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  تصحيح امللفمت : مالحظة

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

  

  

  

  

  

  

  

  الفقه

  الرابع والسبعون ءاجلز



٢



٣

  

  

  

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  السيد حممد احلسيين الشريازي

  دام ظله

  

  انمياجلعالة واألكتاب 

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان



٤

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

  حارة حريك، بئر العبد، مقإبل البنك اللبناين الفرنسي: العنوان

  



٥

  

  

  

  

  كتاب 

  اجلعالة



٦

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

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

  .قيام يوم الدين إىل الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم

   



٧

  

  الجعالة كتاب

  

   :كمال ابن قال ،جعل مصدر مياجل تيبتثل أا ينياللغو نيب املشهورو

  لفعال فعالة فعولة

  جزال ديوز األمر سهلك

 نإو ،واحد الشرعو العرفو اللغة يف هوو ،هريغو كاملسال به صرح ماك ،شهرأ سرهاك ولعل

  .اتيقاعاإلو العقود سائر يف الشأن هو ماك ،اتيخصوص له جعل الشارع انك

 شرعاًو ،كذل لغةنه إ :فقوهلم ،فعلهي ءشي ىعل نسانلإل علجي ما :لغةً أنه واحد ريغ ركذ قدو

 الشرائط ادةيز أرادوا أمك ،كذل ىعل دالة غةيبص مقصود حملل عمل ىعل بعوض االلتزام إنشاء

 يف عتربي ما شرعاً فيه يعترب أنه يف إشكال ال نعم، آخر ءشي الشرع يفو ءشي اللغة يف أا ال ،ةيالشرع

  .اتيقاعاإلو العقود من غريه

  .كذل ىعل هيبقسم مجاعاإل بل ،تهايمشروع يف نياملسلم نيب خالف ال :اجلواهر يفو

  . )١(ريبع محل هب ءجا ملن :تعاىل قوله :تابكال من هيعل دليو

   دلي مل ما عةيالشر هذه يف جةح السابقة حكاماألصول أن األ يف رناكذ قدو

                                                  

. ٧٢اآلية : سورة يوسف) ١(



٨

 تراض عن جتارة :تعاىل قوله شملهيف أيضاً التجارة يف داخل هو بل ،منه هذاو نسخها ىعل ليدل

 ،)٢(بالعقود أوفوا آمنوا نيالذ هايأ يا :سبحانه قوله يف داخل عقداً ونهكب القول ىعل بل ،)١(مكمن

عليه ( الصادق عن ماك ،منها )العهود( إرادة ىعل ًءبنا )بالعقود أوفوا( قيمصاد مننه إ :اجلواهر يفو

   .)السالم

عليه ( لعلي عقد )صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسولن إ :)عليه السالم( )٣(اجلواد عن ما رجعي هيلإو

 عقدت اليت بالعقود أوفوا آمنوا نيالذ هايأ اي :اىلتع اهللا زلنأمث  ،مواطن عشرة يف باخلالفة )السالم

  .)عليه السالم( نياملؤمن مريأل ميكعل

   .بعقد سيلو إيقاع بأنه قلنا إذا مايف شملي حىت العهد ركذ أنهكو

 ابن عن ،)٤(هريتفس يف اشييالع رواه ما إىل )عليه السالم( الصادق عن تهيبروا اجلواهر أشارو

 وفواأ آمنوا نيلذا هايأ اي :وجل عز اهللا قول عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا سألت :قال ،سنان

  .العهود :قال ،بالعقود

 أن يف الفرق وعدم ،املعىن ادةيز لقاعدة ،ارد من ءالوفا ىعل داللة أشد يفاءاإل ونيك أن بعدي الو

 أنهكو ،ءالوفا دون يفاءاإل ءورا ديالشد ميالتصم ونك بعد ضار ريغ هيف صةينق أو ادةيز الو ءوفا همايلك

   .ءالوفا خبالف مشدداً يفاءاإل ونيك لذا

 العقود :قالي وال ،ةيالدول اتاملعاهد :قالي ولذا ،العقد من داللةً أشد العهدن إ :قالي رمباه مث إن

   مبعىن فالعهدة ،نيباعتبار أما الظاهر نكل ،ةيالدول

                                                  

. ٢٩اآلية : ءسورة النسا) ١(

. ١اآلية : سورة املائدة) ٢(

. ١٩١ ص٣٦ج:  والبحار،٤١٣ ص١ ج:تفسري الربهان) ٣(

. ٣ ح من أبواب النذر والعهد٢٥  الباب٢٠٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(



٩

 :قاليو ،عقديت يف :قالي الو ،عهديت يف :قالي لذاو ،ارجياخل األمر مبعىن العقدو النفسي االلتزام

   .عيالب عهد :قالي وال ،عيالب عقد

 لشميو ،املوثق العهد العقدو ،مبعىن ءوالوفا يفاءاإلن إ :ليق( :اجلواهر قول يف النظر وجه لمعي منهو

 ليوحتل رسله ءايوأوص ورسوله هيول ةكيومل به مياناإل نم اهميإ لزمهأو عباده ىعل اهللا عقد لماك هنا

 نوناملؤم عقدهي ما لكو ،هينواهو وأوامره حدوده ةيورعا وسننه بفرائضه انيتواإل حرامه ميوحتر حالله

 من شملهاي ما إرادة ىعل دلي مما كذل ريغو ،احملظورة ريغ واملعامالت ناثاإل عقود من أنفسهم ىعل

  .)١()مهاريغو اثريوامل العقد

 ةياملرو اتياالرو من مجلة والقاعدة ةياال من ركذ ما إىل ضافةباإل لةاجلعا ىعل دليف انك فكيو

   :اخلاصةو العامة عن

 ال :فقال ،الضالةو اآلبق جعل عن تهسأل ،)عليه السالم( الصادق عن ،وهب بن وهب خربك

   .)٢(بأس

 تبعهو رامةكال مفتاح يف قال نإو وهب خربك هو سيلو، )٣(بيالتهذ يف املروي مسمع خربو

   .اجلملة يف دايريأن  إالّ اللهم ،مسمع خرب حنوه بأن :اجلواهر

  .)٤( )عليه السالم( هيأخ عن ،جعفر بن علي خربو

 عنو ،بأس ال :فقال ،جعال هيعل أخذيف للناس ءواالد عاجلي الرجل عن )عليه السالم (الباقر لئسو

   .)٥(به سبأ ال :فقال ،نهكسيف مرتله من تحولي أن ىعل الرشوة رشوي الرجل

                                                  

.١٨٨ ص٣٥ج: جواهر الكالم )١(

. ١ حللقطة من كتاب ا٢١  الباب٣٧١ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(

  . ١٢٠٣  الرقم٣٩٨ ص٦ ج:التهذيب) ٣(

. ١ ح من كتاب اجلعالة١  الباب١١٢ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

. ١ ح من أبواب ما يكتسب به٨٥  الباب٢٠٧ ص١٢ ج:الوسائل) ٥(



١٠

 مرناأ رمبا :فقال ،أمسع أناو )عليه السالم( اهللا عبد أبا سأل أيب مسعت :قال ،سنان بن اهللا عبد خربو

   .)١(بأس ال :قال ،جعال له جعلفن ةياجلارو الدارو الغالمو رضاأل لنا يشتريف الرجل

 اجلعل فطلب دابة بآبق ىأت من :قالنه إ ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،سالماإل دعائم عنو

   .)٢(له جعل ونيكأن  إالّ ءشي له سيفل

 إذا عيني ،)٣(بواجب كذل سيل :قال ،اآلبق جعل عن لئسنه إ )عليه السالم( نياملؤمن أمري عنو

  .كلذل استأجر نيك مل

   .أيضاً بعضها تأيت اليتو اتيالروا من كذل ريغ إىل

 اآلبق فرد ،جمهوالً ونيك قد العمل فإن ،تهايمشروع إىل تدعو احلاجة بأن أيضاً استدل اجلواهر يفو

   .واضح هو ماك جارةاإل عقد به قومي ال مما كذل وحنو الضالةو

إالّ  اجلعل ىعل دلي ال احلاجة نأل ،أوىل انك عنها ردعي مل الشارعو ةيعرف معاملة بأا أبدله ولو

 ونيك مصلحة هيف ما لك بأن العامة استدالل مثل فهو ،له اجلعل من البد إليه تاجحي ما لك أن مةيبضم

 بالصلح احلاجة رفع انكمإ إىل ضافةباإل هذا ،مناقشة حمل ىربكال أن املعلوم منو ،اهللا مكح كهنا

   .مصادرة شبه كبذل جارةاإل اميق عدم أن ىعل ،حنوهو

 احلاجة نبأو ،السنةو تابكبال اجلعالة جلواز استدل ثيح رامةكال مفتاح عن أخذه أنه الظاهرو

   اآلبق ردك جمهوالً ونيك قد العملفإن  ،كذل إىل تدعو

                                                  

. ١ ح من كتاب اجلعالة٤  الباب١١٤ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  . ١ ح من كتاب اجلعالة٥  الباب٤٨ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

. ٢ ح من كتاب اجلعالة٥  الباب٤٨ ص٣ ج:املستدرك) ٣(



١١

 متربع وجدي أن قلو ،كذل رد إىل ةيداع احلاجةو هيف جارةاإل عقد نكمي الو ،كذل حنوو الضالةو

 يف املصنفك روهاكذ مجاعةو ،جائزة انتكو العمل جهل مع هيف اجلعل بذل حةباإ إىل الضرورة فدعت

   .اللقطة عقد

 من :قولي أن فهو ابجياإل أما ،اللواحقو حكامواأل ابجياإل يف النظر( :الشرائع ففي ناك فكيو

   .)ذاك فله ذاك فعل أو ضاليت أو عبدي رد

 من :قولهك ،لزمهي عوضب واستدعائه العمل يف ذناإل ىعل دال لفظ لك غتهايصن إ :رةكالتذ عنو

 نظر يف املقصودة احملللة عمالاأل من كلذ أشبه ما أو حائطاً يل بىن أو ثويب يل خاط أو عبدي رد

   .ءالعقال

  .بعوض الفعل يف ذناإل ىعل دالة غةيص أا من الدروسو ريالتحر عن وحنوه

   .ذاك فله العمل ىعل الدال اللفظ من أشبهه ماو ذاك فعل أو ضاليت أو عبدي رد نم :القواعد ويف

 ةاملعاطا أو اللغات بسائر لمكالت أو ،رددتن إ مبثل صحي الإو املثال باب من وركاملذ أن ىفخي الو

 من أو يتزوج تصار من أو يل زوج من إىل بالنسبة كذل صحي ماك ،تابةكالو شارةاإلك اللفظ بدون

 مكاحلا إىل بالنسبة املرتد قتل من أو ،زوجيت طلق من أو زوجي من طالقي أخذ من أو زوجي صار

 ءسواو ،اخلاص أو ،مكاحلاك العام الويل من انك ءسوا ،كذل أشبه ما أو ديي قاطع دي قطع من أو ،مثالً

 نسك من مثل ،غرض له انك بأن ال أو سهكي يف نفعه دخل ءسواو ،هيعل املوىل أو لنفسه اخلاص انك

   .األمر هذا يف غرض له مناإو الشارع كبذل رتبطي ال ثيح ،الينالف البلد شارع

 كفل دابيت رددتن إ :ديلز قال إذا ماك ،هايف رائطهش عتاجتم إذا عقداً تقع اجلعالة أن الظاهر مث

   ونهك لعدم نئذيح وجه ال إذ ،الرد فعل أو ،قبلت :فقال ،ذاك



١٢

  .عرفاً نهمايب تعاقداً ونهك بعد عقداً

 دهيأ والشارع ،عرفاً جعل ذاكهنه إ :هيف ،عقداً ونيك فال املنجز نشاءاإل عن خال بأنه القولو

  .مرة ريغ هيعل نبهنا ما ىعل الشارع ردع معد فييك بل ،طالقاإل ليبدل

 العرف راهي الو ،نئذيح للعقد طرف ال إذ ،ذاك فله دابيت رد من :قال إذا مايف اًإيقاع تقع أا ماك

   .ةيإيقاعو ةيعقد ةيالوصك فهي ،عقداً

   .القبول مبرتلة مثالً دابته رد أحدهم فعل :قالي ال

 يف كمتاع ألق :مثل فهو ،وركاملذ ليالترت فييك ال قداًع ونهك العرف ةيرؤ عدم بعد :قالي نهأل

 قوله العرف ىري ال ولذا ،ذاك فله متاعه ىألق من :قال أو ،عقداً العرف راهي فهل ،بدله يعلو البحر

   .عقداً )١(ريبع محل به ءجا ملنو :سبحانه

 فعلك هو بل ،ةيالعقد ىعل ئاًيش ستحقي مل أشبه ما أو زيمم ريغ طفل أو جمنون عمله ذاإف هيعلو

 ثالثة ىعل الشخص فعل فإن ،القصد العتبار أيضاً االستحقاق عدم فالظاهر ةييقاعاإل ىعل أما ،وانيح

  :أقسام

 ةيالشرع دلةاأل طالقإل ،عرفاًو شرعاً وجوبه يف إشكال الو ،البدل أخذ بقصد ونيك قدإذ 

  .عرفت ما ىعل ةيالعرف إىل ضافةباإل

 بقصده نفسه عمل احترام ذهبأ ألنه ،البدل وجوب عدم يف إشكال الو ،التربع قصدي وقد

  .التربع

 ،االستحقاق عدم القاعدة ىمقتضو ،علمه دون أو باجلعل علمه مع احدمهأ بقصد ال ونيك قدو

 ال ثيح هريغي مل الشارعو ،قصدي مل إذا ما دون احترامه العامل قصد إذا العمل احترام روني العرف نأل

   .رييالتغ ىعل ليدل

                                                  

. ٢اآلية : سورة يوسف) ١(



١٣

   .استحقاق ال قصد ال ثيح زياملم ريغو انون مثل ففي هيوعل

 صحاأل( :اجلواهر الق لذاو ،مطلقاً اًإيقاع أو ،مطلقاً عقداً اجلعالة جعل من ةيمتام عدم علمي منهو

 ةيفكيب فعلها له انك نإو ،كذل بدون تصح بل ،اجلعالة يف املصطلحة العقود يف عتربي ما اعتبار عدم

 عدمهو البدل استحقاق جهة من رهكذ مايف انك نإو ، )١()نئذيح هيف عتربي ما اعتبار بعدي ال بل ،العقد

 قصده اعتبار ىدعوو ،مفقود املانعو موجود ياملقتض( :قال ثيح ،تأمل رناهاكذ اليت واردامل بعض يف

 ظاهر بل ،خالفها دلةاأل إطالق ىضتمق بل ،عليها ليلد ال بالعوض الرجوع يف ابهجيإل جواباً بالعمل

  .)٢()االستحقاق الو التربع قصد ىعل ال بالرد لرجوع ايف ءتفاكاال احتمال القواعد يف الفاضل

 بقصد زياملم فعل يف الفرق احتمالو ،عقايواإل العقد نيب للفرق تامة فائدة هممن ظهري مله مث إن

 صحي زيفاملم ،ظاهر ريغ يقاعاإل خبالف معه للعقد الطفل ةيهلأ لعدم صحي مل عقداً انكن إ بأنه البدل

   .احلجر تابك يف رناهكذ ماك معه العقد

 بقصد ال العامل فعل لو ما يف الفائدة تظهرو( :قائالً كاملسال رهكذ مايف النظر هوج ظهري منهو

 مع الصيغة هوو له ياملقتض لوجود العوض ستحقي :األول ىفعل، ابجياإل بعد التربع بقصد الو العوض

 ،الفعل جمرد هو سيل الفعلي القبول من املعترب نأل ،عمل قد انك نإو يستحق ال :الثاين لىعو ،العمل

  .)٣()الةكالو يف هيعل نبه ماك ،جلهأل هيف الرغبةو الرضا انضمام من معه البد بل

 كذل مع هيف البد بل ،هيف لكو ما بفعل العقدي قبوله يف ءتفاكاال عدم هو الةكالو يف رهكذ ماو

 ونيك ال بدوا أنه باب من الرغبة كاملسال ركذ أنكو ،ردي أن قبل وقوعهو والرضا بالرغبة نهاقترا من

   حاصل أن من رامةكال مفتاح رهكذ ما هيعل ردي فال ،اًياريختا العمل

                                                  

.١٩٢ ص٣٥ج: جواهر الكالم )١(

.١٩٠ ص٣٥ج: جواهر الكالم )٢(

.١٥٠ ص١١ج: مسالك األفهام) ٣(



١٤

 الشتراطها وجه فال الرغبة ماأو ،ابجيلإل القبولو الرضا وجه ىعل بالفعل أيتي أنه كاملسال المك

   .منها فاملعرو باملعىن

 بن علي خرب يف الرضا ىعل األمر علق ،ةيمدخل هلا أن ال ةيمقدم الرغبة أن من رناهكذ الذي لذاو

 عشرة يكعطأ :لرجل قال رجل عن سألته :قال ،)والسالم الصالة همايعل( ىموس هيأخ عن ،جعفر

   .)١(بأس فال يرضن إ :قال ،كذل له لحي هل ،ينكوتشار كعمل وتعلمين دراهم

إذا ( أن احتمالو ،زياملم ريغو انون بفعل االعتبار عدم من رناهكذ ما أيضاً ديتؤ ةيالروا ذهه بل

 يف األمر ظهور بعد تام ريغ ،للجمل املتعقب ءاالستثنا ىمقتض حسب ىعل )ينكتشار(ـ ب مرتبط )يرض

   .نيمرلأل داًيق ونهك

 الراد ستحقي مل ،ذاك فله ضالته رد من :فالن قال :وقال املخرب ذبك ولو( :قال القواعد مث إن

   .)ضمني مل ألنه املخرب الو كاملال ىعل

 ملو ضمني مل املخرب بأن علله مث ،املقاصد جامعو ريوالتحر رةكالتذ يف ماك :رامةكال مفتاح ويف

 ذبك قد املخرب انك فإن كاملال وأما ،الضمان وجبي ال هوو ذبك أنه الباب يف ما ىقصأو ،لتزمي

  .منه وقع طيفالتفر سأليو فحصيو تثبتي أن الراد ىعل انكو ،أيضاً ءشي هيعل نيك مل هيعل

 ماك املخرب ىعل الو بل ،هريغو صللأل ئاًيش كاملال ىعل الراد ستحقي مل( :فقال اهراجلو تبعهمو

 حمل ال الغرور قاعدةو ،ضمانه وجبي ال ذبهكو ،هريغو أيضاً صللأل هاريغو أيضاً القواعد يف به صرح

   .)خربه ىعل لهيتعوو والتفحص التثبت هكبتر منه وقع طيالتفر ونك ضرورة ،هنا هلا

                                                  

. ١ ح من كتاب اجلعالة٦  الباب١١٥ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



١٥

 االعتماد صحي ما اًريثك إذ ،ىاملدع من خصأ قاموهأ الذي ليالدل فإن ،روهكذ ما يف ما ىفخي الو

 هريلغ قدم إذا لذاو ،الغرور ليدل مشول يف كذل فييكو ،عرفاً أو نيعادل نيشاهدك شرعاً املخرب ىعل

 بنائهم وضوح مع أيضاً هنا المكال هذا أيتي أن الالزم انك له نيك مل نه أظهر مث له أنه بعنوان اماًطع

 من ريثك يف احلاصل ريفالع بيالتسب ارياملعو ،مثلةاأل من كذل ريغ إىل ،املقدم إىل رجعي مغرور أنه ىعل

   .اجلعالة مورد منهاو املوارد

  .حملل مقصود عمل لك ىعل تصحو :قال اجلواهر مث إن

  .جمهوالً انك نإو حملل مقصود عمل لك هوو ،هيعل جارياالست صحي ما لك هوو :القواعد ويف

.خالفاً هيف أجد ال :رامهكال مفتاح يفو

 ريالتحرو الشرائع ويف هايف ونص ،حملالً العمل ونك اشتراط عن اخلالف رةكالتذ يف ىنف وقد

 ىاستق من :قال فلو ،ءللعقال مقصوداً العمل نوك شتراطا ىعل هاريغ يفو والدروس واللمعة رشادواإل

 الًيل ريخط موضع إىل الذهاب مثلهو ،صحي مل مقصوداً ءالعقال عدهي ال مما الفرات يف رماهو دجلة من

   .مقصودة ةيغا ريبغ

 املقصود ريغ عن وانصرافها ،واحمللل املقصود إىل بالنسبة دلةاأل إطالق نيالشرط ىعل ليالدلو :أقول

 ريغو ماًحمرو ،ديلز مقصوداًو حملالً العمل انك فلو ،يلكبال ال اخلاص بالشخص االعتبارو ،احمللل ريغو

 حملالً بنفسه انك نإو ،صحي مل لعمرو عقالئي مقصود ريغ أو حمرماً انك لوو ،صح ءللعقال مقصود

   .نيوركاملذ االنصرافو طالقاإل ىمقتض كذل نأل ،ءللعقال مقصوداً

 صحت االضطرار جهة من له جائزة انتكو ،ذاك تهيأعط مخر بشربة ينءجا من :قال ذاإف هيعلو

 مثالً ضةيمر انتك إذا ماك فهو ،مثإ معه للمتعاون نيك مل مثاًإ للمستعمل نيك مل ثيحو ،اجلعالة

   ،احملرم ريغ هلا ةياجلراح ةيالعمل ىجرأو



١٦

 جازةإ للمضطر الشارع جازةإ من وماملفه فإن ،هلا جائز أنه ىمبقتض كذل بيللطب وزجيه حيث إن

   .للمتعاون اضطرار الو املتعاون ىعل حمرماً وبالذات أوالً انك نإو ،معه للمتعاون الشارع

 أو املذهب أو ديالتقل أو االجتهاد خمتلف يف ناًيد أو مذهباً أو اجتهاداً ةياحلل ىري اجلاعل انك لوو

 الرضاعة من هأخت وهي أةمراال هذه ىعل يل عقد من :قال إذا ماك ،ةياحلل ىري ال لعاملا نمايب ،نيالد

 ،ذيالنب ذا يل ءجا من :خالفامل قال أو ،حرمتها العامل ىري نمايب ،ةياحلل ىريو رضعات بعشر

 صحي فهل ،احلرمة املسلم ىري نمايب ،بنيت ىعل يل عقد من :اوسي قال أو ،احلرمة ىري عييالشو

 هو مناإو ،باحلرمة قطعي علم ال األول يف إذ ،لكال يف الصحة الظاهر ،العامل باعتبار ال أو اجلاعل بارباعت

 يفو ،املقام مثل عن منصرف التعاون ليدل فإن ،مثاإل ىعل تعاون العامل من سيفل ،ديتقل أو اجتهاد

   .اإللزام قانون باب من ونيك نيخرياأل

 لنسبةبا الواقعي مكاحل نأل ،نيخرياأل يف صح ةياحلل العاملو احلرمة اجلاعل ىرأ بأن سكانع ولو

 ال ألنه حمرمة املسلم حةيذب هودييال ىري انك إذا ماك ،عياجلم مكح هوو ةياحلل همايف العامل إىل

 ونيك ال أن وجبي العامل عند ةياحلل حيث إن ةياحلل بعدي فال األول يف أما ،له اهلايكإ صحة يف إشكال

 إطالق شملهيف ،مثاًإ معه التعاون ونيك حىت اًيقطع حمرماً علهجي ال لاجلاع عند احلرمةو ،مثاآل مع متعاوناً

   .تأمل نوع هيف انك نإو ،ةيالعرفو اجلعالة أدلة

 هذه ذبح من :البقر عباد من ألنه مثالً البقر حذب هيعل رمحي الذي افركال قال لو أنه علمي تقدم مماو

 الذي املسلم أما ،البقر ذبحو منه اجلعل أخذ سلمللم صحي نهإف ،ذاك له انك بالشوارع بةياملس اربقاأل

   فهل ختاأل احكن عنده رمحي



١٧

   .فتأمل ،اإللزام قاعدة باب من كذل بعدي ال ،ذاك فله هأخت حكن من :للمجوس قولي أن صحي

 باب من اجلعل عطائهإب أمرنا ،راجعوناو حمرم ىعل جعالً العامل مع ناًيد املتفق افركال جعل ذاإو

  .لزاماإل قاعدة

 ال راجعونا ذاإف ،خرلآل اجلعل أحدمها جعلو ،ةيواحلل احلرمة يف ناًيد نيخمتلفن افراك انكإذا أما 

 جعل إذا ماك عندنا حراماً انكإذا  أما ،عندنا حالالً انك إذا مايف باجلعل مكباحل نفيت أنه يف كش

 ،راجعوناو اوسي من علاجل ديريو هأخت هودييال فتزوج ،هأخت تزوجي هوديي لكل جعالً اوسي

 العامل عند حملالً انكإذا  أما ،عندناو العامل عند حمرم العمل نأل ،له اجلعل ءعطاإب مناكح عدم فالظاهر

 باجلعل مكحن ناإف ،راجعوناو هأخت جيلتزو جعالً للمجوسي هودييال جعل إذا ماك اجلاعل عند وحمرماً

   .هأخت احكن حيبي اوسي حيث إن ،اإللزام قانون باب من

  .باملخالف افركال بدلنا إذا ماك ،املسألة فروع سائر حال علمي تقدم مماو

 اجلعل هل اعول احمللل العمل أن لمامك من ظهري ماك عندهم خالف الو إشكال اله مث إن

 هيعل تصح فال ،خراجهإ من البد رامةكال مفتاح ففي الواجب أما ،روهكاملو املندوبو املباح شملي

 الربهان وجممع والروضة كواملسال والدروس رةكالتذ يف نص وقد ،جارةاإل هيعل تصح ال ماك جلعالها

   .صحي مل ذاك فله ضةيالفر ىصل من :قال فلو ،واجباً ونهك عدم اشتراط ىعل حياملفاتو ةيفاكوال

 ىلإ بالنسبة جارةاإل صحة )الفقه( مباحث بعض يف رناكذ ألنا ،كذل صحة الظاهر نكل :أقول

 نقل أن بعد نهإف ،كذل إىل اجلواهر يف مالو ،هريغو فائيكال مثل عن فضالً ،أيضاً التعييين ينيالع الواجب

 ىعل العوض أخذ جواز عن البحث اسبكامل يف تقدم قد( :قال الواجب ىعل اجلعالة صحة عدم عنهم

   الشرعي الواجب



١٨

 ةريالس جرت اليت الصناعاتك ،بالعوض خراآل من واجباً انك ما إالّ فائيكالو ينيالع والتوصلي

 صلاألن إ :قالي وقد .اًيفائك واجباً ها أصلانك نإو ،به شخاصهاإ وجوب بل عنها العوض أخذ ىعل

 ليبدل خرج ما إالّ هريغ إىل راجع عمل ىعل صحته ستعرف الذي اجلعل خصوصاً العوض أخذ جواز

   .ديج هوو )الواجب عن العوض تناول نايفي ال وجوباً ونهك ثيح من فالوجوب الّإو ،هريغو إمجاع من

 العمل وقت انك إذا مايف هو مناإ قالوا ما ىعل الواجب أو احلرام ىعل اجلعالة صحة عدم مث إن

 إذا ماك ،صح جائزاً العمل وقت نكل حراماً اجلعل وقت انك ذاإف ،بعده أو اجلعل وقت ال ،مثالً حراماً

 ،اجلعل أخذ له صح خالد فتزوجها فطلقها ،ذاك فله تزوجها من :اجلاعل قالو ديز زوجة هند انتك

 مل زوج ذات انتك إذا ماك حراماً العمل وقتو ،ةيخل انتك إذا ماك حالالً اجلعل وقت انك لوأما 

   .صحي

  ).املضاربةك جائز عقد ألنهجمهوالً  العمل ونيك أن وزجي( :قال الشرائع مث إن

 فقد جمهوالً العمل انك إذا تصحأا  أما ،جمهوالً انك نإو :العالمة قول عند رامةكال مفتاح يفو

 كالاملسو املقاصد جامعو واللمعة والدروس رشادواإل ريوالتحر رةكوالتذ والشرائع املبسوط يف هيعل نص

   .حياملفاتو ةيفاكوال الربهان وجممع والروضة

 من إالّ خالفاً هيف أجد ال :قلت ،الوفاق موضع هنا بالعمل العلم اشتراط عدمن إ :الروضة يفو

 جمهوالً انك لو العمل أن علميلو :قال مث ،جرةاألو العمل ينيتع نيبشرط وتصح :قال ،لةيالوس صاحب

   .اجلملة يف اهول فمرادهم ،هيعل اجلعل صحي ال ةيلكبال



١٩

 ،سبةبالن مقام لك يف الغررو ،غرر هايف ونيك ال أن لزمي إذ ،القاعدة ىمقتض هو رهكذ ماو :أقول

 هي هل العامل علمي الو الدابة رد من مثل اجلملة يف لةاجلها أما ،السابقة بتكال بعض يف رناهكذ ما ىعل

 أو ةيالبن يقو أا هل أو ،ريبك أو ريصغ محار الدابة أن هل أو ،فرسخ مائة أو فرسخ إىل شردت

   .عرفت ما ىعل ةيالعرف إىل افةضباإل هيعل مجاعاإل قام لذاو ،كذل ىعل اجلعالة ءلبنا بأس فال ،فهايضع

 علمي ال أن مثل ،املطلقة اجلهالة عدم رادتهإ احملتمل من إذ ،املخالفة لةيالوس صاحب من علمي مل بل

 أو ناريد هي هل علمي الو ،ضاليت رد من :قوله مثل ،كذل مثل أو بغل أو فرس أو محار هي هل العامل

 ثيحب وجه لك من اهول خراجإ رادتهإ نكمي لةيالوس عن مان إ :اجلواهر يف قال ولذا ،تابك أو دابة

 العمل ونك هيعل صدقي الذي الضالةو اآلبق رد عملك ،اجلملة يف اهول ال عرفاً به اجلعل صحي ال

   .الفقه اتيقطع من مثله ىعل اجلعالة جواز بل ،املزبور باملعىن ناًيمع

 علمي مل إذا ماك ،اًيليتفص أو اًيمجالإ علماً به مالعل أو باجلاعل اجلهل نيب فرق ال أنه علمي منهو

 أو عمروو ديز أنه علمي مل أو ،البلد أهل من همريغ أو ركب أو عمرو أو ديز جعل الذي هل العامل

 ديز هو العقد ريجي الذي هل املشتري علمي مل إذا ماك ،املعامالت سائر يف صحي كذل مثل بل ،أحدمها

   .كبذل العلم لزوم ىعل ليدل ال إذ ،مثالً البلد أهل من إنسان أيأنه  أو ،كاملال عمرو أو كاملال

 أن نيب عنده فرق ريغ من امرأة جيتزو الرجل أراد إذا ماك ،احكالن إىل بالنسبة كذل مثل ريجي بل

 املرأة هذه تزوجي نهإف ،ىالصغر أو ىربكال هي ديز بنت انتك إذا أو ،عمرو بنت أو ديز بنت ونكت

   احلاصلو ،لعقدا جتري اليت



٢٠

 مشل الغرر تحققي مل لماكف ،)١(الغرر عن )صلى اهللا عليه وآله( النيب لنهي ،الغرر هو الضار نأ

   .املوضع كذل طالقاإل

 إذا ماك ،جارةاإل أو اجلعالة حنو ىعل وقع األمر بأن العامل أو اجلاعل علمي ال بأن بأس ال كذلكو

 أو ديز نفس هو ردهي الذي بأن علمي أن اجلاعل يف شترطي ال كذلكو ،األمر يف اكش مث مثالً أوقعاه

 أما ،صحي مل مثالً لبكال شملي مل ذاإو ،صحته يف ىفك نياألمر مثل شملي اجلعل انك ذاإف ،مثالً لبهك

 ستحقي مل الإو ،سبب ألنه اجلعل استحقاقه يف إشكال فال هكمال بقصد انك فإن ديز لبك به ءجاإذا 

   .أوىل هنا احلق عدم فإن ،اجلعل أخذ قصد بدون الرد مسألة يف متقد ملا

 بالعلم أو قرارهإب ثبتو صاحبه ءغراإب ماملعلَّ لبكال خذهفأ ،ذاك فله سارقي وجد من :قال لو مث

 مل الشارع نأل ،ستحقي مل قانوناً ثبت نإو شرعاً ثبتي ملإذا  أما ،اجلعل ستحقي أنه كش فال ،سارقأنه 

 مل سكانع نإو ،أعطاه العامل علمي مل نإو اجلاعل علم لو مث ،اجلعل تحقسي فكيف سارق أنه صدقي

   .التقاص له ونيك أن بعدي

 نأل صح ،ناريد فله عين حج أو ثويب خاط من :قال فلو ،اجلهل شترطي الو( :قال القواعد مث إن

  ).العلم مع جوازه ةيأولو ستلزمي اجلهل مع جوازه

 العمل ىعل اجلعالة تصح ال هيف قالوا مإف ،نيالوجه أحد يف ةيعالشاف املخالف :رامةكال مفتاح يفو

   .املعلوم

                                                  

. ٣ حتجارة من أبواب آداب ال٤٠  الباب٣٣٠ ص١٢ ج:الوسائل) ١(



٢١

 ،عرفت ما ىعل ةيالعرفو دلةاأل طالقإل كذلو ،القواعد رهكذ ما هو القاعدة ىتضمقو :أقول

 ،عرفت ما هيف نكل ،املعلوم ىعل ال اهول ىعل انك ما هي ةيالعرف اجلعالة أن إىل نظر الشافعي أنكو

 ماك أوىل ،درهم فله عين حج أو هذا ثويب خاط من حنو ىعل املعلوم ىعل صحتها( :اجلواهر يف لقا ولذا

   .)واضح هو

 علماني الو ،ضاليت رد من :قال إذا ماك ،كذل بعد علمي الذي اهول ىعل صحتها علمي تقدم ومما

  .خرياأل إىل ضالته اعلاجل علمي مل لوو بل ،العمل إرادة نيح كذل بعد تهضال علمي مناإو ،قوله نيح

 ،هو ما علماني الو البحر يف ءشي منه سقط إذا ماك ،اًيعرف انك نكل ،أحدمها علمي مل لو ذاكو

  .أخرجهو العامل فغاص ،ذاك فله البحر يف مين وقع ما أخرج من :فقال

   .ستحقي اجلعالة ريتقد ىعل أنه بقصد عمل نهكل ،ال أم جعل هل العامل علمي مل لو ذاكو

 انك أنه إذا بقصد عمل نهكل ،ريبك أو اجلعالة منه صحي ال صيب اجلاعل هل علمي مل إذا كلذكو

   .الصور من كذل ريغ إىل ،للجعالة مستحقاً ونيك ،صح اًريبك

 مما انكن إ العدد أو بالوزن أو لكيبال معلوماً ونيك أن فالبد العوض أماو :قال الشرائع مث إن

  .هبعد العادة جرت

 ،بالعدد أو الوزن أو لكيبال معلوماً ونيك أن اجلعل شرط :العالمة قول عند رامةكال مفتاح يفو

 يف قالو ،املقاصد جامعو رشاداإلو رةكوالتذ ريوالتحر والشرائع لةيالوسو املبسوط ةريخنه إ :قال

 ىلإ كذلك نسبته الربهان جممعو يضاحاإل ويف ،جمهوالً اجلعل ونك جواز عدم صحاباأل طلقأ :خرياأل

 صحة يف معلوماً العوض ونك اشتراط املشهورن إ حياملفات ذاكو ةيفاكوال كاملسال ويف ،صحاباأل

   .جارةاإل عوض يف كذل شترطي ماك ،مطلقاً اجلعالة



٢٢

 النيب ى قدو غرر نهوأل ،طالقاإل شملهي فال العرف خالف العلم عدم بأن كلذل ستدليو :أقول

 ةالدابو ،نصفها فله دابيت رد من :قال فلو ،لكمش كذل إطالق نكل ،)١(عنه )صلى اهللا عليه وآله(

 نصف فله أرضي زرع من :قال لو كذلكو ،الغرر ليدل شملهي ملو اًيعرف انك اجلملة يف معلومة

   .احلاصل

 نصف كلو اعمل :قال لو( :قال ثيح ،القواعد من املوات ءايحإ عن ما يف النظر وجه علمي منهو

   .)جعالةًو إجارةً عوضال جلهالة بطل ،اخلارج

 عدهي ملأيضاً إذا  افك النظر بل ،العدو والوزن لكيال إىل حاجة ال أنه ظهر ناهركذ مما أن امك

 انك إذا كذلكو ،الصربة هذه فله دابيت رد من :له فقال احلنطة من صربة ىرأ إذا ماك ،غرراً العرف

 واحد ،ركذ أو ىنثأ بطنها يف هل علمي الو ،نهابط يف ما فله دابيت رد من :قال أو ،املزروعات يف زرعاً

   .اثنان أو

 هل علمي الو ،ديي يف ما له أو ،ءشي فله دابيت رد من :قال أن مثل ،املطلق اهول صحي ال نعم

 العبارة بعد الشرائع يف قال ولذا ،كذل مثل خراجإ دونيري منهم اًريثك لعلو ،ناريد أو حنطة حبة دهي يف

   .)دابة أو ثوب فله عبدي رد من :قولي أنك ،املثل أجرة بالرد ثبت جمهوالً انك لوو( :ملتقدمةا

 ليق لوو ،املثل أجرة بالرد ثبت مطلقة دابة أو نيمع ريغ ثوبك جمهوالً انك لوو :القواعد يف وقال

 هفل ثويب خاط منو ،نصفه فله عبدي رد من :قولهك ،ناًحس انك ميالتسل من متنع مل إذا اجلهالة جبواز

   .ثلثه

   إىل ليامل املصنف رظاهن إ :املتقدمة العبارة ليذ يف رامةكال مفتاح يفو

                                                  

. ٣ ح من أبواب آداب التجارة٤٠  الباب٣٣٠ ص١٢ ج:الوسائل) ١(



٢٣

 ،ىوقأنه إ رةكالتذ يفو ،قوينه إ :وقال خمتاره أنه الثاين احملقق منه فهم قدو ،رهكذ الذي ليالتفص

 الربهان جممع ةريخ هوو ،كاملسال يف إليه مال أنهكو ،به بأس ال الروضة يفو ،أصحنه إيضاح اإل يفو

   .قوىاأل لعله :اجلواهر يف وقال ،نه أظهرإ حياملفات يفو ،ديبع ريغنه إ ةيفاكال يفو ،الظاهر ىعل

 مل نقدو مالو ودابة وثوب ءشيك اجلهالة يف موغالً انك بأن معلوماً اجلعل نيك مل ذاإف هذا ىعلو

   .صح الّإو ،الغررو ةيالعرف عدم من عرفت ملا ،صحي

 دابيت رد من :مثل ،اتياخلصوص سائرو والعمل املدة نيب اجلعالة يف اجلمع زوجي ،حال أي ىعلو

  .طالقاإلو ةيللعرف ،ذاك فله الفالين احملل إىل الشهر هذا يف

 شهر يف مصر من عبدي رد من :مثل العملو املدة نيب اجلعالة يف اجلمع وزجي :اجلواهر يف قال ولذا

 من :وزجي ذاكو ،الدروس يف هنا به صرح ماك جارةاإل يف جبوازه نقل مل نإو دلةاأل طالقإل ،ذاك فله

  .انك همايأ برد ستحقيو أميت أو عبدي رد

 واحد عقد يف نيعقد حنو ىعل انك فإن ،ثوبه ةاطيخو دابته رد مثالً نيئيش لرد عالةاجل جعل لوو

 أو ،فيالتنص قصدن إ نصفه أو ،بالنسبة قصدن إ بقدره استحق أحدمها فعل ذاإف ،مهكح لكل انك

 إىل ،سكالع قصدا نهماكل نيثلث اطةيللخو ثلثاً للدابة النسبة انتك إذا ماك ،كذل قصدن إ ختالفباال

   .ئاًيش ستحقي مل واحداً عقداً قصدا نإو ،مثلةاأل من كذل ريغ

 يل أجاز من :مثل ،ءجزااأل ىعل اجلعل عيتوز قصد نكل واحدة جعالة انتك إذا ما حال كذلكو

  .السنة نصف ىنكس أجاز ثيح ،ذاك فله سنة داره ىنكس

   .جارةاإل تابك يف ورةكاملذ مثلةاأل من كذل ريغ إىل

 فعمل ،محاري أو فرسي رد من :قال لو ذاكو ،صح ذاك فله ثويب خاط أو دابيت رد من :قال ولو

   ،اًيجزئ أو اًيلك انك ءسوا ،اجلعالة وجبي العامل



٢٤

 رد من :وزجي( :اجلواهر يف قال ولذا ،خمتلفة سأجنا من أو واحد جنس من انك ليكال أفرادو

  .)١()انك همايأ برد ستحقيو ،أميت أو عبدي

   .ذاك له انك ديز رده إذا أو ،عمرو أو ديز رده إذا :قولي أن وزجي ذاكو

 ال هكلمي ال ما أو راًيخرت أو مخراً أو حراً جعله فلو ،كمليو كملي مما ونهك اجلعل يف شترطيو

  .صح ناآل منه فرداً كلمي ال اًيلك جعلهإذا  أما ،مثالً ديز قلم فله دابيت رد من :قال إذا ماك ،صحي

 ماك ،مةيالق فالظاهر القبض قبل أحدمها أسلم فإن ،اإللزام لقاعدة صح مخراً ملثله افركال جعل لوو

 باب من هو مناإ )الذمي( ركذ من هريغو اجلواهر يف وما ،مهاريغو الرهن تابكو املهر باب يف رناهكذ

   .كذلك مهكح أيضاً الذمي ريفغ الّإو ،املثال

 للخل مةيفالق سالماإل أحكام عن لبعده جائز أنه بزعم أو خل أنه بزعم مخراً ملثله املسلم جعل لوو

  .أيضاً

 انك لو أما ،أيضاً مةيالق بعدي مل راجعوناو عنده لحي ال آخر افركل عنده لحي ما افركال جعل ولو

 المكال عضب تقدم قدو ،ءالقضا تابك يف رناهكذ ماك مهمكحب أو مناكحب همايعل مناكح عندنا جائزاً

   .املسألة هذه مثل يف

 باب من مةيالق اجلاعل ىعل لزم ،فرهك ىعل عنده باحي مبا فرك مث الباطل اجلعل للمسلم جعل لوو

   .حةيصح ترجع مل باطلة عقدتن إ اجلعالة إذ ،ىفك مةيالق جهة من نيالع أعطاه لوو ،أيتي ماك جرةاأل

  ).جارياالست ةيأهل اجلاعل يف عتربيو( :لشرائعا قاله مث إن

   .رةكالتذ يكحم يف الفاضل به اعترف ماك ،أجده خالف بال :اجلواهر يفو

 أهل من ونيك أن هيف شترطيو ،هريوغ رامةكال ومفتاح القواعد يف العالمة رهكذ ذاكو :أقول

   وانون الصيب جعل نفذي فال ،التصرف مطلق االستئجار

                                                  

.١٩٦ ص٣٥ج: جواهر الكالم )١(



٢٥

  .اخلالف عدم كذل يف ىادع قدو ،القاصد ريوغ هركاملو لفلس هيعل احملجورو هيالسفو

   .ليالتمث ىعل ليدل فال الإو ،االستنباط باب من االستئجار هلأ اجلاعل ونك اشتراط أن ىفخي الو

 مثل مثله زياملم ريغ نعم ،معامالته راهةكب قلنا إذا الصيب جعل صحة عدم يف شكالاإل تقدم قدو

  .مةيالبه

  .اجلنون دور بطلهي وال ،فاقتهإ دور يف صح اًيدوارأ انك إذا وانون

 :قال إذا ماك ،صحيف املال ريغ أما ،املال إىل بالنسبة اجلعل هلما صحي ال مناإ هيعل احملجورو هيالسفو

  .كذل أشبه ما أو كل الزوجة عقدت ذاك فعلتإذا 

 نأل ،فباطل القاصد ريغ أما ،باطل أنه ال صح كذل بعد يرض ذاإف ،الفضويلك هركامل أن الظاهرو

   .)مكعقود( معناه الذي بالعقود أوفوا صدقي حىت القصود تتبع اتيقاعاإلو العقود

 ،اضطراراً زاده الشارع أن معناه عقده صحة عدم أن من رراًكم رناهكذ ملا صحيف املضطر أما

 لذاو ،االمتنان خالف انك بل ،هيف امتنان ال مايف ريجي فال ،االمتنان باب من االضطرار رفع حيث إنو

   .عيالب ببطالن نقل مل ولده ءلدوا اضطراراً داره باع لو

 الصيب رد فلو ،اجلاعل نهاكر نأل العامل يف جارياالست ةيأهل عتربي الو :قال رامةكال مفتاح مث إن

 اجلاري قطعاً بقوله الصيب يف رةكالتذ يف به قطع ماك ،اجلعل قاستح هيعل احملجورو هيول ذنإ بدون زياملم

ن إ نقولأن  إالّ ،العوض ال املثل أجرة ستحقيف باطالً انك عقداً انتك إذا بأا لكشيو ،مجاعاإل ىجمر

 ويف. هاريغو اجلهالة يف والعمل العامل يف املساحمة ىعل هايف األمر فبين العمل ليحتص منها ىقصاأل الغرض

   .العمل ووقوع ،القصد حتقق عدم من ،جهانو وانون زياملم ريغ



٢٦

 طفالً زيمم ريغ القصد مسلوب انك ءسوا ،القصد مسلوب ريغ من صحته القاعدة ىمقتض :ولأق

 قصد دون من ديز لبك ردك فهو ،له احترام ال قصد ريغ من العمل إذ ،أشبه ما أو راناًكس أو جمنوناً أو

   .تقدم ما ىعل ديز

 همايلول ونيك مناإ نكل ،صاحبه ءغراإب لبكال رده إذا ماك ،له انك همايول أرسلهما لو نعم

  .كذل مثل تشمل اجلعالة انتك إذا لبكال كمالو

   .االستحقاق يف إشكال فال مضطراً أو هاًركم أو حمجوراً أو هاًيسف العامل انك لوأما 

 ال أنه ال ماله سلبي مناإ احلريب إذ ،اًيبحر لوو افراًك أو مسلماً أحدمها ونيك أن نيب فرق الو

 ،ماله سلب صحي ثيح له جعل ما ىعطي ال أن صحي نعم ،له جعل ما أخذي ماك هكمل ىعطيف ،كلمي

   .ماله سلب صحي أنه نيبو ناآل هكلمي ما نيب فرق ماك ،هكلم عدم نيبو عطائهإ عدم صحة نيب وفرق

 ولذا ،جوراحمل ريغ من اجلعل له صح بعض دون الهأمو بعض يف هيعل حجر إذا هيعل احملجور مث إن

 احملجور أمواله ريغ من اجلعل ونيكأن  إالّ مفلساً اجلاعل ونيك أن صحي النه إ :نياملتق مناهج يف قال

  .هايعل

 العوض استحقو فاًيلكت حرم هيول ذنإ ريغ من هفعل فإن ،زياملم الصيب رد صحة عرفت قد ثيوح

 مل نإو هؤعطاإ زيللم صحي نهإف ،فال الّإو ،هيول ةيلوال اًيمناف انك إذا مايف وه مناإ احلرمة نكل ،وضعاً

 ذنإ إىل حتتاج ال كذلك ةءالقرا إذ ،زياملم هاأفقر ،ذاك سورة أقر من :قولي أن مثل وفه ،هيول رضي

   .مثله عن ةيالوال أدلة النصراف ،الويل

 ليحتص انكمإ إالّ هيف عتربي ال بل ،مسلماً ونيك أن العامل يف عتربي وال :نياملتق مناهج يف قال

   مطلقاًو ،املباشرة هيعل شرطن إ بنفسه وشرعاً عقالً العمل

  



٢٧

   .اجلعل استحق هيول ذنإ ريغ من لوو زياملم الصيب رد فلو ،يشترط ملن إ

 نسهكف ،ذاك له انك املسجد نسك من :قال فلو ،هإطالق ىعل ظاهر ريغ شرعال ضافتهإ :أقول

 املرأة خرجت إذا ماك فهو ،وضعاً كاملل نايفت ال ةيفيلكالت احلرمة نأل ،اجلعل استحقا احلائض أو اجلنب

   .نيحمرم واملزاولة اخلروج انك نإو اجلعالة تستحق اإف ،بالعمل تأيت بأن زوجها ذنإ بدون الدار من

 يف عتربي ماا أم( :قال ،الشرائع مع ممزوجاً اجلواهر رهكذ ما إطالق يف لنظرا وجه عرفي منهو

 فلو ،استئجاره صحي ال ماك ،املباشرة هيعل شرطن إ بنفسه شرعاًو عقالً العمل ليحتص انكمإ فهو ملالعا

   .)الدروس يف ماك الذمي دخلي مل ،ذاك فله املسلم ىعل ينيد استوىف من :قال

 ىقض من :الق إذا ماك ،ستحقي مل باطالً انك لو العمل نأل الشرط إطالق بعدم قلنا مناإ :أقول

 حج أو ،املستحيب احلج يف أو ،مثالً احلج ىعل قدري ال هوو عين ابةين حج من أو ،امهيص أو أيب صلوات

 فهو ،منه مقبول ريغ العمل نأل ،افركال من انيتاإل صحي مل ،ذاك له انك ،كذل أشبه ما أو أيب عن ابةين

   .ه أصلال خمدوش هإطالق احلاصلو ،اجلعل له جعل مبا أتي مل

 عدم ضرورة ،التصرف جواز ال كذل انكمباإل املراد( :قال ثيح اجلواهر يف كذل إىل أشار أنهكو

 يف نص لذا لعلهو ،بيالتسب باب من بأا القول قوة مسعت قد اليت اجلعالة عامل يف اعتباره ىعل ليالدل

 ،قطعاً وزجي األول يف بل ،هيول ذنإ ريغ من لوو زياملم الصيب برد اجلعل ستحقاقا ىعل هاريغو رةكالتذ

   .)العوض إىل القصد عدمو الفرض حصول من ،وجهان زياملم ريغ يف هاريوغ كاملسال يف بل



٢٨

 هو ماك الشروط من هذا سيفل الإو ،املوضوع انيب باب من أنهكف عقالً انكماإل اشتراطهم أما

   .واضح

 القربة هيف شترطي مما ،حنوهو تعاىل هللا إىل قربةً عاملاً ارز من :قال لو( :رامةكال مفتاح يف قال ولذا

 أماو ،املعىن ذا الشرعي انكماإل المهمك يف انكمباإل رادي أن من فالبد ،املؤمن أو املسلم من حصولهو

 العقلي انكماإل إرادة وأما ،استحق رد لو الصيب أن علمت قدإذ  ،ديفبع التصرف جائز ونهك مبعىن

  .)١()فعله نكمي ال كذلك نكاملم ريغ فإن اشتراطه إىل تاجحي ال أنه دهاريف العريفو

 وصالته حجه بطلي مناإو ،القربة قصد هنم أيتي سبحانه باهللا املعتقد افركال إذ ،ظاهر ريغ مثاله نعم

   .فاركال من قادعاالنو القبول ىعل دلةاأل باب من أشبه ماو وصومه

 يف مياناإل اشتراط ىعل دل ملا ،العمل همن قبلي ال الذي املخالف فعله إذا ما حال عرفي تقدم مماو

 ماو واحلج الصوم يف كذلكو ،املوافق ففعله ،أيب عن ىصل من :املخالف قال ولو ،وقبوله العمل صحة

 تشمله الأن  إالّ ،بالواقع بل هيبرأ اعتبار ال إذ ،عمله بطالن املخالف ىرأ نإو ،اجلعالة استحق أشبه

   .عمله بطالن اجلاعل ةيرؤ باب من ال ولالشم عدم باب من ستحقي فال جعالته

  .العامل ينيتع شترطي الو :قال القواعد مث إن

  .هاريغو املقاصد وجامع ريوالتحر رةكالتذ يف ماك :رامةكال مفتاح يفو

 بأن كلذل لهميتعل أما ،طالقاإلو ةيالعرف من سابقاً إليه أشرنا ملا كذلو ،أيضاً اجلواهر دهميأو

 ،الراد ةيخبصوص كللمال تعلق الو ،معناه يف وما اآلبق رد الغرض نأل ،جهالته املعال يف الغالبو صلاأل

 االشتراط طلقأ ذاإف ،كاملال عرفهي ال رمباو حاضراً نكتمي من ونيك ال وقد نيمع منه نكتمي ال قد بل

   لهيحتص إىل منه نكمت من سارع كذل شاعو

                                                  

.٨٦٨ ـ ٨٦٧ ص١٧ج: مفتاح الكرامة )١(



٢٩

 سيفل ،للجهالة العامل يف قابلة ونكتأن  اجلعالة ةيمشروع يف املصلحة فاقتضت الغرض حصليف

 ما ليالدل مناإو ،دلةاأل من ستيل مةكاحلو ،مةكح انيب أنه لوضوح اًيملّ الًيدل ونيكأن  إالّ للمسألة الًيدل

   .رناهكذ

  ).ضائعاً عمله انك هريغ فرد ،لواحد اجلعالة نيع لو( :قال الشرائع مث إن

 أما ،طلقأ أو لنفسه العمل الراد قصد أو ،بنفسه العمل له اعول ىعل شرط إذا هذا :كاملسال ويف

   .له جعل ملن اجلعل انكو ،عمله عيضي ال نهإف ،ابةيالن أمر تناوليو له اعول عن ابةين رده لو

 بذلي مل ثيح متربع بأنه عللهو ،هيف أجده خالف بال الشرائع المك جعل أن بعد اجلواهر يف نكل

 يف عمل الو عنه املنوب من أمر عدم مع ابةيالن قصدن إ( :بقوله كاملسال رد شملهي ملن وال ،أجرة له

 رةكالتذ يكحم يف قال نإو ،عنه نائباً نيك مل له اعول عبد رده لو بل ،صللأل نائباً علهجي ال ذمته

   .)حمله يف اجلماعةو املصنف إطالقف نئذيوح ،دهكي دهيو ردهك عبده رد نأل املوىل ستحقها

 كعن نبت :خرآل إنسان قولي ولذا ،ةيالعرف ةيالفضول ابةيللن شامل ابةيالن ليدل أن لظاهرا :أقول

 عن العامل ناب ذاإف ،ردي أو قبليف ،كذل أشبه ما أو الطواف أو احلج أو )عليه السالم( ماماإل ارةيلز

 تصح مل الإو ،املباشرة شرط نيك مل إذا اجلعالة له اعول استحقو ،ابةيالن صحت وقبل له اعول

  .ابةيالن

 استحقو الفضويل جازةإ ليقب من انك عنه املنوب وقبل ،جعلو بأجر ابةيالن النائب قصد مث إن

   .متربعاً انك الّإو ،اجلعل أو جراأل النائب

  .العبد حال عرفي منهو

 فردها ،وعمر بن ديز قصد قدو ،دابيت ديز رد إذا :قال إذا ماك باجلعالة املعين أنه العامل زعم لوو

   ؤثري مل املعىن أنه زاعماً ركب بن ديز
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  .رناهكذ ما ىعل إالّ اجلعل استحقاقه يف املعين أنه العامل زعم

 :قال إذا ماك ،مجاعة املعين انك ولو املعين ريغ رد املراد إذ ،املثال باب من لواحد الشرائع قولو

   .آخر بلد من شخص فردها فالن بلد أهل من عبدي رد من

 بشرط أو ،خاص انكم يف أو ،خاص زمان يف للرد اجلعالة جعل إذا ما حال عرفي تقدم مماو

   .باجلعالة املعين هو انك نإو ،وديالق كتل ريبغ فرده ،خاص

  ).الرد مع اجلعل هيعل وجب باجلعل أجنيب تربع لوو( :الشرائع قال مث

 :تعاىل قوله منه ولعل ،للباذل الو للعامل ءشي كاملال لزمي وال ، إليهنفع عدي مل نإو( :اجلواهر ويف

ريبع محل به ءجا ملنو)أن من عرفته ملا ،املقاصد جامع يف به اعترف ماك ،إشكال الو خالف بال )١ 

  .)٢()واضح هو ماك جارةاإلو عيالبك بعوض عوض كمل هيف عتربي ال الذي بيالتسب من اجلعالة

 جارةواإل عيالب يف كذل مثل صحة رراًكم ارنكذ قد بل ،دلةاأل إطالقو ةيللعرف تام روهكذ ما :أقول

 قبال يف كدار داًيز نكاس :قال أو ،درمهاً يكأعط أن قبال يف ريللفق بزاًخ أعط :له قال إذا ماك ،مهاريغو

 ولده تيأعط ديلز خبزاً ىأعط من :قولي أن مثل طرافاأل يف أيضاً عيالترب صحي بل ،ناراًيد يكأعطأن 

 دخل ذاإو ،منها اًيأ الشارع منع عدم بعد ةيللعرف كذل لك ،أيضاً جارةاإلو عيالب يف رناهكذ وقد ،درمهاً

 عمرواً ولده عطيي أن ضمنأ ينإف ديزدابة  رد من :قال إذا ماك ،مخسة طرافاأل انك األمر يف الضمان

   .ناراًيد

 حيالتصر مع كملالا دي إىل ميبالتسل اجلعل العامل ستحقيو :اجلواهر مع ممزوجاً قال الشرائع مث إن

 تهماين حسب أنه القاعدة ىمقتضو ،القبض هيف املتبادر أن ىعل ًءبنا ،الرد إطالق أو ،كذل ىعل باجلعل

   أو لهكيو دي أو دهي إىل

                                                  

. ٨٣اآلية : يوسفسورة ) ١(

.١٩٧ ص٣٥ج: جواهر الكالم )٢(
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 دي أو هيعل القبض اخلفر ىألق إليه وصل أنه إذا لعلمه القطر أو املرتل أو البلد أو منهما عماأل

 انك ظاهر لفظ انك فإن لفاختا لوو ،باالنصراف أخذ حيتصر نيك مل ذاإو ،كذل أشبه ما أو الشرطة

   .أفهمه مل ينإ :العامل قول أو ،أقصده مل ينإ :كاملال قول نفعي الو ،املتبع هو

 مالالز انك ،العامل عرف ريغ هلم مثالً لعرف ،ظاهره ردي مل أنه ىعل ليالدل اجلاعل أقام إذا نكل

 حقه بقدر هيعطي هل أنه يف المكال مناإ ،غر من إىل رجعي املغرورو ،ضمني ما لقاعدة ،اجلعل هءعطاإ

 املثل انك لو إذ ،ىاملسم بعدي ال انك نإو احتماالن ى،املسم أو املثل أو اجلعل قدر عن ناقصاً أو زائداً

   .ريبالتغر لوو التزمه اجلاعل انك أقل انك نإو ،أسقطه العامل انك ديأز

 دون بالعمل ستحقي أنه فالظاهر الثوب هذا يل خاط من :قال لو( :قال الربهان جممع مث إن

  ).ميالتسل

  .ميالتسل ىعل ال كذل ىعل اجلعل أن لوضوح كذلو ،وجه من لوخي ال هو :اجلواهر ويف

 ما أو طريتب أو ةيجراح ةيعمل عمل أو الطائر هذا أسقط أو ضياملر هذا طبب من :قال لو ذاكو

   .معاً ونانيك قدو ،ارد صالياإل ونيك وقد ،ارد العمل ونيك قد أجله من اعول فإن ،كذل أشبه

 مل مات أو فهرب مرتله باب إىل به ءجا فلو ،ميبالتسل اجلعل العامل ستحقي :قال القواعد مث إن

  .بالنسبة املوت مع االستحقاق تملحيو ،ئاًيش ستحقي

 بداره انك نإو ،كاملسالو رةكلتذا يف ماك :)ئاًيش ستحقي مل مات أو( عند رامةكال مفتاح يفو

  .غاصب غصبه إذا ما األول يف وزاد ،الروضة يف ماك

 يف ماك قوىاأل هو هذا: )بالنسبة املوت مع االستحقاق تملحيو( عند رامةكال مفتاح قال مث

 حتت داخالً سيل املوت من مهيتسلو حصل قد عادة نكاملم رد نأو قبله نم سيل املانع نأل ،يضاحاإل

   املقاصد جامع يف إليه مال أنهكو ،البشر قدرة
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 كذل يف دخل ال إذ ،ياملقتض يف هماكالشترا فيضع الفرقن إ( :كاملسال ويف ،والروضة

   .)نيالصورت يف ياملنف املخصوص العمل ىعل اجلعل الستحقاق

 ما أو هيدي غل أو ملرض التسلم من اجلاعل نكمت معد أو الغصب أو املوت يف القاعدة ىمقتض نكل

  .همااختالف صورة تقدم وقد ،مكعقود اجلعل علجي كذل نأل ،عرفت ما ىعل قصدمها املتبع أن ،أشبه

 للعامل سيفل نيك مل نإو ،مكعقود يف دخلهي ألنه ،املتبع هو انك ازكارت انك فإن ،قصداي مل ولو

   .تقدم ما ىعل وحنومها الغرورو ضمني ما جهة من ءشي له انك نإو ،اجلعل جهة من ءشي

 الزمو ،العامل طرف يف باق فاجلواز تلبس فإن ،التلبس قبل جائزة واجلعالة( :قال الشرائع مث إن

  ).عمل ما أجرة دفعيأن  إالّ ،اجلاعل طرف من

 سقطأ ألنه له ءشي وال العمل متامإ قبل الفسخ فللعامل ،نيالطرف من جائزة اجلعالة :القواعد ويف

  .هحقّ

 ويف ،قل ما إالّ عنه تأخر ما وسائر املبسوط نيالطرف من اجلعالة زجبوا صرح :رامةكال مفتاح ويف

 النه إ :كاملسال ويف ،خالفاً هيف عرفي النه إ :ةيفاكال ويف ،اًإمجاع نيالطرف من جائز عقدا إ :رةكالتذ

 من هيف املضي بجي فال ،أجرة له بعمل ريالغ أمر مبرتلة األ ،اًإيقاع أو عقداً جعلناه ءسوا هيف خالف

   .نياجلانب

 ،اآلبقب ءجا ملن عاماً جعل لو :قال أنه عنه يكح ثيح ،كذل يف اخلالف يعل أيب عن نكل

 مل ،جعله انك ما فسخ قد بأنه نفسه ىعل اجلاعل فأشهد ،اجلعل من جعل مبا عمومه عند الناس فخرج

   .كذل نفسخي

 منما أ ،التلبس بعد االنصراف نكمي إذا بعدهو التلبس قبل جائزة اجلعالة أن القاعدة ىمقتض :أقول

 ذاإف ،أمره عن دهي رفعي أن فله ،هيعل لزومه ىعل ليدل ال كوذل ،حنوه أو أمر جمرد نهفأل اجلاعل طرف

   العامل عملي ملو رفع
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 استوفاه وقد حمترم عمله نأل ،بالنسبة عمله بقدر اجلاعل ىعل له انك قدر إىل عمل نإو ،فهو ئاًيش

 وردا نيالطرف نأل ،أقل انتك إذا صةيالنق الو ،ثركأ املثل أجرة انك إذا ادةيالز له سيول ،بأمره اجلاعل

  .هريوغ احكالنك الفقه تبك بعض يف لهيتفص رناكذ ماك ،اجلاعل رهكذ ما ىعل

 له ءشي ال نكل ،اللزوم ىعل ليدل وال ،أنفسهم ىعل الناس تسلط صالةفأل العامل طرف من وأما

   .كذل عملي ملو العمل لك ىعل انك القرار نأل ،اجلاعل ىعل

 فخاط ثويب خاط من مثل يف ماك ،املال من ءجز العمل من ءجز لك ءزاإب القراران انك إذا نعم

 ةيجراح ةيعمل ىأجر من :قال إذا ماك االنصراف نهكمي ملإذا  أما ،بالنسبة عمل ما بقدر له انك ،نصفه

 يف انك مما ءثنااأل يف دهي اجلاعل رفعو بطنه بشق العمل بعض بيالطب ىجرفأ ،ذاك له انك ولدي ىعل

 ،كذل هيعل بجي أنه مبعىن اجلعل لك لهو العمل تمي أن للعامل انك ،الولد ىعل خطراً مفتوحاً اجلرح كتر

 مستنداً كذل انكو ،متامهإ أوجب ءثنااأل يف دهي لرفع شرعاً ارهيختا لسلب املوجب األمر يف شروعهإذ 

 ةيلبقا أما ،اجلاعل بطالإ قبل ما إىل عمله بنسبة اجلعالة من للعامل ونيك أن تملحي نكل ،اجلاعل أمر إىل

   .عقال اريختاال سلب انك ما ومثله ،املثل أجرة فله

 ظاهره حيث إن )اجلاعل طرف من الزم( :قوله من الشرائع عن تقدم مايف النظر وجه علمي ومنه

  .آخر جانب من زواجلوا جانب من اللزوم يف الرهنك اجلعالة ونك

 دفع ىعل اجلاعل فسخ توقف والتبصرة رشادواإل املبسوط عن يكاحملك الشرائع ظاهر :اجلواهر ويف

 خمالف أنه كاملسال يف بل ،خالفه هريوغ االستصحاب من دلةالأل ظاهر بل ،هيعل ليدل ال وهو ،جرةاأل

   من جائزة واجلعالة :قال ،الدروس يف به عرب ماك ىمض ما إىل بالنسبة لزومها رادتهإ بعدي فال ،مجاعلإل
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 هيوعل ي،بق مايف جائزة فهي تلبث فإن ،العامل تلبثي مل ما كاملال طرف ومن ،مطلقاً العامل طرف

   .عياجلم إىل تهبنسب ىمض مايف

 واحدة لكل مما ءاحلذا فرديتك ،مةيالق ادةيز وجبي ةياجتماع ئةيه له بتمامه العمل انك لوه مث إن

 ناراًيد هءعطاإ الالزم انك ،اجلاعل فسخ فردة العامل اطةيخ وبعد ،ريدنان ثالثة معاً همايلتكل نمايب ناريد

 ثالثة له حصل ىخرأ فردة للجاعل هريغ عملإذا  ولذا ،أيضاً ةياالجتماع ئةياهل نصف عمل ألنه ،ونصفاً

   .فقط واحد ناريد وهلا واحدة فردة عملنه إ :قالي فال، ريدنان

 ما نيب فصلي أو ،واحد ناريد إالّ له سيفل ،ةياالجتماع ئةياهل عملي ملنه إ :قالي أن نكمي نكل

 له أن والظاهر ،واحد ناريد فله صلحي مل ما نيوب ،ونصف ناريد فله ىخرأ فردة ىعل اجلاعل حصل

 من النصفو الفردة باب من ناريالد أخذيف ،ةياالجتماع ئةياهل إىل بالنسبة مغرور ألنه مطلقاً ونصفاً ناراًيد

   .الغرور باب

 ،مبائة تباع وحدها مةاأل حيث إن ،وولدها مةاألك مةيالق نقص توجب ةياجلتماع ئةياهل انتك ولو

 بأن ،املةك خدمة دهايلس ماأل خدمة زاحمي الولد حيث إن ،نيبثماث عتيب ولدها معها انك إذا نمايب

 مقابل يف حيث إن ،النسبة عن املقابل ادةيز بعدي مل وحدها ا العامل أيتيف اجلعالة حالة كذلك انك

   .مثلةاأل من كذل ريغ إىل ،اجلعل نصف الولد مع مقابلها يف انك نمايب ،اجلعل أرباع ثالثة وحدها ماأل

 الإو ،اجلاعل من بالفسخ العامل علم إذا نفسخي مناإ العقد أن علميول( :قال رامةكال مفتاح مث إن

 ،كواملسال املقاصد وجامع والدروس رةكالتذ يف ماك العوض اممت استحق عمل فلو ،مهكح ىعل فهو

   ،)١()بالعزل علمي مل إذا لكيالوك انكف

                                                  

.٨٨٣ ص١٧ج: مفتاح الكرامة )١(
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 وال املقام إىل منه ىتعدي فال ،القاعدة خالف ىعل خاص ليبدل ثبت لكيالو يف األمر إذ ،نظر هيوف

 جرةاأل متام استحق بالفسخ ملالعا علمي مل إذا نعم ،هيمدع ىعل باملناط العلم ءوادعا ،املقامات سائر إىل

   .الغرور لقاعدة

 وال انفسخ العقد نأل ،صحي مل عقد اجلعالة بأن ليق فإن ،العمل أراد مث اجلعالة العامل فسخ ولو

 إيقاع بأنه ليق نإو ،واحد طرف من دهيجتد أراد مث احكالن عقد فسخ إذا ماك ،دهيجتد إالّ دهيعي

 ،القطع من ئاًيش دثحي مل دهي العامل رفع ذاإف ،العامل طرف من رتفعي ال يقاعاإل إذ ،صحته فالظاهر

   .طرفه العامل ونيك حىت جعالة ال اجلاعل فسخ لو نعم

 ،اجلاعل ابجيإ ستمري أو العقد نفسخي فهل ،العمل أراد مث العامل فسخ لو :رامةكال مفتاح يف قال

  :ال أم عقد اجلعالة أن ىعل كذل بىن ورمبا ،حيترج دون من املقاصد جامع يف رمهاكذ ،احتماالن

 كاملال ابجيإب العربة نأل ،وعدمه اجلائز العقد ةيقض كذل نأل ،االنفساخ تملحي :األول ىفعل

   .فسخه ىعل للعامل قدرة ال أمر كفذل ،ذنهإو

 النه إ الفسخ للعامل وزجي قوهلم ومعىن ،ذنواإل ابجياإل ءبقا انكمل بطالا عدم تجهي :الثاين ىوعل

   .ذناإل مكح يبق نإو بالعمل ءالوفا هيعل بجي

 الةكالو إذ ،تأمل حمل اجلعالة يف العامل بفسخ الةكالو يف لكيالو فسخ اجلواهر خلط أن ىفخي وال

 عقد ءبقا قتضيي ال الةكالو يف ذناإل ءوبقا :بقوله كذل بعد رده نإو ،تقدم ماك إشكال بال عقد

 من ديجد إنشاء دون من داًيجد لعوده وجه فأي ،منه لهحصو والفرض الفسخ هيف وزجي الذي الةكالو

   .كاملال

   :الرجل فقال ،نفسي كزوجت :تقال لو أنه احكالن تابك يف رناكذ قد امث إن



٣٦

 سائر يف كذلكو ،ال أم قعي فهل ،العقد عند به معتد فصل بدون ،قبلت :قال مث ،ديرأ ال

   .كهنا المكالك العقد ىعل هنا مالكوال ،هاريوغ جارةواإل والرهن عيالبك املعامالت

 من حرم أو كاملال تضرر الّإو متامهإ بجي العمل انك فإن ،العمل بعض بعد فسخن إ العامل مث إن

 كاملال فسخ إذا كذلكو ،اجلاعل ذنإ باب من ال الشارع أمر باب من متاماإل هيعل وجب ،آخر وجه

 ،فسخت :العامل أو كاملال قال وداجاأل بعض ىفر فلما ،ذاك فله شايت ذبح من :كاملال قال إذا ماك

   .شرعاً حمرماً سرافاًإ ونيك مما الشاة حلرمة موجباً يالفر متامإ عن العامل دي رفع انك ثيح

 وال كاملال ىعل ضرر انك ماك هكتر يف نيك مل فإن ،العامل دي إىل أجله من اعول وصل ولو

 كذلكو ،صللأل صالياإل بجي مل ،ذاك له انك وجده من :فقال البالغ ولده فقد إذا ماك ،شرعاً ممنوع

 أو ،كذل أشبه ما أو كاملال ربخي هريغ أن علميو احلرز يف حفظهما وقد والضالة اآلبق مثل انكإذا 

   .كذل وزجي مايف مكاحلا إىل سلمهما

 نإو ماتاملسلّ رسالإ اجلواز عدم رسالإ ظاهره ثيح ،اجلواهر المك يف النظر وجه علمي ومنه

 عدم هيعل ترتبي ثيحب تقدم مايف لكستشي قد( :قال ،حتققه وال الفسخ معىن لتحقق داًيمته كذل ركذ

 دي إىل وصوهلا قبل العامل دي إىل مثالً والضالة اآلبق وصول بعد الفسخ صورة يف العوض دفع قبول

 من أو كاملال إىل مهايتسل بجي بل هاكتر له وزجي ال إذ ،نئذيح معىن للفسخ تحققي اديك ال ألنه ،كاملال

   .)العمل تميف مقامه قومي

   أنه ال ،كالتر جواز عدم صورة إىل منصرف المهكن إ :قاليأن  إالّ اللهم



٣٧

 عدم نئذيح الفسخ فائدةن إ دفعهي( :بقوله شكالاإل عن جوابه أما ،رناهكذ ما هيعل ردي حىت مطلق

 مقدار لردها يبق قد انك فإن ،ا عالمهإ نئذيح هيعل الواجب إذ ،كللمال صاهلايإ يف السعي وجوب

 به صلحي وال املتخلف كذل قابل ما هو فالساقط يبق نيك مل نإو ،ظاهرة فالفائدة العوض من به عتدي

   .)العامل ىعل به عتدي نقص

  .مثاالً ونيكأن  إالّ اللهم ،عالماإل فييك ال قدنه إ :هيعل دريف

 نكمي أنه كاملسال ركذ فقد ،أجرةب قابلي عمل ىعل كاملال إىل خربها أو صاهلايإ توقفي لو مث

 ىعل عيضي فال كاملال ذنإب أمبتد شرعاً هيف مأذون حمترم عمل ألنه ،العمل كلذل املثل أجرة ثبوت

 يف مانةاألك إالّ املقام يف الفرض سيل( بأنه اجلواهر ورده ،نيريالتقد ىعل معىن للفسخ ظهريو ،العامل

 عدم ةيمعلومك ،هيعل واجباً انك أن بعد ا عالماإل ىعل العوض استحقاق عدم ماملعلو من اليت ةيالشرع

 االعالم وجوب بسقوط قالي قد نعم ،له أذني حىت وحنوه بنقل هاكمال معرفة بعد هايف له التصرف جواز

   .)منه مال بذل ىعل توقفه فرض مع عنه

 يف كذلك هو ماك ،للمال املوجب ريالغ عمل واحترام عالماإل وجوب نيب منافاة ال إذ ،نظر هيوف

 كذلكو ،املخمصة لكأ يف ماك الطعام لصاحب املال اجلائع ءعطاإ لزوم مع للجائع الطعام بذل وجوب

   .كذل ريغ إىل ،له أجرةً املال بذل بجيو العالج بيالطب ىعل بجي

  

 عمل نقص أو العوض وزادت ىخرأب نيمع عمل ىعل اجلعالة عقب ولو( :قال الشرائع مث إن

  ).ةخريباأل

 قبل نقصت أو زادت ءسوا نياجلعالت من باملتأخر عمليو :العالمة قول عند رامةكال مفتاح ويف

 وجامع واللمعة والتبصرة رشادواإل ريوالتحر رةكوالتذ الشرائع يف صرح قد ،فبالنسبة الإو ،التلبس

   املقاصد



٣٨

   .نياجلعالت من باملتأخرة عملي بأنه الربهان وجممع والروضة كواملسال

 مسع إذا مبا الربهان وجممع والروضة كواملسال املقاصد وجامع واللمعة رةكالتذ يف كذل ديق وقد

 نياجلعالت مساع مع إشكال وال خالف بال( :اجلواهر يف قال ولذا ،أطلق من مراد وهو ،نياجلعالت العامل

 إرادة مع إالّ معاً لصحتهما وجه الإذ  ،األوىل فسخ ةيالثان ءاقتضا ضرورة هماإطالقو بالعمل التلبس قبل

   .)الفرض عن خروج وهو األول مع كذل له أن ةيالثان من املراد ونيكف ،األول اجلعل ادتهيز

 نيب كذلكو ،وجه من عموم أو مطلق عموم أو تساو أو نيتبا جلهأل اعول نيب ونيك قد :أقول

 شفا ومن عبدي رد من أو ،دابيت رد ومن يعبد رد من :قولي أنك األولف ،نياملخاطب نيوب نياجلعل

 رد ومن املسروقة أموايل رد من :قولي أو ،واحد ومها فرسي رد ومن دابيت رد من :قولي أو ،عبدي

 أمواله بعض انك وقد ،دةيالبع أموايل رد ومن املسروقة أموايل رد من :قولي أو ،ماله بعض وهي دابيت

   .مسروقة ريغ دةيالبع أمواله وبعض ديبع ريغ املسروقة أمواله وبعض داًيبع املسروقة

 أو خصاأل رد ملن انك :الثالثة ويف ،واحدة جعالة :ةيالثان ويف ،جعالتان مها :األوىل الصورة ففي

 من ونكت خصاأل اجلعالة نكل ،بالنسبة له انك عماأل من خصاأل ريغ رد ومن ،له جعل ما عماأل

   .االفتراق موارد يف النسبة وللراد ،اجلامع إىل بالنسبة نيجعالت تانك :الرابعة ويف ،نياملتعقبت نياجلعالت

 هذه فله دابيت رد ومن ،تابكال هذا فله الغاصب من داري رد من :قولي أن املطلق العموم ومن

   .نياملع يف ضمنها يف تابكال حيث إن العامل فردمها ،تبكال



٣٩

 ضيالب اهييش رد من :قولي أن الوجه من العموم من أن ماك ،الذمة يف ليكال حال عرفي ومنه

  .وجه من عموم نهمايب انك ثيح ،السنة هذه يف املولدة اهييوش

 رادتهإ املنايف القدر يف فسخاً أو ،مطلقاً فسخاً األول بالثاين فسخي وقد ،نيجعالت دمهايري قده مث إن

 ظاهر المهكل انكإذا الّ  إاللهم ،ختالفاال صورة يف تهيبن خربأ ألنه نفسه إىل هايف رجعيو ،األوىل

 العريفه حيث إن قرره والشارع ،احملاورات يف ارياملع هو الظهور نأل ،ردهي مل بأنه قال نإو به ؤخذيف

   .كذل ريغ إىل ،بالظاهر أمرنا :ةيروا ويف ،هيعل الشارع تكس الذي

  .للغرور أو بالعقدما إ للجعل العامل استحقاق تقدم وقد

 امع انك وجه من يف كش ولو ،صةيالنق مع صلاأل انك صةيوالنق ادةيلزا نيب مراده يف كش ولو

   .القواعد حسب به عاملي اًكوكمش عداه وما قناًيمت

 وتارة ،ديز رده إذا :قولي أنك  ـواضح هو الذيـ  يالتساو ريغ النسب حال ظهر تقدم ومبا

 رده ذاإو ءالعلما أحد رده إذا أو ،ديز هميوف ءهؤال أحد رده ذاإو ديز رده إذا أو ،عمرو رده إذا :ىخرأ

   .شاعر عامل هميوف ءالشعرا أحد

 ،ليدل عنده قام أو ،نسي ومل مسع ءسوا ،اجلاعل جعل إىل العامل عمل ستندي أن لزمي أنه الظاهر مث

 وجبي ال ةياان قصدي مل نإو إليه مستند ريغ العامل وعمل اجلعل فمجرد الّإو ،علماً باجلعل علم أو

 مثل انك الّإو ،هريغي مل والشارع ،عمله هدر عدم يف االستناد إىل اجياالحت العرف ةيلرؤ ،ستحقاقاال

 جرائهاإب علمه بدون ،قبلت :صدفة المكال هذا بعد ديز وقال ،ديز من نفسي حتكأن :املرأة قالتأن 

   .هريوغ عيالب يف كذلكو ،الزواج حصل قالي فهل ،ابجياإل

 للجاعل قحي ثيح، كذل العامل سمعي أن بدوننها ع دهي اجلاعل ورفع ةاجلعال العامل مسع ذاإو

   ءسوا ،مغرور ألنه اجلعل هءعطاإ الالزم انك ،الفسخ



٤٠

 العامل وال ،ثركأ اجلعل انك إذا مايف املثل يف للجاعل حق وال ،أقل أو املثل من ديأز اجلعل انك

 أهدر قد فهو ،الثاين يف التفاوت عن العامل دي فعور ،األول يف للغرور ،أقل اجلعل انك إذا مايف املثل يف

   .هيلإ ملاعاإل سبق ماك التفاوت بقدر حقه

 مايف قال ثيح ،نقله مما مجلة رامةكال مفتاح من متخذاً اجلواهر رهكذ مايف النظر وجوه علمي منهو

   :نيجعالت ركبذ الشرائع من تقدم

 األوىل نيب فرق ريغ من ،منهما مسعه مبا عربةفال نياجلعالت ىحدإ إالّ العامل سمعي ملإذا أما (

 فسخ ةيالثان ءاقتضا فرض مع بأنه لكشي قد نكول ،نيديالشه وثاين يكركال به صرح ماك ،ةيوالثان

 يكاحمل يف الفاضل صرح لذا ولعله ،املثل أجرة إىل الرجوع تجهي وحتققه العلم اعتبار بعدم وقلنا ،األوىل

 ادايز مع خصوصاً املثل أجرة دون ،ستحقهيف ىاملسم ىعل أقدم بأنه لكأش ورمبا ،كبذل رتهكتذ عن

 ياملقتض العقد انفساخ فرض بعد ىاملسم ىعل قداماإلن إ :هيوف .أقلهما وجوب احتمل رمبا بل ،هيعل

 لك يف فسخه كللمال جائز عقد ىعل أقدم أن بعد غرور وال ،اهيإ استحقاقه قتضيي ال الستحقاقه

 أو املثل أجرة زادت ءسوا ،املتجه هو هذا ولعل ،وحنوه بصلح به لزامهإ إىل قيطر له انكو ،وقت

 اجلعل استحقاق يف اعسمال اعتبار وعدم ا األوىل النفساخ ةيالثان جعل باستحقاقه قالي قد بل ،نقصت

 األول عمس مناإو ةيبالثان علمه عدم والفرض تلبسه قبل ةيالثان اجلعالة حصول فرض ذاإف ،سابقاً مسعته ماك

   .)داًيج فتأمل ،نئذيح ةيالثان جعل استحق خاصة

 احتمال ءبداإ غار لك كملل الّإو ،كذل ريغ هيف الحظي فال ،عريف أنه هيعل ردي )غرور ال( وقوله

   ،بدله وعلي البحر يف كمتاع ألق :له قال مثالً ،الغرور رفعي



٤١

  .عالماإل بدون اًأيض رجوعه ىعل نيشاهد وأشهد بل ،أمره عن رجع أنه ىبدي مث

 أو ،كذل يف اخلاص النص بسبب ،علمي مل دام ما الزمةا إ قالي حىت الةكالو باب من كذل سيول

 ،الترتل حصل إذا مايف كبضاعت وأخذ الثمن رد يكفعل الس يف نفسي يف فسخت :البائع قال

   .التضخم حصل إذا مايف سكبالعو

 بعد له قولي ثيح ،لهاكو اذحبها :وقال ياملعط جاجةد أا مظهراً نفسه دجاجة أعطاه إذا ذاكو

 من كذل ريغ إىل ،اهيإ كطعامإ يعل واجباً نيك مل ما لكأ ىعل أقدمت كنأل بدهلا يف كل حق ال :كذل

   .مثلةاأل

 املغرور :قوله بل ،كذل ىعل ليالدل لعدم ،الغرور موضوع يف ةيالعرف نياملواز ريغي مل والشارع

  .هلا قيدتص غر من إىل رجعي

 فله الشام من دابيت رد من :قال مث ،عشرة فله بغداد من دابيت رد من :ءربالك يف وهو قال ولو

 من للرد اجلعل انك بغداد من ردها ردي مل بأن الفسخ قصد فإن ،أيضاً العامل مسعها ثيح ،عشرون

 انك نإو العشرة فله دبغدا من الرد انكن إ أنه قصد بأن ادةيالز قصد نإو ،بغداد من الرد دون الشام

 من الرد أن قصد أو ،ءربالك إىل بغداد ومن بغداد إىل الشام من رد ثيح ،ثالثون فله الشام من الرد

 ثباتاإل عامل جهة من أما ،الثبوت عامل جهة من قصده اتبع ،العشرة إضافة بدون عشرون له الشام

   .عرفت ما ىعل هريوغ الغرور من نهيملواز تابع فهو ختالفواال

 وىللأل خمالفة ةيالثان انتك إذا وأما( :قال ثيح رامةكال مفتاح يف رهكذ مايف النظر وجه علمي ومنه

 السبت ومي رده من :قال مث ،مائة فله مجعة ومي عبدي رد من :قال قد انك إذا ماك ،انكوامل الزمان يف

 لزميف ،املنافاة عدم فالظاهر ،ناريد فله بغداد من أو ،مائة فله الشام من عبدي رد من :قال أو ،ناريد فله

  ).هيف عمل ملن نيالوصف من واحد لكل نيع ما

   معأما ( :قال ثيح اجلواهر تبعه نإو



٤٢

 فله الشام من عبدي رد من :قال لو ماك ،املنافاة عدم فالظاهر همايف انكامل أو بالزمان دييالتق

 رد من :قال مث ،عشرة فله مجعة ومي عبدي رد من :قال أو ،مخسون فله بغداد من رده من :قال مث ،مائة

  .)١()مخسة فله السبت ومي عبدي

 ريغ اجلمعة ومي يف الرد فإن ،ظاهر تناف نهمايفب نيالزمان يف أما ،نيانكامل يف مكاحل عرفت قدإذ 

   .السبت ومي يف الرد

 املطلق انك ءسوا ،انكم أو بزمان داًيمق خرواآل مطلقاً أحدمها انك إذا مايف المكال علمي تقدم ومما

   .وجه من عموم أو نيتبا نهمايب أو ثركأ أو أقل أحدمها انك ءوسوا ،سكبالع أو مؤخراً ديواملق مقدماً

 اًيناس انك إذا ماك ،ال أم اجلاعل كذل أراد ،اًيتلقائ هلا فسخ وىللأل ةياملناف ةيالثان اجلعالة مث إن

 فأي ،ينياملتناف يف األول المكال دون الثاين المكبال مونكحي مناإ ءوالعقال ،نهمايب املنافاة لفرض وىللأل

 ذحبها ومن دابيت رد من :قولي أن نيوب ،السبت ومي رده ومن اجلمعة ومي رده من :قولي أن نيب فرق

   .املنافاة صور من كذل ريغ إىل ،هيف هي الذي انكامل يف

 ةيالثان اجلعالة ءاقتضا ونكل المهمك يف راًيحتر أجد مل( :قال ثيح لةأاملس يف اجلواهر توقف فشبه

 ما بضد اًيثان ةيالوصك التنايف ثيح من وىللأل اًيناس انك نإو كذلك ونهك مبعىن اًيذات وىللأل الفسخ

   .نظر حمل )كذلك سيل أو أوالً به ىأوص

  

                                                  

.٢٠٤ ـ ٢٠٣ ص٣٥ج: جواهر الكالم )١(



٤٣

 حصلت فلو ،أوالً اجلاعل بذهلاإذا  إالّ جرةاأل العامل ستحقي ال( :الشرائع يف قال :)١ مسألة(

  ).أجرة وال ميالتسل لزمه اجلعل قبل إنسان دي يف الضالة

 بل ،واحد ريغ به صرح ماك عنه العوض أخذ صحة عدم مسعت وقد ،هيعل لوجوبه( :اجلواهر ويف

  . )١()خالفاً هيف أجد ال بل ،علمائنا ثركأ إىل نسبته رةكالتذ عن

 يف انك فإن ،نظر دهي يف املال انك من فرده ،ذاك فله مايل ىعل رد من :قال لو أنه رةكالتذ ويف

 نأل ،فال ريوالدنان الدراهمك نيك مل نإو ،اجلعل استحق اآلبق العبدك ومؤنة لفةك ديمز دهي يف من رد

  .نظر نيالمكال الك ويف ،بالعوض قابلي ال هيف لفةك ال ما

 ليدل إذ ،جعل ما له انك مثالً الغاصب من حىت الرد اجلاعل قصدن إنه إ :الشرائع ىعل ردي ذإ

 إذا ماك ،حرام كتر أو ،ذاك فله الظهر ىصل من :قال إذا ماك ،واجباً انك إذا ما شمليف ،مطلق اجلعالة

  .ذاك فله اخلمر شرب كتر من :قال

   .اجلاعل لقصد التابعة اجلعل ةيفكي ىعل بل ،لفةكال وعدم لفةكبال سيل زانياملن إ :رةكالتذ ىوعل

 يف رهكذ مايف الوجه :الشرائع المك مبثل العالمة قول عند رامةكال مفتاح يف قال رناهكذ ملا ولعله

 وال ،الواجب ىعل جعل ال إذ ،هيعل أجراً ستحقي فال ،نئذيح هيعل واجب الدفع أن واقفه وما تابكال

  .به ستحقي ذنباإل عمل

 للتوقف جمال ال أنه عرفت قد انك نإو ،حمله يف وهو الربهان جممع ذاكو ،التوقف ةيفاكال وظاهر

   .رناهكذ مبا ىالفتو الالزم بل ،أيضاً

إذا  إالّ ،دهي يف نكت مل إذا هيعل جتب ال الداللة أن والظاهر( :قوله من رامةكال مفتاح يف ما مث إن

 األمر باب من انك أو ،شهديفل شهادة عنده انك من :قولي أنك ،للشهادة ءاالستدعا باب من انك

   ونيك أنك ،ركاملن عن والنهي باملعروف

                                                  

.٢٠٥ ص٣٥ج: هر الكالمجوا )١(



٤٤

   .)بجي ال كذل وبدون تالفهإو لهكأ ديريو له سيل بأنه عاملاً دهي يف املال حصل من

 علمي من ىعل والشهادة احلضور وجبي للشهادة ءاستدعا لك أن ىعل ليدل ال ثيح ،نظر حمل

 ،حمله يف قرر ماك هايف مجالاإل عدم فرض ىعل ،هلا إطالق ال )١(ءالشهدا أىبي وال ةيوآ ،ءبالشي

   .رهكذ الذي طالقاإل هذا شملي باملعروف األمر ليلدل إطالق ال أنه ماك

  

                                                  

  . ٢٨٢اآلية : سورة البقرة) ١(



٤٥

 نهيع فإن ،مثالً الضالة رد ىعل جعالً بذلإذا ( :اجلواهر مع ممزوجاً الشرائع يف قال :)٢ مسألة(

 بل نهيعي مل نكول عوضاً ركذ نإو ،إشكال وال خالف بال ،الرد مع مهيتسل لزوم هيفعل وحنوه ناريبالد

 ،أيضاً إشكال وال خالف بال ،املثل أجرة الرد مع لزمه ،كذل حنو أو عوض أو أجرة يعل فله :قال

  .)اجلعالة هي نئذيح األ أو ،العمل احترام مع العقد لفساد

 ،ءشي فله عبدي رد من :قولهك نيمع ريغ جعالً بذل ولو :العالمة قول عند رامةكال مفتاح ويف

  ).واحداً قوالً املثل أجرةف جمهوالً انكفإن ( :قال ،الدروس يف مجاعاإل هيعل يكح قد املثل أجرة لزمه

 أحد هيعل انك طالقاإل قصد فإن ،املقصود من ديأز ءشي ال ألنه للقصد تابع أنه الظاهر نكل

 أما ،الثبوت عامل يف هذا ،كذل هيعل انك ةياخلصوص قصد نإو ،طالقاإل هيعل الصادق املطلق قيمصاد

   .املعلومة نهيمواز لهف ثباتاإل عامل

 أو العمل احترام مع العقد لفساد( :قال ثيح املتقدم اجلواهر ليتعل يلك يف النظر وجه علمي ومنه

  ).اجلعالة هي نئذيح األ

 إذا ماك ،العمل ترمحيو العقد فسدي مورد لك يف املثل أجرة ستيلنه إ :أوهلما ىعل رديإذ 

 كوذل ،الزائد عن دهي رفع ألنه ،عشرة إالّ ستحقي فال دالعق ففسد عشرون جرتهأو بعشرة استأجره

 من ونيك قد التربع فإن ،اهيإ نفسه هدارإ بعد له استحقاقه ىعل ليدل فال ،العمل من القدر هلذا هدارإ

  .البعض من ونيك وقد لكال

   .املثل أجرة حسب ال القصد حسب اجلعالةن إ :همايثان ىعل ردي ماك

   ،)اريس أيب ةيروا ىعل اآلبق رد يفإالّ ( :املتقدمة تهعبار بعد الشرائع قال مث



٤٦

 يف أخذ إذا ناراًيد اآلبق يف جعل )صلى اهللا عليه وآله( النيبن إ :)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن

   .)١(ريدنان فأربعة مصره ريغ يف أخذ نإو ،مصره

   .ةيرواال ىعل والعمل ،الوجوب ال فضلاأل ىعل هذا :املبسوط يف خيالش وقال

 وهو ،ةيواألولب لةيوالوس ةيوالنها املقنعة المك ةيقض ريدنان وأربعة ناريالدن إ :رامةكال مفتاح ويف

 رشادواإل رةكوالتذ والنافع والشرائع السرائر حيوصر القاضي المك من املختلف يف املنقول ةيقض

 واملختلف النافع يف ماك شهورامل هوو ،الدروس ةريخ وهو ،املقاصد وجامع واملقتصر واملختلف والتبصرة

 ،متأخرةو ةقدمي عظيمة ا الشهرةن إ اضيالر ويف ،حيواملفات ةيفاكوال الربهان وجممع والروضة كواملسال

 حىت تبهمك يف وشهرا صحاباأل بعمل دتيتأ نهاكل فةيضع الرواية أن راملقتصو البارع املهذب يفو

 مجاعاإل وظاهره ،نيخيالش عدا من قولنه إ املختلف ويف ،مجاعاإل من باًيقر ا حلقأ وما ا العمل صار

 إالّ عملي ال الذي سيدرإ ابن ا عمل وقد ،افةك نياملتأخر إىل نسبته املرام ةيغا ويف ،مهاريغ من

   .للشرع عرفاً كذل وجعل ،اتيبالقطع

نه إ :له يكحم المك ءأثنا يف قال سيدرإ ابن نأل ،أخر اتيروا كبذل ورد أنه والظاهر :أقول

   .كبذل العبد يف وردت خبارواأل الشارع من موظف به مقطوع

 نيأربع جرةاأل استحق البلد خارج من اآلبق العبد ردن إ أنه رووا ناأصحابن إ :اخلالف وعن

   .وأخبارهم الفرقة إمجاع لنايدل :قال مث ،دراهم فعشرة البلد من انك نإو ،درمهاً

                                                  

. ١٢٠٣م ق الر٣٩٨ ص٦ ج:التهذيب) ١(



٤٧

   .ريدنان أربعة متهايق درمهاً نيأربع عبداً رد منيف ناأصحاب ىرو قد :املبسوط وعن

 كذل ىعل له انك صاحبه ىعل فرده شارداً اًريبع أو آبقاً عبداً نساناإل وجد إذا :قال املقنعة ويف

 فأربعة املصر ريغ يف وجده انك نإو ،اديج دراهم عشرة متهيق ناريفد املصر يف وجده انك نإو ،جعل

   .)صلى اهللا عليه وآله( النيب عن السنة ثبتت كوبذل ،اديج اًدرمه أربعون متهايق ريدنان

 واملقداد يباأل وتبعه ،املثل أجرة بوجوب قال فقد مبسوطه عن ماك للمشهور املخالف خيالش أما

 ،الروضة حمكي يف مال هيلإو ،عنهم يكح ما ىعل نياملتأخر متأخر وبعض كاملسال يف نيديالشه وثاين

 ،للمشهور املوافقة املبسوط المك من احتملنه إ املختلف وعن ،فاسد العقد بأن طاملبسو حمكي يف وعلله

   .الشارع قرره ما املثل أجرةب مراده نأو

 السند فيضع انك نإو واخلرب ،السند بضعف اخلرب سقطواأ املسألة يف فاملخالفون ،انك فكيو

 له جابر املشهور ذهابأن  إالّ ،نقصأ أو ديأز جعل أي أو ،ما ءلشي اجلعل مع الحتماله وحنوه رساللإل

  .التصاحل حوطاأل انك نإو

 كذل أن أو ،ال أو ناريالد وافق مطلق هو هل بالدراهم ريالتقد أن وهو ،آخر لكمش مكاحل يف مث

 ريغ أو داًيج الدرهم مطلق أو ،المهمك بعض يف تقدم ماك ادياجل بالدراهم املراد وهل ،ناريالد وافق مايف

  .ديج

 واحد قسم وجود نيح كذل أو ،هايأ من خمتلفة الدراهم انتك نيح دراهم عشرة يفيك هل مث

 لماتك نكل ،ريالدنان إىل أقرب منها انك ما الحظي خمتلفة الدراهم انتك إذا مايف أو ،الدراهم من

   .الدراهم أقسام من دراهم عشرة ىعل نطبقي مما مطلقة منهم مجلة

  ناريالد ريتقد عبارام من لةمج تضمنت وقد :رامةكال مفتاح يف قال



٤٨

  .املقاصد وجامع رشادواإل رةكوالتذ والسرائر واملبسوط واخلالف ةيوالنها املقنعةك دراهم بعشرة

 تيوكوال العراق دراهمك ،بلد إىل بلد من املضروبة الدراهم ختتلف ثيح احلاضر زماننا يف مث

 بقدر الدراهم أو ،متهيوق ناريالد مالحظةما إ الالزم مناإو ،الدراهم هذه مكح سقطي هاريوغ ماراتواأل

 ماك الوسط فالدرهم ،خيالتوار حسب خمتلفة هي ماك لفتختا ولو ،)السالم عليهم( األئمة زمان دراهم

   .ناريالد إىل قرباأل أو نياملقوم إىل بالنسبة رواكذ

 مخسمائة ستحبي ثيح املهر باب ويف املقام يف ناريوالد بالدرهم املراد أن هل وهو ،ءشي ىبقي

  ؟احلجم أو ةيالشرائ القوة ،أشبه وما والنذر والثلث ،ناراًيد ديز ءعطاإب ةيالوصك كذل ريغ ويف ،درهم

 ما دهيؤيو ،ةيالشرائ القوة موراأل وزن يف عندهم اريفاملع واسطة النقد أن روني العرف حيث إن

 خرب ذاإف ،ةيالوص باب يف يوصامل زكومرت ،الوقف باب يف الواقف زكمرت إىل الرجوع من روهكذ

 تبدل مث فةيالشر للحضرة الشمع يف بستانه وارد بصرف ىأوص ذاإو ،مشابه وقف يف بدله صرف الوقف

 طعامإ يف الثلث أو املوقوفة داره صرفي نأل ىأوص أو وقف إذا ذاكو ،ءهرباكال يف صرفه ءهرباكال إىل

 ثيح ءالغال حصل مث ،واحدة عائلة طعامإل فييك الدرهم ثيح ،قرن قبل درمهاً ريفق لك ءالفقرا

   .ذاكوه ،دراهم عشرة عائلة لك يعطي :قالوا ،دراهم عشرة إىل تاجحي طعاماإل

 املقام وهذا بل ،ناريوالد الدرهم إىل بالنسبة اتيالد باب يف ظاهرهم هو ماك ،احلجم املراد أو

 األئمة زمان يف تريتغ ناريوالد لدرهمبا ةيالشرائ القوة أن دهيؤيو ،كذل ريوغ املهر باب ويف أيضاً

 السنة مهر بأن قوهلم ىعل بقوا كذل ومع )صلى اهللا عليه وآله( الرسول زمان عن ) السالممعليه(

   ماماإل جعل بل ،درهم مخسمائة املستحب



٤٩

  .)١(كذل فةياخلل لبنت مهره )عليه السالم( اجلواد

 أملعنا وقد ،اجلمع قيطر والتصاحل ،الثاين اتياوالرو ءالفقها وظاهر ،األول روني العرف ،احتماالن

   .هاريوغ والربا والرهن والقرض الغصب وأبواب ةياالقتصاد تبكال يف املسألة هذه إىل

 حيوالصح ،افركوال واملسلم ،ريبكوال ريالصغ نيب العبد يف فرق وال( :قال رامةكال مفتاح مث إن

 وردت خباراأل نأل :السرائر يف قال ،هاريوغ السرائر يف هيعل نص ماك ،مةاأل إىل ىتعدي وال ،بيواملع

   .)مةأو عبدة هلا قالي ىنثواأل ،العبد يف

 يف فرق ال نعم ،حلاقاإل يقتضي ما وعدم الصدق لعدم ،مةاأل بالعبد لحقي وال :قائالً اجلواهر وتبعه

 أن نكمي نكل ،ىوفتو نصاً طالقلإل ،بيواملع حيوالصح ،افركوال واملسلم ،ريبكوال ريالصغ نيب العبد

 ،)٢(ءشي ىعل قدري ال اًكمملو عبداً :سبحانه قولهك املقام مثل يف ةكللمشارما إ ،بالشمول قالي

 أو ،وركالذ من عماأل به راديو ،اهللا عباد حنن :قالي ولذا ،ىنثاأل شملي وهو عبد مجع العباد نوأل

 ولو كمشر من ريخ مؤمن ولعبد :مثل ادهمف لك مشل تقابال إذا نعم ،ديبع ريغ وهذا القطعي للمناط

   .)٣(مكأعجبت ولو ةكمشر من ريخ مؤمنة مةوأل مكأعجب

 ،نساناإل مبرتلة ألنه ،ىنثواأل ركوالذ ،ريبكوال ريالصغ نيب فرق ال أنه يف إشكال فال ريالبع يف أما

   .واحد ريغ رهكذ ماك

   ناريالد عن تهاميق قصرت إذا مايف شكالاإل أما :قال رامةكال مفتاح مث إن

                                                  

. ٤ ح من أبواب املهور من كتاب النكاح٤  الباب٦٠٥ ص٢ ج:املستدرك) ١(

  . ٧٥اآلية : سورة النحل) ٢(

. ٢٢١اآلية : سورة البقرة) ٣(



٥٠

 يف اخلالف إمجاعو ،ربعةاأل تبكال يف املرسلة خبارواأل ،)١(مسمع خرب إطالق دفعهيف ،ربعةواأل

 يضقي كذل فإن ،همايف والشهرات ىالفتاو إطالقو ،ريالبع يف نيتابكال يف املرسلة خباراأل إطالقو ،العبد

 ذاكو ،رشادواإل الشرائع ةريخ هو ماك ،وعدمه متهمايق عن نقصانه نيب املقدر وجوب يف الفرق بعدم

   .السرائر المك ةيقض وهو ،ريالتحر

 ،النادر ال الغالب إىل نصرفي طالقاإلن إ تقولأن  إالّ املشهور هو طالقاإل أن مرييالص وعن

   .كللمال الفائدة عدم إىل مضافاً

 اجلعل نايفي ال مةيالق نقصان( بأن اجلواهر يف علله ذالو ،القاعدة ىمقتض هو طالقاإل أن والظاهر

 من نياألمر قلأ الواجب أن ىودعو ،هنا ريبالتقد نقل ملن إ املثل أجرة ثبوت نايفي ال أنه ماك ،الشرعي

   .)هلا وجه ال ،هريوغ يضاحاإل وعن يكركال ةيحاش يف ماك ،شرعاً واملقدر املثل أجرة

 ليحتص تعب أن بعد ،تام ريغ منالث من خاصة بنسبة ونكت جارةاإل يف جرةاأل بأن دييالتق دييوتأ

 ريبكال املصر نيب الفرق عدم أيضاً يقتضي وهو طالقاإل والعمدة ،متهيق اختالفب تلفخي ال العبد

 ،بيوالقر ديالبع شملي املصر ريغ ذاكو ،طالقاإل أو للمناط ةيالرب يف ءاخلبا أو ةيالقر وحىت ،ريوالصغ

   .هريوغ فيالعن ريوالبع العبد نيب فرق ال ماك ،أيضاً كلذل اآلبقو الضائع نيب فرق وال

 ءشي فال له نكت ملإذا  أما ،أجرة للرد انك إذا ما هو صحاباأل المكو اتيالروا من املنصرف مث

 الّإو ،اخلارج من رجاعاإل من صعوبة أقل البلد من رجاعاإل انك إذا ما منهما املنصرف أن ماك ،للراد

   واسعة نةياملد انتك إذا ماك

                                                  

. ١٢٠٣  الرقم٣٩٨ ص٦ ج:التهذيب) ١(



٥١

 ونيك فال ،مثالً بةيالقر ءالصحرا كذلك سيول ،هايف ريوالبع العبد ىعل العثور صعبي ةمزدمح

   .النسبة مالحظة الالزم بل ،هريغ يف وأربعة للمصر ناريد ءعطاإ الالزم

 له مما الرد انك إذا مايف ىوفتو نصاً املسألة موضوع فرض انك هنا من ولعله( :اجلواهر يف قال

 اخلرب يف مبا تقدر يك أجرة له نيك مل نئذيح نهإف العادة يف أجرة له نيك ملإذا  أما ،العادة يف أجرة

   .)هريلغ أجده مل ينأ إالّ األوىل الدروس يف جعله لذا ولعله ،كذل ىعل املدار ونك اجته هنا ومن ،املزبور

 ستبعدي إذ ،ءشي له سيفل رده من أن علني أو ،الرد من كاملال نعمي مل إذا ما منهما الظاهر أن ماك

  .كذل مثل شملي همايف إطالق جداً

 القبض ىفألق ذاك انكم يف هريبع أو عبده بأن إنسان كاملال أخرب فلو ،خباراإل ريغ الرد مث إن

 والتزام ،التربع قصده وعدم ،عرفاً قوله احترام من بشروطه إالّ اللهم ،ءشي للمخرب نيك مل همايعل

  .كبذل كاملال

   .القواعد املرجع مناإو ،ىوالفتو النص شملهي مل ،ريالبع مذبوحاً أو ،نيتيم ما ءجا ولو

 قطلوال اآلبقو الضال من ئاًيش رد من أن الظان ظني ال :المهك حمكي يف قال سيدرإ ابن مث إن

  .فاحش أخط نهإف ،له علجي أن ريغ من صاحبه ىعل ستحقي

 زيالعز عبد بن وعمر حيشرو وعمر مسعود ابن عن ما إىل كبذل ضعر أنهك :اجلواهر ويف

   .)١()عليه السالم( علين ع له نيراو نيتيالروا ىحدإ يف الرأي أصحابو

                                                  

. ٢٠٠ ص٦ ج:سنن البيهقي) ١(



٥٢

 ىأت من :قال نهإ ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،الدعائم رواه ما القاعدة إىل ضافةباإل دهيؤيو

   .)١(له جعل ونيكأن  إالّ ءشي له سيفل اجلعل فطلب بآبق

 كذل سيل :قال ،اآلبق جعل عن لئس نهإ ،)عليه السالم( نياملؤمن أمري عن ،ىخرأ ةيروا ويف

   .كلذل استأجر نيك مل إذا عيني ،)٢(بواجب

 أمر ذاإف ،القواعد فاملرجع مهاريغ يف أما ،)٣(مستثىن ريوالبع العبد يف الواردة ةيفالروا ،تقدم ما ىوعل

   .فال الّإو ،املثل أجرة له انك التربع الراد قصدي ومل أجرة للعمل انكو

  ).بالعمل متربع ألنه ءشي للراد نيك مل أجرة بذلي ومل الرد ىاستدع لوأما ( :الشرائع يف قال لذاو

  .متربع فالراد أجرة بذلي ومل الرد ىاستدع ولو :القواعد ويف

 جممع ذاكو ريوالتحر رشادواإل الشرائع ةريخ هو ماك له ءشي ال إذ :رامةكال مفتاح يف وقال

 ونك من أعم وطلبه ،منها ذمته ةءبرا صلواأل ،جرةاألب التزامه لعدم اللمعة المك ةيقضك وهو ،هانالرب

   .بذل ريغ من أقدم ثيح متربع نئذيح العامل نأل ،ءشي هيعل بجي فال ،وجماناً أجرةب

 رناكذ ماك بيتسب األمر إذ ،نظر هيف انك أجرة لعملل نيك مل إذا مبا المهمك ديقي ملن إ :أقول

 من :قالي أن صحي وهل ،وبدونه جرةاألب حيالتصر مع األمر نيب فرق فأي ،الةكالو تابك يف لهيتفص

 ،األمر أظهر مناإو أيضاً أمرهي مل أو ،فقط أمره ألنه ،للحالق ءشي ال أنه رأسه فحلق احلالق عند جلس

   .مثلةاأل آخر إىل ،له ءشي ال أنه فحمله ،داري إىل متاعي امحل :للحمال قال أو

                                                  

. ١ ح من كتاب اجلعالة٥  الباب٤٨ ص٣ ج:املستدرك) ١(

. ٢ ح من كتاب اجلعالة٥  الباب٤٨ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

.  كتاب الديون باب اللقطة١٨٠ ص:السرائر) ٣(



٥٣

 طالقاإل محل الفعل هذا مثل يف جرةاأل ىعل العادة دلتن إنه إ :املقاصد جامع حمكي يف قال ولذا

  .فال الّإو ،هيعل

  .ظاهره هو بل رامةكال مفتاح يف إليه ومال

 أمر منيف ا اعترفوا اليت مالهك املسلم عمل احترام لقاعدة منافنه إ( :هلما تبعاً اجلواهر يف وقال

   .)العامل قصدهي أو بالتربع صرحي مل ما أجرة هل بعمل هريغ

 ءواملا املائدة ىعل وهو ،ءاملا اسقين :له قال إذا ماك ،له ءشي فال عرفاً أجرة للعمل نيك مل إذا نعم

  .كذل ريغ إىل ،فسقاه منه بيقر

ن إ كذل أقربه إشكال ىعل :املتقدمة عبارته بعد قال ثيح رناهكذ ما إىل أشار القواعد ولعل

   .جماناً ىتدعاس

  



٥٤

 عاًيمج هلم ناريالد انك مجاعة فرده ،ناريد فله عبدي رد من :قالإذا ( :الشرائع يف قال :)٣ مسألة(

  ).واحد لك من ال عياجلم من حصل العمل نأل ،ةيبالسو

  .إشكال وال خالف بال :اجلواهر ويف

 واللمعة والتبصرة رشاداإلو ريوالتحر رةكوالتذ والشرائع املبسوط كبذل صرح :رامةكال مفتاح ويف

 فله السور هذا نقب من :قال لو ما الرد ريونظ :قال ،ةيفاكوال الربهان وجممع والروضة املقاصد وجامع

   .واحداً نقباً ثالثة فنقبه ،ذاك

 ءشي فال الواحد )من(ـ ب قصد ذاإف ،بالقصد منوط كذل أن القاعدة ىمقتض نكل :أقول

 قصد نإو ،ناريد واحد لكفل ناراًيد واحد لكل قصد فإن ،ثركواأل احدالو من عماأل قصد نإو ،للجماعة

   .نهيمواز فله ثباتاإل مقام يف وأما ،الثبوت مقام يف هذا ،عيفللجم عيللجم

 أو ،أوله سهليو آخره صعبي بئر حفر ونيك أن مثل ،ءجزااأل متفاوت الواحد العمل انك مث إن

 قصد نإو ،فاملساواة املساواة قصد فإن ،آخره هلسيو أوله صعبي ثيح القرآن ميتعلك سكبالع

 التفاوت مراعاة فالالزم العمل حسب التفاوت قصد نإو ،هيرأ حسب تفاوتاً ونيك كذلكف التفاوت

   .ءجزااأل متساوي يف قصدهن إ املتفاوت ءعطاإ له كذلكو بل ،النسبة حسب

 الك يف مكاحل إطالقب ،اجلواهر وقرره رامةكال مفتاح يف إليه أملع مايف النظر وجه ظهري ومنه

 نفس تفاوت عدم والفرض ،رد من قيمصاد من هو عياجلم من العمل حصل مايف( :قال ثيح نيالفرد

 ذاكو ،تفاوته نسبة حسب ىعل ناريالد قسمة نئذيح اجته تفاوته فرض لو نعم ،مقدماته تفاوتت نإو الرد

 ريتقد ىعل العمل قدر ىعل وزعي نهميب لفاجلع ،فردوه ذاك مكفل عبدي رددمتن إ :جلماعة قال لو

   .)وسؤالر ىفعل الّإو ،تفاوته



٥٥

 الصور ال كذل اجلاعل ازكارت انك الذي اللفظ من العريف االنصراف مرادمها ونيكأن  إالّ اللهم

  .رناهكذ ماك نةكاملم

 نإو له ءشي ال هريغ عمل أن يف إشكال فال ،الدابة سلمهي الذي ،دابيت رد مبن مراده ونيك قد مث

 به ءجا إذا ماك ،الرد يف كاشتر من لك مراده ونيك وقد ،اهيإ للدابة ياملعط عمل من أصعب انك

 ،عمله بنسبة لكل ونيك النسبة قصد مع ثيح ،النجف إىل والثاين ءربالك إىل بغداد من أحدهم

 قائداً أحدمها انك إذا ماك ،أصعب أحدمها عمل انك نكل ،معاً عماله إذا مايف النسبة الحظي كذلكو

   .الثاين عمل من أصعب األول وعمل ،سائقاً خرواآل

 دخل من :قال لوأما ( :اجلواهر مع ممزوجاً الشرائع إطالق يف النظر وجه ظهري تقدم مما مث إن

 ءسوا ،شكالال إو به معتد خالف بال ،ناريد واحد لكل انك مجاعة فدخلها ،ناريد فله مثالً داري

 خبالف منهم واحد لك من حصل قد حال لك ىعل العمل نأل ،نيخمتلف أو نيمترتب أو دفعة دخلوا

 ،تعددي ال الرد إذ ،متعدداً أو واحداً انك ءسوا ،مستقالً الرد عنه صدر ملن هيف اجلعل انك الذي األول

 دخول كذلك وال ،منهم واحد فرد عن صدري ومل اجلماعة هو مناإ باالستقالل الرد عنه صدر والذي

   .)الدار

 ريوالتحر رةكوالتذ والشرائع والسرائر واملبسوط القواعد( :رامةكال مفتاح يف ماك كبذل قال وقد

   .)املشهورنه إ املختلف ويف ،ةيفاكوال الربهان وجممع والروضة كواملسال والتبصرة رشادواإل

 أو واحد دخول نيوب ،ال بشرط واحد دخول إرادة نيب القصد تلفخي نهفأل شكالاإل وجه أما

ن إ قصده فحسب معاً دخالني وقد ،وللأل فاجلعل ،الثاين مث أوالً واحد دخلي قد األول يف مث ،ثركأ

 لكل مستقالً جعالً ديري قد الثاين ويف ،ال بشرط لواحد اجلعل أراد ثيح منهما سيل أو هلما اجلعل

   واحداً جعالً أو ،واحد



٥٦

   .عرفت ماك النسبة بدون أو بالنسبة هلم

 قصده انك فإن ،قصده إىل رجع عبداً واحد لك فرد ،ناريد فله دييعب من عبداً رد من :قال ولو

 نياثن من الرد انك ولو ،اهلدف ءبانتها األمر ءالنتها رد ممن وللأل ناريالد انك ،فقط واحد عبد رد

 ختالفاالب أو ةيبالسو نهمايب واحد ناريد نيللراد انك ،كذل مثل األمر مشلن إ واحدة دفعة مثالً نيالثن

 كذلك نيك مل نإو ،همايأ ءعطاإ نيب ريخت يريالتخ ليسب ىعل انك فإن شملي مل نإو ،القصد حسب

   .للظاهر فتابع ثباتاإل مقام أما ،الثبوت مقام يف هذا ،هيعل ءشي فال أيضاً

 لك فرد ،ناريد فله دييعب من عبداً رد من :قال لو( :اجلواهر قول يف طالقاإل ضعف عرفي ومنه

  ).ناراًيد منهم واحد لك استحقق ،عبداً حدوا

 ،املبذول ألنه واحداً ناراًيد هملك الداخلون ستحقيف التساوي احتمال من املختلف عن ما كذلكو

  .املبذول ىعل ادةيالز ال يكالتشر قتضيي والعموم

 أنه وواضح ،فال الّإو ،ناريالد له انك األمر كذل مشل فإن ،ديالعب من نياثن واحد إنسان رد لو مث

 ديري فال نفقته كلميو أحدهم إىل تاجحي مناإو متعددة ديعب نفقة كلمي ال املوىلن إ مثالً ،القصد تلفخي

 ريغ إىل ،أحدهم رجوع إالّ ديري فال ،ضده تآمرا منهم اثنان رجع أنه إذا أو ،واحد من ثركأ رجوع

   .غراضاأل من كذل

 ،أشبه ما أو صاًيقم أو ًءقبا أقمشيت من قماشاً طخا من :قال لو ماك ،كذل أمثال حال عرفي منهو

 ثويب قصر من :قال أو ،اطتهيخ ديري فال لنفقته الواحد عن زائدال عيب ديري ألنه ،نياثن اطةيخ ديري ال وهو

 أو ،للثوب األول ريبتقص الثاين علم لعدم ،شرباً واحد لك اثنان فقصره الًيطو ثوبه انك ثيح شرب قدر

 ىأعط أو ،قةياحلد ىسق من :قال لو ذاكو ،به انتفاعه عن أسقطه مما مثالً نيشرب مقدار إنسان قصر

   .وبكر دابة يل ىاشتر أو ،ضيللمر ءالدوا

  



٥٧

 ديأز جعالً ثالثة من مثالً واحد لكل جعل لو( :اجلواهر مع ممزوجاً الشرائع يف قال :)٤ مسألة(

 فله منهم واحد به ءجا فإن ،كذلك أنه ىعل ًءبنا العبد ردك ،ختالفاال قبلي ال عمل ىعل خراآل من

 أو ،الربع له انك أربعة انواك ولو وإن جاءوا به مجيعاً كان لكل واحد منهم ثلث ما جعل له، ،جعله

  ).كذل من ءشي يف أجده خالف بال ،باجلعل نهميب ىساو لو ذاكو ،اخلمس فله مخسة

 والشرائع لةيوالوس املبسوط يف ماك :الشرائع قول مبثل القواعد قول عند رامةكال مفتاح ويف

   .ةيفاكوال الربهان وجممع والروضة كواملسال واللمعة رشادواإل ريوالتحر رةكوالتذ

 ردهء إذا شي فال ،فقط أحدهم رد قصدي رمبا إذ ،للقصد تابعاً كذل ونك أيضاً هنا أيتي :أقول

 اريفاملع ،كذل ريغ إىل ،املثل أجرة ديري بل اثنان رده إذا اجلعل ءعطاإ ديري ال ورمبا ،ثركأ أو منهم اثنان

   .نهيمواز ثباتاإل ولعامل ،القصد

 من سابقاً تقدم ما ىعل ًءبنا قالي قد نعم( :قال ثيح اجلواهر قول يف أيضاً النظر وجه علمي ومنه

 اماملق يف تجهي ،ىاملسم من نسبته ال منه ىمض ما ىعل املثل أجرة استحق العمل تمي مل إذا العاملأن 

 لعل بل ،بعضه ال العمل بتمام انيتاإل ىعل اعول ىاملسم من املزبورة النسبة ال ،أيضاً هايلإ الرجوع

 ،كلذل ئاًيش منهم أحد استحقاق عدم احتمل رمبا بل ،منهم واحد لك ىعل الرد صدق لعدم ،أوىل املقام

   .)جعل له علجي مل الذي جمموعهم من الردإذ 

 بالتساوي ناريد فلهما وعمرو ديز ردهن إ :قال إذا ماك ،اجلعل صور رسائ حال ظهري تقدم ومما

 إىل ،كذلك ثالثة فلهما ركوب عمرو رده نإو ،كذلك نارانيد فلهما ركوب ديز رده نإو ،ختالفاال أو

   .الصور من هاريغ

  



٥٨

 أو اًيساومت معلوماً جعالً الثالثة لبعض جعل لو( :اجلواهر مع ممزوجاً الشرائع يف قال :)٥ مسألة(

 ما ثلث املعلوم لصاحب انك ،عاًيمج به واؤفجا ،به ميالتسل من متنع جهالة جمهوالً جعالً ولبعضهم ،خمتلفاً

 له فإن له نيعي مل من حىت فبالنسبة الإو ،هيف تفاوم عدم فرض مع ،مثله أجرة ثلث وللمجهول ،له جعل

  ).نقصت أو الثلث ىعل زادت ،املثل أجرة بنسبة

 ريوالتحر رةكوالتذ املبسوط يف ماك :الشرائع قول مبثل القواعد قول عند رامةكال حمفتا ويف

   .والروضة واللمعة رشادواإل

 ،املثل جرةأل وجه فال الّإو ،املثل جرةأل جماالً دعي ال مما اهول اجلعل ونيك ال وأن البد :أقول

 هذه مثل أن تقدم قد إذ ،نيناريد ماإو ناراًيدما إ هيف أن علماني ومها الصندوق هذا يف ما :له قال إذا ماك

  .له مثل أجرة فال ،املقام يف تضر ال اجلهالة

 ءجاإذا  أما ،به الثالثة ءجمي من فرضوه إذا مايف هو مناإ جرةاأل ثلث للمجهول أن من روهكذ وما

 اجلعل ناك إذا ما حال علمي ومنه ،واضح هو ماك ومثالً ىمسم النصف واحد لكفل منهم اثنان به

   .واحد من ثركأ إىل بالنسبة جمهوالً

  



٥٩

 ،مثالً الرد ىعل جعالً نيمع لواحد جعل لو( :اجلواهر مع ممزوجاً الشرائع يف قال :)٦ مسألة(

 انك املساعدة قصدي مل أو كللمال أو لنفسه بالعمل متربعاً فيالتنص وجه ىعل الرد يف آخر هكفشار

 ،مسعت ما ىعل ًءبنا بالنسبة له التفاوت فرض ومع ،العمل فنص عمل ألنه ،جرةاأل نصف له للمجعول

 ،املثل أجرة نصف ستحقي :املبسوط يف خيالش قال نكول ،تربع ألنه ءشي خرلآل سيفل حال لك ىوعل

 فكيف ،بالعمل لتربعه اًإمجاع ئاًيش ستحقي مل بالفعل استقل لو ألنه ،فاسد بل فيضع بل ديبع وهو

 قوالاأل بعض ىعل ولو مسمع خبرب العمل إىل رجعي ما ىعل المهك محل لذا ولعله ،ةكاملشار مع ستحقي

   .)به بأس وال

 مل ةكمشار دون من بنفسه له اعول رد قصد لو أنه من السابق يف رناهكذ ما املقام يف أيتي :أقول

 له انك خراآل استخدمن إ له فاعول عماأل قصد نإو ،أمره ما فعلي مل ألنه ،ءشي له للمجعول نيك

 أو كللمال التربع قصدن إ الثاين مث إن ،قررا ما حسب املستخدم نيوب نهيب األمر ونيكو اجلعل متام

 ثيفح جرةاأل أخذ بقصد حدمهاأل ونهك قصد نإو ،عمله هدارإل التربع بقصده له ءشي فال له اعول

   .وعدمه القصد نيب فرق فال هيوعل ،له أجرة ال له أمر ال

 عياجلم العامل باستحقاق قوالً العالمة عن كواملسال الدروس عن كىح رامةكال احمفت يف مث إن

   .له جنده ومل ،مساعدته ةيبن ال جنيباأل هكشاري ثيح

  .طالقباإل ىالفتو نكمي فال ،القصد حسب تلفخي أنه من عرفت ما هيوف

 قصد نإو ،لكال حقاست أعم اجلعل انك فإن ،رده يف مثالً ءاهلوا دفع أو وانيح هكشارإذا أما 

 له نيك مل آخر ءشي هكشار إذا له للمجعول ءشي عدم قصد فإن ،قصده حسب انك االستقالل اجلاعل

   .فالنسبة النسبة قصد نإو ،ءشي



٦٠

 رد من :قال لو( :قال ،القصد إىل الرجوع الالزم مناإو ،الدروس إطالق يف النظر وجه علمي ومنه

 جرائهإ من ،نظر اجلعل استحقاقه ففي ،رده ىعل استأجره وأ آخر واحد لكفو ،العموم غةيبص عبدي

  ).املباشرة ىعل طالقاإل محل ومن ،املباحات يف لكيالتو ىجمر

 وحدة إىل نظر دون من ضهيمر ءشفا أرادو ،ذاك فله ضييملر ةياجلراح ةيالعمل ىأجر من :قال ولو

 وحنوها املقدمات ئةياهل بعض مبساعدة احلاضر احلال يف املتعارف هو ماك مجاعة كفاشتر ،وتعدده يار

   .ةيللعمل نيجمر عياجلم ونك إىل األمر تاجحي فال ،العرف راهي ما حسب بالنسبة هلم انك ،بعض ءجراإو

 أو ،اجلعل لك له للمجعول قحي فال كللمال عانةإ انك هل أنه يف نيواملع له اعول لفختا ولو

 احللف لفحي أو نةيالب له اعول ميقيأن  إالّ اللهم ،نياملع قول القول انك ،اجلعل لك فله له للمجعول

  .احللف رد ىعل ًءبنا املردودة

 نياملع صدقي مل إذا التحالف من انك ،هذا أو هذا أعان هل أنه يف له اعولو اجلاعل لفختا ولو

   .اركنإو ءادعا نهمايب ونيك حىت جامع يف نياألمر نيب اجلمع لعدم ،أحدمها

   .نياملع عمل بقدر اجلاعل ىعل له اعول حق عدم صلاأل :قاليال 

   .رراًكم رناهكذ ماك ،املآل ال املصب الدعاوي يف ارياملع :قالي نهأل

 لكول ،له ءشي فال ،صاحيب أعنت:  ـاألول الفرع يفـ  الثالثة أحد قال لو( :اجلواهر يف ما أما

 شرط ما عيمج وله ،هلما ءشي فال ،صاحبنا عانةإل عملنا :اثنان قال ولو ،له شرط ما نصف منهما واحد

 جعل ما ربع الثالثة من واحد لكفل ،كللمال العمل قصدت :قال نإو ،له ءشي فال رابع أعام ولو ،له

   أعان لو :كاملسال ففي لنفسه التربع قصد عن فضالً ،هلم أعانة أقصد مل :قال لو ذاكو بل ،له



٦١

   .)١()نياثن ملع مبقدار حصته من فله العامل بعض

  .ظاهر هو ماك الرتاع مقام ريغ يف فهو

 خرج ما إالّ عامل لك عمل مةيق صالةأل ،عمله مةيق صلفاأل ،ال أو التربع قصد هل علمي مل ولو

  .املقام يف ءاالستثنا علمي ومل ،ليبالدل

 له لمعجولل يكن مل ،له املعجول أو اجلاعل عانأ هل علمي مل نكل ،التربع قصدي مل بأنه علم ولو

 ستحقيف نياملع عمل له ونيك حىت ساعده نياملع أن علمي ومل العمل متام يعمل مل ألنه ،اجلعل متام أخذ

 نصفيف ثباتإ ال ثيوح ،هلذا ماإو هلذاما إ نياملع عمل نأل ،العدل بقاعدة قاليأن  إالّ اللهم ،اجلعل لك

   .نهمايب

  

                                                  

  .٢١٢ ص٣٥ج: جواهر الكالم) ١(



٦٢

 ،بعضها من فرده نةيمع مسافة من رده ىعل ناًيعم جعالً جعل لو( :الشرائع يف قال :)٧ مسألة(

  ).املسافة بنسبة اجلعل من له انك

 ما معىن وهو ،والدروس رشادواإل الشرائع يف ماك :كذل مبثل العالمة قول عند رامةكال مفتاح ويف

   .خالف نقل ريغ من همريوغ صحاباأل إىل نسبته كاملسال ويف ،رةكوالتذ لةيوالوس املبسوط يف

 عدم قصدي وقد ،بعضه قبال يف وبعضه العمل لك قبال يف اجلعل لك اجلاعل قصدي قد :أقول

 من به انيتاإل انك إذا ماك ،ءجزااأل قبال يف النسبة اختالف قصدي قد األول ويف ،البعض قبال يف اجلعل

 نمايب ،اجلعالة ثلث فله منآ أو سهل النجف إىل ءربالك من قيالطر حيث إن ،تلفخي النجف إىل بغداد

 تلفخي ثيوح ،النسبة تساوي قصدي وقد ،ثلثاها له منآ ريغ أو وعر ءربالك إىل بغداد من قيالطر انك

   .نهيمواز تبعي ثباتاإل عامل يفف القصد

 وجممع كاملسال تبع ثيح رامةكال مفتاح إطالق ويف لب ،نيوركاملذ إطالق يف النظر علمي ومنه

 ما فعل ما ألنه ،اجلعالة قاعدة ىعل نظر من لوخي فال انك فكيو :قال ،هميعل شكالإلا يف الربهان

 وقد ،قيالطر لبعض جزئه ضرب منه لزمي وال مثالً بغداد من الرد ىعل ضربه مناإ ألنه ،هيعل اجلعل ضرب

 ما ستحقي ال أيتي ماك بغداد عن زاد ملا أجرة ستحقي ال ماكو ،بغداد من برده متعلقاً الفرض ونيك

 ستحقيف ريغ ال للبعد نياملع مناإو جرةاأل مع الرد املطلوب أن ىعل دالة نةيقر كهنا ونيكأن  إالّ ،نقص

   .دون مايف وبالنسبة ،بعداأل يف جرةاأل متام

 رةكالتذ يف ماك :رامةكال مفتاح ويف ،)ديأز ستحقي مل أبعد من رده ولو( :قال القواعد مث إن

   .متربعاً انكف لتزمهي مل كاملال نأل ،الربهان وجممع كواملسال ريوالتحر



٦٣

 رد من :ءربالك يف من قولي قد مثالً ،هريغ من ونيك وقد املسافة نفس من ونيك قد بعداأل :أقول

 ال ثيح ةيالناصر من ردهي وقد ،بغداد قهيطر يف ثيح ،البصرة من إنسان دهريف ،ذاك فله بغداد من دابيت

 اجلعل ىعل الزائد ستحقي ماك ،ال بشرط انكا إذ إالّ اجلعل ستحقي :األول ففي ،بغداد قهيطر يف ونيك

 ،املسافة يف ديز لماك النسبة وذه ،عشرة فله بغداد من انكن إ أنه اللفظ هيعل املنصب القصد انكإذا 

   .بغداد ةمساف قدر مراده انك بأن املتقدم ازكاالرت ذا انكإذا  إالّ له ءشي ال :الثاين ويف

 ضد دون لقاأل دخلن إ ىاملسم استحق بعداأل من رد لو :الق ثيح القواعد مراد ن أوالظاهر

  .الضد يف ازكارت نيك مل إذا وما ،ديزاأل يف ال بشرط نيك مل إذا ما ىعل ،اجلهة

 رهكذ ملا شكالاإل أنكو ،نياملع انكامل ريغ يف وجده ما إشكالف نياملع يف دهجي مل ولو :قال مث

 ستحقيف اجلملة يف بالرد أمر أنه من نشأي خراآل والوجه ،هيعل ولاع ءانتفا انكمل :بقوله رامةكال مفتاح

 ىمقتض أن عرفت قد نكل ،أيضاً املقاصد وجامع يضاحاإل من كذل العاملي ديالس نقل وقد ،املثل أجرة

   .عدمه مع وعدمها ،ازكاالرت مع جرةاأل وجوب القاعدة

 ستحقي مل له اعول قلاأل هيف خلدي ال بعداأل انك لو( :اجلواهر يف قال رناهكذ الذي كولذل

 رد ىعل جعل لو ماك نئذيح فهو ،ئاًيش منه ردهن إ له علجي مل ألنه ،صحاأل ىعل أيضاً ىاملسم من ئاًيش

 األمر ءاقتضا عدم ضرورة ىتر ماك ،بالرد األمر انكمل له املثل أجرة وجوب واحتمال ،هريغ فرد ءشي

 ءانتفا انكمل نياملع يف دهجي مل لو له ءشي ال ماك ،نئذيح له ءشي فال ضدها من هيف ذناإل جهة من بالرد

   .)له اعول

   .كذل ريغ إىل ،البحر من فرده ،الرب من للرد جعله إذا ما حال علمي ومنه

  



٦٤

 من أو ،درهم ذاك منا لك من فله دابتنا رد من :فقاال نهمايب ةكمشتر الدابة انتك لو :)٨ مسألة(

 ،جمهوالً خرواآل ناًيمع جعالً له أحدمها جعل أو ،اثنان خراآل ومن درهم أحدنا من أو ،فقط درهم أحدنا

 ما نسبة ختتلف أو ،ىتتساو ثيح ناريالد هو الذي اجلعل من الدابة من عنده ما بنسبة لك قاال أو

 نويك بأن النسبة سكبع قاال أو ،الثلثان خراآل ومن الثلث أحدمها من انك إذا ماك ،الدابة من عندمها

 من ،ةيوالعرف اجلعالة يف املتقدم طالقلإل ،صح كذل أشبه ما أو ،سكوبالع ناريد ثلثا الثلث صاحب ىعل

 الثالث أو ،الةًكو خراآل وعن أصالةً نفسه عن ،أحدمها أو منهما واحد لك كذل قولي أن نيب فرق ريغ

   .الةكو عنهما

 مل ،أشبه ما أو نةيالسف يف ةحممول انإنس ا ءفجا ،ارةيالس يف حممولة بدابيت ءجا من :قال ولو

   .ازكاالرت باب من انكإذا  إالّ اجلعل ستحقي

 بقدر اًيكشر ونيك مناإو ،اجلعل ستحقي مل جرباآل فبناه ،ذاك فله مسنتباإل داري بىن من :قال ولو

   .إشكال ىعل الغصب تابك يف رناهكذ ما ىعل حقه

 ،صح املائة هذه يف املشاع حنو ىعل ناريد أو ،املائة هذه يف يلك ناريد فله دابيت رد من :قال ولو

   .واضح نهمايب والفرق ،املشاع من الثاين ويف ،نياملع يف ليكال من ونيك األول ويف

 لو أما ،نياملع يف ليكال من فهي ،ذاك فله املائة دوايب من دابة الغاصب من استرجع من :قال ولو

 من اًءجز الدولة عند له اعول فأثبت ،مشاعاً كاالشترا صحة مثالً الدولة قانون انك بأن املشاع أراد

   .اجلعالة من قرره ما له انك ،للجاعل املائة الدواب من ءجز مائة

   رد مايكأ :الدابة صاحب قال أو ،دابتان وهلما نايأ دابة رد من :قاال ولو



٦٥

  .ةيوالعرف طالقلإل صح ،ذاك فله دوايب من دابة رد من :قال أو ،نيلنفر خطاباً دابيت

   .نياملع يف ليكال يف عرفت ما ىعل ،نيناريالد نيهذ أحد فله دابيت رد من :قال لو ذاكو

 اجلعل له انك ،آخر ءناإب أبدله مث إنسان به ءفجا مثالً شربه ديري ،ءما ءناإب ينءجا من :قال ولو

 ىعل صولاأل يف وركاملذ ثالاالمت بعد االمتثال ليقب من ونيكف ،األول أتلف ألنه ،األول دون للثاين

   .كهنا له وركاملذ ليالتفص

  



٦٦

 يل وجعلت بالعمل أمرتين أي ،شارطتين :قال لو( :اجلواهر مع ممزوجاً الشرائع يف قال: )٩ مسألة(

 بال نهيمي كاملال قول فالقول ،كآمر ومل كشارطأ مل :كاملال فقال ،املثل أجرة به ستحقأ أو ،ناًيمع جعالً

  ).الشرط وعدم األمر عدم صلاأل إذ ،ركمن ألنه ،هيف أجده خالف

 عبد يف وشرطه اجلعل  أصلشرط يف كاملال قول والقول :العالمة قول عند رامةكال مفتاح ويف

 وجامع واللمعة والدروس والتبصرة رشادواإل ريوالتحر رةكوالتذ والشرائع املبسوط يف ماك :قال ،نيمع

   .همايف صلباأل اًكمتس ةيفاكوال هانالرب وجممع والروضة كواملسال املقاصد

 طرفه ىوعل احللف هيعل انك ،جعالً أجعل مل :كاملال قال ذاإف ،اجلعل عدم صلاأل حيث إن :أقول

 كاملال ىفعل ،ةياان ديق تشترط مل :العامل وقال ،جماناً بدابيت ءجا من قلت :كاملال قال ولو ،نةيالب

 ظاهره مما مرهأ أنه يف تفقاني همايلك ونك بعد ليالدل إىل تاجحي حادث ءشي )جماناً( لفظة نأل ،ثباتاإل

 قال أو ،طلقتأ بل :العامل وقال ،اجلمعة ومي يف ا ءجا من قلت :كاملال قال لو ذاكو ،هيعل العامل حق

 ا ءجا من قلت :كاملال قال أو ،بغداد من تقل مل :العامل وقال ،بغداد من ا ءجا من قلت :كاملال

 رهاكنيو كاملال هايدعي اليت والشروط وديالق من كذل ريغ إىل ،الصحة تشترط مل :العامل وقال ،حةيصح

   .العامل

 فقال ،نيبقاآل بأحد ءجا لو كاملال أي قوله القول ذاكو( :اجلواهر مع ممزوجاً الشرائع قال مث

 ىعل الشرط كاملال ىلع العامل ىدعو أي مرجعه نأل ،أيضاً هيف أجده خالف بال ،هذا أقصد مل :كاملال

 ،اجلملة يف ه أصلىعل نيمتفق اناك نإو ،الشرط عدم صالةأل قوله فالقول ،ركني وهو رده الذي اآلبق هذا

   .)السابق خالف وذا

   نيءدعااال نيوب اجلعل  أصليف التفاقهما ،التحالف القاعدة ىمقتض نكل



٦٧

 :كاملال قال نمايب ،كبذل أمره أنه اًيمدع ًءقبا فخاطه قماشاً أعطاه أن مثل فهو ،ثركأو أقل ال نيتبا

   .الةكالو تابك يف كذل ليتفص رناكذ ماك ،صاًيقم اطتهيخب كأمرت

 ،النجف من ا ءجا من قلت :العامل وقال ،بغداد من ا ءجا من قلت :كاملال قال لو ما ومثله

 يف ا ءجا من قلت :العامل الوق ،نةيالسف يف ا ءجا من قلت :كاملال قال أو ،مثالً ءربالك يف ومها

   .نةياملتبا الصور من كذل ريغ إىل ،ارةيالس

 العوض شرطت :كاملال قال لو ذاكو( :قال ،القاعدة ىمقتض هو كذل بعد اجلواهر قاله ما نعم

   .)ذمته ةءبرا صالةأل أيضاً قوله القول فإن ،احلاضر هذا ىعل أو أحدمها ىعل بل :العامل فقال ،درمهاً هيعل

  .ثركواأل قلاأل نيب دائر األمر نأل كذلو

 نيباتال من فهو ،عيالقط كذا أو الغنم من عيالقط هذا برد قال هل أنه يف ختالفاال انكإذا أما 

 مائة ىعل شتملي الثاين عيوالقط غنم مائة ىعل شتملي نيعيالقط أحد انك نإو ،للتحالف املوجب

  .غنماً نيومخس

 الذي غنمي عيقط يعل رد من :كاملال قال إذا ماك ،وجه من ومالعم حنو ىعل ختالفاال انك ولو

 ثيح ،اليبك لك مع النجف يف اليت غنمي عيقط رد من قلت بل :العامل وقال ،اليبك لك مع بغداد يف

 املقابلة اجلعل حصة ستحقي فهو ،البهك لك مع مثالً النجف عيقط رد وقد ،البكال يف انكمشتر مها

 انكإذا  أما ،نيعيالقط ىعل التحالف ونيكو ،الوحدة ىعل ال ةأالتجز حنو ىعل اجلعل انك إذا البكلل

   .وجه من العموم دون نياألمر نيب نيللتبا ،عياجلم ىعل فالتحالف ،املطلوب وحدة حنو ىعل الًك اجلعل

   مع الدابة رد ىعل اجلعل انك :كاملال قال إذا ما حال عرفي تقدم ومما



٦٨

 ىعل ونيكو ثركواأل لاألق منه حيث إن ،الشرط هذا بدون ردها ىعل بل :العامل وقال ،جالهلا

  .نةيالب كاملال

 ،مطلقاً بل :العامل وقال ،اجلالل عن ةيعار ردها شرطت :كاملال قال بأن ،األمر سكانع لو ذاكو

 جالل هلا دابة لك ىعل بةيالضر الظامل أخذي مثالً ،اجلالل مع ردها يف اجلائر من حمذور كللمال ثيح

  .ةيالعار الدابة من بةيالضر أخذي ال نمايب

 وقال ،اتهيح حال يف الرد انك الشرطن إ :الورثة فقال كاملال موت بعد ردها لو احلال ذاكو

   .املقام يف نةيالب نكت مل إذا احللف هيوعل ،زائد شرط ألنه ثباتاإل الورثة ىعل فإن ،أعم انك بل :العامل

  



٦٩

 ،نهيمي مع اجلاعل قول فالقول جنسه أو اجلعل قدر يف لفاختا لو( :الشرائع يف قال: )١٠ مسألة(

 انك ىاملدع والقدر جرةاأل من نياألمر أقل ثبتي ليق ولو ،املثل أجرة للعامل ثبتتو :الشيخ قالو

 سقاطإ نهيمي فائدة نأل أخط وهو ،اجلاعل ادعاه ما نيميال مع ثبتي عاصرناه من بعض انكو ،حسناً

   .)احلالف هيدعي ما تثبو ال العامل ىدعو

 رهاكنذ وحنن ،مخسة االًأقو املسألة يف واجلواهر رامةكال ومفتاح ةيفاكالو كاملسال ركذ قد :أقول

   :هايعل وردي أن نكمي ما ركذ مع ،رواكذ ما حسب

 املبسوط يف خيالش ةريخ وهو ،املثل أجرة تثبت حلف ذاإو ،نهيمي مع كاملال القول أن هو :األولف

 نفأل قوله ميتقد أما ،مذهبنا هيقتضي الذينه إ :املبسوط يف وقال ،عنهم يكح مايف لقاضيوا واخلالف

 الزائد ىدعو إىل بالنسبة ركمن أنه مع ،اجلعالة  أصلشرط يف قدمي ماك هيف قدميو فعله يف ختالفاال

 املثل أجرة فتثبت ،هيدعي ما ثبتي وال الزائد يتنف نيميال نفأل املثل أجرة ثبوت وأما ،ذمته ةءبرا صلواأل

   .مقدر هيف ثبتي ومل بعوض العمل أن ىعل لالتفاق

 نهيمواز له التنازع مورد أن وضوح مع ،تنازع مورد لك يف ىجلر ليالدل هذا ىجر لونه إ :هيوف

 ،مهاريلغ جمال وال قلاأل نيتع صلباأل الزائد ىنف إذا مث ،هاريوغ والقرعة العدل وقاعدة نيميوال نةيالب من

 نينياملتبا يف ال ثركواأل قلاأل يف الرتاع انك ما يف هو مناإ كذل أن إىل إضافة ،هلا وجه ال املثل أجرةف

   .كذل أشبه ما أو ،وقلم تابك أو ،ريوبع بقرةك

 أجرة من نياألمر أقل ثبتي نكل ،األول القول ليدل يف تقدم ملا ،نهيميب كاملال قول القولن إ :الثاين

 ،املثل أجرة من أقل هيدعي ما انك لو ادةيالز استحقاق بعدم العامل العتراف ،العامل هيدعي وما املثل

   رةكوالتذ الشرائع ةريخ وهو



٧٠

  .واللمعة والتبصرة رشادواإل ريوالتحر

 من األمر ونك بعد هلا جمال ال أنه املثل أجرة ىوعل ،تقدم ما األول شقه ىعل ردينه إ :هيوف

   .ركواملن يدعامل لقاعدة نياألمر أقل أو التحالف

 كذل عتقدي ألنه ،ناراًيد عشرون بل قولي كواملال ،عشرة متهايق شاة أنه يدعي العامل انك لو مث

 عشرة بقدر العامل ىعطي بأن ،احلجم يف العدل قاعدة جتري أنه فالظاهر ،الشاة يف مقصد له أو ،واقعاً

 يف القاعدة ىمقتض هي اليت العدل اعدةق انيجر نايفي ال روحاً قلاأل استحقاق إذ ،ريوالدنان الشاة من

   .احلجم

 هيدعي وما املثل أجرة من نياألمر أقل نئذيح ثبتي نكل ،نهيمي مع كاملال قول القولن إ :الثالث

 ىعل نيميال فائدة يف إشكال فال ،العامل هيدعي ما ينف نئذيح نيميال وفائدة ،أيضاً ظاهر ووجهه ،كاملال

  .يضاحاإل يف سالماإل فخر قول وهو ،هايعل ادتهيز أو املثل جرةأل كملالا به عترفي ما مساواة ريتقد

 ،اركنواإل ءاالدعا قواعد حسب للعامل نةيب وال ،قلاأل كاملال يدعي مايف ثبتي مناإ نيميالن إ :هيوف

   .اًإطالق املثل جرةأل جمال وال التحالف القاعدة ىمقتض أن عرفت فقد نيجنس يف ختالفا ذاإف الّإو

 لك حلفيف ،حدمهاأل حيترج وال ،هيعل ىومدع مدع واحد لك نأل ،تحالفانيما إ :ابعالر

 متفق العقد بأن هيعل واعترض .املقاصد وجامع القواعد ةريخ وهو ،خراآل هيدعي ما ينف ىعل منهما

 جرةاأل وقدر عياملب يف الثمن قدر يف ختالفاالك انكف ونقصانه العوض ادةيز يف ختالفاال مناإو ،هيعل

 ،رهكمن قول قدميف الزائد يف اخلالف مناإو منهما ثبوته ىعل متفق كاملال هيدعي الذي والقدر ،جارةاإل يف

   راًكمن منهما لك ونيك بل ،ءشي ىعل نتمعاجي ال مايف هي مناإ التحالف وقاعدة



٧١

   .القواعد يف ركذ ما ثبتي التحالف ريتقد ىعل مث ،خراآل هيدعي ما عيمج

 يف ختالفاال يف األولف ،خراآل انكم ريغ اناًكم كاملال وحلف التحالف من لكلن إ :هيوف

 وجه ال كاملال حبلف جمعهماك بالتحالف فجمعهما ،صةيوالنق ادةيالز يف ختالفاال يف والثاين ،اجلنس

   .له

 أقل وثبت ،حتالفا جنسه أو اجلعل قدر يف لفاختا ولو( :قال ثيح القواعد قول أن ظهري ومنه

 ميتقد تملحيو ،ادةيالز فثبتت املثل أجرة ىعل كاملال دعاها ما ديزيأن  إالّ ،ىواملدع جرةاأل من نياألمر

   .نظر حمل ،)صللأل كاملال قول

 بن نيالد بيجن خيالش قول وهو ،هريغ ال هيدعي ما نهيميب والثابت ،كاملال قول قدمينه إ :اخلامس

 ىعل واتفاقهما ةءالربا  أصلمع الزائد عدم صالةأل يقونه إ والروضة كواملسال واللمعة الدروس ويف ،منا

 مدعاه ثبت العامل هيدعي ما ينف ىعل كاملال حلف ذاإف ،دعوامها يف واحنصارها جرةاألب املشخص العقد

  .احلصر ةيلقض

   .راركالت إىل حاجة فال ،الرابع القول يف النظر وجه من تقدم ما :هيوف

 نيميوال ،ادةيللز ياملدع ىعل نةيالب انتك صةيوالنق ادةيالز يف فالختان إ أما القاعدة ىمقتضو هذا

 حلف أحدمها أو نةيب حدمهاأل انك فإن نيجنس يف لفاختا نإو ،ىالدعو نيمواز حسب ركأن من ىعل

 فإن ،همايأ من حلف وال ةيبن ال أو ،حلف المهاك أو نةيالب همايلكل انك نإو ،معه فاحلق خراآل دون

 فإن ،والشاة البقرةك مةًيق اجلنسان لفختا نإو ،فيالتنص من العدل قاعدة جرت مةيق اجلنسان ىتساو

 عن ديزي ال حقه بأن عترفي ألنه ،منهما الشاة مةيق بقدر للعامل انك ،الشاة والعامل ،البقرة اجلاعل قال

 ،البقرة لعاملوا ،الشاة اجلاعل قال نإو ،العدل ةقاعد احلجم ويف ،قوله القول مةيالق ففي ،الشاة مةيق

   ،فيبالتنص العدل قاعدة جمال نهإف



٧٢

 ال ي،والتداع التحالف من املقام أن عرفت وقد، ىالدعو جمال يفه حيث إن ةءالربا صلأل جمال وال

  .اركنواإل ءاالدعا من

 دابيت رد من :قولي أن مثل ،أيضاً املال ريبغ تصح اجلعالة نأل ،املال ريغ يف ختالفاال انك نإو

 ختالفاال صورة ويف ،نفسه يف صح ،مثالً طالقها أو احهاكن دونيري مايف ،بنته طلقت أو هبنت حتكن

 أو نةيالب همايلكل انك أنه أو ،نيميوال نةيالب عدم بعد له بنت أي نكاح أو له زوجة أي كطالق ،بينهما

 وال ،احتماالن ،ةالقرع القاعدة ىمقتض أو ،املال إىل ولحي ءشي لك نأل باملال األمر قدري هل ،نيميال

 عرفت ما ىعل اتياملال يف األ ،املقام يف العدل قاعدة يجتر وال ،لكمش أمر لكل القرعة نأل الثاين بعدي

   .املال إىل آل نإو ،املال من سيل واملقام ،مرة ريغ

 الوق ،شاة له قلت :كاملال قال مثالً ،املال ريغ خرواآل املال نيالطرف أحد مايف ختالفاال انك ولو

 مل والشارع املقام يف رونهي العرف نأل ،هنا باملال ديالتحد ستبعدي مل ،كبنت تزوجين قلت بل :العامل

  .فتأمل ،القرعة ال ،هريغي

 رد من :كاملال قال مثالً ،العمل يف للعامل نفع ثيح كاملال العامل جعالة تصح أنه الظاهر مث

 جهة ريغ من له اًيمال سباًكم أو للراد الناس نظر يف ارتفاعاً وجبي العبد رد نأل ،ناراًيد أعطاين عبدي

 احترام إطالقو ،عقداً انكن إ بالعقود أوفوا شملهيف ةيعقالئ معاملة ألنه ،صحي كذل فإن ،املوىل

  .املعروفة اجلعالة يف وللمناط ،اًإيقاع انكن إ ذنلإل الشامل العمل

 إنسان املال يف التصرف حدأل وزجي النه  أل،كذل له انك ،عبدي ردي أن حدأل قحي ال :قال ذاإو

   .ضرر ال ليلدل الراد حتمله كاملال ضرر الرد سبب ولو ،كاملال نفع يف التصرف انك نإو ،برضاهإالّ 

 له مما ألنه باملال قدر ،العامل مات أو ،البنت ترض مل أو ،فماتت البنت جيتزو اجلعالة انتك ولو

  .صلحاًً ولو عرفاً مةيق أو مثل

   تهنب طالق اجلعالة انتك لوو



٧٣

 مثالً زوجته بطالق أو ،البنت ىرض مع البنت احكبن اجلاعل رضي ملإذا  أما ،كذلكف فماتت

  .احلق ءأدا عن امتنع لو جربه مكاحلا ىفعل ،العامل حق ألنه مكاحلا جربهأ

 بالتساوي ءسوا النسبة رادأن إ أنه القاعدة ىفمقتض ،ذاك كفل القرآن علمتينن إ :كاملال قال مث إن

 نإو ،وحنوه السجنك همايأل حمذور حصل أو اجلاعل أو العامل مات ءسوا ،النسبة فله ختالفباال أو

 وعامل ،وحنوها الصنعة ميتعل يف احلال كذلكو ،آخره إىل له ءشي فال ميالتعل متام حسب اجلعالة أن أراد

   .كذل لك إىل ملاعاإل سبق ماك نةياملواز تابع االثبات

 ،ذاك كفل علمتين أو القرآن ولدي علمتن إ :قالن إ أنه من ،روهكذ مايف النظر وجه علمي ومنه

 ذاكو :قال مث ،إشكال ىعل له ءشي ال أنه رةكالتذ عن نقل ثيح ،الباقي ميتعل من وامتنع البعض فعلمه

  .دهجي فلم العبد طلب لو ماك ،إشكال ىعل تعلمي ال داًيبل الصيب انك لو

 ميبالتعل مسلماً لوقوعه ،علمه ما أجرة ستحقي نهإف ميالتعل ءثناأ يف الصيب مات لو أما :قال مث

 منعه ولو ،دهي يف هو وال الصيب ميتسل هيعل سيل وهنا ،اآلبق ميبتسل العامل ميتسل فإن ،اآلبق رد خبالف

   .علم ملا املثل أجرة فللمعلم أبوه

 مل اطياخل دي يف تلف فإن ،بعضه خاطف ،درهم كفل صيالقم هذا يل خطتن إ :قال ولو :قال مث

   .عمل ما بنسبة جرةاأل من استحق إليه مهسلّ ما بعد الثوب رب دي يف تلف نإو ،ئاًيش ستحقي

   .نظر ميالتعل مسألةو املسألة هذه نيب الفرق يف املقاصد جامع ويف

 بشرف ىظحي املعلم ونيك ثيح ،ذاك هيعل يل انك علمين من :قال إذا ما حال ظهر تقدم ومما

   .حنوه أو اجتماعي

  



٧٤

 جعل فال اجلعل قبل كدي يف حصل :قال بأن ،السعي يف لفاختا لو( :الشرائع يف قال: )١١ مسألة(

  ).صلباأل اًكمتس كاملال قول فالقول ،كل

 من :قال فإن ،اتياخلصوص سائر إىل نظر دون من اجلاعل قصده إذا الرد يف ارياملع ن أالظاهر نكل

 طالقإل جعله ما للعامل انك ،بعده أو اجلعل قبل ،صلحي مل أو دهي يف حصل ممن عماأل وأراد ،عبدي رد

   .عرفت ماك نهيمواز له ثباتاإل وعامل ،اجلعالة يف قصده

 جعالً ستحقي ال اجلعل قبل اآلبق دهيب حصل أنه إذا من :عرفت ما ىعل ًءبنا اجلواهر يف قال ولذا

 دييب حصل قد العامل وقول ،اجلعل استحقاقه ركأن فقد كاملال عاهدا ذاإف ،هيعل لوجوبه رده نإو ،هيعل

   .املشروط يف كش الشرط يف كالش نأل ،اجلعل قبل

 استحقاق عدم ىعل ًءبنا بعده أو باجلعل العلم قبل دهي يف حصوله يف تنازعا لو ما حال علمي ومنه

  .به ستحقي له عمل ال وجه ىعل لهيلتحص السعي يف لفاختا أو ،علمه بدون اجلعل

 ،ىاملسم له الالزم ن أفالظاهر اجلعل حسب فعمل العامل هب علمي ومل الرد قبل اجلاعل مات لو مث

 أن بعد ضري ال اجلعالة وبطالن ،اجلاعل أمر إىل مستند عمله نأل ،ثركأ أو املثل أجرة من أقل انك ءسوا

 ومعناه العامل به يرض فقد املثل رةأج من أقل اجلعل انك فإن ،التربع العامل قصد وعدم االستناد انك

 احلق ذي حق سقوط وجبي ال وموته ،ادةيللز اجلاعل هدر معناه انك ثركأ انك نإو ،ادةيللز هدره

   .اجلاعل إىل املستند

 أن إىل دهي يف صلحي ما ىعل العامل ديقوى أن األ :رةكالتذ يف قال( :رامةكال مفتاح يف قاله مث إن

ن إ :الدروس يف وقال ،ةءالربا صالةأل كذل قتضيي النظر نكل ،ءشي ىعل هيف قفأ ومل ،مانةأ دي ردهي

   ،هيعل دالني اثيوغ وينكالس خرب



٧٥

   .)عةيالود باب يف تقدم ماك ةكيمال مانةأ هي :قلت ،ليتفص هيف اللقطة يف السالف واخلرب

عليه ( نياملؤمن أمريأن  ،)عليه السالم( اهللا عبد يبأ عن ،ميبراهإ بن اثيغ رواه ما نيباخلرب ومراده

 هيعل سيل :قال ،منه بقأف آبقاً خذأ رجل يف وقال ،املسلم ىعل ردي املسلم اآلبق جعل يف قال ،)السالم

   .)١(ءشي

 يف إليه صمختا )عليه السالم( نياملؤمن أمرين إ ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،وينكالس وعن

 مما وال ابهيث سلبه ما هو إالّ لهإ ال الذي باهللا لفحي :قال ،همن هرب مث معه انكف آبقاً عبداً أخذ رجل

   .)٢(الضمان من ئبر حلف فإن ،رسالهإ يف داهن وال باعه وال هيعل انك

 يف سيل :قال ،)عليه السالم( جعفر أيب عن ،سيق بن حممد عن ما أيضاً هيعل دلي بل :أقول

   .)٣(عهدة باقاإل

   .)٤(عهدة باقاإل يف سيل :قال ،)عليه السالم( جعفر أيب عن ،محزة أيب بن حممد وعن

 فأخذه آبقاً عبداً أصاب رجل عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا سألت :قال ،صاحل بن حسن وعن

 ا هيأتيل فأخذها له جار من سرقت قد ةيجار فأصاب :قلت ،ءشي هيعل سيل :قال ،العبد منه وأفلت

   .)٥(ءشي هيعل سيل :قال ،فنفقت

                                                  

. ١ ح من كتاب العتق٤٩  الباب٥٣ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

. ٣ ح من كتاب العتق٤٩  الباب١٦ ج:الوسائل) ٢(

. ٤ ح من كتاب العتق٤٩  الباب١٦ ج:الوسائل) ٣(

. ٥ ح من كتاب العتق٤٩  الباب١٦ ج:الوسائل) ٤(

. ٢ ح من كتاب العتق٤٩  الباب١٦ ج:الوسائل) ٥(



٧٦

   .قوىاأل ىعل كاملال ىعل والعبد الدابة مؤنة :الدروس يف قال :رامةكال مفتاح يف قاله مث إن

 ملن إ اليت اجلعالة مثل ،النفقةك هو مما وحنوه القماش من لزمي ما ذاكو( :املقاصد جامع يف وقال

  ).لكيالو دكي العامل ديو هكمل ألنه ،كاملال ىعل املطلوب من ديأز هو الذي بعضه أو املال ذهب بذهلاي

  .هيعل قيتعل بدون أيضاً اجلواهر كذل ركذ وقد

 تلفيل هكتر نيوب ،حاجة هيف كللمال سيل مما متهيق من ديبأز احلفظ نيب األمر دار لو أنه علمي ومنه

   .ءمنااأل عملي ماك عملي ألنه نياألمر أقل قدم ،كذل أشبه ما أو سرقي أو عطبي أو

 مبجرد ال بالرد العوض العامل استحق ،ذاك فله ضاليت وجد من :قال لوو( :قال ريالتحر مث إن

 الوجدان جمرد أن القاعدة ىمقتض انك نةيقر نكت مل ذاإف ،رهكذ ماك وهو ،)احلال نةيبقر عمالً الوجدان

  .اجلعل استحقاقه يف فييك

 جلعلا من هلا انك ،حاضت مث نسهك يف امرأة فشرعت ،ذاك فله املسجد نسك من :قال ولو

 جاهلة أو عاملة متت أولو ،متاماإل قبال يف انك إذا هلا ءشي وال ،ءجزااأل قبال يف اجلعل انك إذا بالنسبة

 اللهم ،االستحقاق نيوب مهالع صورة يف احلرمة نيب املنافاة لعدم ،اجلعل لك هلا انك املوضوع أو مكباحل

   .احمللل نسكال اجلاعل أرادإذا إالّ 

  .ورده احملرم فأخذه ،ذاك فله اهلارب دييص أخذ من :قالذا  إما حال علمي ومنه

 فاقد انك أو ،الشرائط من مهاريغ هيف أو ،عاقل بالغ وهو اجلعل جعل هل أنه يف لفاختا ولو

 حال حاله ،العامل قول القول أن تقتضي العقد أو يقاعاإل صحة صالةأف ،هإيقاع أو اجلعل لعقد الشرائط

 االستصحاب ىعل مقدمة الصحة صالةأو ،كذل أشبه ما أو الطالق أو احكالن أو عيالب يف لفاختا إذا ما

   إىل مضافاً ،هذا حمله يف قرر ماك



٧٧

 يف اجلعل جعل هل أنه يف لفاختاف فجن عاقالً انك إذا ماك ،أيضاً االستصحاب دهايؤي قد نهأ

 جمهويل يف ليالتفص ىعل ،اجلعل حال إىل عقله ءبقا قتضيي االستصحاب فإن ،عقله أو جنونه حال

   .أحدمها ومعلوم خيالتار

 فأرضعت ،ذاك فله رضعة طفلي أرضع من :قال إذا ماك ،العمل مت موته وبعد له اعول مات ولو

 اجلعل انكو ،عرفت ملا اجلعالة بطلت ،ملكأ حىت تةيامل من رتضعي الولد يوبق ماتت مث اتهيح حال يف

   .نهيمواز ثباتاإل ولعامل ،لقصدمها تابعاً ونهك من تقدم ما حسب

 تهيأعط ءباملا يل ءجا من :قال ذاإف ،األول العامل عمل ءثناأ يف العمل آخر لعامل قحي أنه الظاهر مث

 حمرماً كذل سيول ،للثاين اجلعل انك ءاملا عطائهإ يف عمرو سرعأف ،ءباملا إليه املشي يف ديز فأخذ ،ذاك

 نفسه يف كذل رمحي مايف نعم ،باملناط ولو هيأخ سوم يف دخولال ليقب من ألنه راهةكال تملحي نعم ،هيعل

 البنت رد قبل ءثنااأل ويف ديز فخطبها ،ذاك له انك ركب بنت تزوج من :قال إذا ماك ،حمرم فعمله

 ،تزوجهان إ اجلعل ستحقي نهكل ،اخلطبة يف دخول ألنه حرام عمرو عمل فإن ،عمرو خطبها خطبته

   .ءالندا وقت عيالب حال حاله

 بقدر علجي أن له صحي أنه فالظاهر ،بيالتسب من عماأل وأراد ،ذاك كفل دابيت رددتن إ :قال ولو

 هو عمل إذا بأقل أو جرةاأل بنفس إالّ عطيي ال أنه ىعل دل وما ،ردها يف هريلغ أقل أو ثركأ أو اجلعالة

 أحدمها عن ،مسلم بن مدحم رواه ما ملثل إطالق وال ،كاملال وحدة ىعل ليدل وال ،جارةباإل خاص هيف

 إالّ ،ال :قال ،هيف بحريف آخر إىل دفعهيو هيف عملي فال بالعمل تقبلي الرجل عن لئس أنه )السالم عليهما(

   .)١(ئاًيش هيف عمل قد ونيكأن 

                                                  

. ١ ح من كتاب اجلعالة٣  الباب١١٣ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٧٨

 مث العمل تقبلي الصائغ عن لئسنه إ ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،سالماإل دعائم رواه ما ومثله

 عمالً هيف عمل أو ،ثوباً انكن إ الثوب قطع أو دبره أو ئاًيش هيف عملن إ :قال ،به تقبله مما لبأق قبلهي

   .)١(هيف خري فال الإو ،له بيطي فالفضل

 فضلاأل انك نإو تشمله ال اتيوالروا ،العدم بعدي ال ،وحنوه احلجام إىل بالنسبة اجلعالة رهيك وهل

 له روهكم :فقال ،احلجام سبك عن )عليه السالم( جعفر أبا تسأل :قال زرارة فعن ،للجعل عمله عدم

   .)٢(يكعل بأسال و له رهيك مناإو ،سهكومتا تشارطه أن يكعل بأس وال ،شارطيأن 

 به بأس ال :فقال ،احلجام سبك عن سألته :قال ،)عليه السالم( جعفر أيب عن ،ريبص أيب عنو

   .)٣(شارطي ملإذا 

 سبك عن ىنه إ :)صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول عن ،ءاينباأل هيرتت يف ىاملرتض ديالس وعن

   .)٤(ناضحه علفهيو قهيرق طعمهي أن املراجع أمر هيف روجع فلما ،احلجام

 مل اليت املاشطة سبكب بأس وال :قال ،اتيالروا متون هو الذي ،املقنع يف الصدوق وعن

   .)٥(تشارط

 ،سبعة السحت لكأ من :قالنه إ ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،طلحة بن اهللا عبد عن ما أما

 كوذل ،عرايباأل جعل أو عرايبلأل اجلعل به رادي أن حتمليف ،)٦(عرايباأل لةيوجع :قال أن إىل الرشوة

  .وحنوهم نيدناأل معاملة راهةكل تبعاً

   .ةيعقالئ مصلحة هيف انك إذا وحنوه لكاأل ىعل اجلعل صحة الظاهر مث

                                                  

. ١ ح من كتاب اجلعالة٧  الباب٤٨ ص٣ ج:املستدرك) ١(

. ١ ح من كتاب اجلعالة٢  الباب١١٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

. ٢ ح من كتاب اجلعالة٢  الباب١١٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

. ١ ح من كتاب اجلعالة٦  الباب٣ ج:املستدرك) ٤(

. ٢ ح من كتاب اجلعالة٦  الباب٣ ج:املستدرك) ٥(

.  من كتاب اجلعالة٨  الباب٤٨ ص٣ ج:املستدرك) ٦(



٧٩

 )عليه السالم( نياملؤمن أمري ىقض :قال ،)السالم عليهما( جعفر أيب عن ،سيق بن حممد ةيروا أما

 ،ذاكو ذاك ميكفعل لوهاكتأ مل نإو ،مكل فهي لتموهاكأن إ :فقال ،شاة له أصحابو لكأ رجل يف

  .)١(مةالغرا عن ومنع ثرك وما منه قل ما الطعام من لةكاملؤا يف ءشي ال باطل كذلن إ هيف ىفقض

 الذي ضهيملر باأل قال إذا ماك ،ةيالعقالئ ال ةيالسفهائ املشارطات من انك ما منها فاملنصرف

  .ذاك كفل وشربت لتكأن إء الدوا شرب أو ءاذالغ لكأ من أىبي

 انك نإو ،كذل القصد انك إذا أحدمها عملن إ بالنسبة له ونيكو ،ةكوشر جعل صحة والظاهر

   .العمل بعض العامل عمل يف تقدم ما حسب ،ءيش له نيك مل عياجلم القصد

 عن سألته :قال ،)السالم اعليهم( جعفر بن ىموس هيأخ عن ،تابهك يف جعفر بن علي ىرو وقد

 فال يرضإذا  :قال ،له كذل لحي هل ،ينكتشار كعمل وتعلمين دراهم عشرة يكأعط :لرجل قال رجل

  .)٢(بأس

 انك ءسوا ،بالنسبة وتوزع متعددة جعاالت انتك ،ذاك فله مثالً لنا صاد من :مجاعة قال ولو

   .متعدداً أو واحداً الصائد

 فإن ،الرد قبل اجلاعل مات ولو( :قال ثيح القواعد إطالق يف النظر وجه تقدم مما ظهر قده مث إن

 وجهه نإو ،)عمله بنسبة ةكالتر من ؤخذي نكل عمل قد انكن إ ذاكو ،بطلت عمل قد العامل نيك مل

 عمل ما أجرة فله نفسه ىعل النقص أدخل وما ،ارهيختاب سيل الفسخ نأل( :بقوله رامةكال مفتاح

 وعلم مبوته علمه عدم مع جرةاأل له أن والظاهر ،متربع فهو اجلاعل موت بعد فعل لو أما ،بالنسبة

   .)عوضاً لعمله أن املفروض نأل ءشي والوارث كاملال ىعل ذهبي مل أنه ىعل ،باجلعالة الوارث

                                                  

. ١ ح من اجلعالة٥  الباب١١٤ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

. ١ ح من كتاب اجلعالة٦  الباب١٦ ج:الوسائل) ٢(



٨٠

  .التمام ىعل اجلعل نيك مل إذا بالنسبة له ونيك مناإ نهأل

 )جرةاأل له أن والظاهر( :بقوله ذكره الذي الثاين فرعه يف النظر وجه تقدم مما عرفت قد كنأ ماك

   .خلإ

 يف وحنوه ريالوز قال إذا ماك ،املنصب من ونيك كذلك الشخص من ونيك ماك اجلعالة مث إن

 صندوق يف احلق للمبلط فإن ،ريالوز ريتغ مث ،ذاك فله كذل حنو أو الشارع هذا بلط من :ةيالشرع الدولة

  .الدولة

 انك ،قاصداً أحدهم لبك فصاده ،ذاك صاده ميكأ لبك لصاحبن إ :غزاالً ىرأ من قال ولو

   .طالقاإل شملهيف يعقالئ ألنه ،له اجلعالة ءعطاإب ءالوفا هيعل الواجب

 القدر ذا يتفكن وهلذا ،املوازنة حسب هاريوغ جارةاإل تابك من تعرف ةريثك فروع اجلعالة ويف

  .املقام هذا يف

   .نيالطاهر نيبيالط وآله حممد ىعل اهللا ىوصل ،وباطناً وظاهراً ،وآخراً أوالً هللا واحلمد

  .نيالعامل رب هللا واحلمد ،نياملرسل ىعل وسالم ،صفوني عما العزة رب كرب سبحان

 وستة وأربعمائة ألف سنة من رياخل صفر شهر عشر ثامن اجلمعة لةيل من خرياأل الثلث يف مت

  .ازيريالش ينياحلس املهدي بن حممده مؤلف دي ىعل ،املقدسة قم يف ) هـ١٤٠٦(



٨١

  

  

  كتاب األیمان



٨٢

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

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

  .هرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إىل قيام يوم الدينالطا

  



٨٣

  

  كتاب األیمان

  

 التفؤل باعتبار والقسم ،اجلارحة ىعل طلقيو ،منةيوامل مونيامل ومنه ،منيال من مشتق نيميال

 والعزة والقوة القدرة ىعل نيميال طلقي مناإو ،نيمي اهللا ديي التك أن ورد ولذا ،البدن من نمياأل بالطرف

  .نمي لهاك األ التفؤل جبهة وشبهها

 نإو ،أيضاً سريوال الشمل جبمع التفؤل طالقاإل وسبب ،ساريوال الشمال اجلارحة نيميال قبال ويف

 أصحاب ما الشمال أصحابو :سبحانه قال ،كذل ريلغ الوضع حسب أيضاً ستعملي انك

   .)١(الشمال

 أو بشخص إالّ قسمي ال ألنه ،به املقسم منيل أو ،همنيب تفؤالً ناًيمي احللف يمس مناإ ،حال أي ىوعل

 تصافقوني انواك مأل مىنيال ديال من مأخوذة األ أو ،ماًيعظ صار ولذا نمي له ميوالعظ ،ميعظ ءبشي

   .حلفوا إذا مأمياب

  .مترادفة لفاظأ والقسم ءاليواإل واحللف وهو ،نيمي مجع مياناأل :كاملسال يف قال

 مبا مكؤاخذي نكول مكأميان يف باللغو اهللا مكؤاخذي ال ةيآك ،اتيآ مجاعإلا قبل هيف صلواأل

   .ةياآل )٢(مياناأل عقدمت

                                                  

. ٤١اآلية : سورة الواقعة) ١(

. ٢٢٥اآلية : سورة البقرة) ٢(



٨٤

صلى اهللا عليه ( نهأو ،شاًيقر غزونأل واهللا :قال )صلى اهللا عليه وآله( أنه روي ماك ،والسنة

 والذي :قال نهيمي يف هداجت إذا انك نهأو ،)١(القلوب ومقلب ال :قوليو لفحي ما اًريثك انك )وآله

   .دهيب حممد نفس

  :صلاأل يف نهايب اللغوي ختالفاال فالظاهر الّإو ،كذل ةيفعل بالترادف مراده أن والظاهر

 اللسان فيحل وفالن ،فارقهي ال أي ذاك حلف فالن :قالي ،املالزمة اللغوي معناه يف احللففإن 

  .كبذل مسي به واللتزامه نساناإل لزمي ونهكل فاحللف ،الفصاحة فارقهي ال حهيفص أي

  .للويل الويل اتباع نساناإل تبعي ألنه ،واالتباع ةيالوال من ءاليواإل

  .منه اهلروب نهكمي فال هيعل توبةكامل قسمته أنهك ،القسمة من والقسم

 ،الشرائط يف نقص أو زاد مهاريوغ اتيقاعواإل العقود ألفاظ من ريثك يف شأنه هو ماك والشارع

 ،مبقدسام فاركال لفحي ماك، ال أو سبحانه )اهللا( بسم انك ءوسوا ،ال أم ةيالشرع قةيباحلق لناق ءسوا

   .شرعاً مقبول كوذل

 واحد ريغ رهكذ ما ىعل شرعاً نيميالن إ( :قال ثيح اجلواهر رهكذ مايف النظر وجه عرفي ومنه

 ما شرعاً ونهكب واملراد ،االستقبال يف فةواملخال املوافقة تملحي ما قيلتحق اخلاصة بأمسائه أو باهللا احللف

 ةيأعم الظاهر بل ،نيميال ىعل الشارع رتبها اليت حكاماأل من وحنومها ةرفاكوال احلنث من هيعل ترتبي

 ،واملستقبل للماضي حيالتصر اللثام شفك يف الفاضل أطلق ولذا ،االستقبال من الشرعي املعىن

   .)عماأل ىعل نيميال صدق يفناي ال وحنوها فارةكبال الثاين صاصختاو

                                                  

  . ٣ميان ح من أبواب األ١  الباب٤٨ ص٣ ج:املستدرك) ١(



٨٥

 ،اللسان سبق من لفظه صدر ءسوا ،به قصدي مل ما وهو ،اجلد قبال يف اللغو نيمي من املنصرف مث

 حالف لك تطع وال :سبحانه قال ،احلالف شأن هو ماك القسم باعتبار اجلد قصدي ومل لفظه قصد أو

   .احللف اعتاد ملن مزجرة به ىفكو ،والباطل احلق يف احللف ريثك :شافكال يف قال ،)١(نيمه

  :حيالتنق يف ما ىعلن اريتفس هلا اللغو نيمي أن من ،اجلواهر قول يف النظر وجه عرفي تقدم ومما

  .آت أو ماض ىعل القصد مع ال احللف :أحدمها

   .به مؤاخذ ريغ المهاكو ،نيمي أا قصد ريغ من نيميال إىل اللسان سبقي أن :همايوثان

 يف المكال مناإو ،مكح املؤاخذة وعدم املؤاخذة إذ ،أوىل مطلقاً ا املؤاخذ ريبغ هاريتفس لعل :قلت

 وقال ،)٢(مياناأل عقدمت مبا مكؤاخذي نكول مكأميان يف باللغو اهللا مكؤاخذي ال :سبحانه قال ،ريالتفس

   :نيوجه ةياآل ريتفس يف رواكذ وقد ،)٣(مكميانأل عرضة اهللا جتعلوا وال :سبحانه

 عترضيف ءنااإل ىعل العود عرض من ،ءالشي دون تعرضه ما العرضة من املراد ونيك أن :ألولا

 تربوا أن من مكأميان سببب مانعاً اهللا جتعلوا ال :ةياآل معىن ريصي هذا ىوعل ،حاجزاً أو مانعاً ريصيف دونه

   .كلذل منها متتنعوا مث ءايشاأل هذه كتر ىعل به حتلفوا بأن وتصلحوا وتتقوا

 )لللوائم عرضة جتعلوين فال( :الشاعر قال ماك ،األمر يف املعرض مبعىن العرضة ونيك أن :الثاين

   فتبذلوه مكميانأل معرضاً اهللا جتعلوا ال :املعىن ونيكف

                                                  

. ١٠اآلية : سورة القلم) ١(

. ٢٢٥اآلية : سورة البقرة) ٢(

. ٢٢٤اآلية : ةسورة البقر) ٣(



٨٦

 أن إرادة أي ،للنهي علة )١(الناس نيب وتصلحوا قواتوت تربوا نأ :سبحانه وقوله ،احللف ثرةكب

 وال اًيتق براً ونيك فال ،له معظم ريغ وتعاىل سبحانه اهللا ىعل ئجمتر احلالف نأل ،وتصلحوا وتتقوا تربوا

   .نهميب ذات صالحإو وساطام يف دخلونهي وال الناس به ثقي

 :وجل عز اهللا قول يف قولي مسعته :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،صدقة بن مسعدة فعن

مكأميان يف باللغو اهللا مكؤاخذي ال)قال ،)٢: ىعل عقدي وال ،واهللا ىوبل واهللا ال :الرجل قول اللغو 

   .)٣(ءشي

 فقال فلزمه نيد رجل ىعل له انك رجل يف ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،خالد بن عقبة وعن

 ،نهيمي بلغي ما دريي وال هيرضي أن قبل من فخرج ،يكرضي حىت برحن إ حرام هيعل حل لك :امللزوم

 عدم جهة من )ءبشي سيل( :)عليه السالم( قوله أن ىعل ًءبنا ،)٤(ءبشي سيل :فقال ،ةين هايف له سيول

   .اجلهة هذه ريغ من أيضاً باطالً نيميال هذا انك نإو ،ةيالن

 باللغو اهللا مكؤاخذي ال :وجل عز اهللا قول يف ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،ريبص أيب وعن

   .)٥(واهللا ىوبل ،واهللا ال هو :قال ،مكأميان يف

 قوله عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا سألت :قال ،مسلم بن حممد عن ،هريتفس يف اشييالع وعن

   .)٦(واهللا ىوبل واهللا ال :الرجل قول هو :قال ،مكميانأل عرضة اهللا جتعلوا وال :تعاىل

                                                  

. ٢٢٤اآلية : سورة البقرة) ١(

. ٢٢٥اآلية : سورة البقرة) ٢(

. ١ميان ح من أبواب األ١٧  الباب١٤٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

. ٢ميان ح من أبواب األ٤٠  الباب١٧٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

. ٣ميان ح من أبواب األ١٧  الباب١٦ ج:الوسائل) ٥(

. ٤ميان حأبواب األ من ١٧  الباب١٦ ج:الوسائل) ٦(



٨٧

 اهللا مكؤاخذي ال :تعاىل اهللا قول عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا سألت :قال ،الصباح أيب وعن

   .)١(ءشي ىعل عقدي ال أو هايعل عقدي ال ،واهللا الكو ،واهللا ىوبل ،واهللا ال هو :قال ،مكأميان يف باللغو

 حلف رجل عن سألته :قال ،)عليه السالم( الرضا احلسن أيب عن ،شعرياأل سعد بن ليمساعإ وعن

   .)٢(ريالضم ىعل نيميال :قال ،حلف ما ريغ ىعل هريوضم

عليه ( اهللا عبد أيب عن ،رجاله بعض عن ،ريعم أيب ابن إىل بسنده ،هريتفس يف ميبراهإ بن علي وعن

عليه ( نياملؤمن أمري يف نزلت :قال ،)٣(مكل اهللا أحل ما باتيط حترموا ال :تعاىل قوله يف، )السالم

 وأما ،أبداًبالليل  ناميال أن ففحل )معليه السال( نياملؤمن أمري فأما ،مضعون بن وعثمان وبالل )السالم

   .أبداً حكني ال أن حلف نهإف مضعون بن عثمان وأما ،أبداً بالنهار فطري ال أن حلف نهإف بالل

 ومحد املنرب وصعد ،جامعة )٤(الصالة ىوناد )صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول فخرج :قال أن ىلإ

 وأفطر حكوأن ليالل أنام ينأال إ ،باتيالط أنفسهم ىعل مونرحي أقوام بال ما :قال مث ،هيعل وأثىن اهللا

 اهللا فأنزل ،كذل ىعل حلفنا قد اهللا رسول اي :فقالوا ءهؤال فقام ،مين لسيف سنيت عن رغب فمن بالنهار

 عشرة طعامإ فارتهكف مياناأل عقدمت مبا مكؤاخذي نكول مكأميان يف باللغو اهللا مكؤاخذي ال :وجل عز

 كذل اميأ ثالثة اميفص دجي مل فمن رقبة ريحتر أو سومك أو ميكأهل تطعمون ما طأوس من كنيمسا

  . )٥(حلفتم إذا مكأميان فارةك

                                                  

. ٥ميان ح من أبواب األ١٧  الباب١٤٥ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

. ١ميان ح من أبواب األ٢١  البااب١٤٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

. ٨٧اآلية : سورة املائدة) ٣(

). قدس سرهمنه . (معناها لغة، فاملراد عطفهم إىل املسجد، ألنه )العطف(املراد بالصالة  أن الظاهر) ٤(

. ١ميان ح من أبواب األ١٩  الباب١٦ ج:الوسائل) ٥(



٨٨

 أما ،سابقاً رناهكذ مما أعم فاللغو هيوعل ،سبحانه اهللا قررهي مل ما باللغو املراد أن ةيالروا هذه وظاهر

 من انك فلعله ،عرفت ماك الراوي جمهول ألنه اخلرب صح نإ) والسالم الصالة هيعل( نياملؤمن أمري حلف

 علمي انك أنه مع ،أنفسهم عن ربانه إ قولواي ال حىت نياحلالف هأصحاب الفخي ال أن أراد ماماإل أن جهة

   .)عليه السالم( رهكذ بدون القصة ركذ اتيالروا بعض ويف ،نعقدي ال احللف هذا مثلأن 

 ىعل زدهمي ومل امةيالق ومي ووصف للناس جلس )ليه وآلهصلى اهللا ع( النيب أن روي ،الغوايل فعن

 أن ىعل واتفقوا مضعون بن عثمان تيب يف الصحابة من عشرة فاجتمع ،واكوب الناس فرق ،فيالتخو

 يف حوايسيو ايالدن رفضوايو املسوح لبسوايو بيالط وال ءالنسا قربواي وال ليالل قوموايو النهار صومواي

 ،دهجي فلم عثمان مرتل ىفأت )صلى اهللا عليه وآله( النيب كذل فبلغ ،كرياملذا صواخيو اترهبويو رضاأل

 ىعل أتبتد نأو )صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول بذّيك أن رهتكف ،بلغين ما أحق :المرأته فقال

صلى اهللا عليه ( اهللا رسول فانصرف ،كصدق فقد عثمان كأخرب انكن إ اهللا رسول اي :فقالت زوجها

 :فقال )صلى اهللا عليه وآله( النيب إىل هأصحابو هو ىفأت ،كبذل زوجته فأخربته ،مرتله عثمان ىتأو )وآله

اتفقتم مكنأ نبأأ أمل، صلى اهللا عليه وآله( فقال ،رياخل إالّ أردنا ما :فقالوا(: كبذل أؤمر مل ينإ، مث 

 ،وأنام وأقوم ،وأفطر أصوم ينإف ،وناموا وقوموا ،وأفطروا فصوموا ،حقاً ميكعل مكنفسألن إ :قال

   .مين سيفل سنيت عن رغب فمن ،ءالنسا وآيت ،والدسم اللحم لكوآ

 أنا وأما ،ايالدن وشهوات والنوم بيوالط ءالنسا حرموا قوم بال ما :وقال وخطبهم الناس مجع مث

   يف سيلنه إ ورهباناً، نيسيسق ونواكت أن مكآمرفلست 



٨٩

 اهللا واعبدوا ،اجلهاد تهايورهبان ،الصوم يف ميتأ احةيسن إ ،الصوامع ذواختا واللحم ءالنسا كتر ينيد

 موايواستق ،رمضان شهر وصوموا ،اةكالز وآتوا الصالة موايوأق ،واعتمروا وحجوا ،ئاًيش به واكتشر وال

 يف اهميبقا كفأولئ ،هميعل اهللا فشدد أنفسهم ىعل شددوا ،ديبالتشد مكقبل من كهل مناإف ،مكل ستقمي

   .)١(الصوامعو اراتيالد

 المكال أيتيوس ،هكتر أو ءشي لفعل ريالغ ىعل احللف وهي مناشدة نيميما إ ،اللغو نيميال ريغ مث

 غموساً ىسميو ،ذباًك املستقبل أو احلال أو املاضي ىعل احللف وهي غموس نيمي ماإو ،مفصالً حوله

   .املستقبل يف كالتر أو الفعل ىعل حللفا وهي عقد نيمي ماإو ،النار أو مثاإل يف احلالف تغمس األ

عليه ( اهللا عبد أيب عن ،ناأصحاب بعض عن ،ديحد بن علي فعن ،القسم هذا هو تابكال ذا واملراد

 ،النار توجب غموس مينيو ،كفارة فيها مينيو ،فارةك هايف سيل نيمي :ثالث مياناأل :قال )السالم

 اليت نيميوال ،فعلهي أن فارتهكف فعلهي ال أن بر باب ىعل لفحي الرجل كفارة فيها ليست اليت فاليمني

 نيميوال ،فارةكال هيعل جبيف فعلهيف فعلهي ال أن ةيمعص باب ىعل لفحي الرجل الكفارة فيه جتب

   .)٢(ماله حبس ىوعل مسلم ئامر حق ىعل لفحي الرجل النار توجب اليت الغموس

 ليق رجل يف )عليه السالم( نياملؤمن أمري قال :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،وينكالس وعن

   .)٣(منها اهللا ستغفري ذاك ذبةك :فقال ،فعله وقد فعلته ما واهللا ال :فقال ،ذاكو ذاك فعلت :له

 اليت وأما: قال أن ىل إنيوجه ىعل نيميال :)عليه السالم( الصادق قال :قال ،الصدوق وعن

   حقه ىعل أو مسلم ئمرا مال ىعل الرجل لفحي أن فهو النار دخول عقوبتها

                                                  

. ٣ميان ح من أبواب األ١٤  الباب٥٢ ص٣ ج:املستدرك) ١(

. ١ميان ح من أبواب األ٩  الباب١٢٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

. ٢ميان ح من أبواب األ٩  الباب١٢٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(



٩٠

   .)١(ايالدن يف هيعل فارةك وال النار بتوج غموس نيمي وهذه ظلماً

 ثالثة :قالنه إ )صلى اهللا عليه وآله( النيب عن ،)عنه اهللا رضي( ذر أيب عن ،اشييالع ريتفس وعن

 ،اذبكال باحللف سلعته واملنفق: الق أن ىل إميأل عذاب وهلم همكيزي وال امةيالق ومي اهللا لمهميك ال

   .)٢(ثالثاً أعادها

 اهللان إ :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،املختار بن نيحس ةيروا من املراد هو هذا ولعل

   .للحرمة املوجب ريغ بالبغض ديأر إذا اًإطالق كذل راهةك تملحيو ،)٣(ميانباأل سلعته املنفق بغضيل

 ،هاكتر إذا املصاحل لبعض احلالف عذري قد انك نإو ،باطل الطاعة كتر ىعل نيميال أن ىفخي وال

 :قال )السالم عليهم( آبائه عن ،)عليه السالم (اهللا عبد أيب عن ،احلجاج بن الرمحن عبد ىرو فقد

بن سامةأ فأما ،ئاًيش ءالفي من عمر ابن وال سعداً نيعطت ال :نةياملد وايل إىل )عليه السالم( علي تبك 

 اجلهاد عن لتخلفهم عنهم ءالفي قطع مناإ مأ والظاهر ،)٤(هيعل انتك اليت نيميال يف عذرته قد ينإف ديز

   .)والسالم الصالة عليه( علي مع

 ميكلإ ىلقأ ملن تقولوا وال :تعاىل لقوله هريتفس يف ميبراهإ بن علي رواه ما كذل وضحي والذي

 وبعث ربيخ غزاة من )صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول رجع امل نزلت أا ،ةياآل مؤمناً لست السالم

 له قالي رجل انكو ،سالماإل إىل دعوهمي كدف ةيناح يف هوديال ىقر بعض إىل ليخ يف ديز بن سامةأ

 أهله مجع )صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول ليخب أحس فلما ،ىالقر بعض يف يكالفد يك من مرداس

   من وماله

                                                  

. ٣ميان ح من أبواب األ٩  الباب١٢٧ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

. ١ميان ح من أبواب األ٥  الباب٥٠ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

. ٥ميان ح من أبواب األ٩  الباب١٢٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

. ٤ميان ح من أبواب األ٣٥  الباب٥٧ ص٣ ج:املستدرك) ٤(



٩١

 فطعنه ديز بن سامةأ به فمر ،اهللا رسول حممداً نأو اهللا إالّ لهإ ال أن أشهد :قولي فأقبل اجلبل ةيناح

صلى اهللا عليه ( اهللا رسول له فقال ،كبذل أخربه )صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول إىل رجع فلما ،فقتله

 من تعوذاً قاهلا مناإ اهللا رسول اي :فقال ،اهللا رسول ينأو اهللا الّإ لهإ ال أن شهد رجالً قتلت :)وآله

 ،قبلت بلسانه قال ما وال ،قلبه عن ءالغطا شفتك فال :)صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول فقال ،القتل

 حممداً نأو اهللا إالّ لهإ ال أن شهد أحداً قتلي ال أن كذل بعد سامةأ فحلف ،علمت نفسه يف انك ما وال

   .)١(ةياآل كذل يف اهللا فأنزل ،حروبه يف ) السالمعليه( نياملؤمن أمري عن فتخلف ،اهللا رسول

   .ريالتفاس من ظهري ماك ،خراأل املوارد وبعض املورد هذا يف ةياآل نزول نيب منافاة وال :أقول

  

                                                  

  . ٤ميان ح من أبواب األ٣٥  الباب٥٧ ص٣ ج:املستدرك) ١(



٩٢

 ال اليت بأمسائه أو ،باهللا إالّ نيميال تنعقد ال( :نيميال به تنعقد مايف الشرائع يف قال: )١ مسألة(

 والذي ،القلوب ومقلب :قولناك :األولف ،هيلإ هاإطالق نصرفي ةكاملشار انكمإ مع أو ،هريغ ا هكشري

 قبله سيل الذي األولو ،والرمحن ،واهللا :قولناك :والثاين ،النسمة أوبر احلبة فلق والذي ،دهيب نفسي

  . )والرازق ئ،والبار ،واخلالق ،والرب :قولناك :والثالث ،ءشي

 أيتي أن ريغ من ،هريغ تملحي وال اهللا ذات منه فهمي ما ركذي أن :األول القسم من مراده :أقول

 ،منه ينيد والذي ـ أومن والذي ،له ي أصلوالذي ،أعبده والذي :قولهك ،املضافة أو املفردة ءمساباأل

   .كذل ريوغ ،النسمة أبرو احلبة فلق والذي ،احلق إىلهداين  والذي

 :قال لو حىت تعاىل الباري به قصد أو طلقأ ءسوا نيميال به نعقدي القسم هذان إ( :كاملسال ويف

  ).نيميال  أصلإىل القصد عدم منه قبل نإو ظاهراً قبلي مل ،هريغ قصدت

 ال إذ ،قصده يف قوله قبول لعدم وجه ال أنه إىل نظره أنكو ،)نظر من لوخي ال( :اجلواهر ويف

 إىل ضافةباإل هذا ،المهك ظاهر إالّ منه قبلي فال مدع هلا اليت الظواهر من سيفل ةيالفرد موراأل يف يمدع

   .نياألمر نيب ديالشه لفرق وجه نيك مل الظاهر إالّ قبلي مل لوأنه 

 نيميال يف اجتهدإذا  )صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول انكأنه ، اخلدري ديسع أيب عن ورد وقد

   .نسمةال أوبر احلبة فلق والذي :وحنوه ،دهيب القاسم أيب نفس والذي ال :قال

   .له صليأو أصوم والذي :)والسالم الصالة عليه( علي وعن



٩٣

 :نيميال ذه لفحيو نهيمي يف قولي ما اًريثك انك )صلى اهللا عليه وآله( النيبأن  :الغوايل وعن

بصارواأل القلوب ومقلب)١(.   

 حلف من :)لسالمعليه ا( نياملؤمن أمري قال :قال )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،وينكالس وعن

   .)٢(واحدة فارةك هيفعل فحنث ،املصحف ورب ال :فقال

 ،اهللاك هريغ ىعل طلقي وال تعاىل به املختصة ءمساباأل احللف هو :احللف من الثاين والقسم

 ،ءىش قبله سيل الذي األولو ،لقاخل وخالق ،نيالد ومي كومال ،نيالعامل ورب ،ميوالرح ،والرمحن

  .كذل ريغ إىل ،ءيش مثلهك سيل الذي والواحد ،وتمي ال الذي يواحل ،ءشى دهبع سيل الذي خرواآل

 القسم يف روهكذ ما بعض مع األول القسم يف روهكذ ما بعض نيب فرقي ال أنه ىفخي ال نكل

   .الثاين

 من أما صحاأل بأن كاملسال يف هميعل لكوأش ،ليالقب هذا من والرازق اخلالق عد بعضهم مث إن

 :سبحانه وقال ،)٣(اًكفإ وختلفون :تعاىل اهللا قال ،تعاىل اهللا ريغ حق يف طلقاني ماأل ،الثالث

وارزقوهم)والسالم الصالة هيعل( ىسيع قول دهيؤيو، )٤(: ريالط ئةيهك نيالط من مكل خلقأ)٥( ،

 خالق يضاًأ هريغ أن ىعل دلي مما أشبه وما ،)٧(نيالرازق ريخو، )٦(نياخلالق أحسن اهللا كتبارو

   ىعل والرازق اخلالق لفظ إطالق ريغ كذل بأن اجلواهر يف هيعل لكأش نكل ،ورازق

                                                  

. ٤ميان ح من أبواب األ١  الباب٤٨ ص٣ ج:املستدرك) ١(

. ١ميان ح من أبواب األ٣٩  الباب١٧٢ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

. ١٧اآلية : سورة العنكبوت) ٣(

. ٥اآلية : ءسورة النسا) ٤(

. ٤٩اآلية : سورة آل عمران) ٥(

. ١٤اآلية : سورة املؤمنون) ٦(

. ١١٤اآلية : سورة املائدة) ٧(



٩٤

   .انيحاأل من ريثك يف طالقاإل انصراف من ريتغ ضافةاإل الن ،موجه لاكشإ وهو ،طالقاإل

 اهللا حق يف االستعمال غلباأل نكل ،هريغ حق ويف تعاىل اهللا حق يف طلقي ما :الثالث والقسم

 والقادر والقاهر والرازق واخلالق والرب ميالرحك ،دييالتق من بضرب هريغ حق يف ديقي ورمبا ،تعاىل

 :قالي ماك نةيبقر ءجي تعاىل هريغ حق يف استعملت أا إذا الغالب نكل ،أشبه وما والعطوف والرؤوف

   .لفالن وقاهر ،هذا ىعل وقادر ،بلاإل ورب ،الدار ورب ،جبار وفالن ،القلب ميرح فالن

 هريغ حق ويف تعاىل حقه يف طلقي ما وهو ،رابع قسم تعاىل أمسائه من يبق( :قال كاملسال مث إن

 واملؤمن ريوالبص عيوالسم واحلي واملوجود ءالشيك ،نيالطرف أحد يف استعماله غلبي انكو تعاىل

 واملخلوق اخلالق نيب هاكاشترا بسبب األ ،احللف ا ىون نإو ناًيمي ونيك فال ،أشبهها وما ميركوال

   .)نيميال ا نعقدي فال عظم وال حرمة هلا سيل واحداً اًإطالق

 ذاإف ،القصد ارياملع نأل فرض لو غلبة دون من كوباملشتر ا نيميال انعقاد القاعدة ىمقتض نكل

 مل ما ،االنصراف نةيبقر ولو به رادي اهللا اسم ريبغ احللف عن النهي ىعل دل ما إذ ،نيميال حصلت حصل

   .أشبه وما اًإنسان خماطباً كوبذات كلعمر مثل ،اهللا ريغ انك أو ،اهللا به ردي

 رجل عن سألته :قال ،)عليه السالم( الرضا احلسن أيب عن ،شعرياأل سعد بن ليمساعإ ةيروا ففي

   .)١(ريالضم ىعل نيميال :قال ،حلف ما ريغ ىعل هريوضم حلف

                                                  

. ١ميان ح من أبواب األ٢١  الباب١٤٩ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٩٥

 ما ريغ ىعل هريوضم لفحي الرجل عن )عليه السالم( سناحل أبا سألت :قال ،ىيحي بن صفوان وعن

  .)١(ريالضم ىعل نيميال :قال ،هيعل حلف

 اهللا مقابل يف انك من اهللا بغري رادامل أن من ذكرناه ما ،اهللا ريبغ تنعقد ال نيميال أن حبث يف أيتيوس

   .سبحانه اهللا به ديريو كاملشتر باالسم ونيك أن ال سبحانه

 :قال ،طانيالش خطوات تتبعوا ال :قولي )عليه السالم( جعفر أبا مسعت :سلمم بن حممد قال

طانيالش خطوات من فهو اهللا ريبغ نيمي لك)٢(.   

 اهللا رواكواذ :تعاىل اهللا قول عن سألته :قال ،)عليه السالم( رجعف أيب عن ،زرارة وعن

 ،يكوأب ىوبل ،يكوأب الك قوهلم من انك ةياجلاهل أهلن إ :قال ،راًكذ أشد أو مكءآبا مكركذك

   .كذل ريغ إىل ،)٣(واهللا ىوبل واهللا ال قولواي أن فأمروا

 بلفظ احللف صاصختا احتمال من كاملدار عن ماك اجلاللة لفظ ثياحلد يف اهللا ريبغ املراد سيول

 من كيحملوا بل ىاملدع مجاعلإل خمالف نهإف ،باهللا باحللف ةمراآل النصوص من تبادره ىبدعو اجلاللة

 ذاته إرادة يف الظاهر خباراأل كتل اقيس مالحظة بعد التبادر نعمي قد بل :اجلواهر ويف ،ءالفقها حيصر

   .خصوصها ال املزبورة اللفظ من املقدسة

 حممد رواه ما مثل اًإطالقما إ ،سبحانه اهللا لفظ ريبغ احللف صحة ىعل داللة اتيالروا متواتر ويف

 ذاإ والنجم ىغشي إذا ليوالل :وجل عز اهللا قول :)عليه السالم( عفرج يبأل قلت :قال مسلم بن

 قسمواي أن خللقه سيول ،ءشا مبا خلقه من قسمي أن وجل عز هللان إ :فقال ،كذل أشبه وما )٤(ىهو

   .)٥(بهإالّ 

                                                  

. ٢ميان ح من أبواب األ٢١  الباب١٦ ج:لوسائلا) ١(

. ٤ميان ح من أبواب األ١٥  الباب١٤٢ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

. ٦ميان ح من أبواب األ١٥  الباب١٤٢ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

. ١اآلية : ، وسورة النجم١اآلية : سورة الليل) ٤(

. ٣ميان ح من أبواب األ٣٠  الباب١٦٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(



٩٦

 لفحي أن الرجل ىأر ال :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،محاد رواه ما مثل باخلصوص ماإو

 كلتر شباههأو ذا الناس حلف ولو ،ةياجلاهلأهل  قول نهإف يكنالش أب ال الرجل قول فأما ،باهللاإالّ 

 قوله وأما ،بأساً به ىأر وال االسم لطلب كذل مناإف هناه ايو ههنا اي :الرجل قول وأما ،هللااب احللف

   .)١(وجل عز باهللا كذل فإن ،هاه ال وقوله اهللا لعمرو

 بال لفحي انك ماك ،بصارواأل القلوب مبقلب لفحي انك )صلى اهللا عليه وآله( لنيبا أن تقدم وقد

 لفحي انك) عليه السالم( اًيعل نأو ،)٢(النسمة أوبر احلبة فلق وبالذي ،دهيب القاسم أيب نفس والذي

 )٣(اضراحل حضور ال لو النسمة أوبر احلبة فلق والذي :البالغة ج ويف ،له صليأو أصوم والذي :بقوله

  . هآخر ىلإ

 أطبقوا بل ،ناأصحاب من أحد تملهحي مل ولذا ،احتمله ملا وجه ال :بقوله كاملدار اضيالر رد ولذا

   .املقدسة أمسائه من هاريوغ اللفظة هذه نيب الفرق عدم ىعل

   :الشاعر قال ،التلطف يف ستعملي وقد ،الزجر يف ستعملي قد )كل أبا ال( مث إن

   عندنا كل أبا ال الوزارة نإ

  لندنا معامل يف فصلي ثوب

 معناه انك الثاين يف استعمل نإو ،حالل ريغ من ولدت نتأ معناه انك األول يف استعمل ذاإف

   .األول به رادي نهإف يكنالش أب ال قال لو أما ،ميتيال الدر قوهلم مثل أب كل ونيك أن فوق كنإ

   ال ءشي سبحانه فاهللا ءالشي هب رادي سبحانه اهللا به ديرأ إذا )هناه( أن والظاهر

                                                  

. ٤ميان ح من أبواب األ٣٠  الباب١٦٠ ص١٦ ج:وسائلال) ١(

. ميان من األ١  الباب٤٨ ص٣ ج:انظر املستدرك) ٢(

. اخلطبة الثالثة املعروفة بالشقشقية: ج البالغة) ٣(



٩٧

   .ءالدعا يف ماك )ِهِب ِهِب( وحنوه تعاىل اهللا املطلق )هو( إذ ،هو مثل فهو ،ءايشاألك

 ،ءشي ومعناه ،جنس اسم لك ىعل ةيناك الشعر يف تشدد وقد النون فيبتخف اهلن( :املنجد يف قال

 ىعل صغريف ءها هي لغة ففي ،ةحمذوف والمها هنه ىنثواأل هىن هريوتصغ ،كئيش أي كهن هذا قالي

 ومجعها ةيهن ىعل املؤنث يف صغريف واو هي لغة ويف ،ةريسي ساعة أي هةيهن ثكأم قوهلم ومنه ،هةيهن

 ومثىن ،هايوهن وهناها هنوها قاليف باحلروف عربيو ،هنات فتقول لفظها ىعل مجعت ورمبا ،هنوات

 يف كذل قالي وال ،شر خصالت أي هنات فالن يف قاليو ،هنون مجع وهنوان لفظه ىعل هنان اهلن

   .)ريخ

 من بل ،للسوأة وضع هن أن جهة من ذلك سيول «سوأته به رادي هيأب ن اعظوه: ثياحلد ويف

  .السوأة إىل اًريمش ءالشي معناه مبا ىؤتيف حيالقب لفظ ركذ ديري ال أنه جهة

 حلفت تنبه :قال أنهكف ،اهللا إىل راجع هريوضم ،هيللتنب فها )١(احلليب ثيحد يف الوارد )هاه(أما 

   .باهللا

   :أربعة ىعل فتدخل هيللتنب ونكت تيالتأن عالمة لفواأل ريالضم ءاهلا( :املنجد ويف

   .املفرد ىعل املتوسط من تدخلأا  إالّ ،كوهنا هذا حنو ،بالبعد املختصة ريغ شارةاإل :أوهلا

   .ءوالأ أنتم ها حنو ،الرفع ريضم :هايوثان

   .الرجل هايأ اي حنو ،ءالندا يف أي ،نعت :اوثالثه

   اهلمزة بقطع ،اهللا ها: حنو ،حرفه حذف عند القسم يف تعاىل اهللا اسم :ورابعها

                                                  

. ٤ميان ح من أبواب األ٣٠  الباب١٦٠ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٩٨

   .)وحذفها لفهاأ ثباتإ مع المهاكو ووصلها

 قسمي وقد هيللتنب ءاهلا ،اهللا ها ال( :اجلواهر ةيحاش يف قال ،واهللا ال مثل أوهلا يف ال لمةكو :أقول

 ءاهلا بعد اليت لفاأل حذفت شئت نإو ،الواو من ءاهلا بدلتأ ،واهللا ال أي ،فعلت ما اهللا الها :تقول ا

   .)ثبتأ شئت نإو

 والقرآن) عليهم السالم( األئمةو ءاينباألك املقدسات من اهللا ريبغ اجلملة يف احللف راهةك الظاهر مث

 ال ماك ،احلرمة ال ،أشبه وما )١(ىهو إذا والنجم مثل مكياحل القرآن يف تعاىل اهللا به حلف وما

 ألنه راهةكبال نقول مناإو ،ا لفحي الشمس عابد مثل حرميف ،االستقالل قصدإذا  إالّ راهةكلل إطالق

 كتر خوف راهةكال وجه ولعل ،ا احللف ىعل املشتملة خبارواأل ةيالناه خباراأل نيب اجلمع ىمقتض

 حلفهم أما ،سبحانه اهللا إىل العظمة تصرف أن فالالزم ،ميالتعظ من عنو احللف إذ ،سبحانه باهللا احللف

 هيف توفري ال مبا أتونيف راهةكال وجه عرفوني مأل ،روهكمب كذل سيفل اناًيأح اهللا ريبغ )السالم هميعل(

   .روهكم ظاهره ما فعلهم باب يف ورةكاملذ الوجوه من كذل ريغ أو ،علتها

 اجتنابه وجوب ىعل دل ملا ،شرعاً ممنوع ميتعظ نهفأل وبنحوه به وهوحن الوثن عابد حلف حرمة أما

 ريغ هللا ءحنفا الزور قول واجتنبوا وثاناأل من الرجس فاجتنبوا :سبحانه قال ،احللف ملثل الشامل

   .)٢(به كنيمشر

   واهللا ال الرجل قول طاعة كشر :قال ،)عليه السالم( رجعف أيب عن ورد ما دهيؤيو

                                                  

. ١اآلية : سورة النجم) ١(

. ٣٠اآلية : سورة احلج) ٢(



٩٩

  .)١(وفالن

   .سبحانه قباله يف عظمه مبا اهللا ريبغ احللف عن يالنه أخبار ملحي أن نكميو

 قول عن )عليه السالم( جعفر أبا سألت :قال ،زرارة عن ،هريتفس يف ىاشيالع مارواه دهيؤي ماك

   .)٣(كاتيوح ال :الرجل قول كذل من :قال ،)٢(ونكمشر وهم الّإ باهللا ثرهمكأ ؤمني وما :اهللا

   .ةيواف مجلة هي ثباتاًإو اًينف الباب ذا املتعلقة خباراأل من وجدناه فالذي ،حال يأ ىوعل

 عز اهللا قول يف كفدا جعلت :)عليه السالم( الثاين جعفر يبأل قلت :قال، اريمهز بن علي فعن

 ،هذا أشبه وما ىهو إذا والنجم :وجل عز وقوله ،ىجتل إذا والنهار ىغشي إذا ليوالل :وجل

   .)٤(وجل عز به إالّ قسمواي أن خللقه سيول ،ءشا مبا خلقه من قسمي وجل عز اهللان إ :لفقا

صلى اهللا ( النىب عن ،)السالم عليهم( آبائه عن ،)عليه السالم (الصادق عن ،ديز بن نياحلس وعن

 اهللا من سيفل اهللا ريبغ حلف من :وقال ،اهللا ريبغ الرجل لفحي أن ىنه إ :املناهي ثيحد يف )عليه وآله

 اهللا تابك من بسورة حلف من :وقال ،وجل عز اهللا تابك من بسورة الرجل لفحي أن ىو ،ءشي يف

 كاتيوح ال رجللل الرجل قولي أن ىو ،فجر ءشا ومن بر ءشا فمن ،نيمي فارةك منها ةيآ لكب هيفعل

   .)٥(فالن اةيوح

 إذا ليوالل :وجل عز اهللا قول :)عليه السالم( جعفر يبأل قلت :الق ،مسلم بن حممد وعن

   من قسمي أن وجل عز هللان إ :فقال ،كذل أشبه وما ،)٧(ىهو إذا والنجم ،)٦(ىغشي

                                                  

  . ١٢ميان ح من أبواب األ٣٠  الباب١٦ ج:الوسائل) ١(

. ١٠٦اآلية : سورة يوسف) ٢(

. ١١ميان ح من أبواب األ٣٠  الباب١٦ ج:الوسائل) ٣(

. ١ ح٣٠  الباب١٥٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

. ٢ ح٣٠  الباب١٥٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(

  .١:  سورة الليل)٦(

.١:  سورة النجم)٧(



١٠٠

   .)١(به إالّ قسمواي أن خللقه سيول ،ءشا مبا خلقه

   .)٢(باهللا هو مناإف اهللا ميوأ اهللا لعمرو وأما :)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،احلليب ثيحد ويف

 قول :وقال ،باهللا إالّ لفحي أن للرجل ىأر ال :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،مساعة عنو

 لفحي أن كلتر وشبهه ذا الناس حلف ولو ،ةياجلاهل قول من هو مناإف يكنالش أب ال قولي نيح الرجل

   .)٣(باهللا

 إىل انقطاعي عرفت قد كفدا جعلت :)عليه السالم( احلسن يبأل قلت :الق ،يالقم ريجر أيب وعن

 إليه تيانته حىت وفالن فالن وحق )صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول وحق :له حلفت مث ،يكلإ مث يكأب

...  مات واهللا قد :قال ،تيم أم هو يأح هيأب عن وسألته ،الناس أحد إىل به ختربين ما مين رجخي الأنه 

   .)٤(نعم :قال ،ماماإل فأنت :قلت :قال أن ىلإ

 أن ىلإ ،خبراسان )عليه السالم( الرضا رأس ىعل قائماً نتك :الق ،يالطرب ديزي بن حممد وعن

صلى اهللا عليه ( اهللا رسول من وقرابيت ال ،لنا ديعب الناس أن نزعم ناإ قولوني الناس أن بلغين :فقال :قال

 يف لنا موال ،الطاعة يف لنا ديعب اسالنن إ :أقول ىنكول ،قاله يآبائ من أحداً مسعت وال قط قلته ما )وآله

   .)٥(الغائب الشاهد بلغيفل ،نيالد

 ىعل والرد ماماإل صفة يف ليطو ثيحد يف )عليه السالم( الرضا عن ،مسلم بن زيالعز عبد وعن

   ختارونهيف هذا مثل ىعل قدروني فهل :قال أن ىل، إارهيختا وزجي من

                                                  

. ٣ ح٣٠ اب الب١٥٩ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

. ٤ميان ح من أبواب األ٣٠  الباب١٦ ج:الوسائل) ٢(

. ٥ميان ح من أبواب األ٣٠  الباب١٦ ج:الوسائل) ٣(

. ٦ ح٣٠  الباب١٦١ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  . ٨ ح٣٠  الباب١٦١ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(



١٠١

 ءورا اهللا تابك ونبذوا احلق اهللا تيوب عدوات ،قدمونهيف الصفة ذه خمتارهم ونيك أو

   .)١(ظهورهم

 :قولي رجالً فسمع وفةكبال نيالقصاب برحبة مر )عليه السالم( نياملؤمن أمرين إ :الق ،سرةيم وعن

 تجبحي وال ءشي جبهحي ال اهللان إ كحيو :له وقال بالدرة فعاله :قال ،طباق بسبع احتجب والذي ال

   .)٢(اهللا ريبغ حلفت كنأل ال :قال ،نياملؤمن أمري اي ينيمي عن رفّكأ ناأ :الرجل قال ،ءشي عن

 الصالة هميعل( عنهم معروف االحتجاب ءفدعا الإو ،حمجوب اهللا أن زعم أنه الظاهر :أقول

   .)والسالم

 السنة هذه يف مين انك لقد كوحق :قال ،)عليه السالم( احلسن أيب عن ،محزة أيب بن علي وعن

   .)٣(عمر ست

 قولي أن رفّكت اليت نيميال :قال أنه )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،عفوري أيب بن اهللا عبد وعن

   .)٤(كذل وحنو واهللا ال الرجل

 ينإ :القاسم بن داود إىل )عليه السالم( جعفر يبأل تابك يف قرأت :قال ،اريمهز بن علي وعن

   .)٥(كاتيوح كجئت قد

 حلف من مثإ أعظم :قال ،النجوم مبواقع قسمأ فال: )عليه السالم( هسألت :قال ،ءالعال وعن

   .)٦(ا

   .تهايلوهأو هاريتدب معتقداً ا حلف من كبذل املراد أن الظاهر :أقول

                                                  

  . ٨ ح٣٠  الباب١٦١ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  . ٩ن حميا من أبواب األ٣٠  الباب١٦ ج:الوسائل) ٢(

. ١٠ميان ح من أبواب األ٣٠  الباب١٦ ج:الوسائل) ٣(

  . ١٣ميان ح من أبواب األ٣٠  الباب١٦ ج:الوسائل) ٤(

  . ١٤ح ٣٠ الباب ١٦٣ص ١٦ ج:الوسائل) ٥(

. ١٥ ح٣٠  الباب١٦٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٦(



١٠٢

   .)١(ذريل أو باهللا حلفيفل حالفاً انك من :قالنه إ )صلى اهللا عليه وآله( النيب عن ،الغوايل وعن

   .)٢(كوأشر فرك فقد اهللا ريبغ حلف من :قال ) وآلهصلى اهللا عليه( وعنه

   .)٣(واكفاتر الإو ،باهللا فاحلفوا حلفتمإذا  :قال )صلى اهللا عليه وآله( وعنه

 :)صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول قال :قال ،)السالم عليهما( نياحلس بن علي عن ،الثمايل وعن

باهللا إالّ حتلفوا ال)٤(.   

   .)٥(اهللا ريبغ لفحي ال :قال )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،ئيناملدا جراح وعن

   .)٦(اهللا ريبغ أحد لفحي أن ىنه إ :)صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول عن ،سالماإل دعائم وعن

   .)٧(باهللا إالّ نيمي ال :)عليه السالم( اهللا عبد أبو وقال

 زةيالعز كاتيوح :خرآل قولي رجالً )عليه السالم( اهللا عبد أبو مسع :الق ،ه أصليف الزراد ديز وعن

 اتهيح من كلمي ال أنه كوذل ،فرك قدنه إأما  :)عليه السالم( اهللا عبد أبو قال ،ذاكو ذاك انك فقد

   .)٨(ئاًيش

 يف )السالم عليهما( جعفر بن ىموس احلسن أيب عن ،هيأب عن ،النهشلي اهللا عبد بن حممد وعن

 فرحيل :فقال تهيب وأهل هيموال من حضره من ىعل )عليه السالم( أقبل مث :قال أن إىل ليطو ثيحد

 كذل وما :فقال ،هكوهال املهدي بن دموس مبوت إالّ العراق من تابك أول ردي ال أنه مكروح

   .اخلرب )٩(هذا ومي يف مات القرب هذا وحرمة قد :قال ،اهللا كحأصل

 باهللا واحلالف :ثيحد يف قال أنه )السالم عليهما( حممد بن جعفر عن ،سالماإل دعائم وعن

   .)١٠(له معظم الصادق

                                                  

. ١ميان ح من أبواب األ٢٤  الباب٣ ج:املستدرك) ١(

. ٣ميان حأبواب األ من ٢٤  الباب٣ ج:املستدرك) ٢(

  . ٦ميان ح من أبواب األ٢٤  الباب٣ ج:املستدرك) ٣(

. ٨ميان ح من أبواب األ٢٤  الباب٣ ج:املستدرك) ٤(

. ٨ميان ح من أبواب األ٢٤  الباب٣ ج:املستدرك) ٥(

. ١٠ميان ح من أبواب األ٢٤  الباب٣ ج:املستدرك) ٦(

. ١١ميان ح من أبواب األ٢٤  الباب٣ ج:املستدرك) ٧(

. ١٢ميان ح من أبواب األ٢٤  الباب٣ ج:املستدرك) ٨(

. ١٣ميان ح من أبواب األ٢٤  الباب٣ ج:املستدرك) ٩(

. ٣ميان ح من أبواب األ٣٥  الباب٥٦ ص٣ ج:املستدرك) ١٠(



١٠٣

 يف بل ،له اًيكشر أو هلاًإ علهجي مل إذا وتعاىل سبحانه اهللا ريبغ احللف جواز يف إشكال فال هذا ىوعل

 ىعل ةيالقطع ةريبالس حمله ريغ يف نهكل ،تعاىل اهللا ريبغ احللف جواز  أصليف بعضهم تردد :اجلواهر

   .النصوص يف وجوده ىلإو صلاأل إىل مضافاً ،جوازه

 صدري ما مامأ االعتبار هذا قفيل به احمللوف مع احلالف ةيمع اعتبار إنشاء فالقسم ،حال أي ىوعل

 له نكت ومل ناراًيد كمن طلبي أنه دعيي يذال فإن ،حنوها أو طالق أو احكن أو كمل ءبادعا الطرف من

 لتقفا كمع سبحانه اهللا أن تعترب ،عنه صدر ما رد ديتر إذ وأنت كناريد خذأ إرادة منه صدر نهإف نةيب

  .املدعي من الصادر كذل مامأ عاًيمج

 ىمقتض كذل نأل به املقسم نيوب كنيب كاشترانه إ قلنا مناإو ،إنشاء القسم نأل اعتبارنه إ قلنا مناإو

 ميبالتقس به واملقسم أنت مايكعل عوق األمرنشاء أن اإل ذا ديتر ،القسمة من هو الذي القسم لفظ

 باعتباره نيستعي كذلك ،املطر ريوغ املطر عن وحنوه بالسقف نساناإل نيستعي اتياملاد يف ماكف ،ماكنيب

   .وحنوه الطرف ءادعا عن اهللا مع يكشرتبال

 اعترب مبعىن فعالاإل بباب )قسمأ(فـ  ،مقسوم قالي ولذا ،متعد )قسم( نأل لالستعانةما إ ءوالبا

 أو ،وحنوه الطرف ءالدعا الصادر االعتبار من قسم لحتم يف له ناًيمع اهللا جعل أو ،اهللا باستعانة ميالتقس

   :كمال ابن قال ،مع مبعين

   الصق عوض وعد استعن بالبا

   أنطق ا وعن ومن مع ومثل

   .المكال دكيتأ رادإ يف القسم حال ظهري ،اركناإل يف بالقسم األمر ظهر ثيوح

 به نعقدي( :الثالثة قساملأل رهكذ بعد قال ثيح ،الشرائع قول يف النظر وجه عرفي دمتق ومما

   إليه امسه إطالق نصرفي ال مبا تنعقد وال ،القصد مع نيميال



١٠٤

 ،)القسم حرمة هلا نيك فلم ةكمشتر األ احللف ا ىنو نإو ريوالبص عيوالسم واحلي املوجودك

 اهللا ذات ا قصد إذا هاريغ نيوب ريوالبص عيوالسم واحلي وجودامل مثل نيب فرق ال أنه عرفت قدإذ 

   .وتعاىل سبحانه

 نيك ملن إإشكال  من املزبور مكاحل خلو عدم نصافاإل نكل( :هيعل رداً اجلواهر يف قال ولذا

 ىعل الدالة ةياملقال أو ةياحلال نةيالقر مع وخصوصاً ،املقدسة الذات ا احلالف قصد فرض مع اًإمجاع

 هاكاشترا أن ىودعو ،األول القسمك نةيالقر مع هي بل ،ا القسم ىعل نئذيح باهللا احللف لصدق ،كلذ

 خرط ثباتهإ ودون ،مجاعاإل إالّ ليدل فال نئذيوح (:قال أن ىلإ) هلا شاهد ال ا القسم حرمة أسقط

   .)القتاد

 :)عليه السالم( نياملؤمن أمري قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،وينكالس خرب رناهكذ ما ديؤيو

واحدة فارةك هيفعل فحنث ،املصحف ورب ال :وقال حلف من)املصحف رب أن الواضح ومن ،)١ 

 وما نةيالسف ورب الدار ورب تيالب رب مثل ،املصحف له من نيوب وتعاىل سبحانه اهللا نيب كمشتر

   .أشبه

 املوجودك تعاىل إليه امسه إطالق نصرفي ال مبا تنعقد وال :نياملتق مناهج يف قال تقدم ملا أنهكو

 ريفكوالت ،ديبع ريغ االنعقاد انك نإو ،حوطاأل ىعل احللف ا ىنو نإو وحنوها عيوالسم ريوالبص واحلي

   .حلفاً ريوالبص عيبالسم ىتفكا ايفكساإلك نيدمقاملت ومن ،أحوط نئذيح احلنث مع

إن ـ  ف،ةين نكت مل إذا حلفاً ىسمي ال إذ ،خالف وال هيف إشكال فال ةيالن إىل نيميال اجياحت أما

   اتيالروا بعض إىل ضافةباإل ،)٢(ىنو ما ئامر لكول ،اتيبالن عمالاأل

                                                  

. ١ميان ح من أبواب األ٣٩  الباب١٧٢ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

. ١٠ ح من مقدمة العبادات٥  الباب٣٥ ص١ ج:الوسائل) ٢(



١٠٥

 نيد رجل ىعل له انك رجل يف ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،خالد بن عقبة رواه وما ،السابقة

 ما دريي وال هيرضي أن قبل من خرجف ،يكرضي حىت برحن إ حرام هيعل حل لك :اللزوم فقال فلزمه

   .)١(ءبشي سيل :فقال ،ةين هايف له سيول نهيمي بلغي

 ،نيميال نعقدي مل للحال املوجبة املعاين قصد فإن ،اهللا وعلم اهللا بقدرة قال ولو( :قال الشرائع مث إن

  ).العامل القادر باهللا القسم ىجمر ىجر عاملاً قادراً ونهك قصد نإو

 لفحي مل شعرياأل قولهي ماك سبحانه ذاته عن وقدرته علمه انفصال قصد لو إذ ،رهكذ ماك وهو

 )والسالم الصالة هيعل( نياملؤمن أمري عاله ممن احتجب مبن تقدم من حلف من تقدم ما مثل ونيكو ،باهللا

   .)٢(بالدرة

 هو الذي حيالصح املعىن أراد نإو ،كذل ريغإىل  انكامل وأراد ،العرش ىعل من :قال لو ما ومثله

 هو الذي سبحانه بعمره القسم إىل مرجعه أن مع ،اهللا بعمر احللف تقدم وقد ،تام حلف فهو الذات نيع

 شاعرةاأل من احلالف انك لو أما ،القاعدة هو ماك حيالصح ىعل محل رادتهإ يف كش ولو ،اةياحل

   .اإللزام لقاعدة إليه بالنسبة حلف فهو كبذل قولي ممن وحنوهم

 فيالكالت نأل ،اعتقاده حسب نيك مل نإو صح املتقدمة ةيالن قاصداً شعرياأل لفح لو نعم

 صحي نهإف شهود ريبغ زوجته يالعام طلق إذا ماك ،ليبالدل خرجإذا  إالّ عياجلم ا لفكم ةيالواقع

   .)هالفق( تبك بعض يف رناهكذ ليتفص ىعل ،للواقع خمالفاً انك نإو إليه بالنسبة

 ،استبصاره حال حلفه نفوذ عدم فالظاهر ،استبصر مث عندنا بالباطل حلفو خمالفاً انك ولو

   مؤالفاً انك بأن سكانع ولو ،اإللزام قاعدة انيجر عدم بعد للقاعدة

                                                  

. ٢ميان ح من أبواب األ٤٠ الباب ١٧٣ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

. ٩ميان ح من أبواب األ٣٠  الباب١٦٢ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



١٠٦

 ليدل وال احللف حال باطالً انك ألنه ،خالفه حال نهيمي نفذي مل خالف مث عندنا بالباطل وحلف

   .اخلالف حال االنقالب ىعل

  ).اهللا ءايربكو ،اهللا وعظمة ،اهللا وجالل :بقوله نعقدي ذاكو( :كاملسال قال مث

 الصفات من ستيل نهاكل الصفات من واك يف والعلم القدرة تكشار نإو األ( :اجلواهر ويف

 املبسوط عن بل ،واجلالل والعظمة ءايربكبال املتصفة ذاته إىل مرجعها مناإو ادايز إىل بعضهم ذهب اليت

   .)كلذ ىعل مجاعاإل

  .تردد لكال ويف :الشرائع قال مث

 نعمي والعلم القدرة كاشترا أن ومن ركذ مما عياجلم يف نيميال انعقاد يف تردد املصنف( :كاملسال ويف

 والعظمة ،تعاىل هيعل تهيأغلب ريغ من ةكاملشتر أمسائه من مهاريغك اهللا ما قصد نإو ما االنعقاد من

 القدرة هيعل طلقي ما ىعل طلقتأ ورمبا ،الزائدة الصفة يف تستعمل األ كذلك ءايربكوال واجلالل

 ءأمسا من ستيل الصفات هذه نأل كذل مثل ديريو ،وعظمته اهللا ءايربك نتيعا نساناإل قوليو ،والعلم

   .)األول شهرواأل ،وأمسائه باهللا إالّ تنعقد ال األ نيميال ا تنعقد فال ،ةكاملشتر وال الغالبة تعاىل اهللا

 ريغ قصد إذا والبطالن ،الواقع دتهيعق طابقت إذا مطلقاً الصحة من رناهكذ ما القاعدة ىومقتض

  .حلفاً به ىفكو ازاًكارت الواقع قصدي ألنه صح العوام يف ماك موراأل هذه فهمي مل ولو ،الواقع

 عنده صح اًخمالف انك فإن ،العرش من ونزوله محاره ىعل ونهكو ورجله وبده اهللا وصورة :قال ولو

   .بطلالّإو ،احللف صحت موراأل كتل

 انك احللف كبذل ئنشي ،باهللا حلف أو باهللا قسمأ :قال ولو( :اجلواهر مع ممزوجاً الشرائع ويف

   وقصد باهللا حلفت أو باهللا قسمتأ :قال لو ذاكو ،وعرفاً لغةً ناًيمي



١٠٧

 قوله منه الذي باهللا احللف ىعل دل مايف عرفاً الندراجه ،نيميوال تعاىل باهللا احللف كبذل هءنشاإ

 هختأل قال )والسالم الصالة هيعل( نياحلس أن: ثياحلد ويف ،)١(مأميا جهد باهللا قسمواأو :تعاىل

  .)٢(قسمي يبرأف يكعل قسمتأ :)عليها السالم (نبيز

   :الشعر ويف

   وآالئه باهللا قسمأ

  ولؤمس قال عما ءواملر

   :آخر وقال

   راًح الّإ قتلأ ال أقسمت

  راًكن ئاًيش املوت تيرأ نإو

 :قال لو ذاكو ،تقدم ما ىعل انعقد وتعاىل سبحانه اهللا وأراد ،به إالّ اقسم ال مبن قسمأ :قال ولو

  .عرفت ما ىعل ،نشاءاإل به ديأر إذا املضارع أو املاضي غةيبص انك ءسوا كذل لك ،حلفت

 انك نإو ،روهكذ ما ىعل زائدة )ال( ونك ىعل ًءبنا )٣(البلد ذا قسمأ ال :ةميركال ةياآل ويف

 :خرلآل أحدنا قولي ماك ،ماًيتعظ القسم عدم مع القسم إىل ملاعإ هي مناإو ،زائدة ريغ أا عندنا الظاهر

   .ذاك األمرأن  إالّ حلفأ ال

 ،قبل ةيآت نيميب الوعد أو ةيماض نيمي عن خباراإل أردت :قال لو مهاريوغ واجلواهر الشرائع ويف

 ما أو ماًمعلّ أو هازالً نتك :قال إذا كذلك ونيك أن نبغييو ،االنعقاد عدم صلواأل ،تهين عن خبارإه ألن

   .أشبه

 ونهك لظهور ،ظاهراً القبول عدم تملحي( :قال ثيح كاملسال احتمال يف النظر وجه علمي ومنه

   طالقاً ردتأ ينإ )طالق أنت( قوله عن خبارهإ قبلي ال ماك إنشاًء

                                                  

. ١٠٩اآلية : نعامسورة األ) ١(

. ٣٧  الباب٣ ص٤٥ ج:البحار) ٢(

. ١اآلية : سورة البلد) ٣(



١٠٨

 بالظهور خذلأل جمال فال ىالدعو مقام ريغ يف أما ،ىالدعو مقام يف ؤخذي مناإ الظهور إذ ،)سابقاً

  .الظاهر خالف رادتهإ لمكاملت ءادعا مع

 هيعل جبيف ،قراراًإ انك املاضي وقصد كذل أشبه ما أو باهللا حلفت أو باهللا قسمتأ :قال لو مث

   .موضعه يف قرر ماك ءالوفا واجب ريغ الوعد نأل ،بجي فال الوعد أراد لو أما ،قرارهإ حسب املتعلق

  ).نعقدي مل اجلاللة فظبل نطقي مل ولو( :قال الشرائع مث إن

  .وقصده نواه نإو باهللا احللف هيعل صدقي ال أنه لوضوح كوذل

 أو قسمتأ :الرجل قالإذا  ):السالم عليهم( يعل عن ،هيأب عن ،الصادق عن ،وينكالس خرب ويف

   .)١(باهللا حلفت أو باهللا قسمتأ :قولي حىت ءبشي سيفل حلفت

 مناإف ،هاه ايو هناه اي :الرجل قول وأما :احلليب خرب يف )عليه السالم( الصادق قول من تقدم وما

 رادي ،)٢(وجل عز باهللا كذل مناإف هاه ال وقوله اهللا لعمر :قوله وأما ،بأساً به ىأر وال االسم لطلب كذل

 أشبه وما القسم ءبالبا أراد إذا مايف به أو وحقه :قولي أن مثل ةيافك شارةواإل ،االسم إىل شارةاإل به

  .شارةاإل ألفاظ من كذل

 نعم :فقال ،وعملت فعلت هل :قولي أن مثل ،ىفك احللف مورد يف فقط اجلاللة بلفظ حلف ولو

   .ىفك واهللا نعم :فقال ،كل الدار هل مكاحلا قال ذاإف ،واهللا فعلت مثل فهو ،واهللا

   :كمال ابن قال

   قل ديز فكي جواب ويف

  عرف إذ عنه استغين ديفز دنف

                                                  

. ٣ميان ح من أبواب األ١٥  الباب١٤٢ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

. ٤ميان ح من أبواب األ٣٠  الباب١٦٠ ص١٦ ج:سائلالو) ٢(



١٠٩

  ).باهللا قوليأن  إالّ ،شهدأ :قال لو ذاكو( :الشرائع قال مث

 اخلالف عن ما أما ،وحنوه اجلاللة لفظ عن جمرداً انك إذا حلفاً سيل شهدأ لفظ نأل واضح كوذل

 اللغة عرف طردي ومل ،ناًيمي ىتسم ال الشهادة لفظ نأل ناًيمي نيك مل باهللا شهدأ قال لو حىت أنه من

 نشهد قالوا املنافقون كءجا ذاإ :سبحانه قال ،عرفاً القسم ألفاظ من ألنه ،ىفخي ال ما هيفف ،والشرع

 يف قال ولذا ،القسم ألفاظ أنه ىعل دلي مما )٢(جنة مأميا اختذوا :تعاىل قال مث، )١(اهللا لرسول كنأ

  .ناًيمي انك نيميال به أراد نإنه إ :املبسوط

 قصده مع ناًيمي ونيك السابقك أنه شهرفاأل باهللا شهدت أو باهللا شهدأ :قال إذا :كاملسال ويف

   .نيميال مع اللفظة ذه الشرع لورود هإطالقو

 يف تقدم ماك لالحتمال قبل ،املاضي عن خبارواإل الوعدك القسم ريغ أردت :احلالف قال مث إن

   .مثله

 من لوخي ال أوهلما :قوالن ـال أم نيميال به اًيناو باهللا شهدأ بقوله تنعقد وهل :نياملتق ناهجم ويف

   .وجه

  ).القسم لفاظأ من سيل نهإف ،باهللا عزمأ :قال لو كذلك وال( :الشرائع يف قال مث

  .)٣()ذاك فعلت ملا يكعل عزمت :قولي أنك لطلبل إالّ قسماً ردي مل( :اللثام شفك وعن

 التوسعة ىعل ًءبنا ،اًإمجاع نيك ملن إ وجه من لوخي ال انك نإو العامة لبعض خالفاً :واهراجل ويف

 حلف من ):السالم عليهم( قوهلم يف ندرجيو ،له اًيمؤد تصلح ما لكب عرفاً تحققي نهإف القسم ألفظ يف

 ثبتأ باهللا أعزم ومعىن الثبات العزم  فإن أصل،كذل منه رادتهإ مع حلف أنه القاعدة ىومقتض ،باهللا

   عزمت :قالي ،باهللا شهدأ مثل اهللا بسبب

                                                  

. ١اآلية : سورة املنافقون) ١(

. ٢اآلية : سورة املنافقون) ٢(

.٨ ص٩ج: كشف اللثام واإلام عن قواعد األحكام )٣(



١١٠

   .يكعل قسمتأ أي ،كذل أشبه ما أو ،تفعل أن أو ،فعلت ملاّ أو ،فعلت إالّ أو ،لتفعلن يكعل

 ىنو نإو باهللا وعزمت باهللا عزمأب تنعقد وال :بقوله نياملتق مناهج رهكذ مايف النظر وجه ظهري ومنه

ن إ :قال ثيح اجلواهر من أخذه أنهكو ،حيبصح سيل مايف به احللف حرم نإو ي،رأ ىعل كبذل نيميال

 ناًيمي نيك مل نإو به احللف حرمة نكميف الإو ،فارةكال هيعل ترتبي ناًيمي ونهك عدم وحنوه كبذل املراد

 اسهيقو ،ناًيمي نيك مل لو رمحي ملاذا نهإف ،حيبصح سيل مايف )علمي اهللا( :قول عن النهي ورد ماك ،منعقدة

   .خبارإب سيول إنشاء وعزمت ،اهللا ىعل ءافترا ألنه ،تام ريغ علمي باهللا

 ،ربه عبد بن وهب فعن ،حيبصح سيل مايف )علمي اهللا( قول رمحي أنه اتيالروا فظاهر ،انك فكيو

   .)١(له عظاماًإ عرشه اهتز علمي ال مايف ،علمي اهللا قال من :قال )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن

 ،اذباًك انكو اهللا علم العبد قالإذا  :)عليه السالم( اهللا عبد أبو قال :الق ،بتغل بن أبان نوع

  . )٢(يريغ هيعل ذبكت أحداً وجدت ما أ:وجل عز اهللا قال

 اهتز علمي ال ما اهللا علم قال من :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،حفص بن وهب وعن

   .)٣(له عظاماًإ العرش

 اهللا :وقول ،ذباًك انك بأن كبذل شهدي ال انك إذا خباراًإ ،شهدي اهللا :قول حرمة علمي ومنه

  .وعرفه وشهده اهللا علمه :مثل كذل أشبه ما أو عرفي أو دريي

   أن بعدي وال

                                                  

. ١ميان ح من أبواب األ٥  الباب١٢٣ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

. ٢ميان ح من أبواب األ٥  الباب١٢٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

. ٣ميان ح من أبواب األ٥  الباب١٢٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(



١١١

   .السابق ثياحلد دهيؤيوفيما ال يعلم،  ،علمي ديز :الرجل قول عرفاً ذبكال من ونيك

 واخلرب ءاالبتدا ىعل مرفوعاً نيالع بفتح اهللا مرلع :قال ولو( :جلواهرا مع ممزوجاً الشرائع قال مث

   .)هيف أجده به معتد خالف بال نيميال به وانعقدت قسماً انك ،قسمي أو ينيمي وهو حمذوف

 هيعل( اهللا عبد أيب عن ،احلليب ثيحد تقدم وقد ،دلةاأل شملهيف عرفاً قسم ألنه كوذل :أقول

  .)١(وجل عز باهللا كذل مناإف الهاه وقوله اهللا مرلع قوله وأما :خرهآ ويف )والسالم الصالة

   .باهللا هو مناإف اهللا ميأو اهللا لعمر ماأو :ىخرأ ةيروا ويف

 عليهما( اهللا عبد أيب أو جعفر أيب عن ،زرارة عن ،نوادره يف ىسيع بن حممد بن أمحد ةيروا ويف

 ،ةياجلاهل قول من نهإف كئناش بل ال الرجل قول فأما ،باهللا إالّ الرجل لفحي أن ىأر ال :قال ،)السالم

 االسم طلب كذل فإن اهباهي أو اهناي الرجل قول فأما ،باهللا احللف كلتر وأشباهه ذا الناس حلف فلو

   .)٢(باهللا هو مناإف الهاه وقوله اهللا لعمر قوله وأما ،بأساً به ىأر وال

 الرجل وقول :)عليه السالم( قال ،ثيحد يف )ه السالمعلي( جعفر أيب نع ،حممد عن ،ءعال وعن

 مرلع قوله وأما ،قسماً انك اهللا ديري وهو الرجل به حلف فلو ةياجلاهل أهل قسم كذل فإن كئناش بل ال

   .)٣(االسم طلب كذل فإن مهاه ايو اهناهي وقوهلم ،باهللا هو مناإف اهللا

 عبةكبال وال باحلرم وال بالظهار وال ميبالتحر وال تاقبالع وال بالطالق تنعقد وال( :الشرائع قال مث

  ).نيبوواأل والقرآن واملصحف

   .)اهللا ريبغ نيميال نعقدي ال أنه يف ىوفتو نصاً ننايب به معتد خالف ال( :اجلواهر ويف

                                                  

. ٤ميان ح من أبواب األ٣  الباب١٦ ج:الوسائل) ١(

. ٥ميان ح من أبواب األ٢٤  الباب٥٤ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

. ٩ميان ح من أبواب األ٢٤  الباب٥٤ ص٣ ج:املستدرك) ٣(



١١٢

   :متواترة كبذل اتيوالروا :أقول

 عتق أو بطالق اهللا وجه ا ادري ال نيمي لك :قال )عليه السالم( اهللا عبد أيب نع ،احلليب فعن

   .)١(ءبشي سيفل

 عز اهللا وجه ا رادي ال نيمي لك :قال ثيحد يف )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،ىخرأ ةيروا ويف

   .)٢(هريغ أو عتق أو طالق يف ءبشي سيفل وجل

 ىعلامل كموال أن إيلّ رفع :له قال املنصورن إ ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،اجلمال صفوان وعن

 بالطالق إالّ كمن ىأرض ال :فقال ،انك ما واهللا :فقال ،موالاأل كل معجيو يكلإ دعوي سيخن بن

 من سيفل باهللا رضي مل مننه إ ،حلفأ أن تأمرين اهللا دون من ندادألأبا :فقال ،واملشي يواهلد والعتاق

   .)٣(ءشي يف اهللا

 انك طارقن إ ،بطارق مسعتأما  :)عليه السالم( اهللا عبد أبو قال :قال ،حازم بن منصور وعن

 والعتاق بالطالق حلفت ينإ كهال ينإ جعفر أبا اي :فقال )عليه السالم( جعفر أبا ىفأت نةيباملد خناساً

   .)٤(طانيالش خطوات من هذان إ طارق اي :فقال ،والنذور

 وال طالق يف ءبشي سيفل وجل زع اهللا وجه ا رادي ال نيمي لك :قال ،احلليب عن ،ةيروا ويف

   .)٥(هريغ

صلى اهللا ( اهللا رسول قال :قال ،)السالم عليهم( يعل عن ،هيأب عن ،جعفر عن ،وينكالس وعن

   .)٦(ثاقيم أو عهد أو عتاق أو طالق من انك ما إالّ فارةك هايف نيمي لك :)عليه وآله

   .)٧(اهللا لوجه إالّ عتق وال اهللا تابك ىعل إالّ طالق ال :قال )عليه السالم( اهللا عبد أيب وعن

   اهللا وجه ا رادي ال نيمي لك :)عليه السالم( الصادق قال ،احلليب عن ،الصدوق وعن

                                                  

. ١ميان ح من أبواب األ١٤  الباب١٦ ج:الوسائل) ١(

. ٢ميان ح من أبواب األ١٤  الباب١٦ ج:الوسائل) ٢(

. ٣ميان ح من أبواب األ١٤  الباب١٦ ج:الوسائل) ٣(

. ٤ميان ح من أبواب األ١٤  الباب١٣٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

. ٥ميان ح من أبواب األ١٤  الباب١٣٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(

. ٧ميان ح من أبواب األ١٤  الباب١٣٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٦(

. ٩ميان ح من أبواب األ١٤  الباب١٤٠ ص١٦ ج: الوسائل)٧(



١١٣

   .)١(وحفنة مد نيميال فارةك يف وقال ،عتق أو طالق يف ءبشي سيفل وجل عز

 بالعتاق أو بالطالق لفح من :قال أنه )السالم عليهما( حممد بن جعفر عن ،سالماإل دعائم وعن

 ،يواهلد باحلج حلف من كذلك ،عبده هيعل عتقي وال هيعل امرأة تطلق ال ،ءبشي كذل سيفل حنث مث

 عن ىو ،السنة ريبغ الطالق عن ىو ،اهللا ريبغ نيميال عن ى )صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول نأل

   .)٢(اهللا ريلغ احلج عن ىو ،اهللا وجه ريلغ العتق

 أو بالطالق حلف من ملعون ملعون :قال )صلى اهللا عليه وآله( النيب عن ،اللئايل غوايل نوع

   .)٣(به حلف

 :قال ،رعذاف بن حممد عن ما مثل ،ةيالتق ىعل حممول كذل ىعل الدالة اتيالروا بعض أن علمي ومنه

 كبذل حلف من :قال ،كذل ىعل ريضم ريبغ بالعتق الرجل حلف عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا سألت

   .)٤(رهكاملست ىعل كذل سيول اهللا نيوب نهيب مايف الزم فهو رضا هيف وهللا

 بالعتق حلفت :قولي )عليه السالم( الرضا ىموس بن علي مسعت :قال ،سالعبا بن ميبراهإ وعن

 أوأومـ  اهذ من اًريخ ينأ ىأر انكن إ كملأ ما عيمج بعدها عتقتأف رقبة عتقتأ إالّ بالعتق حلفأ وال

 صاحل عمل يل ونيكأن إالّ  )صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول من بقرابة  ـغلمانه من أسود عبد إىل

  .)٥(منه به أفضل ونكفأ

   .ةيالتق ىعل هريوغ الوسائل محلهما ولذا

 وقول ،الوسائل واحتمله خيالش رهكذ نإو الظاهر خالف فهو ءالوفا استحباب احتمال أما

 عظم مبا بانعقاده دياجلن ابن قول وشذ( :قوله من كاملسال يف ما إىل شارةإ )به معتد خالف بال( :اجلواهر

   )صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول وحق :قولهك احلقوق من اهللا

                                                  

. ١٠ ح١٤  الباب١٤٠ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

. ٤ميان ح من أبواب األ١٠  الباب٥١ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

. ٦ميان ح من أبواب األ١٠  الباب٥١ ص٣ ج:املستدرك) ٣(

. ٨ميان ح من أبواب األ١٤  الباب١٦ ج:الوسائل) ٤(

. ١١ميان ح من أبواب األ١٤ الباب ١٦ ج:الوسائل) ٥(



١١٤

   .)وحنوها والصدقة والعتاق وبالطالق القرآن وحق

  ).السالم عليهم( األئمةو )صلى اهللا عليه وآله( بالنيب وال( :قال الشرائع مث إن

 ةكواملالئ ءاينباألك املشرفة نكماواأل املعظمة املخلوقات من همريغ عن فضالً( :اجلواهر ويف

  ).همريوغ

   .هريولغ كلذل الشاملة املطلقة النصوص متواتر كذل ىعل دليو

   .)١(اهللا ستغفري :)عليه السالم( قال ،وأيب ال :قال رجل يف ،ثيحد يف ىرو ،الصدوق فعن

 ال :قولي )عليه السالم( جعفر أبا مسعت :قال ،مسلم بن حممد عن ،هريتفس يف ياشيالع وعن

   .)٢(طانيالش خطوات من فهي اهللا ريبغ نيمي لك :قال ،طانيالش خطوات تتبعوا

 نحري أن حلف رجل عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا سألت :قال ،اهللا عبد أيب بن نالرمح عبد وعن

   .)٣(طانيالش خطوات من فهي اهللا ريبغ نيمي لك :وقال ،طانيالش واتخط من هذا :قال ،ولده

 مكركذك اهللا رواكواذ :تعاىل قوله عن سألته :قال )عليه السالم( جعفر أيب عن ،زرارة وعن

 أن مرواأف ،يكوأب ىوبل يكوأب الك قوهلم من انك ةياجلاهل أهلن إ :قال ،)٤(راًكذ أشد أو مكآبائ

   .)٥(واهللا ىوبل واهللا ال :قولواي

 قسمأ الف :وجل عز اهللا قول :)عليه السالم( اهللا عبد أبو قال :الق ،ةصدق بن مسعدة وعن

 وال به قسموني وال احملرم عظموني ةياجلاهل انكو :قال ،ا لفحي من أمر عظم :قال النجوم مبواقع

 من رجخي ءلشي وال ،أباه قتل انك نإو اًيجائ أو ذاهباً همايف انك ملن هايف عرضوني وال رجب شهر

  ريغ أو ريبع أو شاة أو دابة احلرم

                                                  

  . ٣ميان ح من أبواب األ١٥  الباب١٤٢ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

. ٤ميان ح من أبواب األ١٥  الباب١٤٢ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  . ٥ميان ح من أبواب األ١٥  الباب١٤٢ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

. ٢٠٠اآلية : سورة البقرة) ٤(

. ٦ميان حواب األ من أب١٥  الباب١٤٢ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(



١١٥

 مأ جهلهم من فبلغ :قال ،البلد ذا حل وأنت البلد ذا قسمأ ال :وجل عز اهللا فقال كذل 

   .)١(فونيف به قسموني ثيح الشهر اميأ وعظموا )صلى اهللا عليه وآله( النيب قتل استحلوا

 ،النجوم مبواقع قسمأ فال :وجل عز اهللا قول عن سألته :قال ،انصحابأ بعض عن ،ونسي وعن

 ستحلونيو به قسموني وال احلرم عظموني ةياجلاهل أهل انكو :قال ،ا لفحي من مثإ أعظم :قال

 البلد ذا قسمأ ال :وجل عز اهللا فقال ،دابة منه رجونخي وال هيف انك ملن عرضوني وال هيف اهللا حرمة

 اهللا رسول حرمة هيف ستحلونيو لفواحي أن البلد عظموني :قال ،ولد وما ووالد البلد ذا لح وأنت

   .)٢()صلى اهللا عليه وآله(

 أو ،مجاعة قاله ما ىعل زائدة البلد ذا قسمأ ال :تعاىل قوله يف )ال( ونيك أن تملحي :أقول

 لعل النجوم ومواقع ،تقدم مايف احتملناه ماك القسم دون من القسم إىل ملاعاإل رادةإل مناإو زائدة ريغ

 جنماأل فإن ،وتعاىل سبحانه اهللا قدرة من الّإ سناد دون من هايف النجوم تعلقت اليت نكمااأل به املراد

 حمل بدون ءالفضا يف ريسي فكي ،رواكذ ماك مرة ونيمل نيست الشمس من ربكأ بعضها اليت العظام

   .املدهش األمر هذا أعظم ما قةياحلق ويف ،هيلإ ستندي

 وال باهللا إالّ ونكت ال مياناأل :قالنه إ )السالم عليهما( حممد بن جعفر عن ،سالماإل دعائم وعن

 حنث منه ءشي يف سيفل به لفحي مما كذل ريغ انك وما ،باهللا انك ما إالّ به لفونحي مما ءشي العباد لزمي

   .)٣(فارةك هيف جتب وال

   السوق دخلنه إ ،)عليه السالم( علي عن ،احلرث عن ،اتالغار تابك يف الثقفي وعن

                                                  

. ١ميان ح من أبواب األ٣١  الباب١٦٣ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

. ٢ميان ح من أبواب األ٣١  الباب١٦٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

. ١ميان ح من أبواب األ١١  الباب٥١ ص٣ ج:املستدرك) ٣(



١١٦

 :الفق ظهره هيمول برجل هو ذاإف ،منا سيفل اللحم يف مكمن نفخ من نياللحام معشر اي :قال

 احتجب الذي ومن احلامي :قال مث ظهره ىعل )عليه السالم( علي بهفضر ،بالسبع احتجب والذي الك

 نيوب نهيب سيل اهللان إ ،كمأ كلتكث خطأتأ :له فقال ،نياملؤمن مريأ اي نيالعامل رب :فقال ،بالسبع

 تعلمأن  :قال ،نياملؤمن أمري اي قلت ما فارةك ما :الرجل فقال ،انواك ما نيأ معهم ألنه حجاب خلقه

   .)١(كرب ريبغ حلفت مناإ ال :قال ،كنياملسا طعمأ :قال ،نتك ثيح كمع اهللاأن 

   .)٢(عتق وال طالق يف ءبشي سيفل اهللا وجه به رادي ال نيمي لك :قال ،احلليب وعن

صلى اهللا ( فقال ،هيبأب لفحي اخلطاب بن عمر مسعنه إ )صلى اهللا عليه وآله( النيب عن ،الغوايل وعن

   .)٣(مكبآبائ وافلحت أن مكنهاي اهللان إ :)عليه وآله

 ال :قولي رجالً فسمع وفةكبال نيبالقصا برحبة مر )عليه السالم( نياملؤمن أمري نإ ،سرةيم وعن

 عنه تجبحي وال ءشي جبهحي ال اهللان إ كليو :له وقال بالدرة فعاله :قال ،طباق بسبع احتجب والذي

   .)٤(وجل عز اهللا ريبغ حلفت كنأل ال :قال ،نياملؤمن أمري اي ينيمي عن رفّكأفأ :الرجل قال ،ءشي

   .)٥(تيبالطواغ وال مكبائآب لفواحت ال :قال )لهصلى اهللا عليه وآ( النيب عن ،الغوايل وعن

 يف رناكذ وقد ،)٦(مالكال ديري منا سيل :املتقدم ثياحلد يف )والسالم صالةال عليه( علي وقول

   شددي انك ماماإل أن )السالم هميعل( بأحواهلم املرتبطة تبكال بعض

                                                  

. ٢ميان ح من أبواب األ١١  الباب٥١ ص٣ ج:املستدرك) ١(

. ١٠ميان ح من أبواب األ١٤  الباب١٤٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

. ٤ميان ح من أبواب األ١١  الباب٥١ ص٣ ج:املستدرك) ٣(

  . ٩ميان ح من أبواب األ٣٠  الباب١٦٢ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  . ٣ميان ح من أبواب األ٢٥  الباب٥٥ ص٣ ج:املستدرك) ٥(

. ٢ميان ح من أبواب األ١١  الباب٥١ ص٣ ج:املستدرك) ٦(



١١٧

 من اًريبك بلداً ريدي انك ألنه الضرب بدون الدرة ءعالأ أو ،اناًيأح بالدرة الضرب ويف المكال يف

 أبواب وفتح القتل ديري نيك ومل ،احلاضر احلال يف يتيالسوف االحتاد يف هي اليت )داغستان( إىل )ايبيل(

 مكاحل ىعل يبقيل أشبه وما المكال يف الشدة إىل مضطراً انكف ،موالاأل ومصادرة بيوالتعذ السجون

   .ساملاً

 مع به ءالوفا كتر نبغيي ال بل ،عرفت ملا سبحانه هريبغ احللف جواز قوىاأل( :قال اجلواهر مث إن

 هو هذا ولعل ،حوالاأل بعض يف هانةاإل فرض مع منه البد بل ،شرعاً مهيتعظ ديرأ ما ميلتعظ منافاته

) لهصلى اهللا عليه وآ( اهللا رسول حق حنو احلقوق من اهللا عظم مبا انعقاده من دياجلن ابن عن كيباحمل املراد

   .)فارةكال وجوب ال القرآن وحق

 أن الظاهر بل ،تعاىل اهللا ريبغ )السالم عليهم( حلفهم اتيروا من تقدم مما مجلة رهكذ ما ديؤيو

 عليهم( حبقهم الناس حلف الرسائل يف )اهللا رمحه( ىاملرتض خيالش ركذ ولذا ،زمام يف شائعاً انك كذل

   .كذل ريغ إىل ،)١(ةياملرض ءالزهرا زوج ةيبالوص تجباملن وحق ال :الفتاة كتل وقالت ،)السالم

 عن ،ديز بن نيحس ثيحد يف فما ،سبحانه اهللا ريبغ احللف يف فارةك ال أنه عرفت قد ثيوح

 لفحي أن ىنه إ :املناهي ثيحد يف )صلى اهللا عليه وآله( النيب عن ،)السالم عليهم( آبائه عن ،الصادق

 من بسورة الرجل لفحي أن ىو ،ءشي يف اهللا من سيفل اهللا ريبغ فحل من :وقال ،اهللا ريبغ الرجل

 بر ءشا فمن ،نيمي فارةك منها ةيآ لكب هيعل اهللا تابك من بسورة حلف من :وقال ،وجل عز اهللا تابك

   ،فجر ءشا ومن

                                                  

. ٢٨٠  الرقم١٠٥ ص:مدينة املعاجز) ١(



١١٨

فالن اةيوح كاتيوح ال :للرجل الرجل قولي أن ىو)العلة ولعل ،راهةكال ىعل محله فالظاهر ،)١ 

 لك يف ألسنتهم يف رهكذ نتشريل سبحانه باهللا احللف انتشار سالماإل أول يف )صلى اهللا عليه وآله( رادتهإ

   .احللف ريغ ويف احللف يف انكوم زمان

 ذا الناس حلف ولو :)والسالم الصالة هيعل( الصادق عن ،احلليب ثيحد يف تقدم قد ولذا

   .)٢(باهللا احللف كلتر وأشباهه

 يف قال ولذا ،قةيحق ال فاًيختو يالنه يف املبالغة أو االستحباب ىعل ةيآ لكب فارةكال ملحت كذلكو

 أو ،القرآن يآ من ةيآ لكب احللف ىعل فارةكال من النصوص من تضمن ما طرح يف إشكال ال :اجلواهر

   .الندب من ضرب ىعل محله

 به ال حبقه حلف نه؛ف ،اهللا وحق :احلالف بقول  ـنعقدي ال أيـ  ذاكو( :الشرائع يف قال

   .)ديبع وهو نعقدي ليوق ،تعاىل

 ،اهللا ريغ اهللا حق بأن كذل وعللوا ،مهاريوغ والقواعد اخلالف عن كياحمل هو االنعقاد عدم :أقول

 وتعاىل سبحانه اهللا إىل ضافي مما أشبه وما اهللا تيوب اهللا ناقة مثل فهو الإو ،حبقه ال نعقدي باهللا واحللف

   .آثاره من بأثر مناإو به حلفاً ونيك ال مما

 ئاًيش به واكشري الأن  :قال ،عباده ىعل اهللا حق ما اهللا رسول اي :قلت :ثياحلد يف كاملسال ويف

   .اةكالز ؤتوايو الصالة موايقيو عبدوهيو

 سيدرإ وابن خيالش أمثال نياملتقدم ءالفقها تبك يف املوجودة ثيحاداأل أن رراًكم رناكذ وقد

 مل ما صحاباأل تبك من وجدوا مأل ،اخلاصة ثيأحاد من هي وحنوهم نيديوالشه والعالمة واحملقق

   اجلواهر هامش ركفذ ،جنده

                                                  

. ٢ميان ح من أبواب األ٣٠  الباب١٦١ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

. ٤ميان ح من أبواب األ٣٠  الباب١٦١ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



١١٩

   .نظر حمل العامة ثيأحاد من أنه إىل لمعي مما الزوائد جممع عن ثياحلد

 ةيغلبألو ،عرفاً نيمي ألنه كبذل نيميال نعقدي :ومجاعة املبسوط يف خيالش وقال( :كاملسال قال مث

 ذاإف عامة صفة احلق نوأل  ـوتعاىل سبحانه اهللا ريخاأل باملعىن ومرادهـ  خرياأل املعىن يف استعماهلا

   .)هاريوغ والعزة العظمة من ذاته صفات سائرك ناًيمي انكف به صختا تعاىل اهللا إىل فيضأ

 بيقرنه إ نصافاإل( :اجلواهر قال ولذا ،ليالدل شملهيف عرفاً نيمي ألنه هذا هو والظاهر :أقول

 مضافاً آخر ءشي إىل فاتتال ريغ من هيف بالذات القسم إرادةب عرفنا يف استعماله مالحظة مع خصوصاً

 فإن ،احلالف عرف إىل الرجوع من حيوالتنق املختلف عن ما رجعي هيلإو ،عرفاً باهللا احللف صدق إىل

.)١()فال الإو ناًيمي انعقد باهللا احللف به قصد

  .)نعقاداال قربفاأل أطلق ولو ،اهللا هو الذي احلق أرادن إ املختارنه إ :اللثام شفك ويف

  .نيميال به قصد لو نعقديو ،نعقدي ال مطلقاً اهللا وحق :قال لو :ريالتحر ويف

 ولو ،اهللا ومعلوم اهللا ورزق اهللا وخلق :قال لو ذاكو ،نعقدي مل اهللا المكو :قال ولو :أيضاً هيف وقال

 وأمانته فالتهكو اهللا ثاقيوم :قال ولو ،ناًيمي ال عهداً انك يعل اهللا عهد :قال ولو ،نعقدي مل بالقرآن حلف

 احللف ا قصد نإو ناًيمي نيك مل اهللا ىعل لكأتو أو باهللا أعتصم أو باهللا نيأستع :قال ولو ،نعقدي مل

   .اًإمجاع

   .وجه من لوخي ال به االنعقاد فإن ،ملقدسةا الذات ا نوييأن  إالّ ،اهللا حبق وال :نياملتق املناهج ويف

) عليهم السالم( ءاينبواأل املشرفة نكماواأل املعظمة املخلوقات بسائر نعقدي ال :أيضاً وقال

   .املطهرة واملراقد واملساجد ةكواملالئ

  

                                                  

.٢٤١ ـ ١٤٠ ص٣٥ج: جواهر الكالم )١(



١٢٠

   .)االنعقاد عن نيميال وقفي ةيباملش ءواالستثنا( :الشرائع يف قال: )٢ مسألة(

 ومل هيعل احمللوف بالفعل نثحي مل ا نيميال عقب ذاإف )اهللا شاء إن( نيميال بعد ولقي أن هو :أقول

 ،اهللا إرادة استثين :قولي أنك ،مؤداه ؤديي ءشي لك بل اللفظ هذا لزمي ال أنه والظاهر ،فارةكال لزمهي

   .دلةاأل شملهي ءاستثنا كذل لك نأل ،كذل أشبه ما أو ،وجل عز الباري إرادة أو

 أو الواجب هيعل احمللوف نيك مل لو هيعل هيبقسم مجاعاإل بل هيف أجده خالف بال :واهراجل ويف

  .فارةكال تلزمه وال هيعل احمللوف بالفعل نئذيح نثحي فال ،روهكامل أو احلرام كتر أو املندوب

 :تعاىل قوله لظاهر ،وجوبه إىل ذهبوا العامة بعض مناإو ،اخلاصة من ءاالستثنا بوجوب ائلق اله مث إن

اهللا ءشايأن  إالّ غداً كذل فاعل ينإ ءلشي تقولن وال)إىل ضافةباإل دبلأل ةياآل أن الواضح ومن ،)١ 

   .أيضاً نيميال شملي هإطالق نعم ،نيميبال سيلأنه 

 ،اهللا شاء إن أصوم أو ،اهللا شاء إن الدخان كأتر :قال ءفسوا ،كوالتر الفعل نيب فرق ال أنه والظاهر

 دليو ،الفعل مناط هيف أو فعل كالتر فإن ،ةكاملبار ةيلآل مشمول أصوم أو الدخان كأتر :قوله من لكف

 :قال )صلى اهللا عليه وآله( أنه روي :قال ،كاملسال يف مارواه املتقدم مجاعاإل إىل ضافةباإل كذل ىعل

نثحي مل اهللا شاء إن فقال نيمي ىعل حلف من.   

 فال نيمي يف استثىن من :)عليه السالم( نياملؤمن أمري قال :لاق ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب وعن

   .)٢(فارةك وال هيعل حنث

                                                  

. ٢٣اآلية : سورة الكهف) ١(

. ١ميان ح من أبواب األ٢٨  الباب١٥٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



١٢١

 ىعل لفحي الرجل عن سألته :قال ،)عليه السالم( ىموس هيأخ عن ،تابهك يف جعفر بن علي وعن

   .)١(استثىن ما ىعل هو :قال ،حاله ما ستثينيو نيميال

 حنث فال اهللا شاء إن قال مث حلف من :قالنه إ )المعليه الس( علي عن ،سالماإل دعائم وعن

   .)٢(هيعل

 كتر أو املندوب أو الواجب فعل املتعلق انك نإو مطلقاً قافياإل ىالفتاوك اتيالروا ظاهر مث إن

 ،مطلقاً ئةياملش قافيإ بعدم القول انك اًإمجاع نيك ملن إ( بأنه اجلواهر إشكالو ،روهكامل أو احلرام

 وقوع عدم اهللا ةيمش ءاستثنا يتاآل سالم خرب ليذ خصوصاً النصوص مالحظة من ظهري ماك منها واملراد

 من فعل قعي ال إذ ،هءشا قد أنه علم سلبهاي مل ذاإف ،هيعل القدرة سلبي نئذيح نهإف هيعل احمللوف الفعل

   .)اريختاال سلبهي مل انك نإو ئتهيمبش إالّ العبد

  .مةكاحل على ةياملبن التيالتعل بعض ىوالفتاو خباراأل إطالق مامأ قفي ال إذ ،ظاهر ريغ

 ءاالستثنا وجبي كوذل ،العلة لنفس واملستحب روهكامل ءاستثنا لزم واحلرام الواجب استثىن ولو

 مل ما ىعل بقصره الفاضل قول أن الدروس وعن ،ثركاأل عن قافياإل اضيالر يف كىح ولذا ،املستهجن

 بتعلق العلم مبنع املناقشة هيف بل ،النص مقابلة يف االجتهادكنه إ اضيالر ويف ،نادر اهيإ اهللا ئةيمش علمي

  .به علمي ال لعارض احلالف هذا حق يف هاؤشاي ال فقد ،طالقاإل ىعل ا ئةياملش

 خالفاً ،النص لعموم ،مهاريوغ والندب الواجبك هيف اهللا ئةيمش علمي ما نيب فرق ال كاملسال ويف

   إىل نظراً ئةياملش هيف علمي ال مبا مكاحل خص ثيح للعالمة

                                                  

. ٢ميان ح من أبواب األ٢٨  الباب١٦ ج:الوسائل) ١(

. ١ميان ح من أبواب األ٢٢  الباب٥٣ ص٣ ج:املستدرك) ٢(



١٢٢

   .ةيفاكال املسألة يف القواعد ليتفص يف تنظر ولذا ،ليالتعل

 ،تعاىل ئتهيمش ىعل علقهي بأن نيميال يف ئةيباملش ءاالستثنا وزجيو :قال ثيح نياملتق مناهج يف وأطلق

 المكال يف مبثله بالفصل العادة جرت مبا انفصل أو ا اتصل إذا االنعقاد عن نيميال وقفي كذل نكل

   .الواحد

 نأل ،العادة جرت مبا انفصل أو نيميبال ءاالستثنا اتصل إذا مايف كذلن إ( :قال الشرائع مث إن

 ةيروا هيوف ،ءاالستثنا يولغ نيميبال مكح ذرع ريغ من كذل عن ىتراخ ولو ،غرضه ستوفي مل احلالف

  ).مهجورة

 كذل وحنو والتثؤب والسعال التنفس شبهي ما العادة تجر مبا باالنفصال ومراده ،رهكذ ماك وهو

 ريغ المك يف به واملصرح منهما املنصرف ألنه ىوالفتو النص كبذل ديقي مناإو ،عرفاً باملتابعة لخي ال مما

   .واحد

 ،واستصحابه نيميال مكح أدلة إطالقو العادة عن للخروج ننايب هيف أجده خالف بال :اجلواهر ويف

 مل مطلقاً استثىن لو :قال ثيح العامة بعض إالّ واخلاصة العامة من لكال اتفاق للثاما شفك ظاهر بل

 خالفاً نثحيء أن شا إذا ستثيني أن جلواز ،رأساً عنه الغفلة مع أو مندوب أو واجب يف إالّ حنث تحققي

   .الس يف دام ما كذل له أن من وعطا احلسن عن محكيلل

 وعي بتنفس االنفصال ضري وال العادي االتصال عتربي أنه صحاباأل نيب املعروف :ةيفاكال ويف

   .عادة باملتابعة لخي ال مما كذل وحنو وسعال ركوتذ

 ءادعا نكمي بل ،ءاالستثنا يولغ نيميبال مكح عذر ريغ من كذل عن ىتراخ لو :نياملتق مناهج ويف

 طالقإل ،هيعل حلف ما ذيتنف ردي ملء إذا باالستثنا نقضه من حالف لك كملل الإو ،كذل ىعل الضرورة

   .أيضاً نيربعاأل فوق ما الشامل كبذل خباراأل من مجلة



١٢٣

 عن خباراتاإل يف كالتربك ،كالترب ىعل حممول فهو نيح بعد ولو ءاالستثنا من اتيالروا يف ما أما

 :قولي )مالسوال الصالة هيعل( اهللا عبد أبا مسعت :قال حالقدا مونيم بن اهللا عبد حةيصح ففي ،املستقبل

ينس إذا وماًي نيأربع نيوب نهيب ما ثينستي أن عبدلل)١(.   

 ،ءايأش عن فسألوه هوديال من ناسأ اهتأ )صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول أن ادةيز ،هيالفق ةيروا ويف

 ءيلش تقولن وال :وقال أتاه مث وماًي نيأربع ليجربائ فاحتبس ستثني ومل ،مكأحدث غداً تعالوا :فقال

  . )٢( تينس إذا كرب ركواذ اهللا ءشايأن  إالّ غداً كذل فاعل ينإ

 ءاالستثنا :)عليه السالم( نياملؤمن أمري قال ،)والسالم الصالة هيعل( الصادق عن ،خراآل خربه ويف

  . )٣( تينس إذا كرب ركواذ :ةياآل هذه تال مث ،صباحاً نيأربع بعد انك نإو نيميال يف

 كرب ركواذ :وجل عز اهللا قول عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا سألت ،محران بن محزة ةيروا ويف

 إن فقل تستثن مل كنأ رتكذ ذاإف ،ذاكو ذاك فعلنأل واهللا قلت إذا نيميال يف كذل :قال ،تينسإذا 

   .)٤(اهللا شاء

 اهللا قول يف )سالمال همايعل( اهللا عبد وأيب جعفر أيب عن ،مسلم بن وحممد وزرارة احلليب ةيروا ويف

   .)٥(ركذ إذا ستثنيفل ستثيني أن يفنس الرجل حلفإذا  :قال ،تينس إذا كرب ركواذ :وجل عز

   :)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،هأصحاب بعض عن ،يالقالنس نيحس ةيروا ويف

                                                  

. ٦ميان ح من أبواب األ٢٩  الباب١٥٨ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

. ٧ميان ح من أبواب األ٢٩  الباب١٥٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

. ٤ميان ح من أبواب األ٢٩  الباب١٦ ج:الوسائل) ٣(

. ١ميان ح من أبواب األ٢٩  الباب١٦ ج:الوسائل) ٤(

. ٢ميان ح من أبواب األ٢٩  الباب١٦ ج:الوسائل) ٥(



١٢٤

ينس إذا وماًي نيأربع نيوب نهيب مايف نيميال يف ستثيني أن للعبد)١(.   

 إذا كرب ركواذ :وجل عز اهللا قول عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا سألت، رارةز خرب ويف

   .)٢(رتكذ إذا فاستثن تستثين أن تيونس ءشي ىعل حلفتإذا  :فقال ،تينس

 فقال اجلنة اهللا نهكسأ ملا) عليه السالم( آدمن إ :ركذ )عليه السالم( جعفر أيب عن ،محزة يبأ وعن

 )صلى اهللا عليه وآله( هينب اهللا فأمر ،ستثني ومل رب اي نعم :فقال ،الشجرة ههذ تقرب ال آدم اي :له

   .)٣(سنة بعد ولو تينس إذا كرب ركواذ اهللا ءشايأن  إالّ غداً كذل فاعل ينإ ءلشي تقولن وال( :فقال

 :وجل عز اهللا قول يف قال أنه )السالم عليهما( حممد بن جعفر عن نايور ،سالماإل دعائم وعن

تينس إذا كرب ركأذو فقال: كنأ رتكذ ذاإف ،ذاكو ذاك فعلنأل واهللا قلت إذا نيميال يف كذلن إ 

   .)٤(اهللا شاء إن فقل تستثن مل

 مع ريالتأث يف هايف صراحة ال مجعأأا إالّ ( :املتقدمة اتيالروا من مجلة نقل بعد ،اجلواهر يف قال

 يف الندب من ضرب ىعل أو ،ا التلفظ ينس نكول ةين ةئيللمش قيالتعل ىعل محلت لذا ولعله ،أخريالت

   .)الثاين ىعل ملحي أن فالالزم جداً ديبع األول احلمل نكل ،والوعد نيميال

 فتناول ،العمرة ديري وهو معتب مرتل إىل وماًي )عليه السالم( اهللا عبد أبو دخل :مرازم خرب دهيؤيو

 ،ءاستثنا هيف سيول وفالن وفالن لفالن هيف ذاإو هلم رجخي وما العباد أرزاق قسمة هيف تابك هيف لوحاً

   فكي ،هيف ستثني ومل تابكال هذا تبك من :فقال

                                                  

. ٣ميان ح من أبواب األ٢٩  الباب١٦ ج:الوسائل) ١(

. ٥ميان ح من أبواب األ٢٩  الباب١٥٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

. ٢ميان ح من أبواب األ١٩  الباب٥٣ ص٣ ج:املستدرك) ٣(

. ٣ميان حن أبواب األ م١٩  الباب٥٣ ص٣ ج:املستدرك) ٤(



١٢٥

   .)١ (اهللا شاء إن اسم لك يف هيف حلقأف ،اهللاشاء إن هيف حلقأ :فقال بالدواة دعا مث ،تمي أنه ظن

صلى اهللا عليه ( اهللا رسول لواسأ شاًيقرن إ :)عليه السالم( اهللا عبد أيب نع ،ريبص أيب خرب ويف

 مكخربأ غداً :)صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول فقال ،هفكال أصحاب قصة منها مسائل عن وسلم )وآله

 هيعل نزل صباحاً نيأربع بعد انك وملا ،هأصحاب كوش اغتم حىت وماًي نيأربع الوحي فاحتبس ،ستثني ومل

 نيأربع عنه الوحي احتبس أنه فأخربه ،ةياآل خرآ ىلإ ءلشي تقولن وال :قال أن ىلإ هفكال سورة

   .)٢(ستثني ومل مكمسائل جبواب مكخربأ غداً :شيلقر قال ألنه صباحاً

 آدم إىل عهدنا ولقد :تعاىل اهللا قول يف )عليه السالم( جعفر أيب عن ،رياملستن بن سالم خرب ويف

 تقرب ال آدم اي :له قال اجلنة ادخل) يه السالمعل( دمآل قال ملا وجل عز اهللان إ :فقال ،ةياآل قبل من

 فقال :قال ،وزوجيت ناأ عنها تيني ولقد اقرا فكي :لربه آدم قال ،اهايإ راهأو :قال ،الشجرة هذه

 ايستثني ومل منها لكنأ وال نقرا ال ربنا اي نعم :وزوجته آدم فقال ،منها الكتأ ال عيني تقرباها ال :هلما

 يف هيلنب وجل عز اهللا قال وقد :قال ،رمهاكذ ىلإو نفسهماأل كذل يف اهللا لهماكفو ،معاً قوهلما يف

 ال أن اهللا ئةيمش فتسبق فعلهأ ال أن اهللا ءشايأن  إالّ غداً كذل فاعل ينإ ءلشي تقولن وال :تابكال

 استثن أي تينس إذا كرب ركواذ :هيلنب وجل عز اهللا قال كفلذل :قال ،فعلهأ ن أأقدر فال فعلهأ

   .)٣(كفعل يف اهللا ئةيمش

   تقدم ماك كالشا من املخلص ظهارإ ملصلحة انك الوحي ئبط أن ىفخي وال

                                                  

. ١ميان ح من أبواب األ٣٦  الباب١٧٠ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

. ١ميان ح من أبواب األ٢٧  الباب١٥٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

. ١ميان ح من أبولب األ٢٥  الباب١٥٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(



١٢٦

 ظهري حىت بعشر متهأ مث لةيل نيثالث) عليه السالم( ىموس سبحانه اهللا وعد مثل فهو ،ثياحلد يف

 ءاالستثنا )ليه وآلهصلى اهللا ع( هكتر انكف ،السامري قصة يف بالفعل ظهر ماك ،املنافق من املؤمن

 أن نيالد أصول يف ثبت وقد ،)١(ىاهلو عن نطقي ما :سبحانه قال ،حنوه أو انيلنس ال ملصلحة

   .حجة وقوله رهيوتقر فعله وهلذا ،الوحي عن لهك ونطقه )صلى اهللا عليه وآله( وتهكس

 ،ةياآل )٢(وقامسهما :سبحانه قال ،اناًينس ال عمداً اًكتر انك فقد )عليه السالم( آدم انينس أما

 أن سبحانه اهللا قرر الذي رضاأل نزالهإل مقدمة انك كذل حيث إن ،سبحانه اهللا من ملصلحة كذل انكو

 مربر نيك مل آدم من العمل هذا نيك مل ولو ،اخللق خلق قبل آدم كبذل خربأ ماك ،فةيخل هايف علجي

 الوصول سبب هي اليت الطاعة إىل تهيوذر آدم ندفعي نأل نزاللإل املربر هذا سبحانه اهللا قرر مناإو ،نزاللإل

   .عةيالرف الدرجات إىل

 من لهماكوأ ءوحوا آدم قصة يف )عليه السالم( الرضا عن ،اجلهم بن حممد بن علي ةيروا ويف

 مناإو الشجرة هذه عن ماكرب ماكا ما وقال همايلإ طانيالش وسوس أن وملا: قال أن ىل، إالشجرة

 وقامسهما نياخلالد من وناكت أو كنيمل وناكتأن  إالّ منها لكاأل عن ماكنهي ومل هاريغ اتقرب أن ماكا

 الكفأ بغرور فدالمها اذباًك باهللا لفحي من كذل قبل شاهداً ءوحوا آدم نيك ومل نيالناصحملن  ماكل ينأ

   .)٣(باهللا نهيميب ثقة منها

   إىل رفعه ،)عليه السالم( هللا عبد أيب عن ،صدقة بن مسعدة عن ،اشييالع ريتفس ويف

                                                  

. ٣اآلية : سورة النجم) ١(

. ٢١اآلية : عرافسورة األ) ٢(

. ١ميان ح من أبواب األ٣٥ الباب ٥٦ ص٣ ج:املستدرك) ٣(



١٢٧

عليه ( آدم نيوب نهيب معجي أن ربه سأل) عليه السالم( ىموس أن ،)صلى اهللا عليه وآله( النيب

 ىل إ...دهيب اهللا كخلق الذي نتأ :ىموس له فقال ففعل ،الصالة أمر يف ءالسما إىل به عرج ملا) السالم

 اجلنة من أخرجتنا الذي نتأف طعتهأف سيابل كغراأ حىت عنها كنفس تضبط أن تستطع فلم: قالأن 

 فحلف عةيواخلد ركامل وجه من أتاين عدوين إ بين اي يكبأب ارفق :)عليه السالم( آدم له فقال ،كتيمبعص

 اذباًك باهللا لفحي أحداً أن ىموس اي ظنأ ومل: قال أن ىلإ ...نيالناصح ملن على مشورته يف أنه باهللا يل

   .قةيحق انينس أنه ال مكناينس ناإ مثل آدم قصة يف يفنس ،)١(عدوي فهذا نهيميب فوثقت

   .فارةكال موجباً وال حراماً هكتر نيك مل أن بعد استثىن إذا نيميال فائدة ما :قالي اله مث إن

   .لفحي مل إذا دكالتأ عدم قبال يف اًكتر أو فعالً العمل دكيتأ فائدته :قالي نهأل

  ).ةيالن ىفيك وال النطق ءالستثناا يف شترطي( :الشرائع قال مث

 يف املقتصر وعمومها دلةاأل طالقإل ،واحد ريغ به اعترف ما ىعل املشهورنه إ :اجلواهر ويف

 تعبدي مكاحل أن ىعل ءالبنا بعد خصوصاً ،هريغ دون بالنطق هو الذي نياملتق ىعل صهايوختص دهاييتق

   .حمض

 ما ئامر لكول اتيبالن عمالاأل نأل ،العدم عند مالعد يف مؤثر ةيالن يف قيالتعل أن الظاهر نكل

 ىعل حجة الظاهر نأل ثباتاإل مقام يف كذل الفخي مناإو ،كذلك اتيقاعواإل العقود أن ماك ،ىنو

 املنصرف انك مث له املوهوب وقبل ،داري كوهبت :قال إذا ولذا ،ليدل خالفه ىعل دلي مل ما الشخص

 مثلةاأل من كذل ريغ إىل ،الواهب أراده ما إالّ كلمي مل ءربالك يف هدار اًنباط أرادو النجف يف داره منه

   ،هريغ أنه ظني انك نإو املوجد زكمرت ىعل منصباً القبول ونيك أن بشرط

                                                  

. ٢ميان ح من أبواب األ٣٥  الباب٥٦ ص٣ ج:املستدرك) ١(



١٢٨

   .النطق ءاالستثنا أدلة ظاهر بأن املشهور ليدل إالّ كذل مامأ قفي وال ،العقد قعي مل الإو

 اتيبالن عمالاأل مناإ وهو ،ليالدل هيعل دل مما أيضاً هريغ ءااستثن نايفي ال النطق ءاستثنان إ :هيوف

  .اللثام اشفك يف وتبعه ،ةيبالن ءتفاكاال املختلف ارختا ولذا ،هاريوغ

  .سيدرإ ابن وتبعه املبسوط يف قاله ،نيميبال اقترنت وان ةيالن فيكت وال :قالنه إ الدروس وعن

  .سراً حلفن إ يفيك :ةيالنها ويف

   .قوي وهو مطلقاً يفيك :فاملختل ويف

  .)١(وماًي نيأربع إىل الناسي ءاستثنا جواز ،مونيم بن اهللا عبد ةيروا محل هيوعل

   .رجحان من لوخي ال املختلف يف العالمة رهكذ ما لعل :ةيفاكال ويف

 ،دياملق وأراد املطلق أو ،اخلاص وأراد عاماً قال إذا ماك ،مؤثر نيميال يف اتياملنو سائر أن دهيؤيو

 ريوغ ،ىالصغر فاطمة ال ىربكال فاطمة زوجته وأراد بفاطمة سافرأ واهللا :قال أو ،همايف سكالع أو

   .كذل

  .ءاالستثنا ةيون موراأل هذه ةين نيب فرق وأي

 أن للعبد :القداح مونيم بن اهللا عبد حيصح نقله بعد قال ثيح ،كاملسال كذل إىل أشار وقد

 واستمرت ةيبالن استثىن لو ما ىعل محلتا إ( :)٢(ينس إذا وماًي نيأربع نيوب نهيب ما نيميال يف ستثيني

 حلف إذا ماك ،ةيبالن تخصصي نيميال نأل ءباالستثنا ىتفكا مناإو ،هاأظهر مث وماًي نيأربع إىل كذلك

 .)نيميال مشول بقي مل سراً استثىن ذاإف ،كذل وحنو ا دهيوق مطلق أو ةيبالن وخصه عام ىعل

   :ليق ،نيربعباأل نئذيح ديتقي فال نيميال توقف ءاالستثناإن  هيوف( :قال مث

                                                  

. ٦ميان ح من أبواب األ٣٥  الباب٥٦ ص٣ ج:املستدرك) ١(

. ٣ميان ح من أبواب األ٣٥  الباب٥٦ ص٣ ج:املستدرك) ٢(



١٢٩

   .)بلغأ هايعل زاد مبا أو بالدوام دييالتق انك دائماً وقفت إذا :قلنا ،للمبالغة نيربعباأل دييوالتق

 نيسبع هلم تستغفر نإ قوله يف نيالسبع مثل املبالغة باب من كذل ونيك أن بعدي ال :أقول

   .لغفرام موجباً نيسبع نم ثركأ استغفار انك الّإو داًيمق نيالسبع به رادي ال ثيح )١(مرة

 نيأربع بعد جائز ءاالستثنا :قال أنه )السالم عليهما( حممد بن جعفر عن ،الدعائم رواه ما دهيؤيو

   .)٢(السنة وبعد وماًي

 إذا كرب ركواذ :لوج عز اهللا قول يف قال أنه )عليه السالم( عنه تقدمت ىخرأ ةيروا ويف

 إن فقل تستثن مل كنأ رتكذ ذاإو ،ذاكو ذاك فعلنأل واهللا قلت إذا نيميال يف كذلن إ :فقال تينس

   .اتيالروا من كذل ريغ إىل ،)٣(اهللا شاء

 ال به القائل عند املزبور ءاالستثنان إ( :بقوله وركاملذ ليللدل اجلواهر رد يف النظر وجه علمي ومنه

 لذا ولعله ،بلغأ كذل من ديزاأل أن دفعهاي املبالغة مورد وارد ا دييالتق أن ىودعو ،املزبورة باملدة ديتقي

   .)باهلجر املصنف عنها أجاب

 فالظاهر ا اجلهر عند وجهراً نيميبال السر عند سراً ءاالستثنا ركذ من اتيالروا من مجلة يف ما أما

 فييكو ،املشهور عند همايأ يف همايأب دييالتق لعدم منه املستثىن نيب قيلتنسل ،االستحباب باب منأنه 

   :اتيالروا ظاهر عن عراضاًإ كذل

                                                  

. ٨٠اآلية : سورة التوبة) ١(

. ١١ميان ح من أبواب األ٢٣  الباب٥٤ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

. ١ميان ح من أبواب األ٢٩  الباب١٥٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(



١٣٠

 ستثنيفل ةيعالن حلف من :قال أنه )والسالم الصالة هيعل( نياملؤمن أمري عن ،سالماإل دعائم فعن

   .الوسائل كمستدر يف ذاك ،)١(سراً ستثنيفل سراً حلف ومن ،ةيعالن

 مل نإو أجزأ لسانه ا كحرإذا  :)عليه السالم( الباقر عن ،تبكال بعض عن ،اللثام شفك وعن

  . سالماإل دعائم عن نقله اجلواهر هامش ويف. )٢(أفضل فهو نيميبال جهر انكن إ ا جهر نإو ،هرجي

 من :)صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول قال ،وينكالس خرب يف )والسالم الصالة هيعل( الصادق وعن

   .)٣(ةيعالن ستثنيفل ةًيعالن حلف ومن ،سراً ستثنيفل سراً حلف

 أمرأنه  )صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول عن، الدعائم رواه ملا ،ءاالستثنا استحباب الظاهر مث

  .)٤(ئةياملش قدم :وقال ،مياناأل يف ءباالستثنا

 عليهم( لقوهلم ،روهكم النفس ىعل فيلكالت  أن إيقاعىلإو ،كذل يف ةياآل ظهور إىل ضافةباإل هذا

   .احلج تابك يف رناهكذ ماك )٥(للحقوق تتعرضوا ال ):السالم

 مل ،اهللا ءشايأن  إالّ شربأ ال أو ،اهللا ءشايأن  إالّ وميال شربنأل :قال ولو( :قال القواعد مث إن

  ).ثباتاإل يف ماك همايف هكبتر وال بالشرب نثحي

 غةيبص كذلكف االنعقاد من ملنعه كبالتر وال بالفعل نثحي فال نيميال وقفي أنه ماك( :اجلواهر ويف

 إن أو اهللا ءشايأن  إالّ نيب العريف املتفاهم يف فرق ال ألنه القواعد رهكذ ماك وهو ،املعىن الحتاد ءاالستثنا

   أو اهللا ءشايأن  إالّ ذاك فعلنأل واهللا :قال ولو :كاملسال فقول ،اهللا شاء

                                                  

. ٦ميان ح من أبواب األ١٩  الباب٥٣ ص٣ ج:املستدرك) ١(

. ٩٥ ص٢ ج:سالمدعائم اإل) ٢(

. ٢ميان ح من أبواب األ٢٥  الباب١٦ ج:الوسائل) ٣(

. ٥ميان ح من أبواب األ١٩  الباب٥٣ ص٣ ج:املستدرك) ٤(

. ٤ ح من أبواب النذر والعهد٦  الباب١٨٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(



١٣١

 احلنث تملحيو ،بعدمه وال بالفعل نثحي فال األولك أنه أشهرمها فوجهان ،اهللا ءشايأن  إالّ أفعل ال

   .)هيف كوكمش احلنث منع شرط نأل ،فعلن إ الثاين ويف ،فعلي ملن إ األول يف

 )كخال أخت وابن نتأ( مثل فهو ،الداللة وحدة نايفي ال العريف املفهوم تفاوت نأل ،نظر هيوف

 ءشاي أن الإو اهللا شاء إن قوله من املفهوم تفاوت يف التأمل نبغيي ال( :لهبقو اجلواهر رده وهلذا ،أشبه وما

   .)هلما شامل هريوغ وينكالس خرب هو الذي ليالدل نكل ،ذاما حد يف اهللا

 ريوغ ،اهللا ئةيمش ستثينأو ،اهللا ئةيمبش ومعلقاً ،اهللا ءشا ذاإو ،اهللا شاء إن نيب فرق ال أنه علمي ومنه

   .ءاالستثنا ىعل دالةال لفاظاأل من كذل

 ،وتوسطه هميوتقد عنها هأخريت نيب نيميبال اتصاله مع فرق وال :اجلواهر وتبعه كاملسال يف قال مث

   .راهكذ ماك وهو

) صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول عن ،الدعائم ةيروا يف تقدم ملا ،ميالتقد استحباب ستبعدي ال نعم

  .)١(ئةياملش قدم :قال ثيح

 عزم نإو ،صحته يف إشكال فال نيميال ءابتدا من هيعل عازماً انكن إ هأخريت مع( :كسالامل قال مث

 اقتصاراً العدم فاحتمال ،رهكذ ماك وهو ،)الصحة أصحهما ،فوجهان فصل ريبغ بعده أو ثنائهأ يف هيعل

   .الوجه ظاهر ريغ قنياملت ىعل

 ومل اهللا شاء إن قال إذا ماك ،تهين يف نيميبال ئةياملش ربطي مل أنه إذا يف شكالاإل نبغيي ال نعم

 قصده بدون نيميال بعد اهللا شاء إن قالن إ ذاكو ،نيميال ركذ مث سابق المكب ملحقاً انك أو ،قصدهي

  .ءاالستثنا يف مؤثراً نيك مل السابق نيميبال ربطه

   ،لكال عن صح ،لكال عن هءاستثنا قاصداً قبلها أو بعدها ئةياملش ركوذ اًأميان حلف ولو

                                                  

. ٥ميان ح من أبواب األ١٩  الباب٥٣ ص٣ ج:املستدرك) ١(



١٣٢

  .تايبالن عمالاأل نأل

 إىل األوىل نثحي ناهيورأ ،فقط ةخرياأل أو لكال قصد هل نعلم ومل عياجلم عن ءاالستثنا خرأإذا أما 

 ،الثاين بعدي ال ،حيالصح ىعل فعله حلمل ال أو ،عنه رفّكن أن نايعل بجي فهل ،ومات مثالً ةخرياأل قبل ما

 املسألة يف انك نإو ،خالفته نيمي لك عن روافّك مثالً تهيوص يف قال نإو ،مباله فارةكال تعلق يف كللش

   .تأمل شوب

  



١٣٣

 نوأل ،اهللا ئةيمش ىعل قيالتعل يف للمناط كوذل ،إنسان ةيمش ىعل احللف قيتعل صحي: )٣ مسألة(

   .القصود تتبع والعقود ،قدع ذاكه العقد

 قد قال فإن ،ئتهيمش ىعل نيميال قعل فقد ،ديز ءشان إ الدار دخلأ ال :قال ولو( :الشرائع يف قال

 لفوات نيميال نعقدي مل بةيغ أو مبوتما إ حاله جهل ولو ،تنعقد مل أشأ مل قال فإن ،نيميال انعقدت شئت

 قال فإن ،ديز ئةيملش ءاالستثنا وجعل نيميال عقد فقد ،ديز ءشايأن  إالّ الدار دخلنأل :قال ولو ،الشرط

أن  إالّ دخلت ال :قال ولو ،ينف ثباتاإل من ءاالستثنا نأل نيميال وقفت ،تدخل ال أن شئت قد ديز

   .)ثباتإ يالنف من ءاالستثنا نأل نيميال مكح سقط فقد ،دخلي أن شئت قد فقال ،فالن ءشاي

   :صور أربع للمسألة :أقول

 نإو ،انعقدت ديز ءشان إ أنه نيميال وحاصل ،ديز ءشان إ الدار دخلنأل واهللا :قال لو ما :األوىل

   .نعقدي مل أشي مل

 ءشا نإو ،دخلي مل دخوهلا عدم ديز ءشا فإن ،ديز ءشايأن  إالّ الدار دخلنأل واهللا :قال لو :ةيالثان

  .الدار دخول جاز ئتهيمش جهلنا أو ،وحنوه ملوت ئةيمش له نكت مل بأن دخوهلا عدم أشي مل أو دخوهلا

 فإن ،ادخلهي ال أن ديز ءشاي أن :ينوالثا ،دخلي أن :أحدمها :نيقيطر حللها( :كاملسال وقول

 ؤثري فال نيميال يتضمق بفعل احلل حلصول أ،شي مل أو كذل بعد ديز ءشا ءسوا ،بر ئتهيمش قبل دخل

 وقفت املصنف قول معىن وهو ،أيضاً بر دخلهاي ال أن ديز ءوشا دخلهاي مل نإو ،هيف دهعب ئةياملش

 ،كذل قصدإذا  إالّ اللهم ،دخلي أن ديز استعالم قبل له قحي ال إذ ،حالً سيل األولن إ :هيفف ،)نيميال

   .رناهكذ ما اللفظ فظاهر الّإو

   بالدخول حلها له نكول( :قال ثيح له اجلواهر اتباع يف النظر وجه علمي ومنه



١٣٤

 بعده ئةياملش تؤثر فال ،نيميال يمقتض بفعل احلل حلصول ،ال أو كذل بعد ءشا ءسوا ،ئتهيمش قبل

 ال أن ديز ءشا إذا دخلهاي مل فإن ،دخلي ال أن ديز ئةيمش من حلها يف اشترطه مبا تنحل  أاماك ،هيف

   .)أيضاً ئتهيمبش بر دخلهاي

 ئةيمش ىعل معلق الدخول عدم أن فظاهره ،ديز ءشا ن إالدار دخلأ ال واهللا :قولي أن :والثالثة

 عدم وجوب ىانتف إذ ،الدخول له ازج أشبه ما أو مات أو استعالمه نكمي مل أو الدخول ءشا فإن ،ديز

   .ديز ئةيمش ىعل اًقمعل انك ألنه الدخول

 الإو ،جاز الدخول ديز ءشا ذاإف هيوعل ،ديز ءشايأن  إالّ الدار دخلأ ال واهللا :قولي أن :والرابعة

   .خلإ اللهم :قلنا ثيح الثاين يف رناهكذ الذي المكال هنا أيتيو ،زجي مل

 فإن ،موقوفة انتكو صح بشرط نيميال علق لو :قال ،ريالتحر يف مايف ميالتقس ضعف ظهري ومنه

 ال أن شئت قد ديز قال فإن ،ديز ءشان إ الدار دخلت ال واهللا :قال ولو ،فال الإو انعقد الشرط وجد

 أن ئةيباملش والعلم ،ديز ئةيمبش العلم قبل الدخول وله نيميال احنلت أشأ مل قال ولو ،حنث فدخل تدخل

  .الدخول من نعمي مل جنون أو بةيغ أو ملوتما إ ديز حال علمي مل ولو ،انهبلس قولي

 ،مجايلاإل العلم حسب العمل فالالزم ،عمرو ءشا لو قال أو ،ديز ءشا لو قال أنه كش لوه مث إن

 أنه يف كش ولو ،نساناإل ئةيمش أو اهللا ئةيمش شرط هل علمي مل نكل ئةياملش شرط بأنه علم لو ذاكو

   .العدم صلاأل انك شترطي مل أو نساناإل ئةيمش أو اهللا ئةيمش شرط

 لماكو ،عقد فال الشرط وجهل موقوفاً العقد انك لماك أنه والضابط( :اجلواهر قول أن علمي ومنه

   .ىانته ،)احلل شرط علم مع الّإ منعقدة فهي موقوفاً العقد انك



١٣٥

   .مجايلاإل للعلم ملقارنا املردد اجلهل ال ،املطلق اجلهلالشرط  جبهل ديري أن بجي

 يف قافياإل ا املراد تعاىل اهللا ئةيمبش ءاالستثنا دخلي وال( :اجلواهر مع ممزوجاً قال الشرائع مث إن

 يف دلةاأل من مسعت ما بعد خصوصاً عندنا حلرمته ،هريغ هيعل قاسي فال ،لهيبدل ثبت الذي نيميال ريغ

 ضرورة ،كلذل مناف وهو منها ليبالدل خرج ما إالّ اتاعيقواإل العقود يف زيالتنج اعتبار ىعل حملها

  .)١()اًقيتعل ونهك

 إىل استناداً أيضاً توقفه أنه مبعىن ،رارقواإل والعتاق الطالق يف بصحته قول خيوللش( :كاملسال ويف

 نكي مل نإو أيضاً نيمي ئةياملش ىعل رارقواإل والعتق الطالق قيوتعل ،نيميال يف دخوله ىعل دل ما عموم

   .ىفخي ال ما هيوف .ىانته) باهللا

 من مأخوذ املوضوع نأل ،جائز أنفسهم ىعل ءالعقال قرارإ شملهيف رارقاإل يف دخوله بعدي ال نعم

 الساعة يف ئهيمبج قرارإ فهو اخلامسة الساعة انتكن إ ديز ءيجي قال فلو ،هيف رونهي والعرف العرف

 أخذه ما انكن إ ديلز نيمدنه إ :قالإذا  أما ،كذل بعد ريتص أو اخلامسة صارت انتك ءسوا ،اخلامسة

 ،)كذل بعد سبقي أو( الحتمال جمال فال ،سبق انكن إ ةيونيباملد قرارإ فهو ،ديز إليه سبق املال من

   .الوجه ظاهر ريغ قرارإ ألنه قيللتعل قراراإل ةيقابل بعدم اجلواهر وقول

 معه مرضعة لك أن خربتأ مهأ نأل ،هيعل رمةحم فهي معه رضعت انتكن إ :قال لو أنه علمي ومنه

 حرام أنه القاعدة ىمقتض انك معه رضعت أا فظهر ،عنده صادقة مهأو رضعة عشرة مخس رضعت

   .قراراإل يف دخوله عدم الزمي ال يقاعواإل العقد يف قيالتعل دخول وعدم ،قرارهإ حسب هيعل

   به قال والعتق الطالق يف بدخوله قال فمن قراراإل وأما( :كاملسال يف قال

                                                  

.٢٥٠ ص٣٥ج: جواهر الكالم )١(



١٣٦

 ،هيف دخوله جوز من فمنهم ،هنا لفواختا همايف رده ومن ،ئةياملش تعقبه إذا لغائهإب مكفح قراراإل يف

 ،له موقفاً ئةياملش ىعل قهيتعل ونيكف صحي ال املعلق قراراإل أن إىل نظراً املختلف يف العالمة ومنهم

 تعقب به تعقبه ونيكو ،هيف دخوله عدم ىعل املصنف ومنهم ثركواأل ،موجبه من الذمة ةءبرا صالةوأل

   .)أقوى وهذا رارقاإل لزميو ءاالستثنا لغويف باملبطل قراراإل

  .العالمة مبقالة قالوا مجاعة أن ظهري ومنه

  .)١()عياجلم يف ضري مل الإو ،كالترب ئةيباملش قصدي مل إذا كذل لك( :قال كاملسال مث إن

 قيالتعل قصد نيب مكاحل يف الفرق عدم قتضيي هاريوغ والعبارة نياخلرب ن إطالقإ :اضيالر ويف

 مكاحل صاصختاو بالفرق فقال الشرح يف لسبطه خالفاً ،الروضة يف خنايش صرح وبه ،كوالترب ئةيباملش

  .)األولب

 وظاهر ،قاًيتعل ىسمي ال كالترب إذ ،ليالدل النصراف الشرح يف سبطه رهكذ ما هو الظاهر :أقول

 ،ءواالستثنا قيالتعل حنو ىعل ونيك أن ،هريوغ فارةك وال حنث فال نيميال يف استثىن من :ينوكالس خرب

  .الصورة ال قةياحلق واملنصرف ،اًيصور إالّ ًءاستثنا سيل كفالترب الّإو

   .قافياإل عدم صلاأل انك وحنوه كالترب قافيإ يف كش ولو

 كالترب قصد نيب فرق ال أنه الروضة يف ركذ( :قال ثيح املسألة يف تردد نوع ةيفاكال من ظهريو

   .)النص لسند استضعافاً عنه تأخر من بعض هيف وتوقف ،النص طالقإل قيوالتعل

  ).ءوالتا والواو ءالبا ا قسمي اليت واحلروف( :قال الشرائع مث إن

 وأصلها ،ءوالتا والواو املوحدة ءالبا وهو ،ثالثة القسم حروف :اللسان أهل قال( :كاملسال يف قال

   أو حلفت :قولي احلالف أنكو ،والقسم احللف صلة وهي ءالبا

                                                  

.١٩٨ ص١١ج: مسالك األفهام )١(



١٣٧

 من قصورها آيةو الواو ءالبا وتال ،الفعل حذف املقصود وفهم االستعمال ثرك ملا مث ،باهللا أقسمت

   .)الواو خبالف ،ذاك فعلنأل وبه كب :تقول املظهر على تنحل كما املضمر ىعل تدخلء أا البا

 ناك ما ربنا واهللا :سبحانه قال ،مكياحل قرآنال يف الثالثة لفاظاأل ملتاستع وقد :أقول

 ،)٣(وسفي ركتذ تفتئو تاهللا :وقال ،)٢(مأميا جهد باهللا قسمواأو :تعاىل وقال ،)١(كنيمشر

  .)٤(مكأصنام دنكيأل تاهللاو

، )كب( حنو هيعل خلديف ءالبا وأما ،ءالتا كذلكو )وهو( قالي فال ،ريالضم ىعل دخلي ال والواو

 ىعل دخلي الواو أن ماك ،)تريب(و )الرمحن تا(و )عبةكال ترب( مثل ،اهللا ريغ ىعل اناًيأح ءالتا تدخل نعم

  ).عبةكوال(و )كوحق( مثل سبحانه اهللا اسم ريغ

 ،ةيدعاأل بعض يف ماك )به( أو ،الرأس ىعل املصحف وضع عند قالي ماك )اهللا اي كب( قال ولو

 نيك مل املقدسة كذات مبسامع أو كقرب بساحة ندائي لصقأ أي لصاقاإل أراد نإو ،انعقد مالقس أرادفإن 

 ءعطاإب ىوأوص مات أو ،كذل بعد هو كش ءسوا ،القسم آثار هيعل ترتبي مل اناألمر احتمل ولو ،قسماً

   .ةيالبدو الشبهة يف ةءالربا صلأل كوذل ،همايأ أراد أنه الوصي علمي ومل خالفها اليت هأميان فارةك

 ذاكو ،ناًيمي ونهك يف كش فال نيميال به ىنو فإن ،ذاك فعلنأل باهللا قال ذاإف( :قال كاملسال مث إن

 مناإو نيميال به أرد مل :قال ولو ،وعرفاً وشرعاً لغةً احللف يف غةيالص الشتهار ،طالقاإل مع هيعل حنمله

   باهللا عتصمتاو باهللا وثقةً أردت

                                                  

. ٢٣اآلية : نعامسورة األ) ١(

. ١٠٩اآلية : نعامسورة األ) ٢(

. ٨٥اآلية : سورة يوسف) ٣(

. ٥٧اآلية : ءايسورة األنب) ٤(



١٣٨

 آدمي حق به يتعلق مل إذا قبوللا مهاأظهر وجهان ،فعلنأل ابتدأت مث باهللا منأؤأو  باهللا نيوأستع

   .)الواو أو ءبالتا ىأت لو ما خبالف هذاو ،القصد عدم ىادع لو كما

 لفظ انفصال نكاملم من إذ ،)واهللا(و )تاهللا( يف أيضاً المهك سمعي أن القاعدة ىمقتض :أقول

 سيل نهإف ،مستأنفة مجلة فعلنأل فقال استثىن مث احللف وأراد هللاوا أو تاهللا قال بأن ،فعلنأل من اجلاللة

  .دمياآل حق به تعلقي مل إذا غلط أنه يف نساناإل المك سمعي ال أنه ىعل ليدل وال ،الغلط من ثركأ

 باعتبار هريوغ آدمي حق نيب ليالتفص من منه ظهري مايف النظر نكمي( بأنه هيعل اجلواهر إشكالأما 

 حق به تعلقي أنه ال ،فعله عدم مع فارةكال هيعل جتب عنقه يف هللا حق فهو بآدمي تعلق نإو القسمأن 

   .)تعاىل اهللا شاء إن النذر يف تسمعه ماك احتماله مع ،وحنوها واملقاصة املطالبة

 دمياآل حلق به مأخوذ المكال ظهور أن من استثناه ما إىل نظر كاملسال أن الظاهر إذ ،نظر هيفف

 ،هريغ دون هايعل مطلع هو اليت نساناإل ةين ىعل ارياملع حيث إن ،سبحانه اهللا حق الفخب الرتاع ىلد

 :قال ذاإف ،اهللا حق خبالف جائز أنفسهم ىعل ءالعقال قرارإ شملهي الذي قراراإل من دمياآل حقفإن 

 اهللا :قالإذا  أما ،قبلي مل الرحم صلة باب من ناراًيد هيأعط أن تينو ينأ أردت قال مث ،ناراًيد طلبيني ديز

 بانصراف ولو ءالعقال قرارإ شملهي ال ألنه ،قبلت النافلة بصالة استحباباً طلبه أردت قال مث ،صالة طلبيني

 فسره أن انك نإو ،هؤأدا الورثة ىعل وجب ومات اةكز أو حج يعل :قال لو نعم ،اهللا حق عن القاعدة

   .موته بعد ماله من رجخي ومل اتهيح حال يف منه قبل مستحبة اةكز أو مستحب حبج

   ىونو خفض لو نيميال نعقدي ذاكو( :اجلواهر مع ممزوجاً الشرائع ويف



١٣٩

  ).تردد ىعل نكول )فعلنأل اِهللا( فقال ،القسم حروف بأحد النطق دون من القسم

 يف )صلى اهللا عليه وآله( النيب قول ومنه ،لغة وروده من ،وجهان انعقاده يف( :كاملسال يف قال

 ستمري مل العادة أن ومن ،اخلافضة بالصلة مشعر اجلر نأل واحدة إالّ أردت ما اِهللا أنهكو :ثيحد

   .)أقوى األولو ،الناس خواص إالّ عرفهي وال ،كذلك باحللف

  .املتقدمة للعلة كاملسال ارهأخت ما والظاهر :أقول

 اريختاف حال أي ىوعل ،أنهك نبدو )اهللا( هقييالب سنن يف ةياملرو ةيالروان إ :اجلواهر ةيحاش ويف

   .نظر حمل ةءالربا صالةأل كبذل نيميال انعقاد عدم اخلالف حمكي يف خيالش

 إطالقب باندراجه اجلواهر يف وعلله ،)االنعقاد شبههأ( :املتقدمة عبارته بعد الشرائع يف قال ولذا

   .اللغة يف حاًيصح ونيك أن بعد دلةاأل

 برتع جلوازه النصب مع هنا بالوقوع وأوىل ،فالوجهان نصب أو رفع ولو :كاملسال يف قال مث

  .اخلافض

 نيوب نهمايب والفرق ،مطرد ريغ بأنه كاملسال ورد ،حلن ألنه نيميال مكح ءجراإ لكشأ اجلواهر ويف

   .مكاحل هيعل ترتبيف موضوعه لتحقق ،عرفاً احللف هيعل صدق إذا االنعقاد الظاهر نكل ،واضح األول

 وال االسم لطلب كذل فإن هناه ايو ههنا اي الرجل قول وأما: احلليب ةيروا يف تقدم ما دهيؤيو

  .)١(وجل عز باهللا كذل مناإف الهاه وقوله اهللا مرلع قوله وأما ،بأساً به ىأر

 ناآل الدارجة اللغة يف )لَّو( مثل فهو ،القسم صدق بعد املقام يف جائز المهاك والغلط حيوالصح

   أرادن إ اًيأدب الصحة إىل ضافةباإل هذا ،باهللا حلفن  أعرفاً صدقي نهإف

                                                  

. ٤ميان ح من أبواب األ٣٠  الباب١٦٠ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



١٤٠

 اهللا ركذأ :أراد أو ،به حلفأ فحذف ،فعلنأل به احلف اهللا :ىنو أنك ،حاًيصح معىن كبذل

   .فعلنأل به حالفاً

 إذا خصوصاً ،)١(حاًيصح عجمياأل قرأة الذي امللحون القرآن ةكاملالئ رفع من دور ما دهيؤيو

   .الرائجة سرةكامل لسنةاأل يف كذل أمثال نشاهد امك ،ذاكه لسانه انك

 تعاىل اهللا السم ركذا ريغ فهو ،بعدها لفاأل وحذف الالم وشدد )هبلّ( قال ولو :كاملسال قال مث

 وقد ،واخلواص العوام ألسنة يف شائع حلن فهو نيميال ا ىنون إ نكل ،الرطوبة هي )البلة( فإن ،اًحيصر

 مع به نيميال وقوع فالوجه ،ءاهلا انكسإ قتضيي الوقف نأل ،الوقف يف لفاأل حذف العرب زيستجي

   .ظاهراً حلناً ونهكل العدم تملحيو ،قصده

   .عرفت ملا به احللف وقوع القاعدة ىمقتض :أقول

 ضرورة ،حلناً ونهك فرض بعد ىفخي ال ما هيف :بقوله هيعل اجلواهر إشكال يف النظر وجه علمي ومنه

 بعد الشرط هذا مثل ىعل ليدل ال إذ ،هريوغ لقسم ةيالعرب غةيالص يف العريب القانون ىعل انياجلر اشتراط

   .ليالدل شملهيف عرفاً القسم صدق

  ).ناًيمي انك اهللا ها قال لو( :قال الشرائع مث إن

 هيللتنب وها ،واهللا ال رهيفتقد ،فعلت ما اهللا ها ال :ليق ذاإف )اهللا ها( لغة به قسمي مما :كاملسال ويف

 لفاأل ثباتإ مع المهاكو ،ووصلها اهلمزة لقطع اهللا ها هايف وزجيو ،حرفه حذف عند القسم يف ا ىؤتي

   .املغين يف هشام ابن هيعل نص ،وحذفها

                                                  

. ١ حالقرآن يرفع كما أقول أن  باب٦١٩ ص كتاب فضل القرآن٢ ج: الكايفأصول) ١(



١٤١

 ومل ،القاعدة ىمقتض وهو ،وجل عز باهللا كذل مناإف )الهاه( قوله أن احلليب ةيروا يف تقدم قد :أقول

   .رهكذ ما قبول ظاهره مما كلاملسا رهكذ ما ىعل اجلواهر زدي

 موضوع ألنه أشبه االنعقاد ولعل ،نيمي مجع هو ثيح من ،تردد اهللا نميأ ويف :الشرائع قال مث

  .العرف يف للقسم

 من مشتق مفرد أنه يف لفواختاو ،والرماين للزجاج خالفاً ،حرف ال اسم نميأن إ :كاملسال ويف

 وقطع ،األول ىعل وصل مهزة ومهزته ،الثاين ىعل ونيوفكوال ،األول ىعل ونيفالبصر ،نيمي مجع أو منيال

   .الثاين ىعل

 رهكذ ما القاعدة ىمقتض انك وتعاىل سبحانه باهللا حلف لمةك انك ملا نهإف ،حال أي ىوعل

 اهللا لعمر وأما :قوله )والسالم الصالة هيعل( الصادق عن ،احلليب ةيروا يف تقدم وقد ،هريغ وتبعه الشرائع

  .)١(باهللا هو مناإف اهللا ميأو

 مفرداً حرفاً أو امساً ونهكل ةيمدخل وال ،هيعل النص من مسعت ما بعد به اجلزم نبغيي :اجلواهر ويف

 اسم ىعل قدميو ،ءاالبتدا ىعل رفعه هيف والغالب ،به القسم تعارف بعد كذل يف مجعاً أو منيال من مشتقاً

   .ريالضم افكو عبةكال إىل ضافتهإل القسم حبرف جره وزجي نكول ،قسم اهللا نميأ ريوالتقد ،اهللا

 ةكيمببار مبعىن اهللا جبالل قالي ماك ،اهللا نميأب أي ،ءالبا حبذف جمروراً ونيك أن تملحي نكل :أقول

 لفظ يف المكال تقدم وقد ،نساناإل قوة لةيوس ديال نأل ،القوة مبعىن دي مجع دياأل ذي مثل ،بقوته أو اهللا

   .نيميال

  .اهللا وم اهللا ومن اهللا ميأ ذاكو :رائعالش قال مث

   يبر ابن عن :كاملسال ويف

                                                  

. ٤ميان ح من أبواب األ٣٠  الباب١٦٠ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



١٤٢

 اهلمزة فتح )نميأ( يف أربع :لغة نيوعشر ىحدإ لماتكال هذه يف( :الصحاح ىعل كاالستدرا يف

 املفتوحة والنون واملفتوحة سورةكامل بالالم )منيل( يف وأربع ،وفتحها النون ضم مع سرهاكو

 ضم مع سرهاكو اهلمزة بفتح )ميأ( يف لغات وثالث ،وضمها النون بفتح )نمي( يف ولغتان ،واملضمومة

 يف وثالث ،همايف اهلمزة سرك مع وضمها ميامل سركب )مأ( يف ولغتان ،ميامل فتح مع اهلمزة وبفتح ،ميامل

  .)١()به قسمي كذل لكو الثالث اتكباحلر )م(و ،سرمهاكو وفتحهما والنون ميامل بضم )من(

  .اهلمزة من املبدلة ءاهلا بفتح اهللا ميه إضافة :ثامالل شفك ويف

   .اهللا نيمي إضافة :املنجد ويف

 اهللا ميأو اهللا نميأب االنعقاد يف بأن نياملتق مناهج قول يف النظر وجه ظهر تقدم فمما ،انك فكيو

  .وجهان اهللا وم

   .كذلك ةيالعرب ريغ لفاظاأل خمتلف ن أوالظاهر

                                                  

.٢٠١ ص١١ج: مسالك األفهام) ١(



١٤٣

  

  فصل في الحالف

  

 وال ريالصغ نيمي نعقدي فال ،والقصد اريختواال العقل مالكو البلوغ هيف عتربي( :لشرائعا يف قال

  ).نفسه كلميأن  إالّ الغضبان وال رانكالس وال انون وال هركامل

 العقود من هريغ يف ماك ،إشكال وال بل كذل من ءشي يف أجده خالف بال :اجلواهر ويف

   .مهاريوغ والدروس ةيالغن ظاهر عن مجاعاإل اهن منها خرياأل ىعل بل ،اتيقاعواإل

 الصيب عن القلم رفع كذل ىعل ليالدل فإن ،البلوغ إىل بالنسبة إالّ روهكذ ما هو القاعدة ىومقتض

 شملهي ألنه مثال املراهق يف ماك العقل يف داًيرش زاًيمم انك إذا كذل يف لكستشي رمبا نكل ،تلمحي حىت

 يف راهةكال مع معامالته صحة رناكذ وقد ،اجلملة يف لنصل وشهادته وعتقه تهيوص صحي ماك ،دلةاأل

 عدم ىعل الفقه ضرورة بل ،مجاعاإل ادعوا منهم مجاعة فإن ،تأمل املسألة يف انك نإو اسبكامل باب

 انذر )السالم عليهما( نيناحلس بأن الوجوب ديؤي رمبا نكل ،عشراً بلغ نإو الصيب من احللف صحة

   تهماإمام انكمل أما أو خمتصاما من أنه ىعل ليدل وال ،)١(انيصب ومها الصوم

                                                  

. ١١ ح٤٤ الس:انظر مارواه الصدوق يف أماليه) ١(



١٤٤

 قاسي ال )١(قعدا أو قامان إ انإمام نيواحلس احلسن :)صلى اهللا عليه وآله( قال حىت اهللا عند

   .أيضاً البالغ ريغ من حيصح نيميفال واحد باب من والنذر نيميال حيث إنو ،همايعل

   ).السالم عليهما( ءفاالو وجوب ىعل ليدل ال :قالي ال

 من باركبال اقتراما بعد خصوصاً الوجوب وظاهره ،)٢(بالنذر وفوني :سبحانه قال :قالي نهأل

  .وفضة )السالم عليهما( ءوالزهرا يعل

   .الوجوب عدم من املشهور حيترج بعدي ال نكل

 ليدل شملهيف جمنوناً ىسمي ممن فياخلف اجلنون قبال يف به أراد )العقل مالك( :الشرائع قول مث إن

 اتطالقإل نعقدي فال املايل حلفه نيب هيف ليالتفص القاعدة ىفمقتض هيالسف أما ،انون عن القلم رفع

 مبجرده السفه أن ىعل ليدل وال ،نيميال يف دلةاأل طالقإل نعقديف املايل ريغ حلفه نيوب ،املال يف دلةاأل

  .وإن قيل إن اجلنون فنون انون يف دخلي ال نهإف االنعقاد عن مانع

 لو أما .جنونه حال انعقاده وعدم ،صحته حال حلفه انعقاد يف إشكال فال دوارياألأما اجلنون 

 اجلمعة ومي صوم حيصح وهو سياخلم ومي حلف لو ماك ،اجلنون حبال تعلقي مبا الصحة حال حلف

 ومي صوم نساناإل حلف لو ماك ،فيلكتلل احملل ةيقابل عدم بعد االنعقاد عدم فالظاهر ،جمنوناً هيف انكو

   .هيف مات وقد اجلمعة

   :واخلاصة العامة دلةاأل هيعل دليف هركامل حلف انعقاد عدم وأما

   :قولي مسعته :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،اجلعفي ليمساعإ رواه ما :األوىل فمن

                                                  

. د خمتلفة عن الصدوق والطربسي وابن شهر آشوبنيساأ ب١٢  الباب٢ ج:ثبات اهلداةإ) ١(

. ٧اآلية : نسانسورة اإل) ٢(



١٤٥

ال وما علموني ال وما هيعل ارهوكاست وما انيوالنس أاخلط :خصال ست مةاأل هذه عن وضع 

   .)١(هيلإ اضطروا وما قونيطي

 عن يعف :)صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول قال :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،ربعي وعن

 ال ما وهي رابعة وهنا :)عليه السالم( اهللا عبد أبو قال .راهكواالست انيوالنس أاخلط :ثالث ميتأ

   .)٢(قونيطي

 وضع :)صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول قال :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،احلليب وعن

   .)٣(هيعل رهواكاست وما انيوالنس أاخلط ميتأ عن

 بالطالق حلفيف نيميال ىعل رهكستي الرجل عن سألته :قال ،)عليه السالم( احلسن أيب وعن

 وضع :)صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول قال :قال مث ،ال :فقال ،كذل لزمهيأ كلمي ما نفاقإو والعتاق

   .)٤(وائخطأ وما قوايطي مل وما هيعل رهواكأ ما ميتأ عن

 وما عونيستطي ال ما :أربعاً مةاأل هذه عن اهللا رفع :قال أنه )السالم عليهما( حممد بن جعفر وعن

 .)٥(علمي حىت جهلوا وما نسوا وما هيعل رهواكاست

 قال :قال )عليه السالم( اهللا عبد أبا مسعت :قال ،نمروا بن عمر عن ،هريتفس يف اشييالع وعن

 هيعل رهواكأ وما نسوا وما خطئواأ ما :خصال أربع ميتأ عن رفعت :)صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول

  . )٦( ميانباإل مطمئن وقلبه رهكأ من الإ :اهللا تابك يف كوذل ،قوايطي مل وما

                                                  

. ٣ميان ح من أبواب األ١٦ الباب ١٤٤ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

. ٤ميان ح من أبواب األ١٦ الباب ١٤٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

. ٥ميان ح من أبواب األ١٦ب  البا١٤٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

). قدس سرهمنه  (،فيها) لى اهللا عليه وآلهص( املوارد اليت ذكرها رسول اهللا ختالف الختالفلعل اال) ٤(

. ٢ميان ح من أبواب األ٢١  الباب٥١ ص٣ ج:املستدرك) ٥(

. ٣ميان ح من أبواب األ١٦  الباب١٤٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٦(



١٤٦

 غضب يف نيمي ال :)عليه السالم( اهللا عبد أبو قال :قال ،سنان بن اهللا عبد رواه ما :ةيالثان ومن

 :فقال ،راهكواإل اجلرب نيب فرق فما كح أصل:قلت :قال ،راهكإ يف وال جرب يف وال رحم عةيقط يف وال

ءبشي كذل سيول بواأل مواأل الزوجة من راهكاإل ونيكو السلطان من اجلرب)١(.   

 من سراً مةأ تياشتر نتك ينإ :)عليه السالم( احلسن يبأل قلت :قال ،خلف أيب بن سعد ةيوروا

 :هلا وقلت أهلها مرتل يف تهايفأت ،مرتيل إىل ترجع أن وأبت مرتيل من فخرجت كذل بلغها اإو امرأيت

 ينيب ونيك ال واهللا ال :فقالت ،كستفزي أن أراد كل عدو ذا كأتا الذي نإو باطل كبلغ الذين إ

 يف وهي ةيجار تياشتر نتكن إ كمال وبصدقة كل ةيجار لك بعتق يل حتلف حىت أبداً ريخ كنيوب

 فقلت ،حرة فهي الساعة يل ةيجار لك فقل :يل وقالت نيميال فأعادت ،كبذل هلا فحلفت ،وميال ككمل

 :فقال ،هايف وايهل تزوجهاأو عتقهاأ أن ومهمت يتيجار اعتزلت وقد حرة فهي الساعة يل ةيجار لك :هلا

وجل عز اهللا وجه به ديرأ ما إالّ صدقة وال عتق وزجي ال أنه واعلم ،ءشي هيعل كحلفتأ مايف يكعل سيل 

   .هيف داللة فال الّإو ،له اًريتفس آخره إىل )واعلم (ونيك ال بأن كوذل ،)٢(وثوابه

 :وجل عز اهللا قال ،هركمل نيمي ال :قالنه إ )صلى اهللا عليه وآله( النيب عن ،سالماإل دعائم وعن

ميانباإل مطمئن لبهقو رهكأ من الإ )٣( .  

 ىعل وال ةيعصب ىعل وال ركس ىعل وال راهكاست يف نيمي ال :قال ) السالمعليه( يالرضو وعن

 .)٤(ةيمعص

                                                  

. ١ميان ح من أبواب األ١٦  الباب١٤٣ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

. ٢ميان ح من أبواب األ١٦  الباب١٤٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

. ١ميان ح من أبواب األ١٢  الباب٥١ ص٣ ج:املستدرك) ٣(

. ١٧ميان ح من أبواب األ٧  الباب٥٠ ص٣ ج:املستدرك) ٤(



١٤٧

 والده انك إذا ماك ،هيلإ اضطروا ما رفع ليلدل ،راهكاإل حال حاله أيضاً االضطرار أن الظاهر مث

 ونيك مناإ احللف نأو ،كذل بعد دائماً راجعهي أن لفحيأن  إالّ عاجلهي ال بيوالطب عالجه ديري ضاًيمر

 صدق بعد سنان ابن ةيروا ويف ،املطلقة اتيالروا يف راهكاإل يف دخلي أن بعدي ال بل ،االضطرار عن

  .هيف هريوغ باأل مناط لوجود ،هيعل راهكاإل

   :مرانأ نيميال يف شترطيه مث إن

   .غةيبالص كالتر أو الفعل قصدي أن :األول

 هكتري أو املستقبل يف فعلهي ما قصد إىل ضافةباإل املقام يف نأل ،نيميال تهيبن قصده ربطي أن :الثاين

 الربط وهذا ،نيميبال مثالً طعاماإل قصد ربط هو آخر ءشي أشبه وما زوجته وطالق ديز طعامإ مثل

 انك األول قصدي مل ذاإف ،واحد أمر اتيقاعواإل العقود سائر يف نمايب ،رانأم املقام يف فهما ،ةيبالن صلحي

   .حلف فال وحنوه طعاماإل من رهكذ ما نيوب نيميال نيب ربط نيك مل الثاين قصدي مل ذاإو ،اًيالغ

 القصد منها واملراد ،ةيالن اشتراط غةيالص يف تقدم قد( :قال ثيح كاملسال أشار رناهكذ ما ىلإو

 ىعل هيللتنب أو غةيالص لصحة شرطاً صلحي ماك للحالف شرطاً تهيصالح باعتبارما إ هنا فاشتراطه ،هايلإ

 ربط ةيوبالن ،ال أم مبقصود ربط ءسوا نفسه يف احلالف اتصاف منها رادي بأن ،وجه من هلا رتهيمغا

 والغضبان رانكالس صلاأل باشتراط خرجأ نهإف ،نشره هيعل نبهي ماك احللف ىعل الدالة غةيبالص القصد

 يف قاصد نهإف القصد موانع من اخلايل املكال خبالف أنفسهما يف هلما قصد ال نهإف نفسه كلمي ال الذي

 اًيغال ونيكف هايلإ بقصده توجهي ال وقد اًيناو قاصداً ونيكف غةيبالص قصده ربطي قد نكل ،اجلملة

   .)١()حبلفه

 قصد باعتبار نيميال ادةيز يف هريوغ الشرائع المك يف الغضبان ركذ بظهور هيعل اجلواهر وأضاف

   يف فييك ال نهأو ،اتيقاعواإل العقود باقي قصد ريغ هيف آخر

                                                  

.٢٠٢ ص١١ج: مسالك األفهام) ١(



١٤٨

 كذل مع البد بل ،اتيقاعواإل العقود غيص يف ماك ةحيالصر غتهيص إنشاء إىل القصد جمرد انعقاده

 أن احلالف يف رشاداإل يف الفاضل اعترب لذا ولعله ،ةيبالن املراد وهو نيميال غةيبص والربط العقد قصد من

   .اًيناو قاصداً ونيك

 دلةاأل النصراف ،حبلفهما اعتبار ال أنفسهما انكلمي ال اللذان رانكوالس فالغضبان ،حال أي ىوعل

 ال :)عليه السالم( اهللا عبد أبو قال ثيح ،نسنا بن اهللا عبد خرب من تقدم ما إىل ضافةباإل ،مثلهما عن

   .)١(غضب يف نيمي

 ،تهاين ا قرني مل لفظاً نيمي لك اللغو نيمي يف دخليو :قال ثيح كذل إىل أشار ةيفاكال ولعل

 ثباتواإل النفي رد أو ،للقصد املسقط للغضب أو ،باملعىن جاهالً أو ،عادة ريغ أو بعادة اللسان سبقك

  .كذلك

 عقدمت مبا مكؤاخذي نكول مكأميان يف باللغو اهللا مكؤاخذي ال :سبحانه قوله ن أوالظاهر

 بل ،)٤(قلبه آمث :تعاىل وقوله، )٣(مكقلوب تبسك مبا مكؤاخذي نكول :تعاىل وقوله ،)٢(مياناأل

 مكأميان يف باللغو اهللا مكؤاخذي ال ):والسالم الصالة هيعل( الصادق عن ،صدقة بن مسعدة ةيوروا

   .نياألمر شملي ،كذل ريغ إىل )٥(ءشي ىعل عقدي وال ،واهللا ىوبل واهللا ال :الرجل قول اللغو :قال

 وال ،هكلمي ال ألنه ،هيعل حجر مايف احملجور من احللف صحي ال أنه تقدم مما ظهر فقد ،انك فكيو

   ضافةباإل نيميال يف كاملل اشتراط ىعل دليو ،كمل يف إالّ نيمي

                                                  

. ١ان حمي من أبواب األ١٦  الباب١٤٣ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

. ٨٩اآلية : سورة املائدة) ٢(

. ٢٢٥اآلية : سورة البقرة) ٣(

. ٢٨٣اآلية : سورة البقرة) ٤(

. ١ميان ح من أبواب األ١٧  الباب١٤٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(



١٤٩

ن إ :قولي الرجل عن )عليه السالم( جعفر أبا سألت :قال زرارة رواه ما ،القاعدة ىمقتض أنه إىل

 فهي فالنة حتكن نإو ،كنياملسا يف فهو القوت هذا تياشتر نإو ،حر فهو فالناً أو فالنة تياشتر

 ما إالّ يعتق الو ،ميلك مبا إالّ يصدق الو ،كلمي ما إالّ طلقي ال ،ءبشي لهك كذل سيل :قال ،طالق

   .)١(ميلك

 فعن ،وتعاىل سبحانه هللا ونيك أن مبعىن ،اًأيض القربة قصد نيميال يف شترطيف ،حال لك ىوعل

 سيفل عتق أو طالق يف اهللا وجه ا رادي ال نيمي لك :قال )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،احلليب

   .)٢(ءبشي

 اهللا وجه ا رادي ال نيمي لك :قال ثيحد يف )عليه السالم( الصادق عن ،عنه ىخرأ ةيروا ويف

 .)٣(هريغ أو عتق أو طالق يف ءبشي سيفل وجل عز

 وال طالق يف ءبشي سيفل وجل عز اهللا وجه ا رادي ال نيمي لك :قال ،الثالثة تهيروا ويف

   .)٤(هريغ

 سيفل وجل عز اهللا وجه ا رادي ال نيمي لك :)عليه السالم( الصادق قال ،الصدوق ةيروا ويف

   .)٥(وحفنة مد نيميال فارةك يف :وقال ،عتق أو طالق يف ءبشي

 بل ،وحنوها الصالةك العبادات يف القربة قصد مثل سيل املقام يف بالقربة اداملرف ،حال أي ىوعل

 ،باًيقر ةقعلتم نيك مل نإو وتعاىل كتبار اهللا إىل بنفسها مضافاً العهد أو النذر أو نيميال ونيك أن املناط

   .كذل يف المكال تقدم وقد

 إذا نعم ،شملهي طالقفاإل ،للمقام ءايالر بطالإ ىعل ليدل ال  إذ،صح ًءاير حلف لو أنه الظاهر مث

   .تقدم ملا نعقدي مل نيميال قصد له نيك مل

   فسدهاي وهل( :مهذبه يف السبزواري ديالس رهكذ مايف النظر وجه ظهري ومنه

                                                  

. ٦ميان ح من أبواب األ١٤  الباب١٤٠ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

. ١ميان ح من أبواب األ١٤  الباب١٤٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

. ٢ميان ح من أبواب األ١٤  الباب١٤٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

. ٥ميان ح من أبواب األ١٤  الباب١٤٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

. ١٠ميان ح من أبواب األ١٤  الباب١٤٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(



١٥٠

 يف أنه مع نئذيح نعقدي فكيف ،البطالن هو ءايالر يف الوارد ديالتشد ىمقتض إشكال هيف ،ءايالر

 مجود نهكل صحيف اتيقاعاإل من اأو اتطالقاإل ىعل امود ومن ،النذر أو باحللف تعاىل مهيتعظ مقام

   .)نياملؤمن ميانإ هيرتضي ال

 ريالضم صحي بل ،االنعقاد يف وتعاىل سبحانه هللا حيالصر االسم شترطي ال أنه فالظاهر انك فكيو

 حلف ألنه ،وتعاىل سبحانه اهللا ريبالضم وقصد ،علنفأل به :قال إذا ماك ،املرجع ركذ بدون انك نإو

  .هيعل دلي ما احلليب ثيحد يف تقدم وقد ،ةيالعرب جهة من الًكمش انك نإو

 البطالن فالظاهر ،افركال يف المكال أيتي إذ ،دةًيعق اًكمشر ونيك أن بدون والوثن باهللا حلف ولو

 ملقامه هانةإ أو ،كالشر من نوع ألنه حراماً كذل ونيك أن بعدي ال بل ،املتقدمة دلةاأل خالفألنه 

   .)١(قدره حق اهللا قدروا وما :تعاىل قال ،له ريتقد عدم أو ،سبحانه

 :)عليه السالم( قال ،وأيب ال :قال رجل يف آخر ثيحد يف يرو :الصدوق ةيروا يف ما أما

اهللا ستغفري)ا فالظاهر .)٢ال أن نبغيي انك نمايب هيبأب حلف أنه جهة من االستحباب ليسب ىعل أ 

   .باهللا إالّ لفحي

 هيبأب لفحي اخلطاب بن عمر انكأنه  ،)صلى اهللا عليه وآله( النيب عن ،الغوايل ثيحد تقدم وقد

   .)٣(مكبآبائ حتلفوا أن مكنهاي اهللان إ :)صلى اهللا عليه وآله( فقال

  .)٤(كشرأ دفق اهللا ريبغ حلف من :قال أنه )صلى اهللا عليه وآله( عنه يورو

   .)٥(فرك فقد :اتيالروا بعض ويف

                                                  

. ٩١اآلية : نعامسورة األ) ١(

. ٢ميان ح من كتاب األ١٥  الباب١٤٢ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

. ٤ميان ح من أبواب األ١١  الباب٥١ ص٣ ج:املستدرك) ٣(

. ٥ميان ح من أبواب األ١١  الباب٥١ ص٣ ج:املستدرك) ٤(

  . ٦ميان ح من أبواب األ١١  الباب٥١ ص٣ ج:املستدرك) ٥(



١٥١

   .صحي ال :اخلالف يف وقال ،)املسلم من صحي ماك افركال من نيميال وتصح( :الشرائع يف قال

   :ثالثة أقوال املسألة يف :أقول

 االنعقاد ،قالوا ماك نياملتأخر ثركأو تباعهأو املبسوط يف خيوالش احملقق ارهختا الذي وهو أشهرها

 خماطبون فاركال نوأل ،دلةاأل شملهيف الشرائط باقي مع وتعاىل سبحانه باهللا حلفه وهو ياملقتض ودلوج

 باهللا معترفاً افركال انك ءسوا ،كذل يف افركوال املسلم نيب فرق فال ،صولباأل خماطبون هم ماك بالفروع

   .له راًكمن أو

 احللف صحتها شرط نأل ،مطلقاً نعقاداال عدم وهو ،سيدرإ وابن اخلالف يف خيللش الثاين والقول

  .اهللا عرفي ال افركوال باهللا

 نهيمي نعقدي مل به علمه وعدم باهللا جهله باعتبار فرهك انكن إ :فقال املختلف يف العالمة وفصل

 انك نإو ،به مهيتعظ يقتضي ما اعتقاده لعدم لغو فعبارته سبحانه اهللا باسم عرب ولو ،اهللا ريبغ لفحيألنه 

 ،به عارف من تعاىل باهللا احللف وهو ياملقتض لوجود نهيمي انعقدت ،ضةيفر أو نبوة جحد اعتبارب جحده

 ىعل احلنث ريتقد ىعل ريفكوالت طاعة انك لو هيعل احمللوف فعل وتوقف ،الشرائط من كذل ريغ إىل

   .نهمايب مالزمة فال النذر  أصلىعل زائد بشرط مشروط ألنه االنعقاد  أصلنعمي ال سالماإل

 داًيج العالمة وفصل ،ظاهر منع معاً نيالقول إطالق ويف( :قال ثيح كاملسال مال القول هذا ىلإو

 ممن ريثك هيوعل :قال ،كاملدار ديوس حيالتنق إىل ونسبه اضيالر وتبعه ،لهيتفص ركذ مث )املختلف يف

 قول هو ماك باهللا قراًم انك إذا افركال من نيميال وقوع صحواأل :قال ثيح ةيفاكال ذهب هيلإو ،تبعهم

 دلةاأل نأل قرباأل هو وركاملذ ليوالتفص ،املنع أطلق من ومنهم ،االنعقاد أطلق من ومنهم ،العالمة

   منصرفة



١٥٢

 باهللا قدونتعي مأل طالقلإل هايف داللة فال وحنوه هودييال حلف ةيروا أما ،سبحانه اهللا ركمن عن

   .إطالق اتيالروا بعض يف انك نإو

 بن مانيسل فعن ،املقام ىعل دلي ال وتعاىل سبحانه باهللا استحالفهم اتيروا ،الح أي ىوعل

 اهللان إ ،اهللا ريبغ اوسي وال النصراين وال هودييال لفحي ال :قال )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،خالد

   .)١( اهللا أنزل مبا نهميب مكفاح :قولي وجل عز

 هودييال :وقال ،اهللا ريبغ لفحي ال :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،املدائين جراح وعن

   .)٢(وجل عز باهللا إالّ حتلفوهم ال واوسي والنصراين

 حتلفوهم ال :فقال ،ستحلفوني امللل أهل عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا سألت :قال ،احلليب وعن

   .)٣(وجل عز باهللاإالّ 

 من أحداً لفحي أن حدأل صلحي هل سألته :قال، )ليه السالمع( اهللا عبد أيب عن ،مساعة وعن

   .)٤(وجل عز باهللا إالّ أحداً لفحي أن حدأل صلحي ال :قال ،بآهلتهم واوس ىوالنصار هوديال

 ال :فقال ،ستحلفوني فكي امللل أهل عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا سألت :قال ،احلليب وعن

   .)٥(باهللا إالّ حتلفوهم

 ال :قال ،الذمة أهل استحالف عن سألته :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،أيضاً عنهو

  .)٦(باهللا إالّ حتلفوهم

   .انيداأل أهل من ءهؤال أمثال إىل منصرفة اتطالقاإل فبعض ،اتيالروا من كذل ريغ إىل

   نع ،وينكالس عن ما مثل :اتيالروا من مجلة االنصراف من رناهكذ ما ديؤيو

                                                  

. ١ ح٣٢  الباب١٦٤ ص١٦ ج:، الوسائل٤٨اآلية : سورة املائدة) ١(

  . ٢ ح٣٢  الباب١٦٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  . ٣ ح٣٢  الباب١٦٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  . ٥ ح٣٢  الباب١٦٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  . ٦ ح٣٢  الباب١٦٥ ص١٦ ج:الوسائل )٥(

  . ١٤ ح٣٢  الباب١٦٥ ص١٦ ج:الوسائل )٦(



١٥٣

 نزلتأ اليت بالتوراة اًيهودي استحلف )عليه السالم( نياملؤمن أمرين إ :)عليه السالم( اهللا عبد أيب

   .)١(ىموس ىعل

 نيد لك يف :فقال ،حكاماأل عن سألته :قال ،)السالم عليهما( أحدمها عن ،مسلم بن حممد وعن

   .)٢(به ستحلفوني ما

 منيف )عليه السالم( علي ىقض :قولي )ليه السالمع( جعفر أبا مسعت :الق ،سيق بن حممد وعن

   .)٣(وملته تابهكب ستحلفي ن أصرب نيميب تابكال أهل استحلف

 :قال ،ستحلفوني مبا نيد لك ىعل جتوز :فقال ،حكاماأل عن سألته :قال، مسلم بن حممد وعن

ستحلفهي ن أصرب نيميب تابكال أهل من رجالً استحلف منيف )عليه السالم( نياملؤمن أمري ىوقض 

   .)٤(وملته تابهكب

 انك )عليه السالم( اًيعلن إ ):السالم عليهما( هيأب عن ،جعفر أيب عن ،البختري أيب وعن

   .)٥(امرين وتيبب اوسويستحلف  ،تامكب ىوالنصار هوديال ستحلفي

 لبعض قال )عليه السالم( نياملؤمن أمرين إ :)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،عمران بن حممد وعن

 نائسكال وحبق ءنايس بطور) عليه السالم( ىموس ىعل نزلت اليت اتيآ بالتسع كنشدت :هوديال ءعظما

 شهدوا )عليه السالم( ىموس وفاة بعد بقوم ىأت نون بن وشعي أن تعلم هل انيالد السمط وحبق اخلمس

 مث ،نعم :هودييال له فقال ،القتلة هذه مبثل مفقتله ،اهللا رسول ىموس أن شهدواي ومل اهللا إالّ لهإ الأن 

   .)٦(أسلم أنه ركذ

   تابكال أهل ستحلفيو :قالنه إ )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،سالماإل دعائم وعن

                                                  

  . ٤ ح٣٢  الباب١٦٥ ص١٦ ج:الوسائل )١(

  . ٧ميان ح من األ٣٢  الباب١٦٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  . ٨ميان ح من األ٣٢  الباب١٦٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  . ٩ميان ح من األ٣٢  الباب١٦٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  . ١٢ من األميان ح٣٢ الباب ١٦٦ ص١٦ ج:الوسائل )٥(

  . ١٣ من األميان ح٣٢ الباب ١٦٦ ص١٦ ج:الوسائل )٦(



١٥٤

 ىعل احلنث روني وال ،كبذل نيميال روني مناإ انواك إذا )عليه السالم( عيني ،)١(وملتهم تامكب

   .باهللا حلف من

 ىفخي وال( :بقوله ليالتفص ورده املشهور إىل نسب ما دييتأ يف اجلواهر ليتفض أن علمي كذل ومن

 ال اليت سباباأل من نئذيح فهو ،مطلقاً احللف صدق ضرورة ،رناهكذ مبا حاطةاإل بعد هيف ما يكعل

 لأق هو من سالماإل مظهري فساق يف صلحي قد بل ،هاأحكام ترتب يف وعدمها باهللا للمعرفة ةيمدخل

  .نظر حمل، )صحاباأل هيعل مما صيحم فال حال لك ىوعل ،شأنه ىلاتع باهللا معرفة افركال من

 وقت خروج قبل أو املطلقة يف أسلم لو نيميال ءبقا يف تظهر الصحة وفائدة( :قال كاملسال مث إن

 احلنث سبق ولو فارةكال كتدار يف ال فعلهي وملا ،فرهك ىعل مات لو متعلقها ىعل العقاب ويف ،املوقتة

   .)به عنه تسقط األ سالماإل

  .الفقه من مواضح يف رناهكذ ماك ،واخلاصة العامة عند املتواتر اجلب ثيحلد كوذل

 ديس عن يكح نإو اضيالر يف به اعترف ماك ،ظهري خالف بال( :قائالً كاملسال ديأ اجلواهر ويف

 ماك اًإمجاع ونيك أن نكمي وجه ىعل بالعمل داملعتض اجلب خرب بعد حمله ريغ يف وهو ،هيف التأمل كاملدار

   .)منه أوىل فارةكال سقوط الذي الصالة ءقضا سقوط ىوفحو ،به االعتراف بعض عن

 أشبه وما اةكوالز اخلمسك اتياملال يف وحىت ،هريوغ الصوم إىل بالنسبة ءالقضا سقوط كذلكو بل

  .الفقه أبواب بعض يف لهيتفص رناكذ ما ىعل

   .)القربة ةين اعتبار إىل االلتفات هؤمنش ،تردد منه ريفكالت صحة ويف( :قال الشرائع مث إن

   وحنث الوجوه بعض ىعل افركال نيمي بصحة قلناإذا ( :كاملسال يف قال

                                                  

  . ٩ميان ح من أبواب األ٢٦  الباب٥٥ ص٣ ج:املستدرك) ١(



١٥٥

 األ ،مطلقاً فركال حال منه صحتها عدم صحاباأل مذهب وظاهر ،فارةكال هيعل وجبت نهيمي يف

 القربة من املراد نأل ،ال أم اهللا عرف ءسوا ،حقه يف متعذرة وهي ،هايف القربة ةيبن املشروطة العبادات من

   .حقه يف منتف وهو الثواب هيعل ترتبي ما

 قصد بالقربة رادي أن احتمال من رواكذ مما التردد ووجه ،كذل يف تردد )اهللا هرمح( واملصنف

حيث  ومن ،افركال عتق يف قهيحتق سبق ماك ،ال أم والثواب القرب له حصل ءسوا تعاىل اهللا إىل التقرب

 ال مإف العامة قولهي ماك سوةكوال طعاماإلك هايف القربة ةين اعتبار يف كشي قد فارةكال خصال بعض إن

 ةين اعتبار صحاباأل مذهب نكول ،بدوا وحنوه طعاماإل لصدق ،خصاهلا من الصوم يف إالّ ةيالن عتربوني

   .)خصاهلا عيجبم القربة

 ذاإف ،نياألمر نيب عرفاً للمالزمة ،فارةكال منه قبلي أن لزمي نيميال منه قبلن إ  أنهالصحة ديؤيو

 قبول ىعل الدالة اتيالروا إىل ضافةباإل هذا ،خرلآل حهيتصح كذل معىن انك أحدمها الشارع صحح

 ماك الشرعي مكاحلا بسبب ءساكاإل أو طعاماإل نكمي نهأو ،ذنوم فيختف وجبي نهأو فاركال من العمل

 نهأو ،موضعه يف قرر ماك عبادي أمر اخلمس أن مع مكاحلا نوييف وضعي مكح ألنه اخلمس بأخذ قالوا

 ريغ عمل قبول بعدم اتيالروا لتواتر أيضاً املخالف من تصح مل فرهكل افركال عن فارةكال تصح مل لو

   .املوايل

 رده بعد قال ثيح ،احملقق تردد من اجلواهر حاشياست فيلتضع فيكت الوجوه فهذه ،انك فكيو

 بعدم نهيمي بصحة قال من لك جزم ولذا ،)حمله هريغ يف الشرائع فتردد حال لك ىوعل( :كاملسال أدلة

   .فرهك حال منه ريفكالت صحة

   ،عرفت ملا فارةكال ءعطاإ نعهمي مل ،به فرك مث وحلف باهللا معتقداً مسلماً انك لو مث



١٥٦

 وحنث الزمان كذل إىل ممتداً احللف انك فلو ،به تقداع مث وحلف به افراًك انك بأن سكانع ولو

 سالماإل حال إىل ممتداً انك نإو ،احللف عن هجب تملحي بل ،قبله عما سالماإل جب فقد الإو ،رفّك

 والدة أنهك سالماإل فإن ،كذل مثل شملي اجلب نأل ،سالماإل زمان بعد ما إىل تيالتوق أو طالقباإل

 ومع ،املمتد احللف بعضهم ىعل انك )صلى اهللا عليه وآله( اهللا برسول منواآ نيالذ أن كش وال ،دةيجد

   .نايلإ لنقل الإو ،حلفهم حسب بالعمل )صلى اهللا عليه وآله( الرسول أمرهمي مل كذل

 ءشي ال أنه يف شكالاإل نبغيي فال ،سلمأ مث فرهك يف رفّكو وحنث فرهك يف افركال حلف ولو

 إذا كذلكو ،ال أو سالماإل طبق فارتهك انتك ءسوا ،العرف فهم حسب كلذل الشامل للجب ،هيعل

 إالّ ديعي ال أنه ىعل دل ملا ،استبصر مث الفؤامل طابقي ال أو طابقي مبا رفّكو وحنث املخالف حلف

   .اةكالز

 أو طالقباإل انك ءسوا ،استبصاره زمان إىل ممتداً حلفاً انك لو حلفه ءبقا يف إشكال ال نعم

 املخالف ويف ،حاًيصح احللف انك ذاإو حلفه ءببقا قلنا إذا افركال يف املمتد احللف ىبقي مناإو ،تيالتوق

 الصالة همايعل( ىسيوع ىمبوس أو ،املخالف يف والعتاق بالطالق حلف لو ماك ،باطالً حلفاً نيك ملإذا 

 ذاك فعلن إ حلف لو ماك ،باطالً احللف متعلق نيك ومل ،تايبكال ريغ يف بالصنم أو ،افركال يف )والسالم

 أشبه ما أو ،اوسي يف له زوجة هأخت اختذ أو ،سةينكال ىعل ناراًيد صرف أو ،الناس إىل اخلمر ىهدأ

 الزوج رضا بدون ولداً أو زوجةً انتك أو ،وعندهم عندنا حلفه بطلي ،ريصغ وهو حلف انك أو ،كذل

   .مثلةاأل من كذل ريغ إىل ،والوالد

 حلفه انعقاد يف إشكال فال نيحلف قصد بأن التعدد حنو ىعل معاً هريوغ هللابا افركال حلف لو مث

 به باحللف االنعقاد ىعل دالة دلةاأل نأل ال أو ،سبحانه اهللا ركبذ نعقدي فهل كاالشترا قصد نإو ،باهللا

   لوخي ال الثاين انك وان ،احتماالن ،وحده تعاىل



١٥٧

 يعطي بأن ما حلف ذاإف ،اإللزام قاعدة هيف أيتيف نهيد إىل بالنسبة أما ،ننايد إىل بالنسبة قرب من

  .عطائهإ بوجوب مناكح وراجعونا ريالفق وطلبه ناراًيد ريالفق

 إذا االسترجاع حق له ونيك أن نبغييف ،أسلم مث الباطل حلفه جلأل ريالفق افركال ىأعط لو مث

 خالف ألنه ريالفق هكلمي مل ناريوالد ،واحد عياجلم إىل بالنسبة الواقعي مكاحل نأل ،ةيباق نيالع انتك

 وقاعدة ،صللأل تالفة انتك إذا االسترجاع حق وعدم ،اإللزام قاعدة هإسالم بسبب رفع وقد ،الواقع

   .كذل ملثل بشموهلا قلنا لو اجلب

صلى ( الرسول أمرهي ومل ،)١(قدمي حتت العباس عمي ربان إ :)صلى اهللا عليه وآله( هقول دهيؤيو

  .الربا من لهكأ ما رجاعإب )وآلهاهللا عليه 

   .العامل سبحانه واهللا ،والتتبع التأمل إىل حمتاجة السابقة املسائل من مجلة انتك نإو

  

                                                  

  . ٨ ح باب حجة الوداع٣٨١ ص٢١ ج:البحار) ١(



١٥٨

 املرأة نيمي ذاكو ،ذنهإ مع إالّ والده مع الولد نيمي تنعقد وال( :الشرائع يف قال: )١ مسألة(

  ).حيقب كتر أو واجب فعل يف نيميال ونيكأن  إالّ ،كواململو

 مهذب ويف ،هيعل مجاعاإل ةيالغن عن بل ،اجلملة يف كذل من ءشي يف بالخالف :اجلواهر ويف

  .ونصوصاً اًإمجاع حكاماأل

   :اتيالروا متواتر هيعل دليو

 للمرأة وال ،والده مع للولد نيمي ال :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،القداح ابن عن ما مثل

   .)١(دهيس عم كللمملو وال ،زوجها مع

 :)صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول قال :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،حازم بن منصور وعن

يف نيمي وال ةيمعص يف نذر وال ،زوجها مع للمرأة وال ،مواله مع كللمملو وال ،والده مع للوالد نيمي ال 

   .)٢(عةيقط

 يف )السالم عليهم( آبائه عن ،حممد بن جعفر عن ،هيأب عن ،حممد بن نسأو عمرو بن محاد وعن

 مع لولد نيمي وال ،رحم عةيقط يف نيمي وال :قال )عليه السالم( لعلي )صلى اهللا عليه وآله( النيب ةيوص

   .)٣(مواله مع للعبد وال ،زوجها مع المرأة وال ،والده

 :)صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول قال :قال ،)عليه السالم( جعفر أيب عن ،حازم بن منصور وعن

تعرب وال ،ليالل إىل وماًي صمت وال ،احتالم بعد تمي وال ،اميص يف وصال وال ،فطام بعد رضاع ال 

 ،والده مع لولد نيمي وال ،كمل قبل عتق وال ،احكن قبل طالق وال ،الفتح بعد هجرة وال ،اهلجرة بعد

   .)٤(عةيقط يف نيمي وال ،ةيمعص يف نذر وال ،زوجها مع للمرأة وال ،مواله مع كللمملو وال

   يف نذر وال :قال ربعمائةاأل ثيحد يف )عليه السالم( علي إىل سنادهإب اخلصال ويف

                                                  

  . ١ميان ح من أبواب األ١٠  الباب١٢٨ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  . ٢ميان ح من أبواب األ١٠  الباب١٢٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  . ٣ميان ح من أبواب األ١٠  الباب١٢٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  . ١ميان ح من أبواب األ١١  الباب١٦ ج:الوسائل) ٤(



١٥٩

 وماًي صمت وال ،زوجها مع للمرأة وال ،والده مع لولد نيمي وال ،رحم عةيقط يف نيمي وال ،ةيمعص

   .)١(الفتح بعد رةهج وال ،اهلجرة بعد تعرب وال ،اهللا ركبذ إالّ ليالل إىل

 اهللا رسول قال :قال ،)السالم عليه( يعل إىل) عليهم السالم( األئمة إىل سنادهإب اتياجلعفر وعن

 كللمملو نيمي وال ،والده مع لولد نيمي وال ،زوجها مع المرأة نيمي وال :ثيحد يف )صلى اهللا عليه وآله(

   .)٢(دهيس مع

   :ثالثة املسألة يف قوالاأل مث

 اجازوا نإو منهم السابق ذناإل بعدم نيميال بطليف ،منهم السابق ذنباإل إالّ مطلقاً لصحةا عدم

  .الحقاً

 ،الصحة يف الالحقة جازةاإل فيكفت ،جازةلإل مترقبة ةيتضائقاال الصحة ءوبقا ،ةيالفعل الصحة ونفي

  .نيالب يف سابق ذنإ نيك مل ولو

 معارضة مع نيمي ال :املعىن ونيكف ،منهم رالصاد نيميال حلّ حق هلم نكول ،مطلقاً والصحة

   .ءهؤال

 وهو فاملشهور ،منها مانع يالنه أو صحته يف شرط ذناإل هل أنه يف المكال( :كاملسال يف قال

 املوىل هايلإ بادر لو نيميال حلّ الثالثة من واحد لكل جعل ثيح ،الثاين الشرائع يف احملقق به جزم الذي

 الويل جازةإ نفعهي ال حىت باطالً ذناإل بدون تقع :ليوق ،ذناإل بدون ببطالا مكحي ومل ،ذناإل قبل هيعل

   .)رده ىعل بطاهلاإ توقف عن فضالً

 أحد مع اتيالروا يف الوارد بالنفي :ذناإل بدون مطلقاً الصحة عدم من األول للقول استدل :أقول

 ريغ قةياحلق يف هاينف إذ ،قةياحلق نفي ىلإ اازات أقرب ألنه ،الصحة نفي ىعل احملمول الثالثة ءاياألول

   إيقاع نيميال نوأل ،قطعاً مراد

                                                  

  . ٤ميان ح من أبواب األ١١  الباب١٦ ج:الوسائل) ١(

  . ١ميان ح من أبواب األ٦ الباب ٥٠ ص٣ ج:املستدرك) ٢(



١٦٠

 ادجياإلك ،جعله مبجرد تحصلي نشاءواإل ،إنشاء يقاعاإل نأل ،جازةاإل ىعل موقوفاً قعي ال وهو

   .ءبشي تعلقي أن نكمي ال ثيح

 معه جمال فال ،املطلق البطالن ال املعارضة صورة يف البطالن يف ظاهر اتيالروا يف )مع(ن إ :هيوف

 نكمي ال نمايب ،قهيتعل نكميف اخلارجي ادجياإل مثل سيول املؤنة فيخف نشاءواإل ،الصحة نفي رادةإل

   .فتأمل ،الفارق مع خرباآل أحدمها اسيفق ،وجدي ال ماإو وجديما إ  ألنه،ءبشي اخلارجي ادجياإل قيتعل

 جازةاإل حلقه ذاإف ،كذل هو ثياحلد من ستفادامل بأن :ةيالفعل صحة عدم من الثاين للقول واستدل

  .فال الإو مت

 مثل مناإو ،الفضويل مثل سيفل ،للبطالن موجب النهي ونك ليالدل ظاهر أن عرفت قد كنإ :هيوف

   .جازةباإل إالّ اًيفعل ونيك ال أنه ال ،رفعهاي النهي ورود حيث إن احلل قاعدة

 تنقضوا وال :تعاىل قولهك ،نيميبال ءالوفا وبوج ىعل الدالة اتياآل بعموم :للثالث واستدل

 مكأميان فارةك كذل: تعاىل قوله ىل إمياناأل عقدمت مبا مكؤاخذي نكول :سبحانه وقوله ،)١(مياناأل

 واملوىل باأل حل إذا منها خرج ،احللف صور لك تعم اتياآل وهذه ،)٢(مكأميان واحفظوا حلفتمإذا 

 ذنهإ عدم وال ،الصحة يف سبباً سيل ذنهإف ،الثالثة أحد حلق انك مناإ لبطالنا نوأل ،الباقي ىبقيف والزوج

   .هي قةياحلق يف املانع مناإو ،مانع

 الرسول حرم إىل تذهب أن فنذرت ،البلد يف زوجها ثيح احلج إىل مثالً الزوجة ذهبت ذاإف

   ،هابالذ هايعل بجي نهإف ،نةياملد يف دامت ما ومي لك )صلى اهللا عليه وآله(

                                                  

  . ٩١اآلية : سورة النحل) ١(

  . ٨٩اآلية : سورة املائدة) ٢(



١٦١

   .فتبطل مثالً باملخابرة عنه الزوج ىنهي أن صلحي نكل

 ىعل انك ،زوايجي أن قبل العبد عتق أو باأل موت أو الزوجة بطالق ةياملع ذهبت ذاإف هذا ىوعل

 لعدم الوجوب تمي مل ألنه ءالوفا الزم ريغ الثاين القول ىوعل ،السابق ذناإل لعدم باطالً األول القول

 من( باب من بأنه ليق إذا ،املقام يف سبب وال ،بأسباا إالّ ةيالفعل مرتبة إىل صلي ال ءقتضااال إذ ،جازةاإل

   .النهي حلوق عدم لسبب بل باملوت ال نكل ءالوفا الزم الثالث القول ىوعل ،)كمل مث باع

 ال أنه فالظاهر ذناإل قبل احلنث ظهر ولو( :قال ثيح ،ةيفاكال قول يف النظر وجه علمي ومنه

  ).رناهكذ مبا حاطةاإل بعد ىفخي ال ما هيف( :قال ثيح اجلواهر هيعل لكأش ولذا ،)عياجلم عند فارةك

 احلاصل ونك ضرورة ،الفرد هلذا املزبورة النصوص مشول بعدم قوله من تقدم ما رهكذ مبا ومراده

 ريغ يف وهذا ،إللزاما من نيميال هيقتضي ما ىعل نيميال متعلق عن ى لو مثالً الوالد طاعة ميتقد منها

 نئذيح فاملراد ،اخلالق ةيمعص يف ملخلوق طاعة ال نهإف ،همايف للوالد ةيمدخل ال نيالذ واحلرام الواجب

 عن الوالد ي جمرد املراد سيول ،الوالد إرادة هكوتر بفعله تعلقي الذي الفعل يف الوالد مع نيميال نفي من

 ىبقيف ،هيف مها دخالني ال مما عرفت ما املراد بل ،مهاريوغ رامواحل الواجب نيب هيف فرق ال الذي نيميال

   .نيميبال ءالوفا وجوب ىمقتض ىعل ما واملتعلق نيميال

 حلفهمك انك حرام كتر أو واجب فعل ىعل الثالثة ءهؤال حلف لوطالق أنه اإل ىمقتض نكل

 ذنإ بدون وحلف الوالد مع الوالد انك ذاإف ،أحالفهم وسائر نياحللف نيهذ نيب فرق ال إذ ،مهاريغ ىعل

 الواجب نعم ،فارةك هيعل سيل أنه يف حلف الك حلفه انك ،حلفه عن ي أو ،الحقة جازةإ أو ،سابق

   رمحي أنه ماك الواجب فعل هيعل



١٦٢

   .ئاًيش نياألمر ىعل حنوه أو النهي مع احللف ديزي فال ،احلرام فعل هيعل

 وقبل احلنث بعد مبا ىخرأو ،احلنث قبل مبا تعلقي تارة ءالهؤ أميان حلن إ( :السبزواري ديالس قال

 استرجاعها له وزجي خرياأل ويف ،فارةكال فتسقط الثاين يف صحي فهل ،بعده مبا والثالث ،فارةكال ءعطاإ

 ريالفق إىل الرجوع له جوزيف  أصالًنيميال نعقدي مل أنهكف مانعإطالق أنه  من وجهان ،التلف عدم مع

  ). إليهالرجوع صحي فال احلنث قبل ما إىل انصرافها احتمال ومن ،بقبضه له ةكيلامل حصول لعدم

  . معه العدم ىمقتض ألنه االسترجاع جواز الظاهر نكل

 لشمول ،ال أو برجوعه هريوغ الولد علم ،نعقدي مل حلفه قبل ذنهإ عن ورجع احللف قبل ذنأ لو مث

 احللف بعد جازأ إذا كذلكو ،انعقدت رجع حلفه وبعد ذنأ إذا نكل ،للمقام املانع ليالدل إطالق

  .االنعقاد يف نفعي مل جازأ مث احللف بعد منع ولو ،الرجوع يف له حق وال انعقدت

 ماك شملهاي فالوالد ،نيالوالد أحدا حيث إ كذل بعدي ال ،هيعل حقها يف باألك ماأل وهل

 الولد يف كاالشتران إ قاليأن  إالّ اللهم ،ةاملوال واملوىل مةاأل كاململو شملي ماكو ،البنت الولد شملي

 ثيح ،باأل بر وجوب من دكآ هابر وجوب أن قربناهتاس ما ديؤي نكل ،املقام خبالف قطعي كواململو

   .)١(واحدة مرة كأبا بر :وقال ،ثالثاً كم أبر :)صلى اهللا عليه وآله( قال

 :الثاين قال ثيح ،والوالد الوالدة نيب الفرق من واملناهل اضيالر رهكذ مايف النظر وجه ظهري ومنه

 خالف ال مما أنه الظاهر بل ،الثاين هو املعتمد ،ال أو الولد نيمي يف ذاإ شترطيو بالوالد الوالدة لحقي هل

   كبذل صرح وقد ،هيف

                                                  

  . ٩ حداألوال باب بر الوالدين و٤٩ ص٧٤ ج:البحار) ١(



١٦٣

 نيميبال ءالوفا لزوم ىعل الدال صلاأل ىمقتض مث إن :قائالً اضيالر يف )مقامه تعاىل اهللا ىأعل( الوالد

   .الوالدة إىل يالتعد عدم بالوالد ذناإل ىعل والتوقف الصحة بعدم ىوالفتو النص صاصختاو

 راجعناهم ما ىعل ءالفقها من ريثك إذ ،رهمكذ مبعىن اخلالف عدم ءادعا نكمي ال أنه ىفخي ال نكل

   .ةكاملال واملرأة ةكاململو رهمكذ عدمك فهو ،اًإطالق املسألة رواكذي مل

 ال تابةكوال اللفظ ويف ،تابةكوال شارةواإل اللفظ من لك جازةواإل ذناإل يف فييك أنه هرالظا مث

  .الظن فييك ال نعم ،الظهور فييك بل نصاً ونيك أن شترطي ال ماك ،هاريغ وال ةيالعرب شترطي

 ال ألنه ،حجة باأل وقول ،نعقدي مل آذن مل هريوغ باأل قال أو ،خالفه فظهر ذناإل توهم ولو

   .املظهر من البد بل ،الباطن رضي فييك وال ،خالفه احلالف علميأن  إالّ قبله من إالّ فعري

  .الفعل فييكف الثاين قرباأل ،ال أو اللفظ ذناإل يف شترطي وهل :املناهل يف قال

 الدال اللفظ مطلق فييك بل ،اللحن عدم وال ةياملاضو وال ةيالعرب اللفظي ذناإل يف شترطي وال

 الثالث الدالالت من داللة أي اللسان أهل عند املعتربة الداللة فييك بل ةيالنص هيف شترطي وال ،هيعل

 باطناً بالرضا العلم جمرد فييك وهل ،الثاين االقرب ،العلم هيف شترطي أو الظن الفعل يف فييك وهل ،انك

 هو األول الحتمالا نكل ،إشكال هيف ،ذناإل وقوع شترطي أو ،فعالً وال لفظاً ال ذناإل ظهري مل نإو

   .الثاين قرباأل ،ال أو العلم مقام هنا الظن قومي هل هيوعل ،قرباأل

 يف قال ولذا ،النسىب باأل إىل ليالدل النصراف ،النسيب باألك الرضاعي باأل سيل أنه الظاهر مث

  .ذنهإ شترطي فال ،الثاين هو املعتمد ،ال أو الرضاعي باأل بالوالد لحقي هل :املناهل

 هو وهذا ،مباشرة الوالد إىل ليالدل النصراف ،مياأل وال يباأل اجلد ذنإ شترطي ال أن هروالظا

   اضيوالر للدروس خالفاً ،املناهل ارهختا الذي



١٦٤

 يف شترطي :قائالً األول إىل الدروس يف صار ،ال أو باأل أب وهو اجلد بالوالد لحقي هل :قال

 يف نيك مل ما عال نإو باأل ذنإ ىعل التوقف يف ناه إشكال وال ،احلجر ورفع اذرنال شروط احلالف

 عدم من ،إشكال للجد مكاحل مشول يف :قائالً اضيالر يف إليه صار ما ارختاو ،حمرم كتر أو واجب فعل

 نإو األول حوطواأل ،غالباً حكاماأل يف هماكواشترا اًريثك هيعل هإطالق ومن ،الوالد إطالق من تبادره

  .الدروس يف خنايش جزم وبه ،قرب عن ولخي ال لعله الثاين انك

   .اجلد ذنإ شترطي فال ،حلاقاإل عدم قرباأل بل ،نظر راهكذ مايوف

  .ليسب ألنه ذنهإ شترطي مل افراًك بواأل مسلماً الولد انك لو أنه تقدم قده مث إن

 يف هيالسف نعم ،مثله عن ليالدل النصراف ،ذنهإ عتربي مل جمنوناً انك لو الزوج أو باأل أن والظاهر

 ذنهإ صحة نعميأن  إالّ اللهم ،ماالً الولد حلف متعلق انك نإو مايل بأمر سيل ألنه ،شرط ذنهإ اتياملال

  .له اذن نإو هيف الولد حلف صحي فال املال يف

 ونيك أن نيب الوالد يف فرق ال :قال ثيح املناهل قول يف والقبول الرد موضع ظهري كذل ومن

 سيول ،جمنوناً أو عاقالً ونيك أن نيب فرق ال ذاكو ،أيضاً ذنهإ اعترب افراًك انك ول بل ،فاسقاً أو عادالً

   .ذنهإ عتربيف هيالسف ماأو ،مبعترب انون ذنإ

  .كواململو احلر نيب الولد يف فرق ال :قال مث

 همايلك ديب جازتهإ قاليأن  إالّ اللهم ،باأل ديب ال كاملال ديب جازتهإ كاململو نأل ،ىفخي ال ما هيوف

  .بواأل الزوجك

 أن نيب وال ،ةياجلار أو املنقطعة أو الدائمة الزوجة ولد ونيك أن نيب وال( :كذل بعد قوله نعم

 ىوالفتو النص طالقإل رهكذ ماك ،)ىخنث أو ىنثأ أو راًكذ ونيك أن نيب وال ،ال أو لوالده عاقاً ونيك

  .كذل لكل الشامل

 ثيح الولد من عاقاً ونيك أن نيوب ،وعدمه للولد النفقة بواجب باأل قومي أن نيب فرق ال ماك

   .وعدمه ءبالآل داألوال عقوق ورد



١٦٥

 املتعددة نيب وال ،هاريوغ الناشزة نيب وال ،هاريوغ ا املدخول نيب الزوجة يف فرق ال :قال مث

 تصح فال واملوىل جالزو إىل رجعي نهايمي فأمر ةكواململو احلرة نيب وال ،هاريوغ ائسةيال نيب وال ،هاريوغ

 الزوج ديب شأا انفالظاهر ،ةكاململو ريغ يف تام وهو ،تصح مل االخر دون أحدمها اذن ولو ،باذماإالّ 

 يف ىوالفتو النص من ظهري ماك زوجها دي إىل املوىل دي من ارهايأخت نقل الشارع الن ،املوىل ديالب

   .تأمل ىعل املوىل حق ىعل الزوج حق تقدم

 زوجة األ الزوج ديب ارهايختا ةيوالرجع ،هايلإ بالنسبة للزوج شأن فال بائنة انتك فإن قةاملطلّ أما

 الثاين قرباأل ،ال أو املطلقة ريبغ املعتدة املطلقة لحقي وهل( :املناهل فقول ،ىوالفتو النص من ظهري ماك

  .اطياحت بدون ةالقاعد ىمقتض هو )أيضاً أحوط وهو ةيالرجع بالعدة معتدة انتك ولو ،مطلقاً

 من احلق ونك إىل ليالدل النصراف كذل يف له اريختا ال أنه تقدم فقد ناشزاً الزوج انك لوأما 

   .احلق له ونيك ال الواجب عطيي ال ثيفح ،نياجلانب

 القادر نيب وال ،كواململو احلر نيب وال ،ريوالصغ ريبكال نيب الزوج يف فرق ال( :كذل بعد قوله أما

 هيفف ، )عنه والعاجز يالوط ىعل القادر نيب وال ،والفاسق العادل نيب وال ،عنه والعاجز نفاقاإل ىعل

 الواجب عطيي ال ثيح أنه من عرفت ملا، املنفق عدم عن انصرافهك ريالصغ الزوج عن ليالدل انصراف

   .له حق ال شرعي لعذر ولو

 مل الذي الزوج من ذناإل ىعل الفضويل بالعقد املزوجة الزوجة نيمي صحة توقفي هل( :قال مث

 ىاملشتر العبد يف المكال ذاكو. أحوط وهو الثاين االقرب نكول إشكال هيف ،ال أو للعقد جازتهإ صلحي

  .جازةاإل بعد إالّ ةكيمملو وال ةيزوج وجبي ال الفضويل إذ ،رهكذ ماك وهو ،)الفضويل بالعقد

   املعلق ذناإل ن أالظاهر مث



١٦٦

  .نعقدي مل الّإو انعقد فعله فإن ،مأذون فأنت كذا فعلتن إ: قال إذا ماك ،تام

 عدم بعد صللأل ذماإ إىل ظاهراً االنعقاد احتاج الزوج أو املوىل أو نياثن نيب باأل اشتبه ولو

  .مجايلاإل العلم انكمل أحدمها جازةإبته يفاك

   .نيريالتقد الك ىعل لبطالنه احللف بطل ىو مثالً زوج أو أبما إ بأنه علم لوأما 

 ال فإن ،طالقاإل أو للمناط حلفها بطالإ للزوج حق تزوجت مث حلفت إذا املرأة ن أالظاهر مث

 الفقه مباحث وبعض احلج تابك يف رناهكذ ما إىل ضافةباإل ،واالستدامة ءلالبتدا شامل الزوج مع نيمي

 والنذر الشرط كذلكو ،احلق نزول قبل نيميال انك نإو مقامه يف احلق رفع من نكتمي ال نيميال أن من

 دخول قبل حلفه انكو الغروب إىل الظهر أول من القرآن أقري أن حلف إذا ماك ،أشبه وما والعهد

   .مثلةاأل من كذل ريغ إىل ،الصالة وقت بقدر تنعقد الا حيث إ الوقت

 طحوواأل ،االنصراف احتمال ومن، زوجة اإف طالقاإل من وجهان ،املتعة يف مكاحل أيتي وهل

 رناكذ ماك املالمسة إالّ هايعل له حق الألنه ، حقه زاحمي مل مايف قرب من لوخي ال الثاين انك نإو األول

  .املتعة باب يف لهيتفص

 هيف، أشبه ما أو القدرة لعدم أو منه اناًيعص هايعل نفقي ال الدائم الزوج انك إذا كذلك مكاحل وهل

 يف رناهكذ ماك دلةاأل من الظاهر أن نهايمي حل يف هايعل حقه عدم قرب ووجه ،السابق يف ماك احتماالن

 مل إذا ولذا ،خراآل احلق سقط نياحلق أحد سقط ذاإف ،هيعل حقها قبال يف هايعل حقه أن احكالن تابك

   .كذل ريغ إىل ،الدار من اخلروج وعدم ماعاجل يف طاعةاإل هايعل بجي مل نفقي

 قلي مل نإو ،نايعل ماك هكومملو وولده زوجته ىعل انك نامقالت مبثل قال إذا افركال ن أالظاهر مث

  .اإللزام قاعدة مشله

  .ولده نذر حل يف بلأل حق فال ،مةكحم ليالسب عدم فقاعدة افراًك بواأل مسلماً الولد انك ولو

   مكاحل انك ينيسن الزوجان انك ولو



١٦٧

 حل يف حبقه عتقدي ال وجالز انكو ةيعيش والزوجة اًيسن الزوج انكإذا  أما ،عتقدوني ما ىعل

 والزوجة اًيعيش الزوج انك بأن سكانع ولو ،اإللزام بقاعدة حلفها بطالإ يف له حق فال زوجته حلف

 اإللزام قاعدة أو، لفناك مبا لفونكم مأ قاعدة شملهاي فهل ،بطالاإل يف الزوج حبق تعتقد ال وهي ةيسن

   .فتأمل، أقرب الثاين انك نإو ،احتماالن ى،ري مبا نيدي أن ومذهب نيد لكل حيث إن

 نيالزوج يف المكال مثل مؤالف خرواآل خمالف أحدمها الذي والوالد الولد يف المكال أيتيو

  .نياملختلف

  .فهمايلكت حسب والولد الزوجة فتعمل، نيديبتقل أو نيباجتهاد أو ،داًيوتقل اجتهاداً لفاختان إأما 

 مكاحلا طاعةإ مكللحا منهما املخالف ىعل بجيو ،ىري ما حسب مكح مكاحلا إىل ترافعا ولو

  .ءالقضا تابك يف وجهه رناكذ ماك

 لك الزنا لولد أن احكالن تابك يف رناكذ ألنا ،هيأب بواسطة حلفه حل بعدي فال الزنا ولدأما 

، ليبالدل خرج ما إالّ كذل ريوغ نفاقاإل ووجوب الرحم وصلة ةيواحملرم الزواج حرمة من الولد أحكام

 ،خروجه ىعل ليدل فال املقام منه والذي هريغ أما ،ليبالدل خرج رثواإل، وعرفاً وشرعاً لغة ولده ألن

   .حلفه حل من نكتمي بفاأل

 ىعل متوقف حلفه ن أفالظاهر ،ركني ومل كذل ىعل وشب له ابن ريالصغ بأن الرجل اعترف لو مث

 توقف ركني ومل أفاق مث مثالً له أب نونا داًيز بأن ريبكال اعترف بأن سكانع لو أنه ماك ،جازتهإ

 بشرائطه قراراإل تابك يف رناهكذ ماك بالبنوة مكح ملا الشارع نأل ،به املقر جازةإ ىعل املقر حلف

 ريوغ احللف وتوقف الرحم وصلة ةيواحملرم النفقة ووجوب احكالن حرمة من ثاراآل سائر هايعل ترتب

   .كذل

   امرأةً أو رجالً أو ابناً أو أباً خرباآل ائطللشر نياجلامع أحد اعترف إذا أما



١٦٨

 يف الوارث علمي ومل مات إذا مايف احتماالن هيفف ،عترفي ومل خراآل ركني ومل ،ةيالزوج جهة من 

   .العدم قرباأل انك نإو فارةكال ءداأب فهيلكت

 ةيالشرع املثبتات من أشبه ما أو اعيش انك أو كبذل شاهدان قام مناإو وحنوها بالبنوة عترفاي مل ذاإو

   .العامل واهللا، ذناإل ىعل التوقف فالالزم

  



١٦٩

  ).تهيبن نيدأو منه قبل نيميال ردأ مل وقال حيبالصر حلف ولو( :الشرائع يف قال: )٢ مسألة(

 مما كذل ريغ أو اللسان سبق من انك أو ،املثال أو اهلزل ردتأ مناإو أرد مل قال ءسوا :أقول

  .نيميال انعقاد عدم وجبي

 بعد جن إذا عنه فارةكال ينعط حىت اناًيعص احلنث فعل هل نعلم ومل أرد مل قلي ومل حلف ذاإو

 عدم حيالصح ىعل فعله محل ىمقتض انك، نيميال ردي مل ألنه احلنث فعل أو ،أشبه ما أو مات أو كذل

 األوىل نأل ،نهيمي صحة صالةأو عمله صحة صالةأ نيب تعارض وال ،ماله عن فارةكال ءعطاإ وجوب

 عمله عدم وجبي ال كذلكو ،انيالعص عدم صالةأ قدمي تعارضهما بعد ثيح ،ةيالثان ىعل مقدمة

   .عمله يف الصحة صالةأ من عرفت ملا نيميال ردي ملنه إ قلي مل ولو، العدالة عن سقوطه وركاملذ نيميبال

 يف صراحته ستيول، به العقد من نيميال صراحة ةيعمأل :الشرائع المكل الًيتعل اجلواهر يف قال

 ونكب هيعل مكحي ال قالي قد بل ،هيعل العقد من عمأ وهو ناًيمي ونهك يف هي بل ،به العقد ىعل الداللة

 ،كذل ىعل دالة ةيقطع قرائن نكت مل ما، قلي مل نإو منه حيالصر حلف وقوع مبجرد عاقدة نيميال

 العقد إرادة يف ةحيصر غهمايص نكول ،أيضاً القصد همايف املعترب يقاعواإل العقد عن نيميال افترق كوبذل

   .ما

 هايف معه كشتري أن قهيصد أىب إذا ماك ،نسانإل احللف انك لو ما كذل من ستثىني أن نبغيي نعم

 ،به مربوط هو مما آخر عمالً عملي أو ،مثالً احلج أو ارةيالز إىل معه ذهبي بأن إالّ ةكالشر منه طلب لو

 مناإو قةياحلق أرد مل احلالف قال مث ،فحلف وعد ما ىعل لفحي بأن إالّ قيالصد قبلي مل كبذل وعده وملا

   قال مث عايتبا إذا ماك فهو ،ىدعو مقام ألنه منه قبلي مل، اًإطالق أقصد مل أو اهلزل ردتأ



١٧٠

   .كذل يف ىالدعو نيقوان جتري ثيح ،مثالً أقصد مل أو اهلزل بل اجلد ردأ مل أحدمها

 هريغ هايعل طلعي ال اليت الباطنة موراأل من القصد بأن لهيتعل بعده حيث إن كالاملس أشار كذل ىلإو

 نهإف ،وحنوه الطالق خبالف قصد ريغ من نيميال لفاظأ ءجراإب اًريثك العادة انيوجلر :قال ،هيف إليه جعريف

  .الظاهر خالف القصد عدم فدعواه ،هيف القصد عدم ادياعت وعدم به دمياآل حق لتعلق صدقي ال

 عدم تجهيف ،الظاهر خالف خالفه ىدعو انك قصده ىعل دلي مبا نيميال اقتران فرض ولو :قال مث

 ال اهللا وحق ،انهكمإل مطلقاً القبول ىالفتو إطالقو األوىل العلة ىمقتض نكل ،الوجه هذا من قوله قبول

   .تهيبن نيديف هيف منازع

 ةيالظن فإن ،ةيظن القرائن انتك إذا ما خبالف ةيقطع قرائن كهنال انتك إذا منه قبلي ال مناإ :أقول

 عن خارجاً ظناً ةيالظن القرائن ونك فرض مع به اجلزم نبغيي :بقوله اجلواهر أشار هيلإو ،هايف ةيحج ال

   .ةيقطع القرائن ونك فرض مع دعواه إىل االلتفات عدم نبغيي أنه ماك، لفظ من ناشئاً ونهك لعدم ةياحلج

 ،معناه ريغ يف اللفظ استعملت أو ،لهك ال بعضه أردت قال مث حلف إذا ام حال ظهري تقدم ومما

 يف ناريالد استعملت أو ،ناريد نصف هءعطاإ قصدي انك قال مث ناراًيد ديز ءعطاإ ىعل حلف مثالً

   .نيناريد يف ناريالد استعملت قال إذا بقوله لزمي كذلكو ،ناريد نصف

 ناراًيد هيعطي أن حلف لو ماك ،هييمعن بأحد وفسره اًكمشتر لفظاً قال إذا ما حال ظهري ومنه

  .كذل ريغ إىل ،يالعراق ال راينياإل أردت وقال راينيإو عراقي ناريوالد

 رمحن أردت قال مث، والرمحن قال لو ماك ،اهللا ريبغ اهللا يف الظاهرة لمةكال فسر لو قبلي كذلكو

   .وتعاىل سبحانه اهللا ال امةمي



١٧١

 اللغة عرفي ال اًيفارس انك ذاإف ،اللفظ اتيخبصوص العلم احللف انعقاد يف شترطي ال أنه والظاهر

 الفارسي المهكل مطابق أنه مجاالًإ فعرف )ذاك فعلنأل واهللا( ـب التلفظ عريب مهفعلّ احللف وأراد ةيالعرب

 ءجراإل عقدوان نيميال صح، ذاكوه ماذا معناه )علنأل( وال ماذا معناه )اهللا( أن علمي مل نكل له املقصود

 يف رناهكذ كذل ومثل ،للمعىن اللفظ مطابقة اتيخصوص عرفانه لزوم ىعل ليدل وال ،املعىن قاصداً اللفظ

   .اتيقاعواإل العقود سائر إىل بالنسبة احلال كذلكو ،غةيالص ءجراإ يف احكالن تابك

  



١٧٢



١٧٣

  

  فصل 

  متعلق الیمین في

  

 هايف باحلنث بجي وال، مثبتة أو ةيناف املاضي ىعل نيميال نعقدي ال :الشرائع يف قال: )١ مسألة(

  .ذبكال تعمد ولو فارةكال

  .هيعل هيبقسم مجاعاإل بل هيف عندنا خالف ال: اجلواهر ويف

 ءجا داًيز بأن حلف إذا ماك ،املاضي إىل بالنسبة اذبةكال نيميال ىعل أثر ترتبي ال أنه كذل ومعىن

 ألنه االستغفار هيف مناإو، الواقع سكع المهك انك بأن ذباًاك المهك يف انكو ومي قبل ئجي مل أو ومي قبل

 بعموم عمالً مطلقاً املاضي ىعل نيميال بانعقاد مكوح هلا فارةكال أوجب ثيح للشافعي خالفاً، ذبك

 ما ىفخي وال، املاضي ىعل حلف وهو ،)١(ركأن من ىعل نيميال :)صلى اهللا عليه وآله( ولقوله، اتياآل

   .المهك يف

  .كاملسال يف ماك رده االستغفار مع فارتهكف ظلماً الغموس نيميال تضمنت لو أنه خيفى ال ماك

 حلف إذا ماك ،حيصح ريغ املاضي ىعل حلفه انك إذا حيالصح ثراأل بيترت هيعل بجي كذلكو

 كذل ريغ إىل ،حسانباإل حيالتسر أو باملعروف كمسااإل هيعل الواجبفإن ، طلقهاي مل نمايب طالقها ىعل

   .مثلةاأل من

                                                  

  . ٤ ح من أبواب كيفية احلكم٣  الباب١٩٩ ص٣ ج:املستدرك) ١(



١٧٤

 تقدم ماك، النار يف أو مثاإل يف صاحبها تغمس األ بالغموس ىسمي نيميال هذا أن تقدم وقد

 عقوبتها اليت وأما :قال أن ىلإ نيوجه ىعل نيميال :قال ثيح )والسالم الصالة هيعل( الصادق ثيحد

   .)١(ظلماً حقه ىعل أو مسلم ئامر مال ىعل الرجل لفحي أن فهو النار دخول

 توجب غموس نيميو ،فارةك هايف نيميو ،فارةك هايف سيل نيمي :ثالثة مياناأل :)عليه السالم( وقال

 نيميوال ،فعلهي أن فارتهكف فعلهي ال أن بر باب ىعل لفحي الرجل فارةك هايف ستيل اليت نيميفال ،النار

 نيميوال ،فارةكال هيعل جبيف لهفعيف فعلهي ال أن ةيمعص باب ىعل لفحي الرجل فارةكال هايف جتب اليت

   .)٢(ماله وحبس مسلم ئامر حق ىعل لفحي الرجل النار توجب اليت الغموس

 احلنث ال ذبكال باحلنث املراد أن فارةكال هايف باحلنث بجي بال الشرائع ىفتو أن ظهر تقدم ومما

   .نيميال نقض مبعىن

 كتر أو حيقب كتر أو مندوباً أو واجباً ونكي أن بشرط املستقبل ىعل نعقدي مناإو :الشرائع قال مث

  .فارةكال ولزمته مثأ خالف ولو، رجحأ الرب ونيك أو ،هكوتر فعله ىتساوي مباح أو ،روهكم

  .إشكال وال خالف بال: اجلواهر ويف

 راجحاً انك ما وضابطه، صحاباأل مذهب ىعل نيميال متعلق يف القاعدة هي هذه: كاملسال ويف

   .نعقدي مل اًيدن أو ناًيد ضهينق يف الرجحان انك ومىت ،نيالطرف مساو أو

 عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا سألت :قال، عرجاأل ديسع فعن :ةريثك كذل يف اتيوالروا :أقول

   هاكتري مل نإو أفضل هاكتر ىريف نيميال ىعل لفحي الرجل

                                                  

  . ٣ميان ح من أبواب األ٩  الباب١٢٧ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  . ١ميان ح من أبواب األ٩  الباب١٢٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



١٧٥

 من اًريخ تيرأ إذا :)ه وآلهصلى اهللا علي( اهللا رسول قول مسعتأما  :قال ،هاكتريأ أمثي أن يخش

   .)١(فدعها كنيمي

 ءشي ىعل الرجل حلفإذا  :قال) والسالم الصالة هيعل( عنه ،اهللا عبد أيب بن الرمحن عبد وعن

 خطوات من كذل مناإف هيعل فارةك وال ريخ هو الذي أتيفل هكتر من ريخ انهيتإ هيعل حلف والذي

   .)٢(طانيالش

 ىفرأ نيمي ىعل حلف من :قال، )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،هروا عمن ،سنان بن حممد وعن

   .)٣(حسنة وله نهيمي فارةك فهو كذل ىفأت منها اًريخ هاريغ

 نيمي ىعل حلف من :قال )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،هأصحاب بعض عن ،فضال ابن وعن

   .)٤(حسنة وله منها ريخ هو الذي أتيفل منها ريخ هو ما ىفرأ

 ريخ هو ما ىفرأ نيمي ىعل حلف من): والسالم الصالة هيعل( الصادق قال :قال، الصدوق وعن

   .)٥(حسنة ادةيز وله له ريخ هو الذي أتيفل منها

 ال الذي وأما: قال أن ىلإ نيوجه ىعل نيميال ):والسالم الصالة هيعل( الصادق وقال :قال

 الذي إىل رجعيو نيميال من ريخ هو ما دجي مث ءشي ىعل الرجل لفحي أن فهو له أجر وال هيعل فارةك

   .)٦(ريخ هو

 سلعته عيبي ال أن لفحي الرجل عن لئسأنه : )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،احلسن بن سعد وعن

   .)٧(رفّيك وال عيبي :قال ،له بدوي مث ذاكب

  منفعة فيها لك عليها حلفت ميني كل: قال )عليه السالم( جعفر أيب عن ،زرارة وعن

                                                  

  . ١ميان ح من األ١٨  الباب١٤٥ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  . ١ميان ح من أبواب األ١٨  الباب١٦ ج:الوسائل) ٢(

  . ٣ميان ح من أبواب األ١٨  الباب١٦ ج:الوسائل) ٣(

  . ٤ميان ح من أبواب األ١٨  الباب١٦ ج:الوسائل) ٤(

   .٩ ح١٤٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(

  . ١٠ ح١٤٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٦(

  . ١١ ح١٤٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٧(



١٧٦

 هيف هللا مايف هيعل حلفت مايف الكفارة عليك تقع مناإو، فيها عليك ءشي فال دنيا أو دين أمر يف 

   .)١(تفعله مث تفعله الن إ ةيمعص

 له مما فعلهاي ال أن هايعل حلف نيمي لك :قال )عليه السالم( عنه ،زرارة عن ،ىخرأ ةيروا ويف

 ال واهللا أزين ال واهللا الرجل لفحي أن يف فارةكال مناإو ،هيعل فارةك الف خرةواآل ايالدن يف منفعة هيف

   .)٢(هيف فارةكال هيفعل فعل مث أعصي وال هذا وأشباه أخون ال واهللا أسرق ال واهللا اخلمر أشرب

 ،فارةكال هيف تلزمين اليت نيميال ):السالم عليهما( اهللا عبد وأيب جعفر يبأل قلت :قال، محران وعن

 هللا ما من هيعل حلفت وما ،فارةكال يكفعل تفعله فلم تفعله أن طاعة هيف هللا ما من هيعل حلفت ما :فقال

   .)٣(ءبشي هو سيفل ةيمعص وال طاعة هيف نيك مل وما ،هكتر فارتهكف ةياملعص هيف

 :لفقا ،مياناأل من فارةكال هيف الذي ءشي أي :)عليه السالم( اهللا عبد يبأل قلت :قال ،زرارة وعن

هيف يكعل سيفل ةياملعص هيف مما هيعل حلفت وما ،به تف مل إذا فارةكال يكفعل الرب هيف مما هيعل حلفت ما 

   .)٤(ءبشي سيفل ةيمعص وال بر هيف سيل مما كذل ىسو انك وما ،عنه رجعت إذا فارةكال

 قسمي الرجل نع سألته :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،اهللا عبد أيب بن الرمحن عبد وعن

 ،فارةكال هيف جتري اليت نيميال وما ،فارةكال كذل يف هيعل هل طعمي فلم لكأيل الطعام يف الرجل ىعل

   ال أن املتاع ىعل لفحي لذيل فارةكال :فقال

                                                  

  . ٢ ح٢٣  الباب١٥١ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  . ٣ميان ح من أبواب األ٢٣  الباب١٦ ج:الوسائل) ٢(

  . ٢ميان ح من أبواب األ٢٤  الباب١٦ ج:الوسائل) ٣(

  . ٣ميان ح من أبواب األ٢٤  الباب١٦ ج:الوسائل) ٤(



١٧٧

 ريخ انهيتإ هيعل حلف والذي ءشي ىعل حلف نإو ،نهيمي عن رفّيكف هيف له بدوي مث هيشتري وال عهيبي

   .)١(طانيالش خطوات من كذل مناإ ،هيعل فارةك وال ريخ هو لذيا أتيفل هكتر من

 من :قال )صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول إىل )السالم عليهم( األئمة بسند ،اتياجلعفر وعن

   .)٢(نهيمي عن رفّيكول منها ريخ هو الذي أتيفل منها اًريخ هاريغ ىفرأ نيمي ىعل حلف

   .)٣(مثله )والسالم الصالة هميعل( آبائه عن ،حممد بن جعفر عن ،سالماإل دعائم وعن

 فارةك ال اليت فأما: قال أن ىلإ نيوجه ىعل نيميال أن واعلم :)عليه السالم( الرضا فقه وعن

 إىل رجعيو نيميال كتريف نيميال من ريخ هو ما دجي مث ءشي ىعل الرجل لفحي أن فهو له أجر وال هيعل

   .)٤(طانيالش خطوات من كوذل هيعل فارةك ال :)ليه السالمع( العامل وقال ،ريخ هو الذي

 دجي مث ءشي ىعل الرجل لفحي أن فهو أجر وال هيعل فارةك ال اليت وأما :ةياهلدا يف الصدوق وعن

 فارةك ال :)عليه السالم( اظمكال وقال ،ريخ هو الذي إىل رجعيو نيميال كتريف نيميال من ريخ هو ما

   .)٥(طانيلشا خطوات من كوذل هيعل

 :قال ،مياناأل من فارةكال هيف الذي ءالشي أي :)عليه السالم( اهللا عبد يبأل قلت :قال ،زرارة وعن

مما كذل ىسو انك وما ،عنه رجعت إذا فارةكال هيف يكعل سيفل ةياملعص هيف ما من هيعل حلفت ما 

   .)٦(ءبشي سيفل ةيمعص وال بر هيف سيل

   ىعل حممولة فارةكال هايف رتكذ ليتا اتيالروا أن عرفي كذل ومن

                                                  

  . ٥ميان ح من أبواب األ٢٤ لباب ا١٦ ج:الوسائل) ١(

  . ١ميان ح من أبواب األ١٣  الباب٥١ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

  . ٢ميان ح من أبواب األ١٣  الباب٥١ ص٣ ج:املستدرك) ٣(

  . ٥ميان ح من أبواب األ١٣  الباب٥١ ص٣ ج:املستدرك) ٤(

  . ٩ميان ح من أبواب األ١٣  الباب٥١ ص٣ ج:املستدرك) ٥(

  . ٧ميان ح من أبواب األ١٨  الباب٥٣ ص٣ ج:املستدرك) ٦(



١٧٨

 حلف ةيجار له رجل عن )عليه السالم( سألته :قال ريبش بن نيحس رواه ما مثل :االستحباب

 كبقول هللا ف :فقال ،املؤنة فيختف مع حاجة هايلإ وله أبداً عهايبي ال أن هيعل هللا نيميوال دةيشد نيميب

   .)١(له

 مهاتأ بعض ىعل لفحي انك أيبن إ :قال )عليه السالم( ناحلس أيب عن ،نصر أيب بن حممد وعن

 تيفاشتر وأمرين معه فأخرجها ،ناريد مائة تبلغ نسمة عتقي أن هيفعل ا سافر فإن ،ا سافري ال أن أوالده

   .)٢(فأعتقها ناريد مائة نسمة

 عن فضالً حرجوامل فعلي ال )عليه السالم( نهإف ،)٣(االستحباب ىعل حممول هذا :الوسائل يف قال

ن إ أنه ىعل انك )عليه السالم( ماماإل حلف أن الظاهر نكل ،فارةكلل املوجب نيميال يف احلنثك احملرم

 إنسان أي من فهو ،ةيفكيال هذه ىعل احللف مناإو ،نفسه يف حراماً العمل سيفل نسمة عتقأ ا سافر

   .املتواترة اتيالروا من فتعر ملا مستحب به العمل لزوم  أصلنعم ،العتق هيعل مناإو جائز

 ا توجب اليت نيميال عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا سألت :قال ،اهللا عبد أيب بن الرمحن عبد وعن

   .)٤(نهيمي عن رفّيكف له بدوي مث هيشتري وال عهيبي ال أن املتاع ىعل لفحي الذي يف فارةكال :قال ،فارةكال

 رفّيكفل منه اًريخ ىورأ ءشي ىعل حلف من :قالأنه  )ليه وآلهصلى اهللا ع( النيب عن ،الغوايل وعن

   .)٥(ريخ هو الذي أتيول

 هو بالذي فأت منها اًريخ هاريغ تيورأ نيمي ىعل حلفتإذا  :قال )صلى اهللا عليه وآله( وعنه

   .)٦(كنيمي عن رفّكو ريخ

                                                  

  . ٥ميان ح من أبواب األ١٨  الباب١٤٦ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  . ٦ميان ح من أبواب األ١٨  الباب١٤٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  . ٥  ذيل احلديث١٨  الباب١٤٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  . ١١ميان ح من أبواب األ١٨  الباب١٦ ج:الوسائل) ٤(

  . ٧ميان ح من أبواب األ٦٣ ب البا٣ ج:املستدرك) ٥(

  . ٨ميان ح من أبواب األ٦٣  الباب٣ ج:املستدرك) ٦(



١٧٩

 أمري عن ،ناأصحاب بعض رواه ما مثل، نيميال خالف عدم ىعل الدالة اتيالروا الباب هذا ومن

 لفونحي ملَ :)عليه السالم( فقال ،به فأتوه ليالف زني أن حلف رجل يف) والسالم الصالة هيعل( نياملؤمن

 علم مث ريثك قصب منه خرجأف قصب هيف ـ لةيطو نةيسف أي ـ بقرقور فأمر ،تيبتلأ قد قونيطي ال مبا

 انك الذي مقداره إىل رجع حىت ليالف ريص مث صبالق رجخي أن قبل ءاملا صبغ انك ما بقدر ءاملا صبغ

   .)١(ليالف وزن هذا قال وزنه فلما خرجأ الذي القصب بوزن أمر مث أوالً ءاملا صبغ إليه ىانته

 حىت موضعه من قومي ال أن حلف ديمق رجل يف) والسالم الصالة هيعل( عنه ىخرأ ةيروا ويف

 رفع مث هيف رجله وضع مع مقداره عرف إذا حىت ءما اهيف ةنجاإ يف رجله فوضعت مرأ ،دهيق وزن عرفي

 من انك ما مقدار إىل ءاملا عرج حىت وزاناأل ءاملا يف يلقأف مرأ مث صبغه مقدار عرف مث هيبتكر إىل ديالق

 ءاملا يف يلقأ الذي الوزن مك نظر ءاملا يف ديوالق انك الذي الصبغ كذل ىعل ءاملا صار فلما ديالق يف ءاملا

   .)٢(كديق وزن هذا قال هوزن فلما

 وألقاها أرغفة ثالثة ومعه رجل هءوجا ،أرغفة مخسة هيدي نيوب جالساً رجل انك :ثيحد ويف

 فقال ،ىومض دراهم ةيمثان همايلإ يألق فرغوا فلما ،لونكأي فأخذوا معه ءشي ال رجل ءفجا ،معه

 ،ال :فقال ،النصف وند ىأر ال :فقال ،وامض دراهم ثالثة خذ :الثالثة لصاحب اخلمسة صاحب

 مك :قال ،قصتهما هيعل وقصا )عليه السالم( نياملؤمن أمري إىل وارتفعا النصف دون ىرضي ال أن فحلف

   مخسة هذه :فقال ،مخسة :قال ،كل

                                                  

  . ١ميان ح من أبواب األ٤٦  الباب١٧٧ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  . ٨ ح من أبواب كيفية احلكم٢١  الباب٢١٠ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(



١٨٠

 بينص وعشرون أربعة كوذل تسعة هذه :فقال ،ثالثة :قال ،كل مك :خرلأل وقال ،ثلثا أي عشر

 اخلمسة ولصاحب ،واحد كل يبق مناإف ةيمثان لتكأ قد تسعة لثالثةا فلصاحب ،ةيمثان منهما واحد لك

  .)١(سبعة له يوبق ةيمثان لكأ عشر مخسة

 بعد ةيرياخل أطر أو ،منه اًريخ هريغ األمر أول من ونيك أن نيب املخالفة جواز يف فرق اله مث إن 

   .ىوالفتو النص إطالق كذل ىعل دل ماك، كذل

 املخالفة صارت مث ءاالبتدا يف وىل أالرب انك فلو ،احنلت نيميال بعد تأطر ولو( :كاملسال يف قال

 الإو احنلت نيميال ىمقتض خالف قد انك فإن كذل بعد الرب وجبي ما جتدد ولو ،فارةك وال اتبع أوىل

   .)أيضاً ئالطار اتبع

 أو اًريخ بنفسه انك أن نيب فرق وال ،خالفه هريغ نظر انك نإو احلالف بنظر اًريخ هريغ ونكو

  .مكاحل حتقق املوضوع حتقق ما لكألنه ، تهيريخ سبب ما عمل

 نيميال عود يفو: (الروضة فقول ،العود ىعل ليدل ال إذ ،ةيرياخل بعود نيميال عود عدم الظاهر مث

، )احتماله مع كذل بعد جتددت نإو تعد مل ةيباملرجوح ًءابتدا تنعقد مل لو أما ،وجهان احنالله بعد بعودها

  .نظر حمل

 سيل نهأو األمر أول من انعقاده عدم يف النصوص وظهور ضعفه يف بير ال :اجلواهر يف قال ولذا

 وقوع وعدم عودها مع بعوده البهائي جزم نإو أيضاً كذلك املتجدد أن يف أيضاً ظاهرة لعلها بل ،ءبشي

   .مهاريوغ صلولأل عرفت ملا خالفه ىوقاأل نكل، منه املخالفة

 حنثن إ أنه ىوالفتو النص من الظاهر إذ ،احلنث جواز لكشي ةيرياخل وعاد نثحي مل إذا مايف نكل

 ولو ،اًإطالق احللف سقطي اجلملة يف ةيرياخل عن سقوطه مبجرد أنه ال ،مثإ وال فارةك ال ةيرياخل عدم عند

  .احللف ءبقا يقتضي فاالستصحاب كش

   سقط اًريخ خراآل فالطر انك ذاإف ،هلما ثالث ال نيطرف نيب األمر انك لو مث

                                                  

  . ٥ ح من أبواب كيفية احلكم٢١  الباب٢١٠ ص١٨ ج:الوسائل) ١(



١٨١

 ،ركلب أو لعمرو أو ديلز ناريد ءعطاإك ثركأ أو ثالثة أطراف انتكإذا  أما ،عرفت ما ىعل احللف

 انكو الثالثة أحد ىعل وحلف كذل أشبه ما أو حداهنإ طالق أو ،ةيرق أو نبيز أو فاطمة جيتزو أو

 الظاهر انك نإو احتماالن ،ليالدل هشملي فهل اًريخ سيل آخر شق إىل بالنسبة نكل اًريخ نفسه يف هكتر

   .ثالث شق كهنال انك إذا آخر ءشي مالحظة ريغ من نفسه يف هكوتر فعله ءشي لك يف الحظيأنه 

 خالف ةيريخ يف مجالاإل وهو ءشي يقب( :قال ثيح اجلواهر قول يف النظر وجه عرفي ومنه

 ،سكوبالع الفعل إىل بالنسبة كالترك نيميال ضينق هو هل فارةكال وعدم احلنث بعدم يتقتض اليت نيميال

 من له اًريخ مثالً لعمرو هؤعطا انكو ذاك ديلز يعطي أن ىعل لفحي أن مثل، ضدادهاأ ومن منه عماأل أو

 فرض مع عمل أو مال ىعل باحللف ءالوفا عدم أن ضرورة أيضاً ةيرياخل نفس يف مجالاإل بل ،ديلز عطائه

 سهلي نكول، العمل يف التعب مشقة حتمله وعدم ،دهي يف ماله ءلبقا ءالوفا من له ريخ رجحانه عدم

  ).به ءالوفا وجوب ىعل دل ما لعموم كالش حمال عيمج يف ءالوفا الضابط بأن اخلطب

 هيف وعمل ءعطا لك أن الواضح فمن الإو ،عريف أمر ةيرياخل إذ ،نظر حمل أيضاً الثاين شقه أن ماك

  .جسد وتعب مال ذهاب

   :فئات ثالث ىعل احللف متعلق أن واحلاصل

 احلرام كتر أو ،ةيوميال الصالةك الواجب فعل ىعل حلف ذاإف ،واحلرام الواجب يف :األوىل الفئة

 فعلك احلرام فعل أو ،ةيوميال الصالة كترك الواجب كتر ىعل حلف ولو ،انعقد اخلمر شرب كترك

   .نعقدي مل اخلمر شرب

 أو ليالل صالةك املستحب فعل ىعل حلف إذا ماك، روهكوامل املستحب إىل بالنسبة :ةيالثان الفئة

   كتر ىعل حلف ولو ،انعقد نيالطلوع نيب النوم كترك روهكامل كتر



١٨٢

   .نعقدي مل نيالطلوع نيب النومك روهكامل فعل أو ليالل صالة كترك املستحب

 رجحان ال الذي املباح كتر أو ،له رجحان ال الذي املباح فعل ىعل حلف فلو املباح :الثالثة الفئة

  .انعقد له

 عن )عليه السالم( سألته :قال، ريبش بن نيحس عن ما مثل :السابقة اتيالروا من مجلة هيعل دليو

 ،املؤنة فيختف مع حاجة هايلإ وله أبداً عهايبي ال أن هيعل هللا نيميوال دةيشد نيميب حلف ةيجار له رجل

   .)١(له كبقول هللا ف :)عليه السالم( فقال

 ا جتب اليت نيميال عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا سألت :قال، اهللا عبد أيب بن الرمحن عبد ةيوروا

   .)٢(نهيمي عن فريكف له بدوي مث هيشتري وال عهيبي ال أن املتاع ىعل لفحي الذي يف فارةكال :قال ،فارةكال

 ،االنعقاد عدم ىعل تدل اليت فةالطائ نيوب، املباح يف االنعقاد ىعل الدالة الطائفة هذه نيب معجيو

 ،مياناأل من فارةكال هيف يذال ءشي أي :)عليه السالم( اهللا عبد يبأل قلت :قال ،زرارة رواه ما مثل

 سيفل ةياملعص هيف مما هيعل حلفت وما ،به تف مل إذا فارةكال يكفعل الرب هيف مما هيعل حلفت ما :فقال

   .)٣(ءبشي سيفل ةيمعص وال بر هيف سيل ما من كذل ىسو ناك وما ،عنه رجعت إذا فارةكال هيف يكعل

 اتيالروا من عرفت ملا، تنعقد مل اًريخلفة املخا انتك ولو، انعقد اًريخ املخالفة نكت مل لو نهإ

 إالّ منه رجخي مل مما باحلنث فارةكوال نيميبال العمل وجوب إطالق إىل ضافةباإل هذا ،كبذل املصرحة

  .اًريخ هيف باحللف العمل عدم انك الذي املباح

   استحب إذا ماك شرعي مرأل املباح فعل ترجح لو ما الثالثة الفئة ومن

                                                  

  . ٥ميان ح من أبواب األ١٨  الباب١٤٦ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  . ١١ميان ح من أبواب األ١٨  الباب١٤٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  . ٣ميان ح من أبواب األ٢٤  الباب١٥٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(



١٨٣

 ذاإ ماك شرعي مرأل املباح كتر ترجح أو ،)١(حقاً يكعل كلبدن: )عليه السالم( لقوله ءاملا شرب

 ال منهما املرجوح رفوالط، نيميال هيف نعقدي منهما الراجح الطرف فإن ،ببدنه ضري ألنه ءاملا شرب رهك

 .نيميال هيف نعقدي

 ،شرعي مرأل واملرجوح الراجح يلك يف داخل وييدن مرأل ةيواملرجوح الرجحان أن ظهر كوبذل

 صالة مثالًي، لك بعنوان رههيك أو ستحبهي وقد ،نصاً ئاًيش رهيك أو ستحبي قد الشارع أن الفارق مناإو

 روهاًكم أو مستحباً سيل شربه كوتر ءاملا شرب أما ،صاًن روهكم نيالطلوع نيب والنوم مستحبة ليالل

 يلكوال الشرعي النص من عماأل إىل نظر )وييدن مرأل( قوله ضفي مل فمن ،ثانوي بعنوان مناإو ،نصاً

 لوروده وييالدن ركذ من ركذ مناإو ،الشرعي النص مقابل إىل نظر )وييدن مرأل( أضاف ومن ،الشرعي

   :اتيالروا بعض يف

 يف منفعة هايف كل هايعل حلفت نيمي لك :قال )عليه السالم( جعفر أيب عن ،زرارة رواه ما مثل

 ال أن ةيمعص هيف هللا مايف هيعل حلفت مايف فارةكال يكعل تقع مناإو ،هايف يكعل ءشي فال ايدن أو نيد أمر

   .)٢(تفعله مث تفعله

 هيف له مما فعلهاي ال أن هايعل حلف نيمي لك :قال )والسالم الصالة هيعل( عنه ،ىخراأل تهيوروا

 شربأ ال واهللا ،زينأ ال واهللا :الرجل لفحي أن يف فارةكال مناإو ،هيعل فارةك فال خرةواآل ايالدن يف منفعة

   .)٣(فارةكال هيفعل فعله مث أعصي وال هذا وأشباه أخون ال واهللا ،اخلمر

   يف ثابت الشكاإل :قال ثيح ةيفاكال إشكال يف النظر وجه ظهري كوبذل

                                                  

  . ١٨٣ ص:حتف العقول) ١(

  . ٢ميان ح من أبواب األ٢٣  الباب١٥١ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  . ٣ميان حأبواب األ من ٢٣  الباب١٥١ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(



١٨٤

 ىعل همإمجاع ونقل ،هنا باالنعقاد صحاباأل قطع وقد ،ايالدن حبسب طرفاه تساوي الذي املباح

 ،الشامي عيالرب أيب ةيوروا سنان بن اهللا عبد ةيوروا محران ةيوروا زرارة ةيروا إىل نظراً لكشيو ،كذل

 وال طالق يف ءبشي سيفل هللا وجه ا رادي ال نيمي لك :حيالصح يف احلليب عن خيالش رواه وما

   .)١(هريغ

  .النذر متعلقك نيميال متعلق :قال ثيح اللمعة من أخذه ولعله

 أو اًيدن أو ناًيد راجحاً مباحاً أو طاعةً ونهك اعتبار يف :قال ثيح اللمعة رد أراد الروضة أنكو

 مع نيميال ىمقتض حيوترج همايف األوىل ومراعاة باملباح هاقتعل يف هنا إشكال الأنه  إالّ ،اًيمتساو

  .يساوتال

  .نيالطرف يمساو يف االنعقاد ىعل الدالة كاملسال عبارة تقدم وقد

 هكتر ونيك أو هكوتر فعله املتساوي املباح كتر ىعل حلف لو أنه ىعل الدالة الشرائع وعبارة

  .انعقد رجحأ

 فعله ىتساو إذا املباح وأ املندوب أو الواجب فعل ىعل نيميال تنعقد مناإ( :العالمة قواعد ويف

   .)ةيويالدن أو ةينيالد املصاحل يف هكوتر

 نإو(: قال أن ىلإ) الفرائض صليي أن حلف إذا ماك واجباً انكن إ نيميال متعلق( :ريالتحر ويف

 ،كذل أشبه ما أو آخر دون قاًيطر كسلي أو دخلهاي ال أو الدار دخلي أنه حلف أنه إذا ماك مباحاً انك

 نإو ،كوالتر الفعل ىتساون إ ذاكو ،رفّكو أمث حنث فإن ،ءالوفا وجب ايالدن يف أرجح الرب انكفإن 

   .)نيميال نعقدي ومل فارةك وال احلنث جاز ايالدن يف أوىل كالتر انك

  ).باملباح تعلقها يف هنا إشكال وال ،النذر متعلقك نيميال متعلق( :الدروس ويف

   ريغ أو اًيعباد واجباً ونيك أن بشرط لاملستقب ىعل تنعقد( :نياملتق مناهج ويف

                                                  

  . ٥ميان ح من أبواب األ١٤  الباب١٣٩ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



١٨٥

 فعالً ىتساوي مباح كتر أو روهكم كتر أو عرضي أو ذايت حمرم كتر أو ،كذلك مندوباً أو ،عبادي

   .)تنعقد مل اًيند أرجح فعله املباح من ونيك ما كتر ىعل حلف ولو ،اًيند أرجح كالتر ونيك أو ،اًكوتر

 انعقاد يف ظاهراً فقةتامل عبارام من كذل ريغ إىل( :قال ملماك من مجلة نقل بعد اجلواهر ويف

 مع أحدمها يف احللف انك إذا عما فضالً هكتر أو فعله ىعل اًكوتر فعالً ياملتساو املباح ىعل نيميال

   .)ةيويالدن املصاحل حبسب رجحان فرض

 ،آخرها إىل سنان بنوا ومحران زرارة اتيروا من هايلإ وأشرنا ةيفاكال رهاكذ اليت اتيالروا أما

   .نيالطائفت نيب مجعنا من عرفت ماك هاريغ مع مجعها بعد رهكذ الذي شكالاإلعلى  هايف داللة فال

 أو فعالً به تعلقت إذا تنعقد فهل أيضاً ايالدن حبسب طرفاه ىساو إذا وأما( :حكاماأل مهذب ويف

 ىودعو( :قال مث طالقواإل بالعموم للهوع ،)قوة من لوخي وال ،أوهلما هماأحوطو أشهرمها قوالن ،اًكتر

 وجه فال نئذيوح ،الغالب باب من االنصراف نيك مل لو حيصح اًيويدن ولو الراجح إىل االنصراف

 طالقواإل العموم لسقوط وجه ال اللفظي الظهور ثيح من أو غاليب بأنه كالش ومع بل ،به كللتمس

   .)ناماأل نيب ميوالتفه والتفهم حكاماأل استفادة لبطل كيكتش لكب سقوطهما صح لو ألنه ،كلذل

بدون كذل يف المكال طلقواأو ،روهكامل كوتر املستحب فعل ىعل احللف انعقاد رواكذ ممث إ 

 نيب نامي ال أو ليالل صليي أن حلف ذاإف ،اًريخ احللف كتر نيك مل مبا املباحك أيضاً دهييتق نبغييو ،دييتق

 ضعف جهة من ريخ الشمس بيقر الصبح صالة وقت إىل ليالل الةص بدون نومه أن ىرأ مث ،نيالطلوع

   عالجه بدنه يف



١٨٦

   .االنعقاد اتيروا ىعل اتهيروا لورود ،ءلالستثنا مشموالً انك مثالً النوم

 ايالدن يف ورجحان نيالد يف رجحان أو ،ايالدن يف أو نيالد يف رجحانان تعارض لو أنه عرفي ومنه

 األمر بل ،هيعل ءشي وال حنثيف احللف خالف ىعل أو ،يفيف احللف طبق ىعل انك ءسوا ،أمههما قدم

 ال أو صومي أن يف ربيالتخ صور بعض هريوغ العروة صاحب ركذ فقد ،واحلرام الواجب يف حىت كذلك

 ىعل حلف ذاإف ،كذل ريغ إىل ،مميتي أو توضاًي أو ،واقفاً أو جالساً صليي أو ،رمضان شهر يف صومي

   .أرجح احلنث انك إذا نثاحل له حق أحدمها

  .أحدمها ىعل وحلف وحرام واجب تعارض إذا ما حال عرفي ومنه

 ما كتر أي كذل كتر ىعل حلف ولو( :اجلواهر مع ممزوجاً الشرائع قول وجه ظهر تقدم ومما

 ال أن لزوجته لفحي أن مثل ،فارةكال تلزمه ومل تنعقد مل املباح من ايالدن حبسب ولو أرجح فعله ونيك

 تتزوج ال أي كذلك هي حتلف أو ،ناًيد أو اًيدن هماكتر نم أرجح فعلهما أن مع ىتسري ال أو تزوجي

  .)١()يف الدنيا هلا أرجح الزوج أن مع

 نيالزوج بعض عند تعارفي ماك ،خراآل موت بعد حلفهما متعلق ونيك أن نيب فرق ريغ من

 خراآل اةيح نيأوح ،موته بعد تزوجي الن  أخرلآل منهما لك حلفيف ،اًريثك خراآل أحدمها بحي نيالذ

 ةيالزوج ىعل بقائهما نيأوح ،تزوجي ال أن هو لفحي أو تتزوج ال أن فتحلف ،للزوجة الزوج طالق بعد

   .ىخرأ تزوجي ال أن الرجل حلف يف

 )عليه السالم( اهللا عبد أبا سألت :قال ،حازم بن منصور رواه ما ،تقدم ما إىل ضافةباإل هيعل دليو

   بعده تتزوج ال أن مات هون إ يواهلد بالعتاق لزوجها حلفت امرأة عن

                                                  

  .٢٦٥ ص٣٥ج: جواهر الكالم) ١(



١٨٧

 احلق يف هايعل سيول السلطان هايعل أخاف ينإ ،هاكمملو عيتب :فقال ،تتزوج أن هلا بدا مث أبداً

 نوع هايفأن  إالّ هيف حنن مايف ةحيصر نكت مل نإو ةيالروا فإن ،)١(فعلت اًيهد دي أن تءشا فإن ،ءشي

   .شارةإ

 مبا مشعرأنه  إالّ يواهلد العتاق ءاجلزا نأو احتماله مع باهللا ناًيمي نيك مل نإو وهو( :اجلواهر يف قال

  .)٢()تتزوج مل إذا كذل من اخلوف منه املراد أن ىعل ًءبنا ،السلطان وفخب ليالتعل جهة من ولو ،هيف حنن

 زوجها إىل خترج ال أن تحلف ذاإف ،هنريوغ واجزاأل إىل بالنسبة الفحاأل من كذل ريغ إىل

   .مثإ وال فارةك وال اخلروج هلا جاز اخلروج إىل احتاجت مث جائزاً احللف انكو

 بعتق حلفت امرأة عن )عليه السالم( احلسن أبا سألت :قال ،احلجاج بن الرمحن عبد ىرو فقد

 رسلي فلم ،هايف هي يتال رضاأل ريغ ببلد وهو أبداً زوجها إىل خترج ال أن اهللا تيب إىل وباملشي قهايرق

 اإف غضىب انتك وان :)عليه السالم( فقال ،نفقة ىعل تقدر ومل دةيشد حاجة واحتاجت نفقة هايلإ

 ال كذل أن علمت ولو ،كذل عيتستط وهي طائعة إليه خترج ال أن تنوي وهي حلفت ثيح حلفت

   .)٣(برأ اهذ فإن نهايمي يف ءشي هايعل سيول زوجها إىل خترج ،حتلف مل هلا نبغيي

 الصالة هيعل( جعفر أيب عن ،زرارة ىرو فقد ،ئاًيش هلهأل شتريي ال أن حلف إذا ما حال كذلكو

 سيول هلم شتريفل :قال ،ئاًيش هلهاأل شتريي ال أن املغلظة ميانباأل لفحي الرجل :قلت :قال )والسالم

  .)٤(نهيمي يف ءشي هيعل

 :تعاىلو سبحانه قوله انطباق صورة يف زوجته أو ولده أو عبده ضربي ال أن حلف إذا كذلكو

واضربوهن)٥(،   

                                                  

  . ١ميان ح من أبواب األ٤٥  الباب١٧٦ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٢٦٦ ـ ٢٦٥ ص٣٥ج: جواهر الكالم) ٢(

  . ٢ميان ح من أبواب األ٤٥  الباب١٦ ج:الوسائل) ٣(

  . ٢ميان ح من أبواب األ١٣  الباب١٣٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  . ٣٤اآلية : ءسورة النسا) ٥(



١٨٨

 سافرت :قال العطار حممد ىرو فقد ،ريخ كالتر أن ىرأ مث بيللتأد والولد العبد ضرب أراد أو

 :)عليه السالم( جعفر أبو فقال ،هريغ إىل فخالفه ءبشي غالمه فأمر ةكم إىل )عليه السالم( جعفر أيب مع

غالم اي كنضربأل واهللا، فلم كغالم لتضربن حلفت كنإ كفدا جعلت :فقلت ،ضربه أره فلم :فقال 

   .)١( ىللتقو أقرب تعفوا نأو :قولي اهللا سيأل :فقال ،ضربته كأر

 تبتغي كل اهللا أحل ما حترم مل النيب هايأ اي :سبحانه بقوله مطلقاً للمقام ستدلي أن نكمي بل

صلى اهللا عليه ( النيب حلف فقد ،)٢(مكأميان حتلة مكل اهللا فرض قد ميرح غفور واهللا كأزواج مرضات

 يف ورةكمذ قصة يف باحلنث وتعاىل سبحانه اهللا أمره أفضل كالتر انك ملا نكل ،زوجاته بعض لرضا )وآله

   .ريالتفاس

 من شتريي ال أن حلف إذا ماك ،بعض دون اًريخ بعضه انك بأن نيميال متعلق لفختا لوه مث إن

 هذا يف زوجته طأي ال أن حلف أو ،مرجوحاً ولبعضه راجحاً متاعه لبعض ءاالشترا عدم انكو ،ئاًيش ديز

 جواز القاعدة ىمقتض انك ،كذل أشبه ما أو ،بعض دون راجحاً ايليالل بعض يف الوطي انكو ،سبوعاأل

   .الراجح دون املرجوح إىل بالنسبة احلنث

 انك أو ،انكم دون راجحاً انكم يف أو ،زمان دون راجحاً زمان يف انك إذا ما ليك علمي ومنه

  .الراجح إىل بالنسبة احللف كتري نهإف ،ةيخصوص دون راجحاً ةيخبصوص

 تابعاً مكاحل انك ،سكبالع أو رياخل عدم وزعم اًريخ انك ذاإف ،بالواقع إالّ اعتبار ال أنه الظاهر مث

   ونقض ةيرياخل زعمإذا  أما ،للزعم ال للواقع

                                                  

  . ١ميان ح من أبواب األ٣٨  الباب١٦ ج:، الوسائل٢٣٧سورة البقرة، اآلية ) ١(

  . ٣٧٥ ص٢ ج:تفسري القمي: انظر. ٢اآلية : سورة التحرمي) ٢(



١٨٩

 ومن ،نيميال حلفه جهة من ،احتماالن ،ال أو فارةكال هيعل فهل ،ةيرياخل خالف ظهر مث نيميال

   .قرباأل هو وهذا ،تهميرؤ ةيفاك معناه للناس األمر اليكإ أن جهة

  .احتماالن بعده احلنث جواز ويف

 عنده تحققي مل فما ،للموضوع تابع مكاحل نأل ،كذل له زجي مل احلنث ةيرجحأ يف كش ولو

  .احلنث جبواز مكاحل تحققي مل عاملوضو

 العوارض لبعض ايالدن يف ولو أرجح انك لو التسري كتر بأن صرح اخلالف يف خيالش مث إن

 ما انك نيالد حبسب أرجح التسري انك لو بأنه ةيفاكال هيعل لكوأش ،بالفعل وحنث نيميال انعقدت

 ىعل همايإطالق الكل مورد فال ،رياخل أنه ىسمي مبا منهما رجحاأل الحظي أن نبغيي نكل ،الًكمش رهكذ

   .هاريوغ املتعة إىل بالنسبة احلال كذلكو ،وييوالدن ينيالد حيالترج تعارض من تقدم مايف عرفت ما

 تساوي أو رجحانه نيميال صحة يف اعترب التسري كتر ىعل حلف ذاإف( :كاملسال يف قال ولذا

 :قال مث ،)بالفعل وحنث نيميال انعقدت وارضالع لبعض ايالدن يف ولو أرجح هكتر انك فلو ،هيطرف

 الإو فصاعداً ةيالثان جيتزو رهيك ال أنه جيالتزو كتر ىعل المرأته نيميال انعقاد عدم من دياستف ورمبا(

 راهةكال ريتقد ىوعل ،بالعدل نفسه من وثق مبن املسألة يف نيالقول أصح وهو هكتر ىعل نيميال انعقدت

 ،هجيتزو رجحان نفي قتضيي لعارض حقه يف نيميال نعقدي ممن احلالف ونك ىعل نيميال انعقاد ملحي

   .)الراجحة موراأل من ريثك كتر ىعل نيميال فرض ماك

  .راهكذ ماك وهو اجلواهر دهيوأ

 مايف إالّ أدلتها طالقإل ،واملتعة والرابعة والثالثة بل ،ةيالثان استحباب احكالن تابك يف رناكذ وقد

 نهكل ،داًيمتزا ًءاشتها كذل أشبه ما أو الشاي أو الدخان أو الطعام أو اجلماع ىشتها ولو ،ليبالدل خرج

   الفعل يف رياخل فهل ،هاكتر ىعل حلف وقد مسعةً له ضار أو بدناً له ضار



١٩٠

 إذ ،عرفاً منهما رجحاأل بعدي ال انك نإو ،احتماالن ،ضرره انكمل كالتر أو ،دياملتزا اشتهائه انكمل

 نيالد هذان إ :)صلى اهللا عليه وآله( قال ،الرفق أدلة شملهيو ،ريخ أيضاً دةياملتزا رغبةال النفس ءعطاإ

   .برفق هيف فأوغل قيرف

  



١٩١

 واهللا :قال لو ماك ،ريالغ فعل ىعل  ـنيميال أيـ  نعقدي ال( :الشرائع يف قال: )٢ مسألة(

  ).املقسم وال هيعل املقسم يف تنعقد ال اإف ،لتفعلن

 عدم ىعل دليو ،املناشدة نيميب ىتسم اليت نيميال هو وهذا ،إشكال وال خالف بال( :اجلواهر ويف

   .)هريوغ صلاأل انعقاده

   :اتيالروا متواتر هريبغ واملراد

 عن لئس :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،ناأصحاب من واحد ريوغ حفص رواه ما مثل

   .)١(رامهكإ أراد امنإ ءشي هيعل سيل :قال ،هيأخ ىعل قسمي الرجل

 فلم لكأيل الطعام يف الرجل ىعل قسمي الرجل عن سألته :قال ،اهللا عبد أيب بن الرمحن عبد وعن

 ىعل لفحي اليت يف فارةكال :فقال ،فارةكال هايف جتب اليت نيميال وما فارةك كذل يف هيعل هل لكأي

   .)٢(نهيمي عن رفّيكف له بدوي مث هيشتري وال عهيبي ال أن املتاع

 يف الرجل ىعل قسمي الرجل عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا سألت :قال ،عنه ىخرأ ةيروا ويف

   .)٣(ال :قال ،فارةك كذل يف هيعل هل معه لكأي فلم معه لهكأي الطعام

 كأسأل :امرأته له قالت رجل عن )السالم عليهما( أحدمها سألت :قال ،مسلم بن حممد وعن

   .)٤(عنها عفوي أو ضرباً وجعهاي :قال ،لقتينط ما إالّ اهللا بوجه

 هلا أخت ىعل دخلت املختار ابن جد اهللا عبد أختن إ :قال ،هيأب عن ،نيأع بن كريب ابن وعن

 ،أبداً كلمتك أو تفطري ملن إ حرة يتيجار :هاأخت فقالت ،فأبت ،فطريأ :هاأخت هلا فقالت ضةيمر وهي

   ،فطرتأن إ حرة يتيجار :فقالت

                                                  

  . ١ميان ح من أبواب األ٤٢  الباب١٦ ج:الوسائل) ١(

  . ٢ميان ح من أبواب األ٤٢ اب الب١٦ ج:الوسائل) ٢(

  . ٣ميان ح من أبواب األ٤٢  الباب١٦ ج:الوسائل) ٣(

  . ٥ ح٤٢  الباب١٧٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(



١٩٢

 مثل يعل :فقالت ،تفطري ملن إ كنياملسا يف مايل لكو اهللا تيب إىل املشي فعلي :ىخراأل فقالت

 ءبشي سيل لهك هذان إ لمهاكفلت :فقال ،كذل عن )عليه السالم( جعفر أبو لئفس ،أفطرتن إ كذل

   .)١(طانيالش خطوات هو مناإو

 ىعل الرجل أقسمإذا  :)السالم اعليهم( نياحلس بن علي عن ،سنان ابن مرسل يف ما أن علمي ومنه

 العامة بعض ىلفتو ةيالتق ىعل أو الندب ىعل حممولما إ ،)٢(نيمي فارةك املقسم ىفعل قسمه ربي فما هيأخ

  .رسالاإل انكمل للعمل صاحل ريغ نفسه يف اخلرب أن مع هذا ،هيعل بوجوا

 بريأف :)عليها السالم (نبيز هختأل )والسالم الصالة هيعل( نياحلس قول الوجوب عدم ديؤيو

 .قسمي

صلى ( النيبن إ :عازب بن ءبرا رواه ملا ،قسمه يف برارهإ للمخاطب ستحبي نكول :كاملسال ويف

 الداعي جابةإو السالم ورد العاطس تيوتسم اجلنازة واتباع ضياملر ادةيبع :بسبع أمر )اهللا عليه وآله

   .)٣(املظلوم ونصر القسم برارإو

 هيعل املقسم ىعل الوجوب عدم يف فرق وال ،أيضاً االستحباب ىعل داللة خرأ اتيارو ويف :أقول

   .هريوغ صللأل ،ال أو برارباإل عدهيأن 

 مناإو ،ةيالغ تقع بل ،ءالسما صعدنأل واهللا :قولهك ،ليمستح ىعل نعقدي وال( :الشرائع قال مث

  ).وقوعه نكمي ما ىعل تنعقد

  .إشكال وال خالف بال :اجلواهر ويف

 شرعاً أو ،الشرائع مثالك عادة أو ،نيضيالنق جمعك عقالً لياملستح ونيك أن نيب فرق ريغ من

  .كذل أشبه ما أو ،زوجة الزوجة مأ اختاذك

 ال نيميال أن ىعل النصوص داللة من تقدم ما ،الضرورة بل الوضوح إىل ضافةباإل كذل ىعل دليو

   .نيالطرف متساو مباح أو طاعة فعل أو ةيمعص كتر هيف مايف إالّ تنعقد

                                                  

  . ٦ ح٤٢  الباب١٧٥ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  . ٤ميان ح من أبواب األ٤٢  الباب١٧٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .  الطبعة القدمية١٩  سطر١٩١ ص٢ ج:مسالك األفهام) ٣(



١٩٣

 كوذل ،)عجزيف السنة هذه يف حجيل لفحي أنك ،نيميال احنلت العجز جتدد ولو( :الشرائع قال مث

   .فيلكالت به تعلقي ال ومثله مقدور ريغ احللف متعلق نأل

 دياملق ريغ يف العجز بعد القدرة جتددت فلو ،احللف بوقت ال العمل بوقت االعتبار أن علمي ومنه

  .وجب خروجه قبل هيف أو قتبالو

   .إشكال وال خالف بال اجلواهر ويف

 ال نهإف ،فيلكللت رافعاً ضرراً أو حرجاً أو عسراً باحللف العمل انك إذا ما حال ظهري تقدم ومما

 ةياجلعل االلتزامات عن فضالً ةياألول ةيهلاإل فيالكالت ترفع ورةكاملذ موراأل أن الواضح من إذ ،ءالوفا بجي

 هيعل احمللوف انك ذاإف( :قال السبزواري ديالس كبذل صرح وقد ،عيللجم شامل دلةاأل وعموم ،ةياخللق

 مث حدوثاً كذلك نيك مل فإن ،ءالوفا لوجوب موضوع فال نيميال نعقدي ال حدوثاً اًيحرج أو عسراً

   .)موضوعه لزوال قهراً ءالوفا وجوب سقطيف ،نحلي كذل عرض

 أو اجلهل حال يف ءالوفا كتر أو ،ملجئاً أو مضطراً أو ءالوفا كتر ىعل رهاًكم انك لو ما علمي ومنه

 ،هيلإ اضطر أو هيعل رهكأ أو حلقه يف وجرأ مث ءاملا شربي ال أن حلف إذا ماك ،أشبه ما أو النوم حال يف

   .ةمثلاأل من كذل ريغ إىل ،النوم حال يف أو حلقه يف ءاملا فدخل ءاملا يف سقط أو ،فشرب احللف ينس أو

 ىعل نيميال يف داخالً هكتر ونيكف ،اضطر أو هيعل رهكأ ما بعض عمل وجوب إىل ضافةباإل هذا

   .ءوالبقا للحدوث الشامل مثله انعقاد عدم ىعل اتيالروا تواترت وقد ،اهللا ةيمعص

   اًيهد ماهلا جعلت امرأة عن لئس أنه )السالم عليهما( أحدمها عن ،مسلم بن حممد فعن



١٩٤

 من وشبهه هذا مناإ ،ءبشي هذا سيول لمهاكت :قال ،أبداً هاأخت لمتكن إ حراً اهل كمملو لكو

   .)١(طانيالش خطوات

 سيل :قال ،حبجة ءيجي فهو مهأ أو أباه لمكن إ حلف رجل يف )عليه السالم( اهللا عبد أيب وعن

   .)٢(ءبشي

 حلف رجل عن سألته :قال ،)عليه السالم( الرضا احلسن أيب عن ،شعرياأل سعد بن ليمساعإ وعن

 ةيقطع يف نيمي وال ةيمعص يف نذر ال :)صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول قال :فقال ،رحم عةيبقط

   .)٣(رحم

 وال حرام ليحتل يف نيمي وزجي ال :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،الشامي عيالرب أيب وعن

   .)٤(رحم عةيقط وال حالل ميحتر

 حرام ليحتل يف نيمي جتوز ال :قولي )عليه السالم( اهللا عبد أبا مسعت :قال ،سنان بن اهللا عبد وعن

   .)٥(رحم عةيقط وال حالل ميحتر وال

 اتيالروا نةيبقر ،وحنوه جيالتزوك حالالً ونيك أن الشارع أراد ما ميحتر احلالل ميبتحر واملراد

 ومي إىل حالل حممد حالل من بيقر فهو ،تقدم ما ىعل املباح طريف أحد ىعل احللف جواز ىعل الدالة

 الواجب شملي ثيح ،حممد حرام قبال يف الثالثة حكاماأل شملي ثياحلد هذا نعم ،)٦(امةيالق

   .الثاين وفعل األول كتر رمحي إذ ،واحلرام

 املشي هيعل جعل رجل عن أمسع وأنا )عليه السالم( اهللا عبد أبو لئس :قال ،ءالربا بن عمرو وعن

   أيب لمكأ ال أن ظيغل نيمي لكب وحلف :قال ،يواهلد اهللا تيب إىل

                                                  

  . ميان من أبواب األ١١  الباب١٢٩ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  . ٣ميان ح من أبواب األ١١  الباب١٦ ج:الوسائل) ٢(

  . ٥ميان ح من أبواب األ١١  الباب١٦ ج:الوسائل) ٣(

  . ٦ميان ح من أبواب األ١١  الباب١٦ ج:الوسائل) ٤(

  . ٧ميان ح من أبواب األ١١  الباب١٦ ج:الوسائل) ٥(

  . ٤٧ ح١٢٤ ص١٨ ج:الوسائل: انظر) ٦(



١٩٥

 مث أبداً تيب سقف اهيإو ينيؤوي وال أبداً اخلوان ىعل معي لكأي وال خبزاً له أشهد وال أبداً

 رحم عةيقط لك :قال ،كفدا جعلت ال :قال ،ءشي أبقي :)عليه السالم( اهللا عبد أبو له فقال ،تكس

   .)١(ءبشي سيفل

 شيمي أن اًأميان هيعل جعل رجل عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا سألت :قال ،مهران بن مساعة وعن

 أو قرابة قطع أو رحم ذا أو أخاه أو مهأ أو أباه لمكن إ منه اًيهد أو نذراً أو عتقاً أو صدقةً أو عبةكال إىل

   .)٢(ةيمعص يف نيمي وال ،نيميال قبل اهللا تابك :فقال ،فعله له صلحي ال أمر أو هيعل ميقي مأمث

 اي أدين :وقالت هلا قرابة ذا أو هاأخت ىعل حلفت املختار آل من امرأةن إ :مسلم بن حممد وعن

 ال وأن كمتل ما وعتق احلرام اهللا تيب إىل املشي هايعل وجعلت فحلفت ،ال :فقالت ،معي ليكف فالنة

 بن عمر فحمل ،كذل مثل ىخراأل فقالت ،داًأب خوان ىعل معها لكتأ وال أبداً تيب سقف اهايإو تظلها

 ظلهايول لكفلتأ هلا قل ،ذا يف قاض أنا :فقال ،مقالتهما )والسالم الصالة هيعل( جعفر أيب إىل حنظلة

 خطوات من هذه فإن كذل إىل تعد وال را اهللا لتتقو تعتق وال متشي وال تيب سقف اهايإو

   .)٣(طانيالش

   .)٤(رحم عةيقط يف وال غضب يف نيمي ال :قال )عليه السالم( هللا عبد أيب عن ،سنان ابن وعن

 ،قرابة ذا لميك ال أن نيميب حلف رجل يف قالنه إ ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،احلليب وعن

   .)٥(هيعل حلف الذي لميكفل ،ءبشي سيل :قال

   .)٦(رحم عةيقط يف وال ،اهللا ةيمعص يف نيمي ال :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،علي وعن

                                                  

  . ٨ ح١١  الباب١٣١ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  . ٩ميان ح من أبواب األ١١  الباب١٦ ج:الوسائل) ٢(

  . ١٠ميان ح من أبواب األ١١  الباب١٦ ج:الوسائل) ٣(

  . ١١ميان ح من أبواب األ١١  الباب١٦ ج:الوسائل) ٤(

  . ١٢ ح١١  الباب١٣٢ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(

  . ١٣ ح١١  الباب١٣٢ ص١٦ ج:الوسائل) ٦(



١٩٦

 نحري أن حلف رجل عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا سألت :قال ،اهللا عبد أيب بن الرمحن عبد وعن

   .)١(طانيالش خطوات من كذل :قال ،ولده

 بن حممد وعن ،)عليه السالم (اهللا عبد أيب عن ،حازم بن منصور عن ،هريتفس يف اشييالع وعن

 عيني :قال مكميانأل عرضة اهللا جتعلوا وال :تعاىل قوله يف )السالم عليهما( عفرج أيب عن ،مسلم

   .)٢(مهأ لميك ال أو كذل أشبه وما أخاه لميك ال أن لفحي الرجل

 ،اهللا ةيمعص هايف ناًيمي حلف رجل يف قالنه إ ،)السالم عليهما( أحدمها عن ،مسلم بن حممد وعن

   .)٣(هجرانه ىعل حلف يالذ لميكفل ءشي هيعل سيل :قال

   .)٤(هريوغ طالق يف ءبشي سيفل ةيمعص يف نيمي لك :قال )عليه السالم( جعفر أيب عن ،وعنه

 :مكميانأل عرضة اهللا جتعلوا وال :تعاىل اهللا قوله يف )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،ربعي وعن

كذل أشبه ما أو مهأ أو أباه لميك ال أن لفحي الرجل عيني)٥(.   

 نيمي وال رحم عةيقط يف نيمي وال :)صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول قال :قال، اتياجلعفر وعن

   .)٦(ةيمعص يف نيمي وال بذلي ال مايف

صلى اهللا عليه ( اهللا رسول أن )السالم عليهم( آبائه عن ،)عليه السالم (الصادق عن ،الدعائم وعن

   .)٧(اهللا طاعة دون ماأمي علونجي قوم القوم بئس :قال )وآله

   .)٨(ستغفريفل اهللا ةيمعص يف حلف ومن :ثيحد يف قال أنه )صلى اهللا عليه وآله( وعنه

   ظلمنيل حلف أو يصلي ال أن حلف من فأما :ثيحد يف قال  أنه)صلى اهللا عليه وآله( وعنه

                                                  

  . ١٤ميان ح من أبواب األ١١  الباب١٦ ج:الوسائل) ١(

  . ١٦ميان ح من أبواب األ١١  الباب١٦ ج:الوسائل) ٢(

  . ١٧ميان ح من أبواب األ١١  الباب١٦ ج:الوسائل) ٣(

  . ١٨ ح١١  الباب١٣٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  . ١٩ ح١١  الباب١٣٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(

  . ١ميان ح من أبواب األ٧  الباب٥٠ ص٣ ج:املستدرك) ٦(

  . ٢ميان ح من أبواب األ٧  الباب٥٠ ص٣ ج:املستدرك) ٧(

  . ٣ميان ح من أبواب األ٧  الباب٥٠ ص٣ ج:املستدرك) ٨(



١٩٧

   .)١(فارةك وال هيعل حنث وال كذل من ئاًيش فعلي فال املعاصي من ئاًيش فعلنيل أو خوننيل أو

 لمكن إ :قال رجل يف ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،اهللا عبد أيب بن الرمحن وعبد زرارة وعن

   .)٢(ءبشي سيل :قال ،حبجة حمرم فهو مهأ أو أباه

 زوجها مع خرجتن إ كنياملسا ىعل مباهلا تصدقت امرأة )عليه السالم( سألته :قال ،مساعة وعن

   .)٣(ءشي هايعل سيل :قال ،معه خرجت مث

 ءايشاأل من ءشي يف اهللا تابك خالف ما لك :قالنه إ )عليه السالم( جعفر أيب عن ،ءعال وعن

   .)٤(اهللا تابك إىل رد هريغ أو نيمي من

  .)٥(فارةكال هيعل وجب فقد حراماً أو ةيمعص قربي أن حلففإن  :)عليه السالم( الرضوي وعن

   .)٦(ةيمعص ىعل وال ةيعصب ىعل وال ركس ىعل وال راهكاست يف نيمي وال :أيضاً وقال

 فإن ،منها تقرب مث حراماً أو ةيمعص من قربين أ: ه أنهب رادي األول الرضوي أن )٧(والظاهر

   .ةياملعص ابهكبارت حنث ألنه هيعل واجب فارةكال

 عطيي ،خراأل بعضها يف اطواملن ةيلكال القاعدة إىل ضافةباإل املتقدمة اتيالروا من مجلة إطالقو

 ال أو ،سقف اهيإو ظلهي ال أو ،معه لكأي ال أن حلف أو ،مسلم مع لمكالت عدم ىعل احللف صحة عدم

   ،ستقبلهي ال أو ،زوجهي ال أو ،منه تزوجي

                                                  

  . ٤ميان ح من أبواب األ٧  الباب٥٠ ص٣ ج:املستدرك) ١(

  . ٧ ح من كتاب النذر والعهد١  الباب١٨٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  . ٣ميان ح من أبواب األ٤٥  الباب١٧٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  . ١٣ميان ح من أبواب األ٧  الباب٣ ج:املستدرك) ٤(

  . ١٦ميان ح من أبواب األ٧  الباب٣ ج:املستدرك) ٥(

  . ١٧ميان ح من أبواب األ٧  الباب٣ ج:املستدرك) ٦(

  ). قدس سرهمنه (صحت النسخة  إن )٧(



١٩٨

  .املسلم ىعل للمسلم اليت احلقوق من كذل ريغ أو ،ضهيمر عودي ال أو ،جنازته عيشي ال أو

 يف وقوعهما وجبي معه لمكالت انك إذا ماك ،احللف صح راجحة ةجه كهنا انتك إذا نعم

 .كذل أشبه ما أو مثالً نيشابك ،ةيمعص



١٩٩

  

  فصل 

   والمشرب لكالمأ في المتعلقةفي األیمان 

  

   :فروع هيوف

 ،ءالوفا لزمه حلمها من لكأي وال له عرت لنب من شربي ال أن حلفإذا ( :الشرائع يف قال :األول

   .)كذل إىل احلاجة مع الّإ ارةفكال وباملخالفة

إذا  إالّ فارةكال موجب واحلنث ،هيطرف يف منعقد املباح ىعل احللف نأل سابقاً وجهه عرفت وقد

 وقد ،استدامةً أو ًءابتدا احلاجة ونكت أن نيب فرق ريغ من ،اًيدن أو ناًيد اخلالف يف رجحان كهنا انك

 انك ذاإف سكالع وحال ،بطلي أو نعقدي ال ثيح استدامةً أو ًءابتدا منه اًريخ هريغ انك إذا ما مكح تقدم

   .نعقدي ال كذل ستحبي ثيح بدنه يتقو وجبي ألنه اًيدن أو ،ةيضحواأل ياهلدك ناًيد راجحاً لكاأل

   .)ةيروا ىعل أوالده إىل ميالتحر يسري ليوق ،ميالتحر تعداهي وال( :الشرائع قال مث

 أو للبنها شرباً أو للحمها اًكتر أو الًكأ أوالدها إىل بالنسبة ازاًكارت ولو قصد كهنا انكن إ :أقول

 أشبه وما البعرة وحرق الظلف استعمال أو استعماله أو صوفها من املنسوج لبس حال كذلكو ،اًكتر

   :قوالن هيفف ازكارت نيك مل نإو ،فهو



٢٠٠

   .ولدته امم العرتة نفس ريغ إىل عرفاً اللفظ مشول لعدم ،ميالتحر عدم :األول القول

 قلت ،ةيعط بن ىسيع ةيلروا ،ةيالسرا دياجلن وابن تباعهأو خيالش إليه ذهب الذي :الثاين والقول

 من وعندي فبعتها حلمها من لكآ وال عرتي لنب من شربأ ال أن تيآل ينإ :)عليه السالم( جعفر يبأل

   .)١(منها اإف حلمها من لكتأ وال لبنها من تشرب ال :فقال ،أوالدها

 ،السند فةيضع اإف ،ا العمل نكمي ال داألوال إىل الساري ازكاالرت ىعل حتمل ملن إ ةيالروا نكل

 وهو مكاحل بن اهللا عبد أيضاً هيوف ،سندها يف نيآخر مجاعة مع ،احلال جمهول ةيعط بن ىسيعإذ 

   .املشهور عنها أعرض ولذا ،فيضع

 يف متردد أنه ،ايفكال يف ما خصوصاً خبارباأل عملي وهو الوسائل صاحب عنوان من ظهري بل

 هل حلمها من لكأي وال له عرت لنب من شربي ال حلف من مكح: (ـب الباب عنون ثيح ،املسألة

  ).أوالدها إىل ىتعدي

 منفردة ،منها كشكوال والزبد والسمن قطواأل باجلنب الفرض يف حنث ال بل :اجلواهر ويف

   .قةيحق اللفظ مدلول إىل تنصرف طالقاإل عند نيميال  إذالصدق لعدم ،ببعض بعضها وممزوجة

 وأمثال خلفتاملك احلالل والدم والشحم ةيالل مثل هيعل احمللوف شملي أنه املقام مثل يف الظاهر مث

 انك إذا ماك نصرفي ملإذا  أما ،عماأل اللفظ هذا من املنصرف نأل ،كذل أشبه وما واملصران املعدة

 احللف انك فإن الطحالك منه احلرام لكأ ذاإو ،كذل شملي مل هكتر ىعل فحلف ضرهي محراأل اللحم

   ازاًكارت ولو شملهي

                                                  

  . ١ميان حاأل من أبواب ٣٧  الباب١٧١ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٢٠١

 نهإف منه احملرم الدم شرب إذا ما حال حاله ونيكو ،احلنث بدون للحرام فاعالً انك الّإو ،حنث

   .لنب وال بلحم سيل

 العام ةينك الظاهر خالف احلالف ىنو لو :بقوله اجلواهر رهكذ ما إىل ملاعاإل قدمنا قد امث إن

 وقصد اللحم لكأي ال حلف منك ،صح الثالثة يف سكبالع أو قةيباحلق ااز أو ديباملق املطلق أو باخلاص

 مطلق وقصد مؤمنة رقبة عتقيل أو ،مؤمنة وقصد رقبة عتقنيل أو ،اجلنس وقصد حلماً لكأي ال أو ،بلاإل

   .منة هيف له ما لك قطع وقصد عطش من ًءما له شربت ال أو ،الرقبة

 نيميال انصرف اللفظ تملهحي ما ىعل احلالف ىنو ذاإف ،ةيالن إىل مياناأل يف املرجع( :ريالتحر يف قال

 طالقاإل وباملطلق العموم بالعام ىنو لو ماك صلياأل املوضوع نويي بأن للظاهر مواقفاً انك ءسوا ،هيلإ

 قصديو اللحم لكأي ال أن حلف لو ماك ،سكبالع أو اصاخل بالعام نويي بأن خمالفاً أو ،قتهيحق وباللفظ

 سألته ال أو ،رنبهأ ضربت ما عينيو فالناً تيرأ ما لفحي أو ،داًيمق ًءما قصديو ًءما شربي ال أو ،ناًيمع

 هذا لكو ،العموم به نوييو عطش من ًءما لفالن شربت ال لفحي أو ،ةريالصغ الشجرة ا عينيو حاجة

   .)هيلإ نيميال لصرف مقبول

 الدروس ففي ،الصالة بالصوم ىلونو ماك ،اللفظ تملحي ال ما ىنو لوأما ( :اجلواهر قال مث

 هيوف ،به النطق لعدم ياملنو وال ،قصده لعدم قعي ال ياملنو ريغ نأل ولعله ،همايف نيميال لغت والقواعد

 وهو ،انكن إ قنياملت ىعل منه اخلروج يف املقتصر ريالضم يف ما ىعل نيميالن إ :قوهلم طالقإل نظر

 حلف من منها اليت دلةاأل إطالق ىعل فباق هو وأما ،الغلط باالستعمال ولو منه رادي ما ركذي ال ثيح

   .مادة امللحونة لفاظاأل وحنوه ،مثالً ةيالعرب سنحي ال ممن الالفظ انك إذا وخصوصاً وحنوه ءشي ىعل



٢٠٢

   .اناألمر حصل وقد ظهارواإل القصد نيميال يف احملتاج إذ ،اجلواهر رهكذ ماك وهو :أقول

 عن سألته :قال ،)عليه السالم( الرضا احلسن أيب عن ،شعرياأل سعد بن ليمساعإ رواه ما دهيؤيو

   .)١(ريالضم ىعل نيميال :قال ،حلف ما ريغ ىعل هريوضم حلف رجل

 ما ريغ ىعل هريضمو لفحي الرجل عن )عليه السالم( احلسن أبا سألت :قال ،ىيحي بن صفوان وعن

   .)٢(ريالضم ىعل نيميال :قال ،هيعل حلف

 ال حلف لو ماك ،اللفظ تملهحي ال ما ىنو ولو( :قال ثيح ريالتحر قول يف النظر وجه ظهري ومنه

 ،االحتمال لعدم نواه ما وال ،ةيالن لعدم اللفظ مفهوم نيميال تناولي مل ،تاًيب دخلي ال وعىن ،خبزاً لكأي

 وال العموم نوي ومل امرأته غزل من ثوباً لبسي ال حلف لو ماك ،قتهيحق ىعل اللفظ محل ئاًيش نوي مل ولو

   .)اخلصوص

  .القاعدة وفق ىعل الثاين فرعه نعم

 فله ،ريالضم يف ما ىعل احللف ن أالعتبار الضوابط ىعل التوربة ةيمشروع لعل بل :اجلواهر قال مث

 فإن ،مظلوماً انكإذا  إالّ ،ةيبالتور رفعه ديرأن إ هيعل اقترحه ما ريغ آخر أمراً منه ديريو ئاًيش ركذيأن 

   .داًيج فتأمل ،احمللف الظامل ريضم ال هريضم يف ما ىعل نئذيح نيميال

 ىعل احللف نأل ،صح آخر معىن باللفظ قاصداً فحلف ،عنده ذاك جنس ال ن أالعشار حلفهأ ذاإف

 انكإذا  :قالنه إ )صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول عن ،سالماإل دعائم فعن ،الظامل ال املظلوم ريضم

   .)٣(املستحلف ةين ىفعل ظاملاً انك نإو ،احلالف ةين ىفعل مظلوماً

   لئوس قولي )عليه السالم( اهللا عبد أبا مسعت :قال ،صدقة بن مسعدة وعن

                                                  

  . ١ميان ح من أبواب األ٢١  الباب١٤٩ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  . ٢ميان ح من أبواب األ٢١  الباب١٤٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  . الطبعة احلديثة١٩١٢٧ ح١٥ ب ٥٥ ص١٦ج: ، مستدرك الوسائل٩٦ ص٢ج: دعائم اإلسالم) ٣(



٢٠٣

 ،آخر يف وزجي وال موضع يف وزجي :فقال ،نيميال يف ضمارواإل ةيالن من وزجي ال وعما وزجي عما

 ةين ىعل نيميفال ظاملاً انك إذا ماإو ،تهين ىفعل نيميال ىونو به حلف فما مظلوماً انك ذاإف وزجي ما فأما

   .)١(املظلوم

 عن سألته :قال ،)عليه السالم( الرضا احلسن أيب عن ،شعرياأل سعد عن ىرونه إ ،الصدوق وعن

   .)٢(املظلوم ريضم ىعل عيني ريالضم ىعل نيميال :قال ،حلف ما ريغ ىعل هريوضم حلف رجل

 ءغذا إىل دعا من مثل ،هيعل قصر نواه فإن خاصاً والسبب عاماً اللفظ انك ولو( :ريالتحر قال مث

 بعموم خذاأل ففي نوي مل ولو ،الظلم فزال هيف رآه لظلم بلداً دخلي ال أو ،ىتغذي ال أن ىعل فحلف

   .)إشكال السبب خبصوص أو اللفظ

 نأل ،عاماً أو خاصاً الداعي انك ءسوا ،لفظه ظاهر حسب عاملي أنه القاعدة ىمقتض نكل :أقول

  .خالفه ىعل ازكاالرت انكإذا  إالّ ،هيعل نيميال نصبيف ازكاالرت هيعل الذي هو اللفظ ظاهر

 فالن إىل ورفعه إالّ راًكمن ىري ال أو ،فعزل ذنإب إالّ رجخي ال أن للعامل حلف ولو( :قال مث

 رفعه نهكمأو تهيوال يف ركاملن ىرأ فلو ،االحنالل عدم احتمال مع ،نيميال احنالل قربألاف ،فعزل قاضيال

 أن فحلف بغزهلا امرأته هيعل متن أن مثل ةيوالن السبب لفختا ولو ،احلنث قربفاأل عزل حىت رفعهي ومل

 ماك وهو ،)ةيالن قدمت هريوغ بالثمن االنتفاع دون خاصة اللبس اجتناب ىونو ،غزهلا من ثوباً لبسي ال

   .رهكذ

   خالف ىعل لفظه ونكب علمه عدم مع خاصاً أو عاماً قصد أنه يف كش ولو

                                                  

  . ١ميان ح من األ٢٠  الباب١٤٩ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  . ١١٩ ص٢ ج:الفقيه) ٢(



٢٠٤

 انك هل أنه يف كش ولو ،اًيعقالئ  أصالًةيللن اللفظ خمالفة عدم صالةأل اللفظ ىعل عمل قصده

   .ئدالزا عدم صالةأب عمل تهيلن لفظه مبطابقة علمي أنه مع خاصاً أو عاماً لفظه

 يف الوارث أو الوصي انكو ،ءدااأل قبل مات مث املتعلق من خاص نوع هيف انك بلد يف حلف ولو

 ذاك نارهيود العراق يف انك إذا ماك ،تيامل بلد نوع من ءدااأل همايعل لزم ،آخر نوع هيف انك آخر بلد

 آخر مبقدار نارهيد ثيح ردناأل يف وارثه انكو ،مات حىت نجزهي ومل ريللفق ريدنان عشرة ءعطاإ فحلف

  .هيلإ اللفظ النصراف العراق ريدنان الوارث ىأد

 أن فالظاهر ،هاريبتغ اجلهة تريفتغ الشرائط أو انكامل أو الزمان ريتغ مث مطلقاً حلف لوأما 

 ضرهي انك إذا ماك ،املستثىن يف دخليل منه اًريخ هريغ تهيرؤ بطلهي مل نإو ،نيميال بطالإ وجبي ازكاالرت

 ال ثيح ءالشتا صار مث الضار بياحلل ىعل ازهكارت انكو اًإطالق شربهي ال أن فحلف مثالً بياحلل

 مشول لعدم الشرب له جاز بياحلل ضرهي ال ثيح اًريبك خاًيش صار أو ،حار بلد إىل انتقل أو ،ضرهي

 ،كذلك ربالش له جاز ضرره فعريف بيباحلل لطهخي ءدوا بيالطب له وصف أنه إذا ماك ،ملثله زاكاالرت

   .مثلةاأل من كذل ريغ إىل

  



٢٠٥

 ديز هيشتري ما لكبأ نثحي مل ،ديز اشتراه طعاماً لكآ ال حلفإذا ( :الشرائع يف قال: )١ مسألة(

   .)وعمرو

 ازكارت نيك مل نإو ،ازهكارت حسب عمل نياألمر بأحد ازكارت انكن إ القاعدة ىمقتض :أقول

  .جوازه صلاأل انك معاً اهياشتر ما حرمة يف كش بأن

   :وجهان منه لكباأل حنثه يف( :كاملسال يف نكل

 واحد لك ىعل انك مث ومن ،نصفه ىاشتر قد منهما واحد لكف اهياشتر ملا ماأل ،نعم :أحدمها

  .ديز اشتراه طعام من لكأ فقد نصفه ديلز انك ذاإو ،مثنه نصف

 واحد لك صختا به أحدمها ردنفي ومل اثنان هيف كاشتر ذاإف ،واحد عقد ءالشرا نأل ،ال :والثاين

 ،العرف تتبع مياناأل يف ءمسااأل نأل ،احلنث قعي فلم حدمهاأل الصفقة مليك فلم بنصفه العرف يف منهما

 ماك فهو ،وعمرو ديز اشتراهنه إ قالي ءجز لك بل ،بشرائه انفرد داًيزن إ قالي ءجز هيف سيفل نئذيوح

 ديلز داراً فدخل ،ديز دار دخلت ال :قال أو ،مرووع ديلز ثوباً فلبس ديز ثوب لبست ال حلفإذا 

   .)١()اخلالف يف خيالش ومنهم ثركواأل املصنف اريختا وهذا ،وعمرو

 ،البأس عدم صلاأل انك كش ذاإف ،ازكاالرت إىل الرجوح القاعدة ىمقتض أن من رناهكذ ومما

 ديز نسجه ثوب لبس عدم ىعل حلف لو ماك ،هيف هريغ هكفشار نيمع إىل فيضأ فعل لك حال ظهري

 عمل يف فتعاون ديز مع التعاون عدم أو ،نبيز تهاكفشار هند غزلته ثوب أو ،عمرو نسجه يف هكفشار

   .مثلةاأل من كذل ريغ إىل ،اًكمشتر وعمرواً داًيز فدرس ديلز سيالتدر عدم أو ،معاً وعمرو ديز به قومي

   ظهري ،كالش نينقوا مث ازكاالرت اتباع من رناهكذ مما ظهر فقد ،انك فكيو

                                                  

  .٢١٦ ـ ٢١٥ ص١١ج: مسالك األفهام) ١(



٢٠٦

 كياحمل وهو ،وعمرو ديز هيشتري ما لكبأ باحلنث السابق للقول املقابل خراآل القول يف النظر وجه

 اهياشتر ملا بأما الثاين القول هذا وعلل ،نيقول املسألة يف له أنكو ،سابقهك أيضاً قواه أنه املبسوط عن

 منهما لكل ثبت ولذا ،مثنه نصف واحد لك ىعل انك مث ومن ،عرفاً نصفه ىاشتر قد منهما لك انك

   .والبائع املشتري أحكام عيمج منهما لكل ثبت أنه ماك ،مهاريوغ والس وانياحل يف ارياخل

 نصفه ديلز انك فإن نئذيوح ،والغزل والنساجة ءالشرا نيب فرقي كبذل ولعله( :اجلواهر يف قال

   .)وةق من لوخي ال ولعله ،ديز اشتراه طعام من لكأ فقد

 ىعل املنصب الظهور املتبع بل ،الظهور حلصول تصلح ال االعتبارات هذه إذ ،ىفخي ال ما هيوف

 )١(بالعقود وفواأ :سبحانه قول يف مثله رناكذ ماك ،به ءالوفا الواجب نهيمي ونيك حىت ازكاالرت

 إىل عالرجو القاعدة ىمقتض انك كذلك ظهور نيك مل نإو ،ازكاالرت ىعل توقفي )مكعقود( حيث إن

  .ةيالعمل صولاأل

 عماأل أراد فإن ،منه عمرو فاشتراه باعه مث ديز فاشتراه ،ديز اشتراه ما لكأي ال أن حلف لو مث

 انك داًيز وارث ورث ولو ،كاملل عن خلروجه رمحي مل هكمل يف بعد وهو اشتراه ما أراد نإو ،هيعل حرم

 ال ألنه ،دييالتق مع صلاأل انك الثاين أو األول لوجها ىعل نهيمي أن يف كش ولو ،نيالوجه ىعل نياألمر

   .مةكحم احلل صالةأف ،هكمل يف يوبق اشتراه ما حرمة املعلوم مناإو ،هكمل عن خرج ما حرمة علمي

 ىلع اقتسماه ولو :قال ثيح ،كذل بعد الشرائع رهكذ مايف مكاحل وجه ظهري املتقدم المكال ومن

 مبا نثحي فهل ،فاقتسماه مشاعاً انك إذا منه لكباأل نثحي ال بأنه قلنا ثيح :كاملسال يف قال ،تردد

   من منشأمها وجهان ،ديز بينص من لهكأي

                                                  

  . ١اآلية : سورة املائدة) ١(



٢٠٧

 أنه منهما واحد لكل حصل ما ىعل صدقيف ،عمرو اشتراه عما زيد اشتراه ملا زييمت القسمة نأ

 اشتراه الذي هو سيل فهذا ،نيمع بالقسمة له حصل وما ،نيمع ريغ اشتراه الذي أن ومن ،اشتراه الذي

 كاملشتر ءبالشرا نهمايب كاملشتر من حقه زييمت بل ،اشتراه ما زييمت القسمة أن نسلم وال ،به نثحي فال نهيبع

  .)١()نيالقول نيب أيضاً املبسوط يف خيالش وتردد ،أقوى وهذا

   .أيضاً كاملسال قواه ما اجلواهر ىقو وقد

 مشول يف كش ولو ،رمحي مل الإو ،حرم القسمة بعد ملا حىت ازكاالرت انك فإن رناهكذ ما ىعل أما

   .ماًكحم احلل  أصلانك القسمة بعد ملا ازكاالرت

 ال أن له صحي فهل ،ديز ءما من شربي ال أن حلف لو أنه وهو ،آخر فرع حال ظهري تقدم ومما

 النيالس من ىاملرض ىعل عوضي ما بسبب أو ،معدته إىل داخل نبوبأ بواسطة أو ،نفهأ من شربي

   .العدم صلاأل انك الشمول يف كش ولو ،ازكلالرت تابع مكاحل ،الزمان هذا يف املتعارف

 قال ،وخلطاه منفرداً طعاماً منهما واحد لك ىاشتر ولو( :اجلواهر مع ممزوجاً قال الشرائع مث إن

 ما لكأنه  أعلمي النصف عن ادةيبالز ألنه همايتساو فرض مع حنث النصف عن ادةيز لكأن إ :خيالش

 ال وجه ىعل اخللط ونك فرض فمع ،هيعل احمللوف حتقق العلم مدار أن ىعل ًءبنا حسن وهو ،ديز اشتراه

   .)فال الوإ ،معه الوقوف اجته النصف ىعل ادةيبالز إالّ كذل معه تحققي

   :مخسة أقواالً هيفن إ :اجلواهر وتبعه كاملسال ويف

   .تقدم ما املصنف واستحسنه اخلالف يف خيالش ارهختا الذي وهو :أحدها

 فصار ،ديز اشتراه بأنه منه ءشي إىل شارةاإل نكمي ال ألنه ،لهك لكأ نإو نثحي النه إ :هايوثان

   .تقدم ما ريبتقر هريغ مع ديز اشتراه لو ماك

   خراآل اشتراه مما ونيك أن نكمي الًيقل احمللوف من لكأن إنه إ :وثالثها

                                                  

  .٢١٧ ص١١ج: مسالك األفهام) ١(



٢٠٨

 تحققي ألنه نثحي نيفكوال فكالك صاحلاً قدراً لكأ نإو ،نثحي مل احلنطة من نيواحلبت احلبةك

   .لنا نيتعي مل نإو ديز اشتراه مما هيف أن عادة

 املمتزج شبهي ما أو والعسل اللنبك عاًيما انكن إ الطعام أن وهو ،آخر بوجه ليالتفص :ورابعها

 علمي لهكأ ءشي فأي ،ببعض هابعض جزائهأ عيمج الطختاو المتزاجه ،هريثكو لهيقل لكأل حنث قيالدقك

 اشتراه مما ديأز لكأي حىت نثحي مل واخلبز والرطب التمرك زاًيمتم انك نإو ،ديز اشتراه مما ءجزاأ هيفأن 

   .املختلف يف العالمة اريأخت وهذا ،املمتزج عن وانتفائه زياملتم يف نياالحتمال لدخول ،عمرو

 مل أنه ىعل قطعي ال بأنه هيعل واحتج الرباج ابن هارختا ،مطلقاً منه لكباأل نثحينه إ :وخامسها

  .ديز طعام من لكأي

 الإو ،فهو انك فإن ،املسألة يف ازكاالرت تدخل من رناهكذ ما أيضاً هنا القاعدة ىمقتض نكل

   .نظر حمل رناهكذ ما مقابل يف قوالاأل هذه أدلةو ،مةكاحمل هي ةيالعمل صولفاأل

 إذا ماك اًيطول أو ،ءاالشترا مسألةك اًيعرض األمر انك ءسوا ،لةاملسأ شباهأ حال ظهري تقدم ومما

 من الرهن تابك يف حتقق ملا ،آخر رهناً وعمرو رهناً ديز فرهنها ،ديز رهنها دار يف لسجي ال أن حلف

 هذا ديز لكيو رهن نأك ،ينيعرض الدار لكل الرهنان انك ءسوا ،واحد ءشي ىعل الرهون تعدد جواز

 ،ديز ىعل عمرو رهن أو ،عمرو ىعل ديز رهن بتقدم اًيطول أو ،نيمتقارن رهناً آخر انإنس لكيوو رهناً

   .صلاأل فاملرجع ازكاالرت يف كش ذاإو ،املقام مثالأ يف مكاحمل ازكاالرت أيضاً املرجعفإن 

 نقيتي أو مجعأ لهكبأ إالّ نثحي مل متره يف فوقعت نةيمع مترة لكأي ال حلف ولو( :قال الشرائع مث إن

   .)كالش مع الباقي لكبأ نثحي مل مترة منه تلف ولو ،لهاكأ



٢٠٩

 كتل لكأ قنيت أنه إذا ماك ،التمرة لكأ قنيت أمجع التمر لكأ إذا نهإف ،واضح كذل لك :أقول

 ألنه ،الباقي لكبأ حنث نيك مل مترة التمر جمموع من تلف ذاإو ،احلنث إىل قاًيطر نيقيال انك التمرة

   .ال أو هاكتر ىعل احمللوف التمرة كلت لكأ هل أنه يف كشي

 إذ ،به نثحي الذي نهإف مجعأ(: )لهاكأ قنيت أو( الشرائع قول عند اجلواهر قول وجه عرفي ومل

 عرف ونيكأن  إالّ ،احلبة إىل بالنسبة وعدمه الرمان لكأ يف المكال ذاكو ،هلا الًكأ سيل بعضها لكأ

  ).الصدق يقتضي

 ونيكأن إالّ ( لقوله وجه فهمي مل أنه ماك ،)لهاكأ( الشرائع لفظة بعد )مجعأ( لمةكل حمل الإذ 

 احلبة إىل بالنسبة الرمانة لكوأ ،المهك مفروض يف الصدق يقتضي عرف أي إذ )الصدق يقتضي عرف

 واملشمشات والتفاحات ناتيالت جمموع إىل بالنسبة أرز حبة أو مشمشة أو تفاحة أو نةيت لكوأ

  .كذلك رزاتواأل

 من لهاكأ عدم ىعل احمللوف التمرة انتك لو ماك ،حنثاً انك عياجلم لكأ بدون العلم ضفر لو مث

 لكفأ ءومحرا ءسودا متور يف ءسودا مثالً انتك إذا ماك ،خمتلفة أجناس يف ووقعت خمصوص جنس

   .واضح هو ماك حنث ،هيعل احمللوف هيف املشتبه جنس جمموع

 مائة يف مترة وقعت ذاإف ،املقدمة باب من االجتناب وجوب مسألة ريغ احلنث مسألة أن ىفخي وال

 من كذل نكل ،حمصورة هايف الشبهة انتك مورد لك يف كذلكو ،عهايمج عن االجتناب بجي نهإف مترة

 تحققي مل مثالً املائة من مترة نيوتسع تسعاً لكأأنه إذا  أما ،الواقع ليلتحص مقدمة مجايلاإل العلم باب

   .باحلنث علمه لعدم ،للواقع صادفاًم انك نإو ظاهراً احلنث

 لةياحلل اشتبهت لو ما نيوب هذا نيب والفرق( :قال ثيح ،كاملسال قول يف النظر وجه علمي ومنه

   ةيأجنب اشتبهت أو ،عياجلم ميبتحر مواكح ثيح اتيأجنب ءبنسا



٢١٠

 صلباأل عمالً احكالن رمحي نهايبع تعلم مل فما ،لةياحلل عدا ما ميحتر احكالن يف صلاأل أن بزوجاته

 التمرة لكأ جواز صلاأل إذ ،سكبالع مرهاأ فإن هايعل احمللوف التمرة خبالف ،حياملب السبب ثبتيأن إالّ 

 املشتبهة اددعاأل من نظائره يف القول ذاكو ،احلل  أصلىعل ىبقي علمي ال فما ،باحللف هميحتر علم ماإالّ 

 ثيح من هذا ،وجناسة وطهارة وحرمة حل من صلاألب هيف عملي نهإف ،مكاحل يف هلا املخالف هاريبغ

 واستقرب ،املصنف طلقهأ الذي وهو كذل املشهور ،احلنث لعدم الزم التناول حل وهل ،وعدمه احلنث

 ،هيف حرج فال املظنون الضرر عن احتراز ألنه ،هكتر شقي ال الذي احملصور اجتناب وجوب العالمة

   .))١(احلالل احلرام غلب الّإ واحلرام احلالل اجتمع ام :)صلى اهللا عليه وآله( قوله دهيؤيو

  .احملصورة الشبهة عن االجتناب مسألة ريغ احلنث مسألة أن عرفت قد ذإ

 لكأ احملصورة يف االشتباه انك فإن ،فاشتبهت مترة لكبأ حلف بأن الفرض سكانع لوه مث إن

 ماك عياجلم لكأ يف حمذور انك أو احملصور ريغ يف االشتباه انك نإو ،لهكأ يف حمذور نيك مل إذا عياجلم

 والشارع مجايلاإل العلم أطراف يف عقالً االمتثال قيطر ألنه ،نكمامل بالقدر لكأ مثالً ضرراً له سببإذا 

 حسب ثالث أو نيجهت إىل صليي نهإف جهات أربع إىل الصالة من نكتمي مل إذا ماك فهو ،هريغي مل

   .قدرته

 ،ازكلالرت تابع بعضه لكأ إىل بالنسبة وعدمه احلنث فوقوع ،فاًيرغ لكأي ال أن حلف لوه مث إن

 لكبأ حنث منه ءشي أي لكأ عدم انك نإو ،البعض لكبأ نثحي مل لكال لكأ عدم احللف انكفإن 

   .البعض

                                                  

  .  الطبعة احلديثة٢٧٢ ص٢ ج:البحار) ١(



٢١١

 أشبه ما أو هكالفوا من أو التمور من اموعة هذه لكأي ال أن حلف لو أنه يف المكال عرفي ومنه

  .هكالفوا كتل بعض أو التمور بعض لكأ إىل بةبالنس كذل

 انك البعض إىل حىت بالنسبة أو اموع ثيح من لكال إىل بالنسبة انك حلفه أن يف كش ولو

   .حنث وال البعض لكأ جواز صلاأل

 ،احلالل احلرام غلب الّإ واحلرام احلالل اجتمع ما: املتقدم )صلى اهللا عليه وآله( النيب قول أما

 تعرف حىت :)عليه السالم( قوله ةيالبدو الشبهات يف مكفاحمل الّإو ،مجايلاإل العلم باب يف أنه رفالظاه

   .صولاأل يف ركذ ما ىعل ،)١(نهيبع منه احلرام

  

                                                  

  . ١ ح من أبواب ما يكتسب به٤  الباب٥٩ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٢١٢

 لتحقق حنث وميال لهكأ فإن ،غداً الطعام هذا لنكأيل حلفإذا ( :الشرائع يف قال: )٢ مسألة(

 هيعل وجب انك وقد ،اراًيختا نيميال ىملقتض هيف املخالفة لتحقق كوذل ،)معجالً ريفكالت لزمهيو املخالفة

 الطعام فظحي أن هيعل الواجب إذ ،باحلنث فارةكال ىعل دل ما عموم شملهيف ،اهيإ قاعهيإل نيميبال ءالوفا

 ،فارةكال فتجب كذل إالّ احلنث معىن سيول ،خمتاراً بنفسه الرب فوت فقد لهكأ ذاإف ،نهيميب ربيل الغد إىل

   .همريوغ واجلامع واملبسوط اخلالف خمتار هو القول وهذا

 بعد نيميال مبخالفة إالّ تحققي ال احلنث بأن ضعفيو( :قال ثيح كاملسال ارهأخت ما قباله ويف

 الغد ءجمي قبل موته انكموإل ،قبله املسبب صلحي فال ،الوجوب سبب ألنه الغد قبل صلحي ومل ،انعقادها

 ،حصوله ىعل نثحي فكيف احلالف هيعل قدري ال مبا قيتعل الغد ءجمي ىعل لكاأل قهيتعل نوأل ،سقطيف

 الغد قبل فاحلاصل وباجلملة ،موجوداً انك لو لهكأ من نهكومت الغد إىل ببقائه مراعاا وجوب قوىواأل

   .)الغد حبضور تمي مناإو السبب متام ال السبب ءجز نيميبال

ن إ مراده أن ماك لهكأي موجوداً انكن إ مراده انكن إ إذ أنه ،نظر نيطالقاإل الك يف أن والظاهر

 بعده أو قبله لهكأي أن بدون غد يف لهكأي أنه مراده انك نإو ،وميال هذا يف لهكأ نعمي مل لهكآ اًيح نتك

  .وميال هذا لهكأ زجي مل

 ريتقد ىعل ذحبها مراده انك فإن ،الشاة هذه ذبح السفر من ولده ءجان إ نذر لو ما حال ذاكوه

 ذحبها زجي مل ولده ءجمي وقت إىل هايعل التحفظ مراده انك نإو ،كذل قبل ذحبها أو عهايب جاز وجودها

 عن خراجهاإو وميال لهكأ جواز القاعدة ىمقتض انك همايأ أراد أنه يف كش ولو ،هكمل عن خراجهاإ أو

   .باحةاإل صلفاأل كذل حرمة علمي مل إذ ،الولد ءجمي قبل وحنوه هكمل



٢١٣

 :بقوله أيضاً مبقالته قال الذي يكركوال ديالشه رد يف اجلواهر إطالق يف النظر وجه علمي ومنه

 لهكبأ لفكم ألنه ،الغد إىل مات لو حىت ريفكوالت للحنث ةياملقتض وصدقها نيميال خمالفة حتقق ضرورة(

 ينأ عرفاً املثال حنو من املراد ونك ركني اديك ال بل ،األمر ال به للمأمور قةياحلق يف ديق هو الذي الغد يف

 نوأل ،املوقت ليقب من سيل فهو معجالً ريفكالت ووجب وميال لهكبأ احلنث حتقق نإو ،غداً إالّ لهكآ ال

 شرائط من اليت الصوم هو انك لو بل ،وحنوه بالصوم ههيلتشب وجه فال لتهكأل غد ءجان إ منه املراد

 للصدق إالّ سيول ،أيضاً هيعل فارةكال وجوب رناكذ فقد ثنائهأ يف البطالن حصول عدم أيضاً به فيلكالت

 الذي غد إىل فيلكالت صفات ىعل يبق نإو ،هيعل لوجوا وجه نيك مل ولواله ،املقام يف املتحقق عرفاً

   .)حنث فال فيلكت ال فقبله الوجوب سبب من أنه فرض

 النهار ءأثنا يف فطاراإل وازج بعدم بعض قال ثيح ،هيالتشب باب من الصوم رهكذ أن ىفخي وال

 ،أشبه ما أو موت أو مرض أو سفر أو ضيحب هيعل وجوبه عدم كذل بعد نيتب نإو فارةكلل موجب نهأو

   .املقام يف رارهكت إىل داعي ال الشرح من الصوم تابك يف املسألة ليتفص رناكذ ثيوح

 أو وميال لهكأي أن صح ملوضوعا ءبانتفا السالبة مراده انك فإن ،غداً لهكأ كتري أن حلف إذا مث

   .هؤبقاإ هيعل بجي احملمول ءبانتفا السالبة مراده انك نإو ،غداً لهكأ بعدم نهيمي ربي كوبذل ،حنوه أو تلفهي

 عدم ىعل قدرة ال ألنه ،املوضوع ءبانتفا السالبة باب من غداً لهكأ بعدم حلفه نكمي ال :قالي ال

 لفحي أن صحي ال ماكف ،طرفان هلا انك إذا ونكت مناإ درةقالن  فإ،لكاأل ىعل قدرة نكت مل إذا لكاأل

   .له وجود ال ما لكأي ال أن لفحي أن صحي ال كذلك ريطي الأن 



٢١٤

 حلف إذا ولذا ،انريالط عدم نيوب غد لكأ عدم نيب ففرق ،مصححة اجلملة يف القدرة :قالي نهأل

 إىل وعوده نومه فترات يف لكاأل ىعل قدري ال انك نإو ،احللف صح عمره لةيط طعاماً لكأي الأن 

   .فتأمل ،أشبه وما الطعام

 ريغ من كهل ولو ،جهته من ءبشي الغد يف أو الغد قبل لطعاما كهل لو ذاكو( :قال الشرائع مث إن

   .)رفّيك مل جهته

  . )اراًيختا الغد قبل لهكأي بأن( :األول املوضع يف املتقدم المهك بعد كاملسال يف قال

   .لهكأ لو ماك القوالن هيوف ،احلالف من بسبب الغد قبل الطعام كهليأن  :الثاين(

   .قطعاً فارةك وال حنث فال ،بسببه ال قبله كهلي أن :الثالث

   .قبله تلف لو ماك مكواحل ،ارهيختا ريبغ أو ارهيختاب لهكأ من نكالتم قبل الغد يف كهلي أن :الرابع

 تهيبتفو فارةكال فتجب قطعاً حنثيف ،ارهيختاب لهكأ من نكالتم بعد الغد يف كهلي أن :اخلامس

   .وأتلفه اراًيختا لهكأي فلم بوقت دهييتق ريغ من لنهكأيل حلف لو ماك ارهيختاب الواجب

 ىمبقتض خاللهإ من ،وجهان حنثه ويف ،ارهيختاب ال له نكالتم بعد الغد يف كهلي أن :السادس

 له وقت الغد عيمج نأل ،هأخريت الشارع له جوز قد موسع الوقت أن ومن ،خمتاراً انعقادها بعد نيميال

   .)أخريالت يف مقصراً سيفل

 ماك الثالثة الصورة ويف ،األوىل الصورة يف ماك ازكاالرت ىعل المكال بىني ةيالثان الصورة يف :أقول

 يف المكال عرفي كذل ومن ،الثالثةك منها الثاين الشق ويف ،ةيالثانك الرابعة من األول الشق ويف ،رهكذ

   األمر نأو ،والسادسة اخلامسة



٢١٥

   .حبنث سيل وصورة ويف حنث صورة ففي ،ازكاالرت ىعل مبين

 ،وجهان ،الغروب قبل أو احلال يف به مكحي فهل الغد يف باحلنث قلناإذا ( :قال كاملسال مث إن

  ).نيالوقت نيب مايف مات لو مايوف ،نئذيح خراجهاإ يف الشروع جواز يف املعجل وجوب فائدة ظهريو

 ،احلنث حتقق فرض بعد الغروب قبل إىل ءالبقا الحتمال وجه ال بأنه اجلواهر رهكذ ما هيف نكول

   .عرفاً للصدق فعلي ومل نكالتم بعد مات لو املطلق يف املخالفة يف احلنث عدم الحتمال وجه ال أنه ماك

 يف فارةكال هيعل جتب مل وميال ذاه يف لهكبأ الغد يف احلنث حصل لو أنه يف شكالاإل نبغيي ال نعم

  .شرطه بتحقق إالّ تحققي ال املشروط نأل ،غداً باحلنث قطع نإو بعد حنث ال إذ ،وميال هذا

 مث طالقها من نكتمي إذ ،الطعام مثل نيك مل وميال فتزوجها غداً املرأة هذه تزوجنأل حلف لو مث

 نكتمي مل طلقهاه إذا حيث إن ،الثاين الطالق بعد جالزوا نيك مل إذا مايف ،بالقسم ربي حىت غداً هاجيتزو

 احللف انك أو ائسةي املرأة انتكإذا  إالّ ،العدة زمان ءانقضا إىل تاجحي كوذل ،باحمللل إالّ هاجيتزو من

   .كذل وحنو احمللل عدة ءانقضا نايفي ال مما مثالً أشهر بعد تزوجهاي أن ىعل

 هيعل نكت مل الغد قبل مات لو احلنث تحققي ثيح وميال هذا يف الطعام لكأ فلو ،حال أي ىوعل

 نيك مل هيعل رهكأ أو وميال هذا الطعام لكأ إىل اضطر لو أنه ماك ،املقدور ريغ ىعل حلف ألنه ،فارةكال

   .نيميال رفعي وحنومها راهكواإل االضطرار أن من تقدم ملا ،حنث هيعل

 هلا وزجي ال ثيح ،غداً طلقنهايل لفح إذا ما حال عرفي غداً زواجها حلف يف المكال ومن

   ،غداً وطالقها زواجها ىعل قدري ال ثيحب انك إذا وميال هذا طالقها



٢١٦

  .حنث تزوجهاي فلم كلذل حاضرة هي انتكو غداً هاجيزوتل حلف ولو

 ،كذل أشبه وما ،مثالً فتزوجها ا هريغ زواج يف توسط بأن ،رضاها موضوع فوت سببإذا أما 

   .قعي ال ورمبا احلنث قعي فرمبا ،أيضاً ازكاالرت إىل ترجع فاملسألة

  



٢١٧

 ءسوا ،مائها من بالشرب حنث ،الفرات من شربت ال حلف لو( :الشرائع يف قال: )٣ مسألة(

   .)العرف هو األولو ،منها رعكبال إالّ نثحي ال ليوق ،ءناإب أو دهيب اغترف أو منها رعك

   :قوالن املسألة يف :أقول

 ،هنا احملقق وتبعه ،اخلالف يف خيالش ومنهم ،شرب صورة بأي ثركاأل ذهب هيلإو ،احلنث :أحدمها

 الفرات ونك واملراد ،ءلالبتدا )من( نأل تنايف ال واللغة ،كبذل منه الشرب صدق ىعل العرف لداللة

 شرب فمن بنهر ميكمبتل اهللا نإ :تعاىل قوله دهيؤيو ،واسطة ريبغ أو بواسطة انك ءسوا للشرب ًءمبد

 ،املتصل يف قةياحلق ءاالستثنا وظاهر ،)١(دهيب غرفة اغترف من إالّ مين نهإف طعمهي مل ومن مين سيفل نهم

 والشرب االغتراف وزجي مناإو ،اًيافك شرباً انتك ةيفكي ةيبأ النهر هذا من الشرب وزجي ال أنه فاملعىن

 أو نبوبأ بواسطة أو ةيبآن أو غترافاًا أو رعاًك ءاالمتال جواز عدم ةياآل من املفهوم فإن ،الغرفة بقدر

 هل امتحام ديرأ ثيح ،ةيفكي ةيبأ الغرفة قدر الشرب وجواز ،ءاالمتال حىت والشرب ءاملا يف بالدخول

   .أوىل االدة كتر ىعل فهم ال أو ،االدة ىعل صابرون فهم العطش ىعل صربوني

 نأل ،نثحي ال أنه ،والسرائر بسوطامل حمكي يف سيدرإ وابن خيالش قول وهو :الثاين والقول

  .جماز عداه وما قةًيحق رعكالك واسطة ريبغ منها الشرب

 شربت ال قال إذا ومثله ،كش إذا مايف ةءللربا املقتضي كوالش ،ازكاالرت مسألة أيضاً هنا أيتي نكل

   .وزكال من

                                                  

  . ٢٤٩اآلية : سورة البقرة) ١(



٢١٨

 نيوب الفرات من الشرب نيب فارق العرفن إ( :قال ثيح اجلواهر قول يف النظر وجه ظهري ومنه

 بل كاملسال يف نهمايب فرقي مل نإو ،الثاين خبالف منه رعكال ىعل إالّ صدقي ال األولف ،مائه من الشرب

 قلنا نإو به بأس وال منقطع ةياآل يف ءفاالستثنا نئذيفح الفرات ءما من الشرب املسألة موضوع جعل

   .)تهيمبجاز

 أو راجالً دخوهلا يف ازكاالرت جهة من كذلك انك حبماره ودخلها ،ديز دار دخلت ال :قال ولو

 نينيمتبا نيب انك ولو ،خرباآل احلنث صلحي مل قناًيمت أحدمها انكو كش ولو ،بكالرا ومن منه عماأل

   .السابقة املسائل بعض يف عرفت ما ىعل بأحدمها احلنث صلحي وال ،مقدمة االجتناب وجب

 نإو ،هايلإ صلي ومل دخلهاي مل نإو حنث حنوها ريالس قصد فإن ،البصرة إىل ريأس ال :قال ولو

   .دخلهاي ومل هايلإ صلي مل إذا هايلإ ريبالس نثحي مل دخوهلا عن أو هايلإ الوصول عن االمتناع قصد

 ءنااإل كذل داخل ءناإ يف لكأ إذا حىت حرم عماأل قصد فإن ،ءنااإل هذا يف لتكأ ال :قال ولو

 بسببها للطعام ضار ألنه حلف مناإو باملالمسة ءنااإل يف انك ما خصوص قصد نإو ،هكتر ىعل احمللوف

   .له مالمس ريغ الطعام انك إذا نثحي مل ،مثالً

 قصد نإو ،الفراش ىعل بالنوم نثحي مل واسطة بدون أراد فإن ،السطح ىعل منت ال :قال ولو

 مثل ،كذل ريغ إىل ،ريالسر ىعل جلس مث رضاأل ىعل جلست ال :قال لو كذلكو ،همايبأ حنث عماأل

 جسمه يف نأل فمه وضع ديري وقد ،ضار هءما نأل عماأل ديري فقد ،وزكال من شربت ال :قال لو ما

   .حنث نيك مل وشرب ءناإ يف هءما صب ذاإف ،بالفخار االتصال ضرهي ةيحساس

  



٢١٩

 غالباً لهكبأ العادة جرت ما إىل انصرف ،وساًؤر لتكأ ال حلفإذا ( :الشرائع يف قال: )٤ مسألة(

 ختالفاال ولعل تردد هيوف ،واجلراد كوالسم وريالط وسؤبر نثحي وال ،بلواإل والغنم البقر وسؤرك

   .)يعاد

 انك ثركواأل قلاأل نيب كوش ازكارت نيك مل ذاإف ،ازكاالرت من رناهكذ ما القاعدة ىمقتض :أقول

  .ةءالربا مكفاحمل ثركاأل إىل بالنسبة أما ،قلاأل هو قنياملت

 أفرادها بعض ىعل أو العام معناها ىعل طالقاإل عند محلها يف ءالفقها لفختا :كاملسال يف قال

 محالً األول ىعل سيدرإ وابن ،اللغة ىعل للعرف حاًيترج الثاين ىعل ثركفاأل ،شاها وما النعم يوه

 سيول العادة اختالف ىعل ختالفاال محل واملصنف ،منضبط ريغ العرف ولعل ،لغة معناه ىعل لفظلل

 ناقلة والعادة اًإمجاع قةيحق اللغة أن إىل نظراً ،اللغة مقابل يف العادة استقرت نإو واقع اخلالف بل ،ديجب

 املرجوحة قةياحلق تعارض ومع ،راجحاً ريصي أن تهيغا ،جماز المهاكو خمصصة أو ةياللغو قةياحلق عن

   .حيالترج يف شكالاإل قعي الراجح وااز

 رده ولذا ،ازكاالرت توجب األ ،مةكاحمل هي فالعادة الشرائع رهكذ ما اعدةالق ىمقتضن إ :هيوف

  :بقوله اجلواهر

 يف بير فال الإو ،االنصراف من ونهك ضرورة ،ليالقب هذا من سيل هيف حنن مان إ :أوالً هيف( 

   .)غةلّل خمالف الرأس يف عرف جتدد عدم

 العادة أهل من الصادر اللفظ انصراف يف لعادةا استقرار فرض مع له به معتد وجه النه إ :اًيوثان

   .)قةيحق ونيك وجه ىعل

 ال حلف لو ذاكو( :قال ثيح الشرائع المك يف النظر وجه ظهري ازكاالرت اتباع من رناهكذ ومما

 العادة إىل األوىل املسألة ليحن حىت نياملسألت نيب فرق أيإذ  .)عيباجلم نثحي أنه ىقوي وهنا ،حلماً لكأي

   عرفلل عيباجلم للحنث فاالستدالل ،ةيلثانا دون



٢٢٠

 ونيكو ،البحر وجراد كللسم الشامل ،)١(اًيطر حلماً لونكتأ لك ومن :تعاىل بقوله دياملؤ

  .هإطالق ىعل الوجه ظاهر ريغ، نهمايب الفرق لعدم أيضاً البحر جرادك الرب جراد

 عرف حيبترج حمتجاً ،أيضاً قواهنه إ سيدرإ ابن وعن( قال :سيدرإ والبن له اجلواهر رد أن ماك

 الذي الشرعي العرف املزبور طالقاإل ءاقتضا عدم ضرورة ،ىتر ماك هو انك نإو ،العادة ىعل الشرع

 نيواملائت لفاأل عرف مثل يف انكن إ هو الذي عرفه ىعل احملمول احلالف لفظ محل يف له ةيمدخل ال

  . )كوالسم بل قطعاً اجلراد هيف ندرجي ال نيواخلمس نيواالثن

 مع همايلإ اللحم انصراف وجبي هعرف مما كالسم حلمه أو اجلراد حلمه من إذ ،الوجه ظاهر ريغ

  .المكال هذا هيف أيتي ال ازكاالرت

 نيالذ نياديالص عرف يف ،باللحم تينئا :له قال لو أنه نشاهد ازكاالرت اتباع من رناهكذ الذي ولذا

 إذا مايف بل ،عرفهماألمر إالّ  من نصرفي مل ،كذا حلمهم ثيح اجلراد مناطق عرف أو كالسم حلمهم

   .هيلإ مرهأ انصرف خاصاً حلماً اخلاص املوىل عرف انك نكل السوق يف اللحم من قسم لك انك

 فإن ،رنباأل حلم لكأ مث اللحم لكأي ال أن حلف إذا ماك ،احلرام اللحم لهكأ حال علمي ومنه

   .ازكاالرت عدم صلاأل انك رنباأل حلم ملثل مشوله يف كش ولو ،ازكلالرت تابع وعدمه احلنث

 انك عادة نثحي ليق ولو ،الظهر بشحم نثحي مل ،شحماً لكأي ال حلف ولو( :الشرائع قال مث

  ).حسناً

   :وجهان الشحم أو اللحم اسم يف حمللّ املالصق ضيباأل الظهر شحم دخول يف :كاملسال يف قال

                                                  

  . ١٢اآلية : سورة فاطر) ١(



٢٢١

   .اهلزال عند مرحي اوهلذ ،نيمس حلمنه إ :األول ووجه

 هميعل وحرمنا :بقوله منه تعاىل اهللا استثناه وهلذا ،هيعل الشحم اسم إطالق :الثاين ووجه

   .)املتصل ءاالستثنا يف صلواأل ،)١(ظهورمها محلت ما إالّ شحومهما

 عن بل ،الشحم مثله ىعل صدقي ثيفح ،ازكواالرت العريف الصدق يف ارياملع أن عرفت قد كنكل

   .حنثاً لهكأ انك ،شحماً تهيتسم ىعل مجاعاإل سيدرإ ابن

 سيل ةيلاأل أن يف إشكال ال نعم ،بشحم جسده دهني ال أن حلف لو مايف المكال علمي ومنه

  .ةيبأل سيل الشحم أن ماك ،بشحم

 والقلب والرئة ةيلكال لكأ إىل بالنسبة ،اللحم لكأي ال أن حلف أنه إذا يف المكال علمي ماك

 يف دخوهلا يف إشكال فال نيوالرجل نيديوال الوجه حلم أما ،أشبه وما والغضروف بدكوال املعدةو ايواحلوا

  .اللحم

 أي شملي نهأو اللحم لكأي أن حلف إذا مايف المكال ظهري اللحم لكأي ال أن احللف حال ومن

   .كوكباملش تفييك ال كوكومش قنيمت انك إذا نهأو ،ازكاالرت هو زانيامل ونكو ،ءشي

 بأن وعلل حسن وهو ،نثحي :خيالش قال ،ولفظه فمضغه ،ئاًيش ذقت ال قال نإو :الشرائع قال مث

 مضغه ذاإف ،دخالهإ وعدم احللق يف دخالهإل ةيمدخل وال الفم يف ءالشي طعم كدراإ يف قةيحق الذوق

  .هيوج ريغ ولفظ ذاق إذا الصائم فطري ال ألنه به احلنث عدم فاحتمال ،ذافه فقد ولفظه

 قصدي وقد ،لكاأل الذوق عدم من قصدي رمبا إذ ،أيضاً ازكاالرت يف السابق المكال هنا أيتي نكل

 الثاين ويف ،ال مأ ذاق ءسوا لكباأل نثحي األول ففي ،متذوقاً لكاأل عدم قصدي وقد ،فقط الذوق

   نإو بالذوق

                                                  

  . ١٤٦اآلية : نعامرة األسو) ١(



٢٢٢

 ويف ،نثحي مل هبذوق شعري مل ثيحب حلقه يف صبه إذا ماك ذوق ريغ من لهكأ إذا حىت ،لكأي مل

   .حنث بتذوق لهكان إ الثالث

 بالذهاب مقدماته لهيحتص لعدم استماع بدون مسع ولو ،حنث فاستمع ،صوتاً مسعت ال :قال لو مث

  .حنث فال مثالً شعاراأل تهءقرا وقتإليه 

  .االستماع بدون نثحي مل ،استمعت ال :قال ولو

 الإو ،نثحي مل مقدماته ويف النظر يف تعمد بدون نظره وقع فإن ،هايلإ نظرت ال :قال لو ذاكو

  .حنث

 ذاكوه ،واحد اخلمس احلواس يف ارياملع إذ ،ةيجنباأل ملست ال أو اخلمر مشمت ال :قال لو ذاكوه

   .كذل أشبه ما أو تيغن ال أو لمتكت ال :قال إذا ما حال

   :قال ريالتحر يف العالمة رهكذ ما يف والرد القبول وجه عرفي ازكاالرت زانيم من تقدم ومما

 قةياحلق إىل عوده تملحيو ،املتعارف ألنه الفارسي إىل انصرافه ربقألفا اناًحير شمي ال حلف لو(

  .هةكالفا بشم نثحي وال ،والنرجس والبنفسج الوردك حيالر بيط زهر أو نبت لك وهو

 نثحيو ،نفسجالب دهن وال دهنه وال الورد ءما بشم نثحي مل بنفسجاً وال ورداً شمي ال حلف ولو

  .والبنفسج الورد ابسي بشم

  .وشبهه ضيالب من هريغ دون ياملشو لكبأ حنث ،ياًشو لكأي ال حلف ولو

  .نةيالسف وبكبر حنث ،بكري ال حلف ولو

 ىمسي وال ،اجلراد أو كالسم ضيب ال ،النعام ضيبك النادر هيف دخل ،ضاًيب لكأي ال حلف ولو

   .)وانياحل ضيب ريغ ضاًيب

  



٢٢٣

 ىعل ابهذأ لو ذاكو ،حنث اخلبز مع لهكفأ ،مسناً لتكأ ال :قالإذا ( :الشرائع يف قال: )٥ مسألة(

   .)نثحي مل زبداً أو مسناً أو جبناً لكفأ لبناً لكأي ال أن حلف لو أما ،زاًيمتم يوبق الطعام

 أو جامداً اخلبز مع لكأ لو ما نيب فرق ال ولذا ،لكاأل ريغ والشرب ،الشرب ريغ لكاأل :أقول

 يف لكاأل دخول لعدم نثحي ال :كاملسال ففي وحنوه طعام ريبغ ذائباً شربه لو أما ،كبذل حانث نهإف باًئذا

   .ممنوع العرف وانضباط ،ديبع وهو العرف إىل نظراً ،ههنا احتماله مع الشرب

 يف بالشرب احلنث عدم صلفاأل كش ولو ،ازكاالرت إىل األمر رجاعإ عرفت ما ىمقتض نكل

  .عرفاً شرباً ىسمي لذيا الذائب

 ءايأش األ ،والزبد والسمن اجلنب مثل شملي ال نهإف لبناً لكأي ال أن حلف لو ما إىل بالنسبةأما 

 من كاملسال يف احتمله فما ،اللنب إىل راجع لكوال ،بعض إىل راجعاً بعضها انك نإو وصفةً امساً خمتلفة

 ال نعم ،نظر هيف ،ضياملخ وباقي السمن جمموعة دالزب إذ ،سكالع دون هيعل الشتماله بالزبد احلنث

 نكل ،لبناً مسي إذا ضيواملخ والرائب ءوالليب بياحلل اللنب يف دخلي أنه من كذل بعد رهكذ مايف إشكال

   .ناآل العرف يف كذلك لعله :اجلواهر يف قال نإو ،نظر ضيواملخ الرائب ةيتسم يف

 أو ،فشربه ئاًيش لكأي ال حلف ولو( :ريالتحر قول يف والرد القبول وجه ظهري املتقدم زانيامل ومن

 ،نثحي مل بالتفل ىورم الرمان وحب ركالس قصب فمص شربي ال حلف ولو ،نثحي مل لهكفأ شربهي ال

 ئاًيش طعمي ال حلف ولو ،احلنث عدم قوىفاأل وابتلعه ذاب حىت هيف يف فوضعه راًكس لكأي ال حلف ولو

 ال حلف ولو ،ازدرده نإو نثحي مل فذاقه شربهي وال لهكأي ال حلف ولو ،واملص والشرب لكباأل حنث

   لةكأ لنكأيل حلف ولو ،حنث مصه أو شربه أو لهكفأ ذوقهي



٢٢٤

 ،اللقمة إىل انصرف ضم ولو ،لكااأل من املرة وهي لةكأ الناس عدهي ما لكأي حىت ربي مل ،بالفتح

 من ىبقي حىت لكأي أن فله ،لهاكأ أنه قتحقي حىت نثحي مل هاريبغ فامتزجت رةمت لكأي ال حلف ولو

   .)واحدة املشتبه

 ذنهأ أو أنفه أو نهيع يف صبه أو به تدهن أو شربه أو لهكفأ مثالً الدهن ستعملي ال أن حلف لو مث

 ازكاالرت املناط انك نإو ،احتماالن ،استعمال الشم وهل ،استعماالً انك كذل أشبه ما أو به احتقن أو

  .عرفت ما ىعل

 انك أشبه ما أو ليسراو أو زاراًإ أو ًءقبا أو ًءعبا أو عمامةً فلبسه ،الصوف لبسي ال أن حلف ولو

 ارياملع انك كذل أشبه ما أو تفكال ىعل ًءلقاإ أو منطقةً أو ًءحذا أو جوراباً استعمله لو أما ،لبساً

   .ءشي يف اللبس من سيل ألنه ،نثحي مل حلافاً أو فراشاً استعمله لو نعم ،ازكاالرت

  



٢٢٥

 مل قاًيسو أو قاًيدق فطحنها ،احلنطة هذه من لتكأ ال :قال لو( :الشرائع يف قال: )٦ مسألة(

  ).لهكوأ فخبزه قيالدق لكأي ال حلف لو ذاكو ،نثحي

 ،احللف عنوان هو الذي االسم بزوال وعللوه ،هريوغ احملقق وتبعه ،خيالش عن كياحمل هو وهذا

 نيك مل احلنطة كلت أو شياحلش كذل لكفأ حنطة أعطت أو شاًيحش فصارت أنبتها لو أنه عرفي ومنه

  .مثإ

 لكأ وزجي ثيح ،ضيفب الفرخ تملكا أو ،فرخاً هريفص ضيالب لكأي ال أن حلف لو ما ومثله

 ديق الصفة :بقوله الدروس نهايب اليت ةيلكال قاعدةلل بل ،املسألة يف خاص لنص سيل كوذل ،أيضاً ضيالب

 وائتزر ففتقه صاًيقم لبسي ال حلف فلو ،فالوجهان شارةاإل جامعت ولو ،نيمي فال زالت فلو للموصوف

 هذا قال فلو ،مثله لبس سيل ألنه الزوال قربفاأل فتقه قبل به ائتزر أو به ىارتد ولو ،نثحي مل به

 فوجهان هريغ أو اًقمفتو به ىفارتد صيقم وهو الثوب هذا قال ولو ،مر ماكف لبسه مث ففتقه صيالقم

   .مثله لبس إىل نصرفيف الواقع يف صيقم أنه ومن ،شارةاإل دييتق من ،ضاًأي

  .خيالش عند فتخبز حنطة أو ،عتقيف عبد أو ،ربكفت سخلة حلم قال لو ذاكو

 قيالدق نيع لو ذاكو ،خبزاً لهاكفأ نةيمع حنطة ىعل حلف لو نثحي :والفاضل القاضي وقال

 واحلب فرخاً ريتص ضةيالبك باالستحاللة يريالتغ انك لو أما ،اًخبز إالّ غالباً لكتؤ ال احلنطة إذ ،فخبزه

   .تعاد مث تنقض نةيالسفك ،نيميال عاد عادت مث الصفة زالت ولو ،حنث فال زرعاً

 لو مثالً ،واضح ريغ البعض ويف واضح البعض ففي ،ازكاالرت مدار الدوران القاعدة ىومقتض

 ودجاجه فرخه إىل ىتعد الغصب لكأ عدم ازهكارت انكو ،غصب ألنه وقصد ضيالب لكأي ال أن حلف

   منصب نهيمي نأل ،أيضاً دجاجه ضيوب



٢٢٦

 فال ضيالب لكأ عن منعه بيالطب أن جلأل احللف انكإذا  أما ،كذل لكل الشامل املغصوب ىعل

  .له نيالتابع والدجاجة الفرخ لكأ يف إشكال

 أهل بعضك حباً احلنطة لكأ عادته من ونيك فقد ،احلنطة لكأي ال أن حلفه حال كذلكو

 إذ ،واخلبز نيوالطح قيالدق لكأ يف إشكال فال ازكباالرت ولو بالذات هكتر ىعل احللف انكو ،افيراأل

   .ازكباالرت ولو كذل يف االجتناب نحصريف ،هكذا احلب لكأ ضرهي مما أسنانه مرضت قد انك

 قصدي مل إذا اللفظ ظاهر مرادهم ونيك أن إالّ اللهم ،املقام يف اتطالقاإل يف النظر وجه علمي ومنه

 كوكمش يف صلاأل انيجلر ،قنياملت اجتناب فالالزم اتياخلصوص تتضح ومل ازكارت نيك ملإذا  أما ،سواه

 مل أو ثركاأل مشل هل علمي وال ي،نس نهكل ازكارت انك أنه جهة من كالش انك ولو، له نيميال مشول

  .لزائدا عن الربائة صالةأل كوذل ،ثركاأل شملي

 ديري ال ديلز عدو انك فلو ،انكم لك يف قصدمها همايف فاملتبع شارةواإل الوصف ختلف مسألةأما 

 رمحي والقصد الدخول جتوز شارةاإل فإن ،الدار ادخل له وقال قهيصد وظنه ديز إىل ءجا مث ،داره دخوله

 يف ةياكح وال القصد عن ةياكاحل باب من ونكت مناإ شارةاإل إذ ،الدخول له وزجي ال نهإف ،الدخول

 قهيصد ءجا بأن سكانع ولو ،)١(نفسه بيبط إالّ ئامر مال لحي ال :)صلى اهللا عليه وآله( قال ،املقام

   .قيالصد دخول قصده نأل الدخول له جاز ،الدار تدخل ال :له وقال عدوه وزعمه

 انكو ،نباًيز هذه كتزوج للخاطب وقال فاطمة بنته إىل أشار مثالً ،املقامات سائر حال كذلكو

 اللفظ يف االسم ختلف ضري ومل ،املقام يف جيالتزو صحي نهإف ،لالسم ةيخصوص وال الذات جيتزو قصدمها

   املسماة جيتزو القصد انك ولو ،القصد عن

                                                  

  . ٣ و١ ح من أبواب مكان املصلي٣  الباب٤٢٤ ص٣ ج:الوسائل) ١(



٢٢٧

 نإو نبيبز املسماة من زوجه ما وصح ،ضري مل ىربكال الواقع يف تانكو ىالصغر أا وزعما

   .ىربكال أو ىالصغر واك يف اشتبها

 ونيك أن ديري وال مثالً السفر ديري البائع نأل ،اخلاص تابكال هذا ءوشرا عيب أرادا إذا احلال ذاكو

 فراغ ألميو ديالتجل ديجد ونهكل اخلاص تابكال وهذا تبتهكم مأل ديري واملشتري ،محله ثقلي تابك معه

 ايجرأف ،اللمعة شرح الواقع يف انكو نيلقوانا زعماه نكل ،بالذات هءاشترا ديري رفه يف املوجود تبةكامل

 وصح العقد عند اهيمس الذي نيالقوان تابك ونهك عدم ضري مل ،نيالقوان اهيومس تابكال هذا ىعل العقد

 ،واحدة نسخة من الزائد من التخلص ديريو ررةكم نسخ نيالقوان من للبائع انك بأن سكانع ولو ،عيالب

 نيك مل ذاإف ،العقد عند ىاملسم نيالقوان ىعل نصبي عيالب فإن ،نينالقوا دراسة ديري املشتري انكو

   .لفاظاأل ال القصود تتبع العقود فإن ،عيالب بطل اللمعة شرح انكو

   :كاملسال يف قال ثيح ،نيالقول الك إطالق يف النظر وجه ظهري كوبذل

 وقبله هريغ ركذي ومل ققاحمل به قطع الذي وهو أجودمها ،وجهان وركاملذ ريبالتغ احلنث ءبقا ويف

 زرعها لو ماك وصار تريتغ قد وصورته ،بالطحن زال قد احلنطة اسم نأل زواله ،املبسوط يف خيالش

   .لهكفأ فرخاً فصار ،ضيالب هذا من لكآ ال :قال أو ،شهايحش لكفأ فنبتت

 ،ةيباق هيو نيالع ىعل وقعت شارةاإل نأل ،الرباج وابن القاضي إليه ذهب ،احلنث ءبقا :والثاين

 نوأل ،لهكوأ فذحبه ،بشكال هذا لكآ ال :قال لو ماك وصار ،كذلك غالباً لكتؤ مناإ احلنطة نوأل

   .فرخاً ضيوالب شاًيحش احلنطة صارت لو ما خبالف صافهاأو بعض رياملتغ مناإو تبدلت ما ةيالنوع قةياحلق

   أو ،رطباً ارفص البسر أو ،متراً فصار ،الرطب لكآ ال :قال لو مايف مكاحل ذاكو



٢٢٨

 كذل يف خيالش باحث نه أركوذ ،خالً فصار ريصالع هذا من أشرب ال أو ،باًيزب فصار العنب

 ىمسم نيميال متعلق بأن فأجابه ،الطحن هو الذي عيبالتقط تريتغ مناإو ةيباق احلنطة نيع أن هيعل وأورد

 هذا لكأي ال أن حلف من بأن مهلزأف ،قاًيدق ىسمي ال اخلبز أن ماك ،حنطة ىسمي ال قيوالدق ،احلنطة

 ارياخل يف كذل مبثل فالتزم ،نثحي أنه يف شبهة وال ،نثحي ال لهكوأ وقطعه قشره مث احتفال هذا أو ارياخل

 اسم هلما حدث وال عيبالتقط مسمامها عن خترجا مل والتفاح ارياخل أن واحلق ،ءردي التزام وهو والتفاح

 حنطة الطحن بعد ىتسم ال اإف املطحونة احلنطة خبالف ،كذلك حاًتفا أو مقطعاً اراًيخ ونهك ىعل زائد

   .نهمايب الفرق حصل وذا ،ااز وجه ىعل إالّ عرفاً وال لغةً

 مايف الوصف قدم أحدمها إذ ،نهمايب توارد فال نيمورد يف والقاضي خيالش المك أن الظاهر :أقول

  .شارةاإل دأرا مايف شارةاإل قدم خرواآل ،الوصف احلالف أراد

 بيالطب نعهمي فقد ،اللفظ هيعل املنصب القصد تلفخي أيضاً والتفاح ارياخل فمثال ،حال أي ىوعل

 مل لكوأ قشرمها لو نهإف ،بقشورمها لهماكأ عدم قصده ثيح كالتر ىعل لفحيو بقشورمها لهماكأ عن

 تلفخي ال نهإف ،معدته يف احيراأل لوجود ضرانهي ماأل ،اًإطالق لهماكأ عدم القصد ونيك وقد ،نثحي

   .مقشر ريغ أو مقشراً لهماكأ ،احلنث يف احلال

 ،حنجرته ضري كوذل بلعاً الصغار اراتياخل لكأي أنه عادته من ونيك فقد ،عيالتقط حال كذلكو

 القصد ونيك وقد ،حنثاً وجبي ال مقطعاً لكفاأل ،ازاًكارت ولو كذل ديري ارياخل لكأ كتر ىعل حلفيف

 مقطع ريغ كالسم صغار لكأ إىل بالنسبة احلال كذلكو ،لهكأ ما فكي نثحي لهكفبأ ،ارياخل لكأ عدم

   .مقطعاً أو

   املأمورون الورثة علمي ومل مات أو ،الوصف أو شارةاإل قصد أنه يف كش ولو



٢٢٩

 قلاأل لزم مطلق عموم نهمايب انك فإن ،همايأ قصد أنه هأميان فاراتك منها واليت ةيالوص ذيبتنف

 إذا مجايلاإل العلم باب من همايلكب انيتاإل الالزم انك نيتبا نهمايب انك نإو ،ثركاأل عن ةءالربا تيجرأو

 ،تقدم ماك أحدمها انهيتإب فارةكال رجونخي فال ،أحدمها انيتإب احلنث صلحي ومل ،ما انيتاإل هلم انك

   .أيضاً نيالتبا باب من اجلمع فمورد وجه من عموم نهمايب انك نإو

 يف القاضي اريختا إىل رجعي حمصله مبا املسألة حقق أنه من ،املختلف عن مايف النظر وجه علمي ومنه

 حالة لكلأل صلحي ما أن والفرق ،كذل وحنو باًيزب والعنب متراً صار إذا الرطب دون قيوالدق احلنطة

 امسه عن هايلإ نتقلي ما من هاريغ دون احلالة كتل ىعل ميالتحر به تعلقي هايعل هو اليت حالته ىعل نيميال

 حنثيف قيوالدق احلنطةك لكؤي حالة ىعل ميالتحر به تعلقي احلالة كتل ىعل لكؤي ال وما ،األول

   .رناهكذ ما ديريأن  إالّ اللهم ،خبزاً لهماكبأ

 قاعدة ونكت بأن ،سكالع أو شارةاإل ىعل الوصف حيبترج القول إطالق نكمي ال هذا ىوعل

 فقول ،غراضاأل ختتلف إذ ،هذا أو هذا انك ءسوا ،اللفظ هيعل املنصب ازكالرتا ارياملع مناإو ،ةيلك

 باملشار تتخصص شارةواإل ،الدابة وسرج ديز دارك إليه باملضاف تتخصص ضافةاإل :قاعدة( :الدروس

 ديز دارك شارةواإل ضافةاإل نيب مجع ولو ،هيلإ أشار ما خبالف نيميال زالت ضافةاإل تبدلت فلو ،هيلإ

 لربط ضافةاإل بيتغل تملحيو ،هكمل زال نإو نيميال ىفتبق شارةاإل بيتغل غلبفاأل أحدمها نوي ومل هذه

  .الوجه ظاهر ريغ، )أحدمها بزوال فتزول ما نيميال

 فرضها مع للمسألة املتجه لعل( :قال ثيح ،هإطالق ىعل له اجلواهر لرد وجه ظهري ال أنه ماك

   .)العدم احتمال مع باخلبز نئذيح حنثيف شارةاإل حيترج واالسم شارةباإل



٢٣٠

صلى اهللا  (قوله باب من ضافةاإل جعل مناإو الدار هذه وأراد ،ديز دار دخلت ال :قال ذاإف هيوعل

 إىل ضافةاإل جهة من أراد نإو ،خلالد اًكمل صارت نإو دخلهاي مل )١(النعل خاصف ييوص :)عليه وآله

   .دخوهلا جاز ديز ريغ إىل انتقلت إذا نهإف )العادل خلف صل( باب من ديز

 ،هيف والقبول الرد مورد تقدم مما ظهريو ،الفوائد من هيف ملا بطوله ننفله املقام يف المك ريوللتحر

  :قال

 ،نثحي مل امسه ريوتغ هؤجزاأ استحالت فإن ،صفته تريفتغ شارةباإل نهيع ءشي ىعل حلفإذا (

 االسم دون ءجزااأل تيبق نإو ،زرعاً أو فرخاً ريصيف احلنطة هذه أو ضةيالب هذه لكأي ال حلف منك

 لكآ وال ،خاًيش فصار الصيب هذا لمتك وال ،متراً فصار الرطب هذا لتكأ ال حلف لو ماك ،حنث

 اللنب هذا لكآ أو ،إشكال ىعل اًفناط أو دبساً ريصيف الرطب هذا لكآ ال أو ،بشاًك فصار احلمل هذا

   .براحاً أو محاماً أو مسجداً ريصيف الدار هذه لأدخ ال أو ،جبناً أو قطاًأ ريصيف

 لمتك ال أو ،هذه داره دخلت وال ،هذه ديز زوجة لمتك ال حلف لو ماك ضافةاإل تبدلت ولو

 ال حلف ولو ،حنث النسب فزالت ،جوهر ديس عمرواً أو ،هند زوج داًيز لمتك ال أو ،هذا عبده

 رجاهخي مل ةيواجلنا الرهن نأل ،حنث فضربه برقبته هارشأ تعلق ةيجنا جىن أو ديز فرهنه ديز عبد ضربت

 نةيالسف هذه بكري ال حلف لو ماك ،أيضاً حنث عادت مث االسم ريوتغ الصفة زالت ولو ،النسبة عن

   .ديعأ مث سركف املقص ذا قصصت ال أو ،أبر مث سركف القلم ذا تبتك ال أو ،دتيعأ مث فنقضت

   والرجل ،طبخ أو يشو إذا اللحمك ،حنث معه االسم ىبقي مبا الصفة تريتغ ولو

                                                  

  . ٢٨ ح٥٤  الباب٣٠٣ ص٣٧ ج:البحار) ١(



٢٣١

 أو الرطب لكبأ نثحي مل بلحاً أو بسراً أو رطباً لكفأ متراً لكأي ال حلف أو ،باعي العبد أو رضمي

 شريي ال أو ،خاًيش لمكف شاباً لميك ال أو ،ناطقاً أو باًيزب لكفأ عنباً لكأي ال حلف ولو ،البلح أو البسر

   .المهك آخر إىل ،)١()نثحي مل قاًيعت فضرب عبداً ضربي ال وأ ،ساًيت ىفاشتر اًيجد

 كفذل غصب أنه ازكبارت ونيك قد فرخاً ريفتص ضةيالب هذه لكأ عدم حلفه أن عرفت قد ذإ

 لهاكأ عن اهيإ بيالطب منع ازكبارت ونيك وقد ،أيضاً الفرخ لكأ عدم فالالزم ،أيضاً الفرخ يف موجود

  .الفرخ لكبأ نثحي ال نهإف اللحم دون تضره ضةيالب نأل

 انك اللفظ مفهوم أراد لو أنه مسألة تقدمت وقد ،رهاكذ اليت مثلةاأل سائر يف المكال طردي ومنه

   .فارةك فال احلنث عدم صلاأل انك العرف لفختا ولو ،العرف مكاحمل

 نثحي مل تامة السباحة عرفي ال ألنه غرقي ال نأل ازهكوارت ،دجلة يف سبحت ال حلف ولو

 نأل ءاملا دخول عدم ازهكارت انك إذا نمايب ،هايعل املتفرعة الصغار راأل من دجلة فروع يف سباحتهب

 حال عرفت وقد ،هايف سبح إذا للحنث املوجب احللف مورد أيضاً فروعها يف السباحة انتك ضرهي ءاملا

   .كالش

 مل ةليأ لكفأ حلماً لكأي ال حلف لو ذاكو :بقوله الشرائع رهكذ ما إىل شارةاإل تقدمت قده مث إن

 جنس األ والشحم اللحم اسم عن ةيلاأل خلروج عرفاً الصدق عدم وضوح من تقدم ملا كوذل ،نثحي

  .بلحم سيل السنام نأل السنام لكفأ اللحم لكأي ال حلف إذا ما حال ذاكو ،ثالث

 معناه يف أما من :كاملسال يف قال ،تردد هيف ،والقلب بدكال لكبأ نثحي وهل :الشرائع قال مث

   اجلسد يفن إ :)عليه السالم( قوله القلب يف دهيؤيو ،مقامه قوماني وقد

                                                  

.٣١٧ ص٤ج: انظر حترير األحكام الشرعية )١(



٢٣٢

 ماك طالقاإل عند همايلإ اللفظ انصراف عدم ومن ،اللحم من القطعة واملضغة ،ثياحلد )١(مضغة

 ،اللوم ستحقي نهإف ،األمر إطالق حتت داخالن أما اًيمدع فاشترامها ،حلماً لنا اشتر :لعبده ديالس قالإذا 

 بداًك تياشتر مناإو حلماً تياشتر ما :قاليو ،السلب لصحة قةياحلق ةيآ وهو عرفاً دخوهلما من نعميو

   .رهكذ ماك وهو عرفاً أظهر هذا ولعل ،وقلباً

 اللحم مشول ىعل دالني ال هيعل املضغة إطالقو اناًيحأ اللحم مقام اميالق فإن ،فيضع األول ووجه

 الصدق يف له ةيمدخل ال الذي األول الوجه يف ما يكعل ىفخي ال( :اجلواهر يف قال ولذا ،طالقاإل عند هلا

   .)نيميال عنوان هو الذي

 مناإو ،كذل لك شمليف وانياحل بدن يف مما وحنومها ةيلواأل الشحم مقابل باللحم ديري قد نعم

  .هيعل القصد انصب إذا اللفظ ظاهر يف هنا المكال

 ليق لو بالدخول وىلأو ارعكواأل واللسان واخلد الرأس حلم يف انيآت والوجهان :كاملسال قال مث

   .عرفت ما ىعل وهو ،فال واملخ واملصران رشكال وأما ،مث به

 اللهم ،ثةياحلد الصناعات يف تعارفي مبا املصنوع اللحم لكأ مايف الصدق عدم يف احلال كذلكو

 والزعفران العسلك هيالتمو أنواع سائر حال ذاكوه ،هيعل صباًمن اللفظ انكو عماأل ازهكارت انكإذا إالّ 

 بصورة منها املصنوع علجي مما ،أخر عناصر عيبتجم احلاضر احلال يف وهمي مما هاريوغ والدهن واخلل

   .غشاً صرفه املراد ءالشي

  

                                                  

  . ٥٠ ص٧٠ ج:البحار) ١(



٢٣٣

 لكأف رطباً لكأي ال أو ،فاًمنص لكفأ بسراً لكأي ال حلف لو( :الشرائع يف قال: )٧ مسألة(

   .)فيضع آخر قول هيوف ،حنث منصفاً

 ،نثحي مل بسراً لكفأ رطباً لكأي ال حلف ولو ،نثحي مل رطباً لكفأ بسراً لكأي ال حلف لو :أقول

 ذاإف ،زماننا يف الرطب السم مشمول أنه فالظاهر فصنامل أما ،خراآل ريغ منهما واحد لك أن لوضوح

 إذا فاملنص لكبأ باحلنث الشرائع فقول ،بسراً مثله ىسمي وال طاعأ فصنامل ىفاشتر الرطب اشتر :قال

   .نظر حمل بسراً لكأي ال حلف

 من واحد لك صدق لعدم احلنث عدم وهو سيدرإ وابن يالقاض عن كياحمل خراآل القول أن ماك

 مل ما إالّ البسر ومن ،لهك رطب ما إالّ الرطب من تبادري ال إذ ،قةيحق فصاملن ىعل والبسر الرطب اسم

 الشرائع إطالقف ،خراآل دون أحدمها إىل بالنسبة ضعفه ظهر فقد ،خاص اسم هلما مناإو ،ءشي منه رطبي

   .نظر حمل المهاك ،وجه من لوخي ال أنه اجلواهر إطالقو ،فيضع ولقلا هذاأن 

 يف حنث منه البسر لكأن إ( :قال أنه عنه يكح ثيح املختلف ليتفص يف النظر وجه علمي ومنه

 انك فإن عياجلم لكأ نإو ،البسر ال الرطب يف حنث منه الرطب لكأ نإو ،الرطب يف نثحي ومل البسر

 ،الرطب دون به حنثيف املذنب شملي فالبسر ،الغالب مكح هيعل ىجر مذنباً انك بأن غلبأ أحدمها

 هامس هيعل طلقي ألنه الرطب يف به حنث ايتساو ولو ،البسر دون الرطب يف به نثحي ثرهكأ رطب وما

 دون الرطب اسم هيعل طلقي أنه من خرياأل جزئه يف إالّ تام ريغ نهإف )عرفاً به ىسمي ال إذ البسر دون

   .عرفت ما ىعل البسر

 مث )بسر( مث )بلح( مث ءاخلا بفتح )خالل( مث )طلع( التمرة ولأ أن ىعل تدل اللغة أن ىفخي وال

  .واةن هايف سيل ما ىعل )احلشفة( تطلق ماك )متر( مث )رطب(

   يف فرق ال مث



٢٣٤

 نهإف ،لهاك نيك ملن إ هكالفوا ثركأ كذلكو ،ةريثك أقسام له التمر مثالً ،ىاملسم أقسام نيب احللف

 ذبح حلف لو أنه مثل ،خاص قسم ىعل ازكارت انكإذا  إالّ اللهم ،عياجلم مشل ىاملسم ىعل حلفإذا 

 هلا ةيل ال ثيح لبكال شبهي مما ةينمي شاة ذبح ول نهإف ،كهنا املتعارفة هايالش ومنصرفه العراق يف وهو شاة

 يف الشاة باسم ىسمي انك نإو ،ملثلها ازهكارت مشول لعدم ،حلف مبا في مل أيضاً بعرت هي ستيول

   .أيضاً اللغة ويف بل منيال

  



٢٣٥

 ال حلف فمىت ،والرطب والعنب الرمان ىعل قعي هةكالفا اسم( :الشرائع يف قال: )٨ مسألة(

   .)كذل من واحد لك لكبأ حنث هةكفا لكأي

 يف قال ولذا ،عرفاً قساماأل مئات ىعل قعي هةكالفا اسم الإو ،املثال أراد الشرائع ن أالظاهر :أقول

 والتفاح والسفرجل والرمان والرطب العنبك ا هكتفي الشجرة من رجخي مثرة لكب حنث( :ريالتحر

 واخلوخ جاصواإل ةكيوالرارن والرارنج مونيالل هيعل ضافي أن بجيو ،)واملوز والنبق والتوت ترجواأل

 ا ءجي أو دةيجد هةكفا هيف بلد إىل ذهب مث طالقاإل وأراد طلقأ ولو ،ريثك هو مما هاريوغ ىمثركوال

   .اخلالف ازكارت مع الّإ حلفه مشله بلده إىل

 ابسيال شملي مل عماأل قصدي ملن إ أنه والظاهر ،قصده عتربي هكالفوا من ابسيال إىل بالنسبة نعم

 أنكو ،وحنومها وجةكوال املشمش مثل يف عتادي ماك ،رطب ما بعد شملهي نهإف ،بسيال بعد رطبإذا إالّ 

 بيوالزب التمرك موراأل هذه ابسيب احلنث عدم قربواأل( :قال ثيح اللفظ مشول عدم إىل نظر ريالتحر

  ).جاصواإل واملشمش نيوالت

 ماك ،دخوله القاعدة ىومقتض ،الظاهر خالفنه إ هيفف ،تردد خيالبط يف أن من الشرائع يف ام إما

صلى (أيضاً أنه  يرو وما ،)١(خيالبط هةكالفا نعم :)صلى اهللا عليه وآله( ولقوله للصدق ،املبسوط عن

   .)٢(خيوالبط العنب هةكالفا من بحي انك )اهللا عليه وآله

 طلقي أنه عرفت وقد ،طالقاإل ارياملع مناإو خضرته باعتبار أيضاً اخلضر من عدي أن كذل نايفي وال

نه إ :لزرارة )السالم عليهما (نيالصادق بقول هةكالفا يف دخوله لعدم بعضهم فاستدالل ،هةكالفا هيعل

   ءشي لك :قال ،اخلضر وما :فقال ،اخلضر عن )صلى اهللا عليه وآله( عفا(

                                                  

  . ٥٥٧ ص: واحملاسن،٧٧  الباب١١٧ ص٣ ج:املستدرك: انظر) ١(

  . ٦ حطعمة املباحة األب من أبوا٦١  الباب١١٤ ص٣ ج:املستدرك) ٢(



٢٣٦

  .الوجه ظاهر ريغ رةياملغا العفو ءضااقت ىبدعو ،)١(هكوالفوا خيوالبط البقل ءبقا له ونيك ال

   .يبالرق العراق يف ىسمي مما الدابوعة له هةكالفا مشول يف خيالبط ومثل

 الزعرورك املستطاب ريغ يالرب الشجر وسائر والبلوط موالبط تونيبالز نثحي وال( :ريالتحر قال مث

 والباذجنان والقرع ارياخل ذاكو ،هةكبفا سيل ءوالقثا ،الصنوبرك املستطاب دون ساآل وحب محراأل

   .)٢( )هةكفا أنه أقربه إشكال خيالبط ويف ،اخلضر من هاريوغ

 اخلضروات تدخل ال( :كاملسال فقول هيوعل ،هكالفوا من اريواخل ءوالقثا تونيالز ن أالظاهر نكل

 هكالفوا من أيضاً اجلزر ن أالظاهر بل ،نظر حمل )قطعاً هيف والقرع واجلزر والباذجنان اريواخل ءالقثاك

  .مهكح عرف لكفل ،عرافناأ عن خمتلفة انتك عرافهمأ ولعل ،عرفاً

 تشمل ال ماك ،له هةكالفا مشول عدم فالظاهر ورطب انتفخ مبا القدر دخلأ مث هكالفوا بستي ولو

 أما ،لبها وال نواته وال ،شملهي ازكاالرت انكإذا  إالّ اللهم ،ارياخل قشرك لكؤي انك نإو ،أيضاً قشرها

 ،له هةكالفا مشول عدم فالظاهر )امپوتكال( أو احلاضر احلال يف باملعلب هيعل صطلحي مما منه املطبوخ

 وأشباه خيوالبط الدابوعة حبك واحلبوب والفستق والسنجد واللوز اجلوزك سراتكامل تشمل ال ماك

   .كذل

 مائع ريغ أو الدبسك مائعاً أو ملحاً انك ولو به ؤتدمي ما لكل اسم دمواأل( :الشرائع قال مث

   .)اللحمك

                                                  

  . ٩ ح من أبواب ما جتب فيه الزكاة١١  الباب٤٤ ص٦ ج:الوسائل) ١(

  .٣١٩ ص٤ج: حترير األحكام الشرعية) ٢(



٢٣٧

 لكأ ئتدما قاليو ،ميوأد مأدوم فاخلبز دامباإل خلطه اخلبز أدماً أدمي أدم قالي فلسك دماأل :أقول

 اخلبز مع علجي ما وهو الطعام دامإ ومنه ،ومالئم موافق لك وأدم ،آدام مجعه دامواإل ،داماإل مع اخلبز

   .كذل ريوغ والبصل وامللح والتمر واجلنب نوالده واملرق ركالسك لكلأل هنئهيو بهيطيف

 ويف ،صطبغي مل أو به اخلبز اصطبغ ءسوا ،هريوغ ياملشو واللحم ءواملا الدبس حال كذلكو

صلى اهللا عليه ( أخذ :آخر ثيحد ويف، )١(امللح مكدامإ ريخ :)صلى اهللا عليه وآله( عنه ثياحلد

 دامإ ديس :ثالث ثيحد ويف ،)٢(هذه دامإ هذه :وقال مترة هايعل فوضع ريشع خبز من سرةك )وآله

 ما اخلبز مع لكأإذا  أما ،كذل لكب حنث ءبشي أتدمي ال أن حلف ذاإف ،)٣(اللحم خرةواآل ايالدن أهل

 إالّ مثله عن داماإل انصراف فالظاهر حنومها أو وانياحل طعام هو الذي القت أو الثلج مثل لهكأ تعارفي ال

 أشبه ما أو التفاح أو ارياخل أو الدابوعة أو الربتقال بقشر ئتدما لو ما حال ذاكو ،عماأل قصده ونيكأن 

   .كذل

  .كذل لكب حنث ارد اخلبز لكأي أن أو ،ئاًيش اخلبز مع لكأي ال أن حلف لو نعم

 احلنطة أو بيطي طعمه مما التنور يف ابسيال أو دهن ريبغ ولو ياملقل اخلبز من ئاًيش داماإل جعل ولو

 جعل لو ما منه وىلأو ،انصراف ونيكأن  إالّ الشمول بعدي ال انك نإو ،احتماالن هيفف كذلك ريشعوال

  .به ئتدماو كذل حنو أو ناًيعج أو مطحوناً واحلنطة ريالشع

 إىل نظره انك بأن الإو ،حنث وحده املشوي اللحم لهكأك وحده داملإل شامالً حلفه انك لو مث

   ءاملا دامهإ جعل لوا  أم،نثحي مل داماإل مع اخلبز

                                                  

  . ٢ ح من أبواب االطعمة املباحة٣١  الباب١٠٨ ص٣ ج:املستدرك) ١(

  . ٧ ح من أبواب االطعمة املباحة٥٢  الباب١١٢ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

  .  من األطعمة املباحة٧ الباب ١٠٤ ص٣ ج: واملستدرك،٤٦٠ ص: واحملاسن،١١ ص١٧ ج:الوسائل: انظر) ٣(



٢٣٨

 أو املرق من ئاًيش فوقه حسا مث وحده اخلبز لكأ إذا كذلكو ،ازكاالرت اريواملع ،احتماالن هيفف

   .معاً ونايك مل بأن حنوه

 انك ءسوا ،به اخلبز لكبأ العادة جرت ما لكب حنث أدماً لكأي ال حلف ولو( :ريالتحر يف قال

 تونيوالز ىوالباقل واجلنب ءالشواك اجلامدات من أو ،تيوالز واخلل واملرق خيالطبك به صطبغي مما

 أدم أو قوت من طعاماً ىسمي ما لكب حنث طعاماً لكأي ال حلف ولو ،اخلبز مع وامللح والتمر ضيوالب

 نهإف طعمهي مل ومن :تعاىل قوله من نشأي إشكال ءاملا ويف ،مائعاً أو جامداً انك ءسوا ،متر أو ءحلوا أو

   .)ءالدوا يف شكالاإل ذاكو ،طالقاإل عند إليه االنصراف عدم منو ،)١(مين

 ذاإو ،فهو أحدمها أراد ذاإف ،االصطالحي العريف معناه ال ءللما شامل اللغوي معناه الطعام :أقول

   .ءالدوا يف احلال عرفي ومنه ،ءباملا احلنث عدم صلفاأل كش

 ورقك العادة به جتر مل ما دون رضاأل اتنب من لهكبأ العادة جرت مبا نثحيو( :ريالتحر قال مث

   .)الشجر

   .ىفخي ال ماك لكؤي طعام أيضاً شجاراأل ورق من قسم نكل :أقول

 أهل صختا ءسوا ،واللنب واللحم بيوالزب والتمر باخلبز حنث قوتاً لكأي ال حلف ولو( :قال مث

 العنب دون خبزه عتادي الذي واحلب قيوالدق قيالسو لكبأ نثحي ذاكو ،ال أو أحدها بقوت بلده

 ما ىعل ازكاالرت اريفاملع ،كذلك ونيك قد أيضاً واخلل واحلصرم العنبن إ :هيوف ،)واخلل واحلصرم

   .تقدم

   ما أيضاً هنا أيتيو ،)املرق لكبأ نثحي ال ،حلماً لكأي ال حلف ولو( :قال مث

                                                  

  . ٢٤٩اآلية : سورة البقرة) ١(



٢٣٩

 أنواعه لك من بيالطب نعهميو اللحم ضرهي قد إذ ،ازكاالرت حسب دييوالتق طالقاإل من رناهكذ

  .حلفه شملهيف وفروعه

 ريوغ واملدقوق ،والناقص املكوال ،واملطبوخ ينال نيب ذاك لكأ بعدم حلفه يف األمر تلفخي ال مث

 العنب لكأي ال أن حلف إذا ما حال علمي ومنه ،لهكوأ فثرمه اللحم لكأي ال أن حلف إذا ماك ،كذل

  .ازكاالرت ارياملع ثيح هءما فأخذ

 ال أن فحلف ،معدته تؤذي اليت احهير ال مثالً ضياملخ أو الرائب ضرهي انك إذا ما حال ذاكو

 حسب حلفه انكن إ نهإف ،كذلك ضرهي ال ثيح انيالزن مع لهكأي أن بيالطب له فوصف لهكأي

 ال ازكاالرت ىعل اللفظ انصباب اريواملع ،لهكأ منه الضار ىعل منصباً انك نإو ،لهكأي ال عمأ ازكاالرت

   .واضح هو ماك نياألمر نيب وفرق ،الداعي ونيكأن 

 من املتقدم هو ارياملع فإن ،كذل بعد ضرهي مل ثيح املرض من طاب إذا ما حال عرفي ومنه

   .عرفاً اللفظ فظاهر نيك مل ولو ،ازكاالرت

  



٢٤٠

 ،عياجلم شربب إالّ نثحي مل ز،وكال هذا ءما شربت ال :قالإذا ( :الشرائع يف قال: )٩ مسألة(

 نكمي ال إذ ،البعض بشرب حنث ،البئر هذه ءما شربت ال :قال ولو ،هءما شربت ال :قال لو ذاكو

  .)حسن وهو نثحي ال ليوق ،لكال إرادة إىل صرفه

 بشرب حنث وحنوها ةينواآل واحلب وزكال يف البعض شملي ما أرادن إ أنه القاعدة ىمقتض :أقول

 الشرب عدم ديريف ضيملر أو وسخاً وزكال ونيك فقد ،ازكتاالر اريواملع نثحي مل الإو ،لكالك البعض

 ىعل لفحي كذل إىل نفسه تتوق ثيوح عياجلم شرب عدم ديري اًيمستسق ضاًيمر ونيك وقد ،اًإطالق منه

   .نئذيح البعض بشرب نثحي وال عياجلم شرب عدم ىعل حلفه ونيكف ،العدم

 ،مستقبالً أو حاالً وزكال يف ما ىعل ازهكارت انك لو شملهي ثيح ءاملا تبدل إذا ما حال علمي ومنه

   .ناآل هيف املوجود اخلاص ءاملا هذا ىعل ازهكارت انك إذا ما خبالف

 ديري وقد عياجلم شرب ديري فقد ،وزكال ءما شربي أن حلف بأن ،سكالع حال علمي تقدم ومما

 متعلق انك إذا ما خبالف ،حنث عياجلم احللف متعلق انك إذا مايف عياجلم شربي مل ذاإف ،البعض شرب

  .براً ونيك عياجلم دون للبعض شربه فإن ،البعض احللف

 أن حلف فإن ،أشبه وما والبحر والفرات ودجلة البئر ءما شرب عدم أو بشرب حلفه تعلق ولو

 شرب نأل ،أيضاً تهيلغو فالظاهر دجلة ءما لك شربي ال أن حلف نإو ،لغواً انك ةدجل ءما لك شربي

 وقد ،ريطي ال أو ريطي أن لفحي أن مثل ،احللف هيطرف بأحد تعلقي مل مقدور ريغ انك ملا دجلة ءما لك

 لو ماك ،متصور ريغ هيف احلنث نأل نهيمي نعقدي ال أن هذا ىعل نبغيي( :قال ثيح كاملسال كذل إىل أملع

   .)ءالسما إىل صعدي ال حلف

 ىعل نيميال محل حتمليف ،النهر أو البئر هذه ءما شربنأل :قال لو كذل ىعل فرعتيو( :قال مث

   بشرب ربي الظهر أنه واأل ،قل نإو بعضه بشرب ربيف ،البعض



٢٤١

   .)متصور ريغ هيف الرب نأل نيميال نعقدي فال ،املقدور ريغ ىعل احلالفك ونيك بل البعض

  .)البعض ىعل نيميال محل حتمليف( :قال ثيح ،والثبوت ثباتاإل مقام نيب خلط أنه ىفخي ال نكل

 ثباتاإل عامل يف وأما ،الثبوت عامل يف نعقدي مل مقدور ريغ احللف متعلق انك ذاإف ،حال أي ىوعل

 من القاعدة حسب انك ظهور نيك مل نإو ،الظهور كذل اتبع مقدوراً املتعلق انكو ظهور انك ذاإف

  .ةالسابق املسائل بعض يف تقدم ما ىعل وجه من العموم أو نينياملتبا أو ثركواأل قلاأل

 ال عقلي أنه إىل ضافةباإل ،هيعل قدري ال الذي النذر نعقدي ال أنه ىعل دلي ما النذر باب يف أيتيوس

   .الشرعي ليالدل إىل به حاجة

 هو :قولي الرجل عن سألته :قال ،)عليهما السالم( جعفر بن ىموس هيأخ عن ،جعفر بن علي فعن

 وال نذراً جعله انكن إ :قال ،هيهدي ما ىعل درقي ال انك إذا هيعل ما ،ذاكو ذاك عبةكال إىل هديي

 به بيطيف باًيط بثمنه ىواشتر باعه شبهه أو ةيجار أو غالم كلمي مما انك نإو ،هيعل ءشي فال هكلمي

   .)١(ءشي هيعل سيل دابة انتك نإو ،عبةكال

 بفعل إالّ ربي مل ئاًيش فعلنيل حلفإذا ( :قال ،ريالتحر قول يف والرد القبول وجه ظهر رناهكذ ومما

 نثحي مل ءنااإل هذا ءما شربي ال حلف فلو ،البعض بفعل نثحي مل فعلهي ال أن حلف ولو ،عياجلم

 ال حلف ولو ،نكاملم إىل نيميلل صرفاً ،بالبعض حنث النهر ءما شربت ال حلف ولو ،بعضه بشرب

 نثحي مل ءنااإل هذا من شربت ال حلف ولو ،الشرب مث وباالغتراف رعكبال حنث الفرات من شربت

   من فشرب الفرات ءما من شربت ال حلف ولو ،والشرب هريغ يف ءاملا بصب

                                                  

  . ١ ح من كتاب النذر والعهد١٨ الباب ٢٠٢ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٢٤٢

   .)النهر من بالشرب احلنث ىوقفاأل الفرات من شربت ال حلف ولو ،حنث منه أخذي ر

 لكب تعلقي احللف انك بأن ءجزااأل قصد فإن ،الفرات ءما لك شربي أن حلف لو أنه الظاهر مث

 ثيح صوميو صليي أن حلف أن مثل ،عيب يف متعددة وعيبكو متعددة حالفأك ونيك ثيحب ءجز ءجز

 ألنه ءاملا بعض شرب ،سكالع أو الصوم ىعل قدريو الصالة ىعل قدري ال مث حلفه متعلق علهماجي

 عرفت ملا ،بطل اموع حنو ىعل لكال شرب ىعل حلفه انك نإو ،هيلإ بالنسبة نيميال عقدي نهإف ،مقدور

   .باملقدور إالّ تعلقي ال احللف أن من

  



٢٤٣

   .)أحدمها لكبأ نثحي مل ،نيالطعام نيهذ لتكأ ال :قال لو( :الشرائع يف قال: )١٠ مسألة(

 حنثيف منهما أي لكأ عدم ديري وقد ،أحدمها لكبأ نثحي فال معاً لهماكأ عدم ديري قد :أقول

 ،عماأل ديري وقد ،جيالتدر ديري وقد ،الزمان يف معاً ديري قد معاً لهماكأ عدم أراد لو مث ،أحدمها لكبأ

   .منهما واحد لك لكأ عدم فاملنصرف ازكارت نيك ومل اللفظ ظاهر قصد نإو ،قصده واملتبع

 لكبأ نثحي مل( :الشرائع قول علل ثيح ،كللمسال تبعاً اجلواهر رهكذ مايف النظر وجه علمي ومنه

 أو نيئيش نيب اجلمع نأل لهماكبأ إالّ ربي مل ،نيطعامال نيهذ لنكآل :قال لو نه أماك( :بقوله )أحدمها

  .)١()كاملسال يف ام ىعل عندنا خالف ريبغ خرباآل مشروطاً واحد لك ريصي واحدة بصفة ءايشأ

 هذا لكأ بعدم حلفه أو ،نيالدار دخول بعدم حلفه رناهكذ مايف نيالطعام لكأ بعدم حلفه ومثل

  .نيجنس لقاملتع انك بأن الدار هذه ودخول الطعام

 ال :فقال ،العطف حبرف ءايشاأل أو نيئيالش نيب مجع لو ذاكو( :اجلواهر مع ممزوجاً الشرائع قال مث

 لظهور ،ثباتاإل يف لهماكبأ إالّ ربي ال أنه ماك ،لهماكبأ إالّ نثحي مل ،كالسم وهذا اخلبز هذا لتكأ

 فرق ريغ من ،كذل إىل بالنسبة اجلمع اوو و ةيالتثن ألفك نئذيح فهي ،للجمع العاطفة الواو أن يف العرف

 نأل حنث أحدمها فكلم ،عمرواً وال داًيز لمتك ال قال لو :هنا خيالش قال نكول ،والنفي ثباتاإل نيب

 اللفظ ثيح من أصح األولو ،عمرواً كلمت وال اًدزي الكلمت :قال نهأفك ،الفعل مناب تنوب الواو

   .)القصد مع الّإ نفسه

 ازكارت انك فإن وعمرواً داًيز لميك ال أن حلف ذاإف ،احملقق ارهختا ما ةيممتا عدم عرفت وقد

   .منهما أي مع لمكالت حرمة فالظاهر الإو ،فهو

                                                  

  .٢٩٨ ص٣٥: جواهر الكالم) ١(



٢٤٤

 ،بأحدمها ربي مل ثباتاًإ نيئيش ىعل حلف لو( :قال ريالتحر رهكذ مايف النظر وجه ظهري تقدم ومما

 له جاز اًينف همايعل حلف ولو ،ادجياإل يف عهمامج بجي وال ،معاً وجبا وأصومن نيصلأل واهللا :قال فلو

   .)لهماكبأ نثحيو أحدمها لكأ له جاز ،نيفيالرغ نيهذ لتكأ ال واهللا :قال فلو ،فعلهما ال أحدمها فعل

   :قال املقامات هذه يف ةيلكال القاعدة من الدروس رهكذ ما يف النظر وجه علمي ماك

 ةيقض خرباآل مشروطاً منهما واحد لك ريتص لعطفا بواو ءايأش أو نيئيش نيب اجلمع :قاعدة(

   ).ا إالّ بر وال للثالثة إالّ حنث فال لهاكآل أو ،هةكالفا مع واللحم اخلبز لتكأ ال :قال فلو ،للواو

 أو جيالتدر نيميال متعلق ونك يف قصده فاملتبع ودفعته هجيتدر نكاملم ءايشاأل يف احللف انك لو مث

 ،الدفعة فيك مل جيالتدر قصده انكو اتيحص سبع العقبة مجرة يرمأ واهللا :قال فلو ،عماأل أو الدفعة

 ىفك عماأل من عماأل قصده انك لو بل ،همايأ ىفك عماأل قصد ذاإو ،جيالتدر فيك مل الدفعة أراد ولو

  .اًجيتدر والبعض دفعة البعض يرم

 مما كذل أشبه ما أو لمساجدل ريدنان عشرة ءعطاإ أو ،ءالفقرا من عشرة طعامإ ىعل حلف لو ذاكو

 متعلق هو انك الدفعة أو ،اميوالص الصلواتك جيالتدر إالّ هيف نيك ملإذا  أما ،جيوالتدر الدفعة هيف

   .نيميال

 مع المكبال حنث ،عمرواً وال :قال لو نعم( :قال ثيح اجلواهر رهكذ مايف النظر وجه علمي ومنه

 قال لو ذاكو ،ىخراأل تنحل مل مهااحدإ يف حنث لو أنه حىت نينيمي مبرتلة ورماريلص ،منهما واحد لك

 نيميال تنحلأنه  إالّ ،أحدمها مع المكبال حنث ،نهيبع واحداً قصدي ومل منهما واحداً أو أحدمها لمكأ ال

  .واحدة نيمي األ خراآل لمك إذا نثحي فال ،نئذيح

 مع لمكالت عدم ديري وقد ،همايأ مع لمكالت عدم ،أحدمها لمتك بال ديري قدنه إ الثاين فرعه ويف

 لك شرب ضرهي قد مثال ،حمذور بال خراآل مع اجلمع بدون همايأ مع لمكالت ونيك ثيحب ،منهما واحد

   مجعهما ضرهي وقد ،شرماي ال أن حلفيف ،واللنب ءاملا من



٢٤٥

 فإن ،الثاين خبالف األول يف حنثاً انك أحدمها شرب إذا نهإف ،وهذا هذا شربي ال أن حلفيف

 ما تمعجي ال أن حلفيف ،معاً وعمرو ديبز اجتماعه ضرهي وقد ،االنفراد ال احلنث وجبي نهمايب اجلمع

 بعض يف مهكح عرفت فقد كالش صورة يف أما ،للحنث موجباً وال ضار ريغ بأحدمها االجتماع ونيكف

   .السابقة املسائل

  



٢٤٦

 خيطب يف جعله ولو ،حنث به اصطبغف خال لكآ ال حلفإذا ( :الشرائع يف قال: )١١ مسألة(

   .)نثحي مل امسه عنه فأزال

 ،قصده اتبع كستهلي ال ومبا كستهلي مبا ممزوجاً أو ممزوج ريغ داماًإ أو وحده لهكأ أراد إذا :أقول

 شملي ال أنه فالظاهر اللفظ من املنصرف وأراد اطلقإذا  أما ،هيعل احمللوف هو أراده الذي انكو

 بطول ًءما حتول ولو ،حنثاً ونيك ال نهكل مثأ فشرا مخراً اخلل حتول ولو ،عداه ما شمليو كاملستهل

   .مثإ وال حنث نيك مل الزمان

 أو منفرداًما إ ،زاًيمتم لهكأ إىل نصرفي وحنوه اخلل لكأ ىعل احللف أن والغرض :كاملسال يف قال

 احلموضة تيبق نإو حنث فال ةيالتسم توانتف الطعام حنو يف باملزج كاستهل فلو ،زهييمت ءبقا مع هريغ مع

   .أوصافه من هاريوغ

 نفواأل ذناأل يف ريالتقط من ،حنثاً استعماالً ىسمي ما لك انك بدنه يف ستعملهي ال أن حلف ولو

 ىعل ووضعها قطنة يف وضعه أو ،به الرجل وغسل هيف واجللوس به خيوالتمر ةيوالتنق واملضمضة نيوالع

 كتل لك يف ءطبااأل ستعملهي ما ىعل ،جمرداً أو ممزوجاً استعماله شملي ماك ،أشبه ما أو الرأس أو نياجلب

  .اضاألمر ملختلف شكالاأل

 لكاأل نأل ،لكاأل ريغ عن ةءالربا صلاأل انك ستعملهي ال أو لهكأي ال أن حلف أنه يف كش ولو

 حنث ال انك نإو هماكتر زمالال انك نيمتقابل اناكإذا  أما ،ثركواأل قلاأل نيب كالش من فهو ،استعمال

   .املسألة هذه شبه تقدم ماك أحدمها فعل يف

 ،البدن يف املوجودة الثقب خمتلف من الدخول مشل ،انصراف وال جوفه دخلي ال أن حلف ولو

 إالّ شملي ال ،لكآ ال :قال ولو ،بسببها هيف فأدخله أشبه ما أو املعدة إىل دةيجد ثقبة حدثأ إذا ذاكو

   .والشرب لكاأل ىعل ليالدل أن مع رمضان شهر يف منعوه وهلذا ،أيضاً نفاأل شملي أن لاحتما مع الفم

  



٢٤٧

 ،ءاملا ميحتر يف قةيحق فهو ،عطش من ًءما كل شربت ال :قال لو( :الشرائع يف قال: )١٢ مسألة(

   .)قةيباحلق اًكمتس ال :ليوق ،عرفاً نعم :ليق ،الطعام إىل ىتعدي وهل

 شرب له جوزيف ،فقط العطش حالة ديري فقد ،مثالً عطش من ًءما كل شربت ال :قال لو :أقول

 قياملصاد بعض يف انيالب باب من )عطش من( مناإو ،ءاملا شرب ديري وقد ،العطش حالة ريغ يف ءاملا

  .العطش حال ريغ أو العطش حال يف ءسوا مطلقاً ًءما شربي أن له وزجي ال نئذيوح ،الظاهرة

 وهي ةيصولاأل املسألة سكع ،عام والسبب خاص نئذيح فاللفظ( :بقوله كاملسال أشار هذا ىلإو

 ،كذل عن خارج املقامن إ :هيف( :بقوله اجلواهر إشكال هيعل ردي وال ،)السبب خصوص مع اللفظ عموم

 املناقشةك هو إذ ،)١()السبب عموم من هذا سيول ،منه عماأل عن كبذل ةيناكال املراد ونك ضرورة

 من كطعام لتكأ ال :قال لو مايف المكال هذا مثل ىجريف حال أي ىوعل ،كاملسال المك يف ةياللفظ

   .جوع

 مما أيضاً فهو )ال ليوق عرفاً نعم ليق الطعام إىل ىتعدي هل( :بقوله للشرائع الثاين الفرع أما

 رمح األول أراد فإن ،ءاملا خصوص ديري وقد ،طعمةاأل لك من عماأل ءاملا من ديري قد ألنه ،رناهكذ

   .الطعام إىل تعدي مل الثاين أراد نإو ،بتناوله وحنث أيضاً هيعل الطعام

 قربفاأل الإو ،كفذا ئاًيش ىنو فإن السبب وخصوص اللفظ عموم تعارض لو( :القواعد يف قال

 دخوله عدم ىعل فحلف رههكف بلد يف راًكمن ىرأ لو ماك ،نيميال ىعل الباعث ألنه السبب ىعل قصده

  ).الدخول فله ركاملن زال مث

 ال( :اجلواهر فقول ،ازكواالرت للقصد تابع هو الذي اللفظ من رناهكذ ما إىل كبذل ريشي أنهكو

   )الفقه من وافرة مجلة عدمي بالدواعي دييوالتق صيالتخص باب فتح بل ،هيف ما ىفخي

                                                  

  .٣٠٠ ص٣٥ج: جواهر الكالم) ١(



٢٤٨

 يوالداع املصب نيب وفرق ،هو املصب أن ديري مناإو ،بالدواعي صيالتخص ديري ال إذ ،نظر هيف

   .ىفخي ال ماك

 تعطه ال مثل ،العرف ستعملهي ما اًريثكو ،هيف المكال تقدم فقد آخر لفظ معىن يف لفظ استعمال أما

 ،ابيوالث الفراش ولو ءعطااإل مطلق الناهي قصدي ثيح ،لمةكب تعنه وال ءما قطرة تسقه وال فلساً

  .مهاريوغ واحلطب باملال ولو عانةاإل ومطلق ،هريوغ باللنب ولو يالسق ومطلق

   .ديج ريغ لماتكال بعض يف فخلطهما ،ثباتاإل عامل ريغ الثبوت عامل أن ىفخي وال

 أشبه ما أو اجلبان أو املنافق أو كاملشر أو ليالبخ أو افركال أو الفاسق طعام لكأي ال أن حلف لو مث

 حلقك عرفاً بالفسق ىسمي ال انيعص انك لو الفاسق إىل بالنسبة مثالً ،منه املراد يف العرف اتبع ،كذل

  .الشرع بل العرف ردي ملإذا  إالّ لكاأل جاز ،فسقاً شرعاً انك نإو ،مثالً البالد بعض يف ةياللح

 العرف مع العام العرف تعارض أو ،العرف قدمي والشرع العرف تعارض مورد لك يف ذاكو

 أشبه ما أو عامل أو تعلم أو لعاملا إىل ذهب قالوا ذاإف النحاة عند العلمك ،اخلاص العرف قدمي اخلاص

 يف والعرف ،العام قبال يف اخلاص نأل ،كذل ريغ إىل نيالنجار عند الصنعة كذلكو ،النحو علم أرادوا

  .اخلالف ىعل انكإذا  إالّ كذل ىعل منصب فقصدهم ،أذهام يف مألوف الشرع قبال

 ال أن بشرط رمهحي من ال ،زجا كذل للحي من فقلد ،هيفق دون هيفق عند حراماً ءشي انك ولو

 الفاسق قدصي ال نهإف مرض أو لعرض بكاملرت عند حراماً نيك مل ولو ،عنده رمحي ما ازهكارت ونيك

  .هيعل

 ماك ،ذهنه يف وزكاملر هو ألنه ،مذهبه اتبع احلرمة أو العامة عند ذيالنبك احلل مذهبه يف انك ولو

 الذهين ازهكارت حسب منه نصرفي ثيح ،أشبه ما أو ءاالفقر ىعل وقفأ إذا الواقف إىل بالنسبة قالوا

   .حنلته ءفقرا إىل



٢٤٩

 ءالشعرا عطيي ال أن حلف لو الشاعر يف مثالً ،نيميبال املتعلقة لفاظاأل سائر يف المكال عرفي ومنه

  .ال أم احلر الشعر لشمي هل

 ريالفق أو العابد أو العامل نيعطأل حلف لو ماك ،سهكع يف المكال ظهري الباب هذا يف المكال ومن

   .كذل حنو أو كنياملسا أو ةيويالدن العلوم وطالب ةينيالد العلوم طالب إىل بالنسبة الطلبة أو

 أما ،كذل أشبه ما أو حلماً أو خبزاً أو هةًكفا انك ءسوا ،الطعام من فظاهره شبعي ال أن حلف ولو

   .نثحي مل نهإف معاً ءاملا ومن طعامال من شبع أنه إذا ماك ،به بأس ال نهإف ءاملا من ىارتوإذا 

 ازهكارت انك بأن اللغوي معناه أراد فإن ،ديز تيب يف أو وميال هذا يف طعمت ال أن حلف ولو

 ظاهراً انك الإو ،هيلإ ملاعاإل تقدم ماك ،)١(طعمهي مل ومن :سبحانه قال ،ءاملا حىت مشل كذل ىعل

 بأحد عنده ازكارت ونيكأن  إالّ ،النبات ودهن وانياحل هند مشل ،دهناً لتكأ ال :قال ولو ،ءاملا ريغ يف

   .هيعل نهيمي نصبي نهإف نيالقسم

  

                                                  

  . ٢٤٩ية اآل: سورة البقرة) ١(



٢٥٠

أن  إالّ ،باستدامته نثحي وال بابتدائه نثحي فهو فعل ىعل حلف إذا :الشرائع يف قال :)١٣ مسألة(

 ال أو ،بعتها ال وأ ،الدار هذه آجرت ال :قال ذاإف ،ءاالبتدا إىل نسبي ماك املدة إىل نسبي الفعل ونيك

 ال أو ،ا نكسا وهو الدار هذه نتكس ال :قال لو أما ،باالستدامة ال ءباالبتدا نيميال تعلقت ،وهبتها

   .انكساإل أو ىنكالس باستدامة حنث ،هايف ديوز داًيز نتكاس

 ءوالشرا عيوالب جيالتزوك ءاالبتدا يف ظاهرة ةيالدفع ءايشاأل من أشبه وما اتيقاعواإل العقود :أقول

 أو ،ةيزجن حتته انكو ةيزجن تزوجت ال قال ذاإف ،هاريوغ جارةواإل واملساقاه واملزارعة واملضاربة والرهن

 انكالد من التخلص أنواع سائر أو عيوالب الطالق بجي مل قبالً اشتراه قد انكو اناًكد تياشتر ال

 كذل وحنو واملطالعة تابةكوال فالن ةوصداق واملشي الدار ىنكسك ةيجيالتدر ءايشاأل يف أما ،ىاملشتر

   .واالستدامة ءاالبتدا شمليف

   :فقال ،نياألمر ديتف قاعدة الدروس يف ركذ وقد

 ال ما دون نةكواملسا انكسواإل ىنكالسك املدة إىل نسبي فما ،ئانيش واالستدامة ءاالبتدا :قاعدة(

 وجب ا نكسا وهو الدار هذه نتكس ال حلف فلو ،وجهان بيالتط ويف ،عيوالب الدخولك نسبي

 ال أو ،هايف وهو ،الدار هذه دخلت ال :قال لو ما خبالف ،ىنكللس ال رحله يبق نإو احلال يف التحول

   .)طلقهاي فلم زوجة وله تزوجت ال أو ،هيعل فاستمر اريخب باع وقد بعت

 ال أو صادقت ال واهللا :قال إذا كما ،االستدامة أو ءاالبتدا املراد هل علمي ال مبا حلف لو أما

 ءابتدا عدم ازهكارت إىل عالرجو فالالزم ،احلاضر احلال يف متسابقان أو قانيصد ومها ،عمرواً سابقت

 ال ناآل دمهاي يف اليت املسابقة انتهت ذاإف أو ،كذل بعد تصادقاني ال مثالً ايتعاد ذاإف ،املستقبل يف األمر

   مسابقة املستقبل يف تسابقاني



٢٥١

 فالالزم ،أيضاً احلاضر احلال يف ومسابقته ناآل صداقته شملي مبا املطلق ىعل زهاكارت أو ،دةيجد

 ألنه احللف مشول عدم صلاأل انك دييوالتق طالقاإل يف كش ولو ،نثحي ال نأل واملسابقة الصداقة قطع

   .ائدالز عن هءالربا ىجرأو قنياملت بالقدر أخذ نياألمر نيب كش لو أنه تقدم وقد ،والناقص الزائد من

 ،نظر أمثلته بعض يف انك نإو ،واالستدامة ءاالبتدا يف رناهكذ الذي كذل إىل أشار اجلواهر ويف

 ال ما أن هاريوغ الصدق يف ابتدائهاك استدامتها اليت هايعل احمللوف فعالاأل نيب الفارق الضابط :قال

 نثحي ال كذل وحنو واخلروج ولوالدخ اتيقاعواإل العقود من هاريوغ جيوالتزو واهلبة عيالبك مبدة تقدري

 دخلت وال شهراً بعت قالي أن صحي ال إذ ،نشائهاإب ستيل ورةكباملذ حوالاأل استدامة نأل ،باستدامتها

 خبالف ،ثارهاآل ءبقا هي بل نفسها فعاللأل استدامة ستيل االستدامة هذه أن عرفت قد بل ،كذلك

 لبسته قاليف ،املدة إىل نسبتها صحي مما وحنوها وبكوالر واللبس انكسواإل ىنكوالس والقعود اميالق

 حد ىعل همايعل للصدق ،ابتدائهك باستدامته نثحي نهإف ،كذلك بتهكور لةيل وقعدت وماًي وقمت شهراً

   .ءسوا

 عدم ديري وقد ،املستقبل يف ديجد اميق ءابتدا عدم ديري فقد ،قائم وهو قمت ال واهللا حلف لو نهإف

 هذا شملي ما ديري قد نهإف ،ناآل قاعد وهو مثالً الدار هذه يف قعدي ال أن حلفا  إذكذلكو ،قائماً بقائه

   .مثلةاأل من مهاريغ إىل ،كذل بعد دياجلد القعود نافياست ديري وقد ،عودقال

   .رحله لنقل بل ىنكللس ال بالعود نثحي وال ،نيميال بيعق خبروجه ربيو :الشرائع قال مث

   أما ،الشرائع رهكذ ماك انك ةيالفالن لدارا نكسي ال أن حلف إذا :أقول



٢٥٢

 الواجب انك ارهيختا حتت هو مايف ما تعلقي نهيمي انك فإن هو خرج إذا هلاأل ىنكس إىل بالنسبة

 تعلق الفرض نأل وأهله بل ومتاعه رحله يبق نإو( :اجلواهر فقول ،فال الإو ،أيضاً هلاأل خراجإ هيعل

 أهله خرجأ نإو نفسه هثكم مع احلنث يف إشكال ال أنه ماك ،عهومتا بأهله ال نفسه ناهكبس احللف

   .نظر حمل ،)ورحله

 نإو حنثاً ونيك فال ىنكالس من ونيك ال أشبه ما أو هلاأل أو الرحل لنقل الدار دخول مث إن

 ىنكالس عن منصرف كذل نأل ،هايلإ النقل تاجحي ثيح مثالً اميأك الرحل نقل بقدر الدار يف ثكم

 عدي ال اخلروج بأسباب املشتغل الن احلنث بعدم القواعد يف جزم ولذا ،هيعل نهيمي نصبي فال ،ازاًكارت

   .الدار يف ناًكسا

 نيك مل فإن ،الًيقل ولو نيميال بعد ثكم ولو( :قال ثيح كاملسال قول يف النظر وجه ظهري ومنه

 باخلروج أهله وأمر تاعامل جلمع انك بأن جلهأل انك ولو ،االستدامة لصدق حنث متاعه نقل جلأل

 وذا ،اخلروج من نكالتم مع هايف قامأ ألنه نعم أحدمها ،وجهان هيف ،نثحي فهل اخلروج ثوب ولبس

 ال اخلروج بأسباب املشتغل نأل ،املنع القواعد يف جزم وبه رجحهماأو ،سواه ركذي ومل ريالتحر يف جزم

  .)١()الدار يف ناًكسا عدي

 صدق وعدم االستدامة صدق نأل ،نظر حمل األول فرعهأن  إالّ اماًت انك نإو الثاين فرعهفإن 

   .فتأمل ،ىفخي ال ماك ىنكس عدي ال ومثله ،ىنكالس ارياملع مناإو ،اراًيمع نيك مل االستدامة

 أشبه ما أو نةيالسف أو ارةيالس يف ىبقي ال أو ،قةيداحل يف ىتمشي ال حلف إذا ما حال علمي ومنه

  .كذل وحنو ثاثهأ ومجع أهله خراجإل هؤبقا انك إذا ثنحي اله حيث إن ،كذل

 ةيالدق ال ةيالعرف ةيبالفور ونيك مناإ ،استثين ما ريغ يف فوراً اخلروج بجي :قوهلم يف الفور مث إن

 قبل هيف صليي أن نعمي مل ىنكوالس ءالبقا بقصد وزهكومر انكامل هذا يف ىبقي ال أن حلف ذاإف ،ةيالعقل

   أو لكأي أو اخلروج

                                                  

  .٢٤٥ ص١١ج: مسالك األفهام) ١(



٢٥٣

 ورةكاملذ موراأل كتر هيعل جبيف ،أيضاً كذل لك شملي ما ديريأن  إالّ اللهم ،كذل حنو أو ىتخلي

  .واخلروج

 احللف ركتذ ءثنااأل ويف اناًينس ىفصل وحنوها الصالة نايفي مبا ةيالفور احللف من مراده انك لو مث

   .حمله يف قرر ماك األويل اماحلر رفعي ال انويثال ليوالدل ،حرام الصالة بطالإ نأل ،الصالة متأ

 يفنس املسجد يف ىبقي ال أن حلف إذا ماك ،استدامته واجب عمل لك إىل بالنسبة كذلكو

  .مثلةاأل من كذل ريغ إىل ،متامهإ الواجب الطواف ءثناأ يف ركتذ أو ،الثالث وميال يف ركوتذ فكواعت

 ىعل الزائد عن ةءالربا صلاأل انك ،نايفي ال أو الصالة مثل نايفي ثيحب انك حلفه أن يف كش ولو

  .قنياملت القدر

 ينس بأن ،مستحبة صالة أو واجبة صالة هي هل ي،نس مايف هايصلي اليت الصالة أن علمي مل ولو

   .احللف نفذيف ميبالتحر علمي ال ألنه بطالاإل وجب ،ضةيالفر أو النافلة قصدأنه 

   .أحدمها كوكمش لكو روهكوم وحرام ومستحب واجب لك يف احلال عرفي ومنه

 عدم أجودمها ،فوجهان املتاع حلفظ لةيل الدار يف تيبي أن إىل احتاج لو( :قال كاملسال مث إن

 ،رهكذ ماك وهو ،)نيميال  أصلنافت رمبا بل ،احلنث جتامع ال الوجه هذا ىعل الضرورة نأل ،احلنث

 مخس ولو الدار يف ىنكالس إىل اضطر ماك فهو ،وعدمه ىنكالس صدق عن خارجاً البحث انك نإو

  .مثالً سنوات

 ساعة هايف تردد فإن ،ىنكس عدي ال كذل نأل ،نثحي مل ا ازتاج مث احلال يف خرج ولو( :قال مث

 بل مطلقاً ثكامل منها املراد سيل إذ ،كبذل ىنكالس صدق بعدم لكشيو ،احلنث احتمل غرض بال

   .رهكذ ماك وهو ،)امسها صدقي ال هوج ىعل ثكم نإو ،بالتردد صدقي ال وهو ناًكمس اختاذها



٢٥٤

 مل مثالً غافلة أو له ةيعاص هي نتكس لو أما ،ااكسإ هيعل حرم زوجيت نكسأ ال أن حلف ولو

 من انك الزوج نعهامي فلم ىنكالس وأرادت عةيمط هي انتك إذا نعم ،نهاكسي مل ألنه ءشي هيعل نيك

 قوله ومنه ،فسدي حىت هكتري مايف ولده باأل فسدأ :قالي ماك إليه ستندي وشأا هاكتر نأل ،هلا انهكسإ

 جتهينت ال انكساإل فعل احللف من أراد إذا نعم ،وشأم همكتري ثيح )١(اهللا ضللي ومن :سبحانه

 فعلي مل باأل أن ماكو ،ضاللاإل فعلي مل وتعاىل سبحانه اهللا أن ماك ،ااكسإ فعلي مل ألنه نثحي مل

   .هيعل العقد نصبي الذي احلالف ذهن يف وزكرامل هو اريفاملع ،فساداإل

 ولأ أو شعبان آخر أنه نيب كالش ومي صار مث ،مثالً شعبان شهر الدار نكسي ال أن حلف ولو

   .رجب ءبقا استصحب دخوله وعدم شعبان دخول يف كش لو أنه ماك ،شعبان ءبقا استصحب رمضان

   .)وبكوالر اللبس استدامة يف البحث ذاكو( :الشرائع يف قال

 عدم ديري وقد ،بكاملر عن والرتول الثوب نزع لزمي فال ديالتجد ديري قد أنه عرفت قد :أقول

 احللف نيب كذل يف فرق وال ،عرفت ما ىعل فوراً والرتول الرتع هيعل فالواجب اًإطالق وبكوالر اللبس

 ال أو لبسها عدم ىعل لفاحل نيب فرقيأن  إالّ اللهم( :اجلواهر فقول ،لبسي أن عدم أو اللبس عدم ىعل

 فإن ،تأمل حمل )ديوجتد حداثإ هو الذي اللبس فعل ال اللبس اسم هايعل صدقي ستدامةاال فإن ،لبسهاي

   .اللفظ من االستظهار ديريأن  إالّ ،رناهكذ ما ارياملع

   بدهلا أو ًءقبا فبدله ،الدار هذه نكسي ال أو ،الثوب هذا لبسي ال أن حلف ولو

                                                  

  . ٨٨اآلية : ءسورة النسا) ١(



٢٥٥

 تقدم ماك عماأل قصده ونيكأن  إالّ اللهم ،ناهكوس لبسهب بأس فال نيميال ضوعمو ذهب اناًكد

   .السابقة املباحث بعض يف كذل مثل

 هيفف بيالتطأما ( :قال ثيح الشرائع قول يف النظر وجه ظهري ازكاالرت زانيامل أن من تقدم ومما

 لفحي مل نهوأل ،السلب لصحة( :بقوله اجلواهر علله نإو ،)باالستدامة نثحي ال أنه شبهاأل ولعل ،التردد

 ونهك حراماإل يف احلرمة عنوان انك ورمبا ،فرق نهمايوب بيتطي ال أنه ىعل بل ،باًيمتط ونيك ال أن ىعل

   .)مشه حرمةك خارج ليدل من انك الإو ،بهيتط ال باًيمتط

 ءسوا عدمه ىعل لفحي وهلذا ،واستدامةً ًءابتدا بيالط ضرهي فقد ،ازكاالرت زانيامل أن عرفت قد ذإ

 عدم ديري ونيك وقد ،زالةاإل هيعل وجب ارهيختا بدون ولو هريغ بهيط فلو ،هريغ فعل أو فعله من انك

 ارهيختا ريبغ هريغ بهيطي أن أو نفسه بيطي أن نيب أيضاً هنا احلال ختلفيف املستقبل يف ًءابتدا بيالتط

   .وحنوه نوم يف أو راهاًكإ أو ًءجلاإ

 ءاالبتدا من عمألا ديري وقد ،ءاالبتدا ديري قد ثيح ،لبسي ال أن حلفإذا  ما حال ذاكو

 حال يف ولو اهيإ ريالغ لباسإ أو ،هو لبسه من عماأل ديري وقد ،بنفسه فعله عدم ديري وقد ،واالستدامة

  .واالستدامة ءاالبتدا هيف مما كذل ريغ إىل ،أشبه وما النوم

 من عماأل ديري وقد ،به هريغ وفعل بنفسه فعله من عماأل ديري فقد ،ليالقب هذا من أيضاً يوالوط

 قالي ال الذي الوطي يف المكال ذاكو( :اجلواهر فقول ،وراتكاملذ أحد ديري وقد ،واالستدامة ءاالبتدا

 نإو الرتع بعد عدي مل ما باالستدامة نثحي ال طأيال أن حلف فمن نئذيفح ،شهراً أو وماًي وطأت هيف

   .نظر حمل ،)ءاالبتداك واحملرم الصائم ىعل حرمت

   ،روهكذ ذاكه :قلت( :والوطي بيالتط مثايل بعد قال هريلغ أو كلذل أنهكو



٢٥٦

 وحنوه املقام يف آت املصدر اسم نيوب الفعل اسم صدق نيب التفاوت من إليه انأشر ما لعل نكل

 تأمل حمل هيف انك نإو .)السابقة مثلةاأل دون وحنومها الوطي ذاكو بيالتط خصوص يف إليه التفتوا نإو

   .أيضاً

 ءاالبتدا ديري وهو العدم ىعل حلف مث ولد مع أو مثالً امرأة مع حمرماً الوطي باشري انك ذاإف

 من بل فقط ةيالذات احلرمة جهة من ال فوراً خراجاإل وجب ءثنااأل يف ركوتذ وفعل ينس مث واالستدامة

 رفع من سابقاً عرفت ملا فارةك فال انيالنس حال يف أما ،فارةكال هيعل انتك يبق ذاإف ،أيضاً احللف جهة

   .فارةكلل وحنوها واحلرج واالضطرار راهكاإلك انيالنس

 بال احلائط ىعل بالوقوف نثحي مل ،داراً دخلت ال :قال لو( :اجلواهر مع ممزوجاً الشرائع يف قال

 نإو دخوالً تعد ال األ ،اًقطع االستدامة دون ءباالبتدا وحنث ،واملبسوط اخلالف عن ماك ،خالف

   .)هايف ثهكم طال

 :قال الشرائع نأل ،مراده سيل ظاهره مبا الشرائع مزج ثيح اجلواهر المك يف النظر وجه ىفخي وال

 نثحي مل داراً دخلت ال :اجلواهر دخالإف ،)االستدامة دون ءباالبتدا حنث ،داراً دخلت ال :قال لو(

 وعدم الشمول احلائط ىعل الوقوف وعدم الوقوف يف ارياملع مناإو ،نظر حمل احلائط ىعل بالوقوف

 مايف مثالً احلائط حتت أو احلائط ىعل للوقوف مشوله عدم الدار دخول عدم ظاهر نعم ،للحلف الشمول

   .احلاضر احلال يف معلقة طاايح اليت وتيالب يف ماك معلقاً احلائط انكإذا 

  



٢٥٧

 غرفةً أو منها ئاًيش أو دخلها فإن ،الدار هذه دخلت ال حلفإذا ( :الشرائع يف قال :)١٤ مسألة(

   .)حمجراً انك ولو نثحي مل سطحها إىل نزلإذا  أما ،سطحها من هايلإ نزل ولو حنث غرفها من

 الدار من ءشي أي لدخول شامل الدار دخول بعدم احللف فإن ،األول فرعه ةيمتام الظاهر :أقول

 نيالباب نيب انك إذا نيالباب نيب أو الباب خلف ،زيدهل أو سطح أو حةسا أو محام أو سرداب أو غرفة من

 من أو الباب أو السطح من الرتول ونيك أن نيب فرق ال أنه ماك ،عرفاً للصدق كذل لكو ،الدار من

   .كذل ريغ أو الدار إىل ءما ىجمر

 يشمل هل نهأو ازكرتلال تابع أنه فالظاهر )سطحها إىل نزلإذا أما ( :قوله وهو الثاين فرعه أما

 أن بعد قال ثيح اجلواهر هيعل لكأش ولذا ،نظر حمل احلنث بعدم الشرائع فقول ،ال أم كذل مثل احللف

 ،به الدار جدران حاطةإل بالدار احملوط حلاقإ من بعض عن ملا خالفاً( :نئذيح دخوهلا صدق بعدم علله

 العرف يف وجه من خرياأل خلو عدم نصافاإل نكل ،حماطاً نيك مل نإو بصعوده احلنث من خروآل

 )١(هدر فدمه ذنهإ بدون هريغ دار دخل من :)عليه السالم( قوله يف اندراجه مالحظة بعد خصوصاً

  .)٢()فتأمل

   .)٣(مباح فدمه ذنهإ ريبغ مرتله يف مؤمن ىعل دخل من :ذاكه ةيالروا أن اجلواهر ةيحاش يف نكل

 أو ،الدار يلسق السطح يف املوضوع ءاملا رك ىعل زلن إذا ملا احللف فشمول ،حال أي ىوعل

   وسطها يف ءالبنا مما املسورة الدار طرافأ يف دخوله

                                                  

  . ٢ ح من أبواب القصاص يف النفس٢٧  الباب٥١ ص١٩ ج:انظر الوسائل) ١(

  .٣٠٦ ص٣٥ج: جواهر الكالم) ٢(

  . ميان كتاب األ٣٠٦ ص٣٥ ج:اجلواهر) ٣(



٢٥٨

   .ازكلالرت تابع كذل ريغ إىل ،ناآل تعارفي ماك قةيحد ريغ أو قةيحد وهي

 ءاملا يف نفسه طرح أو ،فأدخله ءاملا فحمله ءشي ىعل أو نةيسف يف بكرن إ( :املبسوط يف قال

 عن وحنوه ،وحمموالً باًكرا فدخل بكر لو ماك فهو ،ارهيختاب دخل ألنه حنث ،فأدخله ءاملا هفحمل

  ).القاضي جواهر

 يف وحصل الدار خارج من منها بغصن فتعلق سورها عن ةيعال شجرة هايف انكن إنه إ( :قال مث

 ثيحب حصل نإو ،سورها به طيحي ال ألنه خالف بال نثحي مل السطح من ىأعل انك فإن ،نظر الشجرة

 هيف مكفاحل السطح رضأل اًيمواز ونيك ثيحب حصل نإو ،الدار جوف يف ألنه حنث السور به طيحي

   .)السطح نفس ىعل واقفاً انك لو ماك

  .ازكاالرت ارياملع مناإو ،نظر الفروع بعض إطالق يفأن  إالّ تاماً انك نإو ورةكاملذ الفروع وبعض

 حتت من نفق كهنا انك أنه إذا ماك ،للدار دخوالً نيك مل لدارا فوق من مثالً بالطائرة مر ولو

 طابق الدار فوق بىن لو نعم ،الدار دخول من نيك مل للنفق خراآل الطرف من وخرج النفق فدخل الدار

 به املختص املقدار عن عبارة ديز دار نأل ،حنثاً انك كذل ملثل شامالً احللف انكو طابق الدار حتت أو

 ولذا ،ال أم حتتها طابقاً أحدث أو ،خفضها أو رفعها أو ،قهايض أو وسعها ءسوا ،عرفاً له داراً تعد مما

 مسجد كذلكو ،احلرام املسجد اسم هيعل صدق احلرام املسجد توسع لماك أنه من احلج باب يف رناكذ

  . )ينيمال عشرة احلج ستوعبي يكل( :تابك يف رناهكذ مما كذل ريغ إىل )صلى اهللا عليه وآله( النيب

 صغر قصد انكن إ طرافاأل أرض دخلي ال أن وجب ةياحلال الدار ىعل ازهكارت انك إذا نعم

  .حتتاً أو فوقاً دياجلد الطابق ويف ،الزائد املقدار يف ربهاك إذا الدخول وزجي أنه ماك ،الدار

 بعض يف تعارفي ماك الشارع يف وفم الدار داخل يف فم ،فمان الدار يف الداخلة للبئر انك ولو

   يف الذي الفم من البئر فدخل ،ىالقر



٢٥٩

   .حنثاً انك الدار دخل أنه هيعل صدقي مما البئر توسط حىت الشارع

 بصعوده نثحي مل الدخول عن حلفإذا ( :قال ثيح القواعد قول يف النظر وجه ظهري تقدم ومما

 اليت أي به احلرمة تتعلق وال ،املسجد سطح يف افكاالعت وزجي ال هذا ىوعل ،حمجراً انك نإو السطح

 املسجد سطح يف افكاالعت إىل بالنسبة أما ،ازكاالرت ارياملع أن عرفت قد إذ ،)إشكال ىعل للمسجد

 وفةكال مسجد سطح يف فكاعت إذا ماك ،السردابك السطح يف بأدلته افكاالعت صدق يف إشكال فال

   .كذل بهأش ما أو )عليه السالم( نوح نةيبسف ىسمي الذي السرداب يف أو

 ماك خالف بال :اجلواهر ويف ،)نثحي مل غرفة فدخل اًتيب دخلأ ال حلف ولو( :قال الشرائع مث إن

  .واملبسوط اخلالف عن

 فدخل غرفة دخلي ال أن حلف لو ما حال علمي ومنه ،تيالب ريغ الغرفة نأل رواكذ ماك وهو

   .كذل ريغ إىل ،سكبالع أو الصحن فدخل السرداب دخول عدم لفحي أو ،تيالب

 ،باالستدامة نثحي ال نهإف ،الغرفة يف أو تيالب يف أو الدار يف احلالف انك لو ما مكح عرفت وقد

 من العامة بعض عن ملا خالفاً ،االستدامة ال ءاالبتدا ازكاالرت هيعل نصبي الذي الدخول ظاهر نأل

 ،ا علمي مل مغصوبة داراً دخل من ىعل ثكامل حرم ولذا ،ءاالبتداك شرعاً مهاكح نأل ،أيضاً ا احلنث

   .املساجد يف واحلائض اجلنب ىعل ثكامل رمحي كذلكو

 سيول أشبه ومن واجلنب ءوالنفسا واحلائض الغصب مكح ىعل دل ليالدل إذ ،واضح نظر هيوف

 خبالف ثكامل منه الذي التصرف مطلق واملسجد الدار يف ءوالبقا الغصب يف العنوان فإن ،كذلك هنا

   .ولالدخ اسم

 من أنه ىفخي وال ،)ورائه من انك بابه رد لو ثيحب صار إذا الدخول تحققيو( :الشرائع قال مث

   املراد مناإو ،وعدمه الباب وجود إىل حاجة فال الّإو ،املثال باب



٢٦٠

 الدخول اسم هيعل صدقي وجه ىعل بدنه دخول من البد بل ،رجله أو دهي بدخول نثحي ال نهأ

   .خارجاً رأسه انك إذا كذلكو بل ،خارجة رجله أو دهي انتك نإو

 سمي مل نإو حنث هفكال أو البستان أو ىالرح نكسي وهو فالن تيب دخلي ال أن حلف ولو

 املصب أن عرفت قد ثيح ،تيب هو مبا تيالب قصده انكإذا  إالّ ،كذل توجب ضافةاإل إذ ،تاًيب

  .ازكاالرت

 نهأو ،ازكاالرت املرجع انك داره دخلي ال أن فحلف أشبه ما أو بستان أو ىرح داره يف انك ولو

   .كذل شملي ال أو ،تيالب يف اليت واناتياحل قةيحد أو البستان أو قةياحلد أو ىالرح مثل شملي هل

 فمه يف دخالهإب نثحي ال املعدة أراد فإن ،مثالً الفالين ءالشي أو ءاملا جوفه دخلي ال أن حلف ولو

 ،الفم من الدخول إالّ شملي مل ،لتكأ ال :قال ولو ،كذل لك مشل عمألا مراده انك بأن الإو ،فرجه أو

 ،نفاأل شملي وهل ،كلذل مشموالً ونيك ال املرأة يف القبل أو ركالذ من أو حقنة الفرج من دخالفاإل

   .ازكاالرت املرجع

  



٢٦١

 نثحي وال ،احلاضرة تيب بدخول حنث تاًيب دخلت ال حلفإذا ( :الشرائع يف قال :)١٥ مسألة(

   .)ناهكبس عادة له ممن البدوي ما نثحيو ،أدم أو شعر من تيب بدخول

 انك ذاإف ،اًتيب دخلي ال أن حلف أنه إذا القاعدة ىفمقتض الإو ،ازكاالرت أراد الشرائع أنك :أقول

 القسم أحدمها ديري وقد ،أحدمها أحدمها ديري فقد ،عنده زكاملرت مالحظة فالالزم اًيبدو أو اًيحضر

 املتعارف هو ما أحدمها ديري وقد ،نةياملد يف البدوي أو ،ءالصحرا يف احلضري انك ماك ،الفاملخ

 ديوحد وامسنت وخشب وحجر ومدر وآجر نيط من احلضري تيب ونيك أن نيب فرق ريغ من ،عنده

 احلضري حنث فاحتمال ،كذل ريغ أو قصب أو خشب أو جلد أو صوف من البدوي تيوب ،كذل ريوغ

 وتاًيب نعاماأل جلود من مكل وجعل :سبحانه قال وقد ،لغة مشموله لهاك نأل وتيالب مطلق بدخول

 ،اللغة ال نيميال هيعل املنصب واالنصراف ازكاالرت املقام يف املناط نأل ،هيف ما ىفخي ال، )١(تستخفوا

 حمل ،فال الإو ةيدالبا وتيب عرفي اًيقرو انكن إ ذاكو اًيبدو انكن إ مطلقاً احلنث من املبسوط عن فما

   .نظر

 أو ةيالن مع الإ لفظه معىن مهكح عنوان إرادة متلفظ لك من الظاهر( :اجلواهر يف قال ولذا

   .)هيعل صدقي ما لك ىعل مكاحل انك الإو ،منه أفراد خصوص رادتهإ ىعل الدال اقياالنس

   الشرائع إطالق يف النظر وجه هرظي ازكاالرت ارياملع أن من رناهكذ ومما

                                                  

  . ٨٠اآلية : سورة النحل) ١(



٢٦٢

 ميالتحر انك ،عبده استخدمت وال زوجته لمتك وال ديز دار دخلت ال حلف ولو :قال ثيح

 وقد ،مطلقاً ديز دار ديري قدنه إ :هيف إذ ،ميالتحر زال هكمل عن كذل من ءشي خرج فمىت ،كللمل تابعاً

 هذه انتك أنب طالقاإل قصد فإن ،والعبد الزوجة إىل بالنسبة كذلكو ،هكمل ناآل هي اليت ديز دار ديري

 ريغ أو الوارث هاثريف ديز وتمي أو ديز عهايبي أن نيب فرقي مل دخوهلا عدم فحلف ونةكمس مثالً الدار

   .والعبد الزوجة إىل بالنسبة كذلكو ،ديلز اًكمل ونكت أن أو ،كذل

 تزوج أو عبداً أو ىخرأ داراً ديز ىاشتر لو( :قال ثيح كاملسال قول يف النظر وجه ظهري ومنه

 ىجر داراً أردت قال ولو ،ما نثحي فال نهيبع األول أردت قوليأن  إالّ ،األول دون بالثاين حنث رأةام

 اخللط من أنه إىل ضافةباإل، )منهما لكب حنث تهيزوج هايعل جرت امرأة أو كذلك عبداً أو هكمل هايعل

  .الثبوت ومقام ثباتاإل مقام نيب

 فمىت ،مستقبالً أو حاالً هكمل من عماأل أو ،حاالً له ةكاململو الدار ةين دون به احللف انك ولو

 ،أيضاً بدخوهلا احلنث حصل ىخرأ دار ىعل حصل إذا ماك ،احلنث صلحي مل هكمل عن الدار خرجت

 وجعله ةيالن عن وخلوه هإطالق مع المكال مناإ ،رادتهإ مع إشكال ال( :قال ثيح اجلواهر أشار كذل ىلإو

   .)اللفظ مفاد العنوان

 قصده وجعل ،مثالً هذه ديز دار دخلت ال :قال بأن ضافه ألوأما ( :الشرائع مع ممزوجاً قال مث

 وبه القواعد يف واستقربه ،ضافةاإل ىعل ينيللتع باًيتغل ،كاملل زال ولو نيبالع ميالتحر تعلق اللفظ ملفاد تابعاً

 فال هيجزئ أحد بزوال بزول الذي ينيوالتع ضافةاإل من بكاملر إرادة اقيالنس ،حسن وهو باملساواة قول

   .)ضافةاإل عن خبروجه نثحي

   ديري وقد ،شخصه ديري وقد ،جنسه ديري فقد ،املعمل هذا شتريي ال أن حلف ولو



٢٦٣

  .نوعه

 أو البحر يف ريوالس انريالط املراد ن أرفالظاه الباخرة أو ارةيالس أو الطائرة بتكر ال حلف ولو

   .عرفت ما ىعل عماأل ىعل ازكارت أو ةين نكت مل إذا مايف كوذل ،رضاأل ىعل واك وقت ال الرب

  



٢٦٤

   .)نثحي مل داراً انك براحاً فدخل داراً دخلت ال حلفإذا ( :الشرائع يف قال :)١٦ مسألة(

 لصحة كبذل قالوا مناإو ،والزرع والشجر ءالبنا من ةياخلال رضاأل )ءالبا بفتح( بالرباح املراد :أقول

  .هريوغ واهراجل يف ماك السلب

 حال كذلكو ،حنثاً نيك مل الدار دخل إذا نهإف براحاً دخلت ال حلف بأن سكالع حال علمي ومنه

 بأن سلباً أو ،الدخول ىعل حلف بأن اباًجيإ عياجلم يف كاملال لوحدة ،أشبه وما انكوالد واحلمام ىالرح

   .الدخول عدم ىعل حلف

 ،نثحي ال :خيالش قال براحاً وصارت فادمت ،الدار هذه دخلت ال :قال لوأما ( :الشرائع قال مث

  ).بالوصف اعتبار فال نيبالع نيميال تعلق ثيح من إشكال هيوف

 ال الوصف باب من الدار مناإو انكامل يف الدخول قصدي قد إذ ،نظر نيطالقاإل الك يف أن والظاهر

  .شارةواإل الوصف ختالفا فروع من وهذا ،الدار ةيخصوص الدار من ديري وقد ،املوضوع باب من

 أو براحاً صارت إذا براحها ومن منها عماأل أراد أنه يف كوش ،الدار هذه أدخل ال :قال ولو

   .داراً فصار الرباح هذا دخلي ال أن حلف لو أنه ماك ،اخلصوص مع صلاأل انك اخلصوص

 يف العرصة ىعل دزائ أمر اشتراط بعدم ليق لو( :اجلواهر قول يف والرد القبول موضع علمي ومنه

 بل ،الرسوم ذاهبة ىعل الدار اسم إطالق من ءالشعرا لسنةأ يف املتعارف نأل بعضهم عن ماك الدار اسم

 هينافيأنه  إالّ ،شارةواإل االسم ءلبقا نئذيح احلنث اجته ،عمارة هايف سيل صحارل وفالن فالن بين دار قالي

 ىعل إالّ داراً العرصة ةيتسم عدم احلق أن ىعل بقاًسا استحسنه عما فضالً احلنث بعدم سابقه يف اجلزم

 من كذل ريوغ السلب وصحة طالقاإل عند ريالغ تبادر أو هايلإ الذهن تبادر عدم له شهدي الذي ااز

   .)١()عالماته

                                                  

  .٣١٠ ص٣٥ج: جواهر الكالم) ١(



٢٦٥

 ما أو نزاع نهميب ثيح ديز ديب دامت ما ازهكارت انكو ،الدار هذه دخلي ال أن ىعل حلف لو مث

   .ديلز ناًكمس دامت ما الدار النذر متعلق الن ،بدخوهلا حنث نيك مل منها ديز فانتقل أشبه

 لسائر احلضور زجي مل دروسه لك من عماأل أراد فإن ،ساملدر هذا درس حضرت ال حلف ولو

 ال ألنه ،بأس فال طهيشر إىل االستماع أما ،دروسه سائر حضور جاز اخلاص درسه أراد ولو ،الدروس

 ديبع انكم من الدرس إىل استمع إذا ما حال كذلكو ،عماأل رادتهإ انكإذا إالّ  الدرس حضور ىسمي

 جواز فإن ااورة الدور يف حىت إليه ستمعي ثيح ساملدر مامأ ربةكم نصب بواسطة أو التلفون بواسطة

   .ازكواالرت القصد تبعي حضوره ال أو حضوره

 الباب حول ولو ،حنث منه فدخل الباب هذا من الدار هذه دخلت ال حلف ولو :الشرائع قال مث

 وال ،حاله ىعل باق نيميال تناولته الذي الباب نأل ،نثحي ليق األولب فدخل مستأنف باب إىل عنها

   .حسن وهو املوضوع باخلشب اعتبار

 عدم قصد نإو ،آخر انكم يف وضع نإو منه دخوله زجي مل هيف احملذور الباب قصدن إ :أقول

 باب ال آخر منفذ من ولو زجي مل  ـالعرف عند الشائع هو ماك ـ ريالتعب ذا ربع مناإو الدار دخول

  .هيعل

 اناًيوأح نثحي اناًيأح نهأو ،املنفذ من فدخل الباب قلع لو الباب هذا منفذ من الدخول ظهري ومنه

 احتمل نإو املنفذ إىل بالدخول حنث آخر موضع إىل وهلاحي ومل الباب خلع لو( :اجلواهر فقول ،نثحي ال

   .تأمل حمل ،)باملنفذ ال باخلشب االعتبار أن ىعل ًءبنا عدمه

 انتك اليت نةياملع الدار القصد نأل ،نثحي مل منه فدخلها ىخرأ دار إىل الباب نقل ولو( :قال مث

   نصبي ثيح منها دخلي ال أن أراد لو نعم ،منفذها ىعل



٢٦٦

 أو الدار أو الباب قصد هل أنه يف كش ولو ،هيلإ ملاعاإل تقدم ما ىعل رهكذ ماك وهو ،)حنث

 مل إذا مجايلاإل العلم مع حىت احلنث صلحي ال نعم ،مجايلاإل العلم نيمواز حسب عمل معاً همايلك

   .هيف المكال تقدم ماك طرافاأل لك بكرتي

 ال :قال ولو( :بقوله الشرائع رهكذ ما حال ظهري والقصد ازكاالرت زانيامل ونك يف المكال ومن

 القصد إذ ،)هيف متحققة ضافةاإل نأل ،حنث به فدخل مستأنف باب هلا ففتح ،باا من الدار هذه دخلت

 ثيح من اموع ىعل منصباً ونيك وقد ،الباب ىعل منصباً ونيك وقد ،الدار ىعل منصباً ونيك قد

   .كشي وقد ،هيجزئ من ءجز ءبانتفا نتفيي ثيح اموع

 ثيح ،آخر حمل إىل تقلتنامث  نهاكسي ال أن حلف فلو ،ةيعيلتجموا قلةتنامل الدور حال كذل ومثل

 قصدي قد إذ ،ازكاالرت اريفاملع آخر انكم يف وجتمع تفرق أا أو عجالت ىعل الدور هذه ونكت

 قساماأل أي مراده أن يف كشي قد ثباتاإل عامل ويف ،كذا أو هذا قصدي وقد ،همايلك واحملل نكاملس

   .عياجلم مكح عرفت وقد ،الثالثة

  



٢٦٧

 فإن ،ديالتأب ىاقتض لبست ال أو لتكأ ال أو دخلت ال حلفإذا ( :الشرائع يف قال :)١٧ مسألة(

  ).تهيبن نيد نةيمع مدة ىنو أنه ىادع

 اللبس عدم أو لكاأل عدم أو الدخول عدم ظاهر إذ ،نيالفرع يف رهكذ ما هو القاعدة ىومقتض

 إالّ تحققي ال املطلق والعدم ،مطلقاً العدم كذل وحنو نيالتدخ وعدم الشرب وعدم الزواج عدم ظاهرك

 أنه ماك ،ءبشي سيل ألنه علةً وال معلوالً قعي ال العدم أن من صولاأل يف رناهكذ وما ،أفراده لك كبتر

 قعي ااز ىفعل الّإو ،قةياحلق حنو ىعل كذل عدم به ردناأ مناإ ،له الصفات هذه ونكت فال ،فرادأ له سيل

 كذل قةيحق انك باًكمر جدأ مل ينأل سافرت ما قال فلو ،هريوغ ديالتجر شارح فصله ما ىعل كذل لك

   .كهنا املفصلة مثلةاأل من كذل ريغ إىل ،لعدم عدم ةيعل ال ءالبقا علة ءلبقا تيبق ينأ

إذا  إالّ ،هيعل بالعمل لفكم الذي وهو به مرتبط احللف نأل ،رهكذ ماك فهو الثاين الفرع وأما

   .السابقة املسائل بعض يف رناهكذ ما ىعل ،ىالدعو نيمواز ىفعل ىدعو كهنال انك

 عمته ةيجار عجبتهأ رجل يف ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،ريبص أبو رواه ما وركاملذ ديؤيو

 حلف مناإ :فقال ،طأهاي أن جناح هيأعل ةياجلار فورث ،أبداً سهامي ال أن ميانباأل فحلف مثاإل فخاف

 حراماً املس عدم قصد مناإ أنه الظاهر إذ .)١(عفته من علم ملا اهايإ فورثه رمحه اهللا ولعل اماحلر ىعل

   .)مثاإل فخاف( ةيالروا يف قوله لظهور

 ،مبنعقد سيل أو منعقد احللف هذا مثل هل أنه يف المكال أيتي الداعي حنو ىعل كذل انك إذا نعم

   تزوجي ال أن الرجل حلف أن احكالن تابك يف رناكذ فقد

                                                  

  . ١ميان ح من أبواب األ٤٩  الباب١٨٠ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٢٦٨

 من رفع ألنه ،منعقد ريغ كذل أشبه ما أو أبداً برجل تتزوج ال أن املرأة وحلف ،أبداً امرأة

 أن بعدي ال بل ،اًإطالق برجل املرأة زواج وعدم ،اًإطالق بامرأة الرجل زواج عدم ديري ال أنه الشرع

 يف تقدم ما كذل ديؤي ورمبا ،أبداً نةيمع امرأة أو نيمع برجل الزواج عدم حلفه يف كذلك األمر ونيك

   .طانيالش خطوات من حالفاأل هذه أمثال أن ىعل الدالة اتيالروا من تابكال هذا

 جاهالً أو اًيناس عمرو ىوعل هيعل فدخل ،تاًيب ديز ىعل أدخل ال حلف ولو( :الشرائع قال مث

 خيوالش نوي مل أو صةخا عمرو ىعل الدخول ىنو ءسوا ،حنث العلم مع دخل نإو ،حنث فال هيف ونهكب

   .)فصل

 نثحي مل ديز ىعل الدخول قصدي ملن إ أنه وهو ،الفرق من املبسوط يف رهكذ ما ليبالتفص ومراده

 صورة لوجود ،نثحي أنه من ثركاأل به أفىت مبا أفىت اخلالف يف نهكل ،هريغ ىعل الدخول مقصوده نأل

  .املقاصد اختالفب تلفخي ال واحدة قةيحق وهو عياجلم ىعل الدخول

 دلةأل ،للحلف أو مكللح أو للموضوع اناًينس انك ءسوا ،حنث ال وحنوه انيالنس يف ن أوالظاهر

 انك نإو ،نثحي مل وحده هيعل الدخول عدم ىعل ازاًكارت ولو حلفه انكن إ العمد صورة ويف ،الرفع

 وحده انكن إ فاحشةال يف الوقوع من افخي انك إذا ماك ،مجاعة مع انك إذا مايف هيعل الدخول قصده

 قصده ينس نإو ،هريغ مع انك نإو حنث عمأ انك نإو ،نئذيح ةيخش الذ إ ،وحده نيك مل إذا ما دون

قنياملت ىعل بالزائد نثحي فال ،ثركواأل قلاأل من انك نياألمر أي.   

 :خيشال قال ،عبةكال يف أو مسجد يف هيعل بدخوله نثحي وهل( :اجلواهر مع ممزوجاً الشرائع قال مث

 احلرام تيالب أو اهللا تيب عبةكال قالي ماك ،دييالتق من بضرب إالّ العرب يف تاًيب ىسمي ال كذل نأل ،ال

   :املصنف قال نكول ،اهللا تيب واملسجد



٢٦٩

 :فقال ،تيالب اسم همايعل طلقأ تعاىل اهللا نأل ،هينف العرف ىدعو ممانعة ىعل بىني ،إشكال هيف

يتيب راطه)١( ،وترفع أن اهللا ذنأ وتيب يف)وهو شرعي عرف كذل أن سيدرإ ابن عن بل ،)٢ 

   .)سلم لو العادي العرف ىعل مقدم

  .نياألمر أي قصده بأن رناهكذ ما هو الظاهر نكل

 العرف ميوتقد ،أشبه ما عبةكوال املسجد عن تيالب انصراف فالظاهر ،اللفظ مفهوم قصدإذا أما 

 من مهاريغ إرادة ظهور ضرورة( :اجلواهر يف قال ولذا ،وجهال ظاهر ريغ العادي العرف ىعل الشرعي

 ريتقد ىوعل ،قةياحلق من أعم طالقاإل إذ ،شرعي عرف وال أفراده من وماك مسلّ لو تيالب إطالق

   .)العادة ىجمر تلفظه يف اجلاري احلالف لفظ هيعل ملحي ال مهيتسل

  .ريالغ بفعل احللف تعلقي ال  إذ،دخلي هكتر عدم معناه انك يعل ديز دخل ال حلف ولو

 ال أو ،عودهي ال أو ،هيعل صليي ال أو ،جنازته ضرحي ال أو ،ديز خلف صليي ال أن حلف ولو

 وال ،انعقد طانيالش خطوات من حلفه نيك ومل ،السفر أراد إذا عهيشي ال أو ،السفر من ءجا إذا ستقبلهي

 ازكارت له انك ذاإو ،عرفاً اللفظ مفهوم رادأ إذا هيجانب أحد ىعل وقف نإو معه مجاعة صليي أن صحي

 للصالة كهنا اجلنازة فاحضرت مجاعته مع أو بنفسه وحنوه الصحن يف جلسإذا  أما ،ازهكارت فحسب

   .واضح هايف المكفال مثلةاأل ةيبق أما ،جنازته حضر ىسمي ال ألنه نثحي مل هيعل

 الشرائع رهكذ مايف المكال ظهري ثركواأل قلاأل نيب كوالش ةيوالعرف ازكاالرت زانيم من تقدم ومما

   ديز هميف مجاعة ىعل فسلم ،داًيز لمتك ال :قال لو( :قال ثيح

                                                  

  . ١٢٥اآلية : سورة البقرة) ١(

  . ٣٦اآلية : سورة النور) ٢(



٢٧٠

 إذا ماك ،معهم لمكالت حال عرفي السالم حال ومن ،العلم مع حنث اطلق نإو ،صح ةيبالن وعزله

 ،هيلإ االستماع عدم به ديأر ديز لمينك ال حلف ولو ،السفر من ءجا نهإف فالن دار إىل اذهبوا هلم قال

   .كذل أشبه ما أو ذنهأ بسد أو احملل كذل من بالذهابما إ التجنب هيعل لزم ديز لمهك ذاإف

 وقعت هايحواش نكل ربةتال ىعل فوضعها ،لبسي أو لكؤي ما ىعل جبهته ضعي ال أن حلف ولو

 ،حدمهاأ سيل حلواشيا ووقوع ،باًكمر أو حبتاً هايعل السجود النصراف نثحي مل وحنوه الفراش ىعل

 ظاهر ازهكارت انك إذا مايف هذا ،لبسي أو لكؤي ما ىعل سجد أنه املتشرعة عرف ىري ال كولذل

 وقعت إذا مبا حنث احلواشي من عماأل ازهكارت أو قصده انكإذا  أما ،كذل قصده انك أو ،اللفظ

   .أيضاً الفراش ىعل احلواشي

 مل نإو باالقتراب حنث اللغوي معناه أراد فإن ،الزنا نم أو ،ميتيال مال من قتربي ال أن حلف ولو

   .منهما االقتراب ال ،ميتيال مال وأخذ الزنا حرم العريف معناه أرادإذا  أما ،زني ومل املال أخذي

  



٢٧١

 ىعل وال عبةكال ىعل قعي ال تيالب اسم :)اهللا هرمح( خيالش قال( :الشرائع يف قال :)١٨ مسألة(

 تيبالب طوفوايول :تعاىل قوله من عرفي إشكال هيوف ،ىنكالس ءبازا جعل ما تيالب نأل ،احلمام

   .)والصفة زيالدهل ذاكو :قال، )٢(احلمام تيالب نعم :ثياحلد ويف ،)١(قيالعت

 ىوالرح واحلمام عبةكال ىعل صدقي ال باحللف متعلقاً وقع إذا العرف يف تيالب ن أالظاهر :أقول

 مهاريغ إرادة ىعل شاهد عدلأ والعرف ،أعم االستعمالن إ( :اجلواهر يف قال ولذا ،كذل وحنو انكوالد

 اخلالف عن بل ،ىنكللس عدي ال مما وحنومها واملقصرة الغرف هيف دخلي ال ليق بل ،تيالب إطالق من

 هريوغ بل الزمان هذا عرف يف العرف إىل بالنسبة واضح ريغ هو انك نإو ،هيف اخلالف نفي واملبسوط

 حتتها من جتري غرف فوقها نأو اجلنة غرف ىنكبس للناس بيالترغ من والسنة تابكال يف منهما الذي

  . )اراأل

 يف ستيل اليت الصفة ىتسم ال ولذا ،قطعاً تيالب من سيفل أشبه ما أو املسجد يف اليت الصفة أما

 :ثياحلد يف هلرويا وعن ،داراً أشبه ما أو احلمام يف أو املسجد يف أو الشارع يف انتك إذا ماك الدار

   .كنياملسا إليه ىأوي انك املسجد من مظلل موضع هو ،الصفة أهل من رجل مات

 انعدي الحيث إما  من ،وجهان تيالب اسم يف دخوهلما يف ،والصفة زيالدهل يف( :كاملسال يف قال

 عيمج أن نوم ،خيالش ذهب هيلإو ،والصفة زيالدهل يف وقف نهإو تيالب دخلي مل فالن قاليو ،ىنكالس

   ،ءواياإل مبعىن تيب الدار

                                                  

  . ٢٩اآلية : سورة احلج) ١(

  . ١ ح من أبواب آداب احلمام كتاب الطهارة١  الباب٣٦١ ص١ ج:الوسائل) ٢(



٢٧٢

 اسم يف داخالن مها نعم ،مفهومه يف دخوهلما ىعل دلي ال وهو العرف إىل الرجوع والوجه

   .)الدار

 اسم هيعل صدق تهمايبنا داخل يف تيب كهنا انك ذاإو ،اًتيب ىسمي ال أشبه وما واملعمل املطبعة مث

 إذا ماك ،حنث الّإو سواه مبا نثحي مل خاصاً قسماً أراد فإن ،هايف أشتغل ال املطبعة عامل قال ولو ،تيالب

 شتغلي أن له صحي نهإف ،هيعل منصباً ازكاالرت انكف ،حلفه سبب مما نهيع وضعفت احلروف مرتب انك

 عند تهمي انكو الدخل نيأم انك إذا ذاكو ،أشبه وما ديوالتجل فيالتصف من املطبعة أقسام سائر يف

 ،أقسامها سائر يف شغله ضرهي ال نهإف ،الدخل أمانة يف االشتغال عدم كبذل وأراد ففحل املطبعة صاحب

   .املعامل سائر يف ذاكوه

 ،همايبأ حنث عماأل أراد نإو ،حلف ما ىعل فهو ارةيالس أو الدابة أراد فإن ،سقت ال حلف ولو

   .عيباجلم حنث أشبه وما والباخرة ارةيالط ومن منهما عماأل قصد إذا ماك

 ،الدفاع آالت صنعه ضري مل اهلجوم آالت قصد فإن ،احلرب آالت صنعه عدم ىعل حلف لوو

 من عماأل منه املفهوم أن فالظاهر اللفظ جمرد قصد نإو ،وحنوها الدرع مثل حىت ضره عماأل قصد نإو

   .واهلجوم الدفاع

 هيعل صطلحي امك ،وحنوه المكبال الباردة احلرب عن انصرف ،احلرب يف االشتغال عدم حلف ولو

   .عماأل ازهكارت أو رادتهإ انكإذا  إالّ اللهم ،ناآل

 الصندوق يف ونيك النقد فحفظ ،ناسبهي مبا حفظه الالزم انك إنسان مال فظحي أن حلف ولو

 االصطبل يف جبعلها ونيك الدابة وحفظ ،مقفل ريغ ولو الصندوق مبطلق ونيك ابيالث وحفظ ،املقفل

 والقصد ازكاالرت مراعاة مع مثلةاأل من كذل ريغ إىل ،وحنوها الدار يف وائهيإب ونيك العبد وحفظ ،مثالً

   .رناهكذ ما ىعل عياجلم يف



٢٧٣

  

  فصل في مسائل العقود

  

   :مسائل هيوف

 ،عنيبيل حلف فلو ،ما إالّ تحققي فال ،والقبول ابجيلإل اسم العقد :الشرائع يف قال :)١ مسألة(

   :قوالن اهلبة يف خيوللش ،هنبيل حلف لو ذاكو ،القبولو ابجياإل حصول مع إالّ ربي ال

   .مبعتمد سيول ابجيباإل ربينه إ :أحدمها

 نأل ،الرب هيعل وجب عيالب عقد ىعل حلف إذا مايف له عيبي أو منه شتريي من كهنا انك إذا :أقول

 من العقود لك يف كذلكو ،مقدور ريبغ نيمي ألنه نيميال بطل وجدي ملإذا  أما ،له مقدور نيميال متعلق

 فقد لفظاً ابجياإل ىعل حلفه انكإذا  أما ،هاريوغ احكون ومساقاة ومزارعة ةكوشر إجارةو وصلح هبة

 نيميال سقطي ثيح املثمر جياباإل على حلفه كان إذا ما خبالف ،مشترياً جيد مل نإو تيانهإ عليه وجب

   .القابل وجدان عدم مع

ا إ نيالقول وأصح ،اهلبة يف اخلالف مناإو( :قال ثيح كملسالا رهكذ مايف النظر وجوه ظهري ومنه

   تحققي ال أن شأا من اليت العقود مجلة من األ كذلك



٢٧٤

 قال نكل ،القبول بدون له املوهوب إىل نتقلي ال كاملل أن ىعل مجاعولإل ،والقبول ابجيباإل الّإ

 عن نقل مث ،قبلي مل أم له املوهوب قبل ءسوا ابجيباإل نثحي )هبي ال( احلالفن إ :اخلالف يف خيالش

 دلي وهو ،أيضاً نيالقول ىقو املبسوط ويف ،قوي هو وقال عيالبك وحده ابجيباإل نثحي ال أنه بعضهم

   .)١()العقود من هريغك القبول بدون نثحي القوى أنه واأل ،تردده ىعل

 األمر لك نأل ،كبالتر نثحيو نيميال نعقدي والعتق ءبراواإل الطالقك وحده يقاعباإل تمي مايف نعم

  .احلالف ديب

 ذمة يف تصرف ألنه ،أيضاً القبول ىعل ءبرااإل توقف احتمال الفقه مباحث بعض يف رناهكذ مايوف

  .السليب عقده يف )٢(مسلطون الناس ليدل شملهيف ،ريالغ

 حلف ذاإف ،مهكح لكول ،وعهدية ةيعقد ،نيقسم ىعل ةيالوص أن ةيالوص تابك يف رناكذ امث إن

  .نهايمواز اتبع السلب ىعل أو ابجياإل ىعل

 أنه يف كش ولو ،خاصة انهيتإب ءالوفا انك خص نإو ،عقد لكب صح ،عقداً عقدي أن حلف لو مث

   .مجايلاإل العلم موارد لك يف تقدم ما احلنث ويف ،مجايلاإل للعلم ما ىأت ؤجري أو عيبي أن حلف

 عدم  أصلانك ،أيضاً ةعاملت مشل أو الدوام ىعل فهحل انك أنه يف كوش حكني أن حلف ولو

إذا  إالّ ،كذل طالقاإل ىمقتض ،الفضويل جازتهإب ربي وهل ،الدوام ىعل الرب لتوقف موجباً ةياخلصوص

  .الفضويل جازأ إذا فالنة حتكوأن داري بعت :قولي ولذا ،خالفه ىعل ازهكارت انك

 بعد مث داًيز لكّوي أن حلف إذا مايف لكّو إذا ماك ،بر وحنوه اريخب أبطله مث العقد عقد ولو

   .بطلهي ال ما حلفه وقت يف مراده انكإذا  إالّ ،الةكالو أبطل لكيالتو

  

                                                  

  .٢٦١ ص١١ج: مسالك األفهام )١(

  . حلديثة الطبعة ا٢٧٢ ص٢ ج:البحار) ٢(



٢٧٥

   .)الفاسد دون حيالصح العقد إىل نصرفي العقد إطالق( :الشرائع يف قال :)٢ مسألة(

 كذلكو ،)صولاأل( يف كذل حققنا ماك ،هريغ دون حيالصح يف قةيحق العقد نأل كوذل :أقول

  .يقاعاإل قةيحق

 لوجود ،الفاسد يف جماز حيالصح يف قةيحق العقود من هريوغ عيالب عقد( :كاملسال يف قال ولذا

 ،هريوغ داره فالن باع :قوهلم إطالق عند السامع ذهن إىل املعىن مبادرةك ،همايف وااز قةياحلق خواص

 كذل ريوغ السلب صحة وعدم ،اًإمجاع تسمع مل الفاسد إرادة ىادع لو حىت هيعل به رارقاإل محل مث ومن

 ،ةكاملشتر لفاظاأل من هريغك بأحدمها هريتفس بلقُل والفاسد حيالصح نيب اًكمشتر انك ولو ،خواصه من

  .)١()قةياحلق من أعم والفاسد حيالصح إىل وانقسامه

   .اتيقاعواإل قودالع من حيالصح إىل نصرفي مهاريوغ والشرط ةيالوص مثل يف طالقاإل كذلكو

 ونهك ىدعو من كاملسال يف ما بيالغر من( :بقوله اجلواهر رهكذ مايف النظر وجه ظهري ومنه

 ىعل منطبق ىتر ماك عهيمج هو إذ ،قةياحلق خواص لوجود الفاسد يف جمازاً حيالصح يف قةيحق

   .)وااز قةياحلق ىعل دلي منه ءشي سيول رناكذ الذي االنصراف

 جارةواإل الصلح من هريغ ذاكو ،ذاك عنيبي ال حلف لو الفاسد عيبالب نثحي ال هذا ىوعل

 ةيبالوص عمالً ونيك ال ماك ،اتيقاعاإل من مهاريوغ والطالق العتق ذاكوه ،العقود من هاريوغ ةكوالشر

 أو حجاً الوصي عنه عطيي أن داًيز ىأوص ذاإف ،فاسداً عمله إذا مايف أشبه وما واحلج والعهد والشرط

   .ةيبالوص عامالً نيك مل فاسداً ا ىأت من عنه ىفأعط أشبه ما أو صالةً أو ماًصو

   ثقة ونهك ظاهره ملن هاءعطاإ فهيلكت انك إذا عنه فيلكالت سقطي رمبا نعم

                                                  

.٢٦٣ ص١١ج: مسالك األفهام )١(



٢٧٦

 مل الوصي فيلكت نأل ،ا أتي مل أنه ظهر إذا كذلكو بل ،فاسدة ا ىأت أنه ظهر مث اهيإ فأعطاها

 ىعل بعةتال تقع مناإو ،ءعطاباإل عنه فيلكالت فارتفع أعطاها وقد الصالح لظاهر عطائهاإ من ثركأ نيك

  .النائب

 ألنه ،داًيتقل أو اجتهاداً عنه املنوب عند باطالً انك نإو النائب عند حيالصح حيبالصح واملراد

 ومل الوصي عند أو عنه املنوب عند حيالصح ىعل وحنوها جارةاإل انتكإذا  إالّ ،حاًيصح راهي مبا لفكم

   .احلج مثل يف بالفاسد انيتاإل له وزجي ال الإو ،فاسداً النائب رهي

 ،ىفك املؤالف مذهب ىعل حاًيصح به أيتي ملن حجه ىفأعط عنه جحي أن الفخامل ىوص إذا نعم

  .اخلالف مذهبه ثيح بطالنه تيامل ىرأ نإو

 ،ختالفاال مواضع سائر يف المكلا ظهري خالفاً أو داًيتقل أو اجتهاداً ختالفاال يف المكال ومن

 صورة ويف ،أحدهم عيتش أو ،أحدهم خالف أو ،والوصي عنه واملنوب النائب من الثالثة أحد فرك مثل

 إىل ،واحلنفي احلنبلي نيب اخلالف ونيك أن نكميو ،والسين عييالش نيب اخلالف ونيك أن نكمي اخلالف

   .الصور من كذل ريغ

 أو الةكبو العقد طريف ىعل قادراً انكو أشبه ما أو ؤجري أو صاحلي وأ هبي أو عيبي أن حلف لو مث

 ريغ خراآل الطرف انكو دهيب هيطرف أحد سيل الذي املقام مثل سيول ،وجب كذل أشبه ما أو ةيوال

   .تقدم ما ىعل نيميال بطلي ثيح ،مستعد

 مل لهكيو فعل قصد ول أنه ماك ،ىفك الّإو لهكيو فعل فيك مل املباشرة قصد لو أنه الواضح ومن

  .مباشرته فيك

 حلف إذا ماك ،موته بعد قعي ما ىعل احللف نعقدي ال احلالف فعل ونيك ثيح نيميال متعلق مث إن

 ناراًيد باًيتسب أو مباشرةً ماله من دفع ديز ءجان إ حلفإذا  أما ،موته بعد ءفجا وماًي صام ديز ءجان إ

 مثل منع ىعل ليدل ال أنه بعد احللف أدلة طالقإل ،صلاأل نم الدفع وجب موته بعد ءفجا ،مثالً ريللفق

   .كذل

  



٢٧٧

 والنحلة ةياهلدك ،ا متربع ةيعط لكل اسم اهلبة :خيالش قال( :الشرائع يف قال :)٣ مسألة(

يف مكاحل مننع وحنن ،والصدقة والوقف ىمروالع نيالع تناول واهلبة ،املنفعة تناوالني إذ والنحلة ىمرالع، 

   .)باسم واحد لك أفراد يف العرف متابعة هؤمنش تردد والصدقة قفالو ويف

   :والنحلة ةيواهلد واهلبة ةيالعط نيب الفرق أن الظاهر :أقول

   .ءالعطا باعتبار :األوىل نأ

   .اًيجمان ءالعطا ونك باعتبار :ةيوالثان

 اهلبة إطالق صح نإو ،هبة هلا قالي وال ةيهد للبدن قالي ولذا ،هيلإ ىاملهد ميتعظ باعتبار :والثالثة

   .اًيجمان ءالعطا ونك لوحظ إذا هايعل

   ؟معوضة هبة قالي فلماذا :قالي ال

   .ةيجمان ريغ ومنها ةيجمان منها ةيوالعط ،ةيالعط معىن اهلبة شرابإ باعتبار كذل :قالي نهأل

 فقد أعطاه ذاإف لنسبةا مبعىن النحلة فإن ،هيلإ عطيي من إىل )بالفتح( ىاملعطَ نسبة باعتبار :والرابعة

  .)سركبال( املعطي إىل منسوباً انك أن بعد إليه نسبه

   .ةياهلد ريغ اهلبة من املنصرف نأل نثحي مل عبةكال إىل ىفأهد ئاًيش هبي ال أن حلف ذاإف

 أو الواجبة اةكالز فأعطاه ديز عن ةيالعط منع حلف ذاإف ،ءعطاواإل ةيالعط نيب الفرق ىفخي وال

  .حنث منهما اًيأ أعطاه ذاإف هيعطي ال أن حلف إذا نمايب ،نثحي مل املندوبة

 أمواهلم ىري الذي الناس موالأل الغاصب الظاملك ،هريغ مال فأعطاه مثالً هبهي أن حلف إذا مث

 به رادي ،كلمي ال ما ريماأل وهب وقوهلم ،حيالصح يف العقد ظهور من تقدم ملا كوذل ،ربي مل أمواله

  .هاقتيحق ال اهلبة صورة

   املنصرف انك ثيوح



٢٧٨

 أرادإذا  إالّ اهلبة من ىوالعمر والرقىب ىنكالس نيك مل االنتفاع أو املنفعة ال نيالع هبة اهلبة من

   .قصداً أو ازاًكارت كذل من عماأل

 صحة فرض ىعل ،له وهبت ملن ىمرالع :قالأنه  )صلى اهللا عليه وآله( النيب عن كىحي وما

  .انصراف ال ثيح قةياحلق أو ااز أقسام من السند

 هبة نيب وفرق ،آخر نسانإل املسجد يف الصالة انكم هبة مثل ،االنتفاع ىعل اهلبة إطالق صحيو

 املشهور رأي ىعل ،ريالتحج حق هبةك أيضاً احلق وهبي قد أنه ماك ،االنتفاع وهبة املنفعة وهبة نيالع

 أن دلةاأل ظاهر نأل ،املوات ءايحإ تابك يف استظهرناه ما خالف ىعل ،اًكمل ال حقاً رونهي نيالذ

   .كممل ريالتحج

 هبة أو ،للضرة لةيالل كتل حضور قبل لتهايل الزوجة هبةك ،كلمي أن كمل وهو :خامس قسم وهنا

 عرفي ومل ،عوض ريبغ أو بعوض آخر اديص إىل كذا حقه مثالً ادياالصط له قحي ممن ديالص ديري من

 نتحقق مل ناإ( :اجلواهر يف قال ولذا ،أيضاً يكمتل النحلة إذ ،ىمرالع ىعل النحلة الشرائع لعطف وجه

 ىعل النحلة اسم )عليها السالم( ءالزهرا إطالق بعد خصوصاً اهلبةك أا ىدعي قد بل ،النحلة يف كذل

   .)١(هلا هايأب من هبة وماك نياملعلوم والعوايل كفد

 ازكارت كهنا انكإذا  إالّ الوقف عن منصرفة بةاهل فإن ،الوقف يف الشرائع تردد يف وجه ال ذاكو

  .قصد أو

 تناول عدم يف رددت النه إ( :اجلواهر يف قال ولذا ،طلقي ال وقد اهلبة هايعل طلقي فقد الصدقةأما 

   .هيف اخلالف عدم سيدرإ ابن عن بل ،ماًكح وال امساً هبة سيل ونهكب املقطوع للوقف اهلبة

                                                  

  . ١١٢ ص٨ ج:البحار) ١(



٢٧٩

 هو بعوض اهلبة أا باعتبار تعاىل اهللا إىل قربةً ةيالعط هي اليت ندوبةامل الصدقة يف ترددي قد نعم

 نايفي ال باالسم صاصختواال ،هيعل عرفنا يف اهلبة اسم صدق ركني اديك ال بل ،تعاىل اهللا إىل القرب

   .)القرب ريغ العوض وذات العوض فاقدة ومن منها عملأل هي اليت اهلبة يف اندراجها

 عرفنا يف ديبالبع سيل ماك انصراف كهنا انك إذا االنصراف اتباع هو القاعدة ىمقتض نكل

 األول نأل أيضاً هبة سيل ءبراواإل ،المهك من الصدقة ريغ انصرف ماالً فالن وهب ليق إذا نهإف ،احلاضر

  .بشروطها نيالد هبة صحي نعم .عقد والثاين إيقاع

 فهو )بالفتح( أاملرب قبول إىل ءبرااإل اجياحت احتمال من )الفقه( مباحث بعض يف رناهكذ ماأما 

 إىل تاجحي ثيح ريالغ بدن يف التصرف مثل فهو ،اهلبة من نوع ألنه ال ،السلطنة ليدل من آخر لوجه

   .جازتهإ

 الظاهر فإن ،ةيبالعط اهلبة مساواة يف المكال( :كاملسال قول يف والرد القبول وجه ظهري تقدم ومما

 امساً هماختالفال الصدقة ىعل وال املنفعة هبة ىعل تطلق ال األ ،كذل فخال وعرفاً لغةً معناها من

 ا رادي فالصدقة املقصود وأما ،منه وهب قالي ال ريفق ىعل تصدق فمن االسم أما ،ماًكوح ومقصوداً

 ال ناك )صلى اهللا عليه وآله( نهفأل مكاحل وأما ،عماأل أو املودة تسابكال واهلبة ،تعاىل اهللا إىل التقرب

 املوقوف إىل كاملل انتقال بعدم القول ىعل خصوصاً الوقف كذلكو ،واهلبة ةياهلد لكأيو الصدقة لكأي

 من احتمال دخوهلا ففي املندوبة أما ،الواجبة الصدقة كذلكو ،مطلقاً الوقف دخول عدم قوىواأل ،هيعل

 أيضاً اهلبة يف تدخل القربة نأل ،هينافي ال الصدقة يف القربة واشتراط ،نيبالع التربع يف هماكاشترا ثيح

   .)١()سكنعي وال هبة صدقة لكن إ قاليو ،واخلصوص العموم تداخل تداخالنيو ،شرطاً نيك مل نإو

                                                  

  .٢٦٥ ص١١ج: مسالك األفهام) ١(



٢٨٠

 أو مقصوده نيك مل إذا عوض ريوبغ بعوض هبي أن له صحي هبي أن حلف إذا نهإف ،انك فكيو

 ريوغ الرحم لذي اهلبة نيب فرق ال ماك ،معوضة ريغ اهلبة ونكت أن جبيف الإو ،املعوضة ريغ زهكمرت

 فعل ألنه ،االسترداد له حق تسترد ال اليت اهلبة إىل منصرفاً حلفه نيك مل ذاإف وهب ذاإو ،الرحم ذي

 أو قالةإ أو اريخب فسخه إذا عيالب باب يف كذلكو ،آخر مكح فهو كذل بعد االسترداد أما ،نيميال متعلق

   .أشبه ما

  .كبذل بر نيك مل ثيح افركلل القرآن هبةك ،حةيصح ريغ هبة وهب إذا ما حال ظهري تقدم ومما

 املباشرة ىعل نهيمي نيك مل إذا اهلبة يف دخوله فالظاهر ،هبة مثالً ناريد لفالن ىعطي بأن ىوصأ ولو

 ىمرالع ال ةياهلد تتناول اهلبة( :قال ثيح كذل أراد الدروس ولعل ،اهلبة مباشرة من ستيل ةيالوص نأل

   .)رةياملغا قربواأل الوقف يف ذاكو وجهان املندوبة ويف ،الواجبة والصدقة ةيوالوص، قرباأل ىعل

 ،بالتوسع أو بااز إالّ ءشي يف اهلبة من ستيل األ ،هيف ما عرفت قد )الواجبة والصدقة( قوله نعم

 ا متربع ةيعط األ ،أيضاً خيالش فيتعر يف ةيالوص دخلت ورمبا( :قال ثيح أيضاً كاملسال تبعه وقد

 :اجلواهر يف قال ولذا ،)أبعد اهلبة يف ودخوهلا رجهاخي ما ةيالعط إطالق يف سيول ،املوت بعد أا تهايغا

 ونك فرض ومع ،املبتذل العرف يف إالّ ةيوالعط بل اهلبة يف ةيالوص دخول عدم من ىفخي ال ما هيف(

   .)همايف اندراجها ىدعو نكمي أهله من احلالف

 الإو ،باهلبة تيمس تقدم مايف مثلناه ماك اهلبة بلفظ ةيالوص يف ءجان إ عرفنا ففي ،حال أي ىوعل

   .فال

  



٢٨١

 الرب تحققي مل فعلي ال أن أو فعلي أن حلفإذا ( :اجلواهر مع ممزوجاً الشرائع يف قال :)٤ مسألة(

 ريجواإل واملأذون لكيالو شراملبا انك نإو ،جمازه دون االستناد قةيحق هي اليت باملباشرة إالّ احلنث وال

 اللفظ ملفاد تابع هو الذي نيميال مكح انيجر قتضيي ال الشرعي مكاحل يف املباشرك ومكو ،وحنوهم

 حلف لو ذاكو ،املباشرة لعدم نثحي مل همايف لكفو ،تيشر ال أو بعت ال :قال ذاإف ،جمازاً أو قةيحق

   .)اللفظ مفاد أرادته فرض مع ،نياشتر أو عنيبأل

 مدرساً انك إذا ماك ،املباشرة لزمته فعلي أن فحلف املباشرة ىعل ازكاالرت انك ن إالظاهر :أقول

 شأنه من نيك مل إذا ماك املباشرة ىعل ازكارت نيك ملإذا  أما ،مثالً ثياحلد أو القرآن علمهي أن فحلف

 بر عماأل ازهكارت ناك نكل شأنه انك أو ،ءببنا سيل وهو املسجد بيني أن حلف إذا ماك ،املباشرة

 ،فأجازه فضويل فزوجه ولده زوجي أن حلف إذا ماك ،الفضويل املقام يف دخلي رمبا بل ،أيضاً باالستنابة

 ميالتعل يف قولي ماك ولدي زوجت قولي ولذا ،اخلالف ىعل ازهكارت نيك مل إذا هجيلتزو مشمول نهإف

 عرفاً معناه وأراد اطلق نإو ،والقصد ازكتباالر فاالعتبار هيوعل ،ولدي علمت املعلم عند عهضو ثيح

   .وعدمهما الفضويل جازةإو بيالتسب ةيفاك يف العرف فاملرجع

 ما إىل عرفاً طالقاإل انصراف ركذ ثيح ،القواعد يف العالمة إطالق يف النظر وجه ظهري ومنه

  ).وجه من لوخي ال وهو( :بقوله اجلواهر دهيأ نإو ،لكيالتو شملي

 ،تاًيب تيبن ال :قال لوأما ( :بقوله الشرائع رهكذ مايف نيالطرف الك إطالق يف نظرال وجه ظهري ماك

 باحلنث قال نإو )نثحي ال أنه والوجه ،العرف إىل نظراً نثحي :ليق جارهيباست أو بأمره ءالبنا فبناه

   .عنهما كياحمل يف والسرائر اخلالف وبعدمه كاملسال

   ملحي طالقاإل عند اللفظ( :قال ثيح كاملسال قول يف النظر وجه ظهري ومنه



٢٨٢

 فال ةياللغو قةياحلق وهجرت عارضه ذاإف ،والشرع العرف عارضهي مل ما ةياللغو قةياحلق ىعل

 أو الراجح ااز حيترج ىعل انيمبن فوجهان مرجوحة مستعملة تيبق نإو ،ةيالعرف حيترج يف إشكال

 أو نةيقر ريبغ أفراده أحد حيترج من املنع يف كملشتراك صار االستعمال يف اياستو نإو ،املرجوحة قةياحلق

 يف ةيلغو قةًيحق ءالبنا فإن ،القاعدة هذه عيمج إىل ترجع املسألة وهذه ،قول ىعل عياجلم ىعل احلمل

 داراً تيبن القائل قول من تبادري ال حىت كذل يف العرف غلب قد نكل ،به األمر يف وجماز ،مباشرته

 أيضاً بىننه إ قالي ءالبنا باشر من نأل ، أصالًجر مل قةياحلق هذهأن  إالّ ،املعىن ذاه إالّ تاًيب بىن وفالن

   .)أوىل قيبطر

 ،خالفه قصدإذا  إالّ هيعل ازهكارت الذي المهك من نصرفي ما هو الواجبن إ :فالقاعدة هيوعل

 ءالبنا نيب هةاجل هذه من فرق فال ،عمالاأل إىل بالنسبة شخاصاأل اختالف حسب تلفخي ازكواالرت

   .هاريوغ نسكوال عيوالب املرحاض ونزح

 ماك ،قصده حسب انك مهيترم شملي ما أو هءنشاإ أراد فإن ،مثالً مسجداً بيني أن حلف لو مث

 املك مسجد ءبنا اللفظ فظاهر طلقأإذا  أما ،اجلملة يف أو املك مسجد ءبنا أرادن إ قصده حسبأنه 

 حلف إذا كذلكو ،اًريبك أو اًريصغ املسجد ونك كذل يف تلفخي ال نعم ،مسجد ءجز أو ماًيترم ال إنشاًء

 لوجود منهما للمختلط أو فقط للرجال أو ءللنسا همايبني أن فرق ريغ من ةًينيحس أو مدرسةً بينيأن 

 سيل أن الواضح ومن ،ثركأ اتينياحلس يف املختلط انك نإو ،اتينيواحلس املدارس يف الثالثة قساماأل

  .)١(معاً والرجال ءالنسا حضور من وحنوها اتينياحلس يف تعارفي ما بل ،منه احملرم القسم ملختلطبا املراد

  .املأمت نصب ديري وقد املباشرة ديري قد ثيح ،)٢(ةءالقرا أقري أن حلف إذا ما حال ظهر تقدم ومما

   املعاملة يف النهين إ( :قال كاملسال ففي ،عيبي ال أن حلف لو مث

                                                  

  .كل يف القسم املخصص له) ١(

  .اي عزاء اإلمام احلسني عليه السالم) ٢(



٢٨٣

  ).هنا ماك خارج لوصف النهي انك إذا خصوصاً ،سادالف قتضيي ال

 هيجزئ الك أو هيجزئ أحد ةيصالح عدم بسبب املعاملة الشارع بطلي قد إذ ،رهكذ ما بعدي وال

 ويف ،ءالندا وقت عيالبك معاملة عن فاًيلكت الشارع ىنهي وقد ،ريخبرت أو مبال مخراً باع إذا ماك ،للمعاملة

 ىجرأ إذا ماك وهو .والتبادل للتبدل صاحل ريغ ألنه ال ،عيبي ال أن حلفه اعتبارب عيالب الشارع حرم املقام

  .مثالً نائم ضيمر ةيذأ سبب ثيح عال بصوت غةيالص

 شرط ذاإف ،يالتعد عدم )١(شروطهم عند املؤمنون ظاهر نأل ،والنذر الشرط نيب فرقي ورمبا

 ستفادي حبت فيلكته حيث إن ،املقام خبالف اينالث الزواج بطل هايعل فتزوج هايعل تزوجي ال أن لزوجته

   .أشبه وما )٢(بالنذر فونوي :تعاىل قوله من

 النهين إصول األ يف رناكذ قد( :قال ثيح كاملسال رد يف اجلواهر قول يف النظر وجه ظهري ومنه

 خمالفة نفسه ونهك باعتبار منها الفرض ونك نكميو ،عرفاً الفساد قتضيي جلزئها أو لنفسها املعاملة عن

 لسلطنة قاطعة والشرط والنذر نيميالن إ قالي قد بل ،مثاإل يف املعاونة ىعل املشتملة املعاملة حنو نيميلل

 أو واشتراطهما والعتق الصدقة نذرك ،ريالغ حبق تعلقها مع خصوصاً ملتعلقها املنايف التصرف عن كاملال

   .)عهيب بطل وباع خالف لو نئذيوح ،همايعل احللف

 عند ذحبها موجودة الشاة انتك لو ديري رمبا ،ولده قدوم عند الشاة ذبح نذر لو أنه تقدم دوق

 احلفظ وجوب ىعل ليدل وال ،نياألمر أحد إرادة بدون طلقي وقد ،لذحبها هاءبقاإ ديري وقد ،ولده ءجمي

  .األولك نئذيح جةيوالنت نئذيح

   ىفخي ال مث

                                                  

  . ٢٧٢ ص٢ ج:البحار) ١(

  . ٧اآلية : نسانسورة اإل) ٢(



٢٨٤

 ال لو حيالصح عيالب نيميال متعلق ونيك ،عيبي ال أن حلف لو الفساد نيميال ءاقتضا ىعل ًءبنا

 وجوده من لزمي وما ،هاينف نيميال ثباتإ من لزمي أنه أو التناقض لزام الإو حيصح عيب أنه ال ،نيميال

   .حيصح ريغ فهو عدمه

 عيالب ونيكو نيميال انعقدت أشبه ما أو رياخلرت أو اخلمر عيبي ال أن حلف لو أنه يف إشكال ال نعم

 ىري الذي املخالف أو عهمايبي ال أن افركال حلفإذا  أما ،حنث ألنه فارةكال وجب باع واذا ،باطالً

 ،وحنوه ءاملاك املباح ءالشي عيب بعدم حلفنا إىل بالنسبة نايف المكالك همايف المكفال ،ذيالنب عيب جواز

   .عةيالرض احكن يف مثله أيتيوس

 بالضرب فأمر ،ضربت ال :قال ولو( :قال ثيح الشرائع طالقإ يف النظر وجه ظهري تقدم مماه مث إن

 ولو قصده املرجع أن عرفت قد إذ ،)باملباشرة إالّ نثحي ال أنه أشبهه ،تردد السلطان ويف ،نثحي مل

 يف أو العادي نساناإل يف ءسوا بيالتسب أو ،بيوالتسب املباشرة من عماأل أو املباشرة يف اًراكارت

   .السلطان

 ال إذ ،هاءبقاإ كذل وجبي مل مثالً ولده ءجا إذا الشاة صدقة حلف لو أنه تقدم مما ظهر قده مث إن

 حقق ماك املهر ءبقاإ هايعل بجي ال ثيح طالقها احملتمل الزوجة يف ماك ،الوجوب هذا مثل ىعل ليدل

 ونيكو ،لقاملتع لعدم احللف بطل كذل أشبه ما أو وهب أو مثالً نيميال متعلق باع ولو. املهر باب يف

 ولده ءجمي عند ذحبها من نهكمت عدم صور من كذل ريغ أو هربت أو بنفسها الشاة ماتت لو ماك نئذيح

   .تأمل حمل املسألة انتك نإو ،مثالً

 نأل واضح كوذل )نثحي مل ذنهإ ريبغ فخدمه ،فالناً أستخدم ال :قال ولو( :الشرائع قال مث

 بجي بنفسه خدمه إذا نهإف ،كذل من عماأل قصدإذا  إالّ همالل ،الفعل طلب معناه استفعال االستخدام

   أستخدم ال معىن ونيكف ،خدمته من اهلروب هيعل



٢٨٥

 ال أو عيبي ال أن ىعل حلف لو أنه تقدم مما ظهر وقد ،وقد مبعىن واستوقد ،قر مبعىن استقر مثل

 نقضاً كذل ونيكو لكيالتو له قحي مل لهكيو أو بنفسه قصد فإن ،كذل أشبه ما أو هبي ال أو شتريي

   .لكيالتو ضري مل املباشرة قصد نإو ،املباشرة ضري مل لكيالتو قصد نإو ،حللفه

 أن ىعل احلالف لكتو ولو( :قال اجلواهر مع ممزوجاً الشرائع رهكذ مايف النظر وجه ظهري كوبذل

 املعىن لتحقق ،لقواعدا يف ماك ،احلنث قربواأل ،تردد هيفف ءوالشرا بعيال يف هريلغ شتريي وال عيبي ال

   .)كذل عرفاً هماإطالق من املنساق انك أو لنفسه هماينف قصد مع إالّ ،منه املشتق

 ظهور نيك مل ذاإف ،هأراد إذا اللفظ ظاهر يف ونيك وقد ،القصد يف المكال ونيك قد واحلاصل

   .بقس مايف إليه أملعنا ماك اتيقاعواإل العقود سائر يف كذلك هو ماك صلاأل ىعل عمل

 لو نعم ،حكن أو تزوج أنه لكيللو قالي ال إذ ،حكأن وال أتزوج ال حنو يف ماك( :اجلواهر قال مث

 من املزبور اقياالنس يف التردد من التردد ولعل ،قطعاً حنث )احكناإل( من حكنأُ وال زوجأ ال قال

   .)مطلقاً النفي إرادةف كالش ومع هماإطالق

 من هأراد إذا اللفظ وظاهر ،ازكواالرت القصد ارياملع أن من أمثاله يف تقدم مبا هنا قالي أن لزميو

  .ةيخلصوص ازكوارت قصد ريغ

  .طلقهاي مل نإو حنثت فطلبت ،الطالق أطلب ال :قالت ولو

 وال بنفسه ال حكني ال أن حلف لو أما ،نثحي مل الويل له حهاكفن فجن ،حهاكني ال أن حلف ولو

  .عرفت ما ىعل ارهيختا حتت سيل الويل عمل نأل ،نعقدي مل هيبول

 ىعل حلف ولو ،طالقاً ستيل الشهادة نأل ،الطالق شهادة ضرهي مل الطالق عدم ىعل حلف ولو

   .منهما بأي حنث معاً همايعل حلف ولو ،طلقي أن ضرهي مل الشهادة حضور عدم



٢٨٦

 أراد إنو ،الصورة انيأتب حنث الصورة أراد فإن ،مفعويل أختو عةيالرض تزوجت ال حلف ولو

 فعل مايف موطوئه أخت من الزواج وزجي بأنه هيمفت أفىت ولو ،شرعاً هيعل قدرة ال ألنه نثحي مل قةياحلق

 الواقعة بأن القول ىعل ،هاكفتر رمهاحي آخر مفت ىأت مث ا فتزوج تزوجهاي أن وحلف بلوغهما قبل

   .حانثاً نيك مل نياجتهاد حتتمل الواحدة

 الزواج هيعل بجي فهل للهحي آخر مفت ىأت مث ،تزوجي فلم رمحي هيمفت انكو تزوجهاي أن حلف ولو

 بعد انعقاده عدم صلواأل ،وللأل دهيتقل حال ظاهراً نعقدي مل احللف أن باعتبار ال أو ،ناآل باعتباره

 املسألةن إ قلنا إذا خصوصاً ،اًينف أو اباًجيإ احللف حال باعتبار قالي أن نكمي نكل ،احتماالن ،كذل

   .صولاأل يف إليه ذهبنا ماك ،نياجتهاد حتتمل ال واحدةال

 للحي أحدمها مرجعان انكو ،بعد قلدي ومل البلوغ قبل ومها ءاملوطو أخت من بالزواج حلف ولو

   .أشبه الوجوب عدم انك نإو ،احتماالن ،نهيميب ربي حىت احمللل ديتقل بجي فهل ،رمحي خرواآل

 ما أو عهيب ضرهي مل وحنوه اخلبزك لكؤي ما باملال همراد انك فإن ،ديز مال لكأي ال أن حلف ولو

 لونكأي نيالذ :سبحانه قال ،الًكأ العرف يف عدي ما لكب حنث الدارك لكؤي ال مما انك نإو ،أشبه

  .)٢(بالباطل مكنيب مكأموال لواكأت وال :وقال ،)١(ىتاميال أموال

 ،فغصباه مثالً السارق أو للجائر أراه إذا ماك ،نثحي مل هريغ فسبب ديز مال غصبي ال حلف ولو

   مل فنهبه ديز مال سرقي ال حلف ولو

                                                  

  . ١٠اآلية : ءسورة النسا) ١(

  . ١٨٨اآلية : سورة البقرة) ٢(



٢٨٧

 اللفظ من أرادإذا  إالّ ،والنهب السرقة نيب الفرق لوضوح ،فسرقه نهبهي ال حلف لو ذاكو ،نثحي

   .سابقاً هيف المكال تقدم مما ،وحنوه ااز باب يف دخلي نهإف ،ازاًكارت ولو عماأل

  



٢٨٨

 انك نثحي ليق ولو ،نثحي ال ليق فباعه ،اخلمر بعت ال :قال لو( :الشرائع يف قال :)٥ مسألة(

 مال بعت ال :قال لو ذاكو ،الصورة وقعي ال حلف أنهكف ،عيالب صورة إىل نصرفي نيميال نأل حسناً

   .)قهراً ديز

 باطل لفاحل نأل ،نثحي مل قةياحلق أراد نإو ،حنث الصورة أرادن إنه إ سابقاً رناكذ قد :أقول

 ،الفرض يف املتعذر حيالصح إىل عيالب اقيانس من تقدم فلما ليالق قول أما ،له مقدور ريغه حيث إن

 عن المكلل صوناً الشرائع رهكذ ماك الصورة إىل عيالب النصراف هو مناإ ثركاأل عن كياحمل الثاين والقول

   .اهلذر

 :)والسالم الصالة هيعل( قوله يف ورد ماك ،ستحلي ممن عهيب جلواز ،صح تةيامل عنيبأل حلف ولو

ستحلي ممن عايب)حةيبذوال كالسم حمرمات عيبي أن حلف لو ذاكو ،ءالفقها من مجاعة رأي ىعل ،)١ 

   .ستحلي ممن عهايب صحي ثيح أشبه وما

 ،رمحي خرواآل ستحلي ممن عيالب وزجي أحدمها جمتهدان كهنا انكو بعد قلدي ومل عيبي أن حلف ولو

 من انك الإو ءالوفا لزمه اوز قلدن إه حيث إن ال أو ،باحللف فيي حىت اوز ديتقل هيعل لزمي فهل

   .السابقة املسألة يف كذل شبه تقدم وقد ،احتماالن ،منعقد ريغ شرعاً احملظور واحللف شرعاً احملظور

 وعنده امسةاخل إىل بالنسبة ذاكو ،طالقها هيعل وجب حبالته يف هاأختو ،فاطمة جيتزو حلف ولو

 بةيالرب ميحتر وجبي الدخول حيث إن ،ا الدخول زجي مل ا دخلي ومل فاطمة مأ عنده انك ولو ،أربع

 هايعل زجي مل ريصغ وهو ديز جيتزو تحلف إذا املرأة أن ماك ،نهيميب فييل طلقهاي بل نيميلل نقض كوذل

   ،احللف متعلق نم مبقدوره ما أهيي أن احلالف ىعل الواجب حيث إن احملرم رضاعه

                                                  

  .  من أبواب ما يكتسب به٧  الباب٦٧ ص١٢ ج:الوسائل: نظرا) ١(



٢٨٩

 ما سائر يف ذاكو ،احللف بطالن ظهر املشتري دجي مل ذاإف ،العرض هيعل وجب عهيبي أن حلف فلو

 ىعل كذل عرض هيعل وجب مسجداً بيبالتسب بيني أن حلف ذاإف ،هيال ملاعاإل تقدم ما ىعل احلالف ديب

   .مثلةاأل من كذل ريغ إىل ،حلفه بطالن ظهر له ءالبنا من أحد ستعدي مل ذاإف ،ءالبنا

 قةيحق عيالب إذ ،رهكذ ماك وهو )نهيمي تنعقد مل اخلمر عنيبيل حلف ولو( :قال الشرائع مث إن

   .هيعل احملرمة عتهيرض تزوجي أن حلف إذا ماك فهو ،هيف المكال تقدم ماك منعقد ريغ اخلمر إىل بالنسبة

 وجبي مكح هو مناإو ،ةيعيالب عدم وجبي ال ارياخل نأل ،ارياخل مع عيبالب حنث عيبي ال حلف ولو

  .الفسخ يف البائع حق

  .العقد هو مناإ عيالب نأل ،ال أو مبجرده باالنتقال قلنا ءسوا :اللثام شفك وعن

 الصحة من حاله علمي مل ما ءالندا وقت يف وفساداً صحةً هيف املختلف عيوبالب( :القواعد وعن

 متردداً جمتهداً ونيك أو ،ينيالرأ أحد حرجي جمتهد إىل وعالرج نهكمي وال جمتهداً ونيك ال بأن ،والفساد

   .)احلنث عدم صلاأل انك نإو ،الفساد علمي مل ما ا مكحيف الصحة صلاأل نأل كوذل ،همايف

   :نيالمك املقام يف أن تقدم قد :أقول

   .وعدمه احلنث حول :األول

 لوخي ال( :اجلواهر يف قال ولذا ،رخباآل أحدمها رتبطي فال ،وعدمه االجتناب وجوب حول :والثاين

   .)نظر من كذل بعض

 مال وال ريواخلرت اخلمر عيبي ال أن حلف ولو :نياملتق مناهج قول يف النظر وجه ظهر تقدم ومما

   .طالقاإل نكمي فال احللف صور اختالف عرفت قد إذ ،ظهراأل ىعل كبذل حنث باع مث قهراً ريالغ

  



٢٩٠

 بالوفاة الظن غلبة عند إالّ احلنث تحققي مل وقتاً حلف ملا نيعي ملذا  إ:الشرائع يف قال :)٦ مسألة(

  .نيصلأل ،صومنأل ،ئاًيش نهيعطأل ،حقه نيضقأل :قال إذا ماك ،هإيقاع بقدر الوقت كذل قبل نيتعيف

 عمل رادتهإ أو التجري حرمة ىعل ًءبنا مثآنه إ هيف نكل ،)أخريبالت مثأ فعلي ملفإن ( :اجلواهر ويف

   .مثواإل للحرمة وجه نيك مل الإو ،الوقت قيض ظن عند هيعل فاحمللو

 عنه يقض قتضيي مما انكو فعله قبل ماتن إ( :كذل بعد قوله يف والرد القبول وجه ظهري ومنه

 ظن الذي املرض زال بأن هنظ ذبك فرض ولو ،قبله فمات داًيز لمنيكل حلف لو ماك ،فات الّإو

 قييالتض نوأل صللأل أخريبالت أمث نإو نثحي وال ،نيميال مكح ءبقا هرفالظا كذل حنو أو به املوت صاليإ

   .)بأصله نياملع خبالف نيميال بأصل ال عارض بأمر ءجا مناإ

 إذا عنه فارةكال ءعطاإ فالالزم هيوعل ،املباشرة حلفه انك إذا مايف تردد ءالقضا وجوب هإطالق ويف

   .مال له انك

 قول هيوف ،صحاباأل نيب شهراأل هو كذلك املطلق نيميال سعةبتو والقول( :قال كاملسال مث إن

 مل سلم ولو ،ممنوع وهو الفور املطلق األمر ءاقتضا إىل نظراً ،انكماإل تأوقا أول فعله نيتعينه إ نادر

   .رهكذ ماك وهو .)نيميال يف مثله لزمي

 جتددت مث وأخرها اوقته أول يف الصالة ءداأ عن العجز ظن لو ما األول الفرع ومثل( :قال مث

 قياملض الوقت مقام الظن لعارض قييالتض كذل قومي وال ،ًءأدا ىبقي نهإف ظنه ذبكو استمرت أو درةقال

 ،حرمته ىعل ليدل وال جتٍر نئذيح أخريالت أن عرفت قد إذ ،رهكذ ماك وهو ،)الوقت خبروج خروجه وال

   .آخر ومجع خونداآل خالفه نإو الرسائل يف خيالش رهكذ ماك

 بل ،أشبه ما أو الشهود اميق أو بالقطع وال بل ،عدماً أو وجوداً بالظن اريمع ال أنه ظهري ومنه

   :ريالتحر قول وجه ظهري كذل ومن ،واقعاً ءالبقا وعدم ءبالبقا ارياملع



٢٩١

 الظن غلبة عند نيتعيو العمر وقته بل الفور بجي مل اطلق نإو ،نيتع بوقت فعله ديقن إ احلالف(

 فوتيأن  إالّ أخريبالت نثحي مل حقه نيقضيل حلف ولو ،قوىاأل ىعل بشرط دهيق أو أطلق ءواس بالوفاة

   .)أحدمها مبوت

 من عماأل نيميبال ردي مل إذا مايف هو مناإ أحدمها مات إذا مايف احلنث وجبي كذل ونك نكل

 وختتلف ،ظاهر هو ماك حنث فال الإو ،لوارثه أو له هءقضا ردي مل كذلكو ،ورثته ءقضا أو قضائه

   .ازكاالرت حسب املوارد

  



٢٩٢

   .)الضغث يزجي :ليق سوط ةمائ عبده ضربنيل حلفإذا ( :الشرائع يف قال :)٧ مسألة(

 ،اًحيصر مجاعاإل اخلالف يف عنه بل ،انهيوتب وخالفه مبسوطه حمكي يف خيالش كبذل القائل :أقول

 :كاملسال ففي ،ابسيوال الرطب املختلط شياحلش قبضة فهو الضغث أما ،ظاهراً واملبسوط انيالتب ويف

 بانضالق من عدد ىعل تشتمل بقبضة ضربة هنا واملراد( :قال مث ،)وحنوه شياحلش من ديال ملؤ لغة هو(

 قال زوجته ضربنيل حلف نيح )عليه السالم( وبيأ قصة يف ما ءجزااإل ووجه ،وحنومها اطيوالس

 به املضروب وقوع هو قةيحق الضرب نوأل ،)١(حتنث وال به فاضرب ضغثاً كديب وخذ :سبحانه

  ).كبذل حصل وقد الضارب بفعل بقوة املضروب ىعل

  .ضربة مشراخ لكل نأل به بر ضربة مائة ضربنهيل حلف لو أنه يف خالف ال :اللثام شفك يف نكل

 رهكذ ماما  إوجهه إذ ،الوجه ظاهر ريغ بالضغث الضرب صحة يف إليه استند ما أن ىفخي ال نكل

 حنان ةيروا أو ،ةميركال ةياآل أو ،خيالشمار ىعل السوط اسم صدق استبعاده عدم من اللثام شفك يف

 قد أجنيب برجل أيت )صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسولن إ ):والسالم الصالة هيعل( الصادق عن ،ريسد بن

 ىفأت ) عليه وآلهصلى اهللا( اهللا رسول فأمر ،ضةيمر بامرأة زىن وقد هيفخذ عروق وبدت بطنه ىاستسق

 فاضرب ضغثاً كديب وخذ :تعاىل قوله كوذل ،لهيسب ىوخل ضربة به فضربه مشراخ مائة هيف بعرجون

  .)٢(،حتنث وال به

   .بنفسها هايف داللة ال ةيواآل ،ممنوع الصدق إذ ،ىفخي ال ما لكال ويف

                                                  

  . ٤٤اآلية : سورة ص) ١(

  . ١ ح من أبواب مقدمات احلدود١٣  الباب٣٢٠ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(



٢٩٣

 معها امرأته فأقبلت :هايوف )١(هريتفس يف القمي رواه ما فهي ةياآل ريتفس يف الواردة ةيالروا أما

 تكفب جالسان رجالن ذا؛و ريمتغ املوضع إذ املوضع إىل انتهت فلما  ـاخلبز من أيـ  سرةكال

 مهونع بدنه هيعل اهللا رد وقد هترأ فلما فأقبلت وبيأ فناداها ،كدها ما وبيأ اي :وقالت وصاحت

 من وبيأ إىل حتمله ما عطوهاي أن قوماً سألت أا كوذل مقطوعة ذآبتها ىفرأ ،اًركش هللا سجدت

 فأخذت هميلإ ودفعتها فقطعتها ،يكنعط حىت هذه كذوابت عنايتب هلا فقالوا الذوائب حسة انتكو الطعام

 انك أنه خربتهأف ،مائة ضراي أن هايعل وحلف غضب الشعر مقطوعة آهار فلما ،وبيأل طعاماً منهم

 وال به فاضرب ضغثاً كديب خذ :هيلإ وجل عز هللا ىفأوح ،كذل من وبيأ فاغتم ،تكيو تكي سببه

  .نهيمي من فخرج واحدة ضربة فضرا مشراخ مائة ىعل مشتمالً عذقاً فأخذ حتنث

 ةيللروا ربط فال ،فقط مائة لفظ هايف بل ،سوط مائة ضراي أن حلف أنه هايف سيل أنه ىتر وأنت

   .باملقام

 ال ءاينباأل ذعلیهم السالم، إ( ءاينباأل شأن هو ماك ،حبق حلفاً سوط مائة حلف لو أنه دهيؤيو

   .باملقام هلا ربط فال احلدود باب يف ةيوالروا ،احلنث لعدم موجباً الضغث نيك مل ،بالباطل لفونحي

 قوله انك نإو ،)السوطك املعتادة لةباآل الضرب إىل نيميال انصراف والوجه( :الشرائع قال ولذا

 يف اجلواهر يف قال ولذا ،ءشي يف السوط من ستيل اخلشبة إذ ،الوجه رظاه ريغ )واخلشبة(: كذل بعد

 ال ألنه ءباالجتزا قال مناإ خيالش ولعل ،)السوط من شملهاي ما إرادة ىبدعو إالّ له وجه النه إ( :رده

 العمل نيب اجلمع خيالش فأراد ،تقدم ما ىعل منه اًريخ هريغ انك إذا مايف خصوصاً ديالوع يف ءالوفا بجي

   .كبذل ءالوفا وجوب عدم نيوب اًيصور نيميبال

                                                  

  . ٦٩ ح٤٦٥ ص٤ ج: وتفسري نور الثقلني،٢٤١ ص٢ ج:تفسري القمي) ١(



٢٩٤

عليه ( جعفر أيب مع سافرت :قال ،كاملسال يف ماك بالشهرة ابور، العطار بن حممد خرب ففي

 اي كضربتأل واهللا :)عليه السالم( جعفر أبو فقال ،هريغ إىل فخالفه ءبشي غالمه فأمر ةكم إىل )السالم

 :فقال ،ضربته كرأ فلم كغالم لتضربن حلفت كنإ كفدا جعلت :فقلت ،ضربه رهأ ومل :قال ،غالم

قولي اهللا سيأل: ىللتقو أقرب تعفوا نأو)١()٢(.   

 نفس ىعل اخلوفك الضرورة مع نعم( :كذل بعد الشرائع لقول وجه ال أنه ظهري كوبذل

 ال انك نإو ،مسماه هأجزأ الضرب هيعل احمللوف انك لو( :اجلواهر قال مث ،)الضغث ئزجي املضروب

 فقال يعل يبأل خالفاً ،الشعر ونتف واخلنق والقرص والعض ،ورفعهما والسوط ديال وضع هيف يفيك

 زكوالل زكالو يف نعم ،الشعر ونتف نياألولب باحلنث فقال فةيحن يبوأل ،والقرص واخلنق بالعض باحلنث

   .)عرفاً صدقه اعتبار أجودمها ،وجهان واللطم

 صب انصراف انكإذا  إالّ ،وحنوه حبجر هيبرم الصدقك ةخرياأل الثالثة يف الصدق الظاهر :أقول

 ال حىت الثاين يف ريتخي ثيح وعدمه المياإل إىل بالنسبة ازكاالرت املتبع كذلكو ،املتبع فهو ازكاالرت هيعل

   .األول خبالف ملاأل دجي

 تنعقد ال نيميال نوأل ،للعرف المياإل باشتراط القواعد رهكذ ما إطالق يف النظر وجه ظهري ومنه

 بأن( اجلواهر رده ولذا ،بدونه الغرض صلحي وال بيتأد أو ريتعز أو حد بسبب الضرب رجحان مع الّإ

   .)نثحي ال القرائن فمع الإو الضرب ىمسم نيميال متعلق جعل يف المكوال ،قرائن هذه

                                                  

  . ٢٣٧ اآلية: سورة البقرة) ١(

  . ١ميان ح من أبواب األ٣٨  الباب١٧١ ص١٦ ج:الوسائل )٢(



٢٩٥

 لكو ،أشبه ما أو هانةاإل أو ثراأل ءبقا جهة من الضرب رجحان انكمإ هيفف القواعد ليتعل أما

 ،نيميال إطالق خالف أنه مع لالشل أصابه إذا نيميال انبطال مقتضاه بل ،المياإل ىعل توقفي ال كذل

   .)كدري ال( :ليبدل قاليأن  إالّ اللهم

 وقد التجمع قصدي وقد التفرق قصدي فقد ،والتجمع فرقتال يف ازكلالرت تابع نيميال أن ظهري ومنه

 مل الّإو ،املضروب بدن إىل عواداأل لك وصول لزمي ازكارت ريغ من اللفظ إطالق نأو ،عماأل قصدي

 السبع وصول لزمي ثيح ،اتيحص بسبع اجلمرة نيمريل حلف إذا ماك ،عداداأل كبتل ضربه أنه صدقي

   .الوصول بدون خراآل البعض خلفه انك نإو بعض وصول فيك مل الإو ،هايلإ

 بيقض لك بيصي أن الضغث يف عتربيو( :قال ثيح شرائعال قول يف النظر وجه علمي ومنه

   .)به الضرب صدق تحققيل واحد ريغ به صرح ماك( :اجلواهر ويف .)جسده

 نهإف اتمع الضغث من قصده ونيك فقد ،ازكاالرت أو دقصال هو ارياملع أن القاعدة ىمقتض :أقول

 يفيك فال اجلسد واحد لك وصول داملقصو ونيك وقد ،جسده واحد لك صبي مل ولو املقام يف يفيك

   .بوسكامل

 وصوهلا اشتراط عدم احلدود باب يف أيتيس( :قال ثيح كاملسال رهكذ مايف النظر وجه علمي ومنه

 أن من تقدم ملا مكباحل أوىل وهنا ،لكال ثقل نالهي ثيحب بعض ىعل بعضها باسكان فييكو ،مجعأإليه 

 للبدن عهيمج صابةإ اتمع العدد يف املستبعد ومن ،هيعل تدل ةيواآل ،االسم وهنا ،الردع احلد من املقصود

 صابةإ مع ببعض بعضها لولةيوح نياألمر نيب ةيالتسو والوجه ،روهكذ ماك املائة اجتمعت إذا خصوصاً

 ىاملسم مراعاة ،فيالتخف هنا والغرض ،بالضرب البشرة ريتأث نعمي ال امم هاريوغ ابيالث لولةيحك ثقلها

   .)أوىل كبذل ءتفاكفاال ةياآل هيلع تدل ماك



٢٩٦

 منه خاصاً قسماً ديري وقد ،ازبةكارت إرادة ولو املطلق ديري فقد ،بالضغث الضرب حلف لو مث

 هو ماك كذل يف ليالنخ ختالفال ،أشبه ما أو منه فياخلف أو العود ديالشد أو ريالقص أو ليالطوك

  .أراده ما فاملتبع ،واضح

  .ختالفاال صور من كذل ريغ إىل ،دهيري وقد ،العرجون من عماأل الضغث ديري قد أنه ماك

 حنوه أو ملرض تملحي ال نهكل بالسوط الضرب حلف إذا مايف املقام إىل احلد مكح ىتعدي وهل

   .املقام إىل منه ىتعدي قطعي مناط لعدم ،العدم ربقاأل انك نإو ،احتماالن ،ال أم بالضغث ضربهيف

 شامالً احللف عند قصده انك إذا ،نكاملم بالقدر ضربه حملتي فلم مائة ضرب حلف لو نعم

 من النص مورد ريغ إىل احلد باب يف النص مورد من التعدي بعدي ال نعم ،سقط الّإو ،أيضاً ءجزالأل

   .للمناط احلدود أبواب يف احملددة اطيالس

 يفيك فهل شفته يف ضملر القبلة ىعل قدري فلم ،مثالً قبلة مائة ولده أو زوجته لقبي أن حلف ولو

 ةشامل القبلةأن  أما ،ازكاالرت اعتبار قرباأل نكل ،احتماالن ،ال أم سوريامل نكاملم القدر باب من اللثم

 مسرح عن خارج فهو ،خراآل يبق أحدمها من نكتمي مل ذاإف ،معاً نياألمر ىعل مشتملة األ أيضاً ثمللّ

  .ازكاالرت حسب هو الذي نيميال

 نيمخس نيبسوط أو ،مرة مائة واحد بسوط ضربي أن ىفك سوط مائة ضربهي أن حلفه إذا مث إن

   .خاص ءشي ىعل ةيالن ونكتأن  إالّ ،كذل أشبه ما أو نيمخس

 واخلرب ةياآل لعموم إليه وصوهلا ظن يفيك أنه اللثام شفكو القواعد وعن الشرائع يف ما أما

 من اجلواهر رهكذ ملا ،هيف ما ىفخي فال ،فعةد الضرب مع العلم حصول تعسري ألنه ،فيالتخف ومناسبة

   فرض بعد بالظن ءاالجتزا ىعل ليدل عدم



٢٩٧

 ىعل ال عرفاً به الضرب صدق ىعل دالني مناإ واخلرب ةيواآل ،اجلسد إىل عياجلم وصول اعتبار

  .القاعدة ىمقتض هو منه يالعاد ولو العلم فاعتبار ،بالظن ءاالجتزا

 أو فسخ أو بطالق حبالته عن فخرجت ،حنوه أو لنشوز كذل له ثيح زوجته ضرب حلف ولو

   .املوضوع ءبانتفا مكاحل ءالنتفا الضرب له قحي مل أشبه ما أو رضاع

  



٢٩٨

 له ستيل األ واكبر نثحي مل العبد دابة بتكر ال حلفإذا ( :الشرائع يف قال :)٨ مسألة(

 املوىل تصرف نأل واكبر حنث اتبكامل دابة بتكر ال قال لو أما ،ااز ىفعل إليه فتيضأ نإو قةيحق

   .)تردد هيوف ،أمواله عن نقطعي

 أراد فإن ،غصباً إالّ له دابة وال مثالً الظامل دابة بتكر ال حلف لو أنه القاعدة ىمقتض :أقول

 يف كش ولو ،هاكلمي ال ألنه نثحي مل كاملل أراد نإو ،ناآل مستول الظامل نأل وبكبالر حنث ءالياالست

 له اأو حيالصح ىعل فعله محل القاعدة ىمقتضف له ستيل أو ءالياالست ثيح للظامل الدابة ههذأن 

   .املفصالت إىل هايف جعريفل ءشا فمن ،ناآل ا ءابتال ال ثيفح العبد مسألة أما ،وبكبالر حنثيف

 جسد إىل نظر إذا مايف ازكاالرت إىل وعدمه احلنث يف رجع ،امرأة جسد إىل نظرت ال حلف ولو

 ،ريبص أيب ةيروا يف املسألة هذه شبه تقدم وقد ،بسببه العالج إىل اضطرت من جسد أو زواجها ديري من

   .ثياحلد ،)١(مثاإل فخاف عمته ةيجار عجبتهأ رجل يف ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن

 فال ،ازكاالرت حسب وعدمه احلنث حيث إن ،ارةيالس بتكر ال حلف إذا ما حال علمي تقدم ومما

 من كذل ريغ إىل ،وحنوها دياحلد ارةيس بكر إذا مايف نيللمسافر املعدة ارةيالس ازهكارت انك إذا نثحي

   .املسألة هذه أشباه

  

                                                  

  . ١ميان ح من أبواب األ٤٩  الباب١٨٠ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٢٩٩

 ،السار ءبالشي األول خبارلإل اسم البشارة( :اجلواهر مع ممزوجاً الشرائع يف قال :)٩ مسألة(

 ،هريوغ السار ىعل صادق نهإف خباراإل خبالف ،ازجم )١(ميلأ بعذاب فبشرهم :حنو هريغ ىعل هاإطالقو

 نيعطأل واهللا :قال لو نئذيفح ،دفعة خربواأ إذا واملتعدد املتحد نيب هايف فرق ال نعم ،هريوغ والًأ وقع ومبا

 هربخ نأل وللأل ةيالعط انتك تتابعوا ولو ،استحقوها دفعة مجاعة فبشره ،مثالً ديز بقدوم بشرين من

   .)األولك خمرب الثاين فإن ،أخربين من :قال لو كذلك سيول ،هريغ دون البشارة

 نيالبشارت نيب انكإذا  أما ،كذل أشبه ما أو هينس إذا ماك أيضاً الثاين البشارة تشمل قد :أقول

 لك بقدوم والثاين ديز ولده بقدوم األول فبشره ،أوالدي بقدوم بشرين من :قال إذا ماك ،مطلق عموم

 نهإف وجه من عموم نياألمر نيب انك ذاإو ،أيضاً بشارة ديز ريغ إىل بالنسبة ألنه ،أيضاً الثاين مشل أوالده

  .شملهي مل ديبز والثاين بأوالده األول بشرهإذا  أما ،كذلك

 املناط ونك من تقدم ما وعدمه االستحقاق ففي دفعة مجاعة بشارة من رهكذ ما إىل بالنسبةأما 

 رهكذ نإو ،إطالق فال عماأل أو هلهجي ما عن خباراإل يف قصده تلفخي خباراإل إىل وبالنسبة ،ازكاالرت

   .هيعل تاًكسا اجلواهر دهيوأ الشرائع

 ألنه ،نهمايب ءالشي قسم األول همايأ أن يف كوش مترتباً فأخرباه األولب خاصاً انك لو األمر مث إن

   .العدل قاعدة ىمقتض

                                                  

  . ٣٤اآلية : سورة التوبة) ١(



٣٠٠

 أو ،أوالً ايلؤس عن أجاب أو ،أوالً أطعمين أو ،أوالً يل دعا من أنه مثل كذل أمثال حال علمي ومنه

 ما أو ديشنااألك واحد خطاب يف عاًيمج خطبوا أو ،مجاعة نيب اًكمشتر الطعام انك نمايب ،أوالً خطب

   .كذل أشبه

  



٣٠١

 مل نإو فله واحد فدخلها ،ذاك فله داري دخلي من أول :قالإذا ( :الشرائع يف قال :)١٠ مسألة(

 ،ال أو هريغ حلقه ءسوا ،هريغ قهبسي مل الذي األولب املراد نأل( :بقوله اجلواهر يف عللهو ،)هريغ دخلي

 املفروض ىعل صدقيف ،خالفه قيالتحقأن  إالّ ارهيختا العامة بعض عن ماك األول نساقي قد انك نإو

  ).داخل أولأنه 

 ديري وقد ،أحد قبله سيل من ديري وقد ،الثاين قبال يف كبذل ديري قد أنه القاعدة ىمقتض نكل

 ءشي ال مايف مث ،مجاعة انواك إذا حدهمأل ءشي فال املفرد ديري وقد ،أوالً الداخلة اجلماعة شمليف اجلنس

 وقد ،مجاعات بعد انك نإو الداخل للفرد هيعطي أن والالزم ىاملعط هو األول الفرد أن ديري قد للجماعة

 ولو وراتكاملذ أحد أراد فلو ،اجلماعة بعد اًيثان اخلالد للفرد ءشي فال وأوالً واحداً انك إذا ديري

 نيك مل ذاإو ،ازاًكارت ولو بالقصد االعتبار أن من سبق ملا ،هيف ظاهراً اللفظ نيك مل نإو ،فهو ازاًكارت

   .ةءالربا صلفاأل الإو ،به أخذ قنيمت انك فإن أراد ماذا أنه يف ناككوش ظهور

 وقوله ،)١(به افرك أول ونواكت وال :سبحانه قوله األولب املراد اختالف من رناهكذ ما ديؤيو

 شملي به افرك فأول ،ةياخلارج القرائن من ولو نياألمر نيب فرق نهإف ،)٢(خرواآل األول هو :تعاىل

   .خرواآل األول هو خبالف ،آخر افرك كهنا نيك مل نإو فرك من

 من داري دخلي من أول :قال لو( :قال ثيح ،املبسوط عن يكح مايف النظر وجه ظهري ومنه

   ال ألنه االثنان نعتقي مل ثالث ودخل معاً اثنان فدخل ،حر دييعب

                                                  

  . ٤١اآلية : سورة البقرة) ١(

  . ٣اآلية : سورة احلديد) ٢(



٣٠٢

 ،حر فهو وحده دييعب من دخلهاي من أول :قال فإن ،بأول سيل ألنه الثالث وال منهما أول

ن إ ثيأحاد يف روي وقد ،وحده داخل أول ألنه وحده الثالث حترر بعدمها وثالث معاً اثنان فدخلها

   .)نعتقاني أما نيتوأم فولدت حر فهو ةياجلار تلده ما أول ليق أنه إذا رووا مأل نعتقاني نياالثن

 أمري ىقض :قال ،رفعه هيأب عن ،اهلامشي الفضل بن اهللا عبد رواه ما ةيبالروا خيالش مراد أن والظاهر

عليه ( فقال ،نيتوأم فولدت تلده ولد أول را أعتق رجل دةيول حكن رجل يف )عليه السالم( نياملؤمن

   .)١(المهاك عتقأ :)السالم

 ولدهن أ هايموال هلا وشرطوا مةأ حكن من :قالوا مأ )السالم عليهم( عنهم ،الدعائم ةيروا ويف

 كذلك فالشرط ،كمملو كذل ىسو وما حر تلده ولد أول أن له شرطوا نإو ،جائز فالشرط أحرار منها

   .)٢(معاً عتقا نيتوأم ولدت فإن ،جائز

 أول أو ولدت ما هلا قال أو له ةكململو محالً أعتق من :قالنه إ )عليه السالم( اهللا عبد أيب وعن

   .)٣(عاًيمج عتقا نيتوأم ولدت فإن ،جائز كلذف حر فهو نهيتلد ولد

 مناإ ةيالقصد موراأل نأل ،القصد من رناهكذ مبا ورةكاملذ اتيالروا صيختص القاعدة ىمقتض نكل

   .ازاًكارت ولو القاصد قصد ما هايف تبعي

 مل الذي وهو داخل خرآل انك ،دخلي من آخر قال ولو( :اجلواهر مع ممزوجاً الشرائع قال مث

 قبل داخل خرآل انكأنه  إالّ ،ةيباق الدار دامت ما موته بعد مبا تحققي مطلقاً انك نإو وهو ،هريغ لحقهي

 آخر :قالن إ أنه الظاهر نكل ،)العرف بشهادة اةياحل حال يف هاوجود قتضيي الصفة إطالق نأل ،موته

   داري دخلي من

                                                  

  . ١ ح من كتاب العتق٣١  الباب٣٥ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  . ١ حلعتقب اا من كت٢٧  الباب٤١ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

  . ٢ حب العتقا من كت٢٧  الباب٤١ ص٣ ج:املستدرك) ٣(



٣٠٣

 ءعطااإل حيث إن ،درهم أموايل من له ىعطي :قال مثال ،اةيواحل املوت حال من عماأل ديري فقد

 ،موته بعد كذل ونيك أن صحي ال حيث ،صمت :قال إذا ما مثل ال ،تاًيم أو اًيح ونهك حال من أعم

 يف تقدم ما ىعل عماأل ديري وقد ،املفرد األول ديري قد مث ،املوت حال ديري وقد ،اةياحل حال ديري وقد

   .السابقة املسألة

 ستحقي مل اتهيح حال يف مراده ونك حال يف مات أن إىل الواحد ريغ دخول عدم فرض لوه مث إن

  .هريبغ تهيمسبوق اعتبار الظاهر إذ ،ئاًيش

 قبله يكون أن يلزمو ،غريه يشمل مل ندسيهامل الوسط أراد فإن ،الوسط يف دخلي من :قال ولو

ن إء شي نيللوسط نيك مل أربعة دخل فلو ،أيضاً هريغ مشل العريف الوسط أراد فإن ،الوسط يف بعدهو

 عرفت ما ىعل والثالث للثاين ثيح العريف أراد لو ما خبالف ،املقام يف قييحق وسط ال إذ ،اهلندسي أراد

   .نيالسابقت نياملسألت يف

 نإو الدار هذه ديري وقد ،املستقبل يف داره ديري وقد ،ناآل داره ديري قد الدار إىل بالنسبة مث

   .السابقة الفروع بعض يف املسألة هذه شبه تقدم ماك ،هكمل عن خرجت

 وان منهما للسابق انك نياثن اناك فإن ،وحنوه لياخل مسابقات يف السابق عطيي أن حلف ولو

 وان ،أشبه وما والرابع والثالث الثاين ولو نيالسابق من لكلل انك خرياأل مقابل أراد فإن ،ثركأ انواك

   .هريغ دون له انك سابق أول أراد

  



٣٠٤

 لك نيميال تناولت ،الناس لمتك ال أو ،ءاملا شربت ال حلفإذا ( :الشرائع يف قال :)١١ مسألة(

 ،واملاحل والعذب ريثكوال ليالقل تناولي معرف جنس اسم ءاملا نأل كوذل ،)اجلنس كذل أفراد من واحد

   .تقدم مايف ءالنسا تزوجي ال أن صحاباأل بعض حلف ةيروا دهيؤيو ،ءالنسا إىل بالنسبة كذلكو

 العرف كشي اليت ةيواملعدن ةيتيربكوال ةيالزاج اهيامل بعضك العرف يف ال أو ًءما ونهك يف املشتبه أما

 يف كش ذاإف ،املوضوع حتقق بعد ونيك مناإ احلنث نأل ،به احلنث عدم اهرفالظ ،هيعل ءاملا اسم صدق يف

 وما والرحم نيالزوج الناس لمكت عدم حلفه من ثىنتسي أنه الواضح من نكل ،العدم صلفاأل املوضوع

 أن حلف من أن من تقدم ما هيعل دليو ،له املتعلق مشول نكمي فال حرام احللف هذا مثل حيث إن ،أشبه

  .طانيالش خطوات من انك أباه لميك ال

 ،أيضاً شملهيف عماأل قصده انكإذا  إالّ ،خارجاً ىاخلنث انك ،امرأة وال رجالً لمتك ال :قال ولو

   .ريبكال أو ريالصغ أو انون أو العاقل أو افركال أو املسلم مع لمكالت ونك نيب احلنث حتقق يف فرق وال

 عدم لغة مقتضاهن إ ليق وقد ،مجعاً انك نإو فهو الناس لمتك ال يف الناس وأما( :اجلواهر يف قال

 املعرف اجلمعصول أن األ يف حققنا قد نكل ،ورجاالً ناساً لمتك ال قوله حنو ،واحد المكب احلنث

 اشتري ال أو ءالنسا أتزوج ال قال ذاإف ،املعرف اجلنس اسمك هو أو فرادياأل االستغراق قتضيي بالالم

 راجعي ال أن حلف إذا كذلكو ،رهكذ ماك وهو ،)واحد عبد ءوشرا واحدة رأةام جيبتزو نثحي ديالعب

   .واحد بيطب مبراجعة نثحيه حيث إن ءطبااأل

 صحي الثاين ىوعل ،فقط نساناإل يريد وقد نساناإل من عماأل ديري فقد ،لمتك ال :قال ولو

   أراده فإن ،نفسه مع وحده المهك أما ،ماملعلَّك وانياحل مع لمهكت



٣٠٥

  .ةءالربا صلاأل انك املوارد هذه من ملورد احلنث مشول يف كش ولو ،فال الّإو لمكبالت ثحن

   .عماأل ازهكارت انكإذا  إالّ تبيك أو ريشي أن بأس فال ،المكال من ستايفل تابةكوال شارةاإلأما 

  



٣٠٦

 حلف ذاإف ،واملؤجل احلال ،نيوالد نيالع ىعل قعي املال اسم( :الشرائع يف قال :)١٢ مسألة(

  ).عيباجلم إالّ ربي مل مباله تصدقنيل

 نيالد ءوفا من تياستثن وان ،هاريوغ خدمته ديوعب ناهكس ودار بدنه ابيث حىت( :اجلواهر ويف

 واملدبر واملسروق واملغصوب الضال واملال اآلبق وللعبد ،عيللجم الشامل االسم ىعل هنا املدار إذ ،لهيلدل

   .راهكذ ماك وهو )هيبقسم اتبكوامل بل الولد مأو صفة ىعل عتقه واملعلق به ىواملوص

 ،للتصدق قابل حق لك شملي نهإف ،احلقوق من ماله لكب تصدقي أن حلف إذا ما حال علمي ومنه

 ىعل ريالتحج حق مثل شمليو ،أشبه وما املسافر واستقبال اجلنازة عييوتش المكوال السالم حق مثل ال

 يف حبقها التصدق كذلك احلالفة الزوجة ىعل بجي أن بعدي ال بل ،اًكمل ال حقاً علونهجي ثيح املشهور

 كمشتر احلق إذ ،فال الإو كبذل الزوج يرض إذا ىخرأ لزوجة قسمها لةيل يف الزوج من االستمتاع

 ،ازهكالرت تابع ،ال أو احلق شملهي فهل كلمي أن كمل إىل بالنسبة أما ،احكالن تابك يف حقق ماك نهمايب

   .احلقوق من كذل أشبه ما أو ،املدرسة يف غرفته أو املسجد يف انهكم يف حقه يف احلال كذلكو

 ففي إجارة أو ةيوصب منفعة كلمي انك لو :قال ثيح اجلواهر إطالق يف النظر وجه عرفي ومنه

 ،فال واالستطراق الشفعة حق أما ،نيالد يف صرفي وهلذا ،كذل مهاأظهر ،وجهان املال إطالق يف دخوهلا

 ولو ،ازكاالرت هو القاعدة ىمقتض فإن ،)١()أفراده مجلة من مال ىعل عفا إذا عمداً أو أًخط ةينااجل رشإو

  .العدم صلفاأل كش

   .ازكاالرت املعترب أيضاً هكلمي أو مستقبالً ستحقهي ملا واحلق املال مشول يف مث

   بجيف ديبالتأ ديري قد نهإف ،ماالً لنفسه دعي ال أن حلف إذا ما حال عرفي ومنه

                                                  

.٣٣٢ ص٣٥ج: جواهر الكالم )١(



٣٠٧

 مال له انك لو أنه ظهري ومنه ،احلاضر املال ديري وقد ،أبداً قال إذا خصوصاً صلحي ما لك دفع

   .أيضاً هبهي أن وجب أشبه ما أو مسروق أو مغصوب

 هيعل صلحي ال الذي املغصوب شملي مل ،ذاك مسجد يف ماله لك صرفي أن مثالً حلف لو نعم

 مثالً املسجد يف أمواله لك صرفي أن حلف ولو ،املسجد يف صرفه يلك قدري ال ألنه ،موته نيح إىل

 ماله لك ىفأعط ،املستحل من ولو عهايب صحي ال حةيالذب حمرمات أن ىري من قلدي احللف وقت انكو

 ،الثاين ديالتقل حسب هاؤعطاإ الالزم فهل عهايب صحة ىري من قلد مث ،مثالً ةهلر حةيالذب حمرمات ىوأبق

   .خالفه ىعل ازكارت نيك مل إذا الدفع وجوب بعدي ال ،نياجتهاد تتحمل ال احدةالو الواقعة نأل ال أو

  .الصحة عدم ىري من حقاً وال عيالب صحة ىري من سابقاً قلد بأن ،سكالع حال عرفي ومنه

 لك عطيي أن حلف ولو ،النفقة واجيب مال قدر إىل بالنسبة احللف هذا مثل تعلقي ال أنه ىفخي وال

 خرج حاجاته من الزائد نفقي أن حلف ولو ،النفقة واجيب وقوت قوته قدر منه استثىن تسبيك ما

   .فقط الواجب هو املستثىن انك الإو ،ازاًكارت ولو مشلهأيضاً إذا  املستحبة حاجاته

  



٣٠٨

 وهو ،عرفاً قعي ال :خيالش وقال ،المكال اسم القرآن ىعل قعي( :الشرائع يف قال :)١٣ مسألة(

  ).،)١(اهللا المك سمعي حىت :تعاىل بقوله لكشي

  .كبذل نثحي ال أو ،نئذيح القرآن ةءبقرا حنث لمكتي ال أن حلف أنه إذا البحث هذا جةيونت

 إذا نعم ،مكحم االنصرافأن  إالّ القرآن ىعل المكال اسم صح نإو نهإف ،خيالش قاله ما الظاهر نكل

  .قصد ماك انك عماأل قصد

 أو ،اهللا المك سمعي حىت مثل المكال إطالق من مكياحل نالقرآ يف مبا للحنث االستداللأما 

 قوله أو ،)٢(رسوال رسلي أو حجاب ءورا من أو اًيوح إالّ اهللا لمهيك أن لبشر انك وما :تعاىل قوله

 ونيك فال أشبه ما أو ،)٤(ماًيلكت ىموس اهللا ملّكو :سبحانه قوله أو ،)٣(اهللا ملّك من منهم :تعاىل

   .وعدمه االنصراف يف شكالاإل مناإو طالقاإل يف إشكال ال ألنه ،نياجلانب حدأل الًيدل

 إىل بالنسبة اًينف أو ثباتاًإ حلف لو ذاكو ،القرآن أفقر لميك أن حلف إذا ما حال عرفي ومنه

  .ركوالذ ءوالدعا ليوالتهل حيالتسب

 :)صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول قول مبثل نياجلانب حدأل االستدالل يف النظر وجه ظهري تقدم ومما

صلى اهللا عليه وآله( وقوله ،)ربكأ واهللا اهللا إالّ لهإ وال واحلمدهللا اهللا سبحان ،أربع المكال أفضل(: ال 

 ءشي هيف صلحي ال :)صلى اهللا عليه وآله( وقوله ،)٥(اللسان ىعل فةيخف زانيامل يف لةيثق لمةك اهللا إالّ لهإ

   .كذل ريغ إىل ،ينيدماآل المك من

   أشبه ما أو ،فيي وىف أو ،ليي وىل أو ،قيي ىوق من )ِف( أو )ِل( أو )ِق( قال لو أما

                                                  

  . ٦اآلية : سورة التوبة) ١(

  . ٥١اآلية : ىسورة الشور) ٢(

  . ٢٥٣اآلية : سورة البقرة) ٣(

  . ١٦٤اآلية : ءسورة النسا) ٤(

  . ١٩٥ ص٩٣ ج:البحار) ٥(



٣٠٩

 ءالفا أو الالم أو القاف مثل له معىن ال واحد حبرف تلفظ لو نعم ،عرفاً المكال من فهو كذل

 ،ال أم المكال يف داخل هو فهل ،مثالً العطف حرف املفتوحة ءبالفا ردي مل مايف مفتوحاً أو مضموماً

   .نيالباب نيب ربط ال ألنه ،للصالة مبطالً نيك مل نإو المك ألنه الدخول بعدي ال انك نإو ،احتماالن

 مبختلف تابةكوال شارةاإل إذ ،حنثاً نيك مل شارةباإل خرساأل لمكف ،لمكتي ال أن حلف ولو

 ولذا ،حنثاً نيك مل المكال انكم فأشر خرس مث لمكتي ال أن حلف لو ذاكو ،المكال من سيل أقسامهما

 نكل ،املقامات من ريثك يف المكال مكح هيعل ىجر نإو خرساأل شارةإ هيف دخلي ال( :اجلواهر يف قال

  .)١()وحنوه املفروض يف امسه حتت كبذل تدخل ال

 أو ،أبداً كذل بعد كراأ ال أو ،عين كوجه بيغ أو ،عين فتنح كلمتك ال واهللا :بقوله حلف ولو

 ال :قال لو ما خبالف ،اجلواهر يف ماك حنث أنه فالظاهر )كلمتك ال( قوله بعد لمكالت من كذل أشبه ما

 متعلقات من كذل أشبه ما أو حاًيقب الماًك أو حسناً الماًك أو ،عشت ما أو الدهر أو أبداً كلمتك

 من كلمتك ال أن حلف لو كذلكو ،)كلمتك ال( ملحقات من هو بل ،له ماًيلكت عدي ال نهإف ،نيميال

   .كذل حنو أو يفم من أو رأسي

 الدخول من لعله :اجلواهر ويف ،إشكال القواعد ففي ،مفسد أو حاسد كنأل كلمتك ال :قال ولو

 ،لغةً واخلطاب مكاحل ىعل اشتماله مع قبله متت نيميال أن ومن ،االستقالل وعدم ةيسمقال اجلملة يف

   .مستقالً الماًك سيول لفاحل تتمة من أنه عرفاً كذل مثل من الظاهر نكل

أ قر بأن ،أشبه ما أو امةيالق ومي اهللا لمهميك ال ثالثه :ثياحلد يف نأل لمهيك ال أن حلف ولو

 ماك ،معه لمكالت يف داخل كذل ن أفالظاهر ،)كلمتك ال( بعد ةيمكح لمةك أو شعراً أو ثاًيحد أو ةيآ

   :قوله بعد بهأش ما أو ةيآ أو ثاًيحد هيعل أقر إذا كذلك احلالأن 

                                                  

.٣٣٤ ص٣٥ج: جواهر الكالم )١(



٣١٠

 من نيك مل مساعه قصده انكو نفسه مع ثياحلد أو ةياآل أقر إذا نعم ،زمان بفاصل )كلمتك ال(

   .معه لمكالت

  .نثحي مل مساعهإ بقصد هريغ لمكف لمهيك ال أن حلف ولو :اجلواهر يف قال

 نومه حال هلمك لو أما ،حنث القواعد ففي غفلته أو لتشاغله سمعي فلم سمعي ثيحب ناداه لو نعم

  .نثحي مل صالته أو موته أو بتهيغ أو غمائهإ أو

   .األول الظاهر ،ال أو معه لمكت ألنه نثحي فهل هيعل سلم ولو

 ميبالتسل قصدهي مل إذا نثحي مل اًإمام به ىصل ولو ،هيعل سلم لو نثحينه إ :اجلواهر يف قال ولذا

   .عرفاً الصدق لعدم قصده نإو بل ،القواعد يف ماك

 بطالن فالظاهر به تزوجت أو ا تزوج مث ،انيأجنب ومها لمهكت ال أن أو لمهايك ال أن حلف ولو

 أن نكتمي ال وحنوه النذر أن من هريوغ احلج تابك يف رناهكذ ماك ،الزواج بعد ما إىل بالنسبة احللف

  .موضعه يف مكاحل رفعي

 إليه به ذهبأف طيالشر يف لمكت لو أما ،املبطل المكال من انك اًيتلفون لمهك أنه إذا والظاهر

  .مثله عن اللفظ النصراف ونيالتلفز أو ويالراد يف معه لمكت إذا ماك ،معه لمكالت من نيك مل فسمعه

 مبا لغته ريبغ لمهك ولو ،معه لمكالت من نيك مل آخر إنسان إليه وصلهأ مبا غائب وهو لمهك ولو

 ال أو ،كذل حنو أو إنسان بواسطة أو ،لةاآل بواسطة له ترجمي أو ،فهمي ال أو ،مراده شارةاإل من فهمي

 لمك ولو ،معه لمكالت من نيك مل يلاآل العقل لمهكف يلاآل العقل لمك ولو ،معه لمكالت من انك له ترجمي

   .معه لمكالت من نيك مل قصدهي ملإذا  أما ،معه لمكالت من انك وقصده هميف هو مجاعة

  .أيضاً معه لمكالت من أنه فالظاهر ،كمع لمكأ ال بأين ابهفأج هو لمكفت لمهيك ال أن حلف ولو

 هو ما سأله لو ماك ،فهامهإ بقصد ةيروا أو ةيآ أو شعراً هيعل أقر أو غلط بلفظ معه لمكت ولو

   الروح عن سأله أو ،)استقمك ديمف لفظ المناك( :فقال المكال



٣١١

   .أيضاً همع لمكالت من أنه فالظاهر ،)١(ريب أمر من الروح قل :فقال

 يف تقدم ملا حلفه بطل ىنثأ أو ركذ مولود له ولد مث ،ىنثأ أو راًكذ لميك ال أن حلف ولو

   .معه لمكالت الرحم صلة يقتضي مما أشبه ما أو عم ابن أو أخ له حصل لو كذلكو ،نيالزوج

 أخذ لو كذلكو ،معه لمكت ألنه نهيميب بر عنه عرضأ معه لمكبالت أخذ فلما لمهيك أن حلف ولو

 أنه فالظاهر أشبه ما أو صمم أو ازدحام أو لنوم شعري ال وهو لمهكإذا  أما ،المهك سمعي ال حىت هيذنأ

  .كذل ريغ إىل ،المكال النصراف ربي مل

   .براً نيك مل أشبه ما أو النوم حال يف هيعل فسلم ،راهي نيح هيعل سلمي أن حلف لو كذلكو

 القواعد يف الفاضل قال نإو ،واملراسلة اتبةكبامل حنث جرةاامله ىعل حلف ولو :اجلواهر يف قال

 لكب حتصل وهي املوادة قطع اإف ،كذل عيمج كلتر جرةاامله مشول يف شكالاإل من ولعله ،إشكال ىعل

 فإن ،معىن منفي لفظاً موجب المكال فإن ،بعضها أو مراتبها مجلة قطع ىعل حلف أنه علمي وال ،كذل من

  .مجلة القطع لزم املعىن اعترب وان ،القطع من نوع ىفك اللفظ اعترب

 ريغ رناهكذ ما ىعل والظاهر ،رشاداإل يف به جزم لذا ولعله ،الثاين الظاهر أن يكعل ىفخي ال نكل

 والظاهر ،كذل يف العرف إىل رجع القصد الوارث علمي مل أو نيك مل ولو ،ازكواالرت للقصد تابع أنه مرة

 ،بر راسل أو اتبكف جرةاامله عدم حلف فلو هيوعل ،عرفنا يف واملراسلة بةتاكال كلتر شاملة جرةااملهأن 

   .كذل ريغ قصده ونيكأن إالّ 

   أو أحدهم وهو مجاعة ىعل مسلّ ولو ،حنث هيعل مسلّ ولو( :ريالتحر يف قال

                                                  

  . ٨٥اآلية : ءسراورة اإلس) ١(



٣١٢

 ،حنث اطلق نإو ،نثحي مل دونه قصدهم نإو ،حنث اجلماعة مع هيعل احمللوف قصد فإن ،لمهمك

  .رهكذ ماك وهو ،)أيضاً نثحي مل به جاهالً وحده هيعل سلم ولو ،نثحي مل هميف احمللوف أن علمي مل ولو

 ال تعاىل اهللا المك كذل نأل ،نثحي مل احلالف هيعل ففتح هيعل فارتج مأموماً ىصل ولو( :قال مث

   .)ينيدماآل المك

 نيب اليت ايليالل يف الفعل له نيك مل ،اليل ثالث أو اميأ ثالثة ئاًيش فعلي ال أن حلف ولو( :قال مث

 عماأل يف ستعملي قد ايليوالل امياأل إذ ،لقصده تابع أنه الظاهر نكل). ايليالل نيب اليت امياأل يف وال امياأل

 سهدر مثل خصاأل يف ستعملي وقد ،اليل ثالث أو اميأ ثالثة ذاك نةيمد يف أو ىاملستشف يف يبق مثل

  .كذل أشبه ما أو اميأ سبعة داره رعم أو اليل ثالث

 نيك مل إذا حنثاً انك ،قولوني ماك )پاثييالتل( ـب هيعل ىفألق األمر هيعل ىلقي ال أن حلف ولو

   .هريغ ازهكارت

  



٣١٣

 بعد لفحي فلم ،مثالً عام أو خاص متعلق ىعل نذري أو لفحي ن أنذر أو حلف لو :)١٤ مسألة(

 فلم وقفاً داره جعل ىعل لفحي أن حلف مثالً ،ءشي باملتعلق تعلقي ال نعم ،حنث نذري مل أو كذل

 نذري أو لفحي أن مثالً الزم عقد ضمن يف شرط إذا ما حال كذلكو ،وقفاً ونكت ال الدار فإن ،لفحي

   .ءشي باملتعلق تعلقي ال نكل ،بالشرط في مل نهإف نذري ومل لفحي فلم

 لو أنه ماك ،هيعل حلف ما باملتعلق تعلقي نكل ،حنثاً كذل انك فحلف لفحي ال أن حلف ولو

 ،الشرط ختلف بسبب الزماً العقد نيك مل نإو ،حالفاأل سائرك انك فحلف لفحي ال أن شرط

 تابك ويف هنا هيف المكال تقدم ما ىعل ،الوضع وجبي الشرط بأن قالي رمبا نعم ،الفسخ وللطرف

   .مهاريوغ احكالن

 حتقق لكشي هكتر أو ءشي فعل ىعل لففح ،أبداً لفحي ال أن نذر لو( :حكاماأل مهذب يف قال

 بعد بأنه هيعل لكوأش احللف بصحة أفىت ثيح العروة مللحقات خالفاً ،بالنذر عنه بالنهي وعلله ،)احللف

 أقل وال ،تعاىل اهللا إىل ضافتهإ من البد السبب أن مع بصحته زمجي فكي عنه اًيمنه السبب إنشاء صارأن 

  .لهمث عن اتطالقاإل انصراف احتمال من

 لوطي الذي البالغ ريغك ،املسبب هيعل ترتب حصل إذا نكل السبب عن هيالن نكمينه إ :هيف نكل

 جنونه سبب ًءدوا شرب إذا كذلكو ،البالغ أحكام هيعل ترتب بلغه إذا حيث إن بلغي مث ما أو زيني أو

 سبحانه إليه ضافامل نيب فرق ال املوضوع حتقق وبعد ،حراماً شربه انك نإو فيلكالت عنه سقطي ثيح

   .نظر حمل واالنصراف ،وعدمه

  



٣١٤

 حنث ياحلل لبسي ال حلف فلو ،واللؤلؤ اخلامت ىعل قعي احللي( :الشرائع يف قال :)١٥ مسألة(

   .)منهما واحد لك بلبس

 ديوتشد الالم سركو سرهاك أو ءاحلا بضم ومجعه ،الالم ونكوس ءاحلا بفتح مفرده ياحلل :أقول

 اًيحل ىسمي ريوغ والقرط واخللخال والسوار واخلامت اللؤلؤ نأل ،القاعدة ىمقتض هو رهكذ وما ،ءايال

 ريغ أو وزجريالف أو قيالعق أو ريالدنان أو الدراهم أو اللؤلؤ أو الفضة أو هبذال من انك ءسوا ،عرفاً

 العرف يف ىسمي حالالً أو انك حراماً ،أيضاً والرجال بل نةيالز يف ءالنسا ستعملهي ءشي لك فإن ،كذل

   .)١(تلبسوا ةيحل منه وتستخرجون :اللؤلؤ إىل بالنسبة سبحانه قال وقد ،اًيحل

 يف قال ولذا ،تام ريغ به القطع الدروس وعن ،ؤلؤللّ امسه تناول عدم من العامة بعض عن وما

   .بيغر هو :اجلواهر

 بر اًيحل هتامرأ لبسنيل حلف لو( :قال ثيح ،ريالتحر قول يف والقبول الرد مواضع ظهري تقدم ومما

 ،سبجوال قيبالعق ربي وهل ،الزجاج وخرز بالودع ربي وال ،واجلوهر اللؤلؤ من قفةيواحمل الفضة من باخلامت

 ةمرسل يف ريدنان أو دراهم فلبس اًيحل لبسي ال حلف ولو ،السواد يف اًيحل ىسمي كذا إذ عرفه ىعل ملحي

 خامتاً لبسنيل حلف ولو ،حمالة منطقة أو ىحمل فاًيس لبس لو نثحي وال ،اًيحل ىسمي ألنه احلنث قوىاألف

   .)٢()اخلنصر ريغ يف بلبسه حنث

 وما نيالظاهر ريغ واخللخال الدملجك ياملخف ياحلل شملي لبسه وعدم ياحلل لبس يف احللف وهل

 كش ولو ،رففالع ازكارت نيك مل ولو ،ازكاالرت ارياملع ،الظاهرة ريغ أو الظاهرة الذهب اسنانكو ،أشبه

  .العدم فاالصل

 ،ةيالتسم وعدم اًيحل هلا العرف يةتسم يف هااختالف الظاهر امللونة أو بالذهب شةكاملزر لبسةاأل ويف

  أما 

                                                  

  . ١٢اآلية : سورة فاطر) ١(

  .٣١٤ ـ ٣١٣ ص٤ج: حترير األحكام الشرعية) ٢(



٣١٥

 ال أن حلف نإو ،مشله نفسه نيزي ال أن حلف فإن ،أشبه وما افرظاأل غيوتصب نياخلد ديتور

   .شملهي مل ياحلل ستعملي

 حلكوال الشعر فيوتصف املرأة يف افرظاأل ليوتطو اجلسد من الشعر حف حال ظهري كذل ومن

 فإن ،ىباملوس ذهابهإ أو الشعر ذهابإل النورة واستعمال كايواالست تهيوحل رأسه أو رأسها شعر طيومتش

 شملي فال ياحلل استعمال عدم ىعل احللف أما ،كذل لك يف الصدق بعدي مل ينيالتز عدم ىعل حلف

   .كذل

 خامت فلبس ياحلل لبسي ال أن الرجل حلف ولو ،حملالً أو حمرماً ياحلل ونيك أن نيب فرق وال

 فقد ،اجلمع غةيبص ياحلل لبس عدم حلف لو مث ،احلنث إىل ضافةباإل حراماً فعل بالذهب نيتز أو الذهب

 واستعمال ،فوق فما ثالثة بلبس الّإ نثحي فال اجلمع ديري وقد ،منه واحد بلبس حنثيف اجلنس به ديري

 أو ،اجلنس ديري ،ذاك يل فقالوا ءطبااأل راجعت :أحدهم قولي ماك ،شائع املقام مثالأ يف للجنس اجلمع

   .متعارف استعمال نهإف ،كذل أشبه ما أو ونياللغو أو املفسرون قاله ذاك :قولي

 ال هيعل حلف إذا اجلمع يف( :قال ثيح كاملسال قول يف والرد القبول موضع ظهري كذل ومن

 لبست ال :قولهك مجع لك ىعل حلف لو ماك ،باجلمع بل نياثن وال بل أفراده من فرد بسبل نثحي

  ).اباًيث

 ونيكف اجلنس ىعل محله بعضهم أن تقدم فقد فهعر لو أما ،كريبالتن اًيحل لبست ال :قال إذا هذا

 نكول ،مجعاً أو مفرداً ونهكب هيعل احمللوف ياحلل دييتق من خال المهمكو ، إليهرشدي والعرف ،املفردك

   .فصلناه ما ىعل تدل ةيالشرع القواعد

 ريغ ألنه احللف بطل ،هيف زوجها فمات ،ذاك وقت ينيالتز أو ياحلل لبس ىعل املرأة حلفت ولو

   االعتبار إذ ،ةيالشرع تظن احللف وقت يف انك نإو ،مشروع



٣١٦

 وهي حلفتأيضاً إذا  لفاحل بطالن بعدي وال ،سابقاً مثله تقدم ماك احللف بوقت ال العمل بوقت

 وعدم نهاييتز عدم إذ ،منها كذل الزوج وأراد تزوجت مث ،نيتتز ال أو ياحلل تلبس ال أن مزوجة غري

   .املعروف ريبغ العشرة من ياحلل لبسها

  



٣١٧

  ).نظر ريالتخد اشتراط ويف مةاأل يوط هو يسرتال( :الشرائع يف قال :)١٦ مسألة(

 عن ةياجلار ستر :مورأ بثالثة صلحي أنه إىل بعضهم فذهب يسرالت معىن يف لفختا :كاملسال ويف

  ...الوطي يفيك :ليوق ،والستر الوطي يفيك :ليوق ،نزالإلاو يوالوط ريدختبالعنه  عربامل الناس نيعأ

   :سيالق امرؤ قال

   نينأ القوم بسباسة زعمت لقد

  أمثايل السر سنحي ال نأو ربتك

  .كذل ريغ هيف ليوق ،زوجته عن هايوط يفخي أو ريتخدبال هايفخي ألنه ءفااخل وهو السر من :ليوق

 قوىواأل ،مطلقاً بالوطي ءتفاكاال الدروس ويف ،نزالواإل الوطي اعتبار املبسوط يف خيالش ارختاو

   .كذل لك يف اجلواهر تبعه وقد ،)١()صقاعواأل زماناأل اختالفب تلفخي وهو ،العرف إىل هيف الرجوع

 حالالً وطأت ال حلف ولو ،وبدونه نزالاإل ومع ،وبدونه الغالف مع لمش وطأت ال حلف لو مث

  .باحلالل نثحي مل حراماً وطأت ال حلف ولو ،باحلرام نثحي مل

 إذا وزجي ثيح ،قصدمها تبع السن ريبك فصارا الشاب هذا أو الفتاة هذه تزوجت ال حلف ولو

  .زجي مل الّإو شاباً وقصدته شابة قصدها

  .الدوام إىل انصراف قصده يف انكإذا  إالّ املتعة مشول فالظاهر تزوجت ال حلف ولو

  .حنث الإو اهيإ املرأة بوطي نثحي مل املباشر هو ونيك أن قصد فإن وطأت ال حلف ولو

 ديري وقد ىنكالس ديري وقد ةياجلنس ديري وقد اللغة ديري فقد مثالً ةيسودان زوجة أختذ ال حلف ولو

   .صلاأل

  .أيضاً الدبر مشل الوطأا حلف ولو

 ظاهر إالّ قصد نيك مل نإو ،قصده حسب انك ،ال أم وانياحل شملي فهل وطأت ال حلف ولو

  .مثله تقدم ماك ،فالعرف اللفظ

   أراد فإن ،حلفه حال يف ريالغ زوجة وهي هند وطي عدم حلف ولو

                                                  

  .٣٨٤ـ ٢٨٣ ص١١ج: مسالك األفهام) ١(



٣١٨

  .كلذ شبه اتيالروا بعض يف تقدم وقد، جاز الّإو ،الطالق بعد حىت زجي مل طالقاإل

  .اجلبابة باب يف ءالغطا شفك رهكذ مما كذل ريوغ وطوالً عرضاً شملي والوطي

  .حنثاً نيك مل أشبه ما أو ءغمااإل أو النوم حال يف كذل به فعل أو ،ينس أو الوطي ىعل أجرب ولو

  .نياألمر نيب تالزم ال إذ ،ودواماً متعةً جيالتزو جاز وطأت ال حلف ولو

 ،واحدة لك ديري وقد ،نياثنت أو واحدة بوطي نثحي فال اجلمع ديري فقد هنيوط عدم حلف ولو

 قال لو( :قال كاملسال رهكذ مايف النظر ظهري كوبذل، نيواالثنت الواحدة جواز صلفاأل كش ولو

 لك وطي عدم ىعل حلف لو ما خبالف ،نياثنت وال واحدة بوطي نثحي ال نهإف نكتوطئ ال :لزوجاته

 لكأ له وزجي نهإف ،نيفيالرغ نيهذ لتكأ ال :قال لو ماك املثىن ىعل فاحلل يف القول ذاكو ،واحدة

   .)معاً ما نثحي مناإو خراآل وبعض منهما واحد

  .مستقل وطي وجبة لك مناإو ،خراجواإل دخالاإل شملي مل ،مثالً نيمرت طأهاي أن حلف ولو

 حرامواإل ضيباحل حراماً ونهك يف فرق ال أنه ماك ،بعضها أو لةاآل لك دخالإ يف فرق وال

 ظاهر ريفغ املوت حلال كذل مشول أما ،قظتهايو نومها نيب فرق وال ،والعدم أشبه وما افكواالعت

   .مثله عن احللف النصراف

  



٣١٩

 ظاهر أن مبعىن ،)ةيغا انك شهر إىل فالن نيد نيقضأل حلفإذا ( :الشرائع يف قال :)١٧ مسألة(

 انك إذا الالحق الشهر قبل إىل أو ،اًيهالل شهراً انك إذا الشهر هالل قبل ءالقضا بجي أنه هو اللفظ

 من وميال كذل مثل قبل ءالقضا بجي أنه فالظاهر الشهر وسط يف حلف ذاإو ،اًيروم أو اًيفارس شهراً

 رمضان عشر خامس إىل ءالقضا الالزم انك شعبان عشر خامس يف احللف انك ذاإف ،الالحق الشهر

  .ذاكوه

 ةيللغا ونكت ماك )إىل( نأل ،اهلالل عند قال لو ماك هلي أن إىل أخريالت ديري هبأن قال من قولأما 

 ال ما هيفف ،كبالش نئذيح نثحي فال ،معه أي ،)١(اهللا إىل أنصاري من :تعاىل قولهك )مع( مبعىن ونكت

 اهللا إىل ءنتهااال معناه بل ،مع معناه سيل ةكاملبار ةياآل يف اهللا إىل أن مع ،العرف ظاهر خالف ألنه ىفخي

   .وتعاىل سبحانه

 ءضاقال هيعل وجب شرفاأل النجف من قيالطر يف سائران ومها وفةكال إىل نهيد نيقضيل حلف ولو

 حلف إذا كذلكو ،العرف يف وفةك تعد مما وحنوها مزارعها إىل أو وفةكال اتتويب إىل الوصول قبل

 املطارك توابع أو وتاًيب بغداد من رجخي أن قبل ءلقضاا فالالزم ،مثالً بغداد من اخلروج قبل نهيد ءقضا

   .بغداد من تعد مما أشبه وما واملعامل القطار وحمطة

 نذر هايعل محل اليت املدة ىعل ملحي :خيالش قال ،زمان أو نيح إىل قال ولو( :الشرائع قال مث

  )النقل موضع عن تعد هو ثيح من إشكال هيوف ،اميالص

 عرف بأنه كذل وعللوا ،الثاين يف واخلمسة األول يف أشهر ةتالس هي اميالص بنذر خيالش ومراد

   ألنه مبورده الشرائع إشكالو ،اللغوي الوضع عن ناقل شرعي

                                                  

  . ٥٢اآلية :  آل عمران، سورة١٤اآلية : سورة الصف) ١(



٣٢٠

 كذل ريغ يف الشرع يف استعمل وقد ،ةيالشرع قةياحلق حد إىل الزمان أو نياحل يف األمر صلي مل

 ،)٢(نيح بعد نبأه علمنتول ،)١(تصبحون نيوح متسون نيح اهللا فسبحان :سبحانه قولهك

م يف فذرهمنيح حىت غمر)٣(، الدهر من نيح نساناإل ىعل ىأت هل)٤(، يف احلمد وله 

   .)٥(تظهرون نيوح اًيوعش رضواأل اواتلسما

 بقصده املراد علمن إ ،أشبه وما واملدة والدهر والزمان الوقت مثل لفاظاأل من نياحل عدا ما مث

 ةءبرا صالةأ لوضوح ،باملوت إالّ احلنث صلحي وال ،املبهم من انك الّإو ،فهو كاملشتر معاين أحد ينيبتع

  .كذل عدا مايف الذمة

 علم يف رواكذ ما ىعل مةياملستق أو املعوجة الساعة املراد أن عرفي أن جبيف بالساعة تلفظ ذاإو

  .النجوم

 صدقي رجب انك نإو ،امالع هذا أيتي رجب أول ظاهره انك ،مثالً رجب شهر إىل قال ولو

 أو هاعطلو إىل أو الشمس غروب إىل قال لو كذلك أنه ماك ،مثالً امةيالق ومي إىل أيتي رجب لك ىعل

   .كذل أشبه ما أو الظهر إىل

 هيعل صدقي قدر بأقل بر ،بهشأ ما أو ساعةً أو مدةً أو زماناً أو ناًيح مثالً القرآن أقري أن حلف ولو

  .خالفه إىل قصد أو ازكارت انكإذا  إالّ ،عرفاً

 عتربي أنه ماك ،النهار أو ليالل لكل الصالة عابياست بجي مل ،الًيل أو اراً صليي أن حلف ولو

   .كذل خالفه ىعل فقهأ ريغ يف انك نإو ،فقهأ يف والنهار ليالل

                                                  

  . ١٧اآلية : سورة الروم) ١(

  . ٨٨اآلية : سورة ص) ٢(

  . ٥٤اآلية : سورة املؤمنون) ٣(

  . ١اآلية : نساناإل) ٤(

  . ١٨اآلية : سورة الروم) ٥(



٣٢١

 إىل ارها سافر مث هايف ىوصل العراق يف اجلمعة لةيل ىفقض ،مجعة لةيل لك صليي أن حلف ولو

 أن ازهكارت انكإذا  إالّ ،كهنا أيضاً الصالة هيعل وجب ،مثالً العراق سبت لةيل مجعته لةيل ونكت بلد

 الفصل ضري وال ،كهنا ةيتاآل اجلمعة لةيالل يف إالّ الصالة هيعل بجي ال نهإف ،مرة سبوعأ لك يف صليي

   .البلد كذل سبوعأ من ثركأ أو العراق سبوعأ من ثركأ نهمايب

  



٣٢٢

 املوجب احلنث أن يف إشكال وال خالف ال( :اجلواهر مع ممزوجاً الشرائع يف قال :)١٨ سألةم(

 رجعي الذي هريغ بفعل أو بفعله انك ءسوا ،هيعل هيبقسم مجاعاإل بل ،اراًيختا باملخالفة تحققي فارةكلل

 بكر أو ،به ارتفس نةيسف يف ارهيختاب قعد أو ،بفعله فدخله بلداً أدخل ال حلف لو ماك ،أيضاًإليه 

 لو بل ،نةيسف ويف ظهر ىوعل باًكرا البلد دخل أنه صدقي عياجلم يف إذ ،ذنهإب إنسان محله أو ،خمتاراً دابة

   .)عدمه احتمل نإو هيعل خمتاراً الفعل لصدق نثحي تنعمي فلم اعناالمت ىعل قادرأنه  إالّ ذنهإ ريبغ محله

 ىوالفتو النص تطابق وقد ،أامللجك الفعل دمع أو القصد عدم مع خالف ال إذ ،راكذ ماك وهو

   .وحنومها انيوالنس راهكاإل يف ءشي ال أنه ىعل

 مةاأل هذه عن وضع :قولي مسعته :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،اجلعفي ليمساعإ فعن

   .)١(هيلإ اضطروا وما قونيطي ال وما علموني ال وما هيعل رهواكاست وما انيوالنس أاخلط :خصال ست

 عن رفع :)صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول قال :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،الربعي وعن

 ماال وهي رابعة وهنا :)عليه السالم( اهللا عبد أبو قال ،راهكواالست انيوالنس أاخلط ،ثالث ميتأ

   .)٢(قونيطي

 وضع :)صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول قال :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،احلليب وعن

   .)٣(هيعل رهواكاست وما انيوالنس أاخلط ميتأ عن

   حلفيف نيميال ىعل رهكستي الرجل عن سألته :قال ،)عليه السالم( احلسن أيب وعن

                                                  

  . ٣ميان ح من أبواب األ١٦  الباب١٤٤ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  . ٤ميان ح من أبواب األ١٦  الباب١٦ ج:الوسائل) ٢(

  . ٥ميان ح من أبواب األ١٦  الباب١٦ ج:الوسائل) ٣(



٣٢٣

صلى اهللا عليه ( اهللا رسول قال :قال مث ،ال :فقال ،كذل لزمهيأ كلمي ما وصدقة والعتاق بالطالق

   .)١(أخطئوا وما قوايطي ومامل هيعل رهواكأ ما ميتأ عن وضع :)وآله

 وما عونيستطي  الما ،أربعاً مةاأل هذه عن اهللا رفع :قالنه إ ،)عليه السالم( الصادق وعن

   .)٢(علمواي حىت وماجهلوا ومانسوا هيعل رهواكاست

 قال :قال)عليه السالم( اهللا عبد أبا مسعت :قال ،مروان بن عمر عن ،هريتفس يف اشييالع وعن

 هيعل رهواكأ وما  نسواوما خطئواأ ما ،خصال أربعة ميتأ عن رفعت :)صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول

   .كذل ريغ إىل .)٣(،ميانباإل مطمئن وقلبه رهكأ من الّإ :اهللا تابك يف كوذل ،قوايطي مل وما

 رهاًكم فعله لو ذاكو ،فارةكال بجي مل اهالًج أو اًيناس نيميال ىمقتض خالفإذا ( :ريالتحر يف قال

  ).دخل حىت هدد أو ضرب أو مربوطاً دخلأف داراً دخلي ال أن حلف منك

 ،حنث خمتاراً احلالف ففارقه منه حقه ستويفي حىت فارقهي ال أن حلف لو( :آخر موضع يف وقال

 نهمايب فرق حىت رهاًكم محل ءسوا ،نثحي مل رهاًكم فارقه ولو ،هيعل واحلق فارقه أو احلق من هأأبر ءسوا

   .)ارهيختا ريبغ ميالغر منه هرب أو اًيناس انك لو ذاكو ،ديوالتهد بالضرب رهكأ أو

 سلبي مما كذل أشبه ما أو النوم حال يف أو هيعل ىمغم أو ًءجلاإ فعله لو ما حال علمي ومنه

  .اريختاال

 مل سكالع ويف ،رهاًكم فعله أنه هيعل دقصي مل ألنه ،حنث رهاًكم ونهك فبان خمتار أنه زعم ولو

 حلف إذا ماك ،احلنث إىل الضطراره املوجبة املقدمة ارختا ولو ،اراًيختا فعلهي مل ألنه احلنث عدم بعدي

 من نكتمي وال ،ساعة قدر وخروجه دخوله جمموع ونيك مبا فدخله الغصب يف املةك ساعة ىبقي الأن 

   التخلص

                                                  

  . ٦ميان ح من أبواب األ١٦  الباب١٦ ج:الوسائل) ١(

  . ٢ميان ح من أبواب األ١٢  الباب٥١ ص٣ ج:تدركاملس) ٢(

  . ٧٥ ح٢٧٢ ص٢ ج:تفسري العياشي) ٣(



٣٢٤

  .حنث كذل قبل

 أو حرام خروجه نأو ،ةيالغصب رضاأل توسط منيف صولاأل يف روهكذ ليطو ثحب املقام ويف

  . )صولاأل( يف هايلإ أملعنا مما قوالاأل من كذل ريغ إىل ،والنهي مرلأل جممع أو واجب

   .)العلم عدم مع وال انيالنس مع وال راهكباإل احلنث تحققي ال( :الشرائع قال ولذا

 الرجل عن )عليه السالم( أخاه سأل أنه ،هريوغ سناداإل قرب عن املروي جعفر بن علي خرب أما

 ىعل عمل تهين ركوذ قوله ينس لو أنه منه املراد فلعل ،)١(ىنو ما ىعل هو :قال ،قال ما ىنسيو لفحي

 يف قال أنه ينس نكل ديز طعامإ ىنو أنه علم مثالً ،ىنو ما ىعل ونهكل معىن نيك مل الإو ،تهين حسب

 تهين علم إذا ذاكو ،ةكوكمش الزائدة ةياخلصوص إذ ،طعاماإل تهيبن عمليه حيث إن ،طلقأ أو اجلمعة ومي

 التزامه دون تهين حسب عمله الواجب فإن ،ال أم اايخصوص ركذ هل علمي مل نكل امرأة زواج بأا

   .هيف كوكاملش األمرب

 أنه منه املراد ولعل( :قال ثيح كاملسال كذل يف تبع نإو ،اجلواهر قول يف النظر وجه علمي ومنه

 أن اجلواب من الغرض ونيكو ،ومعىن لفظاً قال ما ينس أنه ونيك أو ،ىنو ما ركذ نكول قال ما ينس

 إذا العمل ىونو ينس أنه إذا ونيك أو ،به عمل رهكذ ذاإف ،ىنو ما ىعل هو بل الواقع يف بطلي ال نيميال

   .)فال ركالذ بعد العمل عدم ىنو نإو ،جراأل فله ركذ

 يف رناكذ ما ىعل ةيالروا هذه أن ىفخي وال ،ةيالروا ظاهر عن دةيبع االحتماالت هذه لك ذإ

   هذا ،حنث ونيك ال انيالنس مع أنه من تقدم ما نايفي ال معناها

                                                  

  . ١٢١ ص: وقرب اإلسناد،١ميان ح من أبواب األ٥٠  الباب١٨٠ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٣٢٥

 :قال إذا ماك ،ءبشي علقه إذا احللف يف قاله ما حسب العمل وجوب بعدي النه إ :قالي رمبا نكول

 انك بأن والعمد العلم صورة خصوص قصده نيك مل مايف ،ريالفق إىل ناراًيد عتدف ذاك شربتن إ واهللا

 أو هكتر ىعل احمللوف ءالشي هو بأنه جهالً أو اناًينس ولو شرب إذا نهإف ،الصور لكل شامالً هإطالق

   .قامامل تشمل ال لمامك يف الرفع أدلة إذ ،املتعلق دفع هيعل انك كذل أشبه ما أو راهاًكإ أو اضطراراً

   :وجهان ،الثالثة مورباأل عندنا احلنث عدم مع نيميال نحلي هل( :قال كاملسال مث إن

 نإو ،كذل إىل بالنسبة عمداً حنث لو ماك انكف ،قةيحق هيعل احمللوف الفعل لوجود ،نعم :أحدمها

 ،نثحي مل كذل بعد مقتضاها خالف ذاإف ،رركتت ال وهي املخالفة حصلت فقد ،وعدمها فارةكبال افترقا

   .ةحيصر نيمي أنه مع مهكح ببطالن جاهالً أو اًيساه وطأ لو ءالياإل يف مواكح وقد

 به تحققيف نيميال به تعلقت الذي هو كذل بعد فالواقع ،حتتها الثالثة دخول لعدم ،ال :همايوثان

   .األول هو قرباأل نكل ،احلنث

  .صحاباأل ظاهر ىلإ ونسبه بل ،استقربه أنه قواعده يف ديالشه عن يكح ولذا

 ال خالف هو الذي شرب أنه صدق ضرورة نيميال خبالف انيتاإل صدق إىل مضافاً( :اجلواهر ويف

 باعتبار نفسها ثيح من هايف نيميال احنالل ىدعو نكمي اليت مثالً التوعدي راهكاإل صورة يف حىت اشرب

 ريغ يف أدلتها ظهور العتبار فارةكلا هيعل ترتبي الذي احلنث وعدم راهإلال اًءجز نيميال خالف ورةريص

   .)االحنالل نئذيح قوىفاأل ،نيميال متعلق يف فراداأل ذه اندراجها عدم قتضيي ال الفرض

 أو النوم حال يف عمله ءسوا ،اًإطالق منه العمل صدق عدم صورة كذل من ستثىني أن نبغيي نعم

   حلفا  إذماك به عمل أو ،أشبه وما واجلنون ركوالس ءغمااإل حال



٣٢٦

 داخل ريغ كذل نأل ،عضوها يف عضوه املرأة دخالإو هيورجل هيدي بشد ئجلأف زوجته أطي ال أن

 بعد خالفه العمل له جوزيف ،أثر له ىبقي ال حىت نيميلل خرقاً ونيك فال ،هكتر ىعل احمللوف عمله يف

   .كذل

 ماك ،هيعل باحمللوف انيتاإل ذرتع مع ونيك مناإ االحنالل أن علمي أن نبغيي نعم( :قال اجلواهر مث إن

إذا  أما ،رركتت ال املخالفةن إ قوهلم من املراد وهو ،كذل وحنو فأوجدها عةيالطب ادجيإ عدم ىعل حلف لو

 نإو ،هيعل احمللوف عدد انةكمل ،مثالً سيمخ يف باملخالفة تنحل ال نهإف سيمخ لك صوم نيميال متعلق انك

 قد نهإف ،وتأمل فالحظ والدهر والشهر نةياملع السنة صوم نذر يف المهمك كبذل شهدي ماك نيميال احتد

   .)عالماأل بعض ىعل احلال اشتبه

 إالّ أتي مل نيميال نأل نيميال احنالل القاعدة ىمقتض بل ،ءاالستثنا هذا صحة بعدم :قالي رمبا نكل

  .كذل بعد له ءبقا بال مكاحل كذل خرق خولف ذاإف ،واحد مكحب

   .اًيلك نحلي فال فيالكت عدة إىل نحلي فيلكالت :قالي ال

 أيضاً فراداأل إىل نحليه حيث إن ،أشبه ما أو فعلت ما واهللا نيوب كذل نيب فرق أي :قالي نهأل

  .عةيالطب لسعة

 اناًيونس عمداً اخلرقك ونيك فهل ،سلمأ مث فرهك حال يف جوازه نظره ثيح وعمل ارتد لوه مث إن

 نيب احلال تلفخي فال لفكم ألنه ،األول بعدي وال ،احتماالن ،حنوهو النوم يف اخلرقك أو أشبه وما

   .صولباأل فهميلكتك بالفروع لفونكم فاركال فإن ،اخلرق حال فرهكو هإسالم

  



٣٢٧

   .)روهةكم لهاك الصادقة مياناأل( :الشرائع يف قال :)١٩ مسألة(

   .)١(مكميانأل عرضة اهللا جتعلوا وال :سبحانه قال :أقول

 : إليهتبكف ،ئاًيش له يكحي )عليه السالم( جعفر أيب إىل رجل تبك :قال ،اريمهز بن علي وعن

مل ما قالي أن غمين نهكول ،حوالاأل من حال ىعل واهللا أقول أن رهكأل ينإو كذل انك ما واهللا 

   .)٢(نيك

عليه ( ىسيع إىل ونياحلوار اجتمع :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،سنان بن اهللا عبد وعن

 باهللا حتلفوا ال أن مكأمر اهللا نيب) عليه السالم( ىموسن إ :قال ،رشدناأ رياخل معلم اي :فقالوا )السالم

   .)٣(نيصادق وال نياذبك باهللا حتلفوا ال أن مكآمر ناأو ،نياذبك

 قوم نكل ،روهكم اذباًكو صادقاً باهللا واحللف ،موراأل من ريثك يف واحدة لهاك انيداأل :أقول

 الصالة هيعل( ىسيع أما ،اذباًك احللف كبتر ىموس أمرهم ينيبدائ انواك ملا )عليه السالم( ىموس

 احللف كبتر أمرهم) عليه السالم( ىموس زمان يف مالهك من ثركأ زمانه يف نساناإل ملك فلما )والسالم

   .نيصادق حىت

 من :)صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول قال :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،وينكالس وعن

   .)٤(منه ذهب مما اًريخ اهللا أعطاه به لفحي أن اهللا أجلّ

 أميان من انك :قال ،جده عن ،هيأب عن ،علي بن عمر بن حممد بن اهللا عبد بن ىسيع وعن

   .)٥(اهللا واستغفر ال :)صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول

   هنا املراد ولعل ،نيميال هذه انعقاد عدم ىعل دلي ما أيتي( :الوسائل يف قال

                                                  

  . ٢٢٤اآلية : سورة البقرة) ١(

  . ١ميان ح من أبواب األ١  الباب١٦ ج:الوسائل) ٢(

  . ٢ميان حمن أبواب األ ١  الباب١١٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  . ٣ميان ح من أبواب األ١  الباب١١٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  . ٤ميان ح من أبواب األ١  الباب١١٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(



٣٢٨

   .)منه فراراً القسم مقام يف كذل قولي انك نهأ

 مناإو ،اصطالحاً مياناأل من سيل أنه أو ،اهللا واستغفر :)صلى اهللا عليه وآله( قوله دهيؤيو :أقول

 فإن ،ءالشي من نكتمي ال من استغفار ولو ،وتعاىل سبحانه اهللا استغفر ال قال إذا انك أنه به ديرأ

 وما واستغفارهم مهتوبت باب يف كذل رناكذ ماك ،الستر إىل حمتاج ريالتقصك أيضاً اينكماإل القصور

   .)والسالم الصالة هميعل( أشبه

   :فرزدق قال

   تشهده يف إالّ قط ال قال ما

   نعم هؤال انتك التشهد لوال

 وال نيصادق باهللا حتلفوا ال :قولي )عليه السالم( اهللا عبد أبا مسعت :الق ،زاخلزا وبيأ أيب وعن

  . )١(،مكميانأل عرضة اهللا جتعلوا وال :قولي وجل عز اهللا فإن ،نياذبك

 باهللا حلف من ريسد اي :ريلسد قولي )عليه السالم( اهللا عبد أبا مسعأنه  ،املتعبد سالم أيب وعن

، مكميانأل عرضة اهللا جتعلوا وال :قولي وجل عز اهللان إ ،أمث صادقاً باهللا حلف ومن ،فرك اذباًك

)٢( .  

 فهو ،نيميبال االستخفاف ىعل حممول أنه من الوسائل رهكذ ما أما ،األوىل عدم هو مثباإل واملراد

   .ةيالروا ظاهر عن ديبع نهكل ،نفسه يف به بأس ال انك نإو

 اهللا فإن ،نياذبك وال نيصادق باهللا حتلفوا ال :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،وبيأ أيب وعن

  . )٣( ،مكميانأل عرضة اهللا جتعلوا وال :وجل عز فقال كذل عن ى قد وجل عز

   نفهأ كحي ال أن الرجل حلف لو :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،ريبص أيب وعن

                                                  

  . ٥ميان ح من أبواب األ١  الباب١٦ ج:الوسائل) ١(

  . ٦ميان ح من أبواب األ١  الباب١٦ ج:الوسائل) ٢(

  . ٧ميان ح من األ١  الباب١١٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(



٣٢٩

 به اهللا لكلو حبائط رأسه نطحي ال أن الرجل حلف ولو ،باحلائط نفهأ كحي حىت اهللا البتاله باحلائط

   .)١(احلائط برأسه نطحي حىت طاناًيش

 مأ ةياملستقبل ءايشاأل ىعل وتعاىل سبحانه باهللا لفونحي نيالذ يف الغالب أن باب من هذا :أقول

 ،)٢(مرة نيسبع هلم تستغفر نإ :سبحانه قوله مبالغةك ةيااز املبالغة باب من هلفلع ،باخلالف بتلوني

 ،سبحانه قوله يف نيلسبع ةيخصوص ال أنه ماك ،للخارج مطابقاً ونيك أن لزمي الو مبالغة غةيص فهي

 املبالغة باب من رهكذ تعارفي ما معناها بل الواقع عن ادةيالز املبالغة معىن سيول ،املبالغة غةيص هي مناإو

 غفري ال مرة فأل حىت هلم استغفر ولو ،نيسبع من ثركأ ألف أن الواضح فمن الإو ،ناقصاً أو انك زائداً

   .كلذل تهميأهل لعدم هلم اهللا

 وال :قولي اهللا فإن ،نياذبك وال نيصادق باهللا حتلفوا ال :قولي مسعته :قال ،وبيأ أيب وعن

  . مكميانأل عرضة اهللا جتعلوا

 أن ناًيمي يعلن إ قولني فال رجل نيوب نهيب صلح ىعل برجل رجل استعانن إ :)عليه السالم( وقال

 نيب وتصلحوا وتتقوا تربوا أن مكميانأل عرضة اهللا جتعلوا وال :وجل عز اهللا قول وهو ،فعلأ ال

   .)٣(الناس

 ،وركاملذك ياملنو نأل اًيمنو ونيك بأن سبحانه اهللا اسم إىل ملاعاإل به رادي )ناًيمي يعلن إ( :وقوله

   :كمال ابن قال

   دنف قل ديز فكي جواب ويف

   عرف إذ عنه استغين ديفز

 يعل بأن إليه وأملع وتعاىل سبحانه اهللا ركذ اللفظ يف حذف )والسالم الصالة هيعل( ماماإلأن  أو

   ،وتعاىل سبحانه )اهللا( لفظ قولي مثالً الرجل كذل أن مع ناًيمي

                                                  

  . ٨ميان ح من األ١  الباب١١٦ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  . ٨٠اآلية : سورة التوبة) ٢(

  .  من سورة البقرة٢٢٤ ذيل اآلية ٣٤٠ ح١١٢ ص١ ج:تفسري العياشي) ٣(



٣٣٠

  .البالغة يف املشهور االقتضاب باب من ماماإل وحذف

 رهكتذ أن اهللا وعظم :اهلمداين احلارث إىل )ليه السالمع( نياملؤمن أمري تبهك مايف ،البالغة ج ويف

   .اتيالروا من هاريغ إىل ،)١(احلق ىعلإالّ 

   .)املال من ريسيال ىعل الغموس يف راهةكال دكأتوت( :الشرائع قال مث

 ،معناها من معهوداً كذل نيك مل نإو ياملاض ىعل الصادقة نيميال بالغموس مراده( :اجلواهر يف قال

 وظاهره هايف ءاستثنا ال اليت هي الغموس نيميال أن نيالع عن اللثام شفك يف نكل ،سابقاً هتعرف ملا

   .)املاضي ال أيضاً املستقبل

 ما ىعل مثاإل يف صاحبه غمسي الذي اللغوي معناه بالغموس الشرائع أراد أن بعدي وال :أقول

  .عرفت

إذا  :)عليه السالم( صادقال عن ،مكاحل بني عل ةيلروا املال من ريسيال ىعل راهةكال دتكأ مناإو

 نإو ،حتلف وال مهظفأع درمهاً نيثالث مقدار بلغ فإن كلفحي أن فأراد يكعل له نيك ومل مال يكعل ىادع

 نيالثالث ةيخصوص ال ةيالروا من ريثكوال ليالقل بفهم كوذل ،)٢(تعطه وال فاحلف كذل من ثركأ انك

   .ثركواأل

 جعفر أيب عن ،ريبص أبو رواه ما ،دكآ املال من ليلقلا يف انك نإو ،راهةكال إطالق ىعل دليو

 ابني :له موىل له فقال ،فةيحن بين من قال ظنهأ ،اخلوارج من امرأة عنده انتك أباهن إ :)عليه السالم(

 هيعل فادعت ،طلقها أنه يبأل ىفقض ،كجد من ؤتترب امرأة كعندن إ )صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول

   له فقال ،هيتستعد نةياملد أمري إىل به تءفجا صداقها

                                                  

  . ٦٩  الكتاب: وج البالغة،١ميان ح من أبواب األ١  الباب٣ ج:املستدرك) ١(

  . ١ميان ح من أبواب األ٣  الباب١٦ ج:الوسائل) ٢(



٣٣١

 فقلت ،ناريد أربعمائة فأعطها قم بين اي :يل فقال ،هايتعط أن ماإو حتلفأن ما إ يعل اي :نةياملد أمري

   .)١(صرب نيمي به حلفأ أن اهللا جللتأ ينكول بين اي ىبل :قال ،حمقاً ألست كفدا جعلت أبة اي :له

 عز هللا ئاًيش عبد كتر ما :)عليه السالم( الباقر جعفر أبو قال :قال ،نياحلس بن علي بن حممد وعن

   .)٢(ففقده وجل

 ذهب مما اًريخ أعطاه به لفحي أن اهللا أجلّ من :)صلى اهللا عليه وآله( النيب ةيروا تقدم وقد

  .)٣(منه

 ةحرم مكح نيك مل أو ،لةيالقب كتل من أا مبعىنما إ ةيخارج )عليه السالم( ماماإل زوجة ونكو

 البد انك )صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول رينقر حسب حكاماأل إذ ،بعد ذيللتنف موضعاً اخلوارج جيتزو

 )السالم عليهم( ؤمرواي مل اليت حكاماأل ببعض )عليه السالم( احلجة ماماإل أيتي ولذا ،اًجيتدر جرائهاإ من

   .اتيالروا بعض من ظهري ماك ذهايبتنف

 أحوال ةيملعروف املصدق الصادق بأنه) عليه السالم( ماماإل عرفي انك نةيدامل وايل أن املعلوم ومن

 مثل انك نإو ،ىالدعو نيمواز حسب مكاحل ىأجر انك مناإو ،)والسالم الصالة هيعل( السجاد ماماإل

   .اًريتطه وطهرهم الرجس عنهم اهللا ذهبأ نيالذ إىل بالنسبة باطالً أيضاً ءجرااإل هذا

 :ثياحلد يف ورد فقد ،اماال موضع يف نفسه جعل ماماإلن إ فكي :قالي فال ،حال أي ىوعل

من اهللا رحم نفسه عن بةيالغ جب)والسالم الصالة هيعل( وقال ،)٤(: م ءالسو مداخل دخل منا)٥(. 

                                                  

  . ١ميان ح من أبواب األ٢  الباب١١٧ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  . ٢ميان ح من أبواب األ٢  الباب١٦ ج:الوسائل) ٢(

  . ٣ميان ح من أبواب األ١  الباب١٦ ج:الوسائل) ٣(

  . ٧٠٤ ح١٥٧ ص:أسىن املطالب) ٤(

  . ٧ ح العشرة من كتاب احلجأحكام من أبواب ١٩  الباب٤٢٣ ص٨ ج:الوسائل) ٥(



٣٣٢

 ةيزوج إنسان ىادع إذا ماك ،حراماً كالتر ستلزمي مل إذا مايف هي مناإ الصادقة نيميال راهةك مث إن

 ضيتعو نسانلإل وزجي ال مبا جرحاً أو ،دهيب وقفاً أو ،زوجته سلب ديري بأن ،لنفسه آخر إنسان زوجة

 الذي الوقف أو عرضه أخذ مثالً ركاملن لفحي مل إذا ثيح ،كذل شبهأ ما أو ،مثله يف للقصاص النفس

 أيضاً راهةكال ءببقا قالي أو ،اًإطالق هيف راهةك وال واجب نيميال املقام هذا يف نهإف ،مثالً جرحه أو دهيب

 هريغ اناًكم دجي مل إذا احلمام يف الصالة ومسألة ،ءعاشورا صوم مسألة يف صولاأل يف روهكذ ما ىعل

   .احملتمالت من كذل ريغ إىل ،هيف الصالة راهةكب وقلنا

 وانهخإ من هريغ عن أو عنه املظلمة دفع قصد لو نعم( :اجلواهر مع ممزوجاً الشرائع يف قال ولذا

   .)القتل من حمترمة نفس استنقاذ يف ماك ذبك ولو وجبت ورمبا ،راهةك بال جاز

 وما واالحتراق اعيالض من حمترم ريبك مال أو ،كنتهااال من حمترمة عرض استنقاذ حال كذلكو

   .أشبه

 عن سألته :قال ثيحد يف ،)عليه السالم( الرضا احلسن أيب عن ،شعرياأل سعد بن ليمساعإ فعن

 ماله ىعل افخي رجل وعن ،هيعل جناح ال :قال ،فحلف كذل ريغ أو بالطالق السلطان حلفهأ رجل

 ماك هيخأ مال ىعل الرجل لفحي هل وسألته ،هيعل جناح ال :قال ،منه نجويل حلفهيف السلطان من

   .)١(نعم :قال ،ماله ىعل لفحي

   :)عليه السالم( حممد بن عفرج يل قال لقد واهللا :قال ،الصباح أيب عن .ريعم بن فيس وعن

                                                  

  . ١ميان ح من أبواب األ١٢  الباب١٦ ج:الوسائل) ١(



٣٣٣

اهللا نإ عليه ( اًيعل وسلم )صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول وعلمه ،ليوالتأو ليالترت هينب علم

 يف منه أنتمف ةيتق يف نيمي من هيعل حلفتم أو ءشي من صنعتم ما :قال مث ،واهللا وعلمنا :قال ،)السالم

   .)١(سعة

 يف ماك باهللا فركال يف حىت ةيقتال جازت ذاإف ،)٢(ةًتقا منهم تقوات أن الإ :سبحانه قال :أقول

   .أوىل قيبطر موراأل هذه مثل يف جاز نيقيالفر نيب املشهورة عمار قصة

ن إ :فقال ،ةيتق حلف رجل يف )السالم عليهما( أحدمها عن ،هأصحاب بعض عن ،ونسي وعن

   .)٣(هلم حتلف فال ئاًيش ردي كذل ن أتر مل فإن ،كنيميب ترده فاحلف كودم كمال ىعل خفت

 اهللا رسول قال :قال ،)السالم عليهم( يعل عن ،آبائه عن ،هيأب عن ،جعفر عن ،وينكالس وعن

   .)٤(القتل من كخاأ ونج اذباًك باهللا احلف :)صلى اهللا عليه وآله(

   .)٥(نيميب هلم وىف من باهللا آمن ما :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،مسعدة وعن

 هلم فلحن أن منا طلبونيف العشار ىعل باملال منر :)عليه السالم( جعفر يبأل قلت :قال، زرارة وعن

  .)٦(والزبد التمر من ىأحل فهو ،هلم فاحلف :قال ،كبذل إالّ منا ضونري وال لنايسب لونخيو

  . )ىحلأ( انكم )حلأ( :نسخة ويف

   .)٧(به ترتل نيح ا علمآ وصاحبها ضرورة لك يف ةيقالت :)عليه السالم( اهللا عبد أبو وقال :قال

   وزجي العشور لصاحب لفحي الرجل عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا سأل أنه، احلليب وعن

                                                  

  . ٢ ح١٢  الباب١٣٤ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  . ٢٨اآلية : سورة آل عمران) ٢(

  . ٣ميان ح من األ١٢  الباب١٣٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  . ٤ميان ح من األ١٢  الباب١٣٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  . ٥ميان ح من األ١٢  الباب١٣٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(

  . ٦ميان ح من األ١٢  الباب١٣٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٦(

  . ٧ميان ح من األ١٢  الباب١٣٤ ص١٦ ج:الوسائل) ٧(



٣٣٤

   .)١(نعم :قال ،ماله كبذل )ل خ :رزحي(

 هايعل جرؤي الذي فأما: قال أن ىل إنيوجه ىعل نيميال :)عليه السالم( الصادق وقال :قال

 ماله خالص أو مسلم ئامر خالص يف الرجل لفحي أن فهو فارةكال تلزمه ومل اذباًك حلف إذا الرجل

  . ثياحلد )٢(هريغ أو لص من هيعل ىتعدي متعد من

 ةيالتق دار يف ةيوالتق :قال ،املأمون إىل تابهك يف )عليه السالم( الرضا عن ،شاذان بن الفضل وعن

   .)٣(نفسه عن ظلماً ا دفعي ةيتق حلف من ىعل حنث وال ،واجبة

 بالطالق للسلطان حلف رجل :)عليه السالم( اهللا عبد يبأل قلت :الق ،ياحلضرم ركب أيب وعن

 ال والناس عفوي وجل عز اهللان إ ركأباب اي ،ءشي هيعل سيفل وسطوته فهيس يخشإذا  :فقال ،والعتاق

  .)٤(عفوني

   .باملناط هيف حنن ما ىعل تدل ةيالروا وهذه

 ،)عليه السالم( احلسن أيب عن ،عاًيمج نصر أيب بن حممد بن وأمحد ىيحي بن صفوان عن ما ومثلها

 قال ،ال :فقال ،كذل لزمهيأ كلمي ما وصدقة والعتاق بالطالق حلفيف نيميال ىعل رهكستي الرجل يف

   .)٥(خطئواأ وما قوايطي مل وما هيعل رهواكأ ما ميتأ عن وضع :)صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول

 والعتاق بالطالق نستحلف ناإ :)عليه السالم( اهللا عبد يبأل قلت :قال ،ةيسكاأل اعيب معاذ وعن

   .)٦(خفت إذا أرادوا مبا هلم احلف :فقال ،هلم حلفأ ىتر فما

 ىعل ستحلفونيف القوم ءهؤال ىعل منر ناإ :له قلت :قال ،)عليه السالم( جعفر أيب عن ،زرارة وعن

 بالطالق كفدا جعلت :قلت ،واؤشا ما هلم فاحلف خفت إذا زرارة اي :فقال ،ااكز نايأد وقد اأموالن

   .)٧(واؤشا مبا :قال ،والعتاق

                                                  

  . ٨ميان ح من األ١٢  الباب١٣٤ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  . ٩ ح١٢  الباب١٣٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  . ١٠ ح١٢  الباب١٣٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  . ١١ ح١٢ الباب١٣٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  .١٢ ح١٢ الباب١٣٥ ص١٦ ج:سائلالو) ٥(

  .١٣ ح١٢ الباب١٣٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٦(

  .١٤ ح١٢ الباب١٣٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٧(



٣٣٥

 ىعل ا منر وحنن للناس بضائع معين إ :)عليه السالم( جعفر يبأل قلت :قال ،ييحي بن معمر وعن

 لهاك نياملسلم أموال زيجأ أن ىعل قدرأ ينأ تودد :فقال ،هلم حلفنف هايعل حلفونايف العشار ءهؤال

   .)١(ةيالتق هيف فله ضرورة هيف نفسه ىعل املؤمن خاف ما لك ،هايعل حلفأو

 ستحلفوينيف محالأ ومعي بالعشار مرأ :)عليه السالم( جعفر يبأل قلت :قال ،اجلعفي ليمساعإ وعن

 ،بالطالق فوينحلّن إ :قلت ،هلم فاحل :فقال ،وظلموين فتشوين حلفأ مل نإو وينكتر حلفتفإن 

   .)٢(يكأخ مال تنقي :قال ،يل ونيك ال املال فإن :قلت ،هلم فاحلف :قال

 رهكأ هو إذا ضرهي مل ةيتق الرجل حلفإذا  :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،مساعة وعن

   .)٣(هيلإ طراض ملن ملن حلهأ وقد إالّ اهللا حرم مما ءشي سيل :وقال ،هيلإ واضطر

 وزجي العشور لصاحب لفحن :)عليه السالم( اهللا عبد يبأل قلت :قال ،احلضرمي ركب أيب وعن

  . ثياحلد )٤(نعم :قال ،مالنا كبذل

 ينفسأل بالعاشر فمررت يل قيرق ومعي مصر من قدمت :قال ،ياملراد هشام بن ديالول وعن

 ،للعاشر بقويل فأخربته )عليه السالم( احلسن يبأ ىعل فدخلت نةياملد فقدمت ،لهمك حرارأ هم :فقلت

   .)٥(ءشي يكعل سيل :فقال

   الرجل عن سأل أنه )السالم عليهما( علي بن حممد جعفر أيب عن ،سالماإل دعائم وعن

                                                  

  . ١٦ميان ح من أبواب األ١٢  الباب١٦ ج:الوسائل) ١(

  . ١٧ميان ح من أبواب األ١٢  الباب١٦ ج:الوسائل) ٢(

  . ١٨ميان ح من أبواب األ١٢  الباب١٦ ج:الوسائل) ٣(

  . ١٩ميان ح من أبواب األ١٢  الباب١٦ ج:الوسائل) ٤(

  . ١ميان ح من أبواب األ٨  الباب٥٠ ص٣ ج:املستدرك) ٥(



٣٣٦

 ،كنيميب كذل عن ترد فاحلف كمال أو كدم ىعل أو يكأخ ىعل تيخشن إ :فقال ،ةيتق لفحي

   .)١(ةيالتق هيف فله الضرورة نفسه ىعل املؤمن خاف ءشي لكو ،حتلف فال ئاًيش كذل من ترد مل أنتفإن 

 نيابعتم وهم ناك قد أما ،ةياحلرور وما :)عليه السالم( اهللا عبد يبأل قلت :قال، ركب أيب وعن

 فقال ،والطالق بالعتاق هلم احللف يف يل فرخص :قال ،ميانباأل أخذونا أن تيأرأ ،ذرونا يف وميال فهم

 يف اهللا قول مسعتأما ، إيلّ أحب الرخصة :فقال ،)عليه السالم( علي عن ءةالربا أم الرقاب مد :بعضنا

  . )٢( ميانباإل مطمئن وقلبه رهكأ من الّإ :عمار

 بيبنص يعل تصدقت ميأن إ :)عليه السالم( احلسن يبأل قلت :قال، الصباح أيب بن حممد وعن

 كل بدا ما كذل من اصنع :فقالت ،ًءشرا هيتبكا نكول ،هذا زونيجي ال القضاةن إ :هلا فقلت دار يف هلا

 فما ئاًيش أنقدها ومل الثمن نقدا ينأ ستحلفيني أن الورثة بعض فأراد ،فتوثقت، كل سوغي أنه ىتر وما

   .)٣(له احلف :قال ى،تر

 الثالثة حكامألا هايف أيتيو بل ،حراماً ونكت وقد واجبة ونكت قد اذبةكال احللف أن ظهر تقدم ومما

 وما كلمي ما ةوصدق والعتاق بالطالق أو باهللا لفحي أن اذبةكال نيميال يف األوىل هل نكل ،أيضاً خراأل

 اتيالروا ظاهر انك نإو ،وتعاىل سبحانه هللا جاللإ ألنه الثاين بعدي ال ،تعاىل اهللا اسم هيف سيل مما أشبه

   .الفرق عدم السابقة

   طالقإل، اذبةك ناًيمي هريغ أو احلق صاحب لفحي  أننيب فرق ال أنه والظاهر

                                                  

  .٦ميان ح من أبواب األ٨  الباب٥١ ص٣ ج:املستدرك) ١(

  . ٨ميان ح من أبواب األ٨  الباب٣ ج:املستدرك) ٢(

  . ١ميان ح من أبواب األ٤٣  الباب١٧٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(



٣٣٧

 .شخاصاأل نيب هيف فرق فال ،أهم مرأ جلأل كانتها أنه مع اتيالروا

 إىل املوضع ىتعدي فال مبوضعها خاصة أا قدرها ومن، بقدرها تقدر الضروراتن إ :قالي فال

  .هريغ

 مال له سيل أنه له حلف أو ماله سيله  أنله حلف فإن ،مثالً املال أخذي أن منه اجلائر أراد لو مث

 حسب الواقع خالف المهاكو، العام أو اخلاص ىعل لفحي فهل، اجلائر أخذ عدم يف ءسوا انك أصالً

   .اخلاص ىعل احللف األوىل انك نإو ،املساواة الظاهر ،الفرض

 حرام وهو رالعشو ءعطاإ توجب انتك إذا هايلإ له ضرورة نكت مل نإو التجارة جتوز أنه والظاهر

 العادي عمله عملي الذي نساناإل أن دلةاأل من الظاهر إذ ،كذلك حرام وهو اذباًك احللف أو ،نفسه يف

   .ءعطااإل أو باحللف الضار دفع قهيطر يف الضرورة تهءجاإذا 

 نيقسم ىعل الضرورات فإن ،التجارة عدم بقدرها تقدر الضرورات قاعدة ىمقتضن إ :قالي فال

 ،أشبه وما والزنا اخلمر شربك هايف النفس إيقاع وزجي ال ىقصو ضرورة :دلةاأل من ستفادي ماك

 يف للجائر ذبكال كذل استلزم نإو ،ءوالشرا عيوالب والزواج التجارةك هايف يقاعاإل وزجي ةيعرف وضرورة

 وال ،هامامأ ةيالوضع نيالقوان قفي مما عماأل باملعىن املباحات من ريثك يف ناآل املتعارف هو ماك اخلالص

 ،بسالم قهيطر يف نساناإل رمي حىت أشبه ما أو اذبةكال الشهادة أو ذبكال أو اذبةكال باحللف إالّ عالج

 ،سنة عشرة مثان العمر من هلا من إالّ نعمي والقانون سنة عشرة أربع العمر من هلا فتاة زواج ديري منك

 الناشئة احلاضر احلال يف املتعارفة ءايشاأل من كذل ريغ إىل ،سنة عشرة مثان عمرها بأن ذبكال وزجي نهإف

   .عماأل باملعىن املباح عمله من نكتمي مل نيالقوان كتل مراعاة نساناإل أراد لو اليت اجلائرة نيالقوان من

  



٣٣٨

 ىور ةيالتور سنحي ممن انكن إ هاريوغ القواعد يف نكل (:اجلواهر مع ممزوجاً قال الشرائع مث إن

 الظامل أعجله أو سنهاحي مل نإو ،نهكأم مهما اجتنابه الواجب ذبكال من ختلص ناًيمي نيك مل نإو ،وجوباً

 لفحي أن مثل، عرفت ملا إشكال وال خالف بال فارةك وال مثإ وال ،هيعل نيميال ذبكال مع له جاز

 ،هريغ هيعل حلف مبا قصده ةيالتور يف فييك أنه سابقاً تقدم بل ،عرضه أو ماله أو إنسان عن ظامل لدفع

 عدم املقام نصوص إطالق من ستفادي قد بل ،ريالضم يف ما ىعل احللف فإن ،استعماله زجي مل نإو

  ).ااكمإ مع أوىل انتك نإو قوة من لوخي وال، أحسنها نإو ةيالتور وجوب

 هاريوغ بل ةريثكال اتيالروا هذه يف ماماإل نيلب الإو ،ةيالتور وجوب عدم هو القاعدة ىومقتض

  .العدم ليدل انيالب فعدم ،ةيالتور ملزو أيضاً

 ثيح ،)١(ميانباإل مطمئن وقلبه رهكأ من الّإ :ةكاملبار ةياآل اللزوم عدم ىعل دلي كذلكو بل

 ،)٢(فعد عادوا نإ :له قال بل منه طلبوا إذا ةيالتور عماراً )صلى اهللا عليه وآله( الرسول علمي مل

 أما :)عليه السالم( قوله أطلق بل ةيالتور) والسالم الصالة هيعل (نياملؤمن أمري ماماإل علمي مل كذلكو

 وأما ،يريغ اًيعل اسبو اًيعل سب قالوا إذا مثال قلي فلم ،)٣(مين واؤتترب فال ةءالربا وأما فسبوين السب

 ال حرة قةمنط القلب نأل ،ةيالقلب ةءبالربا فاملراد، مين واؤتترب فال ةءالرباأما ): والسالم الصالة هيعل (قوله

 من الّإ :سبحانه قال ماك ائهيأول من اهللا هرادأ من إالّ ،هايعل وتعاىل سبحانه اهللا إالّ حدأل اطالع

   .)٤(رسول من ىارتض

                                                  

  . ١٠٦آلية ا: سورة النحل) ١(

  .  يف تفسريه اآلية من سورة النحل٨٩ ص٣ ج:تفسري نور الثقلني) ٢(

  . ٥٧اخلطبة : ج البالغه) ٣(

  . ٢٧اآلية : سورة اجلن) ٤(



٣٣٩

، هيفقنه إ :ماماإل قال ثيح ،وجنا أحدمها فركف فركبال وأمرا أخذها نيالذ نيالنفر حال ذاكو

 من كذل ريغ إىل ،اجلنة إىل به تعجل رجلنه إ ):سالموال الصالة هيعل (وقال ،وقتل فريك مل خرواآل

   .اًإطالق ةيالتور وجوب عدم ىعل دلي مما) والسالم الصالة هميعل (عنهم وردت اليت القصص

 كباملشتر قصدي بأن مفرده يفما إ ،ظاهره ريغ باللفظ قصدي أن ةيبالتور املراد (:قال كاملسال مث إن

 أو، ةيالناف ال املوصولة عةيود عندي لفالن ما قوله يف ا قصدي بأن ،هيعل احللف منه املطلوب ريغ معىن

 ما قولي بأن سناداإل يف أو ،كذل وحنو ءالنسا أو ليالل عينيو لباس أو، رضاأل عينيو فراش عندي ماله

 حلف ةيالتور سنحي مل ولو (:قال مث، )كذل وحنو هيف فعله الذي انكوامل الزمان ريغ يف عينيو ذاك فعلت

 املستحلف إليه ةيوالن الغموس عن نهيميب رجخي وال نهيميب الظامل ليتأو تعاىل اهللا قبلي وال هيعل ءشي وال

  ).احملق

 يف ماك الظامل ال احملق ةين ةيالن أن من سابقاً رناهكذ ما إىل المهك من ةخرياأل بالقطعة أشار وقد

 ديز: قال لو مثالً ،المكال جوانب لك يف نكمم ةيفالتور ةيالتور إىل بالنسبة رهكذ ما أما ،اتيالروا بعض

 طول ال العمر طول ديري وقد ،نيالطرف المك حمل هو الذي ركب ابن ال عمرو بن ديز ديري فقد، ليطو

 أو انهكم أو منه املطلوب ءالشي زمان ريغ خاصة شرائط أو انكم أو زمان يف ديري وقد ،اجلسم

   .شرائطه

 ثيح عييالش كذل قال :مثالً ،غلطاً املخاطب فهمي المكال يف حيصح بنحو ةيبالتور أيتي وقد

 هو جعله نمايب ،اعتراف أنه طرفه فزعم )ركب أبا اهللا رسول فةيخل( :ركب أيب خبالفة االعتراف ىعل جربأ

، حاًيصح زعمهي وهو غلطاً يقول بأنه سكعي وقد، )أبو( قلي فلم رفعه أنه ال )أبا( نصب ثيح ءندا

   :قولي مثالً



٣٤٠

   .ةيوالتح السلم من بفتحها زعمهيف، مر شجر وهو نيالس سركب )سالم(

 أنك المكوال شارةاإل بتخالف ونكت وقد ،ةتابكبال أو باللفظ ال شارةباإل ةيالتور ونكت وقد

 شارتهإب ديريو، املشرق جهة إىل ذاهب أنه واحلال ،املغرب جهة إىل دهيب ريشيو ،ذهب ديز :قولي

   .كذل ريغ إىل، هنا تغرب الشمس أن شارةاإل من قصده بل ،مهالكب مرتبطة ريغ شارةإ

صلى اهللا ( النيب وأراد ،ءما من(: ،نيأ من سأله ملن )صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول قال وقد

   .)١(حي ءشي لك ءاملا من وجعلنا :تعاىل قوله أو ،املين اإلنسان  أصلأن )عليه وآله

 عن ،هيأب عن ،حامت بن عدي ولد من خيش عن ما مثل، ضهيوختف الصوت عيبترف ةيالتور ونكت وقد

 ومي يف قال) عليه السالم( نياملؤمن أمريأن ،حروبه يف )عليه السالم( نياملؤمن أمري مع انكو عدي جده

   .هأصحابو ةيمعاو قتلنأل واهللا :هأصحاب سمعيل صوته ا ورفع ،نيبصف ةيومعاو هو ىالتق

عليه ( نياملؤمن أمري اي :فقلت ،باًيقر نتكو صوته ا فضخي اهللا شاء إن :قوله آخر يف قولي مث

 عند وأنا خدعة احلربن إ :يل فقال، كبذل أردت فما تياستثن مث قلت ما ىعل حلفتإنك  )السالم

 نتفعي فقهأف هميف طمعواي يكول فشلواي ال يكل هميعل أصحايب أحرض أن فأردت ذوبك ريغ نياملؤمن

 :فرعون إىل أرسله ثيح) المعلیه الس( ىملوس قال شأنه جل اهللا أن واعلم ،اهللا شاء إن وميال بعد ا

ىشخي أو ركتذي لعله ناًيل قوال له فقوال)كذل ونيكل نكول ،ىشخي وال ركتذي ال أنه اهللا علم فقد )٢ 

   .)٣(الذهاب ىعل ىملوس أحرص

                                                  

  . ٣٠اآلية : ءنبياسورة األ) ١(

  . ٤٤اآلية : سورة طه) ٢(

  . ١ميان ح من أبواب األ٣٠  الباب٥٦ ص٣ ج:املستدرك) ٣(



٣٤١

   .مهاريوغ اسبكوامل الطالق تايبك يف وركمذ ةيالتور مباحث وبعض

 سنهاحي ةيالتور إىل فتاًتمل انكإذا ( :قوله من حكاماأل مهذب يف ما ضعف عرفي تقدم ومما

 يف نهكل ،)مفهمة نةيقر دون من ظاهره خالف باللفظ قصدي بأن يوريقوى أن األ نيك مل لو حوطفاأل

   .كذل عن رجع الشرح

   .ذبكال حرمة أدلة إطالقب :للوجوب أوالً استدل ثيح

 درةقال عدم صورة إىل املصلحة وجود أو الضرورة مع ذبكلل اوزة دلةاأل بانصراف :اًيوثان

  .ااكمإ مع ذبكلل جموز فال هايلع

 املرخصة األدلة ظواهرن إ( :قال ثيح ،اطاًياحت حىت اًإطالق الوجوب عدم ظاهره مما نيليالدل رد مث

 صيالتخص ومعىن ،ذبكال حرمة دلةأل صيلتخصوا دييالتق مقام يف أا الضرورة أو املصلحة مع ذبكلل

 فنفس دييوالتق صيالتخص حتقق واملفروض ،واملطلق العام حتت عن ةيالفرد املعلوم الفرد خروج دييوالتق

 االنصراف وأما ،نئذيح ةيللتور وجه فال وعمومها حرمته أدلة إطالق عن خارج ذبك هو مبا ذبكال

   .)١()ةياخلارج نةيبالقر ولو ،العريف الظهور بوجي مل ما له وجه ال أنه منا رركت فقد

 أن ثبت ملا هإطالق ىعل سيول( :قال مجاعة إىل راهةكال احملقق إطالق نسب أن بعد كاملسال مث إن

 :قال أنه مانيسل عن يكح ملا )صلى اهللا عليه وآله( قولهك ،اًريثك حلف )صلى اهللا عليه وآله( النيب

 نفس والذي اهللا ميوأ :ثياحلد )اهللا ليسب يف قاتلي بفارس تأيت لهاك ةامرأ نيسبع ىعل لةيالل طوفنأل(

   .أمجعون فرساناً اهللا ليسب يف جلاهدوا اهللا شاء إن قال لو دهيب حممد

                                                  

.٢٧١ص ٢٢ج: مهذب األحكام )١(



٣٤٢

 كذل ريوغ. مارةباأل قاًيخل انك لئن اهللا ميوأ :حارثة بن ديز يف أيضاً )صلى اهللا عليه وآله( وقوله

   .)صلى اهللا عليه وآله( عنه ةياملرو مياناأل من

صلى ( قولهك :األولف ،أمر ميتعظ أو المك دكيبتو حاجة يف منها وقع ما بعضهم واستثىن :قال مث

   .متلوا حىت اهللا لمي ال فواهللا :)اهللا عليه وآله

   .اًريثك تمكيولب الًيقل تمكلضح علمأ ما تعلمون لو واهللا :)صلى اهللا عليه وآله( قولهك :والثاين

  .نيهذ إىل راجع مياناأل من عنهم ورد ما قيوبا

اذباًك انك نإو ،ظامل من املؤمن نقاذإ مثل يف جتب وقد ،اخلمسة حكاماأل إىل ثركاأل مهاوقس، 

  .،هيعل توجهت إذا مكاحلا عند ىالدعو يف تأوليف

  .لضرورة إالّ اذبةك انتك إذا رمحي وقد

 ويف ،ةياآل حتمل هيوعل ،ثرتك إذا ماك رمحي وقد ،به احف ماله عن ظامل لرفع تستحب وقد

  .املال من ليالقل ىعل احللفكو ،هيعل هيتنب )العرضة(

  ).مباح كذل عدا وما

 عدم ضرورة ،ليالتحص عن خال بأنه اجلواهر إشكال هيعل ردي الو ،كاملسال رهكذ ماك وهو

 ليزي مبا القتراا مياناأل نم )المالس عليهم( األئمةو) صلى اهللا عليه وآله( النيب من ورد ما منافاة

 الثابتة راهةكال نايفي فال ،اخلمسة حكاماأل إىل انقسمت االعتبار فبهذا ،عنهم صدر تال اليت تهايمرجوح

   .المهك من ظاهر هو ماك كذل إالّ كاملسال ردي مل إذ ،واضح هو ماك االعتبارات هذه عن جمردة هلا

 جاز حراماً نيك مل نإو ،وجب احللف ىعل عدمه قفوتو حراماً املايل الضرر حتمل انك إذا مث

   اذبكال حلفه انك ذاإف ،والدم العرض مسألة كذلكو ،احللف



٣٤٣

 لك يف فرق ريغ من ،احلرام الدم راقةإ لعدم سبباً انك إذا كذلكو ،وجب حراماً عرضاً ينجي

 أنه إذا ماك ،احللف جيب هن فإكله السوق الظامل قرحأ كاذباً لفحي مل إذا فمثالً ،ريوالغ النفس نيب كذل

 إالّ ىشخي ال الذي الظامل كانته مثالً ولده أو السلطان بنت الفالين الولد أو ةيالفالن املرأة بأن لفحي مل

 مل إذا ماك ،قوة أو عضو أو حمترمة نفس لنجاة احللف يف احلال ذاكوه ،عرضه أو عرضها السلطان

 مداواة كالتار :)والسالم الصالة هيعل( ىسيع قال وقد ،هعماأ أو ظلومامل دي الظامل قطع اذباًك لفحي

   .)١(له اجلارحك حياجلر

 مثل :متفرقة اتيروا من مجلة من بل ،ركاملن عن والنهي باملعروف األمر مناط من كذل ستفاديو

 فلم اًءما شعر اتيأب أهل ىاستسق رجل يف ىقض أنه :والسالم الصالة عليه علي عن ،اتياجلعفر مارواه

   .تهيد )عليه السالم( علي فضمنهم مات حىت سقوهي

  ).ذبك ولو وجبت ورمبا ،جاز املظلمة دفع قصد لو( :قال أنه الشرائع عن تقدم ولذا

 إنسان عن ظلم دفع أو مظلوم مال أو مؤمن صيختل تضمنت إذا اذبةكال جتب وقد( :القواعد ويف

   .)عرضه عن أو ماله أوعن

 أراد إذا ماك ،املصلحة مع اذبةكال بجيو ،املال من ليالقل ىعل الصادقة نيميال رهكت( :ريالتحر ويف

   .)وجبت ةيالتور أحسن نإو ،مظلوم صيختل

 انك نإو ،ماله عن أو نفسه عن انك ءسوا ،املؤمن عن الضرر لدفع احللف وزجي( :ةيفاكال ويف

 كذلكو ،هيف التخلص قيطر احنصر إذا ابهكارت بجي وقد ،النافع ذبكال حلسن نهيمي يف اذباًك احلالف

   .)هيعل احللف

                                                  

  . ٤ ح من أبواب موجبات الضمان من كتاب الديات٣٤ الباب ٢٧٢ ص٣ ج:املستدرك) ١(



٣٤٤

 مؤمن نفس عن أو عرضه أو نفسه عن ظامل لدفع اذبةكال نيميال جتب رمبا( :حكاماأل مهذب ويف

 ميتقد اتيصغر من ونهكل للقاعدة مطابق مكاحل أن مع مجاعاإل إىل مضافاً ،ةريثك بنصوص هعرض أو

   .)ربعةاأل دلةباأل الثابت املهم ىعل هماأل

 نكل( :قال والقواعد الشرائع عبارة نقله بعده حيث إن ،اجلواهر قول يف النظر وجه علمي هومن

 لدفع احللف بأن هنا حيالتصر الدروس يف بل ،مطلقاً املال عن الدفاع وجوب بعدم املقام ريغ يف صرحوا

 هكمبال فواته املضر املال نيب الفرق نكمينه إ كاملسال ويف ،مستحب به احف نفسه مال عن الظامل

   .)نياألمر يف هريوغ

   .مطلقاً ريالغ مال يف الوجوب عدم الظاهرن إ :هيوف

 عةيود انك إذا ريالغ ملال كذل بجي قد نهإف ،املهملة ةيالقض إرادة ىعل المهمك محل نكمي نعم

   .سهل األمرو ،مثالً عنده

 واحلق املال نيوب ،وحنومها لثوالث الوقفك هريوغ كاململو املال نيب الفرق عدم تقدم مما ظهر وقد

 ديري منك ماالً نيك مل إذا كذلكو بل ،احملترم افركوال املسلم نيب فرق ال أنه ماك ،ريحجتال حقك

   .كذل ريغ إىل ،اعتباطاً حمترمة واناتيح قتل ديري منك اًإنسان أو ،مثالً الغابة حراقإ

  



٣٤٥

 )صلى اهللا عليه وآله( رسوله من أو سبحانه اهللا من ةءبالربا نيميال( :اجلواهر يف قال :)٢٠ مسألة(

   .)صادقاً انك ولو أمثيو ،فارةك ا بجي وال ،تنعقد ال

 والرسول اهللا ىعل )والسالم الصالة هميعل( األئمة وأضاف ،)كذل يف خالف ال( :اجلواهر ويف

 ءاينباأل وسائر بل ،)هايعل اهللا صلوات( ءالزهرا فاطمة إضافة القاعدة ىومقتض ،)صلى اهللا عليه وآله(

   .)والسالم الصالة مهيعل( الطاهرة ميومر ةكواملالئ ءايوصواأل

 اهللا رسول مسع :قال رفعه، ريعم أيب ابن عن ،هيأب عن ،ميبراهإ بن علي رواه ما مثاأل ىعل دليو

 :)لهصلى اهللا عليه وآ( اهللا رسول له فقال ،حممد نيد من ءيبر ناأ :قولي رجالً )صلى اهللا عليه وآله(

ونكت من نيد ىفعل حممد نيد من برئت إذا كليو، صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول لمهك فما :قال( 

   .)١(مات حىت

 حلف من نهإف ،منا ةءالرباب حتلف ال ونسي اي :يل )عليه السالم( قال :قال ،انيظب بن ونسي وعن

   .)٢(منا ئرب فقد اذباًك أو انك صادقاً منا ةءبالربا

 اهللا من ةءبالربا حلف رجل :)عليه السالم( حممد أيب إىل احلسن بن حممد تبك ،ىخرأ ةيارو ويف

 عز اهللا ستغفريو ،مد كنيمس لكل كنيمسا عشرة طعمي :فوقع ،فارتهكو توبته ما ،فحنث ورسوله

   .فقط للحنث ال معاً نيمرلأل االستغفار ونيك أن ريتقد ىعل ،)٣(وجل

 اذباًك أو انك صادقاً اهللا من ئبر من :)صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول قال :قال ،الصدوق وعن

   .)٤(اهللا من ئبر فقد

   :وجل عز اهللا قول يف قولي )عليه السالم( اهللا عبد أبا مسعت :قال ،رعم بن املفضل وعن

                                                  

  . ١ميان ح من أبواب األ٧  الباب١٢٥ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  . ٢ميان ح من أبواب األ٧  الباب١٦ ج:الوسائل) ٢(

  . ٣ميان ح من أبواب األ٧  الباب١٦ ج:الوسائل) ٣(

  . ٤ميان حواب األ من أب٧  الباب١٦ ج:الوسائل) ٤(



٣٤٦

ميعظ تعلمون لو لقسم نهإو ،النجوم مبواقع قسمأ فال)١(: األئمة من ةءالربا به عيني )همعلي 

   .)٢(ميعظ اهللا عند كذلن إ :قولي الرجل ا لفحي )السالم

   .بطوا من بطن أو ،ةكاملبار ةيلآل ليتأو هذا أن ىفخي وال

 ماك فهو اذباًك انك فإن سالماإل نيد من ءيبر ينإ قال من :)صلى اهللا عليه وآله( النبوي ويف

   .ساملاً سالماإل إىل عدي مل صادقاً انك نإو ،قال

 أو املرتلة اهللا تبك من أو مياناإل من أو القرآن من ةءالربا إىل بالنسبة كذلك مكاحل أن عرفي هومن

  .كذل أشبه ما

   .كذل جاز واملهم هماأل باب من انك إذا نه أالظاهر نكل

 ال أنه الواضح ومن ،وقوته اهللا حول من ةءبالربا الظامل استحالف جبواز الباب عنون الوسائل ويف

 :البالغة ج يف ماك) والسالم الصالة هيعل( نياملؤمن أمري قول هيعل دليو ،هذا نيوب ركذ ام نيب فرق

ا حلف إذا نهإف ،وقوته اهللا حول من ءيبر بأنه نهيمي أردمت إذا الظامل حلفواأ حلف ذاإو ،عوجل اذباًك 

   .)٣(سبحانه اهللا وحد قد ألنه عاجلي مل هو إالّ لهإ ال الذي باهللا

 كموال أن إيلّ رفع :)عليه السالم( اهللا عبد يبأل الق راملنصو جعفر أبان إ :اجلمال وانصف وعن

 مجعأ ناأف: املنصور قال أن ىلإ... انك ما واهللا :فقال ،موالاأل كل معجيو يكلإ دعوي سيخن بن ىعلامل

 هذا اي :)معليه السال( اهللا عبد أبو له فقال ،به ىسع الذي الرجل ءفجا ،كب ىسع من نيوب كنيب

 أبو له فقال ،فعلت فقد ميالرح الرمحن والشهادة بيالغ عامل هو إالّ لهإ ال الذي واهللا نعم :فقال ،حتلفأ

   كليو :)عليه السالم( اهللا عبد

                                                  

  . ٧٥اآلية : سورة الواقعة) ١(

  . ١ميان ح من أبواب األ٨  الباب١٢٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  . ٢ميان ح من أبواب األ٣٣  الباب١٦ ج:الوسائل) ٣(



٣٤٧

 ،وقويت حويل إىل وجلأت وقوته اهللا حول من برئت :قل نكول ،كبيتعذ من ييستحيف اهللا تبجل

 ،أبداً هذا بعد يكعل صدقأ ال :املنصور جعفر أبو فقال ،تاًيم وقع حىت ستتمهاي فلم الرجل ا فحلف

   .)١(ورده جائزته وأحسن

 جعفر أن املنصور إىل وشا رجالًن إ ):السالم همايعل( هيأب عن ،الرضا عن ،واجلرائح اخلرائج ويف

 :)عليه السالم( الصادق فقال، املنصور فأحضره ،هميعل خرجيل الناس من لنفسه عةيالب أخذي حممد بن

كذل من ئاًيش فعلت ما، عينيـ  هذا عن اهكح ما ىعل الرجل هذا فحلّ :حلاجبه املنصور فقال 

   .نيميال هيعل غلظي وجعل ،هو إالّ لهإ ال الذي واهللا قل :احلاجب فقال  ـ)عليه السالم( الصادق

صلى ( اهللا رسول جدي عن ركذي أيب مسعت ينإف ،ذاكه فهحتلّ ال :)عليه السالم( الصادق فقال

 أيتيف احلسىن بصفاته صفهيو نهيمي يف اهللا معظّيف اذباًك باهللا لفحي من الناس من :قالأنه  )اهللا عليه وآله

صلى اهللا عليه ( اهللا رسول عن أيب حدثين اليت نيميبال حلفهأ دعين نكول ،نهيميو ذبهك مثإ ىعل هللا مهيتعظ

   .جعفر اي  إذاًفهفحلّ :املنصور فقال ،مثهإب ءبا إالّ حالف ا لفحي الأنه  )وآله

 وجلأت وقوته اهللا حول من برئت يكعل اذباًك نتكن إ قل :للرجل )عليه السالم( الصادق فقال

 استتم فما ،فأمته اذباًك انكن إ اللهم :)عليه السالم( الصادق فقال .الرجل فقاهلا ،وقويت حويل إىل

   .)٢(به ىومض تملواح تاًيم الرجل سقط حىت المهك

                                                  

  . ١ميان ح من أبواب األ٣٣  الباب١٦٧ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  . ٣ميان ح من أبواب األ٣٣  الباب١٦٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



٣٤٨

  .مرسالً تهيروا رشاداإل يف دياملف وعن

 جعفر حضرأ عيرب اي :فقال وماًي املنصور دعاين :قال ،عيالرب عن ،هيمالأ يف الطوسي خيالش وعن

 ،فافعل عهد أو ةيوص كل انكن إ اهللا رسول بن اي :قلت واىف فلما إليه فوجهت ،لنهتقأل واهللا حممد بن

 جعفر نيع وقعت فلما ،دخلهأ :فقال موضعه علمتهأف املنصور ىعل فدخلت هيلع يل استأذن :فقال

 وسأله قوامأل رقاعاً فأخرج ،كحوائج ارفع :له وقال جانبه إىل جلسهأو فاعتنقه إليه ض املنصور ىعل

 ال :)عليه السالم( جعفر له فقال ،كنفس يف كحوائج :املنصور فقال .حوائجه تيفقض نيآخر يف

 تعلم كنأ اهللا عبد أبا اي للناس تزعم نتأو ليسب كذل إىل ما :املنصور له فقال ،كئيجأ حىت تدعين

 جعفر فقال ،هيدي نيب قاعد خيش إىل املنصور أفاوم ،ذا كخربأ من :)عليه السالم( جعفر فقال .بيالغ

   .نعم :خيالش قال ،هذا أقول مسعتين أنت :خيللش )عليه السالم(

 أبد فلما ،احلف :املنصور له فقال ،نياملؤمن أمري اي لفحيأ :للمنصور )السالمعليه ( جعفر قال

 نياملؤمن أمري عن ،جده عن ،هيأب عن ،أيب حدثين :لمنصورل )عليه السالم( جعفر قال نيميلل خيالش

 من جلو عز هللا تنعمي اذبك وهو هايف وجل عز اهللا رتهي اليت نيميبال حلف إذا العبدن إ) عليهم السالم(

   .كل كذل :املنصور فقال ،استحلفه أنا ينكول ،وجل عز اهللا نزه ملا عاجلته يف هايعل عقوبته

 نكأ ملن إ وقويت حويل إىل أجلأو وقوته حوله من اهللا إىل ؤبرأ قل :)عليه السالم( جعفر فقال

   دهيب انك عموداً املنصور فرفع ،خيالش أكفل ،القول هذا تقول كمسعت



٣٤٩

 ماك لسانه دلع حىت نيميال متأ فما ،خيالش فحلف ،العمود ذا كعلونأل حتلف مل لو واهللا :فقال

   .)١()عليه السالم( جعفر وض ،لوقته ومات لبكال دلعي

 نيميبال أابتد الرجل أن :املنصور مع )والسالم الصالة هيعل( الصادق قصة يف ىخرأ ةيروا ويف

 يف تعجل ال :)عليه السالم( جعفر له فقال، وميالق احلي الغالب الطالب هو إالّ لهإ ال الذي واهللا :فقال

 ميرك ييح تعاىل اهللان إ :قال ،نيميال هذه من رتكنأ وما :املنصور قال ،ستحلفأ أنا ينإف كنيمي

 من اهللا إىل ؤبرأ :الرجل هايأ اي لقُ نكول ،له ملدحه بالعقوبة عاجلهي أن هيعل ثىنأ إذا عبده من ىيستحي

 ما احلف :للقرشي املنصور فقال ،أقول مايف بر لصادق ينإ وقويت حويل إىل أجلأو وقوته حوله

 وخر جزمأ حىت المكال ستتمي فلم ،نيميال ذه الرجل فحلف ،)عليه السالم( اهللا عبد أبو به كاستحلف

   .)٢(فرائصه وارتعدت كذل جعفر أبا فراع ،تاًيم

 سيوأ عن ،)عليه السالم( نياملؤمن أمري ايقضا تابك نم نقالً )اهللا هرمح( ديالشه جمموعة وعن

 أمري اي :تقول وهي برجل متشبثة امرأة بلتقأ إذ )عليه السالم( نياملؤمن أمري عند ناك :قال ،القرين

 هلا ما :فقال ،املرأة تقول ما :للرجل )عليه السالم( فقال .ناريد أربعمائة الرجل هذاعلى  يل نياملؤمن

   .نيميال هيعل عرضأ نياملؤمن أمري اي :فقالت ،مهرها درمهاً ونمخس الّإ عندي

 املرأة هلذه أن تعلم نتكن إ اللهم :ءالسما إىل كببصر وتشخص اًكبار قولي :)عليه السالم( فقال

   فال مهرها من رتهكذ ما ركنأو ... وطلب حقها ذهاب ديرأ ئاًيش

                                                  

  . ١ميان ح من أبواب األ٢٧  الباب٥٥ ص٣ ج:املستدرك) ١(

  . ٢ميان ح من أبواب األ٢٧  الباب٣ ج:املستدرك) ٢(



٣٥٠

 علمأ نتك نإو ،حاجة يف يكلإ تجتاح وال ،ربةك فرج كسألت وال ،بةيمص من كب استعنت

   .كمن نقمتها هايتر حىت هذا مقامي من تقمين فال حقها ذهاب ديرأ ءشي املرأة هلذه سيل أن تعلم كنأ

 رسول ديي نيب ا حلف اًيعرابأ تيرأ وقد أبداً نيميال ذا حلفت ال نياملؤمن أمري اي واهللا :فقال

 ادعته ما هايفأو وأنا ،مقامه من قومي أن قبل من فأحرقته ناراً هيعل اهللا طفسلّ )صلى اهللا عليه وآله( اهللا

١(علي(.   

 الظامل فيحتل جواز )عليه السالم( قوله من ستفادي( :البالغة ج ةيروا نقله بعد اجلواهر يف قال

 وازج باب الوسائل يف نعم .صحاباأل من كبذل فىتأ من أجد مل ينأإالّ ( :قال مث ،)املزبورة ةيفكيبال

 هكتر يقتضي اطياالحت أن بير وال ،به ىالفتو وظاهره ،وقوته اهللا حول من ةءبالربا الظامل استحالف

   .)وحنوه الناصب من الدم مهدور يفإالّ 

 كذل نايفي وال ،صح كذل حتقق لماكف ،واملهم هماأل باب من أنه من رناهكذ ما األوىل نكل :أقول

   .ثانوي مكح اتيالروا هذه يف وما األويل مكاحل كذل أن بعد يالنه من تقدم ما

 كوذل ،جبيف كبذل مكاحلا لزمهأإذا  إالّ كذلك لفحي أن احلالف ىعل بجي ال أنه الظاهر مث

   .خاصة ةيفكي من احلالف ةءبرا صلفاأل ،مطلقاً احللف ةيفاك ىعل دلةاأل طالقإل

   فارةك ا بجت ليق ةءالربا نيمي يف( :قال اجلواهر مع ممزوجاً الشرائع مث إن

                                                  

  . ٣ميان ح من أبواب األ٢٧  الباب٣ ج:املستدرك) ١(



٣٥١

 ستغفريو كنيمسا عشرة طعمي :ىيحي بن حممد عن ريكالعس عيتوق ويف ،شاهداً به أجد ومل ظهار

 مكح عن خمرج ليدل وعدم ةءالربا صالةأل ،مطلقاً كبذل هيعل فارةك ال أنه صحواأل ،)١(تعاىل اهللا

 إىل محزة ابن وذهب ،والتقي والسالر نيخيللش احلنث مع الظهار فارةك بوجوب والقول ،صلاأل

 عيالتوق نعم ،صاحل ليدل عن رجوع لكوال ،كذل ريغ ليوق ،ةريخم ةريبك عنده وهي النذر فارةك وجوب

   .)به بأس وال املختلف يف العالمة منهم نياملتأخر من مجاعة مبضمونه مكوح حيصح وركاملذ

 ،كذل أشبه ما أو انيالب قامم يف ظاهراً وهي ،فارةكال عدم املتقدمة اتيالروا ظاهر حيث إن :أقول

 ،بالوجوب املشهور قلي مل ولذا ،االستحباب ىعل )والسالم الصالة هيعل( ريكالعس عيتوق محل فالالزم

 يف فاستحبابه ،اتيالروا كتل بعد به وجوبه ىعل ليدل ال إذ ،مستحب أيضاً االستغفار ن أالظاهر بل

 باهللا حلف ومن ،رفّك اذباًك باهللا حلف من :ورد ثيح ،نيمي لك بعد االستغفار استحباب مثل املقام

 اتيالروا بعض يف ما ىعل )صلى اهللا عليه وآله( النيب استغفار دهيؤيو ،تقدم ما ىعل )٢(أمث صادقاً

   .)٣(املتقدمة

 ،)لغواً انكو تنعقد مل ،ذاك انكن إ كمشر أو نصراين أو هوديي هو قال ولو (:الشرائع قال مث

   :اتيالروا بعض إىل ضافةباإل ،ةءالربا صلأل القاعدة ىمقتض وهو

 نصراين أو هوديي هو قال رجل :)عليه السالم( ميبراهإ يبأل لتق ،رعما بن سحاقإ رواه ما مثل

   .)٤(ءشي هيعل سيول ،قال ما بئس :قال ،ذاكو ذاك فعلي ملن إ

   ملن إ صراينن أو هوديي هو قولي الرجل عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا ريبص أبو وسأل

                                                  

  . ٢ميان ح من األ٧  الباب١٢٦ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  . ٦ميان ح من كتاب األ١  الباب١١٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  . ٤ميان ح من كتاب األ١  الباب١١٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  . ١ميان ح من أبواب األ٣٤  الباب١٦ ج:الوسائل) ٤(



٣٥٢

   .)١(ءبشي سيل :قال ،ذاكو ذاك فعلي

 عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا سألت :قال ،ريبص أيب عن ،نوادره يف ىسيع بن حممد بن أمحد وعن

   .)٢(ءبشي سيل :قال ،ذاكو ذاك فعلي ملن إ نصراين أو هوديي هو قولي رجل

 حبجة حمرم هو :قال لو ءبشي سيل أنه ماك ،أشبه ما أو وثين هو :قال لو كذلك أنه عرفي ومنه

 من مجلة إىل ضافةباإل ،العدم صلواأل حلفاً واك ىعل ليدل لعدم ،كذل حنو أو صائم أو فكمعت أو

   :اتيالروا

ن إ حبجة حمرم هو قولي الرجل عن سألته :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،احلليب مارواه مثل

   .)٣(ءبشي سيل :قال ،فعلهي فلم ذاكو ذاك فعلي مل

 فعلي ملن إ حبجة حمرم هو قال رجل يف ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،الرمحن وعبد زرارة وعن

   .)٤(ءشي هيعل سيل :قال ،فعلهي فلم ذاكو ذاك

 أشبه ما أو قبلهاي ال أن حلف أنك ،زوجته إىل بالنسبة واجب هيعل نيك مل ما يف باهللا حلف ولو

 ةياآل ناًيمي يمس نإو االنعقاد عدم ىعل دليو ،أدلته طالقإل نيميال شرائط ىعل عقدتان ،ذاك مدة

   :اتيالروا من ومجلة ةكاملبار

 ،حرام يعل أنت المرأته قال رجل :)عليه السالم( اهللا عبد يبأل قلت :قال ،مسلم بن حممد فعن

   .)٥(طالق وال فارةك هيعل سيل :فقال

   يعل أنت :المرأته قال رجل عن سألته :قال )ليه السالمع( جعفر أيب عن ،زرارة وعن

                                                  

  . ١ميان ح من أبواب األ٣٤  الباب١٦ ج:الوسائل) ١(

  . ١ميان ح من أبواب األ٢٨  الباب٥٦ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

  . ٢ميان ح من أبواب األ٢٨  الباب٥٦ ص٣ ج:املستدرك) ٣(

  . ٢ميان من أبواب األ٣٤  الباب١٦٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  . ١ميان ح من أبواب األ٣٥  الباب١٦٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(



٣٥٣

 حرمها فما كل أحلها اهللا :له وقلت ظهره وجعتأل سلطان هيعل يل انك لو :يل فقال ،حرام

   .)١(ذبك أن ىعل زدي ملنه إ يكعل

صلى اهللا عليه ( هيلنب وجل عز اهللا قال :)عليه السالم( جعفر أبو قال :قال ،سيق بن حممد وعن

 فرهاكو ناًيمي فجعلها مكأميان حتلة مكل اهللا فرض قد كل اهللا أحل ما حترم مل النيب هايأ اي :)وآله

   .)٢(مد كنيمس لكل كنيمسا عشرة طعمأ :قال ،فرك مبا :قلت ،)صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول

 وفعل الوجوب ىعل ليدل ال إذ ،رهكذ ماك وهو )االستحباب ىعل حممول هذا( :الوسائل يف قال

   .للقرائن املقام يف الوجوب ىعل دلي ال )صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول

 مل النيب هايأ اي :وجل عز اهللا قول يف قالنه إ ،)عليه السالم( جعفر أيب عن ،سالماإل دعائم وعن

هللا عليه صلى ا( اهللا رسول انك :)عليه السالم( فقال، اراكبأو :قوله ىلإ كل اهللا أحل ما حترم

 كذل تمكت أن فأمرها عائشة هيعل فاطلعت )عليه السالم( ميبراهإ تلد أن قبل ةيالقبط ةيمبار خال قد )وآله

 كل اهللا أحل ما حترم مل النيب هايأ اي :اهللا فأنزل ،حفصة عائشة كبذل فحدثت ،نفسه ىعل وحرمها

  .)٣(،اراًكبأو قوله ىلإ

 فعلونهي انواك ما سائرك ،مكاحل ظهارإل كذل ) عليه وآلهصلى اهللا( اهللا رسول فعل مناإ :أقول

 ،البالغة علم يف قرر ماك هريغ بقصد أيتي وقد اجلد بقصد أيتي قد المكالك العمل فإن ،اجلد قصد بدون

 قصده حسب الإ ونيك ال كوبذل ،قيياحلق معناه ديري وال الرماد ريثك فالن نساناإل قولي قد ماكف

 مناإو اجلد ديري وال كضربأل ينإ لعبده نساناإل قولي قد كذلك ،رماد له نكي مل إذا ذبكب سيول

   .ديالتهد

                                                  

  . ٢ميان ح من أبواب األ٣٥  الباب١٦٩ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  . ٣ميان ح من أبواب األ٣٥  الباب١٦٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  . ١ميان ح من أبواب األ٢٩  الباب٥٦ ص٣ ج:املستدرك) ٣(



٣٥٤

  .كذل ريغ إىل ذبكال من سيل نهأو املوىل نفذهي ال الذي ديالوع مسألة صولاأل يف رناكذ وقد

 سيول ادجيإ نشاءفاإل الّإو ،ياملطو اخلرب بيذكت به ديرأ ذبكنه إ :زرارة ثيحد يف تقدم وما

 هو الذي ياملطو خربه ذبك كبذل ديري ،ذبكت أنت ىاستعط ملن قال إذا ماك فهو ،ذبكلل ابلبق

  .حمتاج ريفق أنه عن عبارة

 جد عن كذل قولي ال أنه ديري ثيح ،ذبكت أنت :دارنا إىل تفضل له قال ملن قال لو ومثله

  .ةيقلب إرادةو

 والشهادة ،اهللا لرسول كنأ نشهد :قالوا مأ مع نياملنافق بيذكت من ةميركال ةياآل يف ورد ما ومثله

   .)صولاأل( يف كذل رناكذ وقد ،خبارإب ستيول إنشاء

  



٣٥٥

  ).احلنث بعد إالّ ريفكالت بجي ال( :الشرائع يف قال :)٢١ مسألة(

 قبل رفّك فلو ،ىوالفتو النص يف الواردة ةيالعل من الظاهر ألنه كوذل ،هيعل مجاعاإل :كاملسال ويف

 ،فارةك جعلها كذل بعد له حق هايف تصرفي مل الطرف نكل فارةكال بعنوان ىأعط ولو ،فيك مل احلنث

 حىت للحانث مطلوباً ونيك فال ،الغرور ليدل مشلها أعدمها مبا هايف تصرف لو نعم ،باطل ءعطااإلإذ 

   .احلنث بعد فارةك علهجي

 ليتعج ىعل اساًيق فجوزه لعامةا لبعض خالفاً عرفت ملا ،)زهجي مل قبله فرك ولو( :الشرائع قال ولذا

 ،الظهر قبل الصالة يجتز ال ماك يزجي ال أن اسيالق بأن لقلنا اسيالق ىمش ولو ،احلول متام قبل اةكالز

   .وقته قبل كذل ريغ وال ياهلد وال احلج يزجي ال كذلكو

 فأت منها اًريخ هاريغ تيفرأ نيمي ىعل حلفتإذا  :)صلى اهللا عليه وآله( بقوله استدالهلم أما

   .)١(كنيمي عن رفّكو ريخ هو الذي

 لو أنه تقدم قد إذ ،هيف ما ىفخي فال ،ريخ هو الذي وآت كنفس عن فركف :هلم ىخرأ ةيروا ويف

   .االستحباب ىعل حتمل فارةكفال ،فارةك بال له جاز اًريخ نيميال ريغ انك

 الصالة هيعل( اًيعلن إ ):مالسال همايعل( هيأب عن ،حممد بن جعفر عن ،ديز بن طلحة خرب ويف

  .)٢(احلنث قبل نيميال فارةك يف الرجل طعمي أن رهك )والسالم

   .خراآل بعضها يف تيونف اتيالروا بعض يف فارةكال ركذ كتر ولذا

                                                  

  . ٨ميان ح من أبواب األ١٣  الباب٥٢ ص٣ج :املستدرك) ١(

  . ١ميان ح من أبواب األ٥١  الباب١٨١ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



٣٥٦

 نيميال ىعل لفحي الرجل عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا سألت :قال ،عرجاأل ديسع ةيروا ففي

صلى اهللا ( اهللا رسول قول مسعتأما  :قال ،هاكتريأ أمثي أن يخش هاكتر نإو ،فضلأ هاكتر أن فريى

  . )١(فدعها كنيمي من اًريخ تيرأ ذاإ :)عليه وآله

 حلف والذي ءشي ىعل الرجل حلفإذا  :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،زرارة ةيروا ويف

   .)٢(طانيالش خطوات من كذل مناإو ،هيعل فارةك وال ريخ هو الذي أتيفل هكتر من ريخ انهيتإ هيعل

 هيعل فارةك ال اليت فأما: قال أن ىلإ نيوجه ىعل نيميال أن واعلم :)عليه السالم( الرضوي ويف

 الذي إىل رجعيو نيميال كتريف نيميال من ريخ هو ما دجي مث ءشي ىعل الرجل لفحي أن فهو له أجر وال

   .)٣(ريخ هو

   .)٤(طانيالش خطوات من كوذل هيعل فارةك ال :)عليه السالم( العامل وقال

 دجي مث ءشي على الرجل لفحي أن فهو أجر وال هيعل فارةك ال اليت وأما :ةياهلدا يف الصدوق وقال

   .)٥(ريخ هو الذي إىل رجعيو نيميال من ريخ هو ما

  .)٦(طانيالش خطوات من كوذل هيعل فارةك ال :)عليه السالم( اظمكال وقال

 ةيالتق ىعل أو االستحباب ىعل حممولة فارةكال ىعل الدالة طرقنا من الواردة ةيالروا أن علمي ومنه

 بن علي عن ،هيأب عن ،نياحلس بن علي جده عن ،هيأب عن ،حممد بن جعفر عن ،اتياجلعفر عن ما مثل

 نيمي ىلع حلف من :قولي )صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول مسعت :قال )السالم عليهم( طالب أيب

   .)٧(نهيمي عن فريكول منها ريخ هو الذي أتيفل منها اًريخ هاريغ ىفرأ

                                                  

  . ٣ميان ح من األ١٣  الباب٥٢ ص٣ ج:املستدرك) ١(

  . ٤ميان ح من األ١٣  الباب٥٢ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

  . ٥ميان ح من األ١٣  الباب٥٢ ص٣ ج:املستدرك) ٣(

  . ٩ميان ح من األ١٣  الباب٥٢ ص٣ ج:املستدرك) ٤(

  . ١ميان ح من األ١٣  الباب٥٢ ص٣ ج:املستدرك) ٥(

  . ميان من األ١٣  الباب٥٢ ص٣ ج:املستدرك) ٦(

  . ميان من األ١٣  الباب٥٢ ص٣ ج:املستدرك) ٧(



٣٥٧

   .)١(مثله )السالم عليهم( آبائه عن ،حممد بن جعفر عن ،سنادهإب سالماإل دعائم وعن

 فريكفل منه اًريخ ىورأ ءشي ىعل حلف من :قالنه إ )صلى اهللا عليه وآله( النيب عن ،الغوايل وعن

   .)٢(ريخ وه الذي أتيول

 هو بالذي فأت منها اًريخ هاريغ تيورأ نيمي ىعل حلفت إذا :قال ،)صلى اهللا عليه وآله( وعنه

  .)٣(كنيمي عن رفّكو ريخ

 إىل سافري ال أن حلف لو ماك ،متامباإل إالّ حنث نيك مل اًءفجز اًءجز صلحي العمل انك ولو

 قبل أعطاه الذي فارةكال بعض فييك ال كذلكو ،فيك مل ءثنااأل يف فارةكال ىأعط فإن فسافر البصرة

 فارةك فال مباشرةً احلنث بعد ومات ءشي له نيك مل إذا ماك فارةكال من نهكمت قبل مات ولو ،احلنث

 إنسان املوت بعد رأسه قطع لو ماك املوت بعد صلحي حق له انك لو أما ،املقدور ريبغ فيلكت الألنه 

   .كذا من تيأعط مثالً تهكشب دتصا أو ،تيللم هيعل ةيالد جتب ثيح

  

                                                  

  . ٢ميان ح من أبواب األ١٣  الباب٥٢ ص٣ ج:املستدرك) ١(

  . ٧ميان ح من أبواب األ١٣  الباب٥٢ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

  . ٨ميان ح من أبواب األ١٣  الباب٥٢ ص٣ ج:املستدرك) ٣(



٣٥٨

 مل عاملاً انك فإن ،نفقته هيعل جتب من أو افراًك فارةكال ىأعط لو( :الشرائع يف قال :)٢٢ مسألة(

 ىعل االطالع نأل اًيغن فبان اًريفق ظني من ىأعط لو ذاكو ،عدي مل له بان مث واجتهد جهل نإو ،جتزه

   .)عسري الباطنة موراأل

 فقد واجتهاده جهله صورة يف أما ،اخلالف عدم هيعل اجلواهر ىادع وعمده مهعل صورة يف :أقول

 نفس يف لكذك هو ملن هيعل ءدااأل أوجبنا لو هو مناإو أ،اخلط اتفق لو عادةاإل يف عسر ال بأن هيعل لكشأ

   .عادةاإل القواعد ىمقتض أن اةكالز تابك يف قلنا وقد ،ًءابتدا األمر

 اعتبار هو دلةاأل ظاهر بل ،هيعل عما الواقع ريغي اجلهل أن ىعل ليدل ال إذ ،رهكذ ماك وهو :أقول

 عسر إذا لذاو ،الوضع العسر رفعي ال إذ ،تام ريغ فيلكللت رافع العسر بأن ةيفاكلل واالستدالل ،الواقع

 احكالن غةيص ءجراإ هيعل عسر إذا كذلكو ،ربكواأل صغرباأل حمدث ريغ نيك مل الغسل أو ءالوضو هيعل

 له من إىل بالنسبة الذمة ءيبر هو أو عنه مطلقة أو زوجته املرأة ونكت ال ريالغ مال  رد أو الطالق أو

   .مثلةاأل من كذل ريغ إىل ،املال

 ،الواقع مدار دائر األمر أن من عرفت ملا ،ىفك ستحقي ال أنه زعمي وهو ستحقي من أعطاها ولو

  .سقط الواقع حصل ذاإف

 ىري ملن أو عييللش أعطاها ءسوا ،عدي مل استبصر أو أسلم مث السين أو فارتهك افركال ىأعط ولو

 وملا ،عييالش عند حيالصح ريلغ أعطاها لو مايف افركال يف اجلب ليبدل ،فارةكلل عطائهإ صحة نفسه عند

 ريغ واملناط ،موضعها ريغ وضعها ألنه ،اةكالز ريغ عمله من تقدم ما املستبصر عادةإ عدم ىعل دل

 بطلت صحته عييالش وال هو ىري ال ملن السين أعطاها لو أما ،منه املستثىن من فاملقام ،املقام يف مقطوع

   .نياحلال الك يف افك ريغ ألنه عادأو

   عدي مل أسلم مث ،املسلم عند وال عنده صحي ال ملن فارتهك افركال ىأعط لو نعم



٣٥٩

 فحال ،وركاملذ ليللدل عنه سقطت أسلم مث مطلقاً فارةكال افركال عطي مل لو بل ،اجلب لقاعدة

   .أيضاً كذلك املخالف ونيك أن تملحي بل ،سالمباإل سقطي مما مهاريوغ اةكوالز اخلمس حال فارةكال

 ،خالف نإو استبصر مث والعتاق بالطالق العامي حلف لو فارةكال وجوب لعدم إشكال ال نعم

   .باطل احللف نأل هيعل لفباحل العمل وجوب عدم يف إشكال فال استبصرو الفخي مل ذاإو

  



٣٦٠

 قلنسوة أعطاه ولو ،ثوباً ىسمي ما إالّ سوةكبال ريفكالت يف ئزجي ال( :الشرائع يف قال :)٢٣ مسألة(

   .)االسم لتناول ابيالث من ليالغس ئزجيو ،سوةك ىسمي ال ألنه زهجي مل خفاً أو

 قيالصف نيب فرق وال ،كهنا إىل األمر اليكإ فالالزم ،فاراتكال تابك البحث حمل حيث إن :أقول

 من كذل ريغ إىل ،ريالقص أو ليالطو ،فيالضع أو نيالسم نيب ريالفق يف فرق وال ،ابيثال من فيواخلف

   .منه املنصرف ألنه بقدره هؤساكإ الواجب فإن ،قساماأل

 من أو الرماد من أو النفط من أو تانكال أو طنقال من ونيك أن الثوب  أصلنيب فرق ال كذلكو

 قال ،الصدق ارياملع حيث إن ،ةيالصناع البالد يف كذل لك وميال عتادي ماك كذل ريغ من أو حلجرا

 أمثال نيب فرق فال هيوعل ،ورةكاملذ قساماأل عيمج ىعل صدقه الواضح ومن ،)١(سومك أو :سبحانه

   .كذل أشبه ما أو ءالنسا تعتاده ماك ديباحلد املصنوع أو جيالنس أو اللبد

  

                                                  

  . ٨٩اآلية : سورة املائدة) ١(



٣٦١

 رقبة أقل ىعل اقتصر وصي ومل مرتبة فارةك هيوعل ماتإذا ( :الشرائع يف قال :)٢٤ ةمسأل(

   .)ئجتز

 بل ،اثريامل ىعل قدمت نيد فارةكال حيث إنو ،اثريامل ىعل مقدم نيالد أن يف إشكال ال :أقول

 قد اتهيح يف معسراً انك نإو ،ةياملال احلقوق من أا ظاهرهم بل( :قال ،هيف أجده خالف بال اجلواهر يف

 عنه خراجهاإ بجي ال الذي والصوم الصالةك احملضة العباداتك هي ستيول ،املرتبة يف الصوم هيعل نيتع

   .)ةيالوص مع الإ

 أنه لفرض اةياحل حال فاقداً انك ألنه اتهيح يف اميالص هيعل وجب أن بعد العتق وجب وامنا :أقول

 لزوم يف فنكال باب يف ناقشنا قد نعم ،األول ليالدل رجع مات فلما ،نيدال اتيمستثن الّإ له نيك مل

   .أيضاً كذلك هنا فالالزم ،املتعارف إىل منصرفة دلةاأل إذ ،واجب قدر أقل ىعل االقتصار

 الوارث تربعي مل ما فراداأل أقل ىعل االقتصار بجينه إ( :اجلواهر قول يف النظر وجه عرفي ومنه

  ).الزائد يف

 كفمل مثالً موته بعد رأسه قطع إذا ماك ،بالوارث رتبطي ال هكمل ما انكا  أنه إذإىل ضافةباإل هذا

   .السابق الفرض يف ا قلنا إذا حىت احلقوق نيب اجلمع ملسألة جمال بقي مل ،ةيالد

 للرقبة مةيبق ىأوص نإو( :اجلواهر مع ممزوجاً كذل بعد الشرائع قول يف النظر وجه علمي تقدم ومما

 صلاأل من نيالدك هو الذي ياز مةيق انتك الوارث زجي ومل رقبة أقل وه الذي كذل عن ديتز

 يف بلده من هيعل واجب حبج ىأوص منك نئذيح فهو ،منه اهيوصا نفاذإ بجي الذي الثلث من ادةيوالز

   .)الثلث من والزائد صلاأل من كاملناس آخر إىل قاتيامل مقابل خراجإ

 نقصت مناإو ملكأ رقبة انتك فلو ،مةيالق يف هو مناإ يجتز رقبة بأقل فمرادهم ،حال أي ىوعل

   لك أخذي الظامل انك إذا ماك ،لعارض هاريغ من ملكاأل مةيق



٣٦٢

 ءعطاإ وجب حاهلا ىعل تيبق أو هاريغ مةيق زادت نمايب ،متهايق نقصت ولذا غصباً املةك رقبه

 أو ا زادت خاصة صفات ةهج من بدالع ذات يف والنقص الكمال ال مةيالق املقام يف اريفاملع ،ملكاأل

 دون شرط أو انكم دون انكم أو فصل دون فصل يف مةيالق زادت ذاإو ،املتعارفة القيمة من نقصت

   .املتعارف الالزم ونيك رناهكذ ما ىوعل ،مةيق نقصاأل ريحت وجب رواكذ ما ىفعل شرط

 وجب نيالشهر اميلص سعي هنكول الرقبة أفراد قلأل ماله سعة عدم فرض ولو( :قال اجلواهر مث إن

 قلاأل ريغ فرد حصول عدم فرض ولو ،طعاماإل ذاكوه ،فراداأل أقل ىعل االقتصار مع نكول ،هيف صرفه

   .)اثاًريم ورجعت لغت ادةيالز من به ىأوص ملا

   .فراداأل أقل لزوم عدم من تقدم ما :أوالً هيعل ردي نهكل

 انك الّإو ،اترياخل يف الزائد بصرف ازكارت نيك مل إذا مايف هو مناإ اثاًريم رجوعهن إ :اًيوثان

   .بواباأل كتل يف فصل ما ىعل أشبه وما والثلث الوقفك

 ومل ةريخم فارةكال انتك نإو( :اجلواهر مع ممزوجاً الشرائع قول يف النظر وجه ظهري تقدم مماه مث إن

 ىأوص ولو ،الوارث تربعي مل ما اخلصلة كتل أفراد وأقل مةيق اخلصال أقل ىعل واقتصر خرجتأ وصي

 من ايالدن اخلصلة مةيق خرجتأ الإو ،المك فال الثلث من التفاوت خرج فإن الورثة جتز ومل ىأعل هو مبا

 وال ،ايالدن ىعل واقتصر بالزائد ةيالوص بطلت الّإو نفاذهإ وجب ىأوص مبا قام فإن ،الباقي وثلث صلاأل

   .)القواعد يف الفاضل احتمله وان ،ةيبالوص وال صلباأل وجوا لعدم ىالوسط خراجإ بجي

   وجتب( :قال ثيح الدروس يف ديالشه رهكذ مايف النظر وجه ظهري ماك



٣٦٣

 ويف ،رغبباأل الوارث تطوعيأن  إالّ اخلصال أدىن ةرياملخ ففي ،تيامل ةكتر من فارةكال خراجإ

 ايبالعل في مل فلو ،الثلث من الزائدف الوارث ورد ديزباأل ىأوص ولو ،فرضه هي اليت املرتبة أدىن املرتبة

   .)اثريم ادةيوالز ايالدن تأأجز

 اًيابيغ صوماً عنه يأعط الإو ،عتقي املرتبة ففي ،وجن مال للحانث انك إذا ما حال ظهري تقدم ومما

 وصلت الصحة بعدم قلنا نإو ،هريوغ الةكالو تابك يف رناهكذ ماك ،احللف عن الصوم بصحة قلنان إ

   .ةرياملخ حال عرفي ومنه ،طعاماإل إىل النوبة

  



٣٦٤

   :فروع هايف :)٢٥ مسألة(

 ءافترا نهإف )ذاكب علم( أو ،)ذاك علمي اهللا( :حيبصح سيل مايف القول رمحي أنه الظاهر :)األول(

 ميوالرح الرمحنك سبحانه أمسائه بسائر أو اهللا بلفظ قولي أن نيب فرق ريغ من ،جائز ريغ ومثله ذبكو

   .كذل ريوغ

 اهتز علمي ال مايف )علمي اهللا( قال من :قال )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،ربه عبد بنا ىرو قدو

   .)١(له عظاماًإ عرشه كلذل

 اذباًك انكو )اهللا علم( العبد قالإذا  :)عليه السالم( اهللا عبد أبو قال :قال تغلب بن أبان وعن

   .)٢(يريغ هيعل ذبكت أحداً وجدت أما :وجل عز اهللا قال

 اهتز علمي ال ما )اهللا علم( قال من :قال )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،صحف بن بيوه وعن

 ال مبا ونهؤتنبأم  :سبحانه قولهك املوضوع ءبانتفا السالبة علمي ال مبا واملراد .)٣(له عظاماًإ العرش

   .صنامباأل أي )٤(علمي

 ال ملا )اهللا علمي( قال من :قولي )عليه السالم( هللا عبد أبا مسعت :قال ،ربه عبد بن وهب وعن

   .)٥(وجل عز هللا عظاماًإ العرش له اهتز اهللا علمي

 ديري أو ،علمي ملا املوضوع ءبانتفا السالبة ديري ،اهللا علمي ال :قال لو كذلك األمر أن علمي ومنه

 إىل أو) صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول إىل نسب إذا كذلكو ،فضعأ كذل فإن ،احملمول ءبانتفا السالبة

   .كذل مثل )نيأمجع هميعل اهللا صلوات( نياملعصوم أحد إىل أو ءنبيااأل أحد

   ،الشهادات موارد يف إالّ ةيالشرع نيميبال الرضا استحباب الظاهر :)الثاين(

                                                  

  . ١ميان ح من أبواب األ٥  الباب١٢٣ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  . ٢ميان ح من أبواب األ٥  الباب١٢٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  . ٣ميان ح من أبواب األ٥  الباب١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٣٣اآلية : سورة الرعد) ٤(

  . ٤ميان ح من أبواب األ٥  الباب١٦ ج:الوسائل) ٥(



٣٦٥

 فالظاهر ،اتيالروا من مجلة ظاهر إىل مستنداً ةيالشرع نيميبال الرضا وجوب الوسائل عنوان أما

   .ءةالربا صالةأل ،خالفه

صلى ( اهللا رسول قال :قال )السالم عليهما( نياحلس بن علي عن ،محزة أيب فعن ،حال أي ىوعل

 حلف ومن ،اهللا من سيفل صدقي مل ومن ،صدقيفل باهللا حلف ومن ،باهللا إالّ حتلفوا ال :)اهللا عليه وآله

   .)١(وجل عز اهللا من سيفل رضي فلم باهللا له حلف ومن ،ضريفل باهللا له

 سلعته املنفق بغضيل وجل عز اهللان إ :قال )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،املختار بن نيحس وعن

   .ثياحلد ركذ مث )٢(ميانباأل

 مل ومن ،صدقيفل باهللا حلف من :قال )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،اخلزاز وبيأ أيب وعن

   .)٣(اهللا من سيفل رضي مل ومن ،ضريفل باهللا له حلف نوم ،ءشي يف اهللا من سيفل صدقي

   .)٤(ءشي يف اهللا من سيفل :نياملوضع يف قالأنه   إالّ،يسيع بن عثمان ةيروا وحنوه

 ومن ضريفل باهللا له حلف من :قالأنه  )صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول عن ،سالماإل دعائم وعن

   .)٥(مبسلم سيفل فعلي مل

 من سيفل رضي مل ومن صدقيفل باهللا حلف من :)صلى اهللا عليه وآله( النيب قال ،املقنع وعن

   .)٦(اهللا

   بن علي عن ،الثمايل عن ،نوادره يف ىسيع بن حممد بن أمحد وعن

                                                  

  . ١ميان ح من أبواب األ٦  الباب١٢٥ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  . ٢ميان ح من أبواب األ٦  الباب١٢٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  . ٣ميان ح من أبواب األ٦  الباب١٢٥ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  . ٣ ح آخرميان من أبواب األ٦  الباب١٦ ج:الوسائل) ٤(

  . ١ميان ح من أبواب األ٤  الباب٤٩ ص٣ ج:املستدرك) ٥(

  . ٢ميان ح من أبواب األ٤  الباب٤٩ ص٣ ج:املستدرك) ٦(



٣٦٦

 ومن ،باهللا إالّ لفواحت ال :)صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول قال :قال ،)السالم عليهما( نياحلس

   .)١(اهللا من سيفل رضي فلم باهللا له حلف ومن ،ضريفل باهللا له حلف منو ،صدقيفل باهللا حلف

 باهللا له حلف ومن ،اهللا من سيفل صدقي مل ومن ،قصديفل باهللا حلف من :قال وبيأ أيب وعن

  .)٢(اهللا من سيفل رضي مل ومن ،ضريفل

 له انك نإو ،هيعل ءشي وال شتريي أن جاز ،ئاًيش هلهأل شتريي ال أن حلف أو نذر من :)الثالث(

 النذر كتر تقدم قد بل ،كبالتر املشقة مع ةئيبنس ءالشرا ذاكو ،كبالتر ضرر هيعل نيك ومل هيفيك من

 كنيواملسا ءوالفقرا انهريوج وأقربائه صدقائهأل بل هلباأل كذل صخي فال ،منه اًريخ هريغ انك إذا واحللف

   .عام مكفاحل ،كذل أشبه ومن

 إىل املشي يعل هللا :قال رجل عن )عليه السالم( ميبراهإ أبا سألت :قال رعما بن سحاقإ ىرو

 هلم أخذي ال أن هميعل شقي نعم :قلت ،هميعل كذل شقيأ :قال ،ئةيبنس ئاًيش هليأل تياشترن إ عبةكال

   .)٣(هيعل ءشي وال ئةيبنس هلم أخذيفل :قال ،ئةيبنس ئاًيش

 ال أن املغلظة ميانباأل لفحي الرجل :له قلت :قال ،)عليه السالم( جعفر أيب عن ،زرارة وعن

   .)٤(نهيمي يف ءشي هيعل سيول هلم شتريفل :قال ،ئاًيش هلهأل شتريي

 شتريي ال أن لفحي الرجل :له قلت :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،عمار بن سحاقإ وعن

   :قال ،هيفيك من له :قلت :قال ،هلم شتريفل :قال ،احلاجة السوق من هلهأل

                                                  

  . ٣ميان ح من أبواب األ٤  الباب٤٩ ص٣ ج:املستدرك) ١(

  . ٤ ح٤  الباب٥٠ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

  . ١ميان ح من أبواب األ١٣  الباب١٣٧ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  . ٢ميان ح من أبواب األ١٣  الباب١٣٧ص ١٦ ج:الوسائل) ٤(



٣٦٧

هلم شتريي، قال ،ضرر هيف هيعل سيول منه بلغأ له شتريي والذي هيفيك من لهن إ :قلت: 

هلم شتريي)١(.   

 عن )عليه السالم( ميبراهإ أبا سألت :قال ،عمار بن سحاقإ عن ،ىسيع بن حممد بن أمحد وعن

 :قلت ،هميعل كذل وءسيأ :قال ،ئةيبنس ئاًيش هليأل تياشترن إ عبةكال إىل املشي يعل هللا :قال رجل

   .)٢(ءشي هيعل سيول ئةيبنس أخذيفل :قال ،ءشي هلم سيل ئةينس ذخأي ال أن هميعل وءسي نعم

 ،ءبالشرا خاصاً مكاحل سيل أنه عرفي ،العامة القواعد إىل ضافةباإل ثيحاداأل هذه يف املناط ومن

 اتيقاعاإل ىعل حلف إذا كذلكو بل ،مالتاملعا وسائر واملضاربة جارةواإل والرهن عيالب كذلك بل

 عياجلم يف املناط نأل ،كذل أشبه ما أو نهيد من قهيصد أربي ال أو ،مثالً زوجته طلقي أن حلف نأك

   .واحد

 حلف إذا نكول ،العلم ىعل وزجي مناإو علمه ىعل الّإ ستحلفي وال لفحي أن وزجي ال :)الرابع(

 ضافةباإل نيمكاحل ىعل دليو ،بأس به نيك مل كذل ىعل ستحلفا أو ،أشبه ما أو كشي أو ظني أنه ىعل

 الّإ الرجل لفحي ال :قال )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،سامل بن هشام رواه ما ،العامة القواعد إىل

   .)٣(علمه ىعل

   .)٤(علمه ىعل الّإ الرجل ستحلفي ال :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،ريبص أيب وعن

 ىعل الّإ الرجل لفحي ال :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،هأصحاب بعض عن ،ونسي نوع

   .)٥(ستحلفي مل أو استحلف ،العلم ىعل الّإ حللفا تقع وال ،علمه

                                                  

  . ٣ميان ح من أبواب األ١٣  الباب١٦ ج:الوسائل) ١(

  . ١ميان ح من أبواب األ٩  الباب٥١ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

  . ١ميان ح من أبواب األ٢٢  الباب١٥٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  . ٢ميان ح من أبواب األ٢٢  الباب١٥٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  . ٣ميان ح من أبواب األ٢٢  الباب١٥٠ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(



٣٦٨

   .)١(علمه ىعل الّإ العبد ستحلفي ال :قال ،)عليه السالم( جعفر أيب عن ،ءعال وعن

 للواقع مطابق أنه علمينسان أن اإل ديب سيل ألنه ،القطع اتيالروا ههذ يف بالعلم املراد أن ىفخي وال

   .اصطالحاً علمب سيفل الواقع الفخي نساناإل قطع من اًريثك أن الواضح ومن ،للواقع مطابقاً سيل أو

 حلفت إذا سكالع يف كذلكو ،هيعل حترم ومل فارةك تلزمه مل زوجته ميبتحر حلف لو :)اخلامس(

 صللأل ،كذل أشبه ما أو أعضائه أو عضائهاأ بعض ميبتحر أو املطلق ميبالتحر حلف ءواس ،الزوج ميبتحر

  .املسألة فروع بعض يف اتيالروا من ومجلة

 ،حرام يعل أنت المرأته قال رجل :)عليه السالم( اهللا عبد يبأل قلت :قال، مسلم بن حممد فعن

   .)٢(طالق وال فارةك هيعل سيل :فقال

 ،حرام يعل أنت مرأتهال :قال رجل عن سألته :قال ،)عليه السالم( جعفر يبأ عن ،زرارة وعن

 زدي ملنه إ ،يكعل حرمها فما كل أحلها اهللا :له وقلت ظهره وجعتأل سلطان هيعل يل انك لو :فقال

   .)٣(ذبك أن ىعل

 عليه صلى اهللا( هيلنب وجل عز اهللا قال :)عليه السالم( جعفر أبو قال :الق ،سيق بن حممد وعن

 رهافّكو ناًيمي فجعلها مكأميان حتلة مكل اهللا فرض قد .. .كل اهللا أحل ما حترم مل النيب هايأ اي :)وآله

   .)٤(مد كنيمس لكل كنيمسا عشرة أطعم :قال ،رفّك مبا :قلت ،)صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول

   .االستحباب ىعل حممولنه إ :أقول

                                                  

  . ١ميان ح من أبواب األ١٦  الباب٥٢ ص٣ ج:املستدرك) ١(

  . ١ميان ح من أبواب األ٣٥  الباب١٦٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  . ٢ميان ح من أبواب األ٣٥  الباب١٦٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  . ٣ميان ح من أبواب األ٣٥  الباب١٦٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(



٣٦٩

 مل النيب هايأ اي :وجل عز اهللا قول يف قالنه إ ،)عليه السالم( عفرج أيب عن ،سالماإل دعائم وعن

 )صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول انك :)عليه السالم( فقال اراًكبأوقوله ىلإ كل اهللا أحل ما حترم

 كذل تمكت أن فأمرها ،عائشة هيعل فاطلعت )عليه السالم( ميبراهإ تلد أن قبل ةيالقبط ةيمبار خال قد

 كل اهللا أحل ما حترم مل النيب هايأ اي اهللا فأنزل ،حفصة عائشة كبذل فحدثت ،نفسه ىعل رمهاوح

  .)١( اراكبأو :قوله ىلإ

   .ءالياإل تابك يف كذل لصف ماك ،منعقدة حالفاأل بعض نعم

 مل ضرر كذل يف هيعل انكو بعلمه الّإ البلد من رجخي ال أن هريلغ أو هميلغر حلف لو )السادس(

  .كذل أشبه ما أو احمللة أو انهكم بارحي أن حلف إذا كذلكو ،نعقدت

عليه ( اهللا عبد يبأل قلت :قال ،عمار بن سحاقإ رواه ما ،العامة دلةاأل إىل ضافةباإل هيعل دليو

 :فقال ،بعلمه إالّ البلد من رجخي ال أن املغلظة ميانباأل هميغر حلفهيف نيميال هيعل ونيك الرجل :)السالم

علمهي حىت رجخي ال، قال ،دعهي مل علمهأن إ :قلت: خرجيفل الهيع ىوعل هيعل ضرراً علمه انكن إ 

   .)٢(هيعل ءشي وال

 فلزمه نيد هيعل لرجل انك لجر يف ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،خالد بن عقبة عن ام ماأ

 دريي وال صنعي فكي هيضري أن قبل من فخرج ،هيرضي حىت برحن إ حرام هيعل حل لك :امللزوم فقال

   .املقام من سيفل )٣(ءبشي سيل :قال ،ةين هايف له سيول نهيمي بلغ ما

 موجباً قراراإل انك إذا وجوده مع تيللم مال ينف ىعل هريوغ للوارث احللف وزجي :)السابع(

 اتيالروا بعض إىل ضافةباإل العامة القواعد هيعل دلي مما وحنوه لكيالو ذاكو ،كذل ريغ إىل ،للضرر

   :املسألة فروع بعض يف اخلاصة

                                                  

  . ١ميان ح من أبواب األ٢٩  الباب٥٦ ص٣ ج:ستدركامل) ١(

  . ١ميان ح من أبواب األ٤٠  الباب١٧٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  . ٢ميان ح من أبواب األ٤٠  الباب١٧٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(



٣٧٠

 فلما ماالً رجالً أودعت امرأة عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا سألت :قال ،يالسابر اعيب ءعال فعن

 :فقالوا الرجل هاؤايأول ىفأت ،املرأة وماتت لفالنة يكلإ دفعته الذي املالن إ :له قالت املوت حضرها

 عنده مأمونة انتكن إ :قال ،هلم لفحيأ ،ءشي كقبل لنا ما لنا فاحلف ،كعند إالّ نراه ال مال لصاحبتنا

   .)١(ثلثه ماهلا من هلا مناإف انك ما ىعل األمر ضعيو لفحي فال عنده مأمونة ريغ انتك نإو ،حلفيفل

 عن ديال رفع وجبي ال االام فمجرد الإو ،الصحة صالةأ نايفي ما ىعل االام ملحي أن البد :أقول

   .وعمله املسلم قول يف الصحة ةصالأ

 مل ولده نحرنيل حلف لو أنه كذل ومن ،تقدم ماك اًإطالق احملرم ىعل احللف نعقدي ال :)الثامن(

 فضالً الناس نيب الصلح كتر ىعل لفحي أن مثل املستحبات كتر ىعل احللف نعقدي ال كذلكو ،تنعقد

  .واجباً كذل انك إذا مايف

 عبد أبا سألت :قال ،اهللا عبد أيب بن الرمحن عبد رواه ما ،العامة قواعدال إىل ضافةباإل هيعل دليو

   .)٢(طانيالش خطوات من كذل :قال ،ولده نحري أن حلف رجل عن )عليه السالم( اهللا

اهللا  جتعلوا وال :وجل عز اهللا قول يف ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،عمار بن سحاقإ وعن

   .)٣(أفعل ال أن نيمي يعل نقل ال نياثن نيب لصلح تيدع إذا هو :قال ،مكميانأل عرضة

 عليهما( اهللا عبد وأيب جعفر أيب عن ،مسلم بن وحممد ومحران زرارة عن ،هريتفس يف اشييالع وعن

 ما ملحي نياثن نيب صلحي الرجل هو :قال ،مكميانأل عرضة اهللا جتعلوا وال :تعاىل لهقو يف )السالم

   .)٤(مثاإل من نهمايب

                                                  

  . ١ميان ح من أبواب األ٤١  الباب١٧٣ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  . ١ميان ح من أبواب األ٤٤  الباب١٧٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  . ٢ميان ح من أبواب األ٤٤  الباب١٧٦ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  .  من سورة البقرة٢٢٤ ذيل اآلية ٣٣٨ ح١١٢ ص١ ج:تفسري العياشي) ٤(



٣٧١

 اهللا جتعلوا وال ،نياذبك وال نيصادق باهللا حتلفوا ال :قولي )عليه السالم( مسعته :قال ،وبيأ وعن

 ال أن ناًيمي يعلن إ قولني فال رجل نيوب نهيب صلح ىعل برجل رجل استعان إذا :قال ،مكميانأل عرضة

  .)١(،الناس نيب وتصلحوا تقواوت تربوا أن مكميانأل عرضة اهللا اجتعلو وال :اهللا قول وهو ،أفعل

 عدم ىعل بل ،الرب عدم ىعل احللف نعقدي ال أنه ظهري املتقدمة اتيالروا نةيوقر ةكاملبار ةياآل ومن

   .أيضاً ىالتقو

 أو نفسه إىل بالنسبة والدم العرض حفظ ىعل وزجي ماك ،املال حفظ ىعل احللف وزجي :)التاسع(

 استحلفه فإن ،ركاملن مال من احلق بقدر االقتصاص وزجي أنه كذل منو ،العامة للقواعد ،حمترم أو مسلم

   .أيضاً قتصي مل أنه لفحيو بل ،ءشي هيعل له سيل أنه لفحي أن له جاز

 الصاحل العبد إىل تبتك :قال ،رميناأل ركأبوب رواه ما ،العامة القواعد إىل ضافةباإل هيعل دليو

 من فاقتص دراهم عندي له فوقعت فجحدين دراهم رجل ىعل يل انكنه إ كفدا جعلت :)عليه السالم(

 كدي حتت من فاقبض نعم :قال ،علي ءشي له سيل أن هل حلفت استحلفين نإو ،هيعل يل ما ديي حتت

   .)٢(ءشي يكعل له سيل أنه له فاحلف كاستحلف نإو

 مال هريغ ىعل له انك من نأو ،باحلقوق ذهبي احللفء أن القضا تابك يف رناكذ قد )العاشر(

 جاز القبول بعد املال ردن إ نعم ،قبلها وزجيو نيميال بعد ماله من االقتصاص له زجي مل فاستحلفه رهكنأف

   .قبوله

   ىعل له ونيك الرجل يف ،النخعي خضر فعن :اتيالروا من مجلة هيعل دليو

                                                  

  . ٣ميان ح من أبواب األ٣٤  الباب٥٦ ص٣ ج:املستدرك) ١(

  . ١ميان ح من أبواب األ٤٧  الباب١٧٨ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



٣٧٢

 فهو تحلفهسي ومل هكتر نإو ،ئاًيش أخذي أن له سيفل استحلفهفإن  :قال ،جحدهيف مال الرجل

   .)١(حقه ىعل

   .)٢(مثله ركوذ )السالم عليهم( أحدهم قال :قال ،عيخالن عمر بن خضر عن ،ىخرأ ةيروا ويف

 جحدهيف املال الرجل ىعل له ونيك الرجل يف ،ناأصحاب بعض عن ،دياحلم عبد بن ميبراهإ وعن

 اهللا عند احتسبهن إ كذلكو ،منه طلبي أن له سيل :قال ،ءشي هيعل له سيل أن صرب نيمي حلفهيف ،اهيإ

   .)٣(منه طلبهي أن له سيفل

 ماالً رجالً استودعت نتك ينإ :)عليه السالم( اهللا عبد يبأل قلت :الق ،رايس أيب مسمع وعن

 وهذه فخذه كمال هذا فقال اهيإ أودعته الذي باملال كذل بعد ينءجاه مث إن ،هيعل يل وحلف هيفجحدن

 الربح خذآ أن تيبأو املال منه فأخذت ،حل يف واجعلين ،كمال مع كل يفه رحبتها درهم الفآ أربعة

 نصف خذ :فقال ى،تر فما يكرأ استطلع حىت أخذه تيبأو استودعته نتك الذي املال ودفعت منه

   .)٤(نيالتواب بحي واهللا تائب رجل هذا فإن وحلله النصف وأعطه الربح

 آخر ىعل له انك رجل عن سألته :قال ،)سالمعليه ال( هيأخ عن ،تابهك يف جعفر بن علي وعن

 وال نعم :قال ،جحد ما مثل حدهجي أن له لحيأ احود عند مثلها للجاحد وقعت مث فجحده دراهم

  .)٥(زدادي

 ىملقتض أخذه دمه أو عرضه من نكفتم دمه على أو نساناإل عرض ىعل ركاملن حلفإذا أما 

   .عرفت ماك اخلاص بالنص املال يف المكال مناإو ،العامة القواعد

   يف ركاملن ىعل توجهت إذا نيميال طلب ياملدع كتر ستحبي :)عشر احلادي(

                                                  

  . ١ميان حأبواب األ من ٤٨  الباب١٧٨ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  . ٢ميان ح من أبواب األ٤٨  الباب١٧٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  . ٣ميان ح من أبواب األ٤٨  الباب١٧٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٣(

  . ٤ميان ح من أبواب األ٤٨  الباب١٧٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٤(

  . ميان من أبواب األ٤٨  الباب١٧٩ ص١٦ ج:الوسائل) ٥(



٣٧٣

  .السابقة املسائل بعض يف رناهاكذ الذي املوارد بعض ريغ

 :قال ،)عليه السالم( األول احلسن أيب عن ،الطائي دياحلم عبد رواه ما املقام يف مكاحل ىعل دليو

 هكتر مث لفحي أنه علمي وهو ستحلفهي السلطان إىل اًميغر قدم من :)ليه وآلهصلى اهللا ع( النيب قال

   .)١()عليه السالم( الرمحن ليخل ميبراهإ مرتلة الّإ امةيالق ومي مبرتلة له اهللا رضي مل وجل عز هللا ماًيتعظ

 حةالص صالةأ انيجر فالظاهر ،ادياالعت أو الغضب حال يف حلف أنه يف كش لو :)عشر الثاين(

  .االنعقاد عدم صالةأ ىعل مةكحم وهي ،إيقاعو عقدكل  يف ماك

 يف مجايلاإل العلم مكح انيجر فالظاهر ةيجنباأل أو زوجته قاربي ال أن حلف أنه يف كش ولو

 نيوب ديجد مكح نيب كالش ليقب من سيفل ،احللف جهة من أثر لكل إذ ،عنهما االجتناب وجوب

   .كذلك ومباح واجب أو عماأل باملعىن ومباح حمرم نيب التردد يف احلال كذلكو ،ثابت مكح

 ماك ءالوفا له استحب وأسلم افركال نذر لو( :اجلواهر مع ممزوجاً الشرائع يف قال :)عشر الثالث(

 افكاعت نذرت نتك :)صلى اهللا عليه وآله( اهللا لرسول الق ،رعم أن من يرو ملا ،واحد ريغ به صرح

 سنحي ال أنه وهو باالعتبار داًيمؤ ،كبنذر أوف :)صلى اهللا عليه وآله( النيب له فقال ،ةياجلاهل يف لةيل

 مكاحل أن مع ،ا أوىل سالماإل اليت رياخل خصال من فركبال هيعل عزم ما سالماإل بسبب كتريأن 

   .)هيف تسامحي استحبايب

 أجد مل نإو نياملقام يف كاملال لوحدة ،أيضاً نيميال يف كذل انيجر بعدي ال النذر يف كذل مت ذاإف

   .املقام يف رهكذ من

   عدم أو ومي لك خروج الزواج قبل املرأة حلفت لو أنه الظاهر :)عشر الرابع(

                                                  

  . ١ميان ح من أبواب األ٥٢  الباب١٨١ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٣٧٤

 يف كذل رناكذ وقد ،الزواج بعد ما إىل بالنسبة نهيمي نعقدي مل كذل أشبه ما أو مثالً ذاك ومي اجلماع

 عن مكاحل زالةإ من نكتمي ال مهاريوغ والنذر نيميال فإن ،مهاريغ ويف احلج تابك ويف تابكال هذا

   .املوضوع حتقق قبل وقع قد انك نإو ،موضعه

 لك جتامع ال أن زواجها قبل نذرت لو ما سؤال عن القمي احملقق جواب يف النظر وجه علمي ومنه

   .هيعل جبارهاإ له نيك مل ،سيمخ لك امعجي أن هو ونذر ،سيمخ

 ءجان إ مرة حلف إذا ماك ،ءايشاأل كتل موارد ينس مث ءايأش ىعل حلف لو :)عشر اخلامس(

 ينس مث ،ذاكوه حج عدوه اهللا دفعن إ والثالثة ،تصدق ضهيمر شويفن إ ىخرأو ،صام ولده

 انك نإو ،ثركاأل عن ةءالربا صالةأل ،قلباأل عمل ثركواأل قلاأل من انك أنه إذا فالظاهر ،اتياخلصوص

 لك ينس نإو ،هيلإ ملاعاإل املسائل بعض يف تقدم ماك ،العدل قاعدة ردمو ريغ يف ما عمل نينياملتبا من

 نكأم مهما اطياالحت انك نإو ،هيعل ءشي عدم فالظاهر مثالً حالفاًأ هيعل أن علمي مناإو اتياخلصوص

   .أوىل

   .حلت حال ذاإف ،حلفهما حل بواأل الزوج من طلباي أن والولد لزوجةل وزجي :)عشر السادس(

 قراراإل مثل ،بالعلم ال الشرعي ليبالدل ثبت زوجة واك أو ولداً ونهك انك إذا :)شرع السابع(

 ،معاً حبلهما حلفه حل انك أبوه أحدمها بأن علم ولو ،أيضاً دمهايب نيميال انك ،أشبه وما والشهادة

   .نيزوج نيب اشتبهت إذا املرأة إىل بالنسبة كذلكو

   حراماإل ةريبكوت والصالة ءوضوال رريك الذي الوسواسي :)عشر الثامن(



٣٧٥

 نهيمي ىعل ءشي ال ،نثحيو رراًكم لفحي ذاكوه ،ررك مث رريك ال أن حلف إذا كذل أشبه وما

 الظاهر انك نإو ،مثله عن منصرف واحلنث باحللف ليوالدل ،النص متعارف عن خارج مثله إذ ،وحنثه

 أن ىعل دل ومبا الوسواسي يف ورد مبا بطالنلل ستدلي أن نكمي بل ،اجلملة يف االنعقاد القمي احملقق من

   .طانيالش خطوات من حالفاأل بعض

 ءثناأ يف ركتذ مث ىفراد مثالً الظهر ىوصل يفنس مجاعة فرائضه صليي أن حلف لو :)عشر التاسع(

 سبق قد إذ ،مجاعة الصالة عادةإ الو ،احلنث كذل وجبي وال ،كذل ىعل دل ملا ،بطالاإل حرم الصالة

 ال نئذيح مندوبة األ مجاعة عادةلإل جمال ال األوىل صالته متت ثيوح ،فارةكال وجبي ال انيالنسأن 

   .واجبة

  .املستعان املوفق واهللا ،مياناأل تابك يف رادهيا أردنا ما آخر وهذا

   .املقدسة قم نةيمد يف وستة وأربعمائة ألف سنة من األوىل ىمجاد شهر سادس اجلمعة لةيل يف قدمت

  .ازيريالش ينياحلس املهدي بن حممد مؤلفه دي ىعل



٣٧٦



٣٧٧

  

  المحتویات



٣٧٨



٣٧٩

  

  

  كتاب الجعالة

  ٨٠ ـ ٥

  ٧.....................................صطالحالجعالة في اللغة واال

  ٨...................................................روایات الجعالة

  ١٠..............................................إیقاع وأالجعالة عقد 

  ١٤..................................................لو كذب المخبر

  ١٨.................................... بین الجاعل والعاملختالفاال

  ٢٠................................. في الجعالةءال یشترط جهل الشي

  ٢٤.....................................................أهلیة الجاعل

  ٢٦.......................................... أو العامل الجاعلإسالم

  ٣٠.....................................شرطیة التسلیم في اإلستحقاق

  ٣٤......................................لو فسخ التسلیم ثم أراد العمل

  ٤٠.................................................لو كانت جعالتان

   ٤٣....................... بعد البذلجرةاألستحقاق العامل ا ـ ١مسألة 

  ٤٥................................. ـ لزوم تسلیم الجعل بالرد٢مسألة 



٣٨٠

  ٥٤..........................ء ـ لو كان العمل متفاوت األجزا٣مسألة 

  ٥٧........................... ـ لو جعل الجعل لثالثة بتفاوت٤مسألة 

  ٥٨......................... ـ لو جعل الجعل معلوما ومتفاوتا٥مسألة 

  ٥٩.............................. له غیرهل ـ لو شارك المجعو٦مسألة 

  ٦٢..................... ـ لو رد المجعول له من غیر المسافة٧مسألة 

  ٦٤...................................من رد دابتنا:  ـ لو قال٨مسألة 

  ٦٦.................................لم آمرك:  ـ لو قال المالك٩مسألة 

  ٦٩.....................ا في قدر الجعل أو جنسهلفختا ـ لو ١٠مسألة 

  ٧٤..................................لفا في السعيختا ـ لو ١١مسألة 

  

  یمانكتاب األ

  ٣٧٧ ـ ٨١

  ٨٣.............................................تسمیة الحلف بالیمین

  ٨٥.........................................في اآلیة) العرضة(معنى 

  ٨٧........................................)كمأیمانباللغط في (معنى 

  ٨٩..........................................الیمین على ترك الطاعة

  ٩٢............................................قسام الیمین أ ـ١مسألة 

  ٩٦................................................بعض ألفاظ الیمین

  ٩٨...................................................الحلف بغیر هللا

  ١٠٢......................................................القسم: معنى

  ١٠٥...........................................حالفلو تبدلت عقیدة ال

  ١٠٨.........................................)عزم(د الیمین بمادة نعقاا



٣٨١

  ١١٠..........................................ال یمین بالطالق والعتاق

  ١١٤.......................................ال كفارة في الیمین بغیر هللا

  ١٢٠....................................... بالمشیةءستثنا ـ اال٢مسألة 

  ١٣٣........................نسان ـ تعلیق الحلف على مشیة اإل٣مسألة 

  ١٣٦.....................................................حروف القسم

  ١٤٠...........................................................الصیغ

  

  في الحالف فصل

  ١٧١ ـ ١٤٣

  ١٤٤..............................................نعقاد الحلفاشرائط 

  ١٤٧......................................ضطراراال یمین في إكراه أو 

  ١٤٩............................................قصد القربة في الیمین

  ١٥١................................................صحة یمین الكافر

  ١٥٤.........................................لو كفر المسلم بعد الیمین

  ١٥٨...............................د والزوجة والعبدل ـ یمین الو١مسألة 

  ١٦٩................................ما أردت الحلف:  ـ لو قال٢مسألة 

  

  في متعلق الیمین فصل

  ١٩٨ ـ ١٧٣

  ١٧٣........................... ـ ال ینعقد الیمین على الماضي١مسألة 

  ١٧٧...........................................لو رأى غیر الیمین خیرا

  



٣٨٢

  ١٧٨...........................................ستحباب العمل بالیمینا

  ١٨١...............................................متعلق الحلف أقسام

  ١٨٣.................................................القسم ألمر دنیوي

  ١٨٥............................................المباح المتساوي طرفاه

  ١٨٨...................................لو كان الحلف راجحا في الجملة

  ١٩١................................ ـ ال یمین على فعل الغیر٢مسألة 

  ١٩٦...............................................لو حلف لفعل حرام

  

  یمانفي األ فصل

  ٢٧٢ ـ ١٩٩

  ٢٠٠......................................................الیمین بالنیة

  ٢٠٣.........................................لو قصد غیر ظاهر اللفظ

  ٢٠٥.........................ال یأكل ما اشتراه زید:  ـ لو حلف١مسألة 

  ٢١٢..................................ال یأكل غدا:  ـ لو حلف٢مسألة 

  ٢١٧..........................ال شربت من الفرات:  ـ لو حلف٣مسألة 

  ٢١٩...............................ال أكلت رؤوسا:  ـ لو حلف٤مسألة 

  ٢٢٣...................................ال آكل سمنا:  ـ لو قال٥مسألة 

  ٢٢٥.........................ال آكل من هذه الحنطة:  ـ لو قال٦مسألة 

  ٢٢٩.......................................رةلف الوصف واإلشاختالو 

  ٢٣٢.................................. ـ لو حلف ال یأكل بسرا٧مسألة 

  ٢٣٤................................. ـ لو حلف ال یأكل فاكهة٨مسألة 

  



٣٨٣

  ٢٣٩........................ الكوزءال یشرب ما أن  ـ لو حلف٩مسألة 

  ٢٤٢............................. ـ لو حلف ال یأكل طعامین١٠مسألة 

  ٢٤٥................................. ـ لو حلف ال یأكل خال١١مسألة 

  ٢٤٦.................. من عطشءال شربت لك ما:  ـ لو قال١٢مسألة 

  ٢٤٩..........................ستدامة أو االءبتدا ـ الحنث باال١٣مسألة 

  ٢٥٦..............................ال دخلت الدار:  ـ لو حلف١٤مسألة 

  ٢٦٠......................... ـ هل الحلف یشمل بعد الخراب١٥مسألة 

  ٢٦٣................ال دخلت الدار من هذا الباب:  ـ لو حلف١٦مسألة 

  ٢٦٦............................. ـ حلف النفي یقتضي التأیید١٧مسألة 

  ٢٧٠...........................سم البیت یشمل الكعبةا ـ هل ١٨مسألة 

  

  في مسائل العقود فصل

  ٣٧٥  ـ٢٧٣

  ٢٧٣.....................باإلیجاب والقبولّ إال  ـ ال یتحقق العقد١مسألة 

  ٢٧٥..................... العقد إلى الصحیحإطالقنصراف ا ـ ٢مسألة 

  ٢٧٧.......................................یهب أن  ـ لو حلف٣مسألة 

  ٢٨١....................................... ـ هل یلزم المباشرة٤مسألة 

  ٢٨٨............................ زوجتهأخت ـ لو حلف تزویج ٥مسألة 

  ٢٩٠................................. ـ لو لم یعین الوقت لحلفه٦مسألة 

  ٢٩٢.................................سیاط ـ لو حلف ضرب ال٧مسألة 

  ٢٩٩...........................ال ركبت دابة العبد:  ـ لو حلف٨مسألة 



٣٨٤

  ٢٩٩........................................... ـ معنى البشارة٩مسألة 

  ٣٠١.........................أول من یدخل داري:  ـ لو حلف١٠مسألة 

  ٣٠٤.............................ال كلمت الناس:  ـ لو حلف١١مسألة 

  ٣٠٦................................. ـ هل المال یشمل الحق١٢مسألة 

  ٣٠٨........................سم الكالما ـ هل یقع على القرآن ١٣مسألة 

  ٣١٣....................................لفیح أن  ـ لو حلف١٤مسألة 

  ٣١٤.................................. ـ لو حلف لبس الحلي١٥مسألة 

  ٣١٧...........................تكنأال وط:  ـ لو قال لزوجاته١٦مسألة 

  ٣١٩..................ألقضین دین فالن إلى شهر:  ـ لو قال١٧مسألة 

  ٣٢٢......................یارخت ـ لو حلف لم یحنث بغیر اال١٨مسألة 

  ٣٢٧................................ الصادقةیمان ـ كراهة األ١٩مسألة 

  ٣٣٢.............................................الحلف كاذبا للضرورة

  ٣٣٤.......................................................الحلف تقیة

  ٣٣٧...................................................لتوریةهل یلزم ا

  ٣٤٣...........................................لو دفع المظلمة بالیمین

  ٣٤٥........................................ةء ـ الیمین بالبرا٢٠مسألة 

  ٣٥٥................................ من یمینهً ـ لو وجد خیرا٢١مسألة 

  ٣٥٨................................. ـ لو أعطى الكفارة كافرا٢٢مسألة 

  ٣٦٠.................................. غیر الثوبئ ـ ال یجز٢٣مسألة 

  ٣٦١.............................. عن المیت الوسطى ـ یعط٢٤مسألة 

  ٣٦٤....................................... ـ فروع في الیمین٢٥مسألة 

  ٣٧٧........................................................المحتویات

  




