةولدت اجلا واجارية هل

 ان احلمل باملدبرة أقبل كما  

                                                







٢٨

انت املرأة كن إ :فقال، ن أجبين فيهما مجيعاًكللست أدري و: فقلت بعد ما دبرت أو ما دبرت

حدث احلمل بعد التدبري  إمنا انكن إ و،الولد رقر ما يف بطنها فاجلارية مدبرة وك تذوملا حبل  ودبرت

  . فالو لد مدبر بتدبري أمه

لعل  و،)١(حدث بعد التدبري إمنا احلملألن  : حنوه وزادالصدوق مرسالًى  رو: الوسائلويف

  . ها تبعاً لهمنا نقلناإ وكنظفر ا هنانا مل كل، أيضاًورة يف صحيح يزيد كاجلواهر ظفر بالزيادة املذ

م إ )عليهم السالم(  وأيب عبد اهللاجعفر وأيب املؤمنني عن أمري، سالم فعن دعائم اإل،انكف يكو

  . )٢(يرقون برقها وهيئتها يعتقون بعتقهاكهي مدبرة  وولد املدبرة اليت تلده: قالوا

 دبرت امرأة جارية هلا فولدت اجلارية وإذا :الذي هو متون الروايات،  الصدوق يف املقنعوعن

ن إ و، يف بطنها رقومار ما يف بطنها فاجلارية مدبرة ك تذوملقبل التدبري ى انت حبلك فإن رية نفيسةجا

  . )٣(احلمل حدث بعد التدبري ألن لد مدبر مع أمهان التدبري قبل احلمل فالوك

سألته عن رجل :  قال،)عليه السالم(عن أخيه ، جعفر علي بن محل رواية يظهر لزوم كمن ذلو

عتقت : قال ،ولدت اجلارية أوالداً مث مات ما حاهلا  فعاش حىت،مت فجارييت فالنة حرة  إذا:قال

  ره كما ذى التقية علكبعض احملامل ى عل، )٤(كأوالدها ممالياجلارية و

                                                

 









٢٩

  .الوسائل

  . عراض عنهبار السابقة بعد شذوذه واإلاألخن من معارضة كيتم هذا اخلرب الن إ : اجلواهرويف

له : قيل و،ن له الرجوع يف تدبري ولدهاك تدبريها مل ييف ولو رجع املوىل(:  قالعالشرائ مث إن

   .)ي مرواألولو ،الرجوع

 واجلامع ابن محزة والقاضيالنهاية واخلالف واملبسوط و إىل  هو املنسوباألول القول: أقول

والقول الثاين ،  الفرقةعإمجارفان عليه رت العك والفعن اخلو، كثراأل إىل فاية نسبتهكبل يف ال، والنافع

  .  املتأخرينأكثر إىل رمبا نسب و،مجاعة ودريسإابن  إليه ذهب

عليه ( عبد اهللا سألت أبا:  قال، فهو صحيح أبان بن تغلب،الشرائع إليها أما الرواية اليت أشار

الده  أوكته مث زوجها من رجل آخر فولدت منه أوالداً مث مات زوجها وترك عن رجل دبر مملو)السالم

 جيوز للذي دبر أمهم: قلت له، رمات الذي دبر أمهم فهم أحرا إذا ،هيئتهاكأوالده منها : فقال ،منها

بقي أوالدها  وماتت أمهم بعد ما مات الزوجن إ أرأيت: قلت، نعم: قال ،احتاج إذا يرد يف تدبريهأن 

يرجع يف  أن ان لهكإمنا  :قال ،برييرجع عليهم يف التد ويبيع أوالدها أن من الزوج احلر أجيوز لسيدها

  . )١(كت هي بذليرض واحتاج إذا تدبري أمهم

تبعه  و مثل ما يف اجلواهر تبعاً لغريه،الذي استدلوا به هلذا القول يالوجه االعتبار إىل ضافةهذا باإل

 ولذا، لفسخان تدبره بالنماء الذي ال يقبل اك ال ملا ،الرجوع فسخ ملا حصل بصيغة التدبري أن غريه من

  . ردت العني للبائعن إ وللمشتريى ان الفسخ باخليار ال يقتضي الفسخ بالنماء املتخلل بل يبقك

                                                

 



٣٠

ن إ و فهو مدبر قسراً فال يصح الرجوع يف تدبريهكولو محلت بعد التدبري مبملو: قال يف الدروس

  . أصلهى د عليزي الفرع ال ألن  وجوزه احلليونمجاعنقل الشيخ فيه اإل و،رجع يف تدبريها

 اجلانب كمن ذا أو هذه الوجوه االعتبارية من هذا اجلانب أما ،متتن إ ن العمدة الروايةكل: أقول

  . ما فيهاى فال خيف

ها وفي ،ابستحباالى عل األوىلالدعائم محل  والبختري أيب رواية واجلمع بني رواية أبانى مقتضو

ان كمإ و،انت هذه القرينة غري مأخوذ ا مطلقاًكن إ و،رضا املدبرة و لقيد احتياج املوىلكذلى قرينة عل

البختري  أيب ن خربكل انت أقرب سنداًكن إ و والصحيحة،رناهكجزاء الرواية ال يدفع ما ذأالتقطيع يف 

 من هرة القدماءمن شى شهرم أقو أن من املعلوم و،املؤيد خبرب الدعائم بعد عمل مشهور املتأخرين به

  . من املتقدمني جبواز الرجوعنياحللبيى يؤيدها فتو و،الصناعةى هو مقتض ،مثرة حتقيقهكحيث 

 ملا  واملرجع أصل الرجوع،يتساقطان أو االستحبابى حيمل الصحيح علما إ  قلنا،افئةكولو قيل بامل

ية اإلماممذهب ى مقتضن إ :دريس قالإابن  أن كيؤيد ذل و،لغريه وما تقدمى  علكاملدبر مل أن دل من

  . جوعجواز الر

   .)أبيهك فهو مدبر كبولد مملوى أت إذا ذا املدبركو( :مث قال الشرائع

القواعد ى ها مع اشتراط الرقية علمن غري أو  من أمته املدبرة أوالونهك ملواله لكفيأيت بولد مملو

ليس  و،ما خرج بالدليلحكام إالّ املدبرة لوضوح عدم الفرق بينهما يف مجيع األكان املدبر كمنا إ و،عامةال

منه املقام حيث مل يدل  و،خرج ماحكام إالّ أة يف األاملر وتساوي الرجل إىل ضافةباإل ،املقام من املستثىن

  .اخلروجى الدليل عل

   يف رجل ،)عليه السالم( جعفر أيب عن،  صحيح يزيد بن معاويةويف



٣١

 كمجيع ما تر أن ىأر :فقال ،املدبر جارية فمات قبل سيدهى اً له تاجراً موسراً فاشتركدبر مملو

هيئة كولده مدبرون  أن ىأر و،أم ولده للذي دبره أن ىأر و،تاع فهو للذي دبرهم أو املدبر من مال

  . )١( مات الذي دبر أباهم فهم أحرارفإذاأبيهم 

املدبر ى اً تاجراًَ موسراً فاشترك عن رجل دبر مملو)عليه السالم(ل الرضا ئس و: قال، املقنعويف

  املدبر من مالكمجيع ما ترن إ :فقال ،املدبر مات قبل سيده مث إنر مواله فولدت منه أوالداًً جارية بأم

 فإذاهيئة أبيهم كولدها مدبرون  أن ىأر و،أم ولده رق للذي دبره أن ىأر و،متاع فهو للذي دبرهأو 

  . )٢(مات الذي دبر أباهم فهم أحرار

 اجلميع الدليل استسعاءى ان مقتضكأوالدمها  ودبرينبوين اململ يسع األ إذا الثلث أن مث الظاهر

  . د فقطاألوالد مث استسعاء األوالى بوين علتقدم األى وال دليل عل،  االستسعاءطالقبقدر الفاضل إل

 أن الم يفكال  أنه وهو الم يف شيء،كبقي ال(: ره اجلواهر حيث قالكمنه يعلم وجه النظر فيما ذو

الوصية يف اخلروج من كالتدبري  أن ما تسمعه فيما يأيتى ن مقتضكل، يضاًأد خيرجون من الثلث األوال

 والمن مل يسعه الثلث  و،د مترتبنياألوال مث م أوالًحينئذ خيرج األ و،األول فاألولاخلارج  وأن الثلث

بل لعله ،  استسعائهم يف النقصان يف خرب يزيدإطالققد مسعت  أنه  إالّ، استسعاءوالرقاً ى ضه يبقعب

   .) خمالف ملا مسعتوهو ، الباقييستسعون يف وءظاهر يف توزيع الثلث بينهم فيتحرر منهم شي

  ت عن أعتقته عن جارية سأل:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللا تقدم عنوماخرب يزيد هو

                                                







٣٢

انوا أفضل من الثلث استسعوا كن إ و،هم من ثلثه ولدت فهم مبرتلتها وفما: قال ،هادبر من سيد

 فإذاوا ؤشان إ ماتت فعليهم ما بقي عليهان إ اتبتها فهم يف مرتلتهاكاتبة ما ولدت يف مكوامل، النقصانيف 

  . )١(واأعتقأدوا 

  . رناها فيما سبقك االستسعاء اليت ذأدلة إطالق إىل ضافةهذا باإل

جوعه ني ر بولد لستة أشهر فصاعداً من حها فأتتولو دبرها مث رجع يف تدبري(: ائع قالالشر مث إن

  . )ان مدبراً لتحقق احلمل بعد التدبريكان لدون ستة أشهر ك ولو ،ن مدبراً الحتمال جتددهكمل ي

بعد  أو قلان قبل األك إذا  خبالف ما،أقصاه ملحق والولد بني أقل احلمل ألن كذلو: أقول

   .ا مصدقةإقالت هي ف ن قام الشاهد أوكمل نعلم أيهما ل إذا  ماكومثل ذل ى،قصاأل

نقلت  و محلت بعد التدبريفإذاعليه و، امليزان يف املقام هو امليزان يف سائر املقاماتن إ :واحلاصل

 ألنه كذلك األمران ك )السالم و الصالةعليه( علي ما اتفق يف زمان ك،ىرحم امرأة أخر إىل نطفتها

 نقلت النطفة وى امرأة أخرمحلت أما إذا ،م املدبر ملا عرفت من الدليل فيهماكاملدبرة يف احلك و،لدهاو

  . املدبرة فال ربط له اإىل 

هي رواية  و،فهو رق الّإ و،علم باحلمل فهو مدبرن إ :ولو دبرها حامال قيل(: مث قال الشرائع

  . )هو أشبه و،مل يقصد التدبري ألنه ن مدبراًوكي ال: وقيل، الوشا

 يكوالقول الثاين حم، محزة وابين الرباج وايف والشيخ يف النهايةكساإل إىل  نسباألولالقول : أقول

  ، غريمها ودريسإابن  وعن الشيخ يف املبسوط
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عليه الصالة (واملراد برواية وشا الصحيح الذي رواه عن الرضا ، ورهاملش إىل كبل رمبا نسب ذل

ا ان علم حببل اجلارية فما يف بطنهكن إ :فقال ى،هي حبل وسألته عن رجل دبر جارية:  قال)والسالم

  . )١(ان مل يعلم فما يف بطنها رقكن إ و،مبرتلتها

فهو مؤيد  ،قواعده ومراده أشبه بأصول املذهبو ،أشبه أنه ر الشرائعكأما القول الثاين الذي ذ

 ،)عليه السالم(اظم كن الع ،تصحيح ما يصح عنهى مجعت العصابة علأالذي ى مبوثقة عثمان بن عيس

غري  ا فولدت اجلارية جارية نفيسة فلم تدر املرأة املولودة مدبرة أوسألته عن امرأة دبرت جارية هل: قال

ن كل ودريألست : فقلت ،بعد ما دبرت أو دبرت أن ان احلمل للمدبرة أقبل كمىت: فقال يل ،مدبرة

ر ما يف بطنها فاجلارية مدبرة والولد ك تذوملا محل  وانت املرأة دبرتكن إ :فقال، أجبين فيهما مجيعاً

  . )٢(حدث احلمل بعد التدبري فالولد مدبر يف تدبري أمه إمنا انكن إ و،رق

لينا مما إ موضع آخر منه ويف، ناأصحابرواية  إىل هذا ما يؤيد ما عن املبسوط من نسبته يف موضعو

  . مذهبناى مقتض إىل عن السرائر نسبتهو، مجاعظاهره اإل

 غريه ال أو م ببيعالتصرف يف األ وأن بالنية إالّ ون العملكعدم ى مقتض أنه  إىلضافةهذا باإل

 ولذا، فحال املقام حال سائر املعامالت، احلمل الذي هو أمر آخرى  التصرف علكيقتضي ترتب أثر ذل

   ك يظهر لكمن ذلو( :قال يف اجلواهر
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ان اجلمع كمإوجه لتقييده ا خصوصاً بعد  فال، افئة احلسنة املزبورة للموثق من وجوهكعدم م

رادة تدبري احلمل مع أمه يف إ من ،الذهن من التفصيل بني حايل العلم وعدمه إىل هما مبا عساه ينساقبين

زبور عن السبب م املك خلال احلكبل لوال ذل،  خبالف حال عدمه،عدم استثنائه وصورة العلم به

   .)داً حمضاً بعيد جداًبعونه تك و،مةكواحل

 الويل والوارث كش و أشبهما وجن أ مات أو  أو،ال  أوان عاملاًك أنه  يفك فلو ش،حال أي ىعلو

  . العدماألصلان ك ،عدمه ويف علمه

  . رخاآلدمها دون علم بأح إذا نه يعلم حال التوأمنيمو
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فلو ،  التصرفزمن بالغ عاقل قاصد خمتار جائ إالّ يصح التدبري ال(: قال يف الشرائع ):٤ مسألة(

  . )ان مميزاً له عشر سنني صح تدبريهك نإ يرو و،دبر الصيب مل يقع تدبريه

 جواز التصرف يف العقود وتيارخاال يف اشتراط البلوغ والعقل والقصد وإشكالال : أقول

  .اليت منها تدبري الصيب البالغ عشراً وبعض املوارد إالّ ك ومل يستثن من ذل،يقاعات يف اجلملةاإلو

بل ، األول خصوص البالغ عشر سنني من يف إالّ كخالف أجده يف شيء من ذل  اجلواهر بالويف

وا عتقاً فيعترب فيه ك خصوصاً بعد ما عرفت من ،عامة اخلاصة والدلةاأل إىل  مضافاً، بقسميه عليهمجاعاإل

  . ما اعترب فيه

 ،التدبري نوع من العتق أن  واخلاصة اليت تقدمت يف باب العتق بعد وضوحعامة الدلة عليه األويدل

  : الشرائع فهو لبعض من الروايات إليه ري الصيب املميز مما أشارأما استثناء تدبو

نه جيوز له يف إالغالم عشر سنني فى على أتإذا  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، فعن زاررة 

  . حق فهو جائز وحد معروفى على أوص أو تصدق أو أعتقما ماله 

نه نوع من أ واجلوازى  علمجاعاإلى وعن الشيخ يف اخلالف من دع يكما ح إىل ضافةهذا باإل

   .تاب الوصيةك  يفرناه مفصالًكالبالغ عشراً مما ذ صحة وصية الصيبى  بضميمة ما دل عل،الوصية

 ،العتق إىل د عرفت احلال فيها بالنسبةقن كل(: منه يعلم وجه النظر يف قول اجلواهر حيث قالو

   أما ،فيهاعدم انسياق ما يشمل التدبري من العتق  إىل مضافاً



٣٦

منا هو إ و،ن التدبري ليس وصية قطعاًكل، عروفجوازها منه بامل تاب الوصيةك الوصية فقد تقدم يف

وال عموم  )ىمن أوص(يف االندراج يف مفهومها حبيث يشمله لفظ  حنوه ال ومبرتلتها يف اخلروج من الثلث

  . )كوجه يتناول ذلى مرتلة يوثق به عل

   .يران وال الساهكره وال السكدبري انون واملوال يصح ت: مث قال الشرائع

 واخلاصة يف العتق بعد عامة الدلة يدل عليه األ، املقطوعمجاعوجود اإل إىل ضافة باإلكذل و:أقول

ين ولو األمرفيه جهة  إذ ،أيضاًونه منها ك اخلاصة يف الوصية بعد دلةبل واأل، ون التدبري نوعاً منهك

  .باملناط

  .من أشبه و والذي يريد التمثيل،يف الغالطل امنه يعلم احلو

منه  و،شخاصقصد قربة يف هؤالء األ وال ،ما عرفتى لزوم قصد القربة يف العتق عل إىل ضافةباإل

عن الشيخ من  يك خالفاً ملا ح،بل هذا هو املشهور، يعلم عدم صحة التدبري من احملجور عليه للسفه

 حمل وهوله كاستشنه إ  التحريروعن، م السفهكيرتفع معه حونه تصرفاً بعد املوت الذي ك ل،جوازه فيه

بعد  أو  تصرفاً بعد ارتفاع السفهولو عدم صحة تصرف السفيه واحملجور عليه دلةظاهر األ إذ ،نظر

 ،حنوه وجازا ما تقدم من العقد املرتبط باملالأ إذا كذلك و، الوقتكهما ذلقان متعلكارتفاع احلجر بأن 

  . عليه للفلسذا حال احملجور كهو

 ان أوك حربياً ،نعم شبه األ،افركهل يصح التدبري من الو(: مما تقدم ظهر وجه قول الشرائعو

   .تاب العتقك  يفكوقد فصلنا ذل، دلة له األإطالققد عرفت مشول  إذ ،)ذمياً

 أو التدبري وصية أن ى اخلالف عليبىن:  حيث قالكره املسالك يعرف وجه النظر فيما ذكمن ذلو

   لعدم اشتراط ،افر مطلقاًك يصح من الاألولى فعل، قعت



٣٧

املراد ا قصد التقرب سواء  أن ىعل و،عدمه وتقاشتراطها يف العى ل عالثاين يبىنى وعل، نية القربة

ى عل و،دريس مصرحاً بأنه عتقإ خرية ابن وهو ،افر مطلقاًكيصح تدبري ال  الاألولى فعل، حصل أم ال

صح صحة واأل:  قال أخرياًولذا، تايب دون غريهكال كث يصح ممن أقر باهللا تعاىلالثالى عل و،الثاين يصح

  .التدبري فيه مطلقاً

ان ك ارتد املسلم فإذا، الم فيهكتقدم ال وىما دل عليه النص والفتوك كاملدبر مل حيث إنمث 

  . غريه والوارث إىل م سائر أمواله من االنتقالكمه حكح

ولو دبر املسلم فارتد مل يبطل (: د يف قول الشرائع حيث قالمنه يعرف موضع القبول والرو

ان عن فطرة مل كولو ، عن فطرة ان ارتداده الك إذا هذا، ت يف حال ردته عتق املدبرما وول، تدبريه

  . )ه ترددوفي، ه عنهكخلروج مل  املوىلةينعتق املدبر بوفا

حق الوارث ى ن سبق حق املدبر علغريه م وكر املسالك ذوما ،ن وجه التردد ما تقدمأك و:أقول

  . ال مال له سواه إذ غري  مات السيد انعتق ثلثه الفإذا، خصوصاً عند من منع من بيع املدبر إليه فال ينتقل

ن ال كل، )ترددى عن فطرة مث دبر صح عل ولو ارتد ال(: الم يف قول الشرائعكمما تقدم يعلم الو

املرتد  فإن ،ملة ان االرتداد عن فطرة أوك سواء ،افركمن الوجه للتردد بعد ما عرفت من صحة التدبري 

  .  باب االرتدادويفرناه يف الشرح كما ذك ،اً لهكون ملكتسب املال يكا ومل يقتل إذا الفطري

 ان عن فطرة مل يصحكولو (:  حيث قال يف الشرائع،القاعدة مع الشيخى مقتض أن ما يعلمك

   املرتد كأ من زوال مل ينشإشكاله وفي،  الشيخ اجلوازأطلقو
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  .األول كزال امللن إ وهكنه ميلأ و له بعد الردةك ملا عرفت من فرض جتدد امللكذل و،)عن فطرة

 أنه  إالّ،صل لألا عن اخلالفمكخالف   مل يبطل تدبريه بالكولو ارتد اململو(: اجلواهر قال مث إن

 لو األول بطل تدبريي أنه ماك ،ه تدبري غرينوتبعه القاضي ولعله لبطال، قيده باالرتداد الذي يستتاب فيه

  . )زيادة وباقإ ألنه ما عن املبسوطكالتحق بدار احلرب عندنا 

  . ) يرجعمل و بيع عليه سواء رجع يف تدبريه أ،افراً فأسلمكافر كولو دبر ال(: مث قال الشرائع

يباع  أنه ىل الدليل عل دوقد، مةًا املسلم استدكافر ال ميلك وال،كاملدبر مملو ألن كذل و:أقول

ما عرفت من ى  علك ملأيضاًاملدبر  فإن ،ون قناًكي أن  أوون مدبراًكي أن  بنيك فرق يف ذلوال، عليه

   .ىالنص والفتو

ل الرجوع يف التدبري حترر قب وت السيد قبل بيعه عليهما وفل(: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

 ،هكان مسلماً استقر ملك فإن ،ثللوار يان الباقك وتملهر ما حيولو عجز الثلث حتر، طالقه لإلمن ثلث

  . دلة األطالقراه إلكما ذك وهو، )كل يف شيء من ذإشكالافراً بيع عليه بال كان كن إو

، ذا رجوعهك وشارةس باإلراألخيصح تدبري و( :يظهر وجه قول الشرائع تاب العتقك مما تقدم يفو

مها الك ونوع من العتق والوصية ألنه كذل و،)شارة املعلومة صحرجع باإل وولو دبر صحيحاً مث خرس

 تاب الصالة والبيعكرناها يف ك اليت ذدلةمطلقات األ إىل ضافةباإل، بيهمااتكما تقدم يف ى صحيحان عل

  . غريمهاو

  



٣٩

  

  

  فصل

   التدبريأحكاميف 

  

  : وفيه مسائل

  

  .التدبري بصفة الوصية: قال يف الشرائع ):١ مسألة(

   :ثالثةاألقوال يف املسألة ( :رياض الويف

  . ما يف العبارةكوصية نه إ :أحدها

  . عتق معلق: ثانيهاو

 ،جواز الرجوع فيه و من نفوذه من الثلثحكامنه مبرتلة الوصية يف األكيقاع مستقل لإ: ثالثهاو

  . ) الطائفةأكثرما عرفت كعليه و

من  و،ها اجلارية فيهأحكام إىل  وصية نظرمن قال و،تهحقيق إىل من قال عتق نظر أنه الظاهر: أقول

،  للعتقأحكام  والحكاماحلقيقة تقتضي األ ألن ،نياألولليس أحد  أنه  إىلقال حقيقة مستقلة نظر

ان كن إ و،انبيقع التصاحل بني اجلو أن نك ميكبذل و،موضوع للوصية املوضوع وال ي تقتضحكامواأل

  .األصلى  عمل فيها مبقتض،التدبري أم الى تبه علم مل يعلم ترك حكهنا

شابه العتق املعلق ن إ ويقاع برأسهإولو قيل بأن التدبري (:  قائالًكاملسال إليه هذا هو الذي مالو

  . ) املترتبة عليه غالباًحكام من تناقض األمةسال ودلةه مجع بني األوفي، ان حسناًكبوجه والوصية بوجه 
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بل ، جيوز الرجوع فيه أنه يف ىفتو والف بيننا نصاًًخ ال(: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

ون كي أن فرق فيه عندنا بني وال، ن متواتراًكمل ين إ منهما مستفيض يكبل احمل،  بقسميه عليهمجاعاإل

قصده الرجوع ى  يدل علفعالً و،كحنو ذل أو فسخته أو نقضته أو قوله رجعت يف هذا التدبريك ،قوالً

 ، خالفاً للشافعي يف أحد قوليه،به ييوص أو مل يقبضن إ ويقف أو يعتق  أومل يقبضن إ وأن يهبك

 خالفاً ،مرضه أو مقيداً باملوت يف سفره أو ،مطلق املوتى ان التدبري مطلقاً بأن علقه علكسواء 

  . )حنيفة فخص اجلواز بالثاين أيب عن يكللمح

  رجع يف قصدهفإذا الّإو، ثباتإليف مقام ا إالّ فعل خاص أو لفظ إىل حاجة ال أنه الظاهر: أقول

ومثله ،  يف مقام الثبوتك الرجوع الشامل لذلأدلة طالقإل كذل و،هكان له مظهر رجع يف ملكو

 لقاءبل اإل، فايتهكماله ى نسان علتسلط اإلى مقتض حيث إن ، يف سائر املواردكعراض عن امللاإل

مها داخالن  وشارةتابة واإلكة يف املقامني الذا يف الداللك و،مظهر وان قصدكاللفظ دليالن عليه فيما و

 دال عليه بداللة دلة األإطالق و،مجاعباإلى خرأصيغة  إىل األمرحيتاج  بعد املوت ال أنه ماك، يف الفعل

  .االقتضاء

  : ورة مجلة من الرواياتك املذحكاممجلة من األى  علويدل

 :قال و،املدبر من الثلث:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، مثل ما عن حممد بن مسلم

مرض أو يف صحةى ان أوصكن إ يرجع يف ثلثه أن للرجل)١( .  

  . )٢(املدبر من الثلث:  قال،)عليهما السالم(عن أحدمها ، يف رواية زرارةو
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 أن ه ألهك عن الرجل يدبر مملو)عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا:  قال،مكيف رواية هشام بن احلو

  . )١(نعم هو مبرتلة الوصية: قال ،يهيرجع ف

هو مبرتلة : قال ، عن املدبر)عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا:  قال، رواية معاوية بن عمارويف

  . )٢(الوصية يرجع فيما شاء منها

 ما مل ميت من دبره كاملدبر مملو:  قاال،)عليهما السالم(عن الباقر والصادق ، سالمعن دعائم اإلو

بدا له فغريها قبل موته  فإن بوصيةى رجل أوصكمنا هو إ و،يرجع يف تدبريه أن له و،اجع عن تدبريهغري ر

  .ثهميوت مضت من ثل  حىتهاكترن إ ورجع عنه بطل منها ما

املدبر من  :م قالواأ )عليهم السالم(  وأيب عبد اهللاجعفر وأيب املؤمنني روينا عن أمري: قال

  . )٣(الثلث

يرجع يف  أن يللموص ونعم: قال ، سألته عن املدبر أهو من الثلث،)عليه السالم(عنه  ،يف املوثقو

  . )٤(مرض أو وصيته يف صحة

يرجع يف  أن  وللرجل،املدبر من الثلث: )عليهما السالم(عن أحدمها ، يف صحيح حممد بن مسلمو

  . )٥(مرض أو يف صحةى ان أوصكن إ ثلثه

ن إ ،يرجع يف تدبريه أن والهومل ،كاملدبر مملو:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، بصري أيب عنو

  حيدث فيه حدثاً حىتوملالتدبري ى ه سيده علكترن إو :قال، شاء أمهرهن إ وشاء وهبهن إ وشاء باعه

   وهومات سيده  إذا املدبر حر فإن ميوت سيده

                                                













٤٢

 وملها كهو ترن إ و، فغريها قبل موتهمث بدا له بعدبوصية ى هو مبرتلة رجل أوص إمنا ،من الثلث

  . )١(ا ميوت أخذ يغريها حىت

فال ، بالقصد واملظهر إالّ يتحقق ال ـ ما يف الروايةك ـ حداثالرجوع واإل أن من الواضحو

  .في أحدمها فقطكي

 إذ ،مبرتلة الوصية ترجيح الثاين أنه  فيهوما ،من الثلث الظاهر يف الوصيةنه أ اجلمع بني ما فيه مث إن

ه أحكامالتدبري شبيه يف مجلة من  حيث إن ف،نسان فال يقال زيد مبرتلة اإل،جلعل الفرد باملرتلة ال معىن

  . بالوصية جعل مبرتلتها

 ،رجع يف تدبريه مث باع صح بيع رقبتهن إ :قيل و،ذا لو باعه بطل تدبريهكو( :الشرائع قال مث إن

  . )حترر مبوت مواله والبيع يف خدمته دون رقبته ىمل يقصد مضن إ و،قصد ببيعه الرجوعن إ ذاكو

يف مقام  أما ،قصد الرجوع مث البيع إىل األمر مل حيتج كملنه إ حيث ورد يف الروايات: أقول

نوع تشويش يف بعض  أنه منه يعلم و،ان قصدمها بيع اخلدمةك إالّ إذا ثبات فظاهر البيع بيع الرقبةاإل

  .الثبوت وثبات اإلالعبائر اليت مل يتضح فيها مقاما

  . بعده وره الشرائع مجلة ممن قبلهك فقد قال مبثل ما ذ،حال أي ىعلو

نقضه جاز له بعد  فإن ،دام فيه الروح  جيوز للمدبر نقضه ما،التدبري مبرتلة الوصية(: فعن النهاية

ه مث مات حالى أمضاه عل ومل ينقض التدبري مىت و،نواع التصرفأ بيعه وهبته والتصرف فيه جبميع كذل

أراد املدبر  مىت و،يف الباقيى زاد عليه استسعن إ و،نقص عنه انعتق فإن ،ان املدبر حراً من الثلثكاملدبر 

 ان حراً الكمات هو  نه مىتأ ويبيعه خدمته أنه يعلم املبتاع إالّ أن ينقض تدبريه مل جيز له أن بيعه من غري

  . )سبيل عليه

                                                





٤٣

 وقف أو أعتق أو مل يقبضن إ وفلو وهب، فعالً أو لتدبري قوالًجيوز الرجوع يف او( :يف القواعدو

مل يرجع يف ن إ ويصح العقد و،مقيداً أو انك مطلقاً ،رهنه بطل التدبري أو رأيى باعه عل أو بهى أوصأو 

مل يعلم ن إ كقرب ذلاأل ،هل يبطل التدبري بالعقود الفاسدة و،ال بيعه الرجوع أوبالتدبري سواء قصد 

البيع يف خدمته دون ى بل ميض، مل يرجع فيه إذا يبطل التدبري بالبيع قيل ال و،قصد الرجوع  أوفسادها

  .)رقبته

سبقها ن إ أا عراض عنه يفاإلكيقاع بل اإل، فرق بني املعامالت الصحيحة والفاسدة ال: أقول

يف صحيح ينا والصحيحة عدم وقوع فعل والفرق بني املعامالت الفاسدة، ان رجوعاًكالرجوع القصدي 

ان يف املعاملة الفاسدة كفلو ،  خبالف املعامالت الصحيحة حيث يقع الفعل الصحيحاألولالتدبري يف 

  . ونه رجوعاًكيف ى فكمظهر  وقصد

شبهه  أو بطلتأ أو نقضت أو  رجعت يف تدبريه:صريح الرجوع( : ففي الدروس،انكيف كو

فقال ، ينقض التدبري ال أنه ى عل القدماءأكثرض تدبريه فا ينقوملوهبه  أو لو باعه أما ،ار التدبريكنإدون 

 إالّ أن يصح بيعه ال: قال الصدوق و،ون الوالء لهكاملشتري فيى يشترط عتقه عل يبيع خدمته أو: احلسن

 إذا :قال املفيد و، السيدةتباع خدمته مدة حيا: قال ابن اجلنيد و،عتاقه عند موتهإاملشتري ى يشترط عل

 إالّ أن جيوز بيعه قبل نقض تدبريه ال: قال الشيخ يف النهاية و،ر وال سبيل للمشتري عليهت حتروماباعه 

 )بطالن التدبري مبجرد البيعى  علىيالشيخ حي إالّ تبعه مجاعة واحلليون و،يعلم املشتري بأن البيع للخدمة

   .ىانته

  . لمامك من كغري ذلإىل 

   أو ع خدمة املدبر مطلقاً يف صحة بيإشكال والحال فال خالف  أي ىعلو



٤٤

 ضافة باإلكذلى  علويدل، غرر ون فيه جهالةك أشبه مما مل يما وشرط أ أو انكم أو مقيداً بزمان

 مجلة من الروايات اخلاصة بعد ظهور ،منفعةً أو ه عيناًكيتصرف يف مل أن نك يتمك واملالكمل أنه إىل

  . اتفاقهم عليه

 ،مشعرة بعدم صحة بيع رقبة املدبر أو طائفة ظاهرة: لرواياتيف املقام طائفتني من ا أن ىخيف وال

طريق  ال ألنه حنوها وراهةكالى عل األوىلمحل  يواجلمع بينهما يقتض، صحة بيعهاى طائفة تدل علو

  . للجمع بينهما سواه

سأل عن رجل يعتق جاريته :  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، مرمي أبو ما رواه :األوىلفمن 

  . )١( شاء فعلكذلأي  :فقال ،يبيع خدمتها حياته أو حهاكين أو شاءن إ  دبر أيطأهاعن

: فقال ، يعتقان عن دبرمةاأل عن العبد و)عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت:  قال،بصري أيب عنو

ن إ لهأخذ ماي أن له و،يبيعه قدر حياته أن عبديشاء ال إالّ أن يبيعه أن ليس له وشاءن إ اتبهكي أن ملواله

  . ان له مالك

  . )٢(مدة حياته: قال أنه  إالّ،حنوهى يف رواية أخرو

 :قال ،تها جارية له عن دبر يف حيأعتق عن رجل )عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت: قال ي علعنو

تهاداً فهم مبرتلولدت أوالن إ و،ت اجلاريةأعتق مات فإذا ،أراد بيعها باع خدمتها يف حياتهن إ)٣( .  

باع رسول اهللا :  قال) السالممعليه( علي عن، عن أبيه، عن جعفر بن حممد، وينكعن السو

  . )٤( يبع رقبتهومل خدمة املدبر )صلى اهللا عليه وآله(

                                                











٤٥

ن كمل ين إ و،ان مؤمناً مل جيز له بيعهك فإن  للمدبركواملدبر مملو: )عليه السالم(عن الرضوي و

 باع املدبر إذا املدبرى عل أن نروي و،حد عليهسبيل أل دام وهو حي ال ومابر ما أراد املدى جاز بيعه عل

  . )١(يعتقه عند موته أن املشتريى يشترط علأن 

 إالّ يبيعه أن س لهمثنه فلي إىل من دبر منه مث حيتاججاريته  أو  الرجل غالمهأعتق وإذا: يف املقنعو

  . )٢(وتهيعتقه عند م أن ياهإالذي يبيعه ى يشترط علأن 

 عن رجل دبر )عليه السالم(جعفر  أبا سألت:  قال،ما رواه حممد بن مسلم: ومن الطائفة الثانية

 ،ميوت ه حىتكمسأشاء ن إ وهأعتق شاءن إ وشاء باعهن إ هكهو مملو: فقال ،مثنه إىل اً له مث احتاجكمملو

  . )٣( مات السيد فهو حر من ثلثهفإذا

 ألن  مات فقد عتقافإذا ، يبيعهما صاحبهما يف حياته،برة يباعاناملد ويف املدبر :عن يونسو

 وفرجها حالل ملوالها الذي ،هكان املدبر من ثلثه الذي يترك مات فإذا ،ليس بشيء واجب والتدبري عدة

  . )٤(للمشتري الذي اشتراها حالل بشرائه قبل موته و،دبرها

 حسن احلال مث حيتاج وهو كجل يدبر اململو عن الر)عليه السالم(سألت الرضا :  قال،عن الوشاو

  . )٥(كذل إىل احتاج إذا نعم: قال ،يبيعه أن جيوز له

ه عن دبر مث كالرجل يعتق مملو: )عليه السالم(براهيم إيب قلت أل:  قال،سحاق بن عمارإعن و

  ن إ :قال ،ان عن مثنه غنياًك: قلت، يبيعه: قال ،مثنه إىل حيتاج

                                                













٤٦

  . )١(بأس  فالكاململو يرض

 إىل احتاج صاحبهن إ :قال ، عن املدبر أيباع)عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا:  قال،عن مجيلو

  . )٢( فال بأسكاململو يرضإذا  :قال و،مثنه

 ،الثمن إىل ه مث حيتاجكرجل دبر مملو: )عليه السالم(يب جعفر قلت أل:  قال،عن حممد بن مسلمو

  . )٣( من الثلثك فذلأعتقشاء ن إ وشاءن إ  يبيع،فهو لهالثمن  إىل احتاجإذا  :قال

ن إ ،يرجع يف تدبريه أن والهومل كاملدبر مملو:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، بصري أيب عنو

  . )٤( أمهرهشاءن إ وشاء وهبهن إ وشاء باعه

 يف بيع مدبر أراد ذن لرجلأنه إ :)صلى اهللا عليه وآله(عن رسول اهللا ، سالمعن دعائم اإلو

  . )٥(بيعه

  باعهشاءن إ :قاال أن ىل إكاملدبر مملو :ما قاالإ )عليهما السالم(  وأيب عبد اهللاجعفر أيب عنو

  . )٦(هأعتقشاء ن إ و وهبهشاءن إو

 فقال رسول ،اً له عن دبر فاحتاجك مملوأعتق رجالً أن نصاريجابر األى  رو،عن غوايل اللئايلو

 إليه  فدفعها، بثمامنائة درهمعبد اهللا فباعه من نعيم بن ،من يشتريه منه: )هللا عليه وآلهصلى ا(اهللا 

  . )٧(حوج منهأأنت : قالو

                                                

















٤٧

 ه هل لهك أسأله عن رجل دبر مملو)عليه السالم(احلسن أيب  إىل تبتك:  قال،عن عمر بن يزيدو

   .)١(نفسهى سرائيل علإما حرم   إالّ لبين اسرائيلان حالًكل الطعام ك تبك: قال ،يبيع عنقهأن 

 يف بطالن تدبريه إشكالال  أنه رناهكفتحصل من مجيع ما ذ(: الم لهك قال اجلواهر بعد مجلة ولذا

 بيعه غري مستحضر أطلقذا لو ك وبل، ذا لو قصد ببيعه الرجوع بهك و،غريه وبرجوعه عنه فله بيعه

إرادة نعم لو صرح ببيع خدمته مع ، بطال تدبريهتض إل مقوهو البيع نقل رقبته لتدبريه، القتضاء أو كلذل

 من غري ك البيع مريداً ذلأطلقذا لو ك و،صح عدم جوازهاألن إ  ففيهكذلكببيع رقبته  أو  تدبريهبقاء

  . )عالم املشتريإ

قصد هو بيع اخلدمة  فإن ،ما مقامانأ عرفت وقد، ثباتالمه يف عامل اإلكن أخري كل: أقول

نعم لو أرادا بيع اخلدمة مل يضر ، ن عقدكفلم ي، ون مصبهما شيئنيكء العني مل يقع البيع لواملشتري اشترا

 أو شارةإ أو االعتبار باملقصود الذي له مظهر من لفظ صريح ألن ،الصراحة فيه أو عدم ظهور اللفظ

  . ةما حقق يف باب املعاطاكمعاطاة  أو تابةك

  . )ن رجوعاًكمل يتدبريه  ر املوىلكولو أن(: مث قال الشرائع

وهلذا ، ون رجوعاًكر قاصداً للرجوع يكنعم لو أن، ار ليس برجوعكناإل أن  لوضوحكذل و:أقول

نشاء الرجوع إ ضرورة متايز ،عرفاً شرعاً وال  واللغةً( :بقوله) ن رجوعاًكمل ي (قولهى علق اجلواهر عل

   .)ان مع النسيان مثالًك إذا يقاعه خصوصاًإار أصل كنإ وبالشيء

                                                





٤٨

م باالنعتاق بعد كان الالزم احلك، ار أم الكنهل قصد الرجوع باإل أنه  نعلموملمث لو علمنا بالتدبري 

  .تدبريهى ه علؤ بقااألصل نعلم برجوعه فوملار ليس برجوع كناإل إذ ،املوت

 ففيه،  وملا ورد يف الطالق،يريد الشيء ر الكاملن ألن ،ار رجوعاًكنون نفس اإلكي أن احتمالأما 

 عليه األمر والطالق دل ،بينهما فرق و، سابقاًكبل خيرب عن عدم وقوع ذل، تهادرإ عدم ئينش النه إ

  .  غري ظاهر الوجه،ون رجوعاً يف املقامكينه إ فقول بعضهم، بدليل خاص فال يقاس ما حنن فيه به

  



٤٩

ملدبر عن حياة ا أن يف ىفتو وخالف نصاً ال(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ):٢ مسألة(

حينئذ  و،حترر من املدبر بقدر الثلث الإ و،خرج منه فإن ،سيده ينعتق مبوت مواله من ثلث مال املوىل

  . )ن سواه عتق ثلثهك يمل وفل

 ،لو علق التدبري مبوت املخدوم  فال يشمل ما،السيدواردة يف املسألة خاصة مبوت الروايات ال: أقول

  .رناهكذ قيدها يعطي ماتقييد مطلقها مب إالّ أن ل مطلق التدبري يشمعامةانت بعضها كن إ واإف

  . )١(املدبر من الثلث:  قال)عليهما السالم(عن أحدمها ، فعن حممد بن مسلم

  فما جىن،دبر من الثلثى املعتق عل:  قال،)م السالمعليه( علي عن، عن آبائه، عن زيد بن عليو

  . )٢(نايتهمضامن جل م الولد فاملوىلأاتب وكهو وامل

  .ورواه الصدوق مرسالً

ن إ ،يرجع يف تدبريه أن والهومل كاملدبر مملو:  قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، بصري أيب عنو

  حيدث فيه حدثاً حىتوملالتدبري ى ه سيده علكترن إو :قال،  أمهرهشاءن إ وشاء وهبهن إ وشاء باعه

 له بعد بوصية مث بداى هو مبرتلة رجل أوص إمنا ، من الثلثوهوه مات سيد إذا املدبر حر فإن ميوت سيده

  . )٣(ميوت أخذ ا  يغريها حىتوملها كهو ترن إ و،فغريها قبل موته

املدبر  :م قالواإ ) السالممعليه(  وأيب عبد اهللاجعفر وأيب املؤمنني عن أمري، سالموعن دعائم اإل

  . )٤(من الثلث

                                                











٥٠

  . )١( مات الذي دبره عتق من الثلثفإذا:  يف حديث آخر)عليهم السالم (عنهمو

مل ميت   ماكاملدبر مملو :ما قاالإ )عليهما السالم(  وأيب عبد اهللاعن جعفر، سالمعن دعائم اإلو

شاء ن إ و وهبهشاءن إ و باعهشاءن إ ك مملووهو ،يرجع يف تدبريه أن له و،من دبره غري راجع عن تدبريه

له فغريها قبل  بدا فإن تهبوصيى رجل أوصكهو  إمنا ،شاء رجع فيهن إ وتدبريهى ضمأشاء ن إ وهأعتق

  . )٢(ميوت مضت من ثلثه ها حىتكترن إ و،موته بطل منها ما رجع عنه

 إذا بأس ببيع خدمة املدبر ال :م قالواأ )عليهم السالم(  وأيب عبد اهللاجعفر وأيب ي علعن، وعنه

   .)٣( مات الذي دبره عتق من ثلثهفإذايرجع عنه فيشتري املشتري خدمته تدبريه ومل ى عل ثبت املوىل

  . غريها من الرواياتإىل 

، مات املخدوم إذا ما ال مات املوىل إذا مافي وه إمنا ون التدبري من الثلثكرناه من كولذا الذي ذ

 ةوفاى ملعلق علاكبعده فهو من الثلث  أو ت املخدوم يف مرض موت املوىلما ول(: كقال يف املسال

 ان يف حال الصحةكن إ و،مكان يف مرض املوت مل يتغري احلك فإن هشبه أو واجباً بنذران كولو  ،املوىل

جيب  إمنا  بلكيصري واجب العتق بذل ال ألنه ،أيضاًمن الثلث  أنه ظهران املنذور هو التدبري فاألكفإن 

 األصل فهو من ةان قد نذر عتقه بعد الوفاكن إ و،م التدبريك من النذر وحلقه حئ دبره برفإذا، تدبريه

  . )ةحنوها مبال بعد الوفا ومثله نذر الصدقة و،غريه من الواجبات املاليةك

  ولو جوزنا التعليق(:  مث قال،األصلين يف خروجه من األمربني ى ويف التحرير ساو

                                                









٥١

ه يف بعض النذور صرف أو األصل خرج من ،هو حر قبل مرض مويت بيوم مثالً: الشرط فقالى  عل

ى  انته،)رخاآلالقول ى  آخر يوم من أيام حياته عليف أو كذلكالسابقة يف آخر يوم من أيام صحته ف

  . ملخصاً

ان كالتربعات يف مرض املوت من الثلث ن إ قلنان إ نهإ ف،كره املسالكذ القاعدة ماى مقتضو

يف حال  أجنزه املوىلن إ وي،ل تربععم ألنه منه االنعتاق املعلق مبوت املخدوم يف مرض موت املوىل

عطوا زيداً أ :قال إذا ماكفهو ، ان من التربعك كذلكن كمل ي وما، ن التدبري الزماًكمل ي إذ الصحة

  . ب يف مرض موت املتربع فمات األ،مات أبوه إذا ديناراً

 به يف  بعدم صدق التربعكره املسالك قد يناقش فيما ذ:ومنه يعلم وجه النظر يف قول اجلواهر

 ،األصل اخلروج من األصل وكقل من الشأنه بسبب حال الصحة وال كحصل تنجيزه به ولن إ ومرض

  . مع حياة املوىلاألصل يف الدروس اخلروج من أطلقلعله لذا و

بل قد يناقش يف اخلروج من الثلث فيما (:  بقولهكره اجلواهر بعد ذلك يف ما ذشكالما يعلم اإلك

فيما يشمل   ال،املدبر له  املوىلة الظاهرة يف وفادلة األإطالقصل السامل عن معارضة  لأل،أيضاً ةبعد الوفا

 وال يندرج يف ،وصية أنه مل يصدق عليه أن  بعداألصل فيه اخلروج من األصلى الفرض الذي مقتض

   .)فرض جوازهى مثلة للعتق املعلق علره من األكرنا يعلم احلال يف ما ذكمما ذ و، التدبريأدلة إطالق

مت  إذا :قال إذا ماكفهو ، ونه من الثلثكيؤثر يف عدم  ال شيء بعد موت املوىلى ن املعلق علإف

 بعد تسليم، تعليق أنه ليس من الثلث مبجردنه إ يقال أن نكفهل مي،  زيد ابنوا من مايل مسجداًجاء وأنا

  . ره يف حال املرض وصية خترج من الثلثكما ذأن 



٥٢

شبهه من  وره يف التدبري الواجب بنذركبل قد يناقش فيما ذ(:  بقولهكد ذلره اجلواهر بعكما ما ذأ

 التحرير والدروس إطالق بأنه مناف ملا مسعته من ،ونه يف الصحةكبني  وونه يف املرضكالتفصيل بني 

املتيقن ى  الذي ينبغي االقتصار يف خالفه علاألصل اخلروج من األصلون كالذي يؤيده ما عرفت من 

منه النذر  و،األصلمه مما خيرج من ك يف حما أو يلحق باسم الدين وجه الى التربع احملض علالذي هو 

   .)شكالنصاف عدم خلوه من اإلاإل إالّ أن ، حال املرضيف وول

 كذلك األمران كإذا  أنه ويؤيده، مثل النذر ليس من الدين اخلارج بالدليل بل هو وصيةنه إ :ففيه

: المهكلعله لذا قال يف أخري و. له بعد موته مبثل هذه العناوين الثانويةم مامتايعطي  أن نسانإل ك كملل

  .شكالنصاف عدم خلوه من اإلبأن اإل

قصد لفظ ضرورة تبعية النذر لل إىل  بأن مرجع الرتاع،أيضاًره أخرياً ك يناقش فيما ذوقد(: مث قال

التدبري اسم لنفس  أن فال ريب يف، ةعدم قرين وطالقمع اإل ولوميتهينبغي الرتاع فيه بعد مع الذي ال

 ةنذر حريته بعد الوفاكون ك في،رادة أثره ال نفس الصيغةإى تقوم قرينة عل إالّ أن ،نشاء التدبري بصيغتهإ

موافقة النذر للتدبري يف  و،نشائه بصيغته اخلاصة بهإ اليت قد مينع صدق اسم التدبري عليها بعد فرض عدم

   .)يف االسميقتضي االندراج  النتيجة ال

 ةنذر حريته بعد الوفا أو ، أنت حر دبر وفايت: فسواء قال،يناألمرن الظاهر عدم الفرق بني كل

أشبه  ما أو شرط أو عهد أو لق حلفع متةان احلرية بعد الوفاكذا  إ حال ماكذلك و،ان من التدبريك

  . كذل

  . ن من الرجوع فيهكلنذر ال يتمحنو ا أو  تعلق النذر بهوإذا ،ن الرجوع فيهكالتدبري مي: يقال ال

  انت اخلصوصيات كما كون كي ألنه ،يزيد عن نذر املستجب نذر التدبري ال: نه يقالأل



٥٣

  بنذرهىفصيغته فقد وى جرأ ونذر التدبري إذا كذلكدبر جاز الرجوع إذا  أنه ماكف، بيف املستح

  .جاز الرجوعو

 أو اًًيلزم وضع أنه ل شرط هلكعام يف  الالمك ففيه ال،رجع و ضمن عقدجعله شرطاًَ يفأما إذا 

  . اسبكتاب املك حققناه يف وقد، ليف حمضكت

  . اً بقسميهإمجاعه بالنذر املزبور كل حال فال خيرج عن ملى كعل و:مث قال اجلواهر

 أن  هل لهناذر صدقة الشاة مثالً وأن ،كالم يف ذلكتفصيل ال تاب النذرك رنا يفكقد ذ: أقول

   .أم ال  قبل حتقق النذركأشبه ذل ما يبيعها أوأو  لهاكيذحبها ويأ

 األول بأبد و عتق من حيتمله الثلثالّإخرجوا من الثلث و فإن ولو دبر مجاعة(: الشرائع قال مث إن

  . ) ولو جهل الترتيب استخرجوا بالقرعة،األولف

ى لزائد علالوارث با يرض إذا كذلك أنه ماك، إشكالخرجوا مجيعاً من الثلث فال  إذا :أقول

 األولان الالزم اخلروج كمنا إ و، يرض الوارثومل من الثلث أكثرانوا ك إذا الم فيماكمنا الإ و،الثلث

طبقت ناحيث التدبري من الوصية ف أن هنا تقدم يف و،كذلك أا من تاب الوصيةك رناه يفك ملا ذ،األولف

  .مهاكلية يأيت هنا حكالى ربك الكتلى على هذه الصغر

ر اجلميع بصيغة واحدة حيث ال ترتيب جيب االستخراج كذ أو  اجلهل بالترتيبويف صورة

  .  فتأمل،لكل أمر مشكل ألا ،بالقرعة

 يف توزيع الثلث بينهم إشكال والخالف  ال أنه ماك:  قال،إشكالخالف وال   بال:ويف اجلواهر

  .كذلك األمرون كيقاع تدبريهم بصيغة واحدة يإفمع فرض 

    مل يربر،أقل فرضاً و منهأكثران رخاآلان أحدهم بقدر الثلث وكقيمة بأن مث لو اختلفوا 



٥٤

قل األ أو ،ما تقدمى يف الزيادة على  استسعكثرخرج األ وأقرع إذا بل،  خروج ما بقدرهكذل

  . ذاكه ومل من عبد آخركأ

 التدبرية بطل كامليت دين يستوعب الترى ان علكولو (: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر مث إن

 املتقدم يصاءيف معناه من التنجيز واإل ذا ماكو، كذل إىل مبرتلتها بالنسبة أو وصية ألنه بيع املدبرون فيهو

  . ) مث يعتق املدبر من الثلث الباقيعليه لفظاً فيخرج أوالً

إذا  منا يبطل التدبريإ و،الدين املستوعب لو وهبه الديان مل يبطل التدبري أن القاعدةى مقتض: أقول

ى املقدم مقدم عل أن  تقدم وجهوقد،  الفقهاءإطالقلعل هذا هو املنصرف من  و،ان معارضاً مع الدينك

  . املتأخر

عليه (احلسن  أيب عن، محزة علي بن أيب  خرب احلسن بن،ما تقدم إىل ضافةم باإلكاحلى  علويدل

رحم اهللا : فقال ،عليه دين وماشهد هلأأنا ممن  و جاريتني قد دبرمهاكتر وكهل أيب : قلت له،)السالم

  .  اهللا شاءنإ قضاء دينه خري له ،كأبا

 ،ون أحدمها خرياًكي ويناألمر بني األمريدور  الدين مستوعب حىت أن ومن ذيل احلديث يظهر

  .ذا يف اجلواهركره هكواخلرب ذ، ون اخلري يف قضاء الدينكي  دائراً حىتاألمرن كمل ي الإو

 كتر وكهل أيب :قلت له:  قال،)عليه السالم(احلسن  أيب  عن:ذاكره هكيف الوسائل فقد ذأما 

 ورفعه مع كاهللا عن أبي يرض: قال ،كثري فما رأيكعليه دين  وأنا ممن أشهد هلما وجاريتني قد دبرمها

  . لعل اجلواهر نقل باملعىن و.)١(شاء اهللا نإ دينه خري له ، قضاءأهلهو )صلى اهللا عليه وآله(حممد 

  بأس ببيع  وال:  قال،ره الصدوق يف املقنعكيعلم وجه النظر فيما ذومنه 

                                                





٥٥

  . )١(كاململو يرض ومن دبره دينى ان علك إذا املدبر

هل البيع  و،ن الدين مستوعباًًكمل ي إذا فيما أي ، بيع منهم بقدر الدينالّإو(: مث قال الشرائع

ما تقدم ى مقتض ، خيرج الدين من املتأخر لفظاًما عداهوفيان التدبري بلفظ واحد ك إذا مافي وبالقرعة أ

  . )الثاين

ان الدين بقدرهم كفإن ( : قال،عنه يكما حى ره الصيمري علك يظهر وجه النظر فيما ذكبذلو

ان بقدر كن إ و،يقسم العبيد قسمني أن ة بعدكللترى خرأ وتب رقعة للدينكة سواهم ك وال ترمثالً

 املريض يف مرض أعتقم لو ك احلكذلك و،ةكاثنتني للتر ولدينتب ثالث رقاع واحدة لكثلث العبيد 

   .ىانته )بيع بعض املعتقني إىل احتجنا وعليه دين وتومااملوت 

مل يعرف وجه  أنه كما ،العبيد قسمني بعد كون الدين مستوعباً هلمم يتقسنه مل يعرف وجه إف

الدين قد  فإن ،بقدر ثلث العبيدو  أون الدين بقدرهمكرمها من كصورتني اللتني ذلم باكاختصاص احل

 إذ ،تب الرقاع بقدر العبيدكت أن القاعدة يف القرعةى مث مقتض،  من الثلثأكثر أو ون أقل من الثلثكي

  . ذاكه وين يف جانبعبد ووجه جلعل عبد يف جانب ال

 ،يقل من أخرج للدين حترر ثلث من بك أخرج ا فإذا(: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر مث إن

ون كادت تكصح املوافق للمشهور شهرة عظيمة األى حقاً علال والتدبري أى ان الدين سابقاً علكسواء 

تبعه  وى،تاب فتوكليست  و،الشيخ يف النهاية اليت هي متون أخبار إالّ مل نعرف خمالفاً إذ ،اًإمجاع

  . )ان سابقاًكا  إذسكبالع و،ان الحقاًك إذا ينالدى لالقاضي ففرق بينهما فقدم التدبري ع

                                                





٥٦

 وقد، دين أو اى رث من بعد وصية يوصاإل إذ ،القاعدةى هور هو مقتضره املشكذ ما: أقول

ففي ، يتجاوز الثلث ال أن ما تقدم فيلزمكالتدبري من الوصية  و،اً بالثلثإمجاع وخصصت الوصية نصاً

نعم : قال ،هو من الثلثسألته عن املدبر أ:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، حديث زرارة

  . )١(مرض أو يف صحةى  أوص،جع يف وصيتهري أن يوللموص

يرجع يف  أن للرجل و،املدبر من الثلث:  قال،)السالم عليهما(عن أحدمها ، وعن حممد بن مسلم

  . )٢(مرض أو يف صحةى ان أوصكن إ ثلثه

 عن )عليه السالم(  عبد اهللا أباسألت:  قال،بصري أيب أما غري املشهور فقد استدل هلم بصحيح

 فال مةسال وان دبره يف صحة منهكن إ و،تدبري له ال: قال ،عليه دين فراراً من الدين ورجل دبر غالمه

  . )٣(سبيل للديان عليه

ما عن التهذيب كيقطني  علي بن احلسني عن أو ،ما يف اجلواهركيقطني  علي بن وعن احلسني بن

 فال كأذن يف ذلإذا  :قال ، عن بيع املدبر)عليه السالم(احلسن  لت أباسأ:  قال،مهاواالستبصار وغري

 دبره يف صحة انكن إ و،العبد دين فدبره فراراً من الدين فال تدبري له موىلى علان كن إ و،بأس به

  . )٤(ميضي تدبريه و فال سبيل للديان عليهمةسالو

احلسن  أيب عن، محزة علي بن أيب  روايةن العمل ما بعد ما تقدم منكمي ن هذين احلديثني الكل

    جاريتني قد دبرمهاكتر وكهلأيب  :قلت له:  قال،)عليه السالم(

                                                





 





٥٧

صلى (رفعه مع حممد  وكرضي اهللا عن أبي: قال ،كثري فما رأيكعليه دين  وشهد هلماأأنا ممن و

  . )١(اهللا شاء نإ دينه خري له ، قضاءأهلهو )اهللا عليه وآله

يف النار خري أم من يأيت آمناً يوم ى ﴿أفمن يلق  فهو مثل،د بأن اخلريية اللزومون املراكبعد 

اعة منهم مما مجرها كالوجوه اليت ذ  ال)عليهم السالم(أهلهما  إىل فالالزم رد علم الروايتني ،)٢(مةاالقي

  .مهاهي بعيدة عن ظاهر

 إذا نهإف، بري الواجب بنذر وشبههالتدى أجيب حبمله عل و: بعد نقله الروايتنيكولذا قال يف املسال

مل  ألنه نذره فراراً من الدين مل ينعقد نذرهن إ و، من الدين فال سبيل للديان عليهمة مع سالكذلكوقع 

  .  حممل بعيدوهو ،يقصد به الطاعة

الرجل ى عل و،مت فعبدي حرن إ رجل قال: )عليه السالم( عبد اهللايب  قلت أل،أما صحيح احلليب

ى ن أحاط بثمن العبد استسعكمل ين إ و،عليه دين قد أحاط بثمن الغالم بيع العبد وتويفن إ :فقال ،دين

  . )٣(أوىف إذا  حروهوالعبد يف قضاء دين مواله 

ما ك ،حينئذى حاطة فيستسعره غري واحد انعتاق جزء منه مع فرض عدم اإلكما ذكفلعل وجهه 

  . االستسعاءى الدال على تقدم النص والفتو

  . )ما يصح الرجوع يف املدبر يصح الرجوع يف بعضهكو( :ل الشرائعمث قا

منه  و،كوصية جيوز فيها ذل وال، التدبري من الوصيةونكالقاعدة بعد ى  هو مقتضكذل و:أقول

   أو قلاأل أو كثر األيعرف الوجه يف تدبري اجلزء مث اجلزء

                                                



 





٥٨

  . كغري ذل إىل ،الًك أو  جزءاًرخاآلان ك وءاًجز أو الًك األولان ك ، سواءوتدبري زيد مث عمر

  .ما تقدمكان اال للقرعة ك ،أيهما املقدم الراجع عنه أن عمرواً مرتباً ومل يعرف و زيداًولو دبر

غري اجلزء  إىل  والقرعة هنا بالنسبة، ومل يعرف املقدم منهماالًكان التدبريان جزءاً وك لوكذلكو

ما إ طلق أنه ما لو عرفكفهو ، لكمنا الزائد هو املشإ ولكليس من املش ألنه ال احلالنيى كم علاملسلّ

 إىل منا االحتياج بالنسبةإ و،القرعة إىل احتياج فيها هنداً متيقن ال حيث إن ،هنداً فقط أو ل زوجاتهك

  . غريها

  



٥٩

 ك وذل،مراده عتقاً معجالً و)دبر بعض عبده مل ينعتق عليه الباقيإذا ( :قال يف الشرائع ):٣ مسألة(

  . العتق املعجل ال يف العتق املدبريف وه إمنا الدليل فإن ،صل بعد عدم مشول دليل سراية العتق ملثل املقاملأل

بعض  أعتق رجالًن إ ،)عليهما السالم(أبيه عن ، عن جعفر، براهيم الرازيإ بن غياثى  رومثالً

  . )١(ك ليس هللا شري،لهكو حر ه: )عليه السالم( علي  فقال،غالمه

 عبداً له عند أعتق رجالًن إ : قال،) السالممعليه( علي عن، عن أبيه، عن جعفر، وينكسوعن ال

 يف ثلثي قيمتهى يستسع:  يقول)صلى اهللا عليه وآله(مسعت رسول اهللا : قال ،ن له مال غريهكموته مل ي

   .)٢(للورثه

ن ونه معتقاً اآلكيوجب  العتق ال إىل ونه آئالًك و، من الروايات اليت ال تشمل املقامكغري ذلإىل 

  .  هلذه الرواياتون مشموالًكلي

يوجب  ألنه العتق املنجزكعنه من القول بالسراية  يكفيما حى خالف املرتض أن منه يعلمو

 ليس ألنه ،غري ظاهر، اء عليهكاالستيالد املوجب لتقومي حصص الشرك فصار ،استحقاق العتق باملوت

ريد االستئناس حال أبل حال املقام لو ، عامةي هذا القول عن بعض الكهلذا ح و،قياساً أو استحساناًإالّ 

  .  مبجرده انعتاق الباقيكيوجب ذل حنوه حيث ال ومنذور العتق

ى منع املالزمة عل و،جلواز الرجوع ،أوالً فيه منع االستحقاقن إ( : قال يف اجلواهر يف ردهمولذا

 أن تدبريوالفرق بني االستيالد وال ،ياملقتضل لعدم لعدم حتقق العتق بالفع ،ثانياً تقدير االستحقاق

ما هو ك خبالف التدبري ،دفعه إىل سبيل حنوه وال ومينع التصرف بالبيعحيث إنه تالف اإلكاالستيالد 

  نه ينعتق عن  ألعتق بقيته الى يستسع أنه  بعض العبد بعد املوت فالظاهرأعتق إذا مث، واضح

                                                







٦٠

ى ينعتق عل وال،  االستسعاء للمقامأدلة من الثلث لشمول ال ان للميت مال أوكامليت سواء 

  . أعتق السراية خاصة مبن أدلة و،أعتقليس هو الذي  إذ الوارث

ى يبق حينئذ ال ألنه  بعد انعتاق املدبرأيضاًينعتق عليه  ال(:  حيث قالكمنه يعلم وجه قول املسالو

  موسروهوعلق عتق نصيبه بصفة فوجد الصفة   إذاخبالف ما، املعتق موسراً النتقال ماله عنه باملوت

  .)ييسر ونه يعتق النصيبإجوزناه فو

مل  فإن ،ونه موسراً باخلروج من الثلثكان كمإفيه (: يرد عليه ما أورده اجلواهر عليه بقوله وال

  ).العبدى ن له ثلث غريه استسعكي

  . الشهيدى ده عليراإرناه من عدم ورود كما ذ إىل شارةإ )فتأمل( كلعل قوله بعد ذلو

ذا لو دبره كو، لف شراء حصتهك مل يكان له شريكولو (: ومما تقدم يعلم وجه قول الشرائع

يرجع يف  ولكيدبر ال أن  أو، البعضاألوليدبر من  أن فرق بني ال ألنه كذل و،)رجع يف بعضه وبأمجعه

ما عن الشيخ  أما ،أيضاًض يصح الرجوع يف البع ويصح تدبري البعض أنه قد عرفت يف السابق إذ ،البعض

 بأن له جهة يعتق هلا  معلالًرخاآل عليه حصة  يقوم أحدمها ملأعتقان مث ك لو دبر الشريكذلك األمربأن 

  . فغري ظاهر الوجه ى،خرأجهة  إىل فال حيتاج،  التدبريوهو

 ، للمقام الشاملدلة األطالق إلكوذل، ان وجهاًكلو قيل يقوم  :بعد نقله ولذا قال الشرائع عليه

 أعتق وك ونذر شريكدبر شري إذا ولذا، ال ون له جهة يعتق هلا أوكي أن ها بنيإطالقفرق يف  الألنه 

  . أدلته السرايةإطالقان الالزم من كأحدمها 

 حصة ك وجب عليه فأعتقولو دبر أحدمها مث :  يعرف وجه قول الشرائعدلة األإطالقومن 

  .  شاملة لهدلة األإطالق فإن ،رخاآل

ان بني رجلني ك يف عبد )عليه السالم(أمري املؤمنني ى قض:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب فعن

   ،رب الذي حرر نصفه ك نصفه حىترخاآل كأمس وفحرر أحدمها نصفه وهو صغري



٦١

  . )١(يقضيه يف نصفه الذي مل حيرر حىتى يسعاألول أن  وأمر ،األوليقوم قيمة يوم حرر : قال

 :قال ، أحدمها نصيبهأعتقانت بني اثنني فك يف جارية ،)عليه السالم(عبد اهللا يب  أعن، وعن احلليب

ان معسراً خدمت باحلصصكن إ و،يضمن أن لفكان موسراً كن إ)٢(.   

  .  من الرواياتكغري ذلإىل 

 لتردد الشرائع حيث أيضاًمما تقدم من عدم ظهور وجه قول الشيخ يظهر عدم الوجه هنا  مث إن

 أن قد عرفت إذ ،)ترددى  احلصة املدبرة علك صاحب احلصة القنة مل جيب عليه فأعتق ولو(: قال

  .  السراية للمقامأدلة لشمول ،القاعدة عدم منع التدبري عن السرايةى مقتض

  

                                                







٦٢

ن إ باق رقاًان هو ومن يولد له بعد اإلك و،أبق املدبر بطل تدبريهإذا ( :قال يف الشرائع ):٤ مسألة(

  . )أمةولد له من 

  .  بقسميه عليهمجاع بل اإل، بال خالف أجده:ويف اجلواهر

 ،)عليه السالم( األولجعفر  أيب عن، فعن حممد بن مسلم:  متواتر الرواياتكذلى ويدل عل: أقول

 ت بعد ما مات سيدها بأوالدءثرية مث جاكسألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها مدة سنني : قال

جعفر  أبو فقال: قال ،تأبق أن ان دبرها يف حياته قبلكسيدها قد  أن نثري وشهد هلا شاهداكمتاع و

أبقت ا إ ،ال: قال ،تعتق من ثلث سيدها ال: قلت، مجيع ما معها للورثةو أا ىأر: )عليه السالم(

  . )١(باق التدبريلسيدها فأبطل اإل وعاصية هللا

 إىل ىيف رجل دبر غالماً له فأبق الغالم فمض ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن العالء بن رزين

 فمات مواله الذي دبره وجاء ورثة امليت ،سب ماالًكعبد فولد له و أنه  يعلمهموملقوم فتزوج منهم 

أليس : قلت،  رق لورثة امليتولده والعبد: )عليه السالم(فقال  ى،الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما تر

  . )٢(رجع رقاً و أبق هدم تدبريهملاأنه  :ركفذ ،دبر العبد

مث  عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنني )عليه السالم(جعفر  أبو  سئل،وعن الصدوق يف املقنع

ان دبرها يف كسيدها قد  أن شهد هلا شاهدان و،ثريكت بعد ما مات سيدها بأوالد ومتاع ءجاإا 

فال تعتق من بيت : يلق، مجيع ما معها للورثةو  أاىأر :)عليه السالم(فقال  ،تأبق أن حياته من قبل

  لسيدها  وأبقت عاصية هللا إمنا ال: قال ،سيدها

                                                







٦٣

  . )١(باق التدبريفأبطل اإل

ن ك حيث مل ي،االرتداد وباقإلروه من الفرق بني اكما ذ إىل  ال حاجةمجاعوبعد النص واإل

معصية  حيث إنمن ى ون الثاين أقوك و،وىلهما يف معصية املكتداد موجباً لبطالن التدبري مع اشترااالر

خدمته فقوبل بنقض  إىل دمي حيتاجاآل  واملوىل،باق يقتضي معصية املوليني معاًاإل إذ ،عظمأ تعاىلاهللا 

 ،احملتاج  باملوىلك تعلق لذلوالنه غين عنه إف،  هللا باالرتداد خبالف معصيته،حيث فوا عليهمقصوده من 

باق من إينتقض ب و،مك يف احلاألصللف تعليل مع النص الذي هو كهو تو(:  بقولهك رده املسالولذا

هما يف كسيأيت مع اشترا وما سلفكباقه إيبطل ب نه الإف، موتهى الذي علق تدبريه عل وعند املخدوم

  . )منا الفارق النصإ واحلاجة

من جهة فر  أو  بهاطاللو أو قتله ما لو أراد املوىلك، ياناً بل اضطراراًباق عصن اإلك يمل ولمث 

التعليل يف  إىل ضافةباإل،  عنهدلة مل يبطل التدبري النصراف األ،كما أشبه ذلراهه أوكإ أو اضطرار جائر

 حيث إن،  عصياناً للسيدوال ليس عصياناً هللا كذل و،عصيان سيده والرواية بعصيان اهللا سبحانه وتعاىل

  .ن عصيان السيد بال سبباملنصرف م

ما  ألن ال  أو، الصحةصالةالصحيح ألى  فهل حيمل فعله عل،ال وان عصيان أك نعلم هل مل وول

 إىل  زنت احتاجتفإذا،  خالف شرعأحكامال رتب عليه إ واملربر إىل  حيتاجظاهره خالف الشرع

 كغري ذلإىل ، الصحيحى فعلها حيمل عل أن  ال، حدتالّإ و،حنوه أو الدليل يف صحة فعلها من اضطرار

   .مثلةمن األ

  .ك العبد بنفسه يف ذلكش إذا كذلكو، الظاهر الثاين

  .باق غري مبطل لإلكذلكليف له فهو كت طفل ممن ال أو  جمنونوهوولو أبق 

   باقولو أبق ورجع عن اإل

                                                





٦٤

من  و،املوت ما بعد إىل  من ظهور النص يف عدم رجوعه،احتماالن ،هل يبطل تدبريه أم ال

باق م اإلكاملتيقن من ح ألن باقم اإلكح أصالةيرد عليها   وال،مةك التدبري حمأصالة فكولو ش، طالقاإل

  . املوت إىل صورة بقائه آبقاً

يبطل تدبريهم  التدبري والى باق فهم علأما أوالده قبل اإلو( :الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر مث إن

مورد ى  علاألصلما خالف  اقتصاراً في،باقهإ عن باقهم فضالًإبل قد مينع بطالنه ب، غريه وصلباقه لألإب

،  يف مسألة جواز الرجوع مكذل إىل شارةما تقدمت اإلك، تدبريهم قد جاء بالسراية أن ى عل،النص

  . )تأمل وفالحظ

ان رمبا كن إ والظاهر العدم ،ان عندهك ومل يعرفه املوىل لو غري نفسه حىت باق ماوهل يشمل اإل

  .ىيعتمد عليه يف الفتونه ليس حبيث ك ل،كيظهر من ظاهر التعليل ذل

  .ه ال استدامتهؤابتداى ظاهر النص والفتو ألن ،بق فال يبطل تدبريه ببقائه آبقاًاآل دبر املوىلأما إذا 

  من العصيان هللا سبحانهكن ذلك مل ي،ان عبداً واقعاًكونه ليس بعبد ففر وكلو زعم  أنه ماك

  . تدبريهكفال يبطل بذل ،تعاىلو

ما هو ك باق املوجب لبطالن التدبري من اإلكن ذلك مل ي،معاً من ظامل جائروالعبد  ولو فر املوىل

  .واضح

:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، ان ورد يف مرفوعة أمحدكن إ و،باق فهو عريفميزان اإلأما 

ن آبقاًكهرب ومل خيرج من مصره مل ي إذا كاململو)١(.   

  . رسالًاحلسني م علي بن رواه حممد بن مثله ماو

ان عن كلو  صل حىت لو ارتد لألكيبطل تدبري اململو وال(: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر مث إن

  حينئذ  و،باقإ ألنه  التحق بدار احلرب بطلفإذا، فطرة

                                                





٦٥

 أو فما عن ابن اجلنيد من بطالن التدبري باالرتداد ،يت مواله قبل فراره حترر حلصول املقتضما ول

   .)ني له واضح الضعفم املسلحلرب وأسرااللتحاق بدار ا

شرب عمداً ما يوجب  إذا ماك، عن نفسه  قطع يد املوىليبطل التدبري لو فعل فعالً  الكذلكو

 عن استخدامها  حبيث يأنف املوىلمةزنت األ أو ،منه يستفيد املوىل  حيث الكحنو ذل أو جنونه أو شلله

  . كاستفراشها بعد ذلأو 

  



٦٦

رق  أنه  ملا عرفت منه،تسبه املدبر ملوالكما ي(:  الشرائع ممزوجاً مع اجلواهرقال يف ):٥ مسألة(

  . )اً بقسميهإمجاعبل  ،ىفتو ونصاً

عليه (جعفر  أبا سألت:  قال،رواه حممد بن مسلم مثل ما ،كقد تقدم بعض الروايات يف ذل: أقول

ن إ و،هأعتقشاء ن إ و، باعهشاءن إ هكولهو مم: فقال ،مثنه إىل اً له مث احتاجك عن رجل دبر مملو)السالم

  . )١( مات السيد فهو حر من ثلثهفإذا ،ميوت ه حىتكشاء أمس

له  أو ،والهمل وتسبه العبد هل هكي ما أن تالف يفخاالرنا يف بعض مباحث الفقه كنا قد ذكل

  . األول القولى بنية عل واملسألة م،كالم يف ذلكعادة الإ إىل فال حاجة ،حمجوراً

 : قال،)عليه السالم(ر فعج أيب عن، رواه زرارة ون املال للعبد فال جمال هلذا البحث ماك يؤيد مماو

 ه فهو أعتقالسيد املال حني  ن استثىنك ومل يله ماالً أن  يعلموهوه أعتق أو هكاتب الرجل مملوكإذا

  . )٢(للعبد

له مال  و عبداً لهأعتق رجل  يف،)عليهما السالم(عن أحدمها ، عن زرارة، رواه مجيل بن دراج وما

  . )٣(ال فهو للمعتقإ و، تبعه مالهله ماالً أن ان علمكن إ :قال ،ملن مال العبد

 له ماالً أن علم مواله الذي باعهن إ له مال واًكيف رجل باع مملوقال  و:زيادةى خرأ رواية ويف

   .)٤(مل يعلم البائع فاملال للبائعن إ و،فاملال للمشتري

  . تايب التجارة والعتقكها من الروايات املتقدمة يف غريإىل 

                                                











٦٧

 ة،تسبته بعد الوفاكفقال املدبر ا ،ولو اختلف املدبر والوارث فيما يف يده بعد موت املوىل(: مث قاال

ل منهما بينة فالبينة بينة كولو أقام ، نه صاحب يدصل وأل فالقول قوله مع ميينه لأل،قال الوارث قبلهاو

  . )ان خارجاً من الثلثك إذا لهكهذا ، بينة الداخلى تقدميها على  بناًء عل،بينة خارج  ألاالوارث

ان الالزم التنصيف لقاعدة ك ، ومل حيلف صاحب اليمني، يأت صاحب البينة بالبينةمل ول: أقول

 قاعدة العدل ال أن رناه يف بعض املباحث منك ملا ذ،م القرعة فيهكل الذي حتكليس من املش و،العدل

  .شكال لإلتدع جماالً

  .كأشبه ذل ما ونعلم أ  بأن قاال ال،ليمني يأت أحدمها بالبينة وال بامل ومنه يعلم حال ما لو

ليهما قدر ما كان التنازع يف قدر الفرق لتسليم ك ،البعض حدمها أول ألكال أن ولو اختلفا يف

  .اجتمعا فيه

  .مهكل حكان لك ،ذبهك رخاآللعبد وأحدمها صدق ا واختلفا وان للميت وارثانكلو مث إنه 

  . مهكل حكان لكر ك أنرخاآلق الوارث و عبدان مدبران فأحدمها صدكان هناكإذا  أنه ماك

  



٦٨

 ان القصاصكاملدبر مبا دون النفس ى عل جىنإذا ( :قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ):٦ مسألة(

قتل ن إ نعم، غريه وصل لألكيبطل التدبري بذل  وال،القنكفهو حينئذ ،  لهكمملو ألنه رش للموىلاألأو 

 إذا قد يقتضي التدبري إذ م مدبراًن يقوكول، القصاص أو انت قيمته للموىلك و،بطل التدبري لفوات حمله

  . )قيمته غري مدبر إىل قلنا بعدم جواز بيع رقبة املدبر نقصاً بالنسبة أو ان واجباًك

 ،ال ضريبة من السلطان عليه أنه  القيمة يف املدبر من جهةقد تزيد إذ ،ذا حال الزيادةكوه: أقول

  .انك املكها لذلكان املسألة يف باب القصاص نتركم حيث إنو، احلال يف الوقف وحنوه ما هوك

 هو ما ك، املدبر خاصاً باملوىليبقى ول القيمة ك أخذ املوىل،قيمة سقط املدبر باجلناية عن الوإذا

 أو وجه خلروجه عن حق اختصاص املوىل ال إذ ،مبا يستوعب قيمته يعدل مال ضمنه املتكالشأن يف 

  . اجلاين إىل من اجلمع بني العوض واملعوض فالالزم انتقال العبدنه إ :يقال إالّ أن اللهم، كاملال

  



٦٩

رش اجلناية أه بك فلسيده و،رش اجلناية برقبتهأ تعلق املدبر جىنإذا ( :قال يف الشرائع ):٧ مسألة(

 فإن ،رشانت اجلناية تستغرقه فالقيمة ملستحق األك وباعهن إ و،تدبريهى ه فهو علكف فإن ،ه فيهاوله بيع

يرجع يف تدبريه مث  أن له ويبيع خدمته أن  وملواله،التدبريى مل تستغرقه بيع منه بقدر اجلناية والباقي عل

  . )يبيعه

 فجنايته ،القنكاملدبر  أن يه يدل عل،كادعاء اجلواهر عدم اخلالف يف ذل إىل ضافةباإل: أقول

نسان تعلقت اجلناية برقبته إى املدبر عل  جىنفإذا، قن أنه ىالدالة عل ملا تقدم من الروايات ،جنايتهك

 يعفن إ و،ان موجباً للقصاص يف النفس فاقتص منه فات موضع التدبري فال تدبريك فإن ،سائر العبيدك

ى ين علاألمربأقل  أو  ففداه السيد بأرش اجلناية توجب ماالًانت اجلنايةك أو باملال املوىل يرض أو عنه

 ان يلكين أريد القصاص فيما إيقول  أن للطرف احلق يف ألن كثرباأل أو ،اخلالف املقرر يف جناية القن

  . أكثره ملال كترأحق القصاص 

بيعها يف  ىلللمو و،صلالتدبري لألى املتربع بقي عل كغري املوىل أو ه املوىلكل حال لو فى كوعل

 الًكن إ فيبطل فيما بيع منه، حنومها واهلبة املعوضة والصلحك ، أشبه البيعما أو بيع بعضها أو اجلناية

  . الذي دبر بعضهكالعبد املشتركون كفي، بعضاً فبعضن إ و،لكف

 ،بعضها أو ل اخلدمةك ،بيع خدمته منفردة عن الرقبةى جيوز ملواله االقتصار عل أنه الظاهرو

  : كذلى يات الدالة علللروا

ن إ سئل عن رجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، مرمي أيب فعن

  . )١( شاء فعلكذلأي  :فقال ،يبيع خدمته أو حهاكين أو شاء

                                                





٧٠

 :قال ، جارية له عن دبر يف حياتهأعتق عن رجل )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا: قال ي، علوعن

ولدت أوالداً فهم مبرتلتهان إ وت اجلاريةأعتق مات فإذا ،أراد بيعها باع خدمتها يف حياتهن إ)١( .  

باع رسول اهللا :  قال،)م السالمعليه( علي عن، عن أبيه، عن جعفر بن حممد ،وينكوعن الس

   .)٢( خدمة املدبر ومل يبع رقبته)صلى اهللا عليه وآله(

  . كذلى دالة علغريها من الروايات الإىل 

بعضهم  أن  اختالف يف املسألة حىتكان هناكن إ والقاعدةى مقتض أنه تاب البيعكرنا يف ك ذوقد

  . البيعى جارة ال علاإلى محل هذه الروايات عل

مل يقصد نقض  إذا روايةى عل و، نقضاً لتدبريهكان ذلك و،ولو باع رقبته صح(: الشرائع قال مث إن

  . )سبيل عليه وال ينعتق مبوت املوىل وقياًان التدبري باكالتدبري 

مل نعثر عليها ( :الرواية ففي اجلواهر تبعاً لغريه أما ،ره أوالًك ذما والقاعدة هى مقتض: أقول

 ،تدبريهى  البيع يبقإطالقمع  أنه ال، بيع اخلدمة مسعته مما هو ظاهر يف جواز ما إالّ ليس إذ ،باخلصوص

ف حيث صناملن كول، هذا خبصوصه غري موجود يف شيء من الروايات: دهي يف فوائكركلعله لذا قال الو

رواية باعتبار ى مقتضى أنه قال علكف، ومل يقل يف رواية ،ىاه بصيغة علك حكذلى مجع بينها باحلمل عل

   .)اختالف الروايات إليه احلمل الذي ساق

 نعم لو شرط البائع ، بقدره نقضاً للتدبريكان ذلكلو باع بعض الرقبة  أنه مما تقدم يظهر و:أقول

  بعد موت  أو ون مدبراً بعد موت املوىلكي أن املشتريى عل

                                                







٧١

  . األصلى عل ان مدبراً حسب الشرط الك بعد موت ثالث مثالً أو املشتري

   .) املوىلةك وال يثبت أرش اجلناية يف تر،عتقه انكاكقبل افت ت املوىلما وول(: مث قال الشرائع

 بيعه وهكاكاملدبر اجلاين قبل افت ت موىلما ول أنه فاملشهور، كيف ذل ءاختلف الفقها: أقول

ما تقدم يف ى التغليب على علم العتق لسبق سببه عليها وبنائه داجلناية فيق و اجتمع العتق،استرقاقه فيهاو

 ،ك باملالنها شاملة للمقامكمل تشمل املقام بالنص لن إ واإف، تغليب العتقى مجلة من الروايات الدالة عل

 خلروجه عن الرقية قبل أخذ ،الوارثى وال عل ،ة املوىلكله ال بترما وه أتبرش برقحينئذ يتعلق األو

  .ىخرأازرة وزر  وتزر نه الوأل، رشاأل

ى جمرى بري السابق فجره بالتد ألنه أعتق،ة املوىلكمن تررش بأخذ األ: شيخ حيث قاللخالفاً ل

 عن ون سبباً للخروجكت  واجلناية ال، أدلتهطالق إل،بنفوذ مثل هذا العتققيل  إذا عتاق العبد اجلاين فيماإ

اخلالف يف ى ين علاألمرأقل  أو  فيؤخذ منه أرش اجلناية،يناألمران اجلمع بني كمإ بعد طالق اإلكذل

  .  البابكذل

ان كن إ واًان اجلمع بينهما شرعكمإ بعدم ،استرق بطل التدبري أو بيع للجنايةإذا  أنه مما تقدم يعلمو

:  حيث قاال،عنهما يك خالفاً البن اجلنيد والقاضي فيما ح، خالفهدلةظاهر األ إالّ أن ،ن عقالًك ممكذل

عنه  يكوالدروس اختاره فيما ح ، العبد يف قيمة نفسه بعد موت املوىلىيبطل التدبري بل يستسع ال

  .آخرتبعه بعض  وظهر البطالناأل أن كن يف املسالكل، بصري أيب لصحيحة

 ، عمداًسألته عن مدبر قتل رجالً:  قال،)عليه السالم(ورة هي املروية عن الباقر كحيحة املذوالص

   واؤشا فإن ون هلمكأولياء املقتول في إىل يدفع: فقال ،أًه خطلتقن إ و:قلت، يقتل به: فقال



٧٢

  . )١(كاملدبر مملون إ حممد أبا يا: مث قال، ليس هلم قتله واسترقوه

 عن مدبر )عليه السالم(ن ساحل أبا  سألت،هو خرب هشام بن أمحد و،خرآر للشيخ مستند كا ذورمب

 )عليه السالم(  أيب عبد اهللاروينا عن: قلت: قال ،شيء رويتم يف هذا البابأي  :قال ،أً خطقتل رجالً

 ئمرافيطل دم  عاىلسبحان اهللا ت: فقال، أعتق مات الذي دبره فإذاأولياء املقتول  إىل يرميه: قالأنه 

يف ى  مات مدبره استسعفإذاأولياء املقتول  إىل غلطتم بل يرميه: قال، ذا رويناكه: قلت، مسلم

  . )٢(قيمته

ى  فديته علأً حراً خطقتل العبد واملدبر رجالًإذا  : حيث قال،خر من املفيد يف املقنعةآ قول كهناو

ميوت  استخدموا املدبر حىت وأولياء املقتول فاسترقوا العبد  إىلدبربد واملياه دفع العدمل يؤ فإن ،سيديهما

  . )٣(حد عليه سبيلن ألكاحلرية ومل ي إىل  مات سيده خرج عن الرقفإذا، سيده الذي دبره

 من أًمدبر قتل خط:  قلت له،)عليه السالم(عن الصادق ، ون مستنده حسن مجيلكي أن نكميو

ميوت الذي دبره مث  أولياء املقتول خيدمهم حىت إىل دفع أىبن  فإ،يصاحل عنه مواله: قال ،يضمن عنه

  . )٤(سبيل عليه يرجع حراً ال

  . ه للمفصالتكالم يف املقام طويل الذيل نتركوال

  

                                                











٧٣

 لغريه مدة حياة املخدوم ولو جعل خدمته، املدبر بطل التدبريأبق إذا ( : الشرائعقال يف ):٨ مسألة(

  . )باقهإ يبطل تدبريه ب الغري ملكمث هو حر بعد موت ذل

دبره دبر حياة  إذا باق عن السيد فيما اإلكمنا خرج من ذلإ و،القاعدةى مقتض ألنه كذل و:أقول

ون ك عن الرجل ي)عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا:  قال،صحيح يعقوب بن شعيب إىل ضافةباإل، نفسه

ميوت الرجل خبمس  أن  قبلمة فتأبق األ، مات فهي حرةفإذاله اخلادم فيقول هي لفالن ختدمه ما عاش 

مات الرجل فقد إذا  :قال ،أبقت إذا يستخدموها أن  مث جيدها ورثته أهلم،ست سنني أو سنني

  . )١(عتقت

 لزم ،موت آخر أو مدبر بعد موت السيد أنه  نعلم هلمل و ل،الفرق بني التدبريينى مث بناًء عل

ى بناء العتق عل ألن ،يف الباقيى يستسع أن ان عليهكرر بعضه يتح حيث إنو، صيص لقاعدة العدلخالت

فاجلمع ، الغريى ون قيمة غري احملرر منه علك عدم األصلو، ما سبق يف بعض املسائل السابقةى التغليب عل

 يف مجلة من الروايات اليت يستفاد منها ك يقتضي االستسعاء خصوصاً بعد وجود مثل ذلدلةبني األ

  . كاملال

  

                                                





٧٤

 فإن ، بعد موت موالهاستفاد املدبر ماالًإذا ( :ع اجلواهرقال يف الشرائع ممزوجاً م :)٩ مسألة(

سب بقدر ما حترر منه كان له من الكال إ و،سبه لهكونه حينئذ حراً فكل، ل لهكخرج املدبر من الثلث فال

 أما ، املوىلةاوفى ان عتقه معلقاً علك إذا هذا، ك يف شيء من ذلإشكالخالف وال   بال،لورثةلوالباقي 

ميوت  أن  إىلالرقيةعن موت املوىل فإنه باق على  معلقاً على وفاة غريه كاملخدوم وتأخر موتهان كلو 

  . )حصول املعلق عليه إىل سبه هلم مطلقاًك ف،املخدوم

  .ك تقدم تفصيل ذلوقد، ان ماله له مطلقاًك الّإ و،ون مال العبد ملوالهى ك علهذا بناًء: أقول

حيرر مبوت املعلق   املورث حىتة الورثة بعد وفاكيف ملى يبق أنه ن املفروض الثاين فألالفرعأما 

ان التدبري ك إذا مما تقدم يعلم حال ما و،سب العبد ملوالهك أن ىون ماله للورثة بناًء علك في،موتهى عل

  . كذلكخمدوم  وبني موىل أو بني خمدومني أو ،ت أحدمهاومااً بني موليني كمشتر

 جائزاً كان ذلكما  ك، املوىلةهل جيوز للوارث الرجوع يف تدبريه بعد وفاو( : قالكاملسال مث إن

ان كمإومن ، م بعتقهكمل حي  جبواز الرجوع يف التدبري ماى النصوص والفتاوإطالقنظر من  ،للموىل

دين بعد له الرجوع يف تدبري أوالد املدبرة املتجد ومن مث مل جيز، املدبر  برجوع موىلكاختصاص ذل

 )داألواليف تدبري  تدبري املورث مبرتلة املوىل إىل ان وارثه بالنسبةكف، مل يدبرهمحيث إنه التدبري من 

   .ىانته

  بأنواع التصرفاتك يف اململوك وجواز تصرف املال،هكمالى  علك بقاء امللأصالةنه أخرياً رجح كل

  . رجحرجحه هو األ وما، يثبت املزيل أن إىل

صل الذي خرجنا عنه يف املدبر للنصوص الدالة عليه خالفه لألى قد يقو( أنه هر من يف اجلواوما

   املقتضية كيف ذل يمبرتلة املوص أو ونه موصياًكظاهرة يف لا



٧٥

   .)بشيء تأخر وقته مثالًى من أوصكهو حينئذ  إذ ،بقائهاإوجوب  وتهلعدم جواز تبديل وصي

تصرف يعطي حقهم يف  أي ن منك يتمكاملال  أنميمةضاً بكون الورثة مالك ألن ،غري ظاهر

مات  إذا  حيرر قبل موت املوىلولذا ،ليس املقام منه و،ان مبوازينهاك إذا تنفذ إمنا ونه وصيةك و،الرجوع

  . حمل تأملانت املسألة بعدكن إ و،املخدوم

  . واؤيفية شاكهلم جواز التصرف فيه بأية  ي مما يعطكامللى  البقاء علاألصلان ك كولو ش

  



٧٦

ان ك مرتني و بقدر قيمتهان له مال غائبكإذا ( :قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ):١٠ مسألة(

ل كمث ، وقف الثلثان و،فيه بال مانع ي لوجود املقتض،كثر وفاقاً لألقد دبر عبداً مث مات حترر ثلثه معجالً

 واملال الغائب مائتان مته مائة مثالًقي أن فلو فرض، قي املدبر بنسبتهما حصل من املال شيء حترر من با

هذا فثلث ى عل و، استقر العتق يف ثلثه خاصةتلف املائتان مثالًن إ و، منه ثلثاهنه مائة حترر حصل موقد

  . )سبهكتبعه  ومجعأالوارث تبني عتقه  إىل وصل املال فإن يوقف الباقي وتسابه بعد موت السيد لهكا

ان كفلو ، املعيار الواقع ال اخلارج إذ ،ثبات مقام الثبوت واإلمن اخللط بنينه إ رمبا يقال: أقول

وال فرق بني املال الغائب ، كذلكمل يتحرر  الّإ و،لتهد أطالقله مبجرد املوت إلكيصل ماله حترر 

  .كحنو ذل وعليه من جهة الغاصب واحلاضر اهول واملستوىل

 ولو من أكثر أو بقدر الثلثني أو لترتلان املال حني الوصل أقل من الثلثني ولو من جهة اكولو 

ل كان ك إذا ماكفهو ، أقل منه أو  امليت بقدر الثلثنيكن ميلاآل إذ ،م مع احلالكان احلكجهة الترقي 

  . ينخفض أو املال حاضراً مث يرتفع

م كان يف حك إذا نعم،  يد الغاصب اعترب اموع مالهيف وان للميت مال ولك فإذا ،انكيف كو

  وال بالعلم بالوصول،وصوله ال وبوصوله أ  واملناط باملال يف نفسه ال،عرفاً اعترب املوجود فقطالتالف 

  . بعدم الوصولو

دبر عبداً إذا ( :م الشرائع بقولهالك حيث شرح ، للمسألةكمنه يعلم وجه النظر يف تعليل املسالو

 أن ىعتقه موقوف عل ألن ،دبرمعسر مل يعتق مجيع املى دين عل أو باقي ماله غائب عن الورثة وماتو

  ).ة ضعفهكالورثة من التر إىل يصل

  ني قبل ثسبه يف الثلكما توقف كو( :ره أخرياً بقولهكما يظهر وجه النظر فيما ذك



٧٧

 حضر املال فإن ،مل الوارثك أالّإ وويف فإن ،ينفق عليه منه أنه  مبعىن،وصول املال توقف نفقته

   .)هاعتق أمجع رجع الوارث مبا غرم منو

 ،انكزعم عدمه و أو ،نك يومل له ماالً أن زعم فإن ،الزعم ون االعتبار بالواقع الكمما تقدم من و

  . بعضه أو لهكان املعيار الواقع بتحرر ك

  



٧٨

ن إ و،تابةك عتق بالتابةك المالى أد فإن ،وتب مث دبر صحكإذا ( :قال يف الشرائع ):١١ مسألة(

تابة كن مال السقط م و منه الثلثعتق الّإ و،خرج من الثلثن إ عتق بالتدبري مات املوىل أخر حىتت

  . )إشكاله وفي ،انت نقضاً للتدبريكاتبه كلو دبره مث  أما ،اتباًكان الباقي مك وتهبنسب

 ،كذل إىل ضافة عليه باإلويدل،  أدلتهماطالقتابة مطلقاً إلكالقاعدة مجع التدبري والى مقتض: أقول

 أن ملواله: فقال ، يعتقان عن دبرمة عن العبد واأل)عليه السالم( عبد اهللا ا سألت أب،بصري أيب صحيح

  .)١(شاءن إ اتبهكي

من  إالّ يباع املدبر ال: ما يف خرب وهبك ) الصالة والسالمعليه( علي بل لعله الظاهر من قول

  .)٢(نفسه

   .)ه بشرط رضاهونه املراد من النصوص اوزة لبيعكبل قد مسعت احتمال (: ويف اجلواهر

ه كالرجل يعتق مملو: )عليه السالم(براهيم إيب قلت أل:  قال،سحاق بن عمارإمراده مثل رواية و

 فال كرضي اململون إ :قال ،ان عن مثنه غنياًك فإن :قال، يبيعه: قال ،مثنه إىل عن دبر مث حيتاج

  . )٣(بأس

 إىل احتاج صاحبهن إ :قال ،ملدبر أيباع عن ا)عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت:  قال،وعن مجيل

   .)٤( فال بأسكاململو يرضإذا  :وقال، مثنه

  . غريمها من الروايات اليت تقدمت مجلة منها يف بعض املباحث السابقةإىل 

 كذل و، للتدبري قطعاًبطاالًإن كل له العتق مل يجعمال ليى لو دبره مث قاطعه علأما ( :مث قال الشرائع

  ، تقدير فعلى غايته الوعد بتعجيل العتق عل أن لوضوح

                                                











٧٩

 كتسبه العبد للمقاطعة ملكحينئذ فاملال الذي ي و،ون نافيةكحدمها فال تذ املقاطعة غري الزمة ألإ

  .ما يف اجلواهر كللموىل

يقترنان بواسطة  أو ،سكيع أو ،اتبه املوىلكي وموت خمدومى يدبره عل أن يصح أنه يعلم مما تقدمو

  . يليه مثالًكو أو لهيكو واملوىل

  



٨٠

ما ك، منفرداً أو  صح منضماًدبر محالًإذا ( :قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ):١٢ مسألة(

 يجير و،غريه وصلمه لألأ إىل تدبريه ييسر ن الك ول،كدمي مملوآو هدلة إذ  األطالق إل،يصح عتقه

ما لو صاحل عنه صح بال خالف كبالفعل و  أحينئذ فلو رجع يف تدبريه بالقول و،م التدبريكعليه نفسه ح

قل من ستة أشهر من حني التدبري صح أتت به أل فإن ،نعم البد من معرفة صالحيته للتدبري حينه، عندنا

 احلمل مل يصح لتبني عدم وجوده أكثرزيد من ان ألكن إ و،التدبري فيه لتحققه حينئذ وقت التدبري

م بتدبريه الحتمال جتدده وتوهم كاحلمل مل حيى اوز أقص يتجومل من الستة كثران ألكن إ و،حينئذ

   .) غري مرةكرنا ذلكما ذك تأخره األصل بل ،احلمل

العرف هم  ألن ،القاعدة هو االطمينان العريف يف محله حال التدبري وعدمهى مقتض أن والظاهر

  . عدمهاألصلان ك بال عرف كنعم لو ش، املعيار

  .ماًكسلم حمان أصل صحة عمل املك، ال وه أدبره حال وجود أنه نا يفككولو ش

ل كان الك الّإ و، أقرع بينهماازاً واحداًكأراد ولو ارت فإن ،أكثر أو ثننياولو دبر احلمل مث أتت ب

رمبا حيتمل تقسيم التدبري بينهما ن كل،  عدمهاألصلان ك ازاًكت ولو اركثر يف قصده األكولو ش، مدبراً

   .ىنثأراً وكذ أو ل واحدكشى ما علوكفرق يف  وال، ل مدبركفنصف 

  



٨١
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  كتاب املكاتبة

  

  

  

  

  

  

  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



٨٣

  

  

  فصل

  اتبةكيف حبث امل

  

 تبت القربةك يقال ،الضم واجلمع تب مبعىنكتابة من الكالك مصدر األصلهي يف :  اجلواهرقال يف

 إىل تبة النضمام بعضهمكوال، بعض إىل تابة ملا فيها من ضم احلروف بعضهاكمنه ال و،أت رأسهاكوإذا 

ن أك و،رهارراً يف نظائك مما مسعت مكلغري ذل أو ثر احلاصل منهلأل أو عرفاً اسم للعقد اخلاص و،بعض

 جيابإل وأ ،ىأد إذا تاب بينهما بالعتقك تبكل أو النجم إىل وجه املناسبة ما فيها من انضمام النجم

 من شأنه ون عوضها مؤجالًكتابة باعتبار كا توثق بالأل وأ، أوجب أي تبك من كنفسه ذلى عل املوىل

   .)١(تبوهكفاى أجل مسم  إىلتداينتم بدينإذا ﴿: تعاىل موافقاً لقوله ،تابةكاالستيثاق بال

فهي مثل ، والعبد تابة اليت حتصل بني املوىلكمن ال أا الفهم العريف إىل قربن الظاهر األكل: أقول

 )الفقه(رنا يف بعض مباحث ك ذوقد،  هلذاكتب ذاك وكتب هذا لذاك أي ،اتب فالن فالناًًك :قوهلم

، واحد معىنى عل إالّ تدل املادة الواحدة ال أن رراًكرنا مكذ ماك، اتبكاتبة والتكالفرق بني امل

  فاالحتماالت 
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  . من باب املتباينات الم اجلواهر من باب املصاديق الكورة يف كاملذ

  : ربعة األدلةاتبة األكاملى  فالدليل عل،حال أي ىعلو

م آتوه وعلمتم فيهم خرياًن إ اتبوهمكم فكميانأت كتاب مما ملك﴿والذين يبتغون ال: قال سبحانه

  .)١(مكمن مال اهللا الذي آتا

  . عن املؤمنني فضالً، فيها قطعي بني املسلمنيمجاعواإل

  . دليل عليه حلسنها يف اجلملةأيضاًوالعقل 

  : الروايات فهي متواترةأما 

علمتم ن إ اتبوهمك﴿ف: عز وجل يف قول اهللا ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، يبلما عن احلمثل 

  . )٢(الًوماعلمتم هلم ديناً ن إ :قال ،فيهم خرياً﴾

: عز وجلسألته عن قول اهللا :  يف حديث قال،)عليهما السالم(عن أحدمها ، وعن حممد بن مسلم

  . )٣(عنده ماالً أن علمتن إ اخلري: قال ،علمتم فيهم خرياً﴾ن إ اتبوهمك﴿ف

 اتبوهمك﴿ف: عز وجل قال يف قول اهللا أنه  يف حديث)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن احلليب

  . )٤(علمتم هلم ماالًَن إ اتبوهمك: قال ،علمتم فيهم خرياً﴾ن إ

ن إ اتبوهمك﴿ف: عز وجل يف قول اهللا )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن العالء بن الفضيل

  . )٥(علمتم هلم ماالًن إ :قال ،علمتم فيهم خرياً﴾

علمتم ن إ اتبوهمك﴿ف: عز وجل  قول اهللا يف)ه السالمعلي(  أيب عبد اهللاعن، وعن حممد بن مسلم

حممداً رسول  وأن له اهللاإال  أن يشهد أن اخلري: قال ،فيهم خرياً﴾
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  . )١(ون له حرفةكي أو تسب بهكون بيده عمل يكيو )صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

  .)٢(لمتم هلم ماالًعن إ :علمتم فيهم خرياً﴾ن إ﴿: تعاىليف تفسري قوله  يرو:  املقنع قالويف

 فادفعوهم )صلى اهللا عليه وآله(رأيتموهم حيبون آل حممد  إذا :يف تفسريها يروو :قال

  . )٣(درجة

ليس له  أن  يعلموهواتبه مواله ك عن العبد ي)عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت:  قال،وعن مساعة

اهللا  فإن ،ليس له مال أنه اتبة من أجلكه امل وال مينع،ان يسأل الناسكن إ واتبهكي: قال ،ثريك قليل وال

  . )٤(يقال احملسن معان و واملؤمن معان،يرزق العباد بعضهم من بعض

 اتبوهمكف﴿: عز وجليف قول اهللا  قالنه إ ،)عليه السالم(املؤمنني  عن أمري، سالموعن دعائم اإل

  . )٥(داء املالأى يعين قوة عل :علمتم فيهم خرياً﴾ن إ

  . )٦(اخلري هيهنا املال :ما قاالإ )عليهما السالم(  وأيب عبد اهللاجعفر أيب وعن

 سأله عن قوله رجالًن إ ،)عليهم السالم(طالب علي بن أيب  إىل ئمة بسند األ،وعن اجلعفريات

  . )٧(داء املاليعين قوته أل: )عليه السالم(قال  ،علمتم فيهم خرياً﴾ن إ اتبوهمكف﴿: تعاىل

   اتب أهل بريرةك: قالنه إ )عليه السالم(عن أمري املؤمنني ، سالموعن دعائم اإل
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هي  وتابتهاكر ك فلم ين)صلى اهللا عليه وآله(شة أمرها للنيب ئرت عاك فذ،انت تسألكبريرة و

  . )١(تسأل الناس

يا أمري : بري فقالك بني املسلمني فوقف عليه شيخ جلس يقسم ماالًنه إ ،)عليه السالم(وعنه 

واهللا ما هو : )عليه السالم( فقال ،اتب فأعين من هذا املالكأنا م وىما تركبري كنين شيخ إنني املؤم

  فجلس والناسن اجلسك ول،أهلها إىل دعتها فأنا أؤديها أونها أمانةكل و يدي وال تراثي من الوالددكب

 فجعل الناس اً مثقالًرحم اهللا من أعان شيخ: قالليهم وإفنظر ) عليه السالم(حول أمري املؤمنني 

  . )٢(يعطونه

 ،ثريكليس له قليل وال  وتابةكل عن العبد يسأله مواله الئسنه إ ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاوعن

  . )٣(اهللا يرزق العباد بعضهم من بعض فإن ان يسأل الناسكن إ واتبهكي: قال

 عليه ما رواه اجلعفريات بسند لويد، اًإمجاع وليست بواجبة نصاً وتابة مستحبةكال أن ىخيف وال

 اتبوهمك﴿ف: تعاىل قوله ،ليس بواجبات أربع من تعليم اهللا تعاىل:  قال)م السالمعليه(علي  إىل ئمةاأل

  . )٤(احلديث اتبك مل يكمن شاء تر واتب رقيقهك فمن شاء ،علمتم فيهم خرياً﴾ن إ

ما رواه اجلعفريات  إىل ضافة باإل،يخما يدل عليه التوارك ،أيضاً سالمتابة قبل اإلكانت الك وقد

   .)٥(ان عبداً حبشياًك ويمكاتب لقمان احلكأول من :  قال،) الصالة والسالمعليه(علي  إىل بسنده
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  . )١(أيضاًر الروايتني املتقدمتني عن اجلعفريات ك ذ،سالموعن دعائم اإل

، صولليفهم باألكتكبالفروع لفون كم م أل،أيضاًافر لعبده كتابة الكوالظاهر االستحباب يف 

م اهللا عن الذين مل كينها ﴿ال آية إىل ضافة باإلدلة األطالق إل،افركتابة املسلم للكما يستحب ك

 يف اختالف مراتب إشكال ال  نعم،)٢(تربوهم أن مكم من دياركم يف الدين ومل خيرجوكيقاتلو

  .افراًكو  أمسلماً أو )عليهم السالم(ونه موالياً هلم كاب من االستحب

ما هو الغالب يف ك، األولأفضلية  وغريمها والقوة أو الظاهر الفرق بني وجود املال أن ماك

  . صولما فصل وجهه يف األى املستحبات حيث هلا مراتب عل

د ك ويتأ،تسابكمانة واالمع األتابة مستحبة ابتداًء كال(: منه يعلم وجه التأمل يف قول الشرائعو

  ).ذا لو عدم أحدمهاك و،انت مباحةكان األمردم  ولو ع،كل اململوابسؤ

  . كذلى ال فلم جند خرباً يدل علإ و،مانة الديانةمراده من األ أن نعم الظاهر

ب لعدم حولو فقد الشرطان معاً مل يست(:  حيث قالكمنه يعلم وجه النظر يف قول املسالو

مانة  خاصة وهو األاألولولو اتصف ب، بالثاين أو  خمصوص باخلري املفسر ما األمرحيث إن، له ياملقتض

: تعاىل الستعمال اخلري فيه وحده يف قوله أيضاًرمبا قيل باالستحباب  و،له يب لعدم املقتضحمل يست

  والبدن ﴿: تعاىلقوله  و، الدينوهو صاحلاً  يعين عمالً،)٣(فمن يعمل مثقال ذرة خرياً يره﴿
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ريد باخلري املال وحده يف قوله أما ك، ثواب أي )١(م فيها خريكشعائر اهللا لمن م كجعلناها ل

وحيث يفقد : قال أن ىلإ ،)٣( خرياًكترن إ﴿: تعاىل وقوله ،)٢(نه حلب اخلري لشديدإو﴿: تعاىل

   .ىانته ) وقواه يف املبسوط،ره حينئذكقيل ت و،صلره لألكت ون مباحة والك تاألول أو الشرطان

 إطالقى ب االستحباب الظاهرة من الروايات يدل علرناه من مراتكذ ما إىل ضافةنه باإلإف

  .أيضاًنه نوع عتق إف، االستحباب ما تقدم من الروايات يف العتق

 إىل ان عتقها يوجب ذهااكما لو ك، ان من التزاحمكتابة جهة مرجحة للعدم كولو عارض ال

نه خارج عن املبحث يف كل،  أشبهما وان عتقه يوجب التحاقه بدار احلرب أك أو ،كحنو ذل أو الفساد

  . املقام

بل هي معاملة مستقلة بعيدة عن ، ليست عتقاً بصفة وال بيعاً للعبد من نفسهو( :الشرائع قال مث إن

  . )شبه البيع

معاملة  أو بيع للعبد من نفسه أو تابة هل هي عتق بعوضكاختلف العلماء يف ال: كقال يف املسال

 ،ان يف حصول العتق بالعوضكيشتر ويناألمرل من ك ومنشأ اخلالف وجود خواص بعض ،مستقلة

، العتق بالعوضكوقوعها بلفظ البيع  و،اخليارك ما جيعل منه أحكامتظهر الفائدة يف حلوق مجيع و

تها لبعض يف كيلزم من مشار وال،  خاصةأحكام مستقلة يتبعها كولواملم معاملة بني املوىل أا ظهرواأل

  . كثر واالستقالل مذهب األ،دريسإابن  ويب الصالحوا بيعاً ألكول بوالق، يلحق به مطلقاً أن مكح
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فال وجه ، اًالقاعدة لثبوت التغاير يف مفهوم الثالثة عرفى  هو مقتضكثراأل إليه ما ذهب: أقول

جتشم  إىل كحاجة بعد ذل وال،  املفهومك ذلأحكامتابة كيلحق ال حىتبعض ى  علحلمل بعضها

 يشترط لنفسه اخليار أن للبائع أنه نعم ما عن الشيخ من، العتق بالصفة أو لبيعاالستدالل لفرقها عن ا

، احكل عقد باستثناء النكالقاعدة دخول اخليار يف ى مقتض ألن ،يشترط غري ظاهر أن ليس للسيدو

  . عدمه فيهى حيث دل الدليل عل

  . )فلو باعه نفسه بثمن مؤجل مل يصح(: الشرائع قال مث إن

  .تابةكجهة المن  أي :أقول

فادة عن املبسوط جواز وقوعها بلفظ البيع إل يكولذا ح، ن بعيداًكتابة مل يكنعم لو قصد بالبيع ال

  . من نفسه إالّ يباع املدبر ال: ) الصالة والسالمعليه( علي عن، يؤيده خرب وهب و،املراد

 قال يف مثالً، الفقهاءالم غري واحد من كما يظهر من ك ،يصح بيع العبد من نفسه أن وال يستبعد

 وال ،شراء القريبكذا فقبل عتق ك بكنفس أو ك رقبتك قال بعتفإذاجوزنا بيعه عليه ن إ( :الدروس

ون كيف يكولو صح ف، نسان نفسه اإلكل ببعد ملك ويش،ما مركمع الشرط عند الشيخ  إالّ والء عليه

   .))١(أعتقالوالء ملن : )هللا عليه وآلهصلى ا( واالشتراط خيالف قوله ،مل يعتقه أنه الوالء للبائع مع

 والندرة ال توجب ،ونه عقالئياًك و البيعأدلةورة غري وارد بعد عموم كت املذشكاالن بعض اإلكل

بعيدة عن شبه  (البيع يف ذيل قول الشرائعى ت اجلواهر عل أن إشكاالماك،  والعمومطالقانصراف اإل

   كيقتضي قبول املشتري باملل و، واملبيع هنا هو املشتري، واملشتريبالذي يقتضي املغايرة بني البائع) البيع
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ان األمروهنا ، اً للبائعكاً للمشتري واملعوض ملكون العوض مل كييقتض و،كوهو منتف عن اململو

 بني املشتري ك امللإضافةفالبد من حتقق ، آخر إىل ة من شخصكالبيع انتقال عني مملو أن ىعل ،للموىل

 العبد يتوقف كن ملوأل، تغاير املضافني املفقود يف املقامى  علضافة لتوقف اإل،منتف هنا وهوبيع وامل

 آخر ومن مث ال يصح بيعه ماالً، يباع عبده ن السيد الوأل، ه فيدوركمتلى حريته موقوفة عل و،حريتهى عل

آخره  إىل ،مالى  علقأعتما لو كعتق يف احلال  وانت بيعاً لثبت املال يف ذمتهكنه لو وأل،  واحداًقوالً

  . غري ظاهر

تاب كوقد أجبنا عن بعضها يف  ،لو قيل به طالقتقاوم اإل أن نكتتم ذ هذه الوجوه االعتبارية الإ

  .البيع

  . خالفه ينعم االحتياط يقتض،  اهلبة املعوضةكذلك و،ومنه يعلم صحة الصلح بينهما

  ). خيار الستابةكيثبت مع ال وال(: الشرائع قال مث إن

حيث ورد يف البيع  إمنا دليل خيار الس و،تابة ليست بيعاًكال أن  ملا عرفت من،رهكما ذك وهو

  . واملناط غري جار،بدليل إالّ  مل يثبتاألصلفهو خالف  ،البيعان باخليار مامل يفترقا :إن

خترناه فيما ما اك كالعبد ميل أن ى بناًء عل،ن به بأسكقصد البيع مل ين إ أنه ما تقدمى نعم مقتض

  أو،ألف درهمى  أنت حر عل:لو قال له: (ولذا بناه عليه يف الدروس قال،  فيأيت خيار الس فيه،سبق

   .)تابةكحلاقهما بالإن كمي و والثاين تعليق،كميل العبد ال ألن  قيل يبطل،لفاً فأنت حرأأعطيتين ن إ

 األولقصد البيع فن إ و،بة صح فيهماتاكقصد ال فإن ، تابع للقصد أن األمرالقاعدةى مقتض و:أقول

  . نشاءإ فالتعليق ليس بالّإ و،عطاءقصد التنجيز صح فيما جنز احلرية زمان اإلن إ والثاين، صحيح



٩١

 كمل أجد ذل(: قال ر ما تقدم عن الدروسكذ أن نه بعدإف، الم اجلواهركومنه يعلم وجه النظر يف 

مشروعية كمشروعية هذين القسمني  إىل مرجعه و،تب الشافعيةك بعض يف ونعم ه، حد من اخلاصةأل

ونه ك باعتبار األولنعم قد يقال بصحة ، صولنا اليت منها حرمة القياسأيوافق  الى ما ترك وهو، تابةكال

 تابة يف شيء قطعاً والكليس من ال و،صحة التعليقى والثاين بناًء عل، تهوقد عرفت صح، شرطاً يف العتق

  .)١()من ملحقاا

، أيضاًتيانه هنا إأربعة  أو ونه بأطراف ثالثةكتاب البيع من صحة كرناه يف كما ذى مقتض مث إن

 كأعطي: يقول زيد لعمرو أو ،تابةك بعنوان الك مائة منجماً يف قبال حترير عبدكأعطي: فيقول زيد لعمرو

  . التأمل إىل  حباجةانت املسألة بعدكن إ و،كدول ذا يف قبال حرية عبدك

  ).شبهاألى جل علوال تصح من دون األ(: ائعمث قال الشر

 إطالقالرقية اليت ال يعارضها ى  بقاء العبد علأصالةب(استدل له  و،)شهراأل (أضاف اجلواهرو

 أو ،ياً لعدمهوا مساحتماله احتماالً أو ،جل يف مفهومهادخول األى  بعد دعو،تاب والسنةكتابة يف الكال

   .)ظة النصوصانسياق املؤجل منها خصوصاً بعد مالح

بل هو الذي ، ه ال يقاومهحنو وصولر من األكذ  وما،دلة بعض األطالقيبعد الصحة إل ن الكل

: تعاىلن االستدالل مبثل خرب العالء يف تفسري قوله ك ال ميكبعد ذل و،رادة الشارع العتقإيستأنس له من 

  . )٣(تنقصه منها أن دن تريكتضع عنه من جنومه اليت مل ت : قال،)٢(توهم من مال اهللاآو﴿

                                                



 





٩٢

:  قلت،اتبةك يف صحيح معاوية بن وهب يف حديث املأيضاً )عليه الصالة والسالم(وما ورد عنه 

حيول   حىترخاآلالنجم  إىل يؤخر النجم أن اتبكعجز املن إ قضاتنا يقولونن إ :قال ،فما حد العجز

ان يف ك إذا يؤخر جنماً عن أجله أن ه ليس ل،مةارك ال وال: قال ،فما تقول أنت: قلت، عليه احلول

  .)١(شرطه

مل  عدم صحة ماى ال داللة فيها عل ف،ان هلا أجلك إذا فيماحيث إا  ،غريها من الرواياتإىل 

  . المكن هلا أجل مما هو حمل الكي

ى غريه على فك فال ي،داء املال عادةأن فيه من كاعتبار أجل يتم األوىلبل (: اجلواهر قال مث إن

  . )حوطاأل

ان خالف ك اتب مع العلم بالعجزك فإن ،نكتابة احتمال التمك الأدلةظاهر  حيث إن: أقول

ما سيأيت فيمن تأخرت ى ال رد رقاً علإ و،يدفع أن  صحت بشرطاتب حمتمالًكن إ أنه ماك، دلةاأل

  . جنومه

  . ) والقبولجياباإل إىل مهاكيفتقر ثبوت حو( :مث قال الشرائع

 جيابالماً حول اإلكتاب البيع كرنا يف كوقد ذ، سيده وبني العبد عقد ألنه ،هركذ ماكهو : أقول

  .والقبول

 اليت دلةاأل للصدق عرفاً ولسائر ،أيضاًرناها يف البيع هنا ك بأقسامها اليت ذةوالظاهر جريان املعاطا

 لعدم ثبوت الإشكختلو من  ا اله فيةاملعاطان إ( : اجلواهر فيه بقولهإشكالف، تاب البيعكتقدمت يف 

  . حمل نظر، )فيه ان فيه ماكن إ و،نعم أقواه الثبوت عند بعض للصدق عرفاً، سرية عليها

أضاف  و،)جل والعوض مع تعيني األ،كاتبتك :يقول أن اتبةكفي يف املكيو( :الشرائع قال مث إن

  .قبلت: يقول العبد أن :الشروح عليه

                                                





٩٣

ان العبد ك أما إذا ،كتيار واحلرية وامللخاالوالعقل و البلوغ :كاتبة من املالكيشترط يف امل: أقول

  . السيدإجازةه فالالزم تاتبكأراد م واً لعبدكمال

ان التصرف كولو ، يتصرف يف ماله أن نكاملفلس ال يتم ذإ، فلس أو ون حمجوراً بسفهكي الوأن 

  .تاب احلجرك رناه يفكما ذكطبق املصلحة ى عل

 سيدان كان هناك إذا  فيما،ماكاتب أحدك أحدنا :ل سيدانيقو أن  فال يصح،ون معيناًكيوأن 

 مراداً به النصف املردد بني نصفيه ،كاتبنا نصفك :كا عبداً بالتشريكمل إذا قال أحدمها فيما أو ،لعبدين

  .عامة الدلة لألكل ذلك، ال النصف بينهما

  . ما عرفتى عيناً قادراً علون مكي وأن ،يقبل وأن ، خمتاراًون بالغاً عاقالًكي أن العبد فيلزمأما 

والقبول   من املوىلجيابون اإلك  وال،القبولى  علجيابوال يشترط اللفظ وال العربية وال تقدمي اإل

  .ليهاإالعرفية منها فالدليل منصرف  أما ، غري العرفيةةوال املواال، سكفيصح الع، من العبد

  . رارهكت إىل غريه مما الحاجةتاب البيع وكرناه يف ك ملا ذكذل و،يشترط عدم التعليقو

بل : قيل و،نعم: قيل ،ك أديت فأنت حر مع نية ذلفإذا :قوله إىل هل يفتقرو( :الشرائع قال مث إن

  . ) وهو أشبه،أغفلها أو عتق سواء نطق بالضميمةى  أدفإذا ،النية مع العقد يفكت

بل جعله ، كثراأل إىل نسب و الذي اختاره يف املبسوطوهو ،القاعدةى ره هو مقتضكما ذ: أقول

  .أيضاًدريس إابن  إىل  بل نسب،اخلالف باالشتراط يكقال يف حمن إ و،مذهبناى مقتضالشيخ 

فالبد من مائز ، اتبة الشرعيةكبني امل واتبة بني املراسلة واملخارجةك لفظ املك باشتراكاستدلوا لذلو

رنا يف غري باب كبل قد ذ، هور والقصدللظ ،ىخيف ال ه ماوفي، الصريح إىل كمن لفظ خيرجها عن االشترا

   ،نية و لفظكان هناك إذا  فيماأيضاًالظهور  إىل من أبواب الفقه عدم االحتياج



٩٤

 إىل حاجة از بالكفي يف النية االرتكي أنه ماك،  أشبهما وااز أ أو كعدم االشتراى دليل علال ذ إ

  . طارخاإل

نشاء تفاء باإلك لال،خطاره يف البالإ وكنية ذلإىل  املتجه عدم االحتياج(:  قال يف اجلواهراولذ

ان كن إ و،ناية يف العقدكعدم جواز الى مع النية بناًء عل ال مل جيز حىتإو، كونه صرحياً يف ذلكاملزبور ل

 ليس هو إذ ، جواز العقد باللفظ احلقيقي واازيدلة األإطالق باقتضاء ، فيهشكالر اإلكمنا ذ رركقد ت

   .) املقاصد اليت تربز ماغريه منكإالّ 

، اتبةكحقيقة امل ألا  ال،اتبةكهي بيان قسم من امل إمنا رهكذى الروايات الدالة عل أن منه يعلمو

  . تيةما ستأيت مجلة منها يف املسألة اآلك

 أعتقشيئاً ى أد إذا اتبكاملن إ : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، يؤيد ما رواه حممد بن مسلمو

  . )١(هو عجز فهو مردود فلهم شرطهمن إ يشترط مواليه إالّ أن ،ىما أدبقدر 

ن إ : فقال،اتبتهكبعض مى أد إذا اتبك يف امل،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، ويف رواية احلليب

عجز ن إ ان شرط عليهك فإن ،ن عند شروطهمواملسلمو ،ونيشترطون وهم اليوم يشترط انوا الكالناس 

   .)٢( عليه مل يرجع يشترطملن إ و،رجع

  . كغري ذلإىل 

 إىل رشادت اإلكتلميذه الشهيد يف ن ومن الغريب ميل الفخر(: رناه قال يف اجلواهركولذا الذي ذ

 أن بل ظاهر الثاين منهما، جل والعوضر األكذى الصيغة املشتملة عل إىل اعتبار اللفظ املخصوص مضافاً

  . )جياب من تتمة اإلكذل

                                                







٩٥

  قبل عندالّإ و، مل يقبل منه،غلطاً أو  أردت غريه جمازاً:جاء باللفظ الصريح مث قالن إمث إنه 

  . أبصر بنية ألنه التنازع

جل ر األكذ والعقدى يقتصر عل أن واملطلقة، مطلقة ومشروطة: تابة قسمانكوال(: مث قال الشرائع

 ان للموىلكعجز  فمىت، قعجزت فأنت رد يف الر فإن :كيقول مع ذل أن واملشروطة، والعوض والنية

   .)رده رقاً وال يعيد عليه ما أخذ

 ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، بن وهبفعن معاوية  ، متواتر الرواياتكذلى  علويدل: أقول

أنا يف حل  وهي عجزت فهي رد يف الرقن إ اشترطت عليها ويتام لنااتبت جارية ألكين إ: قلت له: قال

ان ك )عليه السالم(علياً ن إ كسيقال ل وك شرطكل: )عليه السالم( يل فقال: قال ،كمنمما أخذت 

 قبل )عليه السالم( علي  من قولكان ذلك إمنا : فقل،اتبتهكمن مى اتب بقدر ما أدك يعتق من امل:يقول

  . )١(ان هلم شرطهمك فلما اشترط الناس ،الشرط

 بقدر ما أعتقشيئاً ى أد إذا اتبكملان إ : قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، وعن حممد بن مسلم

  . )٢(هو عجز فهو مردود فلهم شرطهمن إ يشترط مواليه إالّ أن ،ىأد

الناس ن إ :فقال ،اتبتهكبعض مى أد إذا اتبك يف امل،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن احلليب

 ،عجز رجعن إ ط عليهان شرك فإن ، واملسلمون عند شروطهم،يشترطون وهم اليوم يشترطون انوا الك

  . )٣(مل يشترط عليه مل يرجعن إو

  :  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، عمن أخربه، عن أبان، وعن احلسن بن علي

                                                

 



 



٩٦

  . )١(جيوز عليه ما شرطت عليه: قال ،اتبكسألته عن امل

 ان الناس الك: اتبك يقول يف امل)عليه الصالة والسالم( عبد اهللا مسعت أبا:  قال،وعن احلليب

ى جيلد يف احلد عل و، فهم اليوم يشترطون واملسلمون عند شروطهم،عجز فهو رد يف الرقن إ يشترطون

  . )٢( منهأعتققدر ما 

ن إ أنه يشترط عليه مواليه واتبكاتب يك يف امل،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، أيضاًوعن احلليب 

  . )٣(خذه مواليه بشرطهميأ: قال ،هلم ما أخذوا منه وكعجز فهو مملو

يرد يف  أن عجزن إ اتب شرط عليهك يف م،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، وعن حممد بن مسلم

  . )٤(املسلمون عند شروطهم: قال ،الرق

ذا ك ،)٥(جيوز عليه ما اشترطت عليه: فقال ،اتبك عن امل)عليه السالم(سئل الصادق  و:قال

  . رواه يف الفقيه

عجز رد يف ن إ اتب شرط عليهكقال يف منه إ ،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، سالموعن دعائم اإل

 فعجز رد يف كشرط ذلإذا  :)عليه السالم(  أبو عبد اهللاقال. املسلمون عند شروطهم:  قال،الرق

  . )٦( وهم اليوم يشترطونه واملسلمون عند شروطهمكيشترطون ذل  الان الناس أوالًك والرق

:  قال،)عليهم السالم(عن آبائه ، بن جعفرى عن موس، سناده الصحيحإي يف نوادره بوعن الراوند

  عليه  ياتبته مث بقكمى اتباً أدكم أن لو: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا 

                                                















٩٧

  . )١(أوقية رد يف الرق

  . )٢( عنه مثلهوعن اجلعفريات روايته

  . )٣(عليه درهم ياملشروط رق ما بق: قالأنه  )هصلى اهللا عليه وآل(عن النيب ، وعن غوايل اللئايل

  . )٤(عليه درهم ياتب رق ما بقكامل:  قال)عليه السالم(وعنه 

أميا رجل  و،اقيعشرة أو الّإمائة أوقية فأداها ى لاتب عبداً عكميا رجل أ:  قال)عليه السالم(وعنه 

  . )٥(اتبكعشرة دنانري فهو م الّإمائة دينار فأداها ى اتب عبداً علك

ى ان يستسعك )عليه السالم(علياً ن إ :)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن قاسم بن سليمان

  . عجز فهو رقيقن إ ونوا يشترطونكم مل يأاتب كامل

  . هلم شروطهم :)عليه السالم(  أبو عبد اهللاوقال: قال

  . )٦(و عجز رد رقيقاًه فإن اتب ثالثة أجنمكينتظر بامل: )عليه السالم(وقال : قال

 علي بن عن،  بن احلسنعبد اهللامثل ما عن ، كذلى الروايات املطلقة حممولة عل أن ومنه يعلم

 بعضهم نصيبه مث أعتقاتب قوم كسألته عن م:  قال،)عليهم السالم(بن جعفر ى عن أخيه موس، جعفر

  . )٧(ا بقيفيمى يعتق مبا يعتق مث يستسع: قال ، ما حالهكاتب بعد ذلكعجز امل

   أو التقيةى خبار املتقدمة علبار املنافية لألاألخما يعلم لزوم محل بعض ك

                                                







 









٩٨

فال يعتق ، اتبة قسماً واحداً وهو املشروط عندناك جعلوا املعامةال ألن ، أشبهومااالستحباب أى عل

  . بأداء مجيع املال الّإ

عجز فهو ن إ اتب يشترط عليهكملسألته عن ا:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، خرب جابرففي 

ثالث  يميض يرد يف الرق حىت ال: )عليه السالم(جعفر  أبو فقال ،شيئاً ييؤد أن رد يف الرق فعجز قبل

  . )١(يردوه يف الرق أن ضرباً فليس هلمى  أدفإذا ،ىيعتق منه مبقدار ما أد وسنني

 ،أحد شيئنيى حممولة علا إ :ها وجه هذه الرواية وما أشبهالمه يف كيكر الشيخ يف حمكولذا ذ

  . االستحباب دون الوجوبى ون حممولة علكتر أن خاآلوالوجه ، عامةون وردت موافقة للكت أن أحدمها

 م الرقكمه يف الرق واملواريث حكاتب حكوامل:  قال)عليه السالم(ومنه يعلم الوجه يف الرضوي 

صارت  إذا احلرية ألن ،م احلركمه حك حالنصف صارى  أدفإذا، اتبتهكيؤدي النصف من م أن إىل

م أشرط  فإن  عتقه أجازأعتق إذا نهأو، العبودية فصار حراً يف نفسهى والعبودية سواء غلبت احلرية عل

منا بلغت احلرية إو، تابة عليهكيستتم ما وقعت ال تابة أداه حىتكمن ال يبق ماى وعل، كأحرار فالشرط أمل

  . )٢(حراراألى جمر يمات أجرن إ و،ان ممنوعاً من البيعكعليه ى يبق إذا نهكمل مي إذا يف النصف وما بعد

،  نفسهكيعلم من حاله العجز عن ف أو ،جنم إىل أن يؤخر جنماً وحد العجز(: الشرائع قال مث إن

  ).يؤخر جنماً عن حمله وهو مروي أن :وقيل

  ، بشيء من املالكاتبتك :يقالن  أفال يصح، جل واملقدار معيناًون األكالظاهر لزوم  أن خيفىال 

                                                







٩٩

 لدليل الغرر كوذل، يعلمه أحدمها ال أو ،مها ال يعلمان القدراتب زيد عبده وكما   بقدر:يقال أو 

مل يعلم هو قوته الشرائية ن إ وان عند العرف معلوماًك أما إذا ،كذل إىل  يف املقامدلةوانصراف األ

 فيقول يف ،ويت عن دينار العراقك وال يعرف نسبة دينار الان عراقياًك إذا ماك، عدم البأس به فالظاهر

ولذا تعارف ، لزوم مثل هذه املعرفةى نه يصح لعدم الدليل علإ ف،وييتك مبائة دينار كاتبتك :ويتكال

  . نقده ومل يعلم املتعامل النسبة بني نقدهمن إ والتعامل يف بلد آخر بنقدهم

بل ، كغري ذل أو دهن بيض أو أو  من ثوب، له قيمةه ممااتبة بالنقد تصح بغريكما تصح املكو

غري  إىل ، من املدرسة املوقوفةكتعطيين غرفت أن ى علكاتبك أ:ما لو قالك واحلق ،أجيار الداركباملنفعة 

  .  واملناططالق لإلكذل

أول الشهر ومل يعلم  إىل :قال أما إذا ،أجل ما ومل يعينه بطل إىل :قال  فلو،جل حال األكذلكو

  .تاب الصالةك من مةاقروا مثله يف باب اإلكوقد ذ، عشرون يوماً مل يضر أو أياممنه عشرة  يبقهل 

أن ك، مل يعرف أحدمها يوجب الغرر املبطللو ذإ، ليهماكمبعرفة  اتبةك املل شرط جائز يفكيصح و

 بدليل ،كحنو ذلو  الفالينبالشرط أو ان الفالينك امليف والفالين أ تسلمين املال يف البلد أن  إىل:يقول

ن عند شروطهماملؤمنو .  

 أو تابةكاتب عن مال الكعجز املإذا ( :كالتقدمة عن الشرائع فقد قال يف املسأما شرح العبارة امل

 درهم من آخر عن وانت مشروطة رجع رقاً بالعجز ولكن إ نكل، الفسخ يف اجلملة بعضه جاز للموىل

  ).كذلك فاألولجم ان عجزه عن النكانت مطلقة وكن إ و،املال

  ،العجز  يف حدصحابوقد اختلف األ(: قال أن إىل



١٠٠

 أن  إىلتأخري مال أجل  مبعىن،جنم آخر إىل حده تأخري جنم أن  إىلتباعهأ و فذهب الشيخ يف النهاية

بالغيبة  أو باملطل أو  التأخري بسبب العجز عنهكان ذلكسواء ، احللولى جيتمع املاالن عل وحيل أجل آخر

 أو ،ته العجز يف املعىنك وملشار،هذا الشق جماز باعتبار قسيميهى  اسم العجز علإطالق و،ذن املوىلإبغري 

  . جنم إىل مل يؤخرن إ ويعلم من حاله العجز بعد حلول النجم عن أدائه

حده  أن  إىلثري من املتأخرينك ودريسإذهب مجاعة منهم املفيد والشيخ يف االستبصار وابن و

ان كلو  حىت، وسواء علم من حاله العجز أم ال، سواء بلغ التأخري جنماً آخر أم ال، حملهتأخري النجم عن 

خر شاذة أويف املسألة أقوال ، أخره عن وقت حلوله ولو قليالً إذا داء فمطل به جاز الفسخاألى قادراً عل

   .ىانته )رهاكأعرضنا عن ذ

عن ، ن وهببفهو صحيح معاوية   ـالقول الثاينأي ـ  الشرائع بأنه مروي إليه أما ما أشار

عجز ن إ اتبتها وقد شرط عليهاكاتبة أدت ثلثي مكسألته عن م:  قال،)عليه الصالة والسالم(الصادق 

ترد ويطيب هلم ما : قال ،حنن يف حل مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها جنمان والرق إىل فهي رد

  . )١(ذمإب إالّ اً واحداًتؤخر النجم بعد حله شهر أن ليس هلا: وقال، أخذوه

يتام لنا واشترطت اتبت جارية ألكين إ: قلت له:  قال)عليه الصالة والسالم( عنه رخاآلصحيحه و

 ،ك شرطكل: فقال يل: قال ،كأنا يف حل مما أخذت من وهي عجزت فهي رد يف الرقن إ عليها

   يعتق من :ان يقولك )عليه السالم(علياً ن إ كسيقال لو

                                                





١٠١

 ، قبل الشرط)عليه السالم( علي  من قولكان ذلك إمنا : فقل،اتبتهكمن مى  بقدر ما أداتبكامل

عجز ن إ قضاتنا يقولونن إ :فقال ،وما حد العجز: فقلت له، ان هلم شرطهمكفلما اشترط الناس 

وال ال : فقال ،فما تقول أنت: قال قلت، حيول عليه احلول  حىترخاآلالنجم  إىل اتب يؤخر النجمكامل

  . )١( يف شرطهكان ذلك إذا يؤخر جنماً عن أجله أن  ليس له،مةارك

 عن أمري، سالم ملا عن دعائم اإل،كثراأل إىل مث من روايات النجم يستظهر االستحباب بالنسبة

عجز عند  إذا ميهل أنه يعين ،جنمان يتواىل يرد يف الرق حىت ال: قالنه إ )عليه الصالة والسالم(املؤمنني 

هذا من  ،)٢( حل عليه الثاين ومل يؤد رد يف الرقفإذا، حيل عليه الثاين أن بني وما بينه إىل  النجمحمل

   .سالمتفسري دعائم اإل

عجز ن إ اشترط عليهرجل عبده واتب كن إو : متون الرواياتو الذي ه،وعن الصدوق يف املقنع

  . )٣( عجز رد رقيقاًهو فإن اتب ثالثة أجنمكينتظر بامل وفهو رد يف الرق فله شرطه

عجز مل يرد يف  إذا اتبكامل:  قال)م الصالة والسالمعليه(علي  إىل ئمةوعن اجلعفريات بسند األ

  . )٤(يه جنمانلع تتواىل الرق حىت

اتب بعد كان يؤجل املك ):م السالمعليه( علي عن، عن أبيه، عن جعفر، وعن احلسني بن علوان

رده رقيقاً الّإم حبريته وأقا فإن مهما يعجز عامني يتلو)٥( .  

                                                













١٠٢

 ،ى أدفإذا: قال أنه  إالّ، مثله)م السالمعليه( علي عن، عن أبيه، عن جعفر، البختري أيب وعن

  . )١(رده رقيقاً الّإو

عجز فهو رد يف ن إ اتب يشترط عليهكسألته عن امل:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، براوعن ج

 ميضي ثالث سنني يرده يف الرق حىت ال :)عليه السالم(جعفر  أبو فقال ،اًيؤدي شيئ أن  فعجز قبل،الرق

  . )٢(يردوه يف الرق أن  فليس هلمضرباًى  أدفإذا ،ىيعتق منه مبقدار ما أدو

عجز إذا  :ان يقولك ،)م السالمعليه( علي عن، عن أبيه، عن جعفر، سحاق بن عمارإوعن 

  . )٣(اًكرد مملو الّإاتبته وكقام مب فإن عامني أو ينتظر عاماًن كاتبته يف الرق ولكاتب مل ترد مكامل

ى ان يستسعك )عليه السالم(علياً ن إ :)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن القاسم بن سليمان

هلم : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو وقال: قال. عجز فهو رقيقن إ ونوا يشترطونكم مل يأاتب كامل

  . )٤(هو عجز رد رقيقاً فإن اتب ثالثة أجنمكينتظر بامل: )عليه السالم(قال و: قال. شروطهم

 ملا عامةة للقفون وردت مواكت أن أحدمها:  شيئنيالوجه يف هذه الروايات أحدن إ :ولذا قال الشيخ

  . دون الوجوب االستحبابى ون حممولة علكتر أن خاآلوالوجه ، ية بن وهبوتقدم يف رواية معا

هلذه الروايات   واضح الكذل و،)مع العجز الصرب عليه يستحب للموىلو( :لشرائعوقال يف ا

  .املديون مطلقاًى  بل الستحباب الصرب عل،فحسب

  يريد الندب  إالّ أن ظاهر الوجه حتديد الصدوق العجز بالثالثة فغريأما 

                                                











١٠٣

ومن ، يار ما يفهمونهفاملع، المكليهم الإى العرف هم امللق ألن ، ال دقيالتأخري عريف أن والظاهر

  . صولرناه يف األكما ذكم ال يفهمون الدقة أالواضح 

ون املراد من الشرط ك مع فرض ،ويتحقق بصدق امسه بالتأخري عن احملل ولو حلظة(: فقول اجلواهر

  .حمل تأمل، )حتقق أصل ماهيته

رف عتفادة الد اسعيب ال ،طريقي أو له الفسخ علم بعجزه جاز إذا وهل التأخري موضوعي حىت

املراد ( :فقول اجلواهر، غداً ونعاجز عن املشي اآلنه إ اًإطالقاملشي ى ولذا يقال ملن ال يقدر عل، الثاين

 قبل حلول النجم ن ختلفه ولو ببذله من أحد مثالًكمي وة،بالعلم هنا الظن الغالب لتعذر العلم حقيق

  . فيه ماى خيف ال، )الثاين

والواقع هو مدار ، شف اخلالفكن لرده أثر لكالرق فظهر خالفه مل ينعم لو قطع بالعجز فرده يف 

  .م ال القطعكاحل

ن من كفلو حصل من متربع ولو بيت املال مل ي، املراد بالعجز أعم من نفس العبد أن والظاهر

  .العجز يف شيء

 والنجم﴿:  قال سبحانه،ب والنبات النجمكوكل من الك ولذا يقال ل،ظهر مبعىن) جنم( مث إن

رادته إان حيتمل كن إ و،رواكما ذك للشجر تفسريه بالنبات مبناسبتهى ناًء عل ب،)١(والشجر يسجدان

سواء يف أعاله ، مرهوخاضع أل تعاىل وون ساجد هللا سبحانهكل شيء يف الك أن ب مبعىنكوكال

  . الشجركسفله أ أو بكوكالك

 بانإهذا  :منه يف احلديث و،أصله الوقت وجلاألى يطلق النجم غالباً عل( :كسالقال يف امل

 ان العرب ال يعرفون احلسابك :يقال و،وقت ظهورهأي  )صلى اهللا عليه وآله( يعين النيب ،جنومه

 فسميت ،كطلع جنم الثريا أديت حق إذا :فيقول أحدهم، طلوع النجوم واملنازلى يبنون أمرهم علو

  املال ى  علأطلقمث ، وقات جنوماًاأل

                                                

 



١٠٤

  . )١()هذا هو املراد هنا و،جل األكلاعول عليه يف ذ

انت مشروطة فهي كن إ :قيل و،مشروطة أو انتك مطلقة ،تابة عقد الزمكوال: الشرائع قال مث إن

يعجز نفسه بل جيب  أن للعبد أن وال نسلم، أشبه األوليعجز نفسه و أن له ألن جائزة من جهة العبد

تابة وجوب ك من حيث اقتضاء عقد الإشكاله وفي جيرب ال: وقال الشيخ،  ولو امتنع جيرب،عليه السعي

  . الفسخ ان للموىلكن لو عجز كل، جبارشبه اإلان األكالسعي ف

،  اختاره الشرائع تبعاً جلماعة من الفقهاء من املتقدمني واملتأخرينما والقاعدة هى مقتض: أقول

 ،)٢(عقودلوفوا باأا الذين آمنوا يا أيه﴿: تعاىل لعموم قوله ، يف العقود اللزوماألصلعقد و ألا كوذل

 ، بني السيد والعبدكفرق يف ذل تابة الزماًً الكان عقد الك وحيث ،تاب البيعكرنا تفصيله يف كوقد ذ

  . تابة املطلقة واملشروطةكبني ال وال

قد تقدم صحة  أنه ماك، شاءن إ دنعم قد عرفت استثناء صورة عجز العبد حيث يفسخ السي

داء حق جرب ألأ تعاجز العبد فإذاوعليه ، املؤمنون عند شروطهمل منهما لعموم كلشتراط حق الفسخ ا

  . سائر العقودكالقبول ى لو أراد رفع يده عن القبول أجرب عل املوىل أن ماك ،املوىل

 فهو قول الشيخ ،جائزة من طرف العبد مطلقاً والزمة من طرف السيد أا  وهو:أما القول الثاين

 يف املسألة وال أخبار إمجاعال  أنه ن من الواضحكل، أخبارهم و الفرقةإمجاعحتج عليه ب وا،يف اخلالف

  . ولعله أراد ما استفاده من أخبار االستحباب، خاصة

   ، واملشروطة من طرف املوىل، لزوم املطلقة من الطرفني:والقول الثالث

                                                



 



١٠٥

 الزمة من جهة املوىلا  أخالف قومكى ح أن نه بعدإ ف،مبسوطه يكوقد اختاره الشيخ يف حم

انت كن إ تابةكال أن والذي يقتضيه مذهبنا: قال ،الزمة مطلقاً أا آخرين و،جائزة من جهة العبدو

 فهي الزمة من جهة السيد انت مقيدةكن إ و،حدمها الفسخليس أل ومن الطرفني مطلقة فهي الزمة

  . تسابكاالى عجز مل جيرب عل فإن ،جائزة من جهة العبدو

الشيخ يف اخلالف من جواز  إليه  مبا أشاركوجه ذل و،دريس الشيخ يف هذا املذهبإتبع ابن وقد 

  .سب ومل جيز ردهكال لوجب عليه التإله تعجيز نفسه و أن ىفدل عل، رده يف الرق مع عجزه

 ون العجز دليالًك فال ي،وما يف الروايات هو العجز ال التعجيز، العجز غري التعجيز أن ىوال خيف

  . أيضاًصحة التعجيز  ىعل

 هجواز تعجيزى جواز رده يف الرق مع عجزه ال يدل عل فإن ضعفهخيفى ال (: كولذا قال يف املسال

  . )هذا ال نزاع فيه وداء ما عليه جيوز فسخهاأمع العجز حقيقة عن  أنه ىمنا يدل علإ و،نفسه اختياراًَ

داخل يف  ألنه البعض إىل سب بالنسبةكتان عاجزاً عن اجلميع مل جيب عليه الكن إ أنه مث الظاهر

  . مصداق العاجز

 إىل  نسب،اتب خاصةك واملطلقة من طرف امل، جواز املشروطة من الطرفنيوهو : قول رابعكوهنا

  . خبار وال االعتبار هو قول غريب ال شاهد له يف األ:هغري وك املسالويف، ابن محزة

 بال خالف :بل يف اجلواهر، القاعدةى  مقتضوهو، التقايل صحى عللو اتفقا  أنه :ر الشرائعكمث ذ

منا اخلارج إ و،تابةكقالة من تناول دليلها لسائر املعاوضات اليت منها عقد ال ملا عرفت يف اإل،إشكالوال 

 أدلةسائر العقود داخلة يف  و،حنوه والطالقكيقاعات  واإل،اح بالدليل اخلاصكقالة هو النمن أدل اإل

  ، قالةاإل



١٠٦

 إىل ال بالنسبة يما بق إىل  بالنسبةأيضاًالبعض ى أد إذا اتبة املطلقةكقالة يف املعد صحة اإلبل ال يب

  .مجاع النص واإلكذلى ما دل علك، يرد رقاً اجلزء احلر ال ألن ى،ما مض

تابة مبائة يف مخس سنني كانت الك إذا ماك،  يصح التقايل يصح تغيري العقد ببنائهماوحيث

قالة وعقد جديد فيشملها ب من اإلك مركذل ألن ،كغري ذل أو نصف ونتنييف سفجعالها خبمسني 

  . دليلهما

براء  اإلأدلة طالق إل،تابةكه من مال الأذا يصح لو أبركو(: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر مث إن

 وىلأ و،لوصولم اكحب ألنه ،براءحينئذ فينعتق باإل و،ملوالهاتب كاملال يف ذمة العبد امل فإن ،الشامل للمقام

انت ك من بعض صح وانعتق حبسابه لو أ أبرولو، ما هو واضحكمنه االحتساب عليه من احلقوق 

  . راهكما ذكوهو  .)مطلقة

نسان إاملال من  ما يصح أخذ املوىلك، الثمن أو جلتغيري األى منه يعلم صحة التصاحل بينهما علو

 يصح التصرف يف املوىل ال إذ ،عطاء العبدإب إالّ  يصحفال مل يرض املوىل أما إذا ،مل يرض العبدن إ وثالث

ون كعدم القبول بعد  مل حيق للموىل  العبد للموىلأعطاه و للعبد أعطاهولو ـ تأملى عل ـ بدون رضاه

  . هحنو أو ون هذا شرطاً ضمنياًكي إالّ أن ،املال أصبح للعبد

  ).الوارث إىل داءينعتق باأل و، باملالوللوارث املطالبة ، تبطل مبوت املوىلوال(: مث قال الشرائع

سائر العقود كفهو ، ونه عقداًى ك مقتضكذل ألن ،بل الظاهر عدم اخلالف فيه، رهكما ذكهو و

  وإىل،الزوجني ل بقدر حصته حىتكان الوارث متعدداً فلك ولو، تبطل مبوت أحد الطرفني الالزمة اليت ال

 دلة لعمومات األكل ذلك، كغري ذل أو أيرب أو يصاحلو  أيهب أن ولبعضهم، اإلمام إىل األمريصل أن 

  . هاإطالقو



١٠٧

، ال الطرفنيك إىل  بالنسبةكغري ذل وجواز التصرف وتيارخاالوقد تقدم اعتبار البلوغ والعقل و

  .وليه ألنه ،حنومها وغري البلوغ وامل باجلنونكعن العبد غري ال اتب املوىلكي أن نعم الظاهر صحة

معاملة  ألنه أجاز الوارث أو خرج من الثلثن إ ففي الدروس والقواعد يصحاتب املريض كولو 

فاملتجه الصحة من ، ونه تربعاًكفي يف كي  الكذلن إ قد يقال: قلت( : اجلواهرويف، ماله مبالهى عل

  . )غريها من املعاوضاتك ة مع فرض عدم احملابااألصل

دام فيه الروح ولو  نسان يف ماله ماإلغريه صحة تصرف ا وتاب الوصيةكرنا يف كبل قد ذ: أقول

  . حنو احملاباةى  علاألمران كولو ، ل املالك إىل بالنسبة

  . )فيه تردد والوجه عدم االشتراط ،سالمهل يعترب اإلو( :الشرائع قال مث إن

بل عن بعضهم االعتراف ، اًإمجاعن كمل ين إ :بل يف اجلواهر، عدم االشتراط هو املشهور: أقول

  . القائل باالشتراطمبجهولية

، راً لهكمن أو ون معترفاً باهللاكي أن  بني،عبداً أو افر سيداًكاتبة الكفرق يف صحة م هذا الى علو

، اتبتهكن من مك الورثة ال يتمكمل إىل هكالعبد خيرج عن مل حيث إننه أ والم يف املرتدكنعم قد تقدم ال

  عبداً من جديدك متلفإذا، الفطري منه د حىت املرتد من جديكرنا يف باب االرتداد صحة متلكوقد ذ

افر مل تنعقد بالنسبة كالعبد ال أو افركتابة يف مذهب السيد الكمل تصح ال إذا نعم، ن فيه بأسكاتبه مل يكو

  . عندنا نلزمه مبا يصح عنده لو صحت عنده ال أنه منه يعلم و،لزاملينا لقاعدة اإلإ

م عليهما بالتزام كتقابضا ح وخرتير أو مخرى ه علكلواتب الذمي ممكفلو (: الشرائع قال مث إن

  . )ان عليه القيمةكمل يتقابضا ن إ و،ولو أسلما مل يبطل، كذل

  غري  إذ ، بالذمي تأملاألمران يف تقييد كن إ و،رهكما ذكم كاحل: أقول



١٠٨

ليهما م عكتقابضا حإذا  أنه  أما،موا عندناكحا إذا كذلكالذمي من احلريب واملعاهد واحملايد 

سائر املوارد من البيوع واملهور والديون ك ، فنحن نلزمهم به،لزموا نفسهم بهأم أ لوضوح كبالتزام ذل

  ).الفقه(يف مباحث  إليها  مما أملعناكغري ذل ووالرهون

، أخذاً و يبطله عطاًءسالماإل ألن ،منا عليه القيمةإأسلم أحدمها ف أو  أسلماوقدمل يتقابضا أما إذا 

  .  عند أحدمهاكس لعدم صحة ذلك العكذلك و،القيمة إالّ  مل يعط العبد لهلم السيد أسفإذا

يصح عند  ما الى اتبا علك وان أحدمها خمالفاًك أو ، بني املخالفنياألمران ك إذا  احلالكذلكو

  .المهاك أو  أحدمهاك استبصر بعد ذلوقد ،النبيذكاملستبصر 

مل يستبصر  إذا ك مل يضر ذل،النبيذكيصح عندنا  ما الى اتبا علك وافرك وان مسلم خمالفك وإذا

  .لزامأحدمها لقاعدة اإل

تقليده حسب رأيه  أو ان الالزم عمل من تغري اجتهادهكالتقليد  أو لو تغري االجتهاد أنه والظاهر

  .  فتأمل،ناآل إليه احلجة بالنسبة ألنه اجلديد

، اً تقاضياتقليد أو  الختالفهما اجتهاداً،لسابقرأيه اى  علرخاآلرأيه اجلديد وى ولو أصر أحدمها عل

رناه من امليزان يف ك ملا ذ،تقليدمها لزم عليهما تنفيذه أو مهام القاضي بشيء ولو خالف اجتهادك حفإذا

   .تاب القضاءك

 مل يتقابضان إ أنه يف فرع كيف املسال حيث إن، ين يف املسألةرخاآلمنه يعلم ضعف االحتمالني و

 يرض أنه ر احتمال جريان القول بالسقوط باعتباركذ ،ان عليه القيمةكلم أحدمها أس أو أسلماو

ورد اجلواهر ، املستحق عليه إىل  بالنسبةسالم تعذر قبضه باإلوقد ،م رضاهكبالعوض احملرم فيدام عليه ح

   .) العوضك احتمال البطالن لتعذر ملكمن ذل وىلأ: قلت(: له حيث قال



١٠٩

 وال، الدليلنيى  ملقتضكذل و،القيمة للباقيلزمه  ويف املقبوضى  البعض مضمث لو أسلما بعد تقابض

  جعله الشارع الوما، دلةذا حسب موازين األكالشارع جعله ه ألن ، تبعض الصفقةكذلى يرد عل

  . مك فاالستصحاب حمك يف ذلكولو ش، حد الطرفنيفيه اخلرية ألى يعط

ه قول وفي، عليه ه مع اعتبار الغبطة للموىلكتب مملواكي أن جيوز لويل اليتيمو( :مث قال الشرائع

  . )باملنع

تابة كاستدل له بأن ال و،املبسوط يكوالقول الثاين للشيخ يف حم،  هو املشهوراألولالقول : أقول

ليه يف املصلحة و ألنه من الواضح ضعف هذا الدليل و،ماله مبالهى معاملة علحيث إا  بالتربع من ةشبيه

  يفكرنا ذلك ذوقد، ما اختاره مجاعة من احملققنيى عدم املفسدة عل أو ،كلحة يف ذل فرض املصوقد

صحيح معاوية بن وهب  إىل مضافاً، )١(صالح هلم خريإ﴿: قال سبحانه، اح يف بابهكتاب النك

هي ن إ اشترطت عليها ويتام لنااتبت جارية ألكين إ: )عليه السالم( عبد اهللايب  حيث قال أل،املتقدمة

  . احلديث ،)٢(زت فهي رد يف الرقعج

م كلهم يف حكم الشرعي كاحلا أو يتاماألى القيم عل أو ب واجلداألكان كالويل سواء  أن والظاهر

بل قد يقال باجلواز : (حيث قال يجبارفتخصيص اجلواهر بالويل اإل، واحد لوحدة الدليل يف مجيعهم

جباري يقصد بالويل اإل إالّ أن اللهم، ل تأملحم) ن غبطةكمل تن إ وجباري مع عدم املفسدةللويل اإل

  . ان القيد توضيحياًك و،ياءاألولمطلق 

   اتب عبده املسلمكولو ارتد مث (: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر مث إن
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 عن افر فضالًكتابته لعبده الك بل ال يصح ،ان عن فطرةك إذا ماكه عنه كلزوال ملما إ ،مل يصح

  . )ه لهكافراً صح لبقاء ملكان كنعم لو ، ان عن ملةك إذا هكيقر املسلم يف مل نه الأل و أ،املسلم

ه عن عبده كنقل ملى افر جيرب علكال ألن ،القاعدةى ره الشرائع هو مقتضكما ذ أن ىال خيف: أقول

 نه مترددة بني اخلروج عأوالً ألا ،كتابة ال توجب االنتقال التام عن امللكال أن من الواضح و،املسلم

 دلةبينما ظاهر األ، ال فوراً ـ رواكما ذى عل ـ ون اخلروج بعد مدةكمث يف صورة اخلروج ي، البقاءو

 تابة الفورية سابقاًكما اخترنا صحة الى عل ـ تابة فوراًكان اخلروج بالك إذا نعم، وجوب اخلروج فوراً

  . ني الدليلني فيجمع بتابة ال تنايف دليل اخلروجكال ألن ،ن وجه لعدم الصحةكمل يـ 

 ها لو فرض عدم بيعهأحكامترتب  واتبتهكقد يقال بصحة م(: ره اجلواهر حيث قالكأما ما ذ

احتمال عدم صحتها ملنافاا للبيع  و،ليست من السبيل املنفي ألا ،م بهك يعلم احلامل و أ،تعذر قهرهو

 وقد، مسألة الترتبى مبين عل ألنه رفغري ظاه، )اتباًكان التزام بيعه بعد وقوعها مكمإ به يدفعه أمورامل

افر كالشارع أراد عدم سبيل ال فإن ،نعم رمبا يقال بوجود املناط يف املقام، انهكمإصول عدم رنا يف األكذ

  . تابة لزم ا فتصحكن بغري الك مل ميفإذااملسلم ى عل

  . )أهلية القبولحدمها ليس أل ألنه ،مال العقلك و البلوغكيف اململو يعتربو( :مث قال الشرائع

قيام السيد ى الدليل قام عل ألن ،رهك عرفت عدم متامية ما ذوقد ،رنا املسألة فيما سبقكقد ذ: أقول

ب قيام السيد واألى دليل عل ال( :فقول اجلواهر، غري العاقل وغري البالغ أي نيكب واجلد مقام اململوواأل

  واجلد مقامهما يف هذه املعاملة 



١١١

 ولو مبالحظة ك ال أقل من الش،لفك العبد املسنةً وتاباًكنساق من موارد أدلتها صل املاملخالفة لأل

 ل املعامالت ال جتري بالنسبةكن إ يقال أن نكم ألالّإو، غري ظاهر الوجه، ) املزبورمجاعما مسعته من اإل

 ظاهر أدلتها صل املنساق منلأل: (ما استدل به بقوله أي ،غري العاقل بنفس هذا الدليل وغري البالغإىل 

   .سائر املقامات وفأي فرق بني املقام) سنةً وتاباًك

علمتم فيهم ن إ اتبوهمك﴿ف: تعاىل ه لقول،افر تردد أظهره املنعكتابة الك ويف: مث قال الشرائع

 وقد، افر ال خري فيهكال حيث إنة كية املباراستدل له باآل و،كثرهذا القول عن األ يك حوقد ،)١(خرياً

  .افركبآية املوادة لل و،افرك ممنوع يف الكذل واةكاتب من الزكاملى أنه يعط بكأيد ذل

  . قد عرفت تفسري اخلري يف اآلية باملال إذ ،طالق يقف أمام اإلون دليالًك اليكل ذلكن كل

 إذا اةكعطاء من الزواإل، ما يف املؤمنك أيضاًافر فيه اخلري كه فالإطالقلو أخذ ب أنه  إىلضافةباإل

 إذا املخالف أن ورد أنه اتبة غري املؤمن معك أجاز مولذا، ورك املذطالقمانع يف املقام ال مينع اإلان له ك

من ى يعط افر الكال أن ىدليل عل ال أنه  إىلضافةباإل، وضعها يف غري موضعها ألنه اةكاستبصر أعاد الز

صلى اهللا ( قال وقد، ك أشبه ذلوما أ،ان من اجلباتك أو ،ان من املؤلفةك إذا افركالى  يعطولذا، اةكالز

من ى يعط افر ميوت جوعاً فهل الكان ك فإذا ،بد حراء أجركل كل: عنه يك فيما ح)عليه وآله

رناه ك مما ذكوغري ذل، )٢( من بيت املال للنصراين)عليه السالم( أمري املؤمنني اإلمامعطاء إيؤيده  و،اةكالز

  . يف بعض املباحث

                                                







١١٢

م كم اهللا عن الذين مل يقاتلوكينها ال﴿:  قال سبحانهولذا ،افركة عن مطلق الواهللا مل ينه عن املواد

ى  املرتضإمجاعن منع ك ميكبذل و،)١(ليهمإتقسطوا  وتربوهم أن مكم من ديارك خيرجوومليف الدين 

ليس يف أنه ( :يف اجلواهر أن  إىلضافةباإل، عن الغنية يكما حكابن زهرة  و،عن االنتصار يكما حك

 بل ،عدم نقل اخلالف ال يقتضي عدمه و،اًَإمجاع كليس ذل ويةاإلماممما انفردت به  أنه ىصار سواالنت

عن الشيخ يف موضع من  يكبل احمل، تابة من القدماءكل من مل يتعرض الشتراطه يف صحة الكلعله ظاهر 

 اختار ولذا)  املسلمبني وافر الذي ال تالزم بينهكعن ال املسلم فضالً لصحة يف املوىلاملبسوط والقاضي ا

  . غري واحد من املتأخرين صحته

ان كولو ، حنومها فتأمل و والناصيب واخلارجي،غريه وافر بني املرتدك فال فرق يف ال،حال أي ىعلو

يصح  نعم ال( :اجلواهرفقول ، ك بعد ذلكميل ال أنه  ال،املرتد الفطري يقسم ماله فإن ،ارتداداً عن فطرة

له  ألن  جوزه الشيخ،ان عن ملةكن إ وبل يف الدروس، كة منه لعدم قابليته للملتابة املرتد عن فطرك

ان قد يناقش بأن كن إ و،ردتهى قراره علإلعدم  أهلية املعاوضة وهو مطالب بالفرق بل البطالن هنا أوىل

ذي انقطعت  فارقاً بينه وبني الفطري الكبذلى فكو، غريه واألصلينايف قابليته للمعاوضة الثابتة ب  الكذل

  . حمل نظر ،)ه فضال عن ابتدائهك متلمةااستد

 كبل ذل، تابتهكبني  وهك فال منافاة بني عدم متل،يعطي غريه النجوم أن نكمن املم أنه  إىلضافةباإل

  .دلةاجلمع بني األى هو مقتض

  افر كافر لعبده الكتابة الكأما 
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  .افرك املسلم لعبده الةتابك عن أمثال بعض االستدالالت املتقدمة يف و مبنئىفه

ومنه يعلم وجه النظر يف قول ، تابة بل تصح حالةكجل يف اليشترط األ ال أنه  قد عرفتكمث إن

ومنهم من ، تابة حالة ومؤجلةك من أجاز الصحابفمن األ، اشتراطه خالفجل ففي وأما األ(: الشرائع

ه يتوقع كوما ليس يف مل، عاملة عليه لسيده وال تصح املكما يف يد اململو ألن ،جل وهو أشبهاشترط األ

   .)جلحصوله فيتعني ضرب األ

  . كالعبد ميل أن قد عرفت: ذ أوالًإ

ل ك أن  بعد فرض،كن وما حيصله بعد ذليف يده اآل فرق بني ما أي ،هكتقدير عدم ملى عل: وثانياً

  . ون للسيدكحيصله ي ما

 عندنا كذلكنه إ( :بل يف اجلواهر ،أجل واحدى فكجل مطلقاً فيوحيث قد عرفت عدم اشتراط األ

املعهود من عمل  ألنه ،ونه جنمني فصاعداًكفاشترط ،  خالفاً لبعضهمدلة األطالق إلعامة الأكثروعند 

 إىل الضم باعتبار ضم النجوم فيها بعضها تب مبعىنكتابة مأخوذة من الكن الوأل، الصحابة والتابعني

   .)بعض

  . مامهماأ يقف دلة األقإطال فإن ،ما يف الدليلنيخيفى  وال

يف بل ، )ما هو املشهوركانت معلومة ك إذا ثرةكيف ال حد ال(: ومنه يعلم وجه ما يف الشرائع

  .إشكالخالف وال   بال:اجلواهر

م  أل،املتعارفى منصبة عل دلةاأل إذ ،ثرة حبيث ال خترج عن املتعارفكون الكت أن نعم جيب

شهيد يف ل اأطلقولذا قد ، اتب فيهاكثرة حبيث ميوت املكون الكت  ألنمانع  وال،المكليهم الإى امللق

 أما ،الوارث بعد املوت إىل مكم بانتقال احلك وح،عنه جواز التأجيل مطلقاً يكما حى بعض حتقيقاته عل

  اشتراط العلم 



١١٤

ه نها مروية عنكانت ضعيفة سنداً لكن إ ووالرواية،  عن الغرر)صلى اهللا عليه وآله(فلنهي النيب 

 يف إشكال فال ،وقد عمل ا الفقهاء قدمياً وحديثاً، عامةتب اخلاصة والك يف )صلى اهللا عليه وآله(

  .كذلى  يف املقام علمجاعاإل يدعا أنه  إىلضافةباإل، العتمادا

 تؤدي أن ى علكاتبتك :فلو قال، داء معلوماًون وقت األكي أن والبد(: كقول الشرائع بعد ذلأما 

   .)داء مل يصحظرف األ أا  مبعىن،ذا يف سنةكإىل 

 وقالوا كمها يف ذلواخلالف وغري ي أبو علولذا خالف، غرر  ليس جبهالة والكمثل ذلن إ :ففيه

ما أشبه مما  أو تؤدي يف مخسني سنة أن :ما لوقالك جداً ان الوقت طويالًك إذا  نعم،بالصحة يف مثله

  . يعده العرف غرراً مل يصح

  ).ختتلف وأن النجومى تتساو أن جيوزو(: مث قال الشرائع

ما جيوز تساوي املقادير فيها ك،  وعمومهادلة األطالق إل،إشكالخالف وال  بال( :ويف اجلواهر

  .راهكما ذك وهو ،)واختالفها

 مناً من األول النجم يعطيه مثالً أن أن يشترطك ،أنه جيوز تشابه مقادير النجوم وعدم التشابه ماك

  .ذاكثاين مناً من الشعري وه والنجم ال،احلنطة

مما يشمله غري ذلك  إىل ،مواضع متعددة أو كذلك يصح جعل موضع واحد لتسليم النجومو

  . اتطالقاإل

 إذا خدمة شهر ودينار بعد الشهر صحى  علكاتبتك : قالوإذا(: كولذا قال يف الشرائع بعد ذل

   .)آخرأجل  إىل يلزم تأخري الدينار وال، ان الدينار معلوم اجلنسك

حق كجيمع يف العوض بني املال واحلق  أن يصح أنه ماك، نه مجع يف العوض بني املال واخلدمةإف

   ،مثل طالق زوجته أو بل، اخلدمة واحلق أو ،التحجري



١١٥

ان للسيد احلق كن إ ونهإف، ما أشبه أوح فالنة كتن أو ك زوجتتطلق أن ى علكاتبتك :أن يقولك

ليه فيجعل عمل العبد رادته عإبفرض العبد جبهة من اجلهات ى الضغط عليريد  نه الك لكيفعل ذل أن يف

  . يف قبال حريتهـ  السيد له كالقول مبلى عل ـ تسبهكما جيعل ما اك يف قبال حريته

  .رهكما ذك وهو )تابة لتعذر العوضكولو مرض العبد شهر اخلدمة بطلت ال(: مث قال الشرائع

  .أرضي أو منع عنه مانع مساوي أو عبدسجن ال إذا  فيماكذلكاحلال  أن ماك

انت مطلقة مل تبطل وروعي أداء املال وعتق منه كان بعده الدينار وكلو  أنه ر يف اجلواهركنعم ذ

 رخاآلان أحدمها مقيداً بك إذا نعم، بعضاً ومل يؤد بعضاًى أد إذا ماكنه إف، رهكذ ماكوهو ، بنسبته

  . د عدم بعدم قيدهاملقي ألن ،لكين يذهب الأفبذهاب أحد اجلز

: قيل، خدمة شهر بعد هذا الشهرى  علكاتبتك :ولو قال(: ع اجلواهرمث قال الشرائع ممزوجاً م

  . )وفيه تردد بل منع، القول باشتراط اتصال املدة بالعقدى  عل بناًءتبطل: والقائل الشيخ

ال  ذإ، لتردد احملقق الوجه لقول الشيخ و فال، ره اجلواهر من املنعكالقاعدة هو ما ذى مقتض: أقول

  .اشتراط اتصال املدةى دليل عل

اشتراط خدمته خبدمة  أما ، الذي هو وليهخدمة ولده الصغري مثالً ووالظاهر صحة اشتراط خدمته

سلطة  إىل حيتاج باعه بشرط موافقة أبيه وال إذا ماك، من باب الشرط ألنه أيضاًزوجته فالظاهر الصحة 

  . كزوجته يف ذلى العبد عل

يؤجله مثل  أن جيب: عن املبسوط يكوالقائل الشيخ يف احمل: قيل، اتبه مث حبسه مدةكولو (: مث قاال

والقائل : وقيل،  املدة وال قيمة له فيضمنه مبثلهكمهال يف تلالقدر الواجب من التأجيل اإل ألن ، املدةكتل

   يف موضع أيضاًالشيخ 



١١٦

  . ) وهو أشبه،احتباسهجيب بل يلزمه أجرته مدة  ال: آخر من املبسوط

تاب الغصب ك ما اخترناه يفى عبد عل أو تفويت عمل حر ألن ،وهذا هو مقتضي القاعدة: أقول

 ألن ،هلا العبدوان يزاك إذا ان العبد ذا صنعة وجب احتساب أجرة صنعته فيماك فإن ،عطاء بدلهإيوجب 

تعددت الصنعة  أما إذا ،ة له عرفاًيزاول صنعته فال أجر العبد الذي ال أما ،مثل هذا العبد له أجرة

   .تاب الغصبك رناه يفكما ذكيزاوهلا هو املعيار  ما أن القاعدةى فمقتض

 جرة املتوسطة الاأل أو منهاى علجرة األاألأو  إليه غلب وقوعاً بالنسبةجرة األأفالقول بأنه جيب 

جرة األ أن ماك، بار اجلميعجرة باعتانت األى كخرأ كان يزاول هذه تارة وتلك نعم لو، دليل عليها

ان ك إذا رناه يف حبس السيد عبده يعلم ماكومما ذ، ون باعتبار املتوسط فيما جتري فيه قاعدة العدلكت

تابة فيما ليس يقدر مزاولة العمل كجرة تبطل ال أحبسه العادل فحيث ال أما إذا ،حبسه غريه من الظلمة

   .سما يتعارف يف بعض احملابك ،احلبسيف 

ون ديناً منجماً معلوم الوصف والقدر مما يصح كي أن وأما العوض فيعترب فيه(: الشرائع قال نمث إ

ل ما يتفاوت كر يف وصفه ك بل يذ، وال مع جهالة العوض،عنيى  علتابةكفال تصح ال ، للموىلهكمتل

  . )جله حبيث ترتفع اجلهالةالثمن أل

العلم بالوصف والقدر وما  أما ،ون منجماًكي أن  وال،ون ديناًكي أن يلزم ال أنه قد عرفت: أقول

 ية املوىلكوأما صحة مل، ك من ذلكثرنعم لزومه لدفع الغرر ال أل، أشبه فهو الزم ملا عرفت من الغرر

ها كميل ال املوىل ألن ،يصح جعل اخلمر وحنوها عوضاً مسلماً ال افراً واملوىلكان العبد كلو  أنه فلوضوح

  .ما تقدمى شرعاً عل

  . التقليد أو ان بينهما اختالف يف املذهبكلو  يظهر ماومنه 

   كاً للغري وأباح الغري للعبد ذلكان ملك إذا والظاهر صحة جعله عوضاً فيما



١١٧

 مما كما أشبه ذل أو ك عني عبدأعتق أو  عينك عبدأعتق :قال إذا ماكفهو ، بغري بدل أو ببدل

  .تاب البيعكصححناه يف 

أنه جعله يف قبال ما ك و،اتبة مع اجلهالةكتصح امل غرر فال أنه فتمع جهالة العوض فقد عرأما 

 ماك، يعرف حقيقته نسان قد يعرف وصف الشيء وقدره والاإل ألن ،تقدم من العلم بالوصف والقدر

  . كغري ذل إىل ،شعري أو نه مل يعرف هل هو حنطةك ل، وأنه من النوع اجليدبقدر من أنه عرفإذا 

 إذ ، فلم يظهر وجهه)جله حبيث ترتفع اجلهالةلما يتفاوت الثمن ألكيف وصفه ر كبل يذ(: أما قوله

 مثالً ،قد ال يكون وللغررون اختالف الثمن موجباً كفقد ي، منا املعيار بالغرر وغريهإ وليس املعيار بالثمن

ات املقدسة باعتبار قربه من الصحن الشريف يف العتبقدراً ختتلف أمثانه أحياناً  ووصفاً والواحد جنساً

غري  إىل ،ذاكان بنصف درهم وهكان يف آخر البلد كن إ وفاخلبز قرب الصحن بدرهم، وبعده عنها

  . مثلة من األكذل

  .جارة والرهن وغريها لوحدة الدليل يف اجلميع فاملقام مثل غريه من البيع واإل،حال أي ىوعل

صفته يف كان عوضاً وصفه كن إ و،ما يصفه يف النسيئةكمثان وصفه ان من األكفإن ( :فقوله

  .ك من ذلأكثربل معياره ما يرفع الغرر ال ، حمل تأمل) السلم

لياً يف ك أو ،لياً مشاعاًك أو ،تابة عيناً خارجيةكون بدل مال الكي أن رناه فيصحكما ذى وعل

  . ناه يف بعض مباحث الفقهحما رجى مردداً عل أو بل، لياً يف املعنيك أو ،الذمة

  . يتجاوز قيمته أن رهكاتبه بأي مثن شاء ويكي أن وجيوز: عمث قال الشرائ

، عمن أخربه، فعن أبان: بعض الروايات إىل ضافة باإل،دلة األإطالق فلما تقدم من  أما األول:أقول

  اً له مال فسأله ك مملوك يف رجل مل،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن



١١٨

  . )١(نعم: قال ،ءالغالى عل إالّ اتبهكي ال أن اتبة ألهكصاحبه امل

 تابة هل ملوالهك سأل الكل عن مملوئسنه إ ،)عليه السالم(املؤمنني  عن أمري، سالموعن دعائم اإل

  . )٢(تابةكوال توقيت يف ال إليه كذل: قال ،الغالءى عل الّإاتبه كي الأن 

ان ك و، قيمته عتقاتب قدركاملى أدإذا  : قال)صلى اهللا عليه وآله(عن النيب ، وعن غوايل اللئايل

  . )٣(تابة ديناً عليهكعليه من مال ال يبق ما

 صحاببل يف الرياض ظاهر األ، خالف أجده فيه  ففي اجلواهر بال،راهة التجاوز بالقيمةكوأما 

قاعدة  إىل  مضافاً،تابةكعليه مشروعية ال حسان الذي بينرفاق ولإل ولعله ملنافاته لإل،االتفاق عليه

 مما ورد يف باب البيع بعد ك وما أشبه ذل،املؤمن حرامى ربح املؤمن عل أن ما ورد منويؤيده ، التسامح

  . ين عرفاًاألمروحدة املناط يف 

وجتوز : ل ما جيوز البيع به قال يف الشرائعك بدلة األإطالقتابة حسب كملا تقدم من جواز المث إنه 

 أن فرق يف ال أنه وقد عرفت، ا يرفع اجلهالةاخلدمة واخلياطة والبناء بعد وصفه مبكمنفعة ى اتبة علكامل

سبوع يف أل كختدمين  أن شرطى  عل:يقول أن مثل، مبعضة أو منفصلة مستمرة أو ون اخلدمة متصلةكت

  . يوم اجلمعة مثالً

عليه (  أيب عبد اهللا عن،العباس  مثل ما رواه أبو،املسألةبعض الروايات اخلاصة يف  إىل ضافةهذا باإل

هو حر وعليه : قال ،ذا سنةك وذاكسألته عن رجل قال غالمي حر وعليه عمالة : ل قا،)السالم

  . )٤(العمالة

                                                











١١٩

حر وليس عليه  أنه يزعمى ليلأيب  أن : قلت: وزاد، مثله)عليه الصالة والسالم(أبان عنه ى ورو

ذا سنة كذا وك نيزر وعياضاً ورباحاً وعليهم عمالة أبا أعتق )عليه السالم(علياً ن إ ،ذبك: قال ،شيء

  . )١( السننيكسوم باملعروف يف تلكوهلم رزقهم و

عليه (أمري املؤمنني ى أوص:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن،  أيب عبد اهللاوعن عبد الرمحان بن

  . )٢(يعملوا يف املال مخس سنني أن ىوا علأعتقجبرياً  ونيزر ورباحاًأبا ن إ : فقال)السالم

 أن ىاًَ وزريقاً عليثرب وجبري أبا نه أعتقإ :)عليه السالم(عن أمري املؤمنني ، سالموعن دعائم اإل

  . )٣(ة حبسها أربع سنني مث هم أحرار فعملوا مث عتقوايعضيعملوا يف 

تاب وصيته كرها يف كيف أمواله ذأوقفها  بأوقافى أوص أنه )الصالة والسالمعليه (وفيه عنه 

رباحاً  أن  غري، يل بينبع من مال يعرف يل منها وما حوهلا صدقة ورقيقهاانكما  :وفيه تابكوساق ال

 يعملون يف املال مخس حجج وفيه نفقتهم حد عليهم سبيل وهم موايلّوأبا يثرب وجبرياً عتقاء ليس أل

  . )٤(ورزقهم ورزق أهاليهم

وضات يف عقد واحد  من عقود املعاكغري ذل أو جارةإتابة وبيع وك مجع بني وإذا: مث قال الشرائع

  . صح

  القاعدة ى ومقتض،  ملثل هذا اجلمعمور األك تلأدلة لشمول كوذل: أقول

                                                











١٢٠

يفية كجهلت ن إ ومية العوض يف اجلملةوفي معلك وي،ن يقسط العوض عليها أمجع بالنسبةأ

 مل يعلمن إ ونه ليس من الغرر الضارأو، كتاب البيع وغريه من صحة مثل ذلك ملا تقدم يف ،التقسيط

  . مور األكل واحد من تلكعوض 

  ).اتبته حبصة مثنه من البذلكون مكوت(: كولذا قال يف الشرائع بعد ذل

ل واحد كمبرتلة عقود متعددة فيعترب العلم بعوض  ألا باطلة أمجع أا  منعامةفما عن بعض ال

 إذا جزاءيأيت يف األالغرر أمر عريف  فإن ،غري ظاهر الوجه، هاأحكاممنها منفرداً خصوصاً مع اختالف 

مجع مجلة يف بيع واحد بعوض واحد صح  إذا ولذا، انت جمتمعةك إذا  اموع وال يأيت يف،انت منفردةك

باع  إذا مثالً، ل جزء جزءك إىل مل يعلم قدر العوض بالنسبة إذا فرقت مل يصح إذا  بينما،مع جهل النسبة

 بينما ال، جر وغريهاشب واحلديد واآلللخ أو بيتل بيت كمل يعلم نسبة الثمن لن إ والدار مبائة صح

ولذا مل ، اح يف تزويج املتعدد مبهر واحدكتاب النكرناه يف ك ذكذلكو، ل جزء بثمن جمهولكيصح بيع 

تفي مبعرفة ما خيص كنه يإف، بطالن بعض الصفقة أو عيانل أحد فيما لو ظهر استحقاق بعض األكيستش

  . ل واحد بالنسبةك

بل ، عقود متعددةكفقة اتمعة ون الصكمبنع ( شكال هلذا اإلك النظر يف رد املسالومنه يعلم وجه

احتمال تبعض الصفقة آت وهو غري  فإن باعه ثوبني بثمن واحد بل ثوباً واحداً ما لوك عقد واحد هي

ل كالمنا الفائدة مجع إو، مهكل واحد حكيلزم  ألنه  ال يقدح يف اجلمعحكام واختالف األ،اًإمجاعقادح 

   .)يف صيغة واحدة

 ، وقد جيعل اجلميع عقوداً متعددة يف صيغة واحدة،قد جيعل اجلميع عقداً واحداً أنه ذ من الواضحإ

  ال احلالني كويف ، رنا مثله يف بعض مباحث الفقهكما ذك



١٢١

العقد يف تبعض الصفقة  إىل نعم يظهر فائدة التعدد والواحدة بالنسبة،  صحيح لعدم الغرراألمر

تابة والبيع كون اجلمع بني الكي أن  فال فرق بنيكالعبد ميل أن وحيث قد عرفت فيما سبق، مهوعد

 خيه عمرويبيع أل واتب عبده زيداًكأن يكمتعدد  إىل بالنسبة أو ،العبد إىل  بالنسبةكغري ذل أو جارةاإلو

قيمة ى نئذ يوزع العوض علنه حيإ فك ظهر املبيع مستحقاً للغري ومل جيز املالوإذا ،يؤجر البن عمه خالدو

 املدة ويقسط من العوض ما يقابل ك الدار تلكجرة مثل تلأقيمة املبيع وى اتبة وعلك حني املكاململو

  . ره يف اجلواهركما ذكالفاسد 

 أو لكاخنفاض ال أو البعض أو لكان االجتماع يوجب ارتفاع قيمة الكلو  أنه ومن الواضح

 ألن ،ل واحد يف مسألة التقسيطك ال ،حظ االجتماع لوارتفاع بعض واخنفاض بعض أو البعض

  . ل واحد واحدكاً ال لع وقع جمتم أن األمراملفروض

 سواء ،اتب االثنان عبداًكي أن ذا جيوزكو(: ره الشرائع حيث قالكومما تقدم يعلم وجه ما ذ

ومها شامل  وعمدلة األإطالق ألن كوذل، )اختلفا أو العوضانى  تساو،اختلفت أو اتفقت حصصهما

 كحيث منع من اختالفهما يف القدر مع تساويهما يف املل، عن بعض يك خالفاً للمح، الصوركل تلكل

خر مائتني مث ارتفعت  ولآلأحدمها مائة مثالً إىل دفع إذا  فيمارخاآلينتفع أحدمها مبال  أن خذراً من

 الثاين قد انتفع ا مدة بقائها يف ونكالثاين خبمسني ويى يرجع عل أن  إىلاألولتابة بالعجز فيحتاج كال

  . يده من غري استحقاق

اً للقابض كان ملك وقبله ، من حني االنفساخئاالستحقاق طارن إ :فيه( :ولذا رده اجلواهر بقوله

مع   املنع حىتكذلى مقتض أن ى عل، حني التصرف فيهرخاآليلزم انتفاع أحدمها مبال   فالمتزلزالً

  ون كفرض ذا  إك قدر امللتالف يفخاال



١٢٢

   .)اًكقل ملالعوض الزائد لأل

 ،ل عام جنماًكقال أحدمها تعطيين  إذا ماك ،ومنه يعلم حال اختالفهما يف الشرائط واخلصوصيات

  .ك ذلغري إىل ،رخاآلشرط أحدمها خدمته بعد احلرية سنة ومل يشترط  أو ،ل شهرك رخاآلوقال 

 أنه ماك، مل يعلم أو حد منهما حصته من العبدل واكيعلم  أن  بنيكفرق يف جواز ذل ال أنه ماك

 كان بينهما نزاع يف ذلكسواء ، س عمروكالثلثني وبالع أو حصته من العبد الثلث أن يعلم زيد هلإذا 

  . دلة األإطالق ملا عرفت من كل ذلك، نكمل يأو 

علمان ي ن الكة بني زيد وعمرو لكانت دار مشترك إذا ماك، ذا حال البيع وسائر العقودكوه

أجرة  أو نسان واحد بثمنإلا ايؤجر أو  فيبيعان الدار،بدونه أو ل واحد منهما مع التنازعكحصة 

  .كغرر ال مانع من ذل  فهو حيث ال،خاصة

مل يعلما ن إ واتبتهما هلماكان صح مكان نفران هلما عبدان مشتركإذا  أنه ومما تقدم يعلم

  . اخلصوصيات

، ان هلماكولو دفع شيئاً ، ني دون صاحبهكأحد الشري إىل يدفع أن جيوز وال(: الشرائع قال مث إن

  . )ولو أذن أحدمها لصاحبه جاز

  .عاداإ إىل حاجة تاب الدين فالكرت يف كاملسألة قد ذ حيث إن: أقول

لو  أما ،احتد العقد إذا هو فيما إمنا نيكد الشريحأ إىل يدفع أن ر من عدم جوازكما ذ أن ىوال خيف

تزوج زوجتني  إذا ماك، ان بصيغة واحدةكلو قصد التعدد ولو  ومثله ما،  يف اجلوازإشكالتعدد فال 

اح كتاب النك  يفكالم يف ذلكما فصلنا الك ،انت الصيغة واحدةكن إ والعقد متعدد فإن ،بصيغة واحدة

  . وغريه

، ابن الرباجما عن ابن اجلنيد وك اجلواز إطالق أو ،ما يف الشرائعك املنع  أن إطالقومنه يعلم

  مل يشترطا   مارخاآلأحدمها دون  إىل يدفع أن احيث جوز



١٢٣

  .رناهكينايف التقييد الذي ذ ما ال إىل ينصرف أو يقيد أن جيب، عليه

 عدم الوحدة معارضة أصالة ألن ،قامتعدده فال أصل يف امل أو ولو مل نعلم هل قصدا وحدة العقد

ل واحد من القسمني نية كل ألن ،كثرقل واأل بني األكلشوليس املقام من قبيل ا،  عدم التعددأصالةب

 إىل ثار وينقح موضوع الرتاعالم يف اآلكينقل ال أن فالالزم، رخاآلخاصة من السيدين والعبد يف قبال نية 

  . صول العمليةاأل أو  القضائيةمور فيها من األحكاماأل أو ثاراآل

انت كلو  أما ،ان ماالًك إذا هو فيما إمنا ء العبدعطاإ السيدين يف قدر كرناه من اشتراكما ذ مث إن

خاط قباء هذا وثوب  إذا ماك، تعني مبعني خارجي فإن ،حيازة املباحات أو اخلياطة مثالًكخدمة هلما 

املوليني لوحدة املناط  حاز بقصد أحد إذا ومثله، اًكان مشتركال إ و،ك يف عدم االشتراإشكال فال ،هذا

  . التأمل إىل  حمتاجةانت املسألة بعدكن إ وبني املقام وبني الدين

اتباً حبصة مثنة من كل واحد منهم مكان ك و،ان الثالثة يف عقد واحد صحكولو (: مث قال الشرائع

وأيهم عجز ، أداء حصة غريهى  وال يتوقف عل،حصته عتقى وأيهم أد، وتعترب القيمة وقت العقدى املسم

  . )استرق دون غريه

انت ثالثة أعبد ك فإذا ،ما هو واضحك فال خصوصية هلا الّإ و، املنت من باب املثالالثالثة يف: أقول

، جنوم معينة إىل ألفى م علكاتبتك :تالف يف صفقة واحدة وقالخاالب أو ناثاًإ أو وراًكانوا ذكسواء 

ى ل علوزع املا وتابةك فقبلوا صحت ال، أديتم فأنتم أحرارفإذا ،متفقة أو انت النجوم خمتلفةكسواء 

ى وعل ،ى سدس املسماألولى فعل، مثائةانت قيمة أحدهم مائة والثاين مائتني والثالث ثالكفلو ، قيمتهم

  . أقل أو أزيد من قيمهم اخلارجيةى ان املسمكسواء ، الثالث نصفهى  وعل،الثاين ثلثه



١٢٤

  .سلطنة السيد تزول يومئذ ألن ،اتبةكاالعتبار بالقيمة يوم امل أن ومن الواضح

 وإذا، التساوي حسب املقررى عل أو التفاضلى علما إ ما عليه يل واحد من العبيد يؤدك إنمث 

 نعم، رخاآلاتبة كاتبة أحدهم مبكارتباط م لفرض عدم ،أداء الغريى ما عليه عتق ومل يتوقف عتقه على أد

 ، أدلتهاطالقاتبة إلكصحة مثل هذه املى  بناًء عل،انت صفقة واحدةكاتبات مرتبطة بأن كانت املكإذا 

وغريه يعتق ، ل رقيق مع الوحدةكعجز فال أو مات أحدهم فإن ،رخاآلعتق ى ل واحد علكتوقف عتق 

  . مع التعدد

يعتق بعضهم بأداء ما عليه   ال:حيث قيل،  االرتباطإطالقك عدم االرتباط  أن إطالقومنه يعلم

  .رناهكيقيد مبا ذ أن جيب، أدوا مجيعهم املال إذا منا يعتقون معاًإو

 فهو قسم ثالث ،ينرخاآلبعتق  الّإان الشرط عدم عتق أحدهم ك إذا  وهو،هنا قسماً ثالثاً مث إن

 من قدم مال أعتقيده عن الشرط  رفع املوىل فإن ،غري العقود املتعددة املطلقة وغري التقييد والوحدة

  . إشكال  حملانت املسألة بعدكن إ و،مل يرفع يده عن الشرط مل يعتقن إ و،تابتهك

تابة واحدة فمات كنسان عبدين إاتب كإذا ( :ومنه يعلم وجه النظر فيما عن ابن الرباج حيث قال

 كاتب عن نفسكت أن ماإ و،ك وعن صاحبكتابة عنكتؤدي باقي ال أن ختتارما أن إ أحدمها قيل للثاين

تابة أخذ السيد كسطه من ال فيه وفاء بق ماالًكان املتروكن إ و،كان له ذلكفأيهما اختار ، تابة جديدةك

ن إ وارتد أحدمها وحلق بدار احلرب إذا كذلكو، من قسطه منها يبق الثاين ماى ان علكتابة وكمال ال

تابة ويعتقان معاً ويرجع ورثته ك مجيع الكالسيد يأخذ من ذل فإن ،تابةك فيه وفاء جبميع الكان ما ترك

  . ) مرياث هلمكاحلي حبصته وبقية ذلى عل

   ،عامةالقواعد الى ينطبق عل ال ألنه ، واجلواهر وغريمهاكل عليه املسالكولذا أش



١٢٥

 ألنه تابةكاتب الذي مقتضاه سقوط قدر نصيبه من مال الكتابة مبوت املكال بطالنستسمع و

  .)١(ينحصر يف أحدمها أنه البيع الكعوض فيهما فيقسط عليهما 

  . تابةكبتفاوت يف قدر ال اتب ثالثة أعبد مثالًك إذا ومما تقدم يعلم حال ما

اتبة كان الشرط واملكضمان ما عليه  أو ل واحد منهما صاحبهكفالة كولو شرط : قال يف الشرائع

  . صحيحني

ضمان  أو فالةك أو ،سكخر دون العضمان أحدمها لآل أو فالة كيشترط املوىل أن يصح: أقول

 أو فالة واحد الثننيك أو ،حد الثننيضمان وا أو ،ضمان اثنني لواحد يف ثالثة أو ،خرل منهما لآلك

، املؤمنون عند شروطهمصل وعموم لأل اتبةكهذا الشرط صحيح يف عقد امل فإن ،فالة اثنني لواحدك

ما ى أداء ما عليه عل أو ،حضار الغرمي عند احللولإفالة من وجوب كم الضمان والك منهم حالًكويلزم 

  .فالةكتاب الك فصلناه يف

 مل األصل مل يلزم فإذا، اتبكتابة من جهة املكفالة لعدم لزوم مال الكتصح ال  ال بأنه:من قالأما 

  . يلزم الفرع

 أن تاب الضمان منك  ملا عرفت يف، ويف الضمان يعتقون مجيعاً،تابةكما تقدم من لزوم ال: ففيه

وجه ى عل ذمتهم ال يف املال ديناًى  ويبقداء فيرتل مرتلة األرخاآل إىل نهمل مكالضمان حيول ما يف ذمة 

يضمن  و،األولن ما يف ذمة العبد يف النجم ون الضمان منجماً بأن يضمن اآلكي إالّ أن اللهم، اتبةكامل

  . بعد عام ما يف ذمته يف النجم الثاين

 ، حمل تأمل،مل يقع ضمان ما لوكلهم فهو كبضمام  املوىل يرض إذا :قول املختلف أن ومنه يعلم

ذمة  إىل الضمان هو نقل ما يف الذمة أن تاب الضمانك وحيث قد عرفت يف، ينمراأللوضوح الفرق بني 

ما كذمة  إىل ان من ضم ذمةك أما إذا ،عتقوا يف احلال احلاضر مجيعاً، ذمة إىل ضم ذمة مبعىن الى أخر

  يقوله 

                                                





١٢٦

  .ن شاءمى  وختري يف الرجوع باجلميع عل،أياً منهم مل يؤد ما عليه ألن ،منهم أي  مل يعتقعامةال

 ر يف املسائل احلائريات جواز ضمان اثنني ماالًكنه ذإف، كالمه يشعر بذلك أن وعن الشيخ

عنه الشارع فهو  عقد مل مينع ألنه كولعله أراد صحة مثل ذل، من شاء منهماى واشتراط رجوعه عل

  . عروف عند الشيعة هو هذا املنالضما أن نه أراد أ ال،نافذ

 كاستحقاق ذلى مل حيمل علن إ وهو(:  هذا االحتمال حيث قالمثل إىل وقد أشار اجلواهر

 أنه ولو مل نعلم، )١()خالفهى  علصحاباأل أن  الذي قد عرفتعامةوفق مذهب الى ان علكبالشرط 

  .الصحيحى الصحيح لزم محل فعله عل أو جعله من الضمان الفاسد

، )يار ملواله يف القبض والتأخريان اخلكجل قبل األاتب ما عليه كولو دفع امل(: مث قال الشرائع

هذا ، جليقبض دينه قبل األ أن نساناإلى وليس عل، نسان مبا ليس عليهيلزم اإل ال أنه  لوضوحكوذل

  : باراألخ ولبعض املؤمنون عند شروطهمقاعدة  إىل ضافةباإل

عليه (اً عليى اتباً أتكمن إ :)عليهما السالم(عن أبيه ، عن الصادق، سحاق بن عمارإ مثل خرب

يأخذ  أن له ضربة فسألتهكل سنة فجئته باملال كجنوماً يف  ي علاتبين وشرطكسيدي ن إ : وقال)السالم

تأخذ   الكمال: فقال له، صدق:  فقال له،)عليه السالم( علي فدعاه،  عليله ضربة وجييز عتقي فأىبك

عليه ( علي فقال، مرياثه إىل كتعرض بذلأالنجوم اليت شرطت و إالّ ما آخذ: فقال ،متضي عتقه واملال

  . )٢(كأنت أحق بشرط: )السالم

  اتب ينفذ نصف ك يف م،أيضاً )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وال ينافيه صحيح احلليب

                                                







١٢٧

يأخذون ما : قال ،ضربة واحدة يخذوا ما بق:  عليه النصف ويدعو مواليه ويقولاتبته ويبقىكم

  . اللزوم ان اجلواز البيى فانه حممول عل، )١(يعتق ويبق

  وأيب عبد اهللاملؤمنني عن أمريى  فقد رو، تفصيل رواية الدعائمهيعارض أن نكمي ال أنه ماك

ما  إالّ يأخذ منه أن اتبهكالذي  اتب جيعل عليه من النجوم فيأىبكيف امل :ما قاالأ )عليهما السالم(

يتعجل  أن ىعل عجز رد يف الرق مل جيرب املوىلن إ أنه ان شرط عليهك فإن ،ل جنمكاشترط عليه عند حمل 

مع  إليه  عليه جنم فدفعه عليه وحلّكان مل يشترط ذلكن إ و، إليهيعجز فريجع أن قد لعله ألنه تابةكال

 أن منا عليهإيعود يف الرق أبداً و فيه والى العتق قد جر ألن كميتنع من ذل أن ن لهكتابته مل يكباقي 

  . )٢(تابتهكيف باقي ى يسع

 أو مه أميناً سلّ،يف وقت النجم يصال حق املوىلإن من كيتم السفر وحنوه مما ال إىل ولو اضطر العبد

ر يف باب حقوق ك مما ذكغري ذل إىل ،من يستلمه منه حال النجم ل املوىلكّس وكما لو انعك، ماًكحا

  . الناس والديون

اتب كان املك إذا  يف خصوص ماومنه يعلم وجه النظر فيما عن ابن اجلنيد من وجوب القبول

  .قراره ووصيته إلبطاالًإيف امتناعه حينئذ  ألن ، بديونبوصايا وأقرى مريضاً وأوص

انني متقابلني فهما من كاختلفا يف م أو ،أول رمضان مثالً أو جل أول شعباناأل أن مث لو اختلفا يف

   .قضاءتاب الك ورة يفكاملوازين املذى  فاملرجع التحالف عل،املدعيني

  ه من كيفاإلمام أن ى ان علكاتب املطلق كولو عجز امل(: قال يف الشرائع

                                                







١٢٨

  . ظاهرهم االتفاق عليه،بال خالف أجده: ويف اجلواهر، )سهم الرقاب

  .املصرفيةى اللزوم بل على تدل عل ية الن اآلك ل،)١(ويف الرقاب﴿:  بقوله سبحانهكواستدل لذل

  : روايات ببعض الكرمبا يستدل لذل أنه ماك

سألته عن :  قال،)عليه السالم(عن الصادق ، ناأصحابعن بعض ، براهيم بن هاشمإمثل ما رواه 

يقول يف  اهللا تعاىلن إ ،عنه من مال الصدقةى يؤد: قال ،بعضهاى اتبته وقد أدكاتب عجز عن مكم

  . )٢(يف الرقاب﴿: تابهك

  .  مرسالًتهوعن الصدوق رواي

عنه من سهم  ييؤداإلمام أن ى اتبته فعلكعجز عن مإذا  :ي رو،وعن الصدوق يف املقنع

  . )٣(الرقاب

  . العمل جابر هلاأن  إالّ انت ضعافاً سنداًكن إ ووهذه الروايات

ما يعلم ك، اةكاتب من مال الصدقة والزكعطاء املإومنه يعلم وجه النظر يف عنوان الوسائل جبواز 

روه من كماذى غماض عن سنده غري واضح الداللة علعد اإلاحلديث ب أن وجه النظر فيما يف الرياض من

مل ن إ ولعله يف حمله، تابكفاية التردد فيه تبعاً للسيد يف شرح الكولذا يظهر من ال، وجوه الوجوب من

الشهرة ى هذا من الغرائب ملعلومية شدة اعتماده عل: ولذا رده اجلواهر بقوله، خالفهى  علمجاعينعقد اإل

 يف إشكالحال فال  أي ىوعل،  عن جربهاحجيتها فضالًى ير أنه عنه يكبل احمل، الداللةجلربها للسند و

  . ان عاجزاًك إذا  عماان قادراً فضالًكن إ وتابتهك كاتب يف فكاستحباب مساعدة امل

                                                









١٢٩

حسان إنه بر وأو، الوجوبى تقدير عدم الداللة على ة علكية املباراآل إىل ضافةويدل عليه باإل

  :  بعض الروايات اخلاصة،عامة الدلةن األ مكوغري ذل

عن سلمان الفارسي يف حديث طويل يف ، ابن عباس إىل مثل ما رواه القطب الراوندي بسنده

قال ـ  )صلى اهللا عليه وآله(ر قصته لرسول اهللا كمن ذ أي  ـفلما فرغت :قال أن ىلإ ،هإسالمسبب 

خنلة أحييها له وأربعني ثالمثائة ى اتبت صاحيب علكف  سلمانااتب يك: )صلى اهللا عليه وآله(اهللا رسول 

 قدرى ل رجل علكية ية وعشرين ود ثالثني ود)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا أصحاب فأعانين ،أوقية

 فحفرت هلا حيث توضع مث جئت ين أضعها بيديإ: )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  فقال، ما عنده

 يالود إليه نا حنملكها فءجا  فخرج معي حىت،قد فرغت منها:  فقلت)وآلهصلى اهللا عليه (رسول اهللا 

  . الدراهمى مات منها ودية واحدة وبقيت عل  فو الذي بعثه باحلق نبياً ما،عليها يفيضعه بيده ويستو

ين أ: )صلى اهللا عليه وآله( فقال رسول اهللا ،فأتاه رجل من بعض املغازي مبثل البيضة من الذهب

يا رسول اهللا :  فقلت،كخذ هذه يا سلمان فأدها مما علي:  فقال،فدعيت له، اتب املسلمكاملالفارسي 

 فوالذي نفس سلمان بيده لوزنت هلم ،ك ا عن سيويفعز وجلاهللا ن إ :فقال ،أين تقع هذه مما علي

  . )١(وعتق سلمان، ليهمإمنها أربعني أوقية فأديتها 

قد  أنه  فأخربه)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا   يعين،ن أتاهسلما أن ي رو:ويف رواية اخلرائج

ان العليق أمراً غري مضمون عند ك و،لها تعلقك وهي صغار النخل ،يةذا ودكذا وى كاتب مواليه علك

 فأمر سلمان ،)صلى اهللا عليه وآله(علم من تأييد اهللا لنبيه  ال ما ما جرت به عادم لوى العاملني عل

  م فجمعها هلم مث قام وغرسها بيده فما سقطت  هلكبضمان ذل

                                                





١٣٠

بيضة كوأعطاه تربة من ذهب ، ااكبرى بتمرها وترجى واحدة منها وبقيت علماً معجزاً يستشف

ين تقع هذه مما أو:  هلافقال متعجباً به مستقالً،  الديونأصحاباذهب ا وأوف ا  : فقالكالدي

 فذهب ا ،ربع حقهم ييف ووزا ال األوىلهيئتها كان كا وقد ياهإلسانه مث أعطاه ى فأدارها عل ،يعل

  . )١(القوم منها حقوقهم وأوىف

 )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، ناأصحابعن بعض ، سحاقإ أيب عن، وعن العياشي يف تفسريه

 اهللا يقولن إ ،من مال الصدقةى يؤد: قال ،بعضهاى اتبته وقد أدكاتب عجز عن مكسأل عن م: قال

  .  )٢(﴿ويف الرقاب: تابهكيف 

ن من أداء البعض رد يف كحنو القيد ومل يتمى ان علكن إ اتب املطلقك ففي امل،حال أي ىوعل

 ايتهكي حكركالوعن ، كتعذر ذلن إ رده يف الرق للموىل أن  تبعاً للدروس منكما عن املسالك، الرق

 ،ن وجه يف االرتدادكحنو القيد مل يى ن علكمل ين إ أما ،الدروس واستحسانه لهى تاب علكيف حاشية ال

الدليل ى مقتض أن بل قد عرفت، اتبة املطلقة مع العجزكيف امل خيار املوىلى لوضوح عدم دليل يدل عل

  . خالفه

ان ك )عليه السالم(علياً ن إ :)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، ويف خرب القاسم بن سليمان

  . )٣(عجز فهو رقن إ يشترطونونوا كم مل يأاتب كاملى يستسع

علياً ن إ :)عليهما السالم (عن أبيه، عن جعفر، رناه حيمل ما رواه حسني بن علوانكما ذى وعل

  . )٤(رده رقيقاً الّإأقام حبريته و فإن اتب بعد ما يعجز عامني يتلومهكان يؤجل املك ) السالمعليه(

                                                

 









١٣١

 الإوى أدإذا  :قال أنه  إالّ، مثله)م السالميهعل( علي عن، عن أبيه، عن جعفر، البختري أيب وعن

  . )١(رده رقيقاً

من تعرض ى  ومل أعثر علشكالاملسألة يف غاية اإلن إ( :قول اجلواهرومنه يعلم وجه النظر يف 

  . )لتنقيحها

  . )بل تقع الغية، مكيتعلق ا ح اتبة الفاسدة الكوامل(: الشرائع قال مث إن

فالباطلة هي اليت اختل بعض ، باطلة وفاسدة إىل تابةكيصح من ال قسموا ما ال: كويف املسال

ر كمل جير ذ أو ،كذلكان العبد ك أو ،تابةكالى رهاً علكم أو جمنوناً أو ان السيد صبياًك بأن ،ااكأر

والفاسدة هي اليت امتنعت ،  الصيغةاختلت أو ،راتالدم واحلشكيقصد ماليته  ال ر ماكذ أو عوض

مث ، مل ينجزه أو جمهوالً أو خرتيراً أو ان مخراًكات شرط يف العوض بأن بفو أو دصحتها بشرط فاس

 له عندنا الغكوهذا :  قال،أموروالفاسدة تساوي الصحيحة يف ، رناهكما ذكتابة الباطلة الغية كجعل ال

  .  مترتبة عليهحكامالصحيح واألى  الشرعي حممول علطالقفاإل، يترتب عليه أثر الفاسد الألن 

جارة اح الفاسد واإلكاملقام ليس مثل الن ألن ،رواكما ذى  اجلواهر وغريه وهو علكوتبعه يف ذل

 يف كالم يف ذلكما تقدم الى  عل،املثل إىل جرة املسماةواألى  من مهر املسماألمرحيث يتحول ، الفاسدة

  . تابنيكال

  

                                                





١٣٢

ه كان ما تركاتبة وك املان مشروطاً بطلتكاتب وكمات املإذا ( :قال يف الشرائع ):١ مسألة(

  . )ملواله وأوالده رقاً

 إذا اتبةكالقاعدة عدم بطالن املى ان مقتضك الّإو، كذلى  للروايات املتعددة الدالة علكوذل: أقول

  . أزيد النجومى لو أد يف ماكف، جنماً واحداً من جنوم عشرة مثالًى أد إذا حنو التقييد حىتى ن علكمل ت

بعض ى اتب ميوت وقد أدك يف م،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، انوالرواية صحيحة ابن سن

ن إ و،اً واجلاريةك رجع ابنه مملو،كعجز فهو مملون إ اشترط عليهن إ :قال ،اتبته وله ابن من جاريتهكم

  . )١(يبق اتبته وورث ماكمن م يابنه ما بقى ن اشترط عليه أدكمل ي

ان اشترط كن إ :فقال ،لداتب ميوت وله وك عن امل)لسالمعليه ا(  أبا عبد اهللا سألت،وخرب مهزم

أدوا إذا اتبة أبيهم وعتقواكولده يف مى ن اشترط عليه سعكمل ين إ و،كلده ممالعليه فو)٢( .  

بعض ى اتب ميوت وقد أدكقال يف املنه إ ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، سالموعن دعائم اإل

اً ابنه كمملو إليه  رجعكعجز فهو مملون إ أنه ان اشترط عليهكن إ :ل قا،اتبته وله ابن من جاريتهكم

   .)٣(يان حراً وورث ما بقكاتبته وكمن م يابنه ما بقى  أدكن اشترط ذلكمل ين إ و،واجلارية

  . رثتاب اإلكورة يف كغريها من الروايات املذإىل 

                                                









١٣٣

ر يف كذ ماى مواله على قن جتهيزه علحينئذ قن وال ألنه ،موالهى ان جتهيز موته علكرد رقاً  مث إن

اتبة بوجوب أداء ما عليه كيفي بامل م فيما لو خلف ماك فح،عن اخلالف يك خالفاً للمح،مواتحبث األ

  . ان للوارثكن إ ون الباقيكتابة وكمن مال ال

 عن أحد كبل مل حي،  املتقدمةدلة لألخمالفته إىل ضافةباإل، غري واضح احلجةنه إ :ويف اجلواهر

شعر سياق عبارة الصدوق بأرادة التعبري مبضمون خرب ابن أن رمبا كل، الصدوقى  سوكذلى موافقته عل

 هذا فهي حمرمة للموىلى وعل،  موافق ظاهر للشيخكفليس هنا، سنان الذي هو يف املطلق دون املشروط

  .  القنأحكام من كغري ذل إىل ،ويصح له غسلها

 إىل بل عن الدروس نسبته، و املشهوره ومل يؤد شيئاً وهذا اتب مطلقاًكان املك إذا ذا حال ماكو

  . مل أجد فيه خالفاً:ويف اجلواهر، صحابظاهر األ

داء فيستصحب وجه خلروجه بعد عدم أدائه شيئاً وقد حال املوت دون األ  بأنه الكواستدلوا لذل

  . ان عليهك ماى ه علؤبقا

  أيب عبد اهللاعنى حيث رو،  منهكهار ذلتقدير استظى صحيح حممد بن قيس عل إىل ضافةباإل

يقسم ماله :  قال،وله مال اتب تويفك يف م)عليه السالم(أمري املؤمنني ى قض: قال أنه )عليه السالم(

  . )١(اتبوه هو ماهلمكربابه الذين  وما مل يعتق حيتسب منه أل، منه لورثتهأعتققدر ما ى عل

اتب كوامل: قال الذي هو متون الروايات، يف املقنعبل وما عن الصدوق ، ومثله غريه من الصحاح

  . يورث حبساب ما عتق منه ويرث

  وقال يف موضع 

                                                





١٣٤

اتبة كمن م يابنه يؤدي عنه ما بق فإن  ماالًكاتبته وتركبعض مى اتب وقد أدكمات من إو :آخر

  . )١(يبق ابيه ويعتق ويرث ما

اتبته حترر منه بقدر ما كبعض مى روطاً وقد أدن مشكمل ي وأن :مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

ته بقدر ما فيه من رق ولورثته كوحينئذ فلمواله من تر، إشكالان الباقي رقاً بالخالف وال كأداه و

ى الوارث التابع له يف احلرية والرقية مما حصل له من نصيب احلرية ما بقى ويؤد ،بقدر ما فيه من حرية

  . شهرة عظيمةاملشهور ى تابة علكمن مال ال

 )عليه السالم( سألته ، صحيح بريد العجلي،بعض الروايات السابقة إىل ضافةويدل عليه باإل: أقول

 ،اتبته فهو رد يف الرقكعجز عن من إ هون إ ألف درهم ومل يشترط عليهى اتب عبداً له علكعن رجل 

: قال ،اًكله مدربناً ا كوتر  ماالًكاتب وتركمواله مخسمائة درهم مث مات امل إىل ىاتب أدكاملوأن 

اتب كامل ألن ،اتبك والنصف الباقي البن امل،اتبهكنه ملواله الذي إاتب من شيء فك املكنصف ما يتر

 إىل ىأد فإن ، عبدهيئة أبيه نصفه حر ونصفهكاتب ك وابن امل،اتبهكونصفه عبد للذي  مات نصفه حر

  . )٢(حد من الناس عليهسبيل أل أبيه فهو حر الى عل ياتب أباه ما بقكالذي 

اتب ك يف م،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن ى، ما رواه عمار بن موس،ولعل مثله يف الداللة باملناط

 :قلت، ختدم الباقي يوماً وختدم نفسها يوماً: قال ،يف تصنع اخلادمكني فيعتق أحدمها نصيبه كبني شري

  . )٣(ك وبني الذي أمسأعتق بني الذي ،املال بينهما نصفني: قال ،ت ماالًكماتت وترفإن 

                                                









١٣٥

  )داألوالداء ينعتق  ومع األ،أبيهمى عل يد فيما بقاألوالى ن له مال سعكمل ين إو( :مث قال الشرائع

  .القاعدة يف الذي حترر بعضهى مقتضى واستدل له اجلواهر بأنه عل

 ،د أرقاء هلذا املوىلاألوالن اك إذا  مباكيقيد ذل أن ن الالزمكل، ويدل عليه ما تقدم من خرب مهزم

 إذا فيما أما ،كن وجه لذلكآخر مل ي انوا أرقاء ملوىلك أو ونوا أحراراًكونوا أرقاء بأن يكمل يأما إذا 

نه تصرف يف إخر فانوا أرقاء آلك إذا وأما، حد عليهحق أل  نفسه والكنسان ميلن اإل فألاًانوا أحرارك

  . كيقال بانصراف خرب مهزم عن مثل ذل أن نكل ميب، دلة وهو خالف األرخاآل شأن املوىل

اختلفوا يف ن إ و،ون بالسويةكهم وسعيهم يءأدا أن مث يف صورة وجوب السعي فالظاهر

ما  أو يرثوا بسبب قتل ال أو يرثوا أن ون فرق بنيكال ي أن وينبغي، ورة وأنوثةكاالستحقاق للمرياث ذ

   .يا بقم متساوون فيما عتق منهم وم ألكوذل، أشبه

ولو تعذر االستيفاء من بعضهم لغيبة وغريها أخذ من نصيب الباقي مجيع ما (: اجلواهر قال مث إن

،  فلم يفد عتق مجيع الباقي،م مجيعهأعتقب مبرتلة من مل يأخذ اجلميع مل يصر األ ما إذ ،باألى ختلف عل

 ىمل يسع سع غاب البعض أوة وكن تركبل لومل ي، الغائب والباقي أي  أخذ اجلميع عتق اجلميعوإذا

ن إ ول جزء مما يؤديه يدخل يف عتق نفسهك ألن ،وليس للمؤدي مطالبة الغائب بنصيبه، الباقي يف اجلميع

   .ىخيف ما الكره حمل تأمل كن بعض ما ذكل) متاملزمه انعتاق اجلميع باإل

د من األوال الواحد أولد ن الوكمل يتمإذا  أنه ماك، واحد دان له ولك إذا ومما تقدم يظهر حال ما

  يقال بوجوب  إالّ أن ،الرقى عل ي بق،حنوه أو السعي لشلل



١٣٦

  . كشبه ذل إىل ملاعوقد تقدم اإل،  بيت املال لهكف

  . )فيه تردد ،داءاألى جبارهم علإ وهل للموىل(: مث قال الشرائع

ومن تسلط ، رثر يف موانع اإلكوجه التردد لظاهر بعض النصوص املتقدمة وغريها مما ذ: أقول

  . ليهإشارة ما سبقت اإلك ،جربهى نفسه فال حق لغريه على نسان علاإل

 يد وما بقاألوالة ويتحرر كداء ما ختلف من أصل الترأتقتضي ى وفيه رواية أخر: مث قال الشرائع

﴿من بعد وصية : تعاىل حيث قال سبحانه و،األصلمن ى يعط أن م الدين فيجبكحب ألنه كوذل، هلم

  .رثاًإمن املال  يبق ان ماكا  حترروفإذا ،)١( أوديناى يوص

 )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن،  فهي صحيحة مجيل بن دراج،الشرائع إليها الرواية اليت أشارأما 

اتبته كابنه بقية م ييؤد: قال ، له ماالًكاتبته وله ابن من جارية وترك بعض م أدىاتب ميوت وقدكيف م

  . )٢(يبق ويعتق ويرث ما

بعض  ياتب يؤدك يف امل:قالنه إ  يف حديث،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، الصباح أيب ورواية

 ياتبته وما بقكمن م يبق مواليه ما يوىف:  قال،اتبتهك مما عليه من مأكثر  ماالًكاتبته مث ميوت ويتركم

  . )٣(فلولده

 كاتبته وتركبعض مى تب وقد أداكمات من إو : حيث قال،الم الصدوق يف املقنعكوقد تقدم 

  . )٤(يبق أبيه ويعتق ويرث ما اتبةكمن م يعنه ما بق يابنه يؤد فإن ماالً

                                                

 









١٣٧

بعض ى أداتب ميوت وقد ك يف امل:قالنه إ ،)عليه الصالة والسالم(عن الصادق ، وحديث الدعائم

اً ابنه كمملو إليه رجع كعجز فهو مملون إ أنه ان اشترط عليهكن إ : قال،اتبته وله ابن من جاريتهكم

  . )١(يبق ان حراً وورث ماكاتبته وكمن م يابنه ما بقى  أدكن اشترط عليه ذلكمل ين إ و،واجلارية

وحنوها صحيحة احلليب وغريها وقد مسعت (: ره رواييت مجيل وأيب الصباح قالكويف اجلواهر بعد ذ

 إطالقايف وما مسعته من كسعن اإلكى حيما  الّإ ا ن مل نعرف عامالًكول، صحيحة ابن سنان السابقة

 ترجيحاً لنصوصه املعتضدة بالشهرة ،أشهر بل املشهور أظهر أنه  معاألولان كومن هنا ، عبارة الصدوق

  . )هذه النصوصى عل

 يعرف هل  حىتعامةيلزم مالحظة رأي ال أنه ماك، ورمبا حيتمل اجلمع بني الطائفتني بالتخيري: أقول

  . أكثرتنقيح  إىل حال فاملسألة حباجة أي ىوعل،  أم العامةموافقة للالطائفتني ى حدإأن 

  .زاد له بوصية صح له منها بقدر ما فيه من حرية وبطل ماى ولو أوص: مث قال الشرائع

جعفر  أيب عن،  خلرب حممد بن قيسكوذل، عنهم يكما حك صحابوهذا هو املشهور بني األ

اتب حتته حرة فأوصت له عند موا ك يف م)عليه السالم( املؤمنني أمريى قض:  قال)عليه السالم(

نه إ )عليه السالم(ى فقض، يرث اتب مل يعتق والكم ألنه جتوز وصيتها له ال: فقال أهل املرأة، بوصية

  .  منهأعتقيرث حبساب ما 

الوصيةله بوصية فأجاز له ربع ي فأوص،أعتقربع ما عليه فى اتب قضكيف مى وقض  .  

                                                





١٣٨

منهاأعتقان عليها فأجاز حبساب ما ك اتبته وقد قضت سدس ماكملى  رجل حر أوصيفى وقض  .  

 أعتقوصيته حبساب ما من جياز  أنه وتب عليهكبعض ما ى اتب قد قضكيف وصية مى وقض

  . )١(منه

 ،اتب ووصيتهكل عن الوصية للمسئ أنه ،)عليه السالم(عن أمري املؤمنني ، سالموعن دعائم اإل

  . )٢( منهأعتقنها بقدر ما جيوز م: قال

قبوهلا  ألن  تصح الوصية له مطلقاً:وقيل(:  عن املشهور قالاألول بعد نقله القول كن يف املسالكل

عن  ي حممد بن قيس الذي يروكوالرواية ضعيفة الشترا، تساب وهو غري ممنوع منه وفيه قوةكنوع ا

هو  أما ،غري املوىل يوصان املك إذا هذا(:  قالمث، )ك بني الثقة وغريه وترد لذل)عليه السالم(الباقر 

ن إ و،مجعأانت بقدر النجوم عتق ك فإن ، ويعتق منه بقدر الوصيةإشكال له مطلقاً بغري فتصح وصيته

   .)زادت فالزائد له

وغريه غري ظاهر الوجه  والتفصيل بني وصية املوىل، ما حقق يف حملهك راملشهور جابن إ :ن فيهكل

  . يناألمر يف بيان كوقد تبع اجلواهر املسال، أيضاً وصية املوىلى رب حممد بن قيس علاشتمل خ أن بعد

وبنسبة الرقية من ، حرار بنسبة احلريةولو وجب عليه حد أقيم عليه من حد األ(: مث قال الشرائع

  . )حد العبيد

رد بناء احلد   ال،ان عليه حد العبيدكمل حيرر منه شيء  أما إذا ،حرر منه شيء إذا هذا: أقول

  ، عبد فيشمله أدلته ألنه بل، ره غري واحدكما ذكالتخفيف ى عل

                                                







١٣٩

اتب جيلد كيف امل :)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، م صحيح احلليبكاحلى  فيدل عل،انكيف كو

  .)١( منهأعتقاحلد بقدر ما 

  . حد العبيدأدلة إطالقنه ظاهر من كل، عبوديته إىل  قدر حد العبد بالنسبةركالرواية مل تذ مث إن

 ،رأساً وجلدى  انتفالرجم مثالًكرية دون الرقية تقدير احلى ان الذنب موجباً للحد علكولو 

  .  ارم بدون عقابكيتر نه ال اجللد وللمناط وألأدلة طالقإل

له فيها من الرق وحد  اتبته سقط عنه من احلد بقدر ماكمب ولو زنا املوىل(: مث قال الشرائع

  . )قيبالبا

 ون احلد قابالًك وي،الم الشرائعكما هو مورد كان قد حترر منها بعض ك إذا  فيماكذل: أقول

عن ، ففي خرب احلسني بن خالد،  ووجب اجللد ملا تقدمأيضاًالرجم سقط ك يقبلها لو مل أما ،ةأللتجز

اتبيت فأنا به كم ما أديت من :مة فقالت األ، لهأمةاتب كسئل عن رجل :  قال،)عليه السالم(الصادق 

عليه (فقال  ،كاتبتها وجامعها موالها بعد ذلك فأدت بعض م، نعم: فقال هلا،كحساب ذلى حرة عل

 عنه من احلد ئاتبتها ودرك ضرب من احلد بقدر ما أدت من مكذلى رهها علكان استكن إ :)السالم

  . )٢(يضرب  مثل ماة يف احلد ضربتكانت شريكانت تابعته كن إ و،اتبتهاكله من م يبقدر ما بق

  . راألخما هو واضح بقرينة الروايات ك ،يف قدره واملراد مثل ما يضرب يف أصل الضرب ال: أقول

 إذا اتبتهك الرجل مأيط ال: قالنه إ )عليه السالم(عن أمري املؤمنني ، سالموعن دعائم اإل

  . )٣(اتبهاك

  اتب كامل أن ن ملا عرفت م،أدت بعض املال إذا ماى  حيمل علكوذل: أقول

                                                









١٤٠

  .م القنكون يف حكقبل أدائه ي

اتبته وحترر منه شيء وجب ك فإذا، يةما يستظهر من اآلكمث لو قلنا بعدم حتجب املوالة عن العبد 

  . عليها احلجاب منه

ان كإذا  :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قالت،م سلمةأعن ، ويؤيده ما رواه الغوايل

  . )١(فلتحتجب عنه ين عنده ما يؤداكاتب فكن مكحداإل

 من الفعل الًك حيث إن، داء الفعلياأل ييؤد عنده ما :)صلى اهللا عليه وآله(محل قوله ى بناًء عل

فعل  أنه  واملراد،)٢(م الرجسكمنا يريد اهللا ليذهب عنإ﴿:  قال سبحانه،راألخرادة قد يقوم مقام إلاو

ان املراد القيام ك إالّ إذا ،ردمت القيامأ أي ،)٣(لصالة فاغسلواا إىل ذا قمنمإ﴿: ما قال سبحانهك ،كذل

  . داء الصالةأجل أل

  

                                                









١٤١

 قراض إ والعتق هبة وال اتب التصرف يف ماله ببيع والكليس للم(: قال يف الشرائع ):٢ مسألة(

  . )ذن موالهإبإالّ 

 ذن املوىلإسب خاصة بكالتمنا اقتضت له جواز إ و،اتبة مل خيرج عن العبوديةكبامل ألنه كوذل: أقول

  .)١(شيءى اً اليقدر علك عبداً مملو﴿ضرب اهللا مثالً:  فقد قال سبحانه،اتبةكاحلاصلة بسبب امل

، ال فرق بني احملابايت وغريه إذ ،الم الشرائع باحملابايت منهكومل يعلم وجه تقييد اجلواهر البيع يف 

املقترض  أن ان فيه فائدة بأن علم العبدك إذا راضق اإلكذلكو، فرق بني اهلبة املعوضة وغريها ما الك

  احلال يف العارية وغريها من سائر أنواع املعامالتكذلكو، هو املستحب ماكيرد عليه املال مع هدية 

  . تسابكان طريق االك إذا  جائزكل ذلك فإن ،تسابكاليت يف طريق االإالّ 

نفسه وماله وله ى اتب علك ك يف مملو،)عليه السالم(عن الصادق ، ويف صحيح معاوية بن وهب

لة كاأل إالّ حيدث يف ماله أن يصح له ال: قال ، وتزوجهامة األأعتقيتزوج ف ال أن  وقد شرط عليهأمة

صمت حني إذا  :قال ،احه ومل يقل شيئاًكسيده علم بن فإن :قيل، احه فاسد مردودكمن الطعام فن

: قال ،األولاح كالنى ميضي عل أو احهاكجيدد ن أن ىأفتراتب عتق كامل فإن :قيل،  فقد أقركيعلم ذل

األولاحه كنى ميضي عل)٢( .  

رار كت إىل حاجة  ال،اح الفضويل الذي منه املقامكتاب البيع بعض فروع النكوحيث قد تقدم يف 

  .الم فيهكال

  ى  علان دليالًك إذا افياًكون كي إمنا الصمت أن ماك

                                                







١٤٢

  . اركناإلى  علان دليالًكان صمتاً من غضب مما كو  أ،نكمل يما  إذا قرار الاإل

 يتزوج ال أن اتب يشترط عليهكسئل عن املنه إ ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، ويف خرب الدعائم

احه فاسد كح فنكن فإن ،شرط عليه إذا كيلزمه ذل: قال ،اتبتهكم ييؤد اتبه حىتكذن الذي إبإالّ 

  . )١(احهكنى عل ييعتق فيمض إالّ أن مردود

 وقد شرط أمةنفسه وماله وله ى اتب رجل عبداً علكن إو :الذي هو متون الروايات، ويف املقنع

احه كل من الطعام ونكاأل إالّ حيدث يف ماله أن يصلح نه الإ وتزوجها فمة األأعتق ف،يتزوج ال أن عليه

ى اتب فقد مضكعتق امل فإن ،احه وصمت ومل يقل شيئاً فقد أقركان سيده علم بنكن إ و،فاسد مردود

  . )٢(األولاح كالنى عل

ما هو ظاهر عبارة ك ،ما تراها يقتضي عدم الفرق بني املطلق واملشروطك هذه الروايات إطالقو

عليه (  أيب عبد اهللاعن، بصري أيب ن يف خربكل،  ومنهم احملقق يف عبارته املتقدمة،غري واحد من الفقهاء

ان ك إذا  يؤدي مجيع ما عليهحج شهادة وال اح والكهبة وال ن له عتق والجيوز  اتب الكامل: )السالم

  . )٣(عجز فهو رد يف الرقن إ  قد شرط عليهمواله

ن يبيع كول :وزاد ،اح والشهادة واحلجك النكنه تركل ،بصري مثله أيب عن ى،ويف رواية أخر

  . )٤(عبدهألنه  يقضي دينه أن موالهى ان علكوقع عليه دين يف جتارة ن إ وويشتري

                                                







 



١٤٣

اتب يشترط عليه ك يف امل:قالنه إ ، يف حديث)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، ويف صحيح احلليب

ذن منه وله إب إالّ يتزوج ال أن ينبغي له:  قال،اتبتهكيؤدي م ذن منه حىتإب إالّ يتزوج ال أن مواله

  . شرطه

  . )١(هلم شرطهمن إ :قال أنه  إالّ،سناده عن محاد مثلهإ ب،ويف رواية الصدوق

اتبة كيتزوج امل أن الرجل املسلم أله:  قلت له)عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا:  قال،بصري أيب وعن

هي عجزت فهي ن إ اتبها شرط عليهاكان سيدها حني كن إ :فقال: قال ،اتبتهاكاليت قد أدت نصف م

  . )٢(تؤدي مجيع ما عليها احها حىتكرد يف الرق فال جيوز ن

ى شرط علإذا : ما قاالإ )عليهما السالم( عبد اهللاجعفر وأيب  أيب عن، سالمويف دعائم اإل

، نه يؤدي منه جنومهإه فكل شيء خال ما ميلك يف كم اململوكمه حكعجز رد يف الرق فحإذا  أنه اتبكامل

 اتبته يف جتارته مث عجزك موقع عليه دين يف فإن ،يشتري ويبيع أن  فله،يف يديه له يان ما بقك أعتق فإذا

ني وعليه ك وله ما للمملو،يورث يرث وال  وال،عبده ويؤدي ما عليه ألنه يؤدي عنه أن موالهى علفإن 

مل ن إ و،يؤدي مجيع ما عليه ذن مواله حىتإب إالّ اح وال حجكن هبة وال وال جيوز له عتق وال، ما عليهم

 ،العتق جيري فيه مع أول جنم يؤديه فإن ،جنوم معلومةى وتب علكعجز رد يف الرق ون إ أنه يشترط عليه

  . )٣(يويرق منه بقدر ما بقى فيعتق به بقدر ما أد

  اتبة جيوز كوامل :الذي هو متون الروايات، وعن الصدوق يف املقنع

                                                









١٤٤

 ذنه حىتإب إالّ ال يربح أن شترط عليها واًكاتب مملوك رجالً أن فلو، عليها مجيع ما شرطت عليها

  . )١(ذنهإب إالّ يربح أن اتبته ملا جاز لهكي ميؤد

 سواء ، السيدإجازةب إالّ اح فال جيوزكالقاعدة التفصيل يف املسألة بني مثل النى ن مقتضكهذا ول

فاملطلق الذي ، حترر منه شيء إذا وأما مثل البيع وحنوه فيجوز حبصة احلرية فيما، اتبةًكم أو اتباًكان مك

  .وليس له بقدر ما مل يؤد ،ىأد قدر ما له ب،بعض ما عليهى أد

له لنفسه كن كعليه مل ي بعض ماى أد إذا امرأة أو اتب املطلق رجالًكامل حيث إناح فكيف النأما 

  . اتبكالسيد وامل أي ،جازماإفالالزم التزويج والتزوج ب

اح ك نسئل عن أنه )السالم عليهما(عن جعفر بن حممد ،  أشار ما يف الدعائمكذل إىل ولعله

من  من املؤلف ال ون املعىنكي إالّ أن اللهم، )٢(ذن السيدإب يعىن، شئتن إ حهاكأن: قال ،اتبةكامل

  . الرواية

احملاباة واهلبة وما ك ،تسابكيتصرف يف ماله مبا ينايف اال أن وأما العبد فليس له(: قال يف القواعد

 البيع من املوىلكتساب كصرف يف وجوه االوله الت(: قال أن  إىل،)القرض والرهن والقراضكفيه خطر 

زاد الثمن عن مثن املثل وقبض مثن املثل وأخر الزيادة  فإن ، ويبيع باحلال ال باملؤجل،ذا الشراءكو، وغريه

  . )يستسلف وأن يشتري بالدين أن  وله،جاز

 إذا املثلالزيادة والنقيصة عن مثن ب وبالثمن املؤجل يصح له حىت أنه ما عرفتى ن مقتضكل: أقول

  املطلق فيصح  أما ، املصلحة يف املعاملةكان يف ذلك

                                                







١٤٥

 إجازةن بكمطلقاً ما مل ي أو عدم الصحة بالنسبة ومعىن، ما عرفتى بالنسبة عليصح  بالنسبة وال

الفضويل يف ى يزيد عل ال ألنه ،إشكالالحقاً فال  أو ذنه سابقاًإ أو  السيدإجازةان بك أما إذا ،السيد

  .)١(جاز جازأ فإذاسيده ى منا عصإنه مل يعص اهللا وإ ويف رواية، احكلن ومثله ا،شيء

حترر  أما إذا ،ما مل يتحرر منه شيء إىل وعبده فيجوز هنا بالنسبة جاز الربا بني املوىلإذا مث إنه 

  . القاعدة الصحة بالنسبة والبطالن بالنسبةى فمقتض

  ).مبا يتعلق باالستيفاء الّإاتب ك املالتصرف يف مال جيوز للموىل وال(: مث قال الشرائع

  . خمري يف جهة الوفاء ألنه ذنهإون بكي أن االستيفاء جيب وأن ،إشكال بال خالف وال :ويف اجلواهر

شروطاً وحل النجم ان مك إذا ذنه فيماإاالستيفاء بغري ى عل  قد جيوز تسلط املوىل:كنعم يف املسال

  . ل ممتنعكما يف كم كامتنع عني احلا فإن ،ليهإول ك فالتعيني موولو زاد، ان بيده مال بقدرهكده وومل يؤ

  .يزيد عليه شيء فال، الم يف سائر موارد الدينكالكالم يف املقام كال: أقول

 وقربنا عدم )الفقه( يف بعض مباحث كرنا ذلكذ ،م أم الكذن احلاإ إىل وهل حيتاج التقاص

هلا  نه أجاز أماً الكونه حك الظاهر يف )عليه وآلهصلى اهللا ( حلديث هند مع رسول اهللا ،االحتياج

  سواء يف،ا من جهة الوالية املستثناة أ الأحكام )عليهم الصالة والسالم(أقواهلم صالة أن  أل،بالوالية

تاب كوقررناه يف ، مكاليت هي فوق والية احلا) عليه السالم( اإلمامو) صلى اهللا عليه وآله(والية النيب 

  .مكاحل

تشبث  ألنه كوذل، يف ماله فرق بني املطلق واملشروط يف عدم جواز تصرف املوىل ال أنه هروالظا

   اتبةكامل ومعىن، باحلرية

                                                





١٤٦

 أو ان مشروطاًك مل يتحرر منه شيء بأن فإذا، هكون يف طريق فكمبا ي إالّ يتصرف يف ماله نه الأ

  . يف ماله يف تصرف املوىلالعبيد سائر كن كمطلقاً ومل يؤد بعد شيئاً مل ي

  .) وال بالعقدكاتبة بامللكوال جيوز له وطي امل(:  فقد قال يف الشرائع،حال أي ىوعل

 يف املبعضة بعد أدائها بعض النجوم فلوضوح أما ،حرة حمضة أو ة حمضةكوا مملوك لعدم كوذل

اح من كلنتاب اكرناه يف ك ملا ذ،كتوطأ باملل ح والكتن ومثلها ال،  يف بعضأمةحرة يف بعض وأا 

 أو كتوطأ باملل حرة حمضة حىت أو  حمضةما أمةإ ون املرأةكت أن جيب أنه ى الدالة علدلةبعض األ

 ،)١(ميامأت كما مل أو أزواجهمى عل الّإ﴿: التقابل بينهما يف قوله سبحانهى نه مقتضإف، احكبالن

  . كذلى ولبعض الروايات اخلاصة الدالة عل

 أما ،ماءسائر اإلكا متشبثة باحلرية فليست مشروطة فأل أو  شيئاًانت مطلقة مل تؤدك إذا ماأو

سئل :  قال)عليه السالم(عن الصادق ى فقد رو، بعض املطلوبى ا تدل علإرواية حسني بن خالد ف

 ، نعم: فقال هلا،كحساب ذلى اتبيت فأنا به حرة علك ما أديت م:مة له فقالت األأمةاتب كعن رجل 

 ضرب من احلد بقدر كذلى رهها علكأان كن إ :قال ،كمعها موالها بعد ذلا وجاتبتهاكفأدت بعض م

ته كانت شريكان تابعته كن إ و،اتبتهاكله من م ي عنه من احلد بقدر ما بقئ ودر،اتبتهاكما أدت من م

  . )٢(يف احلد ضربت مثل ما يضرب هذا

   وطة جيوز للموىلاتبة املطلقة اليت مل تؤد شيئاً واملشركيف املن إ :ورمبا يقال

                                                







١٤٧

  .الوطي لالستصحاب

الواسطة بني الرق واحلر كاتب كون املك من ، واجلواهر وغريمها للعدمكما استدل به يف املسالأما 

داللة  رواية حسني بن خالد والإال نص  ال إذ ،فلم يعرف من النص، ك ومنها ذلحكاماأل إىل بالنسبة

: قلت، اتب جيلد احلد بقدر ما وافقكامل: )عليه السالم(  أبو عبد اهللاقال:  قال،ورواية احلليب، فيها

، )١(ان معه رجل وامرأة جازت شهادتهكن إ :قال ، نصفه أجتوز شهادته يف الطالقأعتقن إ أرأيت

االحتياط يف الفروج ى ان مقتضكن إ و،روهك الذي ذطالقاإلى ومثلهما غريمها وال داللة فيهما عل

  . هليإما ذهبوا  إىل الذهاب

يطأ الرجل  ال: قالنه إ )عليه السالم(املؤمنني  عن أمري، سالمعن دعائم اإل ما إىل ضافةباإل

  . )٢(اتبهاك إذا اتبتهكم

ولذا ، املراد به التعزير أن والظاهر، )ولو طاوعته حدت(: الم يف قول الشرائعكرناه يعلم الكومما ذ

: مث قال يف آخر املبحث، )مع الشرط وعدمهطاوعته عزرت ويعزر للشبهة فإن ( :قال يف التحرير

   .)٣()رخاآلولو جهل أحدمها عزر، تعزير فلو جهال فال، هو للعامل منهما إمنا والتعزير الذي أوجبناه(

فيما رواه  ،وا احلدود بالشبهاتؤادر: )صلى اهللا عليه وآله(ن التعزير للجاهل لقوله كمنا مل يإو

  .عنه الفريقان

 إىل ضافةباإل، القاعدةى عليه هلا مهر املثل ملقتض أن  فالظاهرأوطن إ  حترمي الوطيرنا منكمث فيما ذ

 فإن عليه مهر مثلها: قال ،اتبتهكمى  يف رجل وقع عل)عليهما السالم(عن أخيه ، جعفر علي بن خرب

  . )٤(داألوالمهات أعجزت فردت يف الرق فهي من ن إ و،اتبتهاكمى ولدت منه فهي عل

                                                











١٤٨

  .واهرذا يف اجلك

:  قال،)عليهم السالم(عن أبيه ، بن جعفرى عن أخيه موس، جعفر علي بن ويف الوسائل رواه عن

عليه :  قال،اتبته فوطأهاكاتبته فنال من مكمى  يف رجل وقع عل)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا 

  . )١(داألوالهات مأعجزت فردت يف الرق فهي من ن إ و،اتبتهاكمى ولدت منه فهي عل فإن ،مهر مثلها

اتبة يطأها ك قال يف م)عليه السالم(أمري املؤمنني ن إ ،)عليه السالم(عن الصادق ، وينكوخرب الس

  . )٢(داألوالمهات أعجزت فهي من  فإن يف قيمتهاى يرد عليها مهر مثلها وتسع:  قال،موالها فتحمل

اج موجب ملهر رخاإلدخال و اإلرركوت، ل دفعة من الوطيكون كاملهر ي إىل مث الظاهر بالنسبة

  . ل دفعة مهركان لكررت الدفعات كت لو أما ،واحد

، داء لتعدد السببمل يتخلل األن إ ويرر الوطكرر املهر بتكتى بل قد يقو(: ولذا قال يف اجلواهر

 مع االنسياق حىتى ن دعوكل، ةءأصل الربا إىل انسياق االحتاد من اخلربين مضافاًى يدع إالّ أن اللهم

 الّإم وكوقد حيتمل التعدد بالعلم باحل، كومن هنا استوجه غري واحد التفصيل بذل ى،ما تركالتخلل 

  .  ملا عرفت من وجهه،رناه حمل نظركالمه يف غري ما ذكو .ىانته )فمع الشبهة املستمرة مهر واحد

 ،دفعة واحدةأدخل يف هذا ويف هذا يف  أما إذا ، املهرإجيابفرق بينهما يف  والقبل والدبر ال

 يف تعدد كروا مثل ذلكما ذك ،االعتبار بالعرف ألن ،من تعدده  المن وحدة الوطي أنه فالظاهر

  . االزدراد واجلرعات يف باب الصوم

                                                







١٤٩

 جيوز له ذا الكو(: ره الشرائع ممزوجاً مع اجلواهركذ  فمما تقدم يظهر وجه ما،حال أي ىوعل

وطأ  نعم لو، ان عليه املهر ملا عرفتكغري شبهة  أو طأ بشبهةولو و، اتبك املأمةاتبة وال ك املأمة وطي

سبها كمن  ألنه متهامنا وجب املهر لنفسها وألإو، أمته ألا ن عليه مهركة له مل يكاتبة اململوكبنت امل

  . )ما هو واضحك، خبالف مهر البنت

زال عنه  لط املوىلتس ألن ،داء وبعده فهو لهاتب قبل األكه املبستكلما يكو(: مث قال الشرائع

  ).تابةكبال

ونه له بعد ك ألن ،حترر إذا ما اتباً الكان بعد مك إذا داء مانعم مراده ببعد األ، رهكما ذكوهو 

 أما ، املوىلكملى  املال معه بناًء علكمل لو عجز ففسخ املوىل أما ،التنبيه إىل التحرر لوضوحه مل حيتج

  .  حمجوركملما استظهرناه فهو ك العبد كملى بناًء عل

غري مطلقة  انت أوكاتبة مطلقة كامل ألن  واضحأيضاً كوذل، )ذنهإب الّإاتبة كوال تتزوج امل(: مث قال

 فهو ،ذنهإب الّإ فال يصح التزويج ،بعض احلق فيها أو ل احلق ك للموىل،غري مؤدية أو مؤدية بعض املال

مجلة من الروايات اليت ى فحو إىل افةضهذا باإل ،)١(شيءى يقدر عل اً الكعبداً مملو من مصاديق

  : اتبكتقدمت يف تزويج امل

ى اتب علك كقال يف رجل مملونه إ ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، عن معاوية بن وهب مثل ما

يتصرف  أن ال يصلح له:  قال، وتزوجهامة األأعتقيتزوج ف ال أن  وقد شرط عليهأمةنفسه وماله وله 

   .)٢(احه فاسد مردودك ون،من الطعاملة كاأل الإيف ماله 

  . غريها مما تقدمإىل 

   أعتق عن رجل )عليه السالم(سأل الباقر نه إ ،بصري أيب خرب إىل ضافةهذا باإل

                                                







١٥٠

عجزت ن إ أا فليشترط عليها: قال ،ك بعد ذلرخاآلالنصف ى اتبها علكمث إنه نصف جاريته 

، اتبهاكمل ين إ ان له يف اخلدمة يوم وهلا يومكشاء فإن  ،ا ترد يف الرق يف نصف رقبتهاإعن جنومها ف

  . )١(تؤدي مجيع ما عليها يف نصف رقبتها حىت ال: قال ، احلالكتتزوج يف تل أن فلها: قلت: قال

ان عقدها موقوفاً كولو بادرت (: ولذا قال يف الشرائع، بادرتن إ احها فضولياًكون نكوعليه ت

  ).مطلقة انت أوكمشروطة 

 أجاز فإذاسيده ى منا عصإنه مل يعص اهللا وإ: )عليه الصالة والسالم(قوله  إىل ملاع تقدم اإلوقد

عقد  إىل بغريها ال حتتاج أو تابةك بسبب الالًك وحتررت جازةمل تأخذ اإلإذا  أنه ما تقدمك ،)٢(جاز

  . روا يف باب الفضويل مفصالًكما ذى  عل،جازا املستقبليةإفي كمنا يإو، جديد

  . )تابة مطلقةكانت كذن مواله ولو إب إالّ  يبتاعهاأمة ذا ليس له وطيكو(: مث قال الشرائع

﴿ضرب : ه قال سبحان،ية هو من الشيء املنفي يف اآلاألمرمثل هذا  أن  ملا تقدم منكوذل: أقول

  .  من الشيءمةاأل يوط أن ومن الواضح ،)٣(شيءى يقدر عل اً الك عبداً مملواهللا مثالً

  

                                                





 



١٥١

مل  ون الزماً ماكتابة يكاتب يف عقد الكاملى عل ل ما يشترط املوىلك(: قال يف الشرائع ):٣ سألةم(

  . )تاب والسنةكن خمالفاً للكي

، بعد العتق أو تابةكان يف زمن الكفالشرط سواء ، منه واملستثىن ره يف املستثىنكما ذكهو : أقول

: )عليه الصالة والسالم( لقوله ون مشموالًك ي،كلغري ذ أو حقاً أو ماالً أو ان الشرط عمالًكوسواء 

املؤمنون عند شروطهم)١(،و أوفوا بالعقود)روه يف باب الشروطكوغريمها مما ذ ،)٢.  

 خمالف السنة كذلكو، تاب يطرحك الخمالف أن تاب والسنة فلوضوحكان خمالفاً للكأما إذا 

الوطي  أو داء عدم احلرية بعد األفلو شرط مثالً ،تاب البيع يف باب الشرطكما حقق يف ى االقتضائية عل

 ألنه يستلزم بطالن العقد بطالن الشرط ال أن  منكرناه هناك ملا ذ،تابةكبعده بطل الشرط وصحت ال

  . من باب االلتزام يف االلتزام

تاب البيع كما تقدم حمرراً يف كبطالن العقد األقوى بل : ومنه يعلم وجه النظر يف قول اجلواهر

  . الوفاءى تعذر جربه عل إذا  أو،اخليار مع عدم الوفاء مطلقاًى ذي مر فيه تسلط من له الشرط علال

 سواء ،تابةكيف عقد ال املوىلى اتب علكل ما يشترط املك أن  وهو،س املسألةكومما تقدم يعلم ع

  .تاب والسنةكن خمالفاً للكون الزماً ما مل يكبعدها ي أو تابةكمع بقاء ال

  .املوىلى شرط العبد عل أو العبدى عل  سواء يف شرط املوىل،العقدى اً ملقتضوال خمالف

و حنى ان علكن إ و،حنو شرط النتيجة صحتى ان علك فإن تابة يف عقد آخركشرط الأما إذا 

اح امرأة يف عقد كشرط نك  فهو،مكاتب أجربه احلاك مل يفإذا ،اتب بعد العقدكشرط الفعل ألزم بأن ي

  آخر حيث يلزم 

                                                







١٥٢

اتبة وليس كشرط النتيجة صحيح يف امل أن ان بينهما فرق من جهةكن إ و،مل يفعلهن إ  وجيرب،عليه

  .  ومثله الطالق،الصيغة اخلاصةى اح علك توقف الندلة أل،احكبصحيح يف الن

  



١٥٣

  . )تابة أمهكيدخل احلمل يف  ال(: قال يف الشرائع ):٤ مسألة(

ان عبداً يف ك إذا ب فيمااأل أو موالية األى دليل عل وال ،اتبةكاحلمل ليس طرف امل ألن :أقول

  .  املتصل واملنفصل،بريكالصغري والى  علالذي هو عتق يقع خبالف التدبري كوذل، اتبة احلملكم

ط انعم يصح اشتر، مب واألتابة األكاتبة يف كاتب واملكومنه يعرف احلال يف عدم دخول أوالد امل

فهو غري مناف ، من الشرط الذي تقدم صحته مطلقاً ألنه ،بعضاً أو الًكبعضاً بتحريره  أو الًكحتريرهم 

   . وليس مثل هذا الشرط يف املقام من املستثىن،تاب والسنةكللعقد وال خمالف لل

مها ينعتق منهم كحكم أوالدها كان حكتابة ك بعد الكن لو محلت مبملوكل: مث قال الشرائع

 ألن ،عاملة أو  وهي جاهلة،من زنا أو ن السيدذإان من عبد بكا  إذونكي إمنا كواحلمل باململو، حبساا

ه يف أطلق وقد ،احكتاب النكرناه يف كذ ماى رث عليف اإل إالّ ل شيءكم الولد يف كولد الزنا يف ح

  . حلاقة ا شرعاًإ الدروس يف املسألة لعدم شكالوجه إل وال، املقام مجاعة

عليه (سألته :  قال،صحيح بريد العجليك: لرواياتالقاعدة بعض ا إىل ضافةويدل عليه باإل

اتبته كهو عجز عن من إ اتبهكألف درهم ومل يشترط عليه حني ى اتب عبداً له علك عن رجل )السالم

بناً له ا ك وتر ماالًكاتب وتركئة درهم مث مات املمواله مخسما إىل ىاتب أدكامل وأن ،فهو رد يف الرق

 ،اتبك والنصف الباقي البن امل،اتبهكنه ملواله الذي إاتب من شيء فك املكنصف ما تر: قال ،اًكمدر

هيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد كاتب ك فابن امل،اتبهكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاملألن 

  . حد من الناس عليهسبيل أل أبيه فهو حر الى عل ياتب أباه ما بقكللذي ى أد فإن ،اتب أباهكللذي 



١٥٤

  . )١()عليه السالم(جعفر أيب  إىل  مسنداًتهوعن الشيخ رواي ،ليىنكية الذا يف رواك

املؤمنني  مريأى قض:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، ومثله يف الداللة صحيح حممد بن قيس

ى فقض:  قال،اتبتهاك الذي عليها وقد ولدت ولداً يف معامةاتبة توفيت وقد قضت ك يف م)عليه السالم(

  . )٢( ويرق منه ما رق منها،يعتق منه مثل الذي عتق منهان  أيف ولدها

منا يعتق منه ما إاتبتها فكولد يف م ما أن علما: قالنه إ )عليه السالم( علي عن، ويف رواية الدعائم

  . )٣(يعتق منها ويرق منه ما رق منها

تابة املطلقة كمن مال ال يقد ما باألوالرناه يف هذه املسألة ما تقدم من أداء كينايف ما ذ المث إنه 

  .  اخلاصة املتقدمةدلة لألكوذل، أبوهم بعضهاى اليت قد أد

 كنقل عن التحرير والدروس واملسال أن بعدحيث إنه  ،ومنه يعلم وجه النظر يف قول اجلواهر

 أن القواعد بعدى له بأن مقتضك كن قد يناقش يف ذلكل(: ون قالؤ حرية بعض الولد لسائر الشإطالق

، ته ووفت بهكال مللإسبها وك وليس هو من ،ية السيد للولد بقاعدة النماءكابة أمه ملتكاتباً بكن مكيمل 

 للسيد وثبوت تبعيته هلا يف التحرير وعدمه مع كمملو ونه من منائه الذي هوكومن املعلوم عدمه ضرورة 

جه وحينئذ يت.  املعتق وحنوه منكم امللكوجه جيري عليه حى ن علاً له اآلكونه ملكينايف  فرض بقائه ال

 ،ومها يف وفاء جنكالستعانة بشيء من ذلوليس هلا ا، أيضاً أطرافه له سبه وقيمته لو قتل وقيمةكون ك

   السيد ومؤنة جتهيزهى ونفقته عل

                                                









١٥٥

ثري ى ك جاز له التصرف فيه ببيع وحنوه خصوصاً بعد عدم الدليل علإمجاعن كمل ين إ  بل،كذلك

   .)م عند العجز وغريمهاسب ومن استعانه األكف الروه هنا من وقكمما ذ

 ،يف التحرير دون غريه نه املتفاهم عرفاً الإف، نوؤلشل اكذ ظاهر تبعيته هلا يف التحرير تبعيته هلا يف إ

  . رخاآلين من األمرالتالزم العريف مقتض لفهم أحد  إالّ أن ، عقالًكن ذلكان ميكن إو

  . )ان أوالدها أحراراًكولو تزوجت حبر (: مث قال الشرائع

تاب كما فصل يف ى  عل،صحتهى مع شرط الرقية عليه بناًء عل الّإولد احلر حر  ألن كوذل: أقول

  . البيع

  . )تابةكولو محلت من موالها مل تبطل ال(: مث قال

  . تابةكون الولد حراً ليس معناه بطالن الك و،صل وغريه لألكوذل: أقول

قال رسول اهللا :  قال،)عليهم السالم(عن أبيه ، بن جعفرى يه موسعن أخ، جعفر علي بن ويف خرب

 فإن ،عليه مهر مثلها:  قال،طأهااتبته فوكاتبته فنال من مكمى  يف رجل وقع عل)صلى اهللا عليه وآله(

  . )١(داألوالمهات أعجزت فردت يف الرق فهي من ن إ و،اتبتهاكمى ولدت منه فهي عل

تابة حتررت من نصيب كمات وعليه شيء من ال فإن دألوالامهات أأصبحت من حيث إا و

تقف  تابة الكال ألن ، يف املسألةمجاعبل الظاهر اإل،  وتبعه غريه،ره الشرائع تبعاً لغريهكما ذى  عل،ولدها

وا أصبحت  كومعىن، اجلمع بني الدليلنيى  مقتضكذل فإن ،أمام التحرير املستعجل الذي جعله الشارع

  . كأم ولد هو ذل

                                                





١٥٦

اتبة ك قال يف م)عليه السالم(أمري املؤمنني ن إ :)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وينكويف خرب الس

مهات أعجزت فهي من  فإن ،يف قيمتهاى يرد عليها مهر مثلها وتسع:  قال،يطأها موالها فتحمل

  . )١(داألوال

  ).ثرتابة للواكن هلا ولد سعت يف مال الكمل يفإن ( :مث قال الشرائع

ب الولد مبا عليها من ين مل يف نصكل ان هلا ولدك أو ، حني موتهواملراد الولد الذي من املوىل

ان الوارث ك إذا بعضها للوارث حىت أو تابةكل مال الكالالزم عليها السعي يف  فإن ،تابةكبقايا مال ال

وقد ، املبعضى وم السعي عل جن اليت تقدمت مجلة منها يفدلة األطالق إل)عليه الصالة والسالم( اإلمام

صلى اهللا عليه ( عن رسول اهللا )عليهم السالم(بن جعفر ى بن جعفر عن أخيه موس ي علت روايةمدتق

  . )وآله

 ففي التحرير ،تابة وتأخرهكالى اتبة يف تقدم الولد علكوامل ولو تنازع املوىل(: اجلواهر قال مث إن

يده ثابتة  أن والفرق: قاال، اتبكاتب والسيد حلف املكولو تنازع امل ،والقواعد والدروس حلف املوىل

ون اليد كالوقف ومل يثبت  يتدع إمنا كاملل يتدع اتبة الكوامل، ه فيترجح باليدكمل يوهو يدععليه 

نه إ  ـمالحظة قاعدة تأخر جمهول التاريخ عن معلومهى بناًء عل ـ ل عليهماكوأش، مرجحة للوقف

   .)ون به مدعياًكسبب خاص ي إىل للترجيح مامل يسندها صاحبهاتصلح  ينبغي مراعاته واليد ال

  واخلارج هو احملتاج، وذو اليد داخل، منهما ذو يدالًك ألن ،مب واألاملقدم هو األ أن ن الظاهركل

 كذلكو،  فريثهبعد أو اح فال يرثكالولد قبل الن أن ب والزوج يفاختلف األ إذا ماكفهو ، البينةإىل 

  وقاعدة ،  والزوجةباختلف األإذا 

                                                





١٥٧

ر مها كواملن ياملدع ألن )ركمن أنى واليمني عل ياملدعى البينة عل(تصادم  تأخر جمهول التاريخ ال

يأيت دورها مع وجود   بينما قاعدة جمهول التاريخ قاعدة ال،احكتاب النكروا يف كما ذك ،عرفيان

  . الدليل

  



١٥٨

  . )موالهى لاملشروط رق وفطرته ع(: قال يف الشرائع ):٥ مسألة(

منا خيرج عن إل ما عليه فهو رق وكمل يؤد  إذا املشروط ألن ،القاعدةى  هو مقتضكوذل: أقول

دام هو رقيق  وما، رج عن الرق مل خيأيضاً ما عليه أكثرى فلو أد، ما تقدمكل ما عليه كالرقية بأداء 

   .اةكتاب الزكدمت يف  النصوص اليت تقطالق تبعاً إل،ره غري واحدكما ذ ك،املوىلى رة علفالفط

اة الفطرة عن كالرجل ز ييؤد:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، ويف رواية حممد بن أمحد

  . )١(اتبه ورقيق امرأته وعبده النصراين واوسي ومن أغلق عليه بابهكم

لولة يخرج عن عن إ نعم، ون الفطرة عليهكال يعمل له ت أو ان يعمل للموىلكهذا فسواء ى وعل

  .املعيلى ون الفطرة على ك الدالة علدلةعيلولة غريه فهو داخل يف األ إىل املوىل

 اتب الكامل:  قال،)عليه الصالة والسالم(عن الصادق ، بصري أيب  ما تقدم يف روايةكويؤيد ذل

 ان مواله قد شرطك إذا يؤدي مجيع ما عليه اح وال شهادة وال حج حىتكهبة وال ن جيوز له عتق وال

 أن موالهى ان علكوقع عليه دين يف جتارة ن إ و،ن يبيع ويشتريكول، هو عجز فهو رد يف الرقن إ عليه

  . )٢(عبده ألنه يقضي دينه

ى شرط علإذا : ما قاالأ )عليهما السالم( عبد اهللاجعفر وأيب  أيب عن، سالمويف رواية دعائم اإل

 نه يؤدي منه جنومهإه فكل شيء خال ما ميلك يف كوم اململكمه حك ح،عجز رد يف الرقن إ أنه اتبكامل

   .)٣(احلديث

  .  من املؤيداتكغري ذلإىل 

                                                









١٥٩

اتب هل كسألته عن امل:  قال،)عليه السالم(بن جعفر ى ه موسعن أخي، جعفر علي بن  حديثاأم

  . )١(جتوز شهادته  وال،الفطرة عليه: فقال ،جتوز شهادته أو اتبهكمن ى عل أو عليه فطرة رمضان

قرب  واأل،الضمري إىل أقرب ألنه ،العبد إىل ال املوىل إىل  يعود)عليه(الضمري يف  أن فرمبا احتمل فيه

ما كاحتماله التقية  إىل ضافةهذا باإل، الم فيهكال ألن العبد إىل جتوز شهادته فهو راجع ال أما ،بعدمينع األ

 مع شريح ) الصالة والسالمعليه( علي ه خربما يدل عليكشهادة العبد مقبولة  ألن ،ره الوسائل وغريهكذ

  . وغريه

  :  قائالًكره املسالك يعلم وجه النظر فيما ذكومن ذل

ما علم كية وهو مرتبة بينهما رحالة احل إىل اتب مطلقاً قد خرج عن حمض الرقية ومل يصركامل(

 كان الالزم من ذلك  وقد،سبهك الرقية عنه سقوط نفقته عن مواله فتعلقها بأحكامومن سقوط ، مراراً

 وجوب فطرة صحاب مجاعة من األأطلقن قد كل، تابعة للنفقة ألا أيضاًنفسه ى ثبوت فطرته عل

) عليه السالم(عن أخيه ى جعفر روعلي بن  أن  مع، الرقيةإطالقم عليه بكمواله واحلى املشروط عل

  . ون الفطرة عليه ومل يفرق بني القسمنيك

 مث احتمل ،صحابمواله عن بعض األى  وجوب فطرة املشروط علنقلى ويف الدروس اقتصر عل

ان كن إ ووال بأس ذا القول ،املوىلى وابن الرباج صرح بعدم وجوا عل، عدمه حمتجاً بأا تابعة للنفقة

يتحرر منه شيء  إالّ أن نفسهى مواله اتفاقاً وال على  علوأما املطلق فال جتب فطرته،  خالفهشهراأل

   .) احلريةفتجب بنسبة

  مل يؤد شيئاً  إذا موالهى  عل جتب فطرتهأيضاًاملطلق  أن القاعدةى ن مقتضكل

                                                





١٦٠

ن عليه كان مطلقاً مل يكولو (: فقول الشرائع،  الدليلنيطالقشيئاً فبنسبة احلرية إلى أد إذا أما

 ،موالهى  علهففطرت مل يؤد شيئاًن إ بل هو، اًاملشروط يف وجوا عليه مطلقكليس  أنه ظاهره، )فطرته

  .ره اجلواهر وغريهكما ذك ، بالنسبةتهبعضاً ففطرى أدن إو

  .داء عدم األاألصلشيئاً أم ال فى  مل يعلم هل هو أدوإذا

بعض املال فاالستصحاب ى د أدمطلق وق أو ،الً كاملوىلى ولو مل يعلم هل هو مشروط ففطرته عل

  .  ففطرته تبعضم عليهكن أصل عدم الشرط حاكل ،املوىلى ونه علك يقتضي

مطلقاً مل  أو انكاتب مشروطاً كامل أي  وجب عليهوإذا(: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر مث إن

وحينئذ فلو  ...تسابكر بالصوم للحجر عليه بالتصرف يف املال بغري االفّك ،خمرية أو فارة مترتبةك يؤد

وقد عرفت ، تسابکا تصرف يف املال بغري ا منهمالًك ألن ،طعامر باإلفّكذا لو كو، ر بالعتق مل جيزهفّك

ر مبا مل فّك ألنه ،أيضاًمل جيزه : مبسوطه يكأذن له قيل والقائل الشيخ يف حم ان املوىلكبل لو ، منعه منه

عن الشيخ فيه نفي  يكواحمل. تربع عنه أو فري مبا مل جيب عليهكلف التكاملعسر الذي تكجيب عليه 

، جزاءلإل ي املقتضاألمروحينئذ مل يوافق أحد منهما ، أعسر عنهمبا نه فارة عكجزاء الإاخلالف عن عدم 

 يقتضي خطابه دلة األن إطالقإ :وفيه. ليهإتوجه اخلطاب  اقتضت رفع احلجر عنه ال إمنا ذن املوىلإو

   .)١()الترتيب بعد ارتفاع املانع أو التخيريى ان علك سواء كبذل

تساب مبا يساوي كان الصوم يوجب ضعفه عن االك فإذا ،هإطالقى  ليس عل أن األمرالظاهر: أقول

 كذلك و،طعام والعتق مقدماًون اإلك يكذلى ضعف مبا يزيد عل لو أنه ماك، ون خمرياًكعتقه ي أو طعامهإ

   ينفع املوىل آبقاً مبا الان عبده كإذا 

                                                





١٦١

حد وأبيح طائه ألعإ عدم كحنو ذل أو شرط عليه عند ابتياع عبده إذا ذاكوه، نه جيوز له عتقهإبه ف

  .املوىل إىل ان العطاءكمإون خارجاً عن كله عتقه ي

ى فكعتقاً  أو طعاماًإ تربع الغري عنه فإذا، الة وغريه صحة تربع الغريكتاب الوكرنا يف كوقد ذ

  .أيضاً

ما تقدم عن كن به بأس ك أذن مل يفإذا ،املانع هو املوىل ألن ،اف كذن املوىلإ أن والظاهر

  .كمل يرد عليه بعد ذلن إ ومما يشعر بتمريضه ،)قيل (المه املتقدمكله لذا قال الشرائع يف ولع، اجلواهر

 ،فارة استغفارهكانت الك ،العتق أو طعامن من موارد اإلك عجز عن الصوم ومل يفإذا ،انكيف كو

   .ىدل عليه النص والفتو فارات مماكتاب الكرناه يف كما ذك

تدخل الفضولية يف العتق  ال أنه رواكذن إ وى،ف كعتق وأجازه املوىلر بالفّكلو  أنه ومما تقدم يعلم

  .تأملى فيه عل افية لدخول الفضويلك دلةعمومات األ إالّ أن ،يقاعاتوسائر اإل

خصوصاً بعد ى تالف املال بل يقع مراعإ فليس هو من قبيل ،ذاكطعام هون اإلكي أن وال يبعد

بل يف رواية ، )١( أجاز جازفإذا، سيدهى منا عصإاهللا و عصمل ي: )عليه السالم(املناطات يف قوله 

  . فتأمل،  تطيب اللنب السابقجازةاإلن إ :الرضاع

  

                                                





١٦٢

ولو ، سبه بينه وبني موالهكان ك نصف نفسه ك اململوكملإذا ( :قال يف الشرائع ):٦ مسألة(

  . ) وهو أشبه،جيرب وقيل ال،  أجرب املمتنعةطلب أحدمها املهايا

ون بعضه لنفسه ولو كبل املعيار ، خصوصية له ال إذ الشرائع النصف من باب املثالر كذ: أقول

  . سك العكذلكو، جزءاً من مائة جزء

ني كاتب بني شريك يف م،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن ى، ففي رواية عمار بن موس،انكيف كو

  . )١(دم نفسه يوماًخيدم الثاين يوماً وخي: قال ،يف يصنع اخلادمكفيعتق أحدمها نصيبه 

 يف مسألة االستسعاء مما يظهر ،)عليه الصالة والسالم(ى عن أخيه موس، جعفر علي بن ويف رواية

يعتق النصف : قال ،ه وهو صحيح ما حالهك نصف مملوأعتقسألته عن رجل :  قال،م املقامكمنها ح

  . )٢( يقوم قيمة عدلرخاآليف النصف ى فيستسع

 ثلثها أعتق جارية له فكوتر يف رجل تويف :)عليه السالم(  أيب عبد اهللانع، ويف رواية احلارثي

تقوم وتستسعي هي وزوجها يف بقية مثنها بعد ما  أا ،يقسم شيئاً من املرياث أن قبل يفتزوجها الوص

   .)٣(ولدهاى على رق جر أو تقوم فما أصاب املرأة من عتق

  .  وقد تقدم بعضها،تاب العتقكالستسعاء من  من النصوص الواردة يف مسألة اكغري ذلإىل 

                                                









١٦٣

ى مقتض فإن ،األصل خالف ةاملهايا أن  لوضوح،جرب أحدمها اى  فال دليل علةأما مسألة املهايا

ن اجلمع بني احلقني يف وقت كمي نصيبه والبل منهما االنتفاع كل ألن فاحتمال اجلرب، كالقاعدة االشترا

ضرر فيها بل هي موافقة  وال،  التنازعقطع إىل  بني احلقني ووسيلة اجلمع طريقةانت املهاياك ف،واحد

 أما ، ليست الطريق الوحيد للجمع بني احلقنيةاملهايا فإن ،غري ظاهر الوجه ضرار ضرر وال اللقاعدة 

  . ما يف اجلواهر فمحل تأملكون املنافع معدومة ك عليها بشكالاإل

 تبعاً كتعيني ذلى يدل عل قطع النظر عن سنده المع ى خرب عمار بن موس أن ره منك ما ذنعم

ر الطريق الطبيعي ك ذ)عليه الصالة والسالم(  أن اإلمامبل الظاهر منه، راهكما ذك فهو كللمسال

  .زمنة األكان متعارفاً يف تلكما ك بني السيد والعبد كللمشتر

 أو  يف مقادير الزمانان صلحاًكسواء ،  يصح الصلحة واملهاياكما يصح االشتراك أنه ىخيف وال

  . دلة األطالقتالف إلخاالب أو نتاجاإل أو العمل

  



١٦٤

 تابةكحد الوراث من نصيبه من مال الأبرأه أاتب عبده ومات وكلو (: قال يف الشرائع ):٧ مسألة(

  .)يقوم عليه الباقي  نصيبه صح والأعتقأو 

ئاً من نسان نفسه شي اإلأعتق إذا ماهو في إمنا دليل السراية ألن ،القاعدةى ره هو مقتضكما ذ: أقول

براء هنا منا اإلإ و،يشمله دليل التقومي ال إالّ أن أبرأان كن إ و والوارث، وهنا املورث مل يعتق العبد،العبد

  . ثاره أحد الوألو أبر ما إىل  بالنسبةهذا، اتبةكتنفيذ للم

حصته من  أو اتبهكرث بعض م املوأعتققلنا بعدم السراية لو ن إ( : ففي اجلواهر،أعتقوأما لو 

 خصوصاً ،صل التقومي املخالف لألأدلة فال تشمله ،اتبة عن حمض الرقيةك وخروجه باملكاتب املشتركامل

سب اللذان حيصالن له بتحريره كينقطع عنه ا الولد والحيث إنه ، اتب بالسرايةكان تضرر املكمإمع 

قلنا ا ن إ و،برائه الذي هو تنفيذ لفعل املورثإارث مرتلة لترتيل عتق الو ، فعدمها هنا أوىل،تابةكبأداء ال

 ، ومن صدق مباشرته للعتق ابتداًء فيشمله دليل السراية،ك من ذل،يف املورث ففي القول ا هنا وجهان

  . )ي يف حاشيتهكرك بل هو خرية ال،خيلو من قوة ولعله ال

عتاق بعض إتابة بك يف بطالن الك شفإذا،  عدم السرايةاألصلان كحيث نه إ :يقال أن نكومي

تابة بالرد يف الرق يف املشروطة مشله كنعم لو بطلت ال، تابة وعدم االنعتاقك بقاء الاألصلان كالورثة 

  . الوارث أو املورث إىل  سواء بالنسبة،دليل السراية حينئذ

 خليار الذي ينتقل وهو مثل ا،أكثر أو تابتنيك إىل تابة املشروطة مبوت املورثكوالظاهر احنالل ال

  . روه يف حبث اخلياركما ذى حيث يتعدد عل، الوارثإىل 



١٦٥

 إىل يرث املورث واحد مث ميوت وينتقل أن م الوحدة والتعدد بنيكومما تقدم يعلم عدم الفرق يف ح

  . وارث واحد إىل يرثه املتعدد فيموتان فينتقل حقهما أو ،املتعدد

  . فماتا وورثهما وارث واحداتبه سيدانك إذا ومنه يعرف احلال فيما

  . الوارث حسب موازين االرتداد إىل ارتد حيث ينتقل حقه إذا ومثل موت املورث ما

  



١٦٦

  وال،وجب عليهن إ اتهكيعينه من ز أن اتب عبده وجب عليهكمن (: قال يف الشرائع ):٨ مسألة(

  ).مل جتب إذا  ويستحب التربع بالعطية،ةًكثر  والحد له قلةً

 بل عن ،ثري من املتأخرينكعن الشيخ يف خالفه و يكله للمحك كوفاقاً يف ذل( :ويف اجلواهر

   .)بل يف الرياض هو احلجة يف الوجوب والتخصيص باملوىل،  الفرقة وأخبارهمإمجاعى  دعواألول

مث ، ية بقرينة السياق غري ظاهر يف الوجوب يف اآلاألمر فإن ،القاعدة عدم الوجوبى مقتض: أقول

يف  أن  إىلضافةهذا باإل، ية خالفهبل لعل ظاهر اآل، اةكعانة من الزون اإلكي أن ىل علال دليإنه 

 خاص بالسدس االستحباب مطلق ال أن والظاهر، االستحبابى عانة شواهد علاإلى الروايات الدالة عل

لما ك و،ان من املستحبكان أقل كلما ك فالّإو، وما يف بعض الروايات من باب املصداق، كحنو ذلأو 

  . فضلان من املستحب األك أكثران ك

﴿وآتوهم : عز وجلسألته عن قول اهللا :  قال،) السالمماعليه(عن أحدمها ، فعن حممد بن مسلم

 كالف فأترآاتبه خبمسة كتقول أ اتبه عليه الكت أن الذي أضمرت: قال ،)١(مكمن مال اهللا الذي آتا

  . )٢(طهالذي أضمرت عليه فأع إىل ن انظرك ول،له ألفاً

ن إ اتبوهمك﴿ف: عز وجل قال يف قول اهللا ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن العالء بن فضيل

 أن ن تريدكتضع عنه من جنومه اليت مل ت:  قال،م﴾كعلمتم فيهم خرياً وآتوهم من مال اهللا الذي آتا

  : قلت، كتزيد فوق ما يف نفس  وال،تنقصه منها

                                                

 





١٦٧

  . )١(لفاً من ستة آالفأ ك عن مملو)عليه السالم( جعفر أبو وضع: قال ،مك

  . ) وفعالًعن السلف قوالً ي فقد رووأما احلطّ(:  قالكويف املسال

: عز وجلسألته عن قول اهللا :  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن القاسم بن بريد

 الذي أرادى اتبه علكي ال: وليق) عليه السالم( أيب مسعت: قال ،م﴾كوآتوهم من مال اهللا الذي آتا﴿

  . )٢(اتبه عليهكي أن ىن يضع عنه مما نوك ول،اتبه مث يزيد عليه مث يضع عنهكيأن 

صلى اهللا عليه (قال رسول اهللا : قالنه إ ،)عليه السالم(عن أمري املؤمنني ، سالموعن دعائم اإل

وقال أمري : قال ،تابةكربع ال:  قال،م﴾ك﴿وآتوهم من مال اهللا الذي آتا: عز وجل يف قول اهللا )وآله

  . )٣(تابةكاتب ربع الك املكيتر: )عليه السالم(املؤمنني 

الذي  ن انظرك ول، ألفاًك لك خبمسة آالف وأتركاتبكقل أت ال: )عليه السالم(جعفر  أبو وقال

  . )٤(ضمرت عليه وعقدت فأعطه منهأ

  . )٥(اتبتهكن يضع من مكيضع الزيادة وليزيد عليه مث  ال: )عليه السالم(  أبو عبد اهللاقال

﴿والذين يبتغون : يةآيف ذيل  ،الذي قالوا بأنه متون الروايات، براهيم يف تفسريهإ علي بن وعن

م صحاانوا يقولون ألكماء العبيد واإل فإن :علمتم فيهم خرياً﴾ن إ اتبوهمكم فكميانأت كتاب مما ملكال

  م يشترون أ كذل ومعىن، اتبوناك

                                                

 







 



١٦٨

: تعاىل فقال اهللا ،عوا عليهمنثالثة فيمت أو يؤدوا مثنهم يف جنمني أن ىم علأصحانفسهم من أ

اتبتهم ك إذا :م﴾ قالك﴿وآتوهم من مال اهللا الذي آتا: قوله  ومعىن،علمتم فيهم خرياً﴾ن إ اتبوهمك﴿ف

  . )١( شيئاًكجتعل هلم من ذل

وقوله :  قال) السالمعليه(طالب بن أيب علي إىل ) عليهم السالم( ئمةوعن اجلعفريات بسند األ

  . )٢(تابة الربعكالعند حيط عنه  أي م﴾ك﴿وآتوهم من مال اهللا الذي آتا: تعاىل

بل ، ية وبعض الرواياتبظاهر اآل إليه استندوان إ ويتاء غري ظاهرالقول بوجوب اإل أن ومنه يعلم

حيط السيد  أن يتاء واجب عندنا وهوإلا: عن مبسوط الشيخ حيث قال يك احملمجاعاإل إىل رمبا استند

﴿وآتوهم من مال اهللا : تعاىل لقوله ،داءاألى تابة ويؤته شيئاً يستعني به علكاتبه شيئاً من مال الكعن م

  .  وهذا أمرم﴾كالذي آتا

: تعاىلره يف قوله ك حيث ذ،آتوهم من سهمهم من الصدقة املعىن: قال قوم: التبيانكى وقال يف حم

  . )٤(وهو مذهبنا:  مث قال،عن أبيه،  ونقله عن ابن زيد،)٣(﴿ويف الرقاب

 إىل عرايبأى أت:  قال،الفتوح يف تفسريه عن ابن عازب أبو ومن شواهد االستحباب ما رواه الشيخ

  ،  يدخلين اجلنةعلمين عمالً:  وقال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

                                                

 

 







١٦٩

 أعتقاذهب ف ،بري يف املعىنكيف اللفظ فهو أوجزت ن إ :)صلى اهللا عليه وآله(فقال رسول اهللا 

تعتق  أن ال العتق: قال ،ليسا سواءأو  :)صلى اهللا عليه وآله(يا رسول اهللا : فقال،  رقبةكف أو نسمة

  . )١(اتبكعانته يعين يف املإ أو عطاء مثنهإ كوالف، كعبد

 رقبته أظله كفى اتب علكمى من أعان عل: قالأنه  )صلى اهللا عليه وآله(عنه  ي رو:ويف اجلواهر

  . )٢(اهللا يف ظل عرشه

اتب كسأل عن م:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، ناأصحابعن بعض ، سحاقإ أيب وعن

  . )٣(من مال الصدقةى يؤد: قال ،بعضهاى اتبته وقد أدك عن معجز

وقد تقدم ، أيضاً  املوىلعانة غريإ استحباب ،عامة الدلةاأل إىل ضافةية والرواية باإلوالظاهر من اآل

: بري فقالك بني املسلمني فوقف عليه شيخ جلس يقسم ماالً أنه ) الصالة والسالمعليه( علي احلديث عن

د يدي كواهللا ما هو ب: فقال، اتب فأعين من هذا املالكوأنا مى ما تركبري كين شيخ إيا أمري املؤمنني 

 فجلس والناس حول أمري ن اجلسك ول،أهلها إىل فأنا أردهانها أمانة أودعتها ك ول،تراثي من الوالد وال

  . )٤( فجعل الناس يعطونهرحم اهللا من أعان شيخاً مثقالً: ليهم وقالإ فنظر ،املؤمنني

   .)٥(تابتهك أعان سلمان يف )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  أن أيضاًما تقدم ك

  .  العبد الذي هو مثوبةك وداخل يف ف،الربى عانة علإ أنه  إىلضافةباإل، كغري ذلإىل 

  تالزم  ال إذ ،هءعطاإ أراد املوىلن إ والعبد القبولى جيب عل ال أنه والظاهر

                                                







 





١٧٠

  . يناألمرية والرواية بني يف الداللة يف اآل

نا كل، وتبعه اجلواهر )األقوىى يعترب فيه القبول عل براًء الإان كولو حط عنه (:  قالكاملسال مث إن

 أدلةه خالف كخراجه من ملإكه كدخال املال يف ملنسان إلالتصرف يف اإل أن عض املباحثرنا يف بكذ

نوع  ألنه ئقبول املرب إىل  حباجةأيضاًبراء واإل، أمواهلم وأنفسهمى  فهو خالف تسلط الناس عل،السلطنة

  .  حمل تأملواملسألة بعد، كيقولون بذل ان املشهور الكن إ و،تصرف فيه

 ،اتبك سقط الوجوب لفوات حمله الذي هو املمات مثالً أو يتاءاتب قبل اإلكمث لو عتق امل

  .القولنيى عل ،واالستحباب

ان كولو، عطاء من سهم الرقاب ليس بعنوان الفقراإل ألن ،كولو أعطاه مث تبني غناه مل يضر ذل

  .صل وغريهن له االسترجاع لألكمل ي فقرياً فأعطاه مث استغىن

ن كمل ي إذا اتب من السيد فيماكواجباً فال وجه الحتمال جواز مقاصة امليتاء ن اإلكوحيث مل ي

  . معطياً له لعدم ثبوت شيء يف ذمة السيد

ان كاة وكمن الز إليه مث لو دفع، اة اليت عليهكاتب من الزكنعم للسيد احتساب ماله يف ذمة امل

 من غري املوىل أو انت من املوىلكاء  سو،اةكمشروطاً فعجز عن دفع البقية فاسترده رقيقاً فهل تسترد الز

فهو ،  أوفق بالصناعةاألولان كن إ واحتماالن ،ترد لالستصحاب ال أو ،مصرفها إىل مل تصلألا 

يف مقام مل  أن ماك، مل تصرف يف سبيل اهللا ألا اجلهاد إىل اة ملن يريد اجلهاد مث مل يذهبكعطاء الزإك

  . مل تصرف يف مصرفها ألا دادواالحتياط يف االستر، تصرف يف الرقاب

دافعها ى أعادها عل الإ و،انت منهكن إ املستحقى الوجه وجوب صرفه عل(: كولذا قال يف املسال

  . )عادةانت من املندوبة مل جتب اإلكنعم لو ، ليصرفها بنفسه



١٧١

  .ذ بشرطهاألخ يال فللمعطإ و،ن مشروطةكمل ت إذا عادةمنا مل جتب اإلإو: أقول

ية من باب ر يف اآلك والذ،يشترط العلم باخلري ال أنه لسابقةيف بعض املسائل اى مضقد مث إنه 

  . أيضاًعطاء هنا وعليه فاستحباب اإل، فرادأفضل األ

 أو اة واجبةكانت زك سواء ،اتبكاة لعبده املكعطاء الزإوالظاهر عدم اشتراط رضا السيد ب

اة كر عدم اشتراط رضا العبد يف أخذ السيد زالظاه أن ماك، اط رضاهاشترى دليل عل ال إذ ،مندوبة

  . تأمل يف الثاين وقد تقدمى  الدليل يف املوردين علطالق إل،جلهالناس أل

  



١٧٢

 رك صرب عليه لرجاء التذ،أحدمها واشتبهى اتبان فأدكان له مكلو (: قال يف الشرائع ):٩ مسألة(

، زال الرجاء أقرع فإن رك ليتذئوس أرجوعن الدر، ما عن املبسوطك) قرعةاستخرج بال مات املوىلفإن 

رادته زوال الرجاء واستقرار االشتباه إن كومي، لكل أمر مشكل ألا  القرعةإطالقوعن اخلالف 

  . ذا يف اجلواهركمنهما  ياملؤدى املوت املستلزم للضرر عل إىل  يف مقابل الصربشكالواإل

رناها كما ذك، القرعةى مقدمة عل ألا ،عمال قاعدة العدلإبل الالزم ، الصربى دليل عل ن الكل

ى  حيث مقتض،دينهى الدائنني أدأي  أن مل نعلم إذا وهو مثل ما، تاب اخلمس وغريهاكيف املاليات يف 

دليل القرعة لرفعها ى مة علكقاعدة العدل حا فإن ،القاعدة تنصيف الدين الباقي عليهما ال االقتراع

انت املسألة كن إ و،مةكانت القرعة حمكما يف غري املاليات كعدل جمال لقاعدة ال نعم حيث ال، شكالاإل

التأمل إىل  حباجةبعد .  

 كبذل  املوىلإلزام ففي رخاآلداء واختصت دعواه ب أحدمها بعدم األعترفا إذا :ويف اجلواهر

  . أقواه العدمإشكال

 أيهما ولده أن زوجته، أو شك أن أيهما زوجها، أو شكأيتهما  أن كما لو شكواملسألة سيالة 

 نه الإ فكغري ذل إىل ،أيهما احملرم معه أن كش أو ،سيده أو أيهما عبده أن كش أو ،ما أشبه أو والدهأو 

  . مث القرعةى جراء موازين الدعوإبل الالزم ، حكاماف يف ترتيب األكاعتراف أحدمها  أن ىدليل عل

هو الذي  ياملدع ألن كوذل، وله مع ميينهان القول قكالعلم  املوىلى ولو ادعيا عل: مث قال الشرائع

ى  لو ادعكذلكو، ر لقول العبدينكالذي يدعي اجلهل من املوىل فإن ،ركالبينة وطرفه املن إىل حيتاج

  مل يقم أيهما  أو المها البينةكولو أقام ، ان احلق معهك ولو أقام أحدمها البينة ،العلم املوىلى أحدمها عل



١٧٣

  .رناهكذ أو روهكما ذى قاعدة العدل عل أو القرعة إىل والًك مواألمران كالبينة 

مل  أو حلفا فإن ،ليهماإنه مل يستعد لليمني توجهت اليمني كر لكالعلم وأن املوىلى لو ادعيا علأما 

  .  فاحلق مع احلالفرخاآلر كلو حلف أحدمها وأن أما ،قاعدة العدل أو القرعة إىل  آئلاألمر كذلكحيلفا ف

ان كداً ان الوارث متعدكولو  ،وارث املوىل أو ون طرفهما املوىلكي أن فرق بني ال أنه والظاهر

  .حصته إىل مه بالنسبةكل حكل

ى ل جيب علن هكل،  لو دفع املتربعكذلكو، كذل بلف فالظاهر انعتاقهماخت بقدر املولو بذال ماالً

 مها املديونان ال إذ ،بول عليهان الظاهر عدم وجوب القكن إ و،احتماالن ،القبول يف دفع املتربع املوىل

  . ما تقدمى جيب عليه القبول عل الدائن ال فإن نسانإنسان دين إتربع  إذا ماكفهو ، املتربع

أحدمها فهل يبطل ى  فقامت البينة عل،القول اى قرعنا علأ أو قاعدة العدلى  علاألمرمث لو قسمنا 

ون من باب كي إالّ أن ،م ال جمال للبينةك احلامكبعد ح ألن ،الظاهر العدم ،م البينةكّما تقدم وحي

  . رناه يف باب القضاءكما ذى التمييز عل أو االستئناف

قاعدة العدل  فإن ،نعلم أيهما هو نا الكاتب عبده لكان سيدان أحدمها ك إذا ومما تقدم يعلم ما

 أو أيهما السيد جلنومااتبه ومل نعلم كان سيد وعبد ك وإذا، والقرعة بعد البينة واليمني جاريتان فيه

  . فاال للقرعة ـ )عليه السالم( علي ما يف قصة من قضاياك ـ ل منهما السيادةكادعاء 

  



١٧٤

ان كن إ و،أعتقتابة كاتب مال الكاملى أد فإن تابةكجيوز بيع مال ال: قال يف الشرائع ):١٠ مسألة(

جيوز بيع   وال،وط بعد عجزه مع الفسخوجيوز بيع املشر، صار رقاً ملواله مشروطاً فعجز وفسخ املوىل

  . )املطلق

نقله بغري البيع من سائر  أو تابةكنه جيوز بيع مال الإف، صحابره هو املشهور بني األكما ذ: أقول

ى وال دليل عل، ربياتك الكاملقام من صغريات تل ألن ،دلتها الشاملة للمقام ألكوذل، النقلوجوه 

  .كخالف ذل

مل يقبض الوارد عن النيب   حيث منع منه للنهي عن بيع ما،ملبسوط خالفهعن الشيخ يف ا يكواحمل

  .يف املشروطة أو مطلقاًما إ ن النجوم مل تستقر جلواز تعجيز نفسه وأل،)١()صلى اهللا عليه وآله(

أما جواز ، النهي تعلق مبا انتقل بالبيع ال مبطلق مامل يقبض فإن ،ال دليليه غري ظاهر الوجهكو

 إىل اتب دفع املالك صح البيع لزم املوإذا، اتبةكوقد تقدم اختيار لزوم امل،  أشبه باالستيناسالتعجيز فهو

 ان مشروطاً لعجز وفسخ املوىلكولو مل يدفعه أمجع و ،املوىل إىل ما لو أداهكعتق  إليه أداه فإن ،املشتري

  . رجع رقاً ملواله

 ومن مث رجع ،تابةكسخ يوجب رفع أثر الالف ألن حيتمله ،وهل يبطل البيع(:  قالكاملسال مث إن

العبد  أن ومراده، )ئ حال البيع فال يضره الفسخ الطارك والعدم ملصادقة املل،سبهكولده رقاً وتبعه 

الفسخ رد ى مقتض أن ره يف اجلواهر منكن فيه ما ذكل، نه مديون للمشتريكون حينئذ رقاً للسيد ولكي

  . الرقية ىل إعاد أن  يبق يف ذمة العبد شيء بعدوحينئذ مل، حاهلما السابقى العوضني عل

  بعد  اتب املشروطكجيوز بيع العبد امل أنه  وال خالف يفإشكال المث إنه 

                                                

 



١٧٥

بل يف ، الم فيهكما تقدم تفصيل الى عل ى لصريورته رقاً حينئذ نصاً وفتو،عجزه مع الفسخ

  . ما يف نظائرهك بيعه بعد حتقق عجزه فسخ :اجلواهر

 أو ون فعلياًكي أن فرق يف الفسخ بني  وال،صرف ذي اخليار فيما فيه اخليار فسخ فعليت ألن كوذل

  .تاب البيعكروا يف مسألة الفسخ من كما ذك، قولياً

،  فغري ظاهر الوجه،جيوز بيع املطلق من بعد عجزه ال أنه المه منكره الشرائع يف أخري كما ذ أما

  . مسرح هلا يف املقام  اللزوم اليت الأصالةإالّ ن وجه لعدم جواز البيع كز مل يعج نه لوإف

 ، املصنف واجلماعة عدم صحة بيعهأطلققد نه إ( :اتب املطلقكامل إىل بالنسبة كولذا قال يف املسال

ن كداء بعد حلول املال ومل ميفلو عجز عن األ، تابتهكفسخ  مل يبلغ حداً جيوز للموىل إذا وجيب تقييده مبا

   .)ما جيوز فسخها حينئذكلرقاب جاز بيعه الوفاء عنه من سهم ا

ان وعدم كماإل ألن ، خارج عن مفروض املسألة)هم الرقابن الوفاء عنه من سكومل مي(: ن قولهكل

ولعله لذا قال يف اجلواهر ، الفعلية إىل حيتاج األمرمنا إو، يوجب سلب اخليار من ذي اخليار ان الكماإل

  . )حاطة مبا قدمناه ما فيه بعد اإلكعليى خيف ن الكل(: بعد نقل مثله عن الشهيد يف الدروس

  



١٧٦

 أو اتبته املشروطكزوج السيد ابنته من مإذا ( :قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ):١١ مسألة(

رث منه لعدم بعضاً باإل أو الًكته كمث مات السيد فمل ي،غري املؤد أو بعض ما عليه ياملطلق املؤد

 ملا عرفته يف حمله كثرما عن الشيخ واألك، اح بينهماك انفسخ الن،عن أصل الرقيةتابة مطلقاً كخروجه بال

  . )كاح وامللكمن عدم اجتماع الن

  . بل هو املشهور بني الفقهاء قدمياً وحديثاً،راهكما ذكوهو : أقول

  إذاماكن البنت وارثة كنعم لو مل ت، رث البنت لهإفرق بني موت السيد وارتداده مما يوجب  وال

ى بل يبق، احكافرة من املسلم مل ينفسخ النكترث ال  والسيد مسلم حيث الافرة مثالًك أو انت قاتلةك

  . اح حبالهكالن

اتب كمات السيد وابنته حتت امل لو(: ومما تقدم يعرف وجه النظر فيما عن ابن اجلنيد حيث قال

مل ترث من رقبته  ألا ،احكلناى انا على كأد فإن ،الذي شرط عليه الرقية عند عجزه منع من الوطي

، )تابةكحصل له أداء بعض ال إذا احكبطل النى ان ممن يعتق مبا أدك فإن ،احكعجز بطل النن إ و،شيئاً

  . ولذا ضعفه يف اجلواهر

  .ظهر وهو األكثرما اختاره املصنف هو مذهب الشيخ واألن إ :كوقال يف املسال

ان الوارث ورث ك فإن ،اتبة من وارثه ومات السيدك بأن زوج السيد أمته املاألمرس كمث لو انع

ان وارثاً لبعضها مل يستبعد كلو  أما ،يف السابق ماك وجاز له وطيها كاملل إىل احكل املرأة تبدل النك

 إذا ماكفهو ،  والتحليل معاًكاملل إىل الوطي حينئذ مستند ألن ،حللها له سائر الورثة إذا جواز وطيها

اح كبطالن اجلمع بني النى دل عل إمنا والدليل، احكأجازا له الن أو ال له الوطيان وحلكان هلا مالك

  . التأمل إىل  حباجةانت املسألة بعدكن إ و، والتحليلكبطالن اجلمع بني امللى عل  الكواملل

  



١٧٧

اتب يف قدر مال كاختلف السيد واملإذا ( :قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ):١٢ مسألة(

 :اتبك وقال امل، سنة:يف قدر املدة فقال السيد أو ، ألف:اتبك وقال امل، ألفان مثالً: فقال السيد،تابةكال

ل جنم كجل املتفق عليه ثالثة جنوم  جعلنا السنة اليت هي األ:يف النجوم بأن قال السيد مثالً أو ،سنتان

ل نصف كمني حبيث حيل يف  بل جعلناها جن:اتبك وقال امل،ل جنم ثلث املالكشهر حبيث حيل يف أأربعة 

ر كولو قيل القول قول من( :قال أن ىلإ) اخلالف القول قول السيد مع ميينه يكففي حم، سنة نصف املال

  . )ان حسناًكزيادة املال واملدة 

 أو املوىل يان املدعكسواء و، يف املدة تابة أوك سواء يف مال ال،قلاأل ي مع مدعاألصل: أقول

 يتخلص من ربق املوىل  حىتكيقول ذل أو ، واقعاًكيعتقد بذل ألنه اتبكامل ياملدعون كقد ي إذ ،اتبكامل

 األصلجيري  من التداعي لعدم اجلامع حىت أنه تالف يف النجوم فالظاهرخاالان ك أما إذا ،كغري ذلأو 

  . يف عدم الزائد

  . ومل يستثن النجوم)ان حسناًكر زيادة املال واملدة كلو قيل القول قول من(: ولذا قال يف الشرائع

ين األمران بني ك إذا تاب القضاء يظهر لزوم التحالف فيماكرناه يف ك فمما ذ،حال أي ىوعل

 ،الفرس: قال أحدمها أو ،الدرهم: رخاآل وقال ،تابة الديناركدل البن إ :قال أحدمها إذا ماك، التباين

  .الشاة: رخاآلوقال 

تالف يف الطرفني وهو خاالمنا إ و،اختالف فيه جلامع الان بينهما عموم من وجه فالقدر اكأما إذا 

  . أيضاًون من التحالف كي

 اختلفا يف املال أو إذا ما يتحالفانإ: عن اجلامع حيث قال يكومما تقدم يعلم وجه النظر يف احمل

  وحيث ، ما عرفتكوجه للتحالف بعد اجلامع  ال ذإ، املدة



١٧٨

 مع القائل األصلاملطلق ف أو من نوع املشروط أنه  اختلفا يففإذا األصلن املشروط خالف إ

 حيث إنالبيع وغريه يف ل شرط اختلفا فيه كما هو احلال يف ك ،أن يثبت القائل بالشرط الّإ ،طالقباإل

  . ثباتاإل إىل مدعيه هو الذي حيتاج

  



١٧٩

 يرض فإن ،م حبريته فبان العوض معيباًكتابة وحكدفع مال الإذا ( :قال يف الشرائع ):١٣ مسألة(

  . )مشروط بالعوض ألنه وم بهكرده بطل العتق احملن إ و،المكفال  املوىل

  .اتبةكالعبد صحت امل إىل انتقلت أو كاملال يان العني مستحقة للغري ورضكلو : أقول

 اتبة فيماكلي بطل الفرد وصحت املكان من باب مصداق الك فإن  ومل تنتقلكمل يرض املالن إو

  .ضها العبد مبصداق آخر وعومل يتأخر النجمإذا 

تابة كجعلت احلنطة مال ال إذا ماك ،انت شخصية بطلتكظهرت العني غري العني املقررة ون إو

يف  حيث إنان ختلفاً يف النجم ك أو ،رناه سابقاًكما ذكصحة العني اخلارجية ى  بناًء عل،فظهرت شعرياً

  .ما عرفتكلية مل تبطل كانت ك أما إذا ،بطالاإل ان للموىلكمل يصل املال  إذا النجم

  .تابةك فله حق الفسخ فتبطل الالّإ و،رش صحأخذ األ أو املوىل يانت شخصية معيبة ورضكن إو

  . الورق النقدي بعد سقوطه عن االعتبارك من القيمة ظهرت ساقطة إذا  حال ماكذلكو

الم كن وتوجيهه م بالبطالكاحلى  يف حاشيته عليكرك الإشكالم يعلم وجه النظر يف ومما تقد

، )التغليبى عل مبين أنه م بوقوعه مل يبطل معك حفإذا، كتالف واستهالإالعتق (:  حيث قال،الشرائع

  . )كذلكمشروط بالعوض يقتضي عدم حصوله وليس  ألنه وقول املصنف(: قال

م بوقوعه مل ك حفإذا، كتالف واستهالإيقال العتق شكال أن  اإلأمنش(: قالنه إ يضاحوعن اإل

وهذان (: قال، )فع العتقتداء فريداء وقد ارتفع األستقرار األيستقر با إمنا يقال العتق وأن ،عاخللكبطل ي

  . )األصلى تبهما املصنف حاشية خبطه علكالوجهان 

  العتق  فإن ،األول ما يف كعليى خيف ال(: ل عليه اجلواهر حيث قالكولذا أش



١٨٠

ما حررناه يف ى  عل،فيه اخليار للبائعالذي  العبد تقأعما لو ك، وقع مستقالً إذا كتالف واستهالإ

 احلر الن إ وقاعدة،  وليس هو تصرفاً مستقالًلعتق من أصل وقوعه قد وقع متزلزالًان اك إذا ما  ال،حمله

   .)ره املصنفكذ  فالتحقيق حينئذ ما،التغليبى بنائه على ذا دعوكو، األولهي يف  إمنا يعود رقاً

نت اك إذا أيضاًاخللع  أن تابهكرنا يف كفقد ذ، ره من اخللعكذ ما إىل بة يقال بالنسكومثل ذل

وليس هذا من باب رجوع املرأة بعد ، ما أشبه بطل اخللع أو مقابل عني خارجية فظهرت مستحقة

  . األصلاخللع مل يقع من  أن منا يظهرإو، الزوج إىل الطالق البائن

وقال ،  مع أرش احلادثاألول مينع من الرد بالعيب ولو جتدد يف العوض عيب مل(: مث قال الشرائع

  . ) وهو بعيد،مينع: الشيخ

ره يف اجلواهر بأا ليست كوملا ذ، ره الشرائع الستصحاب الردكذ القاعدة هو ماى مقتض: أقول

  .م املعاوضات الالزمةكة فليس هلا حيمعاوضة حقيق

ويف ، الفاضل يف التحرير اختيارهبل عن ، ره الشيخكذ االنصاف قرب مان إ( :كوقوله بعد ذل

دليل  ال فالإ و،حلاق باملعاوضاتفيها لإل ثبات الردإ األصل ألن كوذل، ي هو قويكركحاشية ال

 الرد الن إ :بل قد يقال. حسبهاى وحينئذ فمقتضاه ثبوته فيها عل، رش والضرر يرتفع باأل،باخلصوص

 األصلولعل هذا هو ، والفرض عدمه إليه د وصلون املراد رده حباله الذي قك ضرورة ،يتحقق مع العيب

  . غري ظاهر الوجه ،ىانته ) بني اجلميعك وهو مشترضرار الضرر والمؤيداً بقاعدة  يف منع العيب الرد

  ى نه خالف مقتضإف، نسان بقبول املعيب الذي مل يرض بهلف اإلكيف يكذ إ



١٨١

رش وفيه مجع بني  جرب عيبه احلادث باألاألمرى الرد فليس عقداًً منته أما ،تتبع القصودالعقود 

  .رضهماايسند أياً من الطرفني بعد تع أن نكمي ضرر ال  وال،احلقني

 ، له بعد حتققهيدع جماالً ال ألنه ،ضرر الثاين الى  مقدم علاألولضرر   بأن ال:ن رمبا يقالكل

  . متحقق أنه واملفروض

  



١٨٢

ان ما يف يده ك فإن ،تابةكب ديون مع مال الاتكاجتمع للمإذا ( :قال يف الشرائع ):١٤ مسألة(

انت الديون كوسواء ، مطلقاً أو اتب مشروطاًكان املكسواء ، رهكما ذكوهو ، )يقوم باجلميع فال حبث

  . يف اجلميعك لوحدة املال،سائر اجلهات أو من جهة املهر أو رشمن جهة األ أو من جهة املعاملة

  . عن البعض مما يفي ما يف يده بسائرهاغريه  أو عفا املوىل إذا حبث ذا الكوه

عدم  أن قد أملع سابقاً إذ ،والدائن والعبد عدم قبوله ل من املوىلك فهل ل،أراد املتربع التربع إذا أما

ه شيء بدون كنسان ال يدخل يف ملاإل حيث إن، )أمواهلم وأنفسهمى تسلط الناس عل(ى القبول مقتض

 املوىل ألن ال أو، التقاص كفيما استثين إالّ رادته شيءإخيرج بدون  الما ك، رثاإل كما استثين إالّ رادتهإ

ال  أو يقبل حىت شيء عليه بعد قبل املوىل  والعبد ال،كبعد ذل يريد دينه واملتربع يعطيه وال شيء للموىل

  . قد تأملنا فيه يف بعض مباحث الفقهن إ و،املشهور يقولون بالثاين أن الظاهر ،يقبل

   .)ان مطلقاً حتاص فيه الديان واملوىلكعجز ون إو( :ئعمث قال الشرا

ى والتحاص عل، مل حيجر فال حتاص أما إذا ،حجر عليه إذا فيما تتحاص الديان واملوىل إمنا :أقول

 لتساوي الديون أمجع يف تعلقها مبا يف ،رخاآلى قدر ديوم من دون تقدمي أحدهم على ون علكتقديره ي

ن إ غريهى تاب احلجر تقدمي من له عني عند املديون علكرنا يف كنعم قد ذ، جيحوجه للتر  فال،يد العبد

  . شاء

يتعلق مبا يف يده  ألنه يقدم دين املعاملة أنه  من،جود هو األكأما ما رمبا حيتمل مما جعله يف املسال

 اتبكيه امل وحق السيد الذي بالعجز يعود ف، خبالف أرش اجلناية الذي له متعلق آخر وهو الرقبة،خاصة

، نه عرضة للسقوط بالعجزإف، رش مستقر خبالفهاأل ألن تابةكمال الى  مث يقدم أرش اجلناية عل،الرقيةإىل 

  ن حق وأل



١٨٣

   .ففي عوضه بطريق أوىل،  يف القنكحق املالى عليه يقدم عل اين

ن اجلميع ديوناً وكدليل شرعي بعد  إىل ترجع  اعتبارات الدلةأمثال هذه األ ألن ،فغري ظاهر الوجه

  .ما يف اجلواهركيف ذمته 

  .دلة األإطالقجب تقدمه عند احلجر بعد يو بعض الى تقدم سبب بعض عل أن ماك

 إالّ إذا ، ومن سهم السبيل،ه من سهم الغارمنيؤعطاإ صح ،ه الدينءعطاإاة ك أراد صاحب الزوإذا

سهم  أو يث يعطيه من سهم السبيلصرفه يف العصيان ح ألنه عطائه سهم الغارم مثالًإن من كمل يتم

  . عنده لدينه تابته وماكاة لكاتب فيعطي الزك املك يشمل فأيضاً )يف سبيل اهللا( فإن ،الرقاب

أشبه نه إ : وفيه،)يف تقدميه حفظاً للحقني ألن ،ان مشروطاً قدم الدينكن إو( :مث قال الشرائع

  . يناألمراملفروض هو مديون يف  ألن ،باالعتبار

  . )دلة األطالقيصلح معارضاً إل اعتبار الى نه مبين علإف ،ىخيف الما فيه ن إ( :ال يف اجلواهرولذا ق

  . ) ودفع ما يف يده يف الديون خاصة،تابةكان مشروطاً بطلت الكولو مات و(: مث قال الشرائع

 يده ما يف ياتبة بقك بطلت املفإذا، اتبته باملوتكاتب تبطل مكامل أن  ملا تقدم منكوذل: أقول

  . تصرف يف الدين أن ة جيبكتر

  . ) املال فقطكالدين تعلق بذل ألن يضمنه املوىل ولو قصر قسم ما بني الديان وال(: مث قال

خالف أجده   بال:ففي اجلواهر وأما عدم ضمان املوىل، تقسيمه باحلصص فلما عرفت أما :أقول

  .األصلويدل عليه ، فيه

عليه (  أيب عبد اهللاعن، بصري مثل ما رواه أبو ، املوىلضمانى بعض الروايات الدالة علأما 

  جيوز  اتب الكامل:  قال،)السالم



١٨٤

هو عجز فهو رد يف ن إ  شرط عليهان مواله قدك إذا مجيع ما عليه ييؤد له عتق وال هبة حىت

 ألنه يقضي عنه دينه أن موالهى ان علكوقع عليه دين يف جتارة ن إ و،ن يبيع ويشتريك ول،الرق

  . )١(بدهع

من أذن له ى دينه عل:  قال، يف عبد بيع وعليه دين)عليه السالم(أمري املؤمنني :  قال،وعن شريح

  . حنوه أو الندبى حيمل عل أن فيجب، )٢(ل مثنهكبالتجارة وأ

 أو عبده مطرح ألنه عنه وما يف بعض النصوص السابقة من ضمان املوىل(: ولذا قال يف اجلواهر

نسان دين عبده مما  عدم حتمل اإلصالة ألكوذل ،)غري حمل الفرضى عل أو من الندبضرب ى حممول عل

ما  سهم الغارم أو أو عطاء دينه من السبيلإنعم يصح ، عراض املشهور عنهتقدم إل يقف أمامه ما ال

  . أشبه

  

                                                

 





١٨٥

ومنعه  ،رقاً له ان الباقي حراً أوك إذا اتب بعض عبدهكي أن جيوز(: قال يف الشرائع ):١٥ مسألة(

  . )الشيخ

ويدل ،  اتفاق الفرق عليهيضاحوعن اإل، ك يف ذلشكالاجلواهر عدم اخلالف واإلى ادع: أقول

  .املنعى  وعمومها بعد عدم الدليل علدلة األإطالقعليه 

اتب يف كتابة يلزمها رفع احلجر عن املك بأن الكمنع الشيخ يف املبسوط فقد استدل له يف املسالأما 

 وهو غري ،اةكاتبني من الزكمن سهم امل إليه  وينفرد مبا يدفع،السفركوما يتوقف عليه تساب كجهات اال

اتبني من كمن سهم امل إليه ه فيما يدفعك ويشار،ذن السيدإى سب علكوالت ن هنا لتوقف السفركمم

 ،نيكريارتفاعه من الشك ةتساب يرتفع باملهاياكجيب بأن املنع من السفر واالأو:  قال،سبهك ألنه اةكالز

 النصيب بل يدفعه كميل نه ال وأل،تابةكيدفع جلهة الإمنا  ألنه اةكاتبني من الزكته يف سهم املكومينع مشار

  . تابتهكيف 

 باقتضاء األولاجلواب عن  األوىلو(: املتقدم قالك واجلواب شكالره اإلكويف اجلواهر بعد ذ

 أما ،األولالوجه  إىل زم اجلمع بني احلقني بالنسبةيلنه إ يقال أن نكن ميكل، )١()كذن يف ذلياه اإلإتابته ك

حال فال وجه  أي ىوعل ،يرتبط باملوىل ه الكللعبد لفى الشيء املعط ألن الوجه الثاين فواضح الضعف

  . وركللمنع املذ

ان الباقي رقاً لغريه كولو (: ره الشرائع وهو قولهكومنه يعلم الوجه يف صحة الشق الثاين الذي ذ

تساب ومع كتابة مثرا االكن الوأل، كتتضمن ضرر الشري ألا تابةكمل يأذن بطلت الن إ و،فأذن صح

   .انتهى )ن من التصرفكيتم ة الكالشر

ينايف تسلط   فيما الرخاآل  حقةن الشريكني يلزم عليهما مراعاأضرر الشريك غري ظاهر بعد إذ 

  . أمواهلمى الناس عل

                                                





١٨٦

مينع  ل واحد منهما الكحق  أن  واحلال،تسابكن االة مكن العبد بسبب الشركيتم يف الكو

، كره الشريكن إ وومن هنا جزم الفاضل وغريه بالصحة مطلقاً، ةبغري املهايا أو ة سواء باملهايارخاآلحق 

، مامها بعض الوجوه االستحسانيةأ فال يقف ، وعمومهادلة األطالق إلكوذل ،األقوىويف اجلواهر لعله 

  . كحنو ذل أو جلهان التربع من متربع ألكمتساب العبد إلكيلزم ا ال  أنه إىلضافةهذا باإل

 )عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت:  قال،مثل ما عن مساعة ،وقد تقدم بعض الروايات الدالة عليه

  وال،ان يسأل الناسكن إ واتبهكي: قال ،ثريك ليس له قليل وال أن اتبه مواله وهو يعلمكعن العبد ي

 ويقال ، واملؤمن معان،اهللا يرزق العباد بعضهم من بعض فإن ،ليس له مال أنه اتبة من أجلكمينعه امل

  .)١(احملسن معان

  . كغري ذلإىل 

  

                                                





١٨٧

طالق التصرف يف وجوه إمنا يتم بإتابة حتصيل العتق وكاملراد من ال(: قال يف الشرائع ):١٦ مسألة(

فيه الغبطة يف  ماى  ويتوخ،ي منه ومن غريهيشتر وأن يبيع من مواله ومن غريه أن  فيصح،تسابكاال

جل مقدار الثمن ويؤخر يسمح املشتري بزيادة عن الثمن فيع إالّ أن ،باملؤجل وضاته فيبيع باحلال الامع

حظ له ورمبا تلف  ال ألنه يرهنه أن استسلف وليس لهن إ ذاك و، ابتاع بالدين جازفإذاهو  أما ،الزيادة

  . )اضاًيدفع قر أن ذا ليس لهكمنه و

فيبيع ويشتري  ،رفاته باستثناء ما استثينل تصكاحلر يف كاتب كمنا املإهمة ومثلة غري ماأل: أقول

ويصطاد وحيتطب وحيتشش ويؤدب ، ويؤجر ويستأجر ويأخذ بالشفعة ويقبل اهلدية والصدقة ويعطيهما

تساب كون االكي اً ماثريكنه إف، تسابك مما هو يف طريق االكعبيده ويفصدهم وحيقنهم ويتربع وغري ذل

منا احملظور هو ما ليس إو، كما أشبه ذل أو التربع أو الصدقة أو عطاء اهلديةإتساب بكأصل اال أو املربح

  . هلا خصوصية أن هي من باب الصغريات ال إمنا رها الفقهاءكمثلة اليت ذواأل، تسابكيف طريق اال

ن من كمل ي إذا هو إمنا ،قوهلم بعدم اجلوازف، كما أشبه ذل أو ومنه يعلم احلال يف البيع باملؤجل

  .ال فال مانع منهاإو، تساب العقالئية املرحبةكطرق اال

يبيع باحلال  أن تساب فعليهكما فيه الغبطة ومظنة اال يان الواجب عليه حتركوملا (: كوقول املسال

مبثل سواء باع ، ربعتى مشتمل عل أو خراج املال عن اليد بال عوض يف احلال تربعإ ألن ،باملؤجل ال

 نعم جيوز. فيل قد يفلس والرهن قد يتلفكال ألن ،ال فيل أوكال أو ثق بالرهنوسواء استو، أكثرقيمته أم 

 قد نهإف، يرهن به يشتري نسيئة بثمن النقد وال أن وجيوز، نقداً ومبائة نسيئةئة امبيبيع ما يساوي مائة أن 

  راه بثمن النسيئة ففي جوازه اشتن إ و،يتلف



١٨٨

  . اخلصوصيةى عل رناه الكذ ماى حيمل عل أن جيب، المهكآخر  إىل ،)وجهان

 ك يف رجل مملو: قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، ومنه يعلم احلال يف صحيح معاوية بن وهب

 يصلح له ال: قال ، وتزوجهامة األأعتقال يتزوج و أن  وقد شرط عليهأمةنفسه وماله وله ى اتب علك

  . )١(احه فاسد مردودك ون،لة من الطعامكاأل إالّ يف مالهحيدث أن 

وقع عليه ن إ و،يبيع ويشتري:  من قوله)عليه الصالة والسالم(عنه ، بصري أيب ومثله ما يف رواية

 ،مطلقاً املراد منه يف قبال التزويج ال فإن ،)٢(عبده ألنه يقضي دينه أن موالهى ان علكدين يف جتارة 

  . كب وما أشبه ذلكن واملركأين اللباس واملس إذ ،لة من الطعامكاأل إالّ املراد عدم حقهليس  أنه لوضوح

ى سب اجلاري جمركذن له يف الت اإليبيع ويشتري :املستفاد من قولهن إ( :ولذا قال يف اجلواهر

 رق بني ماف من غري، جارة بالنقد وبغريه والسلم وغريهاسب العقالء يف النقد والنسيئة والقراض واإلكت

اناً وزماناً كسب املزبور مكالتى املدار عل إذ ،ال فيل أوكوبني أخذ الرهن وال، ال ان فيه خطر أوك

مالحظة الغبطة فله  إىل حاجة وال، ال مفسدة فيه للمال بل الظاهر جواز التصرف له مباله مبا، وأحواالً

   .)كبيع الشيء بثمن مثله وغري ذل

 فإن ، السيدإجازةى منا يتوقف علإ و،ليس بباطل أنه  عقالئي فالظاهرغري تصرفاًتصرف إذا مث إنه 

ما جتري كفالفضويل جتري يف معامالته ،  من العبد القنأكثرليس ب ألنه ، مل يصحالّإ و،أجاز السيد صح

  يف معامالت غريه من سائر العبيد 

                                                







١٨٩

  . أدلتهاطالقإل

الم فيه من الفضويل كان الكنه مث حترر ذإب أو  السيدإجازةب إالّ ولو تصرف تصرفاً غري صحيح

  .  الشيء بعد تصرفه الفضويل فيهكالذي ميل

داء صح تصرفه يف ولو تصرف تربعاً ومل يرده السيد ولو لعدم علم به فتحرر باأل(: قال يف اجلواهر

ة بن  وملا مسعته يف صحيح معاوي،هك املال املرهون مث فكرناه يف نظريه من بيع املالك ملا ذ،قول قوي

نفوذه مع تعلق حق الغري به من  أو وقيل بالعدم الستلزامه تعليق البيع، احهكوهب املتقدم من صحة ن

فالصناعة ، مل يرد القيل مع وضوح ضعفه ألنه ،أن للجواهر نوع تردد يف املسألةكو .)ذن منهإدون 

  . ره أوالًكتقتضي ما ذ

  



١٩٠

ان املاالن ك فإن ،مواله مال وحل جنمى لاتب عكان للمكإذا ( :قال يف الشرائع ):١٧ مسألة(

انا خمتلفني مل حيصل كن إ و،مها رجع صاحب الفضلحد ولو فضل أل،ووصفاً اترامتساويني جنساً 

  . )برضامها الّإالتقاص 

ون ك من غري فرق بني ،املالني املتساويني جنساً ووصفاً إىل  التهاتر بالنسبةدلة ألكوذل: أقول

 فإذا، دلة األك تلإطالق جنبيني فيشملهمااألكاتب وسيده يف املقام كامل فإن ،مطلقاً أو اتب مشروطاًكامل

عليه  ان للموىلكو  ـكالعبد ميل أن رناه سابقاً منكملا ذ ـ مواله عن معاملةى اتب دين علكثبت للم

وما كفرق بني  من غري ،فاملقاصة قهرية،  التهاتردلة املال يف قبال جنمه ألك جعل ذل،دين ملعاملة أو جنم

  . عرضني مثليني أو نقدين

عترب ا ،انا قيمينيك أو ،جلاختالف األ أو ،الوصف ولو باحللول والتأجيل أو أما لو اختلف اجلنس

ى ط الناس عللستى نه مقتضإف، الطرفنيى برض إالّ ون جنس بدل جنس ال حيصلك ألن ،التراضي

ان ك رخاآلعطاء حق إأراد أحدمها عدم  إذا ري املثليني نعم يف غ،وعدم احللية بدون طيبة النفس، أمواهلم

ما ى جازته علإبغري  أو ،جازةاإل إىل القول باحتياج التقاصى عي علم الشرك احلاإجازةبما إ ه التقاصل

 يف استفتاء )صلى اهللا عليه وآله(رنا قصة رسول اهللا كحيث ذ، اح يف مسألة النفقةكتاب النكرناه يف كذ

  . هند له

مل  ولوى فكضياً ا تروإذا ،ل غرمينيكم كذا حكوه(: كرناه قال يف الشرائع بعد ذلكلذي ذولذا ا

دليل  ال ألنه القبض إىل منا مل حيتجإو، )عراضاًأ أو مثاناًأان املال كسواء ، يقبض الذي له مث يعيده عوضاً

  . ما عرفتى  علدلة األإطالقبعد  إليه فأي حاجة، لزوم القبضى عل

  فهو قول الشيخ يف ) بالتفصيل وفيه قول آخر: (الشرائع بقولهره كأما ما ذ



١٩١

انا نقدين قبض كن إ الديننين إ( :كما يف املسالكحمصل قوله  حيث إن، عن مبسوطه يكاحمل

ان أحدمها نقداً فقبض العرض مث كن إ و،انا عرضني فالبد من قبضهماكن إ و،رخاآلأحدمها ودفعه عن 

  . )سكدفعه عن النقد جاز دون الع

ه من بيع الدين أحكامأن الشيخ جعل املقاصة بيعاً فيلحقها كو(: كره ذلك بعد ذكقال يف املسال

  . )وبيع العرض قبل القبض وغريمها

ه أحكام فال وجه يء ،ليس ببيع أنه عرفت يف بعض مسائل التقاص والتهاترقد  كنكل: أقول

  . فيهما

  



١٩٢

  . )أذن له صحن إ و،ذن مواله مل يصحإباه بغري أى اشترإذا ( :قال يف الشرائع ):١٨ مسألة(

، اتب مشروط بالغبطةكتصرف امل ألن ،الحقاً أو ذن سابقاًيشترط اإل أنه ى يركالقائل بذل: أقول

ملا فيه  ،ذن املوىلإيشتري من ينعتق عليه من أب وابن وغريمها من العمودين وحنومها بغري  أن فال يصح

اشتراه نسيئة ويعطي مثنه  إذا ماك ،سبهكمل يضر ب إذا مانع منه ال أنه ظاهرن الكل، من تفويت املال بالعتق

  .كما أشبه ذل أو يتربع متربع له أو اتبةكبعد انتهاء امل

ان كوهلذا ، يف شرائه املوىلى ضرر عل اً الكمملوى  فقد علله بأنه اشتر،من قال باجلواز مطلقاًأما 

 يف إطالقال  ألنه ،نه ضعيفك ل،جنيباألك ى املشتركململواتب يف الرق عاد اكعاد امل فإن ،سبه لهك

  . رناهكما ذكمنا هو قسمان إو املوىلى عدم ضرره عل

صرف املال يف مثنه مع عدم جواز  ألن ،بأنه ضعيف( : اجلواز املطلقيف رد كولذا قال يف املسال

  . )مل يعتق يف احلالن إ وسب به غري سائغ لهكبيعه والت

زمانة وعجز  أو سب لصغركالتى مل يقدر عل فإن ،له بهى أوص أو ولو وهب منه(: كمث قال املسال

مل جيب عليه نفقة ن إ وكاتب من حيث هو مملوكنفقته تلزم امل ألن ،ان يلزمه نفقته مل جيز له قبولهكو

 )ضرر عليه يف القبول ال ألنه بل رمبا استحب، فاية نفسه جاز قبولهكسوباً يقوم بكان كن إ و،القريب

   .ىانته

 يف طالقن القول باإلكمي ما الك،  يف املنعطالقن القول باإلكفال مي ،ىن دليله أخص من املدعكل

  . األولرناه يف الفرع كمنا املعيار هو ما ذإ و،اجلواز

ن يف كله به ومل يى وصأذن لو إذا يصح من دون كو(:  ممزوجاً مع اجلواهرولذا قال يف الشرائع

  تسباً كون مكنفاق عليه بأن يقبوله ضرر من حيث اإل



١٩٣

 ال للمواساة املمنوع ،من صالح ماله ألنه عجز أنفق عليه أو ان لو مرضكن إ و،سبهكب يستغين

  .رناهكحال فاملعيار ما ذ أي ىوعل، )١()حرارما يف أقاربه األكمنها 

 رخاآلاتب وعتق كتابة عتق املكمال الى أد فإن  قبلهوإذا(: ره الشرائعكومما تقدم يعلم متامية ما ذ

ويف استرقاق (:  من قولهكره بعد ذلكوجه ملا ذ نعم ال، )استرقهما عجز ففسخ املوىلن إ و،مع عتقه

يعتق   االبن الكذلكو، يعتق بدون عتق االبن ب الاأل ألن ،وركذوجه للتردد امل ال إذ ،)ب تردداأل

  . ببدون عتق األ

 : ولدهكرناه ومن تشبثه باحلرية جبريانه يف ملك مما ذبعد تعليله لتردد الشرائع ولذا قال يف اجلواهر

ب مع استرقاق عتق األ إىل بطال القبول بعد صحته والإ إىل سبيل ال أنه ضرورة ،ىما تركوهو (

  .)٢()الولد

ره كما ذكتابة كأداء مال الى يتوقف عل ال، اتبكاملعيار انعتاق امل حيث إن ف،حال أي ىوعل

، اتب يسبب انعتاق عموديه ومن أشبهكل أمر سبب انعتاق املك إذ ، املثالمنا هو من بابإو، الشرائع

  . ما أشبه أو يلكعتق للتن أو  بعتق تربعيكان ذلكولو 

  

                                                

 

 



١٩٤

ون فيه كي إالّ أن رشه باألكيف أن ن لهكاتب مل يكامل عبد جىنإذا ( :قال يف الشرائع ):١٩ مسألة(

  . )الغبطة له

تساب اليت كون من التصرف يف املال يف غري جهة االكالغبطة يبدون  أنه منه وجه املستثىن: أقول

ان كولو ، تسابكاال إىل ون أقربكت أن الغبطة توجب أن وجه االستثناء فلوضوح أما ،قد عرفت منعه

اتب كاملى منفعة تعود على عينه تشتمل عل ألن  أو، فيفضل له ما ينتفع به،رش عن قيمته لقصور األكذل

  . حنوه أو  من جهة حفظ املالكغري ذل أو ،غريه أو سبكيف ماليته ب

ه كاتب الذي دخل يف ملكامل أبا  اجلاينكان اململوكولو (: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

يتعجل  ألنه ،باأل أي رش ولو قصر عن قيمتهه باألكاكن افتك مل ي: قيل،فةلبوجه من الوجوه السا

ن يف هذا تردد مما كول، يتصرف يف أبيه ال ألنه ال ينتفع به ما ي ويستبق،تالف مال له التصرف فيهإب

  . )سبهكان فرض الغبطة له بزيادة كمإمسعت ومن 

القاعدة هو ما عرفت من التفصيل يف املسألة بني ى  ومقتض،للجاين من باب املثال  أباًونهك: أقول

  .هإطالقى ل من القولني علكفليس ، الغبطة وعدمها

يوجب خدشاً يف   الكذل فإن ،رش املتأخر عن عتاقهباألى رض إذا ماومما تقدم يعرف حال 

   .يصرف للموىل أن سبه الذي جيبكالصرف يف 

  



١٩٥

  

  فصل

  .اتب واجلناية عليهكيف املسائل املرتبطة جبناية امل

  

انت ك فإن ،مواله عمداًى اتب علكامل جىنإذا ( :قال يف الشرائع، اتب املشروطكامل إىل فبالنسبة

اقتص  فإن انت طرفاًً فالقصاص للموىلكن إ و،ما لو ماتكان كاقتص  فإن ،لقصاص للوارثنفساً فا

  . )تابة حباهلاكفال

انت اجلناية ك أو مالى عفا علن إ و،مات ما لوكنه إتابة فكاقتص الوارث بطلت ال إذا :أقول

جنيب مع األكالت اتب يف املعامكمع امل املوىل ألن ،ما يف يدهى يوجب املال عليه تعلق الواجب عل

اتب بالعبد كيقاس امل وال، جنبينيشموهلا لألكاتب ك الشاملة للسيد والعبد املدلة األطالقجنيب إلاأل

اتب الذي هو ك خبالف امل،هكمل ألنه عليه مال يثبت للموىل مواله الى عل جىن إذا العبد القن ألن ،القن

  . له وعليهكاحلر يف قابلية امللك

  . أكثر ان له مقدار القيمة الكال إ و،مل يزد عن قيمته إذا اتبكاملى ثبت علي إمنا رشاأل مث إن

صفهاين وغريهم ي والشهيدين واألكركوفاقاً للفاضل وولده والاألقوى (: ولذا قال يف اجلواهر

  ان له مقدار ك الّإو، رش له ما مل يزد عن قيمتهثبوت األ



١٩٦

هو  إمنا ومساواته للحر ،)١( من نفسهأكثرى اجلاين علجيين  ال: )صلى اهللا عليه وآله(ه للقوالقيمة 

 بل قيل، فما عن بعض من ثبوته يف ذمته ولو أضعاف قيمته، رشيف ثبوت مال يف ذمته ال يف مقدار األ

  . )المه يف املسألة الثانية واضح الضعفكبل قد يؤيده ، رش املصنف األإطالقى مقتضأنه 

مساواته ى ومما دل عل، )صلى اهللا عليه وآله(مما تقدم من قوله مجع بني الدليلني  ألنه كوذل: أقول

  . رخاآلن طرح أحد الدليلني من جهة الدليل كفال مي، للحر يف ثبوت أصل املال

ان ما يف يده وافياً كبأن ، تابة معاًكرش ومال العطاء األإن العبد من كمت فإن ،حال أي ىوعل

 ماكن من أحدمها فقط كمتن إ و،حنومها فهو أو تربع أو اةكن من حتصيل املال بسبب زكمت أو ،باحلقني

بصرفه  املوىلى رض إذا ذاكو، تابة صرفه فيهكيف مال ال رش أو يف األ مقيداً بصرفهنسان ماالًإأعطاه إذا 

رد يف الرق فال  ألنه ،رش حينئذيعجزه ويسقط األ أن ان للموىلك الّإ و،تابةك دون الرش مثالًيف األ

  .ما عرفتى رشاً علأعليه   املوىلكميل

 يتوقف كن ذلكل، رشنه يرد يف الرق ويسقط األإ ف،العبد مال أصالً ن يف يدكمل ي ومثله ما لو

حتصيل  أو سب الحقكيقدر من   عليه حىتربصال أو ،عتقه جماناً  فللموىلالّإو، تعجيزه رادة املوىلإى عل

  . متربع أو تربع

  انت كن إو( :ه الشرائع حيث قالركومما تقدم يعرف وجه النظر فيما ذ

                                                

 







١٩٧

ان ما ك فإن ، يتعلق مبصلحتهكذل ألن رشيفدي نفسه باأل أن  فهي تتعلق برقبته ولهأًاجلناية خط

 ،تابةكان ملواله فسخ الكظهر عجزه  فإن رش اجلنايةأقصر دفع ن إ و،داء ينعتقبيده بقدر احلقني فمع األ

 ، مالكيف ذمة اململو يثبت للموىل ال ألنه ،رشسقط األ ىلفسخ املو فإن  وعجزن له مال أصالًكمل ين إو

   .)تابة بالفسخكوسقط مال ال

وم ك حمأيضاً أبشبه اخلطى ما هو شبه العمد ويسم أن ماك ،قصاص  الأ ففي اخلط،حال أي ىوعل

 عطاء النجومإشبهه وعتق سواء ب أو أً خطاألمران ك وإذا ،تاب القصاصكر يف كما ذى  علأ،م اخلطكحب

  . فيشمله دليله، أصبح حراً ألنه ،العاقلةى ون الدية علك ت،كبغري ذل أو يل املوىلكبتن أو بتربع متربعأو 

ل كان لكان له وارث متعدد كو مات املوىل لو أنه أخذه يظهر أو م عفو املوىلكومما تقدم من ح

رادة إتالف يف خاالحيث للورثة بعد موت املورث ، روا مثله يف قتل العمد وحنوهكما ذك ،مهكح

  .مهكل حكبعضهم القصاص وبعضهم الدية وبعضهم العفو ول

  . قامنيعليه لوحدة الدليل يف امل اينى قوة من قو أو طرفى ذا احلال يف اجلناية علكو

  



١٩٨

انت اجلناية كن إ و،تابة حباهلاكعفا فال فإن أجنيب عمداًى عل جىنإذا ( :قال يف الشرائع ):١ مسألة(

حنو ما تقدم ى تابة علكما لو مات يف بطالن الك أنه ومراده ،)مات ما لوكان كالوارث نفساً واقتص 

  .يف املسألة السابقة

 أن فرق بني ال أنه ماك، القوةى عل أو العضوى عل أو النفسى  اجلناية علونكت أن وال فرق بني

منه بعد العتق  بل يأخذمبقا أو ،ان املال من شخص آخر تربعاًك أو ،عليه ال مال أوى ون العفو علكي

  .ما تقدمى عل

ان أقل ك إذا رش فيماانت اجلناية موجبة للمال جاز له دفع األك أو ،مالى ان علكالعفو لو  مث إن

  . أيضاًما تقدم ى  عل،ين منه ومن قيمة العبداألمر

يب بيعه جنن له مال فلألكولو مل ي، رش اجلنايةأ نفسه بكان له فك أًان خطكن إو( :مث قال الشرائع

  . )رش اجلنايةأب

نه كتساب لك االنايفن إ ونهإرش ف نفسه باألكف أما ،القاعدةى مني هو مقتضكال احلك: أقول

 لقوة كحنو ذل أو هدائه اهلداياإرنا مثله فيما سيق يف كما ذى  عل،أيضاًتساب كيف طريق اال ألنه ملصلحته

جنيب بيعه ن له مال فلألكلو مل يأما . تقدمما ى عل ىعنه نصاً وفتو يفليس من التربع املنه، سبهك

  .تاب القصاص والدياتكروه يف كما ذى العبد عل يحسب موازين تعد

الباقي  يرش وبق باع منه قدر األالّإ و،له يف أرش اجلناية مع االستغراقكيبيع  إمنا عليه اين مث إن

حيث يف الثاين ، مقيدة أو تابة مشروطةكالانت ك إالّ إذا ،ليةكتابة كيسلب ال بيع البعض ال ألن ،اتباًكم

  . تابةكبطال الإذ بشرطه واألخ للسيد األولويف ، تابةكتبطل ال

يف رد  ولذا قال يف اجلواهر، فسخ مقدم إىل بعضاً أو الًكحيتاج من يريد بيع العبد  ال أنه والظاهر

يباع وليس له  اتب الكامل ألن ،ةتابكم الكأراد البيع البد له من فسخ احلا إذا عليه اينن إ من قال

   بل ،ليس بالعاقد هلا ألنه فسخها



١٩٩

دلت  أن بعدنه إ( :مكاحلا إالّ اخليار فليس حينئذى وال للسيد قبل حصول العجز املسلط له عل

بل هو تسلط ، فسخ إىل غريمها مل حيتج أو رهن أو تابةكغريه من ى تقدمي حق اجلناية على  علدلةاأل

  . )مه الفسخ من البيع وحنوهما يلزى شرعي عل

ان كجنيب استخالص مثنه من العبد سواء ال لألإ و،هو من باب املثال إمنا رناه من البيعكمث ما ذ

يلزم  جارة والبيع فالظاهر الل واحد من اإلكن كولو أم، كمبا أشبه ذل أو بالصلح أو جارةباإل أو بالبيع

 اين تيار بيدخاالف، يف شاءك فله استنقاذ حقه ،تابةكالى حقه مقدم عل ألن ،تابةكجارة حفظاً للباإل

  . بالبيع  الشارع احلق حىتهاحلق الذي أعطا ذو ألنه بيد السيد والعبد عليه ال

  . )تابة حباهلاكفداه فالفإن ( : الشرائعقالمث 

ن  فإ، وال خصوصية للسيد،رشعليه بيعه ففداه السيد باأل ان للمجينك إذا  فيماكفرض ذل: أقول

قد  إذ ،ليس عليه بل له أنه ن الظاهركل، رواكما ذى عليه القبول عل ان للمجينكيفديه  أن الغري لو أراد

نقول  وال، ون فدية الغري موجباً للمنةك ورمبا ي،يدخل يف ماله شيء بدون اختياره نسان الاإل أن تقدم

عطاء دين إأراد زيد  إذا ماكوهو ، بل من باب التقريب ،ىنه أخص من املدعإهذا من باب الدليل ف

  . من نفس املديون الّإر االمتناع كللب فإن ركعمرو لب

  . ره غري واحدكما ذكقل األ أو رش اجلنايةأتابة عتق وضمن كمال الى مث أد لو جىن أنه مث الظاهر

  



٢٠٠

 نفسأجنيب عمداً يف الى اتب علكعبد امل لو جىن(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ):٢ مسألة(

ان ك أًانت خطك أو انت اجلناية موجبة لهك أو مالى عفا علن إ و،يف الطرف فاقتص منه فال حبثأو 

ن له ك مل يأكثران كن إ و،مساوياً لعدم التربع منه أو ان دون قيمة العبدكن إ رشه باألكاتب فكللم

ون ك بكفرض حظ له يف ذلي إالّ أن يبتاع بزيادة عن مثن املثل أن ما ليس لهك ،ذن املوىلإب إالّ كذل

  . )سوباً وحنوهكالعبد 

ل حظ كمنا إ و،سوباً فقطكونه كوليس املراد باحلظ ، منه واملستثىن راه يف املستثىنكما ذكوهو 

  . ما تقدم يف بعض املسائل السابقةى  علكاتب يف ذلكللم

نه من غري سيده مبا يوجب القصاص اقتص مى انت جناية العبد علكولو (: اجلواهر قال مث إن

التصرف له ى ما دل على وجه يقدم على ثبوا باحلق له عل ي املقتضدلة األطالقذن السيد إلإ إىل حاجة

ما لو كسيد سيده فهو ى عل نعم لو جىن، ماله مالى انت مبا يوجب املال مل يثبت له علكن إ و،يف ماله

  . )أجنيبى عل جىن

 استدل )عليه الصالة والسالم( اإلمام فإن ،السيدذن إ إىل يف عدم االحتياج إالّ رهكما ذكوهو 

ذن إ إىل فاالحتياج،  شيءأيضاًالقصاص  أن ومن الواضح، احتياج العبد يف طالق زوجته بأنه شيءى عل

  .رناهك حبيث يصادم ما ذدلة لألإطالق وال ،القاعدةى السيد هو مقتض

  



٢٠١

ان كن إ و، هلم القصاصانكعمداً ان ك فإن مجاعةى عل جىنإذا ( :قال يف الشرائع ):٣ مسألة(

ن له كمل ين إ و، رقبتهكاكرش فله افتان ما يف يده يقوم باألك فإن ،رش متعلقاً برقبتهم األان هلك أًخط

  .)مال تساووا يف قيمته باحلصص

ون كون عمداً ورمبا تكمجاعة فرمبا تى انت اجلناية علك فإن ،أجنيبى اتب علكامل لو جىن: أقول

  .ما يأيتكمه كل قسم حكالقسمني فلى ان علك ورمبا ،أًخط

  . يف هذا البابأشبه العمد من اخلط أن وقد عرفت يف بعض املسائل السابقة

هدم  أو ،واحدة قتل اثنني فصاعداً بضربة  مثالً،انت اجلناية عليهم دفعةكانت اجلناية عمداً وكفإن 

د القصاص مع فلهم يف ال،ما أشبه أو يف النار لقاهم مجيعاًأ أو أغرقهم مجيعاً يف البحر أو عليهم جداراً

تساووا يف  الإ و،كان ما يف يده يفي باجلميع فله الفك فإن ،أرش هلم مجيعاً يف اخلط وعليه األ،مجيعاً

 وية حىتاألول لعدم كوذل، انت خمتلفة فلهم بالنسبةكن إ و،انت اجلناية متساويةك إذا قيمته باحلصص

  . رش يف األرخاآلى يزيد أحدهم عل

يف  أو روش سواء يف األ،وقوعها دفعة واحدة أو فرق بني تعاقب اجلنايات ال أنه ىوال خيف

الديون ك فهو ،حنو واحدى  للجميع علدلة بعد مشول األاألولاملقدم هو  أن ىدليل عل ال إذ ،القصاص

  .  وعمومهادلةأل اإطالقوالسر هو ، بعضى يقدم بعض الديون عل املفلس حيث ال إىل املتعاقبة بالنسبة

 ان بعضها يوجب القصاص استوىفكولو ، الباقنيى م عل بعضهم قسىولو عف(:  قالكاملسال مث إن

 ،ما سبقكيفديه  أن ه من النجوم فعليهأأبر أو هأعتقولو ، كمال شارى على فلو عف، وسقط حق الباقني

  .)١()قل القوالنرش واأل ويف الذي يلزمهما من األ،النجوم وعتق فضمان اجلناية عليهى أدن إو

                                                





٢٠٢

  .راهكما ذك وهو كوتبعه اجلواهر يف ذل

الة كلورثتهما القصاص بالو أو ان هلماك ،أيهماى عل جىن أنه أحدمها عمداً واشتبهى عل مث لو جىن

  .يعدومها احلق ال ألن ،وحنوها

  .  فاملال يقسم بينهما حسب موازين قاعدة العدلأاخلط إىل بالنسبةأما 

  



٢٠٣

اتب أب وهو رق له يف مجلة كان للمكإذا ( :قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر :)٤ مسألة(

يثبت  ال ألنه بل هذا أوىل، يقتص منه يف قتل الولد ما الك، ن له القصاص فيهك فقتل عبداً له مل ي،عبيده

ن عبيده اقتص منه ان ابنه رقاً له وقتل عبيداًًًًً مكنعم لو ، إشكال خالف وال الوالد قصاص بالى للولد عل

  . ) أدلتهطالقإل

ب دون  القصاص هو األأدلةمن  املستثىن ألن ،قرباءر األب من سائ حال غري األكذلكو: أقول

  .غريه

منا إو، ولد شرعاً وعرفاً وعقالً ألنه ،ولد الزنا وأبيه إىل  بالنسبةكذلكم كون احلكي أن يبعد وال

  .احكب النتاكرناه يف كما ذك ،رث بدليل خاصاإل استثىن

  . خالف  والإشكالولد الشبهة فهو ولد بال أما 

اح كالنى ان يرك إذا  أوسع فيمااألمرافر كبل يف ال، افركفرق فيه بني املسلم وال رناه الكوما ذ

  .احاًكل قوم نكن ل وأل،ملزم مبا يلتزم به ألنه ،بغري ما نراه

القصاص جاز له االقتصاص حسماً بعض مبا يوجب ى بعضهم عل اتب عبيد فجىنكان للمكأما إذا 

  . ره الشرائعكما ذك ،ملادة التوثب

  .موال يف اجلواهر بأنه من االهتمام بالدماء الذي هي أعظم من األكذل إىل ضافةواستدل له باإل

ولذا ، حق له يف مثل هذا التفويت  وال،االقتصاص تفويت للمال ألن ،ونه حمل تأملكن الظاهر كل

ومنع اجلواهر هلذا االحتمال ، تسابكلحجر عليه يف التصرف يف ماله بغري ااحتمل بعضهم العدم ل

، )م احلجر عليه بالتربع باملال وليس الفرض منه بل هو يف احلقيقة من سياسة املال وحفظهون املسلّكل(

ع ره الشرائك االعتبارية واليت منها ما ذه يقاومه الوجو الدليل الذي الإطالقعرفت  أن  بعد،ظاهر غري

  . الدليل إىل االستئناس منه إىل نه أشبهإ ف،ونه حسم مادة التوثبكب

  



٢٠٤

  . )ما لو ماتكاتب فهو كقتل املإذا ( :قال يف الشرائع ):٥ مسألة(

بعض املال فهو ى طلق الذي أداتب املكامل إىل بالنسبة أما ،اتب املشروطكامل إىل هذا بالنسبة: أقول

  .دلة األإطالقى ل حبسبه ملقتضكميوت حراً وعبداً 

تابة تبطل وميوت كال فإن ،نه مل يؤد شيئاً من املالكاتب مطلقاً لكان املكومثل املشروط ما لو 

فارة كال إالّ فليس عليه وىلان القاتل املك فإن ،فنهكما عليه ك ،سبه وأوالدهكون للسيد ك وي،رقيقاً

ما ى  عل،منا عليه التعزير والقيمةإ وأيضاً قتله أجنيب حر فال قصاصن إ وأما، ان عمداًك إذا زير فيماوالتع

  . تاب الديات واحلدودكر يف كذ

ان اجلاين هو ك و،اتب عمداًكامل أي طرفهى عل ولو جىن(: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

 وعوض عضوه الذي فاته ،سبهكرش الذي هو من ن عليه األكول، ةافاكفال قصاص قطعاً لعدم امل املوىل

  . )ةافاك ملا عرفته من عدم املك وذل،مبعضاً أو ان اجلاين أجنبياً حراًكن إ ذاكو، بهتساب كاال

  . يف العمدأيضاًقد عرفت التعزير : أقول

  .الظاهرةى اجلناية علكبد والطحال وما أشبه كالكعضاء الباطنة األى اجلناية عل أن ىخيف وال

، كحنو ذل أو مساع أذنه أو نور بصرهاب ذهإكقوة من قواه ى الطرف اجلناية على ومثل اجلناية عل

  . قابله بالقتل ألنه ،كل ذلكالم الشرائع شامل لك يف )الطرف(ولعل 

وليس للسيد منعه وال ،  أدلتهطالقاً ثبت له القصاص إلكاتب مملوكاملى ان اجلاين علكن إ نعم

  . القصاصأدلة إطالقونه تصرفاً يف مال مع ك لعدم ،املريض واملفلسك ،مالى العفو على جباره علإ

 ألنه ،اتبكغريه فهو للمى وعل املوىلى  بقسميه علأرش يف العمد واخلطل موضع يثبت فيه األكو

يبذله يف أدائه ما عليه من الدين  أن ويصح له، تساب بسبب اجلنايةكفاته من اال سبه وعوض ماكمن 

  . للسيد



٢٠٥

تابة النقد بل كن مال الكتر وحنوه فيما مل يالم يف التهاكان اجلاين هو السيد فقد تقدم الك إذا أما

  .الدهن والصوف وما أشبهكالعروض 

 ،رشأخذ األى جيربه عل أن التقاص فليس للسيد أو رشن من أخذ األكالعبد مبا يتمى عل جىن مث إن

  . اًكعبداً مملودليل ى ومة دليل اخليار علك حل،يهما شاءأيفعل  أن منا احلق له يفإو

  .اتبةكعطائه له من باب املإى جباره علإرش فللسيد أخذ األن إ نعم

، اتب القبولكاملى نسان شيئاً فليس علإوهب له  إذا ماك، موال احملتملة حال سائر األكذلكو

ان له بيع ك إذا كذلكو، دفعه لهى جباره علإقبله فللسيد  أما إذا ،كذلى جباره علإما ليس للسيد ك

 دلة األطالق إل،نه ليس للسيد جربهإف، ان أنفع للسيدك اخليار كتر أو رأخذ باخليا إذا  فيماخياري مثالً

  . هكتر أو يف أخذ ذي اخليار خبياره

  



٢٠٦

اتبه عمداً فأراد كمى عل عبد املوىل جىنإذا ( :قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ):٦ مسألة(

 :وفيه ،تنقطع عنه سلطنة املوىلتسايب فال كتصرف غري ا ألنه منعه ىل فعن املبسوط للمو،االقتصاص منه

بعضهم  عبيده لو جىن وله االقتصاص من غريه أن  خصوصاً بعد ما مسعت من، ينافيهدلة األن إطالقإ

  . )بعضى عل

ى ن مقتضكل ،شيءى يقدر عل  الك والعبد اململو)شيء( أنه روه ملا تقدم منكلعل ما ذ: أقول

  .شرائعاملبسوط وتبعه ال ره اجلواهر الكالقاعدة ما ذ

عرفت من  يضر بعد ما  ال،مطلقاً مل يؤد شيئاً أو سواء مشروطاً ،اً للموىلكاتب مملوكون املكو

ى  مجعاً بني الدليلني عل،بعضه فله القصاص بقدر حريته قطعاًى اتباً مطلقاً قد أدكان مك أما إذا ،طالقاإل

  . تقدير متامية قول الشيخ واحملقق

 فأراد أًانت اجلناية خطكن إ( ره الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر بأنهكومما تقدم يظهر الوجه فيما ذ

رضا ى براء توقف علن لو أراد اإلكول، تساب الذي ليس له منعه منهكمبرتلة اال ألنه ، منعهكرش مل ميلاأل

   .ىانته )براء منهمال مث أراد اإلى عفا عل ذا يف العبد لوك و،تصرف تربعي ألنه السيد

  . ليهما الديةكيف  ألن  يف هذا البابأ ملحق باخلطأيضاً العمد شبه أن وقد عرفت

اتبته شيئاً كمن مى  أدفإذاوأما املطلق (:  بقولهكره الشرائع بعد ذلكومما تقدم يظهر وجه ما ذ

 ولو جىن، حر اقتص منهى اتب وقد حترر منه شيء جناية عمداً علكهذا امل جىن فإن ،حترر منه حبسابه

فيه من احلرية وتعلق برقبته  رش اجلناية بقدر ماأ ولزمه من ، ملا فيه من احلرية،ص منه مل يقتكمملوى عل

ن إ و،انت حرية اجلاين أزيد مل يقتصكن إ و،له اقتص منه اتب مساوكمى عل ولو جىن، منها بقدر رقيته

   تعلق بالعاقلة بقدر احلرية وبرقبته أًانت اجلناية خطكولو ، منهاقتص انت أقل ك



٢٠٧

ى انت اجلناية علك سواء ،رش اجلنايةأنصيب الرقية بنصيبها من  ييفد أن وللموىل، الرقيةبقدر 

  . )ان رقاً اقتص منهكولو ، رشفال قصاص وعليه األ عليه حر ولو جىن، حر أو عبد

 وما فيه ،احلركما فيه من احلرية  إىل ان بالنسبةكبعض املال ى أدإذا  أنه والضابط يف املطلق: أقول

  .منا يقتل باحلرإ وكفال يقتل باململو،  مجعاً بني الدليلني،العبدكبودية من الع

 نكيتم نقص حرية الاأل أن املشهور ، فهل يقابالن أم الرخاآلنقص حرية من أان أحدمها كأما إذا 

حسب  ممنوع كوذل، احلرى العبد عل ييف مثله يوجب تعد ألن ، حريةكثريقتص من األ أو يقتلأن 

  .يقتل بالعبد احلر ال أن دليلاملستفاد من 

وأما املطلق الذي مل يؤد شيئاً ، يتنافيان م اجلانبني حيث الك فيجتمع يف املبعض ح،حال أي ىوعل

  . ما عرفتى املشروط علكتابته فهو كمن 

  



٢٠٨

ن إ واتبكية برقبة املكتصح الوصية التملي ال(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ):٧ مسألة(

نقله بسائر  يصح بيعه وال ما الك،  يف الرق بعد الوصية اليت قد عرفت فسادهااً وعجز وردان مشروطك

 ن فيهكول، تعجيل عتقهكونه كل فيه الفاضل يف القواعد باعتبار كاستشن إ و،النواقل ولو ممن ينعتق عليه

م لو أضاف الوصية نع، عتاقجواز النقل خبالف تعجيل العتق باإلى االنتقال املتوقف على موقوف علأنه 

مشروعية التعليق فيها بغري ى ية بناًء علكالتملي أو ون من الوصية العهديةك وي،عوده يف الرق جاز إىل به

   .) بهكتابته فقد أوصيت لكعجز وفسخت ن إ :ما لوقالك، املوت

 إذ ،روطمل يتحرر يف املش أو، وهو مل يؤد شيئاً يف املطلق مات املوىل إذا ن الظاهر صحة الوصيةكل

 أو الًكيف املطلق الذي حترر  أما ، دائر مدار الواقع ال الظن والقطع وحنومهااألمرهو عبده يف احلالني و

ومل ، مل يتحرر الثاين فيما حترر منه دون ما إىل  وبالنسبة،اًإطالق األول إىل بعضاً فال تصح الوصية بالنسبة

  .رنامهاكاللتني ذراه من عدم الصحة يف الصورتني ك ملا ذجند دليالً

 ،الوصية معلقة مبا بعد املوت فإن ،يصح معلقاً خبالف الوصية البيع ال أن والفرق بني الوصية والبيع

الة كآجره و إذا فاملقام مثل ما، مةكعطاء حم عدم اإلأصالة ف،شيئاً أم الى أعط أنه ومل نعلمى أوصأما إذا 

جرة لنفس ون األك وت،ق بني املطلق واملشروطجارة لو عتق من غري فرعنه بعد عتقه حيث تصح اإل

  . العبد

   .)خالف  والإشكالبال ( :ويف اجلواهر، )تابةكوجيوز الوصية مبال ال(: مث قال الشرائع

  تابة رتبت الوصية كحصل مال ال فإن ، الشاملة للمقامدلة األطالق إلكوذل



٢٠٩

ـ  يف املشروط أو يف املطلقولو حصل بعضه دون بعض سواء ، وان مل حيصل تبني بطالن الوصية

مل  إذا احلاصل فيما إىل صحت الوصية بالنسبة  ـقول املشهورى عل املال للموىلألن  رد يف الرقن إو

 ماك، بطالذ بالشرط واإلاألخان للوارث كل كانت مشروطة بالكإذا  أا ماك، بطلت الّإن مقيدة وكت

  . حاهلاى ذ بالشرط وبقاء الوصية علاألخله عدم أن 

 خالف وال  بال:يف اجلواهر و،)الثنني جاز مجع بني الوصيتني لواحد أوولو (: مث قال الشرائع

  . إشكال

 أو  له بعد مويتعجز وفسخت فرقبتهن إ وزيد بعد مويتتابة لك مال ال:قال إذا هو كما و:أقول

  .كثرصح لأل يف الشرائع من باب املثال واأل)االثنني(و، لعمرو

 ،تابة عند العجزكله باملال يف فسخ الى له بالرقبة واملوصى لو اختلف املوص(أنه  وما يف التحرير من

 عدم الفسخ صالة ألكفذل، )اختلف صاحب الرقبة والوارثن إ ذاكو، قدم قول صاحب الرقبة

  .واالنفساخ

داً بقيت الرقبة ر أو املالى  وقد حصل عل،باملال الذي هو بدله أو برقبتهما إ لهى ولو علم بأنه أوص

ان كعطاء زيد دإانت ك أا  يفكوشى أوص إذا ماكبل هو ، الوارثى  عل، فالظاهر عدم شيءيف الرق

الوارث ى ن علكبدله باملال مل ي أو انكالد ينه سواء بقإف، باعه املورث إذا ان فيماكبدل الد أو املورث

  . مل فتأ،ليف بعد موت املورثكلف بتكمجايل للوارث بأنه  لعدم العلم اإل،شيء

  



٢١٠

مبا يف ذمته مل ى ولو أوص، به جازى اتبة فاسدة مث أوصكاتبه مكلو (: قال يف الشرائع ):٨ مسألة(

  . ) به صحكقبضت منه شيئاً فقد أوصيت ل فإن :ولو قال، يصح

  . فرقوا بني الفاسدة وغريهاعامةبينما بعض ال، أثر هلا عندنا تابة الفاسدة الكال أن قد سبق: أقول

ون ك لفرض ،مل يثبت له شيء يف ذمته ألنه ،مبا يف ذمته مل يصحى  أوصفإذا ،حال أي ىوعل

ى أوصن إ أنه ماك، نه مثل الوصية برقبة عبده القنإبرقبته صحت الوصية فى أوص أما إذا ،تابة فاسدةكال

، تابةكمال الحيث إنه من  ه الكسب مملوك أنه ه بواسطةكالذي يقبضه منه ميل ألن مبا يقبضه منه صح

  . تابة والفرض التقييد بهكليس مبال ال ألنه تابة مل يصحك مبال الاألمرقيد  نعم لو

 ،)١(الشيخ يف املبسوطكبل صريح بعضهم ، صحاب املصنف واألإطالقوظاهر (: كقال يف املسال

 كلحقيقة احلال وموافقة الوصية م أن  إىل نظراً،تابة واجلاهل بهك بني العامل بفساد الكعدم الفرق يف ذل

  .)٢()ما يأيت به لغو أن بالرقبة فعندهى أوص إذا اجلاهل بالفساد ألن وحيتمل الفرق ،ياملوص

باع الدار  إذا ماكفهو ، نشاًء وهو يطابق الواقعإه ؤينش ألنه القاعدة عدم الفرقى مقتضن إ :وفيه

حصل منه  إذا عاملةيوجب بطالن امل مثل هذا الزعم ال فإن ،انت الدار لهكالدار ليست له بينما  أن وظن

  .نشاءاإل

له ي وخت،ما مسعته يف نظائرهك بني العلم بالفساد واجلهل به كفرق يف ذل ال(: ولذا قال يف اجلواهر

ينايف الترتب   العامةما عن بعض الكون وصيته باحملال كعدم التأثري للوصية بالرقبة مع جهله بالفساد فت

   .)دلة األقإطالالشرعي املنوط بسببه املفروض حصوله ب

 ،كله مث ملك كاتب مجيعه يف وقت مل ميلك ألنه ،اتبة فاسداًكان بعض املك إذا ومنه يعلم حال ما

  . يف بعضه إالّ اتبةكتصح امل حيث ال

  

                                                







٢١١

اتبه صح وخرج من كيوضع عن م أن ىأوصإذا ( :قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ):٩ مسألة(

 أكثر ضعوا عنه :قال فإن ه،ما يف نظائركن لفظ الوصية ولو بالقرينة املفهوم مى  واملدار فيها عل،الثلث

انت أفراداً ك وحيث ،ية عرفاًكثر ا األق فهي وصية بالنصف وزيادة تتحق، ما عليهأكثر أو عليه يما بق

   .)ليهم ال ابتداء عطية منهمإ مفوضة أيضاًانت هي وصية كن إ ومتعددة فللورثة املشيئة يف تعيني الزيادة

 من الثلث أكثران ك أما إذا ،أقل أو ان بقدر الثلثك إذا هو فيما إمنا اخلروج عن الثلث: أقول

اختلفت الورثة فتصح  أما إذا ،أيضاً إشكالن كمل يرضوا مل ي إذا مأما ك، إشكالالورثة فال  يورض

 يان له ولدان رضك وان الثلث بقدر أربعةكعليه ستة و ي ما بقأكثران ك إذا ماك، الوصية بقدر النسبة

  . رخاآلأحدمها دون 

التمول  يفك أم ي،ون متمولةكت أن وهل يعترب يف الزيادة عن النصف(:  قالكاملسال مث إن

وأما ، يعترب يف الوصية بغريها مع االنفراد إمنا التمول ألن ،مها الثاين، أظهروجهان ،النصف إىل بانضمامها

ه تبلغ حداً ءجزاأ ألن يعال لزم عدم صحة اجلمإرب اموع وبعض فاملعت إىل جزاءمع انضمام بعض األ

   .)بالزيادة وحدها والوصية هنا مبجموع النصف والزيادة ال، اليتمول

 ، تصح الوصية بهأيضاًيتمول  احلق الذي ال فإن ،اشتراط التمول يف الوصيةى دليل عل النه إ :وفيه

  .  أدلتها من غري تقييد بالتمولطالقإل

 فهو وصية ،عليه ومثله ي ما بقأكثر ضعوا عنه :ولو قال(: لشرائع ممزوجاً مع اجلواهرمث قال ا

، جمموع املالى ون حملها زائداً علك في،النصف نصف الوصيةى ما يزيد عل ألن ،جبميع ما عليه وزيادة

  . )ومن هنا بطلت الوصية يف الزائد لعدم احملل هلا حينئذ



٢١٢

مل  إذا يريد وضع شيء ال ألنه حنو التقييدى  علكون ذلكي أن  إالّاللهم، رهكما ذكوهو : أقول

  .يف احلقيقة مل يوص بشيء ألنه ،نه حيث يبطل يف الزائد يبطل يف اموعإف ،ناأكثر كن هناكي

ون اموع أقل من كين السابقني من األمرفقط أحد  يف صورة بطالن الزائدى يراع أنه ىوال خيف

  . ويف اختالف الورثة ما تقدم يف الفرع السابق، رثةرضا الو أو بقدره أو الثلث

نه يف إف، ما أشبه أو ثلثه أو ربعه أو  ما عليه ونصفهأكثرضعوا عنه : ومما تقدم يعلم حال ما لو قال

  . يوضع عنه ثالثة أرباع ما عليه وزيادة شيءاألول

  .  مما هو واضح يف سائر الصوركغري ذلإىل 

ضعوا : قال أما إذا ،وضع عن مثله السيد الفالين ضعوا عنه مبقدار ما: قال إذا ومنه يعلم حال ما

 ،نه يوضع عنه بقدر أحدمها خمرياًإان املوضوع خمتلفاً فك و،عنه ما وضع عن مثله أحد السيدين الفالنيني

وضع زيد عن عبده  فإن ، وأراد نصف اموع وضع عنه املتوسط بينهما، السيدان الفالنيان:قالأما إذا 

  . ذاكله بثمانية وهى شرة وعمرو عن عبده ستة وضع عن هذا العبد املوصع

شاء اجلميع ن إ و،حشيئاً صى شاء بعضاً وأبق فإن ،شاء ضعوا عنه ما: ولو قال(: مث قال الشرائع

 ،مشيئة ألنه القاعدة صحة وضع اجلميعى ن مقتضكل، )قي منه شيء بقرينة حال اللفظقيل مل يصح ويب

ل كضعوا عنه : ولو قال، شاء فالن ضعوا عنه ما:  ومثله ما لو قال،اخلالفى رينة علون قكتإالّ أن 

ولو ، تيار بيد الوارثخاالان كفة لجنم خمتانت األك و،ضعوا عنه جنماً: ولو قال، النجوم فهو واضح

 أو د اجلميعاملرا أن  ومل يعلم،ضعوا عنه جنوماً: ولو قال، القاعدة املتقدمةى رثان فنصفهما علااختلف الو

ون كي التنوين ال فإن )مترة خري من جرادة ( مثل،أيضاًاجلميع ى  جنوماً علإطالقة حالبعض من باب ص

  ، الوحدة دائماًى  علدليالً



٢١٣

 أو  ومل يعرف هل املراد اجلميع،النجم أو ضعوا عنه جنماً: قال إذا كذلكو، قل مع األاألصلف

  . البعض

ما شاء : قال إذا ماك ،سواء جاء مبن، كحنو ذل أو ما شاء ض أوخذوا عنه البع: ومثله ما لو قال

  . مل يأت ا أو تابةكمن مال ال

  



٢١٤

 أو ان فيها أوسط عدداًك فإن ،ضعوا عنه أوسط جنومه: قالإذا ( :قال يف الشرائع ):١٠ مسألة(

 وهذا ،مل القرعة تستع:وقيل، ان الورثة باخليار يف أيهما شاءكان األمراجتمع ن إ و،ليهإنصرف اقدراً 

  . )حسن

آخر : قال أو ، بعد موتهاألول أو  الواقعياألولان ك سواء ،ضعوا عنه أول جنومه: قال إذا :أقول

  .إشكال فال رخاآلما قبل : قال أو ،األولما بعد : قال أو ،جنومه

جنوم انت ثالثة ك إذا ماك ،سط عدداً خاصةوان فيها أك فإن ،ضعوا عنه أوسط جنومه: القأما إذا 

 اثنان انت أربعة جنوم مثالًك إذا ماكقدراً خاصة  أو ،ل جنم عشرة دنانري يف ثالث سنوات مثالًك مثالً

 وسط يف املقدارالثالث هو األ فإن ،كذلك والرابع أربعة ،شهر إىل  والثالث ثالثة،شهر إىل منها دينار

  . القدر أو  العددكذل إىل ان انصراف الوصيةك ،كذلكفوق ما دونه مطلقاً ودون ما فوقه ألنه 

  .إشكال بال خالف وال :ويف اجلواهر

 إىل ل واحدك اثنان منها دينار انت أربعة مثالًك إذا ماك ، خاصةان أجالًك ما لو كومثل ذل

حسب ى جل علالثالث هو الوسط يف األ فإن ،أربعة مثالً إىل  والرابع دينار،ثالثة إىل  والثالث دينار،شهر

  . قدرما مسعته يف ال

قلنا بصحة املعني يف مال  إذا ،ان املال معيناً له أول وآخر وأوسطك إذا ومنه يعرف احلال يف ما

 يف ها بدالًءعطاإتابة كان املقرر يف الكرض وان له ثالث قطع من األك إذا ماك، ما تقدمى تابة علكال

أراد أول القطع من  أنه  يفكشولو ، أوسطها أو آخرها أو  ضعوا عنه أول القطع: فقال،أول السنة مثالً

قلنا ا يف مثل ن إ يقال بالقرعة أو ،قاعدة العدل التنصيفى ان مقتضك اجلانب كذا أو هذا اجلانب

  . املقام

  قدراً  ن أوسط الكمل ي فإن ،انكيف كو(: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر



٢١٥

 ومن الستة ،ربعة الثاين والثالثـ الوسط فيؤخذ من مجع بني جنمني لتحقق األ،والعدداً وال أجالً

 نظر بل كمثل ذل إىل ان يف انصراف الوسطكن إ و، لصدق احلف مبتساويني عليهما،الثالث والرابع

يؤخذ  أو ،وهل يؤخذ منهما واحد خاصة بتخري الوارث،  بعد تعذر احلقيقةكيبعد ذل نعم ال، منع

رناه من ك وهو مؤيد ملا ذ، القطع بالثاينصحاب وظاهر األ،وجهان ،وسطجمموعهما هو األ ألن االثنان

  . )وسطعدم فهمهم الواحد من األ

 ري يفاألخ واألولكان ك الّإ و،وسط الواحدعدم فهم العرف من األى توقف عل يكن ذلكل: أقول

  .كثراملنصرف منه الواحد دون األأن 

 قاعدة ةان الالزم مراعاك الّإ و،ان متفاهم فهوك فإن ،املعيار املتفاهم عرفاً أن وحيث قد عرفت

 أو ،رخاآلما قبل  أو ،األولما بعد  أو ،واسطمن األ أو ،واخرمن األ أو ،وائلمن األ: فلو قال، العدل

ولو ، ختلفنيروا يف التقومي للمقومني املكما ذك،ولو اختلف العرف أخذ بالوسط ،  اتبع املفهومكحنو ذل

  . قدر حصته حسب فهمهل بك ورثة واختلفوا يف الفهم عمل كانت هناك

 أوسط يف السن وأوسط يف كان هناك و،ضعوا جنم أوسط العبيد: قال إذا ومما تقدم يعلم حال ما

  . املناط يف املسألتني واحد ألن ،كما أشبه ذل أو التعقل والعمل وأوسط يف االشتراء

بطلت الوصية انت اثنني خاصة كما لو ك ،ن للنجوم وسط أصالًكولو مل ي(: اجلواهر قال مث إن

ن يف كل، ما يف املثال السابقكجماز خبصوصه بعد تعذرها  إىل انصراف  وال،به حقيقةى لفقد املوص

ااز وبابه  إىل واحد التفاتاًى احلمل عل أو بهى لفقد املوصويف بطالن الوصية :  يف الفرض قالكاملسال

  . ) ما فيهكعليى خيف  وال،املتسع نظر



٢١٦

منا إشيئاً و ييعط أنه ىاز علكان االرتك فإن ،ياز املوصكارت إىل الرجوعالقاعدة ى مقتض: أقول

الم ك فليس ال،رهكما ذكان كان أراد اخلصوصية كال بأن إو، عطاءان الالزم اإلكاشتبه يف جعله وسطاً 

  .من اجلانبني أي إطالقى عل

 الوصية أو ب الوقفالذي ص ألنه ،ازك االرتةتايب الوصية والوقف وغريمها مراعاكرنا يف كوقد ذ

  . مور األك تلأدلة فيشمله ،ما أشبه عليه أو الثلثأو 

  



٢١٧

 فقد ئبر فإن ،تابةك من مال الأهأبر أو اتبه يف مرضهك مأعتقإذا ( :قال يف الشرائع ):١١ مسألة(

  . )ةكمن أصل الترنه إ : وفيه قول آخر،مات خرج من ثلثهن إ و،براءلزم العتق واإل

ن من كنسان يتماإل ألن كوذل، خالف  فيه والإشكال لزم العتق فال ئربإذا  أنه  أما:أقول

ى عل نه مبينإ املرض وخروجه من ثلثه فكموته بسبب ذل إىل وأما بالنسبة، يف يشاءكالتصرف يف ماله 

 ما اخترناه تبعاً لغري واحد منى عل أما ،بقدر الثلث الّإحق له يف التصرف يف ماله  القول بأن املريض ال

  . أيضاً فيه إشكال فال ،ما دل عليه النصوصك ،دام فيه الروح حق مباله ماأاملرء أن 

  . وفيه قول آخر:ليه أشار بقولهإو

 ٍلك إىل صح بالنسبة الّإ و،مل جيز الوارث إذا هو فيما إمنا القول بهى خروجه من الثلث عل مث إن

  . تاب الوصيةكالم يف كتفصيل ال و،عتقه أو هؤبراإ

 أكثران أحدمها كن إ و،تابة عتقك من قيمته ومال الكثران الثلث بقدر األكفإن ( :رائعمث قال الش

قل عتق منه ما حيتمله قصر الثلث عن األن إ و،كثراأل يقل من الثلث عتق وألغخرج األ فإن ،قلاعترب األ

  . )تابةكيف باقي الى الثلث وبطلت الوصية يف الزائد ويسع

ل كخيرج من الثلث  أن انكمإج من الثلث يف منجزات املريض ووالقول باخلرى بناًء عل: أقول

العبد يعتق  فإن ، منهماكثراأل أو الثلث يسع أحدمها مع التساوي أن  مبعىن،واحد من قيمة العبد والنجوم

تفاوتتا وخرج أقلهما من الثلث ن إ و، من الثلث وسقطت عنه النجومأكثرون كت الوصية ال ألن حينئذ

  . قلرب األ اعترخاآلدون 
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اتبة مبا ك حسب املمبعض النجوى ين فيعتق بعضه حسب الوصية ويعطاألمروحيتمل اجلمع بني 

  . ليهماك بعد لزوم رخاآلى أولوية لتقدمي أحدمها عل ال إذ ،يتساويان يف جمموعهما مع الثلث

مائة ومخسني انت القيمة كاتب مائتان وكاملى ان له سوكفإن ( : بقولهكقد مثله يف املسالمث إنه 

انت القيمة مائة والنجوم كولو ، م بنفوذ العتقك فيعتربها وحي،والنجوم مائة خرجت النجوم من الثلث

  السيدكمل ألن كذلكان كمنا إو، م بنفوذ العتقكمائة ومخسني فالقيمة خارجة من الثلث فيعتربها وحي

ه يف ك وقد ضعف مل،مة من جهتهتابة الزكانت النجوم أقل فالك فإن ،قل منهمااألى يستقر علإمنا 

انت القيمة أقل فهي اليت خترج عن كن إ و،املطالبة بالنجوم اليت صارت عوضاً إالّ اتب فليس لهكامل

   .)يعجز أو قول الشيخى سقاط النجوم بأن يعجز نفسه عل والعبد معرض إل،هكمل

 فإن  من الثلثأكثرا ل واحد منهمك ألن ،مل خيرج واحد من القيمة والنجوم من الثلث إذا أما

 تتميماً ملثاله كوقد مثله املسال، وينفذ العتق يف ثلثهما من العبد، بعض إىل ين بعضهمااألمرالالزم ضم 

 اتب مخسني فينضم أقلهماكاملى  سوكان ميلكمل خيرج واحد منهما من الثلث بأن ن إو( :السابق بقوله

انت القيمة مائة ومخسني والنجوم مائة ضممنا ك افإذ، اخلمسني وينفذ العتق يف ثلثهما من العبدإىل 

 بنصف رخاآلتابة يف نصفه كالى  ثلثهما وهو نصف العبد وتبقاخلمسني ونفذنا العتق يف إىل نجومال

اتب مائة كاملى  سوكان ميلكن إو. الرق إىل عجز فلهم ردهن إ و،الورثة عتق إىل  أداهفإذا، النجوم

انت القيمة مائة كن إ و،تابةكتابة يف ثلثه بثلث مال الكالى ثلثاه وتبقما صورناه عتق كوالقيمة والنجوم 

  والنجوم مائة ومخسني 



٢١٩

   .)تابة يف ثلثه بثلث ماهلا وهو مخسونكالى  يعتق ثلثاه ويبقكذلكف

  . مثلةومنه يعرف حال سائر األ، وقد تبعه اجلواهر يف املثال

 أو ان عبدان وما أشبه أحدمها بقدر الثلثكا  أما إذ،ان عبد واحدك إذا مفروض املسألة ما مث إن

 ، بل الالزم التقسيم بينهما بالنسبة، فقطاألول تنفيذ الوصية يف ك ال يربر ذل،من الثلث أكثر رخاآلأقل و

  . ل منهما حصته النسبية من الثلثكفليعتق من 

ن خيرج كينفسه قبل مرضه مل ى شرط جعله عل أو عهد أو ه حسب نذرؤبراإ أو ان عتقهك وإذا

ليس من منجزات املريض بل  ألنه ،القول خبروج املنجزات من الثلثى  علاألصلبل عن ، من الثلث

ان من منجزات املريض ويأيت فيه كشرط يف حال مرض موته  أو نذر إذا نعم، األصلخيرج اجلميع من 

  . القوالن
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تابة كله سواه ومل حيل مال الاتب فمات وليس كبعتق املى أوصإذا ( :قال يف الشرائع ):١٢ مسألة(

عجز ن إ و،حصل للورثة املالى أدن إ ألنه تابةك وال ينتظر بعتق الثلث حلول ال،يعتق ثلثه معجالً

  . )عليه اتباً يتحرر عند أداء ماكثلثاه مى استرقوا ثلثيه ويبق

ثلث حلول ينتظر بعتق ال تابة الكمل حيل مال ال أما إذا ،إشكالتابة فال كحل مال الن إ :أقول

نفوذ الوصية  ألن ،الوارث إىل  حيث اعترب يف عتق الثلث وصول الثلثنيعامة خالفاً لبعض ال،تابةكال

  القيمةً عيناً وال الوارث يف املقام ثلثا العبد ال إىل  وحيث مل يرجع،ون ضعفها يف يد الوارثكمشروط ب

  . ينفذ العتق يف الثلث

ال ى كالورثة قد حصل هلم ضعفه علن إ : مبا حمصلهالشكجواب هذا اإل إىل وقد أشار الشرائع

تابة عن الثلثني حصل للورثة كمال الى أدن إ اتبكامل ألن كوذل، منا املوقوف عني العبدإالتقديرين و

ال ى كفضعف الوصية حاصل عل، أيضاً وهو الضعف عجز استرقوا ثلثيهن إ و،عف ما عتقاملال وهو ض

  . ثه معجالً فال مانع من عتق ثل،التقديرين

الوارث ممنوع من التصرف  ألن ،فيه نظر(: جواب الشرائع حيث قالى ل علك أشكن املسالكل

  . )ين والوصية نافذة بغري مانع فالشبهة غري منحسمةاألمر بتعني أحد األمرفيما حصل له قبل استقرار 

ف فيه قبل استقرار ومنعه من التصر(:  واليرد عليه رد اجلواهر حيث قال، تامشكالهذا اإل: أقول

  . )الوارث إىل ينايف صدق وصول الضعف ين مع نفوذ الوصية بغري مانع الاألمرأحد 

منا إو، يف واملال املمنوع التصرف فيه ليس بقدر الثلثنيك ،الوارث إىل الضعف مل يصلن إ :ذ فيهإ

  انت قيمة الدار ك إذا مثالً ،خيرج منه قدر تفاوت القيمة



٢٢١

ن ك مل تان جممداً ملدة سنة مثالًراألخان ثلثاه ك أما إذا ،ان له ثالثونكمطلقاً ان ثلثاها كتسعني و

  . منا أقل من الستنيإقيمتهما ستني و

يعجل  أن  متساوية القيمةانت له ثالثة دور مثالًك إذا حق للميت النه إ :ولذا قلنا يف بعض املسائل

مثل  ألن ،ن فيهاكتباع الدار الثانية اليت يس  الداراً من دوره ثلثاً له ويوصي بأنه ما دامت زوجته حية

وعليه فالالزم يف املقام مالحظة قيمة الثلث املطلق وقيمة الثلثني ،  من الثلثأكثرهذا امليت قد تصرف يف 

  .  الورثة يف التفاوتإجازةى  توقفت علالّإو، صحت الوصية فيها األوىلانت ضعف ك فإن ،امدين

  



٢٢٢

ماله ى معاملة عل ألا ،عترب من الثلثأاتب املريض عبده كإذا ( :الشرائعقال يف  ):١٣ مسألة(

القول بأن املنجزات من ى من أصل املال بناًء علنه إ :وفيه قول آخر، اهلبةى اتبة جمرك املتمباله فجر

  . )األصل

رثة الوى ن خسارة علكمل ي إذا سائر معامالت املريضك أنه القاعدةى مقتض أن ن الظاهركل: أقول

 ك وأي فرق بني املل،كالعبد ميل أن  وقد تقدم،قدر الثلث إىل ونكانت خسارة تكن إ و،تصح مطلقاً

اخلسارة  فإن ،باع داره خبسارة إذا اتبة حال ماكفحال امل، وبني غريه  املوىلإجازةى جور املتوقف علاحمل

رناه يف كوقد ذ، هو الظاهرما ك األصلاملنجزات من ن إ قلنا أما إذا ،كغري ذل إىل خترج من الثلث

  . الم يف صحتها مطلقاًك فال ،تاب الوصيةك

اتب من الثلث كخرج امل فإن األولى  فعل،ل حالى كوعل(: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر مث إن

 ان قدكو النجوم يف حياة املوىلى ن سواه وأدكمل ي فإن ، وينعتق عند أداء املال،تابة فيه أمجعكنفذت ال

 ألنه  ثلثاههمثل قيمته عتق منى اتبه علك فإن ،للورثة مثالهى يبق ألنه أيضاًله كقيمته عتق  يمثلى علاتبه ك

 وقبض مثل قيمتهى اتبه علكولو ، ا املائةأخذ مائة فاجلملة مائتان فينفذ التربع يف ثلث املائتني وهو ثلثإذا 

ومل جيز الوارث صحت يف ثلثه  حياة املوىلمل يؤد شيئاً يف ن إ و،تابة يف نصفهكمنها نصف النجوم نفذ ال

   .)عتق الثلثى أد فإن ،وبطلت يف الباقي

فال  ، يف هذه املسألة ويف املسألة السابقة ما يظهر منه ضعف املبىناألولوحيث قد تقدم يف الفرع 

  . رهكالم فيما ذكال إىل حاجة

 جيوز ،مل يؤد أو تابةك مال البعضى  أد،مشروطاً أو ان مطلقاًك سواء ،كاتب مملوكامل حيث إنمث 

  ان كال إو، مل يتحرر بعضه يف املطلق إذا بعضه أو لهكله عتق 
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قعاد واإلى اجلذام والعمك أيضاًوالظاهر عتقه بالعوارض  ،ما هو واضحك عدا احملرر له حترير ما

  .  لهطالقمينع من مشول اإل رية ال وتشبثه باحل، أدلتهاطالقيل إلكلتنوا

 فيه نظر ينشأ من تشبثه باحلرية فال كذلن إ( :ه النظر فيما عن الدروس من قولهومنه يظهر وج

  . ) ومن مث لو أسلم يف دار احلرب قبل مواله عتق، ومن بقاء حقيقة الرقية،كيدخل حتت لفظ اململو

  . )األول ما يف الوجه كعليى خيف ال(: ل عليه اجلواهر بقولهكولذا أش

رنا مثل هذه املسألة يف كوقد ذ، ن مانعاًكن مؤيداً مل يكمل ين إ ةتشبثه باحلري أن لظهور: أقول

  .جعله مدبراًن إ ونه يصح له التحريرأباب التدبري و

 ،اتبةكحترر وبطلت املما أشبه  أو ل بهكمل يؤد شيئاً ون فإن ى،املطلق حيرر بقدر ما أد حيث إنو

ان ك أما إذا ،من العبد له ون ما أخذه املوىلك وي،ةان حتريراً ملا فيه من العبوديكل به كشيئاً مث نى أدن إو

 وبه تبطل ،يلكمل يتحرر قبل التن ألنه ،احملرر إىل رجاع ما أخذهإل به فالظاهر لزوم كاتباً مشروطاً ونكم

  . ليهإرجاعه إ جيب ون ما أخذه باطالًكتابة فيكال
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٢٢٥
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  كتاب االستيالد

  

  

  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

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

  .الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إىل قيام يوم الدين
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  فصل 

  يف االستيالد

  

  . )هكيفية االستيالد وهو يتحقق بعلوق أمته منه يف ملكيف (: قال يف الشرائع

عدم جواز ك ،يةاألولول والقواعد ص الشرعية املخالفة لألكامحن األاالستيالد عنوان جلملة م: أقول

 أن تية والروايات يفها اليت ستأيت يف املباحث اآلأحكام من ك وغري ذل، وانعتاقها من نصيب ولدها،نقلها

ان ولدها حياً وقت موت أبيه صارت من نصيب ولدها ك إذا م الولدأ فإن ،ثريةكاً أحكاملالستيالد 

  . تيةالشروط اآلى لقت عليه عتوانع

أميا رجل : )عليه السالم(قال أمري املؤمنني :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، فعن حممد بن قيس

 تويف مل يعتقها حىتن إ و،ها را عتقتأعتقان ك فإن ولد هلا ال أو يف بطنها ولد أو  سرية هلا ولدكتر

 ،)١( جعلت يف نصيب ولدها ماالًكا ولد وتران هلك فإن ،تاب اهللا أحقك و،تاب اهللاكفقد سبق فيها 

  . احلديث

 ها حىتؤها أولياكوميس ):يف نصيب ولدها( وزاد بعد قوله ،عن عاصم ورواه الصدوق بأسناده

  ونون هم يرثون ك وي،شاءن إ ون هو الذي يعتقهاك في،رب الولدكي
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 وا أرقواؤشا فإن مل يعتقهاتويف عنها ولدها ون إ و،ها ولدها عتقتأعتق فإن أمةولدها ما دامت 

  . )١(واأعتقوا ؤشان إو

هم أحرار : قدمت من مصر ومعي رقيق فمررت بالعاشر فسألين فقلت:  قال،وعن الوليد بن هشام

 كليس علي: فقال ، فأخربته بقويل للعاشر)عليه السالم(احلسن  أيب ى فقدمت املدينة فدخلت عل،لهمك

 إذا  أليس ولدها بالذي يعتقها،بأس ال: قال ،ت عليها وا محلفيهم جارية قد وقعن إ :فقلت، شيء

  . )٢( سيدها صارت من نصيب ولدهاكهل

يتزوجها  أن  رجل جارية مث أرادأعتقإذا  : قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، بصري أيب وعن

ى وأي رجل اشتر، احلرةتتزوج من غريه فلها مثل عدة  أن أرادت فإن ،فال تعتد من مائه فال بأس مثالً

ن إ و،موالها من مثنها باعهاى ون علكيبيعها يف الدين الذي ي أن شاءن إ جارية فولدت منه ولداً فمات

ن إ و،مثنهاى رب مث جيرب علكي ان ابنها صغرياً انتظر به حىتكن إ و،ابنها من نصيبهى ان هلا ولد قومت علك

  . )٣(ورثةشاء الن إ اثهريمه بيعت يف مأمات ابنها قبل 

م ولد أسألته عن الرجل ميوت وله :  قال،)عليهما السالم(عن أخيه ، تابهكجعفر يف  علي بن وعن

مهات أ يف )عليه السالم( علي بهى  ما أوصكخربأ: قال ،يتزوجها أن وهلا معها ولد أيصلح للرجل

ان هلا ولد فهي من كمنهن ميا امرأة أى  أوص)عليه السالم(علياً ن إ :قال، نعم: قلت: قال، داألوال

  . )٤(نصيب ولدها
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م ولد له منها أ عن الرجل ميوت وله )عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت:  قال، بن سنانعبد اهللاوعن 

د الاليت األوالمهات أيف ى  أوص)عليه السالم(علياً  أن أخربت: قال ،يتزوجها أن  أيصلح للرجل،ولد

منا إ و،ن هلا ولد فهي حرةك ومن مل ي،ا ولد فهي من نصيب ولدهاان منهن هلكان يطوف عليهن من ك

  . )١(ذن أهلهاإب إالّ حكتن ي الكان منهن هلا ولد من نصيب ولدها لكجعل من 

حد ل جيوز أله ،م ولد ليس هلا ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها ومل يعتقهاأ يف ،وعن يونس

امليت ى ان هلا ولد وليس علك فإن ،بعتق من الورثة إالّ جيهاحد تزوحيل أل  الأمةهي ، ال: قال ،تزوجيها

اء فقد عتقت من كانت بني شرك فإن ، ولدها هلاكها الولد فقد عتقت مبلك ملفإذا، دين فهي للولد

  . )٢(يف بقية مثنهاى نصيب ولدها فتستسع

ى هم علإمجاعقد بل انع،  االستيالد يف اجلملةأحكامخالف بينهم يف  وهلذه الروايات وغريها ال

  .  قدمياً وحديثاًكذل

  . ) أمته وحبلها منهوهو يثبت بوطي(: قال يف القواعد

  . احكتاب النكرناه يف كما ذكم ك ذا احلأيضاً فجذب الرحم ،الوطي من باب املثال: أقول

  :  ثالثةأمورم االستيالد بكمنا يثبت حإو(: مث قال

ون الواطي عبداً قد كي أن : من موالها يف موضعنيكومنا تعلق مبملإ و،تعلق منه حبر أن :األول

 فإن جارية للتجارةى اتباً اشتركون الواطي مكي وأن ،ك بالتمليكميلنه إ وقلنا، ةءه مواله املوطوكمل

  م كيثبت ح  وال،تهكاجلارية مملو
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ليس م ولد وأعتق صارت ن إ و،اجلميع عجز استرق املوىل فإن وأما الثاين، األولاالستيالد يف 

  . اتب بيعها قبل عجزه وعتقهكللم

حرام الوطي يف احليض والنفاس والصوم واإلكحمرم  أو بوطي مباح أما هكتعلق منه يف مل أن :الثاين

الزنا والعقد مع ك كسواء علقت مبملو، م ولدأن كه مل تكلولو علقت يف غري م، يالءوالظهار واإل

  . ظهر االستحقاق إذا ىاملغرور واملشتركحبر  أو ،ط الولدااشتر

   .ىانته )قرب عدم االعتداد االنطفة فاأل أما ،قةنه محل ولو عل أتضع ما يظهر أن :لثالثا

   .احكتاب النك يف كرنا تفصيل ذلكما ذك ،يلحق وطي الشبهة بالوطي الصحيح أن ن ينبغيكل

ولد منها مث أسلما مبا  فاستأم الزوجة مثالًكح اوسي بعض حمارمه كن إذا مث الظاهر حتقق الولد مبا

  . لهأمةنها بقيت كحرمت عليه ل

م كم ح ويثبت لأل،علقت منه فالولد حر فإن ،زوج أمته مث وطأها فعل حراماً لو(: ويف القواعد

  ).االستيالد

وطأ   فلو،ينعتقن ال: وقيل، صحاألى بنته من الرضاع انعتقن عل أو ختهأ أو أمه كلو مل(: وقال

 كعنه وذل يكما حى وهو مأخوذ من املبسوط عل، )م االستيالدكثبت هلن ححداهن فعل حراماً ويإ

منع مع العلم بالتحرمي لنفي الولد عنه  أو من نظرى خيف النه إ( :ن قال يف اجلواهرإو، م الولدألصدق 

ورمبا ، بل عنه وعن غريه القطع بالعدم، العدم إىل ومن هنا مال يف الدروس، شرعاً ولثبوت احلد عليه

ى رنا ما سيأيت من خرب ابن مارد ضرورة عدم صدق حدوث احلمل عنده علكذ ما إىل د له مضافاًيشه

  . )املزوجة

  الرضاع : )صلى اهللا عليه وآله(قوله  ألن ،الرضاع إىل مكن الظاهر عدم سراية احلكل: أقول



٢٣١

 املربوطة رنا بعض املسائلكوقد ذ، ل شيء كىل إالزواج ال إىل  منصرف،)١(لحمة النسبكحلمة 

  . احكتاب النكبالرضاع يف 

ها كولو أولدها حراً مث مل، ها مل تصر أم ولدهكاً مث ملك غريه مملوأمةولو أولد (: مث قال الشرائع

  . )م ولدهأتصري  ويف رواية ابن مارد ال، تصري أم ولده: قال الشيخ

 يمل يعمل بروايته بقن إ أما ،صحت رواية ابن مارد ولو بسبب االجنبار عمل مبقتضاهان إ :أقول

  .م ولدهأريورا ص إىل ولذا ذهب الشيخ يف املبسوط وابن محزة، مني للصدقكال احلك يف شكالاإل

عليه (  أيب عبد اهللاعن، عن حممد بن مارد، الشيخ بأسناده عن احلسن بن حمبوبى فقد رو

 اهللا مل تلد منه شيئاً بعد شاء ده ماث عنك فتلد منه أوالداً مث يشتريها فتممة يف الرجل يتزوج األ،)السالم

شاء ن إ و،كمل حيدث عنده محل بعد ذل شاء باع مان إ هي أمته: قال ،له يف بيعها ها مث يبدوكما مل

  . )٢(أعتق

  . تهن فرق بني حرية الولد ورقيكولو عمل ذا احلديث مل ي

  . )دالاألومهات أم كولو وطأ املرهونة فحملت دخلت يف ح(: مث قال الشرائع

 ألن ،ذن املرن حراماًإون بدون كياألمر أن ى  منته،هكمل ألا مل يأذن أو املرن ذنأسواء : أقول

ذن ذن وعدم اإلمني من اإلكاحلى اجلواهر على ولذا ادع، ملرن ممنوع عن التصرفا من الراهن والًك

  .شكالعدم اخلالف واإل

  االستصحاب  ألن ،ذن املرنإ يبطل بالوطي ولو من دون الرهن ال أن والظاهر

                                                







٢٣٢

  . م بسبب الولد بعد موت السيد غري هذه الصورة حرية األأدلةن املتيقن من وأل، كيقتضي ذل

 أو  أمته فأولدها الذمي مثالًأوط رناه لوكذا يف مجيع ماذكو(: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

  . )دلة األطالق إل،وغريهد بني املسلم األوالمهات أ لعدم الفرق يف ،محلت منه

ان املتبع ما كن هلم مذهب كمل ي فإن ،)لزاماإل(لقاعدة  القاعدة اتباع مذهبهمى مقتض: أقول

 بني كفرق يف ذل وال، ان هلم مذهب خاصك إذا مبا الّإ مل ختصص عامة حكاماأل حيث إن، راهكذ

  .  يف اجلميعكالذمي واحلريب واملعاهد واحملايد لوحدة املال

وقيل ، ما عن السرائر وموضع من املبسوط قطعاً لسبيلهك ،ن لو أسلمت بيعت عليهكول(: المث قا

يد ى حيال بينه وبينها وجتعل عل: من خالفه وموضع آخر من املبسوط يك يف احملأيضاًوالقائل الشيخ 

ختلف وعن امل،  بعموم النهي عن بيعهاط عليها عمالًلن من التصرف فيها والتسك وال مي،امرأة ثقة

  . ) أشبهاألول و،تستسعي يف قيمتها مجعاً بني احلقني

 مثل ،دلةالبيع فهو مناف لبعض األ أما ، ملا تقدم عن املختلف،قرب هو سعيها يف قيمتهااأل: أقول

مل باع : قلت، سل: قال، كأسأل: قلت له:  قال،)عليه السالم(براهيم إ أيب عن، رواه عمر بن يزيد ما

ميا أ: قال ،كيف ذلكو: قلت،  رقانكاك فيف: فقال ،داألوالمهات أ )يه السالمعل( املؤمنني أمري

 فإن من ولدها مثنها منه عنه أخذى جارية فأولدها مث مل يؤد مثنها ومل يدع من املال ما يؤدى رجل اشتر

  . )١(ال: قال ، من الدينكذلى فتباع فيما سو: قلت، مثنهاى بيعت أد

                                                





٢٣٣

  . وقذا يف رواية الصدك

  . )١(أخذ ولدها منها وبيعت: نه قال أالّإ ،عن عمربن يزيد حنوه، يينلكويف رواية ال

 :م قالواأ )عليهم السالم( عبد اهللاملؤمنني وأيب جعفر وأيب   روينا عن أمري:سالموعن دعائم اإل

 ن له مال ك بدين ومل ياشتراهان إ يف مثن رقبتها الّإتباع  م ولد فهي مبوته حرة الأمات الرجل وله إذا

  . )٢(غريها

  .يد امرأة ثقة فال دليل عليهى وأما الوضع عل

 ،ان نطفةكنسان ولو إ أم الولد مبجرد العلوق مبا هو مبدأمث املستفاد من صحيح ابن مسلم حتقق 

ة ان يأتيها فأسقطت سقطاً منه بعد ثالثك يف جارية لرجل و: قال،)عليه السالم( عبد اهللا ل أباأفقد س

  . املستفاد منه عدم الفرق بني النطفة والعلقة واملضغة وغريها فإن ،)٣(هي أم ولد: قال ،أشهر

يف بعدم ك ف،تزول مبوت الولد ألا ،طقسدة ليس يف استتباع احلرية بعد الالفائ أن ومن الواضح

 إذا  فيماأيضاًائدة تظهر الف أنه ماك، الوضع بالبيع وشبههى بطال التصرفات السابقة علإ بل يف ،متامه

ور مل كولوال النص املذ،  اختبار فأصبح ولداًأنبوب إىل  أورحم ثانية إىل قلوهاأسقطوها ون أو قطتأس

  . م الولد عن احلاملأن للحمل أثر النصراف كي

 نشو أاملراد بأم الولد من محلت مبا هو مبد أن من الصحيح املتقدم يعلمن إ( :ولذا قال يف اجلواهر

 أن ريب يف  وال، فيبطل حينئذ التصرف ا حينه،ال فالسقط بعد ثالثة أشهر ليس بولد قطعاًإو، ولد

   بل والنطفة كذلكقة لاملضغة والع

                                                









٢٣٤

واقعها مة إذا  معلومية بطالن بيع األك يشهد لذلورمبا، مع فرض بقائها يف الرحم وانعقادها ولداً

  .  قد محلت املواقعةكمن تل أا فصل مث بان سيدها وباعها بال

 وبه صرح مجلة من ،النصوصك العبارة وغريها من عبائر اجلماعة  أن إطالقي عن الرياضكمث احمل

 إشكالف، وهو الذي تقدم منا سابقاً، في مطلق العلوق منهكيشترط الوطي بل ي ال أنه صحاباأل

أقل   بعض والأيضاً به عرب  الذي قداألولى  النص والفتوإطالقاملنساق من  أن فيه( :اجلواهر عليه بقوله

  . غري ظاهر الوجه، )م القنك بقاء ح أن األصلوقد عرفت، كمن الش

  .مك احلكون بذلكلو زرقت مبين الرجل ولو بافف منه ي أنه  ظهركومن ذل

:  قال، خالفاً ملا عن الدروس، نشو آدميأفاية قول امرأة ثقة بأنه مبدكمع االشتباه فالظاهر أما 

 كوذل، ة خلق آدمي ولو مضغأ مبدكة بأن ذلباه من شهادة أربع من النساء ذوات اخلربوالبد مع االشت

 أو تستبني  حىتكذلى لها علكشياء واأل: )عليه السالم(ما دل عليه قوله ك ،حلجية قول أهل اخلربة

   .ىخيف ما الك من االستبانات العرفية كوذل ،)١(تقوم به البينة

  .الشهادة الشرعية إىل األمرتالف حيتاج خاالنعم مع 

شيء  ال أو احللف أو مع البينة ي،لتامها تدعك و،مجايل بأن الولد من أيتهماولو حصل العلم اإل

نا أ إالّ ،مجايل االجتناب عن بيعهماالعلم اإلى  فمقتض،قابلتني من جهة اجلنون وحنوها ليستا أو ،حدامهاإل

مسرح لقاعدة العدل يف   وحيث ال،مجايلفيها العلم اإليأيت  املاليات ال أن تاب اخلمس وغريهك يف رناكذ

  . املقام فاملرجع القرعة

  

                                                





٢٣٥

  . )ةكم الولد مملوأ(: قال يف الشرائع ):١ مسألة(

 ،ل أنواع التصرف بغري الناقلك فما دام موالها حياً له التصرف فيها ب،رهكما ذكهو : أقول

  .جارة والرهن وغريهاالوطي واإلك

  .ك يف ذلشكالدم اخلالف واإلعى ويف اجلواهر دعو

  :  مجلة من الروايات، واالستصحابدلةات األإطالق إىل ضافةويدل عليه باإل

  . أمة: فقال ،م الولدأسألته عن :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، صحيح زرارةك

  .)١(حممد بن يعقوب إىل ذا رواه الصدوق والشيخ يف التهذيب بأسنادهك

 عن الرجل )عليه السالم(سألت الرضا :  قال،يل بن بزيعمساعإعن حممد بن  أيضاً التهذيب ويف

 إذا نعم: فقال ، لهكمتاع أجيوز ذل أو م ولده شيئاً وهبه هلا من غري طيب نفسها من خدمأيأخذ من 

  . )٢(م ولدهأانت ك

اهللا قال رسول :  قال،)عليهم السالم(عن أبيه ، بن جعفرى عن أخيه موس، جعفر علي بن وعن

 فإن ،عليه مهر مثلها:  قال،هاأاتبته فوطكاتبته فنال من مكمى  يف رجل وقع عل)صلى اهللا عليه وآله(

  . )٣(داألوالمهات أعجزت فردت يف الرق فهي من ن إ و،اتبتهاكمى ولدت منه فهي عل

اتبة ك م قال يف)عليه السالم(املؤمنني  أمرين إ :)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وينكوعن الس

مهات أعجزت فهي من  فإن ،يف قيمتهاى يرد عليها مهر مثلها وتسع:  قال،يطأها موالها فتحمل

  . )٤(داألوال

                                                



 







٢٣٦

م أزوج الرجل إذا  :قالنه إ ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، سالمبل يدل عليه ما عن دعائم اإل

ى ان أبوه حراً فمات اشتركن إ و،دهامات سين إ ويعتقها ، فولدها مبرتلتها خيدم املوىل،ولده فولدت

  . )١()يبق الولد من مرياثه منه وورث ما

  . )بل من نصيب ولدها ،حرر مبوت املوىلتت ال(: مث قال الشرائع

ما لو كال إ و،ان له نصيبك واضح فيما ك وذل، بل هو املتفق عليه،دلة لظهور األكوذل: أقول

ظهورها  أو صل ولصراحة النصوص لألكامللى  بقيت عل،هالقتل وحنوكان غري وارث ملانع من املوانع ك

  . ون من نصيب ولدهاكي إمنا عتقها أن يف

: )عليه السالم(املؤمنني  قال أمري:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، ففي صحيح حممد بن قيس

ا عتقتأعتقان ك فإن هلا ولد ال يف بطنها ولد أو  سرية هلا ولد أوكميا رجل ترأمل يعتقها ن إو ،ها ر

 جعلت يف نصيب  ماالًكان هلا ولد وترك فإن ،تاب اهللا أحقك و،تاب اهللاكفقد سبق فيها  تويف حىت

  . )٢(ولدها

 يف رجل ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، بصري أيب عن، ناأصحابعن بعض ، عمري أيب وعن ابن

ى ون علكوا باعوها يف الدين الذي يؤشان إ :قال ،ها فولدت له ولداً فمات ولدهاؤجارية يطى اشتر

  . )٣(ولدها من نصيبهى ان هلا ولد قومت علكن إ و،موالها من مثنها

   رجل جارية مما أعتقإذا  : قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، بصري أيب ويف رواية

                                                









٢٣٧

ها مثل عدة تتزوج من غريه فل أن أرادتن إ و،انه فال بأس فال تعتد من مائهكيتزوجها م أن أراد

ى ون علكعها يف الدين الذي يبيي أن شاءن إ فولدت منه ولداً فماتجارية ى وأي رجل اشتر، احلرة

ان ابنها صغرياً انتظر به كن إ و،ابنها من نصيبهى قومت عل ان هلا ولدكن إ و،موالها من مثنها باعها

  . )١(شاء الورثةن إ همه بيعت يف مرياثأمات ابنها قبل ن إ و،مثنهاى رب مث جيرب علكي حىت

فعتقها ، ما مرك دين من مثنها كان هناك إذا رب الولد خمصوص مباكي االنتظار حىت: قال يف الوسائل

ونه قبل موت ى كوموت ابنها هنا حممول عل، يؤديه وتنعتق أن  ويستحب لولدها،أدائهى موقوف عل

  . باأل

م ولد أن الرجل ميوت وله سألته ع: ال ق،)عليه السالم(عن أخيه ، تابهكجعفر يف  علي بن وعن

مهات أ يف )عليه السالم( علي بهى  ما أوصكخربأ: قال ،يتزوجها أن وله معها ولد أيصلح للرجل

ان هلا ولد فهي من نصيب كميا امرأة منهن أى  أوص)عليه السالم(علياً ن إ :قال، نعم: قلت، داألوال

  . )٢(ولدها

ة كا مملوإن ولده منها باقياً فكم ولده ومل يأ الرجل جارية ك ترإذاو: )عليه السالم(ويف الرضوي 

  أبويه والكميل نسان الاإل ألن  وهي حرة،واكميل وهم ال ا للولدإان ولده منها باقياً فك فإن ،للورثة

  . )٣(ولده

حيث  شكالعليه اجلواهر عدم اخلالف واإلى الذي ادع، ومما تقدم ظهر الوجه يف قول الشرائع

وجه  وال ،املوىلى ان دين علك إذا يف مثن رقبتها الّإدام ولدها حياً  بيعها ما جيوز للموىل ن الكل( :قال

  يعين ـ  ولومات ولدها، منها الّإدائه أل

                                                









٢٣٨

  . )رجعت طلقاً وجاز التصرف فيها بالبيع ويف غريه من التصرفات  ـ يف حياة أبيه

تويف عنها ولدها ومل ن إو :)عليه السالم(منه قوله  واليت ، ملا تقدم من النصوصكوذل: أقول

  . كغري ذل إىل ،)١(واأعتقوا ؤشان إ ووا أرقواؤشا فإن يعتقها

 أن  من جهة التعليل يف بعض النصوص السابقة منكذلكم كولومات الولد وخلف ولداً فهل احل

 ال  أو،جود أقرب منه يف صورة عدم وأيضاًنه وارث  وأل، عموديهكميل نسان الاإل أن السبب هو

 وتندرج هي يف النصوص ،م الولدأ إطالقولد الصلب فال يشملها  إىل النسياق الولد يف النصوص

 إىل  وبعضهم ذهب،حلاقعدم اإل إىل  اجلواهر ذهب،قوالن ،م من مات ولدهاكالسابقة املتضمنة حل

 واالستصحاب التعليقي ال، الولداملتيقن اخلروج هو بقاء  ألن ،حلاق فالظاهر عدم اإلكولو ش، حلاقاإل

  . واهللا العامل، الذهن العريف عدم الفرق إىل قربن األكل، يقاومه أن نكيتم

  

                                                





٢٣٩

مات موالها وولدها حي جعلت يف نصيب ولدها وعتقت إذا ( :قال يف الشرائع ):٢ مسألة(

  .)عليه

  . ) بقسميه عليه هنامجاعبل اإل، خالف أجده فيه بال( :ويف اجلواهر

ان الوالد ك إذا افراً فيماك أو  مسلماً،جمنوناً أو ون عاقالًكي أن فرق يف حياة الولد بني وال :أقول

، الم فيهكولد الزنا فقد تقدم ال أما ،وقد تقدم عدم الفرق بني الولد احلالل وولد الشبهة، أيضاًافراً ك

  . كافر امللتزم بذلكليف ا الّإن حتريرها من نصيب ولدها كمي يرث ال الزنا الولد  حيث إنن كل

  : ور روايات مستفيضةكم املذكاحلى ويدل عل

ميا أ: )عليه السالم(قال أمري املؤمنني : قال ،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، مثل خرب حممد بن قيس

 تويف مل يعتقها حىتن إ و،ها را عتقتأعتق فإن ،ولد هلا ال يف بطنها ولد أو  سرية هلا ولد أوكرجل تر

  . )١( جعلت يف نصيب ولدها ماالًكان هلا ولد وترك فإن ،تاب اهللا أحقك و،تاب اهللاكق فيها فقد سب

ونون ك وي،اهللا شاء نإون هو الذي يعتقها ك في،رب الولدكي ها حىتؤها أولياكوميس: وزاد يف الفقيه

وا ؤشا فإن قهاعنها ولدها ومل يعت تويفن إ و،ها ولدها عتقتأعتق فإن ،أمةدامت  هم يرثون ولدها ما

  . )٢(واأعتقوا ؤشان إ وأرقوا

 أليس ولدها بالذي ،بأس ال:  قال، اليت رواها الوليد بن هشام)عليه السالم(احلسن  أيب ويف رواية

  . )٣( سيدها صارت من نصيب ولدهاكهل إذا يعتقها

ابنها من ى ان هلا ولد قومت علكن إو :)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، بصري أيب ويف رواية

  . )٤(نصيبه

                                                

 









٢٤٠

ميا أى  أوص)عليه السالم(علياً ن إ : قال،)عليهما السالم(عن أخيه ، جعفرعلي بن ويف رواية 

   .)١(ان هلا ولد فهي من نصيب ولدهاكامرأة منهن 

  . غريها من الرواياتإىل 

ه ورثة متعددون ان لكة وكن هلا سواها تركمل ي نعم لو(: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر مث إن

  .)ت يف الباقي يف املشهورع وس،ا لقاعدة القريبه نصيب ولدها منأعتق

 فإن ،من غريه انعتاقها عليه من خصوص النصيب ال أن ى للنصوص املتقدمة الدالة علكوذل: أقول

عيها ملا منا نقول بسإ و،ةك املال اخلارج من التركلف بعتق البقية من ذلكي ة الكان للولد مال غري الترك

  . يف حترير البقيةى حترر بعضه يسعمن ل ك أن تاب العتق منكرناه سابقاً يف كذ

  : بعض الروايات اخلاصة يف املقام إىل هذا مضافاً

م ولد ليس هلا ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها أ يف ، عن يونس،ايف والتهذيبكالى فقد رو

ن إ و،بعتق من الورثة الّإحد تزوجيها حيل أل  والأمةي ه، ال: قال ،حد تزوجيهاومل يعتقها هل جيوز أل

ان كن إ و، ولدها هلاكها الولد فقد عتقت مبلك ملوإذا، امليت دين فهي للولدى ان هلا ولد وليس علك

  . يف بقية مثنهاى اء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعكبني شر

  .ما بالسراية عليهك فح،عنهما يكما حى ايف علكسواملخالف يف املسألة املبسوط واإل

 ذا رحم كمن مل: )صلى اهللا عليه وآله( قال النيب ، مبا عن غوايل اللئايلكيستدل لذل أن نكومي

  . البعضك مللكمشول امللى بناًء عل، )٢(فهو حر

   ي روكذلكو

                                                







٢٤١

  . )١( مثله)عليه السالم( علي االستغاثة عن

 عن )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا: قال ،بصري أيب ان العمل بروايةكمإ يعلم عدم كومن ذل

مات موالها وعليه دين ن إ و،يبيعها باعها أن شاءن إ :قال ،جارية فولدت منه ولداً فماتى رجل اشتر

مات ابنها قبل أمه ن إ و،قيمتهاى رب مث جيرب علكي ان ابنها صغرياً انتظر به حىتك فإن ،ابنهاى قومت عل

  . )٢(ء الورثةشان إ بيعت يف مرياث الورثة

  . ) وهي مهجورة،ان موسراًكن إ ولدهاى  تقوم عل:ويف رواية(: ولذا قال يف الشرائع

ما قيل ى  العمل ا االعن الشيخ يف النهاية اليت هي متون أخبار وقد رجع عنها علكومل حي: أقول

مث ، منها الدينى وغ قضمثنها وانه لومات قبل البلى الدروس عن الشيخ محل الدين فيها علويف ، يف غريها

  . ذا يف اجلواهرك،  الروايةإطالقعن ابن محزة احلاق غريه من الديون به عمال بكى ح

عليه (  أيب عبد اهللا مثل ما رواه عن،أيضاًبصري  أبو  اليت رواهاراألخبار األخومنه يعلم ما يف بعض 

 أرادتن إ و، بأس فال تعتد من مائهانه فالكيتزوجها م أن  رجل جارية مث أرادأعتقإذا  : قال،)السالم

 أن شاءن إ جارية فولدت منه ولداً فماتى وأميا رجل اشتر، تتزوج من غريه فلها مثل عدة احلرةأن 

 ،ابنها من نصيبهى ان هلا ولد قومت علكن إ و،موالها من مثنها باعهاى ون علكيبيعها يف الدين الذي ي

  مات ابنها قبل أمه بيعت ن إ و،مثنهاى  مث جيرب علربكي به حىت ن ابنها صغرياً انتظراكن إو

                                                







٢٤٢

  . )١(شاء الورثةن إ يف مرياثه

 ،جارية يطأها فولدت له فماتى  يف رجل اشتر،أيضاً )عليه السالم(عنه  ،ىراألخويف روايته 

 ان هلا ولد قومتكن إ و،موالها من مثنهاى ون علك الذي ييبيعوها باعوها يف الدين أن واؤشان إ :قال

  . )٢(ربكي ان ولدها صغرياً انتظر به حىتكن إ و،ولدها من نصيبهى عل

 أدلةالصناعة من  إىل  فروايات غري املشهور أقربالّإو، والعمدة يف املسألة هو الشهرة: أقول

أمواهلم ى تسلط الناس عل(ورة خالف قاعدة كالروايات املذ أن ولعل املشهور رأوا، املشهور

  . دة لروايات املشهورفهي مؤي، )٣()وأنفسهم

استحباب ى ولعل ما يف هذه النصوص وذيل خرب حممد بن قيس السابق حممول عل: قال يف اجلواهر

واستحباب وفاء الدين ، ان صغرياًك رب لوكي ة سواها حىتكامليت دين وال ترى ان علك إذا انتظار الولد

  . ة سواهاكتقوم عليه مع عدم ترأا  ون مما حنن فيه منكت  وحينئذ ال،تعتق حينئذ عليه للولد حىت

  

                                                









٢٤٣

، الوصيةى  تعتق من نصيب ولدها وتعط:م ولده قيلألى أوصإذا ( :قال يف الشرائع ):٣ مسألة(

  . ) وهو أشبه،فضل منها شيء عتقت من نصيب ولدها فإن ، تعتق من الوصية:وقيل

ون عتقها من ك أما ،ية الوصأدلة طالقخالف إل  والإشكالم الولد صحيحة بال الوصية أل: أقول

فجعل العتق ، )أمواهلم وأنفسهمى تسلط الناس عل(الوصية أشبه فلما تقدم يف املسألة السابقة من قاعدة 

ن وجه لعتقها من كت هي مل يكوحيث مل، بدليل إليه إالّ يصار  الاألصلمن نصيب ولدها خالف 

  .نصيب ولدها

 ان هلا مال أوك شامل ملا ،الروايات املتقدمة مطلقانعتاقها من نصيب ولدها يف ن إ: ن رمبا يقالكل

  . ك ميلكاململو أن رنا سابقاًكوقد ذ، ال

ره غري واحد كفما ذ، نسان قهراًاإلى عتق العمودين على  علدلة ما تقدم من األك يؤيد ذلكذلكو

  .القاعدةى من عتقها من نصيب ولدها هو مقتض

عن  يك قول رابع حمكوهنا، من القول بالتخيري بينهماايف كسالقولني السابقني ما عن اإلويف قبال 

  . بهى تعتق من ثلث امليت غري ما أوص أا الصدوق من

  .ىقو هو األاألولالقول ن إ :رناه قال يف اجلواهركولذا الذي ذ

ون العتق ك حيث تصح الوصية وي،م الولدنسان آخر ألإى أوص إذا ومن هذه املسألة يعلم حال ما

 ملا عرفت ،مبوافقة السيد إالّ أم الولد وصية عهدية فال تصح إىل نساناإلى أوص أما إذا ،من نصيب الولد

  . ذن السيدإب إالّ جيوز  الكتصرف سائر املماليكفتصرفها ، كسائر املماليكم الولد أ أن من

  



٢٤٤

م ك وب،هاكف  تعلقت اجلناية برقبتها وللموىلأًجنت أم الولد خطإذا ( :قال يف الشرائع ):٤ مسألة(

 إىل شاء دفعهان إ و،شبهبأرش اجلناية وهو األ: وقيل، ين من أرش اجلناية وقيمتهااألمربأقل : قيل ،هاكيف

  . )عليه اين

  . سيدهاى جنايتها يف حقوق الناس عل: )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، ويف رواية مسمع

روا يف باب كما ذكيعقل عبداً  ال وىل وامل،ة لهكمملو أا وجه التخيري بني فداها ودفعها: أقول

  .كسائر املماليكأم الولد  أن  بعد ما عرفت من،أيضاًين يشمل املقام األمر بني دلة األإطالقف، الديات

ين من قيمتها األمربأنه يفديها بأقل : ففي مقدارها قول للشيخ يف املبسوط، اختار فداها مث إن

، بدل العني فيقوم مقامها يفهان القيمة كن إ و،رش فظاهران هو األكن إ قلاأل ألن ،وأرش اجلناية

  . فال يلزم الزائدى فتوما يف النص والك ، من نفسهأكثرى عل جيين ال واجلاىن

اختار ن إ و والشرائع،مل يسلمها لتعلقه برقبتهان إ  يفديها بأرش اجلناية بالغاً ما بلغ:وعن اخلالف

  . األوللقول القاعدة هو اى مقتض إالّ أن هذا القول

ل ك بل ،م خمتصاً بأم الولدك وليس احل، قوةاألوليف القول ن إ : وتبعه اجلواهركولذا قال يف املسال

  . كذلك هو كمملو

منع عن بيعها  أنه سيدها بسببى بأن أرش اجلناية عل: املبسوط قول ثالث يكوللشيخ يف حم

  .  فأشبه عتق اجلاين،بسبب االستيالد

أم الولد : قالنه إ ،)عليه السالم(عن الصادق ، ك رواية مسمع بن عبد املل:ويؤيده بل يدل عليه

 ان من حقوق اهللا تعاىل كاوم، سيدهاى جنايتها يف حقوق الناس عل



٢٤٥

  .)١(كبدا ويقاص منها للممالييف  كذل فإن ،احلدودك

 عموم ما إطالقا ويقابله، أيدت ببعض الوجوه االعتباريةن إ ووهذه الرواية ضعيفة سنداً وعمالً

، للسيد الفداء أن ىن محل خرب مسمع املزبور علك مي:بل يف اجلواهر، كتعلق اجلناية برقبة اململوى دل عل

  . الصناعةى  هو مقتضاألولفالقول  أي ىوعل

 عليهم اين إىل تسليمها أو  بني فديتهاأيضاً مجاعة فاخليار للموىلى ولو جنت عل(: مث قال الشرائع

  . )قدر اجلناياتى م علورثتهأو 

 أدلة إطالقف، فردى عل أو مجاعةى فرق بني اجلناية عل ال ألنه ،القاعدةى  هو مقتضكوذل: أقول

  .أيضاًر يف الفرع السابق شامل للمقام كما ذى عل خيار املوىل

 تايب احلدودكرنا يف ك فقد ذ،مجاعةى عل أو فردى مجاعة يف اجلناية عل إىل م الولدأمث لو انضمت 

الم يف هذه املسألة كوتفصيل ال، حسب اجلنايات القصاص وما أشبه حسب اجلنات ال أن والديات

  .  البابكمربوط بذل

  

                                                





٢٤٦

 يف وليدة ،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، حممد بن قيسى رو(: قال يف الشرائع ):٥ مسألة(

 ،تنصرت وولدتنصرانية أسلمت عند رجل وولدت منه غالماً فمات فانعتقت وتزوجت نصرانياً و

  . ))١( ولدت فاقتلهافإذا، تضع س حىت وحتب،سيدهاولدها البنها من : فقال

انت نصرانية فأسلمت عند رجل ك يف وليدة )عليه السالم( علي ىقض :لفظ الرواية: أقول

ر  نصرانياً دارياً وهو العطاحت رجالًكسيدها مات فأصاا عتاق السراية فن مث إنفولدت لسيدها غالماً 

ما ولدت  أما :قال ، فأبتسالميعرض عليها اإل أن فيهاى  فقض،فتنصرت مث ولدت ولدين ومحلت آخر

  . )٢( ولدت فاقتلهافإذاتضع ما يف بطنها   واحبسها حىت،األولنه البنها من سيدها إمن ولد ف

  . )والرواية شاذة، عل ا ما يفعل باملرتدةفويف النهاية ي(: مث قال الشرائع

 من باب القضية يف واقعة كم بذلك ح)عليه الصالة والسالم( اإلمام ولعل ،رهكما ذكهو و: أقول

عليه الصالة (ره كهو ما ذ األويلم كاحل أن  الكاملالبسات توجب ذل أن كواملراد بذل، خاصة

غري  أو  املصلحة يف قتلها ولو من حيث زناها بنصراين)عليه السالم(املؤمنني  أمريى ولعله رأ، )والسالم

  . ر يف الوسائل يف باب احلدود يف حد املرتد ما وجه به هذه الرواية فراجعهكوقد ذ، كذل

فرق   ال،القاعدة هو العمل حسب املوازين يف غريهاى مقتض وأن ،وحيث قد عرفت شذوذ الرواية

  .م يف اجلميعك لوحدة احل،جموسية أو يهودية أو ون نصرانيةكت أن بني

خالف القاعدة ى عل ألا ،مورد الروايةى  فالالزم االقتصار عل،ا عن النهايةمكلو قيل بالرواية أما 

  .  بعدم الفرق بني النصرانية واليهودية واوسيةكوال قطع باملال

                                                







٢٤٧

ا بعض  نذكرها تباعاً ونلحق ،بعض آخر وتبعه ،ر يف اجلواهر مسائل تبعاً لغريهكذ ):٦ مسألة(

  : ما يرتبط ا قال

حر شرطت رقية  أو فلو تزوجت بعبد، صل وغريه لأل،داألوال إىل االستيالدم كجيري ح ال(

  ).وبعد وفاته ان أوالدها منه عبيداً جيوز بيعهم يف حياة املوىلكأوالده 

م األ وباألكومنه يعلم عدم جريانه يف سائر أقربائها ،  وحنوهالناس مسلطون :ومراده بغريه

  . ما هو واضحكوحنومها 

صل بعد تعلق اجلناية  لأل،شيء املوىلى يفديها السيد مل جيب عل أن م الولد قبلأماتت ولو : مث قال

ولو زادت زاد الفداء ، ولو نقصت قيمتها وأراد الفداء ففي القواعد فداها بقيمتها يوم الفداء، برقبتها

م الولد أ بدل الفداء إذ ،ت عليهك ولذا س،ره القواعدكما ذكوهو ، وجيب قيمتها معيبة بعيب االستيالد

، عليه هو الذي أضر اين ألنه ،ان عليه النقصكتسليمها فنقصت  نعم لو منع املوىل، نقصت أو زادت

عليه   فمنع اىن،وقلنا يصح البيع للمناط يف بيعها يف الدين، متهايبيعها لتأدية ق لو أراد املوىل أنه ماك

  .  فتضرر بهكالذي منع عن ذلهو  ألنه املوىلى ن النقص علكعن البيع ونقصت مل ي

سبت بعد الدفع فهو كنعم لو ، عليه سبت بعد جنايتها شيئاً فهو ملوالها دون اينكلو : وقال

ذا لو عيبها فعليه ك و، قيمتها عليه، ولو أتلفها سيدها فعليهينفلو اختلفا قدم قول ا، عليه للمجين

ان للعبد هل كاختلف مال إذا ماكفهو ، عليه جينجيعل املال للم  تأخر احلادث الأصالةن كل، رشاأل

 ألنه السيدى ان تلفها وعيبها علكمنا إو، القرعة أو م قاعدة العدلك فاحمل،الثاين أو األولان عند كسبه ك

  . عليه نقص احلق فعليه البدل بعد تعلق حق اين

  نتقلفلو مات الولد مل ي، لو باعها موالها مل يقع موقوفاً بل باطالً: وقال



٢٤٨

 كباع مث مل إذا مثل ما أنه القاعدةى مقتضن إ ن فيهكل، ان بعد البيع بال فصلكاملشتري ولو إىل 

   .جتري الفضولية فيه فلماذا ال

 بقاء صالةهو مقتضى القاعدة أل و،الورثةعفا  إذا عمداًبقتلها موالها الد يبطل االستي ال: وقال

ترث  م االستيالد حيث الكنعم لو ارتدت ومل ترجع بطل ح، بطالنه للقتلى دليل عل ال إذ ،االستيالد

  . ليهإ ملاعما تقدم اإلكافرين كانا ك إذا فيما إالّ ،من ولدها املسلم

خيرجها عن  م ولد الأوا ك فإن ،هكغريها من مماليكجنيب عليها رش جناية األأ للموىل(: وقال

  .)من غصبهاى  وله ضمان قيمتها علكذل

، انت زانية فال مهر لبغيك أما إذا ،حنوها أو ارهةكانت ك إذا من أدخل اى علله مهرها  أن ماك

  . سائر العبيدك ألا باختيار أو ره منهاكنسان بإاستعملها  إذا جرة عملهاأ  للموىلكذلكو

ذما يف كن  إ غرما له قيمة الولد،م به مث رجعاكقراره باالستيالد وحإى لو شهد اثنان عل(: وقال

وال قيمة له مع احتمال ضمان ، سلطنة البيع االزأ إمنا ما اجلارية أليغرمان يف احلال قيمة وال، هنسب

قلنا به  فإن ،إشكال ،وهل يرث هذا الولد، الولدى حمسوبة عل ألا بعد املوت بل وال، رش للتعيباأل

   .)للورثة تغرميهما حصته أن فاالقرب

حنوه مما ثبت قول  أو  ومل حيلف يف مقابل املدعي جلهل،عليه االستيالد بال شهودى ادع إذا ماأ

هو الذي ضرر نفسه بعدم  ألنه ،شيء ياملدعى ليس عل أنه فالظاهر، بائه عن احللفإبسبب  ياملدع

  . واهللا العامل ،التأمل إىل نه حمتاجكل ى،خالف املدعى احللف عل

  



٢٤٩

  : فيها فروع  ):٧ مسألة(

 نعلم هل لو ولدت شيئاً ال أما ،دلة األطالقإل ،ىواخلنثى نثر واألكفرق يف الولد بني الذ ال: األول

  . ليهإم كاحل يفالظاهر عدم تعد، ولد أم الأنه 

ر يف كما ذك ،نصيب له ال إذ ، مل تتحرر من نصيبهان قاتالًك أو ،فر الولد مبا مل يرثكلو : الثاين

  . رثباب موانع اإل

م تابعاً كان احلك ، عتق أم الولد الختالف التقليدب والورثة يف مسألةلو اختلف األ: الثالث

  . مكن له حكمل ي ب ملا تويفاأل ألن ،للورثة

 ،تتحرر بعضها دون بعض أن نك فيم،ل تابع لنفسهكم كان حكان الورثة خمتلفني كلو : الرابع

  .  البقيةكلفى وحينئذ تستسع

 ألنه ،ثباتاإل إىل ج املثبت منهمااحتا ،م الولد هل هلا ولد أم الألو اختلف الورثة و: اخلامس

   .ىبالدليل حسب موازين الدعو إالّ يؤخذ بقول مثبته حادث ال

م الولد حسب ما أون كت ال  حىت،الولد هل حصل قبل أن  يفمةلو اختلف السيد واأل: السادس

لتقدم  واستصحاب عدم ا،م الولدأوا ك مع عدم األصلان ك ،بعد أو ،تقدم يف بعض املسائل السابقة

   .املوىلى ها عليها وعلأحكامم بكحت م ولد حىتأوا كيثبت  نه الإ ف،مثبت

  . هء بقااألصلان كلو اختلفا يف موت الولد : السابع

والظاهر تساوي ولدها ، من نصيب أحدمها ان هلا ولدان حررت من نصيبهما الك لو: الثامن

دليل عليه  تالف الخاال ألن ،نثينيظ األر مثل حكنه للذ أ ال،عطاء نصف النصيبإوبنتها يف لزوم 

  . رث قياسوتنظريه باإل

  ن يف ما يتعارف اآلكاملودع يف رمحها  م الولد هي الوالدة الأ: التاسع



٢٥٠

 أما ،أمةزوجة و أو ،أمتني أو ،زوجتني للموىل إىل جيار الرحم بالنسبةإيبعد جواز  وال، جيار الرحمإ

 إىل يصح نقل نطفة رجل ما الكف،  حفظ الفرجأدلةخالف ألنه  فالظاهر املنعى جيار المرأة أخراإل

 إىل  نسل الولدأيصح نقل مين رجل وامرأة متازجا وصارا مبد  الكذلك ،رحم امرأة يسبب الوالدة هلا

  . لزام جاز من باب قانون اإلكافرة تبيح ذلك إليها ان املنقولك إذا نعم، رحم املرأة

ل أمر كل ألا ، وأخرياً القرعة،م البينة واحللفكان احملك ،م الولدأ أيتهما أن لو اختلفا يف: العاشر

  . لكمش

احتملت الشبهة  أما إذا ، فالولد للفراش،من غريه أو احلمل من الزوج أن  يفكلو ش: احلادي عشر

 اوإذ، زوج ومشتبه أو مشتبهني أو  بني زانينياألمراح يف اشتباه كتاب النك يف كرنا ذلكما ذك ،فالقرعة

  . الولد للفراشم قاعدة ك فاحمل،بني الزنا والشبهة أو ،احكان االشتباه بني الزنا والنك

م القضاء ك فاحمل،هاأحكاميف   أو،م ولد أم الأديناً يف صريورا  أو لو اختلفا مذهباً: الثاين عشر

  . اح والطالقكتايب النكرنا تفصيله يف كما ذى عل

 أحكامرهم كذكم الشرعية طرية اكحاألى تبق  حىت،تابكذا اليراده يف هإدنا وهذا آخر ما أر

مسائل العتق  ألن جياز غالباًإرناها بكمنا ذإو،  وحنوها)صلى اهللا عليه وآله(اختصاصات رسول اهللا 

  .هم لعله أوىلاأل إىل فصرف الوقت، عها خارجة عن حمل االبتالء يف احلال احلاضرووفر

 من سنة ألف وأربعمائة وسبعة كن من شهر رمضان املبار يف صباح السادس والعشريكان ذلكو

  . )عليه السالم( الرضا اإلمام يف مدرسة )عليه آالف التحية والثناء(رضا لمام ايف املشهد املقدس لإل

ى ولعنة اهللا عل،  وآله الطاهرينحممدى اهللا على وصل،  وظاهراً وباطناً، وآخراًهللا أوالً واحلمد

  . يام يوم الدينق إىل عدائهم أمجعنيأ

  يالشرياز احلسيين يحممد بن املهد

  



٢٥١

  

  

  كتاب اإلقرار



٢٥٢

  

  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

  



٢٥٣

  

  قرارتاب اإلك

  

  . الشرائعون بأسلوبكي  أنوالغالب

 الفقهاء واللغويني تبديل منا من عادةإو، رخاآلوليس أحدمها أوضح من ، االعتراف  مبعىن:قراراإل

 أو ،ان الثاينك أو ،ى أجلاألولان كورمبا ، الدقةى لفظ بلفظ آخر يف التعاريف اليت ليست مبنية عل

 رواية أو  ورد لفظ يف آيةفإذا، أكثر توضيح ورمبا يتعاون اللفظان يف، من وجه أو ،هما عموم مطلقنبي

نسان ون ذهن اإلكخصوصه يف الفهم العريف الذي ي أو ان الالزم مالحظة عمومهك، إمجاعمعقد أو 

  .صول العملية فاملرجع األك شوإذا،  لهةًمرآ

اً اعترافى يسم أنه ماك ،حيث أظهره املقر احلق وقع يف قراره ومستقرهواإلقرار من القرار، كأن 

أنه الجتماعه شبه به كوأصل العرف شعور الفرس عند رقبته ، العرف ومل يشذ عنه إىل ن املقر رجعأك

  . عرفه أظهر ما أو ،أمرى عرف الناس الجتماعهم عل

  .ما يف اجلواهرك نشاءإليس ب ألنه ،يقاعاتاإل أو قرار من العقودليس اإل، انكيف كو

  .ما عن الوسيلةك، نفسهى لخبار حبق عإ أنه مثل، وقد عرفوه بتعاريف

  .ما عن النافع والدروسك، خبار عن حق الزم لهإأو 

  .ما عن القواعدك، شف عن سبقهكبل ي، اً بنفسهكأخبار عن حق سابق ال يقتضي متليأو 

ولذا قال  ،ون نظرهم تعريف االسمكن ي أالّإ ،كل ذلكن النظر يف كن ميكل، كغري ذلأو 

  . )ايف يف مفهومه ومصداقهكالعرف الىل  إكال ذلكيإ األوىل(: اجلواهر



٢٥٤

 إالّ التعاريف السابقة ال تصدق عليه أن  مع،اعترف به فقد أقر إذا براءاإل ألن كوذل: أقول

  . لفكبت

ال  إذ ،قرار صورة ال حقيقةإفهو ، ما أشبه أو تعذيب أو اعترف مبا ليس بواقع ملصلحةإذا مث إنه 

  . خالف الواقع خبارإما يف مورد ك، مطابقاً لهواقع 

 أوجد كأنه بذلك ف،مل يعلم الطرف خالفه إذا احلق يثبت عليه ألن ،نشاءقراره يعطي فائدة اإلإنعم 

نشاء  الفرق بني اإل)صولاأل(رنا يف كوقد ذ، حيث أوجد الوجوب، انصر: قال إذا ماك، نفسهى حقاً عل

  . أمر واحد إىل رجعهماأحيث ، فايةكالى  علشكالبار يف اإلخاإلو

قرار واإل، خبارإ وىل أن اإل،الترمجة ووالروايةى قرار وبني الشهادة والدعوالفرق بني اإل مث إن

:  ومثل،)١(مكأنفسى شهداء هللا ولو عل: مثل ،ىراألخان كمها ا ماحدإان قد تأيت كن إ و،نشاءإ

فال  ،بارخاإلع من والرواية نو، النفسى قرار علاإلوالغري ى على والدعو ،)صديقه باجلرميةى أقر عل(

ون عن كي أن نكوالترمجة مي، خربأ: بينما يقال له، ركجاء ب أو، ء زيديسيج: قال إذا ،ىرو: يقال

  . نشاءإون عن كي أن نكومي، خبارإ

ين إ: قال إذا ماك، ون نفياًكوقد ي، مائة ي عل له:قال إذا ماك، ثباتاًإون كقرار قد يمتعلق اإل مث إن

  .ما نقل عنه اجلواهركولذا عممه الفخر ، ان عليه يلكن ة زيد عن ديءأقر بربا

منفعة  أو ،دينار ي عل:قال إذا ماك ،ماًكح أو حقاً أو منفعةً أو ون متعلقه عيناًكي  قدكذلكو

، سقاط لإلحيث ليس قابالً، ذاكحق  ي عل هلذا الصغري:بقال األ أو ،له حق الشفعة أو ،داري لزيد

  روا يف كما ذك

                                                

 



٢٥٥

  .حياء املواتإتاب كالفرق يف ى الم علكرنا بعض الكوقد ذ، مكحلق واحلالفرق بني ا

 ،قرار بدين زيد عليهاإلكحبق الناس  أو ،قرار بشرب اخلمراإلكقرار قد يتعلق حبق اهللا اإل أن ماك

  . بالسرقة أو اةكبالزقرار اإلكما أو 

أقر بأنه ولد زيد،  إذا ماك، ر باطلقراإ فهو عادةً أو شرعاً أو يصح عقالً قرار مبا الون اإلكمث قد ي

 ان بعيد الكسرق مال زيد الذي فقد قبل ساعة يف م أنه  أو،تني معاً زوجتهاألخبأن  أو ،مها متساووعمر

  .عادة إليه ن الوصولكمي

، هذه زوجيت: قال إذا ماك ،قرارفيما يلزم اإل الزمه أو ،نسان لنفسهقرار قد يلزم اإلاإل أن امك

 حيث ال، رتكنأ وهي ،هذه زوجيت: قال إذا ماكو، الزوجيةحيث يلزم نفس ، اًأيضواعترفت هي 

  .ت وما أشبهاألخحرمة اخلامسة و أي منا يثبت الزمهاإو تثبت الزوجية

  .يثبت شرعاً ال وهذا داخل يف ما، قرار بالزنا مرة مثالًاإلك ،يثبت قرار والون اإلكوقد ي

 املريض اعترف إذا ماك، ياناً بضرر الغرين أحك بل مي،قرار يف ضرر النفسون اإلكي أن يلزم وال

 ماكون يف ضررمها كوقد ي، مات إذا ربكالولد األى علحيث إا ، املوت بأن عليه صلواتى املشرف عل

  . الطالق ضرر عليهما حيث إن، طلقت فالنة: قالإذا 

وز يف كاف السرية واملروقد يض ، الضرورةإضافةب ، اخلمسةدلةاأل،  وحجةًقرار أصالًاإلى ويدل عل

  . أيضاًأذهان املتشرعة 

  .)١(قالوا أقررنا يصرإم كذلى أأقررمت وأخذمت عل: قال سبحانه

   .)٢(مث أقررمت وأنتم تشهدون :وقال سبحانه

                                                

 





٢٥٦

   .)١(وآخرون اعترفوا بذنوم: قرار بلفظ آخريف اإل وقال تعاىل

   .)٢(ىقالوا بل ،مكألست برب: وقال

   .)٣(مكأنفسى اء هللا ولو علشهد: وقال

   .شاء اهللا تعاىلإن ، مجلة منها يف املستقبل  تأيت، متواترةكوالروايات بذل

،  فيه واجلواب عنهشكالوداللته واإل، )٤(كنفسى قل احلق ولو عل: ويف النبوي املروي يف البحار

   .)٥(ليهمإرجعوا  إذا لينذروا قومهم: تعاىلروا يف قوله كما ذك

  .مكأنفسى قولوا احلق ولو عل: كيف اجلواهر تبعاً للمسالن كل

 عن ابن فهد، ويوجد يف الغوايل ،ىتب الفتوك املتواتر نقله يف رخاآل )صلى اهللا عليه وآله(والنبوي 

  . )٦( جائزأنفسهمى قرار العقالء علإ: ويف غريه )رمحه اهللا(

  . )٧(نفسهى عل الإأقبل شهادة الفاسق ال : )عليه السالم(عن الصادق ، وخرب جراح املدائين

  . )٨(نفسه من سبعني مؤمناً عليهى صدق علأاملؤمن : ومرسل العطار

  .والروايات املتفرقة يف أبواب احلدود

مة ك حلكالشارع جعل ذل ألن ،بل وغريه ال يضر، اشتراط تعدده يف باب الزنا أن ىوال خيف

  غريها من الروايات  إىل ،قرار املريضإو، دينقرار بعض الورثة بالإو، األصلعن  فاستثين

                                                

 

 

 

 

 

 







٢٥٧

  . قرار واضحاتحجية اإلى  والضرورة والسرية علمجاعواإل

، ولذا جعلوه العقالء حجة، قرار حجة اختل جزء من احلياةن اإلكمل ي إذا نه فأل،أما العقل

  .شف الواقعكمن طرق  أنه  إىلضافةباإل

مصلحة ضرب القانون لديهم  فإن ،مارات العقالئيةألمخالفة سائر اك، نكماأوخمالفته للواقع يف 

  . ن الشاذةكماهم من مصلحة اتباع األأ

  



٢٥٨

ن ظهور كومل ي، دينار ي علكغداً ل: قال إذا ماك، وعداً أو قراراًإونه ك يف كلوش ):١ مسألة( 

نشأ أ إذا ماك، كن يترتب عليه الزم ذلكل، قراراًإنشاء ليس اإل أن وقد تقدم،  عدم لزومهاألصلف، عريف

ون كفي، نشاء يلزم عليه لوازمهنه بعد اإلإف، نسانومة إلكاحل أو نشأ الوايل القضاءأ أو ،الطالق أو البيع

خباراً يف لزوم تسليمه إ أو نشاًءإ) تابك الكبعت: (يقول أن فال فرق بني، ذا قرر عليهإ حاله حال ما

  . تابكال

ان يطلبين كنه إ :وقد يقول، بين غداً دينارليعطنه إ :لوقد يقو، يطلبين دينارنه إ :قد يقولمث إنه 

  .د دينهقد سد أنه يأيت بدليل إالّ أن ،استصحاباً ،عطاء الدينارإلف بكنه يف الثالث يإف، أمس ديناراً

ال إ و،الصحةى ان وقته ضيقاً محل فعله علك فإن ، السابق أم الوىف أنه ولو اعترف مث مل يعلم

ه يف أؤدي أن ىان الالزم علكو، لزيد قبل شهر دينار ي علانك :قال إذا ماك، داءاستصحب عدم األ

  . أداه أنه أحسنهى  علاألخوضع أمر ى مقتض فإن ، الشهر مث مات املقركنفس ذل

 األصلأداه ف أنه ثبت عليه ومل يعلم ألنه ،هؤعطاإفالالزم ، أؤديه أن يان علك و:مل يقل إذا أما

  . كلفوا بذلكم أعلم الورثة ن إ ومواتوالصوم والصالة واحلقوق عن األاحلج ى يعط ولذا ال، هؤبقا

  .البقاءى ان االستصحاب يقتضك ،قتاً أم الؤان مكهل  أنه  يفكولو أقر وش

الصيام : البالغ العاقل قال إذا ماك، مل يقرن إ وعدمه للعلم مبتعلقهكقرار وجوده ون اإلكقد يمث إنه 

ان واجباً قد ذهب ك إذا أثر ملا  الكذلكو، قرارهإبدون  معلوم حىته  ألن،شهر رمضان ي علقد وجب

نه ال أثر له إف، ذاكان واجباً عليه يف وقت كأقر بعد الطالق بأن وطي زوجته  إذا ماك، كوقته وال يتدار

  حيث هلا ادعاء ، قرار وهي زوجتهأقر مبثل هذا اإل إذا خبالف ما، بعد الطالق



٢٥٩

  . اًإمجاع نصاً والثابتة )ته فريضةمن فات(لقاعدة ، القضاء

 يكأخذ حي إذا ماك ،قرار أم الره بداعي اإلكون ذكي أن قرار بنيه بلوازم اإلإلزامفرق يف  المث إنه 

 دليل طالقإل ،قرار يؤخذ بهإنه إف، ما أشبه أو قتل فالناًنه إ :المهكيف مجلة وقال  ،صدقائه قضاياهأل

  . قراراإل

 ،لعدم الصدق عرفاً، قراران بقصد اإلك إالّ إذا قراريصدق اإل ء اليف مثل شعر الشعرا، نعم

م يف  أأمل تر، والشعراء يتبعهم الغاوونم يقولون ما الأ و،ل واد يهيمونك يفعلون)١(.   

  . )اختياراًو أ قرار بغري العربية اضطراراًيصح اإل(: قال يف الشرائع

 وال يلزم، يف بغريهك من الضروريات يف العريب فك ذلبل لعل،  بقسميه عليهمجاعويف اجلواهر اإل

   .خصوصيات املعىنى يعرف املقر خصوصيات اللفظ انطباقاً علأن 

 بل ال، لمكللمت) التاء( أن يعرف أن  مل يلزم،معناه زواجها ،خباراًإ) حت هنداًكنأ( أن فلو علم

لزوم ى د عدم وجود الدليل علقرار بع لصدق اإل،زوجة) هنداً( و،فعل) حتكنأ( أن يعرف أن يلزم

نشاء ومها املعترب اللفظ واإل فإن ،يقاعات يف أبواب العقود واإلكبل رجحنا ذل، معرفة اخلصوصيات

  .متحققان

هم له من ل مفكفي كمنا يإو، يعتربونه الء الالعق ألن ،اللفظ إىل ال حاجة يف االقرار أنه والظاهر

  . غريها أو تابةك أو شارةإ أو لفظ

شارة اإلى قرار علالمهم يقتضي عدم صدق اإلكالتأمل اجليد يف (: قول اجلواهر أن يعلمومنه 

 ،ىانته )قرارم اإلكحلقها حن إ و،بار عليها حقيقةخاإللعدم صدق ، االعتراف باحلقى الفعلية الدالة عل

  ويشملها ، حمل نظر

                                                

 



٢٦٠

يف  أو بار مما يف الذمةخإلاقرار ان الغرض من اإلكملا (:  قال،ل لغةكفاية ك يف كدليل املسال

وتبعه يف االستدالل ، آخره إىل )ينحصر يف لغةمل املراد ى دلّ عل بل ما، خيتص بلفظ معني وال، العهدة

  . ور الرياض وغريهكاملذ

 مجاعاإلى رة دعوكبل عن التذ،  فيه وال خالفإشكاللفظ خاص فال  إىل أما عدم االحتياج

   .عليه

يسب  أنه ومل يعلم هل، ذاكلت كأ: قال إذا ماك،  بالسب وحنوهون مشتبهاًكي ال أن ويشترط

ان ك إذا أما، قرار وغريه مما ال أثر لهل مورد مشتبه بني اإلكذا يف كو، صلمل ينفع لأل ،قرارإ أنه  أونفسه

  .مجايلان من العلم اإلكله أثر 

  .قرارإ ألنه ولو أقر بلفظ غلط لغة مل يضر

ما  أو ،ىعليلحقه بالرفيق األ أن  أو،يدفنه أن أنا أمرته: قال إذا امك ى،فكان اللفظ جمازاً كولو 

يفيد  ماى بقرينة عل أو ،اللفظ الدال بنفسهى ون املدار علك عليه بمستدالً، به اجلواهر ما أفىتك، أشبه

ون صيغة ك يف اشتراط صحابلمات األكبعض الناس ظهور ى ومن الغريب دعو(: مث قال، قراراإل

   .ىانته )لغةً ة عرفاً أوقرار حقيقاإل

ان ك أو ،عدم حجية قسم منه أو ،قراررأي فقهي عدم حجية اإل أو دين أو ان مذهبكإذا مث إنه 

لقاعدة ، نياألولما التزمه يف ى أخذ عل ،يقول حبجيته جمازاً الذي يقلد من الك ،نراه حجة حجة مبا ال

مت كحل:  فهي من قبيل،وما عليه له تفيد ماالقاعدة  أن )الفقه(رنا يف بعض مباحث كوقد ذ، لزاماإل

  . قراراًإمل يعد عنده  أن نفسه بعدى قراراً علإليس  أنه  إىلضافة باإلإىل آخره،  بتورامةبني أهل التورا

فال ، قراراًإء مبثله عند من يراه يج إذا كذلكو، فال موضوع له، قرارإنه ليس بفأل، أما يف املقلد

  .م عليهكحي أن حق يف

متتعت بفالنة عشرة : قال إذا ماك، في فيه املفهومكبل ي، المكقرار مصب الون اإلكي أن يلزم وال

  نه ال إف، أيام



٢٦١

بل ، صولياًأوال يلزم حجية املفهوم ،  حسب املفهومكنفسه بذلى أقر عل ألنه ،علقة بعد العشرة

  .ان ظهور عريفك إذا قرار ولو مبفهوم الوصفالالزم صدق اإل

ان اعترافاً ك، سباب الناقلةآخر األ إىل ،اشتراء أو هدية أو رثإه بك ملونكي أن ىنفذا إ أنه ماك

  .ه لهكملى ادعن إ و،كبعدم املل

، )صلى اهللا عليه وآله( ساباً للنيب قتلت رجالً: قال أن مثل، قرار بعضه له وبعضه عليهان اإلكولو 

  .  املوجب لتوابعهقراراً بالقتلإان كال إو، سب أنه ثباتإفالالزم عليه 

  



٢٦٢

مل ) الضم أو بالفتح (شئتن إ  أو،شئتن إ ذاك ي علكل: ولو قال(: قال يف الشرائع ):٢ مسألة(

  ).شهدن إ  أو،فالن يرضن إ ذاكو، قدم زيدن إ :قال ذا لوكو، قراراًإن كي

صفة يتحقق ى  علانكن إ و،خبار لإل اجلميع يف التعليق املنايفك باشتراوعلله يف اجلواهر تبعاً لغريه

  . وقوعها

 أن مثل، من غري فرق يف أقسام التعليق، قراراًإاملعلق ليس  ألن ،رهكما ذكفهو :  أما األول:أقول

  . متعلق احلق حيث علق احلق ال، ذا أعطيت كيان علكن إ :وقت طلوع الشمس يقول

 إذا زيداً ديناراً ييعط أن رنذ إذا نهإف، ونكي ال أن نكومي، قراراًإون كي أن نكفهو مي: وأما الثاين

 إذا هؤعطاإولذا جيب عليه ، وهذا ليس تعليقاً مبطالً، جاء والدين إ دينار ي علكل:  قال،جاء والده

  . جاء والده

ن إ و،قراراًًإون كي ال  حىتكذا أو ،قراراًإون كي عيني هذا حىت قرينة لتكون هناكت أن يلزم نعم

  . ما تقدم مثله يف املسألة السابقةك ، عدم الوجوباألصلان ك األمراشتبه 

صدق إذا  ألنه ،قرار يف احلال لزمه اإل،فهو صادق  فالنكشهد لن إ :ولو قال(: مث قال الشرائع

  . )مل يشهدن إ ولزمه احلق

 ـ تبهك يف مجلة من مةوالعال وابن سعيد يف اجلامع فالشيخ يف املبسوط، كاختلفوا يف ذل: أقول

، صحاباأل إىل عن والده نسبتهكى ح أنه سالمبل عن فخر اإل،  مبقالة احملقققالوا ـ ي عنهمكما حك

  .قرارإليس ب أنه ن املشهور بني املتأخرينكل

   :ثالثة أقسامى فهو عل أما معرفته، المهكون يف ظاهر كوقد ي، لمكون يف معرفة املتكالم قد يكوال

   ،احملال عندهى لمنا يريد التعليق عإو ،مثالً يعلم عدم دينهنه إ :األوىل



٢٦٣

  . بدينانا أول العأان للرمحان ولد فكن إ: مثل قوله، يند فال يشهد النه إ أي

  . شهادة فالن لداعى منا يعلقه علإو، ينهيعلم د أن :الثاين

  .المهى كعن ميزان يعلقه عل إالّ لمكيت ال أنه  أووحيث يعلم علم فالن،  حقيقةكيش أن :الثالث

ورث شهادة املعلق عليه أن إ ويف الثالث، ويف الثاين جيب عليه، جيب عليه  الولاأليف  أنه فالواقع

  . ال مل جيبإان حجة شرعية وجب وك أو علماً

املنصرف من  إذ ،قرار عرفاًيصدق عليه اإل ال ألنه ،قرب قول املشهورفاأل، المهكوأما ظاهر 

الم يف كوقد أطال الفقهاء ال، قرارهإق ذراً فعلّان ناك أنه تقدم من مسألة ما إالّ ،ان عن جزمك قرار مااإل

  . املسألة فراجع الشرحني وغريمها

  . مةك العدم حمأصالةمل يطمئن بدليل الطرفني ف أنه ولو فرض

  



٢٦٤

 يل واملوزون واملذروع واملعدود منصرفكقرار بامل اإل أن إطالق يفشكالينبغي اإل ال ):٣ مسألة(

  . ذا يف النقد واجلنس وغريمهاكو، ما أشبه أو عرف خاص أو ،لداملتعارف عند املقر من جهة بإىل 

 أو ،من قماش ذرع أو ،بقار واجلمسيلة يف بائعي حليب األك أو اً،وزن  حقة:فلو قال يف العراق

يلة كوال، ذا مثقاالًكفاحلقة ، عطاء مصطلحات العراقإلزم ، حنطة أو ،دينار أو ،رضجريب من األ

  . كغري ذل إىل ،يراينإ أو وييتك ال يوالدينار عراق، ن أجزاء احلقةمقدار واحد من ستة عشر م

قرار باملوزون من  اإل أن إطالق يفإشكالبل وال ، خالف ال(: قال يف اجلواهر مازجاً مع الشرائع

ى غريها يف احلمل علكقرار لفاظ اإلأ ألن ،ان فيهاك إذ  البلدةكميزان تل إىل أهل بلد خمصوص ينصرف

 النقدين من الذهب والفضة إطالقذا كو، يلكالم يف الك الكذلكو، اللغةى ال فعلإ و،انك نإ املتعارف

   .ىانته )قرار يف بلد اإلكوكالنقد الغالب من املس إىل فينصرف

م كء نفذ باحليم العرف بشك حفإذا، قرار مأخوذ من العرفموضوع اإل أن كذلى ويدل عل

  . ان واضحاًك إذا أيضاًبل العقالئي ، الشرعي

 إذا ماك، قرار شيئاًله تبعة مل يفد اإل ال تبعة له وما  بني ماان جممالًك فإن ،ن واضحاًكمل ي إذا وأما

 نه الإف، نا قتلتأ: فقال زيد،  ظلماًرخاآلو) صلى اهللا عليه وآله(سب النيب  ألنه أحدمها قتل، ان قتيالنك

  . يؤخذ بشيء

 إذا حنن فيه ما يف ماك ،متيقن ألنه قللفا قيمة أخذ باألاخت فإن ،المها مورد املآخذةكان ك إذا أما

 ،الثاين أقل أن واملفروض ،يراينفيه الدينار العراقي واإلان يتعارف كان يف مكو، لزيد دينار ي عل:قال

   .مات مثالًإذا  ،تهكالالزم أخذه من ترفإن 



٢٦٥

  . مجايلر اإلقرا اإلبعض فروع إىل ملاعوقد سبق اإل، قرارإزيد فليس فيه أما األ

 ،العراقي إىل  من احلنطة انصرفاًأقر يف العراق بأن زيداً يطلبه من فإن ،مث الالزم مالحظة الظاهر

 دخل يف ك شوإذا، ان ظهورك إالّ إذا اللهم، سكس بالعكوالع، أيضاًبل واملقر له ، يرانياًإان املقر كن إو

  . ما تقدمكامل 

وزنان خمتلفان ومها يف االستعمال  أو ،ان نقدان غالباًكولو (: مث قال اجلواهر مازجاً مع الشرائع

  . )خالف أجده فيه بال، املقر إىل  رجع يف التعيني،سواء

 فإن ،يف التعيني إليه ومع عدم التساوي يرجع، ال أو انا متساويني قيمةًكسواء ، كذلكهو : أقول

ان ك، ليهإن الرجوع كمل مي أو ،أعلم ال :قالن إ و،كمل يعترف بأزيد من ذل ألنه ، لهانكقل عني األ

  . نقي وعلله اجلواهر بأنه املت،قله األعلي

قال يف  إذا ماك ،ولو مل يتعارف نقده يفسره بأقل النقود قيمة أن صح، نقد ي عل:ولو قال

ظاهر  ،فهل يقبل ،ويتك متعارفاً يف الك بالدينار العراقي وليس ذلكدينار وفسره بعد ذل ي عل:ويتكال

 ن عن جممع الربهان الكل، قرارار بعد اإلكنمن اإل ألنه أنهكو، الم احملقق ومجلة آخرين عدم القبولك

  . ان خالف الظاهركن إ و،يريد غري املتعارف يف البلد أن نكمي ألنه ،أيضاًيبعد القبول 

، اازي فسره باملعىن إذا ماكنه إف،  يف عدم قبول تفسريهشكالينبغي اإل ان ظهور الكن إ :أقول

  .  يف تفسريهإشكال فال الّإو

  .ة ذمتهء برااألصلف،  يف الظهوركولو ش

   ـ خبالف الظاهر ـ فسره لوأما 



٢٦٦

وييت غري املتعارف يف ك بالدينار الكوفسره بعد ذل، دينار ي عل:قال يف العراق إذا ماك ى،قوباأل

  . ديدقرار جإ ألنه ،إشكال قبل بال ،من العراقيى وييت أغلكوال ،العراق

ال  ألنه قليفسره باأل أن ان لهك ،اعترف بالدينار يف مصر إذا ماك، د أيهمالن يف البكولو مل ي

  .ظهور يف خالفه

 ال، رادته وجود املعاملة ما عرفاًإالظاهر  )ومها يف االستعمال سواء( :املتقدم قول الشرائع مث إن

  .رخاآلى  االستعمال علحدمها غلب يفون ألكي حبيث ال، ماًكونا متساويني كأن ي

يفسره يف  أن ما لهك، يفسره بالرمان اجليد والرديء أن حق له،  من الرمانمن ي علله: ولو قال

  .كخبالف ذل فال حق للمقر له، رخصه أو أول زمان جميئهكوقت غالئه 

 الوما للرج،  واجلديد واخللق،ءييفسره باجليد والرد أن له فإن ،ثوب ي عل له:قال إذا كذلكو

  . ك من ذلأكثرمل يعترف ب ألنه كل ذلك، ما أشبه أو املئزر أو زاراإلو ،طفالاأل أو النساءأو 

يطلبه يف  أن فهل للمقر له، رخصه أو اعترف به يف وقت غالئه، له عليه مثقال ذهب: ولو قال

 يف وقد اعترف له يعطيه يف وقت الرخص أن هل للمقر أو ،وهو اعترف يف وقت الرخص وقت الغالء

  .االعتبار بالعني فنعم فيهما: قلنان إ و، بأن االعتبار بالقوة الشرائية فال يف الفرعني:قلنان إ ،وقت الغالء

   .) االقتصاد:الفقه(يف ، الدين واملهر والقرض وغريهاك سألةوقد تعرضنا لشبه هذه امل

  



٢٦٧

 مطلقاً فال ينبغي الًان طرف حق الناس جمهوك و،لو أقر بشيء فيه حقان هللا وللناس ):٤ مسألة(

  . يده تقطع فإن اعترف بأنه سرق إذا ماك، يذ حق اهللا يف تنفشكالاإل

 ،م أخذه منه وجعله يف مصرفهكان للحاك، ان املسروق منه جمهوالًك إذا املال أي أما حق الناس

  . ويل من ال ويل لهألنه 

 بيد الويل وله كذل إذ ، القصاصم يفكيعرفه فال حق للحا قتل شخصاًً عمداً والبأنه أقر  إذا أما

ال كورمبا حيتمل يف ، نسانإأقر جبرح  إذا كذلكو، وجد إذا يعفو الويل أن فمن احملتمل، الدية أو العفو

وله احلق يف ، خذ مال السرقة الحتمال عفو املسروق منهم يف أكحق للحا فال، الفرعني احتمال آخر

  . ويل لهويل من ال  ألنه ،العفو أو الدية أو القصاص

  .هلما ل ماكوويل الدم يف  يقوم مقام املسروق منه أن مل يبعد، ويل من ال ويل لهحيث إنه : أقول

ون اجللد مل كي غريه حىت أو ،ون حده القتلكي زنا حمصن حىت أنه ن مل يعلمكل ،نه زىنأولو أقر ب

حيث علم ، ما تأديبهإو، واقعاًحده ما إ ألنه ،ن الظاهر جلدهكل، احلدود تدرء بالشبهات ألن ،يقتل قطعاً

  . مل يعلم به ألنه أ يدرأيضاًنه إ :يقال فال،  اجلاين بغري عقابكيتر ال أنه من الشرع

 بدون كيتر نه الإف، حيث أقر بأحدمها ومل يعلم به ،زىن أو ما سرق إنهأعلم  إذا فحاله حال ما

  .حاًالم صكمنا يؤدب مبا يراه احلاإو، قطع وجلد

   .شاء اهللا تعاىل نإ، قرار املبهمالم يف اإلكمن الوسيأيت مجلة 

  



٢٦٨

 أو يدكان الظاهر منه التأك فإن ررهكولو ، لزمه درهم واحد، درهم ي عل له:لو قال ):٥ مسألة(

رادة إ الحتمال ،إشكالبال خالف وال : بل قال يف اجلواهر، ددعت عدم الاألصل فالّإو، أسيس أخذ بهالت

  .لذمةة اء برااألصلو، يدكالتأ

 ظاهرهم ك ويف املسال،خالف  ويف اجلواهر بال، لزمه اثنان،درهم ودرهم ي عل له:ولو قال

  . ظاهر العطف املغايرة ألن ،االتفاق عليه

  .درمهان ودرمهان أو ،مهان دردرمهان: حال ما لو قال ومما تقدم يظهر

ان ك أو ،أكثر لتثبيت يدكمن عرف قاعدم التأ أو نسانإان ك ما لو كمن ذل يستثىن أن وينبغي

  . دار واحدة إالّ وليس له، وداري لزيد داري لزيد: قال إذا ماك، يقتضي التأسيس اال ال

 أو ، درهمكذلك أو ،مث درهم أو ،فدرهم أو ،م ودرهمدره: يقول أن ال فرق بني أنه مث الظاهر

  .ما أشبه مما ظاهره التعدد أو ،ذا درهمكه

شرحه  يكوولده يف حم، رشاد للفاضلما عن املبسوط والقواعد واإلك، مجاعة) الفاء (وخالف يف

  .ة الذمةء برااألصلو، ء الفاء غري عاطفةي ،ال خالف فيه أنه األولبل عن ، له

لعله  إذ ،مانع من عاطفية الفاء ال أنه  إىلضافةباإل، يدفعه واالحتمال ال، الظهور التعددن إ :وفيه

 يف هذا األولعطاء إون الواجب كبأن ي، داءفصل الزمان لأل أو ،الديننيعطف باعتبار فصل الزمان بني 

  . يف شهر ثانرخاآلو، الشهر

 ألنه ،يد ال تأسيس مل ينفعك فهو تأ،أردت فدرهم الزم يل إمنا :درهم فدرهم ولو قال يف تفسري

مثل  ،أقتله  أي،ان مرادي املستقبلك: مث يقول ،ين قتلت زيداًإ: يقول أن فهو مثل، خالف الظاهر

انشق القمر وهذا اعتراف مبا مل أفعله،قد قتل أنه علمأن كومل أ  .  

فدرهم : (ـب فيما فسره يقبل قوله أن  من،كوتبعهما املسال، فما عن التحرير والدروس، وعليه

  . حمل نظر،بيمينه لو خالفه املقر له) الزم يل

   ي علله: ولو قال



٢٦٩

، لعدم ظهور له يف التأسيس، قراراً بأزيد من درمهنيإن ك يمل، سكبالع أو ،درمهان درهم درهم

  . ةء الربااألصلف

  .دراهم درهم درهم درهم: ذا لوقالكو

ن اجلمع عنده ظاهراً يف كومل ي ،دراهم درهم درهم أو ،درمهان درهم درهم درهم: ولو قال

  . ظهورنكمل ي أن تأسيس بعد يف الك للش، عدم الزيادةاألصلان ك ،االثنني فما فوق

  .ره اجلواهركما ذك، سكذا العكو، فالالزم ثالثة، درهم ودرمهان: ولو قال

 ن ظهور عريف يف الثالثةكمل ي فإن ،ضرب عن الدرهمأبأن ،  احتمل اثنان،درهم درمهان: ولو قال

  .ة من الثالثء الربااألصلان ك

  .المهاكان عليه ك، عشرة دراهم ودينار: ولو قال

هور اللفظ ة بعد عدم ظءصل الربا أل،العشرة دينار مسع منه أن أردت: قالبدون العطف و ولو قال

  .يف اجلمع

 أو ،قبل درهم أو ،درهمى عل أو ،مع درهم أو ،حتت درهم أو ،درهم فوق درهم ي عل:ولو قال

والفاضالن وغريمها ، ن واحدقي واملتكلشلخالفاً ملن قال بالدرهم الواحد ، لزمه اثنان للظهور، بعد درهم

  .اختلفوا يف لزوم الدرهم الثاين وعدمه

نصاف ظهور شغل الذمة اإل(:  قال،ره اجلواهركحسب الفهم العريف ما ذ أنه ويؤيد ما اخترناه من

بل ، قبله درهم وبعده درهم: والثالثة لو قال، بعده درهم أو ،درهم قبله درهم ي عل له:بدرمهني لو قال

   .ىانته )معه درهم أو ،مع درهم أو ،رمهني يف حنو فوقه درهمبلزوم الد: قد يقال

، ومشاله درهم، وميينه درهم، ومعه درهم، وحتته درهم، درهم فوقه درهم ي عل: قالفإذا وعليه

  . لزمه مثانية، وبعده درهم، وقبله درهم

  . افاً بالدار الثانيةن اعترك مل ي،كما أشبه ذل أو الدار اليت يف آخر العقد بعدها دار ي عل:لوقال نعم

   حيث إن، ما أشبه أو حتتها دار أو دار فوقها دار ي عل:قال إذا ذاكو



٢٧٠

الالزم  أن  الظاهر،درهم يف عشرة دراهم ي علله: ولو قال،  ال اعتراف بدار ثانيةمةعال أا الظاهر

احتمال  أن ماك ، غري ظاهر الوجه)املتيقن ألنه ،الظاهر لزوم درهم واحد( :وقول اجلواهر، عشرة

  . غري ظاهر الوجه، )١(ممأادخلوا يف  :تعاىلو قوله  حن)مع(  يأيت مبعىن)يف( ألن ،وجوب أحد عشر

 املقر إلزاموب، األول أخذ بالظهور يف ،غري ظاهر أو ،يناألمران يف لغة ظاهراً يف أحد ك إذا نعم

  . يقناملت ألنه قلان املرجع األكفلو مل يعني ، بالتعيني يف الثاين

منطلقاً  أو ، ضمن الدراهم)من(حيث احتمل ، بالدراهم أو ،درهم من الدراهم ي علله: ولو قال

  . قرار بالدرهم الواحدان اإلك ،)عن( أو )مع( ويف الباء مبعىن، من الدراهم

  : كقال ابن مال

   بالبا استعن وعد عوض الصق

  ومثل مع ومن وعن ا انطق

 مل يدخل ،ثياباً يف عيبة أو ، يف سفينةطةًحن أو ،بته ثوباً يف منديلغص: قالولو (: قال يف الشرائع

  . )قرارالظرف يف اإل

  .الم يف غصب الظرفك لعدم ظهور الكوذل: أقول

 ،غمد فيه سيف أو ،ظرف فيه زيت أو ، مثل له عندي سفينة فيها طعام،سكذا لو انعكو

  .مةر املظروف عالكمنا ذإو، املظروف له أن الحتمال

قرار إفهو ، ان الظاهر املعيةك، وسيف بغمده،  ودار بفراشها،عندي دابة بسرجها  له:قالولو 

  .ما

ر كنه أراد بذأو، ان املتيقن الفصك، له عندي فص يف خامت أو، غصبته فصاً يف خامت: ولو قال

 وجهان فيه: كولذا قال املسال،  للفص الذي عنده بأنه يف خامتمةوعال، اخلامت حالة الفص وقت غصبه

  ل عليه اجلواهر كأشن إ و،أظهر مها العدم

                                                

 



٢٧١

 ما لوكفهو حينئذ ، لو باعه دخل فيه أنه اجلزء منه حىتك أنه ىبأن املنساق يف عرفنا دخوله عل

  .  استثناء الفصان فيه فص فال يقبل منه منفصالًك و،له هذا اخلامت: قال

  .  بالثايناألولقاس فال ي، تقدم وبني له هذا اخلامت عرفاً فرق بني ما: أقول

 فإن ،وجاء به وفيه فص واستثناه، خامت  له:قال لو( أنه  من،قاله القواعد أبعدية ما  يظهركوبذل

   .ىانته )الظاهر عدم قبوله

   . فاخلامت مستثىن،فصي اعطوه: ولو قال

  . ان الفص معه للظهور العريفك ،وفيه فص ،اعطوه خامتي: ولو قال

  . س مل يدخالكقال الع لو أنه ماك، مل تدخل الدواب والسيارة، راج لهكال أو االصطبل: قال ولو

 ألنه ، املتصل ا غالباًكدخل السل، الثالجة أو ،الربادة أو ،ونفلالت أو ،املروحة ي علله: قال ولو

  . ن جزء احلقيقةكمل ين إ و،طالقجزء يف اإل

باع الشاة بدون  أنه نكفمن املم، اًاحلمل ليس جزء ألن ، مل يدخل محلها،هذه الشاة له: قال ولو

  . احلمل

  . ها لالنصرافؤدخل ما،  لههذه البئر: الق ولو

مل يدخل العش والفرخ والبيض والعسل وما ، هذا النحل له أو ،احلمام الذي يف العش له: قال ولو

  . أشبه فيه

أما ، ا جزءاملة فألكالبيوض غري ال أما ،فالظاهر دخول بيضها فيها، هذه الدجاجة له: قال أما لو

 الوصية أو سواء يف البيع، ال تعد خارجة عن الدجاجة أا  إالّ،االنفصالانت قريبة كن إ وااملة فألكال

  .  فتأمل،غريها قرار أواإل أو

   مل يدخال الحتمال، امكيف فيها الل أو، دابة عليها سرج ي علله: قال ولو



٢٧٢

ل ما ى كوعلله اجلواهر لعدم اليد للدابة عل ،)عليها سرجدابة  (الشرائع يف وبذا أفىت، العالمية

  .  حيث قال بالدخولصحابخالفاً لبعض األ، عليها

العرف يف ى لعل جعل املدار عل(: ولقد أجاد حيث قال، تعليله بعدم الظهور األوىلان ك: أقول

دم التعبد يف أمثال  ضرورة معلومية ع،موا االتفاق عليهكفيما ح طناب حىتمن اإل مجيع ما تقدم أوىل

   .ىانته )حوالزمنة واألنة واألكم وهو خمتلف باختالف األ،هذه املسائل

  . يسكل اال لفان عليه األك، يسكالذي يف اللف األ أو ،يسكألف يف هذا ال ي علله: قال ولو

تاب كرنا الروايات يف كوقد ذ، يس بروايات الوصية فهو أشبه بالقياسكأما االستدالل لدخول ال

  . لوصيةا

 مل يدخل السرج والغمد ،املروحة لزيد أو ،السيارة أو ،الدار أو، السيف أو ،هذه الدابة: قال ولو

  . قرارراج والزر يف اإلكوالفرش وال

جزاء االحتياطية للسيارة ولعله يدخل األ،  املتصل باملروحةكوالسليدخل مفتاح الدار  نعم

 ،ففيه احتماالن، دهن السيارة واملروحة أما ،داً احتياطاًالت متعدحيث يتعارف جعل بعض اآل، واملروحة

  . قرب عدم الدخولان األكن إو

  : فله صور، لو عطف ببلو

مه كبل ح ألن ،المهاك فعليه ،بل قفيز شعري قفيز حنطة ي علمثل له، ونا متخالفنيكي أن :األوىل

وهذا هو  ،ن اجلمع بينهماكأمإذا  ،يناألمرقرار بإفهو ، الم السابقكوليس جزءاً من ال، اركنم اإلكح

 صالةوأل، المكمن تتمة ال ألنه أنهكو، حيث أوجب ما بعد بل فقط، يهكيف حم ي عليبخالفاً أل، املشهور

  : يقول أن  لصحالّإ تتمة وكليس ذل إذ ،وقد عرفت ما فيهما، ةءالربا



٢٧٣

قراراً ال جمال إان كوحيث ، كوأمثال ذل ،شيء له علي ن الواآل، ان قبل سنةكألف هذا  ي علله

  . ةءصل الرباأل

 ال: )عليه السالم(املؤمنني  أمري:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، يف صحيح هشام أما ما

ل ك إىل ان يستمعك  أن اإلماممنا املرادإو، املقامى فال داللة فيه عل، )١(خرهالم دون آكيأخذ بأول ال

يف مقابل الذين يستعجلون مبجرد  .م مثالًكان يف مقام احلك إذا ،م حسب املوازينكمث حي المكال

 دام متشاغالً شاء ما المه ماكيلحق ب أن لمكللمت(: البالغية تقولانت القاعدة كولذا ، السماع

 أو ،احلال أو ،تسعة إالّ عشرة يال مثل له عل ،االستثناء املتعارف أو حلاق الوصفإفللمقر حق ، )المكبال

خالف  أنه  إالّ،ان صحيحاً يف نفسه يف بدل الغلطكن إ ونهإضراب فحق اإل ال، بهأش ما أو التمييز

ر ك عدم الس أن األصلماك، أشبه  عدم السهو والنسيان والغلط وسبق اللسان ومااألصل فإن ،األصل

ا ذكو، جمنوناً أو ،المكراناً حني الكنت سكين إ: مث قال اعترف إذا المهكفال يسمع ، أشبه اواجلنون وم

صلى (ان ساباً للنيب كوقد : مث قال، ين قتلتهإ :مثل قول املقر، له املقر إىل ان امللحق بالنسبةك إذا يقبل ال

  . )اهللا عليه وآله

، يف غريه أو، ن اجلمع حملذور يف املقركمل مي إالّ إذا ،رناهكذ القاعدة ماى فمقتض، انكيف كو

، قراران متعارضانفاإل، تنياألخن اجلمع بني كال ميحيث ، ختهاأبل   هذه زوجيت:يقول أن  مثلاألولف

  .  فتأمل، جديداًيلتمس دليالً أن هيلبل ع، بأيهمامه كحي أن مكن احلاكوال يتم

   ،ت الثالثةاألخيتزوج ب أن نه ال حيق لهإف، مها حجتان يف الزمهما، نعم

                                                





٢٧٤

 عدم جواز زواجه والزمهما ،ىراألخربع بل هذه األ ربع زوجيتهذه األ: قال إذا كومثل ذل

  . ون حينئذ خامسةكت ألا ىخرأب

يصح  قرار الاإل حيث إن، بل زوجة زيد هذه زوجيت: قال إذا ماك، أما احملذور يف غري املقر

  .بعد بل أو ون زوجة زيد قبل بلكت أن  من غري فرق بني،بزوجة زيد

 ـ قرار الصحيحباإلم كحي  الكذلكم ك فهل احل،ل أحدمهاك ال، ان بعض أحدمها باطالًكولو 

ل ك حيث إن، بل هذه الثالث هذه اخلمس زوجيت:  قال مثالً،ال أو ـ ختهاأبل  ما يف هذه زوجىتك

أربع من ى قرار وقع علفاإل، ختهاأبل  ليس مثل هذه زوجيت أنه الظاهر ،بل بعضه اخلمس ليس باطالً

  . ربعجمال له بعد األ ال ألنه ،قرار بالثالثوبطل اإل، اخلمس

قرار نه يصح اإلإف ،...ربع أوأو هذه األ، بل هذه اخلمس هذه الثالث زوجيت: س بأن قالك انعولو

 أو اخلمس أي الواحدة أن ويف تعيني، ان اجلمع بينهماكم إل، وواحدة من املتأخر من بلاألوليف الثالث 

،  ربع مالهية دنانري هورثهن أربعأمات و إذا ماك، تشاف الواقعكن اكمل مي إذا أشبه القرعة ما أو الثالث

يقسم الرابع بني ما بعد بل بالسوية  أو ،ما بعد بل بالقرعةى حدإى وتعط، الثالث ثالثةى حيث تعط

  . لقاعدة العدل

، كثرقل يف األ وال خالف يف دخول األإشكالفال ،  عيناًأكثرحدمها أانا مطلقني وك لو: الثانية

: قال أو،  قفيزبل قفيزان: ذا لوقالكو، الالزم عليه قفيزان فإن ،بل قفيزان قفيز ي علله: قال إذا ماك

وجه  والستة يف الثاين ال، األولواحتمال اجلمع بالثالثة يف ، الواجب ثالثة فإن ،بل ثالثة بل قفيزان قفيز

  . له

فالظاهر ، سكبالع أو ،بل درهم دينار: قال إذا ماك،  قيمةأكثران مطلقني وأحدمها ك إذا أما

  النقدين من جنس  ألن ، يف املثالكثر حتت األقلدخول األ



٢٧٥

ما مها ألؤعطاإ الالزم حيث ى،ان القلم أغلكو، بل قلم تابك: قال إذا دون ما ،عرفاً واحد

  . شيئان عرفاً وال يالحظ يف مثلهما القيمة

  : الحتمالني، واحد أنه فالظاهر، بل درهم درهم ي عل:لوقال له: الثالثة

  . عادهأال شيء غري الدرهم ف أن رك تذمث ضربأنه إ :األول

،  وحيث االحتماالن،ون عليه درمهانكي أن فالالزم، ما قبله بل جيعل ما بعده غرين إ :الثاين

  .ة من الزائدء الربااألصلف

 ،يكركال إليه ومال، ثننيحيث جعل الالزم ا، الفاً للقواعدواختار لزوم درهم واحد الشرائع خ

  .واختاره اجلواهر وغريه، األولقرب ن األكل، املنقول عنهمى صح عل األيضاحوجعله اإل

  .بل زوجة  يل زوجة: مثلكذلكو

 كل:  قالمثالً، فيه االحتماالنال،  أو آخر معىنى فهل حيمل عل، اًك مشتراألول أو ان الثاينكن إو

 أيضاً األولك أنه الظاهر ،ة بني الذهب واجلاريةكالعني مشتر حيث إن ،بل عني عندي ذهب

الم حبيث ك فالالزم جعل ال، لزم غلطية بلاألولان غري كنه لو أ بداللة االقتضاء بكسم والت،لالحتمالني

 األصلو، الظهور ليس حبيث يقاوم االحتمالنين إ :فيه، ل من الذهب واجلاريةكقراران بإفهو ، يصح

  . ةءالربا

سواء ، املقيدى محل املطلق عل، صفاً مطلقاً واحتدا قدراً وورخاآلان أحدمها معيناً وكلو : الرابعة

 واملغايرة حمققة، درهمبل  هذا الدرهم أو ،بل هذا الدرهم درهم ي علله: قال ما لوك، تأخر أو تقدم

ن ك ل،أيضاًاجلواهر  وذا أفىت، قيد زائد ألنه عطاء املقيدإ عليه ليهما جيبك ويف ، والتقييدطالقعرفاً باإل

صادف محلة  إذا ماك، ه املطلقان عليك الّإو، ن املعني يف معرض اخلطركمل ي إذا كذلن إ :رمبا يقال

مل يوجب تلفه  أو، أشبه ما أو ان مطمع الظاملكأو، شاة هذه الشاة ي عل:شاة فقال بعد قولهى ئب علالذ

  منا نقيده إو، ال التقديرينى كاملقر له على ن ضرر علك مل يأيضاً فلو ضمنه الّإاملقر وى ضماناً عل
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قراره الثاين إب حيث إن، بل لنفسه، نفسهى قراراً علإليس ) بل هذه الشاة: (قوله ألن ذا القيد

  . املقر له إىل يريد دفع ضرر الذئب والظامل عن نفسه

مال املعني كإلالزم ا ف،بل قفيزان  له هذا القفيز:مثل، قلان املعني هو األكاختلفا و إذا :اخلامسة

  . تأخره أو  بني تقدم املعنيكوال فرق يف ذل، وبقفيز آخر ااعترف ذ ألنه ،بقفيز آخر

  .  لالعتراف باملعني فيهما،ليهماكيف  وجب املعني، بل هذان القفيزان قفيز ي علله: ولو قال

بل هذان  لقفيز من احلنطةله هذا ا: ما لو قالك،  وتعييناًميةًكختلفني لو مجع بني امل: السادسة

وال ، سكذا حال العكو، به اجلواهر ما أفىتك، اعتراف ما ألنه ،اجلميع وجب ،القفيزان من الشعري

نه مل ينفع يف إف،  من احلنطةبل هذا القفيز: لسابقالم اكقال بعد ال إذا ماك، ضراب ثان وعدمهإفرق بني 

 حيث ال ظهور يف، ثالثة إالّ  مل جيب،بل قفيزان بل قفيز قفيزان: ولو قال، سلب شيء أو ثبات شيءإ

  . تلزمه مخسة اعتراف جديد حىتنه أ

 ،بل هذا له هذا الدرهم ما أو ،بل درمهان درهم ي علله ما: قال إذا ماك، تقدم النفي إذا :السابعة

ذا يف اجلواهر ك ،والثابت ما بعد بل، أصلهى عل يفاملتقدم منف، بل درهم درهم ي علله ما أو ،هذانأو 

  .رهكما ذكوهو 

  . لزمه عشرة بال خالف بني من تعرض له، بل تسعة  الله عشرة:  ولو قال:مث قال

جزاء العشرة بل بعض أجزاء بعض أ ي علله: قال إذا ماك، يفيد بل شيئاً جديداً قد المث إنه 

  .عةبل شيء من تس شيء من عشرة أو ،التسعة

  . ال طلبيطلبين ف أن ادك :مثل، ادكروا يف كما ذك، ثباتإونفيه  ثباته نفيإالم ما كولو جاء يف ال

  .ادوا يفعلونكفذحبوها وما : ما قال سبحانهك، فهو طالب، اد يطلبينكما : ولو قال

  .قرار بالطالقإفهو ، صرتأنها كل ين ما أردت طالقهاإ: فقال ،كملاذا طلقت زوجت: ولو قيل له

   ،ح فالنةكملاذا مل تن: ولو قيل له
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  .احكقراراً بالنإن اك، األمر يفلما مات قض ان مانعاًكأباها ن إ :فقال

ون الطالق كس مل ينفع يف كولو ع، قراراً بالثالثإان ك، بل ثالث مرات طلقتها مرة: ولو قال

  . واحداً

  . ثباتاً للولدإان ك ،عمل غري صاحلنه ، إليس بولدينه إ :قال ،كهل هذا ولد: ولو قيل له

 تقدمت نت أعلم ماكعاملة ولو يء املس أنه نت أعلمكما : فقال ،هل بعت زيداً الدار: ولو قيل له

  .ان اعترافاً باملعاملةك، بشيءإليه 

  .  من الظواهركغري ذلإىل 
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  . )ليهإلزم التسليم أ ، ال وارث له غري هذا:وقال لو أقر مليت مبال(: قال يف الشرائع ):٦ مسألة(

بل يف ، ن به بأسكيلي يف املعني مل كحنو الى عيناً عل أو ان ديناًكن إ أنه القاعدةى مقتض: أقول

  . إشكالخالف وال  اجلواهر بال

قدر يمل  إذا نه مال الناسه فألؤعطاإوأما ، أنفسهم جائزى قرار العقالء علنه مشمول إلإقراره فإأما 

 جلنون إليه ن الوصولكمي ن الكل أقر حلي إذا كذلكبل و، وارثه إىل يوصله أن وجب إليه يصالاإلى عل

  . ويل من ال ويل له ألنه ،م الشرعيكاحلا أو يلهكو أو وليه إىل هسلم، ما أشبه أو غيبةأو 

 كعطائه لذلإفهل له حق ، احنصر يف قدر احلق إذا ليكان من قبيل املعني واملشاع والك إذا أما

 رةكوالتذ واجلامع فعن املبسوط  ـ،يف املعنيـ  اختلفوا فيه ،وارث سواه ال أنه الوارث الذي يدعي

 أن يلزم أنه ، عليهمجاعوعن التحرير اإل، املشهور أنه بل عن جممع الربهان، الة القواعدكوو وظاهر احملقق

  .يسلم

 ألن ،ليفهكفيلزم مبا هو ت ،هلهأ إىل يصال احلقإنه خماطب بوأل، ن هذا هلذاأقرار بإنه أ ب:واستدل له

  .املال يف يده

بعد  إالّ نه ال يلزم بالتسليمأحيث قالوا ب، الشهيدين  وثاىنيكركعن الفخر وال يكخالفاً للمح

، نفسهى قراراً علإث امليت فالن ليس ران وأقراره بإ فإن ،ليأس من الوارثالبحث الذي حيصل معه ا

 ال،  الغري مشخصاً يف هذاكحيث ليس مل يف املعني يلك يف الكذلكو، يضر الغري حيث ال ففي الدين

  .  جاء أخذ حصتهفإذا، ه وارثاًمن يدعي إىل بالتسليم ،انك لو رخاآل الوارث ريتضر

ن كمل ي إذا يتم إمنا وهذا، غريه ليس جبائز إىل رخاآلعطاء حق الوارث إ فإن ،كأما يف املعني واملشتر

وهلا ، املال للزوجة امليتةن إ :قال إذا ماك ،انك لو عطاء املعني له ولياً لوارث آخرإالوارث الذي يريد 

   زوج وولد صغري
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له  أو ،له وحده ماإ ألنه ،ل املال للزوجكال التقديرين يصح تسليم ى كعلنه حيث إ ،احتماالً 

  . أبيه إىل ولولده الصعري الذي يصح تسليم ماله

 سواء ،ان له مدعك أما إذا ،ليفهكت ألنه ن مدع للمقر جاز له التسليمكمل يإذا  أنه الظاهر: أقول

 ماك،  صار من باب التنازعر مثالًكالنهي عن املن من باب أو غريه من باب القربة أو مكان املدعي احلاك

 فربع العني فقط ،برياًكهلا ولداً  أن ها يدعونؤقرباأ و،الزوج إىل ل ماهلاكم ويريد تسليم ماتت األإذا 

ان ك إذا ماك أيضاًون هو صاحب احلق كبل قد ي، ون صاحب احلقكي أن يلزم املدعي ال فإن ،للزوج

املدعي ويل للطفل  أن ركين أو ، للميت طفالًكهنا أن ر من بيده املالكفل ينطى واليته عل ياملدعي يدع

  . كما أشبه ذل أو

ن أب يقر أن  يصح له،كحنو ذل أو يرث  أحدمها قاتل ال،الذي بيده املال لو علم بوارثني مثالً مث إن

مبا يوجب سلب  لو أقرنه  أبل الظاهر، كيلزم ذل ال إذ ،ر الوارثنيكيذ أن املال هلذا الوارث فقط بدون

 مبا أقر بأن مال زيد عنده إذا ماك، صاحبهاى مانة علسبب فوت األ ألنه ،ان ضامناًكاحلق عن صاحبه 

  . علم مباله غصبهفإذا، عدو صاحب املالحيث إنه ياه إيلزم اغتصاب الغاصب 

ما يف بيع طن ك، اًأيض كيتعني بذل ألنه ،احنصر يف حق امليت إذا لي يف املعنيكمثل املعني ال مث إن

  . ما تقدمك، ون لزيد معيناًكنه يإف، طن واحد الّإحيث حيترق ، طنان قصبأمن 

جاء  إذا :قال ذا لوك و،لفلزمه األ، جاء رأس الشهر إذا ألف ي عل له:ولو قال( :قال يف الشرائع

  . )ألف ي عل فلهرهرأس الش

 لنذر يتحقق كجيب عليه حينذا أنه أو ، الوقتكمدين يلزمه الوفاء ذل أنه  يفكلظهور ذل: أقول

  .  الوقت مثالًكمتعلقه يف ذل

  : مثلنه إ بل، فهو خالف الظاهر يلزم الوفاء به وعد فال أنه ما احتمالأ
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  .وعد وليس بدين أنه حيث حيتمل، ألف ي علله

  . وركللظهور املذ، ألف ي علقدم زيد فلهن إ مثل،  يف غري املقطوع بهكذلكم كاحل أن وقد تقدم

  . غري ظاهر الوجه دون الثايناألولبصرة باللزوم يف تفصيل الت أن ومنه يعلم

ن إ ذاكو( :قرار باملعلقعند بيان بطالن اإل حيث قال، تفصيل التحرير بني املقدم واملؤخر أن ماك

 إذا ذاك ي علكل: ولو قال. ذا كي علكجاء رأس الشهر فل إذا  أوشهد أو يرض أو قدم زيدن إ :قال

  .حمل نظر) رأس الشهر لزمهجاء 

 من فرق وليس ومنهم: حيث قال، مثل هذا التفصيل بعد عبارته السابقة إىل أن الشرائع أشاركو

 غبت ومل أنفق ستة أشهر فإذايلي كنت وأ :هم بني قول الزوج لزوجته عند العقدقي وهذا مثل تفر،شيئاً

تعليقاً يف ليس  ألنه األولا بصحة  حيث قالو،يليكنت وأغبت ومل أنفق ف أن  أو،كيف طالق نفس

  .تعليق فيها ألنه يصح الثاين ما البين، الةكالو

فرق يف اللغة والعرف بني تقدم  ال أنه منى خيف ال فيه ما ذإ: ولذا قال اجلواهر يف رد التحرير

  .المكوله صدر ال تأخر لفظاً فهو متقدم معىنن إ والشرط وأن ،الشرط وتأخره

 يك خالفاً للمح،الذي اعترف به ألنه ،رهكجل الذي ذلف عند األه األءعطاإزم الال أن مث الظاهر

نه حال أ حيث قالوا ب،يضاحرشاد وشرحه واإلواملبسوط والسرائر وجامع الشرائع واإل ي أيب علعن

  .  خالفهاألصلما يقتضي ى لتوقف التأجيل عل

ولذا ذهب ، صل مع وجود اللفظجمال لأل  وال،ون حاالًكيف يك فكبذل إالّ مل يعترفنه إ :وفيه

  .ىعليه الفتو أن بل عن جامع املقاصد، جلوقت األ الّإعدم احلول  إىل  ـكما يف املسالك ـ كثراأل

ان ك ،حينما يلج اجلمل يف سم اخلياط أو بعد ألف سنة أو مةاألف يوم القي ي علله: ولو قال

  ن خارجان  إذ األوال،باطالً
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املستحيل ى  واملعلق عل، مستحيلكذل إىل ضافةوالثالث باإل، قرار باالنصراف اإلأدلةعن 

  .مستحيل

عند : مث بعد يوم قال، ألف ي عل له:قال ما لوك، مؤخراً أو الم مقدماًكولو فصل بني الشرط وال

 بالشرط املنفصل عنه مبثل المك لعدم تقيد ال،عطاء حاالًفالظاهر وجوب اإل، سكبالع أو ،ء الشهريجم

 حيث ،غداً  واملستثىن،منه هذا اليوم قال املستثىن إذا ماكفهو ، قراره ويبطل وقتهإيؤخذ ب ف،هذا القدر

  . ل بدون االستثناءكيلزم بال

، اللفظ جعله جممالً ألن ،القاعدةى ان مقتض ك وأخر املستثىنثناء متصالًجاء بلفظ االست إذا نعم

   .درمهاً :غداً مث قال ،الّإلف أ ي علله :اليوم قال إذا ماك، فاملرجع يف تعيينه املقر

 األول ف،الوصفاتصال بعضه ففيه  أو ،صف فال وصفذا لو وصفه متأخراً مع انفصال الوكو

 الإو، طالقيشمله اإل مما ال ،املخلوط بالتراب: مث بعد يوم قال ، من احلنطةله عندي من: قال إذا ماك

: مث بعد يوم قال ، من احلنطة املتصفةله عندي من: قال إذا ماكوالثاين  ،فال فرق بني املتصل واملنفصل

   .باملخلوطة بالتراب

، املفصالت إىل فمن شاء التفصيل فلريجع، الم يف مسألة شرط التأجيلكالفقهاء قد أطالوا ال مث إن

  . واهللا سبحانه العامل
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 أو ، مال معنيان لزيد عندهك إذا ماك، سكبالع طل والقرار حبق يلزمه باجيوز اإل ال ):٧ مسألة(

 أنه يعرف ولداً ال قد تبىن أنه وقد مات وهو يعلم، بقدر مال زيد إالّ مل يبق، لي يف معنيك أو ،كمشتر

ضاعة إقرار مثل هذا اإل إذ أن ،ه املتبىنك هذا املال شاركان ميلكزيداً  أن  اعترففإذا، ليس من صلبه

  . ملال الورثة

ى الورثة يبق  املتبىنكما اعترف وشارى أعط إذا ،لياً يف معنيك أو ،ان املال ديناً يف ذمتهك إذا أما

خيرج  ال ألنه ،جاز االعتراف، كما أشبه ذل أو  بقدره املتبىنبه حق الورثة مما استوىفى ي ما يفلكمن ال

  .ان دفع بعض حق امليتكبل ، يس الورثةكمن 

  وأعطاه مما أخذ نصفه املتبىنواعترف بأن للميت عليه ديناراً ،وآخر متبىن ان له ولدك إذا مثال

  . الولد الذي حرم من نصف حقه إىل عطاء نصف دينار آخرإان عليه ك

رثه إان الوارث حيرم أخاه ظاهراً عن ك إذا ماك، ن به بأسكقراره الباطل مل يإمل يلزم من  إذا أما

  . فتأمل،ل ما يعطيه املقرى كباستيالئه هو عل

ان الالزم كن إ و،يربره ان له ماك إذا ال، إقرارحرم من حيث اإلقرار بباطل يلزمه احلق إان كولو 

انت ك أا ليس بولده مع أنه لصاق ولد به يعلمإالزواج بامرأة تريد ى نف إذا ماك، يوجب باطالً ال

  .ن زوجيتكمل ت: مث يقول، زوجته فطلقها فراراًً

قرار له إنه إ :ففي الشرائع، ا منهقبضته أو غصبتها منه أو ت هذه الدار من فالنكمل: لوقالمث إنه 

  .بالدار

رة من كعن التذكى ما حي إالّ ،إشكال خالف أجده بني من تعرض له وال بال( :ويف اجلواهر

ظهور ك، ليهإ منه ك ضرورة ظهور العبارة يف انتقال املل،وال ريب يف ضعفه، إشكالى  علكم بذلكاحل

   .ىانته )وا يف يدهكريين يف األخ

   ،ورثت منه أو ،يل جعلها جعالً أو ،صاحلين أو ،وهبين: قال وومثله ما ل
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ما  أو مل أهبه أو هكملأمل  الك:  بأن قال،وارثه خالف ما قال أو هوى ادعن إ نهإف، ما أشبهأو 

  .ثباتان املقر مدعياً جيب عليه اإلك ،ليس هذا بوارث: قال الوارث أو ،أشبه

 كوبعد ذل ، مع الولداألخحيث يعطي املخالف  ،خمالفاًونه كه حال ونا أخأين ورثته وإ: ولوقال

 إىل  ـلزامبقانون اإلـ  له  ينقلب احلق الذي صارلو تشيع مل إذ ،ان احلق معهك كثبت ذلأ فإن ،تشيعنا

رجاع إلف بكي نه الإف، احليتان احملرمةكال يستحل عند الشيعة  تشيع وقد باع ما إذا ماكفهو ، ضده

 يقتضي عدم التعرض ) جيبسالماإل( أن ماك،  يستصحب بعد التبصر)لزموهمأ(  فإن،صاحبه إىل الثمن

  . ميانهإما قبل  إىل افر بالنسبةكبال

 الشرائع كبذل ما أفىتك، هكان ملكنه أقراراً بإليس  أنه فالظاهر، يدهى نا علكمتل: ولوقال

 وهو أعم من ،يدهى  علكجريان سبب املل إالّ يقتضي الم الكظاهر هذا ال ألن ،واجلواهر كواملسال

حيث ، باعين: قال إذا فهو مثل ما،  مثالًيالًكونه وكبل احتمل ، اًكونه مالى كيدل عل فال، صدوره منه

  . الءك البائع، لتعارف بيع الوكان ملك أنه ىيدل عل ال

   .الءك لتعارف اشتراء الو،ان شراًء لنفسهكنه أقراراً بإنه ليس إف ، اشتراه مين:قال إذا ذاكو

، خبار عن تقدم االستحقاقإ ألنه ،قرارلزمه اإل، ألف ي علان لفالنك(: قال  ولو:قال يف الشرائع

وعن املبسوط من ، قراراًإفلم جيعله ، بن سعيد عن حيىيكى خالفاً ملا حي، )فال تقبل دعواه يف السقوط

  . ان دال ثبوته وزوالهك ألن ولعله، احتماله العدم

فرق  وال، قرارإادعاء بعد  ألنه ، مل ينفع،طلبين البارحة وزال طلبه: قال فكلو صرح بذلنه إ :وفيه

  . مجلة أو يف مجعهما يف مجلتني

   ،قراراًإان ك ،زال طلبه: فقال ، زيدكهل يطلب: قال له قائل لو أنه يعلمومنه 
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صرت أهي : فقال ،كسأله هل طلقت زوجت إذا ماك، فهم عرفاًر الالزم املكذ إذا كذلكبل و

ولذا ، هذا احلد إىل سيء املعاملة أنه نت أعلمكين ما إ: فقال ،سأله هل اشتريت دار فالن أو ،كذلى عل

 ـ عن بعضهم يكما حى عل ـ ردبيلي واجلواهري وثاين الشهيدين واألكركان الشيخ والفاضل والك

  . قراراًإجعلوا مفروض الشرائع 

 يريد أنه الحتمال، قراراًإن كمل ي، طلبين غداًسينه إ فأجاب،  زيد ديناراًكيطلب: قال له قائل ولو

وبني زوجيت  ون بيينكت فهو مثل سوف ال، نه نذر مثال نذراً يقضي بطلبه منه غداً أال، يستقرض منهأن 

  . وجد قتيالً نه قتله لوأب وال، قراراً بالبينونة غداًإ كعد ذل يحيث ال، سأقتله غداً أنه مثل أو ،علقة

  . واهللا العامل، مةاالقس إىل م فيهكلوث حيتيف الثاين نه إ نعم
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عليه الضرورة  أن  بل الظاهر،قرار باملبهم يف اجلملةخالف يف صحة اإل  والإشكال ال ):٨ مسألة(

 وحنوه شامل )قرار العقالءإ(وعموم ،  عليهمجاعرة اإلكيف التذى وقد ادع، وبناء العقالء والسرية القطعية

  . له

 هو أبار عنه ليتواطخاإلبد من   فال،يعلم قدره نسان شيء الان يف ذمة اإلكا رمب(: كقال يف املسال

ما مسع كقرار امل مة مساع اإلكواقتضت احل فدعت احلاجة ،الصلح مبا يتفقان عليهى وصاحبه عل

  ).املفصل

  .وركوتبعه اجلواهر يف االستدالل املذ

ل هذا تأحدنا ق:  قد يقوالن مثالً،مكد احلاون عنكوقد ي،  عند نفس املقرون املقر جمهوالًكي مث قد

   .أحدنا أو الناكنعلم هل قتله  ال: يقوالن أو ،حيث رميا صيداً فأرداه أحدمها قتيالً، القتيل

، أيهما أقر أن  يفكم شاك واحلاماتا مثالً أو المهاكر كمث إن أقر أحدمها إذا ماكف، مكوأما عند احلا

 من كغري ذل إىل ،حدناج الرجل بأزو: تاناألختقول  أو ،ن أحدناجها مأبونا زو: يقول الرجالن أو

  .مع وجود مقر يف اجلملة، ون املقر جمهوالًكمثلة اليت ياأل

 له فإن ،م بأن أحدمها القاتلكعلم احلا إذا ماك،  له أثر اتبعمجايلإان علم كإذا  أنه  يفإشكال وال

  . والشهادات ب القضاءتاكرناه يف  كما ذك، األمرتبني ي يسجنهما حىتأن 

  .)١(ام ستة أيامان يسجن يف مورد اإلك )صلى اهللا عليه وآله(الرسول ن إ : خربوقد ورد يف

 يف رخاآلحيمل أحدمها  أو ، يف واجدي املىنرخاآلأحدمها ب ييقتد أن جيوز ال أنه ر بعضهمكوقد ذ

 لنفسهما إ وحرمة طوافه، مامهإ أو لبطالن صالة نفسهما إ الطواف حلصول العلم التفصيلي ببطالن صالته

  .جيوز التسبيب لدخول املسجد حيث ال، ما حلاملهإو

   أو ،نس املسجدكاستأجرمها ل إذا ومثله
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غري  إىل ،نسان واحدختني إلأنه زواج أحيث يعلم ب، يهماأل أا ةكوكخيت املشأ كزوج هلذا وذا

  .كذل

 ال إذ ،الط أو  بأن أحدمها زىناأقر إذا امك ،ءيش أيهماى ن علك مل يمجايلإن علم كمل ين إو

ليهما كن ضرب كمي حيث ال، أحدمها ضربه مثالً أن كىاشت إذا كذلكو ،ي أثر شرعكذلى يترتب عل

  . وال أحدمها

  . ن توزيع احلق بينهما من باب قاعدة العدلك أم،أحدمها مديون له أن كىاشت إذا وأما

لزم أصح و، مال ي عل له: قالفإذا، ن قبيل واحدمى وباب الدعو قرارفباب اإل، ل حالى كوعل

 فإن ،اذب يف ادعائه عدم العلمك أنه مكومل يعلم احلا ،أعلم ال: ال فلو قالإو، ان يعرفهكن إ التفسري

ن طلب كل، للوقف وما أشبه ب واجلد واملتويليله واألكوكوليه  أو طلبه املقر له إذا ،القول قوله بيمينه

  . علمه ياملقر له يدع أو مكان احلاك إذا اليمني

 إالّ إذا ،من قبله إالّ يعرفان معرفته وعدمها ال أن وجه لليمني بعد ال إذ ، علمه فاليدعيامل  إذا أما

  .  يف صدقهكش

  .)١(نفسهى املرء أصدق عل: ويف احلديث

علم ي أن  أىبفإذا ،حالفهجمال إل ال إذ ،يعلم املقر ال أن وحنوه علم املقر له إذا بعدم اليمني ما وأوىل

 أن علم إذا ماك،  وشأنهكقراره تضييع للحق ترإن يف عدم كمل ي فإن ،يعلم أنه م يعلمكبقدر املال واحلا

  . المكيعطي مائة فال  ألن املال املقر به دون املائة واستعد املقر

   ألنه ،يقر بالقدر ه حىتبسم حكحيق للحا أنه فالظاهر، مل يستعد إذا أما
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تبعاً ، م يف احلبسكتاب القضاء وغريه حق احلاكرنا يف كوقد ذ، نقاذ احلقإ كذلى يتوقف عل

م يف التأديب بغري احلبس من ك عدم بعد حق احلاكرنا هناكبل وذ ،يف أمثال املقام جلماعة من الفقهاء

   . مجلة من القضايا بوسائل شىت)عليه السالم( علي وللمناط يف استخراج، ركباب النهي عن املن

يصدق عليه  يدفع أقل ما أن فلالزم، بدونه أو  وقبل منه حبلف،عدم العلم بالقدرى ادع  إنمث

  . قراره املإ

  . مث ضعف القول بعدم حبسه، امتنع مع قدرته عليه حبس وفاقاً للمشهور فإن :قال يف اجلواهر

 عن تسليم أيهما ولو مث لو امتنع، تابني لزيدك مثل أحد هذين ال،لو أقر باملردد ومثله ما: أقول

  . لزمأدرهم  أو يطلبين دينار: قال إذا مثل ما، قل يف غري املبايناأل

 للعلم بأن أحدمها هلذا ،جراء قاعدة العدلإ ـ نه أيهماأبعد جهله ب ـ لالزماأما يف املتباين ف

 ألن ،هر الثاينالظا ،نقاذ من يدهم عن اإلكبعد عجز احلا أو فهل تصل نوبة احلبس ابتداًء، ك لذارخاآلو

والضرورات تقدر  ـ )١(أنفسهمى فينفيه تسلط الناس عل، تصرف يف نفس الغري ألنه  ـاحلبس ضرورة

  . بقدرها

، أشبه ما أبعد أو أو ضل سجن أو ألنه ن استفسارهكمل مي أو، مات املقر قبل التفسري أوجن مث لو

  . ةكخلف ترن إ الورثةوعن القواعد وغريها طولب ، فعن التحرير والدروس فسر الوارث

  . ة قطعاًكن تركمل ت إذا  ضرورة عدم وجوب القضاء،ني قطعاًاألولوالشرط مراد : قال يف اجلواهر
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 إذا ماك، ن له مالكمل ين إ ون لزوم التفسريكمن املم إذ ،طالقون مرادمها اإلكي أن نكومي: أقول

  . كأشبه ذل ما أو ريد دفع دينه من حق الغارمنيأ

وارث املقر ى ادع إذا ذاك و،فسره أراد باملال خالف ما أنه الوارث أو املقرى املقر له على ادع لوو

  .طرفه اليمنيى بينة فعل وحيث ال، مدع ألنه ،اليمني إليه توجه، له

ان قصده ك ما ينس أنه املقرى ادع إذا ماك، نفي العلمى عل أو ،العلمى ون اليمني علكي أن نكومي

  .ثري النسيانكرجل  ألنه  أو،هدقرار لطول العحني اإل

  . وارثه أو ،املقرى  عل،وارثه أو ،ادعاء املقر له: ربعومنه علم الصور األ

  .نفي العلمى ني الوارث علبأن مي حيث قال، الم اجلواهركوجه النظر يف  ومنه يعلم

 ،قراملى انت علك إذا ىعنه عدم مساع الدعو يك حيث ح،الم القواعدكر وجه النظر يف ما ظهك

  .اجلواهر إليه ما أشارك ،عليهى  بيمينه ال عدم مساع الدعونه يقتضي تصديقهإ ف،مبا أرادى أدرألنه 

مل  إذا كنه ليس ذاأال حلف بإ و،عطاهأنسان  اإلكذل أنه أحدى  فادع،نسان شيئاًإ يطلبين :ولو قال

  .بينة ين للمدعكي

  .طلب هللا سبحانه ألنه ،ةيفسره بقضاء الصال أن  حق له،نا مطلوب بشيءأ :قالن وإ

  إىلضافة باإل،اجلربى دليل عل ال إذ ،ن يفسرأم بك مل جيربه احلا، فعلت ما استحق احلد:ولو قال

  .قرار مرةال يثبت باإل لعله ماأنه 

  .كأشبه ذل ما أو مديون ملوقوفة أنه  أون نذر عمالًأيفسره ب أن ور حيق لهكقرار املذيف اإل أن ماك

التعيني ملوت ى مل يقدر عل فإن ،التعينيى جرب علأقراره وإ مسع ،عمر أو ين لزيدنا مدأ :ولو قال

  . قسم الشيء بينهما حسب قاعدة العدل،أعلم ال: قال  أو،أوما أشبه

رباع الدينار أعطاء ثالثة إ فهل القاعدة ،لعمرو بدينار أو ريلزيد بثالثة دنانما إ أنا مدين: لقا ولو

  ة ء الرباأصالةعدة العدل بعد  لقا،ول وربعه للثاينلأل
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الظاهر  ،مها هلما للقطع بأن برئت ذمتهءعطاإى مجايل يقتضالعلم اإل أن  أو،زيد من دينارعن األ

  .يوماً يف شعبان أو ثالثة أيام صيام يف رجبما إ نذر أن مثل قطع ألنه ،احتمل الثاينن إ و،األول

ما عن ك ،ان قليالًكتاب وقلم وحنومها قبل ولو ك مث فسره مبا يتمول مثل ،مال ي عل له:قال مث لو

  . عليهمجاعرة اإلكوعن التذ ،للصدق  وال خالفإشكال ويف اجلواهر بال ،املبسوط ويف الشرائع

 ويف اجلواهر ،ما يف الشرائعكاللوزة مل يقبل  أو قشر اجلوزةك ولهمتفسره مبا مل جتر العادة بأما إذا 

ل غري ك إذ ،عم من غري املتمولأاملال  ألن  فقبله،رتهكتذ يك حممن الفاضل يف إالّ بغري خالف أجده

  . سكمتمول مال وال ينع

مثل القشر ى عراف يصدق املال عليف بعض األ فإن ،العرف عندمها إىل اا نظرمهلعل: أقول

فسره بالتراب حيث له  إذا ذاكو، عرافعراف مها مال خبالف بعض األبل يف بعض األ، لالنتفاع به

  .  وعليه فهذا هو املعيار،مثلة من األكغري ذل إىل ،ال مالية لهأو  مالية

يف الغابة املليئة  أو ،قيمة للماء النهر حيث الى عل أو ،قال يف الشتاء حيث ال قيمة للثلج ولو

غصبه  إذا ماك، يسقط ما عليه عدم القيمة هنا ال ألن ، قبل،هةكفا  أو،ماء أو ،ثلج يله عل: هكبالفوا

غصبه ماًء  إذا ذاكو، نيسقط ما يف ذمته بتوفر الثلج وعدم قيمة اآل نه الإ الصيف وجاء الشتاء فثلجاً يف

بل الالزم ، هةًكفا يعطيه ثلجاً أوماًء أو أن ىفكي  وحينئذ ال،يسقط ما بذمته نه الإالنهر ف إىل وذهبا

  .القيمة إالّ ثل املقاميفهم منه يف م العرف الى عرض عل إذا اليدى عل ألن ،ه قيمة ما غصبؤعطاإ

قيمة للدينار   حيث ال،ت اجلمهوريةءية وجاكي فسقطت امللكغصب منه مائة دينار مل إذا ماك

  .عطائه عني ما غصبهإحق له يف  نه الإ ف،اًإطالق

  ترتلت إذا ذا احلالكبل و
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ولو  ـ ردهي أن غصبه الثلج يف عني الصيف فأراد إذا ماك، مثله أنه العرفى ير  الالقيمة ترتالً

رنا كوقد ذ، شر مثالًالع إىل قيمته ترتلت حيث إن ،يف آخر الصيف ـ عينه الذي احتفظ به يف الثالجة

  ).فقه االقتصاد( حول التضخم والترتل يف تفصيالً

 ،اخلمر واخلرتير وجلد امليتةكه وال ينتفع به كميل يقبل لو فسر املسلم مبا ال وال(: قال يف الشرائع

  . )لب العقوركجني النجس والالسرك كينتفع وال ميل ذا لو فسره مبا الكو، ماالًيعد  الألنه 

رتير حيث جيعل جلده سقاًء وشعره خلوبا ،لالضطرار قد ينتفع باخلمر يف جعلها دواًء حالالً: أقول

 من ال منع إذ ،قرار بهوهذا يصح اإل، الثعلب وحنوهكبل وهو مدرباً الفتراس احليوانات املؤذية ، حبالً

  .خمتلفني أو افرينك أو ان الطرفان مسلمنيك سواء ،الشرع فيه

  باملعىنونه ماالًكلزوم ى دليل عل ال إذ ل عليهكشأ الّإ و،الم الشرائع بهكيقيد  أن وعليه يلزم

  . مورغري هذه األ إىل  باالنصرافكمتس إالّ إذا ،صاألخ

 عن ثبوما يف  فضالً، عرفاً وال شرعاً ماالًيعد تعليل اجلواهر له بأن شيئاً منها ال أن ومنه يظهر

  .هإطالقغري ظاهر الوجه يف ، ذمة له

 فلم جيزم من ،به عدم القبول، أقرإشكالقرار املسلم للمسلم باخلمر إ يف :يكركولعله لذا قال ال

رم شرا يف حي ألا إمنا  يف الصحةشكالأقر له باخلمر احملترمة فال ينبغي اإل أما إذا ،البدء بعدم الصحة

  .بها ويتلفهاكيس أن حد فهي حمترمة فال حيق ألالّإحالة اخلمر و

 كتدخل يف مل ا الأ وك اخلمر وامليتة واخلرتير خالف ذلأدلةون املستفاد من كوقول اجلواهر 

   .غري ظاهر الوجه، املسلم أبداً

قرار العقالء إ فإن ، التالزم لعدم،قرار ايصح اإل  حىتكاالعتراف بأا مل إىل الحاجة ألنه :أوال

  قالت  إذا ماك، أقر باحلق إذا ماك، كعم من املليشمل األ
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  .  الليلةك يف مطالبة الزوج بتلكحق هلا بعد ذل حيث ال ،هذه الليلة حق ضريتن إ :املرأة

 أن  لزمكيف ولو قيل بذلك،  للخمر احملترمة خالف االستصحابكالقول بعدم امللن إ :وثانياً

ثرياً من أقسام ك فإن ،نسان بغري أسباب اخلروج والدخول املعروفة اإلكخلروج والدخول يف ملون اكي

خترج عن ا إ :فقول اجلواهر، وأهل اخلربة ما يشهد به التجربةى  عل،مث يرجع اخلل مير حبالة اخلمرية

 بل ال، ستصحاب خالف اال،واستيالئه ه باخللية باعتبار يدهكحمترمة مث تدخل يف ملى ن تبقكول هكمل

  .  اخلروج منصرفة عن مثل هذاأدلة فإن ،ك خترج من امللأيضاًمثل هذه اخلمر  أن ىدليل عل

ذا كل سنة كافر يريد منه ك وال،فار يف بالدهمكان املسلم حتت لواء الك فإذا،  اخلرتيرذا حالكو

 أدلة فإن ،عطائه أيامهاإم جواز عدى ن دليل علك مل ي،عطائه اخلمر واخلرتيرإان يقتنع بكو، قدراً من املال

 ماك، قرار العقالءإذا منهما مشله ك وأقر بأن فالناً يطلبه كان له ذلك فإذا ،كتشمل مثل ذل التحرمي ال

  . فيقر له بأنه يطلبهما منه مثالً،مثالً له بعد شهر افر ليعطي بدهلماكعطاء الضهما منه إلاستقرإذا 

 إذا الصحيحى  لقول املسلم عل محالً،تهك أخذ من تر،ه البحريرادتإواحتمل ، ولو أقر له باخلرتير

  . قارير والوصايا وحنومهاالظواهر يؤخذ ا يف باب األ ألن ، فالالّإ و،ن منصرفاًكمل ي

وجه لعدم   فال،ما يستحالن هلما أل،واخلرتير قراره يف اخلمرإافراً أخذ بكله املقر  وان املقرك وإذا

لب من جهة كللاملخالف املستحل  إىل  بالنسبةكذلك و،ك يشمل ذل)لزموهمأ(ى مقتض فإن ،قبوهلما

  . عندمها ذا حال امليتة عندنا الكو،  املستحل للفقاع شرباًكذلكو، لزاملقاعدة اإل، لكاأل

  أقر جبلد امليتة  لو: حيث قال، الم الدروسكوجه النظر يف   يظهركوبذل
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  وال،اد املقر له لفسادهعتقاعربة ب  وال، شرعاًيعد ماالً نه الأل بكويش، قرب الصحةفاأل للمستحل

  . مل يتظاهر إذا اده فيهماعتقاى  علسالميقر يف شرع اإل ألنه ،اخلرتير للذمي قرار باخلمر واليرده اإل

من مجلة  ألنه ،ان املقر له ممن يعتقد طهارته مل يبعد القبولك و،لو فسر جبلد امليتة بعد الدبغ، نعم

  . أمواله

  . قرار به عدم صحة اإلكتظاهر مل يسبب ذلإذا نه إ :وفيه أوالً

 اجلميع يف عدم ك لضرورة اشترا،ولذا تنظر فيه اجلواهر. وجه للفرق بينهما وبني اجللد ال: وثانياً

  . مال عندهم والشارع قررهم أنه ان قد عرفتكن إ و.ىانته ،املالية واقعاً

 يف صحة كبذلى فكو،  عندهمصالحيته للدبغ جيعله ماالً  ألن،فرق بعد الدبغ وقبله ال: وثالثاً

  . قراراإل

جيوز عقدها بعد   فال،أخيها يقبل أو  اعترفت الفتاة اوسية بأا زوجة أبيهالو أنه ومما تقدم ظهر

 مل جيز عقدها له ،يف جملساعترف من مذهبه الثالث يف جملس بأنه طلقها ثالثاً  إذا كذلكو،  لغريهكذل

  . الشيعي إىل صح بالنسبةن إ و،كبعد ذل

  . يصح قرار مبا يصح وما المن اإل ألنه ،بل طالقاً واحداًعندنا قُ نعم

  . قرارهإ إىل يل يؤخذ مبعتقده مما يسرك: واحلاصل

خذه  مل جيز عقدها له أل،خته رضاعةًأعشر رضعات يف التحرمي بأا ب يتفكاعترف من ي إذا ذاكو

  . كغري ذل إىل ،خبمس عشرة إالّ فيتكي خبالف من ال، قرارهإب

 ماك،  مسلماًرخاآلو افراًكان أحدمها ك إذا  ما،مسلمني أو افرينكوما ك تبني من مسأليت وقد

  ه ؤعطاإافر يطلبه خرتيراً فيما يصح كاعترف مسلم بأن الإذا 



٢٩٣

 من الصور ك ذلما أشبه أو ،افركه للءعطاإحيث يريد املسلم ، كافر بأن املسلم يطلبه ذلكال أو ،له

  .  بدون حمذر له يف املقام)قرار العقالءإ( طالقإل، بل االقرارقُ، ما تقدمك احملللة

، )١(لزاملقاعدة اإل، تتزوج أن طلق الشيعية بدون عدل صح هلا إذا املخالف أن ظهر مما تقدممث إنه 

 فيؤخذ بقاعدة ،كذلادها صحة عتقطلقها الشيعي بدون عدل ال إذا اح املخالفةكيبعد جواز ن بل ال

  .ليهاإ بالنسبة لزاماإل

إذا  أنه ماك، م ثبت عليه فال يردكاحل ألن ،مل يصح له أخذها،  طلق املخالف ثالثاً مث تشيعوإذا

، تزوجتن إ وكال صح له ذلإو، زوجته أا باعتبار إليها طلق بدون عدل مث تشيع مل جيز له الرجوع

م عليها ك يلزم نفوذ احل،ال تزوجت أو أن ن التفصيل بنيكمي وحيث ال، يقول به أحد وهذا مما ال

  . مطلقاً

  . فتأمل ،)رمحه اهللا( مةان اجتهاداً من العالك أنه فالظاهر،  وخدا بندهمةأما قصة العال

ن كمل ي أما إذا ،ره ماالًكان ما ذكو، مال ي علله: قال إذا رهكيقبل تفسريه مبا ذإمنا  أنه ىخيف مث ال

ن كمل ين إ و ينطبق عليهااحلق وحنوه صح تفسريه مبكن االعتراف مبا يصح االنطباق عليه اك فإن ،ماالً

  .  مل يصحالّإو، ماالً

لب كالسرجني النجس والك ،كأقر مبهماً مث فسره مبا ينتفع به وال ميل إذا الم فيماكومنه يعرف ال

  . اجلرو القابل للتعليمو  أاحلائط أو جراماإل أو الزرع أو الصيد أو لب املاشيةكب أو العقور

 اقصده ألن ،وراتكتشتري املذ أا علنت الدولةأ إذا ماك، لب اهلراش واهلرة والفارةكذا الكبل و

   أو ، اعترف بأن له عليه شيئاً مثالًفإذا، هاءفناإ

                                                

 



٢٩٤

  .الب اخلمس قبلكبال أو ،رك وفسره مبا ذماالً

  . ينتفع افسره بالدم والعسيب وسائر النجاسات اليت  إذا ذاكو

بار عن خاإلمل جتر العادة ب ألنه ،برد السالم مل يقبل) مال ي عللهأي ( ولو فسره: قال يف الشرائع

: كولذا قال يف املسال، وركن وجه للتعليل املذك مل يالّإعم وأنه أراد باملال األكو، ثبوت مثله يف الذمة

عه بتو، ان أظهركان باملال لك إمنا ارقر واإل،ونه ماالًكجتزاء برد السالم لعدم ولو علل املصنف عدم اال

  .  اجلواهركيف ذل

  . املالإطالقيندرج يف  فسر املال حبق القذف وحنوه مما ال ما لو ومما تقدم يعلم

 وحنوها ةفسره بالوديعة والعارية والعني املستأجرة ومال املضاربة وأرض املزارعة وخنيل املساقا ولو

  . عليه يف يده ال ألا يقبل ال: وقال بعضهم:  قال،كالر أوهلا املسكما ذك، قبل

  .عم قبلفهم األن إ و،يف ذمته مل يقبل أنه قرارهإفهم من ن إ :أقول

  .ة مل يقبلعفوأراد حق الش، مال ي علله: و قالول

يف  أو، يف هذه الصربة صاع أو، رض جريبيف هذه األ أو، يف هذه الدار الربع ي علله: ولو قال

، الثاينى ان منهما علك تلف بعضه فإذا ،املشاع أو ،لي يف املعنيكفهل ظاهره ال، دوق دينارهذا الصن

ان ك الّإ و،ان يف عرف له ظهور يف أحدمها فهوك فإذا،  ظهور يف أحدمها عندناال ،األولى ومن املقر عل

  . يف تفسريه إليه من املبهم الذي يرجع

املرجع قاعدة  أن فالظاهر، ك وال وارث يعرف ذل،يف تفسريه إليه ن الرجوعكولو مات ومل مي

لياً ذهب التالف كان ك فإذا، أحدمها إىل من دون توجيه الضرر، فيه مجعاً بني احلقني بقدر ألن ،العدل

  يف  له:قال إذا مثالً، املقر له إىل  فيعطي املقر ما بينهما،يسهماكان مشاعاً من ك وإذا، يس املقركمن 



٢٩٥

 ألنه ،املقر له ثالثة أرباع وللمقر الربعى  أعط،وتلف أحدمها ان فيه دينارانكو، يس دينارك هذا ال

  . ونصفهما ثالثة أرباع،ان له نصف ديناركان مشاعاً كن إ و،ان للمقر له ديناركلياً كان كن إ

 ونصف ،ن للمقر شيءكلياً مل يكان كن إ و،ان للمقر نصف ديناركان مشاعاً كإذا  أنه ماك

  . مثلةذا يف سائر األكوه، النصف ربع

  



٢٩٦

: قيل، السرجني النجس أو  ففسره جبلد امليتة،شيء ي علله: لو قال(: قال يف الشرائع ):٩ مسألة(

  . )ان حسناًكيثبت يف الذمة  ال ألنه ،يقبل ال: ولو قيل، شيء ألا يقبل

هر املبسوط  بل عن ظا،والثاين هو املشهور، مةأحد قويل العال إىل ك املسالاألولنسب : أقول

هلما  أن  ملا قد عرفت يف املسألة السابقة من،يف املسلمني  حىتاألولقرب واأل،  عليهمجاعرة اإلكوالتذ

ما كان له محل من سرجني جنس لبستانه فاقترضه زيد صح ك فإذا، منافع جتعلها صحيح االعترف ما

  . كغري ذل إىل ،ما حيرم غصبهك، يصح استرجاعه

  .ان املقر خمالفاًك إذا خصوصاً، ذا يف جلد امليتةكو

أشياء  ألا به القبول، أقرإشكالم والسرجني لب املعلَّك يف التفسري بال:رةكالتذ يكولذا قال يف حم

  .وحيرم أخذها وجيب ردها، تصاصخااليثبت فيها احلق و

  .وعن الدروس احتمال القبول

ففي عرفنا ، خالل أوما أشبهعودة  أو رزةأ أو  مث فسره حببة حنطة،شيء ي علله: قال ولو

ان غري ك كرة واملسالكولعل عرف التذ، حق له يف تفسري خالف الظاهر ال إذ ،فال يقبل، انصراف

  . حيث قاال بالقبول، كذل

 ،يثبت الظهور التعليل الن إ :ففيه، من أخذه ردهى  بأنه شيء حيرم أخذه وعل:أما تعليل الثاين له

ء يطلق يالش فإن ،ءيله عندنا ش: حيث قال، له يف داره زوجة املقر  أون ولديفسره بأ أن لصح الّإو

  .وواجب ردمها ،ية الويلا وحرام أخذمها بدون رض،نساناإلى عل

نه حمرم أ جهله بكبعد ذلى  وادع،املال مبا ليس مبال أو ،به حني أقر ء الذي يتموليفسر الش ولو

قرار إ( إذ ، فالالّإ و، يف حقه قبل تفسريهحمتمالًان اجلهل كن إ أنه فالظاهر، يةسالميف الشريعة اإل

لب كيبعد القبول يف اخلرتير وال النه إ :عن جممع الربهان يكان احملكولذا ،  ال يشمله مع اجلهل)العقالء

  ان القائل ممن يعتقد جواز االنتفاع ك إذا ة له أصالًفعمن الذي ال



٢٩٧

  . مبثلهونه جاهالًكمع ، افقاًمو أو خمالفاً، مسلماً أو افراًكان كسواء ، ما

،  قبل تفسريه ولو بالقليل:ففي الشرائع ،نفيس أو خطري أو عظيم أو مال جليل ي علله: لو قالو

  .الم فيهكثري الذي يأيت الكالكفجعله ، يف العظيم ي أيب علمن إالّ  بال خالف أجده:ويف اجلواهر

  . ركذ لفاظ غري مااملتبادر من هذه األ إذ ،وفيه نظر

، فر مستحله ووزر غاصبهكيريد به عظيم خطره ب أن  له بأنه حيتملكتعليل املسال أن ومنه يعلم

 دلة مدار األ والثاين،لفاظ مدار األاألول فإن ،ياملناط الظهور ال االحتمال العقل إذ ،غري ظاهر الوجه

 يف مجلة مما كرة جاء ذلوكولو صحت العلة املذ، جاء االحتمال بطل االستدالل إذا :ولذا قالوا، العقلية

، ء عظيم ثوابهي بل ش،ءيالسالم ش إذ ،وفسره بالسالم مثالً )ءيش( :قال إذا ماك، نفوا صحة تفسريه به

  . ذاكوه

 أو خطري أو نفيس أو عظيم أو جليل أو مال جزيل: لو قال(:  قال،بعد ما يف القواعد ومنه يعلم

  ).أيضاًقبل تفسريه بالقليل ، عظيم عظيم أو ،عظيم جداً

يس يف العظيم حد رة بأنه لكعن التذ يكالتعليل احملى  يرد علكاملسالى رناه علك الذي ذشكالواإل

  .المهكآخر  إىل ،وال يف العرف،  اللغةوال يف، يف الشرع

رادة غري إ وبقيام االحتمال وال يقني ب،قرار بالقدر املتيقنذ يف اإلاألختعليل اجلواهر بوجوب ى وعل

قد :  قال،فسره بالقليل إذا  وبني ما،مات بدون تفسري إذا تفصيل اجلواهر بني ماى علو، ما فسر به

قصر ما  إذا يأباه المهم الكو، كان الظاهر ذلكن إ و،م به مع تعذر التفسري مبوت وحنوهكيتوقف يف احل

  .آخره إىل ،م به حال عدمهكفيه قبوله التفسري بغريه لو حصل فال ينايف احل

  . ال احلالنيكالظهور وهو موجود يف الم يف كالإذ 

  ، أشياءى لي قابل االنطباق علكور كاللفظ املذ أن  يفإشكالال  نعم



٢٩٨

  . فسره بأحدها قبلفإذا،  وحنوها،ومائة شاة، ف درهموعشرة اآل، مثل ألف دينار

ندهم  عاألمران ك إذا ه ما يصدق عليه اللفظؤعطاإالورثة ى فالالزم عل،  يعلم مراده مات وملوإذا

  .  مطلقاًجمهوالً

عطاء إقاعدة العدل ب أو ،لالزم التصاحلاف، عشرين بقرة أو ان مبهماً مردداً بني مائة شاةك إذا أما

مل أعلم من أول  أو ،ين نسيتين ألاألمر أي ال أعلم: اعترف به هو وقال إذا ذاكو، ل واحدكنصف 

  . كغري ذل إىل ،ضمانه ي عله مماالئي هم الذين اغتصبوا مالكو حيث إن، جممالًاألمر إالّ 

ثبات إان له ك إالّ إذا  الورثةإلزام أو هإلزام مل ينفع يف ،ين أعلم بأنه شاة مثالًإ: ولو قال املقر له

   .ىما ال خيفكاملطلوب ى يوجد حقاً عل علم الطالب ال إذ ،شرعي

 ي علووطه والغنية وأبما قال به الشيخ يف خالفه ومبسك، فهل هو مثانون، ثريك ي علله: قاللو و

تقدم  حاله حال ما أو ،مةاركما يف مفتاح الك  عليهمجاع والثالث اإلاألولبل عن ، يدري والقاضيكوال

 واللمعة يضاحرة والتحرير واملختلف والقواعد واإلكما عن التذك، مهاوغري) العظيم( و)اجلليل(من لفظ 

 ألنه ،الظاهر الثاين ،دريس وغريهإابن  إىل  نسببل،  وجممع الربهانكوالروضة وجامع املقاصد واملسال

  . لفاظ املتقدمة وغريه من األ)ثريكال(فرق فيه بني  وال، المكذ بظاهر الاألخى مقتض

 إذا لكم املتوأحيث نذرت ،  ورواية النذر، املعلوم عدمهمجاعفقد استدل باإل: األولأما القول 

وقد نقلنا الرواية يف ،  بعطاء مثانني درمهاً)عليه السالم( اماإلم فقال هلا ،ثرياًك عويف ولدها تعطي ماالً

  .  فراجعها،تاب الوصيةك

  . يتم هنا  الكمت هنان إنه إ :وفيه

فرض ى الثمانني على ية علها يف اآلإطالقو، نذرلالرواية مرسلة وموردها خاص با: قال يف اجلواهر

  ، يقتضي احنصار أول املصاديق فيها تسليمها ال



٢٩٩

 صحابورمبا خصها بعض األ، ون مثاننيكي: قال الشيخ، ثريك ولو قال(: ال يف الشرائعولذا ق

  . )مبوضع الورود

ينذر ويفي  أنه  بأن يشتهر، أراد عدم نفوذ اخلليفة)عليه السالم( اإلمامون كن ي أيستبعد المث إنه 

فالالزم ،  الناس وهو باطلان يف مالكن نذره وأل،  سبباً لزيادة جاهه عند املتديننيكون ذلكوي، بنذره

 ألنه ،ر الثماننيكذ) عليه السالم( اإلمامن كل  من مثاننيأكثرانت كن إ وواملواقف، أقل قدرى قصره عل

  . واهللا سبحانه العامل، كصره بأقل من ذلعان حبيث مل يقتنع علماء كو، ان يف مجلتهاك

  . تاب القضاء وغريه باحتمال آخركرنا املسألة يف كوقد ذ

و ل أنه ماك،  بني العربية وغريهاكفرق يف ذل  ال،العرف إىل ان املعيار الرجوعكحيث إنه مث 

 إذا ماك، ان جواباًكن إ و،هو الذي اعترف ألنه ،األولفاملرجع عرف ، لهاختلف عرف املقر واملقر 

اصطالح ى عل اصطالحه الى نعم عل يقولإمنا  ألنه ،نعم: فقال ،ثريك مال ك أليس يل علي:سأله املقر له

  .  لهاملقر

  .املرجع العرف فإن ،أشبه أوما، ثريكعظيم  أو ،ثريكثري ك: قال إذا الم فيماكمما تقدم يظهر الو

 وعمرو ماالً، ثرياًك ماالً يطلبين: قال زيد إذا ماك، رركالعرف التفاوت بني املفرد واملى وقد ير

 أن فال فرق بني، مقابلة حيث ال، ثري فقطكثري كيطلبين مال : قال إذا ماك، يراه وقد ال، ثرياًكثرياً ك

  .رركال ي أورر كي

 شارةمع اإل ،ماالً زيد طلبين: قال إذا ماك ،)مال( و)مال (قابل بني إذا تالفخاال ذا احلال يفكو

ن كول: مث قال، ثريكمال ى عرفاً عل حيث يدل ،ن له ملاالًإ: قال إذا  حاله حال ما، التفخيممةعالإىل 

 مورمن األ كغري ذل إىل ،شارةان اإلكنه خيتلف املاالن ملإف، التفخيم إىل شارة بدون اإل،ين ماالًعمر يطلب

  .احلالية أو احملفوفة بالقرائن اللفظية

  قرار عما بعده يف ولو اختلف وقت اإل



٣٠٠

ان كمع اختالف م أن ماك، قرار اعترب وقت اإلرخاآل يف أحدمها غريه يف ثري مثالًكن املال الأ

  . انهكقرار عن غريه اعترب ماإل

  .  يف اجلملةإشكالى  عل،قرارفاملعترب وقت اإل الترتل أو حصل التضخم إذا أما

  



٣٠١

  . )لزم بقدره وزيادةأ ، من مال فالنأكثر ي علله: لوقال(: قال يف الشرائع ):١٠ مسألة(

ويرجع يف ،  مبثلهقدراً ألزم أو  عدداًأكثروفسره ب، مها لفالنأكثر: قال لو(: وقال يف القواعد

  . )ليهإالزيادة 

رشاد  املبسوط واجلامع والشرائع والتحرير واإلإطالقى مقتضنه إ( :مةاركوقال يف مفتاح ال

  . )والدروس واللمعة والروضة وجممع الربهان

 ومالحظ فيه غري ،القماشكومذروع ، رزاألكوموزون  ،غالباً البيضكشياء معدود األ: أقول

، قل أشجاراً أشجاراً من األكثرالبستان األ أو ،دار ذات طابقني إىل  بالنسبةدار ذات طابقك ،كذل

تالف يف خاال من كغري ذل إىل ،مجلاأل أو  متانةكثروالقماش األ،  ضوءاً من غريهكثرواملصباح األ

،  من احلنطة يف العراق بعشرةمن مثالً، دون بلد وقد تالحظ القيمة باعتبار وجود تضخم يف بلد، يفكال

ل مقام يظهر من كويف ، ة باعتبارها ترتبط باحلالل دون احلرامكوقد تالحظ الرب، يران بأحد عشرإويف 

  .تنفة به شيءكالم بسبب القرائن املكال

 يف بلد يعد فيه البيض ، من بيض فالنأكثريطلبين بيض : قال إذا  مثالً، مبهماًاألمرون كوأحياناً ي

من  ألنه ، فسره بغري ظاهره مل يقبلفإذا، ن فيه البيض يراد الوزنلد يوزان يف بك إذا أما، يراد به العدد

  .قرارار بعد اإلكنقبيل اإل

ففي مساعه ، ان أقل يف القدر والعددكو، ةكالرب أو فسره بالبقاء واملنفعة لو: ولذا قال يف القواعد

، ما نقل عن بعضهمك، ققني والشهيدين وغريهمالشيخ واحملكمنع السماع مجاعة  إىل وقد ذهب، نظر

 وجممع ك واملساليضاحرشاد واإلرة والتحرير واإلكي عن التذكما حك، حيث قالوا يقبل خرينخالفاً آل

 ، مع اليمنيوعن احلواشي القبول، من لفظه الّإيعلم قصده   وال،رادة اازإان كمإ معللني ب،الربهان

  وتوقف 



٣٠٢

  . ه العلل يف أمثال هذشكالوقد تقدم اإل، الدروسكى يف حم

يراد  نه حيث الإف، دراهم أمجل من دراهم فالن ي علله: قال إذا ماك، ون اللفظ مبهماًكي نعم قد

  . عدداً أو ةًك برأكثرون مبهماً هل أراد كي وأن اجلمال الظاهري البد

 الظاهر ،العدد أو فهل يراد الوزن،  من مال فالنأكثر:  وقال،يوزن البيض ويعد ان يف بلدكولو 

  . ريه بأيهما فسرهسجممل ويقبل تفه أن

  .ان جممالًكن عرف كمل ي فإن ،ارتفاعاً أو فهل يفهم منه أرضاً، دار أوسع من دار فالن: ولو قال

 ،المها حمتمالًكان كفيما  ،مبالحظة اجلودة أو فهو يراد مبالحظة التضخم ى،حنطة أغل: ولو قال

  .  جمملأيضاً أنه اهرالظ ،انا منتصف بلدين يف أحدمها تضخمك إذا ماك

،  من مال فالنأكثر ي علله: قالإذا  أنه ما يف اجلواهر يفك وال خالف إشكالفال ، انكيف كو

 ،ينافيه ظاهر اللفظ قبل قال شيئاً ال فإن ، الزيادة جمهولةكتل ألن ،املقر إىل  الزيادةكيرجع يف تفسري تل

فسره  إذا أما،  وفسره بألف وواحد قبل، ماله ألفاًانكو،  من مال فالنأكثر ي علله:  قالفإذا،  ردالّإو

العرف  إىل ىقرار امللقخالف الظاهر الذي هو معيار اإل ألنه  مل يقبل،عودة خالل أو بألف وحبة حنطة

   .سائر املوضوعاتك

  . يراه العرف مبا الذي هو موضوع قرارهإحيدد  أن  يلزم،)١(قرار العقالءإ: )عليه السالم(قوله فإن 

بل عن ، خالف يقبل تفسريها ولو حببة حنطة بال أنه ي عن املبسوط منكما ح أن نه يعلموم

جزء من املقر به  ألا  التصريح بعدم اعتبار التمول فيهاكبل عن املسال، كذلرة االجتزاء بأقل من كالتذ

  ، كيعترب يف أجزائه ذل الذي ال

                                                





٣٠٣

التدقيق  إىل لمات أقربكمثل هذه ال فإن ،لوجهغري ظاهر ا، منا يشترط التمول يف جمموع املقر بهإو

  . العقلي من الظهور اللفظي

يراه  حيث ال، بأس ية يف حبة منهما الكثران األكو، برليان أو ان لفالن مثقال ذهبك إذا ،نعم

  .العرف منافياً للظاهر

  .  فيه فرضاًك للزوم الظهور الذي قد ش، يف منافاته للظاهر مل يقبلك شوإذا

خالف املبسوط الذي ظاهره نفيه بني املسلمني أبلغ  الن إ :مةاركقول مفتاح ال أن لمومنه يع

  .ىربكوى مناقش فيه صغر ،)١(مجاعاإلى أبلغ من دعو ألنه ،حجة

  . اف بعد لزوم اتباع الظهوركتفاء جامع املقاصد بلزوم التمول فقط يف الزائد غري كا أن ماك

 أو ،أمجل أو ،منتأ أو ،أضخم أو ،أطول أو ،أعرض أو ،أزيد: قال إذا حال ما ومما تقدم ظهر

  . دقيته فقط حيث يلزم عرفية قدر الفضل ال ،من مال فالن ،أشبه ما أو أفضل أو ،أحسن

مال فالن  أن ولو ثبت قرارهإعليه  بىن  قبل ما،نت أظن ماله عشرةك: ولوقال(: قال يف الشرائع

   .ىانته )غري صاحبهى على ملال قد خيف وا،نسان خيرب عن ومههاإل ألن ،كيزيد عن ذل

رشاد والدروس وجامع رة والتحرير واإلك عن املبسوط والتذمةاركمفتاح الى ونقل مثله يف الفتو

م كخالف أجده بني من تعرض له يف احل بل يف اجلواهر بال،  والروضة وجممع الربهانكاملقاصد واملسال

  . والتعليل

يقبل قوله يف الوهم يف سائر  فلماذا ال، قبل قوله يف الوهم هنا إذا نهإف ى،خيف ال فيه ما: أقول

ين مطلوب له أين أومهت إ: قال أو ،ين أعطيتهألقد نسيت : مث قال، ألف ي علله: قال إذا ماك ،نكمااأل

  وعدم  ةءتعليلهم بأصلي الرباى  اجلواهر علإضافة ف،كغري ذل إىل ، مطلوب له بالشعريحيث إين احلنطة

                                                





٣٠٤

  . غري ظاهر الوجهضاًأيالعلم 

للعلم بأن طريق الواقع هنا  ،قرار بواقعية اللفظ وتعبدية اإلكل ذلكيش وال(: ل منه قولهكوأش

قرار إل ك إذ .المهكآخر  إىل )انكيف ماكون عنوانه الواقع ك ينشاء إال خبارإواملقام هنا مقام ، ادهعتقا

  . ادهعتقاوطريق الواقع هو ، خبار عن الواقعإ

عوه بت و،كبذل  فأفىتعل الشيخ وجد دليالًول، يقبل دعواه الوهم ال أنه قربفاأل، انكيف كو

م كافية يف احلكغري صاحبه ليست ى غالباً على املال خيف وأن وراتك املذكال فمجرد تلإو، اعتماداً عليه

  . قرارار بعد اإلكنبقبول اإل

 إليه ضيفأ عشرة مث ن ماله أوالًاكحيث  ،مثالً العشرةى اخلمسة الزائدة عل أن ولو اختلفا يف

يأيت مسألة  ،قرارهإقبل  أو،  من عشرةأكثراملقر ى ون علكي ال قرار املقر حىتإهل حصلها بعد  ،مخسة

م كفلو سألناه ، حجية لقوله ال إذ ،في يف حتقيق ماله قوله فقطكي وال، جمهويل التاريخ ومعلوم أحدمها

يقوم به حجة  أو ،ألف أنه يعلم أن بل الالزم، املقرى  علثرأك ألفاً وكمل يثبت ذل، ألف: قال ،كمال

  . ذو يد فقوله حجةنه إ :يقال إالّ أن اللهم، البينةك

  .ذا عمرهاكشاته  أن  فأخرب،رب من شاة فالنكشاة أ ي عل:ذا لو قالكو

 تبع كذل أن الظاهر ،غصباً ه عليه ولوؤفي استيالكي أو ،ون املال لفالن شرعاًكي أن مث هل الالزم

 فإن ،ان حتت سلطتهكأم ما  عيهل يقصد املال الشر، قدر املتيقنمل يعلم قصده أخذ بال ولو، لقصد املقر

، ذاكذا وكان له من املال ك يقال ملا مات اخلليفة الفالين مثالً، عند املتشرعة ين متعارف حىتاألمرال ك

  . ال أمواله املشروعة، ان حتت حيازتهكاملراد ما  أن مع وضوح

ل كنه هل املراد أو، وقد غصب منه الغاصب نصف ماله،  من مال زيدأكثر: قال لو ما ومنه يعلم

  .نهو عليه اآل القدر الذي مستول أو، ماله

  : قال ولو



٣٠٥

  . قراريعطي أزيد من أقلهما لصدق اإل أن ىفك ، من أحدمهاأكثر ي علله

  .قل باأليفسره أن  جاز،أقل مما لزيد أو عليه أزيد مان إ :ولو قال

 أكثريعطي  أن  لزم،ك من ذلأكثر ي علكبل ل: عليهى فقال املدع،  ألف ديناركيل علي: ولوقال

  .ولو درمهاً

  . قرب عدم القبولاأل: قال يف القواعد، حب دخن أو حب حنطة أو  فلوساًكثرولو فسره باأل

  . خالف الظاهر ألنه كوذل: أقول

، لف من األأكثريلزمه  نه الأرة بكنه نقل عن التذكل ،وهو خرية الدروس: مةاركقال يف مفتاح ال

  .  يف القدر والعددكثر الحتماهلا األ، مبهمةكثرلفظة األ ألن ،لفبل وال األ

، قاريرنفتح باب التالعب باألإال ال و،لف دينار والظهور يف األ،املتبع الظاهر ألن ،وفيه نظر: أقول

  . امم فراجعهالكسهاب يف الإويف املفتاح وجامع املقاصد 

ما ك، نصفهاى زاد عل  وهو ما،هاأكثرمنا يلزمه إو، لفمل يلزم األ) ك ذلأكثر: (ولوقال يف املثال

  .يف اجلواهر

يلزم  العرف حىت أو ،يشمل الفلس الواحد  اللغة حىتىفهل يراع، لفيطلبين أقل من األ: ولو قال

  . ار يف الظهوراملعي ألنه ،الظاهر الثاين ،يقال له أقل من ألف دينار ما

ن كمل مي أما إذا ،يفسره مبا أراد أن  جاز له،م مالهكفلم يعرف ، بقدر مال فالن ي علله: قال ولو

  .  عدم الزيادةصالةته بالقدر املتيقن ألكمن تر ي أعط،تفسريه بأن مات مثالً

  



٣٠٦

  . ) مل يقبلكأردت نفس: وقال،  شيئاًكغصبت: قال لو(: قال يف الشرائع ):١١ مسألة(

مال ى املشهور االستيالء على هو عل إذ ،يغصب احلر ال ألن ،بال خالف أجده(: وقال يف اجلواهر

  .آخره إىل ) ونفسه ليست ماالً،الغري عدواناً

ون كي قد ال  نعم،املعيار الظاهر ألن ،كذلك وهو ،أيضاً ك حيث علّله بذلكوقد أخذه عن املسال

ليس  ألنه ، وحدهكيفيد ذل ال نعم، الظاهر غصب نفسها إذ ،غصب الفتاة الفالنية: قال إذا ماك، ظهور

 فإن ،غصب احلر الفالين: قال إذا ذاكو، يوجب تأديباً أنه  إالّ،ربع مراتأقاله ن إ و،صرحياً يف الزنا

  .المه اللواط وأقر أربع مراتكان حمتمل كن إ و،وفيه التأديب، قوةلظاهره االستيالء عليه با

ى ما يطلق علك، غصب النفس وغصب املالى ال احلاضر يطلق علالغصب يف احل حيث إنو

غصبته : قال لو: ولذا قال يف القواعد، ا قبل لالحتمال، وفسره بأحدهغصبته:  قالفإذا، غصب احلق

  . غنب ماله ره الكأردت غنب ف:  قال،غبنته: قال ذا لوكو، نه أراد نفسه قبلأوفسره ب

ون كو، يثبت مبرة قرار باللواط الاإل ألن ،ن شيءكله مل يما أو غصب نفسه أنه مل يعلم إذا أما

  .مجايل ال ينجزفالعلم اإل،  غصب املال غري معلوماملراد

 ولو يعلم حقه ، حقه منعت:ذاكو، الرأي أو رادته غنب املالإ ومل يعلم ،غبنته: قال ومثله لو

  .الواجب الذي يقابل باملال أو املستحب

له عن  ورج،ليس له أردت يده عن تناول ما: وقال، لسانه ه أورجل قطعت يده أو: قال ولو

  . تفسريه بغري اجلد ليس خالف الظاهر أن  حىتكقبل لشيوع ذل، نعام عليه ولسانه باإل،داري



٣٠٧

 كحيث يستعمل يف ذل ففي االصطالح احلاضر، ضربه ضرباً شديداً أنه  وفسره،قتلته: قال ولو

  .ةء الربااألصل فكولوش، بليعد خالف الظاهر يق ال ثرياً حىتك

انت احلقيقة كن إ و،ان ظاهراً من اللفظكان مشهوراً حبيث ك ااز لو أن كل ذلكواجلامع يف 

  . مل يقبلكذلكن كمل ي إذا أما،  يقبل التفسري،أظهر

، انه يف املسجدك مثل جلوسه م،مكيفسره باملال وباحلق وباحل أن  حق له،لت حقهكأ: قال ولو

ذا كو ،حياء املواتإتاب كلنا فيه يف كاشن إ و،رثاًإيقبل عوضاً وال  املشهور الى  علمكححيث إنه 

  . السوق إىل حقه يف السبق

  



٣٠٨

  . )دنانري أو له دراهم: قولهك ،الثالثةى ر حيمل علكاجلمع املن(: قال يف الشرائع ):١٢ مسألة(

رنا كما ذك، يبني  حبس حىتالّإفسر فهو و فإن  استفسرالّإ و،تعذر تفسريه مبوت وحنوه إذا :أقول

  . يف بعض املسائل السابقة إليه  وأملعنا،تاب القضاءكوجهه يف 

ما حقق يف كنه يفيد العموم إ ف،ان اجلمع معرفاًكر عما لو كاحترز باملن(: كقال يف املسال

 فال، ف عليهوليس له حد يوق، العموم مها غري مراد ألن ،وفيه نظر، الثالثةى حيمل عل فرمبا ال، صولاأل

  . )ركالثالثة بني املعرف واملنى فرق يف احلمل عل

  .رهكما ذكوهو : أقول

ويصح تفسريه ، مات مثالً إذا واحد إالّ  مل يلزمه،كالفلك بني املفرد واجلمع كجاء بلفظ مشتر ولو

ستفساره تعذر ان إ و، صح تفسريه بأيهما،صنوانكالتثنية واجلمع  بني كجاء بلفظ مشترإذا  أنه ماك، به

  . صلاثنان لأل إالّ مل يلزمه

ما قال كثرة كوالفرق بني مجع القلة وال، صولينيما قال به بعض األك، ون اجلمع أقله اثنانك مث إن

فرق  ويف الثاين ال،  ثالثةاألول حيث املعيار الظهور العريف الذي هو يف ،يفيد يف املقام  ال،دباءبه األ

  . بينهما

، والعدد يف الثاين، األول قبل تفسريه باجلنس يف ،سكبالع أو ،دون اجلنسجاء بالعدد  لومث إنه 

  . أشبه ما القلم أو أو الدرهم أو فسره بالشاة إذا نه يقبلإف، ثالثة آالف ي علله: قال مثالً

 ،جرات يف بنايةباآل أو ،ةءفسره باخليوط يف عبا إذا ماك، يتعارف عده ففيه نظر فسره مبا ال إذا أما

  وقد ، خالف االنصراف ألنه ، الدخنحببأو 



٣٠٩

 أو ،بعدم القبول لو فسره بثالثة آالف مرة السالم عليه وأوىل، ليهإاملعيار املنصرف  أن عرفت

  . جل الزرعضرب املسحاة يف أرضه أل

ان كواقتصر ، ثالثة آالف: قال ولو: ( عند قول الشرائعكتبعاً للمسال قول اجلواهر أن ومنه يعلم

غري  ،)هولو حبب الدخن وحنو فيقبل تفسريه حينئذ مبا يتمول( :)هكفسره مبا يصح متلليه إذا  إبيان اجلنس

  . ظاهر الوجه

ره اجلواهر تبعاً ك ملا ذ،ثالثة آالف جزء إىل ةأفسره بقطعة واحدة تقبل التجز إذا يقبل ذا الكو

  .  املنفصل ال املتصلمك الك بأن املتبادر من ذلكللمسال

  .ان يقبلك أيضاًفسره بدرهم ن إ انكن إ و، وفسره بدينار قبل، واحداًيطلبين: ولو قال

عن ى خرأالدينار عبارة  ألن ، وأعطاه ديناراً واحداً قبل،مث فسره بدراهم، عشرة ي علله: قالن إو

  . ن فرق عقالئي بينهماكمل ي إذا ،عشرة دراهم

ان يفسره ك، تفسريه بالعددقبل، من جنس احلنطة أو ،فالن يطلبين من جنس النقد: قال ولو

  .بصاع من احلنطة أو ،بدينار

 ماى مل يزد عل ألنه ،نه أيهما قبلأنه وبي فإن ،من جنس احلنطة أو اً واحداًدينارما  إيطلبىن: ولو قال

  .  أعمل قاعدة العدل،مات والوارث مل يعلم أو ،أعلم أيهما ال: قالن إ و،أيهماى ن االنطباق علكمي

  



٣١٠

رهم ورجع يف تفسري  ثبت الد،ألف ودرهم ي علله: قالإذا ( :قال يف الشرائع ):١٣ مسألة(

  . )عشرة ودرهم أو مائة ودرهم: ذا لو قالكو، ألف ودرمهان: قال ذا لوكو، ليهإلف األ

الدرهم  ألن ، عليهمجاعرة اإلكبل عن ظاهر التذ، كء من ذليخالف يف ش بال(: قال يف اجلواهر

  . آخره إىل )ألف وعبد: أنه قالكف ،مميزاً وقع منطوقاً ال

  : قال شاعر، كذلكثرة االستعمال كويؤيده 

   ثالثة آالف وعبد وقينة

   باحلسام املهند)عليه السالم( علي وقتل

ما من جنس أالعطف ليس ظاهره  ألن ،مائة ودرهم: قال إذا كومثل ذل، ظهور فيما بعده فال

ألف  أو ،ألف ومائة درهم أو ، وألف وثالثة دراهم،مائة ومخسون درمهاً: قال إذا خبالف ما، واحد

  . به الشرائع ما أفىتك، وثالثة وثالثون درمهاً

عداد مبرتلة واحد انت األك فإن ،فيها بتميز واحدى أقر بأعداد خمتلفة وأتإذا ( :كوقال املسال

تميز متوسطاً بينها ان الك فإن ،انت متعاطفةكن إ و،قوله مخسة عشر درمهاًك ،ب فالتميز للجميعكاملرك

 األصلف، تأخر عنهان إ و،مائة درهم وعشرون: قولهك ،امهإى بل هو عل، ما بعده قطعاً إىل مل يرجع

 عودهى مث مثل مبا يدل عل )أيضاً كذلى ن قد يساعد العرف علكل،  به خاصة مبا قبله متصالًاختصاصه

  . آخره إىل ،اجلميع مبائة ومخسة وعشرون درمهاً وألف وثالثة دراهمإىل 

يطلبين زيد من : قال إذا ماك ،اجلميع إىل راجع أنه ان ظاهره العريفكقدم التميز و إذا ذاكو: أقول

: قال إذا ماك ،سراً أم الكر كيذ أن  من غري فرق بني،ومن الدنانري مائة ومخسة، الدراهم ألف وعشرة

  ويف ،  ونصف:األوليف 



٣١١

  . من جنس التميزأنه  الظاهر حيث إن، أرباعثالثة  و:الثاين

 نعم(: مثلة املتقدمة من الشرائع قالبعد األحيث إنه ، الم اجلواهركومما تقدم يظهر وجه النظر يف 

مثله يقبل فيه  وأن ،حقيقة  فهم انسياق الكذل أن ىبناًء عل، ن القبولك بغريه أمكلو فسره بعد ذل

  . )١()بل جزم به يف التحرير، فسري خبالفهتال

ال فلم مل إ و،قرارار بعد اإلكنفغريه من قبيل اإل، املتفاهم عرفاً إىل قرار ينصرفاإل ألن كوذل: أقول

  . واليت تأيت مما يفسره بغري الظاهر يقبل اجلواهر سائر املوارد املتقدمة

 مثل قوله ،قبله بعده من غري جنس ما ما أن يضر بظهور ون التميز املتوسط الكي قدمث إنه 

هي متيز  إذ ،أربعة أشهر وعشرة بالتاء: قال إذا ماك، ونكي  وقد ال،)٢(هر وعشراًأربعة أش: سبحانه

ان من امل كال إ و،فهو ان ظهور عند العرفك فإن ،ياماأليراد به  أن  فال يصلح،ركال املذ املؤنث

  .الذي يفسره املقر

ن ك مل يالّإ و، وواجده الذين مييزون بني فاقد التأنيثلم من أهل العربيةكان املتك إذا كن ذلكل

  .كاعتبار بذل

 يف الظواهر  أن األصل بعد،ذ بالقدر املتيقن يف مقام وجود الظاهر ال وجه لهاألخواحتمال 

 ،كثرقل واأل دائراً بني األاألمران ك و،ن ظاهركمل ي إذا هو فيما إمنا بالقدر املتيقن ذاألخمنا إو، احلجية

  .ان دائراً بني املتبايننيك إذا ان من موارد قاعدة العدلك الّإو

له بنصف جوزة ويؤ أن فال يصح، رادة نصف درهمإفالظاهر عرفاً ، له درهم ونصف: قال ولو

  . وبذا صرح اجلواهر تبعاً لغريه، مثالً

  قرار إ كذل إذ  قبل التفسري،نصف دينار، أردت بنصف: قال إذا نعم

                                                







٣١٢

  . أيضاًجديد مبا يشمل نصف درهم 

  . اراًكنإعد المه الثاين ال يك أن  وجه له بعد فال،ينار ونصف درهميلزم بنصف د أن أما

 ألن كولعل ذل، يف تفسريه للنصف إليه يرجع أنه  من،رشاداإل يكر يظهر النظر يف حمكومما ذ

  .ظهور ملثله يف نصف ما تقدم  الكذلكان كعرفهم 

وله يف نصف الدار من يؤخذ منه نصف درهم باعتبار دخ فهل ال، أردت به نصف الدار: قال ولو

ار كنإ أنه ىير العرف ال ألن ، أقرباألولان كن إ و،احتماالن ،قرارانإ ألنه يؤخذ أو، جهة القيمة

  .واملناط العرف، لنصف درهم

ولعل ، احتماالن ،مبهم أو  من جنس القفيزأيضاًاملائة  أن فهل الظاهر، مائة وقفيز حنطة: قال ولو

  . املائة مبهمةأن  ويف اجلواهر، عراف خمتلفةاأل

ان جواباً ك أو ،قفزةأاملائة  أن فالظاهر ،قفزة من األكم عليك :الؤان جواباً لسك أما إذا :أقول

  .دراهم أا فالظاهر ، من الدراهمكم عليكال ؤلس

  .ان جممالًك، مائة: قال ،قفزة من الدراهم واألكم عليك: قال ولو

 ،مثل أحدمها أو ،مثلهما ي عل:فقال، الد مائة قفيزخى وعل، عمرو مائة درهمى عل: قال لزيد ولو

  . وسط مبهماً واأل،ري ظاهراًاألخ واألولان ك ،مثل نصفهماأو 

  



٣١٣

  . ) شيء:ما لو قالك ،التفسري إليه انك ،ذاك ي علله: قالإذا ( :قال يف الشرائع ):١٤ مسألة(

 قلم: قال إذا ماك، ره باجلنسفس إذا فال يرد، عرفاً يقال للعدد وللجنس) كذا( ألن كوذل: أقول

   .تابكأو 

 ن العرف العامأ الّإ ،ما عن التنقيح واملهذبك ،ناية عن العددكدباء ان يف عرف األكن إ و)ذاك(و

  .ان املقر من اخلاص قدم عرفه للظهورك إذا نعم. العرف اخلاصى  مقدم عل،ان املقر منهمكإذا 

 أو  فسره بدرمهنيفإذا، داًكبشيء واحد مؤ ئني القرار بشيإ أنه ان الظاهرك، ذاكذا وك: ولوقال

  .ذاكذا وكذا وك: قال إذا ذاكو،  ألزم بالتفسري بالشيء الثاينالّإ و، قبلدرهم وقلم مثالً أو قلمني

يف قرار ان اإلك ومثله لو، قرار بالشيءريراً لإلكان تك: قال يف اجلواهر ،رر بدون العطفكأما إذا 

 :عند غريهم أو وقال يوم اجلمعة عندهم، ذاكزيد يطلبين :  عند مجاعةميسقال يوم اخل مثالً، جملسني

  . ن اعترافاً بشيئنيك مل ي،ذاكزيد يطلبين 

 درمهاً: قال أما إذا ،إشكالفال ، درهمنه إ :ان املقر صرح بالشيء يف تفسريه بأن قالكن إمث إنه 

ى المهم أخذ مبقتضك بصحة العربية يف دباء الذين يتقيدونان من األك فإن ،اجلر درهم بالرفع أوأو 

ذا ك ألن ،المه ببعض درهم قبلكفسر ن إ أنه يبعد ال بل،  من درهمأكثرن اعترافاً بكمل ي الّإو، العربية

القلم والثوب كفسره باجلنس  إذا ذا احلالكو، للمتعدد واملفرد والبعض درهم يف عرف الناس يقال

  . ون اعترافاً بالقلم الواحد والثوب الواحدكي أن  يلزماً فالكون مشتركي أن نكومن املم، وحنوه

بعض  أو ،بعض حنطة: قال إذا ماك، فالتفسري يقبل ولو حببة، ذا حنطة وحنوهاك: قال إذا أما

  مل ن إ بعض احلبة  حىتاألوليبعد قبوله يف  وال، درهم



٣١٤

  . ن خالف متفاهم العرفكي

 وهو ،ان الوصف لغواًك الّإو، يقل عن واحد ال ما أنه فالظاهر، ذا درهم صحيحك: قال إذا أما

  .قرارذ بظاهر اإلاألخخالف 

تب الفاضلني ك إىل فمن أراد التفصيل فلريجع، الم حول هذه املسألةك الفقهاء الأكثروقد 

  . وشراحهما وغريها

 )ذاك( فإن ، يف صحة تفسريه بدرهم فما فوقإشكالفال ،  بتقدمي درهم،ذاكدرهم : ولوقال

  . الواحدى المها ينطبقان علكو، بدل نئذ أووصف حي

 ، فهل يقبلبدالً أو ،ذا بعضاً موصوفاً به الدرهمكين أردت بإ: فسره بأقل من الدرهم قائالً إذا أما

  .احتماالن

  .  قبول تفسريه بالبعضاألصلى ان مقتضك،  من البعضكثرقرار باألإ أنه  يفكش ولو

يد كالتأ ،بالعطف ،ذاكذا وك: قال لو( أنه ظهار اجلواهريف است فقد ظهر مما تقدم ما، انكيف كو

  . ظاهر العطف التغاير إذ ،ى انته)ءيشيء ش: قال ما لوك، ةءالربا صلاملوافق أل

  



٣١٥

 ،قرارات دليل اإلطالق إل،البيانلزم أقراره وإصح ، حد هذينهذه الدار أل: قال إذا ):١٥ مسألة(

  .قرارهإذو يد فينفذ  ألنه ،ليهإعني أحدمها قبل ويلزمه التسليم فإن 

 غري ،الشاهدكفهو حينئذ ، األولقرار قراره يف التعيني خلروجها عن يده باإلإيقبل  ال أنه واحتمال

،  عن حقه يف التعينيك حيث مل خيرج بذل،حدهو أل: قال إذا ماك، يف اجلملة إالّ مل يقر هو إذ ،وجيه

 أنه قرارينإى عل ينه حيتوإف، قال لزيد  يف ما لوكالشن اإلكمبل أل،  هناكالم هناكمثل الى  جلرالّإو

قرار إ أدلةيفهم من  ال أنه والسر، الثاين إىل الشاهد بالنسبةكون ك في،نسان هو زيد اإلكذل وأن ،نسانإل

  . العقالء وحنوه النفوذ فيما أقر مطلقاً

خرج أالقلم لزيد قد   أوتابكال أن قرارهإب إذ ،به ام املقرإ يف شكالاإلى ت ألكل بذلكولو أش

  . ون بيده التعينيكي ه حىتكميل ال أنه فمن أين له التعيني مع، اجلامع عن يده

وتبعه ، ره الشرائع يف أصل املسألة وهناكما ذك، انا خصمنيك رخاآل ادعاها فإذا، انكيف كو

  . ذورناه من احملركيقبل قوله لو عني ملا ذ أنه  يفإشكال اجلواهر نوع ن يف أالّإ، الشارحان وغريمها

يد  أو، ون بيدهكي أن فرق يف الداخل بني ال إذ ،يعد خارجاً ي واملدعداخالً من أقر له يعد مث إن

  . تاب القضاءكما قرر يف ك، مينهأ

 ياملدعى البينة عل( لقاعدة ،حالفهإان له كللمقر له  نه له الأاملقر العلم بى اخلارج على ولو ادع

، حسب موازين الشرع أو ،املقر به للمقر له علماً أن ياملقر يدع حيث إن و،)ركمن أنى واليمني عل

  .وغرم يل حلف املدعكن فإن ،عدم العلمى عل الى املدع إىل نسبةالعلم بالعدم بالى حيلف عل أن فالالزم

ون مدعياً ك ي،رخاآلبل : وقال، له ر املقرك وأن،هذا أنه مث عينه، أحد هذين الشيئني لزيد: قال ولو

   دعاه واملقراحلف املقر له وأخذ ما  الّإ و،حلف فهو فإن ،حالف املقرإله ف



٣١٦

  .به ليس للمدعي يعترف بأن املقر ياملدع ألن ون للمقركبه ي

: وفيه، ففي الشرائع وغريه لزمه الضمان، بل لعمرو: مث قال، هذه الدار لزيدن إ :ولو قال املقر

  . غريه إىل يف يأخذ مال املقر ويدفعهكهلما   أوحدمهاأل أا مكعلم احلاإذا  ألنه ،نظر

به  ول حال بني الثاين واملقرقراره لألإقراره للثاين بعد إبأن املقر ب( وغريه له كأما تعليل املسال

   .ىانته )املتلفكان كف األولقراره إب

 ألنه ،ر عليهخآقراره يثبت حقاً إذه الدار ليس  إالّ نه ليس مطلوباًأنه بعد العلم بأ ب:فريد عليه

  .ذبهكمل يعلم  إذا يؤثر إمنا والطريق، طريق ألنه ،يصادم العلم قرار الاإلوخالف العلم 

نذرته :  قالك وبعد ذل، نذرته لزيد: فقال،لعمرو أو لزيدما إ ،نذر ديناراً أنه علمنا إذا ومثله

 حاله ،ل واحد ديناراًك ونعطي نأخذ منه ديناراً ثانياً أن ال، يقسم الدينار بينهما أو ولنه لألإف، لعمرو

  .لعمرو أو مدين لزيد أنه علم إذا حال ما

 يهماألنه أان علم بك إذا  ومل يفصل بني،حدمهانه ألأأقر ب إذا املال يقسم بينهماإطالق أن ويؤيده 

  . اله وبني مكقد حال بني املال يهمانه ألأيف صورة علمه ب ألنه ، آتية هناكعلة املسال أن  مع،مل يعلمأو 

، )عليهما السالم(عن أبيه ، عن جعفر، وينكعن الس، يف غري االستبصار،  املشايخ الثالثةىفقد رو

ى  مث مات عل،حدمها عندي ألف درهميف رجل أقر عند موته لفالن وفالن أل ،)عليه السالم( علي عن

فاملال ، قم واحد منهما البينةمل ين إ و،لأيهما أقام البينة فله املا: )عليه السالم( علي فقال ، احلالكتل

  . )١(بينهما نصفان

  .املال يقسم بينهم فإن ،مث أقر لثالث ولرابع اه يعلم احلال فيكوبذل

  مل تقم البينة  إذا هو فيما إمنا مهم بالتعددكذا حكبل و، م بالتقسيمكاحل مث إن

                                                

 



٣١٧

 ألن كوذل، حسب البينةى م علك حالّإ و، مثالًكهلما باالشترا أو حدمها خاصاًالدار أل أن ىعل

صلى اهللا عليه ( لقوله ،قرارلعمرو بطل اإل أا  وقامت البينة،هذه لزيد:  قالفإذا، قراراإلى البينة تقدم عل

نفس املقر ى نه علإ ف،قرار لإلتدع جماالً البينة ال إذ ،وغريه ،)١(ميانم بالبينات واألكأقضي بينإمنا  :)وآله

  . قراره فيهاإينفذ  ن للمقر حىتك تملا إ : والبينة تقول،نافذ

  . )غرم الثاين وال إىل  رفعتاألولولو صدقه (: كقال يف املسال

  .نفسه حجةى قراره علإا ليست له وبأ يقر ألنه كوذل: أقول

 ال يقوالن أو ،يتهما هلاكينفيان مل أو ،ليهما يدعيااك أن وهي،  تعرف صور املسألةكومن ذل

  . حوال الثالثةن األكأم انوا ثالثةك وإذا ،تالفخاالب أو ،نعلم

 من ، وجهان،حالفهإ األولقراره للثاين وعدم تصديق إتقدير ى وهل للمقر عل(: كمث قال املسال

املقر  أن ومن، قرارهإنه لو أقر لنفع أو، نه يدفع ا الغرم عن نفسهأو ،ركمن أنى اليمني علعموم 

ثبات مال ال حيلف إل إذ ،ل امتنع الردكن نه لوأو، وللأل أا ارهقرإللثاين ب أا ذب نفسه يف دعواهكم

   .ىانته ) حسناألولف، الغلطكذيب كقراره ما يدفع التيظهر إل إالّ أن  وهو حسن،غريه

، ونه يف يد املقر لهكيزيد عن  ول النه لألأقراره بإ فإن ،حالفه مطلقاًإله حق  أن الظاهر: أقول

الظاهر حسنه ( :كيف رد املسال ولذا قال يف اجلواهر، حلفهأ الّإت له بينة وانك فإن ،حيث ادعاه املقر

  ).ل حالى كعل

 مل يعلم وإذا ،البتى اذب حلف علك أنه ان املقر له يعلمك فإن ، أحلفه املقرفإذا، حال أي ىوعل

  ول مث للثاين وأعطاه للثاين  أقر لألوإذا، نفيه العلمى حلف عل

                                                





٣١٨

 أن  حق للثايناألول نزعه فإذا، قرار املقرإله حسب  ألنه ،تزاعه من الثاينول انقوهلم حق لألى فعل

ه حسب كان ملك أو ،هكمل أنه سواء علم ،ه بالزوالكقراره سبب مللإب ألنه ،املقر إىل قيمته يرجع مبثله أو

  . قرارالظاهر باعتبار اإل

قرار إ ألنه ،يقبل  فهل ال،مستقالًل واحد كهذه الدار هلذين : قال إذا ماك، ولو أقر املقر هلما دفعة

مها : قالت أو ،تان زوجيتاألخ: قال إذا ماكفهو ، قرار العقالء منصرف عن مثلهإودليل ، باملتنافيني

ان كمإلعدم ، ويلزم يف مثل الزوجتني والزوجني القرعة، يقبل ويقسم بينهما يف مثل الدار أو ،يزوجا

، املثل يف مثل احلنطة أو  القيمةرخاآلو، طي أحدمها العنييقبل ويع أو ،لكل أمر مشك وهي ل،التقسيم

 أو ،قرعةليهما با أخرج العني أل تعاسراوإذا، القيمة أو  املثلرخاآلأيهما العني و ي مل يتعاسرا أعطفإذا

  .احتماالت ،ل نصف الدار ونصف القيمة لعدم الترجيحكل يأعط

  . بالتقسيم فهنا أوىل، م يقسنهأقرار املتعقب ورناه من اإلكذ ماى بناًء علأما 

ما هو ك، كميل قرار مبا الإ ألنه ،أقرت مرتباً مل يقبل الثاين أو أقر فإن ،تني والزوجنياألخأما يف 

ما  أو البنت أو  مث يقر بزوجية خامسة،ماأل أو ،ربع زوجتهيقر بأن هذه األ أن مثل،  يف أمثاهلماكذلك

  .كأشبه ذل

ما لو ك، كيثبت خالف ذل إالّ أن ،لكأمر مشل كل ألا ،د القرعةقرار دفعة مل تبعان اإلكن إو

يصح هلا  جلهلها بأن املرأة ال أو  حراماًكا تزوجت بالثاين بعد ذلأ واألولزيداً زوجها  أن ثبتأ

  . زوجان

ففي ، يهماأل أا أعلم ال: وملا طولب بالبيان قال، حد هذينهذه الدار ألن إ :املقر قال لومث إنه 

 أو ، الحنصار احلق فيهما،يلهماكو إىل بالدفع أو ،ليهما برضامهاإدفعها (: واهر مازجاً مع الشرائعاجل

انت كيلهما كيد و ألن ،م املتداعيني اخلارجني عن العنيكانا معاً خصمني فيلزمهما حكم وكاحلا

  احتياطاً 



٣١٩

   .ىانته )كعدم العلم فذاى صدقاه عل مث إن

نسان واحد إماتا وورثهما  إذا ماك، مل جيتمعا يف علم قطعي إذا كذلكالم كون الكي إمنا :أقول

  .المك فال الّإو

 فإن ،وقد خيتلفان يف العلم وعدمه، أعلم  ال:لك وقد يقول،  هي يل:ل يقولكمث قد يتداعيان و

 القاعدة إىل  راجعاألمرف،  ال أعلم:ل منهماكقال ن إ و،صيلهتفى ان املقام من التداعي علك ياتداع

ل الذي هو كحتلّ املش ألا ،القرعةى القاعدة مقدمة عل أن رراً منكرناه مكملا ذ، بالتنصيف ال القرعة

  .موضوع القرعة

من له حق  إذ ،ليمهينفع يف تس ال أنه فالظاهر، مايل أا ين أعلمإ :فقط قال أحدمهاأما إذا 

 إذا للعلم يينفع يد املدع وال، الثاينكث  يف الثالاألمرف، يثبت حدمها وادعاء هذا الف ألاالعتراف اعتر

  .ما هو واضحكمثل هذه اليد املتأخرة ليست حجة  إذ ،عطاء املقرإعليها ولو ب استوىل

 يعلم ال ألنه ،أحدمها إىل حيق له تسليمه  ال،حدمهاأل أو هلماما إنه إ : قال املقرفإذا ،انكيف كو

 وفسره )ليهماإدفعه (: حيث قال، الشرائعى  علكملسالي واكركالل كشأولذا  ،بعضه له أم ال أو لهكأنه 

  .شكالمبا يرفع عنه اإل) مكاحلا أو يلهماكو أو برضامها (اجلواهر يف عبارته املتقدمة

بل الالزم ، أيضاًليهما إ مل حيق له التسليم ،غريمها أو ليهماك أو حدمهاأل أنه أعلم ال: ولو قال املقر

 فإن ،كونه جمهول املالكول ليهماك أو ية أحدمهاك مللان حمتمالًك الّإو، فهو األمرظهر  فإن ،حصفعليه ال

  . ك عمل بقاعدة العدل بني الشخصني وبني جمهول املالالّإين واألمرظهر أحد 

ان القول قوله مع ك ،حدمهاا ألأأحدمها علمه ب أو ولو ادعيا معاً(: قال الشرائع مبا مزجه اجلواهر

   .ىنتها )العلم ينفى ميينه عل

  .ما تقدم وجهه يف مثلهى اً بينهما علك مشتراألمر حلف صار فإذا، كذلكوهو 

  : قال ولو



٣٢٠

نقل تردد الفاضل وولده من غري ن إ و،به اجلواهر ما أفىتك، ان باطالًكللحائط  أو هذا لزيد

  . ترجيح

  .ليس له  هذا لزيد أو:فهو مثل، قرار عنه اإلأدلةفالنصراف : األولأما 

الماً ك يعد األولبعد اتصاله ب ألنه ،قراراراً بعد اإلكنإن كمل ي، ليس له هو لزيد أو :ولو قال

  . اراًكنإاملنفصل الذي يعد كوليس ، منه واملوصوف والوصف واملستثىن املستثىنك ،واحداً

يبطل  أن ل مقر يندم فوراًكن كم أالّإ و،قرارار بعد اإلكنمن قبيل اإل أنه وأما احتمال الصحة فهو

  . كغري ذل إىل ،يطلبين ال أو يطلبين أو ،ال هي زوجيت أو: ن يقولأك ،كقراره مبثل ذلإ

  .قراراراً بعد اإلكن إ لغواً الالم يعدكمثل هذا الن إ :وفيه

لفائدته فليس  أنه للمسجد  ومعىن،حدمهاقرار ألان ظاهره اإلك، للمسجد أو هذا لزيد: قال ولو

ون الشيء كي أن املسجد واملدرسة وحنوه مما يصلحمثل حائط ائط حلان ك إالّ إذا ،للحائط أو مثل

  .موقوفاً له

 معىن ال إذ ،ليده أو، لرأسه له أو هو: قال أو، للشجرة أو ،للدابة أو له: قال ومثله يف البطالن لو

رار قإ(يشمله  قرار فالالم ظاهراً يف اإلكجيعل ال نافع لرأسه ال أنه رادتهإتصاص للدابة وخاال و،كلذل

  . قرينة من اخلارجكان هناك إالّ إذا )العقالء

 ي،وتبعه اجلواهر يف وجه قو، ون النصف لهكاألقوى : قال يف القواعد، هو له وللحائط: ولوقال

 كاً فيلغو بعد اعترافه باحنصار امللكون احلائط مالكون اجلميع لزيد المتناع كبل رمبا احتمل : قال

  . فيهما

ون النصف لزيد ففيه بعد كوأما ، قرار بهوجه له بعد عدم اإل فال، لزيدون اجلميع ك أما: أقول

   ،الم أشبه باللغوكمثل هذا ال حيث إن، التأمل يف أصله



٣٢١

اء رالم من جيمع بني اهلكتنون بعي ولذا ال، يراه العرف لغواًثرياً ما كاللغو ى الم املشتمل علكذ الإ

قرار  اإلأدلةف، والثالث بعوضاً وما أشبه  زيداًرخاآلفساء وقلت مائة أحدهم اخلن: قال إذا ماك، والصحيح

حيث ، فهو لزيد وعمرو: قال إذا ماكفهو ، وجه جلعل النصف لزيد ال أنه يرد عليه، منصرفة عن مثله

  .كم لذاكم منه هلذا وكيستفسر 

البشر حد ون ألك مل يلزم بأن ي،طائر فيها أو مث فسره رة، لذي نفس يف الدارنه إ :ولو قال

 عدمه األصلف، كذلكان كوحيث ، ك ملثل ذل)قرار العقالءإ(مشول ى دليل عل ال إذ ،املوجود فيها

  . فتأمل

  



٣٢٢

وقد ، قرار باهول يف املقر بهمن اإل ألنه ،هذا القلم لزيد مسع أو هذا الدفتر: قال إذا ):١٦ مسألة(

خالف أجده يف  بل يف اجلواهر بال، احوتبعهما الشر، تبهك يف مجلة من مة الشرائع والعالكبذل أفىت

  . كامللى م يده علكيف قبول تعيينه استصحاباً لبقاء ح  حىتإشكال  بل وال،كشيء من ذل

  . قرارلزوم اإلى  مقتضكن ذلأل أو: أقول

 إذا ذاكو، ال املقر له واملقر بهكون اهول ك حيث ي،لعمرو أو أحدمها لزيد: قال لو أنه ومنه يعلم

نعم : وقال عمرو، حدمها بأحدمهاأحدنا مطلوب أل: قال زيد إذا ماك، التردد يف املقر كذل إىل ضيفأ

شعري أول  أو حدمها مبن حنطةأحدنا مدين أل: قال إذا ماك،  املتعلقكذل إىل ضيفأ أو ،كذلكهو 

  . كغري ذل إىل ،أول الشتاء أو الصيف

: فقال زيد، تاب لزيدكهذا ال: قال إذا ماك، نييف مقام التعي أو، ر املقر له يف املقامكأنإذا مث إنه 

قرار يف خصوص اإل ال، سألة منفردةر الشرائع وغريه املكان ذك  أن األوىل يظهركوبذل ، ـليس يل

عينه  وليس ما، ليس يل يف املعني: منا يقولإو، قرارر صحة اإلكين ألنه ،ن للمقر له أخذهكمل ي ـ باملبهم

  الاألولويف  ،)املقر (ركمل جيدها أحلف املن فإن ، ففي الثاين عليه البينة،بهميف امل رخاآلبل يل الشق ، يل

  .هكيظهر مال أن  إىلاملقر وله انتزاعه وحيفظه به يف يد  املقركيتر أن مكمنا للحاإو، ون شيء مربوطاً بهكي

منا له أخذه إ و،مكاحلاى  عدم أحدمها علاألصلف، معني ال ألنه ،يناألمرم بني كمنا يتخري احلاإو

م ويل ك واحلا،كان من جمهول املالكونه هلما كرا كليهما ملا أنك ألن ،يظهر صاحبه وحفظه حىت

  .القاصر

 حيث إنو، ان عليه تقسيمه بينهما لقاعدة العدلك الّإ و،حدمهانه ألأم بكمل يعلم احلا إذا ن هذاكل

  . م حوهلا هنا فراجعالكأطال اجلواهر الن إ و،ها هناكبباب القضاء نتر املسألة أوىل

  



٣٢٣

   ). لزمه مثانية،بني درهم وعشرة ما ي علله: قال لو(: قال يف القواعد ):١٧ مسألة(

 وعلله الشيخ ،رة وجامع املقاصدك عن املبسوط والسرائر واجلامع والتذمةاركونقله مفتاح ال

  . واحللي بأن ما بني الواحد والعاشر مثانية

  . من املبهم الذي يلزم عليه تفسريه  بل هو،انية عرفاًيفهم مث نه الأل، فيه نظر: أقول

  . كغري ذل إىل ،ما بني الواحد ومخسة أو ، ما بني الواحد واملائة:قال إذا كذلك  أن األمرومنه يعلم

  .  العدم يف الزائدصالة أل،ما بينهما أنه ته أقل قدر يصدق عليهكولو مات أخذ من تر

فاية كفالظاهر ، لفما بني مائة واأل يتعطوا من ثلث اء الصالةقض أو اةكين مدين للزإ: ولو قال

 أن  فاحتمال،املائة يف املثال أي قل مع احتمال األ،كياها حيث يعرب مبثل ذلإقرار عطاء مائة الحتمال اإلإ

  . األصلاملائة ينفيه  إىل ،يريد أزيد من املائة

، الزنا باحملارمكاحلد  يانا متحدك إذا ،أربع مرات حد، الط أو زىننه إ :مكعند احلا ولو قال

  . احلرق ليس حدمها أن لوضوح، نه حيرق أوحينئذ يقتل ال

ن التعزير كمل ين إ و،فعليه التأديب، ل حالى كفعل حراماً عل ألنه عزر، قبل أو بأنه زىن: قال ولو

 بدون كيتر رمات فال بني اللواط والسرقة حيث يفهم املناط من روايات احملاألمردار  إذا ماك، حدمهاأل

  . عقاب

  .حد عطاه عشرة والأ، سرق منه عشرة أنه  أو، باالستدانة عشرةزيد يطلبينما إ :قال ولو

، صل يف املالشيء عليه لأل  فال،حيث عليه التعزير، له بشهوة مثالًقب أو ،يطلبه عشرةما إ :قال ولو

   .مجايلتأمل للعلم اإلى عل ، بالشبهةأوالن احلد يدر



٣٢٤

، احتمل دخول الطرفني وخروجهما، عشرة إىل من درهم ي علله: قال ولو(: ل يف القواعدقا

  . عن التحرير والدروس وشرح الفخر مةاركونقله مفتاح ال ،)وخروج الغاية

وقد ،  عدمهاألصل فكوكوما عداه مش، املتيقن ألنه ،فاية درهم واحدكالقاعدة ى مقتض: أقول

  .القاعدةى يهم نقلها بعد ما عرفت من مقتض االحتماالت مبا القوال وأطال الشارح يف نقل األ

ول العدد وهو أ تزيد كن أل، لزمه مخسة ومخسون،أردت اموع: قال ولو(: القواعدقال مث 

  . )آخره وهو العشرة مث تضرب اموع يف نصف العشرةى الواحد عل

تعمل عمل اجلمع  أن ك فلالّإ و،ره خالصة احلساب وغريهكوقد ذ، هذا أسهل الطرق: أقول

  .مثالً

نه إ :قال لو أنه ماك، يفسره ببعض درهم أن  صح،عشرة دراهم إىل يطلبين ما بني شيء: قال ولو

 أواحلدود تدر،  عدم الزائدصالةنه يعزر بقدر القبلة ألإف، الدخول إىل بني القبلة فعل معها حراماً ما

  . واهللا العامل ،)١(بالشبهات

  

                                                





٣٢٥

ل ى كثبت الدرهم عل، درهم أو درمهان : أو،درمهان أو درهم ي علله :املقر قال لو ):١٨ مسألة(

عدم علمه ى درمهان حلف املقر عل أنه املقر لهى فلو ادع، االعتراف منه إىل واحتاج الدرهم الثاين، حال

ى  علكثرحيث احتمل لزوم األ، كخالفاً للمسال، وهذا هو الذي اختاره اجلواهر،  من الثاينئ وبركبذل

 أو دينار ي علله: قال لو أنه بل عن أول الشهيدين، يسمع قرار فالالرجوع عن اإلك ألنه ،ة بهأتقدير البد

  .  االلتزام بلزوم الدينار،درهم

: قال ولو. األولولزوم ، احتمل املطالبة بالتعيني، مائة أو ألف ي علله: لو قال: وعنه يف الدروس

  .الثايناحتمل لزوم ، ألف أو مائة ي علله

 فال يقاس )قرار العقالءإ(قراراً يشمله إون السابق كيرفع  )أو( حلاقإ إذ ى،خيف ال ل ماكويف ال

  .الثاين ادعاء حيث إن، عطيته لهأان يطلبين زيد ديناراً فك: قال إذا  مباكذل

  . يف اللزوم مبقتضاه ىالم نصاً وفتوكضرورة اعتبار متامية ال: بل يف اجلواهر يف ردمها

  . تاب القضاء من آداب القاضي فراجعكر يف كلعله أراد بالنص ما ذ: ولأق

 أو قراراً باثنني قدمإ ليس  األولحيث إن، العرف )فأعطيته(وبني  (درمهني أو درهم(والفارق بني 

  .قرار وادعاءإحيث إنه  خبالف الثاين، خرأ

يطلبين : قال  عدل ما لوقاعدةَ  والقرعةً صلحاً وال  الكثر يف عدم لزوم األكورمبا يقال مثل ذل

ن املقام ليس مثل الدرهم ك ل،بعري أو يطلبين شاة أو ،شاة قيمتها عشرون أو ،شاة قيمتها عشرة

  .القرعة والصلح عند من يرامها أو ،جراء قاعدة العدلإفالالزم ، مها متباينان عرفاً إذ ،مهنيروالد

ذا كافعل  قال له وعطاه ماالًأحيث ،  قضاءحج أو صالة قضاءما إ يطلبهنه إ :قال إذا كومثل ذل

  جتري هنا قاعدة  ن حيث الكل، قال أيهما أنه يفنس ،مثالً عين بعد مويت



٣٢٦

  .)١(لكل أمر مشكا لإلالزم القرعة فاف، العدل

ين إ :كقال بعد ذل إذا يقبل منه قاعدة العدل الى مثل الشاة والبعري جمر أن وحيث قد عرفت

 إىل انت املسأله حباجةكن إ و،قرارار بعد اإلكن من قبيل اإلكذل ألن ،ه شاةؤاعطإالالزم  أن رتكتذ

  . أكثرتأمل 

 إذ ،يطلبه شاةنه إ  فقال الطرف، أحدمهاى عليهيطلب املدع أنه ىالبينة عل يومثله ما لو أقام املدع

 يحدمها فنسبأى أوص أو ،ان ناذراً أحدمها فنسيك إذا ذاكو، حجية لقوله يف رفع قاعدة العدل ال

  . الوصي

 األصلان ك، بلإعليه  ست وعشرون حىت أو ،اةكعليه شاة ز باله مخس حىتآ أن  يفكلو ش نعم

  .عطاء الشاةإفي كفي، عدم الزيادة

سرق زيداً  إذا كذلكو، انكأيهما  أنه يمث نس، جراء القاعدة لو غصبه أحدمهاإومثل ما تقدم يف 

، يفرض الشاة بدرهم مثال أنه جراءيفية اإلكو، جراء القاعدة معهماإيه نه يلزم علإف، عمرواً بعرياً أو شاةً

 يلعمرو بدينار فيعط أو ونه مطلوباً لزيد بدرهمك مردد بني األمرف، عشرة دراهم أي ،بل بدينارواإل

، حد عشر اخلمسة لصاحب الدرهمأواحد من  ،ونه مديوناً بهكنصف احملتمل  ألنه ،مخسة دراهم

مرة بني املديون ،  جتري قاعدة العدل مرتنيكوبذل، ر اخلمسة لصاحب العشرة عشوعشرة من أحد

  . ل دائنكون قاعدة العدل جرت بني املديون وبني كوما ت، ننيئومرة بني الدا، والدائنني

  

                                                





٣٢٧

وقد ، قررت اأنت كهذه هي اليت : ألفاً وقال إليه مث دفع، ألف ي عللفالن: لو قال ):١٩ مسألة(

، كقرارإهي اليت أردت ب،  ألف دينار آخرك هذه هي وديعة ويل علي:فقال املقر له، عنديانت وديعة ك

 )علي(  لصدق،القول قول املقر مع ميينه أن  ـليهمإ نسبته كما يف املسالك ـ كثرفالشيخ واحملقق واأل

يف ى تعد أنه تملاحمل وأن ،ة عن ألف آخرء الرباأصالة إىل ضافة باإل، فسره ا قبلفإذا، أيضاًعن الوديعة 

  .تالفها فصارت عليهإالوديعة ب

 والوديعة ليست يف ،الثبوت يف الذمة يتقتض )على( لمةك ألن ،القول املقر لهن إ :وقال بعض آخر

  . خالف الظاهرى فتفسريه ا تفسري عل، ذمةلا

  . ولذا اختاره املشهور، عرفت ما: وفيه

نعم توقف فيه الفاضل ، سرائره يكمن احللي يف حمالّ  إ خالفاًكمل أجد يف ذل: بل قال يف اجلواهر

  . حواشيه عليها يكيف القواعد والشهيد يف حم

 جاء بهإذا حيث إنه ، ثوب لزيد ي عل:قال إذا ماك، فرق بني النقد والعني ال أنه ومما تقدم يظهر

  .هذا هو قبل وقال

  .ان له حق احللفكر خصوصياته املقر له كولو أن

ال إو،  قدم قول املقر له للرواية اخلاصة،بل قرض: وقال املقر له، وديعةعلى ا إ :قال املقر ولو

  . القاعدة التحالفى ان مقتضك

يل : يف رجل قال لرجل، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، سحاق بن عمار يف املوثقإ ىفقد رو

القول قول صاحب : )ه السالمعلي( عبد اهللا فقال أبو، نها وديعةكول  ال: فقال الرجل، ألف درهمكعلي

  . ايف والتهذيبكذا رواه الك ،)١(املال مع ميينه

 ألف عن رجل استودع رجالً، )عليه السالم(احلسن  أيب عن، أيضاًعنه ،  املشايخ الثالثةىورو

  وقال، انت عندي وديعةك: فقال الرجل، درهم فضاعت

                                                





٣٢٨

  . )١(انت وديعةك أا يقيم البينة إالّ أن هاملال الزم ل: قال ، قرضاًكانت يل عليك إمنا :رخاآل

، النتائج يخمتلفان وال يالحظ يف الدعاوما عنوانان  أل،الالزم التحالف يف غري هذا املورد أن أما

  .تاب القضاءكرناه يف كما ذك، بل املصب

دمي للثاين  ال التق،ان التحالفك، بل استأجرا: جروقال اآل، بعت الدار يل بألف: فلو قال أحدمها

  . عدمهاألصل فكوكوانتقال العني مش انتقال املنفعة حمقق أن حبجة

ويقول ، مضاربة: حيث يقول أحدمها ، يف باب املضاربةكالم يف ذلكرنا بعض تفصيل الكوقد ذ

  .قرض: رخاآل

حيث ، رتهكخالفاً ملا يظهر من تذ، مانة وبني الوديعةي عن الفاضل الفرق بني األكان احملكولذا 

  . طبق القاعدةى عل الروايتني علج

هي اليت أقررت :  فقالاألولر يف كوجاء بألف وفسر مبا ذ،  يف ذميت ألفكل: لو قال املقرمث إنه 

ذمته قد  وأن ،كان ذلكمما اختاره احملقق إلك، فالظاهر القبول، وهذه بدهلا انت وديعة تلفتكوقد ، ا

، وا يف ذمتهكيفية كالمه تفسري كما يف ى ر بأن أقصولذا علله اجلواه، صارت مشغولة بسبب التعدي

  .ما يف ذمته بدل عنها وأن ،يف ذمته أا بار عنهاخاإلتفريط فصح  أو تلفت منه بتعد ألا ولعله

تثبت يف  العني ال ألن ،خيلو من قوة عدم القبول ال(:  بعد احتماله القبول قالكن يف املسالكل

فال ، ليهاإقرار ومل يلتفت ثري من الدعاوي اازية يف اإلكوقد تقدم ، قيقةالم احلك يف الاألصلو، الذمة

  . )وجه لتخصيص هذه

  انت وديعة حال كا إ :قال إذا من القبول ما يستثىن أن وينبغي: أقول

                                                





٣٢٩

تسمية الوديعة املوجودة يف الذمة خالف  إذ ،مث تلفت وهذه بدهلا، انت موجودةكقراري وإ

فالالزم ، واعتراف بوجود وديعة، هذهاعتراف بألف عليه هي :  اعترافانكل ذلفله يف مث، الظاهر

  .مهاؤعطاإ

الم ى كل اجلواهر علكولعله لذا أش، العدمى ولذا قو، الم الشرائعك من ك فهم ذلكولعل املسال

 ون الشيء يف الذمة وديعةكرادة ااز وهو إغايته  ألن ،القبول أرجحن إ :املقاصد الذي قالجامع 

  .ىخيف وفيه ما ال: فقال. بالقرينة إليه  وااز يصار،كذلكسببها  أن باعتبار

 ما ألن ، مل يقبل،انت وديعةكوهذه اليت أقررت ا ،  يف ذميت ألفكل: قال لوأما ( :قال الشرائع

 ماى ل والشهيدان واحملقق الثاين عمةوتبعه العال،  املبسوطكذل إىل سبقه وقد، )ون وديعةكي يف الذمة ال

  .ي عن بعضهمكح

 )يف الذمة ما(ان املقر يعرف معاين ك إذا ورةكاملعاين املذى حتمل عل إمنا هذه املسائل أن ىخيف وال

ى ادع فإن الّإو، ما يف اخلارجكيف الذمة ليس  ما وأن ،ون يف الذمةكت العني اخلارجية ال وأن ،)علي(و

فال ، مل يعترف بغريها ألنه ،حال أي ىلف علان ممن حيتمل يف حقه مل يثبت عليه غري األكاجلهل و

  . )١(قرار العقالءإيشمله 

: قال لو(:  بقولهكره الشرائع بعد ذلك واليت منها ما ذ،راألخالم يف بعض الفروع كومنه يعرف ال

  ).قرارهذب إلكم ألنه مل يقبل، نت أظنها باقية فبانت تالفةكانت وديعة وك: ودفعها وقال، ألف ي علله

 يتقتض )ىعل( ألن ،وا عليهكجيامع  تضمن ال وجه الى تلف الوديعة عل إذ : بقولهكه املسالوعلل

يوجب الضمان مناقض جلميع  وجه الى قرار علفتفسريه بتلفها قبل اإل، صريورا مضمونة عليه لتعديه

  .  فال يسمعكذل

                                                





٣٣٠

  .قرار قبلتلفها بعد اإلى ادع لو أما :مث قال الشرائع

، غري منافية له األوىلى والدعو،  بني االلتزام ا وغريهكمشتر) ىعل( أن جلواهر منيف ا  ملاكوذل

الطالب ى فعل، وقد أطال شراح الشرائع والقواعد وغريهم يف بيان وجوه املسألة والنقض واحلل

  . مراجعتها

 إالّ أمني وليس عليه ألنه ،بثمنها مدعياً تلفها قبلى  مث أت،عندي شاة لزيد وديعة: ولو قال

  .طلبها املقر له إذا ،)١(اليمني

خالف  ألنه ،مراده باملائة قيمة الشاة مل يقبل أن ىبشاة وادعى مث أت، مائة لزيد ي عل:قالأما إذا 

  .الظاهر

 كمع صالحية املدة لذل ـ ربتكا إ :برية وقالكبشاة ى مث أت،  عندي لزيد شاة صغرية:قال ولو

قراران فتلزمه شاة صغرية إ أنه فالظاهر، قررت فهي لزيد أماا إ :قالو، بدون صالحية املدة أما ،قبلـ 

  . أيضاً

  

                                                





٣٣١

حنو  أو مائة أو أشبه عشرة ما أو البضاعة أو ةالداب أو ارله يف هذه الد: قال إذا ):٢٠ مسألة(

لي كو الحنى باع منه له بقدر مائة عل أنه هل املراد، التفسري إىل قرار املبهم الذي حيتاجان من اإلك ،كذل

قدر املائة  أن  أو،أحد النحوينى اشتراه منه باستثناء قدر مائة عل أنه  أو،كحنو االشتراى عل أو ،يف املعني

  . من االحتماالتكغري ذل إىل ،يف احليوان رش جناية أرهن أو أو جعالة أو منه ملصاحلة

  . قرضاًكانت سه دفع يف مثنها مائة وهو اشتراها لنفنه إ :قالن إ و:كبل قال يف املسال

رة والتحرير والدروس وجامع كاملبسوط والتذ يكيف القواعد وحم وحنوه ما: قال يف اجلواهر

الم كمث ناقش اجلواهر يف ، مةاركذا يف مفتاح الكو،  يف املسألةاملقاصد يف العبد الذي فرضوه مثالً

  . عريفتعبري  ألنه حمتملنه إ :وفيه،  ليس من حمتمالت اللفظك بأن ذلكاملسال

 ،المه بأن عشرها لهك الدار بألف ففسر  مثالً،القدر الذي يفسره باملائةى يسو أن فرق بني مث ال

 أوى يسو ونه الك لشمول اللفظ له و،جزء من عشرين جزء له مبائة: قال له إذا ماك ى،يسو الأو 

  .ىخرأألة مسى يسو

 حلف أو نذر أو أو، كله بذلى أوص أنه و أ،نه أراد الوصية له باملائةأفسره ب إذا وهل يقبل تفسريه

  . خيالفه اللفظ تفسري ال ألنه الظاهر القبول، وعده ا أنه أشبه مثل ما

  وبيعت ودفع،له مبائة من مثنها قبل ىأوص أنه أردت: قالن إ نهأ ب:وتبعه اجلواهر، كأما قول املسال

 ألنه ،املقر لهى برض إالّ كن له ذلكمثنها مل ييعطيه املائة من غري  أن أراد لو  حىت،من مثنها املائةإليه 

خالف أجده بني   بال:الثاين بل قال، هكبترى يرض إالّ أن  فوجب البيع يف حقه،استحق املائة من مثنها

  الوصية ليست  إذ ،فغري ظاهر الوجه، تب السابقةكمن تعرض له من ال



٣٣٢

ن ال تنفذ ك ل:يقول أن فله، كري ذلن للميت دين مستوعب وغكمل ي إذا بل، الزمة النفوذ مطلقاً

والوصية ليست خاصة ، ن الرجل مل يقبلكل: مث قال،  عليهاجيابجريت صيغة اإلأ: قال إذا ماك، الوصية

  . نشاء الوصيةإبل بان ، بالنافذة

 ، من الثلث ومل جيزه الورثةأكثر ألنه ،ن منع بعضهكبأن يعطوه املائة من الدار ميى أوصإذا مث إنه 

أشبه بعض الورثة  ما يصاحل أو  أوىيشتر أن ال وصية بالعني فيصح إذ ،لزوم البيعى دليل عل زم ال لوإذا

نعم : أنه لذا قال اجلواهركو، رناهكذ ماى حيمل عل أن هم من هذه اجلهات يلزمإطالق ف،املائةى فيعط

  .مرادهم مع احتمال الثلث أن الظاهر

يفسره مبا ينطبق اللفظ عليه من الوعد  أن فله، بهمان من املك ،هذه املائة لدار زيد: قال ولو

  . كغري ذل إىل ،اً مقيداً باشتراء الدار ورهنه الدار منه باملائةكه له ملكوالوصية ومل

  . ان القول قول املقر مع ميينهك ،ر املقر له شيئاً من تفسريهكأن فإن :قال يف الشرائع

ين إ: قال إذا ماك، حالفجمال لإل ر مطلقاً فالكأن  أما إذا،ثبات شيء آخرإر مع كنأن إ هذا: أقول

  .انكال أطلب منه مائة بأي وجه 

 اشتراه صح تعويالً فإن ،أقر حبرية عبد يف يد غريه مل يقبل ولو( :بعد مسألة املائة قال يف القواعد

  . )قول صاحب اليدى عل

يصح بيعه ومل يبد  ف النه وقأب أقر إذا ماك، كل أمثال ذلك يف كذلكليس  أنه والظاهر: أقول

ن كقرار مل يعند اإلنه إ يقال فال، ك يشمل مثل ذل)قرار العقالءإ( ألن ،بعد اشترائه سبباً مصححاً للبيع

  .قرارإان له مل يصدر منه ك وعند ما ،نفسهى عل

غري  إىل ،احهاك طلقها مل يصح له نفإذا ،زوجة فالن بنت زوجيت املدخول ان إ :قال إذا كذلكو

  .مثلةمن األ كذل

  . ولعله يأيت هلذه املسألة مزيد فروع

  



٣٣٣

، )قراراًإان ك، مائة أيب من مرياث أو له يف مرياث أيب: قالإذا ( :قال يف الشرائع ):٢١ مسألة(

حنومها من  دين أو أو  بوصيةكون استحق ذلكوقد ي ،ة أبيهك ملا علله اجلواهر بأن املراد تركوذل

  . ةكون يف التركاملتعلقات اليت ي

الوعد كان كو، قراراًإن كمل ي ، أيبمن مرياثي من أو ،يف مرياثي من أيب: ولوقال(: مث قال الشرائع

اً لغريه كونه ملكفال جيامع  إليه م بانتقالهكنفسه وح إىل نه أضاف املرياثأ بكوعلله يف املسال، باهلبة

  . )حلصول التناقض

قرارين ال اإلكعنهم  يكلف وغريه يف احمل ولذا صحح املخت،الظاهر عدم الفرق عرفاً: أقول

من  يعين املطلقات خترجوهن ال: تعاىل بقوله كومثل له املسال، مالبسة  بأدىنضافةتفاء يف اإلكلال

ب اخلرقاء الح كوكذا إ: (قولهك و،)٢(تم شهادة اهللاكوال نو ،زواجواملراد بيوت األ ،)١(بيون

  . رفيةمثلة الع من األكغري ذل إىل )بسحرة

له ( وبني )له يف مايل(ومن الناس من فرق بني ، له يف مايل ألف مل يقبل: ولو قال(: مث قال الشرائع

   .ىانته )ماالًى ملال يسماداراً وبعض ى تسم  بأن بعض الدار ال)يف داري

به احملقق  ما أفىتك، ال يقبل  حىت)له يف مايل ألف(تناقض يف   وال،عرفت عدم الفرق  قدكنكل

  .قرار صيححإنه أحيث أفتوا ب، خرينخالفاً آل، عض آخروب

 أو، بسبب صحيح أو حبق واجب: لفظة ،تناقضألنه  روه باطالًكيضيف فيما ذ أن فرق بني وال

 دون ضافةحيث قالوا بالصحة مع اإل، خالفاً للشرائع وآخرين، عرفت مل يضف ملا أو، جمرامها يجير ما

  بل يف ، مل يضف إذا ما

                                                

 

 



٣٣٤

  . أضاف صح بال خالف فيه بينهمإذا نه إ :اجلواهر

 ذهب مجاعة من املتأخرين(: كقال املسال، ضافةل ولو بدون اإلكرناه من صحة الكوملا ذ: أقول

ى وتبعه عل، المهكآخر  إىل ) منهم املختلف والشهيد وهو قول قوي، مطلقاًكذلكقرار قبول اإلإىل 

  .  اجلواهر وغريهكذل

 له يف شياهي :فهو مثل، ه شاة مشتراة منهاؤعطاإفالالزم ،  صحله يف درامهي شاة: ولو قال

  .ما سبق يف مثلهك، حيتمل الوعدنه إ :يقال إالّ أن اللهم، همادر

، احتماالن ،ظاهره وعد أن  أو،مهارها منهاإفهل ظاهره لزوم ، له يف درامهي زوجة: قالأما إذا 

  .  عدمهاألصلان ك ك شفإذا،  تابع للعرفاألمرو

نه أفهل يقال ب، يعقل أشبه مما ال ما أو، مائة يف مائتني أو، رباع الدارأية مخسة كله مل: لولوقا

نه مستحيل جمموعاً ومل يتعلق به أل أو، ن واملستحيلكقرار باملماإلكفهو ، ل والباقي باطلكاعتراف بال

  .قرار عدم اإلاألصلان ك كش ولو. احتماالن، فاجلميع باطل، قرار واحد إالّإ

م والبنت األ أو تاناألخهاتان : قالأو  ،يف احلال احلاضر هذان زوجاي: لو قالت له ماومث

  . مثلةفرقاً بني األى ولعل العرف ير، نهذه اخلمس زوجايت اآل أو ،نزوجتاي اآل

حيث نعلم ، أنا قتلتهما: قال أو ،مثالً هذان ولداي وأحدمها يساويه عمراً: قال إذا ذا احلالكو

 ،ركوهي بعد ب ،دخلت يف قبلهاأأنا : مثل، كغري ذل إىل ،رخاآلالنا قتل ك: قال أو، أحدمهانه مل يقتل أب

  . واهللا العامل ،ب مثالًيتحقق ملموسة األ نه باشرها بغري الوقاع حىتأفهل يقبل ب

  



٣٣٥

  . قرار املستفاد من اجلوابيف اإل ):٢٢ مسألة(

  . )قراراًإان ك، قبضتهاأ أو اردد: فقال،  ألفكيل علي: قال لو(: قال يف الشرائع

قطع  إىل فاية نسبتهك وال،موضع وفاق أنه رةكذبل عن ظاهر الت، خالف أجده فيه ويف اجلواهر بال

  . صحاباأل

ثبات اإل إىل ان الثاين حيتاجكوحيث ، نه ردهأه بؤوادعا، لفقراره باألإظاهر يف  ألنه كوذل: أقول

 ل رد اليمنيكنن إ و،حلف أخذه فإن ،حيلفه أن  أوكذلى  عليقيم البينة أن  فله،يثبت م عليه حىتكحي

  . ثبات عليهول يف اإلكفاية النكتاب القضاء احتمال آخر بكرنا يف كوقد ذ، املقرإىل 

 أو ،عطيتهأنسان فعطيها إلحولتها أل أو ،تين منهاأ حنو ابر،م أمثال هذا اجلوابكح ومما تقدم يعلم

  . كأشبه ذل ما أو قضيتها

 ال أو،  عليكشيء ل ال: يقول أن  وله احلق يف،قراراًإفقد قضيتها فليس  ي علانكن إ :قال  إذاأما

   .ياملدع إىل ركحيول نفسه من املن جوبة حىت األك بأمثال تل، ألفك يل علي:جييب عن قول

، اما يف الشرائع واجلواهر وغريمهك ،قراراًإن ك مل ي،خذ أو زن أو خذها أو أنقدها أو اِز: ولوقال

:  حنو،كاحتمال االستهزاء يف مثل ذلقوة  خصوصاً بعد ،مثله عرفاًى قرار علوعلله الثاين بعدم صدق اإل

  . كهي مرياث أو ،كيسكحل 

 إىل اصرب أو ،اةًكز أو مخساً ي علمن فالن واحتسب خذ: فهو مثل، قراراًإالعرف يراه ن إ :وفيه

  . غليتن اأو

 أو ، قرائن تدل عليهكانت هناك إالّ إذا ،بعد الظهور يف العدمأما احتمال االستهزاء فال يعبأ به 

  يتحقق موضوع  ال جتعل احتمال االستهزاء واجلد متساويني حىت



٣٣٦

  . ك ميزانء وهيك شد مهيان:كيف املسال ومن قبيل االستهزاء ما، قرار عرفاًاإل

 أو ،أجل أو ،نعم: جلوابقال يف ا  ولو، مائة ألفكبل ل: كقال يف جواب يل علي إذا ذاكو: أقول

ره النحاة كوما ذ، كما يف املسالك إشكالبل بال خالف أجده وال ، ما يف الشرائعك، ان اقراراًك ى،بل

  .العرف الذي يرون عدم الفرق بينها يف اجلوابى حيمل عل موضوع أديب ال )ىبل( إىل بالنسبة

ونوا ربع أهل كت أن أترضون: )يه وآلهصلى اهللا عل(وتبعه اجلواهر بقول النيب ، كواستدل له املسال

  . ىبل: قالوا ،اجلنة

ما ك،  غري ظاهر الوجه)١(سنن ابن ماجة إىل ياهإ فتحويل معلق اجلواهر ،تناايروامن  أنه والظاهر

  . رراً يف أمثال هذه التعليقاتكرناه مكذ

 ،قرار قدم العرف اخلاصاإلى نه يدل علأدباء بيقول األ دب مبا الامللتزم باأل )ىبل(لو استعمل  نعم

  .قراراًإيعد حينئذ  الألنه 

  والإشكال لزم بال، أومبا ادعيت، مبا قلت أو ،كمتعرف بدعوا أو ،نا مقر مبا تدعيهأ: ولو قال

  . ره احملقق وشارحه وغريمهاكما ذك، خالف

املعيار  إذ ،فيه ماى خيف الف )قتصر مل يلزمه لتطرق االحتمالوا، مقر ناأ: لو قال( :شرائعالأما قول 

 األول يف شكالولو لوحظ تطرق مثل هذا االحتمال لزم اإل، قال مقر مبا أنه المكوظاهر ال، الظاهر

ون كي ال) نا مقر بهأ (قول ايبن إ :المهم كيكغريمها يف حم ورة والدروسكحيث قال التذ، أيضاً

رادة إ جلواز ،قرار للمخاطباإل أن )كل (المه بدونكظهور يف  ال ألنه ،كمقر به لنه إ يقول قراراً حىتإ

ان املناط الظاهر ففي كن إ و،ان هو املناطك فرق يف اجلوابني يف تطرق االحتمال لو نه الإف، قرار للغرياإل

  ولوقيل مبا قاله ، ليهما ظهور عريفك

                                                

 



٣٣٧

طرف  ألنه )كل(ون كي أن  الحتمال)كبه ل نا مقرأ(: يف قوله ل حىتكشأ والشهيد مةالعال

ون كي أن بل يصح، ون هو املشتريكي أن يلزم حيث ال، تابك الكبعت ل: قال إذا مثل ما، اباخلط

  . ليس باقرار أنه راك وقد ذ)نا مقرأ(ى فيبق، أشبه  ومايالًكو

  .أيضاً بل والثاين ، وهو املشهور،قرارإ  أن األولقرب تبعاً للجواهر وغريهفاأل، انكيف كو

 كسوف أقر بذل: فقال،  ألف درهمكيل علي: قال إذا ماك، قرارإقرار باإلقرار اإل أن مث الظاهر

 :بل قيل،  وقد نقله اجلواهر عن جامع املقاصد والقواعد،يف املستقل مل يقرن إ و،قرارإعرفاً  ألنه ،كل

  .أيضاًرة والدروس كذتيلوح من ال

مل يبعد  ،ىأعط إذا  أي،كل سوف أقر قلت، ان وعدين قرضاًكنه حيث أفسره ايب ب إذا نكل

قرار مل يتحقق موضوع وحيث مل يعلم باإل،  متساوياً فليس خالف الظاهراحتماالًحمتمل  ألنه ،القبول

  . قرار العقالءإ

ن إ أما ،المكقد أقر فال  أنه ثبت فإن ، سابقاًكقد أقررت ل:  ألفكقال يف جواب يل علي أما لو

  . )قرار العقالءإ(فال يشمله  ذبك ألنه ،قرارإليس ب أنه فالظاهر، مل يقر أنه ثبت

ى  علكضع أمر أخيى  مبقتض،الصحيحى  محل قوله عل،ال  أو صحيحاًأقر أنه مل يعلمن إ نعم

  .أحسنه

  .قراراًإن ك مل ي،رهكنا مأ أو نا طفلأ وكقررت لأقد : قال ولو

 من تعرض ما هو املشهور بنيك، قراراًإان ك ،راً لهكلست من: فقال،  ألفاًكطلب منأ: قيل له ولو

 ألن ار يصلحكنعدم اإل إذ ،قرارون أعم من اإلكي ألن ان حمتمالًكن إ و،قرارالم يف اإلك لظهور ال،له

  . االحتمال ال يصادم الظهور فإن ،قراراً إاراً والكن إمتوسطاً ال أو قراراًإون كي

ين وغريمها عدم ويف احتمال الشهيد، قراراًإونه كال التحرير يف كومنه يعلم وجه النظر يف استش

  راً وال ك لست من:لو قال يف اجلواب أما ،قراراًإونه ك



٣٣٨

  .قراراًإونه ك يف عدم إشكال ن أقراراً بالكمل ي، مقراً

تاب كروا مثله يف كما ذ كي،طلب منه املدع إذا كالظاهر ذل ،م جربه جبواب صحيحكوهل للحا

  . ت يف اجلوابكس جبار لوذا له اإلك وه،القضاء

، شارةمما خالف القول واإل أشبه ما  أواركناإل إىل نه أشار برأسهكل، راًكلست من: ولو قال

يف ى القول أقو ألن ،ك ذلأشبه ما أو شارة قرينة االستهزاء بالقولانت اإلك إالّ إذا ،فالظاهر تقدم القول

  .فيقدم عليه، شارة عرفاًمدلوله من اإل

 فما ،ر متعلقهكمل يذن إ وقرارإ ألنه ،قراراًإونه كوحنوه يف ) له (لفظ إىل والظاهر عدم االحتياج

غري ظاهر ) له (راً من دون ضمكلست من: قولهى قراراً لو اقتصر علإونه كصرح به غري واحد من عدم 

   ).إشكالقوهلم من  خيلو ال(: ولذا قال يف اجلواهر، الوجه

  .اراًكنإان ك) له (من دون) ركأنا من: (قال لو أنه ويؤيده

اجلر ملن كعرابه إسواء غلط يف ، اراًكنإقراراً وإان ك بدون الضم أصالً) ركمن( أو )مقر (:قال ولو

   .قررناأقالوا : قال سبحانه،  للظهور عرفاً،ال  أو،يعرف ال

 ،مبعظمه  أو،بأقله أو ،هأكثرب أو ،ببعضه أو ،يف اجلملة  أنا مقر، ألفكيل علي: ولو قال يف جواب

مبثل  أو ،األولن هل يقبل تفسريه مبثل واحد يف كل، قراراً يف اجلملةإان ك، كذلبنحو  أو ،مبا سأبنيأو 

األول ورمبا يؤيد ،  عرفاًكثر ومن ظهور األ، من الصدق لغةً،احتماالن ،ه ومعظمهأكثر نصفه وواحد يف

  .ملثل الناقص عن النصف بواحد يشمل حىت) أقله(أن 

قراراً إالمها كان ك، رتكاعترف ببعض ما ذ أو، رتكر بعض ما ذكأنا أن: قال يف اجلواب ولو

  . اراً لبعضكنإببعض و

قرار إ أنه فالظاهر، ذاكرت فعليه كذ مبا من أقر أو، رت فعليه لعنة اهللاكذ ر ماكمن أن: قال ولو

  . كاملفهوم عرفاً من مثل ذل ألنه ،اركنإو

   إىل ،كالمكيقر ب أو ،كالمكر كوأي أحد ين: قال يف اجلواب ذا لوكو



٣٣٩

، معاند إالّ رهكين  ال، يقيين، مقطوع به، معلوم، تام،املك ،صحيح: مثل، لفاظ من األكغري ذل

  .  وحنوها،ل مال الناس بالباطلك تريد أ، افتراء،ذبك ،هؤوباطل ادعا، ر احلقك من ينالّإو

يترتب وعليه ،  )قرارإ فهو ،نعم: فقال ،استوهبت مين أو ،اشتريت مين: قال ولو(: قال يف الشرائع

  .ما يف اجلواهرك، والواهب للبائع األصلاً بكونه ملكمه من املطالبة بالثمن وكل منهما حى كعل

قراراً حبصة إان ك، نعم: فقال ،توارثناه أو ، وأخذته جعالة، وتزارعنا، وتساقينا، تضاربنا:كذلكو

  . القائل

قتلت  أو ،ذاكين مبهر تزوجت: قالت أو ،بت أو ،اغتصبت أو ،عند سرقت مين،  نعم:قال ولو

، رياألخيف  قراراً باملال حىتإان ك ،ما أشبه أو ،رهاًكزنيت معي : قالت أو، أًصبعي خطإقطعت  أو، ابين

  .  له مثنضعالب حيث إن

  .ي وثاين الشهيدينكركما من الفاضل والك، قرارإفهو ، نعم: فقال، اب أو ،مين اشتر: ولوقال

عم قرار باألإنه إ :يقال وأن ن البدكل، كه بالشراء منه يقتضي ذل له بأن وعدويف اجلواهر معلالً

عن بعض اجلزم بعدم  ولذا قال يف اجلواهر،  وحنوه واللفظ أعميالًكونه وك القائل الحتمال كمن مل

عدم ى خيف ن الكل )رمحه اهللا( وقد أيده هو،  العدماألصلو كأقل من الش وال، يةكقراراً بامللإونه ك

  .  بعد احتمال اللفظ بدون ظهوراألصل  إىلاالحتياج

  ).قراراًإان ك ى،بل: فقال ،ذاك كأليس يل علي: قال ولو(: قال يف الشرائع

ن الفرق بينه كل، ثباتاًإون كنفي للنفي في )ىبل( ألن ك وذل،إشكال خالف وال بال: ويف اجلواهر

  . ونه أديباً ال عرفياًك إىل  أقرب)نعم(وبني 

نعم  حيث إن، دباءخالفاً لعرف األ  العرفكويشهد لذل، أفاد نفي الشيء م أجاب بنعفإذا هيلوع

وفيه ، قراراًإن كمل ي، نعم: قال ولو(: قال، رناه تردد الشرائع يف نعمكولذا الذي ذ، ثبات للنفيإعندهم 

  تردد من حيث 



٣٤٠

   .ىانته ) ظاهراًاستعماالً  ـىنعم وبلأي ـ  اناألمريستعمل فيه 

قوله ى بلى قد يأت أنه ىويدل عل، عندهم الإالعرف اخلاص  ة بالعرف العام الالعرب أن وقد تقدم

صلى اهللا ( نصار للنيبيأيت نعم ما رواه املسالك من قول األ وقد ،)١(ىبل قالوا مكألست برب: تعاىل

  : ضاف اجلواهر عليه قول الشاعرأ و،)٢(نعم:  هلمكألستم ترون ذل: قال هلمقد  و)عليه وآله

   م عمروألليل جيمع أليس ا

   بنا تداينكيانا فذاإو

   ما تراهكالهالل ى نعم وأر

  يما عالنكویعلوها النهار 

  . وحنوه املغينكدبية تب األكموجود يف ال، وأجل وجري وأيى الم يف نعم وبلكوتفصيل ال

قال إذا  ماك ى،بل أو الم فأجاما معاً بنعمكيف  يثبات والنفذا مجع اإل إحال ما ومما تقدم يعرف

 ثبات ماإو ،ينف ما ينه تصديق بنفإف ى،بل أو نعم: فقالت ،ك وتزوجتكختأألست قد طلقت : هلا

   .ىبل أو نعم:  فقال،شاة ديناراً وتطلبين تطلبين ال: قال أو ،أثبت

 أو ون مبا يصطلح عليه باحلقيقةكي أن قرار بنيعدم الفرق يف اإل تابكائل الرنا يف أوكقد ذا مث إن

أيده  وهذا ما، قراراًإان ك، انك حصل بأي وجه فإذا، املعيار الظهور ألن كوذل، نايةكالأو  ااز

 وما، دليل عليه  الاألولى واحتمال قصره عل، قرار بني احلقائق واازاتفرق يف اإل ال(: اجلواهر قال

ان من داللة كما   به غرياملراد إمنا املتيقنى قرار االقتصار علالقاعدة يف اإل أن  منصحاباشتهر بني األ

  . المهكآخر  إىل ،)لفاظ اليت هي حجة يف غريهاأل

  قسام  يصح يف األ، ما يصح يف املفرد للمفردك قرارفاإل، انكيف كو

                                                

 





٣٤١

 أو،  ديناراًكنا أطلبأ : ـحدةى ل واحد منهما علك ـ ركزيد وعمرو لب أن يقولك راألخالثالثة 

   .يناألمرال كقرار لإنه إف، نعم: فقال هلما ،لقد تزوجت بنيت: رخاآلوقال ،  ديناراًكطلبأنا أ: قال أحدمها

 ،أنت طلقتين: قالت لزوجها إذا ماك،  وطرفهما واحدنيان املقر اثنك بأن ،سهك يف عكذلكو

، ال الطرفني متعدداًكان كذا يف ما كوه، الناك كنعم طلقنا :هلا مدةان زوجاً كالذي  هو وأخوه فقال

  . نعم: فقالتا ،ماكألسنا طلقنا :وان لزوجيهمااألخقال  إذا ماك

  .قرارمهاإقراره إون ك ي،يل واحد هلماكيقوم مقام املتعدد و أن ويصح

التصاحل  أو القرعة أو م قاعدة العدلكان احلك ،مردداً أقرا لواحد أو، حدمهالو أقر أل أنه ومنه يعلم

 ، بديناركأحدنا مطلوب ل: قاال أو،  بينهما قسم،ما ديناراًكأحد يطلبين: قال لو مثالً، ل يف موردهك

   .حيث القرعة، نعم: فقالت، حدنا أبونا ألكتزوج: قاال أو، ل نصف ديناركأعطاه 

  . واهللا سبحانه العامل، كغري ذلإىل 

  



٣٤٢

ثبات االستثناء من اإل :األوىل ، وقواعده ثالث،يف صيغ االستثناء(: قال يف الشرائع ):٢٣ مسألة(

  .)ثباتإ يومن النف ينف

ون املوضوع كضيه وهذا هو الذي يقت، قرارناء يف اإل وال خالف يف جريان االستثإشكال ال: أقول

  . بقسميه عليهمجاعبل اإل، قراريف اجلواهر عدم اخلالف يف جريانه يف اإلى ولذا ادع، يؤخذ من العرف

ى أوص إذا وصيةالك ،مورسنوات يف بعض األ طال أمده حىتن إ و،ان صحيحاًكن إ وواالستثناء

 ،تسعة الّإ:  مث بعد سنوات قال،أعطوا زيداً عشرة: قال إذا ماك، هأكثر منه بعضه حىت ء مث استثىنيبش

ى  حيمل عل)قرار العقالءإ(و، فالتأخري فيه خالف موازينه عرفاً، قرار عند العرفالالزم مراعاة اإلإالّ أن 

  . فيه موازينه عندهم ما

 أن من غري فرق بني، سكس بالعكوالع، ان الباقي عليهك منه ىفثبت مث نأ فإذا، انكيف كو

، سكثباتاً وبالعإان نفيه كمبا  أو ،)غري( و)ليس(و) ال: (مبثل أو ،ثباتواإل يالنف: مثل، لفاظهماأونا بكي

  . )ادكما ( و)ادك(: مثل

   .)١(لَقَد ِكدت تركَن ِإلَيِهم شيئاً قَِليالً: قال سبحانه

   .)٢(وما كَادوا يفْعلُونَ: وقال

،  أجدهعامةاصة وال بني اخل،ثبات نفياالستثناء من اإل أن خالف معتد به يف بال: قال يف اجلواهر

 ،حنيفة أيب ثبات من غريإاالستثناء من النفي  أن وال يف، سالممجيع علماء اإل إىل بل استفاض نسبته

  . والبداهة تشهد خبالفه

 إذا ماك، داة واحدة صحأمنهما ب مث استثىن ثبات والنفيمجع املقر بني اإل لونه  أومنه يعلم: أقول

انا كوفيهما زيد وزيد ، أراد االستثناء منهما أنه  وعلم،زيداً الّإرم السحرة كت وال رم العلماءكأ: قال

  . نياألولال كمستثنيني من 

                                                

 





٣٤٣

  . )تردد ىومن غري اجلنس عل، ثناء من اجلنس جائزاالست(: قال الشرائع

  . خالف فيه ي والإمجاعف:  أما األول:أقول

  . ثرةكويف لغة العرب وغريهم ب يمكمستعمل يف القرآن احل ألنه ،ففيه نظر: وأما يف الثاين

   .)١(ِلئَالَ يكُونَ ِللناِس علَيكُم حجةٌ ِإالَ الَِّذين ظَلَموا ِمنهم: قال سبحانه

ما ليس من جنس  ستثيناما للظامل ليس حبجة ف أن مع وضوح،  الظاملحجة إالّ حجة ن معناه الإف

م الكووروده يف ، نعرف خالفاً يف صحته لغة  ال:قال أنه ي عن القاضيكولذا ح، احلجة عن احلجة

 *ونَ فَسجد الْمالَِئكَةُ كُلُّهم أَجمع: مثل، للمشاة أو ،ناء لتوهم الدخولاستث أنه والسر، العرب والقرآن

ِليسِإالَ ِإب)٢(،أنه  مع َِمانَك اِجلن ن)ان فيهم كحيث  ألنه استثين إمنا نهإف، يمكما يف القرآن احلك )٣

  . مثلة من األكغري ذل إىل )غلمام إالّ هاشم جاء بنو( كذلكو ، فاستثيناألمرمشله 

  . )أكثر أو انت أقلكسواء بعد االستثناء بقية ى يبق أن في يف صحة االستثناءكي(: قال الشرائع

من  إالّ ،خالف بال كثروعن املبسوط والغنية والسرائر جواز استثناء األ، املشهور ما هوك: أقول

ومرادهم الصحة ، شاذ إىل وعن اية املرام والتنقيح نسبة املنع، وأمحد بن حنبل، ابن درستويه النحوي

   ولذا قالوا ،بدون استهجان أو ونه حقيقةك املنع عن نيصوليومراد األ، ولو جمازاً باستهجان

                                                

 

 

 



٣٤٤

  . مستهجنكثراستثناء األ

   .ىانته )تفاوت فيه بني احلقيقة وااز املراد يف املقام وحنوه االلتزام الذي ال(: وقال اجلواهر

صول مل دب واأل يف األمورتفاصيل هذه األ حيث إنو، كثريصح استثناء النصف واأل وعليه

  . الم حوهلاكنسهب يف ال

، دبن من أهل األكالوقف ومل ي أو اتكباحلر، درهم الّإعشرة  ي علله:  قالفإذا، انكيف كو

 الغلط ال أن وقد تقدم، درهم عشرة إالّ ي عل:س بأن قالكع ذا لوكو، ان اعترافاً بتسعة لظهوره فيهك

  . لم حسب العرفكنه تكل دبان من أهل األك إذا ذاكو، قراريضر باإل

رفع  أما إذا ،وقف إذا ذاكو، قراراً بتسعةإان ك نصب الدرهم فإذا، دبب األلم حسكت إذا أما

 ما قالوا يفكغري درهم  هي عشرة  فاملعىن،غري ان مبعىنكن استثناًء كحيث مل ي إذ ،قراراً بعشرةإان ك

 اهللا إالّ ان فيهما آهلةكلو)مرفوعاًأيضاً )درهمإالّ ( ان وصفها وهوك ف،فالعشرة مرفوعة باالبتداء )١  ،

  . ا ليست بدرهمأعشرة موصوفة ب فاملعىن

  .القطعى وصف علنه إ :يقول أن ديب حق لهنصب األن إ ومنه يعلم

ون رفع الدرهم كبأن ي، درهم إالّ يطلبين عشرة: مثل، صفة ملقدر )الإ(رفع بعد  إذا سكويف الع

  .القطعى عل

 أو سواء نصب عشرة، عشرين أو عشرون الإعشرة : ذا قال إقطعاً ما أو وأوضح يف الصفتية اتباعاً

  . مقطوعاً أو سواء مطابقاً، الوصف يحيث تعذر االستثناء بق ألنه ،رفع

له  ما: قال ذا لوك و،قراراً بدرهمإان ك، درهم الإله عندي شيء  ما: قال ولو(: قال يف الشرائع

  . )قراراً بدرهمإان كدرهم  الّإعندي عشرة 

                                                

 



٣٤٥

  .ديبخر درهم يف غري األربع آلحوال األني األفرق فيه ب  الكذل: أقول

معناه الشيء الذي  إذ ، متساوياً فليس عليه شيء حيتمل الوصف احتماالًاألول فالرفع يف ،فيهأما 

  .ذا يف املثال الثاينكو ،ييطلبه املدع نه ليس بدرهم الأيوصف ب

 كره املسالكذ  ووجهه ما) بشيءقراراًإن كدرمهاً مل ي إالّ :ولو قال( :يف املثالني قال يف الشرائع

 جبعله األولف، ومن موجب وتقديرمها هنا معاً صحيح يونه استثناًء من منفكمع النصب جيوز (نه أب

مث ، عشرة بدون النفي: والثاين جبعله استثناًء من قوله، ثباتاًإون كفي يله عشرة املنف استثناًء من جمموع ما

ين األمر احتمل اللفظ وإذا، تسعة ي علله ما: أنه قالكف،  منهستثىنوامل موع املستثىنجمى دخال النفي علإ

   .ىانته )ة الذمة من لزوم شيءء برااألصلو، مل يتعني أحدمها

 ،سةمخ الّإعشرة  ي علليس له أو ،سةمخ الّإعشرة  ي علله: قال إذا لزوم اخلمسة ومما تقدم يظهر

  .سةربع يف آخر اخلمحوال األان غري أديب يف األكإذا 

نه إف،  بأن قصد الوصف،ون له عشرةكي أن  متساوياًع اخلمسة احتمل احتماالًفَان أديباً ركأما إذا 

  .  فائدةكقد يظهر ملثل ذل

  



٣٤٦

  ).قراراً باثننيإان ك ،واحداً الّإاثنني و الّإله مخسة : قال لو(: قال يف الشرائع ):٢٤ مسألة(

  . إشكال خالف وال بال: ويف اجلواهر

ان ك أما إذا ،منه املستثىن إىل فهما راجعان ،املستثىنى عل أنه  لظهور العطف يفكذلو: أقول

 ألنه ،فالظاهر بطالن الثاين، ستة الّإسة ومخ الّإ أو ،سةمخ الّإسة ومخ الّإعشرة  مثالً، االستثناء مستغرقاً

واحد يف بطالن االستثناء ما اعترف به غري ك، وعلله اجلواهر بعدم اخلالف، قرارار بعد اإلكنمن قبيل اإل

  . بل يف الروضة االتفاق عليه، املستغرق

 أو اخلمسة (من حيث تستثىن، ثالثة الّإ: قال يف املثال إذا ماك، لوعقبه ثالث يزيد استغراقه نعم

  . ويف الثاين اثنني،  ثالثةاألولون النتيجة يف ك وت،مل يبطل الثاين) الستة

مل ينفع يف رفع اليد عن غلطية االستثناء  الإ و،العطف و الثالث بوامل يأت يف االستثناء إذا ن هذاكل

  . ال املثالني اعترافاً باخلمسة بعد سقوط اخلمسة والستة يف االستثنائني الثانينيكون يف ك في،اينالث

يف غري  أن والضابط، )قراراً بثمانيةإان ك، ثالثة الّإسة مخ الّإعشرة : قال ولو(: قال يف الشرائع

جتمع املثبتات  أن هي،  قاعدة ثانيةك وهنا،ن استغراقكمل ي إذا ،متلوه إىل ل تالكطف يرجع الع

 :قال ذا حىتكمثانية وه الّإعشرة : قال فلو، األولسقاط الثاين من إبعد ى يبق به هو ما واملقر، واملنفيات

ى  تبقاألولثاين من سقاط الإوب، مخسة وعشرون ياملثبت ثالثون واملنف فإن ،لزمه مخسة، واحدإالّ 

  . مخسة

واحداً  الّإ :السابق متصال بقوله قال لو أنه  من،دباء وتبعهم بعض النحاةره مجلة من األكأما ما ذ

يف ك إذ ،ل تال عن متلوهكخالف الظاهر من استثناء نه إ :ففيه، تسعة لزمه واحد الّإ ىلإ ،اثنني الّإ

  ن استثناء االثنني التايل للواحد كمي



٣٤٧

ان كم أي والقول بأن، ان خالف القاعدةك، استثناء عن ما قبل الواحدنه إ :ولو قيل ،احدعن الو

خالف ملتفاهم العرف الذين هم املعيار يف نه إ : فيه،فعن السابق عليه الإو، يصح االستثناء عما قبله فهو

  . قرارباب اإل

 الإاثنني  الإواحد  الّإعشرة  ي علله: ره الشهيد من صحة قولهكذ  يف ماشكال ظهر اإلكومن ذل

لها منفية من العشرة لعدم ك األولالثالثة  ألن ،نه يلزمه واحدإف، التسعة إىل ذاكوه، ربعة أالإثالثة 

فهو ، ونه متفامهاً عرفاًكعدم  إىل مما يرجع، المهكآخر  إىل ،صحة استثناء التايل فيها من متلوه الستغراقه

  . الم يف الشرحني وغريمهاك فراجع تفصيل ال،دبوب أهل اللغة واألسلأليس  أنه  إىلمضافاً، أشبه بالغلط

ري األخان االستثناء كولو: ره الشرائع بقولهكما يف املثال الذي ذك، ون له ظهور عريفكمث قد ي

 فيسقطان من اجلملة ،واحداً الإواحداً  الإعشرة : قولهك، منه املستثىن إىل  مجيعاً رجعااألولبقدر 

  .األوىل

ى ني علاألول أقرن إ و،ه مضافاً صار واحداًأقر فإن ،يطلبين نصف ربع مخس أربعني: الق ولو

  . ذاكربعني صار مثانية وثالثني وهاأل إىل  بأن صار اجلميع مضافاًضافةاإلى الفصل والثالث عل

 إذا ذاكو، قلن االستفسار أخذ باألكومل مي، تابةكمراده يف ال ما أو، أيف قرك أنه ولو مل يعلم

  .صل عدم الزيادةقل ألفسره باأل

، ربعة املتناسبة أخرج حبساب األ،يطلبين بقدر عمل سبعة أيام مما عمل شهر منه مبائة: قال ولو

  . بةكربعة املتناسبة املرعمال األإ إىل وأحياناً حيتاج

  



٣٤٨

 ،هذا البيت إالّ هذه الدار أو ،ثالثة الّإهذا الثوب : قال لفالن لو(: قال يف الشرائع ):٢٥ مسألة(

  . )االستثناء بل أظهركان كو، هذا الفص صح الّإهذا اخلامت أو 

ار بعد كناإلكقرار بالعني نص فيها أمجع فاالستثناء اإل ألن ،حيث منعه عامةخالفاً لبعض ال: أقول

 لمكمتلل(قاعدة  أن ، نص ذا املعىنأيضاً ألنه ، بالعددعد النقض باألولويف ، نه غري املعهودوأل، قراراإل

ولذا يصح ، نراه من العرف وعدم املعهودية خالف ما، قراربعد اإل اركناإلكونه ك خترجه عن )يلحقأن 

 له هذه :ومثله، ظاهره خروج الثمن حيث إن، حنوه أو تاباًك الإله ألف دينار : قولهك، أيضاًسه كع

  . مثلة من األكغري ذل إىل ،مائة إالّ الدار

  .ثالثهاأثالثة  الإ له هذه الدار :مثل، اراًكنإان كستغراق يوجب اال ما استثىن لو نعم

ى ما مثل مبا سوك، اخلامت والفص يل أو ،الثلث يل أو ،والبيت يل لفالن هذه الدار: قال ذا لوكو

  . واحد  غريكذلى  وقرره عل،وسط الشرائعاأل

 ان للمقرك قبل و،لصغريلولدي احيث إا   وربعها،يلحيث إا  ثلثها الّإله هذه الدار : قال ولو

  .عشر له مخسة من اثين

  أو،بيتاً واحداً الّإمراده  أن حيث مل يعلم، ان من املبهمك، واحداً إالّ هذه الدار لزيد: قال ولو

  . حيث يقسم أمثال الدار بستة أقسام، خراج السدسإسدساً لتعارف 

  . عرفاًكمانع من ذل ال إذ ،ملستثىن صح يف املقر به وا،رجلها أو يدها الإله هذه الشاة : قال ولو

ى ان مقتضكدليل من الشرع يف منعه  وحيث ال، أشبه ما ليتها أوك أو عظامها الّإ: قال ذا لوكو

  .  فتأمل،قرار العقالء مشوله لهإ

مع  فالقول قول املقر  ـاملبهم بينهما يف مراده من املستثىنأي ـ  ومع املنازعة( :قال يف الشرائع

  .طرفهى له مدع اليمني عل املقر ألن ،كذلك  وهو،)ميينه

  



٣٤٩

  . ان استثناًء من اجلميعك، ربعه الّإعشر  له اثين: قال ولو

، احتماالن ،ليهإاملضاف  أو فهل هو استثناء من املضاف، واحد الّإربعني ربع األ: قال إذا أما

  . واهللا العامل، ليهماكلتعارف استعمال 

  



٣٥٠

ومن ، االستثناء من اجلنس جائز: قوله املتقدمأي ـ  الثانيةى عل(: قال يف الشرائع ):٢٦ مسألة(

قرار بتسعمائة إمنعنا االستثناء من غري اجلنس فهو  فإن ،درمهاً الّإله ألف : قال إذا  ـغري اجلنس تردد

فسرها بشيء يصح وضع قيمة الدرهم  فإن ،ليهإلف ان تفسري األكأجزناه ن إ و،وتسعة وتسعني درمهاً

قرار ويبطل  فيصح اإل،قرار مبا يبطلهعقب اإل ألنه ،ان يستوعبه قيل يبطل االستثناءكن إو ،منه صح

   .ىانته )خراج قيمة الدرهمإمنه بقية بعد ى لف تفسريه مبا يبقكيبطل ويال وقيل ، املبطل

الم العرب وغري العرب كوواقع يف القرآن والسنة و االستثناء من غري اجلنس جائز حيث إن: أقول

يقبل   وال،قرارهإمنه درهم أخذ ب املستثىن أن درمهاً إالّ ان ظاهر له ألفك فإن ،ناآل إىل القدميمن 

ما ك، المه بغري ظاهرهكيفسر  أن ل مقركان لكل الّإ و،قرار الظهوراملناط يف اإل ألن ،كتفسريه بغري ذل

  .كالم يف ذلكتقدم ال

 فإن ،لف التفسريكولو مع ترجح أحدمها االحتمالني  يان لتساوكن إ و،ن ظهور عريفكمل ين إو

قرار مبثل  ملا سبق من جواز اإل،هأكثران الدرهم يستوعب كن إ و،ون الدرهم مستوعباً لهكي فسره مبا ال

ان ك إذا ماك، نك ممكذل فإن ، مائةىقيمة الدرهم منها تبق استثىن إذا فسره بألف زبيبة إذا ماك، كذل

 له: فقال ومل يعلم قدره مثالً أعطاه درمهاً يف مقابل قدره من الزبيب مث، يطلبه مناً من الزبيب هي ألف

  .درمهاً قبل الّإألف  يعل

ان العريف كم لإل،رهكان ينك إذا حالف الطرفإ حق له ،ون الدرهم مستوعباً لهكفسره مبا ين إو

ري املستوعب فهل مل يقبل قوله يف التفس إذا ما يف املثالك، لفيعلم قدر الدرهم من عدد األ ال أن يف

منه بقية بعد ى يفسره مبا يبق أن منا جيبإو ،يبطل ال أو ،قرارار بعد اإلكنمن اإل ألنه ،يبطل االستثناء

  الم كما تقدم يف ك ،قوالن ،خراج قيمة الدرهمإ



٣٥١

 نا مل جند قائالًكن إو( : قال، وجعله يف اجلواهر غري خال من القوة،القاعدةى الثاين مقتض ،احملقق

وال ترجيح يف القواعد ، رشاد وجعله الوجه يف املختلفنعم جزم به الفاضل يف اإل، بل املصنفبه ق

   .ىانته )رة والنافع والتحرير وغريهاكاملبسوط والتذ يكوحم

ان خالف كخالف القاعدة بأن ى القاعدة يف تفسري املبهم مطلقاً على مقتض أن  يظهركومن ذل

منا إو، يبطل التفسري مطلقاً ال ،كذلكاحلال والتميز واملفعول املطلق ويف االستثناء املستوعب و، املبهم

  .يؤمر بتفسري آخر مالئم

ون ألف كي ال ألنه ،ل واحد مائة مل يقبلكمث فسره خبمسة أثواب قيمة ، ألف ي علله:  قالفإذا

ينار عشرة ل دك أن واملفروض، مائة دينار إالّ ألف ي علله: قال إذا كذلكو، ألف شيء آخر درهم وال

احللف له حق  فإن ،يعلم النسبة ذا والكذا وهو يطلبه ك رخاآلبأن أحدمها يطلب : قال إالّ إذا ،دراهم

  .  من االمثلةكغري ذل إىل ،مائة جبال ي علله أو، ما تقدم مثلهكصاحبه ى عل

 ،طل االستثناءاعتربنا اجلنس ب فإن ،ثوباً الّإألف درهم : ولو قال( :ومما تقدم يظهر وجه قول احملقق

ان فيه ك الإو، لف صحبعد قيمته شيء من األ يبق فإن ،لفنا املقر ببيان قيمة الثوبكمل نعتربه ن إو

   .ىانته )الوجهان السابقان

  .سبق صحة مثل هذا االستثناء ماى ن مقتضإف

الفاضلني  شراح أكثروقد ، ديناراً الّإمائة درهم  أو، سة دراهممخ الّإعشرة دنانري : قال إذا ذاكو

  .  وشرعاً وعرفاًعرفت صحة مثل هذه االستثناءات لغةً أن الم حول هذه املسألة مبا ال يهم بعدكمن ال

  . )لف تفسريمهاك ،شيئاً الّإله ألف : قولهكانا جمهولني كولو (: قال يف الشرائع

  وقد يفسر أحدمها مع الترديد يف ، يفسرمها فقد يفسرمها وقد ال: أقول



٣٥٢

 ملا ،ثانياً بشيء غري معقول استفسر أو ،فسرمها بشيء معقول قبل فإن ،دون تفسريب أو ،رخاآل

ان ك فإن ،مات إذا ماك مل يفسرمهان إ و،يوجب رفع اليد عنه مطلقاً بطالن التفسري ال أن تقدم من

 أو ة العدلني فقاعدان بني املتباينكن إ و،ة عن الزائدء الرباصالةأل األول أخذ بكثرقل واألاحملتمل بني األ

  . رنا وجهه يف أواخر شرح العروةكوقد ذ، فالظاهر التصاحل القهري،  مطلقاًان جمهوالًك وأن ،القرعة

  .جهالة مطلقة  أو،أكثرأقل و أو ،حال جهالة أحدمها مع ترديد تباين  يعرفكومن ذل

فقط حال ) الإ( اقتنع بلفظ إذا وهل حال ما ،نقطعملبا اهول منهما وهل يقبل تفسريه لالستثناء

   . نعماألولالظاهر يف  ،ما جاء بعده باهول

وفسره ، درهم إالّ له شيء: ذا لوقالكو،  وفسره بالدينار صح،شيء الّإألف درهم : فلو قال

ان من غري املقبول مل ك أما إذا ، لتعارفهك وذل،املثالنيكون من املنقطع املقبول كي أن ن يلزمكل، بالدينار

 كوذل، ه بالقلم وفسر،شيء الّإله ألف جوز  أو، وفسره بالثوب، جوز إالّ له شيء: قال إذا ماك، يقبل

يصح له   ال،دينار الّإألف درهم  أو ،درهم الّإما يصح له دينار كف، أيضاًاالستثناء املنقطع له ميزان ألن 

  .قلم إالّ ثوب

موا فيما كح حىت(:  قال،لصحة والشهيد وغريمها حيث قالوا بامةالم العالكولذا تنظر اجلواهر يف 

يف قبول ااز يف املنفصل  ألن ،خيلو من نظر وال، لف باجلوز قبلفسر األ لو أنه ،ثوباً الإله ألف : قال لو

  . )قرارسد باب اإل

،  وال عرفية يف مثل هذا املنفصل،ون عرفياًكي أن يلزم أنه رناه منكذ يف املنع ما األوىلولعل : أقول

 قال للشمس فإذا،  عالقة يستسيغها العرفكانت هناك إالّ إذا ،الم جتاوز عن احلقيقةك عرفية يف ما الك

  ، ان غلطاًكاحملرقة أسد 



٣٥٣

 ل ماكمل حنصر العالقات يف بضع وثالثني وقلنا بصحة ن إ وهذا، قاله للشجاع مثالً إذا خبالف ما

  .العرفيستسيغه 

فقد ، أخفاه ما سأل عن تفسري، الإشيء  أو، ألف ي علله:  قالفإذا، أيضاًوالظاهر يف الثاين نعم 

  .شيئاً الّإ: قال حال ماكون كوقد يفسره باهول في، درمهاً الّإ: قال حال ماكون كيفسره باملعلوم في

جاء  فإن وحينئذ، الّإألف درهم  ي علله:  مثل،معلوماً) الّإ(قبل  ان ماك إذا  فيماكذلكم كواحل

جاء باملعلوم ن إ و،يصح أمر بالتفسري الذي يصح جاء باهول الذي الن إ و،باهول الذي يصح قبل

وسأل التفسري ، جاء بغري الصحيح منقطعاً مل يصحن إ و،ديناراً صح الّإ أو ،درمهاً الّإمثل ، الصحيح

  . الصحيح

، ماالً الّإشيئاً  أو ،ماالً إالّ ماالً أو ،شيئاً الّإ فالن يطلبين شيئاً :مما تقدم تظهر صحةمث إنه 

االستيعاب  يا يقتضفسرمها مب مث إن، في تفسري أحدمهاكي ال إذ ،ويؤمر بالتفسري هلما، سكوبالع

  . الثاين أو ك بذلاألولسواء فسر ، مر بتفسري صحيحوأُ تفسريه هلما بالدرهم مل يصحك

  



٣٥٤

بعد ى يبقأن  في يف صحة االستثناءكي: قولهأي ـ ) الثالثةى عل(: قال يف الشرائع ):٢٧ مسألة(

  . )درمهاً مل يقبل االستثناء الّإدرهم  على له: لوقال( ـ أكثر أو انت أقلكسواء ، االستثناء بقية

  . ونه مستوعباًكقرار بعد ار بعد اإلكنمن قبيل اإل ألنه كوذل: أقول

 صح تفسريه رخاآل من أكثران قسمني أحدمها ك أما إذا ،ان الدرهم قسماً واحداًك إذا كذل نعم

وريايل ،  الثاين أقلويت والعراق حيثكن يف دينار الما نشاهد اآلك، كثرمنه هو األ أن املستثىنب

  . أقلاألولحيث ، السعودية وقطر

نصف درهم  الّإدرهم  أو ،درهم الّإأقول دينار  أن أردت: الغلط يف أحدمها بأن قالى لو ادعأما 

   .لذي اعترف به أوالًعطاء الدرهم اإيلزم ب وال، اعتراف مقبول ألنه ،قبل

مع  الّإالغلط مل يسمع منه ى لو ادع(: ولذا قال اجلواهر، ان عليه احللفك يف صدقه كش لو نعم

  . )كذلى القرائن الدالة عل

  . منه درمهني فيصح املستثىن أن فالظاهر املستفاد عرفاً، درمهاً إالّ درهم ودرهم ي علله: ولو قال

ان كاجلملتني  إىل قلنا االستثناء يرجعن إ( :حيث قال، ه الشرائعركذ وجه ملا ال أنه  يظهركوبذل

 ،)قراراً بدرمهني وبطل االستثناءإان كرية وهو الصحيح األخاجلملة  إىل قلنا يرجعن إ و،قراراً بدرهمإ

مل   إذابل، رية ليس حتماًاألخواالستثناء عن اجلملة ، لماًق ر قلماًكمث يتذ ينسان ويعطثرياً يأخذ اإلكألنه 

ون كياألمر أن بل غاية ،  العدماألصلان ك كش ولو، واالستثناء يف املقام يصلح قرينة عرفاً، ن قرينةكت

  .حالف املقرإله حق 

: مث قال، يب وغريمهاعن النافع واآل والثاين، اجلواهر عن املبسوط والسرائر األولوقد نقل القول 

، ه من املفهوم عرفاًؤومن سابقه استثنا ستثناء مما يليهاملنساق عرفاً بعد تعذر االن إ :يقال أن األوىلو(

  استثناء الستة من اخلمسة ك ،وهو الدرمهان



٣٥٥

ى العضدي فيها االتفاق علكى ونظائره اليت ح، ستة الّإمخسة ومخسة  ي علله: واخلمسة يف قوله

وجممع وجامع املقاصد  يحلواشمن خرية اخلالف والدروس وا يكما حى ان علكومن هنا ، صحته

   .ىانته )ملا عرفتاألقوى ولعله ، هان االلتزام بدرهمالرب

ان استثناء من اموع ك ،أربعة إالّ  أوثالثة إالّ  أو،درمهني الّإله ثالثة دراهم ودرمهان : قال ولو

القبول يف  إذ ،استثناء من الثالثة القابلة غري ظاهر الوجهنه إ األولوقول اجلواهر يف ، ما يفهم عرفاًك

  . مثاله استثناء من اموعأك فهو ،يصحح الظهور الثالثة ال

  .فالنتيجة واحدة، حال أي ىوعل

 كعلته هنا أن  وقد وافق هنا اجلواهر تبعاً للفاضل مع،درمهني الإدرمهان ودرمهان : قال ومثله لو

  .كاالستيعاب مينع ذلن إ :يقول إالّ أن ،للقابلية الثايناخلروج من  يتقتض

  الكوذل، الباطل االستغراق إذ ، مل يبعد لزوم واحد،درمهاً ودرمهاً ودرمهاً الّإله ثالثة : قال ولو

  . حيصل ببقاء الواحد

ري الذي حصل األخالظاهر لزوم االثنني وبطالن خصوص (: وجه النظر يف قول اجلواهر ومنه يعلم

   .ىانته )ىخيف ن ضعفه الكل، ورمبا احتمل بطالن اجلميع، به االستغراق

ما يف مفتاح ك ، وجامع املقاصديضاحوتبعه اإل، )رياألخاحتمل قوياً بطالن (: ولذا قال يف القواعد

   .مةاركال

  



٣٥٦

وحيث ، بدل اشتمال ألا ان اعترافاً بالربعك ،ربعها أو له هذه الدار ثلثها: قال لو ):٢٨ مسألة(

وحيث مل يعني الثلث ، قرارر بعد اإلاكنن من اإلكمل ي، دام متشاغالً المه ماكيلحق ب أن لمكان للمتك

  .  عدم الزائداألصلان ك

 ففيه ،ربعها أو له هذه الدار ثلثها: ولو قال(: ره القواعد قالكذ ومنه يعلم وجه النظر يف ما

  ).شكالاإل

ونه صحيحاً كو، قراراإلى ونه رفعاً ملقتضك شكالمنشأ اإل(:  بقولهكره قبل ذلكذ ومراده به ما

  ).شتمالمن جهة بدل اال

 تبعاً للتحرير مةاركن يف مفتاح الكل، ترجيح عن احلواشي  وال،يقبل منه ال أنه يضاحوعن اإل

  . ما عرفتكاألقوى وهو ، وجامع املقاصد الصحة

ثرياً كما يطلق ك ـ أخذه بالقوة من عمرو أنه احتمل فإن ، وغصبته من عمروهذا لزيد: قال ولو

 له لزيدكان من باب هذا ك كان مل حيتمل ذلكن إ و،يعطيه لزيد أن ان عليهك ـ  عرفاًكلغصب يف ذلا

 :يف املثال ولذا قال يف القواعد، ول ويغرم للثايننه يعطيه لألأاملشهور قالوا ب حيث إن، له لعمروكوهذا 

  ).إشكالى زيد ويغرم لعمرو عل إىل نه يلزمه دفعهإف(

للتنصيف بينهما لقاعدة العدل ما إ ،لهك ب لعمرومةاالقاعدة عدم الغرى مقتض أن رنا سابقاًكوقد ذ

  . سبب خسارة عمرو أنه علم يف نفسه إالّ إذا ،يف املاليات

ى بل عل، نفسهى قرار علون اإلكي لزيد ال أنه األولباعترافه  ألنه ،عطاء عمرو شيئاًإما عدم إو

  .لعمرونه إ :يد وقالزيد ان يف ك إذا ماكفهو ، غريه

وعن ،  عدم الضمانيضاحرشاد والتلخيص واإل املبسوط والشرائع واإل عنمةاركوقد نقل مفتاح ال

  . رشاد الضمانالتحرير والدروس وجامع املقاصد وتعليق اإل

  



٣٥٧

 لفاً حراً خمتاراً جائز التصرف والكون مكي أن والبد ،يف املقر: (قال يف الشرائع ):٢٩ مسألة(

  . )تعترب عدالته

قراره إيقبل  الصيب ال أن بل وال خالف عندنا يف، شكالإ ليف ففي اجلواهر الكالت أما :أقول

  .ذن وليهإان بكولو

   .ال ان أوكيقبل عند علمائنا مراهقاً  رة الكوعن التذ

  .حمجور عليه يف مجيع تصرفاته أنه ى علمجاع اإلأيضاًوعنه 

حيث إنه ، ل والوصية والعتق والقتسالماإلكقراره فيما يقبل منه إالالزم قبول ن إ :ن رمبا يقالكل

رمحه (ى  وقد فصل الشيخ املرتض،القاعدة املعروفة املصطيدةى قرار ا عل اإلك فيملمور هذه األكميل

والقول ،  الشامل له)١(قرار العقالءإون مستند القاعدة كويف املقام ي، اسبكالم حوهلا يف املكال )اهللا

 اليت موراأل أن ماك،  عومل معاملة املسلم،رحةأسلمت البا:  قالفإذا، وجه له بانصرافه عن غري البالغ ال

  .قراره فيهاإمانع من نفوذ  الوصية الكتقبل منه 

  الاألول و،كال ميل أنه ماإو، ما انصراف العقالء عنهإو، أعمد الصيب خطما  إدليل اخلالفإذ 

  .رييناألخ يف شكالوقد عرفت اإل، يشمل املقام

ولذا أجاز احملقق يف الشرائع ، ية اآل)٢(ىوابتلوا اليتام: لقولهأقر بالبيع وقلنا جبوازه  إذا كذلكو

 صرح يف الشرائع كذلكو، ذن الويلإ يف حجر القواعد يف صحة بيعه بمة وتردد العال،راهةى كبيعه عل

  .الوصية صحكيفعله  أن له مبا

 إذ ، الوجه غري ظاهر،قرار اجلواهر عليه بضرورة عدم التالزم بني صحة العمل وصحة اإلإشكالو

املناط  فإن ،وجه له ريد التالزم العريف فنفيه الأن إ وى،فليس هو املدع ريد عدم التالزم عقالًألو 

  .الظهورات

   جوزنا وصيته لو(: كقال املسالولذا 

                                                



 



٣٥٨

  .خلإ )كمن مل ألن ،قراره اإيف املعروف جوزنا 

ره كذ قرب مافاأل وعليه، املرادعن التحرير والدروس وجامع املقاصد والروضة واية كى وهو احمل

  . واهللا العامل، احملقق وبعض آخر

 مجاعوعليه اإل، إشكال مل يصح بال خالف وال ،دواراً حال دورهأ أو ،ولو أقر انون مطبقاً

  . والضرورة لعدم مشول الدليل له

ه مبا أزاله من يف عقل جنونه أثر أن واحتمال، دلة األطالق إلإشكال فاقته صح بالإلو أقر حال  نعم

  . خالف الفرضمةااالستق

رة كبل عن التذ، األول وال خالف يف إشكالبال ، هركم أنه من زعم أو ه حقيقةركذا املكو

فدليل ، قرار مل يصدر عن اختياراإل ألن ، يف الثاينإشكال ذا الكو، راهك لرفع اإلكوذل،  عليهمجاعاإل

قرار  فصدر عنه اإلكومل يعلم بذل رهاًكان مكراه عمن كانصراف دليل اإلك، قرار العقالء منصرف عنهإ

  .نه الذي أجربه أركفظن زيد بن ب ره اجلابر زيد بن عمروكأ إذا ماك، اختياراً

  . به راه فيما أقرك ففي اجلواهر صح لعدم اإل،كثرقل فأقر باألره باألكأولو 

ره اجلابر جبعل نصف داره له يف كأ إذا ماك، مل يصح الّإراه سارياً وكن اإلكمل ي إذا هذا: أقول

  .هِركمن عقوبة املفراراً ل الدار كثبت أيقبل ثبت نصف الدار  وحيث ال، وميكالثبت احل

  . ذا يف اجلواهرك، صرح به غري واحد ماى  عل،هركقل فهو م فأقر باألكثراألى رهه علكولو أ

  .  فالالّإ و،كثر يف ضمن األأيضاًراه باالقل كان اإلك إذا كوذل: أقول

  .ن صحكلما مل يك و،راه بطلكإان كلما ك: واحلاصل

مرض ولده وال يبيعه الصيديل  إذا ماك، قرار من املضطريصح اإل ال أن القاعدةى مقتض مث إن

   لدليل رفع كوذل، لفاًأنه يطلب منه أاعترف عند القاضي ب إالّ إذا الدواء



٣٥٩

 إالّ ىتقض جل حاجة هلا الضطرار من النفس ألراه من الغري واالكاإل أن والفرق بينهما، االضطرار

عنها ) عليه السالم( اإلمامفرفع ، املاء إىل الزنا الحتياجها إىل  املرأةكما اضطرت تلك، عمل أو بقول

  . احلد

  .قرار العقالءإيشمله دليل  حيث ال، راهكزعم اإلكفهو ، زعم االضطرار إذا ذاكو

  .بدوما أنه األصلان ك ،بدوما أو اهاًركا أو هل أقر اضطراراًً أنه  يفكش ولو

اً فراً خفيكان سك إذا ما المه الكره شديد يسلب كران الذي سكقرار من السيصح اإل ذا الكو

  .ليست له غيبوبة

  ال،رهكامل العقل حال سكون كال ي أو، يعقل ران الذي الك الس:رةك عن التذمةاركويف مفتاح ال

 إىل  ومل يلتفت،غريه أو ر قاصداًكيس أن فرق عندنا بني ال: أيضاًوقال  ،قراره عند علمائنا أمجعإيقبل 

ما يلزم بقضاء كقراره إلزم بأان من شرب حمرم اختار شربه كن إ رهكسن إ :حيث قال، علي أيب خالف

  . الصالة

  . كذلى حيث دل الدليل عل، خبالف قضاء الصالة ،دليل العقالء منصرف عنهن إ فيه: أقول

  )عليه واملربسم وشارب املرقدى م انون النائم واملغمكويف ح(: دواعقال يف الق

رة وجامع كما يف التذك، األولقرار الثالثة إ عدم اخلالف يف عدم قبول :مةاركويف مفتاح ال

  .  وزاد يف الدروس الغالط،ري يف معقد نفي اخلالف الغافل والساهياألخ وزاد ،املقاصد

  .فيهاى سر الباء علة يهذكمن الربسام باملربسم اسم املفعول  مث إن

خالف أجده يف شيء  ويف اجلواهر بال، قرار شارب املرقد جامع املقاصدإوقد صرح بعدم قبول 

تيار من النصوص خاال ضرورة وضوح اعتبار ، عليهمجاعن حتصيل اإلكبل مي، ورةك املذمورمن األ

  يف مجيع ى بواب والفتاواملتفرقة يف األ



٣٦٠

  . ضمان املتلفات وحنوهك، ما خرج بدليله إالّ قرارعية اليت منها اإلاالسباب الشر

 )عليه السالم(علياً ن إ :)عليهما السالم(عن أبيه ، جعفرعن ، البختري أيب عن، سنادويف قرب اإل

  . )١(حد عليه ديد فال أو ختويف أو حبس أو من أقر عند جتريد: قال

 أو ،حبس أو ختويفى من أقر حبد عل: قالنه إ ،)سالمعليه ال( علي عن، سالم دعائم اإلىورو

  . )٢(حيد  عليه والكضرب مل جيز ذل

 فإذا، األصلر وشرب املرقد وحنوها خالف كراه والغلط والسكان االضطرار واإلكحيث مث إنه 

ى ولو ادع ،ونه قد خوف أم الكهل اعترف حال  أنه  يفكش إذا ذاكو،  عدمهااألصلان ك فيها كش

ى عل ل يبىنكنن إ و،ان احلق معهكحلف الطرف وحلف أن وك مل تفإذا ،بالبينة إالّ يثبت  الك ذلاملقر

   .تاب القضاءكر تفصيله يف  كما ذك ،بعد رد احللف أو ،م مبجردهكهل حي أنه تالف يفخاال

ان ك ،تيار أم الخاالأشبه هل وصل حد سلب  ما أو رهكس أو جنونه أن  يفكش لو أنه ومنه يعلم

  .قرارهإ العدم فيقبل صلاأل

  . ما عرفتك، قرار الغاضب الذي سلب غضبه اختياره النصراف الدليلإيقبل  ذا الكو

  . )أقر مبال مل يقبل فإن ،جور عليه للسفهاحملأما ( :قال يف الشرائع

  .  عليهمجاعاإلى بل عن بعضهم دعو، بال خالف أجده فيه: قال يف اجلواهر

  .قرار والبيع وغريمهافرق بني اإل فال، تصرفاته املالية حجر عليها  أنى ملا دلّ علكوذل: أقول

   ،مثل حق احليازة، ومثل املال احلق الذي يقابل باملال

                                                

 

 



٣٦١

   .كمتلّ القول بأا الى عل 

 احلجر أدلة لعدم مشول ،ا وهبها لضراأقرارها بإحق القسم فيصح كيقابل باملال  أن نكمي أما ما

 مما كغري ذل إىل ،انت قوبلت باملالك أا نه وهب بقية املدة للمتعة معأقراره بإذا كو، كمثل ذلى عل

  . الم يف احملجور عليه للسفهكال إمنا ،تاب احلجركحملّه 

 كبعد ف ما تقدم مبا يشمل ماك، الم فيهكمطلقاً ال )أقر مبال مل يقبل منهن إنه إ( :ففي الشرائع

 احلال وال كال يف ذل، قرارمهاإيقبل  حيث ال انونالطفل وكون كي  حىتكذلكفهل هو ، احلجر

أما بعده فيؤخذ ، قرارمها حال احلجرإاحلجر مينع عن نفوذ  أن أم، حال البلوغ والعقل إىل بالنسبة

  .قرارباإل

 أن رةك ونقل عن التذ،به من املال  احلجر ال يلزم ما أقرك فوإذا:  قال،األول بكصرح املسال

والوجه : مث قال، الذي حصل يف يده باختيار صاحبه مل يضمن أتلف مال الغري افإذ، حاله حال الصيب

  .تالفهإباشر ن إ الضمان

 الّإ وكاً فذاإمجاعمت ن إنه إ :ن يف اجلواهرك ل،كبه املسال مبا أفىت أفىت أنه ي عن جممع الربهانكوح

 نه ال أال، به أقر جر عن تعجيل مااحلى  املقتصر يف ختصيصه علقرار العقالءإلعموم ، ن املناقشة فيهكأم

مث ، ذن وليهإبل ولنفسه ب، ولذا صح بيعه للغري، هو غري مسلوب العبارة إذ ، حجرهكلو ف يلتزم به حىت

 ل سبب يصدر منه حال سفهه الكف، احلجر يف املال لعدم قابليته حلفظ املالن إ :يقال إالّ أن اللهم: قال

  . أثر له يف الظاهر

، يف النص منصرف عنه) العقالء( ألن ،األثر عدم إطالقيظهر من املشهور من  ماالظاهر : أقول

  . أتلف وقبول بيعه إذا  بالضمانكوال ربط لذل

  . ما عرفت من ضمان الطفلك، خيتص بغري احملجور ال: األول ذإ

  ان العقد من اللفظ والقصد كبل لتقوم أر، يرتبط باملال ال: والثاين



٣٦٢

ما ك، ان بدون مالك إذا احهك ون،املشهور من صحتهى  معاطاته علكذلكو، ون نافذاًكوحنومها ي

  .  خصوصاً يف املتعة اليت ال تستتبع املال،جعل املهر تعليمها سورة لو

يرتبط   الك فذل،ره الشارحان وغريمهاكما ذكنه مدين أأقر وعلم ب إذا أما مسألة ضمانه يف الواقع

داء دينه من سهم الغارمني أقراره ليس عن سفه جاز هلما إ أن خلمساة واكبل لو علم صاحب الز، باملقام

ان ك إذا كذلكاحلال  أن ماك، عرفت ماكيسلب العبارة  السفه ال إذ ،واخلمس ولو يف حال سفهه

 ة صرف املال والكالسفيه ليس له مل فإن ،شرط لصرف املال يف ديون املدينني أو نذر أو وصية أو وقف

  . هأمور بسائر كيضر ذل

اً جواز تصرفاته يف إمجاعن كمل ين إ نصافاإل(: وجه النظر يف قول اجلواهر قال  يظهركومن ذل

مث نقل عن جممع الربهان ، ) احلجرك فيتبع ا حينئذ بعد ف،هو يف ماله ال يف ذمته إمنا احلجر ألن ،ذمته

 املالية الشارع حجره مور له يف األكلم الحيث إنه ف،  حجره مطلقاًدلةألظاهر ا ألن كوذل، يؤيده ما

  .  بعض الرواياتإطالقرناه كذ ويؤيد ما، ون حسب املوازين العقالئيةكيف تصرفاته اليت ت مطلقاً حىت

وأنا حاضر عن  أيب سأله:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، احلسني اخلادم رواه أبو مثل ما

ون كي قد: قلت: قال، احتالمه: قال ،أشده وما: قال، شدهأيبلغ  حىت: قال ، أمرهجيوز اليتيم مىت

 إالّ تب عليه الشيء جاز عليه أمرهكبلغ وإذا  :قال ، ومل حيتلمأكثر أو أقل أو الغالم ابن مثان عشرة سنة

  .)١(ضعيفاً أو ون سفيهاًكيأن 

  . تاب احلجركالم يف كوتفصيل ال،  شامل للمعامالت يف الذمةاألمرفإن 

                                                





٣٦٣

قراراً يشمل إان ك سواء ،قرار احملجور عليه فيما عدا املالإيقبل  أنه وال خالف يف إشكال المث إنه 

أقرت  أو ،حيث يثبت احلد دون املال أقر بالسرقة أو ،حيث ال مال ما لو أقر بالطالقك ،ال املال أو

اح كنقراره يف الإو، المهما يف أصل الطالق دون املالكحيث يقبل ، اح عن مهركأقر بالن أو ،باخللع

  .دون املهر

 ختصيص يف كذل ألن ،بعض غري وجيهيف يقبل بعضه دون كف يناألمرنه تالزم بني أ بشكالواإل

، ثالث بالوصية أو اثنتان أو شهدت امرأة إذا ماك، كيكعزة يف التف  وال،قرار بدليل احلجردليل اإل

  .  فالعدمعدمها أو ،وجود الوصية فاجلميعما إ الواقع أن  مع،حيث يثبت بعض املال

 أأقر بقتل اخلط لو أما ،مما جيمع بني املال وغريه أشبه ما نوة أوبأقر ب إذا حال ما  يعرفكومن ذل

شهادته يف كفهو ، تشمله  احلجر الأدلةاملال ليس عليه ف ألن ،كالظاهر ذل ،فيه املال أن فهل يقبل مع

  .غريهى موضوع تستتبع املال عل

، ما املال بدالًإالقود وما إ حيث يلزم عليه، جبناية عمدية أو اًاعترف بالقتل عمد  لوكبذل وأوىل

  . رناه أملع الشارحان وغريمهاكذ وببعض ما،  تصرفاً يف املالكون ذلكي حيث ال

  . كقرار اململوإالم حول كقد فصل الفقهاء الو

يأخذ حقه من  أو  املقر له الغرماءكوهل يشار، قرار املفلّسإويقبل (: فقد قال الشرائع، أما املفلّس

  . )الفاضل فيه تردد

 وتعلق ،قرارهإى ال عل احلجر عليه ألن ،قرار العقالءإقاعدة ى ضتقرار املفلس هو مقإقبول : أقول

  . ون فيه حمذوركي يلزم حمذوراً حىت قراره باملال الإ

غرماء يف ر له مع الق املك يف عدم اشتراإشكال ال، جرحلاى دين الحق عل أو  أقر بعنيفإذا وعليه

  ، عد احلجرنه اقترض ديناراً بأأقر ب إذا ماك، املقر به



٣٦٤

 إىل مك ردها احلاكم ذلكثبت للحا فإن ،ذها من زيد بعد احلجرهذه العني أخن إ :قال أو

 ذو يد عليه ومل يثبتحيث إنه ف، م قوله بأن أخذها بعد احلجركمل يثبت مل يقبل احلان إ و،صاحب العني

  . سائر أموالهكانت ك ت بعد احلجرءجاأا 

ن إ : فرمبا يقالالّإ و،انت للمقرك زيادة كان هناك فإن ،احلجرى ما سابقان علأأقر ما و إذا أما

 ،حيث يؤخذ منه،  حجرهكقراره ملا بعد فإمنا ينفذ إو، ه مع سائر الديانكالقاعدة عدم اشتراى مقتض

ى  عل،المهكوثق ب إذا  يف حال حجرهكلجل ذه من سهم الغارمني وحنوه ألءعطاإان الظاهر كن إو

  .اةكتاب الزكرناه يف كتفصيل ذ

   .به الغرماء أم ال  املقركدين سابق هل يشار أو أقر بعنيإذا  أنه فقد اختلفوا يف ، أيىوعل

قرار الراهن بتعلق حق الغري إكقراره إمنشأ اخلالف سبق تعلق حقهم مباله فصار (: كقال يف املسال

  . )ة يف الدينكقيمت له بعني مشارأالبينة وهي توجب تقدمي حق من كقرار اإل أن ومن، بالعني املرهونة

وقد جرت السرية ، أحدهمكان كثبت السبق  لو إذ ،القاعدة حمل نظرى ما قيل من مقتض: أقول

  . م فحص عن ديانه فال يقسم املال بني املتيقن طلبه عند احلجركحجر احلاإذا  أنه ىعل

 قرار مع الوثوق حال البينةفحال اإل،  فالالّإأحدهم وكان كقراره الوثوق إل من  حصفإذا، وعليه

 هذا بالنسبة، كما أشبه ذل أظهر املقر له ثبتاً باحلق يوجب الوثوق أو أو ،سبق حق سابقى قامت علإذا 

  . مكاحلاإىل 

، در حصته يف حصته املقر له بقكيشر أن م عليه علم أحدهم باحلق لزفإذا، الديان إىل أما بالنسبة

أحدمها بدائن ثالث علم  فإذا، ل ثالثة دنانريكحيث ل، نيان دينه عشرة وماله ستة وديانه اثنك إذا ماك

   أن ان عليهكيطلبه بقدر طلبه 



٣٦٥

  . فتأمل،من علم إىل ديناراً من الثالث انتقل ألن ،يعطيه ديناراً

  .هنا منه ذا القدر يفتكالم يف هذه املسألة يف باب الفلس نكتفصيل ال حيث إنو

 أو ،جنيب وللوارثقر لألأ أن يفصل بني أو ،من الثلث أو ،األصلقرار املريض من إوهل يقبل 

، تاب احلجركورة يف كل املذاقو من األكغري ذل أو ،األصلوغريها فمن  يفصل بني التهمة فمن الثلث

  .ل واحتماالتاأقو

 أبا سألت: قال ي، لصحيحة العلي بياع السابر،هاان رمبا يقال بالتفصيل بني التهمة وغريكن إو

املال الذي ن إ : فلما حضرها املوت قالت له، ماالً عن امرأة استودعت رجالً)عليه السالم( عبد اهللا

 ،كعند إالّ نراه ان لصاحبتنا مال الكنه إ :فقالوا له ها الرجلؤأولياى  وماتت املرأة فأت، لفالنةكليإدفعته 

ن إ و،انت مأمونة عنده فيحلفكن إ :)عليه السالم(: فقال ، فيحلف هلم، شيءكلفاحلف لنا ما قب

  .)١(هلا من ماهلا ثلثه فإن انكما ى  علاألمرانت متهمة فال حيلف ويضع ك

  . تفي منه ذا القدر هناكن، ورة يف باب احلجركتفصيل املسألة مذ حيث إنو

  

                                                





٣٦٦

 صدق من غري ميني ،انهكمإغ باالحتالم يف وقت البلوى ولو ادع(: قال يف القواعد ):٣٠ مسألة(

  ).ال دارإو

شف اللثام كتاب وكضة وقضاء الو عن التحرير وجامع املقاصد والرمةاركونقله مفتاح ال

  . رةكرشاد والتذنبه عليه يف السرائر والشرائع واإلوقد ، يضاحواإل

اعتبار  غري البالغ ال إذ  ـبلوغه ىوتوقف ميينه عل، ميينهى نه لو توقف بلوغه عل أبيان الدور: أقول

، ثبات بلوغه باطلإفلزوم ميينه يف ، الباطل باطلى املتوقف عل حيث إنو، لزم الدور ـ يقاعاتهإبعقوده و

لزم   ـقرار املقترن باليمنيوالثبوت باإل، قرار اردالثبوت باإلـ  يناألمرشيء ثالث بني  وحيث ال

  . قرار اردالثبوت باإل

مل  إذا  ـقرارهإ وهو عدم قبول ، ثالثكبل هنا،  بني االثننياألمرعدم دوران ى خيف  النكهذا ول

  .قراره بأحدمهاإيقبل  أنه ىدليل عل ال إذ ،مع اليمني بدون اليمني وال ال ـ يثبت بلوغه من اخلارج

 أن ماك ،قرارهإمل يثبت حجية الّإو، بينة فهو أو شهرة أو  ثبت بلوغه من اخلارج بعلمفإذاوعليه 

 ،عاقل أنه هفلقراره حبإيقبل  جمنون ال أو عاقل أنه مل يعلم إذا نهإف،  يف مسألة مشتبه العقلكذلك األمر

  . أيضاًور آتية هنا كمسألة الدور املذ أن مع

دليل املسألة ن إ( :وجه النظر يف استدالل جممع الربهان لقبول ادعاء البلوغ بقوله  تقدم يظهرومما

نقضاء العدة من املرأة مثل قبول ا، شهاد عليهان اإلكمإ وعدم، ظهور الصدق يف املسلمنيان وكمأنه اإلك

  .)وغريه

هو يف  إمنا وظهور الصدق يف املسلمني، دلةان من األكمون اإلكلضرورة عدم (ولذا رده اجلواهر 

ها تصديق املرأة يف ا اليت منهمتسليى بناًء عل ،يمن قبل املدع إالّ نكمي قاعدة القبول فيها الك، البالغ

   .ىانته )كتصديقها يف حنو ذلى دل عل ما إىل مضافاً، احليض وانقضاء العدة



٣٦٧

 أن نكمي فال، كذلى لعدم الدليل عل، حجية لقوله وعمله مل يثبت القبول الإذا نه إ :واحلاصل

 إىل رفمنص أنه ماك، البالغ إىل  منصرفأحسنهى  علكضع أمر أخيو، عمله أو يثبت بلوغه بقوله

 حيث إن، أوعمده خط، جيوز أمره وال، حيتلم  دليل رفع القلم عنه حىتهويؤيد  خصوصاً،العاقل

  . مكيترتب عليه احل ال قطع أو املوضوع ما مل يتحقق بدليل

بدون  احليض مثله يف عدم القبول ال أو البلوغ أو  يف دعواها االحتالمأيضاًالصبية  أن ومنه يعلم

 أيضاً هنا مجاعوتوهم اإل، ريب يف اقتضاء القواعد عدمه ال: ذا قال يف اجلواهرول، معه اليمني وال

  .الصيب معلوم العدمك

، ي وغريهمكركما عن الفاضل والشهيدين والك، أحدمها البلوغ بالسن طولب بالبينةى دعاولو 

  . االحتالم لعجزه عن البينة يحيث أحلقهما مبدع، رةكالتذ يكخالفاً حمل

روها يف كما ذك، ثبات والنفيافية يف اإلكالشهرة  أن والظاهر، دلةجز ليس من األالعن إ :وفيه

يقيد  فال، تايب التقليد والقضاء وغريمهاكمل تورث العلم يف ن إ وفايتهاكوقد رجحنا ، النسب وغريه

  . الشياع مبا يفيد العلم

وهل  ى،فكع العلم بأنه له ة مالبسه امللطخة به مءراإن املدعي للبلوغ باالحتالم من كمت إذا نعم

، همقدم األ هم واملهم بني األاألمردار إذا  أنه ومن، حمرم أنه من، احتماالن ،مءراجيوز االستمناء إل

وعن عورة ، )عليه السالم( علي يف قصةى شف عن جسم اخلنثكما ك، مهيةعلمنا األ إذا بهبأس  وهذا ال

  . العنني

ما صرح به غري ك ،حمله ليس عورة ألن ،نبات اعتربه باإلولو ادعا(: ومن هنا قال يف اجلواهر

  . )رؤية الطبيب وشهود الزناكونه عورة فهو موضع حاجة كبل لو فرض ، واحد
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ما  ك،ىسرشف يف بعض حروبه عن األك ال)صلى اهللا عليه وآله(وقد ورد أمر الرسول : أقول

، فاركانوا خيتنون خبالف الكاملسلمني ألن  ،املراد به املختون أن والظاهر، )١(ركميش الذكورد مسألة 

  .ربه ففيه نظركأما ما اشتهر من 

  .فلم أر من قال به، ما يف بعض الرواياتك مخسة أشبار مةمسألة جعل البلوغ بعالأما 

 فليس ، مع املقراألصلان ك ،بالغنه إ :وقال املقر له، مل يبلغنه إ :مث قال، ولو أقر املشتبه بلوغه

يقبل يف  يقبل قوله يف البلوغ ال ما الك: يقال  حىتكحنو ذل أو نه ذو يدوأل، أخرب بنفسهه  ألنتقدم قوله

  . عدمه

ما كال  أو ،ما ادعاه املقر لهك، قرار بالغاًان حني اإلكهل  أنه لو اختلفا بعد حتقق البلوغ يفو

  .ما علم خروجه إالّ  الصحةصالة أل،ان القول قول مدعي الصحةك، ره املقركأن

  . الصحةصالةالبلوغ أل ياحتمل تقدمي قول مدع: ذا قال اجلواهرول

  . فيه وجهان:ويف الدروس وجامع املقاصد

ما أشبه  أو راهكأواإل اجلنون أو عدم البلوغى مث ادع باع إذا اسب الصحة يف ماكوقد رجحنا يف امل

  . مكأصل الصحة حا ألن ،صحة ادعائه يان االستصحاب يقتضكن إ و،من املبطالت

حبال مث احتالمها وحيضها قد يعرفان بالعالمات قبل العلم بالسن مع اإلن إ :مةاركويف مفتاح ال

نه أالعالمات الثالث وى لو علم تقدم البلوغ عل  ما)ألف مسألة حديثة( تابكرنا يف كوقد ذ، يعلم السن

  . م بهكقدمت العالمات حإذا  أنه ماك ،العالمات طريق ألن ،م بهكحي

   ،بالبينة الّإتقبل دعواه مل قراره إزوال العقل حال ى ولو ادع: ويف القواعد
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  .قرب مساع قولهفاأل ان له حالة جنونكولو 

  . رة والتحرير والدروس وجامع املقاصد والروضةك عن التذاألول الفرع مةاركونقل مفتاح ال

  .حالفهإ ان لهكقرار ان جمنوناً حال اإلك أنه ن املقر له يعلم أاملقرى دعا إذا نعم

 ألن ،ما أشبه راناً أوكان سكنه أه بؤذا ادعاكو، قراران جمنوناً حال اإلكنه أب يقبل قوله منا الإو

  .ان سابقاً جمنوناًك إذا  اجلنوناستصحابى فيقدم عل ،ما عرفتك  الصحةاألصل

 اجلنون حالة إذ ،المهما كيك وجامع املقاصد يف حميضاحه اإلقفوان إ و،فرعه الثاين ففيه نظرأما 

 ىر فادعكان يشرب اخلمر فله حاالت سك إذا ك فهل يقولون بذل،توجب رفع اليد عن أصل الصحة ال

واحلق : مةاركولذا قال يف مفتاح ال، ركان يف حال السكحنوها  أو قرارهإ أو طالقه أو احهكن أو بيعهأن 

  . تقدمي قول مدعي الصحة

وهذا ، يقولوا طوعاً يف صحة من عقله أن  إىليفتقرقراره مل إشهد الشهود ب ولو: وقال يف القواعد

، يف عقله أو يقولوا بنقص فيه إالّ أن  الصحةاألصل ألن كوذل، رة وجامع املقاصدكهو املنقول عن التذ

مثل هذا الظاهر  أن ى فال دليل علالّإ و،رناهكذ نه أراد ماأك بظهور احلال كذلكواستدالل بعضهم 

  . حجة

  . واهللا العامل، يف املسائل السابقةى خرأ فروع ومما تقدم يعلم
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  ). فلو أقر لبهيمة مل يقبل،كون له أهلية التملكي أن له شرط املقر(: قال يف الشرائع ):٣١ مسألة(

  .ذيبكرشاد جعلوا شرطاً ثانياً وهو عدم التما عن التحرير واإلكويف القواعد 

  . له  شرط ثالث هو تعيني املقرإضافةرة كوعن الدروس والتذ

بل يف نفوذه يف ، األولحنو ى قرار علنه ليس شرطاً يف صحة اإلإ يف الثاين بشكالاإل ويف اجلواهر

  . كاملال يصبح حينئذ جمهول املال ألن ،قرارهإأقر هول مل يبطل  إذا ويف الثالث بأنه، حق املقر له

 كقرار ليس خاصاً بذلما اإل بين،قرار باملاليصح يف اإل إمنا  شرط املقر لهكجعل ذل أن ىخيف وال

ل شرطاً خاصاً كل أن ومن املعلوم ،كغري ذل إىل ،نه قاتل زيدأو ،نه ولدهأ و،قرار بأا زوجتهاإلك

  . ونه جمهول القاتلكو، بونه غري معروف األكو، يةلوا خكك

عه وهو أقر بأنه با إذا ماك، كبامللقرار في يف متامية اإلكي  الكفأهلية الطرف للمل، انكيف كو

ون طرفاً كي أن نكمي انون ال إذ ،قراريصح اإل ال أنه  إالّك للملان قابالًكن إ ونهإف، جمنون مثالً

  . للمعاملة

ه مل كأشبه بأن الشيء الفالين مل ما أو شجر أو جبل أو يمة أو  أقر حلائطفإذا، حال أي ىوعل

رنا كوقد ذ،  والضرورةمجاع بل باإل،خالف  والإشكال ورات بالكذ املك لعدم صحة متلكوذل، يصح

ما نصحح حنن الوصية ك ،هاكفبعض عقالء العامل يصححون مل الّإو،  شرعيكذل أن يف بعض املباحث

  . لغري العاقلالوصية قابل عقالًك إالّ  ليسكاملل أن مع، أشبه ما أو صالحها باملالإهلا ب

قف الو أو الوصية ظ ظاهر يف النذر أولف جاء بوإذا،  مل يصحك جاء بلفظ ظاهر يف امللفإذاوعليه 

هذا : قال إذا ماك، الصحةى جاء بلفظ حمتمل محل علن إ و،سائر الشرائطى مع اشتماله عل، له صح

   فسره بعد فإذا، سجداملال مربوط ذا امل
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  . قرارار بعد اإلكنيعد من اإل ألنه ،جد مل يقبل تفسريهسم بأنه للكذل

قد جيب بسببها  إذ ،إشكالوفيه ، كقرار للمالون اإلكوي، بسببها صح قال ولو(: قال يف الشرائع

  . )بهاكرا أو سائقهاى روش اجلنايات علأك كال يستحقه املال ما

بسبب هذه البهيمة  ي عل:قالن إ :قال ي،كما حك،  الشيخ يف املبسوطكر ذلكأول من ذ: أقول

 أو لف تثبت بأرش جناية منه عليهان األوكي أن السبب ومعىن، لفقراراً باألإ كان ذلك ،ألف درهم

  . كأشبه ذل ما أو جرة منافعهاأ

  .  عليهمجاع اإلسالمرشاد لفخر اإلوظاهر شرح اإل: مةاركقال يف مفتاح ال

ى لف الزم علاأل أن القاعدةى ان مقتضكء معني ين ظهور للفظ السبب يف شكمل ي إذا :أقول

حيث نذر صرفه ، املوقوفةكللدابة  أو ،كاملال كفس الويلان لنكسواء ، الدابة من جهة ما املقر لويل

  .عليها

 فإذا ،سائر االعترافات اهولةكبه  إالّ يعرف ال ألنه ، جهل احلال استفسر ويقبل تفسريهفإذا

 يف حقه ان حمتمالًك إالّ إذا اللهم، لف للدابةين وهبت األإ: قال إذا ماك ،فسره مبا يبطله بطل التفسري

دليل اعتراف العقالء منصرف  ألن منا يقبل منهإو، كويف قانونه صحة ذل، سالمن جديد اإلاك إذا ماك

ان ك حيث ،مث فسره بأنه من جهة غلبته عليه يف القمار، نه يطلبه ألفاًأاعترف ب إذا ماكفهو ، عن مثله

  . كيعترف مبشروعية ذل  السالماإل أن يعلم ال، سالمجديد عهد باإل

  .لزموهم وغريهاألقاعدة ، قرارهإافراً نفذ كان املعترف مبال الدابة ك  أوافرينكانا كولو 

خالفاً ، إشكال لزمه بال خالف وال(: قال يف اجلواهر، ذاك ي عللزيد بسببها أو هاكملال: قال ولو

   .ىانته )ىما تركوهو ، تتصور معها الغالب لزوم املال باملعاملة اليت ال ألن ،بطلهألبعض الشافعية ف
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اً مل يصح لزيد إطالقن لزيد ربط ا كمل ي إذا مثالً، ن مانع عن تصديقهكمل ي إذا يلزم إمنا :لأقو

  .ال شيء يرتبط لزيد بسببها إذ ،ذاك ي علبسببها

  .احتماالن ،)بسببها( يلغو لفظة أو ،قرار باطلوهل مثل هذا اإل

يطلبين : قال إذا ماك، بطلحيث قيدت بسبب م قرارات الباطلةهو مثل سائر اإل إذ ،األولالظاهر 

  . جرة زناه اأتطلبه ا إ :قال أو ،)مثن مخرة( ولغو )يطلبين(يقال بأخذ  نه الإف، مثن مخرة

   .قرارار ويثبت اإلكن فيبطل اإل،قرارار بعد اإلكنمن قبيل اإل أنه جلفهو أل: أما االحتمال الثاين

رة وجممع الربهان كالقواعد والتذك ،ذا ملزمكبسببها  ي علبثبوت لزيد ن من قال أوالظاهر

قرار القابل رناه من اإلكذ ما أراد، إشكال  الكوعن املسال، الم فيهكبل عن جامع املقاصد ال ، وغريهم

  . كوا ذلن أطلقإ و،للصحة

  .  شيء بسبب احلملإجيابن كمي ال إذ ، مل يلزمه شيء،بسبب محلها قال ولو: قال يف القواعد

ولذا ، ن وجه لعدم القبولك مل ي،أشبه ما أو سقاطه حلملهاإبأن احتمل  صحةن الكأمن إنه إ :وفيه

  . واجلواهرمةاركل عليه يف مفتاح الكأش

  .  املواضعكون اجلناية عليها يف تلكان كمإل، رأسها صح أو رجلها أو بسبب يدها: قال ولو

 إذ ،مل يصح، ألف ي علبسبب محلها: قال إذا ماك ،قرار غري حمتملان اإلك لو يف احلمل وهذه نعم

قرار واحد إ أنه  من،احتماالن ،غري القابل أو لكوهل يبطل ال ،مثالً  من عشرةأكثرى يسو احلمل ال

 له :قال ومثله لو، قرار اخللإحيث ال وجه لبطالن ، مخر وخل ي عل له:مثل أنه ومن، لكبطالن لللفا

   والظاهر عند العرف ،فبأل بدرهم الالواحد اخلبز  إذ ،ألف مثن خبز واحد يعل
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  . فال شيء عليه، األول

يسقط  نه حيث الإ ف،راه لهكإان عن ك أنه حيث حيتمل، مائة عن زنا حالل ي علله: قال أما لو

قرار العقالء عن إان يف انصراف ك يف مك شولو، قرارمانع من صحة اإل ره له الكراه مكإحقها وضعاً ب

  . مةك حمطالق اإلأصالةانت كمورد 

ذا بسبب ك ي عل: الدابةكنه لو قال ملالأ ب،ا تقدم ظهر وجه النظر يف رد اجلواهر للقواعدومم

 خرتير أو ذا من مثن مخركله : قال لو  حنو ما،قرار وبطالن الضميمةان صحة اإلكمإ توجه عليه ،محلها

 أن هما يفكترا الش،واحد إالّ  له عشرة:ولو قيل به لزم القول مبثل، ال وجه للتبعيض إذ ،حنومهاأو 

اعترف بزنا بامرأة بعيدة عنه حال  إذا ونكي أن أيضاًويلزم ، الم متصلكقراره بإمن  لم يبطل شيئاًكاملت

 مسجد أو قرار ملقربة أوم صحة اإلقد ظهر مما تقد أنه ماك،  املرأةكبتل أنه كيقبل زناه ويتر أن الزنا

 ،حنوها أو حسينية أو مشعر من مشاعر اهللاو  أ،الدهموأ أو )عليهم السالم(ئمة من مشاهد األمشهد 

قرار إ فيصدق عليه ،الشرط الوصية أو أو النذر أو قرار وجه صحة بالوقفلإل إذ ،وجه إىل مل يسندهن إو

  .العقالء

،  عليهمجاع اإليضاحونقل عن اإل، سبب صحيح إىل سناداإل إىل ولذا رد اجلواهر من قال باحتياجه

السبب  إىل  املنصرف عرفاًطالقاإل مع كذلكبل لعلها :  قال،ع املقاصدما عن جامكووجهاً واحداً 

  . توقف فيه بعضهمن إ و،الصحيح

ين استأجرا هذه زوجيت أل: يقول أن فهو مثل، ان الالزم البطالنك سبب باطل إىل أسنده إذا نعم

 ما أوى ر ملقربة النصارولو أق، يبعض أن  ال،قرارحيث يبطل اإل ،يف احلرة اشتريتها أو ،كمالجارة األإ

  . بطلسالميقره اإل فيما ال أشبه

  الب القوافل الزائرة وحنوها كك ،الب احملترمةكلل: قال ولو
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بطالن الوصية والنذر وحنومها ى دليل عل وال، بد حراء أجركل كل ألن ،ذا للهررةكبل و، صح

  . هلا

  . )الوصية أو رثاإلك اً حمتمالًبني سبب أو أطلقسواء ، أقر حلمل صح ولو(: قال يف الشرائع

بل عن شرح ،  عليهمجاعوعن ظاهر التنقيح اإل، خالف أجده يف صورة التصريح بال: ويف اجلواهر

  . )١()قرار العقالءإ( لعموم إشكالبل وال ،  عليه صرحياًمجاعرشاد للفخر اإلاإل

ن محل كمل ين إ والصحةبل الظاهر ،  الدليلطالقإل، بيان السبب أو طالقفرق بني اإل ال: أقول

 نكومن املم، قرار بهإنه إف، ذاكحلمل فالنة اليت ستحمل  أو ،ل فالنآملا حيمله  ي عل:قال إذا ماك، ناآل

 ،طالقولذا قال اجلواهر بالصحة يف حال اإل، أشبه ما وقف أو نذر أو أو ،ون من وصية له عليهكتأن 

ينايف   الالم له احتماالًكان احتمال الكماده باإلومر، ان صحتهكمبإقرار تفاء يف صحة اإلكضرورة اال

ه إيضاحخالفاً للفخر يف ، اناتكمال اإل، لفاظ باب الظهوراتباب األ إذ ،ان العقليكمال اإل، الظاهر

 التنقيح نسبتهكرشاد عنه يف شرح اإل يكبل احمل، ه عليهقفومل أجد من وا:  قال،صح البطالنألان إ :فقال

  .  عليهمجاعاإلى  بدعومشعراً، صحاباألإىل 

عليه بسبب بيع نه إ :قال إذا ماك، ال بطلإ صح ور سبباً معقوالًكذ أو أطلق فإذا، انكيف كو

ون للحمل كلعدم املانع بأن ي، باعه بسبب وليه صح: قال لو أنه الظاهر إذ ،باعه لنفسه ال بواسطة وليه

 ال أنه واحتمال،  املال يبدلهك بقاء ذلف الويل منوحيث خيا، أشبه والوقف والنذر ومامال بالوصية 

  يصح 
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  . ان بدوياًكقيل به  بل لو، انصراف ال أن غري ظاهر بعد،  عنهدلة النصراف األكمثل ذل

ن كمنا يبطل يف جزئه غري املمإو، قراروأما ماتقدم من اجلواهر وغريه من عدم بطالن مثل هذا اإل

  . يطلبين دينار من مثن مخر اشتريتها منه: قال إذا ماك، قرارل اإلكالظاهر بطالن  أن فقد عرفت، شرعاً

، اجلناية عليهكالسبب الباطل  إىل قرارلو نسب اإل: وجه النظر يف قول احملقق  يعلمكومن ذل

 واحملقق الثاين مةعن العال يكوهذا هو احمل، لغاًء ملا يبطلهإقرار ومبدء اإل إىل فالوجه الصحة نظراً

  . قرار باملنايف واالستثناء املستغرقأم نزلوه مرتلة اإلكو، شهراألنه إ كالبل يف املس، والشهيدين

ن ظاهر أل عليه اجلواهر بكولذا أش، االستثناء املستغرقكفليس ، ليس من املنايف عرفاًنه إ :وفيه

  مسنداً لهقرارفرق عرفاً بني سبق اإل وقع بياا تدرجياً فالن إ و،لم اكالعبارة يف الفرض احتاد قصد املت

  . قرار املسبب بهاإلى ر السبب علكوبني تقدمي ذ، السبب الباطلإىل 

بأن يف احلمل ليس اعترافاً ) من مثن مخر(  وبني ما تقدم منهكفرق اجلواهر بني ذل أن ومنه يعلم

ون كفي، الصحةى ضة احملمولة علونه بالثمن الظاهر يف املعاوكفه ب من جهة اعترا)من مثن مخر(خبالف 

 حمل ،ءيمل يلتزم بش، خرتير ي علله أو، رطل مخر مثال ي علله: أما لو قال. املعترف ا مدعياً فسادهاك

، )رطل مخر وخرتير(ل باطل يف كفال، العرف يراها مطلباً واحداً أن مثلة يففارق عرفاً بني األ ال إذ نظر

  . )من مثن مخر(ويف 

تاب كرناه يف ك ما ذ،يصح احلمل الى جلناية علاالعتراف با أن رناه منكفيؤيد ما ذ، انكيف كو

   الم حىتكول الأ ب)عليه السالم(القضاء من عدم أخذه 



٣٧٦

يلحق  أن لمك للمت:حيث قالوا، كذلى ة عليبوقد جرت قاعدة أد، ه شامل للمقامنإف، يأيت بآخره

  .المك بالدام متشاغالً شاء ما المه ماكب

ومل  ـ فقئت عينه: قال مثل ما لو، يعلم عدمهامل جناية احلى املراد من اجلناية عل أن ىخيف وال

  . ما أشبه أو  ـن له وسائل هذا اليومكت

شعة ظهر باأل أو ،ما قالكوظهر بعد احلمل ، مه ضرباً مربحاً سبب عطبهأضربت : ذا قالأما إ

  . قرار املأخوذ به شرعاًان من اإلك ،صحة قوله

رت كملا أن إذ ،أطلب منه شيئاً ال: فقال، دينار ي عل:نقال لفال إذا ماكان ك، مبت األذّكلو  نعم

  .كذلك األمران كم األ

 فلم ،حيث حتمل: قال أو، ليست حامال أا فظهر، نينار اآلد ي علحلمل املرأة الفالنية: قال ولو

حلملي نذر  إذا مثالً، غريه إىل مل يوجد انتقل إذا حبيث، ان لهك أنه مل يظهر إذ ،مل يطالب بشيء حتمل

ان عدم احلمل غري ضار خبروج املقر به من ك ى،راألخان حلمل ك مهااحدإمل حتمل  إذا حنوى بنتيه عل

حيث عدم ، ل محل نصف ديناركل ذا نذر مثالً إخبالف ما، ال احلالنيى كخارج عل ألنه ،يس املقرك

مل  مهااحدإمل حتمل  إذا نهأوجه التقييد بى ان علك إذا بل، يس املقركنصف الدينار يف  يمها يبقاحدإمحل 

  . النصف للحمل الذي وجد ن عليه حىتكمل ي، أيضاً شيء رخاآلن عليه للحمل كي

ن ظهور مل كومل ي، طالقاإل أو وجه التقييدى ان النصف علكعليه هل  أن  يفك شفإذاوعليه 

نذر  ر مطلق أوهل هو نذ علمنا بنذره يف اجلملة ومل نعلم إذا ماك كان ذلكو، النصف ن عليه حىتكي

ثبات النصف عليه  عدم التقييد يف النذر إلأصالةو،  هنا العدماألصل فإن ،مشروط مل حيصل شرطه

  . مثبت

  . )به بعد وجوده حياً أقر  احلمل ماكوميل(: الشرائع قال مث إن

  قرار اإلكاجلماد  إىل بالنسبة قرار حبيث يصح حىتان اإلك إذا :أقول



٣٧٧

مل يولد  إذا ون حال املالكوي، وجله أن مات بعد أو ،تلجه الروحمل  ولو للمسجد صح للحمل

  . ذا أقر ملسجد وحنوه فصار موضعه أمجة مثالً إحال ما األوليف  حياً

 ،رثاً لورثة الوليدإان كمث مات   ولد حياًفإذا، رثاإلكبوالدته حياً  إالّ قراريصح اإل ان الك إذا أما

  .لزامان غري مسلم لقاعدة اإلك إذا نه لهأد بأعتقومن ، املسلمىل  إ بالنسبةاإلمامف ن وارثكمل ين إو

رثاً إن ك مل يوإذا، ان ملن له املال لوال احلملكو، رثاً مل يرث احلملإقرار ان اإلك فإذا  ولد ميتاًوإذا

قفاً ان وك وإذا ، ظهر بطالن النذر،لهى ولد حياً أعط إذا نهأان نذراً بك إذا مثالً،  املصرفكذل إىل رجع

 وإذا، ان مطلقاً استفسرك وإذا ،فهو وجهه معيناًقرار ان اإلك فإذا، ذاكان لسائر محلها وهكحلمل العائلة 

  . ة وحنوهاءالرباكن االستفسار ملوت املقر وحنوه عمل بالقواعد الثانوية كمل مي

 قط ميتاًولو أس(: كظهوره يف قوله بعد ذلك الشرائع املتقدم إطالقوجه النظر يف   يظهركوبذل

أمجل طولب ن إ و،یورثة املوص إىل  رجع،هو وصية: قالن إ و،باقي الورثة إىل فسره باملرياث رجعفإن 

   .ىانته )ببيانه

الظاهر  ،نسانإان بصورة ك إذا ماكون كفهل ي، بصورة غري انسان أو، ولد قطعة حلم حية مث لو

  . وحنومها فيها ير واملوصرثاً وقصد الناذإان كرث فيما دليل اإل إىل كالرجوع يف ذل

رة والتحرير وجامع املقاصد من بطالن كالتذ يك فيما يف القواعد وحمشكالومما تقدم ظهر اإل

  . يعرف من أقر لرجل الكتعذر التفسري ملوت املفسر وحنوه  قرار لواإل

 ،يوصامل أو مورث الطفل إىل وصية عاد أو رثإ إىل عزاه فإن ،سقط ميتاً ولو(: قال يف القواعد

  تعذر  فإن ،لف السبب وعمل بقولهك ن أطلقإو

  



٣٧٨

  . )يعرفه من أقر لرجل الك، قرارغريه بطل اإل أو التفسري مبوته

مث علل ، )لعدم احنصارهم ليس من يقرع بينهم إذ ،وال جمال للقرعة هنا(: مةاركقال يف مفتاح ال

 كقراره للحمل وملإمنا خرج عنه بإو، مقراً للكون ملكي أن  يف املال املقر بهاألصلألن ( :البطالن بقوله

 قرار مل يصح اإلك فقد شرط امللفإذا، كذلى كه مراعكان خروجه عن ملك ف، بوالدته حياًىاحلمل مراع

   .ىانته )أصله إىل فريجعى ان مراعكألنه 

المهما بأن  كيكيف حمع الربهان  وجممك املسالكالقائلني باخلروج عن امللى ل علكولذا أش

  . ك جمهول املالون ماالًكل تقدير فيى كقرار عله باإلكعن ملخروجه 

ى  علون دليالًكي عم الواأل، اخلروج أخص ألن ،كيالزم اخلروج عن املل قرار البل اإل: أقول

بل ، هكن خروجاً عن ملكمل ي، أشبه ما  أورثاً من والد احلمل مثالًإ أو ان وقفاً بيدهك فإذا، صاألخ

  . ن فالكمل ألنه ظهاراًإ

 أو  املعلومك وعومل باملال حينئذ حسب ذل،قرار فهوعلم وجه اإل أو فسر فإن ،انكيف كو

ان من ك الإو، مجايل عمل حسب قاعدة العدلإان علم ك فإن مل يعلمن إ و،الشاهدكحنومها أو  ،املفسر

  . كجمهول املال

ويبطل ، قرارحني اإلحيكم باملال للحمل بعد سقوطه حياً لدون ستة أشهر من و( :قال الشرائع

  . )وهذا هو املشهور،  من مدة احلملكثراستحقاقه لو ولد أل

  . شبهة يف هاتني الصورتني ال: كبل يف املسال

   .األوىلنزاع يف الصورة  ال: وعن جممع الربهان

  .  فيهماإشكال بال خالف وال: ويف اجلواهر

  حينئذ بوجوده  بالعلم :تبعاً لغري واحد األوىلالصورة  وعلل يف اجلواهر



٣٧٩

قل الستة فيتبني صحة األ فإن ،ن موجوداًكن تولده لدون الستة لو مل يكمي ال إذ ،قرارحني اإل

  . رثإ أو السبب املسوغ له من وصية

ومع ، يصح مع عدم احلمل أنه قد عرفت إذ ،ونه للحمل املوجودكقرار أعم من اإلن إ :والًأوفيه 

  . ومع احلمل معه، احلمل غري ذي الروح

يلد  نه ال إال، املتولد لدواى يبق منا الإو، ن تولده وحياته حني التولد لدون ستةكمينه إ :وثانياً

  . كذلك

عللوه بعدم ن إ و،كثروجه النظر يف الفرع الثاين للشرائع وغريه بالبطالن لو ولد أل ومنه يعلم

  . ان تأخره عنهاكمإقرار لعدم وجوده حال اإل

قرار  لصحة اإل،ونه من حالل غري شبهةكزم يال قرار للحمل الاإل إذ ،روجه نظر آخ ومنه يعلم

 ذاكو، قرار لهيصح اإل ال أنه ال، ون للزوجكاحلمل ال يى  ومن يولد بعد أقص،لولد الزنا وولد الشبهة

   .يولد لدون ستة وبقإذا 

م له به ك حكلن للمرأة زوج وال ماك ومل يكثرقل واألوضع فيما بني األ ولو(: مث قال الشرائع

قيل  ولو، م له لعدم اليقني بوجودهكحي ال: قيل موىل أو ان هلا زوجكولو، قرار وقت اإللتحققه محالً

  ).ان حسناًكغالب العوائد ى بناًء عل ون لهكي

 عدم  إذ األصل، والظاهراألصلنه يتعارض هنا إف، ولدته فيما بني املدتنيإذا ( :كقال يف املسال

 أو ملا دون تسعة أشهريولد  ال أنه والظاهر، قل وعدم استحقاقه املقر بهأزيد من األ ىتعلق العلوق به عل

ن جتدده منه كخالية من فراش مي قرارانت احلامل بعد اإلك فإن ، بالعادة املستمرةعمالً، عشرة أشهر

 فراشاً انتكم بثبوت نسبه ملن كوذا حي، قراروجوده حالة اإلى  لقوة الظاهر الدال عل،م بوجودهكح

  . وركوقد تبعه اجلواهر يف االستدالل املذ، )له

  وقد ال ، قرارمحل حال اإل إىل قرارحيتاج اإل قد ال أنه عرفت قد: أقول
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  . ون ولد حالل ال عن شبهةكي أن  إىلحيتاج

 أنه الم يفكفهنا حمل ، ان باطالًكعن شبهة  لوال وجوده احلالل اليث إنه قرار حبإان االك إذا أما

 ـ ال انت ذات زوج حاله أوكسواء ، قراراإلواحتمل العلوق حال ، كثرقل واألولدت فيما بني األلو 

  .مك حم إذ األصل،قرارعدم ثبوت اإلم كاحل أن فالظاهر ـ يضر باالحتمال مبا ال

بعد حتقق  إالّ يتحقق قرار العقالء الإو، حجيتهى دليل عل صل الوالظاهر الذي قالوا بتعارضه لأل

ان ك أنه هل نعلم نساناً الإ كوجند بعد ساعة هنا، هذا يطلبين: يعمذا قال األ إفهو مثل ما، موضوعه

  . حقق املوضوعتلعدم العلم ب، كيشمل مثل ذل  ال)قرار العقالءإ( فإن ،شارة أم الوقت اإل

ان طرفه بالغاً ك هل ك بعد ذلكباع وش إذا ماك، قرار الصحة يف اإلأصالةنعم يأيت هنا مسألة 

وهذا هو ،  الستصحاب العدموهي ال تدع جماالً،  الصحةأصالةجراء إموا بكحيث ح ، أم العاقالً

تقدم من  ماى عل ،ان هلا زوج أوموىلكلو  حيث قال يف مسألة ما، عن الشهيد يف حواشيه يكاحمل

قرار حيمل اإل للقاعدة القائلة بأن ،قرار الصحة يف اإلاألصل ألن ،ينه للمقر له قوأم بكاحل إذ ،التحقق

  . قرار مبجرد االحتمالم ببطالن اإلكن فال حيكقرار أمر مم ووجوده حني اإل،نكالصحة مهما أمى عل

ة ءان له طرف حني قراكهل  نهأ نفس البائع ك شفإذا، كتشمل مثل ذل  الصحة الن أصالةإ :وفيه

ان صيغة كع املرأة هل أجراه م ما أن  يفكش أو ،م بصحة البيعكفهل حي، ن له طرفكأومل ي ،الصيغة

  . كغري ذل إىل ،م بأا زوجتهك فهل حي،خوه مثالًأعقد  أو ،احكن

نه مديون أم بكفهل حي ،نسانإل أو ك هل أقر لشجر بامللقراروقت اإل أنه م يفك احلاكذا لوشكوه

  هذا أشار اجلواهر  إىل ولعله ،نسان اإلكلذل



٣٨١

،  بعد عدم العلم بوجود املقر لهكذل يعدة تقتضمن عدم قاى فيه ما الخيف(: يف رد الشهيد بقوله

 كالباطل من علم عدم أهليته للتملن إ وقلنا بل لومل نقل بشرطيته ،قرارلصحة اإلشرط  أنه ىبناءاً عل

ن تنقيح عدم كأم، غريه أو نسانإ أنه يعلم ما لو أقر لشبح الك،  العقالءإقرارعموم احملتمل حتت ى فيبق

 أا  والعادة بعد تسليم، تأخرهاألصلو حادث ألنه ، عدم تقدمهأصالة حنن فيه ب فيماقراراإلوجوده حال 

فاملتجه ،  والفرض عدم حصول العلم منها،اعتبارها يف مثلهى يعمل عليها مع عدم دليل عل ر الكما ذك

   .ىانته )ره الشيخ ومجاعةكذ حينئذ ما

بن سعيد والفاضل والشهيد   وحيىينه قول الشيخإف )قيل(: تقدم عن احملقق بقوله ما أي :أقول

  .عنهم يكما حكي كركوال

انا كلو إذ ،معلوم أحدمها أو ره اجلواهر من فروع مسألة جمهويل التاريخكذ ما أن ىخيف وال

  . ان خارجاً عن حمل البحثكمعلومني 

  



٣٨٢

أو  انكراً كان متحداً استحق اجلميع ذك فإن ،ان احلمل مستحقاً ملا أقر بهك لو ):٣٢ مسألة(

  .شبهةً أو حراماً أو حالالً ى،خنث أو ىنثأ

منا مال احلريب معرض إ و،مثل غريه يف االستحقاق ألنه ،الظاهر نعم، وهل يستحق محل احلريب

 ولذا ال، الوصية وغريهاكتاب كرنا تفصيله يف بعض مباحث الكما ذك، كنه يسلب عنه املل أال، النهب

ره عدم كبل يف اجلواهر بعد ذ، غريها أو مرياث أو وقف أو وصية  أو لنذرقراراإلون كي أن فرق يف املقام

حيث مل ، كذلك وهو مجاعظاهراً يف دعواه اإل ،)عندنا: (والوصية واملرياثى نثر واألكالفرق بني الذ

  . ماترسال املسلّإبل أرسلوه ، أجد خمالفاً

 )مرياث صح أو وصية إىل ولو أقر حلمل فالنة وعزاه(:  عند قول القواعدمةاركوقال يف مفتاح ال

 ظاهر مجاع واإل، عليهمجاع اإلسالمرشاد لفخر اإليف شرح اإل :تبك عن عدة من الكبعد نقله ذل

 ، عليهمجاعبل واجلامع اإل، يظهر من الغنيةنه إ يقال بل قد،  فيهإشكال النه إ كويف املسال، التنقيح

  .طباقيف القواعد باإل ماى واستدل يف جامع املقاصد عل

 أحدمها ميتاً  ولو وضع،رين تساويا فيما أقر بهكذان احلمل ك ولو(: ففي الشرائع، انكيف كو

  . )املعدومكامليت  أن ال، خران ما أقر به لآلك

ى نثأراً وكتالف ذخاال من غري فرق بني الثالثة مثالً أو ، يقتضي تساوي االثننيقراراإل: أقول

 ملا عللّوه بأن كوذل، مثالًى نثأرين وكانوا ذك إذا ماك ،يف البعض أو ،لكاالتفاق يف ال أو ى،وخنث

ان ك ولو ،مع التصريح بالتفضيل الّإ قراراإل ي حىتك التشريكالتمليى ل سبب اقتضكالظاهر التسوية يف 

  .رك من الذأكثرى نثلألى س بأن أعطكالع

  مل يعلم التساوي   علم بالتساوي أوفإذاان كيف كو



٣٨٣

  .وعدمه أعطيا متساويني

رث املتساوي يف قبال اإلـ  إرث غري متساونه أاعترف ب ألنه ماإ ،علم بعدم التساوين إو

 أو ر زيادة بقدركالذ أو ىنثا ظهر من زيادة األعمل مب، أشبهما  أو كذلكوصية  أو  ـموة من األاألخك

  .دانت الوصية هلما يقسم بينهما حسب رغبة القيم بتفاوت غري حمدك إذا ماك، حسب اختيار أحد

  . عدم الزيادةصالة فالظاهر التساوي أل،متساو أم ال أنه ن مل يعلمكرث لإ أنه ولو علم

 للقاعدة أيضاًان التساوي ى كنثاأل أو كثرر يأخذ األكن مل يعلم هل الذكولو علم عدم التساوي ل

 نه حيث الإخر الثلثني فحدمها ثلثها ولآلأل أن هذه الدار لزيد وعمرو وعلم أن ما لو علمك، ورةكاملذ

قاعدة  أن رراًكرنا مكوقد ذ ،ي ويؤيده دراهم الودع،القاعدة التساويى ان مقتضك كذل إىل طريق

  . القرعةى العدل مقدمة عل

 : قال،القاعدةى ره اجلواهر عليه هو مقتضكذ ما أن فالظاهر، ره احملقق يف الفرع الثاينكذ أما ما

رث بالوالدة اإل أو ،انكيف كالستحقاق الوصية للحمل ان جهة اك إذا يصح إمنا خربه لآل أقر مان إ(

 إىل حدمها ال يرجعألوجه تكون الوصية  على مفصلةانت الوصية ك إذا أما. رث باحلملمع احنصار اإل

 ،ثالث هلما من جهتهما م الانا أخوين ألك بأن رخاآل إىل توجب االنتقال رثاً جبهة الإان ك أو ،رخاآل

  .)١()خر مطلقاًون ما أقر به لآلك فال ي،حدمها خاصة السدسلث وألفحياما توجب هلما الث

  .  غريمهاأيضاًره ك وذ،ك من املسالكوقد أخذ ذل

  . كذلك أيضاًبل الوقف وغريه ، رث والوصية خاصاً باإلكليس ذل أنه ومنه يعلم

راد من لعل امل( :)نصفنيى نثر واألكون بني الذكوي: (عدا عند قول القومةاركقال يف مفتاح ال

  ون شاملة ك عند تعذر االستعالم فيكذل أن تابكعبارة ال
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ن التساوي كل، رثيتفاوتان يف اإلى نثر واألكالذ أن ال فمن املعلوم بالضرورةإ و،رث والوصيةلإل

  . )رث فالبد من الصلحون السبب اإلكان كمل إلك مشأيضاًهنا 

 أنه  يفكان معناه الشك ،متفاضالن أو اويانومل يعلم هل مها متس ،رثاًإى أنثو ركان ذك إذا :أقول

ان له كالولد اليقني بأن  إىل كومرجع ذل ،ل منهما واحد ونصفكل أو  اثنان وللبنت واحدهل للولد

فالنصف املردد بينهما يقسم حسب قاعدة  ،ىنثلأل أنه  أوله نصف آخر أن  يفكواحد ونصف والش

 كن ذلكول، كذلى ك للخنثىما يعطكفهو ، احد وربعوى نثولأل، ر واحد وثالثة أرباعكفللذ، العدل

   .ىخيف ما الكبعد الفحص 

 ئوعلله اجلواهر وغريه باحتمال وط، )مهأ بزوجية اًإقرارن ك أقر بولد مل يوإذا(: قال الشرائع

  . راهكالشبهة واإل

ما اتفق ك، الوالدة باملساحقة إىل االنتقال أو ، جبذب الرحم أصالًل عدم الوطئبل باحتما: أقول

  .)عليه السالم( علي يف زمن

 ، الستلزام تولده منه الوطي عادةك أقرما ذل، قوالن،ه مهر املثلإقرار هل يلزمه ب:كويف املسال

  . شبهة وهو يوجب مهر املثل يون الوطكوحلوقه به يقتضي 

 أن ،كذلى راهها له علكإون احملتمل كو، ان الوالدة بدون وطيكمإماتقدم من  إىل ضافةباإل: وفيه

  . انه جبعل مهر سورة مثالًكمإلاح كيالزم الن املهر ال

 لو كذلكو، اً بزوجية أبيه هلاإقرارن كلو أقرت بولدية ولد مل ي أنه  وهو،سكومما تقدم يظهر الع

 يان وطكم إل،ون من عقد آخركي أن نكمي اً بولد أتت به بعد الزواج مبا الإقرارن كأقر بأا زوجته مل ي

  قر الولد أ وإذا، ن ولدها ولدهأاً بإقرارن كزوجها مل ي أنه  لو أقرتكذلكو، وحنوهالشبهة 
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  . مثلة من األكغري ذل إىل ،وما زوجنيكه إقرارما أبواه مل يلزم أب

البينة ك قراراإل حيث إن، مالزماً ثبت أو ملزوماً أو ، الزماً مساوياً لشيء ثبتقراران اإلك إذا نعم

  .األصليس مثل ول، طرافهأيثبت 

 ما مل يثبتك، ن مل يثبت الزوجية اآل،من فالن زوجي أو ، زوجيتةهذا ولدي من فالن: قال ولو

  . ووطي الشبهة وحنوه يف الثاين،األولالحتمال الطالق يف ، انا زوجنيكيف حني االنعقاد أنه 

 إذ ،يبعد الثاين ال ،ماونه زنا منهكالحتمال  ،هذان أبواي أم ال: قال إذا بوة الشرعيةوهل يثبت األ

 وال لولد ، زناهاح املخلوقة من مائكيصح للزاين ن ولذا قالوا ال، البنوة ليست تابعة للمشروعيةوبوة األ

وقد ، مهات وحنومهااح البنات واألكلروايات احملرمة لناو يات اآلإطالقمستدلني ب، مه الزانيةأاح كالزنا ن

  . كاح تفصيل ذلكتاب النكرنا يف كذ
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هذه لفالن بل :  فقالكظاهر التملى ان يف يده دار علكإذا ( :قال يف الشرائع ):٣٣ مسألة(

  ).حال بينه وبينها ألنه ،ول وغرم قيمتها للثاينا لألى قض، لفالن

  . وللحيلولة اليت مسعتها، العقالءإقرار لعموم ،خالف معتد به أجده فيه بال: قال يف اجلواهر

 ألا ، وهذه لفالن بل لفالن معلوم البطالن يف اجلملة،يصادم العلم الء ال العقإقرار إذ :وفيه نظر

بل  وأنا ابن زيد، ختهاأبل   وأنا زوج هند،خيتأبل  فهو مثل هذه زوجيت، املة ليست هلذا وهلذاك

ل مثل قو، عقالً أو شرعاًمثلة املمنوعة  من األكغري ذل إىل ،بل ورثتها منه  واشتريت الدار من أيب،عمرو

  . بل قتله عمرو أنا قتلته: وقول زيد، بل عمرو قتلين زيد: املوتى املشرف عل

  إىلمضافاً، انكموقد عرفت عدم اإل، ان العقلي والشرعيكمفرع اإلا إ :أما مسألة احليلولة ففيه

الن دار فن إ :قال إذا ماكفهو ، غريهى بل عل) نفسهى عل (ه الثاينإقرارن كمل ي، ولهي لأل قال لوأنه 

 دون، لعمروا إ :مث يقول القائل، قالت البينة بأا له أوزيد ون الدار يف يد كت أن وأي فرق بني، لغريه

  . ا لزيدأيعترف بأن 

ل عن مراده ئان املقر حياً سكن إ  بأنه،المه كيكيف حم ي أبو علوجه النظر فيما قاله  يظهركوبذل

 فيأخذه ذو البينة ، هلما مبرتلة متداعيني لشيء هو يف يد غريمهاان املقركان املقر ميتاً كن إ و،وعمل عليه

  .حلفا اقتسماه فإن ،ومع عدمها فاحلالف

أنه لذا قال يف كو ،)رمحه اهللا(  وحنوه عن ظاهر احلواشي له، البعيدكوعن الدروس ليس بذل

ى مث عل، ال ينفذ عاجالً الغري هلا فك الثاين صادف ملقراراإل ألن ،ورمبا احتمل عدم الغرم له(: كاملسال

  . )املقر له ثانياً إىل يته هلا يلزمه تسليمهكتقدير مل

  املرأة الفالنية ن إ :قال إذا  مباكيقاس ذل وال، يف فرعه الثاين نظر: أقول
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مل حيصل الطالق من إذا  طلقها مل حيق له أخذهاإذا حيث إنه ، اليت هي حتت زيد هي زوجة عمرو

 ،املقامخبالف ، دام مل يطلقها عمرو زوجة عمرو اعتراف بعدم حقه يف زواجها ما اإ :قوله ذإ ،الثاين

حمال  ـ عم من الضديناأل ـ ضنيي ومجع النق،ول يناقض اعترافه بأا للثايناعترافه بأن الدار لألفإن 

، لثاين باطله اإقرار ف،جمال للثاين  ال، العقالء له بال مانعإقرارلشمول  األولوحيث ثبت ،  وشرعاًعقالً

  .  ال يؤثر أثره يف املستقبل،ما ال يؤثر أثره حاالًك  الباطلقرارواإل

يصح له  حيث ال، لعمروا إ :يف دار بيد زيد قال إذا وبني ما، ينقرارالفرق بني اإل ومنه يعلم

ت وق إىل ن بالنسبةكمل ين إ وقراراإل حيث إن ، ولو ورثها منه لزم تسليمها لعمرو،ها من زيدؤشرا

حيث ،  باخلمر واخللقرارفهو من قبيل اإل، ونه بيد نفسهكوقت  إىل بالنسبة أنه  إالّ،وا يف يد زيدك

  . نكمي  ويبطل فيما ال،نكينفذ فيما مي

مثل زوجت زيداً بنيت ،  الثاينقرار لإل جماالًاألول قرارحيث ال يدع اإل، ل أمثال املقامك ومنه يعلم

ان كوهذا الطالق الذي تلفظت به ، بل لعمرو وبعت داري لزيد، رواًبل زوجتها عم: مث قال، فاطمة

  . ذاك وه،بل مليسون طالقاً هلند

ون بينهما كاملال ياألمر أن ى ومنته،  الثاينقرارقرب حسب الصناعة بطالن اإلفاأل، انكيف كو

، هلذا أنه يليهكد وأقر أحإذا ذا كو، كلذا أو هلذاما إ ألنه ،يف سائر املاليات املرددة بني نفرين ماك

، بعضاً للثاين أو الًك بأنه األولمل يصدق  إذا ول دون الثاينيعطي املقر له لأل إمنا نكل، كنه لذا أرخاآلو

ر الثاين ك ينمل إذا هو إمنا يننه خيسر للثاأالذين قالوا ب أن ماك، أنفسهمى  العقالء علإقراران من ك الّإو

  مع ، قر لهر املكأن إذا ال فهو مثل ماإو، كذل
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ى وقد جر، ره املقر لهك الذي ينقرارخبالف اإل، ك شيء جمهول املالكيف املقام ليس هنا أن فارق

ول  يف الدفع لأل،بل خلالد بل لعمرو لزيد: قال ذا لوكو(: املشهور فقال تبعاً لبعض آخرى علاجلواهر 

  .)١()مال القيمةكريين األخل من ك لمةاوالغر

 ،قرارن اجلمع يف مورد اإلكمل مي إذا للوازما يف املاليات يلتزمون بك بذلوهل املشهور القائلون

نفاق  وجب عليه اإل،ختهاأبل  هذه زوجيت:  قالفإذا، كقاعدة التزامهم باللوازم مطلقاً ذلى مقتض

املقر به غري  إذ ،طاعتها يف عدم اخلروج عن املرتلإلزوم ، هذا زوجي بل هذا: قالت إذا ذاكو، عليهما

  .مثلة من األكغري ذل إىل ،الزمه فال مانع عنه أما ،ن شرعاًكمم

 :قالتإذا  أا ،حنومها أو شراء أو رثإب إليه انتقل إذا الثاين إىل التزامهم بأن يدفعهى ذا مقتضكو

بل هي حسب ، نسان جديدإتتزوج ب أن  مل جيز هلااألولطلقها إذا  أنه ،بل زوجة عمرو أنا زوجة زيد

 ،انت يائسةك إذا بدوا أو ،ون زوجة له بعد العدةكت ال ألن وجه فال، وقد ارتفع املانع، ها للثاينإقرار

  . غري مدخول اأو 

 أن ،بل لعمرو وخالد لزيد أو ،بل خلالد لزيد وعمرو: قالإذا نه إ :قوهلمى فمقتض، انك يفكو

  . القيمة ملن مجعهما أو ويقسم العني، فردهأقيمة ملن  أو ل عيناًكيعطي ال

 لزيد: قال إذا نهإف، حالفهإوللثاين ، إشكال األولحالف إ وهل له :يف مثل املسألة قال يف القواعد

 لعموم كوذل،  بأنه ليس لهاألولحالف إحق له  ،األوله إقرارحنوه يف  أو مدعياً االشتباه ،بل لعمرو

ذاب نفسه كإ لدفع ر تأويالًكذذا  إعن جامع املقاصد يكولذا قواه احمل، مانع منه  وال)ركاملنى اليمني عل(

  . الغلط والنسيانك

  مل يقر للثاين بأن  إذا فيما حالف حىتبل جيري اإل، كذلكوهو : أقول
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 كل ذلك ألن ،ما أشبه أو نسياناً أو غلطاً أو ذب عمداًكنه أو، ذب نفسهكمث ، لزيد أنه أقر

  . بينة بأنه ليس للمقر لهيأيت بال أن ولذا حق له، فيشمله قاعدة البينة واليمني، نكمم

ذب لنفسه يف ك بأن املقر ممةاركعلله مفتاح الن إ و، القواعدإشكالوجه النظر يف  وذا ظهر

  . ثبات مال غريهحيلف إل ال إذ ،رد ل امتنع أوكن نه لوأو، وله لألإقرارللثاين ب أا دعواه

  . ما عرفتك، أيضاًالقاعدة  ىفهو مقتض، األولحالف إ أي حالفهإللثاين ن إ :أما قول القواعد

غصب ل باقراروعلله اجلواهر بأن اإل، )غصبتها من فالن بل من فالن: قال ذا لوكو(: قال الشرائع

  . يةكامللى  له باليد الدالة علقرارمن الشخص يستلزم اإل

إن  ف،ينقرارلعدم التنايف بني اإل ـ ما يف اجلواهرك ـ ولعله،  القواعد هنا أن إشكال يظهركوبذل

م كحنومها فيح عارة أوإ أو جارةإون يف يده بكقد ت ألا اًكن مالكمل ين إ و،الغصب من ذي اليد صادق

  . تهيكملى يغرم للثاين النتفاء ما يدل عل وال، يةكامللى  باليد له الدالة علقرارول لسبق اإلا لأل

ن كمل ين إ و،ما قاله احملققكون ك في، ففيهماكامللى  علان داالًك إذا  بالغصبقراراإلن إ :وفيه

  . كيكوجه للتف  ففيهما فالكامللى  علداالً

ما صرح به يف ك ،وب منهصغامل إىل  لزمه تسليمها،غصبتها من فالن وهي لفالن: قال لو نعم

ار كنمن قبيل اإلنه إ يقال  حىتاألولالمه كوليس نقضاً ل، المه الثاين من قبيل االستثناءك إذ ،الشرائع

  . ارقربعد اإل

 إذا مثالً،  ضمنالّإن ضامناً وك مبا يربره مل يكأحدمها مع توجيه ذل إىل سلمها فإن ،هذاى وعل

زيد مل  إىل  سلمهافإذا ،وهي لفالن: حيث قال، وب منه أستأجرها من عمروصان زيد املغكفسره بأنه 

  املستأجر  ألن ،ن ضامناً لعمروكي
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  . كمل يرض املالن إ وله حق

  . ان ضامناً حلق املستأجرك حلق املستأجر ك سلب املالكان يف ذلك وكاملال إىل سلمها إذا أما

  .ان ضامناًك فسلمها لزيد ،فسره بأن زيداً غصبها من عمرو إذا أما

 إىل سلمهان إ و، ضمنكاملالى بدون رض إليه  وسلمها،عارية بيد زيد أو ا وديعةأ فسره بوإذا

  .  تسلم املالكلمال فل،مها جائزان إذ ، مل يضمنكاملال

  . )املغصوب منه إىل لزمه تسليمها( : الشرائعإطالقوجه النظر يف   تعرفكومن ذل

فيشمله ، نفسهى  علإقرار ألنه ،هؤ مل يصح له شرا، الفالين قد وقفه صاحبهكولو أقر بأن املل

  . هؤه فله شراإقراريصح  ليس حتت يده فالنه إ :يقال فال، الدليل

  . أعتقنه أره الشيخ من صحة شراء العبد الذي اعترف بك النظر فيما ذوجه  يظهركومن ذل

ون كقيل ي ولو،  قال الشيخ صح الشراء، عبده مث اشتراهأعتق املوىل أن ولو أقر(: قال يف الشرائع

  . )ان حسناًكشراًء   استنقاذاً الكذل

  . كل يده ظاهرة يف املكالمل يقر وامل ألنه ،هؤنعم حيق لثالث اشترا، صورة شراء فقطنه إ  أي:أقول

فالنة : قال بينهما وبني ما لو وال، رناهك بالوقف الذي ذقرار يظهر عدم الفرق بينه وبني اإلكوبذل

وجيوز شراء ، احهاكنن من كمي ال(:  قائالًكفرق بينهما املسالن إ و،احهاكمث أراد ن، خيت من الرضاعةأ

مينع من االستمتاع  إذ ،كيصل هنا وهذا الغرض ال، رققاذه من أسر الن الشراء غرض استيف ألن ،العبد

  . )نه حرام عليهأف ببفرج اعتر
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ا لغرض من جراء صورة العقد عليهإن كبأنه مينقض عليه اجلواهر  أنه لذاكو، ما عرفت: وفيه

ليهما فال كواحلقيقة مهمة يف ، الصورة ليست مهمةن إ :وحاصله، غراض وهو غري االستمتاع بفرجهااأل

  . قفار

 ،أشبه مل يقع واقعاً ما أو احكالن البيعية أو أو ان أحد الطرفني غري قابل للبايعيةك فإذا، انكيف كو

المها عدم الوقوع يف ك أو أحدمها أو ،األولالمها الوقوع يف كزعم ن إ و، وقعالمها قابالًكان كن إو

  . مدار الزعم  دائر مدار الواقع ال إذ األمر،الثاين

الشيء  أن  علم املشتريفإذا، يعمل حسب نظره ألنه ،ثاران له ترتيب اآلكحدمها زعم أ إذا نعم

 إذا ن بيع وشراء واقعاًكنقاذه مل ي اشتراه املشتري إلفإذا، ليس بوقف مل يقع البيع أنه وقف وعلم البائع

  . الواقع إىل ن بالنسبةكمل ي إذا انكو، ان وقفاًك

ان كو، يرتب  واملشتري ال، من اخليارات وغريهااألثرالظاهر فالبائع يرتب  إىل أما بالنسبة

بعضه بعنوان  أو ان بعنوااكسواء ، واسترجاعه املال جائز، املال بعد له ألن ،للمشتري املقاصة وحنوها

  . ما عرفتك املال له بعد ألن ،كغري ذل أو رشاأل

يفرق بني الفسخ الواقع ( : واليت منها قول اجلواهر،لماتكثري من الكوجه النظر يف   يظهركوبذل

نه بزعمه ليس إف خبالف الثاين،  مبقتضاهلزام حقيقي وله اإلاألول فإن ،من البائع والفسخ الواقع منه

  . ليهماكحقيقة ل أو يهماحقيقة أل ال إذ ،)١( )كذلك

ذا هى  اندفاع ما يورد علكرنا يظهر لكفمما ذ(: قال، ومنه يعلم اندفاع ما جعله اجلواهر اندفاعاً

يف كو، يتصور الصحة يف جانب والفساد يف آخر وال،  والقبولجيابب من اإلكالبيع مر أن الوجه من

  ون القابل مستنقذاً كي

                                                





٣٩٢

 الشراء أحكامفجميع ، صحة بيع البائع إىل مشتر حقيقة بالنسبة أنه قد عرفت إذ ،واملوجب بايعاً

   .ىانته )نفسه  إىلان مستنقذاً بالنسبةكن إ و،جارية عليه من جهة البائع

 ،احكضاعة للرجل بطل النالرخت أانت املرأة ك فإذا، اح والطالق وغريمهاكالم يف النكذا الكو

 علمت فإذا، المها البطالنكزعم ن إ واحكس يصح النكويف الع، حدمهاأيف بكالمها العدم فكزعم ن إو

احها كن أن زعم الرجلن إ و،اياهإاح الرجل كتقبل ن أن اح الرابعة عن رضاع جاز هلاكن أن اخلامسة

  . م أصالًكمل يعلم باحل أو ،باطل

زعما ن إ و، خرجتان عادالًكن إ و، مل خيرج عن حبالته،شاهد الطالق غري عادل إذا ذاكو

  . مثلة من األكغري ذل إىل ، وعدم العدالة يف الثاين،األولالعدالة يف 

انت ك إذا ماك ى،خرأبل جلهة ، يقاعاإلو  أ العقدأحكام أا مبا ال، حكامنعم قد يترتب بعض األ

 علمت ومل فإذا، يقع العقد ال فإن ،خت الرضاعة للرجل وتزوجها عند جهلها باحلرمةأ أا البنت تعلم

  هلا وطياألول يوط حيث إن، تتزوج بزوج آخر يطأها أن  نفسها مل جيز هلاكن هلا عالج يف فكي

 فعدم جواز وطيها ان جمرد عقد بدون وطي،ك إذا  بغريهاحكنعم جيوز هلا الن ، حمترمشبهة وهو وطي

  . مثلة من األكغري ذل إىل ،األول الشبهة من ان وطيكبل مل، األولاح كللثاين ليس لصحة ن

 كوذل، ماله أنه املال بعنوان االشتراء للمستويل الزاعم الشيء وقف أن من علمى أعطإذا مث إنه 

  . ما عرفتك كالظاهر ذل ،نكمت إذا ارجتاعهفهل له ،  الوقفكاهللا يف ف إىل قربة



٣٩٣

 إمنا نهأب( :ده شخصبعتراء احلر الذي استيف مسألة اش كره املسالكذ وجه النظر يف ما ومنه يعلم

 إذ ،)١()يرجع فيها والصدقات ال، ون سبيله سبيل الصدقاتكفي، باستنقاذ حر اهللا تعاىل إىل متقرباًى افتد

  . الغاصب لظلمهى  مضموناً علكون ذلكوي،  الدفع مرغب فيه لالستنقاذبأن مثل هذاعن الدروس  فيه ما

دليل  فإن ،له استنقاذه فإن ،اهللا تعاىل إىل قربة، ظاملاً لدفع ظلمه عن املؤمننيى رشأما كفهو : أقول

  . ولو لالنصرافكيشمل مثل ذل ال )رجعة فيه ان هللا فالك ما(

 فإن ،يصح من هذا السهم أنه رواكذ ماى  علاة من سهم سبيل اهللاكأعطاه من الز إذا كذلكو

بأن (: الم السابقك يف رد الكولذا قال املسال، اةكله زعستنقذه وجن من استنقاذه اكمت إذا نساناإل

، تنايف ثبوت العوض والقربة ال، ليس تربعاً حمضاً ألنه ،مينع من الرجوع فيه وجه الفدية الى املبذول عل

فله ، بالدهم ووجد الباذل عني مالهى املسلمون عل مث استوىل، نيك املشرأسرياً يف بلدى لو فد ماك

  . )أخذه

  ).مغرذما زيد فال كف، ه لعمروإقرارفشهد اثنان بسبق ، ولو أقر لزيد(: قال يف القواعد

  .  عن حواشي الشهيد وجامع املقاصدمةاركونقله مفتاح ال

  : هنا أمران: أقول

  السابققراراإلك فهو ، السابققرارالبينة تثبت اإل حيث إن، لعمرو أنه والظاهر، املال ملنن إ :األول

   .وجداناً

 أن المهمى كان مقتضك ،ذب زيد البينةكمل ي إذا خيسر للثاين القيمة أنه مبناهم منى علنه إ :الثاين

  . وللمقر له الثاين القيمة،  العنياألولله  املقر خيسر للمقر

   ألن ،العنيى املقر زائداً على شيء عل فال، ولاألذما املقر له ك إذا أما

                                                

 



٣٩٤

ه للمقر له إقرار من املقر غري إقرارن كنه مل يأ يعترف ب،األولنفس صاحب احلق وهو املقر له 

  . املقرى شيء لزيد عل وال،  فاملال يثبت لعمرو بالبينة،األول

، انا خصمنيكليهما وإ دفعها ،أعلم ال: قال لوو(، كوجه قول القواعد بعد ذل  يظهركومن ذل

  . )حالفه لو ادعيا علمهإل منهما كول

  



٣٩٥

ان ك: قال لو أما ، مل يقبل،تكوقد هل له عندي وديعة: قال لو(: قال يف الشرائع ):٣٤ مسألة(

  . )نه يقبلإف، له عندي

ومثله ، قرارار بعد اإلكن من اإلكاهلالى فدعو، نها اآلؤ بقا)له عندي(ن ظاهر  فأل أما األول:أقول

  .كغري ذل إىل ،أخذا تقاصاً أو اشتريتها أو وهبها يل أو له عندي وديعة رددا: قوله

، ه عندي وديعةل: انت الوديعة موجودة عنده حال قولهك بأن ،ن عدم التصادمكأم إالّ إذا اللهم

مني الكخزفاً فوقع من يده بني ال أو ان زجاجاًك إذا ماك، تكوقد هل:  فقال،تكل هكومبجرد قوله ذل

  .احللف إىل  االحتياجاألمرى  منته،نه أمني يقبل قولهإ ف،سركفان

ي كركاجلواهر عدم خالف جيده بني من تعرض له من الشيخ والفاضل والشهيدين والى وقد ادع

: مث قال، عدم خالف جيده يف الفرع الثاين بشرط اليمنيى ما ادعك، األولالفرع  إىل وغريهم بالنسبة

 )تكوقد هل( ونكي أن ىعل ولو، الثانية يف معىن وىلل أهل العرف ولو املبتذل لألفرض استعما نعم لو(

   .ىانته ) ملا عرفتأيضاًاجته القبول ) انك (رادةإى قرينة عل

فاية كالثاين يف ك أيضاً األولفاللفظ ، واحد يف عرفنا احلاضر يستعمل اللفظان يف معىن: أقول

فال يقال بالتهافت يف ، هذه زوجيت طلقتها أو ، طلقتهامث انت هذه زوجيتك:  قولهكذلكو، احللف

  . حتهاك هذه أجنبية ن:ذاكوه ،وىلاجلملة الثانية نقض لأل ألن ،الم الثاينكال

 بفعلية إقرار أنه يف إشكالفال ، حهاكنأ أو هاأطلقمثل ، يف اجلملة الثانية باملستقبلى أت إذا أما

  .اهمالزوجية وعد

ولذا ، الفاعل يستعمل للماضي واحلال واالستقبال ألن ،ن اعترافاًكمل ي ،قاتل زيد أنا: قال ولو

هذا قاتل احلسني  :)عليه السالم(مام قبل قتله لإل انوا يقولون حني رؤية ابن سعدكطفال األن إ :ورد

   .)عليه السالم(



٣٩٦

 ال حىت ،ارأمر العاقل املخت أنه ومل نعلم هل، وقد رأيناه مقتوالً، مرت بقتل زيدأنا أ: ولو قال

المه يف كذ باألخ نك مل مي،نون واحليوانالطفل واكغري العاقل املختار  أو ،دية أو ون عليه قصاصكي

  . القود والدية

  .م صالحاًكامتنع عن التفسري سجن مبا يراه احلا فإن ،يستفسر نعم

ن إ :ا يقالن رمبكل ،اختيار أو راهكإان عن كفلم نعلم هل ، بفالنة زىننه إ :قال إذا كذلكو

ن سائر آثار الدخول  أالّإ ،احلدود تدرء بالشبهات ألن مل جير عليه احلدن إ ونهإف، راهك عدم اإلاألصل

  . يرتب عليه

  . )خرتير لزمه املال أو مال من مثن مخر ي علله: ولوقال(: قال يف الشرائع

الم كال إذ ،اهر عدم قبولهيف املسلمني فالظ أما ،إشكالافرين بال كيقبل يف ال أنه د تقدمق: أقول

: أن يقولك ،يؤخره أو )له مال(يقدم  أن من غري فرق بني، رخاآل بعضه كيؤخذ ببعضه ويتر واحد فال

وعن جممع الربهان التأمل  ،)قيل( إىل عن الدروس نسبته يكولذا ح، مال ي علاخلرتير لهو من مثن اخلمر

  .  عن تلميذه اية املرام والرياضكذلكو، فيه

حيث قال بلزوم ، )من مثن مخر(وبني  )مال ي علله(فصل بني  إذا فصل بني مانه إ رةكن التذوع

، قراربعد اإلار كنون من قبيل اإلكمع الفصل ي أن ووجهه، وصل بينهما إذا وبني ما، اًإمجاعاملال عليه 

 باملستثىن املستثىنحيث يوصل ، خبالف الوصل، سنيمخ الّإ:  وبعد يوم يقول،يطلبين ألفاً: يقول أن مثل

  .منه

ليست احلرمة واحللية ميزان  إذ ،القاعدةى الم واحداً هو مقتضكان الك إذا رناه من قبولهكوما ذ

ن إ و، يؤخذ عليه باملثل،خيت من الرضاعةأانت كوقد افترعتها و هي زوجيت مبهر ألف:  قيلفإذا، قراراإل

   .ىباملسم ال تراعفاملال تبع لال فإن ،خت الرضاعة حمرماًأان تزويج ك



٣٩٧

العرف يأخذ  فإن ،كذلكقال مثله من سائر االعترافات اليت بعضه حرام وبعضه ليس  إذا ذاكو

يبعض االعتراف يف  أما أن ، فالالّإاملقر أمراً شرعاً ثبت وى ان شيء منه يثبت علك فإن ،ل االعترافكب

، املال عليهن إ :يقال ال، ه مبائة مخراًاشتريت من: قال إذا ولذا، مفرداته فليس من دأب العرف أو مجله

  . قراراعترف بعشرة ويبطل سائر اإلنه إ :يقال ال، تطلبين من زناه ا عشرة: قال إذا ذاكو

ومع الفصل ، الم الواحدك القرارميزان اإل إذ ، يف املسألةرة فليس يف احلقيقة تفصيالًكالم التذكأما 

  .الماً واحداًكليس 

 ،ون عاملاًكي أن وبني، يلزم  بأن مثن اخلمر الون املقر جاهالًكي أن  بنيتفصيل بعضهم أن ماك

اً بعضه عن كيراه العرف منف  بثمن اخلمر القراراإل إذ ، غري مرتبط باملطلب،فيعذر اجلاهل دون العامل

  . يفرق بني اجلاهل والعامل بعض حىت

حيث قال يف وجه ، رناهكا ذره جممع الربهان من املستند ملكذ وجه النظر يف ما  تعرفكوبذل

، اليقنيى مبين عل أنه رة مراراً وهيكورة يف التذك املذقرارمن قاعدة اإل(: احتمال عدم ثبوت املال عليه

 كش  وال،ان نادراًكولو ويسمع فيه االحتمال، وال خيرج عنه بالظن وغريه، لما مل يتقن مل يلزم بشيءكف

  .آخره إىل )شرائهمااده لزوم الثمن بعتقاون كحيتمل  أنه يف

ولو صحت القاعدة ،  الظهور ال االحتمالقراراملعيار يف اإل فإن ،فاية االحتمالكليس املستند إذ 

، بعضه له الكالم يؤخذ كال أن  إىلرناه مستندكذ ما فإن ،مايف اجلواهرك ،قرارباب اإل سدنورة الكاملذ

 قالوا انت قاعدة يف باب العقليات حىتكن إ و،ورة اليت ليست بقاعدة يف باب الظواهركالقاعدة املذ ال

  . جاء االحتمال بطل االستداللإذا 

   اليت تشيع فيها سالمام بالد اإلكم عند حكوجه احل ومبا تقدم يعرف



٣٩٨

ع بني أطراف تناول احملرم ثر التنازكحيث ي، الزنا واخلمر وبيع احملرمات والقماركرات كاملن

ان مدار كفيما  ،ون املال للمدعي أم الى كة علنيم املبا منازععون القضاة الشرعيني يف فصلاجفري

  .حراماًى الدعو

  . انا طرفيهكفار يف حرام ك الرتاع بينهم وبني الكذلكو

 فيه بأي شكالفال ينبغي اإل، مسلمني من مذهب يعتقدون حليته أو ،افرينكان طرفاه ك إذا أما

  .وجه

خرتير فظننته الزماً  أو  من مثن مخركان ذلك: قال املقر لو نعم(: ما استثناه اجلواهر أخرياً بقولهأما 

العلم ى ادعن إ نفيهى ان له حتليف املقر له علك توجهت دعواه و، يف حقهكن اجلهل بذلكوأم، يل

  . )باالستحقاق

رجوع  إىل ضافة باإل،ما يعتقدان صحتهأم يعلم كاحلا أن بعد) فظننته( إىل حاجةأي نه إ :ففيه

  . الم اجلويين املفصل بني العلم واجلهلكل عليه قبل أسطر من كما أش إىل اجلواهر

 ال ـ تبعاً ملن عرفت خالفاً ملا رأيناه من عدم لزوم املال ـ قول املشهور من لزوم املالى علمث إنه 

مخراً احتمال  إذا اخلمر واخلرتيرك ،نه مثنهأبني احتمال احلرمة واحللية يف الشيء املعترف ب كفرق يف ذل

  . حمترمة وخرتيراً حبرياً

احتمل  أما إذا ،املراد مخر وخرتير بري مل يؤخذ منه املال أن علم إذا نهإف، قولنا ففيه الفرقى أما عل

املرأة ن إ :قال إذا ماك، مل يعلم خبالفها إذا  يؤخذ اقرار الصحة يف اإلأصالة ألن ،مها أخذ منه املالغري

الم جممع كولعل ، احتمل حلية الوقاع إذا هإقرارنه يؤخذ بإف، عها بهتطلب منه عشرة مثن وقاع واق

  . كذل إىل الربهان يف قاعدته املتقدمة مشري



٣٩٩

  . رها حمل نظركاليت ذى الصغرى ان تطبيق القاعدة علك، كأراد ذلن إ نعم

  .قرارلما احتمل الصحة أخذ باإلكف، انكيف كو

 ما أو ،ايلكايل بالكان من الكالبيع  أن احتملن إ و،يطلبين مثن ما باعين: قال إذا وحنوه مثل ما

  . واهللا العامل، مثلة من األكغري ذل إىل ،أشبه من البيوع الباطلة

  



٤٠٠

لزمه ، من مثن مبيع مل أقبضه: مث قال، ألف وقطع ي علله: قالإذا ( :قال يف الشرائع ):٣٥ مسألة(

مل  سواء عين اجلميع أو، مل أقبضه قبل: مث قال، ألف من مثن مبيع وقطع ي علله: ولو وصل فقال، لفاأل

  . )سوية بني الصورتني ولعله أشبهوفيه احتمال الت، يعينه

 حبيث يراه  قطعاً طويالًاألولان القطع يف الفرع ك فإن ،املعيار فيهما العرفية أن الظاهر: أقول

 حبيث يراه العرف مجلة ع طويالًن القطكمل ي أما إذا ،لف مل يقبل ولزمه األإقراراراً بعد كنإالعرف 

عدم استحقاق التسليم له فال  يمع االنقطاع الطويل يدع ألنه كوذل، ن وجه لعدم القبولكمل ي، واحدة

  . يسمع

  .الم الشرائعكوجه النظر يف   يظهركوبذل

: لالم بتمامه بأن قاكوصل ال عدم القبول لواألقوى لعل (: اختاره اجلواهر قائالً بالنظر ما وأوىل

عن  يكوفاقاً للفاضل واملصنف يف النافع والشهيد يف اللمعة واحمل، ألف من مثن مبيع مل أقبضه ي علله

ول الذي مقتضاه ثبوت ري لألاألخ ملنافاة ،غري واحد من املتأخرين إليه بل مال، بن سعيد احللي وحيىي

  .)١()ه عليهؤوجه يستحق أداى املال يف ذمته عل

مثل احلال والتميز ، المكلزم عدم قبول االستثناء وسائر مقيدات الى جر ور لوكالوجه املذإذ 

، حنده أن راه جيبكإت عن نيز: قال فلو. المك خالف وحدة الكذل أن مع، ان وحنوهاكوالزمان وامل

  يفكاد يشكي ال أنه مع، كأشبه ذل أوما، اضطراراً أو افر حريبكسرقت ربع دينار عن : قال إذا ذاكو

 الم حىتكان يأخذ بأول الك ما )عليه السالم( أنه تقدمقد  و،يلزم عليه الزمه اً مطلقاً حىترارإقليس أنه 

  . جرت السريةكذلى بل عل، يأيت بآخره

 أنه وعن اية املرام، كاملسال إليه ومال، القبول إىل ان الشيخ يف املبسوط واخلالف ذهبكولذا 

   ،صحاأل

                                                

 



٤٠١

  . قرباأل أنه فايةكوعن ال

لزمه ، من مثن مبيع مل أقبضه: مث قال، تكمث س، ألف ي علله: قال ولو(:  القواعد قالوتردد يف

مسع مع ن إ  احتمل القبول،مل أقبضه: مث قال، تكمث س، ألف من مثن مبيع ي علله: قال ولو، لفاأل

  . )التصديق أو االتصال

 ييقتض يقتضي قبول ما الم مجلة واحدة الكون الكبأن ، من قال بالقبولى  اجلواهر علإشكالأما 

  . عشرة دراهم قضيتها ي علله: ال لقبل قولهإ و، منهاقراربطال اإلإ

 ليس األمربينما  ،)القضاء (يالئم ال) عليه( ألن ، يناقض املقدم)قضيتها( حيث إن، الفرق: ففيه

   .)مل أقبضه( و)يعل ( بنيكذلك

 كوبذل، ط واخلالف والقاضي وغريهمما اختاره املبسوك، وجه الفرع الثاين للمحقق ومنه يعلم

واهللا ، ي عنهمكح ماى  وقال به احللي قبله عل،يكركتبعه الفاضل والن إ و،يضعف وجه تسوية احملقق

  . سبحانه العامل

  



٤٠٢

قبل ، ضمنت خبيار أو ،فلت خبيارك أو ،ابتعت خبيار: قال لو(: قال يف الشرائع ):٣٦ مسألة(

   .)ومل يثبت اخليار، ه بالعقدإقرار

هو  إذ ى،فخي ال وفيه ما ى،اً ودعوإقرارونه كالعرف يف علله اجلواهر بضرورة ظهوره يف : أقول

سائر القيود اليت كفاملؤخر ، قرارار بعد اإلكنون من اإلكي وليس مؤخره يبطل مقدمه حىت، الم واحدك

، كأمثال ذل أو ،قتها رجعياًطل أو ، جائزاًنقالً إليه نقلته أو ،حتها متعةًكن:  فلو قال،وجه يف بطالا ال

يقال يف الفرع  ال أن  مل يقل يف هذه يلزمفإذا، والطالق بائن، والنقل الزم، اح دائمكهل يقال بأن الن

  . وركاملذ

 بل ينبغي القطع بعدم القبول(: بقوله ،المه السابقكبعد  ره اجلواهركذ وجه النظر يف ما ومنه يعلم

 ،بطالن الشرط املزبور فيهماى بناًء عل، كفالة بذلك منه من الضمان والوقع فساد ماإان املراد منه كإذا 

  .)١()جلر األك باعتبار عدم ذونه جمهوالًكول

الشرط الفاسد ليس  أن  إىلضافةباإل، مث يالحظ الذي يترتب منه قرارقدر اإل إىل ينظر أن املهمإذ 

وأي فرق بني  ،أشبه ما أو أسلفت أو امتتعت : قال  فهل يضر لو،جل غري ضارر األكوعدم ذ، مفسداً

فأي مانع من ، تية وغريهاواملسألة الرابعة اآل، يف بعض املسائل السابقة ما مركقبله  هذا امللحق وبني ما

نع من جريانه يف السابق م  هنا مما ال،يتم الم حىتكذ بالاألخجريان صحيح هشام املتضمن عدم 

  . لالحق مما اختارهاو

به  ون احلق املقركي أن  جلواز،أيضاًوحيتمل القبول هنا (: كه قال يف املسالرناكولذا الذي ذ

شهر هنا عدم األ إالّ أن ،رنا يف نظائرهكما ذك ، باحلق الواقعقرارمة اإلكفلو مل يقبل أخل حب، كذلك

   .ىانته )ان حسناًكالسابق كقيل بالقبول  ولو، مساع اخليار

  خالف  بال:  حيث قال،الم اجلواهرك  يظهر وجه النظر يفكومن تتمة املسال
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شهر ان األكن إ و،ظاهره الشهرة يف القبول حيث إن، ردبيلي وتلميذه اخلراساينأجده قبل األ

  .خالفه

أنه لذا صرح الرياض بالتسوية بني هذه املسألة كو، القاعدةى فقد عرفت مقتض ،انكيف كو

  .ع مل أقبضه يف اخلالفذا من مثن مبيك ي علله:  وهي قوله،واملسألة السابقة

بعت  فارسياً أو أو عقدت عليها عقداً يف العدة: قال لو أنه قبله يظهر الم هنا ويف ماكبل من ال

 وملا، قرارار بعد اإلكن من اإلكوليس يعد ذل، الم واحدكال ألن ،لزم القبول، أشبه ما  أوئالكالئاً بك

في مثل هذه القاعدة ك وي، باحلق الواقعقرار اإلمةك حبخالالًإان كمل يقبل  لو أنه  منكره املسالكذ

  . ك عن مثل ذل)١( العقالءقرارالعقالئية صارفة إل

  

                                                

 



٤٠٤

 ،ذا يف الشرائعك، االستثناءك قراراتصل باإل إذا  صح،دراهم ناقصة ي علله: قال إذا ):٣٧ مسألة(

  . يضاحعن اإل الّإخالف أجده  ويف اجلواهر بال

 ،ناقصة مل يقبل مع االنفصال أو زيوف ألف مؤجلة أوعلي له : الق لو( :ن يف القواعدكل: أقول

  . )شكالومع االتصال اإل

 فيشمله صحيح هشام املتضمن عدم ،احملقق إليه شارأما ك، المكمن تتمة ال أنه وجه القبول: أقول

قض أخريه الم يف غري الناكيشمل بعض ال  ال) العقالءإقرار( أن  إىلضافةباإل، يتم الم حىتكذ بالاألخ

  .ولهأل

 ،ون الوصف منافياً للسابقكو، المك من العمل بأول اليضاحاإل إليه أشار ووجه عدم القبول ما

  .يقبل  حيث القرارار بعد اإلكنأنه من اإلكف، القتضائه الرجوع عن بعضه

  . من علة القبولكتقدم عن املسال يأيت هنا ما أنه  إىلضافةباإل ،ىخيف ال وفيه ما

 دراهم ناقصة وغريها كانت هناك إذا الم حولهكيتم ال إمنا مثل هذا االعترافن  أىخيف وال

  . المكد هلذا المور فال، توجد الناقصة حيث ال مثل زماننا أما ،ما يف الزمن السابقك ،صحيحة

 من كغري ذل إىل ،كذلكتب ك أو ،قالم ناقصةأ أو ،دفاتر ناقصة: قال إذا  يف مثل ماكيأيت ذل نعم

  . مثلةاأل

اجلواهر عدم ى بل ادع، ره غري واحدكما ذك،  وال خالفإشكال بال إليه ويرجع يف قدر النقيصة

  . ما يف سائر املبهماتك، املرجع يف مراده ألنه ،اخلالف فيه

، يطلبين شرح ملعة ناقصة: قال إذا ماك، هإقرارون النقص حبيث ينصرف عنه كي ال وأن بد ال نعم

  . شرح ملعة ناقصة أا يصدق عليها نه الإف ،مث يأيت بعشرة أوراق منه

يلزم  أو ،أشبه ما ورق منه ناقص أو ه ماؤعطاإفهل يصح ، يطلبين شرح ملعة مثالً: قال إذا أما

   ومن االنصراف، من الصدق، احتماالن ،املكه الؤعطاإ



٤٠٥

  .املكالإىل 

 ،ه ولو جملداًؤعطاإفي كي أو ،كثر يف األأكثر أو ،ان جملدينكفيما  يعطيه الدين أن مث هل الالزم

ما   أو، شرح ملعةكبعت أو ،يل شرح ملعة اشتر: قال إذا ماك، املكال إىل يبعد االنصراف  ال،احتماالن

  . انت قرينةك إالّ إذا ،كأشبه ذل

ن كمل يإذا  ،يعطيه القليل للصدق أن  جاز،املاء واخلبزكثريه كقليله وى أما فيما يصدق االسم عل

  .ة ماءقطركانصراف 

ى صادق علنه إ :فال يقال، امالًكه قرآناً ؤعطاإلزم ، يطلبين قرآن: قال له نه لو أومما تقدم ظهر

 فإن ،الصدق دقة ال، املعيار االنصراف العريف إذ ، سورةأملن قر، ت القرآنأقر: ولذا يقال، أيضاًالقليل 

  . هالم بظاهرك العرف الذي يأخذ القرار باب اإلاملناط يف

فرق بني  ما الك، خمطوطاته أو طبعاته أي فرق بني ال، تاب والقلم والقرآنك بالقرار مثل اإليف نعم

  .ثاث وغريهاهة والثوب واألكالفاك ،الغايل والرخيص منها

وصل بني  إذا ال ما، الماً واحداًك مث مع فصل ال يعد، دفاتر أو ،أقالم أو ،دراهم: ولو قال، هذا

 والناقص خالف املنصرف من ،الماً واحداًكليس  ألنه ،مل يقبل) قصةنا: (قال ،أشبه الم وماكال

  . ال حبث يف عدم القبول: قال أنه  عن جامع املقاصدمةاركبل نقل مفتاح ال، طالقاإل

ويطلب منه ، شاة ناقصة ي علله: قال إذا فيما، انكنقص  أي ،فاية الناقصةك يف إشكالال مث إنه 

  . غريها أو اللية أو ذناأل أو نقصها يف العني أن التفسري يف

 أو ذنأشق  أو خسف عنيك ،صاً قليالًه الناقصة نقؤعطاإفهل يقبل منه ، مل يقل ناقصة إذا أما

  اجلزئية حىتمورعد صدق املطلق لعدم اعتناء العرف ذه األمن جهة عدم ب، احتماالن ،عرج قليل أم ال

  . االنصرافى ير

  لصوف والوبر واللبد يف العرت والشاة أعطاها مقصوص الشعر وا إذا أما



٤٠٦

  .ان هلم عرف خاصك إالّ إذا  للصدق عرفاً، يف الصحةشكالفالظاهر عدم اإل، بل والفرسواإل

يراه  ال سلمه معطبة عطباً قليالًن إ ويف االعتراف بالسيارة والغسالة والربادة واملدفئة وما أشبه

  .فك مل يالّإو ،ىفكه إقرارالعرف خالف 

  .ليهإيرفع عطبها مث يسلمها  أن له يصح لهويف مث

، أعطاه أوراقاً مبعثرة أما إذا ، جمتمعاً،وغري خميط، ه غري جملدؤعطاإفي كتاب يكويف االعتراف بال

  .تاب عليهكفالظاهر عدم صدق ال

، طالقن مرضاً ينصرف عنه اإلكمل ي إذا فايةكفالظاهر ال، هرمة أو  سلم الشاة وحنوها مريضةوإذا

  .ميتة لالنصراف األوىل وب،في تسليمه مذبوحةكي النه  أماك

 يلزم تسليمه مبا يصدق ألنه ،فكورة مل يكاختلف العرف يف املوارد املذ أو ، يف الصدقكولو ش

  .كذلك ليس كوذل، عرفاً

 إالّ ،الظاهر ال ،ما أشبه أو مستأجرة أو تاب والشاة والسيارة وغريها مرهونةكوهل يصح تسليم ال

  . ال يضر بالصدقجيار قليالًالرهن واإلان كإذا 

تاب كنه يطلبه أاعترف يف النجف ب مثالً ،ال أو ون ما أعترف به يف بلد املقركي أن وهل الالزم

يف الدار اليت أعترف ا  أن  أو،يسلمه يف النجف أن فليس عليه ربالءكمث يفسره بأنه سلمه يف ، اسبكم

 ما أقر أن الظاهر اتباع العرف يف ، الترتلكوهنا، ر يف مهدانقصد الدا إمنا  ـ التضخمكوهنا ـ طهران

 يف الصدق من جهة كولو ش،  مل يصحالّإو، ن انصراف صحكمل ي فإن ، أم الكبه هل ينصرف عن ذل

  . ما عرفتكف ك يف االنصراف مل يكالش

والصغرية برية كيفسره بال أن  حق له،أشبه ما أو سيارة أو لو اعترف بساعة أنه مما تقدم ظهرو

 كغري ذل إىل ،وغريها ،يف الساعة ةي اليدوية واجلدارية واجليب، املرحية وغريها، اجلملية وغريها،واملتوسطة

ان انصراف ك إالّ إذا ،كل ذلك الشامل لطالقلإل، عام أي ويف بلد أي قسام املصنوعة يفمن خمتلف األ

  .لعرف خاص

   أو يلواتكلجهاز ضبط ا أو ون للسيارة راديوكي أن يلزم وال



٤٠٧

  .طالقف عن مثلها اإل تعد ناقصة ينصركانت بدون ذلك إالّ إذا ما أشبه

اً ي نقداً غال،ن انصرافكمل ي إذا ،نقد ولو من غري البلد أي يعطيه أن صح له نقدبولو اعترف 

  . فلسكرخيصاً  أو ،مائة دينارك

، سقوطه يف أيام اجلمهورينيي بعد كالنقد امللكيصح النقد الورقي الساقط عن االعتبار  ال نعم

  .لالنصراف عن مثله

ذهاب  أو تنصفه أو  هنا يف النقد الناقص مما مل تنقص قيمته بسبب شق بعضهإشكالن ال كول

  .القيمة وهي حاصلة منا املهمإو،  أمهيةمور األكلتلى ير العرف ال ألن ،ما أشبه أو رؤيته

 إالّ إذا ،الظاهر الثاين ،عيار أي يصح أو ،فهل الالزم عيار خاص،  اعترف له مبثقال ذهبوإذا

  . انكعيار  أي قرط من ذهب صح أو قالدة أو اعترف له بسوار إذا كذلكو، ان انصرافك

حيث يتعارف ، أيضاًيفسره بالفضة  أن فيصح له ،ذهبنه إ مل يقل أي ،اعترف ا مطلقاً إذا أما

  .كل ذلك الشامل لطالق لإل،فضة  والباًن ذهكمل ين إ وبل بسائر ما يصنع منها يف البلد، لبسها

 ،ان التفسري مبا يذهب لونه مبجرد غسلكن إ و،ل لونكفالظاهر صحة ، ولو اعترف له بالقماش

  . الفناء إليه ان واهياً يسرعكأو 

 أي ،دراهم زيف ي علله: قال ذا يقبل االتصال لوكو(: قال يف اجلواهر مازجاً مع الشرائع

  . )ولو فسره مبا ال فضة فيه مل يقبل، ريه مبا فيه فضةن يقبل تفسكل، مغشوشة

 فال ينبغي ،الزيف يف زماننا إىل ويأيت مثله بالنسبة ) اهللامرمحه(  يف أزمنتهمكان ذلك: أقول

 بل يعاقب ،مما ال اعتبار له يف الدولة،  يف عدم قبول الورق املزيف الذي صنع مثل ورق النقدشكالاإل

 أمثال كذلكون كي أن وينبغي، الورق املعترب إىل ق عليه االسم الذي ينصرفيصد ال ألنه ،املزيف له

  الدراهم 



٤٠٨

  . ملا عرفت من االنصراف،  واملزيف يف قيمة الفلزاألصلفرق بني  ان الكن إ و،الفلزية املزيفة

فاية كفعدم ، ما أشبه أو من حيث القيمة أو ان اليدةكمكان فرق من حيث الصب ك إذا أما

  .ضح أواملزيف

مثل ، رب لفظاً بالصغريكوصف امل أو ،خبيزة أو ،قليم أو ،دويرة أو ،دريهمات ي علله: قال ولو

ما  أو ،رفعهاأ األوىلحيث الدرجة  ،من الدرجة الثالثة أو ،دار حمقرة أو ،دار صغرية أو ،درمهات صغار

ان اعترافاً ك خلبز وما أشبهالدار والقلم واك، بريك صغري واألمران يف ك فإن ،أشبه أخذ باملفهوم عرفاً

  . بالقسم الصغري

ون الطرف كجل أل إالّ  التصغرينك مل ي،الدرهم يف احلال احلاضرك، نوع واحد إالّ نكمل ي إذا أما

  .برياً حيث املال أمامه شيء صغري وحقريك مثالً

 فإن ،ازاًجم حقارته بالنسبة أو ،ادته حقارة الشيءإر واحتمل ،القلم واخلبزكان شيء صغري ك ولو

ان كن أظهر كمل ين إ و،بل الظهور، جمازاً أو ونه حقيقةًكليس من املهم  ألنه ،ان أحدمها أظهر أخذ بهك

 ،)٢(بقاعدة العدل أو ،املتبايننيكما  أل)١(القرعة أو ،قل باعتباره املتيقنفهل يؤخذ باأل، كاملشترك

، األول عليه األولى فعل،  درمهنيىسوبري يكوآخر ،  درمهاًىان خبز صغري يسوك فإذا، احتماالت

 أو ،بري واسترجاع نصف درهمكعطاء اخلبز الإالثالث مبقدار درهم ونصف بى وعل، الثاين القرعةى وعل

ى  يظهر بعض وجه النظر علك ومن ذل،واملصاحلة طريق االحتياط،  نصف درهمإضافةعطاء الصغري بإب

  . قول اجلواهر فراجع

من حيث :  ولو قال،له ألف مؤجل من جهة حتمل العقل قبل قطعاً: قال لو(: قال يف القواعد

  . )مل يقبل قطعاً، القرض

                                                







٤٠٩

ويف جامع ، أظهر أنه ويف الدروس، خرية التحرير أنه األوليف الفرع : أمةركقال يف مفتاح ال

  . بدونه فانه غري ظاهر أما السببى صدقه املقر عل إذا املقاصد ينبغي القطع بالقبول

ان ك ،لهكن بني مقدمه ومؤخره مناقضة يقبل كمل ي إذا الم الواحدكال أن ث قد تقدمحي: أقول

ولذا قال ، يكركالره كما ذكتصديق املقر  إىل حاجة وال،  والشهيدمةره العالكالقاعدة ما ذى مقتض

  ). والقاعدةاألصل للصحيح و،القبول أوجه الوجهنين إ( :المه كبكرة يف حمكالتذ

  .  العقالءإقراروقاعدة ،  عدم التعجيلأصالة و،ح هشام املتقدموالظاهر مراده صحي

رة ك التذإمجاعفقطع القواعد و ،ورةك الثالثة املذدلة لأل، القبولأيضاًفالظاهر : أما الفرع الثاين

حيث مل ،  يف صغراهشكال حمتمل االستناد بعد اإلمجاع واإل،قطع لنا ال أن  بعد،بعدم القبول حمل نظر

  . رة فقطكعن التذ الّإ مةارك الينقله مفتاح

  وعن الدروس مل يقبل،شكال مبوضع اإلحلاقهإن كم ألمجاعاإلى لوال دعو(: وعن جامع املقاصد

بقبول قوله  ي والقاعدة والصحيح تقتضاألصل و،بنذر وحنوه أو : قلت،يدعي تأجيله بعقد الزمإالّ أن 

   .ىانته )حينئذ

مع  أما ، مع االتصالكل ذلك ،ما أشبه أو نسيئةً أو  سلفاًقراران اإلكيعرف القبول لو  كومن ذل

  . حالفهإصح له  الّإو، قبله املقر له فهو فإن االنفصال

  



٤١٠

  لوكذلكوليس ، لزمه عشرة، عشرة ال بل تسعة ي علله: قال لو(: قال يف الشرائع ):٣٨ مسألة(

  . )واحداً إالّ عشرة: قال

نه استثناء حيسب من تتمة إف خبالف الثاين،  السابقهإقرار رجوع عن األول ألن كوذل: أقول

  . ره الشارحان وغريهمكما ذك ،المكال

واحد من  يستثىن: قال إذا ذاكو، اً بالعاشرإقرارن كمل ي، بل تسعة يطلبين عشرة ال: قال نعم لو

  . القدر املعترف به هو تسعة فإن ،تسعة أو عشرةما إ يطلبين: قال ذا لوكوه ،عشرة يطلبين

ال إ و،يفهم مسعت دعواه ان الك فإن ،لقنت: مث قال، ولو أقر العجمي بالعربية(: ال يف القواعدق

  .)١()فال

الم املبسوط والسرائر  ك هو معىن:وقال،  عن الدروس وجامع املقاصدمةاركونقله مفتاح ال

  . واجلامع والتلخيص وغريها

، رادته من اللفظ غري ظاهره عمل بهإلم عإذا  أنه ماك، ذبه عمل مبا قالك أو علم صدقهن إ :أقول

 فإن جهل حالهن إ أما ،املراد منها أا يظن ألنه ،يريد عشرة منها أنه وعلمنا، مائة ي عل:قال إذا ماك

 عدم تعلمه وعدم األصل ألن األصلب أو ، لظهور اللفظقرارفهل يؤخذ بظاهر اإل، فسره هو باملخالف

  .وهنا غري متحقق، قراربتحقق موضوع اإل إالّ يتحقق قالء ال العإقرار إذ ،الظاهر الثاين ،علمه

م كحي ما مل يتحقق املوضوع ال إذ ،شارته شيئاًإان ظاهر كن إ و،مل يعلم مراده إذا سراألخومثله 

  . طبقهى عل

 كال فالظهور يف حمل الشإو، كيريد ذل وأن وعدم الظهور البد من قال بالظهور أن  يظهركوبذل

ولذا ، يعرفها أنه ومل يعلم ىخرألم أهل لغة بلغة كتك ، الظهوركمبثل ذل ن العرف يعتينك يمل إذا ينفع ال

  .أقل تقديرى عل الثقة أو ،مترمجني عدلني إىل قالوا باالحتياج

، كما أشبه ذل أو ،أقر بشيء وذهب أو ،عجمي بشيء وماتاألى أوص إذا ماك، مل يفسرهن إو

  إذا  أنه فالظاهر

                                                

 



٤١١

بناء  إىل حجية الظاهر مستندة ألن ،ذ بهاألخن كمل مي رادته الظاهرإ عريف بمل حيصل اطمينان

  . صول العمليةه األإقراروحينئذ فاملرجع يف وصيته و، بناء للعقالء يف مثل املقام وال، العقالء

 ،هإقرارما يقوله لزمه  ان عاملاً مبعىنكن إ أنه عن املبسوط والسرائر يكان احملكرناه كأنه ملا ذكو

 ذبه فالقول قوله مع ميينهكن إ و،صدقه املقر له مل يلزمه شيء فإن ،عرف معناه أوال كقلت ذل: قالن إو

يعرف  ال أنه ومن حال العجمي، يعرف بالعجمية ال أنه الظاهر من حال العريب ألن ،مل يدر معناهأنه 

  .فقدم قوله هلذا الظاهر، بالعربية

   .وحنومها ما عن اجلامع

 ي علله: راألخمن ى أحدمها أغل، قال الغريب يف بلد فيه نوعان من الدرهم لو أنه ومنه يعرف

 كانت غربته توجب الشك إذا ،قبل قوله، هو الرائجى غلان األكن إ و،مث فسره مبا هو أرخص، درهم

ان ك إذا وخصوصاً، رادة الرائجإالظاهر من اللفظ  حيث إن، قاله غريه إذا خبالف ما، العقالئي يف مراده

الرائج يف العراق  حيث إن ويتك يف الكمثل العراقي يقر بذل، لغريب من أهل بلد الدرهم الرخيصا

 كذلكو، ال البلدينكالمها يصرفان عند املصارف يف كانا كن إ و،ويتكدرهم أرخص من الرائج يف ال

  . سائر النقود والبضائع إىل بالنسبة

ثري النسيان كذا يف ك وه،سراألخ وعجمي والغريب يف الوصية يف األكذلكم كاحل أن ماك

  .د منهكمل يتأ لفاظه ماأاعتبار عقالئي ب الحيث إنه ، والغلط

ى هما علطالق فالظاهر القبول إل،كمثل ذل أو ،بعته فلم يقبل: قال أو ،حته فلم يقبلكن: ولو قالت

  . الم مناقضاً ملا سبقهكون مؤخر الكوالي، اح والبيعكفال اعتراف بالن، جياباإل

  أقرضتين مائة  أو ،دعتين مائة فلم أقبضها أو:قال ولو(: ال يف اجلواهرق



٤١٢

مع عدم   عرفاًك اجلزم بالقبول مع االتصال الستعمال ذلرةكفعن التحرير والتذ، خذهاآفلم 

قترض من دون أوأقرضتين فلم ، دعتين فلم استودع أو: وحده فيقالجياببل يستعمل فيه اإل، القبض

ضعف أو،  والدروس واحلواشييضاحاإل يك يف حمحترجيال بل ، ك يف ذلشكال اإلقواعدوعن ال، تناقض

  . لوضوح الفرقكمث أظهر التوقف يف املسألة وذل، منهما عدم فرق جامع املقاصد بني املتصل واملنفصل

 مرتني عند قرارالبد من اإل نعم،  مل يقبل مؤخره،أخذت ماله فخفت فطرحته: قال السارق ولو

  . تاب احلدودكما فصلناه يف ك، جراء احلدإ من يشترطه يف

مث فسره ، ما أشبه أو ،بت منها احملرمكارت أو ،المستها أو ،أدخلت فيها: ولوقال الزاين أربع مرات

  . لعدم الصراحة يف اللفظ، بالتفخيذ وملس اجلسم وحنوه مل حيد

  .مل يقبل التفسري، ما أشبه أو حلةكامليل يف املك: قالن إ نعم

 ولذا ، عدم احلد)١( احلدود بالشبهاتدرءى مقتض فإن ،دخان ظاهر يف اجلماعلم بأن اإلس ولو

 وفسرها باملال ،اهللال امليتة ويهرب من رمحة كويأ نه حيب الفتنةأ احلد عمن أقر ب)عليه السالم( اإلمامرفع 

  . كبار تفسريها بذلاألخيات وحيث ورد يف اآل،  واملطركمسد والاألوالو

  

                                                





٤١٣

ى مل يرفع مقتضن إ ،كقرب ذلاأل ،االستثناءكهل يصح البدل (: قال يف القواعد ):٣٩ مسألة(

ففيه نظر  ،ىنكس أو له هذه الدار عارية: قال لو أما ،صدقة أو له هذه الدار هبة: قال ما لوك ،قراراإل

  . ) ومن صحة بدل االشتمال،قراراإلى ونه رفعاً ملقتضكينشأ من 

  ). العقالءإقرار(فيشمله دليل ، قراراإلى مل يرفع مقتض أما إذا :أقول

  .ما يف احلواشيك، املشهورنه إ :مةاركويف مفتاح ال

ان ك وأوضح لو، ك من ذلأكثرمل يعترف ب ألنه ،يضر رجاع الجواز اإل يحيث يقتض ونه هبةكو

  . ما يف هبة ذي الرحم وغريهكهبة الزمة 

يعد  ال، حيث له الفسخ خبيار احليوان، ساشتريت هذه الشاة من زيد أم: قال لو أنه ومنه يعلم

  . قرارار بعد اإلكنامللحق فيه من اإل

 لو  وقد تقدم ما،الرتاع جرت قواعده من البينة واليمني إىل ار ينجركنإحدث للطرف  نعم لو

  . عدم النفقة وما أشبه) متعة (حيث يقتضي امللحق، تزوجتها متعة: قال

ويف ، رةك جزم بالصحة يف التذ:مةاركففي مفتاح ال، خلإارية وهو هذه الدار ع: الثاينأما الفرع 

ن قبول كمي أنه ويف الدروس ، واحلواشييضاحالم اإلكالم املبسوط وكوقد يلوح من ، أقرب أنه التحرير

ى ونه رفعاً ملقتضكل، عدم صحتهاألقوى  أن ن عن جامع املقاصدكل، بدل االشتمال أنه ىقوله عل

  .قراراإل

صحة بدل  ضرورة ،اًإقرار صحته  واستدل له بعدم اقتضاء صحة بدل االشتمال لغةًوتبعه اجلواهر

  .جوعاًما روكريب يف عدم قبوهلما ل وال، ضراب لغةوبدل اإل الغلط

العرف يفرق بني الغلط  حيث إن ،اًإقراربل املراد الصحة ، ليس املراد الصحة لغةًنه إ :وفيه

 أنه ىرأ، ضربت زيداً عمرواً:  قالفإذا،  رجوعاًاألولى بينما ير، الثاين رجوعاًى فال ير، واالشتمال

  . المه السابقكرجع عن 



٤١٤

صحيح هشام ى فمقتض، يراه رجوعاً ال، أشبه ما أو، رأسه أو ،ضربت زيداً بطنه: قال إذا أما

  .وغريه صحة بدل االشتمال

 ،إقراراراً بعد كنإ ويعد عدوالً ال مما، كما أشبه ذل  أو،قتلته حسداً أو، قتلته ضرباً: قال ومثله لو

 قد كنأ مع ،حنوها  مل يصح ااز وال االستثناء وال الوصف والالّإ و،المكاملعيار الظهور بعد متام الفإن 

  . كل ذلكهم القبول يف ءبنا أن عرفت

  ).شكالففيه اإل، ربعها أو ،له هذه الدار ثلثها: ولو قال(: مث قال القواعد

  .  عن التحرير وجامع املقاصد صحتهمةاركوقد نقل مفتاح ال

  .يقبل منه ال أنه األقوىن إ :يضاحوعن اإل

  . وعن احلواشي عدم الترجيح

تقدم من بدل  وبني ما ،خلإ ثلثها الم القواعد غريب لوضوح الفرق بنيكن إ( :قال يف اجلواهر

الم كمث وجه ، )االستثناءك الذي هو) ثلثها (خبالف،  من أصلهقرار القتضاء البدل بطالن اإل،االشتمال

، عريف ألنه قرب الصحةواأل، رجوعاًكان ن إ واالستثناءك أنه مل يفهم العرفن إ  بعدم القبوليضاحاإل

  . واالستغراب غري ظاهر الوجه

 كاملل ألن ،فالظاهر عدم القبول، له غصباً: قال أما إذا ،كذلكان ك ،جياراًإهذه الدار له : قال لوو

  .المها منتف يف الغصبكو، منفعةلل أو للعنيما إ

  .أعم من الوقف وغريه يف العني ألنه ، هلاكمال أنه ى مل يدل عل،جيار هذه الدار لزيدإ: قال ولو

 نعم، مستأجرة عند املقر أا انكم إل،منفعتها له مطلقاً أن ى مل يدل عل،عني الدار لزيد: قال ولو

  .البينة ياملدعى ان علكجيار ر الطرف اإلكلو أن

مراده ن إ :قالن إ و،تاألخطلق  أنه ن يثبت أالّإ، احهاك مل حيق له ن،خت زوجيتأهذه : قال ولو

  .خت زوجته سابقاًأ

  . مله الزواج الحتمال عدم الدخول باأل م جازان طلق األكوقد ، بنت زوجيت: قالأما إذا 



٤١٥

 فحيث مل يثبت ،)١(م الاليت دخلتم نكم من نسائكم الاليت يف حجوركوربائب: قال سبحانه

  . ياهإحها كين أن هإقراروحق للسامع ، الصحيحى عله يف الزواج بالبنت علالدخول محل ف

 فالظاهر ،يشمل التفخيذ نه الأو، الدخول ان يفهم معىنكو، من زوجيت املدخول ا: قال إذا أما

  .ه يف عدم زواجه اإقرارذ باألخ

م أبدية يف  للحرمة األ،بنتطلق ال أنه ثبتأن إ و،اج امل حيق له الزو، هذه أم زوجيت: قال ولو

  .الزوجة

 فإن ،ئمةاعم من الدرادته األإالمه بكفسر  إذا ،مث أراد اخلامسة جاز، يل أربع زوجات: قال ولو

  . املتعة زوجة

  إالّ،ثباتفسخها فعليه اإل طالقها أو أو هااحدإمدعياً موت  مث أراد اخلامسة، دائمات: قال إذا أما

  .الصحيحى رادته الزواج من اخلامسة علإ حلمل فعل املسلم يف ،نةكان دعواه الثانية ممكإذا 

  . أرضاها أنه خالتها حيث حيتمل أو عندي عمتها: قال أن  لو أراد زواج بنت بعدكذلكو

  

                                                

 



٤١٦

أشهد  أنه ىر فيما بعد وادعكنأمث شهد بالبيع وقبض الثمن إذا ( :قال يف الشرائع ):٤٠ مسألة(

هو معتاد  ماى ادع ألنه ،تقبل: وقيل، هقرارذب إلكم ألنه ،تقبل دعواه ال: قيل، بعاً للعادة ومل يقبضت

 كذلكوليس ، ملشتري اليمنياى ون علك في،بل مدعياً شيئاً آخر، هقرارذباً إلكليس هو م إذ ،وهو أشبه

   .ىانته )وجه اليمنيواليت ارهكنإيقبل  نه الإيقاع البيع ومشاهدة القبض فإ الشاهدان بلو شهد

ي كركالكأصح  أو ،احملققكأشبه نه إ :وآخرون قالوا، مجلة من الفقهاء جزموا به: أقول

  . مةاركر بعضها مفتاح الكما ذك، فايةكالقواعد والكأقرب  أو ،يضاحواإل

  .أشهرنه إ فايةكوعن ال، كثرالقول بالقبول لأل: كوقال يف املسال

مع عدم وجود نص خاص يف املسألة ، إقرارار بعد كنإنه إ فالقول بعدم السماع، انكيف كو

ولو مل يسمع  ى،نه مما تعم به البلوأو، كوالقول بالسماع جريان العادة بذل، ليك الكخمرج له عن ذل

 ،ر أخذه منهكعطاء البائع الثمن والبائع منإمدع  أنه مع منا حيلف املشتريإو، املشتريى لزم الضرر عل

هي يف  إمنا  فهذه اليمني،حيلف هو أن فالالزم، رهاكعياً لدعواه املواطاة واملشتري ينالبائع يصبح مدألن 

  . ان مطابقاً للواقعكه السابق ما إقرار وأن ،نه مل يقبضأوالواقعة من البائع ثانياً بى مقابله الدعو

وجه ، بقه الساإقرارذب بدعواه الثانية ك أنه حبجةى جواب القائل بعدم قبول الدعو وذا يظهر

ونه تبعاً للعادة من كمنا يدعي معه أمراً آخر وهو إبل هو معترف بوقوعه و، هإقرارذب كما  أنه اجلواب

 ن حاجةكمل ين إ و،ك يريد ذلأيضاًالم احملقق كو، شهاد عليه به واإلقراراإلأي ، القبضى شهاد علاإل

 أن من غري ، منهماقراراإلهدا عليه بشهود شأاً وكتبا صكما أشهاد باعتبار روا اإلكمنا ذإو، شهاداإلإىل 

   خوفاً من تعذر ، الشهادة واحلجةمةاق إل،حيصل قبض



٤١٧

ويتوجه ، هذا أمر متعارف بني التعاملني اجته قبوله فيسمع دعواه حيث إنو، قباضالشهود وقت اإل

  . املشتري إىل اليمني

مث قبضه ى أشهد عل أن وبني، ضر القبكنأمث  قر بقبض الثمنأ أن فرق بني ال أنه  يعرفكومن ذل

  .رواكما ذى له علكهذا ، أقر أنه  إىلال القبض إىل ار يرجعكناإل وأن ،ركنأ

ولذا ، إقرارل ك جيري يف كمثل ذل وأن ،ركواملن يليس استثناءاً من قاعدة املدع أنه ن الظاهركل

 مبا الى فتسمع الدعو،  عدم خصوصية للمقامإمجاعن كمل ين إ يف النظراألقوى ولعل (: قال اجلواهر

  . المهكآخر  إىل ،)األوله قرارناً إلكر وجهاً ممكذ إذا ، مطلقاًقرارينايف اإل

وقد ، خوف الظامل أو املواطاةكناً كه وجهاً ممقرارر إلكوقد يذ، أقر أنه ركفقد ين، انكيف كو

ه مل يقبل إقرارم كامسع احلاألول إذا ففي ، وقد يشهدان بأم رأوا القبض، يشهد شاهدان بأنه أقر

 ،بدونه أو مع رد اليمني نه أحلفه فلم حيلفكل ن له شاهدك ومل يكاملقر له ذلى ادع إذا ذاكو، ارهكنإ

  .  شاهداناألوله إقراروجه ى مل يشهد عل إذا ويف الثاين يصح حلف الطرف

   .سكر مدعياً وبالعكيف ينقلب املنك: يقال ال

، قراراإلى  تواطينا عل:وقد يقول، ر لطلبهكأنا من: فقد يقول، المكيفية الك منوط بكذل: نه يقالأل

  . احللفطرفهى وعل عليه الشهود: ويف الثاين، عليه احللف: األولففي 

، تاباًكباعه البارحة  أنه عليهى ادع إذا مثالً، املالزم أو ،أوامللزوم، ر الالزمكل مورد يذكذا يف كو

ن من كمت إذا فهو مدع، فلم يصلح للبيع ان جمنوناًكالبارحة نه إ :قال أما إذا ،ر البيعكأن إذا ركفهو من

 ى فأقامت الشاهد عل،تزوجها صبح اجلمعة أنه ىادع إذا ذاكو، من مدعي البيعى ثباته سقطت الدعوإ

بل ، هقرارذباً إلكليس هو م إذ :ولذا قال الشرائع وغريه، عصر اجلمعة إىل انت مزوجة بغريهكأا 

  ى ون علك في،خرمدعياً شيئاً آ



٤١٨

وجه ى ه علإقرارن إ :وقوله، هإقراريثبت  ذإ، الثاينكم كون احلاكويف الثالث ي، املشتري اليمني

  . قرارالم بعد ثبوت اإلكاملواطاة وحنوه 

مل يسمع منه  ،مثالً بدون خوف ظامل أو ،ان بدون مواطاةكأقر و أنه ىشهد شاهدان عل إذا نعم

  .تاب القضاءكما قرر يف ك، يقاوم الشهود اليمني ال ألن ،هإقراربطال ره إلكيذ أن الوجه الذي يريد

  . المه الشهودكيقاوم  ال ويف الرابع

لو شهد الشاهدان ى  يف مساع الدعوكذلكوليس (: ولذا قال يف اجلواهر مازجاً مع الشرائع

   .ىانته )ذاب للبينةكإألنه  ،يتوجه له اليمني عندنا اره والكنإيقبل  نه الإف، يقاع البيع ومشاهدة القبضإب

  .  فراجع شروح الفاضلني،لماتكثري من الكرنا يعرف ما يف كومبا ذ

ى  علقرارباإل أو بالبينة أو  الثابت علماًقرارخالف اإلى على ل دعوكحال  ومما تقدم يظهر

  . ضده بالالزم وامللزوم واملالزم أو ، مستقيماًقرارضد اإلى انت الدعوكسواء ، قراراإل

ان صورياً كالعقد  أن ى فادع،عقد عليها أنه ىقام الشاهدان عل مثالً، ذا احلال يف أمثال املقامكو

 املواطاةى شهدا بالطالق فادع أو ،للمتزوجني إالّ يقبل دخول البلد  الالظامل مثالً حيث إن، للمواطاة

  . كغري ذل إىل ،ان صورياًكنه أو

فالظاهر ،  بالبينة وحنوهاكيثبت ذل أن نكمت فإن ،هرارإقالصورية يف ى  يف حقوق اهللا بأن ادعأما

 ،باملرأة الفالنية أول الشهر زىن أنه اعترف إذا ماك،  طريقي ال موضوعية لهقراراإل ألن ،سقوط احلد

ثبات مل ينفع ن من اإلكمل يتمن إ و،انت ماتت قبل أول الشهركاملرأة  أن مث أثبت بالشهود، أربع مرات

  . حلفه بالعدم



٤١٩

، عليه احلدى فهل جير، ولو بدون حلف رتكأن أو ،العدمى حلفت املرأة املرمية بزناه ا عل إذا اأم

  . بالشبهاتأاحلدود تدر ألن ،يبعد العدم ال

فهل ، املواطاة وحلفى مث ادع، السرقة فاعترف بأنه سرق من زيدكاً كان احلق مشترك وإذا

  . األولال يبعد  ،الثاين فقط أو ،ال للشبهة يف احلد وللحلف يف امل،اناألمريسقط 

  



٤٢٠

 قراراإل أن ىافة علكأمجع العلماء : مةاركقال يف مفتاح ال،  بالنسبقراريف اإل ):٤١ مسألة(

 قرار وال خالف بني العلماء يف ثبوت النسب باإل،يف اية املرام ماك،  باملالقراراإلكبالنسب مقبول 

  .نقل عنهماوقد تبعه اجلواهر يف ال، فايةكما يف الك

  : ياتاويدل عليه مجلة من الرو

مث ، وأميا رجل أقر بولده: يف حديث قال، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، رواه احلليب مثل ما

  . )١(وليدته أو ،ان من امرأتهك إذا  يلحق به ولده،مةارك وال كمنه فليس له ذلى تفنا

  . )٢(أقر رجل بولده مث نفاه لزمهإذا  : قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن احلليب

يعرف له أب  ولد امرأة الى عن رجل ادع )عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت:  قال،بصري أيب وعن

  . )٣(كليس له ذل: قال ،كمن ذلى تفنامث 

، أقر الرجل بالولد ساعةإذا  :قال، )م السالمعليه( علي عن، عن أبيه، عن جعفر، وينكوعن الس

  . )٤( ينف عنه أبداًمل

وأي :  فقال،عن احلميل )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا: قال، الرمحان بن احلجاج وعن عبد

 يسىبوالرجل ، هو ابين: من أرضها ومعها الولد الصغري فتقول املرأة تسىب: قلت: قال ،شيء احلميل

: قلت ،مكيقول الناس فيهم عند ما: قالف: قال ،قرم إالّ وليس هلم بينة، هو أخي: آخاه فيقولى فيلق

ت ءجا إذا سبحان اهللا: فقال، كمنا هي والدة الشرإو، والدم بينةى ن هلم علكم مل ييورثوم أل ال

  ان ك عرف أخاه ووإذابابنتها ومل تزل مقرة به  أو بابنها

                                                

 

 

 

 



٤٢١

  . )١( ورث بعضهم من بعضك يف صحة منهما ومل يزاال مقرين بذلكبذل

سألته عن رجلني محيلني جيء ما من :  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، عرجعيد األوعن س

 مث إن، اءخاإلثا مقرين بكا ومأعتق مث كفعرفا بذل، أنت أخي: فقال أحدمها لصاحبه، كأرض الشر

  . )٢( يصدقان،خاملرياث لأل: قال ،أحدمها مات

  . )٣(أقر الرجل بولده مث نفاه مل ينتف منه أبداًإذا  : قال،)عليه السالم( علي عن، وعن اجلعفريات

  . )٤(لزم الولدأو، أقر بولده مث نفاه جلد احلدإذا  : قال،)عليه السالم( علي عن، أيضاًوعنه 

واحلميل ما ولد يف ، ان يورث احلميلكنه إ :)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، سالموعن دعائم اإل

 أو ماتوا  حىتكذلى ومل يزالوا عل، نسابروا باألوتقار، سالمبعضاً يف دار اإلفعرف بعضهم ، كبلد الشر

  . )٥(م يتوارثونإبعضهم ف

  . التقيةى حيمل عل أن  يلزمكما خالف ذل أن  يظهركوبذل

  . )٦(ببينة الّإيرث احلميل  ال:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، مثل ما رواه طلحة بن زيد

 ى،قد سبيت وهي حبلى واحلميل اليت تأيت به املرأة حبل: وزاد ورواه الصدوق: ويف الوسائل

  . )٧(أخوه أو فيعرفه بعد أبوه

                                                

 



 

 

 

 

 



٤٢٢

  . رميةكية الما يف اآلك، التقطه فال نسب بينهما املتبين أن عرف أو هما من عرف أبوأ

، يورث رث والاملستالط ال ي: قال، )عليهما السالم(احلسني  علي بن عن، سحاق السبيعيإوعن 

  . )١(أبيه إىل ىويدع

  . استالطهكوليس به  التاطه ادعاه ولداً: قال يف القاموس

ون املقر به كوي، نةكون البنوة ممكت الولد الصغري حىت بنسب قراريثبت اإل ال(: قال يف الشرائع

  . ) وال ينازعه فيه منازعجمهوالً

ذيب احلس ك به عدم تقراريشترط يف اإلهذه القيود هي اليت عرب عنها بعض آخر بأنه : أقول

عم بال بل األ، مقابل البنت الولد  وليس املراد،واحداً المها يؤديان معىنكو، وعدم املنازع، والشرع

  .ىنثأولو ): الولد الصغري(: ولذا قال اجلواهر بعد قوله، خالف  والإشكال

جيوز  ال: )عليه السالم(قال . صيبال اعتبار بعبارة ال ألنه ،فيشترط يف املقر البلوغ، انكيف كو

حتمله  :كقوله بعد ذل فإن ،)٣(الصيب خطأ عمدما ورد ك، قرار شامل لإلاألمرو، )٢(أمر الغالم

أنه قبل نزول كف. )٤(رفع القلم: )صلى اهللا عليه وآله(ذا قوله كو. بل تفريعاً،  ليس تقييداًالعاقلة

  .  والنائم يف قرينيه انونكذلكما هو ك، الشرع

رأسه ولد صغري ى رأينا غريباً ميتاً عل إذا ماك، كاطمأن بذل صدقه حىتى دلت القرائن عل إذا أما

  العلم ى فاالعتماد عل، أباهنه إ :اًء مراً ويقولكبكى يب

                                                

 



 

 



٤٢٣

  .هإقرارب احلاصل بالقرائن ال

بدون العقل ذا  ذإ، ران والنائم وشارب املرقد وما أشبهكعم من مقابل انون والسوالعقل األ

  . االنصراف أو ولو للمناط ) العقالءإقرار(يصدق  ال املعىن

  .دور جنونه مقبول ه يف دور عقله الإقرار فإن ،احلال يف انون أدواراً ومنه يعلم

مل يعلم  أو، ان مستصحب اجلنونك إذا ويف الثاين، األول يف البلوغ والعقل مل يقبل يف كش ولو

  . إشكال حاله مل يقبل بال

 إىل ) العقالءإقرار(ف النصرايقبل  ال أو، فهل يقبل لالستصحاب، ان مستصحب العقلك إذا أما

ان كن إ و،احتماالن ، العقلكوكمشوهلا ملشى ير والعرف ال، هذه العبارة عرفية أن  بسبب،معلوم العقل

  . ك من ذلأكثرالعرف منه بل معناه عدم فهم ، فل ملوضوعهكم تكاحل أن كذل وليس معىن، يبعد الثاين ال

يقر يف املفلس  ال أنه  وأراد،حمجورحيث إنه ، لسفهاولعله أراد به ، احلجرعدم  إضافةوعن الرياض 

  .ما يف اجلواهرك، ما فيهففيه  الّإو، عطاء النفقة ملن أقر بأنه ابنهإه من جهة املال بأن يلزم عليه إقرارى عل

 مل يثبت قراراإلى رهه شخص علك أفإذا، إشكال هاً بالركون مكي ال أن  يشترط يف املقركذلكو

  .راهكولدليل رفع اإل،  العقالءإقرارالنصراف ، النسب

راه ك للدليل يف اإلكوذل، ذب خلالص مسلم من جالدكال إىل اضطر إذا ماك، وال مضطراً

  .واالضطرار

ولبعض الروايات السابقة  ،فارك الشامل لل) العقالءإقرار( طالق إل،سالميشترط اإل ال أنه والظاهر

ب ان طفل مسلم بني املسلمني غري معروف األك إذا ماك،  الطفلإسالمعلم  إذا فيما سراء حىتيف األ

  . ار غري البالغ ادعاء املقركنإالم حول كوسيأيت ال، افر بنوتهى كفادع

ن عمره م أن  أقر من عمره عشرون سنةفإذا، نةكون البنوة ممكت أن قرارويشترط يف صدق اإل

   مل يصح بالضرورة ،ابنه أنه أكثر أو ،أقل منه بسنة مثالً أو ،كذلك



٤٢٤

  .دلةيشمله األ وال، مجاعواإل

 إقرار لصدق ،نةكأشبه مما أبوته مم ما أو  بأن يدعي أبوة جمنون،سك بالعقراروالظاهر قبول اإل

 وسيأيت فيه ما، بوةان األكمإنها واليت م  املتقدمة مع وجود الشرائط املتقدمةدلةوللمناط يف األ، العقالء

  .بريك ببنوة قراريأيت يف اإل

، نسان التفاوت بينهما عشر سنواتإببنوة ى ادع إذا ماك، عادة ناً شاذاً الكالفراش ممان ك ولو

واملصنف اعترب (: كقال يف املسال، طالقيوجب عدم صدق اإل  والشذوذ يف فرد ال،طالقفهل يقبل لإل

ن كمي أنه ابن العشر قد تقدم ألن ،ان تولدهكمإ وهو أخص من مطلق ،ده منه عادةان تولكمإ هحلاقإيف 

  . )انكماعتبار مطلق اإل األوىلو،  خالف العادةكن ذلكل  منهالتولد

 إذ ، خبالف قاعدة الفراشك املعلوم منه ذلمجاعمن عدم الدليل هنا غري اإل: ن يف اجلواهركل

 :قال أن ىلإ) رحامهأغري املقر من  إىل ثبوت النسب بالنسبةى داللة يف شيء منها عل نصوص املقام ال

 :يقال إالّ أن اللهم، ان العاديكماإل إالّ وليس هو، رناهكاملتيقن الذي ذى فاملتجه حينئذ االقتصار فيه عل(

  . )ن فيه ولو نادراًكمي املراد منه مان إ

 نفوذ ، السريةكذلى ب الذي جرت علقارير بالنس والتعارف يف األ)١() العقالءإقرار(ظاهر : أقول

  ال،هلما يف السفر ولدنه إ جاءا بولد قاالمث ، بوان سفراً ذهب األفإذا، بائهبه وسائر أقر يف املقر قراراإل

اح احملارم بينه وبني أرحام كويف حرمة ن، رحامرثه من األإ و،رحام منهرث األإعون يف  املتشركيش

  .كغري ذل إىل بوين احملارماأل

فالفراش ، بلده إىل ولد هلمان إ  مبن يقولرخاآلويأيت ، م يف السفراأل أو بميوت األ ثري ماكو

   يف هذا قرارواإل

                                                





٤٢٥

 ،جل تفاوت قليل غري متعارف بني الوالد واملقر بهالم يف الشاذ والدته ألكمنا الإو، املقام واحد

يعتربها  ومن ال،  وحنوه عن مثلهارقر اإلأدلةانصراف ى الفاضلني وغريهم يركفمن قال باعتبار العادة 

بل ، سرية يف املقام  وال، غري بعيدقراراالنصراف يف دليل اإل ألن ،يبعد اعتبار العادة وال، طالقاإلى ير

 انت املسألة فيهما حباجةكن إ و،فاشتراط العادة لعله أوىل، سرية يبعد االنصراف وال ذا يف الفراش الكو

  . مزيد التأملإىل 

خصوصاً  خبالف غريها،  فمناطق االستواء يسرع البلوغ فيها، يف اختالف البالدكش ال نعم

  . ن املختلفة ختتلفكما فالعادة يف األ،القطبية

نه ولده أم أمل يعلم بن إ و،كعلم بذل إذا هإقرار يسمع ، عاجل بالدواء تقدمي منيهفإذا، انكيف كو

  .الوالدة يف رواد الفضاء وحنوهمفرض سرعة  إذا ذا احلالك و، بدون انصرافطالقال لإل

  . ولدها وهي مثان سنوات مثالً أنه يحيث تدعى نثيف الولد علم حال األ ركومما ذ

، م منهدن عادة والكمل مي أوالداًى ادع أو ،ذا ادعت أوالداً يف سن واحد إحال ما ومما تقدم ظهر

، ن عادةكغري مم أنه  إالّناً عقالًك ممانكن إ وكذل فإن ،يف سنة واحدة من امرأة واحدة مثل عشرين ولد

  .نما تعارف اآلك، نابيبأونوا أوالد كن بأن يكمأ إالّ إذا اللهم

 فال،  حيتاط فيهك وغري املشتر، بينهما يرتب عليهكبل واملشتر قُ،حدمهاولد ألنه إ :ولوقال اثنان

 ،يرثه ـ ان ولداً لواحدان املقركيف ماـ  مثالً وأبومها، مجايلمهما للعلم اإليصح زواجه مبحار

  . أقر بأن أحد هذين ولده إذا سك العكذلكو، كوغري ذل، وحيرم عليه، سكوبالع

  .حدنا أحد هذين ولد أل:ن قاالأ ب،حال الترديد يف الطرفني ومنه يعلم

 إذ ،قبل، ولد زنا أو ،ولد شبهة يلنه إ : قالفإذا،  باحلالل الصرفقرارون اإلكي أن وال يشترط

  غري الزاين  إىل ولو قيل باالنصراف، )ه العقالءرارإق(يشمله 



٤٢٦

  . نه بدويأجيب بأ

املردد بني اثنني كون حاله كوي، أيضاً إقرار ألنه ،قبل، أخي أو ،حفيدي أو، ابيننه إ :ولوقال

  . أحدمها ولده

 ،عمه أو أبوه، أخوه أو أبوه أنه مل يعرف إذا ماك، ات املرددةقراريعرف حال سائر اإل كومن ذل

  . كغري ذل إىل ،ولده أخوه أو

أقر ببنوة ولد امرأة له  إذا ماك، ان الوالدة مل تقبلكمإى فلو انتف:  وغريمهاقال يف الشرائع والقواعد

  . يف مثل عمره إليها ن الوصولكمي وبينهما مسافة ال

  . تصادقان إ و،إشكال وال، كخالف أجده يف شيء من ذل بال: قال يف اجلواهر

ان بينهما مسافة حبر وال وسيلة ك إذا ماك، نه يف وقت مل يصلكل ن الوصولكما أمومثله : أقول

  .وحبلت يف وقت االبتعاد عنها

بالوسائل  منيه يف الزمان احلاضرمحل  أو ،الثانية باملساحقة إىل محل زوجته منها مث نقلتهى ادع ولو

  .األولالظاهر  ،ال لالنصراف  أو،طالق فهل يقبل لإل،نكوأم ليةاآل

  .فحملت من ماء الرجل ركوقد ورد قصة الزوجة اليت ساحقت الب

الرجل ى ادع أو ،الرجل ان فيه مينكحيث جلست يف م، ادعت محلها جبذب الرحمإذا  أنه ماك

الم كالكالم فيه كان غري العادي الكمومع اإل، طالقان العادي مقبول لإلكم مع اإلكل ذلك فإن ،كذل

  . ما تقدمكيف ادعاء بنوة متقارب السن 

في جذب الرحم ك بل ي،دخالحبال ليس اإلشرط اإل ألن ،كن ذلكأقر العنني ببنوة ولد أم إذا أما

حتبل  أو حيبل أن نكومن املم، ليس العقم يوجب االستحالة إذ ،ذا يف العقيمكو، الفرجى للماء املراق عل

  .ولو ملرة

  ان كلما كوباجلملة ، ء مث يعودخيرق الغشا أن انكم إل،ر الوالدة منها قبلكادعت الب ولو



٤٢٧

ان شاذاً كلما كو، طباء الثقات مل يقبلولو لتشخيص األ، انكمإن ك مل يوإذا، ان عادي قبلكمإ

  . السابقكالم فيه كان الك

  . )هإقراران الطفل معلوم النسب مل يقبل كذا لو كو(: قال يف الشرائع

 ماك أوبسبب العقل، البينة والفراشكع ان العلم بنسبه بسبب الشركسواء ، يإمجاع كوذل: أقول

  . ليس له أنه علمإذا 

 البينة حالشارع رج ألن ،نه ولده مل يقبلأ فأقر غريه ب،ولده أنه الشياع أو قامت البينة لومث إنه 

 أو ،انإقرار بأن تعارض ،الشياع أو ،الالحق بالبينة أو ،قراران الثبوت السابق باإلك لو أما ،قراراإلى عل

  . فاملرجع بعد التساقط القرعة، بينة وشياع أو ،بينتان

  . )ببينة إالّ نازعه منازع يف بنوته مل يقبل ولو(: قال يف الشرائع

، ينقرار من تعارض اإلشكالولعله لإل، ما صرح به مجاعةك، بالقرعة أي :قال يف اجلواهر

  . تداعيهم مجيعاً يف ولدهاة مع ك املشترمةاء األك الشرالصحاح املستفيضة الواردة يف وطيى ولفحو

  .لكل أمر مشكالقرعة ل أن  إىلضافةباإل: أقول

  . املرجع القرعة فإن ، الشبهةيخر وطحدمها الفراش ولآلان ألك إذا ومما تقدم يعرف حال ما

  .كغري ذل إىل ،ساحقت مرأتني اقتربتا من زوجهما أو ،المها لشبهةكانا ك إذا ذاكو

ال بل   أو يعلوسالماإل ألن  املسلمإقرارفهل يقدم ، افرك وان من مسلمقرارولو تعارض اإل

  .  ملثل املقام)١( يعلوسالماإل يف مشول كوالش،  دليل الثاينطالقإل، الظاهر الثاين ،القرعة

ذمي مقيم  أو فاستلحقه مسلم  ومعها ولدسالمدار اإل ولو دخلت حربية مثالً(: قال يف اجلواهر

  يعلم عدم دخوله دار احلرب  أن  إالّ، حلق بهسالمبدار اإل

                                                





٤٢٨

  . )ياهإذيب احلس كته فال يلحق لتءوعدم مساحقتها ملوطو، سالمدار اإل إىل وعدم دخوهلا

  . قرارفلقاعدة اإل  أما األول:أقول

ما يعتاد يف البالد ك، املقر يقر بالقرائن مل ينفع أن  ولو، اعتباطيقراراإل أن علمنا لومث إنه 

 فإن ،غريهن أو زواج العاجزينبالقوارير فتستخدمه النساء ذات األ قوياء امليني األحيث يعط، الصناعية

ب يف غري ون الولد جمهول األكمنا يإو، ينفع حنوه ال أو هيشبه ألنه نه ولدهأ املعطني بك أحد أولئإقرار

  . مجايل احملصورصورة العلم اإل

ويف اجلواهر لعل ،  التوقفمةاركاح الففي مفت، باللعان غري صاحب الفراش يملنتفاولو استلحق 

  . الشارع نفاه أن  بعدقرار اإلأدلة طالقإل ،كذلك وهو ،حلاق جلهة عدم املنازعاإلاألقوى 

حيث يرثه ، ب املالعناستلحقه األن إنه إ :ن رمبا يقالكل، وجه للتوقف للشبهة ال أنه ومنه يعلم

  . ب النايفب املقر واألم مع األكن جعل احلكيف ميك، ب منهيرث األ الولد وال

 أن ماك، مانع منه مني متنافيني للدليل الكومجع ح، أحدمها إىل م ظاهري بالنسبةكاحلن إ :وفيه

  أو،لكانت فالكيف الواقع ما إ أا مع، ربع الوصية ونصفها وثلثها تثبت بشهادة واحدة واثنتني وثالث

  . متعددةى خرأ يف موارد كذلك و،شيء ال فال

 ألن ،م هي اليت محلته أوالًفاأل، لةاآل أو رحم باملساحقة إىل انتقل املين من رحمإذا  أنه رمث الظاه

نه ولدها أ الثانية بإقرار ف، وال من نطفيت امرأتني،بال من نطفة واحدة لأل، ون من نطفتني فقطكالولد ي

  . ينفع ال

  . )يعترب تصديق الصغري وال(: قال يف الشرائع



٤٢٩

  .خالف أجده فيه الب: قال يف اجلواهر

عن جامع املقاصد  يك وجممع الربهان واحملك بل يف املسال،فاية والرياضكما اعترف به يف الك

  . أيضاًاخلالف  يهو نفى  وادع،أيضاً مةارك مفتاح الكل ذلكوقد نقل ،  عليهمجاعاإل

  .  والسرية القطعية)١( العقالءإقرار طالق إلكوذل: أقول

ى دليل عل فال، مهأ أو  أباهون املدعيكي أن ىلولد مراهقاً ونفان اك إذا ما فيكل ذلكنعم قد يستش

لمام يف صورة عدم كوغالب ، وال سرية يف املقام،  منصرف عنه العقالءإقراريف وك، حلاقاإل

القاضي  إىل راجع إذا نهأوهل هؤالء يفتون ب، بنفي صدق املدعي أي ،جيابالتصديق بالسلب ال باإل

  . املدعيإقرارنه ولده مبجرد أ ب،اركن أشد اإلكر ذلكوالولد ين، ابنه أنه هقاً يدعياولداً مررجل وجير 

 كما ورد بذلك ،أشبه مقبولة يف ووصيته وعتقه وماك، بالبينة وحنوها إالّ والظاهر عدم القبول

ن يف انوا يسبحوكما يف مسألة من ك، ذا يقبل شهادته يف القتلكو،  غري واحدكبذل وأفىت، النص

  .الفرات

  .ولو باالنصراف وحنوه، كيشمل مثل ذل ودليل الرفع ال،  وعمده خطأ،جيوز أمره وال

المه ك إالّ أن ،)ال أو ان مراهقاً رشيداًكسواء ( :قال يف عدم اعتبار تصديق الصغرين إ وواجلواهر

  . ارهكنإال يف عدم ضرر ، تصديقه إىل  غريه يف عدم االحتياجإطالقك

ويف املبسوط يعترب وهو ، المه يف النهاية الكظاهر  ،بريكوهل يعترب تصديق ال(: ئعقال يف الشرا

  . )شبهاأل

، هإقرار عدم حتقق النسب بدون أصالةووجه الثاين ،  العقالءإقرار إطالق األولوجه : أقول

 بل عن، وران هذا القول هو املشهكولذا ، ثبوته عليهى بل عل، ثبوت النسبى يدل عل  العقالء الإقرارو

  عنه  يكاحمل ألن ،الم النهاية يف عدم االعتباركعدم ظهور : ويف اجلواهر، نعلم فيه خالفاً ال: عليأيب 

                                                





٤٣٠

ان كم اشتراط اإلكتركه كون تركي أن نكفيم، ونه بشهود النسبكاشتراط عدم ى اقتصاره عل

  . ريب يف اشتراطه الذي ال

 أو، قامت به البينة شاع أو إذا حاله حال ما، بصدقه حصل النس فإن ،نه ولدهأ أقر بفإذا: أقول

 ال: قال إذا ماك، ذب مل يثبتك وإذا، ثباتت مل ينفع يف اإلك سوإذا، كأشبه ذل ما ولد يف فراشه أو

  . )بريكقرب اشتراط التصديق يف الواأل(:  يف القواعدمةولذا قال العال، أعلم

 نه الأاح بك النأحكامبينهما  ي وأجر، مات يرثهفإذا، ذبهكثبت  إالّ إذا هإقراريؤخذ املقر ب، نعم

  .كغري ذل إىل ،انت بنتاًك إذا جيوز له أخذها وال، ن من تزويج بنته لهكيتم

فيحق له ، أعلم القائل ال أو ،تك بل السا،ركبري املنكالى بوة علب املدعي األ األإقرار يوال يسر

 يف حق غريه ممن قرارثبوت اإلى دليل عل ال ذإ، كذل غري إىل ،تزويج بنت املقر وزوجته بعد طالقه هلا

  . يتعلق به

، باألى رضى اح علكراً يتوقف النكانت بك إذا اح بنته للمقر بهكجييز ن أن ب املقرليس لأل نعم

  . كغري ذل إىل ،القول باالشتراطى عل

اال مقرين يز ال: )عليه السالم(قوله ك، يؤيد اشتراط التصديق بعض الروايات املتقدمةمث إنه 

   .)١(به

ذا مل ينفع كو، األولذيبه يف ك مل ينفع ت،سكبالع أو ذبكبري مبا أقر به املقر مث كالصدق  إذا أما

، خرج عنه بدليلأيف املورد الذي  إالّ ، العقالءإقرارالحقاً يشمله  أو  سابقاًقراراإل ألن ،ذيبه يف الثاينكت

 ار املرأة لولدكنإوقد ورد يف احلديث ، أخوها أو ولدهانه إ :مث قال، جنبيةأا إ :تزوجها وقالت إذا ماك

  . )عليه السالم( علي ما يف قضاياك، ها بهإقرارمث 

يعتمد  ثري اخللط والنسيان مما الكان املقر ك إذا ،يف الصغري بري أوك سواء يف القراريقبل اإل المث إنه 

   نهإف،  العقالءإقراريشمله  ال إذ ،مثله العقالءى عل

                                                

 



٤٣١

خبار الثقة والعدل إقوهلم يقبل ك، المهم يف انون شامل له ولو باملناطكولعل ، منصرف عنه

ذوي عدل : و ،)١(فيما يرويه عنا ثقاتنا: النصراف أدلتهما مثل، كذلكون كي ال أن بشرط

  . عن مثله ،)٢(مكمن

  .كذيبه بعد ذلكت أو تصديقهشبهة يف قبول  فال، تكس أو ،أعلم ال: بري املقر بهكقال ال إذا أما

ان كم إل،م لدعواهك فالظاهر مساع احلا،ذبكثبت لديه ال أنه ىر بدعوكنأمث  بريك صدقه الوإذا

  . ما تقدمكه إقراراره قبض املال بعد كنإانه كمإك كذل

   .) نظر،م الرجلكها بالولد حإقرارم املرأة يف كوهل ح(: قال يف القواعدمث إنه 

عن ظاهر النهاية  يكوهو احمل، باللحوق وبعضهم أفىت، ما مسعتك ك ذلبعضهم توقف يف: أقول

وجممع الربهان والتحرير ، رة واحلواشيكرشاد والتلخيص والتذواملبسوط والوسيلة والسرائر واجلامع واإل

  .وغريهم

   .ويف النافع، )٣()لعله ظاهر املصنف هنا( :ويف اجلواهر

 احلق: رياألخبل قال ، بتصاص باألاألخ وغريهم من حيضاخالفاً ملا عن الدروس والروضة واإل

 مةاركنقله عنهم مفتاح الما ى عل ـ ركقد وردت رواية بصيغة اجلمع املذ: وقال، يتناوهلا النص الأن 

حاديث املتقدمة يف وبعض األ، )٤( العقالءإقرار إطالقو،  للسريةكقرب تساويهما يف ذلواأل ـ وغريه

ى اً علإقرارنه ليس أو، صلفالقول بالعدم لأل، حيث مل يردعه الشارع، العقالءبل وبناء ، أول املسألة

  . أيضاًبل لنفسها ، نفسها

  سألته عن رجل ادعته النساء دون الرجال :  قال،سحاق بن عمارإولرواية 

                                                

 

 

 

 



٤٣٢

، رجل دار يويف يد، دخلنه يف منازهلنأ وزوجنه وبعدما ذهب رجاهلن وانقرضوا وصار رجالً

وقد ، يعطي حقهم من ليس منهم ال أن صبة الرجال والنساء الذين انقرضوا فناشدوه اهللاع إليه فبعث

 يدري يدفعها  عليه الاألمرشتبه ا وكما وصفت لك، نه مدعأعرف الرجل الذي يف يديه الدار قصته و

هلم احلق  أن الذي يعرف إىل يدفعه :يل )عليه السالم( فقال: قال ،أوعصبة الرجال عصبة النساءإىل 

  . )١(النساء لهى يعرف هلذا املدعي مرياث بدعو ال ألنه ،معرفته اليت يعرف يعين عصبة النساءى عل

ره الرجال كيثبت نسب تدعيه النساء وين نعم يف اخلرب ال(: شار اجلواهر بقولهأهذا  ىلإو

  . الم اجلواهر مأخوذ من عنوان الباب يف الوسائلكن أك و،)وورثتهم

  . جمال له بعد الدليل  الن األصلإ :األولى ويرد عل

ن كر مل ميكذ نه لو لوحظ ماإف، نسابات يف األقرارالنقض بسائر اإل إىل ضافةباإل: الثاينى وعل

ان له احلق يف كنه مديون لزيد أ لو أقر ب مثالً،نسابيف غري األ ثرياً ماكبل و، ورك بالدليل املذإقرارثبات إ

  . كغري ذل إىل ،ماتت إذا رثان له االستمتاع واإلكجته أقر بأا زو أو ،اةكذ من الزاألخ

،  البد له من التحقيق،ملن أنه رثمل يعلم من بيده اإلإذا  أنه دالرواية يف صدن إ :الثالثى وعل

عدم (ره اجلواهر من كماذ إىل ضافةهذا باإل ،هن أم الإقرارهل يثبت النسب ب وليس سؤال السائل

مؤيداً بعدم ، ها يف الولد الصغريإقرارثبوته بى دل عل ان ختصيصها مباكمإو، جامعيتها لشرائط احلجية

   .ىانته )كالفرق بينها وبني الرجل يف ذل

  بالنسبةاألمرسهولة ى  مما يدل عل،املرأة يثبت ا االستهالل عند الوالدة أن ورمبا يؤيد عدم الفرق

  . النسبإىل 

                                                

 



٤٣٣

  . )به بتصديق املقر الّإب يف غري الولد يثبت النس وال(: قال يف الشرائع ):٤٢ مسألة(

، أشبه ما ابن عمي أو، أو خيت أوأ، و أخيه: قال إذا  كما،ري الولد وهو صغرييقر بغ قد: أقول

صل بعد عدم  لألكوذل، ما تقدمكبري كخالف يف االحتياج يف ال  والإشكال  ال،بريكبه وهو  وقد يقر

  . عرفت ماكيف ضرر املقر  ثبت مان إ و، النسببري حبيث يثبتك يف ال العقالءإقرارمشول 

، الدروس واجلواهر يكالشهرة حمك إىل وقد نسب ذل، أيضاًفاملشهور االحتياج  ان صغرياًك إذا أما

ن عن املبسوط عدم اعتبار كلك، خالف يف ذل ال أنه فاية والرياض الظاهركبل عن اية املرام وال

  . ولد غري أو انك ولداً ،التصديق يف الصغري

 ،أخي: قال إذا نهإف، حلاق يف غري املقرإنه أو،  يف حق الغريإقرارنه أو، األصلب: وناألولاستدل 

  . ميأابن  أو أيب ابن أنه ان معناهك

  . الظاهرى  علمجاعاإل إىل مضافاً: مةاركوقال يف مفتاح ال

وباملناط يف الولد ، العقالء إقرار إطالقوب، ومل يردعه الشارع ببناء العقالء: واستدل للقول الثاين

وليس هلما بينة ،  ويتعارفان،أخي: أخاه فيقولى  فيلقوالرجل يسىب( : وبالصحيحني املتقدمني،الصغري

، بري والصغريكيف بالكف، املراهقني نه يشمل حىتإف، آخره إىل ) عرف أخاهوإذا( :قوله ىلإ )قوهلماى عل

  . قرب حسب الصناعةوهذا هو األ

  . صل بعد الدليلعدم جمال لأل: أوهلاى فريد عل، هورش املأدلةأما 

  . عرفت اجلواب عنه سابقاً اً يف حق الغري قدإقرارونه كن إ :ثانيهاى وعل

وعم وخال  ، أيب وحفيد،أخ بنيت أنه بيناهذا  معىن فإن ،أيضاًوارد يف االبن نه إ :ثالثهاى وعل

  ل يأيت ذلك يف بك، غري ذل، إىل أوالد بنيت وولدي



٤٣٤

يف  خصوص ما ال، مها ثبوت النسب مطلقاًغريظاهر الصحيحني و أن مع،  املعترفنيالكبريين

  . رخاآلاملقرين أحدمها ب

ما يظهر من ك، مجاعيف باحتمال اإلكف،  املتحمل االستناد ليس حبجةمجاعاإلن إ :رابعهاى وعل

  . الظاهرى  عل:قوله

ومثل هذين ، والشهرة بالعدم يف غريه،  يف االبنعمجااإل إالّ مايز بني االبن وغريه ال أن :واحلاصل

، نسابل األك بل رواية الدعائم مطلقة شاملة ل،ليهما قريب التشابهكالنصوص يف  فإن ،يصلح فارقاً ال

ى خيف ما الك، بعض مطلقاً إىل قرباء بعضهم بالنسبةقبول قول األى السرية يف أزمنة السيب علوقد جرت 

لوف وفيهم لوف وعشرات األانوا يسبون األك ف،ثر يف أيام الفتوحك الذي من راجع قضايا السيبى عل

  . بار والصغاركقرباء الاأل

بل ، حكامل األك إىل وا بالنسبةتقارر إذا بريكويف ال، ري مطلقاًقرب القبول يف الصغوعليه فاأل

ى رتب املسلمون علجان ما زوأب أقرا إذا املغتربني فإن ،الزوجني إىل  جرت السرية بالنسبةكذلكو

 أو املغتربني الذين يقران بأن بينهما نسبة من أبوة وبنوة إىل ذا بالنسبةكبل و،  الزوجنيأحكامل ك كذل

 أصل عند العقالء ومل يرد كوذل، نيفخمتل أو ،غري مسلمني أو ،انا مسلمنيكسواء ، كغري ذل أو خوةأ

  . انا مسلمنيك إذا حة الصأصالة ىلإو، عرفت ما إىل ضافةباإل، من الشارع ردع

له  ورثة  أقر بغري الولد للصلب والوإذا(: حيث قال، الم الشرائعكموقع النظر يف   يظهركومن ذل

ان له ورثة مشهورون مل يقبل ك ولو ،مهاغري إىل التوارثى يتعد وال، وصدقه املقر به توارثا بينهما

  . )ه يف النسبإقرار

 ،هذا حفيدي: قال إذا ماك،  يف ثبوت النسبهد الصلب وغريعدم الفرق بني ول: ذ يرد عليه أوالًإ

  لثبوت  ال( :ل منه قول اجلواهركوأش،  السابقةدلةلأل



٤٣٥

ى فمقتض، التوارث فقط ظاهر النص ثبوت النسب ال أن قد عرفت إذ ،)بل للنص، كالنسب بذل

ل كخوة يف إما أشاهدان بقام ال إذا ماكانا ك، خوةإما أفلو أقرا ب، القاعدة ثبوت سائر لوازم النسب

ان مميزاً ك إذا أما، مييز نه حفيده وهو صغري الأأقر اجلد ب أو ،وجد ما حفيدأأقرا ب إذا كذلك و،ثاراآل

  . يف الولد مساع دعواه القاعدة حىتى مقتض أن فقد عرفت، يرد

والتحرير والتلخيص ما عن املبسوط والسرائر واجلامع ك، أيضاًغريمها  إىل التوارثى يتعد: وثانياً

  . الصناعة التعدية مطلقاًى مقتض أن بل قد عرفت، أوالدمها خاصة إىل يف التعدية

خالف يف عدم  ال أنه الظاهر أن من، فاية واية املرامكوجه النظر فيما عن الرياض وال ومنه يظهر

  .ره احملققكما ذك ،غريمها إىل التوارث يتعد

جلة احملققني يوهن االعتماد ف يف مثل هذه املسألة من هؤالء األخال أمثال دعاوي ال أن ىخيف وال

  . ات وعدم اخلالفاتمجاعأمثال هذه اإلى عل

، ما عرفتك حكامل األكبل  ،فرق بني وجود ورثة مشهورين وغريه يف التوارث النه إ :وثالثاً

علله ن إ و، نظروبني وجوده فال توارث حمل، فالقول بالتفصيل بني عدم ورثة مشهورين فيتوارثان

 وليس من حقوق نفسه حىت، رث حقاً لغريهون اإلك ضرورة ،اً يف حق الغريإقرارونه حينئذ كب(اجلواهر 

  ). ثبوا عليهقراراإلى ون مقتضكي

 إذ ،ح وغريمهالذا باهلبة والصكبل و، كذلك بالزوجية قراراإل أن تقدم ما إىل ضافةيرد عليه باإلإذ 

  .اً يف حق الغريإقرار كل ذلكان كرث لو لوحظ حال اإل

  . قوالاملسألة مضطربة األ أن يفى ك وغريه رأمةاركومن راجع مفتاح ال



٤٣٦

عارض  إالّ إذا ، بالصغري يقبل مطلقاً ويوجب النسبقراراإل أن الصناعةى  فمقتض،انكيف كو

ى يبق  وال،لقاًم بطل النسب مطكم احلاكثبت وحأ وإذا، يدعيه م ماكثبت عند احلاأبلوغه و بعد متيزه أو

 قرارل مورد اإلك يف كذلكو، البينة حجة لوازمهكم كم احلاكح إذ ،املقرى  علقرارحينئذ جمال لنفوذ اإل

  . وشبهه

بدون  تتزوج أن  حق هلا،ا ليست زوجتهأ بمكفح ذبهكم كوثبت عند احلا، زوجته ا أىفلو ادع

 أن ما حق لهك ،انت عدة شبهةك إذا ةعدة الشبه ويعتد، ان عن زناهك أو ،ن دخولكمل ي إذا عدة

بل حاله ، مكحجيته بعد احلى دليل عل  القراراإل إذ ، وببنتها،مهاأوب، ت هلااألخوب، سةمايتزوج باخل

  . رض وحنوهاحال اليد والسوق واأل

 قال ، طرف املقر لهكذلكو، م مشتبه عمل حسب نظرهكاحلا وأن علم املقر بالواقع إذا نعم

 يف إشكالى تاب القضاء علكما فصلناه يف ك. )١( من نارفقد اقتطعت له قطعة: )وآلهصلى اهللا عليه (

  .األويلم يف تغيري الواقع كم احلاك واحتمال موضوعية ح،بعض املوارد

 ،النسبى  املترتبة علحكامل األكبريين يوجب ترتب كبني ال رالتقار أن الصناعةى مقتض أن ماك

 حجية إطالق كذلى ما دل علك،  شهادة يثبت لوازمهاكذل ألن ،نيانا رجلني عادلك إذا صاألخوب

  . سائر الورثةى شهدا بوارث آخر نفذ عل  وروايات أما لو،الشهادة

 لسبق ،ارهكنإ إىل ر بعد بلوغه مل يلتفتكولو أن، يعترب تصديق الصغري وال(: قال يف القواعدمث إنه 

  . )ما لو ثبت بالبينةكون كفي، ثبوت نسبه

يتوقف  ال أنه ى علمجاعوعن اية املرام اإل، دلةاألى مقتض أنه فقد عرفت ،األولم كاحل أما: لأقو

  . يعرف به خالفاً ال أنه فايةكوعن ال، بلوغه وتصديقهى  به علقرارنفوذ اإل

                                                

 



٤٣٧

: فايةكوعن ال ،خالف فيه ال أنه الظاهر: بل عن اية املرام ،فهو املشهور بينهم ،م الثاينكوأما احل

  .عرف فيه خالفاً بينهم أال

نه ثبت قبل أوب، قبل البلوغار لزم التوقف كنأثر اإل نه لوأوب،  مبا تقدم عن القواعدكواستدلوا لذل

رة كما عن التحرير والتذك ،حالفهإن طلب الولد  إ عدم لزوم حلف املقرصالة وأل،هؤ بقااألصلالبلوغ و

  . كوالدروس وجامع املقاصد واملسال

، المها غري مسموعك و،ولهكن أو االستدالل له بأن غايته استخراج تصديقه: مةاركلويف مفتاح ا

  . اره هذاكنإ النسب بىيسمع لو نف ما الك

، ولعله لعدم صحة الوجوه السابقة، مما يظهر منه نوع تردد فيه ،قرباأل: قال أنه رةكوعن التذ

  الذي القرار خبالف اإل،عليه أو انت لهكء البينة تثبت سوا حيث إن ،قرارفرق بني البينة واإلحيث إنه 

ار بعد البلوغ والتوقف قبل كنتالزم بني تأثري اإل وال، بريك بالقرارولذا اختلفا يف اإل، عليه الّإيثبت 

ار مسع كن حصل اإلفإذا، اركنإن كمل ي إذا كوا دليل امللكيتوقف يف ما يف اليد حيث ال ك ،البلوغ

ى على مينع مساع دعو سائر االستصحاب الك البلوغ املوجب لالستصحاب والثبوت قبل، ركالم املنك

 ركمن أنى واليمني عل ياملدعى البينة على مقتض أن حالف غري ظاهر بعد عدم اإلأصالةو، خالفه

   .يشموله سائر الدعاوك يشمل املقام

،  فال يبعد السماعوعليه ،ليهما غري مسموعك أن فمن أين، رياألخوجه النظر يف الوجه  ومنه يعلم

  . مل يسمع دعواه إذا فيلزم ذهاب حقه، ما يدعي الولدك األمرون كنه قد يإف

،  شرعياً فهوأقام دليالً فإن ، مسعت دعواه،يهننه احتال يف تبأو، ليس بولده أنه ى ادعفإذا وعليه

   .ىهو قاعدة الدعو ماى عل أحلف املتبين الإو

  مبا صرح ى عدم مساع الدعوى علوجه النظر يف االستدالل  ومنه يظهر



٤٣٨

 لو أنه  حىت،انكموهلذا تسمع دعواه بثبوته مبجرد اإل، التغليبى النسب مبين عل أن به مجاعة من

رب كفلما ، رقيته يان يف يده صغري يدعك وبأنه لو،  وسقط القصاص عنه،بنوته قبل منهى مث ادع قتله

  .ارهكنإ إىل يلتفت ال، ون رقاًكي أن ركأن

  : نظروجه ال

  . مل ينطبق عليه دليل إذا ر غري ظاهر الوجهكذ ن مافأل: األولأما يف 

 أن تايب احلدود والقصاصكرنا يف كوقد ذ، )١( بالشبهاتأن احلدود تدرفأل، أما مسألة القتل

  . فراجع، حد ألنه ،أيضاًورة تشمل القصاص كالقاعدة املذ

 إىل املدعيى البينة علمع انطباق  ،مع دعواهتس فمن أين ال، المكنه أول الفأل: وأما يف الثاين

  . عليه ،آخره

جراء إر يلزم كأن أما إذا ، الوالدإقراريف بنوته ى فك، تكس أو رب الولد وقبل البنوةكهذا لو ى وعل

  .ىقواعد الدعو

وين يف األخ يف باب )عليه السالم( من قوله ،حاديث ما تقدم يف بعض األكورمبا يؤيد ذل

 تسمع دعواه مبوازين قرارر أحدمها بعد اإلكلو أن أنه ظاهره حيث إن ،)٢(مل يزاال مقرينو: الصحيحني

  .مناطه آت هنا إالّ أن األخان يف كن إ ونهإ ف،السماع

ان ك ـ قرار حني اإلمدعياً اشتباهه مثالً ـ بالبينةى ب املقر وأتر األكأنن إ أنه بل قد عرفت

  . الصناعة السماعى مقتض

أقر  إذا ولذا، نفيه دليلى مل يدل عل إذا ظاهره فيما، )٣(ينتفي عنه أبداً ال: ) السالمعليه(وقوله 

   ،قرار بطل اإل،مث قامت البينة بالعدم، خوانأما أب أقرا أو ،بولد له

                                                

 

 

 



٤٣٩

خ فيجوز لأل، قرارمل يعلما بني اهللا وبني أنفسهما صحة اإل إذا ،أيضاًليهما إبطالنه  يبل يسر

 إذا وتظهر الفائدة فيما، يتزوجها أن  للمقر ببنتية فالنةكذلك و،يتزاوجا أن وةاألخقرا بت الذين أاألخو

علما بصحة إذا نه إ :يقال  فال،ال ان صحيحاً أوكنه هل أو، قرارا يف وجه اإلكمث ش أقرا جازمني

اوج ولو يف حال ان جيوز هلما التزك أقرا اعتباطاً وإذا، م عن البينة بالعدمكم احلاكمها مل ينفع حإقرار

  . يغري الواقع  القراراإل ألن ،قراراإل

 بغري قراروأما اإل(: حيث قال،  وغريهكالم املسالكفقد ظهر مما تقدم وجه النظر يف ، انكيف كو

 إقرار كذل أن  ملا تقرر من،مه مع التصديق باملتصادقنيكفيختص حد ولان ولد كن إ و،الولد للصلب

  . )١()البينة إىل مل حيصل تصديق افتقر  ولو،املقرى يتعد فال بنسب الغري

اً كان شك فإن ،مث حصل له التردد، غريمها أو أخاً أو  أباًبريكأقرا يف ال أو ،لو أقر بالولدمث إنه 

اً كان شكن إ وأما،  الصحة يف قولهأصالة لالستصحاب و،حكام يف اجراء األشكالفال ينبغي اإل، طارئاً

حيث اطمئن بقول ، ما أشبه فأقر جازماً أو نه ولدهأأخربه الثقة ب مثالً، هارإقر يف منشأ كسارياً بأن ش

 فال يبعد عدم لزوم ترتيب آثار ،نه ليس مورد االطمينانأو، ثقة أنه  اشتباهه يفكن ظهر بعد ذلكل، الثقة

جب الواقع  يوقراراإل أن ىدليل عل وال ،صولروه يف األكما ذك ،قاعدة اليقنيى دليل عل ال ألنه ،قراراإل

  . موضوعي فهو طريقي ال، شرعاً

ى ادع مثالً، مهكل حكان لك، رخاآلان متنافيان من نفرين يرتبط أحدمها بإقرارحصل إذا مث إنه 

نه إف، أخو زيد أنه ال، ولد زيد بأن عمرواً أخوه من زيدى مات زيد ادع أن مث بعد، عمرواً أخاه أن زيد

يوجب سقوط  أخوه ال أنه بادعاء األ فإن ،لوارث منحصراً فيهماان اكفيما  ،رثهإيعطيه نصف  أن يلزم

  .ادعاء الولد

  ى وادع، هنداً ليست زوجة له أن باألى ادعإذا  أنه ماك
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  . كغري ذل إىل ،ها الثمنؤعطاإلزم عليه ، زوجته أا االبن

ان له احلق كن إ و،عطاء ظاهراًحق له يف عدم اإل ال، ره الولدكوأن زوجته أا باألى ادع إذا أما

حنو  أو خته من الرضاعةأ أو ،ان يعلم الولد بأنه تزوجها وهي ذات بعلك مثالً، عطاء واقعاًيف عدم اإل

  . كذل

،  علمهاألمروواقعاً يتبع ،  ظاهراًاألول قرارم مع اإلكفاحل، ان املتنافيان من شخص واحدقرارأما اإل

  . قرار اإليةملا تقدم من طريق

  



٤٤١

  . الصغريك أنه ظهر فاأل،ركنأق وافأولو استلحق جمنوناً ف: كل يف املسالقا ):٤٣ مسألة(

  .نه ولدهأان املقر أقر بكن إ يلحق به أي :أقول

املناط لو سلم  إىل دليل هنا ال إذ ،فيه ماى خيف وال، يستدل به ما تقدم يف الصغري أن نكوالذي مي

ل ك ان جينك مثالً، دواري يف اجلنون األخصوصاً، ما عرفتكم مل يسلّ إذا يفكف، الدليل يف الصغري

يف كنه إف، ون ولدهكي أن ركنأ أفاق فإذا، نسانإسبوع استلحقه  األك ويف ذل،سبوعاً وهو بالغأشهر 

   .كذلى وأي دليل عل، م بأنه ولدهكحي

طالت غيبوبتهم ن إ و،عليه والنائم وشارب املرقد وحنوهمى ران واملغمكم يف السكاحل ومنه يعرف

  .  طويلةمدة

 ،ثبوته يف موضع جيوز النفيى ب موجود فنف واأل،بلو أقر بأخ من األ: الدروس يكوقال يف حم

ففي ثبوت نسبه ، استلحقه بعد موت أبيه أو التصادقى ب ومها علولو مات األ، تصادقان إ ومل يتوارثا

حلاق ن لغريه اإلكام حياً مل يفما د، ون امللحق به ميتاًكي أن ويشترط فيه(:  قائالًكوتبعه املسال، وجهان

، مث استلحقه وارثه بعد موته نفاه إذا أما. به املقرى ون امللحق به قد نفكي ال وأن ،ان جمنوناًكن إ و،به

، حلاق عار بنسبهإبه بعد املوت حلاقه إويف ، م ببطالن هذا النسبك من سبق احل،ففي حلوقه وجهان

نفاه  املورث لو استلحقه بعد ما أن ومن، به يتضرر ما فيه حظ املورث ال يفعل ما أن وشرط الوارث

   .)١()ىوهذا أقو، مل يرثه عندنان إ وباللعان وغريه حلق به

لقاعدة ، نفاه امللحق بهن إ  بني املتصادقنيحكامالقاعدة ثبوت التوارث وسائر األى مقتض: أقول

وأي ، ب مل جيز له أخذها وتوارثاألر اكوأن، خيت من أيبأهي :  قالفإذا، خمصص له  العقالء والإقرار

  وجه هلذا الشرط الذي 

                                                

 



٤٤٢

  . وتبعها بعض آخر، راهكذ

، ب جمنوناً مثالًان األكحلاق لو باإل وأوىل، أيضاًب وجه بقاء النسب بعد موت األ ومنه يعلم

 إليه عحيث رج الف غري انونخب، ليهإن الرجوع كمي فال، اركناإل أو قابلية له يف التصديق الحيث إنه 

  . ركوأن

ما يعلم منه وجه النظر يف قول ك، لغيبة وحنوها إليه ن الرجوعكذا مل مي إحال ما ومنه يعلم

  . كاملسال

ى ب نفاأل أن األخفرمبا علم ،  الذي يقر به غريهقراريضر باإل النفي ال فإن ،نفاه مث استلحقه إذا أما

وللبحث تتمة ،  العقالءإقرارحيث يشمله ، األخ يقر به أن فأي حمذور يف، أشبه ما أو جهالً أو عناداً

  . رها الرياض واجلواهر وغريمها فراجعهاكذ

، بل أشد الفراشكنه أوعلله اجلواهر ب، ان بنوة مل يقبلك فإن ،مث رجعا لو تصادق البالغانمث إنه 

  . بل يف الدروس القطع بعدم صحة الرجوع يف نسب الولد

نفيا النسب  إذا ماأما ك، يقبل الرجوع فلماذا ال، لحة يف نظرمهايتصادقان ملص قدنه إ فيه: أقول

، أقر الرجل بالولد ساعة مل ينتف عنه أبداًإذا  :اخلرب املتقدم إالّ وليس يف املقام، بلمث اعترفا قُ بينهما

رمها ولعل ظاه، كليس له ذل:  قال،كمث امتنع من ذل، يعرف له أب امرأة ال ولدى رجل ادع :واملرسلة

 فإن ،بنتها ومل تزل مقرة أو بنهاات بءجاإذا  :يف الصحيحني  ماهويؤيد، ولو باالنصراف الولد الصغري

  . سكبالع أو  مث النفيثبات أوالً سواء شهدت باإل،مث ترجع حيث تشهد من البينة أكثر ليس قراراإل

 يف النسب قراراإل أن عدةالقاى فمقتض، ينتفي بدونه ال أنه اللعان إىل ظاهر احتياج النفي نعم

   أقرت فإذا، خرج ما الّإاره كنإ يف غريه وقراراإلكاره كنإو



٤٤٣

  الشاملة العقالءإقرارها لقاعدة إقراررت مث أقرت أخذ بك أنوإذا، رت مل تنفعكنأمث  م بالولداأل

  . بدونه أو بعده أو اركنون قبل اإلكيألن 

 أقر بعد فإذا،  اللعاندلةباللعان أل الّإار كن ينفع اإلر ملكنأمث ، ان فراشك أو، باأل أقر إذا أما

 بالولد بعد قرار للروايات املتواترة يف باب اإل،ب من الولدرث األ إال، منهرث الولد إاللعان نفع يف 

  . التأمل إىل واملسألة بعد حباجة، اللعان

ما يف ك، الرجوع وجهانيف قبول ( :ففي اجلواهر، غري البنوة أما ، بالبنوةقرارله يف اإلكهذا 

،  يف التوارثقراراإلى ئهما علاقبعض النصوص املزبورة يف اعتبار ب قد عرفت ظهور كنأ إالّ ،الدروس

، خالف القواعدى  علقرارثبوت التوارث باإل أن قد عرفتل ب، مل يزاال مقرين: )عليه السالم(لقوله 

   .ىانته )١()املتيقنى فينبغي االقتصار فيه عل

التوارث وغريه  أن الصناعةى مقتض أن عرفت من القواعد ماى عل أنه ،تقدم ما إىل ضافةاإلوفيه ب

  . واهللا العامل، فيما خرج بالدليل إالّ حد سواءى عل

 قرار من اإلكوليس ذل،  ذا القدرإقرار ألنه ،فالظاهر القبول، هذا ولدي من الزنا: قال ولو

  .آخره الم الكبأول الذ األخيقال بلزوم   حىت،عرفاً باملنايف

  . أشبه ما أو أخوه من الزنانه إ :قال ذا لوكو

فهل يؤخذ ،  باملنايفقرارفهو من باب تعقيب اإل، هذا ولدي من الزنا: قال لو( :يف اجلواهر نعم

   .ىانته )ما يف الدروسك،  نظر،م النسبكيثبت به ح بآخره فال أو ،المه فيلحق بهكبأول 

من  أي يتفاوت ولد الشبهة واحلالل يف حيث ال، إشكالفال ، ي الشبهةولدي من وط: قال أما لو

  .حكاماأل

ن هل يقبل كل، م بأنه ولد زنا منهكحيث حي، أيضاًتوهم تنايف  فال، زنيت ا فحبلت مين: قال ولو

   اعتراف بالولد ألنه كذل

                                                

 



٤٤٤

، لعدم التالزم، األولظاهر ال ،بأربع مرات إالّ يثبت والزنا ال، تابع لثبوت الزنا ألنه ،يقبل الأو 

  . تاب احلدودكما قرر مثله يف ك

 ،فعن الدروس الوجه القبول، الرضاع أو خوة الدينأأردت : مث قال، هو أخي واقتصر: ولو قال

  . خالف احلقيقةنه إ ن يف اجلواهر فيهكل

  .ون تفسريه منافياً للظاهركي ره الدروس للتعارف حبيث الكذ يبعد متامية ما ال: أقول

لفاظ يف مثل هذه األ  لتعارف،ولدي يا أو، أيب يا أو، مي أيا: قال أو، أخي يا: قال منه لو وأوىل

   .االحترام الديين

  .خيت أيا أو ،خيتأهذه : قالت إذا ذاكو

رثه إففي اجلواهر يف ، مث صدق بعد موت املقر، ذبه املقر بهكف، ما أشبه أو ختأ أو ولو أقر بأخ

  . ذيبكوة وهو التاألخومن زوال املانع من ثبوت ، ه استحقاق الوارث غريهاركنإيف  أن  من،نظر

ولعله يؤيده عدم ، غري ظاهر مشوله ملثله )١( العقالءإقرارو، دليل عليه ال إذ ،يف القبول نظر: أقول

ان كأو  ،ن مثر أصالًكمل ي إذا ورمبا يفرق بني ما، احللفالبينة و إىل امليت اليت حتتاجى على قبول الدعو

 إقرارون كومع الثمر للصدق ي، مع عدم الثمر ال جمال للتشريع ألن ،مثر للمصدق بعد املوت فال يقبل

  .  نفسهىعل ال، العقالء لنفسه

وسيأيت ، التأمل إىل واملسألة حباجة، نفسهى عل ألنه ،الصدق ثبتى ر للميت علان مثك إذا أما

  . الم فيهكبعض ال

 ـ ذا احلالك و،االعتراف إىل فلما مات رجع، ذبهكبري فك أقر ببنوة اللو أنه ومنه يعلم احلال يف

   مث ،ركرب أنكفلما ، لو اعترف ببنوة الصغري ـ رجحنا ماى عل

                                                





٤٤٥

  .االعتراف إىل مات املقر ورجع االبن

 حيث ،حنوه أو جنونهمث رجع يف حال ، ار املقر به يف حال صحة املقركنإون مثله كي أن يبعد وال

  . ذيبهكاعتبار بتصديقه وت ت الامليكون كي

 هنا شكالفاإل، بوة لهفلما مات اعترف باأل، رهكبوة رجل فأنأولو أقر االبن ب(: قال يف اجلواهر

 بغريها قرارخبالف اإل، صحاببري والصغري عند األك بالبنوة بعد املوت مسموع يف القراراإل ألن ،ضعيف

   .ىانته )١()رناهكحاطة مبا ذبعد اإلى خيف وفيه ما ال، أدتاملب قرار مرتلة اإلقرار هذا اإليرتلهف ،من النسب

  .ه يف حملهإشكالو

ين أأعلم هل  ال: قال ولو، املقر به إىل  مل يثبت بالنسبة،أعلم مطلقاً ال: نسان فقالإولو أقر بأخوة 

 إذا ، املختصراألثال ،  يترتب عليهك املشتراألثر أن فقد تقدم ،مجايلبنحو العلم اإل ،أخو زيد أو أخوه

  . واهللا العامل،  فال أثر يف غري احملصورالّإ و،ان بني حمصورك

  

                                                

 



٤٤٦

 أن  فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث،له أقر ولد امليت بولد آخرإذا ( :قال يف الشرائع ):٤٤ مسألة(

 ألولاويأخذ ، ةكن يأخذ الثالث نصف التركل، ر الثالث الثاين مل يثبت نسب الثاينكولو أن، انا عدلنيك

   .ىانته )األولملة نصيب كوهو ت، والثاين السدس، ةكثلث التر

ون يف املعترف كي أن ماإف الثاينى وعل، بعضهم إالّ يعترف وقد ال، لكلهم بالك قد يعترف :أقول

  . عادالن أم ال

 من ثبوت ،لكال إىل ء بالنسبةيل شك يثبت كذل أن فالظاهر، لكل بالكوهو اعتراف ال: األولف

اح كرث لقتل وحنوه ثبت النسب الذي يتبعه حرمة النإن كمل ي إذا بل، رث وغريهلذي يعقبه اإلالنسب ا

 ، املتقابلقرار ملا تقدم من بناء العقالء والسرية وبعض الروايات الظاهرة يف ثبوت النسب باإل،وغريها

وقد مر وجه ، مر ماكالة يتعدامها املرياث بدون العد مع عدالتهما فال الّإيثبت نسبه   الكن يف املسالكل

  . كالنظر يف ذل

 أدلةلعموم ، إشكال يثبت النسب بال ،ان يف املعترف عادالنكوهو اعتراف البعض و: والثاين

  . ما سيأيتك، والروايات املوجودة يف هذا الباب، البينة

 فال، نل الورثة بأما وارثاكشهد  أو ، حمل قطع بأما وارثانأيضاًان العادالن مها ك إذا مث

 بقدر االعتراف ماانت حصة العادلني كليهما كب أو  مل يعترف بعضهم بأحد العادلنيفإذاال إو، إشكال

ن كرمها مل يكنأ فإذا، ر أحدمهاكين أو ،رمهاكن الثالث ينكل، اعترف العادالن بالثالث إذا مثالً ،أكثرال 

وهو ، رخاآلل واحد منهما يعترف بكن  أالإدليل  مها فال أما، الثالث وارث أن املتيقن إذ ،هلما شيء

ر الثالث ك أنوإذا، رث للثالثل اإلكون كوحينئذ ي، يثبت النسب عادل وبشهادة العدل الواحد ال

   ويأخذ ،شخص واحد فقط باعترافه  لهكاملشار ألن ،ةكأحدمها أخذ الثالث نصف التر



٤٤٧

التفاوت بني الثلث والنصف وهو  و،خوة ثالثةأيعترف بأم  ألنه ،ةكاملعترف منهما ثلث التر

  .  فتأمل،للذي اعترف به منهما ـ ملة نصيب املعترف بأم ثالثةكت ـ نصف السدس

 يضاحوعن موضعني من اإل، مذهبنانه إ :بل عن السرائر، بال خالف أجده فيه: ويف اجلواهر

وعن ، أمجعمذهب علمائنا نه إ :رةك وعن التذ،صحاباأل إىل ته نسب:وموضع من جامع املقاصد

  .  عليهمجاع اإل:اخلالف

ان ك أو، خوةإانوا كذا  إوحال ما، الثالث بنات أو بنتان انت بنت أوك إذا حال ما  يظهركوبذل

  . كغري ذل إىل ،سكبالع أو ،يعترفان به ن مها الكل، بالزوجة أو الولد يعترف بالزوج

ال إو، هلم يف الورثة من باب املثالوقو ـ ن يف الورثة عادالنكومل ي، يعترف البعض ال أن :الثالث

ما هو ك، ينرخاآلمن الورثة  أي مل يعترف بهن إ و، دائر مدار عادلني يشهدان بأن فالناً وارثاألمرف

به بالعادلني الذين شهدا بأنه  مل يعترف املقر إذا تقدم يف الثاين وحال هذا الفرض هو حال ما ـ واضح

   :لة من الروايات يف هذه املسألةوقد وردت مج، بأحد العادلني أو، وارث

عليهما (عن جعفر بن حممد ، عن وهب بن وهب ،) اهللامارمحه( رواه الشيخ والصدوق مثل ما

 ورثة فأقر أحد كيف رجل مات وتر )عليه السالم( ي علىقض: قال )عليه السالم(  عن أبيه)السالم

أقر اثنان ن إ و،لهك يف ماله كون ذلكوالي ،ورث  يف حصته بقدر ماكيلزم ذل أنه ،أبيهى الورثة بدين عل

، ثارو لزما يف حصتهما بقدر ماأا عدلني ونكمل ين إ و،الورثةى  علكجيز ذلأانا عدلني كو من الورثة

  .)١(يلزمه يف حصته إمنا خت أأقر بعض الورثة بأخ أون إ كذلكو

، يثبت نسبه وال، يف املال كخيه فهو شريمن أقر أل: )عليه السالم( علي قال، سناد املتقدموباإل

  فإن

  

                                                

 



٤٤٨

  .)١(ونا عدلني فيثبت نسبه ويضرب يف املرياث معهمكي إالّ أن كذلكأقر اثنان ف

شهدا اثنان من ن إ :ويف خرب آخر: مث قال الصدوق ،ما يف الوسائلك، ورواه احلمريي والصدوق

  . )٢( يف حصتهماكللزما ذأونا عدلني كمل ين إ و،الورثةى  علكجيز ذلأانا عدلني كالورثة و

يعرف جاز عليه  أقر بعض الورثة بوارث الإذا  :قالنه إ ،)عليه السالم( علي عن، وعن الدعائم

قص الذي أقر بسببه  نمث ينظر ما، أنه وارثكوجيعل ، يف نصيبه ومل يلحق نسبه ومل يورث بشهادته

  .)٣(ليهإ كمثل ذل فيدفع مما صار له من املرياث

 كتل إذ ،ثبوت النسب بالتصادقى تنايف الروايات السابقة الدالة عل الروايات الهذه  أن ىخيف وال

  . معارضكان هناكوهذه فيما ، معارض من الورثة انت يف مورد الك

ار وارث كنإ إىل  وال ينظر،أيضاًفالظاهر ثبوت النسب ، ان املعترف بالوارث اجلديد أباًكإذا و

ب ابنته شبهة فأولدت ولدين  األأوط إذا ماك،  يف وطي الشبهةكويتحقق ذل، دعواه عدم العلم أو ،آخر

 فإن ،م وماتت األ،بناهاليهما كب معترف بأن واأل،  بأخيهرخاآل ومل يعترف ،رخاآلفاعترف أحدمها ب

زيادة حصة بقدر  إالّ يرث ره أخوه الكاالبن الذي أنن إ :واليقال ،ءاالسوى عل بيها ولولديهارثها ألإ

  . النص إىل ضافةباإل،  وال خالفإشكالبال ، ب يثبت النسب األإقرار أن ا عرفت من ملكوذل، باأل

ان ك إذا ذاك و،ما نقسمكرث ان من دينهم تقسيم اإلك أو، انوا جموساً مث أسلمواك إذا ذاكو

يضر بعد  عدم االعتراف ال فإن ،رخاآليعترف ب ان أحد ولديه الكو، يرث حنوه ال أو ب قاتالًاأل

  . ب الذي يثبت النسبألاعتراف ا

                                                

 



 

 



٤٤٩

مرياث البنني  ألن ، والثالث بالسويةاألولورمبا قيل بأن النصف يقسم بني ( :كقال يف املسال

 والثالث بزعمهما غصبهما بعض ،خر مثلهويسلم لآل الّإحدهم شيء يسلم أل يقتضي التسوية وال

ل كفله الثلث من ، لث بالسوية والثااألول حق الثاين شائع فيما يف يد ألن ،األولظهر واأل، حقهما

   .ىانته )منهما

خ ولأل، خ املقرون لألكي أن القاعدةى ان مقتضكال إو، مجاعاخلصوصية للنص واإل أن والظاهر

ل ك ل،النصف وهلما النصف ـ سركبال ـ رِكخ املنون لألكفي، النصف بالسوية ـ بالفتح ـ ركَاملن

التالف يتلف عليهما  حيث إن، كل مال مشترك القاعدة يف ألنه كوذل، واحد واحد ونصف من ستة

أخذ  إذا حاله حال ما، التالفك ـ سركبال ـ رِك املناألخأخذه  ون ماك في،بالنسبة والباقي هلما بالنسبة

  .  الثالث بالقوة نصف املال مع اعترافه بأن له أخويناألخ

 نصيبه األخ إقرارينقص ب ال أنه  بدليل،طبق القاعدةى  علمجاعواإل جعل الرواية أن  يظهركوبذل

حيث جعل ، النقص حسب املوازين ألن ،غري ظاهر الوجه ـ بالفتح ـ ركَالثابت له باعتراف املن

  تنقصهكذلك ،انا اثنني فقطكلو  ما تنقصه الواحد من الثالثةك واملوازين ،املغصوبكالتالف وك

  . النصف

 يف مسألة ثالثة دراهم إشكال ما الك،  يف املسألة من جهة النصإشكال فال، انكيف كو

 حيث إن، لصاحب الدرهم يعلم هل التالف لصاحب الدرمهني أو حيث يتلف أحدمها فال، للودعيني

، ومن الدرهم يتلف ثلثه،  درهمفمن الدرمهني يتلف ثالثا، يتلف منهما بالنسبة أن قاعدة العدلى مقتض

نصف درهم فقد تلف نصف ى يعط حيث أكثرن النصف ورد يف جعل التلف من صاحب الدرهم كل

 كرنا اختالف الفقهاء يف تلكوقد ذ، فقد تلف ربع ماله،  لصاحب الدرمهني درهم ونصفى ويعط،ماله

  يف غري مورد الرواية  أن وقد ذهب بعضهم، املسألة



٤٥٠

  . حسب مناط النص يعمل بالقاعدة ال

 دلة ضرورة ظهور األ،ة النصاالجتهاد يف مقابلكنه إ :)قيل (فقد قال اجلواهر يف رد، انكيف كو

  .  بالدينقرارمثل اإل، سهمشاعة يف األاإلى  علقراريف ترتيل اإلى نصاً وفتو

ى خذ أصل املسألة علیؤ أن  يف هذه الصورة ونظائرهااألولى والضابط عل(:  قالكاملسال مث إن

 ،اركنبار مسألة اإل ويقسم احلاصل باعترخاآل ونضرب أحدمها يف ،قول املقرى  وأصلها عل،ركقول املن

 املقر إىل ويدفع الباقي، ليهإ فيدفع نصيب املقر منه قرارمث باعتبار مسألة اإل، ليهإر منه كفيدفع نصيب املن

 فثلث رخاآليف  فيضرب أحدمها،  من ثالثةقرارومسألة اإل، ار يف هذه الصورة من اثننيكنفمسألة اإل، به

  . رخاآل سهم ىويبق، ركمن ونصفه ثالثة لل،املرتفع وهو اثنان للمقر

 مث يقسم الباقي ،نصيبه منها إليه ر وتصرفكقول املنى ينظر يف أصل املسألة عل أن :الثاينى وعل

ر اثنان كقول املنى  فأصل املسألة يف هذه الصورة عل،سر صححته بالضربكان فإن ،به بني املقر واملقر

فاملرتفع وهو أربعة ، املسألةرب اثنني يف أصل اثنني فيضى ينقسم عل  الرخاآلو، منهما أحد إليه يدفع

   .ىانته )١()ل منهما واحدك لرخاآلر ونصفه كنصفه للمن

 ،المهاك أو ان أحدمهاكسواء ، كذلك أيضاًبل السبب ،  النسبكليس املعيار يف ذل أن ومنه يعلم

انت له ك إذا ماكاين والث، مهااحدإرت كنأو، مها بالثالثةاحدإقرت أانت له زوجتان وك إذا ماك األولف

ستة حصلت ، ن أربعك إذا ففي الزوجات، ثبت بعضهم بعضاًأر بعضهم بعضاً وكت وأوالد أنزوجا

  . واحدى  والثالثة عل،اثننيى  واملقرة عل،ثالثةى رة علكاملن

  فيحصل ،  قسم النصف بني املقرة واملقر هلا نصفنيراألخالقول ى وعل

                                                

 



٤٥١

  .واحد ونصفى ل واحدة علك

 أو، التفاضلى  قسم الثمن بينهما عل، وزوجة مقرة لزوجة ثانية،ر لزوجة ثانيةكان ولد منك وإذا

  .مثان للولدأنصفني وسبعة 

ت الثانية مع الولد ك واشترامالًكرة الثمن ك والولد مقر ا أخذت املن،ر هلا الزوجةكان املنكن إو

  . قاعدة السابقةيفية التقسيم واضحة من الكو، كغري ذل إىل ،مثانيف سبعة األ

ار شخص آخر من الورثة هلا كنإ مل ينفع ،الثاين ولده أو، أقر الزوج امليت بأن الثانية زوجته أما لو

. رث بالولد يوجب النسب املترتب عليه اإلقراراإل أن فلما تقدم من ار يف الولدكنعدم نفع اإل أما ،له أو

زواج فعله فعل األ أن ماك، الصحيحى وجب حلمله عله ا مإقرارن ار يف الزوجة فألكنوأما عدم نفع اإل

  . ار يف قبال أمرهكنفال حجية لإل، كمعها يوجب ذل

معلومي   ـالولدانأي ـ  اناكولو ( :وجه قول الشرائع بعد عبارته املتقدمة ظهر مما تقدممث إنه 

ة كانت التركو ،إليه ر الثالث أحدمها مل يلتفتكأن ولو، انا عدلنيكن إ النسب فأقرا بثالث ثبت نسبه

  . )اًإمجاعار نصاً وكنجمال لإل مع شهادة العدلني ال ذإ، ثالثاًأبينهما 

ونا ال هؤالء وال كمل ي إذا ماك األمران ك و،ان عدالن خيالفان العدلني املثبتني تساقطاك إذا نعم

  . هؤالء

 يثبت نسبه يف حق  مل،مها بثالث أقر أحد الولدين خاصة وال وارث غريفإذا(: قال يف القواعد

  . )املقر لعدم تبعض النسب ر والكنامل

 وهو قضية ،م يف جامع املقاصدكوقد صرح باحل، رةكما يف التذك، اًإمجاع: مةاركويف مفتاح ال

  . الم املبسوط والتحرير والتلخيصك

  ظاهراً بأن يرتب  أما ،ان تبعض النسب واقعاًكمإ يف عدم إشكال ال: أقول



٤٥٢

نه ليس أ برخاآلوعلم ، أخوه أنه  علم أحدمهافإذا،  فال مانعرخاآللنسب دون م اكأحدمها حى عل

  .ذاكخر وهبينما حيق لآل، حيق للمقر تزوجيه ببنته فال، علم  ماأحكامل واحد منهما معه ك رتب ،بأخيه

تصديقه  ألن ،ر ظاهركوالوجه يف عدم ثبوته يف حق املن(: مةاركولذا مل يعرف وجه قول مفتاح ال

مل يثبت يف حق غريه ن إ ضايفإالنسب أمر  أن ويف حق املقر، ر مع عدم البينة مقدمكوقول املن، معترب

   .ىانته )ه يف املالإقرارنعم ينفذ ، امتنع ثبوته يف حقه خاصة

وال فرق بني املال وغريه يف ، سكما ال وجه للعك، ر يف حق املقركار املنكنإذ ال وجه لنفوذ إ

  . ركدمه يف حق املنالنفوذ يف حق املقر وع

أيب نه إ : قالمثالً، ارهكنإر يف اجلملة ال مطلقاً أخذ حسب كر أنكان املنك فإذا، حال أي ىوعل

 أيضاًالثالث ن إ :بينما املقر يقول ،ليهما أبويانكر كاملقر واملن أن واملفروض ،بويينوهو يسقط باأل، فقط

  . مثلة من األكغري ذل إىل ،أبويين

  



٤٥٣

 فإن ،ان هلا الثمنكخوة وزوجة فأقرت له بولدأان للميت كلو (: ال يف الشرائعق ):٤٥ مسألة(

  . )وةخاإلان الباقي للولد دون كوة خاإلصدقها 

 ذاكبل و، أيضاًان يف الورثة عدالن ثبت النسب ك لو أنه وقد تقدم، القاعدةى  علكل ذلك: أقول

  . عدوالً ونواكمل ين إ ولكحصل التصادق من الإذا 

الطبقة  حيث إن، يرث حنوه ممن ال أو قاتل أنه ثبتواأن كل، للميت ولداً أن وةخاإلصدقها ا  إذنعم

  .رث إالطبقة الالحقة ال إىل ان فيها مانع وصلت النوبةك إذا السابقة

، يف يده مجيع ما إليه ل وارث يف الظاهر أقر مبن هو أقرب منه دفعكذا كو(: ولذا قال الشرائع

  . )من نصيبه بنسبة نصيبهيه  إلان مثله دفعكولو

يف  ن يقرأكرث ان ترامي اإلكمإ ومنه يعلم، ل نصيبهك إليه  أقر العم بأخ للميت دفعفإذا: أقول

 أنه اعترف من ظاهره إذا ماك ،يرث حسب نزول الترامس يرتل اإلكنعاإذا  أنه ماك،  باالبناألخ املثال

 ،العم إىل  يرجعكذلك األخ قال فإذا، األخ  إىلحيث يرجع ،منا متبىنإو ،ليس بابن صليب أنه ابن

  . ذاكوه

 األخقال  إذا ذاك وه،األخ إىل حيث يصل، حنوه أو يرث لقتل نه الكل، ابيننه إ :قال ذا لوكو

  .العم إىل حيث يصل

وقد تقدم ، والداًأ أو ،زوجة أو زوجاً ى،نثأ أو انكراً كطبقته ذمن يف ) مثله (ومراد الشرائع من

ون كنه يكل، يرث اعترف مبن ال إذا ذاكو، اعترف بعض الورثة دون بعض إذا عطاءإلميزان قدر ا

ى ليوفر الباقي عل دىناأل إىل ىعلاحلاجب يدفع النصيب األ حيث إن ،رثتاب اإلكر يف كما ذك، حاجباً

  . غريه

 مهااحدإ اعترفت وإذا ،ان هلما النصف وله النصفكختان اعترفتا بأخ أانت ك فإذا، هذاى وعل

  خت املعترفة واحد خت غري املعترفة النصف ولألان لألك



٤٥٤

خت أفا بخوان اعترأان كبأن  األمرس ك انعوإذا، أيضاًخ املقر به واحد من أربعة ولأل، من أربعة

 إذ ،سهمخ الإوللمعترف النصف ، ان لغري املعترف ثالثة من ستةكاعترف أحدمها ن إ و،ان هلا اخلمسك

  . مثلة من األكغري ذل إىل ، غري املقراألخداخل يف نصيب من نصيبها مخس آخر ى يبق

ان هلم ثالثة أرباع وللزوجة ك  ـيف املثال السابق الولدأي ـ  وةخاإلر كأنن إ و:قال يف الشرائع

  . )الثمن وباقي حصتها للولد

ها ان لزوجك إذا قرت أخذ نصيبهاأوهي ملا ، املكروا أخذوا نصيبهم الكنأوة ملا خاإل ألن :أقول

  . قرت بهألالبن الذي ى  يعطأيضاًبع وهو مثن والتفاوت بني الثمن والر،  الثمنوهو ولد

 ،نفسه ولداً للميتى ال ير أنه جلان االمتناع ألك فإن ،متنع الولد من أخذ نصيبه استفسرمث لو ا

 ال أنه جلع ألان االمتناكن إ و،ان لهكمن لوال الولد ل إىل  رجع النصيب،القتلكفيه مانعاً  أن ىيرأو 

عراض اإل أن حياء املوات وغريهإتاب كرنا يف كوقد ذ، أعرض عنه ألنه ،يريد نصيبه صار من املباحات

 ظهور إذ ،عراضوم باإلكحم أنه ن االستفسار فالظاهركولو مل مي ، إليهفهو ملن سبق، كيوجب سقوط املل

  . الوارث لواله إىل  فال يرجعكله يترتب عليه ذلأنه 

ففي ، نسب املقر وليس له بينة ر املقر لهكولو أقر الوارث ظاهراً مبساو فأن(: جلواهرقال يف ا

  . ) فتأمل، باملتفق عليهعمالً، ة مع ميينهكالدروس حاز املقر له التر

 إذا ماكفهو ، وارث أنه نه له باعترافهأاملقر يعترف ب أي ذا اليد أن وجه قول الدروس: أقول

 أنه ووجه التأمل، شيئاًً من املال له أن املقر فلم يثبت أما ،لفالن أا هااعترف صاحب الدار الذي في

  ان اعترافاً كوارث  أنه باعترافه



٤٥٥

 زيد له باعتبار واأل،كاً بأزيد من ذلإقرارفليس ، ون املقر وارثاًكن له قدر نصيبه الذي يصيبه مع أب

  . ثرأكتأمل  إىل انت املسألة حباجةكن إ و أقربوهذا، يد ذوأنه 

  



٤٥٦

 صغرياً ،نسان ببنوته ثبت نسبهإمات صيب جمهول النسب فأقر إذا ( :قال يف الشرائع ):٤٦ مسألة(

  ).نكمل ي ان له مال أوكسواء ، برياًك أو انك

 عن التحرير والتلخيص والدروس وجامع ،كالقواعد بذلى  عند فتومةاركوقد نقله مفتاح ال

، خالف فيه النه إ بل يف املبسوط، املبسوط واجلامع واللمعة إطالققضية نه إ : وقال،وضةراملقاصد وال

 ،صحابمشهور بني األنه إ كوعن املسال، صحاباألى عليه فتون إ ويف الروضة، وظاهره بني املسلمني

، جممع عليه أنه واستظهر يف الرياض، صحاباأل إىل  ونسبه جامع املقاصد،املبسوط عليه االتفاقى وادع

 ،إمجاعنص فيه وال   وجامع املقاصد وجممع الربهان الكوعن املسال، بريكل فيه يف الرة التأمكوعن التذ

  . المهكامللخص من ى انته

  .وتبعه يف النقل عنهم اجلواهر

 أصالةو ،ن معارضكمل ي أن بعد )١( العقالءإقرار قاعدة ،همطالقيستدل به إل أن نكوالذي مي

  : وبعض الروايات املتقدمة،  املتقدممجاعواإل، الصحة يف أمر املسلم

  . )٢(أقر الرجل بالولد ساعة مل ينتف عنه أبداًإذا  :مثل اخلرب

ليس له : )عليه السالم(قال  ،كمث امتنع عن ذل، يعرف له أب ولد امرأة الى رجل ادع: واملرسل

  . )٣(كذل

  . للميت املناط حىت أو طالقا تشمل باإلإف، وغريمها مما تقدم

 وانون ، واحلي وامليت،بريكه للصغري والإطالقالولد شامل بن إ( :رمهاكبعد ذ هرقال يف اجلوا

اعتبار التصديق ى غريه على ان االتفاق علكملا  أنه  إالّ،ظاهر النهاية عدم الفرق أن ولذا مسعت، والعاقل

  مؤيداً ، بريكيف ال

                                                

 

 

 



٤٥٧

أما غريه .  حياً عاقالًكمع ذلان ك إذا  فيهكاره حصل الشكنإ يف حقه مع قرارباستبعاد نفوذ اإل

ثبات شرطية إ كوليس ذل، مكثبوت احلى عل ما عرفتك صحابخصوصاً بعد اتفاق األ، كش فال

بل هو أخذ ، باجلنون أو سقوطها باملوتى دليل عل يقال ال ل حال حىتى كبري علكللتصديق يف ال

   .ىتهان )ونه فيه خاصة دون غريهك الذي قد عرفت كباملتيقن بعد حصول الش

يف  أنه بري فوجههك وأما ال...الوجه يف الصغري واضح(: مةاركولذا قال مفتاح ال، الم جيدكوهو 

، ن التصديق يف حقهكمي فال، خالف يف انون النه إ :ولذا قال جامع املقاصد، )١()م الصغري وانونكح

  . المهكآخر  إىل ،فيسقط اعتباره فيه مثلهما

ب األكه يف نسب غري الولد إقراريقبل  أن صحة يف ما ال منازع فيه الأصالةى بل مقتض: أقول

  . ما تقدمى ك اعترب تصديقه للنص والفتوان حياً عاقالًكن إ نهإف، الزوج والزوجةكبل والسبب ، األخو

يف  ال التصديقى وز علكبل املر، اعتبار تصديقهى ما أشبه فال دليل عل أو جمنوناً أو ان ميتاًك إذا أما

زوجته ا إ :فقال، يف خباء رجل يغسل امرأة بعد موا ي رؤفإذا، بل يف سائر لوازمه ث فحسبراإل

  .كذا يف غري ذلكو، مها منع منهأ أراد تزويج فإذا، قبل منه

وبناء العقالء ،  الصحةأصالة إىل ضافة باإل، خلفاً عن سلفكذل ياشف عن تلقكوز الكولعل املر

مثل اهلوية  نسابن أشياء تعرف األكخصوصاً يف السابق مل ي، جلملةيف ا  املتقدم ولوطباقسبب اإل

فقد ، روه يف انونكذ ويؤيده ما، بريين املتصادقنيكولذا قلنا يترتب آثار النسب يف ال، واجلنسية وحنومها

  . )يعترب تصديقه ذا انون الكو(: قال القواعد

                                                

 



٤٥٨

يف كى ح وقد، جامع املقاصد والرياضما يف املبسوط وكبال خالف : مةاركقال يف مفتاح ال

  . صحاب عن بعض األمجاعري اإلاألخ

يبلغ  أن الصناعة عدم الفرق بنيى  ومقتض،الم جامع املقاصد يف الفرع السابقكوقد مسعت : أقول

  .كرة واملسالكخالفاً ملا عن التذ، يبلغ جمنوناً أو،  مث جينعاقالً

عقل  لو أنه ماك، عرفت نه أخذ بالقدر املتيقن فيه ماأكو  مث جنبلغ عاقالً إذا ال فيماكفاالستش

خالفاً ملا عن التحرير ، القاعدة السماعى مقتض أن ار الصيب بعد بلوغهكنإر فقد عرفت يف كنأمث  انون

واهللا ،  عدم جريانهكأنه لالستصحاب الذي عرفت هناكو، ارهكنإيقبل  ال أنه والتلخيص والدروس من

  . سبحانه العامل

  



٤٥٩

 ،ما له معارض أم الإف األولى وعل، ال يعني أو أن ماإ ف،زوجتيهى حدإلو أقر بابن  ):٤٧ سألةم(

 كولتل  االبن لهكون ذلكوي،  باالبنقرار للروايات املتقدمة يف اإل،إشكال عني بال معارض عني بالفإن 

  .الزوجة

  . السرية،الروايات إىل ضافةويؤيده باإل

 يف إقراربالنسبة هلا  ألنه ،يف حقها وحق أقربائها ينفذ يف حقه ال إمنا اله وهل أنه تعينين إ :يقال فال

  .أقربائها إىل  بالنسبةكذلكو، حق الغري

غري  إىل ،يتزوجها أخوه ويرث منه  يف حق أقرباء نفسه بأن الإقرار له بناًاونه كنه منقوض بأن إف

  .كذل

 ولو، متيه وعينه حلق بهأى حدإأقر بابن  لو أنه رواكولذا ذ، والعمدة بناء العقالء والنص والسرية

  .يف الشرائع وغريه ماك ،فالقول قول املقر، ولدها هو الذي أقر به أن ىراألخادعت 

 إذ ،كون هلا ذلكي أن ليس ابنها مل يستبعدنه إ ما لو قالت الزوجة املعينةك، عني مع معارضن إو

 فإن ،ان عليه البينة وعليها احللفكوعليه ، هلا أنه تثباإفالالزم ، المهاكعدم اعتبار ى  مل تدل علدلةاأل

فاية كقلنا ب إالّ إذا ،مل حتلف حلف الزوج وثبتن إ و، وثبت للمقر،وعن أقربائها عنها يحلفت نف

   .تاب القضاءكما حقق يف ك ،ثبات عليهر يف اإلكول من املنكالن

ولد هند  أنه الزوجى ادع إذا ماك ،م عن املعارضكوهل معارضة غري الزوجة توجب دفع احل

يف بصورة كها فإقرارالظاهر السماع يف صورة  ،ون ولدهاكي أن ركن أخوها أنكل، قرت هندأو

 ةخته مدعي أالولد ولدكون  إىل فهي بالنسبة، تشملهى  الدعوأدلةات  إذ إطالق،موا مثالً وا أوكس

  . ركند منه  وأخوفالزوج مدع، ميتة تة أوكانت ساك إذا كذلكو، ركوهو من

عدم جعل املسألة من  فإن ،مثالً ره أخو الرجلك وأن،الرجل بنوة ولدى ادع ذا احلال يف ماكبل و

  .ركاملنى  العقالء وحنوه اليوجب الثبوت علإقرارودليل ، ر خالف أدلتهماكواملن يباب املدع

  شقي  الكالم يف كهذا متام ال



٤٦٠

  .ثالًية زوجة من زوجتيه مأالولد من  أن تعيني الرجل

 أو تثبتان لتامهاك أو ،تدعيه ال مها أواحدإتدعيه  أن ماإف، مهااحدإ بأن قال هذا من ،مل يعنيأما إذا 

وبناء العقالء وبعض   والسريةقرار لعموم اإل،منه هلا أنه ثبتى راألخرته كمها وأناحدإادعته  فإن ،رانكتن

 فالقرعة، لتامهاكثبتته أ أو مهااحدإمل تدعه ن إو ،هإقراركها نافذ إقرار أن ىالروايات املتقدمة الدالة عل

  . )١(لكل أمر مشكلألا 

 استعالم للحال ك فذل،)٢(م بلطيف االستخراج يف قصة املنشار لأل)عليه السالم( علي أما استخراج

  .لك املشاألمرفال ينايف القرعة اليت هي املرجع يف مفروض بقاء ، مبا علم به

  . وال تلحق ما حينئذ، كحلق يف ذلأان هلما ك ،رانكلتامها تنكانت كن إو

مها ومل احدنه إلأم بكعلم احلا إالّ إذا اللهم، ركواملن ي لقاعدة املدع،حالفهماإنعم للزوج وحنوه 

 ،متنيره الفقهاء يف مسألة األكرناه ذكذ  وشبه بعض ما،ون املرجع القرعةكحيث ي، ن االستخراجكمي

  .  وغريهامةاركح الفراجع الشرائع والشرحني ومفتا

ما إقالت  أو، مها زوجتهاحدإن إ :قال الرجل أو، أحدمها زوجهان إ :قالت املرأة لونه إ مث

شف ك ،جتهوزمها ليست احدإعلم بأن  أو، ختانأ أو ،م وبنتأومها  ،ما زوجتاهإ: قال أو، زوجاها

  . احلق بالقواعد

 يدعي زوجية رجالً أن النتيجة ألن ،د القبولمل يبع رخاآلأحدمها ومل يدع ى أدعن إ :األولففي 

 ،تعلم من هو وال، جها من رجلأباها زون إ :قالت إذا ماكفهو ،  الصحةاألصلف، ركتن واملرأة ال، امرأة

  ، هو أنه ويدعي رجل

                                                

 





٤٦١

  .يبعد االحتياط باحللف عليه ال نعم

يف  ،لكل أمر مشكل ألا قرعةفال، بينة وال، نعلم ال: قاال  أو،المهاكر كأن أو، المهاى كادعن إو

ادعت زوجية  إذا ماك فهو ،ركواملن يان هلا عليهما احللف لقاعدة املدعكويف الوسط  ،رياألخ واألول

  . الرجل احللفى ان هلا علكمل تقم بينة إذا حيث إا ، ر الرجلكنأو رجل

 تقوالن ال أو، رتانكمن أو مثبتتانما إ ما أل،سه بفارقكن بعكل األولالم يف كيأيت ال: ويف الثاين

  . أعلم ال ىراألخوتقول ، مهااحدإر كتن أو أوتثبت ى،راألخر كوتن مهااحدإتثبت  أو ،نعلم

ن إ و، بالقرعةاألمرأخرجنا  ،قطعاً ىراألخ ال مها زوجتهاحدإعلمنا بأن  فإن ،بأن اثبتتا: األولففي 

 ، أقامتا بينة فهوفإذا، ثباتن عليهما اإلاك ، زوجية واحدة فقطلتيهما زوجته وهو يدعيك أن حتملناا

   ـزوجته أا يعلم ال أنه حلف ـ عليه احللفى خران لألكمها فقط احدإأقامت وأن 

 حيلف وأن ،أيتهما زوجته أن يعلم نه الأحيلف ب أن ان عليهك ،واحدة منهما بينة مل تقيما والن إو

  . أيتهما زوجته أن قرع الستخراجمث ي ،ولو احتياطاً ون االثنتان معاً زوجتهكت الأنه 

ان اال ك الإ و،ذماكم كفيما مل يعلم احلا ،ان له عليهما احللفك، تاركبأن أن: ويف الثاين

   .ما هو واضحك، للقرعة

يف لزوم  الّإمها زوجته احدإ أن اعتبار بعلم الرجل يف وال، نعلم حلفتا بأن قالتا ال: يف الثالثو

 وإذا، القواعد املقررةى مهما عل أأوبنتهما  ختهما أوأيأخذ  أن نكيتم ال أي ،ايلمجترتيب آثار العلم اإل

  . كغري ذل إىل ،ن من أخذ اخلامسةكيتم وال، الثمن هلما بالتنصيف لقاعدة العدل أو الربع يمات أعط



٤٦٢

ى دليل عل ال إذ ،يطلق زوجته منهما أن صح لهن إ و،طالقلثار بايرتفع بعض اآل ال أنه ىخيف وال

 أو مهاأ دخل ا مل جيز له اختاذ فإذا، يصح له طالقها نسان من هي زوجته بعينها حىتيعلم اإل أن لزوم

  . بأس بنتها فال أما، مهاأله اختاذ   مل يدخل ا مل جيزوإذا، بنتها

   .)١(م الاليت دخلتم نكم من نسائكم الاليت يف حجوركوربائب: قال سبحانه

 ،حكامغريها من األ إىل ،ك خبالف قبل ذل،ختهما وأخيهماألتزويج ببنت ويصح له بعد الطالق ا

  . لقاعدة العدل، التنصيفى ه هلما علؤعطاإفالالزم  املهرأما 

يعلم  هو ال إذ ،ينفع له يف أخذها فاملقرة ال ى،راألخرت كنأو مهااحدإثبتت  أوهو ما: ويف الرابع

، زوجتها إ :قال الرجل مثالً، في هلاكي س الكا يف العمك، في لهكي وعلمها ال ،ال وزوجته أ أا هل

 قالتن إ و،أيتهما زوجته الفحص أن يعلم وهو ال فالالزم له ،ا هل هي زوجة له أم الأتعلم ب وهي ال

ذا زوج  إ فحال املقام حال ما،لكمش ألنه ،ص مل تبعد القرعةح مل ينفع الففإذا، زوجته قطعاًا إ هي

ذا أقام  إالإتشاء من الزواج  تعمل بنفسها ما أن رة هلاك واملن،أيضاًتعلمان  يعلم ومها ال مها وهو الاحدإب

وعدم ، مها زوجتهاحدإ بأن مجاالًإم كحق هلا يف الزواج بعد علم احلا حيث ال، مها زوجتهاحدإ أن البينة

  . هي زوجتها إ نفع قول املقرة

  . حق هلا ترافها بأا ال الع،رثحق هلا يف املهر واإل رة الكاملن نعم

  ا إ :مهااحدإقالت  إذا ومها ما، وقد ظهر مما تقدم حال اخلامس والسادس

                                                

 



٤٦٣

  . تعلم الا إ :ىراألخوقالت ، رتكأن أو ،زوجته

فالظاهر ، عرضنيلفسرت بان إ و،فسرت بالطوليني قبل فإن ،ما زوجاهاإ: بأن قالت: ويف الثالث

: قال إذا ماك، يوجب بطالن الصحيح  الباطل القرار الصحيح باإلرارقضم اإل إذ ،أحدمهاالقبول يف 

، هذان لزيد: قال أو ،م والبنت زوجتاههذه األ أو، هذه اخلمسة زوجاته: قال أو ،تان زوجتاهاألخهاتان 

  . شاةرخاآلأحدمها خرتير و أو،  ماءرخاآلوأحدمها مخر و

   .لغري القرعة االً يدع جمعاً مباملماتوا مجي إذا ماك،  فالقرعة،مل تفسرن إو

  .ما زوجتاهإ: قال إذا وهوما: يف الرابع المكومنه يعلم ال

  . ثرية تعلم مما سبقكويف املقام فروع 

  



٤٦٤

 عدم )الفقه(رنا يف بعض مباحث كوقد ذ، يثبت النسب بشهادة عدلني والشياع ):٤٨ مسألة(

  .قيده املشهور بهن إ و،ث العلمالتقييد مبور إىل احتياجه

لظاهر ثبوته  وا،تاب الشهاداتك رناه يفكذ ما، رجل وميني أو، أتني رجل وامرويف ثبوتة بشهادة

يلتزمون به من طرق  في ماك بل ي،عندهمالثقتني حجة  ألن ،راألخديان األ إىل بشهاده ثقتني بالنسبة

  . احكل قوم نكلبل وللمناط يف  ،لزموهمألقاعدة ، ثباتاإل

طريقتنا فهي نافذة بالنسبة  أما ،لالستصحابى فكثبت عندهم بطرقهم  وقد أسلموا إذا ،وعليه

حيث ، يثبت عادالن من عندنا عندهم ان الكن إ و،ليناإمهم ك بأن حولوا ح،مكحن أن أردنا إذا ليهمإ

 إىل فاية شهادتنا بالنسبةى كدل عل ومة ماك حلكوذل، فاراً غري مقبويل الشهادة مثالًكني ميرون املسل

   .تاب الشهاداتكرناه يف كما ذك، اغرين

  . مهكل جانب حكان لك،  غري مسلمرخاآلان طرف مسلماً وكلو  أنه ومنه يعلم

 نعم، انا وارثنيكيف عدم االعتبار بشهادة فاسقني ولو  ى نصاً وفتوإشكال ال أنه قد تقدممث إنه 

  .غريهمر املسألة الفاضالن وشراحهما وكوقد ذ، أنفسهماى مها علإقراريؤخذ ب

تاب كما فصل يف ك، أيضاًمل يعلم الفسق ن إ و،ذ بالشهادة عدم العلم بالعدالةاألخفي يف عدم كوي

   .الشهادات

 بأن ، خبصوصيتهرخاآلشهد أحدمها مبطلق النسب و في يف ترتيب آثار اجلامع لوكي أنه والظاهر

يف  إليه منسوب أنه يعلمنه إ :رخاآلوقال ،  بأنه ولد زيد:أحدمها قال ذا إماك، ان بينهما عموم مطلقك

  . اجلامع مشهود عليه ألن ،أخوه ولده أوما إ نهأب: قال أو، أبوه أو ولدهما إ ،اجلملة



٤٦٥

 ماك ان بينهما جامع أعمكن إ و،ان بينهما تباينك إذا  خبالف ماك وذل،تثبت اخلصوصية ال نعم

  .ذا قيلك، أخوهنه إ :رخاآلو، ابنهنه إ :قال أحدمهاإذا 

، مثل زنت صباحاً أنه لكويستش،  لشهادما باجلامع،أيضاًرمبا حيتمل ثبوت اجلامع يف الثاين ن كل

:  لوقال أحدمهاكذلكم كبل احل،  بالشبهاتؤاحلدود تدر ألن ال، يثبت اجلامع حيث ال، وزنت مساًء

  .بل عصراً: رخاآلوقال ، استقرض منه صباحاً

ان ك،  يف ثبوت النسبكش لو أنه القاعدةى مقتضان كن إ و،أكثرتأمل  إىل واملسألة حباجة

   .الشهادات واحلدود تايبكالم يف كرنا بعض تفصيل الكوقد ذ،  عدم الثبوتاألصل

 كون ذلكي وال،  يثبت نسبه ومرياثه،انا عدلني بابن للميتكوان واألخشهد  لو(: قال يف الشرائع

  . )دوراً

ات يف باب طالقوبعض اإل،  الشهادةأدلة طالق إل،إشكال وال ثبوت نسبه فبال خالف أما :أقول

  . عامةمن ال بل رمبا قيل هذه املسألة حمل وفاق حىت، تقدم ماك قراراإل

  . عليهمجاعرة اإلكبل عن ظاهر التذ، القاعدة بعد ثبوت النسبى فهو مقتض، وأما مرياثه للمال

ما عن ك عامة نقله عن الأنهكو، المه كيكره املبسوط يف حمكذ وأما وجه احتمال الدور فهو ما

رث فيبطل وين وخرجا عن اإلاألخان ورث حلجب ك لو ألنه ،يرث يثبت نسبه وال: قال، السرائر يكحم

ومن ، رث بطالنهفيلزم من صحة اإل، رثفيبطل اإل  ممن ليس بوارث فيبطل النسبإقرار ألنه ،مهاإقرار

  . بطالنه صحته

ان كولو قلنا يثبت املرياث :  بقولهكبسوط بعد ذلره املكفلما ذ، أما وجه عدم ورود هذا الدور

  . قرارون قد ثبت بشهادما فيتبعه املرياث ال باإلكي ألنه ،قوياً



٤٦٦

المه كمراد الشيخ ب أن مث نقل عن السرائر، وتبعه اجلواهر، مةارك مفتاح الكل ذلكنقل : أقول

العدالة هي  إذ ،وحنن جنعلهما شاهدين، ال من جعلهما شاهدين، لهما مقرينالدور يلزم من جع أن الثاين

  .رث عندنااملؤثرة ال اإل

يصح  بل ال، وما وارثني ظاهراًكالشرط  ألن ، لو جعلنامها وراثنيأيضاًيلزم  وال: قلت(: قال مث

  . المهكآخر  إىل )رثجيتمع مع خروجه عن اإل  الكذل ألن ،األمرونه وارثاً يف نفس كاعتبار 

يرث  ال أنه ه يفإقرارلقبول  ، بعدهاألخان كلو ،خلأل ي أعط،رث أنه والبانا أ: قال ولو: أقول

  . أشبه ما أو ونه قاتالًكالحتمال 

يصادم  فال، ما تقدمك طريقي قراراإل ألن ،هإقرارمانع فيه مل يقبل  البأنه  ونه أبنهأعلم ب إذا أما

  .العلم

 ،رث مل ينفعأين لست ابنه فال إقال و، ةينب أو إقرارالثابت شرعاً ب أو ،نه ابنهأان املشهور بك ولو

  حىتاً مستقالًإقرارتعقيب فليس ) فال: ( وقوله،ان ولداً ورثك فإذا ،هإقرارالثبوت شرعاً يقف دون ألن 

  . يؤثر

يوجب بطالن   القراربطالن بعض اإل أن وقد تقدم، اً مستقالًإقراران ك) رثأوال : (قال لو نعم

،  خلرخاآلحدمها مخر وأ وعدم التالزم مثل هذان له و،ال بطالإ و،زمن تالكمل ير إذا خاآلبعضه 

  . كغري ذل إىل ،بطالن البيع يوجب بطالن املتفرع له حيث إن، فهذا له الك بالكوالتالزم مثل بعته 

  ).رثن يستحق دوما اإلكول، انا فاسقني مل يثبت النسبكولو (: قال يف الشرائع

يف  ما إىل أنه نظركو، خالف معتد به أجده فيه بال: يف اجلواهربل ، تبعه القواعد وغريه وقد

  . ايف والوسيلة واجلامعكوقد يلوح عدم ثبوت املرياث يف ال: حيث قال، مةاركمفتاح ال

  . ره الفاضالن وغريهمكذ القاعدة ماى مقتض: أقول

  



٤٦٧

ما عن نفسه مل ل واحد منهكمنه فصدقه  أقر بوارثني أوىل لو(: قال يف الشرائع ):٤٩ مسألة(

  . )ليهما ما يف يدهإويثبت املرياث ودفع ، يثبت النسب

فللمسألة ثالث ، بنني تدرجياًاوقد يقر ب، بنني دفعةايقر ب وقد،  بابن للميت مثالًاألخقد يقر : أقول

  : صور

 إقرارلقاعدة ،  وارثاً فعالًاألخان ك إذا ، يف ثبوت املرياث للمقر لهشكالينبغي اإل فال :األوىلأما 

اً إقرارليس  ألنه ،مل يقبل، ان قاتالًك إذا ماك، ن وارثاً فعالًكمل ي أما إذا ، وغريها مما تقدم)١(العقالء

 اإلمام إىل تصل أن  إىلاملرتبة املتأخرة إىل ن له ولد وال أخ وارث وصلت النوبةكمل ي لو إذ ،نفسهى عل

  .مثالًمن الزنا  ألنه يرث  الاألخان ك إذا كذلكو، ونائبه

ه الذي ليس الظاهر إقرارحمتمل  ألنه فهل يقبل، نه ولد زناأمث فسره ب، أقر بأن للميت ولداًأما إذا 

 ،قرارار اإلكنإ فهو من ،الولد احلالل إىل يقبل النصراف الولد ال أو ،رثه اإلإقراريوجب  فال، خالفه

يثبت الزنا  خصوصاً وال،  املتديننييبعد الثاين يف عرف ان الكن إ و،عراف خمتلفةولعل األ، احتماالن

  . بالشهود مع سائر الشرائط إالّ شخصى عل

الذرية  ألن ،رثه يقبلإة يف كيوجب شر مما ال، داألوالمث فسرها بأوالد ، له ذرية: ولو قال االبن

  . فليس تفسريه خالف الظاهر، تطلق عليهم بال عناية

نه إ :يقال وال،  العقالءإقرارمن  ألنه ،ن املرياث هلمااك ،بنني دفعةاب ذا أقر إوهي ما: وأما الثانية

فهذه ، ون الشيء له ظاهراًكن ي أاملعيار أن عرفت قد إذ )نفسهى عل ( فليس من،يرث واحلال هذه ال

  . ه عليهإقرار ف،هإقرارانت له تقطع بك قرارالسلطة اليت لوال اإل

  دم منهم من عدم تق ماى بناًء عل، )مل يثبت النسب(: قول الشرائع مث إن

                                                





٤٦٨

ومها ، ان املقر عدالًكان من شهادة عدلني بأن ك إالّ إذا ،ولو مع التصادق وعدم املنازع، الثبوت

ن قد تقدم ظهور بعض كل ،أيضاًره اجلواهر هنا كما ذك ، ثبترخاآلل كعدلني وتصادق العدالن 

  . أيضاًسب بناء العقالء والسرية يف ثبوت الن إىل ضافةباإل، الروايات املتقدمة

ختص باملرياث دون ا ، عدالًأيضاًواملقر ، ان عدالًك ورخاآلولو صدق أحدمها (: اجلواهر قال مث إن

  . ) لثبوت نسبة دونه،رخاآل

وثبوت نسب ، حدمها وهو دفع سلطته هلما ال أل،املال حتت سلطة املقر إذ ،وفيه نظر: أقول

  .قراريرتبط باإل أحدمها شرعاً ال

زيداً  أن من عنده مال عمرو يعلم ر وهوكان بكو، زيداً ولد عمرو أن د شاهدانلو شه ومثله ما

ن ك ومل يكم بذلكم احلاكح إالّ إذا ،من قامت عليه البينة إىل ال، ليهماإم املال نه يسلّإف، خوةإوخالداً 

  . ما حقق يف حملهك، انت طريقاًك أن تغري الواقع بعد البينة ال إذ ،له مهرب منه

  . ارمهاكنإ إىل را بينهما مل يلتفتك تناولو: الشرائعقال يف 

 ما قرار وهي اإل،رث ثبت يف حالة واحدةاستحقاقهما لإل ألن ،خالف فيه بال: ويف اجلواهر

هما يف كاشترا فإن ،رخاآلمث أقر ب لو أقر بأحدمها خبالف ما، رخاآلمن  ن أحدمها أوىلك فلم ي،دفعة

  . األولمصادقة ى ة متوقف علكالتر

سواء ، ما أوالدهأعلم ب إذا ليهماإمرتباً يف وجوب دفع املال  أو ه ما دفعةًإقرارفرق يف  ال: أقول

 وذا ،يغري الواقع  القراراإل ألن كوذل، مؤخراً فيه أو ، أوتدرجياً مقدماً يف املؤخران علمه دفعةًك

  . ظهرت الصورة الثالثة

عطاء املال إ كرادتإ ف،ل املال يلك أن ان معناهك كرارإقو،  أقررت يبكينازع بأن أن وللأل نعم

   وحينئذ ،كنفسى  علقراراإل أن ال، خر سلب ملايللآل



٤٦٩

 ، والثاين بقدر نصفه،ل املالك األوليعطي  أن ان املشهوركم كاحلاى ن خصمه يف املنازعة لدإف

  .  هلذا مرة وهلذا مرةقرارروه يف اإلكما ذى عل

 حيث إن، نصفها لعمرو:  مث يقول،ل الدار لزيدك: يقول أن فهو، كه هناما اخترناى  علًءأما بنا

ثالثة ول  لأليفيعط، الدار فقط إالّ ليس عليه أنه علم أن قاعدة العدل تقتضي عدم ضرر املقر بعد

  . وللثاين ربعها، أرباعها

، رخاآلوأمني حلقه  ببنوة أحد التاألخفلو أقر ، ر التوأمنيكتنا إىل يلتفت ذا الكو: قال يف اجلواهر

  . ار أحدمها صاحبهكنإاعتبار ب وال

ليهما كون كيعلم  نه ال أاملقرى  وادع،ون التوأم من رجلنيكي أن انكمإثبت علمياً  إذا :أقول

 كن ذلكومي، رخاآلاً بإقرار بأحدمها قرارن اإلكمل ي، زنا أو شبهة ي وطرخاآل ألن ،بل أحدمها، خيهأل

 والدة  أن األولىدل عل ماك، سكبالع أو ،خيه قطعاً انعقاداً هو ألاألول الثاين والدة أن بأن يعلم

  . انعقد بعد انعقاد الثاين والدة ألنه أصغرمها

  . ما توأمانأخر آو، ماًوأتليس  أنه أحدمهاى ادع إذا م ماك وح،ر التوأمنيكم تناكح ومنه يعلم

 دفع األولصدقه املقر له  فإن ،منهما أوىلمث أقر بآخر ، منه ولو أقر بوارث أوىل: قال يف الشرائع

  .  املال وغرمه للثايناألول إىل ذبه دفع املقركن إ و،الثاين إىل املال

 مةافتواه بالغر أن وقد عرفت، مث أقر بابن للميت، أقر العم للميت بأخ للميت إذا ماكهو : أقول

ون كقاعدة العدل ى مقتض فإن ، النظر فيهوقد عرفت، ول مث للثاينه لألإقرارما تقدم من ى للثاين مبين عل

  .  فتأمل،املال بينهما

   األخصدقه  فإن ،األخه بإقراران املقر العم بعد كولو : قال يف القواعد



٤٧٠

  . إشكالال فإنفي وارثاً غريه ون إ ة للولدكخ ويغرم العم الترة لألكذبه فالتركن إ و،ة للولدكفالتر

ن إ :من يقول فإن ،اً بأن املال للعمإقرارن كنف وارثاً غريه مل يمل ين إ أنه هإشكاللعل وجه : أقول

منافاة  النه إ( :يف مسألة شبيهة ذه املسألة كيف املسال ولذا قال، املال له أن لزيد امليت أخاً ليس معناه

 ،بل لفالن لفالن :خبالف قوله،  الصدقا علىممكان اجتماعهإل ، بالولدقرارواإل األخ بقراربني اإل

  . المهكآخر  إىل ،) فال تقصرياألخون عاملاً بالولد حني أقر بكي ال أن انكمإبو

وتبعه  مةاركوقد أطال مفتاح ال، للميت أخ:  وبني قوله،خ امليتهذا أل: يفرق بني قوله وعليه

خ  العم مالني لألمةاوجه لغر ال أنه ن حيث عرفتكل، والتأييد والرد، قوال يف املسألةاجلواهر يف نقل األ

القاعدة ى ان مقتضك، مالني إىل  بالنسبةاليدى عليشمله  وال، ضرر النه خالف دليل أو، واالبن

مل ن إ و،خلأل يمل يصح أعطن إ و،املال لالبن يصح أعط فإن ،وعدمها عن صحة قوله الثاينالفحص 

ون كي ثرياً ما الكوصاً خص، جراء قاعدة العدلإتضاه ق وم،ان املال مردداً بينهماكنتيجة  إىل ينته الفحص

   .كمثل ذلأو  ،األخاملقر عاملاً بالولد حني أقر ب

 وهو ،ان مغروراًك األخوصرفه ، رثإعالمه بأنه إ بدون األخ إىل ان دفع العم املالكن إ نعم

 أما إذا ، باالبن أم الاألخسواء علم ، رث أخيه وصرفه مل يغرم العمإ :له قال أما إذا ،من غر إىل يرجع

 ن العم غاراً حىتكمل ي أن  بعداليدى علفلدليل  مل يعلم إذا وأما، نه تصرف يف ماله عامداً فألعلم

وتصرف ، مخسنه إ :فقري وقال أنه زيد باعتبار إىل دفع من عليه اخلمس ماالً إذا فهو مثل ما، ليهإيرجع 

  لدليل ، نه ضامنإف ليس بفقري أنه واحلال، فيه



٤٧١

اليدى عل، يستحقه تصرفه حراماً جلهله بأنه الن كمل ين إ و،ا ليس مستحقاً لهتصرف فيم إذ 

 وليس هنا غار حىت، بسبب يده إليه ليفه بالضمان الذي توجهكيرفع ت جهل الغاصب ال فإن ،الغين

  . ون تبعة الضمان عليهكت

ان كولو ( :المه السابقكبعد  ،فقد ظهر مما تقدم وجه النظر يف قول الشرائع وغريه، انكيف كو

   .ىانته )األولحصل  مثل نصف ما الثاين إىل  دفع املقر،األولومل يصدقه ، الثاين مساوياً للمقر له أوالً

  .قد عرفت النظر فيه ذ مستنده وهو خسارة املقرإ

 أقر بآخر فإن ،فاملال للولد  بولد للميتاألخلو أقر (: قال ،يف قول القواعدوجه النظر  ومنه يعلم

 ،ولر الثاين لألكأنن إ وول ويغرم النصف للثاينة لألكذبه فالتركن إ و،ة بينهماكالتر فاألولصدقه فإن 

   .ىانته )ذبه غرم املقر الثلثكن إ و، فله النصفاألولصدقه  فإن أقر بثالثن إو

فتواهم غرم ى فعل، ما ولدانأمث ظهر ،  ضعف الثايناألولى وأعط، له ولد وبنت: األخولو قال 

 كبل الالزم استدرا، شيء عليه الى نر ماى  وعل،حرمه من ثلث نصيبه ألنه ،الثاينى أعط بقدر نصف ما

  . تلف املالى من غره لد إىل فهو يرجع،  مغروراًاألولان ك إالّ إذا ،األولالثاين بقية حقه من 

  .  من الفروضكغري ذل إىل ،أحدمها ولد أن مث ظهر أقر ببنتني وأعطامها متساوياً إذا ما ومنه يعلم

 مساو أو ،من املقر له مث ظهر أوىل الوصية والوقف يف ما أقر إىل رث ينسحبالم يف اإلكال مث إن

  .الباب يف اجلميع واحد إذ ،له فأقر به ثانياً

 مةاانت الغرك ،خاملال لأل وأن ،ان قاتالًكنه أب مث أقر مثالً ولو أقر العم بابن للميت وأعطاه املال

، ن اجلربكمل مي فإن ،ما تقدمكان مغروراً ك إالّ إذا ،أتلفهن إ وأخ امليت إىل دفعهى االبن فيجرب على عل

   ألنه ،فهل يؤخذ من املقر



٤٧٢

بدائه إ وال ينفع ،اليدو من أتلففيشمله دليل  متلف ألنه ،كالظاهر ذل ،األخمال ى سلطه عل

احملسن  أن ماك، لعلم واجلهلالضمان ال يرتبط با إذ ،)١(احملسنني من سبيلى ما علوال ، ان جاهالًك

ان ك، نساناً حمقون الدمإحيوان مفترس فظهر  أنه شبحاً بظنى ال فلو رمإو، حسان ضمانهاإليسقط  ال

  . منصرفة عن الضمان)٢(يهاآل أن  والسبب،الالزم عدم ديته

هنا  إذ ،حيث مل نقل،  لنفرين تدرجياًقرار وبني اإل،حيث نقول بالضمان الفرق بني املقامى وال خيف

 قراريف اإل أما ،جنيب وارثاً فأعطاه املالظن األ إذا ماكفهو ، عطائه لغري املستحقإتلف مال الوارث بأ

  . التأمل إىل انت املسألة حباجةكن إ و،جمال هلا هنا وال، مةكفقاعدة العدل حم، التدرجيي املال بينهما

ن االستفسار عن ك ومل مي،ستحقأال ين إ: فقال الولد، رثله اإل وأن  بابن للميتاألخولو أقر 

 الولد يعرف أن فاحتمال،  الصحة يف عمل امليت الذي له املالصالةون لالخ ألكاملال ي أن فالظاهر، سببه

  . يضر ان غاصباً الكنه أاملال ليس للميت وأن 

، احاتون من املبك فاملال ي،غري مستحق أنه ال عراضإ أنه  مما احتمل،خذآال : قال الولد إذا أما

، غريه صار له أو أحد من أخ إليه  سبقفإذاعراض قسام اإلأسائر ك ،بل ملن سبق، خون لألكي وال

  . رهاكوللمسألة فروع ال نطيل املقام بذ

 فإن ،أخذ الولد نصيب املقر خاصة، رخاآلذبه كو، وين بولداألخولو أقر أحد (: قال يف اجلواهر

ن عليه غرم كمل ي، أيضاً األول الذي أقر باألول األخبه   أقرولو، يف يده ما إليه ر بأخ دفعكأقر املن

  ل من كلوصول نصيب 

                                                

 





٤٧٣

  . )ليهإالولدين 

 إليه يدفع أن منه يلزم عليه أوىلى واملقر حيث ير، ذب يأخذ حقهكن املفأل:  أما األول:أقول

وين بالبنت األخحد أقر أ أما إذا ،رخاآلار العم كنإو، األخ أحد العمني بإقرارالم يف كذا الكو، حقه

  . ذاكوالولد أعطامها حصته بالتثليث وه

 الولد الذي اعترف كذل إىل ل واحد منهما يدفع نصيبهكف، ل أخ يعترف بولدكن فأل: وأما الثاين

 أن ومعناه ،)األول األخولو أقر به  (: ولذا فرع عليه، للميتاألخ ال، يراد به أخ للولد) بأخ: (به فقوله

أحد  إىل دفع املقر بالولدين مما هو نصيبه فإن ،بولدين  أقررخاآل األخو،  بولد واحدوين أقراألخأحد 

  . به  الولد الذي أقركذل إىل  املقر بولد واحد نصيبهخاآلدفع  أن بعديضر  الولدين ال

  



٤٧٤

ن ولد كمل ين إ و،لو أقر بزوج للميتة وهلا ولد أعطاه ربع نصيبه(: قال يف الشرائع ):٥٠ مسألة(

  . )ه نصفهأعطا

ل عليهما احملقق والشهيد الثانيان كوقد أش، املسألة عنوا النهاية والسرائر ومن تأخر: أقول

يرتل  إالّ أن ، بهقرارليس نصيب الزوج الربع مطلقاً يف صورة اإل ذإ ،يستقيم مطلقاً  الاألمر بأن ،وغريمها

 ل شيء ربعهكون له يف كي أن جوز بالرارقاإل يفيقتض، شاعةاإلى ل عقرارمحل اإلى الم اجلماعة هنا علك

ال يطابق ما سلف من  أنه  إالّ،وهذا حسن، التقديرين أم الى ان النصيب ثابتاً علكنصيبه سواء أو 

  .كذا يف املسالك ،ةشاعاإلى م مل يرتلوها علإف، وضالفر

  . جودة فالى شاعة خمالف للنص والفتوالقول باإل أن  عرفت سابقاًكنكول

هم إطالقن محل كمي(: مث قال، )ةكخالف قاعدة الشرى على النص والفتون إ( : اجلواهرولذا قال

النصف مما يف يده الذي هو مجيع  أو الربعى نه يعطإف، ماًأ أو  أو أباً احتاد الوارث ولداًصورةى عل

حياناً يعطيه أ أنه ومنه يعرف، المهكآخر  إىل )المهمكما عساه يشعر به احتاد الضمري يف ك، ةكالتر

  . القاعدة السابقةى  علأكثر أو  وأحياناً أقل،الربع

أيهما القرعة  أا ان الالزم بعد عدم ظهورك ،ىنثانت خكأن ب للميتةولو أقر بزوج وزوجة 

جراء إوحيتمل ، ة ملنكماتت عنهما ومل يعلم التر إذا كذلك أنه ماك، عطاء من خرجت بامسه نصيبهإو

انت الزوجة كإذا  ة بينهما بالنسبة مع مالحظة نصيب غري الزوجةحيث تقسم احلص، قاعدة العدل

انت الزوجة صحيحة هلا ربع املال ك وإذا، ل املالكان الزوج صحيحاً له كإذا  أنه فيفرض ،صحيحة

  . بالنسبةالثالثة ون املال بني كي أن فقاعدة العدل تقتضي، والباقي لوارث غريها

  ه إقرارذب كأولو ،  مل يقبلولو أقر بزوج آخر(: قال يف الشرائع



٤٧٥

  . )ولحصل لأل مثل ما ثاينلغرم لأ األول

مل يصل الفحص عن صحة ن إ وحينئذ، مانع منه وهذا ال،  بزوجني دفعةقرارون اإلكقد ي: أقول

 إليها رجلني يذهبان أن علم إذا فهو مثل ما، لقاعدة العدل أو ان اال للقرعةك، رخاآلوبطالن  أيهما

الرجلني أي  أن ومل يعلم،  زوجاًرخاآلو ان خالًكأحدهم  أن  أو،بعدم صحة اختاذها زوجني منهم جهالً

 ،خليلته واشتبهتاى راألخو مها زوجتهاحدإ أن علمنا إذا ماك،  احلال يف سائر الورثةكذلكو. هو الزوج

  . متبىنرخاآلأحدمها ولده و أن أو

 ،قرارول لإلاملال لأل عطاءإفاملشهور  ،وعمر وزيد زوجها: تدرجياً بأن قال قرارون اإلكوقد ي

  .لقاعدة احليلولة، قيمته للثاين أو  مبثلهمةاوالغر

 ،شكالويف الفرع الثاين عدم اإل، شكال عدم اخلالف واإلاألولالفرع اجلواهر يف ى وقد ادع

 ه ال وحنواليدى عل حيث إن ، خالف الصناعةمةاما اشتهر بينهم من الغر أن  قد عرفت سابقاًكنكل

جراء إفالالزم الفحص مث ،  وحنوهضرر الحدمها بضميمة املال أل أن مجاالًإعلمنا  أن يشمل املقام بعد

قاعدة  أو ان الالزم القرعةك حدمهااملال أل أن علمناإذا  أنه ماكف، املال هلما أن حيث يعلم، قاعدة العدل

يقاوم  أن نكيتم  ال العقالءإقرارليل فد،  ال موضوعية لهقراراإل حيث إن،  يف املقامكذلك، العدل

حاله  كلذا أو ي املال هلذاطيع أن مجايل بأن عليهوالعلم اإل، تقاومه  اليت الدلةسائر األكمجايل العلم اإل

 وقد ،جراء قاعدة العدلإر اجلواهر وغريه بكحيث ذ، اةًكز أو مديون مخساً أنه مجاالًإعلم  إذا حال ما

  . تاب اخلمسك  يفكالم حول ذلكفصلنا ال

فال ( ـ عمرو زوجها،  زيد زوجها:قال مثالًـ ) األوله إقرارذيبه كمع تأما ( :كقال يف املسال

فال يترتب ، سالممر ممتنع يف شرع اإلأاً بإقرارون ك ياألولم بصحة كمع احل ه الثاينإقرار ألن ،غرم للثاين

  ولو قيل بأنه ، عليه أثر



٤٧٦

 األمرون زوجية الثاين ممتنعة يف نفس ك وقرار صحة اإلصالة قوياً ألانك قراريغرم للثاين مبجرد اإل

ان كمإ يف حق املقر مع قرارلغاء اإلإو، غلطاً أو أً وقع خطاألولونه هو الزوج وكن كبل من املم، ممنوع

 المه تأويالًكمل يظهر لن إ يغرم مطلقاً أنه والوجه، أنفسهمى  العقالء علإقرارصحته ينايف عموم قبول 

   .ىانته )حمتمال يف حقه

يف  ان ممتنعاًكزوجها و أباهان إ :قال ما لوك، رثيوجب عدم اإل االمتناع الشرعي قد: أقول

س كانع إذا ذاكو،  العقالءقرار إل مشموالًاألوله إقراران كو، يوجب شيئاً  باطل الإقرارفهو ، املسلم

تقدم يف   ملا،مها زوجاها: مجعها بأن قال  إذاذاكوه، والثاين صحيحاً، كذلك األوله إقراران كبأن 

  العقالءإقرارلشمول ، يوجب بطالن الصحيح اجلمع بني الصحيح وغري الصحيح ال أن بعض املسائل

ا المهك أو ،سكبالع أو ،األولون الثاين صحيحاً دون كي أن يوجبه الحتمال وقد ال، له بدون حمذور

  . رادة املقر يف زماننيإصحيحاً ب

ما أالمه كان ظاهر كن إ مثالً، كذلى خذ به ويعمل علأان ظاهر كن إ ،ذه االحتماالتهى وعل

  .نفسهى  علإقرارفهو ، املال بيده ألن ،ويقبل تفسريه، ن زوجهاأيهما اآل أن  استفسر عن،زوجاها طوالً

نت كأحدمها خليلها ون إ : بأن قال،ن يف حقهكبوجه ممى ن زوجاها وأتما اآلأان ظاهره كن إو

   . العقالءإقراريصدق  مع االحتمال العقالئي ال ألنه ،المهك مل يستبعد قبول ،يصبح زوجاً أنه أزعم

خالف  أنه رراًك حيث قد سبق م، للثاينمةاومن ما تقدم يظهر وجه النظر يف قول من قال بالغر

   .الصناعة

 بل املشهور اعتبار كثرن األفع( ذيبك بزوج آخر بدون التقراراإلى اقتصر عل لو: قال يف اجلواهر

  اً لغواً وال إقراران كال إو، مةاذيب يف الغركالت



٤٧٧

 وعن الفخر والشهيد ،صحابالم األكالظاهر من  إىل رة نسبتهكالتذ يكبل يف القواعد وحم، مةاغر

، هيف الزوجية واملرياث للنص علي إالّ ول املضاد لألقرار باإلمةا الغرصحابمن قواعد األ أن يف حواشيه

  .)١()كذل وعن التنقيح حنو

ولعله لذا  ى،خيف ال وفيه ما، وعللوه بأنه لفهم العرف اللغو واالشتباه ،مةاركوحنوه قال يف مفتاح ال

  .ىقواألنه إ وعن جامع املقاصد،  ثاين الشهيدينمةاالغر إىل ومال، الدروس جعل وجهني فيه يكان حمك

  . جراء قاعدة العدلإبل ، مةام الغرالصناعة عدم اللغوية وعدى مقتض أن وقد عرفت

   : ظهر وجه قول الشرائع،صورة احتاد الوارثى نه حممول علأو، ه بالزوجإقرارمن  تقدم ممامث إنه 

 ماك، ن ولد أعطاها الربعكمل ين إ و،يف يده وله ولد أعطاها مثن ما( للميتأي  )أقر بزوجة ولو(

، )تقدم ماكشاعة ال اإل ى،مدلول النص والفتو ألنه  حقهيف صورة عدم االحتاد يعطي بقدر الزائد عنأنه 

  . )مل تصدقه إذا األوىلغرم هلا مثل نصيب ى خرأأقر بن إو( :مث قال

 ألن ،إشكالت مل يغرم شيئاً بال األخكمجعاً  أو ،تصلح زوجة أصالً ال ىخرأأقر ب إذا :أقول

  . اً لغواًإقراران ك ف،تستحق شيئاً املمتنع زوجيتها شرعاً ال

م والبنت األ: قال إذا ماكوحال اجلمع ، نكباملمتنع مث باملم أوالً  بأن أقر،سكحال الع ومنه يعلم

تقدم من عدم  ماكمها ممتنعاً فاحدإن كمل ت أما إذا ،تقدم مثله ماى  عل،تان زوجتاهاألخ: قال أو، زوجتاه

  .م قاعدة العدلكمنا احملإو، مةاالغر

ولو ، أقر برابعة أعطاها الربع من نصيب الزوجة ولو، ها ثلث النصيبأقر بثالثة أعطا ولو(: مث قال

   إليه  مل يلتفتاألولى حدإر كأقر خبامسة وأن

                                                

 



٤٧٨

  . )وغرم هلا مثل نصيب واحدة منهن

 فإن ،تزوج املريض ودخل وطلق لو ربع فيما باألقراريصح مع بقائه اإل مناإ باخلامسة قراراإل: أقول

  . رر يف حملهما قك، سنة إىل زوجته ترثه

ان الزوج مريضاً كفلو ( :ولذا قال يف اجلواهر، كن فيهن ذلكربع املمزيد من األيصح األ وعليه

وعن حواشي الشهيد ، مات يف سنته إذا  ومل يقف عند حدقراروتزوج بعد الطالق ودخل استرسل اإل

   .ىانته )ك يف مثل ذلقرارقبول اإلى  علمجاعرشاد للفخر والتنقيح اإلوشرح اإل

، قاعدة العدل إىل فالالزم الرجوع، مجايلخالف العلم اإل ألنه ،مةاوحيث قد عرفت عدم الغر

أنا : قال إذا ماك، ينقرارال اإلكمجايل باخلالف مينع عن نفوذ العلم اإل حيث إن  يف أمثال املقامكذلكو

 إذا ذاكوه، لف بديتهماكأحدمها مل ي إالّ علم عدم قتلهإذا حيث إنه ، وأنا قتلت عمرواً، قتلت زيداً

لف ك مل ي،داراً واحدة إالّ نه مل يبعأوعلمنا ب، لزيدى راألخوبعت داري ، بعت داري هذه لزيد: قال

  .كغري ذل إىل ،لقاعدة العدل، ن االستفساركمل مي إذا بل يعطي له نصفهما، عطائهما لهإب

هن وعدم احدإار كنإ و،ااكمإعدم  أو، عرفت ماى ان اخلامسة علكمإعدم الفرق بني  ومنه يعلم

  .اركناإل

حيث  تابية حتت مسلمكانت ك إذا ماك، رثهإحمذوراً يف ى مث أبد حنومها ولد أو أو أقر بزوجة ولو

بداء املنع إان ك فإن ،أشبه ما أو نفاه عن نفسه باللعان أو، قاتل أو، افركالولد والقريب  أن  أو،ترث ال

حيث ، ال فهل يقبلإو .قرارار بعد اإلكنهو من اإل يقال فال، كذل بغريمل يقر  ألنه ، قبلقرار باإلمتصالً

 أنه قراراملنصرف من اإل ألن ال يقبل أو، اً بالفردإقرار باجلامع ليس قرارواإل، الزوجة والقريب قسمان إن

  الظاهر  ،يستحق



٤٧٩

  . أملت ف،مسلم مثله أنه ليس معناه، فالن ولد فالنن إ :من قال فإن ،ظهور ال إذ ،األول

  .قرارار بعد اإلكنبداء املنع بعده من اإلإ ألن ،نه يستحق املال لزمه إأو وارثنه إ :قال إذا أما

  . ولو اعترفت الزوجة الوحيدة بالولد رجع ربعها مثناً

  .أوالد أو ان االعتراف بولدكسواء ، ذاكنصف الثمن وه إىل ان واحدةكاعترفتا رجع مثن  ولو

  .ذاكالربع وه إىل د رجع نصفهاعترف الزوج بالول ولو

 غرم هلا نصف الثمن(: قال يف اجلواهرى خرأأقر ب فإن ،ولو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن

نصف  األوىلاستعاد من  األوىليان ا واعترف الثانية باألولأقر بثالثة واعترف  فإن ،األوىلمل تصدقه ن إ

 منه ثلثا ،الثالثة إىل فيصري معه ثلثا الثمن يسلمه، سه العترافهومن الثانية املقرة ما سد، هاقرارالثمن إل

فاملسألة من ،  ويفوت منه واحد وهوسدس الثمن،له ثلث آخر عوضاً عما اغترمهى ويبق، العترافه

   .ىانته )ربعنيالثمانية واأل

  . باالعتراف الثاينمةا يف مسألة الغرشكالعرفت اإل قد: أقول

وصح االعتراف ، شرعاً بطل  أوان أحدمها ممتنعاً عقالًك فإن ،جيتمعان الن ان االعترافاكلو مث إنه 

قبل  إىل قبل عشرينن إ :قالت بنت عمرها عشر سنوات إذا ماك، الثاين  أواألولان كسواء ، رخاآل

س بأن اعترفت كانع ولو، األول بطل ،ن عمرو زوجيواآل: مث قالت، ان زيد زوجيكسنوات  عشر

 الًكفهل يبطل ، ان بعض أحدمها ممتنعاًكن إ و، عقالًك بطل الثاين المتناع ذلاألولثانياً بو،  بالثاينأوالً

الفتاة  قالت لو مثالً ، احتماالن، البعضك مبقدار ذلرخاآليصح االعتراف   البعض حىتكمبقدار ذل أو

  ان زيد زوجي منذ مخس ك :املتقدمة أوالً



٤٨٠

 األولو، ما متصادمان يف العشر سنواتحيث إ، عمرو زوجي: مث قالت، ناآل إىل عشرة سنة

 بطل بعضه فإذا، االعتراف ارتباطي ألن ،األولمل يبعد بطالن االعتراف ،  يف مخس سنواتممتنع عقالً

فالن زوج لنصفي فقط  أو، فالن زوجي يف الليايل فقط دون النهارات: تقول أن فهو مثل، رخاآلبطل 

خيرج املسألة عن رؤية العرف التناقض  ملة بني املسألة واملثال الالفرق يف اجل فإن ،رخاآلدون النصف 

 ، ففي املسألة تأملكومع ذل،  العقالءإقرارلقاعدة مشمول   غرياألولها إقرار أن ىير حىت، بينهما

  . مخر وخل ي له عل:مثل، نكاملم إىل ون من ضم املمتنعكت أن الحتمال

 ماك، ل ليلةكالدوام  ن تصحيحه باملتعة أوكمل مي إذا ا يبطلمنإف، أما مسألة فالن زوجي يف الليايل

، ان عمرو زوجها يف الليلة اجلمعة املاضيةك: مث قالت، ان زوجها يف ليايل الشهر املنصرمكنه إ :قالتإذا 

  .األولجيتمع الثاين مع  حيث ال

 ثرية تعلم مماك هنا فروعاً أن ماك، سبق فراجعها  واضحة مما،رها اجلواهركويف املقام فروع ذ

  . سبق

  



٤٨١

مل ن إ كقرب ذلاأل ،االستثناءكهل يصح البدل (: قال، رها القواعدكفيها فروع ذ ):٥١ مسألة(

 ىنكس له هذه الدار عارية أو: قال لو أما ،صدقة له هذه الدار هبة أو: قال ما لوك، قراراإلى يرفع مقتض

  . )ة بدل االشتمال لغةومن صح، قراراإلى  رفعاً ملقتضونهكففيه نظر ينشأ من 

بأن البدل ( مةاركوعلّله مفتاح ال، صحته ـ ما عن احلواشيك ـ فاملشهور ، أما األول:أقول

يتم  إمنا المكال ألن ،قراراإلى االستثناء ومل يرفع هنا مقتضى جمر يفيجر،  وعرفاً وشرعاًمستعمل لغةً

   .ىانته )بآخره

 دام ال مانه إ :وفيه، قرارمن الرجوع عن ظاهر اإلتض أنه وهو، رخاآلومنه يظهر وجه االحتمال 

جيوز العمل  يعمل به ما ال أن  أراد املقر لهفإذاصحته ى  وعل،الم مل يضركمن تتمة ال إالّ يراه العرف

ون عمله خالف كي صدقة حىت أنه له ومل يثبت أنه ثبت ألنه ،كجيوز له ذل  ـالصدقةأي ـ  اةكبالز

  . ردعهراً جيب كموازين الصدقة من

، ممسلّ له ونهك ألن ،جاز له بيعه، مصاحلهى وقف عل رث له أوإهذا البستان ن إ :قال إذا ذاكو

ال كيعمل حسب  أن يلزمنه إ :يقال ن رمباكل، ل تصرفاتهكباحة يف  اإلاألصلف، ممسلّ ونه وقفاً غريكو

مل ، مللبسه له أوكقف ملأو:  قالفإذا،  خاصةحكامل طرف موجباً ألكان ك إذا مجايلين للعلم اإلاألمر

رث خيرج اإل إذ ، خاصةأحكامرث له  من الوقف واإلالًك ألن ،كذلكواملقام ، نكجيز له صرفه يف املس

  . وقفخبالف ال منه الثلث والدين مثالً

مل  أما إذا ،التخيري يف احملذورين أو، ن وجب االحتياط اآلمجايل حاصالًان العلم اإلك إذا :أقول

  . طرف للوقف يوجب التنجيز  فالن دين وحنوهكي

 من ك ويلوح ذل،أقرب أنه  ويف التحرير،رةك جزم بالصحة يف التذ:مةاركففي مفتاح ال ،وأما الثاين

   ويف الدروس ، واحلواشييضاحالم املبسوط واإلك



٤٨٢

  . ن قبول قولهكمي

، أيهما أا يعلم من يف يده حيث ال،  يف بدل االشتمالكقرب لتعارف مثل ذلاأل وهذا هو: أقول

هذه الدار : قال إذا ذاكو ،ىنكفالالزم يف مثله مراعاة جهيت العارية والس، كلطرفه بذل فيقول لولده أو

  . مثلة من األكغري ذل إىل ،هكمل جارة زيد أوإيف ما إ اليت بيدنا

  .  حمل نظرقراراإلى ونه رافعاً ملقتضكقول جامع املقاصد بعدم الصحة ل أن ومنه يعلم

، )ببينة إالّ قضيت منها مخسمائة مل يقبل قوله ألف وقضيته أو ي علله: قال لو(:  القواعدقال يف

نه مدع للمسقط بعد أ بمةاركعلّله يف مفتاح ال  ملاكوذل،  عن املبسوط واملفاتيح وغريمهاكذل يكح وقد

  . كذلك وهو ،فالبد من البينة قرارالثبوت باإل

قضيت من  ينأل مخسمائة إالّ يطلبين ال: قال إذا ماك، التأخريفرق بني التقدمي و ال أنه ومنه يعلم

 ألنه ،تلفت مخسمائة منها قبل أو تلفت أو ،انت عندي وديعة وقضيتهاك: قال لو أما ،ألفه مخسمائة

  . اليمني إالّ منياألى ليس عل

مسني قرب لزوم اخلفاأل،  منها مخسنيكقضيت: فقال،  مائةكيل علي: قال ولو(: قال يف القواعد

، وجامع املقاصد والتحرير والدروس يضاحعن اإل يكاحمل وهذا هو، )يدعيه خاصة الحتمال قوله منها مما

  . مةالعال إليه والوجه ما أشار

 مع ثبوت املائة كيستعمل ذلإمنا  أنه العرف املشهور بني الناسن إ :يضاحقول اإل أن ومنه يعرف

 ،يلزم  حىتقراروالالزم ثبوت اإل، ان حمتمالك إذا  ال ماكالمه ذلكان ظاهر ك إذا يصح إمنا ،يف ذمته

  .فل موضوعهكي ال م جبائزكاحلألن 

  : ن قولهك مل ي،مخسني نعم:  فقال، مائةكطلبأ أال :قال ولو



٤٨٣

 ار الكنإ فخمسون ،تصديق مائة) نعم (ظاهرن إ :يقال  حىتقرارار بعد اإلكنمن اإل) مخسني(

  . ضراباًإ الم الشاعركيعد  ولذا ال، يقبل

   نين يف غمرةأذل زعم العوا

   يتنجل ن غمريت الكصدقوا ول

 مخسني ا مينع اتصال حيث إن، جري أو ،أجل أو ى،بل أو ،جاء بصدقت إذا كذلك أنه ومنه يعلم

  . انت منفردةكظهورها لو 

، ببر السكفأن، من وديعيت عنده أو ، منه ألف درهم من ديينأخذت: ولو قال(: قال يف القواعد

اعترف  ألنه كوذل، عن التحرير وجامع املقاصد يك وهو احمل)حالفم للمقر بعد اإلك ح،كالتملى دعاو

  . فلحي أو يقيم البينةما أن إ فالالزم، ره طرفهكالسبب الذي ينى ذ وادعاألخب

: قال أو، أودعته وديعة وأخذت منها ألف درهم: قال  لوكذلكوال (: مةاركقال يف مفتاح ال

ى  بسبق يد الغري عل وحنوه مما أقر فيه أوالً،نته داري مث استرجعتهاكأس أو ،ويب مث أخذته منهأعرته ث

   .ىانته )هك عن ملكخيرج بذل م للمقر والكنه حيإف، يةكله امللك ك يف ذلرخاآلى وأدع، هكمل

 أنه ثباتإيه نه أخذ منه فعلأمعترف بنه إ :يقال إالّ أن اللهم، هكنه أخذ منه ملأمل يقر ب ألنه كوذل

  . ان املأخوذ من مال املقرك

صوب  إىل واهللا اهلادي، ثرية جداًكانت الفروع كن إ و،تابكيراده يف هذا الإوهذا آخر ما أردنا 

  . وهو املوفق املستعان، الصواب

   قم املقدسة

   هجرية١٤٠٣ /حمرم /٢٢

  يالشرياز احلسيين يحممد بن املهد



٤٨٤



٤٨٥

  

  المحتویات



٤٨٦



٤٨٧

  

  كتاب التدبیر

  ٨٠  ـ٧

  

  ١١........................................ ـ في ألفاظ التدبیر١مسألة 

  ١٦................................. ـ اشتراط النیة في التدبیر٢مسألة 

  ١٩........................... ـ التدبیر المعلق بشرط أو صفة٣مسألة 

  ٣٥............................................ ـ شرط المدبر٤مسألة 

  

  فصل

   التدبیرأحكامفي 

٣٩   

  ٣٩......................... ـ التدبیر وصیة أو عتق أو إیقاع١مسألة 

  ٤٩.................................. ـ المعلق بموت المخدوم٢مسألة 

  ٥٩.....................................عض عبدهدبر ب إذا  ـ٣مسألة 

  ٦٢...................................... ـ أوالد المدبرة اآلبقة٤مسألة 

  ٦٦....................................... ـ ما یكتسبه المدبر٥مسألة 

  ٦٨..................... ـ لو جنى على المدبر بما دون النفس٦مسألة 



٤٨٨

  ٦٩.........................................جنى المدبر إذا  ـ٧مسألة 

  ٧٣.............................. ـ لو أبق المدبر بطل التدبیر٨مسألة 

  ٧٤......................استفاد المدبر بعد موت المولى إذا  ـ٩مسألة 

  ٧٦..............مال غائب ودبر عبدا ثم ماتكان له  إذا  ـ١٠مسألة 

  ٧٨........................................دبر وكاتب إذا  ـ١١مسألة 

  ٨٠......................................... ـ لو دبر حمال١٢مسألة 

  

  كتاب المكاتبة

  ٢٢٣ ـ ٨١

  

  فصل

  في بحث المكاتبة

٨٣  

  

  ٨٥...................................................روایات المكاتبة

  ٩٢...................................................شروط المكاتب

  ١٠٠.......................................صبر المولى مع عجز العبد

  ١٠٥.................................................المكاتبة عقد الزم

  ١٠٩.....................................................مكاتبة المرتد

  ١١٦....................................................شروط العوض

  ١٢٤...........................................لضمان والكفالةشروط ا

  ١٣٢.................................... كسب المكاتب لنفسه:١مسألة 

  ١٤١............................... تصرف المكاتب في ماله:٢مسألة 

  ١٥١........................ ما یشترط على المكاتب في العقد:٣مسألة 

  ١٥٣........................... ال یدخل الحمل في كتابة امه:٤مسألة 



٤٨٩

  ١٥٨............................... فطرة المشروط على مواله:٥مسألة 

  ١٦٢............................ لو ملك المملوك نصف نفسه:٦مسألة 

  ١٦٤....................................ب عبده ومات لو كات:٧مسألة 

  ١٦٦................................عانة المكاتب من الزكاةإ :٨مسألة 

  ١٧٢......................... لو اشتبه المؤدي من المكاتبتین:٩مسألة 

  ١٧٤.................................. جواز بیع مال الكتابة:١٠مسألة 

  ١٧٦............................... لو زوج ابنته من مكاتبة:١١مسألة 

  ١٧٧.........................اختلفا في قدر مال الكتابة إذا :١٢مسألة 

  ١٧٩................................ لو بان العوض مستحقا:١٣مسألة 

  ١٨٢.............................كان على المكاتب دینإذا  :١٤مسألة 

  ١٨٥.................................... مكاتبة بعض العبد:١٥مسألة 

  ١٨٧....................................... بیع العبد نسیئة:١٦مسألة 

  ١٩٠.............. لو كان للمكاتب على مواله مال وحل نجم:١٧مسألة 

  ١٩٢................................باهأاشترى المكاتب  إذا :١٨مسألة 

  ١٩٤.................................جنى عبد المكاتب إذا :١٩مسألة 

  

  فصل

  في جنایة المكاتب وعلیھ

١٩٥  

  

  ١٩٨..............................ایة المكاتب على أجنبي ـ جن١مسألة 

  ٢٠٠....................... ـ لو جنى عبد المكاتب على أجنبي٢مسألة 

  ٢٠١............................. ـ جنایة المكاتب على جماعة٣مسألة 

  ٢٠٣............................... ـ الجنایة على أب المكاتب٤مسألة 



٤٩٠

  ٢٠٤........................................ ـ لو قتل المكاتب٥مسألة 

  ٢٠٦..........................ه ـ جنایة عبد المولى على مكاتب٦مسألة 

  ٢٠٨............................ ـ عدم صحة الوصیة التملیكیة٧مسألة 

  ٢١٠............................... ـ الكتابة الفاسدة ثم الوصیة٨سألة م

  ٢١١........................هیوضع عن مكاتب أن  ـ لو أوصى٩مسألة 

  ٢١٤......................ضعوا عنه أوسط نجومه:  ـ لو قال١٠مسألة 

  ٢١٧............................ مكاتبه في مرضهأعتق إذا  ـ١١مسألة 

  ٢٢٠..............................أوصى بعتق المكاتب إذا  ـ١٢مسألة 

  ٢٢٢...............................كاتب المریض عبده إذا  ـ١٣مسألة 

  

  كتاب االستیالد

  ٢٥١ ـ ٢٢٥

  

  فصل

  في االستیالد

٢٢٧  

  ٢٣٥......................................... ـ أم الولد مملوكة١مسألة 

  ٢٣٩.............................. ـ لو مات موالها وولدها حي٢مسألة 

  ٢٤٣.....................................أوصى ألم ولده إذا  ـ٣مسألة 

  ٢٤٤..................................جنت أم الولد خطأ إذا  ـ٤مسألة 

  ٢٤٦..................................... ـ في ولیدة النصرانیة٥مسألة 

  ٢٤٧........................داألوال ـ جریان حكم االستیالد إلى ٦مسألة 

  ٢٤٩...........................................لجواهر ـ فروع ا٧مسألة 

  



٤٩١

  

  قراركتاب اإل

  ٤٨٣ ـ ٢٥١

  ٢٥٨................................. ـ ذكر األمس والیوم وغد١مسألة 

  ٢٦٢......................................اإقرار ـ التعلیق لیس ٢مسألة 

  ٢٦٤.......................... منصرف إلى المتعارفقرار ـ اإل٣مسألة 

  ٢٦٧............................... ـ لو أقر بالمعلوم والمجهول٤مسألة 

  ٢٦٨................................... ـ صور تكرار المقر به٥مسألة 

  ٢٧٨.......................ق بما ال یظلم صاحب الحقرار ـ اإل٦مسألة 

  ٢٨٢...................................كان له علي:  ـ لو قال٧مسألة 

  ٢٨٥............................لزم التفسیرأ ـ لو أقر مجهوال، ٨مسألة 

  ٢٩٦............................. ـ لو أقر بمال جلیل أو عظیم٩مسألة 

  ٣٠١.................ض ووزنهید الب ـ لو اختلف البالد في ع١٠مسألة 

  ٣٠٦..........................أردت بالغصب نفسه:  ـ لو قال١١مسألة 

  ٣٠٨................................ ـ لو فسره بما ال یتعارف١٢مسألة 

  ٣١٠......................... التمیز مقدما ومؤخرا ومتوسطا ـ١٣مسألة 

  ٣١٣.................................. ـ تفسیره للجمل مقبول١٤مسألة 

  ٣١٥................................ ـ لو أقر بشيء إلنسانین١٥مسألة 

  ٣٢٢..................................... بالمجهولقرار ـ اإل١٦مسألة 

  ٣٢٣......................علي ما بین درهم وعشرة:  ـ لو قال١٧مسألة 

  ٣٢٥......................علي درهم أو درهمان:  ـ لو قال له١٨مسألة 

  ٣٢٧...........................دفعةعلي ألف و:  ـ لو قال له١٩مسألة 

  ٣٣١......................... ـ لو أنكر المقر له تفسیر المقر٢٠مسألة 



٤٩٢

  ٣٣٣...................له ملكیة خمسة أرباع الدار:  ـ لو قال٢١مسألة 

  ٣٣٥................................... ـ في جواب نعم وبلى٢٢مسألة 

  ٣٤٢.................................... ـ لو استثنى منقطعا٢٣مسألة 

  ٣٤٦.....................اثنین وواحدّ إال له خمسة:  ـ لو قال٢٤مسألة 

  ٣٤٨....................البیتهذا ّ إال له هذه الدار:  ـ لو قال٢٥مسألة 

  ٣٥٠......................... ـ في االستثناء من غیر الجنس٢٦مسألة 

  ٣٥٤.................خمسةّ إال خمسةّ إال له عشرة:  ـ لو قال٢٧مسألة 

  ٣٥٦...................له هذه الدار ثلثها أو ربعها:  ـ لو قال٢٨مسألة 

  ٣٥٧...................................... ـ في شروط المقر٢٩مسألة 

  ٣٦٦.............................. ـ لو ادعى البلوغ باالحتالم٣٠مسألة 

  ٣٧٠................................... ـ في شروط المقر له٣١مسألة 

  ٣٨٢................................. ـ لو كان الحمل متعددا٣٢ألة مس

  ٣٨٦...........................هذا لفالن بل لفالن:  ـ لو قال٣٣مسألة 

  ٣٩٥...........................عندي ودیعة هلكت:  ـ لو قال٣٤مسألة 

  ٤٠٠............................ شيء ثم قطعي عل: ـ لو أقر٣٥مسألة 

  ٤٠٢.................................ابتعت بخیار:  ـ لو قال٣٦مسألة 

  ٤٠٤.........................له علي دراهم ناقصة:  ـ لو قال٣٧مسألة 

  ٤١٠..............................العربیة ـ لو اقر األعجمي ب٣٨مسألة 

  ٤١٣....................................... ـ هل یصح البدل٣٩مسألة 

  ٤١٦.................................. ـ انقالب المنكر مدعیا٤٠مسألة 

  ٤٢٠........................................ بالنسبقرار ـ اإل٤١مسألة 

  ٤٣٣............... ـ هل یثبت النسب بدون تصدیق المقر به٤٢مسألة 



٤٩٣

  ٤٤١............................نفاه أن  بالنسبة بعدقرار ـ اإل٤٣مسألة 

  ٤٤٦.................... ـ لو اعترف بعض الورثة دون بعض٤٤مسألة 

  ٤٥٣................................قرت الزوجة بالولد ـ لو أ٤٥مسألة 

  ٤٥٦...............................نوة میتبنسان بإ ـ لو أقر ٤٦مسألة 

  ٤٥٩............................حدى زوجتیه ـ لو أقر بابن إل٤٧مسألة 

  ٤٦٤....................................... ـ ما یثبت النسب٤٨مسألة 

  ٤٦٧......................له ذریة، ففسرها باألحفاد:  ـ لو قال٤٩مسألة 

  ٤٧٤.................................... ـ لو أقر بزوج المیتة٥٠مسألة 

  ٤٨١............................ ـ هل یصح البدل كاالستثناء٥١مسألة 

  

  




