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  : مالحظة

  .م١٩٨٨ هـ ١٤٠٩ترتيب الصفحات هنا يكون مطابقا للكتاب املطبوع يف دار العلوم بريوت لبنان عام 

  (( ))العناوين املضافة جعلت بني قوسني هكذا 

  

  

  

  

  

  الفقه

  الرابع والثمانوناجلزء 
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  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية هللا العظمى

  سيين الشريازيالسيد دمحم احل

  دام ظله

  

  القضاءكتاب 

  األولاجلزء 

  

  

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان



٤

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

ّمنقحة ومصححة مع ختريج املصادر ّ ُ  

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

  حارة حريك، بئر العبد، مقابل البنك اللبناين الفرنسي: العنوان
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  القضاء كتاب 

  األولء اجلز

  

  

  



٦

  

���﷽  

  

احلمد � رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف خلقه سيد� دمحم وعلى آله الطيبني الطاهرين، 

  .قيام يوم الدين إىل واللعنة الدائمة على أعدائهم
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  ))كتاب القضاء((

  

  .  ملن أراد االطالعًاليتسه، سلوب الشرائعأى تبناه علكوقد 

  

  ))عريف القضاءت((

ستعمل يو، شبهأيف دعاواهم ومرافعا�م وما   الناسنيم بكراد به هنا احلي، قصري �ملد وقد )القضاء(و

نفوذ أمر  أو ،)١(فقضاهن سبع مساوات: ان نفوذ خلق مثلكسواء ، يف معان متعددة جامعها النفوذ

: مثل يعالمإنفوذ أمر  أو ،)٢(ه�إّ إال تعبدواّال أ ك ربىوقض:  اخلمسة مثلحكاممن األ يشرع

تابكل يف اليسرائإبين  إىل نايوقض)٣(.  

ضة يمن فاتته فر :ومثل، معناه نفذت وحتققت )٤(ت الصالةيذا قضإف: مثل أن عرفي كوبذل

  . �ا يت�نفذها ويمعناه  )٥(ما فاتتهكقضها يفل

 إذ ،ر�هكي ذلذاد به دخوهلا حتت اجلامع اريبل ، نهايراد به املقابلة بيروه من تعدد املعاين ال كفما ذ

، والنهار، �ر الدمأمثل ما  حىت، نهايًابتداء التفاوت ب ين روإو، جامع واحدى املادة الواحدة تدل عل

  .ك ذلريغ إىل ،دة املاء�وز، دة النور�وز، دة تدفق الدم�ز، دة�لها من الوضوح والزك، والنهر

 واخللق األمرعالم والقول واحلتم وم والعلم واإلكاحلك، ديأز أو  عشرةستعمل يفينه إ اجلواهركفقوهلم 

  . للتأملًان حمالكما تقدم  إىل رجعيمل ن إ ،ك ذلري والفراغ وغمتاموالفعل واإل

  . )ًفعال أو ً قوالاألمروهو فعل (: ث قاليح، ر�هكما ذ إىل اشف اللثام أشاركولعل 
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ف يومنه أخذ التعر، املنازعات وحنوها إىل النفوذ �لنسبة هو معىن  فاملراد �لقضاء يف املقام،انكف يكو

ات يجبزئى ة الفتويملن له أهلً م شرعاكة احليما عرفه مجاعة والى عة علييف الشرنه إ( :ض قال�ره الركالذي ذ

 العامة ه الر�سةؤ ومبد،فائها للمستحقيثبات احلقوق واستة �نة من الربييأشخاص معى ة علي الشرعنيالقوان

  . )ته قطع املنازعةيوغا، اين والدني الدأموريف 

ة يأهل أن هيد علريف ّالإ و،فاتيخوند يف مطلق التعرما قاله اآلك، ف شرح اللفظيهذا التعر أن والظاهر

فالعبادات وحنوها خارجة عن مسرح ، اتيل اجلزئكالعلم ب إىل وال حاجة ،أيتيما سكه يخمتلف فى الفتو

ان ك، له  وال متويلًةينيحس أو ًوقف مسجدا أنه علميمل  فإذا ،شخصى م علكون احلكي أن ملزيوال ، القضاء

  . شخصى م علكس حبيل أنه مع ًم �حدمها قضاءكمر احلاأ

ال  أنه ماك، ه يف قباهلميدعيملن  ال، ةربعحد هؤالء األهذا أل: قوليأن ك، ينين عدم التعكمث من املم

 من ك ذلريغ إىل ،هيم فكللح يالقاض إىل جعانريهما فيأل أنه علم الطرفاني بل قد ال، ون منازعةكت أن لزمي

  . د به احلد التاميأرن إ سهكع أو طردهى ات عليراداإل

  

  ))بني احلاكم والقاضي((

ة فرقوا يسالم ملا دخلوا البالد اإلينيبالغرأن ّ إال ،واحد يصطالح الشرعيف اال يم والقاضكاحلامث إن 

 آخر إىل طوهاة أ�ي الغربنيوالقوان،  ومسوه القاضيإنسان إىل ة أ�طوهايسالمة اإلي الشرعرموفاأل ،نهمايب

ب الغرب يهو من أسال، نأ لشًالك، ذاكم كوحا م اجلزاءكح وحالم الصكجعل حا أن ماك ،مكومسوه احلا

 أموالضبط ك، ًأيضام ك احلشؤون من أكثر بل ويف ،شؤونل الكم يف كحي يسالمفالقاضي اإلّ وإال ً،أيضا

  . ما هو واضحك، هاريوغ  احلدودإجراءو، يتام األأمور وتويل، القصر
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، فرغ عنهيه ويضمي �لفصل واألمرتم يالقاضي  ألن ًمسي القضاء قضاء أنه  منكأما ما يف املسال

ة يم عبارة عن النسب اجلزئكاحلن إ هيقال علي أن نكميف، ه من منع الظامل عن ظلمهيًما ملا فكحى سميو

د ين الدار لزأ و،كلذا هذه زوجة هلذا ال أن مثل، ةي النسب اجلزئنيعيحيث إنه والقاضي ، نيما يف القوانك

: قوهلم أن ماك ،ك مأخوذة من ذلًأيضاة ي الشرعحكامن األأو، ًماكحاى سمي، كوما أشبه ذل، ال لعمرو

ل كأعم من  يم مبعناه اللغوكاحلاألمر أن ى منته، كت ذل�من صغرى م صغركح أو الشيء الفالين حق

  . نها عموم مطلقينه وبيفب، كذل

العام   أما الوايل،القاضيى هما عليلكطلقون يف، م والقاضيك احلانيفرق بياالصطالح قد مث إن 

ن إو، ًايقاضى سميفال ، ما أشبه من املصطلحات أو ،ريأم أو ،س مجهوريرئ أو ،ًاكملى سميللبالد مما 

  .ولعله صرف اصطالح مستحدث، ه لغةيه علإطالقصح 

م واملصاحل العامة من كاحلى ة علية شرعيوالنه إ( :ث قاليح،  الدروسإطالق كذل إىل أنه نظركو

م ك حلا)١(ًايم قاضكيقد جعلته عل فإىن :)عليه السالم(ولو ثبت مصطلح الدروس مشل قوله ، )اإلمامقبل 

صلى هللا (وقوله  ،)٢(أما احلوادث الواقعة :)يه السالمعل( بعد قوله كعن ذل يف غىن ناكن إو، ًأيضا البالد

مها من مباحث ريوغ) مكاحل( و)ديالتقل (تابكر�ه يف كمما ذ، مهاريوغ ،)٣(اللهم ارحم خلفائي: )عليه وآله

  . )الفقه(

   ةياملراد به الوال أن فالظاهر )٤(ايم صبكناه احليتوآ: أما قوله سبحانه
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فهو جمعول ، ً وعلماًماكح) عليه السالم( النيبى سبحانه أعط أنه ت من�ض اآل بعمثل ما يف، العامة

� إ داود �: ل قوله سبحانهيت من قب�م يف هذه اآلكفاحلا، مورعلم األي أنه ماكً ماكمن قبله سبحانه حا

   .)١(رضفة يف األي خلكجعلنا

  

  ))من شروط القضاء واحلكم((

 وزجي ال ،مبعناه اخلاص املراد للقضاء أو ، البالد والعبادشؤون أي تويل ، سواء مبعناه العاممكاحلمث إن 

عليه  (اإلمامكبواسطة  أو ،)صلى هللا عليه وآله (النيبك بال واسطة إليه األمرملن فوض هللا سبحانه ّإال 

ّ  إالوزجيال ،  � سبحانهكا ملحيث إ� شؤونالتصرف يف ال ألن كوذل، وبعدمها �ئبهما، )السالم

  . ًان املتصرف غاصباكّ وإال ،هجازت�

ى رضيرضوا مبا ال ي أن ق هلمحيد ال ي�م عبأل، هميوم علكالناس احملى رض يفكيال  أنه علميومنه 

  . موالهم

 يوص أو نيب ّالإلسة جي ال ًح قد جلست جملساير ش�: حي لشر)عليه السالم( نياملؤمن ريمأولذا قال 

   .ىفخيما ال  كل من أجازه النيبكشمل ي النيب يووص ،)٢(يشق أو نيب

 ني العامل �لقضاء العادل بلإلمامهي  إمنا ،ومةكاتقوا احل: )عليه السالم(ومثله قول الصادق 

   .)٣(يوص أو نيبك، نياملسلم

  

  ))قوانني البالد وحكم هللا عزوجل((

انت مستقاة من كما ّ إال زوجيفال  ي،عمل �ا القاضيوأن ، تسود البالد أن بجي اليت نيأما القوان

ها ي فكشي ال اليتت �من الضرور أنه  إىلضافة �،ةربع األدلة �ألك وذل، والعقلمجاعتاب والسنة واإلكال

  . مسلم
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ًدوا يف أنفسهم حرجا مما جينهم مث ال يما شجر بي فكموكحي ؤمنون حىتي ال كفال ورب: قال سبحانه

   .)١(مايسلموا تسليت ويقض

مة شرعوا هذا الء األكن و أوجمرد، الناسى ذه علين من هللا فأي مربر لتنفكيمل  إذا مكاحلمث إن 

   .يفكيالقانون ال 

  . ةيكثر األريغى ذه عليفما املربر لتنف، مةة األيثركالء ألك�م وإ: ًوالأه يرد عليذ إ

  . ًاليكل وكن وإم وكد هذا احليريل قد ال كواملن إ :ايو�ن

  . الءكل الوك شرعون اليالء ك الوةيأكثرن إ ً:و�لثا

س له يشيء �بت ل إىل ستنديمل  إذا مكاحل إذ ،لقداسة ملا أعطوه هم القداسة ايعطيماذا ن إ ً:ورابعا

  إىلضافة هذا �إل،ل مدة ومدةك نيم بكون احلريغيهم ا ولذا نر،الءكداء الوثبوت أل  ومن الواضح ال،قداسة

  . مكن فرض نزاهة احلاإم وكوجب عدم الوثوق بنزاهة احليواملصاحل ان كحاطتهم �لزمان واملإعدم أن 

من خواصه عدم نقض ن إ :فقال، ف القضاء بعض خواصهيبعض الفقهاء أضاف يف تعرمث إن 

 ،ًاي قطعًاليالف دلخين خالف اجتهاده ما مل إذه ويه من القضاة تنفريغى ب علجيبل ، ه �الجتهاديم فكاحل

ل كن جعل كمأّ وإال مسائلأل�ا ، في يف التعرمورعدم جعل أمثال هذه األ ىلاألون ك ل،ك ذلريغإىل 

  .  �مري وهو غ،كذلكمسألة 

�م إف، الء وقضاةكنفسهم وعلون ألجيانوا ك، مال االضطهادكو�م يف ك مع )هم السالميعل( األئمةو

  ب جي كذلكو، ةيه من الواليقدرون عليارسون ما ميانوا ك
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  . ن هم نوا�ميل الذالفقهاء العدوى عل

 )عليه السالم(وعلي ) صلى هللا عليه وآله(الرسول ك )هم السالميعل( نيده من املعصوميأما املبسوط 

من نصب الوالة ، ة العامةي املرتبطة �لوالمورل األك فقد فعلوا ،دهي يف مدة بسط )عليه السالم(واحلسن 

  . هاريواحلرب والسلم واملعاهدة وغ

ة يفاكان الواجب ك، عهميمج إىل صلحون للقضاء بدون حاجةي أفراد كان هناكن إ ف،انكف يكو

اقة يه الليل من فكان ك إذا  أما، منهمايفكفائي قبول الكمن الواجب ال أن ماك ،ة منهميفاكنصب قدر ال

وهذا هو الظاهر من ، عهم القبوليمجى ب علجي أنه ماك ،لهمكنصب  الوايل على فالواجب، هيلإًحمتاجا 

  .ننايه بيال خالف فنه إ :ض�بل قال الر. ةيفاكالى القضاء واجب علن إ :ث قاليح، ريلتحرا

ه استقامة نظام ي املتوقف عل،اإلمامة نصب ي من قاعدة اللطف املقتضكذلن إ( : اجلواهرإشكالو

عليه  اماإلمى اسة الواجبة عليمن الس نعم، املصطلح فائي �ملعىنكس هو من الواجب اليول، نساننوع اإل

  .ىفخيما ال كًدا هلما يؤهما بل ميًس ردا عليهذا ل إذ ، ظاهر الوجهريغ ،خلإ )السالم

مة  األمجاعبة يف اجلملة �ي يف زمان الغلإلمامابة يأهله حبق النى القضاء واجب عل(: ولذا قال املستند

 أو ًناية عيهلمن له األى لوجوب القضاء ع(: مث قال، )هي علنسان اإلعة لتوقف نظام نوينيبل الضرورة الد

  . المهكآخر  إىل )ًةيفاك

  :ةأربع أمورتاب يف كقد جعل الشرائع النظر يف هذا المث إنه 

   .ي الدعاوأحكامو، مك احلةيفيكو،  وآدابه،صفات القاضي



١٣

  

  )) وشرائطهصفات القاضي((

  

  يف الصفات: األول

ر شرائط كما ذأ، شروط ه العادليراد نصبه من قبل الفقي يشرتط يف القاضي الذي ):١مسألة (

  . ما هو واضحك، عنه فنحن يف غىن )عليه السالم( املعصوم اإلمامنصبه ي يالقاضي الذ

  

  ))شرط البلوغ والعقل((

  .البلوغ: األولالشرط 

  .العقل: والثاين

 وادعاه املستند ،حية واملفاتيفاك والكما عن املسالك، مجاعبل اإل، هماي وال خالف فإشكالبال 

  ً.ان مراهقاكنعقد القضاء للصيب ولو يفال ، ًأيضامها ريض وغ�والر

أما ، ًفهو خارج موضوعا يقضيف يكشعر في الشاعر من الصيب وا�نون ال رين غواستدل له �

 ولوجود ، البالغدلةمن األو�ن املنصرف ، ًايون ولكي أن صلحيف يكه في علشعر فهو موىليالصيب الذي 

  . ًرجالى سميالصيب ال  أن مةيبضم، له  الصىبكاشرتاى ل عليوال دل، ت� من الروالفظ الرجل يف مجلة

  . ًأيضاً من بلغ قبل ساعة مثالى صدق عليالرجل ال ن إ :قاليال 

ع يصحة مجى  علمجاع اإلكذلى دل عليما ك، حكاماأل عيالشارع اعتربه مبنزلته يف مج: قالينه أل

  .ه املنوطة �لرجالأمور

  ، نياملكانوا ك�م ألوضوح ، )هم السالميعل( يواملهد مامة اجلوادإو ىيحيوى سي بنبوة عكلنقض ذي وال
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ه يف حال صباهم امتحان الناس يف ءمناأولعل وجه جعلهم هللا سبحانه ، هميفال حمل هلذا البحث ف

 ،فقراء) السالمعليهم (اء ينبون غالب األك يف كما قالوا بذلك ،رضون �م أم الي هل ،وبعد زما�م زما�م

  . هنا  مما هو خارج عن حبثناك ذلريغإىل 

ونه قبل وبعد ك إذ ، يف قضائهال �س أنه فالظاهر، مجع الشروط إذا فاقتهإًدوارا يف حال أأما ا�نون 

  .خالف املفروض إليه نأطميفالقول �نه ال ، ًة فرضايهلرجه عن األخيال ً  جمنو�كذل

ًذا ا�نون مطلقا ك و:قال ألنه ي،دواره هو حالة جنونه األيمة من نفراكمراد مفتاح ال أن والظاهر

  .ما هو واضح كيدوبان انصراف فهو ك ولو ، �مريل عنه غيواحتمال انصراف الدل، ً�ًمطبقا وأدوار

ذا مل إ و، يف عقله استصحب احلالة السابقةكش إذا  أنهماك ، العدماألصلان ك يف بلوغه كولو ش

ث يح،  عدم نفوذ القضاءأصالة أو ،ما خرجّ إال نسان الصحة يف اإلأصالةسابقة فهل املرجع علم احلالة الي

  :  احتماالن،ن أصل الصحة يف مثل املقام�علم جريعلم �ملوضوع ومل يمل 

  . الصناعةى مقتض: األول

اط يرع االحتوالفروج والدماء مما علم من الشا ةريثك الموالً خصوصا يف األ،اطياالحتى مقتض: والثاين

  .هايد فيكاأل

ما ادعاه ك ،م الأ، نيأحد اخلصم أو ما ادعاه هوك، حال القضاء ًامالكان كهل  أنه ولو اختلفا يف

 الصحة أصالة إىل ويف االستناد، ثبت حتقق املوضوعي حىت، ليالدل إىل مالك الياحتاج مدع، خراخلصم اآل

  . الم السابقكال

لقاعدة ، فالظاهر قبول قوله،  عاقلريغ أو  �لغريان غكل القضاء حانه إ :يقال نفس القاض إذا أما

العقالءإقرار )ن اخلارج منه ما لو اعرتف يف حال مل نعلم إف ،)١  

                                                

 



١٥

  . تاب احلدودك ر�ه يفكما ذك ،م الأ نه �لغ وعاقلأ

  . شملهي العقالء إقرارل ي دلإطالقف، نيف حال عقله وبلوغه اآل يدعيأما وهو 

  

  ))سالمشرط اإل((

  .سالماإل ومن شرائط القاضي

عل جيلن  إىل ضافةه �إليدل علي؛ ومجاعهم اإلريرهم وغكنف ذاآل ه مجلة من الفقهاءيعلى وقد ادع

 رواه يف الوسائل يف �ب يالذ )صلى هللا عليه وآله(وقول رسول هللا  ،)١(ًالي سبنياملؤمنى ن عليافركهللا لل

 همايورد عليان رمبا كن إو، ما استدل �ما يف اجلواهرك ،)٢( عليهىعلي علو والي سالماإل: رثموانع اإل

 ،د جوازهي بعري غكوذل، فار أنفسهمكالى ًافرا علكًا ي قاضعل الوايلجي أن انكمإل ى،�ما أخص من املدعأ

  . همري وغنيعل للمؤمنجي يالمهم يف القاضك أن والظاهر

 ،ي جوازهضفار تقتكافر للكال يذور يف جعل القاضم الشرعي مع عدم حمكة احلايفوال، انكف يكو

 ر�ه يفكده ما ذيؤيو، ن به �سكي مل كالصالح يف ذلى رأ فإذا ،عمل ما هو صالحي أن بجيم كاحلاألن 

  . أهل ملتهم إىل رجعهمي أن فار لهكراجعه ال إذا يسالمم اإلكاحلا أن من هريوغ تاب احلدودك

عل جين أك ،نهم أم اليان من جنس دكسواء ، فاركالى افر علكعل الجي أن صحيهذا فى وعل

  . ل املصلحةي دلطالق إلك وذل،ك ذلريغ إىل ،الوثينى وا�وسي عل، النصراينى عل يهوديال

                                                







١٦

 تقتضي عدم لزموهمأقاعدة  ألن ،نيمكن املتحايخالف دى عمل علي أن ق للمنصوبحي ال، نعم

  . نهي دريز النصب من غجيمل ، هيه يف قاضينه علي دريسلط غت ىب�نه يان دك فإذا هيوعل، نهمياملساس بد

وقد  ،يسالمم اإلكطاعتهم للحاإق هلم عدم قبوله بعد لزوم حي مما ال كهم فذليأما نصب املسلم عل

انوا كفار كال أن مع، ني نصب القضاة املسلم)عليه السالم(وعلي  )صلى هللا عليه وآله(ة الرسول ريان سك

  . لزموهمأل ية ختصص دلريفهذه الس ً،أيضاراجعو�م ي

  

  ))شرط اإلميان((

فقد ، انهميإاعتبار ى  ما دل عل،ما تقدم إىل ضافة�إل،  القاضيإسالماشرتاط ى دل عليف، انكف يكو

 أن  بعد،ما يف اجلواهركت مذهبنا � بل هو من ضرور،قضا�م إىل عن املرافعة يتواترات النصوص �لنه

  . هي علمجاعهم اإلريرامة واملستند وغكلح ومفتاح اية واملفاتيفاك والكاملسالى ادع

نه يان بكيف رجل : قال، )عليه السالم(  أيب عبد هللاعن، رييب بصأعن ، خ الثالثةياملشاى فقد رو

ان ك ،هؤالء إىل رافعهيأن ّ إال ىبأف، نهينه وبيم بكحيخوانه لإرجل من  إىل فدعاه، راة يف حقأخ له مما نيوب

 دونيري كنزل من قبلأ وما كيلإنزل أ�م آمنوا مبا أزعمون ين يالذ إىل مل ترأ :عز وجلن قال هللا ية الذمبنزل

  .)١(فروا بهكي أن مرواأوقد  الطاغوت إىل مواكتحايأن 

   .يت�وما  ثناي حدىروو مكرجل من ىلإ  مثل،ها مما تقدمريغإىل 

هما يعل( نياحلس علي بن عن، ا رواه عطاء بن السائب مل،امهمكة جاز مراجعة حيانت التقك إذا ،نعم

  هم أحكامئمة جور فاقضوا يف أنتم يف كإذا  :قال، )السالم

                                                

 



١٧

   .)١(مكًا لريان خكنا حكامن تعاملتم �إ و،م فتقتلواكنفسأوال تشهروا 

ا يهفأن   اليةهم مسنونة من �ب التقأحكام أن انأراد به بي ن تعاملتمإو: )عليه السالم(وقوله 

 إىل ًآمنا يت� أم من رييف النار خى قيلأفمن  يلبل هو من قب، يل التفضريس املراد من خي ول،املصلحة

  . هريغ

  . اختلفوا يف املذهب أم اتفقوا، املؤمنريغى  علًاي املؤمن قاضريم جعل غكظهر ح ومما تقدم

 من يس�س لأى ذهب عل مريًا من غيصب قاضين أن ىيسالمم اإلكق للحاحيال  أنه ما ظهرك

  .لزموهم مبا التزموا بهألقاعدة ، ي القاضكمثل ذل مذهبهم قضاء

  

  ))شرط العدالة((

 يةفاك والك من املسالمجاعاإل ي دعاويهبل عل،  وال خالفإشكالبال ، ومن شرائط القاضي العدالة

 ياإلمام الفاسق رقصوى  والفتو املعلوم من النص: ويف اجلواهر،همريرامة واملستند وغك ومفتاح اليحواملفات

  . يةه عن مرتبة الوالري عن غًفضال

  :دلةاعتبار هذا الشرط مجلة من األى ل عليدو

ًان القضاء مشروطا ك، ًان اخلرب مشروطا �لعدالةك فإذا ،القضاء أهم من اخلرب أن يب بتقر، النبأيةآك

   .أوىل يقبطر

  .شبهة ون بالك ريهخذ برااأل ألن ،ونك الريةو�

  . اتقوا الفاسق من العلماء :ومبا رواه اخلصال

 ،هل تعرف الناسخ من املنسوخ :ٍ لقاض)عليه السالم( ني املؤمنريقال أم، ةيعومبا عن مصباح الشر

  .)٢(ىمث التقو:  يف الشرائط)عليه السالم(قال  أن إىل

  ى ن من عصإف ،انت مالزمة هلاك، رفع من العدالةأن كمل تن إ ىالتقو أن ومن املعلوم

                                                

 





١٨

  .ًايمتقى ميسدم ال ينًعمدا ومل 

عرفوا من فقهائهم  إذا متناأ عوام كذلكو :يل طويثيف حد )عليه السالم( اإلمام رييف تفس يواملرو

 ينود الذيهفهم مثل ال، مثل هؤالء الفقهاء فمن قلد من عوامنا): عليه السالم(قال  أن ىل إالفسق الظاهر

ى ًخمالفا عل، هينًا لدظحاف، ًان من الفقهاء صائنا لنفسهكفأما من ،  لفسقة فقهائهميدل�لتق ذمهم هللا تعاىل

 هميعة ال مجيعبعض فقهاء الشّ إال ونكي ال كوذل، لدوهيق أن فللعوام، مر موالهًا أليعمط، هواه

   .)١(يثاحلد

ال ، العدالةى ل علدا أنه يدتاب التقلك ر� يفكوقد ذ، فقهائنا معمول بهى  مقبول لديثوهذا احلد

ه إن: اليقفال ، والقضاء ايواملستفاد منه أعم من الفت،  منهما بعضًالكما قال بك، وال أقل منها  منهاأكثر

ل مفت ك فً،اصطالحاّ إال هماينن الفرق بكيولذا مل ، اي نوع من الفتًأيضاالقضاء  ألن كوذل، ايخاص �لفت

  . تيفن مل إض مفت وال قكو، ضيقن مل إقاض و

ون كي ًا حىتيون القاضي قاضكي أن بغيينال : قالنه إ ،)عليه السالم( علي عن، يروما رواه التحر

   .)٢(اف يف هللا لومة الئمخيال ، لباب ذوي األريتشيس، ان قبلهكعامل مبا ، يمحل، يفعف:  مخس خصاليهف

العامل ، لإلمامهي  إمنا ةومكن احلإف، ومةكاتقوا احل: )عليه السالم(قال ، ان بن خالديمة سليحوصح

   .)٣(نيب يوص أو  لنيب،ني العادل يف املسلم،�لقضاء
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١٩

 )صلى هللا عليه وآله( ن النيبإف ،نيب ي وص)م السالميهعل(املنصوب من قبلهم  يالقاض أن وقد تقدم

: قال ،كؤومن خلفا  رسول هللا� :يلق ،ياللهم ارحم خلفائ :)صلى هللا عليه وآله( قال يثح، بهى أوص

وسنيت ييثون حديرو يتون من بعد� ينالذ)١(.   

لوا كوال �: عز وجليف قول هللا  قال أنه ،)ما السالميهعل(عن جعفر بن دمحم ، وخرب الدعائم

 عز وجلهللا ن إ : مث قالمث الناس �إلأموالًا من يقلوا فركام لتأكاحل إىل م �لباطل وتدلوا �اكينم بكأموال

لو  أنه أما، هل اجلورأم اكح نه عىنكول، هل العدلأام كن حيعمل  أنه أما، ورونجيً اماكمة حأليف ا أن علم

ام أهل اجلور كح إىل افعهيرأن ّ إال يهعل ىبأف هل العدلأام كح إىل فدعاه، رجل حقى م علكحدان ألك

�م آمنوا مبا أعمون يز ينالذ إىل مل ترأ: عز وجلوهو قول هللا ، الطاغوت إىل مكان ممن حتاك،  لهاضويقل

  .)٣(يةاآل )٢(كيلإنزل أ

  .ت مذهبنا�بل لعله من ضرور، ضر بعد االتفاقيخبار ال يف بعض هذه األ سنادوضعف اإل

  . دها املتتبعجي اليتت � من الرواك ذلريغإىل 

ه منهما ونكملا تقدم من جواز ، نيفار واملخالفكجل الاملنصوب أل ي القاضريالعدالة شرط يف غمث إن 

تربو�ا يع هم اليتما �لصفات يهون قاضكي أن يةفاكوالظاهر ، مايه نعتربه فيالذ ن العدالة �ملعىنكميمما ال 

   .)٤(لزاممن �ب قاعدة اإل، ميهيف قاض

                                                

 



 

 



٢٠

  

  ))شرط طهارة املولد((

 يحت واملفايةفاك والك ادعاه الروضة واملسالالذي مجاعاإلى  عل،رتط يف القاضي طهارة املولديشو

  .رامةكومفتاح ال

  . ان وقلنا بهكن إ ،مامته وشهادتهإاملنع من ى ما دل على وفحو، يك احملمجاعالعمدة اإل: ويف اجلواهر

 من يدر�ه يف �ب التقلك ملا ذكوذل، يهظهر من املستند نوع تردد فيان كن إو، الالزم االشرتاط: أقول

نه ال  �شكال واإل،كهنا إليه ملعناأما ك، �ب واحدوالقضاء من ى الفتو أن بعد ظهور، ت فراجع�الروا

 النقص ختلفه ال كل �قص خلقة املوجب ذلكن إ ف، واردريغ )١(ىخرأال تزر وازرة ورز و، ذنب له

  الً،سبباى ون من عمكه بدون ريمي غيعن من إ ف، له هذا التخلفكومع ذل، انيح من األريثكذنب له يف 

  . رمحي كومع ذل،  املشروطة �لبصرمور من األريثكرم عن حيما ك، تابةكجل التخدم أليس

والقضاء ى بعاده عن الفتوإة يعحظ يف الشر، لوكذلكونه كن ولد الز� الظاهر إف، ذا يف املقامك

 الناس رييوجب تعي ًإنسا�ون كيال  أن والالزم، ذاكم يه وقاضني املسلميمًا �ن زعري تعييهف ألن ،مهاريوغ

  . بسببه

  . ـسر اخلاءكب ـ ةيًا عن املنفرات اخللقيدبع )عليهما السالم (اإلمامون النيب وكي أن زميلولذا 

ض املسري الذي ياملرك، رتبه أحديقال   حىتيةراهة االجتماعكاج من اليحاطة للز� بسإويف هذا اجلعل 

  .ن هو سبب مرضهكين مل إو، إنسانبه رتيق ال

  . يعه من فلسفة هذا التشرريوغ يدتاب التقلك ر�ه يفك مما ذك ذلريغإىل 

   مع شهرة ،ًاي واليهد بن أب� ز)عليه السالم( ي عل جعليفك أنه كر� هناكوقد ذ

                                                





٢١

  .نه ولد الز�أ

ا ال يمز له قبول املنصب فجيولد ز� مل  أو ،فاسق أو ،افرك أنه علم القاضي من نفسه إذا  أنهوالظاهر

 منع الشارع من شيء فإذا ، االمتناعني املنع وبني للتالزم بكلوذ، يه الناصب �ذه الصفات فيهلم الفقيع

ً فهم منه عرفا، ذاكان ك دخول ميدال متنحوا لز: هيدلعب قال املوىل إذا ًمثال، ان الزمه العريف لزوم االمتناعك

 قدام الفاسقإالم يف هذا املبحث قد تقدم يف مسألة كوبعض ال، خلهيد أن ق لهحيفال ، ره دخولهكيأنه 

  .  فراجع،شهادة الطالقى قدامه علإلمون فسقه ويع ال ينمامة الناس الذإى عل

  

  ))شرط العلم واالجتهاد((

  .رامةك ومفتاح اليح واملفاتيةفاك والكما ادعاه املسالك، ًاإمجاع رتط يف القاضي العلميشو

 يك وحمنياألول بل عن ظاهر،  يف اعتبار العلميبال ر ويف اجلواهر،  ظاهريهويف املستند الوجه ف

  . كالم يف ذلكأيت الين سكول، في التجزيكيفال  اعتبار االجتهاد املطلقى  علمجاعاملعتمد اإل

  : ةربع األدلةاشرتاطه األى  عللديف، انك يفكو

َومن مل حيكم مبا أنـزل هللا فأولئك هم الكافرون: قوله سبحانه، تابكفمن ال ُ ُ
ِ َ ُْ ُ َ َِ ُ ََ ُ َْ َ ْْ َِ َْ َ ْ َ َ)١(.   

َومن مل حيكم مبا أنـزل هللا فأولئك هم الظالمون :وقال ُ َ
ِ َّ

ُ ُ َ َِ ُ ََ ُ َْ َ ْْ َِ ُ َْ َ ْ َ)٢(.   

َومن مل حيكم مبا أنـزل هللا فأولئك هم الفاسقون: وقال ُ َِ ِْ ُ ُ َ َ ُ ََ ُ َْ َ ْْ َِ ُ َْ َ ْ َ َ)٣(.   

َإن هللا �مركم أن تـؤدوا األما�ت إىل أهلها وإذا: وقال سبحانه ِ ِ ِ
َ َ

ِ
ْ َ ََ ِ َ َ ُ َُّ َ ُ ْ ْ َُُ ْ ْ حكمتم َّ ُ ْ َ َ  

  

                                                

 

 





٢٢

ِبـني النَّاس أن حتكموا �لعدل ْ َ ْ ِ ُ ُ َْ ْ َ ِ َ ْ َ)١(.   

َ� أيـها الذين آمنوا كونوا قـوامني � شهداء �لقسط وال جيرمنَّكم شنآن قـوم على أال : وقال سبحانه َ َُ َََ
ٍ
ْ َ َُ ََّ َ ُ ُْ ُ َ َ َِ َْ َ

ِ ِ
ْ
ِ ِْ ِ َ َ َ

ِ
َ ُ َ

َّ ُّ

ُِتـعدلوا ْ َ)٢(.   

ِ� أيـها الذي: وقال سبحانه َّ َ َُّ ِن آمنوا كونوا قـوامني �لقسط شهداء � ولو على أنـفسكم أو الوالدين َ ْ َ َِ ِ
َْ َِْ َْ ُ

ِ ِ ُِ ُْ ََُ ََْ
ِ

َ ُ ُْ
ِ َ َّ َ َ َ

َواألقـربني إن يكن غنيا أو فقريا فا� أوىل �ما فال تـتبعوا اهلوى أن تـعدلوا وإن تـلووا أو تـعرضوا ف َ َ ً َُ ِ ْ ُْ َ َ َْ ْ َْ َ َ َُ َْ ْ ْ ِْ ِ
َ َ َُِ ِ

َْ ُ َِّ َ ِ ِِ َ َُّ ً َّ ْ َُ َ ِ
َ َإن هللا كان ْ َ َ َّ ِ

ًمبا تـعملون خبريا ِ َ َ ُ َ ْ َ َِ)٣(.  

  . لزوم العلم يف القاضيى ولو �لتالزم عل ت الدالة�ها من اآلريغ إىل

  .فقد عرفته مجاعوأما اإل

  .  علمرياء بغضقبح القى يرنه وأما العقل فأل

 فىتأمن  :ةيديب عبأ يف خرب )عليه السالم(فقد قال الباقر ،  من حد التواترأكثرف، ت�وأما الروا

   .)٤(اهيوحلقه وزر من عمل بفت، ة العذابكومالئ ة الرمحةكمن هللا لعنته مالئى  علم وال هدريالناس بغ

وال ى  علم وال هدريبغ: أما قوله سبحانه، ون له حجةكي أن ىواهلد، ًلم وجدا�يع أن العلم: أقول

   . هللا تعاىلنزلأتاب ما كوال، السنةى  فاملراد �هلدريتاب منك

 أن ك�اأ ، الرجالكما هاليه فني عن خصلتك�اأ:  يف خرب املفضل)عليه السالم(وقال الصادق 

   .)٥(الناس مبا ال تعلم  هللا �لباطل وتفيتينتد

   ك�إ: )عليه السالم(  أبو عبد هللاقال يل:  قال،الرمحان بن احلجاج وعن عبد

                                                

 

 

 

 





٢٣

   .)١( مبا ال تعلمينن تدأو، كيالناس برأ تفيتأن  ك�إ، ك من هلكما هليهفف، نيوخصلت

وما مل تعلموا فقولوا هللا ، ما علمتم فقولوا:  قال،)عليه السالم(عن الباقر ، رجاء أيب د بن�وعن ز

   .)٢( السماءنيا أبعد مما بيهر فخي يةتزع اآلينالرجل ن إ ،أعلم

، ةأربعالقضاة :  قال)عليه السالم(  أيب عبد هللاعن ـ  واملقنعةيهايف والفقكما يف الك ـ رفعه، يهوعن أب

لم فهو يع جبور وهو ال ىورجل قض، لم فهو يف الناريعجبور وهو ى رجل قض، وواحد يف اجلنة ثالثة يف النار

   .)٣(لم فهو �جلنةيع�حلق وهو ى ورجل قض، لم فهو يف الناريع�حلق وهو ال ى ورجل قض، يف النار

م ك وحعز وجلم هللا كمان حكم حكاحل : ـ الثالثةيخما رواه املشاك ـ ) السالمعليه(وقال الصادق 

   .)٤(يةم اجلاهلكم حبكم هللا حكخطأ حأ فمن ،يةأهل اجلاهل

لمون يعولوا ما يقأن  :قال ،العبادى  ما حق هللا عل)عليه السالم(جعفر  أ�  سألت: قال،زرارةى ورو

   .)٥(لمونيعفوا عند ما ال يقو

ى السائر علك ةري بصريغى العامل عل: وليق )عليه السالم(  أ� عبد هللامسعت: يدل طلحة بن زوقا

   .)٦(ًبعداّ إال ريه سرعة السيزيدال ، يق الطرريغ

  . ةريثكت ال�ها من الرواريغإىل 

                                                

 



 

 

 





٢٤

  

  ))هل االجتهاد املطلق شرط((

ًون القاضي جمتهدا مطلقاكي أن بجيهل  أنه الم يفكمنا الإ بل عرفت ادعاء ،  قال به املشهورماك ً

  .يه علمجاعاإل

بل هو ظاهر ، وهو الظاهر عن القواعد والدروس: عن السرائر قال نقله املستند ي،التجز يفكيأو 

  .النافع والشرائع

هم أحكامان عنده كال �ندراج من يقبل قد (: قال، ما هو ظاهر اجلواهرك ،يدالتقل حىت يفكيأو 

 أن ىلإ )ًما �حلق والقسط والعدلكان حك الناس نيم �ا بكوح، يح الصحيدالتقل  أو،يح�الجتهاد الصح

م قاصرون عن يهلإ ممن أمر �لرتافع )صلى هللا عليه وآله( يف زمن النيب يناملوجود أن ىعيدبل قد (: قال

قصور من علم ى  فدعو،)صلى هللا عليه وآله( الناس مبا مسعوه من النيب نيضون بيقمنا إو، مرتبة االجتهاد

بل ظاهر  .يل عن الدلية ا�تهد من منصب القضاء مبا علمه خاليدبتقل أو ، مشافهةحكاممجلة من األ

ظهور ى ًبناء عل، ةيبونصب خصوص ا�تهد يف زمن الغ، القطع خبالفهاى ن دعوكمي بل ، خالفهادلةاأل

  ). ريعدم جواز نصب الغ يتضيق ال يهالنصوص ف

 نيللمجتهد نصب مقلده للقضاء ب أن ،عموم هذه الر�سةى ًبناء عل كرة ذلفتظهر مث( :قال أن ىلإ

مهم كوح، مهمكم جمتهده حك وح،م جمتهدهكمه حكون حكي ف،الناس بفتاواه اليت هي حالهلم وحرامهم

د نصوص الباب ل من سرى ك لدكوضوح ذلى فخيوال  .هللا تعاىلى  راد عليهوالراد عل ،م هللا تعاىلكح

ًا من هذه الشرائط ريثك أن احتمال ًخصوصا مع، اتيون من القطعكياد كبل ، هاري الوسائل وغا�موعة يف

  ).للعامة

ً  خصوصا، بل لعل احملقق عند� خالفها،حتققهاأ قد مسعتها فلم اليت مجاعاإلى وأما دعو (:قال أن ىلإ

  :  ثالثةًقواالأ يف املبسوط يف املسألة يخ عن الشيحيف التنقكى ح أن بعد



٢٥

آخر  إىل )األول ولعل خمتاره ،جحيربفتواهم ومل  يضيقو العلماء تفيتيسو ًايونه عامكجواز : أوهلا

  . )رمحه هللا( المهك

ً ا�تهد مطلقا رينفي قضاء غ(  ـرتطون االجتهاديشي من ـ أ )ان مرادهمكن إو(: وقال يف املستند

 يةفبعد ما علمت من عدم حج،  احلييد بتقليتللم أو ،ةات الواقعي جزئيعالعادل املقلد للحي يف مج حىت

جمتهده ى علم فتو إذا املقلد ألن ،دلة األكلم ضعف تليع ،العلم علم إىل ين الظن املنتهأو  املنقولمجاعاإل

مه ولو كح ألن ،م هللا يف حقهماكلم حيعا�ا ي وجزئيه من مقلدني متنازعني واقعة حادثة بيل تفاصيعيف مج

 ،م الشارع يف حقهماك املقلد عارف عامل حبك فذل،ايهلإ �لنسبة يةواحلج معلوم االعتبارنه كًان مظنو� ولك

، خالفهى  علمجاعحقق اإليتأن ّ إال ،األصلًم خارجا عن حتت ك �حلًخبار املتقدمة عاملاًون مأذو� �ألكيف

 يه منهم �لفقريثكعرب  و،ادفهيرما  أو ر ا�تهدك عن ذية القدماء خالأكثرلمات ك ويفك،  حمققريوهو غ

قدس  (ما صرح به والدي العالمةك، ًايدمن أخذ املسائل ولو تقلى  علاألولا يف الصدر يمس احملتمل صدقه

جوبة سؤاالته جبواز املرافعة أ يف ينبعض علمائنا املعاصر ولذا أفىت. ين ا�تهديسنأو صول األيديف جتر) سره

 إىل ،)املشهور إىل ونسب عدم اجلواز، ًايدة املتعلقة �لواقعة تقليقدق املسائل اليعللعامل العادل املطلع جبم

  . المهكآخر 

  .ما من الفائدةيهالمهما بطوهلما ملا فكوقد نقلنا 

 الناس يفلك وت،ف�رواألى وم بقدر القريال إىل سالم من أول اإلين عدم توفر ا�تهدك ذليدؤيو

   إىل �لرجوع



٢٦

 عن مذاق يدم بعك مثل هذا احليعوتشر، بل الغالب تعذره، رج والعسر من أعظم أقسام احلينا�تهد

  .  البعديةالشارع غا

ها من ييدتقى  عليل وال دل،ًايدل عارف �ملسائل ولو تقلك تشمل يث مطلقة حبدلةاألن إ :واحلاصل

  . فالالزم القول �جلواز، إمجاع أو نص

  

  ))شرط االستيذان لغري ا�تهد((

 اليت ني املسلمشؤون ل)م السالميهعل(املنصوب من قبلهم  ألنه ،ذان ا�تهدياستالظاهر وجوب  نعم

   .)١(ياللهم ارحم خلفائ: )صلى هللا عليه وآله(فقد قال ، منها هذا

  .)٢(نايث حدةروا إىل فارجعوا: )عليه السالم(وقال 

  . مسألةية مرتبطة �ية روايةأهم يف أن نكميجمرد احلافظ ال  إذ ،نياملراد الرواة الفاقه أن وضوعبعد 

ون كي ال يلة الذينوبقر، لدوهيق أن ام للعوف :قوله ىل إان من الفقهاءكمن  ):عليه السالم (وقال

  . ك ذلريغ إىل ، ا�تهديهاملراد �لفق أن ىخر علأ شواهد يةبل يف الروا، نيالعام حىت) الفقهاء (املراد من

عليه  (اإلماممث  )صلى هللا عليه وآله( الرسول شؤون من منصب القضاة أن  إىلضافةهذا �إل

 يةفاكفاحتمال ال، )عليه السالم(ته يب �ئبه الذي هو ا�تهد يف حال غشؤونونه من ك يدؤيمما ، )السالم

القاعدة ما ى  فمقتضيهوعل،  ظاهر الوجهريغ ـ الم املستندكظهر من ما يكـ ى العادل العارف �لفتو يمللعا

  . واهرقاله اجل

  

  ))أدلة من يشرتط االجتهاد املطلق((

  : ةربع األدلةفقد استدل له �أل، أما القائل بوجوب االجتهاد املطلق

  .لميعوال  ظناملقلد ي أن ةيمبضم، ت العلم�آ فب،تابكأما ال

   فقد عرفت مجاعوأما اإل

                                                

 





٢٧

  .دعواه

  . مكحلاى در عليقات املسائل فال ي خصوصمييزن املقلد ال وأما العقل فأل

  : توأما السنة فربوا�

 يوص أو نيب، ني العامل �لقضاء يف املسلملإلمامهي  إمنا ،ومةكاتقوا احل: ان بن خالديممثل خرب سل

  . ا�تهد املطلقريغى طلق عليال ) العامل �لقضاء( أن ةيمبضم .)١(نيب

� أو، مكيعل �م حجيتإف، نايثحادرواة أ إىل ايهأما احلوادث الواقعة فارجعوا ف: )عليه السالم(وقوله 

ظاهره حيث إن ) علماء البلد ( العموم مثليفيدمجع مضاف وهو ) نايثحادأرواة  (نإف. ميهحجة هللا عل

  . العموم

وعرف ، ونظر يف حاللنا وحرامنا، نايثحدى رو م قدكرجل من إىل انظروا: ويف مقبولة ابن حنظلة

م هللا كمنا حبإف، بل منهيقمنا فلم كم حبكح فإذا ً،ماكم حاكيعلته علقد ج ينإف، ًماكفارضوا به ح، ناأحكام

   .)٢( ��كحد الشرى وهو عل ،هللا تعاىلى الرد علكا ينوالراد عل، ا رديناستخف وعل

عليه ( ني املؤمنريمأقال  أنه ،ى املدعمجاعواإل ة املنجرب ضعفه �لشهرة احملققةيعوما رواه مصباح الشر

 يف عز وجلمراد هللا ى شرفت علأفهل : قال، ال: قال ، الناسخ من املنسوخهل تعرف : لقاض)السالم

معرفة القرآن وحقائق  إىل تاجحي  واملفيت،تكت وأهلكهلً إذا :)عليه السالم(قال ، ال: قال ،أمثال القرآن

 مث حسن يهاختلفوا فوما ، يهمجعوا علأصول ما أى  واالطالع علمجاعداب واإلشارات واآلالسنن وبواطن اإل

   .)٣(ىمة مث التقوكمث احل، مث العمل الصاحل، ارياالخت

  ،  الواقعةيزدر من متيق ا�تهد املطلق ال ري �ن غدلة هذه األيدورمبا أ

                                                

 

 





٢٨

 يتيف أنه لميعفال ،  مطلقريغ أنه لفرض، يهلإصل يمل  ي عقليلدل أو إمجاع أو يةروا أو ية آكفلعل هنا

  .بعلمى لزوم الفتوى ت الدالة عل� ملا تقدم من الروا،بعلم يتيف أنه لمعي أن مع لزوم، بعلم

واحد يف اجلنة ، القضاة ثالثة: قالنه إ )عليه السالم( علي  منها ما رواه الدعائم عناليتو، هاريولغ

 ورجل عمل ، يف الناركخطأ يف القضاء فذلأ ورجل ، يف الناركً رجل جار متعمدا فذل،واثنان يف النار

  . )١( يف اجلنةك�حلق فذل

  .خرأ يةوجوه اعتبار ىلإ

اجتهاد ن إ :قلنا ،ظننه إ :يلن قإو، ت العلم مطلقة تشمل علم املقلد�آ إذ ،ىفخيل ما ال كويف ال

، ًونه جمتهداكأصل لزوم ى ن سلم داللتها علإو، االجتهاد املطلقى ا عليهداللة ف مث ال.  ظنًأيضاا�تهد 

ال تقف ما :  مثل،ت العلم� عن آيدومسألة التقل  اخلرب الواحدية حجن يف مسألةويصولوقد أجاب األ

  . المهمك فراجع ،مهاريوغ )٣(الظنّ إال بعونيتن إ و،)٢( به علمك ليسل

ن كينه حمتمل االستناد لو مل إ فمجاعبل لو سلم اإل، إمجاعنه ال أو، فقد عرفت حاله مجاعوأما اإل

  . ة مثله حبجيس ول،معلومه

ا يه جمتهد متمرس فني وب، مقلد متمرس يف املسائل عن قول ا�تهدنيفرق بأي نه إ يهفف وأما العقل

  . )م السالميهعل( نيعن قول هللا واملعصوم

   أما، ًايدتقل أو ًمل العامل اجتهادايش )٤(العامل �لقضاءن إ ايهفف وأما السنة

                                                



 

 





٢٩

 ألن ،يثاحلد وي معىنيرواملقلد ، رواة معناه أو ثي رواة لفظ احلدنيفرق ب أيف) يثحادرواة األ(

  . يثحاداأل معاينّ إال ولون يف فتاواهميقالفقهاء ال 

  .ظهر اجلواب عن املقبولةيومنه 

 الذي ال يف الضعيث ال جترب احلديةن الشهرة الفتوائإ ف، وال جرب له،يفة ضعيعوما يف مصباح الشر

يف قبال  أنه فظاهره ثبتن إ )عليه السالم( اإلمامالم ك أن  إىلضافة�إل، ما حقق يف حملهك، ايهلإتند يس

  . اسات واالستحسا�ت وما أشبهيعملهم �لق

  .ورك املذيد عرف حال املؤكومن ذل

  

  ))أدلة من يشرتط االجتهاد املتجزي((

م �إف، ل بلزوم قضاء املطلقيقن مل إو، يف االجتهاد يرتط التجزيش من أدلة ظهر اجلواب عن كوبذل

عليه (  أبو عبد هللاقال: قال، رم اجلمالكة سامل بن مجيخد أيب عن،  الثالثةيخاستدلوا مبا رواه املشا

ًئا من يلم شيعم كرجل من إىل ن انظرواكول، هل اجلورأ إىل ًم بعضاكم بعضكاحي أن مك�إ: )السالم

   .)١(يهلإموا كًا فتحايقد جعلته قاض ينإف، مكين� فاجعلوه ب�قضا

   . )٢(ًئا من قضائنايش :ايفك الية رواويف

وقد تعرض ،  �مريه غيف وتضع،ظهر من الرجاليما ك، ة ثقةجيخدأ�  أن  حجة حىتيةوسند الروا

   .)٣(يةاف يف احلجك يهايف والفقك يف اليةوجود الروا أن  إىلضافة �إل، املستندك ذليللبعض تفص

 ألن ،ً�ونه متجز كيفكي أنه هاد يف القاضي فالظاهر القول بلزوم االجتيرتقدى عل أنه فيخيمث ال 

  . نيا مثبتمو�كهما بعد ينب ال تنايفنه إ اليق أو ،خص من املطلقاتأة جييب خدأموثقة 

                                                

 



 



٣٠

جوز  أنه وقد نقل اجلواهر يف املسألة الرابعة عن احملقق القمي،  املقلديةفاكقرب فاأل، انك يفكو

ن إ ي وهو قو،م ا�تهد املطلقك حيهعل يرجيوجه ى  علهلناس بفتاوا انيم بكاحلى م مقلده علك احلايلكتو

   .ىانته ،إمجاعن كيمل 

  . وأحوط منه ا�تهد املطلق، منه يولو املتجز حوط ا�تهدان األكن إو

 إىل  مرجعهيعاجلم إذ ،الفصل �ا من ا�تهدك ئذ من املقلدينن الفصل �ا حإف: قال يف اجلواهر

  . )م السالميهعل( يتم أهل البك حب الناسنيالقضاء ب

 كمنا التعرض هلا بعد وضوح املداريهمما ال ، ورة يف املفصالتكت املذياليف املسألة بعض التفصمث إن 

  . ك منها املداريلخذت التفاصأقوال املشهورة اليت لأل

  ))شرط الرجولة((

 يةفاك والكا ادعاه املسالمك، ًاإمجاعصح القضاء للمرأة يفال ، ًرجالى ون القاضكي أن رتطيشو

  .همريرامة واجلواهر واملستند و�ج احلق واملعتمد وغك ومفتاح اليحواملفات

، املرأة يف املقام إىل منهى عديتوال ، هارية وغيحت الصح�يف مجلة من الروا) الرجال (رك لذكوذل

 هنا مجاع واإل، وحنوهمجاعن اإلتفاد ميس إمنا كاالشرتا إذ ،خالفهى  عليلبل الدل، كاالشرتاى  عليللعدم دل

  . كذلى ت الناصة عل� وجلملة من الروا،اخلالفى عل

   .)١(هم امرأةيتلح قوم وليفال :  قال)صلى هللا عليه وآله(عنه ، كمثل ما رواه املسال

                                                





٣١

 بعد كذل إىل ىوال داع ،يقيهسنن الب إىل ً مستندايثاجلواهر هذا احلد يوقد جعل بعض حمش

ه مما ريغ أو )ة العلمينمد(ولعله ظفر به يف ، ً الذي صاحبه من أوسع الناس اطالعاك املسالوجوده يف مثل

  . ايدين �يسل

   .)١(املرأة القضاء ال تتوىل: )عليه السالم(يب جعفر أ عن ،رواه البحار ويف خرب آخر

م يهعل(عن آ�ئه  ،عن جعفر بن دمحم، يهعن أب، نس بن دمحمأو، محاد إىل سناده�، يه الفقيةويف روا

، املرأة مجعةى  عليسل ي، عل�: قال، )عليه السالم( لعلي )صلى هللا عليه وآله( النيب يةيف وص، )السالم

وال استالم ،  الصفا واملروةنيوال هرولة ب، وال اتباع جنازة، ضيادة مريوال ع، قامةإوال ، ذانأوال ، وال مجاعة

 يموال تق، يةوال جتهر �لتلب، عند الضرورةّ إال وال تذبح،  تستشار وال،القضاء وال توىل، وال حلق، احلجر

 رين خرجب بغإ ف،ذنه�ّ إال  زوجهايتوال خترج من ب،  بنفسهايجالتزو وال تتوىل، وال تسمع اخلطبة، عند قرب

ا ساخط يهل وزوجها عيت وال تب،ذنه�ّ إال ًئاي زوجها شيتمن ب يوال تعط، يلائكي وميلذنه لعنها هللا وجربئإ

ًان ظاملا هلاكن إو
)٢(.   

 داباآلى  اشتمل عليثحنه إ اليقرمبا  إذ ،عدم ضعف داللتهى لة علال بطوله للديثوقد نقلنا احلد

ل يدفما مل ، دابوما هو من قسم اآل روهكاحملظور واملى  مشتمل عليثاحلدن إ :يه وف،املنعى ل عليدال 

ت � يف الروايةلكالقاعدة ال هي ماك ،املنعى مل علحي أن زمليراهة ك أو دبأون فقرة منه ى ك عليلالدل

   .ىفخيما ال ك حجة يثوسند احلد، فقرات خمتلفةى املشتملة عل

                                                

 

 



٣٢

 بن عبد هللاملسائل  )صلى هللا عليه وآله(  يف جواب رسول هللا،عن ابن عباس، يد املفيخ الشيةويف روا

، بل خلقت حواء من آدم: قال ، حواء من آدمخلقت أو ،عن آدم خلق من حواء خربينأف:  قال،سالم

 ،من بعضه أو لهكمن : قال،  الرجاليدن بكيومل   النساءيدان الطالق بكآدم خلق من حواء ل أن ولو

   .)١(وز يف الرجالجيما كله جلاز القضاء يف النساء ك ولو خلقت حواء من ،من بعضه: قال

ن كبعث منأومل ، ًماكن حاكجعل منأومل : قال حلواءهللا سبحانه ن إ :احكبواب مقدمات النأويف 

   .)٢(ًاينب

 وال ،حالى وا النساء عليع معاشر الناس ال تط�: ية مرسلة النهايهل عليدو: ويف املستند قال

   .)٣(مالى �منوهن عل

   .)٤(اوز نفسهاجي ما األمر املرأة من كال متل: ريثكو، يب املقدامأو، بناء نباتهأت �وروا

م فخالفوهن كمرنأن إ و،حذرى ارهن عليونوا من خكو، اتقوا شرار النساء:  بن املختارنية احلسيوروا

  .)٥(ركم يف املنكطمعن مني ي الك

  . بن عثمان د وعمرو�قر�ا مرسلتا املطلب بن زيو

                                                



 

 

 

 



٣٣

   .)١(مارة اإلوال توىل،  املرأة القضاءال توىل: )عليه السالم(عن الباقر ، ة جابريوروا

  

  ))ًفلسفة أن املرأة ال تكون حاكما((

،  يف الصفاتًنهما اختالفايب أن ماك،  الرجل واملرأة يف اجلسمنية اختالف بق اخلليف أصل: أقول

عمال  األشؤونصلح لي لأكثروالرجل عقالين ، ةي اجلنس واحلمل والرتبشؤون لتصلح ل،أكثرة يفاملرأة عاطف

 ولذا ال ،ً عاطفةأكثرًلطف جسما وأواملرأة ، ًمنت عقالأو ًشن جسماخأفالرجل ، اخلشنة والقرارات الصعبة

ى  عل،حكام جعل هلما قسمني من األ هلذا االختالفً تبعاسالمواإل، خرصلح اآليي منهما ملا أصلح ي

 االستشارة منهن ًمثال، داب �رةل اآليسبى  وعل،راهة �رةك والسبيل االستحبابى عل و،سبيل اللزوم �رة

أم  يخذ برأأ )صلى هللا عليه وآله(رسول هللا ن إ :خيوقد ورد يف التار، ًا� ملصلحةيحأن جازت إو روهةكم

   .تاب احلجك ما تقدم يفك ،ةيبي يف قصة احلدك يف حلق رأسه املبارةسلم

  . اليت ال تالئم العاطفةه من القساوةي ملا ف،روهكوالذبح هلن م

ضرن صالة حين كولذا ، ان يف مجاعتهن ثوابكن إو،  اجلماعة للرجالبست بثوايواجلماعة هلن ل

 ريمام مجاعة للنساء وغإم ورقة أ )صلى هللا عليه وآله(وجعل الرسول ،  مجاعة)صلى هللا عليه وآله(رسول هللا 

  . ك ذلريغ إىل ،فراجع تاب الصالةك  يفتهايمسجد املرأة ب يف شكالر� اإلكوقد ذ، كذل

 إىل هريل القاضي وغيمية لئال ياخلشونة وعدم العاطف إىل ومة حباجةكحلمارة واالقضاء واإلحيث إن و

  قرارات  إىل وحباجة، جانب من جهة عاطفته

                                                

 



٣٤

  .كمنعت املراة من ذل، ةينايف العاطفيمما  األمروالبت يف 

ؤمن يممن ال ، هيه وغربيوم شرقيعامل الى � نرأ ً،أيضا املسلم ريعند غ سالمة اإليد صحة نظريؤيو

 ، رجاليني ومجهورينيكفرؤساء العامل مل، لي وأقل من القلًاليقلّشؤون إال دخل املرأة يف هذه الي ال ،سالم�إل

  . يف حاالت أندر من النادرّإال 

ق مفتوح أمام يالطر أن  مع،همرية ونواب ا�لس وغيئات الدبلوماسي واهلء والسفراءرا يف الوزكذلكو

 :تابكر� بعضه يف كل ذي وهذا حبث طو،نيل القوانكرجل واملرأة يف ال ي الدول تساوكلزعم تل ،نياجلانب

  . )الفقه(بواب أها من ريوغ) احكالن( و)القصاص( و)ت�الد( و)احلدود( و)ديالتقل(

 ألن ،ًرايوز أو ةيس مجهوريًا وال رئيًما وال والكًا وال حايون املرأة قاضكظهر مما تقدم عدم صحة مث إنه 

  .هيوجود مناط القاضي ف إىل ضافة�إل، مكادخل يف احلي كل ذلك

، مكها دخل يف احليان لرأك إذا  أما،روه من جهة االستشارةكفهو م، مةيف جملس األ ًاليكو�ا وكأما 

  . نئذيم حكصح لدخوهلا يف احلايفال 

ونه كلزوم ى  ملا دل عل،خالف القاعدةى نه علأو ى،ون القاضي خنثكالم يف كظهر ال ومما تقدم

  . و�ا امرأةكعلم يمل ى اخلارج املرأة واخلنثن إ قاليفال ، س برجليل لكاملشى واخلنث، ًرجال

  

  ))هل يشرتط السمع والبصر والنطق وغلبة الذكر واحلرية((

وأستدلوا هلا بوجوه ، ةير واحلركمجاعة اشرتطوا يف القاضي السمع والبصر والنطق وغلبة الذمث إن 

 أو ، احملققريغ ،ن استدل لبعضها مبثل عدم اخلالفإ و،اتطالقف اإلخالى ة ال تقوم حجة علياعتبار

  . ما أشبه أو الشهرة

 دلة النصراف األ،ستقضي مل طالقشمله اإليث ال يخالف املتعارف حبى انه عليان نسك إذا نعم

  . املفصالت إىل جعري فلكالم يف ذلكل اليومن أراد تفص، عنه



٣٥

  

  ))بني القاضي واملفيت((

رة ي متغاً،ه متحدة مصداقايوا�تهد والفق القاضي واملفيتن إ :قال يف املستند ما حاصله :)٢مسألة (

خباره عن إار تب�ع ل لهاقي  واملفيت،مكاحلا قال لهي كذلك و،لزامهإقال له �عتبار ي فالقاضي ً، ومفهوماًةيثيح

قال له �عتبار يه ي والفق،صول من األ�عتبار جهده واستخراجه الفروع قال لهيوا�تهد ، ًايلكم هللا ولو كح

  .  االستخراجك من ذلحكامعلمه احلاصل �أل

  .الناس إليه رجعيً ان عادالك إذا ه املرجعيطلق عليو: أقول

  . ًشرتط العلم استنباطايويف الثالثة 

  .هيالم فك فقد عرفت الأما يف القاضي

  

  ))شرط الوايل((

  ً.دايولو تقل ةيوية والدنينين الديدارة حسب املوازإلن من اكالتمّ إال هيشرتط فيال  والوايل

عليهما ( اإلمامة يف زمان الرسول ويجرائ اإلمورل األك و،ةيسالم يف سائر املناصب يف الدولة اإلكذلكو

ه يذن الفقون �كي أن بجي) عليه السالم( اإلمامبة يويف زمان غ، ذن منهماون �كي أن بجي) السالم

  . مةمر األأ إليه هو الذي فوضحيث إنه  ،ىط الفتوالعادل اجلامع لشرائ

 ألنه ، عدم جوازهاألصل بل ، عدم نفوذهاألصلاخلاصة  أو  العامةمورتصرف يف األأي  ألن كوذل

 ال نياملتخاصمى م ووجوبه علكقبول احل أن ماك، ذنه�ّ إال هكوز التصرف يف ملجيوال ،  � سبحانهكمل

  . همايواجب علنه إ هقال هللا سبحانّ إال إذا ونكي

 العامل �لقضاء لإلمامهي  إمنا ومةكن احلإ ف،ومةكاتقوا احل :مان بن خالديحة سليوقد تقدم يف صح

   .)١(نيب يوص أو  لنيب،نيالعادل يف املسلم

  .)٢(ذن هللا�ّ إال صحيم ال كاحل: )عليه السالم( قال ،عة ا�رب �لعمليويف مصباح الشر

   لسهجي ال ًح قد جلست جملساي شر�: حي لشر)عليه السالم( ني املؤمنريوقال أم

                                                

 

 



٣٦

  .)١(شقي أو نيب يوص أو نيب الإ

  .ايقاض :ىخرأويف . ماكم حاكيقد جعلته عل :ةيويف روا

  . )هم السالميعل( من قبلهم ًونه منصباى ك تدل علكل ذلكو

ه يعلن إ :ذناإل إىل جلوازااج ي احتيف قال يف املستند  حىت، يف املسألةمجاعاإل إىل ضافةهذا �إل

عليه ( اإلمامذن إ (أي للقضاء وتوابعه) ةيشرتط يف ثبوت الوالي( :عند قول احملقق وقال يف اجلواهر، مجاعاإل

  . )هيه علي بقسممجاعبال خالف عند� بل اإل( ): إليه اإلماممن فوض أو )السالم

فتاء واإل، اإلمامذن إ إىل تاجانحيان ال يصشخن امرأما حيث إ� فالفقاهة واالجتهاد ،هذاى وعل

 هللا ني املقلد وبنيوجعله حجة ب إليه د االستناديرأ إذا ماأ ،ذناإل إىل تاجحيخذ واالستناد ال رادة األإبدون 

  . ذناإل إىل احتاج

  وصدق يف قوله،هريغكاجتهد  أنه ن علم املستفيتإو، قا�تهد الفاسى فتو إىل صح االستناديولذا ال 

  .ديورة يف مرجع التقلكسائر الشرائط املذ إىل  �لنسبةكذلكو، ره مطابق الستنباطهكذيما ن إ

ذن اإلحيث إن و، ذن�إلّ إال شبه فال تصحأمارة وما إة ويم وقضاء ووالكة من حيجرائ اإلمورأما األ

 ،ت متواترة�يف روا )مهم الساليعل(ذنوا أوقد ، ذن العامبة فالالزم وجود اإليتوفر يف زمان الغياخلاص ال 

تون �ن يالذ: قال ،كؤ رسول هللا ومن خلفا� :لي قاللهم ارحم خلفائي: )صلى هللا عليه وآله(قوله ك

   .هريه وغيذا يف الفقك ،)٢(وسنيت يثيروون حديو يمن بعد

   :ي واالحتجاج للطربس،خيبة للشي والغ،ن للصدوقيمال الدكإع يويف توق

                                                







٣٧

همي� حجة هللا علأم وكي�م حجيت علإ ف،ثنايرواة حد إىل هاياقعة فارجعوا فوأما احلوادث الو)١(.   

   .)٢(ليسرائإ يناء يف بينبمنزلة األك ته يف هذا الوقيمثل الفق :يواملروي يف الرضو

  )٣(ليسرائإ اء بينينبأ كميتأعلماء  ):ه وآلهيعلهللا ى صل(عنه  يواملرو

  .)٤(ليسرائإ يناء بينبأفضل من أ :ثييف حدو

حنن  ):هم السالميعل(ملا ورد من قوهلم ، )هم السالميعل( األئمة ث الثاينين املراد �حلد أوالظاهر

   .)٥(عتنا املتعلمونيالعلماء وش

ى ام علك والعلماء ح،الناسى ام علك حكامللو: )عليه السالم(عن الصادق  ،يراجكنز الكويف 

   .)٦(كامللو

   .)٧(حالله وحرامهى مناء علالعلماء �� األ يديأى  علحكامواأل موراأل يجمار :ويف حتف العقول

   .)٨(م فاتبعوهك مرشد حاك فذا،علمي أنه علميعلم وهو ي رجل ،ةأربعالناس  :يف الغوايل يواملرو

   ثنا ونظر يفي حدىقد رو، مكرجل من إىل انظروا :ويف مقبولة ابن حنظلة

                                                



 



 

 

 

 

 



٣٨

   .)١(ماكم حاكيقد جعلته عل ينإ فً،ماك فارضوا به ح،ناماكحأ وعرف حاللنا وحرامنا

 ينإ ف،ًايم قاضكني� فاجعلوه ب� من قضاًئايعلم شيم كرجل من إىل انظروا :ةجيخد أيب وتقدم يف خرب

   .)٢(هيلإموا ك فتحاًايجعلته قاض

 :قل هلم :) السالمعليه( فقال ،صحابناأ إىل )عليه السالم(  أبو عبد هللا بعثين:خر اآلويف خربه

حد من هؤالء أ إىل مواكحتا أن خذ والعطاءم يف شيء من األكنيبى تراد أو م خصومةكنيوقعت ب إذا مك�إ

م كتحاي أن مك�إ و،ًايين قد جعلته قاضإ ف، ممن قد عرف حاللنا وحرامناًم رجالكني اجعلوا ب،الفساق

  .)٣(اجلائرالسلطان  إىل ًم بعضاكبعض

   .ثيحادألها من اريغإىل 

أي شيء بلغين : )عليه السالم(  أبو عبد هللاقال:  قال،ناسيكبن الفضل ال محدأأما ما رواه 

جعلت   نعم:قلت: قال ،ناسةكًا �ليقعدمت قاضأم كنأ بلغين: )عليه السالم(قال  ،ما هو: قلت، مكعن

 كرد ذلنل مث ساءلم ونتكعقل جنتمع عنده فنت وهو رجل له حظ من ،قال له عروة القتاتي رجل ،كفدا

   .)٤(ال �س: )عليه السالم( قال ،مكيلإ

م يف كرادة تعرف احلإظاهر يف ى ما تركنه إ( : ولذا قال اجلواهر،املطلوبى ه عليداللة ف فال

   .ى انته)همياره علكنإفصل اخلصومات الظاهر يف   ال،هيثهم من القضاء فيحادأ

  . مهاري وغن تنازعتمإف :ةيآ وكبر وفال :ةيآًخصوصا  أو ًلزومه عموماى دل عليبل و

                                                



 

 

 



٣٩

  

  ))قاضي التحكيم))  ((القاضي يف زمن املعصوم وزمن الغيبة((

 اإلمامالقاضي يف زمان  أن ،ضةيات املستفمجاعه اإليبل عل،  وال خالفإشكالال  ):٣مسألة (

  ً.خاصا أو ً عاماًذ�إ اإلمامذن �ّ إال ونكي ال )عليه السالم(

 وقال مجاعة ،بةياملشهور حسب ما عرفت لزوم االجتهاد املطلق يف القاضي يف زمان الغ أن ماك

  .ذو� من قبل ا�تهدأًون مقلدا مكي أن ةيفاكوقال بعض ب، ة التجزييفاكب

 إليه ة فرتافعاي اخلصمان بواحد من الرعىلو تراض أنه وهو، ميكيت مسألة قاضي التحوبعد هذا �

  .م الأ كمه بعد ذلكلزم حيوهل  ،كه ذلصح هلما وليفهل ، مكفح

فهل ، اإلمامذن إشرتط يف القاضي العام ي إذ ،م يف زمان احلضوريك يف تصور قاضي التحإشكالال 

بل ، هيلإرجعان ي قاضي البلد فال ني عاإلمامون كي�ن  ،) السالممعليه( ذن منهمإم يكيف قاضي التح

  . القاضيريغ إىل رجعاني

عند من ، ًه جمتهداي علايان ما تراضك إذا بةيم يف زمان الغيكالتحى م تصور قاض يف عدإشكالما ال ك

 أو ا�تهد إذ ، يف عدم تصورهإشكالمنا ال إو، هيتفي بتجزكي عند من ً�متجز أو ،شرتط اجتهاد القاضيي

 الذي يملتجزه من ا�تهد واري غنينه وبيفال فرق ب، اتطالق�إل )هم السالميعل(مأذون من قبلهم  ياملتجز

  . )هم السالميعل(ذ�م ًا �يجعل نفسه قاض

 ذن حىتاإل إىل  فهل هو حباجة،بةيقول من قال جبواز قضائه يف حال الغى املقلد عل إىل أما �لنسبة

ل ك إذ ،ميكالتح يتصور قاضيال  حىت ذناإل إىل تاجحيال  أو ،ذن لهإم يف مقلد ال يكالتح يتصور قاضي

  .شرح هذا البحث ينبغيذا كه ، أم ال،القضاء يدذن عام لتصإمقلد له 

 ال فائدة )عليه السالم( اإلمامم يف زمان حضور يكلم يف قاضي التحكالتن إ : قلناكعرفت ذلإذا 

فال وجه لتصور  ـ نيالقولى علـ  متجز أو ل جمتهدكذن عام لبة اإلييف زمان الغ أن  قد عرفتكنأما ك، هيف

  . ميكالتح يقاض

  البالد ى علً ياد مستوليه مبسوط اليان فقك إذا  أنهلم يفكتين  أنبغيي، نعم



٤٠

 العامة شؤون من الك ذلريغ إىل ، احلرب والسلمشؤونقوم بيو، موالاأل يبجينصب الوالة والقضاء وي

ه املبسوط يًس منصو� للقضاء من جانب الفقيجمتهد آخر ل إىل ماكتحاي أن نيملتخاصمق حيفهل ، مةلأل

 أن ومن، دي ملبسوط الك بعد ذلري �ثيأاجلامع للشرائط ف إىل مك التحاأدلة إطالق من ،ناحتماال ،ديال

 إذا النصرافه عما، شمل املقاميل جامع للشرائط ال ك إىل ذن �لرجوعن اإلأو، وجب اهلرج واملرجي كمثل ذل

  . )هم السالميعل(ذ�م م قائم �كان حك

ذن العام ذ�م اإلإًالزم عرفا عدم مشول ي ،ه املستويليللفقة العامة يهم الوالءعطاإن إ :ن شئت قلتإو

 إىل نصرفوايو ه املستويليقاطع الناس قاضي الفقين  أجاز ّالإ و،هيالء الفقيل جامع للشرائط يف حال استكل

  .ةيف ملقام الدولة الشرعي تضعكويف ذل قاض آخر

، دي املبسوط الاإلمام حاله حال يلاملستو أن ًاالعتبار خصوصا مع مالحظة إىل ان أقربكن إوهذا و

ل كة العامة يف يالوالى دل علي مما ، حجة هللا)هم السالميعل( األئمة أن ماك ،الناسى �م حجتهم علأل

  .عمقأ و�مل أكثرتبع ت إىل اجلزم به حباجةأن ّ إال ،س املقام مما خرجي ول،ليما خرج �لدلّشؤون إال ال

  . بةييف زمان الغ يم ا�تهد واملتجزيكالتح يقاض إىل له �لنسبةكهذا 

 القضاء  ألن أدلة،صحيفهل  ـ املقلد ي جواز تصديريعند من  ـ  هو مقلديم الذيكأما قاضي التح

 أم ال ،ك ذلريغ إىل ،عن اجتهاد د الين عن تقلكل ،حالله وحرامهى  علنيأم، عامل �� ألنه ،تشمله

  . هيان للفقك إمنا ذناإل ألن ،صحي

   .)١(ثنايحادأرواة  إىل هايفارجعوا ف: )ليه السالمع(قال 

                                                

 



٤١

   .)١(وسنيت يثيروون حديتون من بعدي و�ن يالذ: )صلى هللا عليه وآله(وقال 

 وعرف ،ونظر يف حاللنا وحرامنا، ثناي حدىرو م قدكرجل من إىل انظروا: )عليه السالم(وقال 

  . )٢(ناأحكام

   .ك ذلريوغ

، هيلإ مر الناس �لرجوعأفهو املنصوب من قبلهم الذي ، هيالفقى علّ إال صدقن ال تين هذه العناوإف

   .ىوهذا أقو، ن �مر املنصوب من قبلهمكيمل  إذا )هم السالميعل(مرهم أخالف  ،املقلدك هريغ إىل فالرجوع

 ل خاص لقاضيي دلكوال هنا، ًان مقلداك إذا ميكالتح ي العامة شاملة لقاضدلةألفال ا، هذاى وعل

  .شمل العامي املقلديم يكالتح

م اخلصمان كحي أن م وهويكوأما التح(: ث قاليح، ميكقاضي التحى  علًالي دلكره املسالكوما ذ

ًواحدا من الناس جامعا لشرائط احل بل مل ، صحاب جوازه األنيفاملشهور ب، ةينص من له التولى سو مكً

 )صلى هللا عليه وآله( النيب أن ي ورو،ك أحد منهم ذلركنيوقد وقع يف زمن الصحابة ومل ، ًه خالفايروا فكذي

ان كمه اعتبار ولزوم ملا كن حلكيولو مل  ،)٣(ه لعنة هللايعدل فعليا به فلم ي تراضني اثننيم بكمن ح: قال

 ىدل عليعدم العدل ى د عليالتهد ألن ،عدم العدلى فعله ال على ر عليان التحذكول ،د معىنيهلذا التهد

   .ىانته )أوىلعم د �أليان التهدكًن جائزا لكيولو مل ، مهالعلة عدأن 

  ما وقع يف  إذ ،شمل املقلديث يحب ميك قاضي التحإطالقى ه عليداللة ف ال

                                                

 

 





٤٢

واملروي ، )رمحه هللا(دعه هو يومل ،  له)صلى هللا عليه وآله(ر الرسول يتقرى دل عليزمن الصحابة ال 

ال  أو ا بهي تراضني اخلصمنيعدم العدل ب ألن ،ميكاضي التحقى دل عليال  )صلى هللا عليه وآله( عنه

فقد جعال ، ا بهيتراض إذا �ما �ريكمن �ب التذ تراضيا به: )صلى هللا عليه وآله(ان قوله كف، حرام

وقد  إليه ف ال حتسنيكمعناه حيث إن ، كمن رجا إىل  فهو مثل أحسن،نهمايعدل بيف ال يكف هيثقتهما ف

  . حسانه اإليالرجاء له عل أن عناهم أن ال، كرجا

ه فلم تظهر ملسألة يوعل، ًايان عامكما لو  إىل م �لنسبةيكظهر عدم صحة قاضي التحفاأل، هذاى وعل

أنه لذا كو، ونصبه القضاة  العامةموره األييف صورة تويل الفقّ إال ،بةية يف زمان الغيجة عمليم نتيكقاضي التح

روه من ك عما ذًم فضاليكة قاضي التحيره العامة من مشروعكما ذن  أك ظهر لكوبذل(: قال اجلواهر

  . )صولناأى ل انطباقه علكشي مسعتها اليتع والفر

  



٤٣

  

  ))عدم جواز الرجوع إىل قضاة اجلور((

قضاة  إىل عدم جواز الرجوعى ضة عليات املستفمجاعبل اإل،  وال خالفإشكالال  ):٤مسألة (

 يف ًان عادالك ولو سالم اإلريم غكم حبكحيومن ، افركوال، واملخالف، عي اجلائريشمل الشي كوذل، اجلور

  .ون أحد هؤالء القضاةكي أن  نفسهنساناإلى رم علحيما ك ،نفسه

  : ةربع األدلةه األيدل عليو

دوا يف جيمث ال  نهميما شجر بي فكموكحي ؤمنون حىتي ال كفال ورب: فقوله سبحانه ،تابكأما ال

ًمايسلموا تسليو تيًنفسهم حرجا مما قضأ
)١(.   

  .)٢(هللا والرسول إىل فردوه ن تنازعتم يف شيءإف: وقوله سبحانه

  .ت�مها من اآلريغإىل 

  .كذلى ضة عليات املستفمجاعوقد عرفت وجود اإل

قته وبطالن خالفها ي املسلم لصحة طرنساناإل أن ًقبح عقالي إذ ،ه يف اجلملةيدل عليالعقل  أن ماك

  . قة اليت سلم بطال�ايالطر إىل رجعي

  . تقدم بعضها، التواتر ت فوق حد�ه روايدل عليف: وأما السنة

 إىل  يف خصومةًا مؤمن قدم مؤمناميأ:  قال،)عليه السالم( عبد هللايب أ عن ، بن سنانعبد هللاوعن 

   .)٣(مثه يف اإلكم هللا فقد شرك حريه بغي علىسلطان جائر فقض أو قاض

م كأمواللوا كوال �: تابهك يف عز وجلقول هللا : )عليه السالم( عبد هللايب ت ألقل، رييب بصأوعن 

ًاما كمة حيف األ أن  قد علمعز وجلهللا ن إ ،ريبص أ� �:  فقال،امكاحل إىل وتدلوا �ا م �لباطلكنيب

ى  علكان لكلو  نهإ ،دمحم أ� �، ام أهل اجلوركح نه عىنكل، هل العدلأام كعن حيمل نه إ أما، ورونجي

   رجل حق

                                                

 

 

 



٤٤

ان ممن ك ل،قضوا لهيام أهل اجلور لكح إىل كرافعيأن ّ إال كيعل ىبأام أهل العدل فكح إىل فدعوته

نزل أوما  كيلإنزل أ�م آمنوا مبا أزعمون ين يالذ إىل مل ترأ: عز وجلوهو قول هللا ، الطاغوت إىل مكحا

   .)١(،الطاغوت إىل مواكتحاي أن دونيري كمن قبل

نهما منازعة ي من أصحابنا بنيعن رجل )عليه السالم(  أ� عبد هللاسألت: قال، بن حنظلة وعن عمر

هم يلإم كتحايمن : )عليه السالم(فقال  ،كل ذلحيأ القضاة أو إىل السلطان إىل ماكاث فتحاريم أو نييف د

خذه أ ألنه ًان حقه �بتاكن إو ًخذه سحتا�منا إم له فكحيوما ، طاغوت إىل مكمنا حتاإف �طل أو يف حق

 مرواأالطاغوت وقد  إىل مواكتحاي أن دونيري :قال هللا تعاىل، فر بهكي أن وقد أمر هللا، م الطاغوتكحب

  .)٢(،فروا بهكيأن 

  .ت�ها من الرواريغإىل 

  

  ))أمور((

  : أموروهنا 

  . ةيقتقضاة اجلور يف حال ال إىل الرجوع: األول

  . هميلإالرجوع ى  احلق علنقاذإ م يف حال توقفهيلإالرجوع : والثاين

  . هميلإرجع ي مل كومع ذل قضاة أهل العدل إىل ن الرجوعكمأ إذا م احلق املأخوذ بفتواهمكح: والثالث

 علم إذا مهمكخذه حب�م ما كوح، اري يف حال االختنيعة الفاسقيقضاة الش إىل م الرجوعكح: الرابع

   .ال حقه أو أنه  يفكش أو ،حقهأنه 

  

  ))الرجوع إىل قضاة اجلور تقية((

  وبعض ، ةي التقأدلةطالق إل، هيبل ال خالف ف، جائز أنه كفال ش: األولأما 

                                                



 



٤٥

  : ت اخلاصة يف املقام�الروا

هما يعل( نياحلس علي بن عن، عن عطاء بن السائب، بيخ يف التهذيوالش، مثل ما رواه الصدوق

ن تعاملتم إو، م فتقتلواكنفسأوال تشهروا ، همأحكاماقضوا يف  فرئمة جوأنتم يف كإذا  : قال،)السالم

   .)١(مكًا لريان خكنا حكام�

  . ةريخالفقرة األ وقد تقدم معىن

سألته هل �خذ :  قال،)هما السالميعل(دمحم  علي بن عن، بياملروي يف التهذ، ر�مهز علي بن وخرب

 إذا ،شاء هللا نإم ك لكوز ذلجي: )عليه السالم( تبكف ،همأحكامخذون منا يف � ما ني املخالفأحكاميف 

   .)٢( هلمةة منهم واملدارايه التقيم فكان مذهبك

 إذا ماك، خذ بقولهنئذ يف األي حإشكالوال ، م مبا هو عند�كحي راجعناه قد م اجلائر الذيكاحلامث إن 

س يم مبا لكحيوقد ، ًا ملن هو له واقعا� فىتأف اجلائر إىل  فرجعا،حدمهامال أل أو دار أو تنازع نفران يف زوجة

 ً،ت خمالفايان املكو ت مع وجود املرتبة السابقةيخ املم ألكح إذا ماك، لزامنه مورد قاعدة اإلكل، هو عند�

  . لزاملقاعدة اإل خذ بقوله يف األًأيضا شكالنبغي اإلي وال ً،خ مؤمناان األكمنا إ املرتبة السابقة وكذلكو

ن املرأة املخالفة اليت م �كح إذا ماك، إمجاع أو  لنص،لزام يف بعض املقاماتدة اإلال جتري قاع، نعم

ن الفقاع م �كح إذا كذلكو، ق للمؤمن اختاذها زوجةحينه ال إف، هي زوجة املؤمن د املخالفيهي حتت ز

   نهإف، للمؤمن

                                                

 

 



٤٦

  .مثلة من األك ذلريغ إىل ،عهايب أو ق له شر�احيال 

 إذ ،بيم �لتعصكان مؤمنان فحك إذا ماك، لزامًس موردا لقاعدة اإليول  عند�س هويم مبا لكحيوقد 

  .لزامإوال قاعدة  س املال لهينئذ ليوح، دام له وارث يف املرتبة السابقة خاه ماأرث يخ ال األ

 إذا ماك، س لهيل أو ،لزامن قاعدة اإل�جر أو ً،ه له واقعاكمن �ب مل، له أنه علميم مبا ال كحيوقد 

 ً،د هل هو له شرعايعلم زيوال ، ًد مثالينه لزم اجلائر �كوح، رثإمؤمن وخمالف يف  أو ،خوان مؤمنانأتنازع 

ففي جواز عمله ، ل احلقيوحتص نه الفحصكميوال  ،س لهيل أو ،لزام من �ب قاعدة اإلًر�إ أو ،ً ابتداءًر�إ

 إىل أيب سداأل أيب تابكقرأت يف :  قال،بيتهذاملروي يف ال وموثوقة ابن فضال، ة عطاءيلروا، بقول اجلائر

م �لباطل كنيم بكأمواللوا كال �و : قوله تعاىلريسأله ما تفس ئته خبطهاوقر، )عليه السالم( احلسن الثاين

 أنه علم الرجلي أن هو :تب حتتهكمث : قال، ام القضاةكاحل: خبطه إليه تبكف ،)١(امكاحل إىل وتدلوا �ا

، )٢(ظامل أنه ان قد علمك إذا م بهك الذي حك معذور يف أخذ ذلريفهو غ ،يه القاضم لكحيظامل ف

ن التخلص والصلح كميان كل مكس يل إذ ،ةي الواقع يف بالد التقنسان واحلرج لإللزوم العسر إىل ضافة�إل

ة يف قول يجانت احلكما ك، ة يف قول القاضييوال حج، احلق له أن علميال  ألنه عدم جوازه أو ،وما أشبه

  ،القاضي اجلامع للشرائط

ة يف قول مثل هذا يالشارع جعل احلج أن ة السابقةيظاهر الروا إذ ،قربأ األولان كن إو، احتماالن

  .  فتأمل،القاضي يف مثل هذا احلال

                                                

 

 



٤٧

 إذا أما، ظهر له إذا  من العمل �لواقعنسانن اإلك�ن مت، مهك بعد حةين تقكمل ت إذا مايهذا ف

ون احلضانة كبوجوب  يم القاضك حً مثال،مهكحى ة عليب أثر التقي يف ترتشكالنبغي اإلية فال يدامت التق

احلق  أن ن علمتإو  يف حضانتها لهإشكالنه ال إ ف،م عاقبها مل حتضنها األاذإ و،ما ال حضانه هلايهلا ف

  . مثلة من األك ذلريغ إىل ،بلأل أو احلق هلا أن مل تعلم هل إذا فيك ف،بلأل

  

  ))الرجوع إىل قضاة اجلور مع توقف إنقاذ احلق عليه((

ّ إال ولو المتناع خصمه عن املرافعة، نقاذ احلقإهم يف حال توقف يلإوهو جواز الرجوع : وأما الثاين

  .هميلإ

ل حقه املتوقف يحتصى وز االستعانة �لظامل علجيما ك( : قال،ما اختاره اجلواهرك، والظاهر جوازه

  . )عدم اجلواز إىل ًخالفا ملن ذهب، املمتنعى نئذ عليمث حواإل، كذلى عل

ى مث علاإل أن يف، ح ابن سنان املتقدميوبظهور صح ،)١( مسلمئ حق امرىتويال  ـب: ولاستدل لأل

  . العادل إىل باقبل الذهيالذي مل 

هللا فقد م ك حريه بغيعلى فقض، سلطان جائر أو قاض إىل ًا مؤمن قدم مؤمناميأ: )عليه السالم(قال 

   .)٢(مثه يف اإلكشر

ام كح إىل رجل حق فدعوتهى  علكان لكلو نه إ أما، دمحم أ� �: رييب بصأة ي هو ظاهر رواكذلكو

   .)٣(الطاغوت إىل مكان ممن حاكل، قضوا لهيام أهل اجلور لكح إىل كرافعيأن ّ إال كيعل ىبأأهل العدل ف

   .)٤(ك ذلريغإىل 

                                                

 

 

 





٤٨

عليه ( علي  مراجعةكذلك و،صحابهأبعض ظلمة  إىل )لى هللا عليه وآلهص(ده مراجعة الرسول يؤيو

ومثل ما ، نةياملد يقاضإىل ) عليه السالم( مثل مراجعة السجاد، ك ذلريغ إىل ،يح القاضيشر إىل )السالم

  . هريتقدم من موثقة ابن فضال وغ

 يقتضي إليه  والرتافع،ل حمرمنهما فعيم اجلائر بكن حة له �يفاكفقد استدل يف ال: أما القول الثاين

  .)١(مث والعدواناإلى وال تعاونوا عل: قال سبحانه، عنها يوهو منه، مثاإلى عانة علإون كيف، كذل

، �طل أو هم يف حقيلإم كتحايمن : )عليه السالم(قال ، ةمبقبولة ابن حنظل ما استدل له آخرونك

ًان حقا �بتا لهكن إو ًحتاخذ س�منا إمه فكحي وما ،الطاغوت إىل مكمنا حتاإف  الطاغوت مكأخذه حب ألنه ،ً

  . )٢(فر بهكي أن وقد أمر هللا تعاىل

 ال وجه له إذ ً،ون حراماكياملال  أن ولو سلم ال نسلم، مثاإلى عانة علإنئذ يح أنه � ال نسلمإ: هيوف

ن فعل الرسول إفّ وإال ،ةر بقصد سد أبواب الظلمينوع من التحذى ب محله علجيلظاهر املقبولة الذي ّإال 

  . ت املتقدمة�ظاهر الروا إىل ضافة�إل،  نص يف اجلواز)هم السالميعل(هم ريوعلي والسجاد وغ

ن مراجعة كمأان كن إو، م اجلائركخذمها حبأ إذا الزوجة أو  يف حرمة املالشكالظهر اإل ومما تقدم

م كح أو ً،وهي له واقعا ،ن الزوجة لهم �كوح، روراجع اجلائ  امتنع املؤمن من مراجعة العادلً مثال،العادل

  ،ن املال له�

                                                







٤٩

ه يب علجي أو ،م خترج عن حبالتهك�ا �ذا التحاأال ، ن الزوجة زوجتهفالالزم القول �، ًوهو له واقعا 

  . ًطالقها مثال

، كبعدم ذلقول ي أن حد من الفقهاءظن �ينه ال إف، الولدى ن الولد له يف التنازع علم �كح إذا ذاكو

  .كاملال لوحدة ًأيضا كذلكفاملال ، ذاكان الولد والزوجة هكذا إو

 ديتاب التقلك وقد تقدم يف، دلةبعض احملامل املالئمة لسائر األى وقد عرفت لزوم محل املقبولة عل

  . نفع املقام فراجعيما  ) الناسنيه القضاء بيرم علحي للقضاء ًهالأس يذا من لكو( :عند قول املصنف

  ً.أيضام الثالث والرابع كظهر ح مما تقدمو

ان له كم به له كم احلاكوح، ً واقعانسانان هلذا اإلك إذا هاريفاملال والزوجة والولد وغ ر�هكما ذى وعل

  . ًاراياخت أو ًاضطرارا أو ًةياجلائر تق إىل سواء رجع، ًمطلقا

  .اريهم يف حال االختيلإرم الرجوع حي نعم

ًمنافقا فاسقا أو ًخمالفا أو ًافراكم كون احلاك نيوال فرق ب ة يف ربع األدلةمه األكان منطلق حكوسواء ، ً

  .ةي الوضعنيان منطلقه القوانكبل ، كن ذلكيمل  أو ،يف نطاق املخالف أو ،نطاق املؤالف

 زجيًان طرفه مؤمنا مل كن إف، افركال أو ه املخالف�إعطاه أو ن لهكيمل  إذا احلق أن ما ظهر مما تقدمك

حيث إن  ،إمجاع أو علم �حلرمة من نصّ إال إذا ،لزموهمأل يمشله دل، ًافراك أو ًان خمالفاكن إو، صلله لأل

  .لزاممن قانون اإل ستثىني�ما 

  . فال حرمةّ وإال ،ةين تقكمل ت إذا احلرمة له أن ومن املعلوم

   أي خرب عطاء بن السائب، ستفاد من هذا اخلربيوقد (: قال يف اجلواهر



٥٠

ًناية ديون التقك إىل ًمضافا
ن افرتقا إو ،ةحنو الصحة يف العبادى ة عليهم تقحكامعاملة � صحة امل،)١(

يف (: قال أن ىلإ )عماألى قتضيًنا ية ديون التقكن هذا اخلرب مع كل ،األوىلة دون يجزاء يف الثانبقاعدة اإل

الوضوء وحنوه وال كالصحة ى ه عليما نص فّإال  ،م �لبطالن يف العبادة واملعاملةكاحل يكركرسالة منسوبة لل

   .ىانته )أما املعاملة فمحل نظر، ب يف فساده يف العبادةير

 إىل تاجحي مما اخلروج منهما ،لزام قاعدة اإلإطالقو، ةي التقأدلة إطالقال وجه للنظر بعد نه إ :هيوف

  . ليالدل

  

                                                

 



٥١

  

  ))أحكام القضاء((

  . ما عدا املباح ،ةربع األامحكاأل إىل نقسميالقضاء  ):٥مسألة (

  

  ))القضاء احلرام((

ه يحرم عل، ذنإن كبومل  ذناإل إىل اجهي احتولو من جهة، ًن أهالكيمل ن إ للقضاء ين املتصد أل:أ

  .لفقد الشرائط، القضاء

ث ي حً،س بعادل مثاليما ليف مامة اجلماعة إلنساناإل يومسألة تصد  هذه املسألةنيوالظاهر الفرق ب

.  يف جوازه وعدمهكا هنااختلفو

�لتالزم  ـ ل الشرطياملستفاد من دل ألن ،منا قالوا هنا �حلرمةإو، املنعى أما هنا فظاهرهم االتفاق عل

عليه ( علي فقول، رم لعدوه دخول دارهحينه إف، قييصدّ إال يتيدخل بي ال :قال إذا ماك، احلرمة ـ العريف

ن وصي كيمل  إذا  أنههحين صركيمل ن إ ظاهره ،)١(شقي أو وصي نيب أو نيبّ إال لسهجيال  :حي لشر)السالم

  . ك ذلريغ إىل ، نفسهنسانشقاء اإلإحرمة   ومن الواضح،ًايان شقك ، بعدم مجعه الشرائطكوذل ،نيب

وقد ، الطاغوت إىل نه من املراجعةإف، هيلإ وحرمت املراجعة ،هؤنفذ قضايذا جلس الفاقد للشرائط مل إو

  .ت املتقدمة� الرواعنها يف ي�

 فإذا ً،مه واقعاكنفذ حي مل ،مكعلم املراجع وراجعاه وحيمل  أو ،فاقد أنه  بنفسهنسانعلم اإليذا مل إو

  . القاضي املؤهل إىل د املراجعةي لزم جتدكي منهما بعد ذلأعلم 

  

  ))القضاء الواجب((

، طاعة واجب اإلاإلمامأمر ألن  ،هيًنا وجب عليع) عليه السالم( اإلمام وأمره ًان مؤهالكن إو :ب

دارة ة اإليانكمإوال تتحقق ، ني املسلمشؤوندارة وضع إل أنه بعد،  �مري غاألمر لإلمامق حيوالقول �نه ال 

ولذا قالت ، )صلى هللا عليه وآله(وهذا هو الذي فهمه املسلمون منذ الرسول ، وامرهأبدون لزوم اتباعه يف 

   :رةيبر

                                                





٥٢

  مع،� شافعأ إمنا ال ):ه وآلهيهللا على صل(فقال  .زوجها إىل يف قصة رجوعها،  رسول هللا��مرين أ

  . ًايًن واجبا أولكيالزوج مل  إىل الرجوعأن 

تهم يمر هللا بوالأن ية أهل العدل الذيوال: قالنه إ ،)هما السالميعل(بن دمحم  عن جعفر، ويف الدعائم

تخلف عن ي أن مروه �لعمل هلمأل ملن حيوال ،  وطاعتهم واجبة، وقبوهلا والعمل هلم فرض من هللا،تهميوتول

  .)١(مرهمأ

 إىل ديز أو نتأاذهب : ة �ن قاليفاكل اليسبى عل) عليه السالم( اإلمام وأمره ًان مؤهالكن إو

  . ًةيفاكهما يلى كعلً  صار واجبا،قضاء البلد الفالين

  .ذهب أحد من أفراد هذه املدرسةيل: قال إذا ذاكو

 أن هين الواجب علإف ً،مثال همايعل أو ،هيم هللا علك حإجراءتوقف  إذا ًةيفاك أو ًنايب عجيذا كو

ًذ� عاماإًن مأذو� كيمل  إذا ذناإلى لصل عحي ذن ذهب اإلى حصل عل فإذا ،وهذا الواجب مقدمي، ً

نئذ التوبة يه حيعلالواجب أن ّ إال ،ةيهلن سقط عن األإ وك وهو بذلً،فعل فعل حرامايمل  فإذا ،للقضاء

  . كذان بعد ذليه االستيب علجية ال يهلعند سقوطه عن األنه إ :قاليفال ، واالستئذان للذهاب

 ،ذانيهما التوبة واالستيب علجية ويهل سقطا عن األ،ستأذ�يًا ومل يفائكًان واجبا ك إذا  أنهعرفيومنه 

فال ، �لتوبةّ إال ة ال ترتفعيآ�ر املعص ألن ،توبيأن ّ إال عدم عدالتهى خر علاآل يفعله أحدمها بقفإذا 

  . بعد التوبةّ إال ك وحنو ذل،وجعله شاهد طالق، تصح الصالة خلفه

عليه  (اإلمامذان ياست إىل اجي االحتنيوب، فائيكال أو يني الوجوب العني بةال منافا أنه ىفخيوال 

  . )السالم

                                                





٥٣

ذن إى وصحته موقوفة عل، فائيكت الذي هو يفهو حنو ما تقدم يف حنو غسل امل(: قال يف اجلواهر

   .ىانته )الويل

ً ن فاعالكيمل  ،يف منت الواقع اإلمامذن له �استأذن ال  إذا نهإ يأ، ذن يف الواقعإن كيمل  إذا نعم

خ يًتبعا للش، صول عدم حرمتهيف األ �وقد اخرت ي،قلنا حبرمة التجرّ إال إذا ،ة املسقطة للعدالةيللمعص

سقطت عدالته بعدم  أنه ن زعم بنفسهإو، قدم مل تسقط عدالتهيلو  أنه كوفائدة ذل ،)محه هللار(ى املرتض

  . ذانياالستى قدامه علإ

  . ًايفائكون كي وقد ،ًاينيون عكيفالقسم الواجب من القضاء قد ، انكف يكو

  

  ))القضاء املستحب((

 يف حال اإلمامذنه أالذي ك أو ،بةيه حال الغيفقكأما ، ًذن له موجوداان اإلك وًان مؤهالكن إو: ج

ان كان يان يف البلد قاضك إذا ً مثال،ة دون الرفاهيفاكه الي القاضي الفعلي الذي فكان هناكن كل، احلضور

ًا واحدا يان قاضك إذا أما، املراجعون يف الرفاه ى قدام علاإل ستحب للقاضي الثاينينه إ ف،انوا يف عسركً

ن هللا ملع إ و،ف صدقةيعون الضع العامة مثل دلة فتشمله األ،دالعباى توسعة عل ألنه ،القضاء

  . ك ذلريغإىل  ،)١(نياحملسن

د هللا فوق رأس ي :)عليه السالم( ني املؤمنريقال أم، )عليه السالم(عن الصادق  ،وينك السىورو

   .)٢(نفسه إىل له هللاكحاف و فإذا ،م ترفرف �لرمحةكاحلا

   .اخلاصةت �ها من الرواريغإىل 

ة يه ففي استحباب تعرضه للوالري ولو وجد غ،نيواحد تعى وجد سويلو مل : ولذا قال يف الدروس

  . ام بهيثق من نفسه القيقرب ثبوته ملن واأل، سلم إذا وعظم الثواب، ث اخلطري من ح،نظر

                                                

 

 



٥٤

تحبابه مع ويف اس، لزمه الطلب (األصلمام إومراده �ئب ) اإلمامعلم يولو مل (: وقال يف الروضة

  ). مع الوثوقكجودمها ذلأًنا قوالن يالتعدد ع

  . )١()أمر مرغوب ألنه ًنايه عيمن وجبت علّ إال انيعاألى ة عليستحب التوليو (:شف قالكالويف 

  

  ))القضاء املكروه((

ان كو، حد الرفاه إىل بهى تفكي قاض آخر كان هناكن ك لً،ذن له موجوداان اإلك وًان مؤهالكن أو :د

  ً.ررهاكان مك ،نزلقي أن ملنصب القضاءى تصدن إ واثق من نفسه ريغ

 ىفمن حام حول احلم :)صلى هللا عليه وآله(شمله قوله ي ف،اطيل االحتي لدلًروهاكان مكمنا إو

  .)٢(هيقع في أن كشأو

س يالنواون إ :)عليه السالم(عن الصادق  ،هي مثل ما رواه الفق،ت احملذرة�من الرواى خرأمجلة إىل 

  .)٣(كًشد حرا منأن مواضع القضاة إف ينكاس: عز وجلفقال هلا ،  شدة حرهاعز وجلهللا  إىل تكش

 نيب: )عليه السالم( ولذا قال ،ربالءكحدها قرب أان كو ى،ما موضع قرب النصارإس يوالنواو

  . ما طبقة من طبقات جهنمإ و،ربالءكس ويالنواو

ًا فقد ذبح يمن جعل قاض: قالنه إ ،)صلى هللا عليه وآله(عن النيب ، عن ابن عباس ،الغوايلى ورو

   .)٤(�ر جهنم: قال ، رسول هللا وما الذبح� :ليفق، نيك سريبغ

حيث عوقب ملوضع هواه  أنه ليسرائإ يف قاضي بين، )عليه السالم(عن الباقر  ،محزة الثمايل أبو ىورو

 ّ إيلومعه خصم له فلما جلسا أ�ين: قال، األمر ولأعلم �نه مع احلق يف ي أن ان مع احلق بدونكإنه 

ًنا يف ي بكت ذليان احلق له ورأك ّ إيلفلما اختصما، صاحبهى  ووجه القضاء عل،اللهم اجعل احلق له: قلت

   ءالقضا

                                                

 

 



 



٥٥

  .)١(ان مع موافقة احلق كيت ملوضع هوايما رأ صاحبه فأصابينى له عل

  . مكف يف احلي احلميفراجع الوسائل �ب حتر

بدون   حىتعمل بواحد منهاأثالثة (: ث قاليح )رمحه هللا(ى خ املرتضي الشكذل إىل أنه أشاركو

وال ، قصد القربة � سبحانه إىل ًاريأخ ينتهيالعلم  ألن ، قربةكن تعلمكين مل إو، مهّوهو العلم تعل، الشرط

، وجدت شرطهن إ  بواحدواعمل، خمطور ألنه وهو القضاء،  شرطهكن وجدت يف نفسإو تعمل بواحد منها

  . )هاكاترّ وإال  أقمهاًنت عادالكن إف، مامة اجلماعةإ وهو ،مل جتد شرطهن إ وال تعمل به

  

  ))توفري القضاة((

من أهم  ألنه ك وذل،ده من البالديل ما حتت ك لوفر القضاةي أن اإلمام�ئب ى الواجب علمث إن 

حدثت له  إذا راجع القاضييإنسان أن ل كن كتمي حىت، جلها اليت وضع النائب ألنيمصاحل املسلم

  .هيًون عسرا علكيث ال يحب، منازعة

  .)٢(م العسركد بيريسر وال يم الكد هللا بيري: قال سبحانه

 ان الرجوعكلو  إذ ،قييف التطب أو عيان العسر يف التشركسواء ، ون من جانبه عسركيال  أن فالالزم

  .عسر وهذا عسر ف قلتم اليك قاليض ورتعي أن صح، ًالقاضي عسراإىل 

ًان واحدا فالوجوب كن إ ،عرف نفسهي أن املؤهلى  للقضاء وجب علعرف النائب املؤهليذا مل إو

: قال سبحانه، ام �لقسطي لوجوب القك وذل،فائيكل فالوجوب كال إىل تجحيومل  ًان متعدداكن إ و،ينيع

لقسطنيونوا قوامكن آمنوا يها الذي أ�� )ك ذلري ولغ،ًداءأ وًوجوب الشهادة حتمالى ولفحو ،)٣ .  

                                                

 

 

 



٥٦

  .ث الدعائميده ما تقدم من حديؤيو

ى علومن التعاون ، ام �لقسطيمن الق ألنه ،اإلمامعرف املؤهل نفسه لنائب ي أن بل الظاهر استحباب

نه وأل ،هريما يف الشرائع وغك،  �ملعروفاألمرن القضاء من �ب وأل، جر والثوابل األيومقدمة حتص، الرب

  . ك ذلريغ إىل ،ربتهكس يوتنف وقضاء حاجة املؤمن، ه الغافليوتنب رشاد اجلاهلإمن �ب 

 إىل ث ال ضرورةيًستحب ابتداء حي أو ،عالم حباهلم اإلنيستحب للباقيوهل (: كن يف املسالكل

، سالمةر اليتقدى جر عل من تعارض اخلطر واأل،وجهان ،هايلإة وقت احلاجة يً تعرضا للوال،نصب قاض

نئذ من هللا يها حيوهو عدم املعونة عل، أصلهى ًد العدم ما يف ابتداء التعرض له من خطر آخر زائدا عليؤيو

تها عن يأعطن إ كنإف، مارةتسأل األ ال:  لعبد الرمحان بن مسرة)صلى هللا عليه وآله(لقول النيب  ،تعاىل

   .)١(ىانته ،اهيعنت علأ مسألة ريتها من غيعطأن إو، هايلإلت كمسألة و

 أنه اجلواهر من يره بعض حمشكداعي ملا ذ  وال،رةكعن عبد الرمحان بن ب،  يف اجلواهرًورواها مرسال

  . و�ا من طرقناكفي يف كي كوجودها يف املسال إذ ،هقيية البيروا

 ختار مني وشأنه ل)صلى هللا عليه وآله(وا النيب كرتي أن جلان ألكالنهي  أن فالظاهر، انكف يكو

 حمذورردهم ك ويف ذل،ة بدون مؤهالتيطلبون الواليًا من الناس ريثك ألن ،روهكيف نفسه م أنه ال، ديري

  ان لغرض ك إذا فاالستحباب، قامة احلق ودحض الباطلطلبه املؤهل إل إذا وهذا خبالف ما، وحمذور قبوهلم

                                                

 



٥٧

ان قصده كوثق من نفسه و إذا كبعد رجحان طلب ذلي ال(: ولذا قال اجلواهر ،أوىل يويدن ال ينيد

   .ىانته )لمة احلقكقامة إ

س يفهو ل ،هيلإذهب يم كيأ: �ن قال، كوالنائب ذل) عليهما السالم( اإلمامطلب النيب و إذا أما

  . كل املساليشمله دلي من املؤهل فال ًايًطلبا ابتدائ

  

  )) والقاضيرزق الوايل((

 إىل القضاء قربة يلي مناإنه  وألً،سم أجرة احرتامايمل و ،عطاء رزق الوايلإت املال يبى علالواجب مث إن 

وقد جعل ، بد له من معاش ث اليمرار معاشه حالرزق إل ىعطيمنا إ و،هللا سبحانهى فأجره عل ،هللا تعاىل

ة بعد كمى  علًماكجعله حاحيث  ، شاب من أصحابهووه، ديس أل)صلى هللا عليه وآله(رسول هللا 

  . )١(همة دراأربعوم ي لك ،فتحها

 أو ًنايه عيًان واجبا علك سواء ،المها جائزكًه رزقا وأجرة ؤعطاإًا فيان غنك إذا وأما، ًاريان فقك إذا هذا

 كذل ألن ،ت�اكالشى ه الزائد عليان هذا من �ب الرتفكوقد ، هريه لوجود غيًان مستحبا علك أو ،ًةيفاك

  .ت املال وضع للصرف يف مصاحلهميوب، نيمن مصاحل املسلم

ال  أنه من، ر�ه يف بعض مباحث الفقهكملا ذ، جرةنايف أخذ األي ال، ًنايه عيًون القضاء واجبا علكو

ح يلتصح، العبادي منه الواجب حىتى جرة عل مما قد أقاموها لعدم صحة أخذ األشكالل خال عن اإليدل

آخر ما  إىل ، صالته وحجهت يفيابة عن امليالنى مثله مثل أخذها عل، الداعيى جرة من �ب الداعي علاأل

  .  فراجعكر�ه هناكذ

 كوز له الرتجي ال ،ةيفاكه اليه به ممن فريام غيبعد عدم ق أو ،ًابتداء هيين علييف صورة الوجوب الع نعم

   ،نئذيه حي علًونه واجباك ل،عط أجرةيمل ن إ

                                                





٥٨

  .عط أجرة يف قباهلايمل ن إ ة صالته الواجبكرتيفمثله مثل من 

  . هؤصح قضاي سقط عن العدالة فال كتر إذا :قالي ال

  . اميالتوبة والق :نئذيه حين علياألمرقد تقدم وجوب : قلت

 )الرشوةك ألنه ،ل اليق ،لي القضاءيل ًالبذل ماي أن وزجيوهل ( :قول الشرائع أن ظهر ومما تقدم

  . ظاهر الوجهريونه رشوة غكح عدم ي ترجريمن غ ،ىانته

  . هللا شاء نإ، ةيت بعض املسائل اآل يفكالم يف ذلكة الييت بقأيوس

  



٥٩

  

  ))وجوب استناد احلكم إىل األدلة األربعة((

  .والعقل، مجاعواإل، والسنة، تابكال: ةربع األدلةاأل إىل ًم مستنداكون احلكي أن بجي ):٦مسألة (

ً نداون مستكي أن رمحيما ك ى،واهلو واالستحسان يوالرأ اسيالق إىل ًم مستنداكون احلكي أن رمحيو

 أن ىجملس الشورى حرم عليف، ةيل أبواب الوالكبل يف ، يف �ب القضاء فقط  ال،ةي الوضعنيالقوانإىل 

ة يلك النيالقوانى طبق الظروف الراهنة علي أن مةمنا شأن جملس األإو، ةربع األدلةًضع قانو� خالف األي

  . ةيسالم اإلنيالقوانى ظروفهم عل، المةوالع خ واحملققيمثال الشأ، � السابقونؤما طبق فقهاك، ةيسالماإل

ن كميف يكو ،واخلراج ةيواجلز اةكوالز ة للدولة مع اخلمسيق الظروف املالين تطبكميف يكرون كذي ًمثال

، ةيسالم العامة اإلنية مع القوانيدار�ا الضرورإوسائر ، واستخبارا�ا وشرطتها ثة �منهايق الدولة احلديتطب

ها يال فرق لعرب، ةيسالممة اإلقانون وحدة األى ي علإسالمن الشعب يف بلد يق موازين تطبكميف يكو

  . ك ذلريغ إىل ،مورل األكها يف يوعجم

ة من ريبكجهود  إىل حباجة، هارية وغية واالجتماعية واالقتصادياسي السنيل القوانكق يف يوهذا التطب

  . ومعرفة الزمن سالمهم معرفة اإليممن توفرت ف، نيلصاملخ

  .ًعارفا �هل زمانه :نييف صفة املؤمن )عليه السالم(قال فقد 

  .)١(فعاشر �داب أر��ا      نت يف بلدةك إذا بين :)عليه السالم(وقال 

  .ك ذلريغإىل 

  . قيجل هذا التطبأل ني جلان من الطائفتكن هناكيلأو 

  : ت�ت والروا� متواتر اآل،اهل  وحرمة خمالفتها،دلةًم مطابقا لألكون احلكلزوم ى دل عليف، انكف يكو

                                                

 



٦٠

، )عليه السالم( عبد هللاعن أيب ، عفوري وعن ابن أيب ،)عليه السالم(عن أيب جعفر ، ريفعن أيب بص

ى افر مبا أنزل هللا علكفهو  ،ىعص أو ممن له سوط،  ما أنزل هللا عز وجلري بغنيم يف درمهكمن ح: قال

   .)١()صلى هللا عليه وآله(دمحم 

، م جورك حبنيم يف درمهكمن ح: )صلى هللا عليه وآله(قال رسول هللا : قالرفعه ، انك مسوعن ابن

ف يك: فقلت ،)٢(افرونك هم الكم مبا أنزل هللا فأولئكحيومن مل : ةيان من أهل هذه اآلكه يمث جرب عل

وحبسه يف  ،ضربه بسوطهّ وإال مهكحب ين رضإف، هيم علكحيون له سوط وسجن فكي: فقال ،هيرب علجي

  . )٣(سجنه

 ني اثننيبى أي قاض قض: قولي )عليه السالم(  أ� عبد هللامسعت:  قال،ة بن وهبيوعن معاو

   .)٤(فأخطأ سقط أبعد من السماء

فمن ، ةيم أهل اجلاهلكم هللا وحكح، مانكم حكاحل: ما رواه الصدوقيف )عليه السالم(وقال الباقر 

فر �� ك فقد عز وجل ما أنزل هللا ري بغنيم بدرمهكومن ح، ةيهلم أهل اجلاكم حبكح م هللاكأخطأ ح

   .)٥(تعاىل

فر منه اعتقادي كال إذ ى،العمل فركواملراد �ل، اضحما هو وك،  من �ب املثال)نيدرمه(ر كذ: أقول

  . )الفقه(له يف بعض مباحث ير� تفصكما ذك ،يومنه عمل

                                                

 



 

 

 



٦١

 ك من هلكهل إمنا ،اسيم وللقكل ما: ث قالي حديف، )عليه السالم(احلسن  أيب عن، وعن مساعة

 دهي بأومأو ـ م ما ال تعلمون فهاكءذا جاإو، م ما تعلمون فقولوا بهكءجاإذا  :مث قال، اسيم �لقكمن قبل

، �أوقلت  وقالت الصحابة، وقلت أ� قال علي: قوليأن كً لعن هللا فال�: )عليه السالم(مث قال  ـ هيفإىل 

رسول هللا ى  هللا أتكأصلح: فقلت، المهكن هذا كول ال: قلت ،هيلإنت جتلس كأ: )عليه السالم(مث قال 

 كفضاع من ذل: فقلت، امةيوم القيإىل  إليه تاجونحيوما ، نعم: قال ،فون به يف عهدهتكيالناس مبا 

   .)١(هو عند أهله، ال: )عليه السالم(فقال  ،شيء

تاب هللا كس نعرفها يف ياء لينا أشيترد عل: قلت له، )عليه السالم( عبد هللاعن أيب ، ريوعن أيب بص

ى ذبت علكن أخطأت إو، جرؤصبت مل تأن إ كنإما أ، ال: )عليه السالم(فقال  ،هايفننظر ف، وال سنته

   .)٢(هللا

 �: فقال ، مبا أوحد هللا:)عليه السالم( األولاحلسن  يبقلت أل: قال، ونس بن عبد الرمحانيوعن 

ه يتاب هللا وقول نبك كومن تر، ه ضليت نبيأهل ب كومن تر، كه هليمن نظر برأ، ًونن مبتدعاكونس ال تي

   .)٣(فرك

املرأة تقضي  أن ىتر أال ،السنة ال تقاسن إ : قال،)عليه السالم( عبد هللا يبأعن ، وعن أ�ن

  .)٤(نيست حمق الديق إذا السنةن إ  أ�ن�، تقضي صال�ا صومها وال

   .ةريثكت ال�ها من الرواريغإىل 

                                                



 



 



٦٢

  

  ))ال تشرتط األعلمية واألورعية يف القضاء((

 كوذل، ورعوالورع مع وجود األ، مع وجود الفاضل نصب للقضاء املفضولي أن بة لهي�ئب الغمث إن 

عدم قضاء الورع مع وجود ى وال عل، عدم صحة قضاء املفضول مع وجود الفاضلى ل عليال دلألنه 

د يجواز تقلى  تدل علدلةمطلقات األ أن ماك، همايجواز قضاء أى  تدل علدلةات األإطالقبل ، عوراأل

  . همايأ

فتاء من �ب القضاء واإلحيث إن ، رارهكت إىل فال داعي ،ديتاب التقلك  يفكل ذلير� تفصكوقد ذ

ما كقول جبوازه يمن ف، هيث قد تقدم االختالف فيح يالعام ييف مسألة جواز استخالف القاضّ إال ،واحد

  . د العامييلتقل ث ال معىنيح، دي التقلكذلكس ينما ليب، ً خاصا جبواز قضائهكان ذلكمل نستبعده 

ًض املفضول علما وورعا نفسه للتقليالم يف تعركظهر اليومنه  والناس ، فضلمع وجود األ د والقضاءيً

تاب القضاء ك يف كواملسال،  �ملعروفاألمر تابكوقد اختار اجلواهر يف ، منهما إىل أي ون يف الرجوعريخم

  . د املفضول مع وجود الفاضليجواز تقل، مهاريوغ

 ونفوذ ، النصب حبالهأدلة إطالقف، ًومع فرض عدم املانع عقال(: تاب القضاءكوقال يف اجلواهر يف 

، نزل هللاوما أ والعدل والقسط نه من احلقأو، همايلكة ظنه يف يستلزم حجيمه يف خصوص الواقعة كح

  ) ًأيضاًدا يتقل إليه جوز الرجوعيف

فضل من قبض األى ته جمريقبضه ووالى رجي، ًونه منصو�كبل لعل أصل �هل املفضول و(: قال أن ىلإ

ع يًخصوصا بعد مالحظة نصوص النصب الظاهرة يف نصب اجلم، هاينبغي الوسوسة فيات اليت ال يقطعال

رجل ، ال مكفضل مناأل إىل نظرواا :لوجوب القولّ وإال ، منهمفضلال األ،  �لوصف املزبورنياملوصوف

  ).�مل ما هو واضح �دىنك مكمن

  من املرافعة ، هية عما حنن فيح أجنبينصوص الرتج أن علمي كومن ذل(: قال أن ىلإ



٦٣

  ).كذلكد يالتقل أو ،ًابتداء

 �فع يف أمثال هذه إمجاعدم ضرورة ع(: فضلاأل إىل الرجوعى  علمجاعاإلى يف رد من ادع قال أن ىلإ

 إىل مرون الناس �لرجوع�انوا ك مع وجودهم )هم السالميعل( األئمةن إف، سكبل لعله �لع، املسائل

ويل القضاء يان ك )صلى هللا عليه وآله(ورسول هللا ، همريوغ ريوأيب بص بن مسلم ودمحم أصحا�م من زرارة

 اإلمامقال يف الدروس لو حضر ، هم الذي هو أقضا)لسالمعليه ا( نياملؤمن ريبعض أصحابه مع حضور أم

   .ىانته )ًاإمجاعه ريغ إىل مكفله رد احل إليه مكوحت ويف بقعة

ما يف ك ،حيلزم الرتجي ينيواختالف القاض، واحد إىل ل واحد منهماكيف صورة مراجعة  نعم: أقول

  .اجواالحتج بيوالتهذ هيوالفق ايفكة يف اليمقبولة ابن حنظلة املرو

 نينهما منازعة يف دي من أصحابنا بني عن رجل)عليه السالم(  أ� عبد هللاسألت: قال عمر بن حنظلة

ن يو� الناظركي أن ايفرض،  من أصحابناًل واحد اختار رجالكان كن إف): قال أن ىلإ( ،ماكاث فتحاريمأو 

م به كم ما حكاحل: )السالمعليه  (فقال. مكثيالمها اختلف يف حدكو، ماكما حيواختلفا ف، يف حقهما

�ما إ: فقلت: قال، خرم به اآلكحيما  إىل لتفتيوال ، ورعهماأث ويصدقهما يف احلدأأعدهلما وأفقههما و

ان من كما  إىل نظري :فقال: قال،  صاحبهى فضل واحد منهما عليال ، صحابناأان عند يعدالن مرض

 الشاذ الذي كرتيو، مناكؤخذ به من حيف، كصحابأند ه عيما به ا�مع علك الذي حكتهما عنا يف ذليروا

  .هيب فيه ال رين ا�مع علإف، كصحابأس مبشهور عند يل

   .مكروامها الثقات عن ن قديم مشهوركعنن اان اخلربكن إف: قال أن ىلإ

   ،ؤخذ بهيتاب والسنة وخالف العامة فكم الكمه حكنظر فما وافق حي: قال



٦٤

ان كن إ تيرأن إ كجعلت فدا: قلت، تاب والسنة ووافق العامةكلم اكمه حك ما خالف حكرتيو

ن ي �ي اخلرب،ًخر خمالفا هلمًن موافقا للعامة واآليووجد� أحد اخلرب، تاب والسنةكمه من الكهان عرفا حيالفق

 رنظي: قال. ًعايمجن ان وافقهما اخلربإ فكجعلت فدا: فقلت، ه الرشاديما خالف العامة فف: فقال. ؤخذي

 :قال ً،عاين مجيامهم اخلربكن وافق حإف: قلت، خرؤخذ �آليو كرتيامهم وقضا�م فكل حيأم إليه ما همإىل 

 اتك من االقتحام يف اهللرين الوقوف عند الشبهات خإف، كمامإى تلق  فأرجه حىتكان ذلكإذا)١(.   

ة يصولة واأليفقهتب الكح يف اليث مبختلف فقراته قد وقع موضع التوضياحلدحيث إن : أقول

  . مما هو خارج عن مقصد هذا البحث، له يف املقاميتفص إىل ن داعكيمل ، املفصلة

مه كوعلما �ن ح، ه أعلمريغ أن المهاك أو ن علم أحدمهاإو، املفضول إىل وز الرجوعجي أنه علميومنه 

، همايلإرجعا  إذا ة مباواملقبولة خاص، ما عرفتكالقضاة  إىل  الرجوعأدلة طالقإل، م املفضولكخمالف حل

ً واحدا ًماكما حك فحينياملساو إىل ذا رجعاإو، المكم فال كاملفضول فح أو الفاضل إىل رجعا فإذا هيوعل

بتالئه مبعارض  النيمكي من احلأنفذ يمل ، نيمكما حكوح ينياملساو إىل رجعا إذا ماأ، ًأيضاالم كفال 

 إذا ،ن الدار لعمروإ: خروقال اآل، ديالدار لزن إ :حدمهاأقال  إذا ماك، ما التصاحلإبل هلما ، له مساو

  ، ديالزوجة لزن إ :حدمهاأقال  إذا ماك، النزاع ينهيحدمها ما أري جي أن جاز الإ و،ن التصاحلكمأ

                                                

       





٦٥

  .ن حمذوركيما مل يف، هلا ج عمرويوتزو، د هلاين طالق زكميث يح، �ا لعمروإ :خروقال اآل

حدمها من زواجها أن كتميث ال ي ح،ب واالبن يف الزوجة األنيالف بان اخلك إذا ما :مثال احملذور

  . ًمعا �اء النزاع بطالقهما هلاإويف مثله جاز هلما  ،انت يف الواقع للمطلقكن ، إخرن طلقها اآلإو

ه يفف �لث مساو إىل ما الرجوعأ ،علمأ�لث  إىل فالظاهر لزوم الرجوع،  التصاحل وحنوهاديريمل  إذا أما

 أن ومن، قاض واحدى  علينيتقدم قاضى ل عليوال دل، نياألولحد أوافق يف ما قال يك أنه من، ماالناحت

ويف   يف طرف قاض واحداألولون من كي أن ليس من قبيد فليوهذا قضاء جد،  سقطا �لتعارضنياألول

  .حوطأه التصاحل وحنو إىل ع والرجوعي بتساقط اجلماألولان كن إو، قربأوالثاين ، انيطرف قاض

  .  �لتعارضنياألولشمل الثالث بعد سقوط يل ي الدلإطالق ألن ،قربأمنا قلنا �ن الثاين إو

يف  )عليه السالم( إىل علي رجع )صلى هللا عليه وآله(الرسول حيث إن  ،عةيناف يف الشريده وجود االستيؤيو

، عرايب �لثمنون لأليمد )لى هللا عليه وآلهص( �ن الرسول )١( وغريههريم غكح أن بعد، عرايبقصة اشرتائه �قة األ

 بل ، السابقعلم من القاضيأألنه ) عليه السالم( إىل علي رجعيمل ) صلى هللا عليه وآله(الرسول  أن ومن الواضح

  .)٢(ىناف يف الدعويمن �ب االست

  . لاألوعلم من أن كيالثاين مل  أن مع، األول إىل  بعد رجوعه)٣(الثاين إىل ولذا رجع

   يني املتساوينيتعارض القاضم يف حال كون احلكي أن له مع احتمالكهذا 

                                                
















                    











               

            

 





٦٦

  .لكن مشوهلا ملثل املقام مشكل، لكمر مشأل كلأل�ا القرعة  إىل  الرجوع،مكيف احل

حد أن سبق إمه فكم حاكحّ إال لك  أىبنإو(:  قال،دخال القرعة يف بعض الصورإن يف املستند كل

 أو ،الغائبى م علكهما احليون رأكما لعدم إسبق ين مل إو، غائب فهو املتبعم �لكاحلى  علنيمكاحلا

 ريوالظاهر يف غ، األمرل كشي ف،مكالتفاق التقارن يف احل أو ،ينيان التعكمإوعدم  الشتباه السابق منهما

وت نفوذ  لعدم ثبنيمك عدم نفوذ شيء من احلريخويف األ، مر جمهولأل كلأل�ا ، القرعة إىل  الرجوعريخاأل

   .ىانته )كمثل ذل

ال  أنه ظهري ،نيمكحا إىل يف صورة رجوعهما ،مك وحنيمك احلانيان أفضل بكلو  أنه ومما تقدم من

للمناط يف ، هيوسبق املفضول عل هيم املفضول وسبقه علكمه حلك مقارنة حنيفضل ب األميفرق يف تقد

  .هارياملقبولة وغ

ً فصاعدا يف أمرهم فاختلف نيموا الرجلك قد حنيتخاصمامل أن لو فرض(: طلق اجلواهر قالأولذا 

د يح يف أصل املرافعة ويف التقلي الرتجكاقتضاء ذلى ودعو، ورةك رجح �ملرجحات املذكالصادر منهم يف ذل

   .ىانته )ًمطلقا ممنوعة أو ًابتداء مع العلم �خلالف

  

  ))جملس القضاة((

ة يكثرقضون �ي وحكامنظرون يف األيف ى،ورحنو الشى ام علكم حكلس يف جملس احلجيان كولو 

 إشكال وال ،دلةات األإطالقشمله يو، الواحد يم القاضكتقن من حأ ألنه ،ال �س به أنه فالظاهر، راءاآل

ة يقلعلم يف جانب األان األك إذا ماأ ،ةيكثرعلم يف جانب األان األك أو ينيان القضاة متساوك إذا كيف ذل

منا قالت يف حبث تداول إ و،مكة مل حتيقلموا واألكة حيكثراأل أن املفروض إذ ،هي فشكالفالظاهر عدم اإل

يف  ـ ية يف القاضيعلمشرتط األيمن ال  ـ لكستشي ومل ،مك احلنيوب يبداء الرأإ نيوفرق ب، مهيراء رأاآل

  علم مع  األريم غكح



٦٧

  . مكحيمل  إذا مايعلم فوجود األ

ى لة يف املقدمات عليلة يف الصفة ولو �عتبار الفضيالفضى لاملدار ع أن والظاهر(: قال يف اجلواهر

  . )ه فال عربة بهية له فيأما ما ال مدخل، فقهأونه كعد يوجه 

 عند نيمكخذ بقوله يف صورة تعارض احلاأما األ، ًفضل ابتداءاأل إىل هذا �م يف مسألة الرجوع: أقول

عدهلما أ :قال يف املقبولة ألنه ،هاري تتحقق بغكذلك، كما تتحقق بذلك هيفضلألهما فايلإ نيرجوع املرتافع

شرتط يوال ،  الصفاتكل تلك يف ميظهر منه مناط التقدي مما ،ورعهماأث ويصدقهما يف احلدأفقهما وأو

  .ًما هو املفهوم عرفا من مثل هذه العبارةك، ل واحد واحدكفي كيبل ، لكاجلمع لل

مردود �ن ظاهر املقبولة ، م �بع العلم ال الورعكاحل  ألن،مكة للورع يف احليوالقول �نه ال مدخل

التقدم ى حث الناس عليورع لة لأليالشارع أراد جعل املز أن وهو، د االعتبار لهيي� إىل ضافة�إل، ةياملدخل

  . ًون متأخراكي أن بطبعه ىب� نساناإل ألن ،يف الورع وحنوه

يف ى ة قصويالعلم له مدخل ألن ،األول ميتقدفالظاهر ، ورعأخر واآل، ان أحدمها أعلمك إذا نعم

  . د فراجعي وقد تقدم هذه املسألة يف حبث التقلً، ورعاًهما عاداليلكون ك بعد فرض ،القضاء

  



٦٨

  

  ))هل حيق للقاضي املنصوب استخالف غريه((

 أو ،انهكًا اتبع املنصوب قدر النصب يف االستخالف مي�ئبه قاض أو اإلمامنصب  إذا ):٧مسألة (

�ملقدار املفهوم منه  أو ،صراحة مقدار النصب ،ك ذلرييف غ أو ى،يف مساع الدعو أو ،ان حتت نفوذهكيف م

  ً.عرفا

 أما، هي فكوكة يف القدر املشي عدم التولصالة أل،نياملتقى ان الالزم اقتصاره علك،  يف القدركولو ش

  . زه للقاضي املنصوب وال خالف يف عدم جواإشكالفال ،  و�ئبه عن قدراإلماممنع إذا 

ان كن إ ةي التولإطالق ومع ،زجيولو منع مل ،  له يف االستخالف جازاإلمامذن أإذا ( :قال يف الشرائع

ً  استنادا،فالّ وإال ،د الواحدة جاز االستنابةي ال تضبطها الاليتة يمثل سعة الوال، ذناإلى مارة تدل علأ كهنا

   .ىانته )ذناإلى القضاء موقوف عل أن إىل

  . واجلواهر فراجعهماكالمي املسالكظهر بعض مواضع النظر يف ير�ه كومبا ذ

تبع لنظر �ئب ي أن شرتط يف املنصوبيح �لتوسعة ال يالتصر أو  املفهوم منه التوسعةإطالقمع مث إنه 

ان كو ،ان نظر النائب عدم نصب املقلدكً مثال، عمل حسب نظرهي أن بل الالزم، ةي يف املسائل الفقهاإلمام

 ًمثال، حسب نظر النائبّ إال وزجيث ال يح، نصبه عن قبل النائبيأراد ّ إال إذا ،نظر املنصوب جواز نصبه

نئذ يفهو ح، النائب إىل �الستنادّ إال  ا�تهدرينصب غي أن زجيان نظر املنصوب لزوم االجتهاد مل كإذا 

وم يسئل  فإذا ،ال من قبل نفسه، ائبوالفرق وجود احلجة يف النصب من قبل الن، ل يف النصبيكالوك

 يف ًاليكان وك بل هو ،نصبهينه مل أجاب � ،نت تعتقد عدم صحة قضائهأامة ملا ذا نصبت املقلد ويالق

�ا أعلم يوهو ، ح يل هذه الفتاةكنأ :قال له ا�تهد إذا فهو مثل ما، شملهيالة ك الوأدلة إطالقو، نصبه

  ي ـ أ  واجتهاده، معه عشر رضعاتتارتضع



٦٩

 جراءاح �كوز له النجينه إف، س مبحرميل أنه لك واجتهاد املو،نهمايالعشر حمرم ب أن  ـليكاجتهاد الو

  .  صحتهعتقديوح له كواملن، شملهيالة ك الوأدلة إطالقن تج �حي أن هل ذإ، هيوال حجة عل، العقد

، إشكال النصب صح بال صحة اعتقدان إ �ما أل،أربع  القضاءفصور املسألة يف مبحث، انكف يكو

ن إو، أصالةالة ال كن اعتقد النائب الصحة دون القاضي صح وإو، إشكالصح بال ين اعتقدا بطالنه مل إو

عمل حسب ي�ن  ًايالنائب جعله قاض ألن ك وذل،الةك ال وأصالةاعتقد القاضي الصحة دون النائب صح 

ًا مطلقايلته قاضف جعيك :لإلمامل النائب أس فإذا ،حيصح أنه ونظره، نظره من  ،ّيلإم فوضتم كنأل: قال، ً

ت �حسب استنباطي من الروا يان نظرك ألنه : قال،ف جعلتهيكذا سأل القاضي إ و،ت� الرواإطالقجهة 

  . ًايصحة جعله قاض

   .ديزأبقدر اجتهاده ال  إليه ضيالتفو أن واحلال ،ّيلإم فوضتم كنإقول النائب يف يك: قاليال 

ًنصب جمتهدا عادالي أن قتضيي اإلمام�ئب  إىل ضي التفوأدلة قإطال: قالينه أل  أن أما، ً مثالً

 ماك، م يف املقامكهما حمإطالقف ى،شرتطه نص وال فتوي ما مل كفذل ،طابق اجتهاد النائب أم الياجتهاده 

ده يتقلو  أليكطابق اجتهاد الوي أن شرتطيال  إذ ،الء يف البالدكم يف نصب الفقهاء وكهما حمإطالقأن 

  . ليصه األياجتهاد الفق

 ،ح يف قضاء بدون مراجعتهيبت شريال  أن )عليه السالم( ني املؤمنري أماإلمامفلماذا اشرتط : قاليال 

ًا حي شر)عليه السالم( ني املؤمنري أمملا وىل:  قال)عليه السالم( عبد هللايب أعن ، بيايف والتهذكالى فقد رو

  فذ نيال  أن هيالقضاء اشرتط عل
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   .)١(هيعرضه علي القضاء حىت

  

  ))ًشرحيا) عليه السالم(ملاذا نصب أمري املؤمنني ((

 وملا جاء ،ًان منصو� من زمن عمرك ألنه ،حينصب شر إىل اضطر) عليه السالم( اإلمام: قالي نهأل

ى نصبه عل إىل  مما اضطراإلماموفة تظاهروا ضد كن أهل الكل، وفة أراد عزلهكالإىل ) عليه السالم( اإلمام

 جعله نيراد اجلمع بأ ف،تهيهلأعدم ى ريان ك )عليه السالم( أنه ه من جهةيولعل اشرتاطه عل، خالف رغبته

  . د نفسهي القضاء ب)عليه السالم(خذه أ نيصورة وب

ي يوص أو نيب ّالإ) ما جلسه (لسهجيًح جلست جملسا ال ي شر�:  له)عليه السالم(قوله  كد ذليؤيو

   .)٢(قيش أو ،نيب

لقد : حيلشر )عليه السالم(قوله  أن ماك، حيض بشريتعر أنه )عليه السالم(المه كظاهر حيث إن 

   .ر�هكد آخر ملا ذي مؤ)٣( يف قصة الدرعجرت

ما يف ك ، املهمة فقط�يف القضا )عليه السالم( راجعهيان كًا حيشر أن ت�ن الظاهر من بعض الرواكل

  .ةجوان هلا زوج وزكقصة اليت 

  

  ))فروع((

 جهة ة تقتضي وحدنيانت مصلحة املسلمك إذا تصور نصب قاض لقاض آخر جامع للشرائط مايو

ان ك و،نياملعد ملصاحل املسلمحيث إنه س مبنصوب ية منع قضاء من ليسالمس الدولة اإليان رئكالقضاء و

 منافاة كيف ذلن  أل،مكحي أن  املنصوبريق للجامع للشرائط غحينئذ ال ينه حإ ف، من مصاحلهمكذل

 هلذا القاضي لو مل  الشاملل القضاءي دلإطالقى ل العمل �ملصلحة مقدمة علية دليفرعا، للمصاحل العامة

   املصلحة كن تلكت
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اقتضت وحدة  إذا نيا للمسلمياملصلحة العلحيث إن ، يسالمش اإلي حال اجلكذلكما هو ك، العامة

نتخبه يم ومل كده احليس بيخر الذي له اآلين الفقإف، للدولة ىعلس األينه الرئيش واجلبهة حسب ما عياجل

م يف كاحل (تابكما يف ك، راءة اآليكثر�ى علس األي انتخاب الرئدلةظاهر األ أن ر�كث قد ذيح ـ لموناملس

   .ىخرأوأخذ قطعة منهم للمحاربة يف جبهة ، شيق اجليس له احلق يف تشقيلـ ) سالماإل

فالظاهر ، ان نصبه من قبل نفسهكن إف، ًايللدولة قاضى علس األيل الرئنصب القاضي من قب إذا مث

سقط  فإذا ،د فرع للقاضي املنصوبيالقاضي اجلد ألن ،ةيهلخروجه عن األ أو ،موته أو ،انعزاله بعزله

، ديسقط اجلديوقد سقط املستند ف، ان هذا املنصوبكد يمستند منصب اجلد إذ ،املنصوب سقط فرعه

س هو يل إذ ،نعزلون �نعزاله مبوت وحنوهين يو�م فروعه الذكضرورة (: اختاره اجلواهر قال هو الذي اوهذ

   .ىانته )نعزل نوابه مبوتهين يم الذامد من اإليأز

 كولو ش، اتهي حنان لزماك اإلمامون نصب كاملفروض  أن اإلمامانعزاهلم مبوت ى ل عليالدل: أقول

فهو من �ب عدم ، دة�الزى ل عليهو لعدم الدل إمنا تهول مبفالعز، كذلى دة عل� عدم الزاألصلان ك

  . من �ب املانع ال ياملقتض

س له يبل ل، طفال مبوت القاضيًما لألينصبه القاضي ق إذا ديالقول بعدم انعزال اجلد أن ظهريومنه 

 ،زال �لعزلاالنعى ل علينه ثبت �لنصب فال دل و�،ابصحن استدل له �الستإو،  ظاهر الوجهريغ، عزله

  . عدم حق املعترب يف سحب اعتبارهى ل عليي دلأف، ًاعتباراّ إال سي�ن النصب ل املخدوش
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ذن �ومل  ـ ان له مثل هذا النصبكما يف ـ اإلمامد من قبل �ئب ياجلد يالقاض، نصب القاضي إذا أما

مبوته ال  أو بعزله للقاضي أنه ظاهرفال ،راد عزلهأ إذا اإلمامله حق عزله عن قبل �ئب  أن  يفاإلمامله �ئب 

قال  إذا ماك  فهو،تميعزله ومل ي الذي مل اإلمامد هو �ئب يمستند هذا القاضي اجلد ألن ،دينعزل اجلدي

 ،عزل خالد مبوت عمرونيما ال ك، ق له عزلهحيله ال كو أن ًن عمروا بعدإف، ًل خالدا من قبليكو: د لعمرويز

الة كل الوي دلإطالقن إف، ديله خلالد من قبل زيكوقد انتهت مهمة عمرو بتو ،ديل من قبل زيكو ًخالداألن 

  . ًشامل خلالد بعد موت عمرو مثال
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  ))جواز ارتزاق القاضي من بيت املال((

، ت املاليتزاق القاضي من بارجواز ى ه علي بقسممجاعبل اإل، إشكالال خالف وال  ):٨مسألة (

ه يالفقكه ريعدم وجود غ أو ،اإلمام ينيه لتعيًا علينيًان القضاء واجبا عكو ًايان غنكولو  كذلك أنه بل الظاهر

  . العامة أو  اخلاصة �لقضاءدلةطالق األوإل، حرتام عمل املسلم، والصل لألكوذل، بةييف زمن الغ

ه  والنيح ،شرتاأل إىل  يف عهده)عليه السالم( نياملؤمن ريمأ عن )�ج البالغة(مثل ما رواه الرضي يف 

 ىل إومنها قضاة العدل، تاب العامة واخلاصةكومنها ، منها جنود هللا، ة طبقاتيالرع أن واعلم:  قال،مصر

  . ضتهيحده وفرى ووضعه عل، ههللا له سهمى ل قد مسكو :قالأن 

  .صلحهيالوايل حق بقدر ما ى ل علكول: )عليه السالم(مث قال 

  . مورق به األي ممن ال تضك يف نفسكتيفضل رعأ الناس نيم بكواخرت للح :)عليه السالم(مث قال 

، ح علتهيفسح له يف البذل ما تزأ تعاهد قضائه وأكثرو:  صفات القاضي فقال)عليه السالم(ر كمث ذ

  . )١(هريه غيطمع في ما ال كيعطه من املنزلة لدأو، الناس إىل وتقل معه حاجته

ث يف اخلمس ييف حد، )عليه السالم(صاحل عن العبد ال، عن بعض أصحابنا، حة محاديوصح

عمرها يد من ية يف كفهي موقوفة مرتو، خذت عنوةأرضون اليت واأل: )عليه السالم( قال ،نفال والغنائمواأل

  . هاييحيو

ون بعد كي ف،ؤخذ الباقييو: )عليه السالم(قال  أن  إىل،اة وحصة العمالك الز)عليه السالم(ر كمث ذ

، ن يف وجوه اجلهادية الديوتقو، سالمة اإلينوبه من تقويويف مصلحة ما ، ن هللايدى لعوانه عأرزاق إ كذل

  مث ، ه مصلحة العامةي مما فك ذلريوغ
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، ل ذي حق حقه اخلاصة والعامةى كعطأ ف،وقد قسمهّ إال موالًئا من األي شكرتيهللا مل ن إ :قال

   .)١(ل صنف من صنوف الناسكو، نيكوالفقراء واملسا

صلى هللا (قال ، من أمر القضاة إليه  يف ما عهد)صلى هللا عليه وآله(عن رسول هللا  ،الدعائموعن 

 قل به حاجتهيبه عن الطمع و ستغينيه من البذل ما يعلبسط أه و�مره وقضاأ تعاهد أكثرمث : )عليه وآله

   .)٢(الناسإىل 

  .)٣(للقاضي ورزق، البد من قاض: قالنه إ )عليه السالم( علي عن، ت�وعن اجلعفر

   .ك ذلريغإىل 

ون مع كي األول أن نهمايمنا الفارق بإو،  يف اجلوازًأيضاجر حال االرتزاق حال األ أن والظاهر

  .كذلكس ي والثاين ل،االحرتام

وال ، القضاء عبادة أن ومن، مجاع من اإلىدعيما رمبا ّ إال املنعى ل عليال دل ألنه ،منا قلنا جبوازهإو

خذ أصح يه ال يًان القضاء واجبا علك إذا  أنه ومن،جرة نوع من الرشوةاأل أن ومن، هايجرة علخذ األأصح ي

  . ت الواردة يف املقام�ومن بعض الروا، الواجباتى جرة علخذ األأروا يف �ب عدم صحة كملا ذ، جرةاأل

ذ من خ�، نيتيقر نيل عن قاض بئس، )عليه السالم( عبد هللايب أعن ، حة ابن سنانيصحك

   .)٤( السحتكذل: )عليه السالم(فقال  ،القضاء الرزقى السلطان عل

   .)٥( القضاةرجوأوعد منها ، ةريثكنواع أالسحت : )عليه السالم(قال ، وما يف اخلصال
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  .ىفخيل ما ال كن يف الكل

قضاء ون الكو، س حبجةيومثله ل، ان ظاهر االستنادك ،انكبل ولو ، ً موجود قطعاري غمجاعاإلإذ 

والعرف  ى،جرة نوع من الرشوة خالف ظاهر النص والفتوون األكو، هيل عليالصوم والصالة ال دلكعبادة 

بواب أر� يف بعض ك وقد ذ،عةي يف الشرحكامها األيص املوضوعات اليت علق عليار يف تشخيالذي هو املع

بل ال ، نايف الوجوبيال  ألنه ،لواجباى جرة علخذ األأحرمة ى  اليت استدلوا �ا علدلةة األيالفقه عدم متام

 ريغ إىل ،جل الصناعات الواجبةما تؤخذ ألك، تيجل قضاء عبادات املولذا تؤخذ أل، نايف قصد القربةي

  .  فراجعكذل

  . ًاإمجاعًفالرزق من السلطان العادل جائز نصا وّ وإال ،قضاة اجلورى تان البد من محلهما عليوالروا

ًئا يوم شيل كل أو ً،نايًئا معيل قضاء شى كعل السلطان له علجي أن ىمل علأما ما يف الوسائل من احل

 )عليه السالم( اإلمامالقضاة يف زمن  أن نةيًخصوصا بقر، فهو خالف الظاهر، رشوة أو جرةأون كيًمعلوما ف

  .غلب قضاة اجلوراألى انوا علك

 ،راهةكالى ها علي آخر السحت فومحل، جرةاألى ة عليمحل املستند الرزق يف الروا أن ما ظهر منهك

  . خالف الظاهر المهاك

 علي عن، )هم السالميعل(عن آ�ئه ، )عليه السالم(عن الصادق ، ت�ر�ه ما رواه اجلعفركد ما ذيؤيو

ى رجيقاض  ّالإجر القاضي أم وكوالرشوة يف احل :قال أن ىل إتةيمن السحت مثن امل:  قال،)عليه السالم(

   .)١(ل املاتيه من بيعل

جر أ: )عليه السالم(نة قوله يبقر، ظهرأ األولبل ، ًرزقا أو ًجراأن �ون اجلركشمل يه إطالقن إف

  . القاضي
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 عن، ة الدعائمي رواجر يفهم األؤعطاإصح ين يف القاضي مع الذاردإ، ًأيضار�ه كد ما ذيؤي أنه ماك

والبد من ، فيف ورزق للعريوالبد من عر ،ريممارة ورزق لألإالبد من : قال أنه ،)عليه السالم( يعل

ن يالناس الذى عل يرزق القاض نوكي أن رهكو، يوالبد من قاض ورزق للقاض، حاسب وزرق للحاسب

   .)١(ت املالين من بكول، هلمى قضي

  . يف اجلملة أو ً،ما مطلقاإ، وجواز االرتزاق، جرةخذ األأن ظاهر املشهور عدم جواز كهذا ول

 ال أن فضلفاأل فاية من مالهكان له كإن ف ،ه القضاءي علنيتعي من ال ويلإذا ( : الشرائعقال يف

فاية كن له كيه القضاء ومل ي علنين تعإو، من املصاحل ألنه ،ولو طلب جاز، ت املالييطلب الرزق من ب

   .ىانته ً)فرضا يؤدي ألنه وز له أخذ الرزقجي  ال:لية قيفاكان له كن إو، خذ الرزقأجاز 

 ،القول جبوازه أو لين ظاهره املكل، شهراأل إىل ةريخ الصورة األ عدم اجلواز يفكب املسالوقد نس

  . خذشهر املانع عن األ ظاهره مع األي اجلواهر الذفخبال

  . ًجرة مطلقال من االرتزاق واألكر�ه من جواز كذ  مادلةفالظاهر من األ، انكف يكو

ن هذه كل، هكً فعل حراما برت،جرةلعدم األ أو عدم االرتزاقل، قميه فلم يًا علينيًصار واجبا ع إذا نعم

  . ىفخي ما ال ك،ىخرأمسألة 

  

  ))إن مل يكن بيت املال((

اخلمس كانت ك واجبة ،من سائر الوجوه يارتزاق القاضفالظاهر جواز ، ت املالين بكيمل ن إمث إنه 

  مستحبة  أو ،مثل الوقف العام وحنوه أو ،اةكوالز
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  . ها احملسنونيعطي اليتالتربعات ك

عنده  أو اةكز أو  له مخسإنسان كهنا ًمثال، نيمن القسم ّ أيجرة منالظاهر جواز أخذه األ أن ماك

، جرةأ أو ًنار رزقايل شهر مائة دك كتيعطأًا ي قاضكنصبت نفسن إ :ديقول لزي، مع التربعاتجي أو ،وقف

  . االجرةحرمة ى ل علية الدليوقد عرفت عدم متام، دلةات األطالقإل

 أو ،ري مصرفها اخلاليتوز له االرتزاق من سائر الوجوه جيفهل ، ت املالين بكيولو مل (:  املستندقال يف

وأما بدو�ا ،  العام �الرتزاقري اخلكذل إىل  لتوقف التوصل،واحلاجة الظاهر اجلواز مع الضرورة ،ل هللاي سبيف

جل  ألني والصائمنياملصل إىل وز صرفهاجي ما الك ،نئذ البتةيوز حجي بل ال، ينيما مع التعيل سكشيف

  . )امهميصال�م وص

 اة واخلمسكويف مثل الز، شبهة  بالني والصائمنياملصلى وز الصرف علجي رياخليف  أن هيرد علي: قولأ

ما يف ك نيالدى عون عل هو ي الذاإلمامسهم  أو ،اةكناهم الزيعطأّ إال إذا صلونية ال يهل قرأان كإذا 

ى ًس اخلمس عو� عليلأ و،ل هللاياة من مصارفها سبكس الزيلأ ،وز وملاذاجين هذا ال قال �يفهل  ،صالن

 إىل ،نيالدى فضل العون علأو، فضل سبل هللاأصوموا من يالناس و يصلي أن جلمها ألؤعطاإ و،نيالد

  . ها نظر ظاهريالمه اليت فكخر من أمواضع 

  

  ))هل جيوز أخذ اجلعل من املتحاكمني((

 ني وب، قول �جلواز مطلقاني وب، قول بعدم اجلواز مطلقانيب،  خالفنيمكخذ اجلعل من املتحاأمث يف 

ذا ك، خذهأاملال جاز  إىل ًان مضطراكو القاضيى  القضاء علنيتعيمل  فإذا ،ما اختاره الشرائعك، ليالتفص

  .زجيمل ّ وإال ،فسره اجلواهر فتأمل

   نه مبنزلة وعلله �، املنعكما يف املسالكشهر ن األكل
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ه يجرة علوز أخذ األجيوالواجب ال ، ًناين متعكين مل إنه واجب يف نفسه و وأل،عنها يالرشوة املنه

  . ًمطلقا

  ).ًوز مطلقاجينه ال أو، اسبكه يف امليق فير� التحقكقد ذ(: وقال يف اجلواهر

مث ، )ود اخلالف مع عدم الضرورةظاهر الشرائع وجن إ( :ًأما القول �جلواز مطلقا ففي املستند قال

 أن املشهور(: قال أنه حيونقل عن شرح املفات، ً)أيضا نيظاهره اجلواز يف احلال(: ح وقاليالم املفاتكنقل 

م للباذل كحي أن  اعتبارريفصل املنازعة من غيله ل ًحدمها بذله جعالأ أو نياملتخاصمى لو شرط عل يالقاض

 ،الوجه املوافق للحقى حدمها علم ألكمن اتفق احلى رط اجلعل علبل لو ش، كخذ ذلأخبصوصه جاز له 

   .ىانته )كثر عند األًأيضا جاز ،ذاكه يعل يما فلك من غلب من:�ن قال

  .نيبل شهرته يف احلال،  اجلوازًأيضاوظاهره 

  .راهةكالة والقاضي اجلواز مع يد والنهاي وعن املف،واحملقق الثاين ومجاعة املنع يواحلل ونقل عن احلليب

  . )١(ةيفاكًمث استظهر املستند بنفسه عدم اجلواز مطلقا مع ال

أما أخذه  :ً قائال،ريعدم اخلالف الذي ادعاه يف التحر أو ،مجاع استدل به للمنع اإليالذ: أقول

 وتبعه يف ادعاء، ال ة أويفاكان ذا كوسواء ، نيتعيمل  أو هي علنيسواء تع، مجاعنه حرام �إلإف هيجرة علاأل

ة عدم اخلالف يف صورة عدم يفاكالى وادع، احلرمة مع عدم احلاجةى  علمجاعاإلى عتمد يف دعوامل مجاعاإل

  .احلاجة

  . س حبجةيومثله ل، ن مقطوعهكيمل ن إ حمتمل االستناد أنه  إىلضافة �إل،وقد عرفت وجود اخلالف

عرف مما ي فجوا�ا ،ت املالين بجرة م املتقدمة يف مسألة حرمة األمور بسائر األكأما االستدالل لذل

  . تقدم
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ما كيعل أو ،من ثبت له احلق: قولي �ن ً،ارتزاقا أو جرةأ أو ً جعالً،فالظاهر جوازه مطلقا، هذاى وعل

ًنارا جعاليد ينيعطي أو ً،سبوعاأ رزقيني أن ًمعا   . ًجرةأًنارا يد أو ،ً

راهة ك قائل �لنيوب، ما عرفتك مانع ني بالفقهاء أن  بعدمن بلغل يلدل، راهةكنبغي القول �لي نعم

  .ةيد والقاضي والنهايما تقدم عن املفك

  .  العامة للمقامدلةصل بعد مشول األلأل، جرة واجلعل واالرتزاقمنا جوز� األإو

  . واجلواهر فراجعكالم املسالكيف  ظهر وجوه النظريومنه 

  . وهللا العامل، أكثرعمق وتتبع أ�مل  إىل له حباجةك كواملسألة مع ذل

 وقد نسب ،هيدائها ما تقدم من الوجوب علأى جرة عللهم يف عدم جواز أخذ الشاهد األيدلمث إن 

  . صحاب األإطالق إىل كعدم اجلواز املسال

  . ما عرفتكجرة نايف األيالوجوب ال  أن هيرد علين كل

نايف ي ال كمث �لرتن اإلك ول،ًامثآان كًنا يه عيوجب عل إذا شهد يف مايجرة له فلم مل تعط األ إذا نعم

جرة للصناعات عطاء األإما يف ك، حةيون صحكواملعاملة ت، ون لهكياملال  أن جةي والنت،الفعلى جرة علاأل

  . رواكما ذى الواجبة عل

  

  ))األجرة على حتمل الشهادة وأدائها((

نه يالتحمل فمع عدم تع ا أم:ولذا قال يف اجلواهر، حتمل الشهادةى جرة علعلم أخذ األيومما تقدم 

  .هكتر األوىلن كل، هيخذ علقال جبواز األيه قد يعل

معونة  إىل داء لو احتاج السعي لأل،داءاألى خذ عل حبرمة األنياملشهور القائلى عل أنه الم يفكالى بقي

 مقدمة الواجب يالسع ألن ،قال �لوجوبيقد  ،ال أو سهيكها من يعطي أن هيب علجيفهل ، السفر وحنوهك

  ما يفكًون واجبا كياملطلق و
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لو نه إ :هين فك ل،ما يف اجلواهرك ًماال ً يف وجوبه بد� الدلةلظهور األ، قال �لعدميوقد ، ك املسال

  .  أظهراألولان كقلنا �لوجوب 

  ظاهرريقامة وال التحمل غاإلى جر علل له األحينه ال العالمة يف القواعد �ى فتو أن ومما تقدم ظهر

 :قوله تعاىلك، تاب والسنةكهما يف الكعن تر يرامة مبا ورد من النهكن استدل له يف مفتاح الإو، الوجه

 نه آمث قلبهإتمها فكيومن)١(.   

  .)٢(ما دعوا إذا ب الشهداء�وال  :وقوله تعاىل

  . خباروحنومها من األ

   .)٣(موا الشهادة �يقأو :قامة � يف قوله تعاىل �إلاألمروما ورد من 

خرب العالء بن ك،  مرتبط �ملقامريغ ألنه ،هيما فى فخي فال ريج برد شهادة األكأما استدالله لذل

ولعل . )٤(ريجز شهادة األيجي ال )عليه السالم( ني املؤمنريان أمك: )عليه السالم(عن الصادق  ،ابةيس

  . أيتيما سك ك ذلريلغ أو  الوقتكذلًهم غالبا يف ي شهادته لعدم توفر العدالة ف)عليه السالم(ه إجازتعدم 

ت يعوان الدولة الرزق من بأو، عوان القاضيأبل ال خالف ظاهر يف جواز أخذ  إشكالال مث إنه 

، والوزراء، اءاألمرومثل ، ر جملسهيومد، وجالده، وصاحب خزانته، وحماسبه، اتب القاضيكمثل ، املال

  اة واخلمس كجل الززن هلم أليل للناس ويكي ومن ،نية واملعلماب للدولّتكومثل ال، همري وغ،نيريواملد، واجلند
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 ت اخلاصة املتقدمة اليت�ات وبعض الرواطالق لإل،ني مبصاحل املسلممقويهم ممن رية واخلراج وغيواجلز

 أو ًناي عكولئأى  واجبة علمورون هذه األكي أن ني وال فرق ب،فهم منها املناطيرت بعض هذه املوارد مما كذ

  . ون واجبةكال ت أو ،ًةيفاك

اتب القاضي واملرتجم كوالقاسم و وز للمؤذنجي أنه  يفإشكالال (:  مع الشرائعًجاقال يف اجلواهر ماز

تبة كهم من املرتزقة والري وغنيمساء اجلند والقضاة واملدرسأه يمع فجيتاب الذي كي الأ، وانيوصاحب الد له

ذا من كو، مههاأبل  ت املال املعد للمصاحل اليت هذه منهايمن بخذوا الرزق � أن ،ت املاليووايل ب، وحنومها

   .ىانته )نيقوم مبصاحل املسلميهم ممن ريوالسنن وغ داباآل) القرآن(علم يزن ومن يل للناس ويكي

  . ًأيضاجرة وز أخذ األجي أنه بل قد عرفت
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  ))طرق ثبوت والية القاضي((

 ، اليت تثبت �ا سائر املوضوعاتمورة القاضي �ألي وال خالف يف ثبوت والإشكالال  ):٩مسألة (

  .من طرق العلمأل�ا  تابة املضبوطةك وال،نةي والب،ًاي من له جعله قاضإقرارمن 

نه استقضاه  من اعرتاف نفس القاضي �ًان العلم حاصالكن إو،  يف ثبو�ا �لعلمإشكالما ال ك

  .المكعرفه من صدق اليملا ، �ئبه أو اإلمام

بل الظاهر ثبوته ، نةي من جهة العلم والبًأيضادانه يفينة ياملتضمنان للب أو للعلمن ادياع املفيواتر والشوالت

 لشمول قوله كوذل،  واحدريه غيل فكشأن إو، اعي �لشىسميوهذا ما ، ن مل تفد العلمإو �الستفاضة

 كولذا اخرت� هنا ،ديتاب التقلك ما تقدم يفك ،ةي�ا استبانة عرفإف، له )١(نيستبي حىت :)عليه السالم(

ًخارج موضوعا عن  ألنه ، الظن ال تشملهأدلةو، فد العلم القطعيين مل إو كمها بذلريثبوت العلم والعدالة وغ

، ً جداً�ان احتمال اخلالف قوكّ إال إذا ،يف العرف وسوسةى سمياع يبل مقابل الش، الظن عند العرف

  . استبانة أنه العرفى ريث ال يحب

ون كاع املوجب لسيي �لشأ، تفاء بهكب يف االيال ر( :ث قاليشار اجلواهر حأ كذل إىل أنهكو

ة ريت اليت جرت الس� الوالرين يف غكل، هي فكشيأما معه فقد ، كالشى النفس قبل حصول مقتض

  .)كتفاء �ا مبثل ذلك�ال

 إنسانان ك إذا ماك، ةريد الس عن االستبانة فال نسلم وجواألمرخرج  إذا ت�يف الوال وحىت: أقول

اع يف ين الشإف، هيلإراجعون يصدقونه وية والناس يدعي الوالي ناه يف بلديأ فر،س لهيوم ما ليل  كيدعيخادع 

  ، نفعيمثل املقام ال 
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  . ما هو شأنهك خدع الناس أنه واحتمال، ك النحو من الشًلعدم االستبانة عرفا بعد هذا

ثبت به ي أنه ر الفقهاءكولذا ذ، وركيف مثل املورد املذّ إال ل مقامكاع حجة يف يفالش، انكف يكو

، هارياح والوقف والعتق والرق وغك املطلق واملوت والنكواملل، حدمهاأمن  أو نيسواء من الطرف، النسب

  . مورمثال هذه األأ يف ةية القطعريوللس، استبانة ألنه كوذل

رأت  أو ،لقاحها ووالد�اإت اقرتاب الزوج من الزوجة ونة رأية بيأنة فيقامة البإواستدل بعض بعسر 

  . وقفً وفال�،حك نًوفال�، ماتً فال� أن و، أرث الولد من والدهإ

 حكامرفع األي كذلكة ي الشخصحكامرفع األيما ك العسرن إ قلنان إ ن االستدالل بهكميوهذا 

  . ال ضررل يدل إىل ملواضع �لنسبة يف بعض اكنا مل نستبعد ذلكن إو، كهم ذلؤس بناين لكل، ةيلكال

عن ، حيين يف الصحيلكه ما رواه اليدل علي أو د املقاميؤي أنه ماك، ديل العسر مؤيفدل، انكف يكو

ل حيأاحلق ى مت عليقأ إذا نةيسألته عن الب:  قال،)عليه السالم( عبد هللايب أعن ، عن بعض رجاله، ونسي

ى ب علجياء يمخسة أش: )عليه السالم(فقال  ، مسألةريعرفهم من غيمل  إذا نةيقول الببقضي ي أن للقاضي

ان ظاهره ك فإذا ،ث والذ�ئح والشهاداتيح واملواركت والتنا� الوال،مكها بظاهر احليخذوا ف� أن الناس

ًظاهرا مأمو�   . سأل عن �طنهيوال ،  جازت شهادتهً

  . )ثياملوار(ان ك م)نساباأل(جعل أنه ّ إال ،ورواه الصدوق

   عليه( علي عن، )عليهم السالم (عن آ�ئه، )عليه السالم(الصادق  إىل بسنده، ورواه اخلصال
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   .)١(ثياحلد القاضيى ب علجيمخسة :  قال)السالم

  . ذا يف الوسائلك )بظاهر احلال(: قالأنه ّ إال ،ميبراهإ علي بن عن، خيورواه الش

 ، ممتدةأل�ا أمور موررت هذه األكمنا ذإو، م للعددفال مفهو، وراتكة للمذيال خصوص أنه والظاهر

  ً.ها غالبايال مدخل للبينة فو

 للعلم لظن الغالب املتاخم�نا يف االستفاضة يتفكن اإو، اعترب� العلم حجةن إنه إ( :كلذا قال املسالو

ون كي ف،املتأخم للعلمصل �ا الظن الغالب حية ال ينة الشرعيمراتب الب أدىن ألن ً،أيضام ين القول �لتعمكمأ

 أو نةي لبعض مراتب البً�ان مساوكن إو، ًأيضا أوىلان كثبوته به فى  علمجاع مما وقع النص واإلىقوأان كما 

مت يقألو  هي الفرد املتنازع فكذل إىل اسيا �لقيفي يف املرتبة الدنكيمفهوم املوافقة  ألن ،ًقاصرا عن بعضها

   .)ىقوأد مرتبة يفي حصل به تسامح أو ،كذلكنة يه بيعل

و�لثة ،  لهًامخمتأى خرأو، ًون �رة علماكية ملفاده الذي يال مدخل أنه علميومنه (: وقال يف اجلواهر

عموم اعتباره  (زيح حريصح أي) ح املزبوريبل ظاهر الصح، حتققهى منا املدار علإو، تهيً غالبا يف حجًظنا

  . )ورات يف املنتك املذريلغ

فمعناه الظاهر الذي به ) مكظاهر احل (انك إذا أما،  معناه واضح)ظاهر احلال(نسخة ى علمث إن 

  . ًوعمروا فاسق، ًدا عادليزن إ  �لنسبة قول الناسكذلكو،  وفالن قاض،قولون الدار وقفي ف،م الناسكحي

 عبد هللايب أ بن ليمساعانت إلك: قال، زيح حريها صحيدل عليبل ، ًة االستفاضة مطلقايد حجيؤيو

   رجخي أن شيوأراد رجل من قر، ري د�ن)عليه السالم(
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 أن ىفرتأ ً،نارايذا دكذا وك يوعند، منيال إىل د اخلروجيريً فال�ن إ بهأ � :ليمساعإفقال ، منيالإىل 

شرب ينه إ ك بين أما بلغ�: )عليه السالم(  أبو عبد هللافقال ،مني بضاعة من ال �ابتاع يليدفعها أ

ه ريد�ن إليه �ه ودفعأى  فعص،ال تفعل  بين�: فقال، قول الناسيذا كه: ليمساعإفقال  ،اخلمر

 حج وحج )عليه السالم( أ� عبد هللا أن يل وقضيمساعإفخرج ، بشيء منها إليه ت�ها ومل كفاستهل

ليه ع(  أبو عبد هللافلحقه، ّخلف عليأجرين وأاللهم : قوليت وهو يطوف البي فجعل ، السنةكل تليامساع

لف خي وال كجر� أن ك وال ل،هللا هذاى  علك فال وهللا مال، بين�مه : وقال له، ده خلفهي به فهمز)السالم

مسعت  إمنا ،شرب اخلمريين مل أره إبة أ �: ليمساعإفقال ، شرب اخلمر فائتمنتهي أنه كوقد بلغ، كيعل

شهد  فإذا ،نيؤمن للمؤمنيؤمن �� وي :تابهكقول يف ي عز وجلهللا ن إ  بين�: فقال، قولونيالناس 

 ،)١(مكأموالوال تؤتوا السفهاء : قولي ن هللا تعاىلإ ف، وال �متن شارب اخلمر،قهمّ املؤمنون فصدكعند

ى ؤمتن عليوال ، شفع إذا شفعيوال ، خطب إذا زوجيشارب اخلمر ال ن إ ،سفه من شارب اخلمرأه ي سفيأف

   .)٢(هيلف علخيجره وال � أن هللاى ائتمنه عل ين للذكيها مل ك فاستهلمانةأى فمن ائتمنه عل، مانةأ

   .)٣(انمينات واأليم �لبكني بيقضأإمنا  :)صلى هللا عليه وآله( قوله كنايف ذليوال : أقول

  .قولون عاقبوهيمسع الناس  إمنا نهإ :نيريكت النيجاب املأ إذا  أنهوما ورد من

   تبع إمنا تيوامل، األول إطالقد يقياع يل الشيدلألن 
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  . هيالم فكس اليول، نيصول الدأالناس يف 

ه من ريلغ أو ،ته عن موضع عقد القضاء لهيما لبعد موضع والإ، ستفضيولو مل ( :قال يف الشرائع

له  شهدايمها معه لريوس إليه ن بصورة ما عهديته شاهديوالى  علاإلماممن نصبه  أو اإلمامشهد أ ،سباباأل

   .ىانته )ةي�لوال

ن من علم إنئذ فيوح، قضاء قاض أو ة واليخفاء والإاملصلحة يف ى علم األكاحلاى ريقد : أقول

َوال تـقف ما ليس :  فقد قال سبحانه،س له االتباعيعلم ليومن مل ، ه االتباعية والقضاء وجب علي�لوال َْ َ ُ ْ ََ َ
ٌلك به علم ْ

ِ ِِ َ َ)ي الظهور أ،  القضاءنيأثر رجعي من ح فهل له كبشيء وثبت بعد ذلى قض فإذا ،)١

 ريغي واجلهل ال ،نيان من الطرفكمنا اجلهل إو م صادركاحل إذ األول الظاهر ،بل هو �قل، ال أو ،اشفك

ًا تعتد يونه قاضك ظهور نينه حإفتزوجت من عمرو ف ،ةي�ا خلأأبوها ى د وادعي�ا زوجة زإ: فلو قال، الواقع

، الشبهة من عمرو يها املهر لوطيمع تقاض ،�ا زوجتهوم له �كد احمليز  إىلعدة الشبهة من عمرو وترجع

ًا يونه قاضكنه بعد ظهور إف ،ها �الستصحابيًن عمروا تصرف فكل، ديالدار لز إن :مكقال احلا إذا ولذا

  . هايارها يف مدة تصرفه فجيإضمن عمرو له قدر يو، ديترجع لز

  

  ))لاإلطالق والتقييد يف الوالية والعز((

 أو ،رينت أمأتايب وقرأته فك ك�أ إذا :قال إذا ماك، نيدياملق أو نية والعزل املطلقي الوالنيمث ال فرق ب

  .ك ذلريغ إىل ،قاض أو ،ريمأنت أمات فالن ف إذا  أو،معزول أو ،قاض

  . صحابوافق قواعد األيال نه إ :كن قال يف املسالإو،  يف القواعدكوقد صرح بذل
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  .ية القاضي من والًضعف حاالأوهي ، اله املعلقةكن الوموا ببطالكوقد ح

الة اليت ك الونيورده اجلواهر �لفرق ب، فيق العزل وجه ضعيويف جواز تعل(: ومن مث قال يف الدروس

 املقام الذي هو من نيوب، بهايتسبى ق املنايف لظاهر ما دل عليا التعلهيهي عقد من العقود املمتنع ف

ة يولذا جاز يف الوص، نشاء الفعليق املنشأ لإلي تعلةًر� سابقا عدم منافاكقد ذ (:قال أن ىلإ) املناصب

  . المهكآخر  إىل )مهاريوالنذر وغ

نت أ: قولي أن نيي فرق بأف ،الةكو أنه رونيالعرف  ألن ً،أيضاالة كال نسلم البطالن يف الو: قولأ

وفوا أ إطالقو، الةكل الوي دلإطالق شملهيف، ل احلايليكات الوم إذا لييكنت وأ: قولي أو ،لييكو

 ،قياح والطالق التعلكصح يف النيفال  ،ل معلوميدل أو  قطعيإمجاعقاع يإ أو ان يف عقدكّ إال إذا �لعقود

  . العدمى ل عليمها فال دلريما يف غأ

ل ين قبل التأجإقبل ويومنها ما ال  ،ةيالوصكق عندهم يقبل التعليفمن العقود ما ، انكف يكو

اح كالنك، ليوال التأج قيصح التعليومنها ما ال  ،لي من غديكنت وأ: قولي أن صح عندهمينه إف، الةكلواك

من  يليكد ويوز غد إىل لييكنت وأوز جيولذا ، من غد أو ،ديجاء ز إذا نت زوجيتأ: قولي أن صحيفال 

  .ما بعد غد  إىلغد ومتعة لعمرو من غد إىل دية نفسها متعة لزأتزوج املر أن وزجيوال ، غد

  . نياألمرالقاعدة جواز ى ان مقتضك لين دلكيلما مل كاح ك النريويف غ

 ة يف موت)صلى هللا عليه وآله(قسامه ما ورد من جعل رسول هللا أل كق بيصحة التعلى دل عليمث إنه 

  ه يهللا على صل(نه أو، بيش �لرتتيمراء للجأ
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تب كيان ك) ه وآلهيهللا على صل( أنه ىوما دل عل ،)١(ريمقتل فالن ففالن األن إ :قال )وآله وسلم

  .هيوافعل مبا ف تابك الأذا فاقركان كم إىل وصلت إذا :قول لهيو إنساند يه بيعطيتاب وكال

ى ثر علب األيوترت، ز القبول منهجيشبه مل أنة وما ين بكة ومل تيالوال أو القضاءى  وادعإنسانذا جاء إو

د واملرأة يق لزحيال ، ود ال لعمريهذه الزوجة لز: قال إذا ًمثال، فعله بنفسهي أن نسانان لإلكما يفّ إال ،المهك

ن إو تصرف عمرو يف مالهي أن ديز يورض، د ال لعمروياملال لزن إ :قال إذا ماأ، ألمرعلما �يمل  إذا التقارب

  . ما هو واضحك، من �ب القضاء بل من �ب الرضا ال، ن لعمرو جاز التصرفكيمل 

  

                                                





٨٩

  

  ))عدة قضاة لبلد واحد((

  .كبل يف اجلواهر ال خالف يف ذل،  من قاض واحد للبلدأكثروز نصب جي ):١٠مسألة (

 ينيون القاضكوال فرق يف ، فراد قاض واحد لبلد واحدإلزوم ى ل عليوال دل، دلة األطالق إلكوذل

الت كحدمها حلل مشأ ً مثال،ة خاصةهل واحد جلك أو ، ملن راجعهمانيمطلق أو ،نةي من املدنيلطرف

 ،ينيخر قاض للعادواآل، ركللعس أو نيللموظف مها قاضأحد أو ،اءكالت الشركخر حلل مشواآل، نيالزوج

  . ك ذلريغإىل 

 نيوب، ًمبوافقتهما معاّ إال األمرنفصل ي فال ،خرل واحد �آلكد قضاء يي تقنيال فرق ب أنه والظاهر

 حدمها للصباحأصص خيما ك ،ل وقتكصص لخين  أنيوب، ستقل يف القضاءين ل واحد �ك إطالق

  .خر للعصرواآل

 ،نيليك والوينيفحال املقام حال الوص، جهة االجتماعى  علكيولذا قال العالمة وولده بصحة التشر

  . تاره من له النصبخيما كعل جي أن صحيالقضاء منصب ألن 

ولذا ، سي عن املقًفضال، هيس علي املق �م يفريغ ى،ة العظمياسه �لواليالقائل �ملنع لق أن ظهريومنه 

ى ما يف موسك، خرًا مع اآلكيحدمها شرأان كورمبا ، يف زمان واحد) عليهم السالم(اء متعددون ينبأان ك

  . )هما السالميعل(وهارون 

له ال ي ودل،اري يف االختنيواستدل له حبسم مادة اختالف اخلصم، ليالق إىل املنع نسبه الشرائعمث إن 

  . ظفر �لقائلألقد تتبعت فلم : رامةكقال يف مفتاح ال أنه  إىلضافة�إل، هي فماى فخي

نصفه يف هذا  ون قاض واحدكيف، ل واحد منهما نصف القضاءكعل لجي أن صحيال ، انكف يكو

 ، العدمأصالةى على فتبق، كة ذلي يف مشروعدلةواستدل له بعدم وفاء األ ،ما قاله اجلواهرك، ونصفه يف هذا

راد منها عدم نفوذ تصرف ي صحابة يف عبارات األيتاب الوصكة هنا ويف ي واملعكي التشرإطالق(: قال

   حدمهاأ
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 نفذ تصرفهيال أنه ّ إال يل منهما وصكبل ، ةي يف نفس الوصاكياملراد التشر ألن ،خراآلى بدون رض

   .ىانته )خرذ اآليفنبتّإال 

ن إو، مهكنفذ حيم ال كذا حإو، خرم بدون اآلكحدمها احلق ألحي ال كيجعلهما �لتشرن إمث إنه 

م من صرح كما �لضد نفذ حكن حإو، ما يف قصة �لضد فال �سكحين مل إف، ل البدليسبى جعلهما عل

د يف يزكحدمها اخلاص أل أو للمؤخر أو م للمقدمكسواء قال احل، مه يف مثل هذه الصورةكس بتقدم حيالرئ

  .هذا احلال

  ً.ونه منصباكل يف ك الكمارة الشرتاة واإليصاة والويذا حال الوالكوه

قلنا  إذا مايجة هذه املسألة تظهر في ونت،ةيكثرم األكقول بنفوذ حي أن جاز ًانوا ثالثة مثالكولو 

رأس ى ه عادل عليان فقك إذا نهقلنا � أو  ـما مل نستبعده يف مسألة سابقةك ـ ًايبصحة جعل املقلد قاض

ًان جمتهدا عادالكن إذنه وإبدون  يقضينسان أن ق إلحيفال ،  القضاةينيلزم اتباعه يف تعيم كاحل ما تقدم ك، ً

ة ياملسألة خالن إ :ث قاليظهر من اجلواهر حيما ك، ست املسألة خاصة بزمان احلضوريفل، كالم يف ذلكال

  . نهكفعله مع متي أعلم مبا )عليه السالم( اإلمام أن من الثمرة لضرورة
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  ))فاقدا للشرائطلو كان القاضي ((

ى علس األينفعه نصب الرئيًنع أصل انعقاد قضائه ابتداء مل ميان يف القاضي ما ك إذا ):١١مسألة (

اشرتاط ى ًبناء عل ،شبهأما  أو ًعادال أو ًرجال أو ً،ن جمتهداكيما لو مل ك،  وال خالفإشكالبال ، له

  . االجتهاد

  .املشروط عدم عند عدم شرطه ألن كوذل، ةي يف لزوم العدالة الواقعدلةتقدم ظهور األ وقد

  . كه بعد ذلؤفقده بطل قضاى عل يثناء وبقلو انفقد شرط من الشروط يف األ أنه ماك

   .ىانته )الستصحابلفال وجه ، تها يف االبتداء واالستدامةيل شرطيلظهور دل(: قال يف اجلواهر

فال وجه ، م قد صدر من أهلهكاحل  ألن،حاهلاى على فقد الشرط تبقى  السابقة علهأحكام أن ماك

 أو حد أو مر بسجنأ إذا ماك، ذيان حدوث فقدان الشرط قبل التنفكولو ، الحتمال انبطاله بفقد الشرط

 طالق إلكوذل، ك ذلريغ أو فسق أو مه جنكنفذ حي أن وقبل، دار زوجها إىل ذهاب الزوجة أو ريتعز

 ك ولو فرض الش، يف املقامكوال ش، نبطل مبوتهي مل كلذكم كان احلكمات  إذا  أنهماك ،مكل نفوذ احليدل

  .مكفاالستصحاب حم

ًان جمنو� ك فإذا ،فالظاهر االستصحاب، عند عدمه أو ان عند وجود الشرطكمه كح أن  يفكولو ش

م كن حس �كن انعإو، نفذيستصحب اجلنون فال ا ،فاقتهإ أو ان عند جنونهك أنه علمي ومل مكفاق فحأمث 

ومع االستصحاب ال جمال ،  استصحب العقلنيي احلالأم يف كح أنه  يفكوش،  مث جنً سابقاًان عاقالكو

  أن األصل ملا حقق يف حمله، عدم نفوذهاألصل صدوره عن جامع الشرائط فكوكم مشكنه حللقول �

   . املسبيباألصلى مقدم عل بيبالس

  م كح أنه معلي فلم ،مكانت له حالتان قبل احلكن  �،ن أصلكيمل  إذا نعم
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  . روا يف مسألة استصحاب الطهارة واحلدثكما ذك،  عدم النفوذاألصلف، همايأيف 

ن علم هو إف،  وال خالفإشكالبال  مهكنفذ حيم يف حال فقده الشرائط مل كفلو ح، انكف يكو

ً نصا، عرض أو مال أو مه من نفسكتلف حبي وضمن ما ،ريم مبا نفذ استحق التعزك حكومع ذل �لفقدان

�ا أعلم الرجل  إذا ماك ،يا�رى ان الضمان علكم له كن علم من حإعلم هو �لفقد فين مل إو ،ًىوفتو

 م لهكعلم من حين مل إ و،وجب احلد واملهرين االقرتاب منها ز� وإف، �ا زوجتهم �كوقد ح، ست زوجتهيل

  . ت املاليالضمان يف ب أن فالظاهر

 ةة مستأنفيتول إىل فتقريبل ، صحاألى  بزوال هذه العوارض علتهيوال تعود وال(: كقال يف املسال

عود ياجلنون فكه ري غنيغماء وباإلكًعا يزول سري ما نيورمبا فرق ب، ليدل إىل تاجحي وعودها ،لبطالن السابقة

ق والفر، ً عنه غالباكنفيًعا وال يزول سريالسهو الذي كغماء اإل ألن ، بزواله دون الثايناألولة يف يالوال

   .ىانته )واضح

، عدم الرجوعى  علًاليما دليقيمل  �ماأى نت ترأو، لفاظ يف األريسي يري بتغكويف اجلواهر قال مثل ذل

نه ل �ين قإف، ال وجه لعدم العود أنه ظهري ك وبذل،ًاريقص أو ًاليانت مدة فقد الشرط طوكسواء 

 يف زمان طالق ظاهره اإلًه منصبايعطي أو ًإنسا�ل كوين من إف، كال شبانه كأرتم ياالستصحاب قلنا مل 

  . ل وهو مفقوديالدل إىل  حباجةطالقفخالف هذا اإل، وجود الشرائط

نه خارج كل،  الزمانكًمه خاصا بذلكان حك، ة خصوص ما قبل فقد الشرطيان ظاهر التولك إذا نعم

طلوع ك ودة بشيء معلوم املدة احملدنينه ال فرق بإف، ه مدة حمدودةيولي أن فهو مثل، عن حمل البحث

   حمدودة ريغ أو ،الشمس



٩٣

  . فراجعه ،ديتاب التقلك الم يف هذا البحث يفك من الًر� طرفاكوقد ذ، قدوم احلاجك

هم ممن ريل وغكواملو يللوقف والوص املتويلك ً،ة له عزل القاضي اقرتاحايللدولة الشرعى علس األيوالرئ

ل يكالوكهو  إذ :وهذا هو الذي قواه اجلواهر قال، ب والعزلله النص أن دلةظاهر األحيث إن ، ده أمريب

 ألن ،كوز له ذلجيال : ث قاليًخالفا للشرائع ح، هريه لغؤعطاإفله أخذه و، اإلمام حق كذل ألن ،والوصي

ه يوف، نئذ مبنزلة العبثين عزله ح للمحقق �ًاديي �كوأضاف املسال، ًايًته استقرت شرعا فال تزول تشهيوال

 ألن ،صحابصول األأى على ل اجلدويوهذا البحث قل: كمث قال املسال، س مبقدوحيمن ليح فلقدعرضة ل

  . ناسب املشروعيوافق املصلحة ويما ّ إال فعلي ال اإلمام

 ذا صرحإو، كله ذل أن ار لهياالخت معىن إذ ، �مريد غيد الشهييو�، المكل احملقق أول اليدل: أقول

ن كل،  �ماألصلمام إ إىل ل اجلدوي �لنسبةيقلنه إ :وقوله،  الثاين �ييدت� ه ملينه ال لقدح فس �يالرئ

  . بتهيغ أو )عليه السالم(س النائب له حال حضوره يالم يف الرئكال

لوجه من وجوه ، �ئبه عزل القاضي أو ىعلس األيالرئى لو رأ أنه  وال خالف يفإشكالال ، نعم

م القضاء ية تقسيحاألصلان وجه كولو ، ه ممن هو أصلحريمنها استبداله بغواليت ، ةيويالدن أو ةينياملصاحل الد

  . ًا� وجب حسب اختالف مراتب املصلحةيواح، بل رجح، ل يف مدة جاز العزلك له ني املؤهلنيب

 فقال ،يل القضاء مث عزلهؤسود الداأل أ� وىلنه إ :)عليه السالم( ني املؤمنريعن أم،  غوايل اللئايلىرو

   ،تيخنت وال جن وما مل عزلتين: )يه السالمعل(له 



٩٤

   .)١(كالم خصمكعلو ي كالمكت يين رأإ: )عليه السالم(فقال 

ذا قرأت إ (أو )تايبك ك�أذا إ (:ون العزل بلفظكيفقد ، �ئبه القاضي أو سيعزل الرئ إذا مث إنه

 تابكتابة الك ني حكل قبل ذلنعزيال  أنه  يفإشكالوال ، كما أشبه ذل أو ) رسويلكءذا جاإ (أو) تايبك

، تحقق الشرطيمل  ألنه ،ن عزلكيمات الرسول مل  أو ،هيلإتاب قبل وصوله كضاع ال ولو، رسال الرسولإأو 

  .مبجرد الداعي ال عزل إذ ،سيان العزل من قصد الرئكن إو

لقصد �بع  أنه الظاهر ،ةءبعد القرا أو الوصول فهل العزل مبجرد، تايبك كءجا إذا :تبكذا إو

 يف سائر املوارد اليت كذلكو،  القطع بزوالهنيح إىل م ببقاء املنصبكاالستصحاب حاف كولو ش، سيالرئ

  . يف العزل املتقدم واملتأخركشي

ه يف: كقال يف املسال،  وصول اخلربنيح أو  التلفظنيفهل العزل ح، ًعزلت فال�: سيذا قال الرئإو

من  أوىله يم فكون احلكي ف،وقبل بلوغ اخلرب ته بعد العزليرد قضلعظم الضرر يف ، ظهرمها الثاينأ، قوالن

  .ليكالو

 عندهم إشكالن كيومن هنا مل ، ذن املعلوم انقطاعهاإل إىل كة استناد ذليه اجلواهر مبعلوميل علكشأو

  .  من املوت وحنوه قبل البلوغك ذلري�النعزال بغ

وجه  ها اليل في وبعد ورود الدل،الةكالوالقضاء نوع من  ألن ، واردري اجلواهر غإشكال: أقول

  . ليون الفارق الدلك �م بعد ريواملثال غ، لية لوال الدلياألول حسب القواعد شكاللإل

   عبد هللايب أعن ، ًعايد مجيزيوجابر بن ، ة بن وهبيحة معاويففي صح

                                                

 



٩٥

علمه ي ًبدا حىتأبتة الة �ك فالومورمضاء أمر من األإ إىل ًل رجالكمن و: قالنه إ ،)عليه السالم(

   .)١(هايعلمه �لدخول فأما ك، �خلروج منها

  .الةكت الواردة يف �ب الو�ها من الرواريغ ىلإ

ه ي علًل دااليان الدلك ًاليكن توكين مل إو، ليمشله الدل ،ما هو الظاهرك ًاليكان توكن إ فالقضاء

  . ً عرفايواألول�ملناط 

، كل ذلكها تتحقق بريالة وغكالو أن ماك، شارةتابة واإلكظ والتحقق �للفيالنصب كالعزل مث إن 

  . يف مسألة املعاطاة فراجعه )رمحه هللا(ى خ املرتضيقد أجاب عنه الش المكرم الحيالم وكلل الحيمنا إو

، ًنصب وعزل عرفا ألنه ،متاماإل إىل تجحيمل ، عزله أو نصبه أنه ول اللفظأفهم من  ذاإ أنه والظاهر

  . اح والطالق وحنومهاكف يف مثل النكين مل إو، نياألمرة يف يافكشارة إفهو ، لهمايدلشمله يف

  

                                                





٩٦

  

  ))إذا مات الرئيس األعلى للدولة((

ون حال كيف يكنه أو، )عليه السالم (األصلمام إلم حول موت كنبغي التي ال ):١٢مسألة (

للدولة ى علاأل سيموت الرئ أن وله هو هللم حكنبغي التيمنا الذي إو، نه خارج عن حمال االبتالءإف، قضاته

 مناصبهم حىتى �م علأ أو ،ديس اجلدينصبهم الرئي وجب عزل قضاته ووالته حىتية ية الشرعيسالماإل

   .هم العزليت�

�م نوابه أل، مجعأه مذهبنا انعزال القضاة يقتضي الذي :خيقال الش اإلماممات  إذا :قال يف الشرائع

  . ذا علله اجلواهرك ، زال الفرعاألصلزال  فإذا ،تهيتهم فرع واليووال

 ألصلوعلله اجلواهر �، ته فال تزول مبوتهيًتهم ثبت شرعا بتوليوال ألن ،نعزلونيال : وقال يف املبسوط

  . د مبا يف االنعزال من الضررياملؤ

 إىل نصبي أن )هم السالميعل(ه النائب هلم يللفق أن ىل عليال دل إذ ،القاعدة االنعزالى مقتض: أقول

قصد  إذا وأما، قصد فواضحيمل  إذا أما، قصديمل  إذا فيك ف، حال النصبكن قصد ذلإو، ما بعد موته

  . نفوذ نصبهى ل عليي دلأف

  . ابةيم النكون له هذا احلق حبكي لإلمامه النائب ي والفق، له هذا احلقاإلمام أن كال ش: قالي ال

،  النصب ال تشمل هذاأدلةو، هي الفقكذلكس يول، واركواألدوار ل األك منصوب لاإلمام: قالينه أل

وما  ،ًايم قاضكيين جعلته علإ: وقوله، ثنايرواة حد إىل فارجعوا: )عليه السالم(قوله  أن ماكقال يفال 

  . هي الفقكذلكغاب ف أو ك القائل ذلاإلمام ولو مات )هم السالميعل(شمل بعد وفا�م ي، أشبه

  . ن ماتإو ثر قضاء القاضيأى قبيفلماذا : قاليال 

  لو مات  أنه صحة نصبه س معىنيول، كصحة قضائه ذل معىنن إ :قالينه أل



٩٧

  . خرحدمها �آلأقاس يفال ، ثر نصبهأ يقالناصب ب

 يف ل من استندكالقاعدة انعزال ى فمقتضى علس األي الذي نصبه الرئاألصلأما لو مات القاضي 

 نهأو، وركوقد تقدم وجه الفرق املذ، ولو بواسطتهى علس األيالرئ إىل ائهدون من استند يف قض ، إليهقضائه

  . اتهيًدا بقدر حيان مقكنصبه  ألن ، من زمانهكثرس له حق يف األيل ألنه هيلإنعزل املستند يإمنا 

ابة عن يان قاضي القضاة واسطة فقط ملنح القضاة نكفقد ، س الذي هو حييالرئ إىل أما املستند

  . ًايون فرعه �قكيًا يس �قيدام الرئ اوم، سيالرئ

قول ي قد األوليف  أن ماك، كعن نفس: قوليوقد ، استنب عين: سيقول الرئيثبات فقد أما مقام اإل

  .سي عن الرئكجعلت: قوليوقد  ،ي عن نفسك جعلت:قاضي القضاة

ه ين نصبه لقاضلقضاة �صرح قاضي ايمل  إذا  أنهماك، ًس فاملتبع ظهور لفظه عرفايصرح الرئيمل  إذا أما

ون النصب ك ألن ،من قبل نفسهاألصل أنه ان كّ وإال ،ان ظهور اتبعكن إف، سيقبل الرئ أو من قبل نفسه

  .ليدل إىل تاجحيد زائد يالة قك�لو

 األصلف، سهيعن رئ أو ان عنهكالنصب  أن ه يفيلو اختلف قاضي القضاة وقاض أنه علميومن هنا 

  . سيمن قبل الرئ ن قبل قاضي القضاة الون النصب م كيدعيمع من 

، سينصب من قبل الرئ أنه ثبتّ إال إذا ،هينفذ قضاء قاضيلو مات قاضي القضاة مل  أنه نيو�ذا تب

  . ةيهلذا لو خرج عن األكو

  



٩٨

  

  ))نصب غري جامع الشرائط((

مل كستيس ينصب من لي أن )عليه السالم( لإلمام أن  وال خالف يفإشكالال  ):١٣مسألة (

  .ًاحي شر)عليه السالم(علي ما نصب ك، ًان �فذاكم كح إذا نهأو، أعرف �لصالح ألنه ،ةيهلشرائط األ

علم الناس ين يأمن  إذ ، �مرينفوذ قضائه غ املصلحة يف نصبه ال ألن ،هؤنفذ قضايال  أنه واحتمال

، )عليه السالم( اإلمامفعله ي ما الك، وزجي ما ال كوذل، ًغراء �جلهلإ اإلمامعالمه من إون عدم كي ف،كذل

  .ر�هكان الظاهر ما ذكن إو، هيالم فكطالة الإلى  فال داعيلة اجلدوياملسألة قلحيث إن و

 ألنه ،هيمه فكنفذ حيوال  إليه صح الرجوعي مل ،مصلحة أو ةي لتقاإلماممن علم اجنبار  أن ن الظاهرإو

 صح الرجوعينه مل إف، فةيحدهم اخللأًشخاصا أ ) السالمعليه(اظم ك الاإلمامما وصي ك، هيلإة �لنسبة يال تق

  .ات عند�يهيبل لعله من البد، ةي فعله تق)عليه السالم(نه ملن علم �إليه 

ذا صح إو ،صحيال  أو ،ة املشروعةيسالمللدولة اإلى علس األي للرئكذل صحيهل  أنه الم يفكمنا الإو

   . الأم إليه علم �حلال الرتافعيصح للذي يفهل  له

 مل للشرائطك املستريغ إىل صح الرتافعيفهل ، هيلإصح الرتافع يد صاحب احلق من جيمل  إذا  أنهماك

 خاص مبا أو ،مهكنئذ حبيخذ ح�احلق له و أن علميمل  إذا مايف ًذا صح فهل هو مطلقا حىتإو ،صحيال أو 

  . أربعفاملسائل ، ن احلق لهعلم �إذا 

  

  )) تقيةإذا نصب غري جامع الشرائط((

 يف سائر كذلكو، ل شيءكيف أل�ا  ،ةيمن �ب التقى علس األيلرئصح لي أنه فالظاهر :األوىلما أ

  . هيلإحله ملن اضطر أوقد ّ إال ما من شيء حرمه هللا ألنه ،انواع االضطرار

   ،هم واملهم األنيً دائرا باألمرون كي أن نواع االضطرارأومن 



٩٩

 دائر األمرف،  الناسنيقضي بي من كس هناين لكل،  ا�تهدريغم كه عدم صحة حيان رأك إذا ماك

ى نهم بفتويقضي بيث يحب،  ا�تهد العادلري نصب غني وب،فسادوجب الفساد واإليهم وشأ�م مما ك ترنيب

  . املهمى هم عل األمي يف تقدكوال ش، املرجع

ما ك، حي قال لشر)عليه السالم(نه  أد عدم �هله للقضاءيؤيو، ًاحي شر)عليه السالم( علي ةيده توليؤيو

  حىتنيحق من حقوق املسلم أو ،حد من حدود هللا أو ة يف قصاصيتنفذ قض أن ك�إ: يف خرب سلمة

   .)١(هللا شاء نإ ي علكتعرض ذل

، ًا القضاءحي شر)عليه السالم( ني املؤمنريأم ملا وىل:  يف حسن هشام)عليه السالم(وقال الصادق 

   .)٢(هيعرضه علي نفذ القضاء حىتي ال أن هياشرتط عل

رامة نسب كمفتاح ال أن ماك، قول إىل  ونسبه الشرائع،ر�هكملا ذ جموز إىل كم اختلفوا يف ذلمث إ�

  .ققاحمل إىل اجلواز

  . نيوتبعه فخر احملقق، ريرشاد والتحرما عن اإلك، مانع ىلإو

خارج عن  أنه ىفخيوال ، )٣()ب ممنوعجيث ية حبياقتضاء املصلحة التول(: رامةكوقال يف مفتاح ال

  .ةي�ا قطعأواحلال  ىنع الصغرميف يك مث ى،وهذا منع للصغر ىربكالم يف الكال ألن ،البحث

ما ورد يف ينصاف والتدبر فه اإليقتضيالذي ن إ :ث قاليح، ًخالفا للجواهر، وظاهر الشرائع املنع

  .قضاء �حلق بعد العلم به خبصوصهنفاذ الإى مل الشرائط علك مستريوز نصب غجي أنه حيشر

   مل الشرائطكستية من مل ياملصلحة تولى ولو اقتض: وظاهر القواعد التوقف قال

                                                

 

 

 



١٠٠

  .  للمصلحة نظرًففي اجلواز مراعاة

  .هياجلواز مع نوع تردد ف إىل لي املكظهر من املساليو

  .لقاعدة االضطرارو، ةيولقاعدة التق، هم واملهملقاعدة األ، ر�ه من اجلوازكما ذاألقوى و

 دلةاأل إذ ، �مريه غري وغكما يف املسالك ورةك اشرتاط القضاء �لشروط املذدلةواالستدالل للمنع �

  . هيف قد عرفت ماى منع الصغر أن ماك،  املنعأدلةى ر�ها واردة علكاليت ذ

ى ان علك ًضاأي يهذا النصب الصور أن  يفإشكالنه ال إف، )عليه السالم( علي د اجلواز نصبيؤيو

  . ة واالضطراريالتقإليه ) عليه السالم(جلأه أمنا إو ،ةياألولخالف القاعدة 

 إليه ًان حبسب الصورة مفوضاكن إنه و�،  له)عليه السالم(جواب الشرائع من نصبه  أن علميومنه 

م يف كون هو احلاكي ف،نفذهيما يه فكشاريان كبل ، كذلكن كيمل  يف املعىنأنه ّ إال ،مهكًا حبيالقضاء وراض

ث ين حك لً،د جلواز النصب اضطرارايمؤ يمه النصب الظاهريتسل إذ ، ظاهر الوجهري غ،ال املنصوب الواقعة

  . نفاذ القضاءإه عدم يعل )عليه السالم( شرط ،بقدرها الضرورات تقدر

 �ل القضاك ال، ةي مستعص�يف قضاّ إال اإلمامراجع ين كيًا مل حيشر أن الظاهر أن  إىلضافةهذا �إل

مث ملا ، )عليه السالم( علي ان مسعه منك مبا ًوالأى اخلنثى م علكًا ححيشر أن كد ذليؤيما ك ،طةيالبس

 أن  إىلضافة�إل ،ثيتاب املوارك روه يفكما ذك ،)١()عليه السالم( إليه  جاء بهاألمره يعلى استعص

  ل كصرف يالقاضي 

                                                





١٠١

للدولة اليت له ى علس األيالرئ إىل ةيل قضكن مراجعة كميال  و،عةيوفة الوسكوقته يف القضاء يف مثل ال

  . ةريثكمهام 

ال الذي  )عليه السالم(ان هو كم يف الواقعة كن احلاإ ( يف قول الشرائعك املسالمناقشة أن نيو�ذا تب

 رشديث الدرع الغلول ما يويف حد، ك خالف ذل)عليه السالم(ح معه ين املروي من حال شر�( :)نصبه

   .ىانته )ر�هكما ذ إىل

،  ظاهر الوجهريغ، رهكس ما ذكع إىل ث الدرع مرشديحد أن رده به اجلواهر منوما ، قربهو األ

عليه ( اإلمام مامأ م حسب نظره حىتكحيان كًا حيشر أن ث الدرع يفيلظهور حد  ظاهر الوجهريان غكمنا إو

  .)عليه السالم(ابه يال غف حبيك ف،الغضب إىل )عليه السالم( اإلمامث اضطر يح، )السالم

اله عن أفس، )عليه السالم(يب جعفر أى ل عليهكبة وسلمة بن يم بن عتكدخل احل :يقال النخع

 )عليه السالم( علي بهى وقض )صلى هللا عليه وآله(به رسول هللا ى قض: )عليه السالم(فقال ، نيميشاهد و

ن إ :فقاال ،ن وجدمتوه خالف القرآنيأو :)لسالمعليه ا(قال ، هذا خالف القرآن: فقاال، وفةكم �لكعند

 أن شهدوا هوأفقوله و: )عليه السالم(جعفر  أبو  فقال هلماعدل يواشهدوا ذو: قولي عز وجلهللا 

وفة كًان قاعدا يف مسجد الك )عليه السالم(ًا يعلن إ :)عليه السالم(مث قال ، ًنايميال تقبلوا شهادة واحد و

هذا درع طلحة أخذت : )عليه السالم( علي فقال له، ومعه درع طلحة يميبن نفل التم عبد هللابه  فمر

نه ينه وبيفجعل ب، نيته للمسلميًا الذي رضي قاضكنيوب ينيفاجعل ب: عبد هللافقال له ، وم البصرةي ًغلوال

ما  على هات: حيفقال له شر، وم البصرةي ًخذت غلوالأهذه درع طلحة : )عليه السالم( علي فقال، ًاحيشر

   ،نةيتقول ب



١٠٢

 هذا شاهد وال : فقال،وم البصرةي ًخذت غلوالأ�ا درع طلحة أ فشهد ،)عليه السالم(�ه �حلسن أف

وم ي ًخذت غلوالأ�ا درع طلحة أ  فشهدًفدعا قنربا: قال، ن معه آخروكي بشهادة شاهد حىت يقضأ

 خذوها :فقال )عليه السالم( علي فغضب:  قال،كبشهادة مملو يقضأ وال كهذا مملو: حيفقال شر، البصرة

ختربين من   حىتني اثننيقضي بأ ال :ح عن جملسه مث قاليفتحول شر:  قال،جبور ثالث مراتى ن هذا قضإف

�ا درع طلحة أ كخربتأين ملا إ ،كحيو  أوكليو: )عليه السالم(فقال . ت جبوز ثالث مراتين قضيأ

ثما ي ح)ه وآلهيهللا على صل(وقد قال رسول هللا ، نةيا تقول بمى هات عل: قلت، وم البصرةي ًخذت غلوالأ

: فقلت،  �حلسن فشهدكتيتأ مث ، فهذه واحدة،ثيسمع احلديرجل مل : فقلت، نةي بريوجد غلول أخذ بغ

 )صلى هللا عليه وآله(رسول هللا ى وقد قض، ون معه آخركي بشهادة واحد حىت يقضأهذا شاهد وال 

: فقلت، وم البصرةي ًخذت غلوالأ�ا درع طلحة أ بقنرب فشهد كتيتأ مث ،ذه ثنتان فه،نيميبشهادة واحد و

مام إ كحيو أو كليو: مث قال، ًان عدالك إذا كوال �س بشهادة اململو، كبشهادة مملو يقضأ وال كهذا مملو

   .)١(عظم من هذاأما هو ى هم علأمورؤمتن من ي نياملسلم

  .)٢(رمع كوأول من رد شهادة اململو: )عليه السالم(جعفر  أبو وقال، هية الفقيويف روا

ة ال تنفي ياآل أن وحاصله، استفهام ً،نايميال تقبلوا شهادة واحد و أن هو: )عليه السالم(قوله : أقول

  ان ك عبد هللا و،س حبجةين مفهوم اللقب لإف، ما عداه

                                                

 





١٠٣

 :نما قال رسول هللايب، الصحةى لده عيح يفحمل شر، ر الغلولكنأمنا إو، انت لطلحةكًمعرتفا ��ا 

ده يقول بصحة يمن ى ون علكيل يمنا الدلإو، ليالدل إىل تجحيون الشيء من احلرب مل كعرف أصل إذا 

  . من احلرب أنه أصل الصحة يف ما علمى م علكفاالستصحاب حم، ان يف احلربكما ى عل

 ألن ،ًاي �نًا مع الشاهد ال شاهدنيمي الاإلمامطلب من ي أن لزميًا حيشر أن :لإلمام  الثاينشكالواإل

ى  عل)عليه السالم( الباقر اإلماموهنا حمل استشهاد  ً،ميينا و قبل شهادة)صلى هللا عليه وآله(الرسول 

  . نيالسائل

، ترد شهادته أن كن ليأفمن ، كشمل اململوي الشهادة أدلة إطالقن إ :لإلمام الثالث شكالواإل

  .قلبه ألنه الثاين إىل شارةإ )عليه السالم(قر  البااإلمامالم ك يف )رمع(و

  

  ))من يعلم �الضطرار يف نصبه ال يراجعه((

، ً هذا الذي ال مؤهل له اضطرارانيعى علس األين الرئأو علم �حلاليالذي  أن الظاهر: ةياملسألة الثان

  .يف حال االضطرارّ إال ،راجعه لقضائهي أن صح لهيال 

 إىل يسريال  نهييس يف تعيواضطرار الرئ،  املؤهلريوز مراجعة غجيفأنه ال  ،صللألفمنه  ما املستثىنأ

  . الضرورات تقدر بقدرها إذ ،د املراجعةيريالذي 

جاز للمحرم حلق رأسه  إذا ً مثال،خر اآلنسانوز لإلجيم كصل احلأ ينتفيث يح يف بعض املوارد نعم

جاز للمحرم  فإذا ، من عدم جوازه للمحرمًشئاان �كعدم جوازه للحالق  إذ ً،أيضالضرورة جاز للحالق 

ال  أن  املؤهلريف غيلك ت،فاتيلك ثالث تكهناحيث إن  خبالف املقام، سقطت احلرمة فال حرمة للحالق

نه ييس تعيجاز للرئ فإذا ،راجعوهيال  أن ف الناسيلكوت، نهيعيال  أن سيف الرئيلكوت، قبل القضاءي

عدم ى ريعند من  ً، املقلد اضطرارانيع إذا ماك، ًأيضاجاز له  اضيً جموزا للقكان ذلكن إف، الضطراره

   ،ًصحة قضائه ابتداء



١٠٤

وزه جيال  سين جوازه للرئإف، ًس خوفا منهينه الرئيع إذا ماك، سين جاز للرئإو ز للقاضيجي مل ّالإو

  : أربعفالصور ، ًن مضطراكيمل  إذا وز للمراجعجي ال يني التعكن ذلكل، للقاضي

  . نهيعي أن ى املؤهل علريرهه غكأ إذا ماك، س فقطيوز للرئجيأن  :األول

  .  املقلدينيتعكنه ييس يف تعياضطر الرئ إذا ماك ً،أيضاوز للقاضي جي أن :ةيالثان

  . هي لالضطرار فًأيضاوز للمراجع جي أن :الثالثة

  .نيا� مضطرك إذا ماك، س واملراجع دون القاضييوز للرئجي أن :الرابعة

ما إ فالقاضي ل حالى ك وعل،وزجي ال أو وز لهجيس أما يالرئ إذ ،ةيوعها مثانمت الصور مبجانكن إو

  .ال وز له أوجيما إل حال فاملراجع ى كوعل، ال وز له أوجي

 أو ،ما تقدم يف بعض املسائل السابقةك،  فلوضوح جواز مراجعة اجلائر الستنقاذ احلقوأما املستثىن

  . راجلائ إىل رهجيخصمه  أن جلأل

 القاضي  من نوع اضطرارً هذا القاضي اضطرارانيس عين الرئأو، علم املراجع �حلاليمل  إذا مث إنه

ًا مث علم �الضطرار يف حي راجع شرًمثال،  فراجعه مث علم،من نوع اضطرار نصبه ملقلده ال، سيره الرئكأالذي 

علم وال ين مل إو، احلق له أن  قضائه من �ب يف نفوذشكالنبغي اإلياحلق له فال  أن ن علم املراجعإف، نهييتع

النزاع مبوت ى د وانتهيزى حق �لصالة وصلأ ـ مسجدى  علنيمامإيف تنازع  ـ ًدايزن إ :قال إذا ماك، ثرأ

 ماك، ن للواقعة أثر حايلكن احلق له لعلم �ين مل إو،  القضاءكنئذ لذليأثر حنه ال إف، خر اآلاإلمامه خصم

  والزوجة  ،علم هل له احلق أم اليد ال يوز ،د ال لعمرويالزوجة لز نإ :قال القاضيإذا 



١٠٥

 جائز ريم اجلائر غكخذ حباأل أن دلةفهم من األي إذ ،حيفالظاهر لزوم مراجعة قاض صح، ًة حاالي�ق

  . ًواستدامة ًابتداء

  

  ))إذا مل جيد صاحب احلق القاضي املؤهل((

فقد تفدم يف بعض املسائل السابقة ، هيلإصح الرتافع ي صاحب احلق من دجيمل  إذا :املسألة الثالثة

صلى هللا عليه (وملراجعة النيب ، هريما استدل به املستند وغك، ال ضررل يلدل ،جواز مراجعة قضاة اجلور

 إىل ،ةييف املرأة اخلارج) عليه السالم( ومراجعة السجاد ،يف قصة الناقة والدرع) عليه السالم(والوصي  )وآله

  . ك ذلريغ

  

  ))الرجوع إىل قضاة اجلور إلنقاذ احلق((

  زحقه أنه علمينقاذ احلق الذي قضاة اجلور إل إىل  يف صحة الرجوعشكالنبغي اإليال : املسألة الرابعة

 نيفصل بي أو ً،وز مطلقاجيال  أو، ًلرجوع مطلقاوز اجيفهل ، هريلغ أو احلق له أن علميمل  إذا أما

 هل ترددت إذا ماكو، هاكتر أو هايما بوطإ لفكمحيث إنه ، هري غنينه وبيددة بالزوجة املركاضطراره للرجوع 

  . احتماالت ،مثلةاأل  منك ذلريغ إىل ، آخرنسانإل أو ونه لهك نيالولد املردد بكو، ًعمروا أو ًدا زوجهايزأن 

 نيؤمن املري أماإلمامما قال ك، فاجر و أقاض بر إىل هم�الناس مضطرون يف حل قضا ألن :األول

هم يعل( األئمة يونواه ،)١(�ّ إال مكح قولون اليان اخلوارج كما  الوايل عند إىل  �لنسبة)عليه السالم(

ن إ :ولذا قال املستند، قضاة العدل إىل ان املراجعةكمإمع هي  إمنا قضاة اجلور إىل  من املراجعة)السالم

  . )٢(ان واضحكمبصورة اإل هااختصاصو ،هلاأل إىل ة �لرجوعمراآل واملقبولة نيحيالصح

ل كأكنئذ ينه حأ وً،ان حقه �بتاكن إو، ه احلرمةير فكًخصوصا ما ذ،  النواهيأدلة طالقإل: والثاين

  . السحت

                                                



 



١٠٦

شمله يف أما صورة االجنبار، ل اجلوازيشمله دليفال ،  صورة االجنبارريال اضطرار يف غنه إ :والثالث

  . إليهحله ملن اضطرأ وقدّ إال ما من شيء حرمه هللا: ليدل

ظامل  أنه علم الرجلي أن هو :ده موثقة ابن فضاليؤيو، ان أقرب حسب الصناعةكن إ واألولو

 ومفهومه اجلواز، ظامل أنه ان قد علمك إذا م لهك حي الذك معذور يف أخذ ذلريفهو غ، م له القاضيكحيف

  .ظامل أنه علميمل إذا 

انت املسألة بعد كن إ و،بقدر االضطرارّ إال خذ بقوله�ال  أن حوط منهأ و،حوطأالثالث أن ّإال 

  . وهللا العامل، وسعأ وتتبع أكثر�مل  إىل حباجة

ان كن احلق ملن قضي له كيمل  فإذا ،ه �طلءقضا أن كفال ش، اري املؤهل �الختريغ إىل راجعامث إن 

   .ىنص والفتوه اليما دل علك، حرمة أصل الرجوع إىل ضافة�إل، ً حراماكعمله بذل

، ه موثقة ابن فضاليدل عليما ك، فقد تقدم عدم بعد عدم حرمة تصرفه يف حقه، ان احلق لهك إذا أما

حق ى تويال مثل ، دلةات األإطالقخالف  م اجلائرك حلًورة احلق �طالريص إذ ،خروبعض الظواهر األ

ب ة األي يف مسألة وال)عليه السالم(جعفر  أبو ما قالهك ،)٢(نيال تبطل حقوق املسلمو ،)١( مسلمئامر

  .مهاريغ إىل ،احكواجلد يف �ب الن

 إذا قول به يف الزوجةيال  ً،ان حقه �بتاكن إو، )عليه السالم( قوله ىقول مبقتضيمن  أن  إىلًمضافا

 أو ،م اجلائركقولون بوجوب مفارقتها له مبجرد حيث ال يح، ًد مثالي�ا زوجة زأوهي تعلم  ها اثنانيتنازع ف

 ريغ إىل ،همايأل أنه د لعمرو يفيولده عند منازعة ز أنه م اجلائركد بسبب حيًونه ولدا لزكخروج الولد عن 

  بعض مراتب ى محل اخلرب املزبور على دل عليمما ، كذل

                                                







١٠٧

  . م الشرعيكة ال احليخالقاأل وديالتهد

  . مهكخذ حبعة العادل واألبل الالزم مراج، ًز قطعاجيه مل ريلغ أو احلق له أن علميمل  إذا نعم

  



١٠٨

  

  ))هل ينفذ حكم من ال تقبل شهادته((

والعبد ، الوالدى الولد علك ،مهكنفذ حيل من ال تقبل شهادته ال ك(: قال يف الشرائع ):١٤مسألة (

   .ىانته )خصمهى واخلصم عل، موالهى عل

شرتط يف نفوذه ما ي ف،دة�ه وزيآخر شهادة له على م لشخص علكاحل(:  بقولهكوعلله يف املسال

قبل ياخلصم ال كًه مطلقا يقبل شهادة الشخص علتمن ال ف ،حدمهاأو نيشرتط يف نفوذ الشهادة من الطرفي

   .ىانته )قبل شهادته له مع عدم منافاة اخلصومة للعدالةيما ك، مه لهكقبل حيه ويمه علكح

ون كن إف، بول الشهادة قأدلةات إطالقصص به خي أن صحيل اجتهاد ال يهذا التعل أن ىنت ترأو

، ًبل لعدم الشمول لغة لالنصراف ال، تشمله ت الشهادات ال�وروا، ً واصطالحاً �م لغةريم شهادة غكاحل

  . ًم عرفاك تنصرف عن احلًبل لو سلم الشمول لغة

لحق يوجه ى م شهادة علكون احلكان منع كمإ ضرورة ،ه جماليللنظر ف(: ولذا قال يف اجلواهر

ى مه علكنفذ حيفال  بةيم الغك يف حاكالتزام ذلى بل دعو، و�ا شهادةكث يها من حيق علمها املعلكح

ًخصوصا بعد قوله ، راتك اخلصومة من املنك تلريرج �ا عن العدالة يف غخينه خصومة مل ينه وبيانت بكمن 

وحنو  )٣(نايد علالراكهم يالراد علو ،)٢(مكيعل هو حجيتو ،)١(مكيًما علكجعلته حا :)عليه السالم(

   .)٤(ىانته )كذل

  . الم يف مسألة من ال تقبل شهادتهكة اليأيت بقيوس

  

                                                



 

 

 



١٠٩

  

  فصل

  ))يف آداب القضاء((

  

ه يدل علي ما نيوب، هي ما ورد نص خاص علنيوب، روهةك مستحبة ومنيوهي ب، ةريثكآداب القضاء 

  . العامةدلةبعض األ

 ريهم من غريصحاب وغرها األكن ذك ول،�خلصوصها يل عليًا منها ال دلريثكن إ( :وقول اجلواهر

ة يه مشروعيف يفكي و،ل �خلصوصيدل إىل ديباج االستحباب األيولعله لعدم احت، شعار بتوقف شيء منهاإ

   .ىانته )التسامح يف السننى ه زائد عليفالتسامح ف، دبأصل األ

ه يفي فكي بل ،ب التسامحؤخذ به من �يف ليل ضعيدل إىل وال، ل خاصيدل إىل ال حاجة أنه ديري

شمل يل عام يفهو نوع دل، خالق احلسنةداب واألاستحباب التأدب والتخلق �آلى  العامة الدالة علدلةاأل

  . مكحتقق املوضوع حتقق احلإذا  ألنه ً،د�أعد يف العرف يما 

عليه (ًا ي علمسعت:  قال،ليهكعن سلمة بن ، بيه والتهذيايف والفقك يف ال،خ الثالثةياملشا ىفقد رو

  ،  واملطلكأهل املع إىل انظر: حيقول لشري )السالم



١١٠

فخذ للناس حبقوقهم ، امكاحل إىل  الناسموال� ديليسار ممن يهل املقدرة والأودفع حقوق الناس من 

مطل املسلم املوسر ظلم : قولي )صلى هللا عليه وآله(ين مسعت رسول هللا إف، ر�ها العقار والديوبع ف، منهم

من ّ إال احلقى مل الناس علحيال  أنه واعلم. هيل عليوال مال فال سب دار وال ن له عقاركيومن مل ، مسلملل

وال ، كفي يف حكبيطمع قريال   حىتك وجملسك ومنطقك بوجهني املسلمنيمث واس ب، ورعهم عن الباطل

 وأعلم. ثبت يف القضاءوا ىللعمى جلأ كن ذلإف، نةيمع ب ياملدعى  علنيميورد ال، ك من عدلكأس عدويي

. نيضن أو معروف بشهادة زور أو ،تب منهيجملود يف حد مل ّ إال ،بعضى  عدول بعضهم علنياملسلمأن 

. �حلقى ه الذخر ملن قضيسن فحيو، جره األي والتضجر والتأذي يف جملس القضاء الذي أوجب هللا فك�إو

ً بايًشهودا غى واجعل ملن ادع، ًحل حراماأ أو ،ًالًصلحا حرم حالّ إال ني املسلمنيالصلح جائز ب أن واعلم

 ،ة يف قصاصيتنفذ قض أن ك�إو، ةيه القضيضرهم أوجبت علحين مل إو، خذت له حبقهأحضرهم أن إف، ًمداأ

وال تقعد يف جملس ، شاء هللا نإ ي علكتعرض ذل  حىتنيحق من حقوق املسلم أو ،حد من حدود هللاأو 

  .)١(تطعم القضاء حىت

داب الداخلة يف ل اآلكشمل ي، ثبت للقضاءأوى للعمى جلأ كن ذلإف: )عليه السالم(قوله ن إف

  .دابمجلة من اآلى خبار الدالة عليت بعض األ�ذا كو، ني اجلملتنيهات

  : أمورلشرائع يف ضمن لً داب تبعار اآلكوحنن نذ

  

  ))السؤال عن العلماء والعدول((

 أنه ه ما تقدم منيدل علي و، بلدهأموريف  إليه تاجحيأله عما سيته من يطلب من أهل والي أن :األول

  ره ك ما ذكدخل يف ذليو، ثبت للقضاءأوى للعمى جلأ

                                                

        

 



١١١

  . ميها والعدول ومن هو مستحق للتعظيسأل عن العلماء في أنه اجلواهر من

  

  ))التوسط يف البلد((

فهم مما ي ملا كوذل، ً� متساوًه ورودايد اخلصوم علري ل،ن عند وصوله يف وسط البلدكسي أن :الثاين

  . كشمل ذليه كن مالإف،  اخلصومنييت من استحباب التساوي ب�

  

  ))النداء بقدوم القاضي يف البلد((

ًفال� ن إ :ناديي ف،�لنداءّ إال هينتشر خربه فيًان البلد واسعا ال كن إ نادي بقدومهي أن :الثالث

ى من التعاون عل ألنه كوذل، ذاكوم يذا من ك ر ساعةحضيده فلهة عءحب مساع قراأفمن ، القاضي قدم

ت حاجتهم يئه بقيعرفوا جميمل  فإذا ،قضائه إىل م حمتاجونحيث إ�، ومن قضاء حاجة املؤمن ى،الرب والتقو

  . شاعة العدلإنه من وأل، معطلة

  

  ))ًأن يكون مكان القضاء �رزا((

فقد قال ، هيلإسهل الوصول ي ل،فضاء أو مثل رحبة، لس للقضاء يف موضع �رزجي أن :الرابع

   .)١(سريم الكد هللا بيري: سبحانه

 )عليه السالم( اإلمامأيت �ي يوس، تيبعضهم لو جلس يف ب أو به الناس �اولئال(: وقال يف اجلواهر

   .)٢()تيلس يف البجي أن حيلشر

  

  ))ديوان القاضي السابق((

احملاضر والسجالت ى م املشتمل علكوان احليول من دم املعزكد احلاي �خذ ما يف أبدي أن :اخلامس

رحم هللا : )صلى هللا عليه وآله( لقوله كوذل، كوقاف وحنو ذل واأليتاموو�ئق األ، وحجج الناس وودائعهم

   هاكن يف تروأل ،هاؤداأفالالزم  مانةأأل�ا  و،تقاننه من اإلإف ،)٣(تقنهأ فً عمل عمالًئامر

                                                

 

 





١١٢

   .)١(عوليع من يلعن هللا من ض: ) عليه وآلهصلى هللا(وقد قال ، عييتض

  

  ))صالة ركعتني قبل القضاء((

 صالة أدلة طالقإل، ة املسجدي حتنيعتكرى دخله صل فإذا ،م يف املسجدكان احلك إذا :السادس

  . ةيالتح

  

  ))كيفية جلوس القاضي((

ون وجه كي ل،كثراألما عن ك ،لس مستدبر القبلةجي أن ستحب لهيهل  أنه اختلفوا يف: السابع

ما هو شأن ك، الم الباطلكوال ذبكردع هلم عن الأ كون ذلكيل، القبلة إىل هيدي نيوقفوا ب إذا اخلصوم

م املستحب يف ك أهم من استقبال احلاكذلحيث إن و، ًان مواجها لهك إذا مي من خوفه من العظنساناإل

ما يف الوسائل يف ك )عليه السالم(لقوله ، ةالقبل إىل  يف جملسهنسانون وجه اإلكلعموم استحباب ، فسهن

  .)٢(به القبلة ا�الس ما استقبل ريخ: تاب احلجكبواب العشرة من أ

ور وال كل املذي الدلطالقإل، خ وابن الرباجيما عن الشك، لس مستقبل القبلةجي أن ستحب لهي أنه أو

  .ك ذلريغ إىل ،)٣(ونتنافس املتنافسي فلكويف ذل: قال سبحانه، ري اخلأمور يف ميتقد

  .  أظهراألولن إ :ن قال الشرائعإو، الثاين أقرب

  

  ))النظر يف أمر السجناء((

ن إ يأ، كنادي يف البلد بذليو، همءمساأثبت يو سأل عن أهل السجونيمث : قال يف الشرائع: الثامن

خرج اسم واحد أتمعوا اج فإذا ،حضريفمن له حمبوس فل ً،عل له وقتاجيو، نيمر احملبوسأنظر يف يالقاضي 

  .آخره إىل ،واحد

ن ين بعض الذإف، نه رفع ظلم حمتملوأل، ثيما يف احلدك ف صدقةيعون الضع ألن كوذل

  وقد ، هريمره وغأظهر يسجن املتهم �لقتل ليما ك، هميحق عل سجنون الي

                                                

 







١١٣

 أو ً،طاايسجن احتيه ممن ريغ إىل ،فراجع ت�الد والقصاص واحلدود تابك يف كل ذلير� دلكذ

بقون يف ي ف،مرهم بدون استفسارأعلم يالالحق مل  يستفسر القاضيعزل القاضي السابق ومل  فإذا ً،موقتا

ما إ، هيحق عل نه ال وعلم �،مرهمأد عن يفحص القاضي اجلد فإذا ً،وز شرعاجي ما ال كوذل، ًالسجن ظلما

  .بقاهأ ءن استحق البقاإفّ وإال ،خرجهأشبه أما  أو النتهاء مدته

 )١(مكتاب احلك وتاب احلدودك ر�ه يفكما ذك، الظاهر نعم ،عفو عن مستحق البقاءي أن وهل له

  . فراجع

رد ي د الفحص حىتيالقاضي اجلدى جب علي فًان جائراك إذا ماأ، ًالادان القاضي السابق عك إذا هذا

ر�ه من عدم حق يف بقاء كًا ما ذي عقالئًاحتمل احتماالن إًأيضا ب يف العادل السابق جيبل ، الظالمة

  . بعضهم

  

  ))مع أوصياء األيتام ومتويل األوقاف((

 ةيسقاط والإ أو ،نفاذإ أو نيب من تضمجيعمل معهم ما يو، يتاماء لأليوصسأل عن األي أن :التاسع

  .ظهر من الوصي عجزن  إكضم مشار أو ،انةير خولظه أو ميتيما لبلوغ الإ

تقان إنه وأل، عوليف وحفظ ملن يعون للضع ألنه ك وذل،ما أشبهوقاف ومتويل األ إىل ذا �لنسبةكو

  .  العامةدلة من األك ذلريغ إىل ،ر احملتملك وتعاون يف الرب وردع للمناألمريف 

  

  ))أمناء احلاكم السابق((

 موالم ألكهم احلايلين ي الذ، وحنوهميتام األموال ألني احلافظاألولم كمناء احلاأنظر يف ي أن :العاشر

ستبدل به حبسب ي أو ،كف مبشاريسعد الضعيو، عزل اخلائنيف، هيومال غائب وحمجوز عل عةيناس من ودال

  .ك ذلريغ إىل ،ان نقصك إذا نصبي و،عزل الزائد من قدر احلاجةيو، املصلحة

عون ومثل ، ه مراعا�ايفالالزم عل، منصوب للمصلحة أنه مثل،  العامةدلة ملا تقدم من األكوذل

  . ضاعةإه كن يف تروأل، هري وغةف صدقيالضع

                                                





١١٤

  . هاريغ إىل ،عوليع من يلعن هللا من ضوقد ورد 

  

  ))النظر يف اللقط والضوال((

حنو  أو ستوعب نفقته مثنهيوما ، تلفهى شخيع ما يبي ف،نظر يف الضوال واللقطي أن :احلادي عشر

ما ك ،أسيحد ال إىل فية التعريفاكا بقلنن إ اسيحد ال أو إىل ًتسلم ما عرفه امللتقط حواليو، عابياالست

مثان مثل األ، ك ما عدا ذليستبقيم وكمناء احلاأد ي يف كان شيء من ذلكن إ ،مة لقطة احلريه روايدل عل

ل ك ،تاب اللقطةك صرفها يف مصارفها املقررة يفّ وإال ،بقائهاإل ان مقتضكن إ د صاحبهاجي واجلواهر حىت

  . هاري العامة املتقدمة وغدلة لألكذل

  

  ))من فقدن أزواجهن((

جل وطلنب هن صار األ إذا زواجهنأجل عند فقد طلق النساء الاليت ضرب هلن األي أن :الثاين عشر

اقتضت املصلحة  إذا ويل هلم الن يطفال الذواأل نيطلق زوجات ا�انيذا كو،  العامةدلة لألكوذل، الطالق

  . اءيولأ ن هلمكيما مل ياحهم فكن إىل  �لنسبةكذلكو، كذل

  

  ))إحضار العلماء واخلرباء((

البت  إىل تاجحي اليتوأهل اخلربة �ملوضوعات ، ةي الشرعحكامضر أهل العلم �ألحي أن :الثالث عشر

 يف كوش موضوعى م علكن أراد احلإو، سأل عن الفقهاء مك يف احلكوش مكراد احلأ فإذا ،اشؤو�يف 

  .املوضوع سأل اخلرباء

 سنة أو خربه بنصأن إف، حكامه من األيما اشتبه عليه فريم غكشاور احلاي أن  �سال: ديقال ابن اجلن

  . ه عمل بهيعل ي خفإمجاعأو 

  من استشارة)صلى هللا عليه وآله( ما فعله رسول هللا ، العامة للمشهوردلةاأل إىل ضافةه �إليدل عليو

عليه ( علي وقول ،خارجها أو نةيل املداربون داخحي�م هل أو، دُحُأة يمنها قض، صحابه يف عدة مواضعأ

   .)١(ر مستشارين الوزإف ،ًاريمأم مين ك لريًرا خيم وزكين لإ: )السالم

                                                

 



١١٥

ن املشورة يف احلرب إف ،وال تشاور يف القضاء: )عليه السالم( علي عن، يتأما ما يف خرب الدعائم اآل

 فإذا ،مكحيال  أو مكحي أن فاملراد املشورة يف ،)١(منا هو االتباعإو يس �لرأين فلي والد،ومصاحل العاجل

  . مكالم هنا يف ما قبل ظهور احلك وال،م بدون استشارةكم حكظهر له احل

قول ملن عن يم كان احلاكإذا  : قال،)عليه السالم( عبد هللايب أعن ، عمن مسعه، أما ما رواه داود

قوم من يأن ّ إال ،نيمجعأة والناس ك واملالئ لعنة هللاكذلى فعل ،ما تقول ،ى ما تر:سارهينه وملن عن يمي

   .)٢(انهكلسهم مجيجملسه و

  . مكحيعلم هو فيه ليما اشتبه علي فةلس الغرض االستشاري ف،علمانيعلم ومها يال  أنه فاملراد به

ًون مقصرا اجلواهر كيال  أن اشرتاطى ما نص علك، ريخطأ القاضي العادل بدون تقصألو مث إنه 

حمسن وما  ألنه كوذل ى،ًه نصا وفتويف بال خالف أجده، ت املاليبى ان علكو ضمنيأ مل خطأف، هريوغ

ما  أو فارةكهم ي علنيووجود حمسن، ًاإطالقنة فهم العرف عدم التبعة ين ظاهره بقرإف، لي من سبنياحملسنى عل

  . ليور بدلكلي املذكخراج عن الإ شبهأ

ن إ :بيه والتهذيما يف الفقك ة، بن نباتغ رواه أصبمايف ،)عليه السالم( علي فقد قال، انكف يكو

   .)٣(نيت مال املسلميبى قطع فهو عل أو خطأت القضاة يف دمأما 

ن له كيدا من مل يرين أفال بد و، مث وضمنأخطأ أ إذا  يف �ب املفيتكأما ما عنونه الوسائل واملستدر

   تهما يف هذا البابينة روايبقر، مكحق احل

                                                

 

 

 



١١٦

من ى  علم وال هدريالناس بغ من أفىت: )عليه السالم(بوجعفر أقال :  قال،دةي عبيبأ ةيارومثال أ

   .)١(اهيوحلقه وزر من عمل بفت، ة العذابكة الرمحة ومالئك لعنته مالئ،هللا

 ،يعة الرأيً قاعدا يف حلقة رب)عليه السالم(  أبو عبد هللاانك :قال، الرمحان بن احلجاج وعن عبد

ت كفس ،كهو يف عنقأ :عرايبت قال له األكفلما س، جابهأعن مسألة ف يعة الرأيل ربأعرايب فسأفجاء 

 ،كهو يف عنقأ :عرايبفقال له األ، كجابه مبثل ذلأف، هيعاد املسألة علأف، ًئايه شيرد عليعة ومل يعنه رب

   .)٢( ضامنل مفتكو: قليمل أو  :قال. هو يف عنقه: )عليه السالم(  أبو عبد هللا فقال،عةيت ربكفس

  . ظفارهأم يًحمرما بتقل فىتأمسألة من ) تاب احلجك (وقد تقدم يف

  

  ))إذا تعدى أحد الغرميني يف جملس القضاء((

ى عل أو ،الشاهدى عل أو ،القاضيى  يف جملس القضاء علنيميأحد الغرى تعد إذا :الرابع عشر

فعله يل حمرم ك�بت يف  ألنه ،عزررتدع ين مل إف، ًرا وجب ردعهكان منكن إف، همريغى عل أو ،خصمه

ً عاملا عامدانساناإل ه يقتضيبه مبا يجاز �د ّالإو فادأن إف، غلظ لهأّ وإال ن جنعإف(: كولذا قال يف املسال، ً

   .ىانته )كغالظ القول وحنو ذلإو خياجتهاده من التوب

  .م احلق يف العفوكللحا أن )تاب احلدودك (ر� يفكوقد ذ

، ب الردع عنه مبراتبه املقررةجير الذي كه من املنريغ كيصدر منه من التعدين ما إف(: قال يف اجلواهر

   .ىانته ) معه استحب له العفوكان ذلكلو  نعم

  ضرب اخلصم كالقصاص  أو القذفكوجب احلد يه مبا أدبان سوء ك إذا نعم

                                                

 

 



١١٧

  . دلتهماأ طالق إل،ه مع توفر الشرائطيمها فؤجراإوحنوه لزم 

  

  ))تباختاذ الكا((

س يملس، ًاتباكتخذ ي أن نبغي لهي(: رهكيف بعض ما ذ ًقال يف املستند تبعا للقواعد: اخلامس عشر

ًونه �لغا عدالكشرتط يو، )عليهم السالم ( وخلفائه)صلى هللا عليه وآله(وعمل النيب ، احلاجة ، ًاريً مسلما بصً

 نيلس بجي أن نبغييو، ه مبال ومثلهريغنخدع عن يًفا عن الطمع لئال يد اخلط عفيًا جريونه بصكستحب يو

  . )١()تبكيشاهد ما يه ويعل يمليه ليدي

 )عليه السالم( علي مثل ما قاله،  اخلاصةدلةوبعضه األ،  العامةدلةه األيدل عليره كوبعض ما ذ: أقول

 )المعليه الس(ان لعلي ك كذلكو، ّتابك )صلى هللا عليه وآله(ان للنيب كوقد  ،تابك الةتابكسلوب أيف 

  .سوةأومها ، اتبك

:  العامة أمثالدلةواأل، تابكصة يف اليدة والنق�ؤمن من عدم الزين فأل، أما اشرتاط البلوغ وحنوه

تقنهأ فًرحم هللا من عمل عمال ،هريوغ .  

 تبك )عليه السالم(نه إ :ها مجلة من آداب القضاء قالي ف)عليه السالم( علي ة عنير الدعائم رواكذ

نعم ، ن العلم بسمت صاحليوز ،ىوخالف اهلو، ذر املطامع: هيًتا� فكهواز األى ا استقضاه علمل رفاعةإىل 

  . ً صاحلاًان رجالكً ان الصرب رجالك لو ،ن الصربيعون الد

واقض ، ك لودري خت،كشبهي من ال كختص جملس  ال،�ا من السخف والبذالةإ ف، واملاللةك�إ

 ًها واليه سفيال متار ف ،إشكالن يس يف الدي لأرى،حسب وأو  الباطنك ودع عن،العامل إىل وفوض، �لظاهر

 ،حسنأ�ليت هي ّ إال تابكأهل ال وال جتادل، ره شكيخزيه فيوأما السف، هري خكيخزيه فيأما الفق، ًهايفق

   تابك�ل

                                                





١١٨

  .االعتداءى  اخلصوم علؤرجيو ذهب البهاءينه إف، ك الضحكوال تعود نفس، والسنة

، ومن شاورها فقبل منها ندم، مرأة محقاتمن ائ من ،وحاذر الدخلة، ف من اخلصوملتحول اب وقك�إ

وال تنهر ،  ال تبرت اخلصوم،ان عن صاحبهاري حبور النئتطفوّصف من دمعها قت�ا إاملؤمن ف احذر دمعة

صاحل وم فان املشورة يف احلرب، وال تشاور يف القضاء، هي فقريه غيوال جتالس يف جملس الفق، السائل

ساء أمن  إىل  أحسن،النوافلى ل علكتتع الفرائض وي ال تض،هو االتباع إمنا يس �لرأين فليوالد، العاجل

ما ى ر هللا علك واش،كعطاأ وتواضع ملن ،كعط من حرمأو، كضريوارع من ، ك واعف عمن ظلمكيلإ

  . )١(مر�أهن ك ومالةدلاضة عيوفر وسنة متبعة مةكة حميالعلم ثالثة آ، كبالأما ى وامحد عل، كوالأ

 إىل  يف عهدهةيويف روا ، إليه يف ما عهده،)صلى هللا عليه وآله(عن رسول هللا  ،)عليه السالم(وعنه 

  :  واله مصرني حكمال

وضع يزان قسط هللا الذيم مكن احلإف، هللا م عندك الناس نظر عارف مبنزلة احلنيانظر يف القضاء ب 

، سنتهاى قامة حدود هللا علإو ،يف من القويخذ للضعواأل، لظاملنصاف املظلوم من ارض إليف األ

 ،ك يف نفسكتي الناس أفضل رعنيفاخرت للقضاء ب، هايعلّ إال صلح العباد والبالديومنهاجها اليت ال 

فرطه يوال ، العيى زجره عليوال ، ه اخلصومكوال متح، مورق به األيضي ممن ال ،مجعهم للعلم واحللم والورعأو

 ،قصاهأفهم دون  �دىن يتفكي ال ،عجابإدخل يف يوال ، الطمعى  وال تشرف نفسه عل،لظلمجور ا

 مورشف األى كصربهم علأ و، من تودد احلججًماأقلهم تربو، وآخذ هلم لنفسه �حلجة، أوقفهم عند الشبهة

  خذ �وال ، غراءله اإليمتسيوال ، ني اخلصمإيضاحو

                                                





١١٩

  . اخلرب)١(كذلكان كل القضاء من فو، قال فالن: قاليغ �ن يه التبليف

   .)٢(ة �ختالفي�ج البالغة هذه الرواى وقد رو

  

  ))صوت القاضي((

عليه ( ني املؤمنريعن أم، الغوايلى فقد رو، نيعلو صوته صوت اخلصميال  أن :السادس عشر

عليه (فقال ، تي جن وما خنت وال مل عزلتين:فقال له،  القضاء مث عزلهيلؤسود الدأ�د األ وىلنه إ ،)السالم

   .)٣(الم اخلصمكعلو ي كالمكت يرأ ينإ: )السالم

ى  يف بعض القركتفق ذليما ك ،حقاق احلقإجل أل احيالص إىل مكتج احلاحيمل  إذا ماياملراد ف: أقول

  . مكفة احلاي يف وظً داخالكان ذلكّ وإال ،احيف املبطل �لصيبتخوّ إال ف مما ال عالج�رواأل

  

  ))اذ احلاجبكراهة اخت((

ما يف ك ،)صلى هللا عليه وآله(فقد قال النيب ، ًتخذ حاجبا وقت القضاءي أن رهكي: السابع عشر

احتجب هللا عنه دون حاجته ، ب دون حاجتهم وفاقتهمح الناس فاحتأمورًئا من ي شمن ويل: كاملسال

   .)٤(وفاقته وفقره

ر� كوقد ذ، هقييالب إىل ثير من نسبة احلدما يف بعض حواشي اجلواه إىل ال داعي أنه ظهري كوبذل

ل يفال دل، تب أصحابنا مما مل نظفر بهى كن قد ظفروا عليدي والشهني والفاضلنيخيأمثال الش أن  مرةريغ

  . همريتب غكتبهم مأخوذ عن كيف  ياملرو أن ىعل

ه ريأما يف غ، ت� يف حال القضاء وحنوه من الوالكره ذلكي إمنا :كفقد قال يف املسال، انكف يكو

  . ح بهيوظهور الغرض الصح، صلفال �س لأل

                                                



 

 

 



١٢٠

به هو �قال له  فىتأما ك ، يف حرمتهشكالنبغي اإليفال  ًعا حلقوق الناسييان احلاجب تضك إذا :أقول

  .نقله عن بعض الفقهاء أنه نيخ فخر الديعن الش

نايف احلرمة من يًحاجبا فال ونه كث يون املراد اختاذه من حكضرورة (: قال،  واردري اجلواهر غإشكالو

ة يانت قضك إذا بل وواجب، روه وحرام وجائزك منيًالم يف احلاجب مطلقا الذي هو بكال إذ ،)ىخرأجهة 

 ة اليمهانت األك إذا ومستحب،  الزمريًالما غكم كاحلا لم معكدون التيرين ينع الذميمل  إذا عيمهمة تض

  . الوجوب إىل تصل

  

  ))كراهة القضاء يف البيت((

ًا حيشر أن بلغه أنه ،)عليه السالم(علي عن ،  الدعائمىفقد رو، تهيقضي يف بي أن رهكي: الثامن عشر

لس يف جي أن نه وهن �لقاضيإف،  الناسنيعدل بأنه إف، ح اجلس يف املسجدي شر�:  فقال،تهيقضي يف بي

   .)١(تهيب

   ً.تاين بكيه الوهن ولو مل يان الذي فكراهة املك، علميومنه 

  

  ))القضاء يف املسجد((

 وقد ،ت هللايم هللا يف بكنفذ حي أن مجلأبل ما ، راهة القضاء يف املسجدكالظاهر عدم : التاسع عشر

ة كود ت الطشتيوب ،)٢(ان يف املسجديقضي )عليه السالم(وعلي  )صلى هللا عليه وآله(ان الرسول ك

  . لس يف املسجدجي أن حي لشر)عليه السالم(لي  عوتقدم قول، وميالإىل ن اوفة مشهوركالقضاء يف مسجد ال

 أن دانيرينصار  من األنيبرجل فإذا دخلت املسجد:  قال،)عليه السالم( علي عن، وعن الدعائم

، )عليه السالم( إىل علي هلم خنتصم: فقال أحدمها لصاحبه، )صلى هللا عليه وآله(رسول هللا  إىل تصماخي

   فنظر، فجزعت من قوله

                                                

 

 



١٢١

 � كقضي حبضرتأف يكو: قلت، نهماي بق واقضانطل: وقال )صلى هللا عليه وآله( هللا رسول ّإيل

 كقضاء بعد ذل  إيلفما رفع، نهمايت بي فانطلقت فقض،نعم فافعل: قال ،)صلى هللا عليه وآله(رسول هللا 

   .)١(وضح يل ّالإوم يال

  : ان ففي املسألة أقوالكف يكو

، راهةك قالوا �لكثرن األ أبل يف املستند نقل عن املعتمد،  واحدريره غكذ، ًروه مطلقاكمنه إ :األول

واحلدود  والضالة حكامواأل انيوالصب نيع وا�انيالب وءم الشراكجنبوا مساجد: واختاره هو ملرسلة ابن اسباط

   .)٢(ورفع الصوت

 والضالة، مكعيوب مكم وشرائكصواتأورفع ، مكنيوجمان مكانيم صبكجنبوا مساجد: هيومرسلة الفق

   .)٣(حكامواأل واحلدود

ورفع  مكوخصومات، مكنيوجمان مكانيجنبوا املساجد صب : �لنبويكاستدل لذل: ويف اجلواهر

بل قد تستلزم ، نيان وا�انيحضار الصبإ إىل  بل قد حتتاج،كًومة تستلزم غالبا ذلكواحل:  قال،مكاصوات

  . ةالنجاسى توقيومن ال  نيكواملشر ضيدخال احلإ

  . ت املتقدمة�سوة وبعض الروا لأل،ة واملراسم والسرائريما عن ظاهر املقنعة والنهاكاالستحباب : الثاين

   ،راهة وال استحبابك فال ، مرجحري من غنيليتصادم الدل إىل ً نظرا،اجلواز: الثالث

                                                

 

 





١٢٢

  . �حةل �إلي ق:وقال املستند يف نقل هذا القول، خ يف ظاهر خالفه ومبسوطهيونقل عن الش

 اختاره الشرائع ،هيراهة فكفال  هري دون غ،راهةكفال ً للقضاء دائماً جعله حمالنيل بيالتفص: الرابع

  .لي املنع واالستحبابي دلني للجمع بكوذل، والعالمة

ًخصوصا ومها ، روهك املًفعالن مستمرايال ) عليهما السالم( اإلمام والنيب أن راهةكالى رد علين كل

ما إ األمرف، )عليه السالم( علي ة فعلينايف ظهور استمراريل يوالتفص، ون �تباعهماأمورم والناس ،سوةأ

 األولو، والثاين أقرب صناعة، ما مستحبإو، كب عن ذلآ نيليال الدلك إذ ً،دايان بعكن إو جائز للتصادم

  .شهرة

س هذا ي فلً،لزوما  أوًفالالزم التجنب استحبا�، نيكض واملشري واحلنيان وا�انيأما دخول الصب

  . ًأيضاراهة كالقول �لى  علنيكض واملشريل �حلكستشيّ وإال ،نيحد القولأى  علًإشكاال

  .ةية عرفيالفورن إ :هي فف،ة القضاء املستلزمة للقضاء يف املسجديراهة بفوركعدم الى أما من استدل عل

 أن هيرد علي، ت املساجد للقرآننصبإمنا  :ميبراهإة جعفر بن يراهة برواكمن استدل لل أن ماك هذا

  .ىفخيما ال كضايف إاحلصر 

و�ا كو، ًا�ني )عليه السالم(ي ة قضاء علكو�ا دك وً،ا أوالة القضاء مبنع ثبو�كدى  املستند علإشكالو

 قاليقد (: ر�ه قال يف اجلواهركوملا ذ، خيه ملن راجع التاريما فى فخيال ، ً �لثااألولمن املسجد يف الصدر 

ه يف كرجح تريقرتن مبا يقد  نعم ،انهحبعد رجيبل ال ، هيراهة فكال  ًونه قضاءكث يالقضاء من حن إ

  . )١()هري�جلمع من غ أوىل كان ذلكورمبا ، وهو خارج عن حمل البحث، رجح فعلهي أو ،املسجد

  

  ))كراهة القضاء حال الغضب((

  عبد يب أعن ، وينكملا رواه الس، قضي وهو غضباني أن رهكي: العشرون

                                                

 



١٢٣

وهو  يقضي�لقضاء فال  يمن ابتل: )صلى هللا عليه وآله( قال رسول هللا ،)عليه السالم( هللا

   .)١(غضبان

   .)٢(نيقضيفال : ة الصدوقيويف روا

ال  :حي لشر)عليه السالم( ني املؤمنريقال أم:  قال، رفعهعبد هللايب أبن  محدأعن ، ينيلكالى ورو

  . نت غضبانأ ونيوال تقض، ن غضبت فقمإو، كلسًحدا يف جمأتشاور 

  . ال تناج أي )ال تسار (:)ال تشاور (انكويف نسخة م

  

  ))من موارد كراهة القضاء((

، اجلوع والعطشك، الغضب يف شغل النفس يساويل وصف كره القضاء مع كي: العشرون والواحد

   .)٣(ك ذلري وغ،اسعوغلبة الن، نيخبثومدافعة األ، والفرح والغم

   .)٤(القاضي هو غضبان يقضيال : قال أنه )صلى هللا عليه وآله(عنه  يملا رو :كقال يف املسال

   .)٥(نّ�وهو شبعان رّ إال يقضيال : )صلى هللا عليه وآله (عنه، ث آخريويف حد

   .)٦(قضي وهو غضبان مهموم وال مصاب حمزونيال : ويف آخر

 ظاهر ريت العامة غ��ا رواإفقول بعض حمشي اجلواهر ، كلاجلواهر نقلها عن املسا أن والظاهر

  .كمثل ذل إىل ملاعوقد تقدم اإل، الوجه

   وقال

                                                

 

 

 

 

 





١٢٤

   .)١(تطعم وال تقعد يف جملس القضاء حىت: حي لشر)عليه السالم( ني املؤمنريأم

ن إو، له قالان كن إ ف،لسان القاضي وراء قلبه: )عليه السالم(  أبو عبد هللاقال، ينيلكة اليويف روا

  . ل حالة اشتغال القلبكشمل ينه إف ،)٢(كمسأه يان علك

 عن سؤال فبادر فدخل )عليه السالم( ني املؤمنري سأل أمًرجالن إ :خيالش مايلأ املستند عن ىورو

 :قال ،كما مسألت :قال، )عليه السالم( � � أمري املؤمننيأ  هنا:فقال ،ن السائليأ: منزله مث خرج فقال

ها ينت فكسألت عن املسألة  إذا كنا عهد�ك نياملؤمنري أم� :ليفق، جابه عن سؤالهأف، يتك ويتك

عليه (فقال  ،دخلت احلجرة  حىتوم عن جواب هذا الرجليبطأت الأ كفما �ل، ًة احملماة جوا�كالسك

   .)٣(وال حازق وال حاقب حلاقن يال رأ، لثالثة يًنت حاقنا وال رأك: )السالم

  . رهكشغل فيق يوالذي خفه ض، هم احملصور �لبول والغائط: أقول

 أو هو غضبان وقضي القاضيي أن ى�نه إ :)صلى هللا عليه وآله(عن رسول هللا ، وعن الدعائم

 ني حكركذأ تغضب نييف ح رينكاذ: قول هللا جل وعزي :)صلى هللا عليه وآله(وقال ، �عس أو جائع

   .)٤(حمقأمن   يفكحمقأ وال ،غضبأ

   :)عليه السالم(ه يان قاضك أنه وقد تقدم ،قال لرفاعةنه إ ،)عليه السالم( علي وعن

                                                

 



 

 



١٢٥

رانكوال من النوم س، نت غضبانأتقض و ال)١(.   

 كن أمثال تلأل  ال،نسانضر اإلياحلصر  ألن ماإو، ًمايما تعلإب جي مل )عليه السالم( اإلمامو: أقول

   .ىفخيما ال ك) عليه السالم(عصوم صحة قضاء وجواب املى  تؤثر علموراأل

 من ًبن العوام ورجال ريالزبن إ( :ها�إ كة املساليمراده روا أن والظاهر) روي(: ولذا قال يف اجلواهر

: )صلى هللا عليه وآله(فقال النيب ، )صلى هللا عليه وآله(رسول هللا  إىل نصار اختصما يف شراج احلرةاأل

كجار إىل اءرسل املأ مث ري زب� كاسق زرع ،ان كن إ :)صلى هللا عليه وآله(نصاري لرسول هللا فقال األ

ى فقض صول اجلدرأبلغ ي  مث احبس املاء حىتري زب� كاسق زرع: وقال له، فامحر وجهه ،كابن عمت

   .)٢()ان قد استنزله عن بضعهك أن فاء متام حقه بعدي �ستري بعد غضبه للزب)صلى هللا عليه وآله(

 ةيالنظر يف القض إىل راهة �لنسبةكقال �لي أن نبغييبل ، روهةكحوال مم يف هذه األكحلا: أقول

 ـ كم بعد ذلكون احلكيف، ًامالكًة فهما يتشوش الذهن مانع عن فهم القض ألن ،مكالذي هو مقدمة للح

  .  �مريشيء غى  البتنائه عل، �مريغ ـ ان يف حال الراحةكن إو

  . رهكين مل توجب مل إو، زجيم مل كحوال توجب فساد احلانت هذه األكن إ :قالي ال

ن املنع عن كميث ال يوح،  �مريًما غكم حكيف ألف ح وجب ولوياط لئال يهذا احت: قالينه أل

  . هم واملهم األني دائر باألمر ألن ،ل وعدم العسر عدم املنعيالتسهى ثرة ابتالء القضاة اقتضك لكذل

                                                

 





١٢٦

ما ك ، وال خالفإشكالبال ، مكحوال نفذ احلة يف هذه األي يف القضنظر أو مكح فإذا ،هذاى وعل

�م أ القضاة نية بية القطعريبل الس، للعمومات الساملة عن املعارض: قال ،هرياعرتف به يف اجلواهر وغ

  . ما هو واضحكغضبو�م يًا ما املتنازعان ريثك إذ ،مون يف حالة الغضبكحي

  

  ))كراهة االجتار للقاضي((

صلى هللا (عن النيب ، كملا رواه املسال، ره للقاضي االجتار احملتمل الحنراف قضائهكي:  والعشرونالثاين

 ل قلبه من حا�هيميايب بسبب القضاء فحينه قد وأل: قال، تهيما عدل وال اجتر يف رع:  قال)عليه وآله

   .ىانته ،)١(ومةكه حري غنينه وبيوقعت بإذا 

م كاحلا يعديال :  قال)عليه السالم(عنه ، ما رواه الغوايليف )عليه السالم( علي  أشاركذل إىل ولعله

  .)٢(نهما معاملةيعلم بيأن ّ إال اخلصمى عل

قد ورد عن الرسول  إذ ،ع والشراء لنفسهيالب راهة تويلكمن عنوا�م  أوىلر�ه يف عنوان املبحث كوما ذ

هم يعل(ن يخر اآلاألئمةما ورد عن بعض ك،  والشراءعي الب)عليه السالم( اإلمامو )صلى هللا عليه وآله(

  .سوةأ وهم )السالم

صلى هللا (ما يف قصة معاملة النيب ك، غييف مأمن من الز) عليهم السالم(�م لعصمتهم إ: قاليفال 

  لهنيوقصة اشرتائه ثوب، الي ردنه الشرتاء الشيء للع)عليه السالم( علي كوقصة تر ،)٣(الناقةى عل) عليه وآله

 ،)عليه السالم(ه ين أبيبه دى د الذي قضي مائه للولنيع) عليه السالم( السجاد اإلمامع يوقصة ب، ولقنرب

  ها ريغإىل 

                                                

 







١٢٧

   . يف مىني اهلد)عليه السالم( الصادق اإلمام  واشرتاء،من القصص

عليه (فقال ، سيبراكسوق الى  أت)عليه السالم( ًايعل أن ،يب مطرأعن ، خطب خوارزمأ ىوقد رو

فلما  ،آخر إىل ىمث أت، شرت منهيفلما عرفه مل ، صي بثالثة دراهميعي يف قميحسن بأخ ي ش�: )السالم

ًغالما حد�ى فأت، شرت منهيعرفه مل  ًصا بثالثة دراهميمنه قمى  فاشرتً
)١(.   

  

  ))لو حصل للقاضي منازع((

ومة كحصل له منازع يف احلقف مع خصمه لو ين � ومة بنفسهكاحل توىلي أن رهكي: الثالث والعشرون

 ًاليل عقك و)عليه السالم(ًا يعلن إ ،ك ملا رواه املسالكوذل، اصمه عنهخيل من كويبل  ،هريعند قاض آخر غ

  واملراد، الشاقاألمروالقحم �لضم  ،)٢(حضرهاأ أن رهكين ألإو، ًللخصومة قحمان إ :وقال، يف خصومة

  . يف مشقةقع بسببه يق فيليما ال  إىل �ا تقحم بهأ

  .للخصومة قحمان إ :ما يف �ج البالغةك )عليه السالم(وقال 

 بن عبد هللال ك وني ح)عليه السالم( ني املؤمنريلمة قاهلا أمكهذه ال: د يف شرحهيقال ابن ايب احلد

   .)٣(جعفر يف اخلصومة عنه وهو شاهد

ّ وإال ،ه خوف القحميان فكا  مبكص ذليختص األوىلبل ، لو من نظرخيراهة ال كالهم إطالقن كهذا ل

يف قصة ) صلى هللا عليه وآله(مته كوحما،  يف قصة الناقة)صلى هللا عليه وآله(مة رسول هللا كفقد ورد حما

عليه ( تهمكوحما،  يف قصة درع طلحة)عليه السالم( علي مةكوحما، ركيب بأإىل اختالف عائشة معه 

    مع)عليه السالم(مة السجاد كوحما ،ما ستأيت ك قصة مع النصراين يف)السالم

                                                



 

 



١٢٨

  . ك ذلريغ إىل ،فةيبن احلن ومع دمحم، ةيزوجته اخلارج

ة ي الشرعحكامانت لبعض األك إمنا �ا �)هم السالميعل(ما�م كه اجلواهر لبعض حمايتوج أن علميومنه 

  .  ظاهرريغ،  من املصاحلك ذلريلغ أو ،ًا للناسيها من نصب نفسه قاضيخطأ فأ اليت

  

  )) آداب القاضيمن((

ستعمل االنقباض يف وجوه اخلصوم املانع ين أو: مع الشرائع ًقال يف اجلواهر مازجا: الرابع والعشرون

ة أؤمن معه جري الذي ال نيره له اللكيذا كو، مالكال وجهى رها عليمن اللحن �حلجة والتفطن �ا وحتر

  . سقوط حمله عن القلوب إىل يفضيو، اخلصوم

ه ما يدل علي ،)١( املطلوب منهاألمر كتل بذلخي أنه  منكره املسالكما ذ إىل ضافةهذا �إل: أقول

ين ابن إ فكيهون عل:  منهًرجتف خوفايان ك نسانقال إلنه إ )صلى هللا عليه وآله(عن رسول هللا  يرو

   .امرأة

 أن ىل علديمما  ،)٢(تعع متريها غيفها من قويؤخذ حبق ضعيمة ال ألن تقدس  : أنهمن وما روي

  .كفادة العلة ذلإل ،روهكاالنقباض املوجب للتعتعة م

�ا من السخف إ ف، واملاللةك�إ:  لرفاعة ملا استفضاه)عليه السالم( علي وما تقدم من قول

   .ورث االبتذاليل ما كراهة ى كدل عليمما . )٣(والبذالة

ى اخلصوم عل ئرجيو، هاءذهب البينه إف، ك الضحكوال تعود نفس:  له)عليه السالم(وقوله 

   .)٤(االعتداء

                                                



 

 

 



١٢٩

راهة كفهم منه يمما  ،)١(سرعة املشي تذهب �اء املؤمن: )هم السالميعل(حدهم أوما ورد من قول 

، ذهب البهاءيق ما يأحد مصاد ألنه ه،روكذهب البهاء من القاضي مي الذي فاللني، ذهب البهاءيما 

  . ت املتفرقة�ها من الرواريغ  إىل،ة العموميواملفهوم من العلة يف الروا

  

  ))من مكروهات القضاء((

ن إو، همريغى ه غضاضة عليون فكيث يًرتب القاضي للشهادة قوما حبي أن رهكي: اخلامس والعشرون

 شهود آخر كن هناكين مل إو، هم فهو حرامريسمع شهادة غيمل ن إ أما، وا وشهدواؤجان إ مسع شهاد�م

اجلائز :  ثالثةحكامفاأل، راهةكب الشهود ين يف ترتكيضي الشهادة مل ب القايهم غضاضة من ترتيعل

  . روه واحلرامكوامل

عون  ألنه ، الناسأمورل يسهل يف تسهأان ك إذا ا�يحأستحب يبل ، دلة األطالقإل: األولف

  . الربى وتعاون عل، فيللضع

  . هانتهإحرتام املؤمن وعدم  للزوم ا،راهةك الهقلأ كوذل، ًاحيولو تلو ريص للغيتنق ألنه :والثاين

 ،)٢(مكشهدوا ذوي عدل منأو: قال سبحانه، وزجي ما ال كوذل، رد لشهادة عدل ألنه :والثالث

  .هانة للمسلمإو، ضاعة للحقإنه وأل

ظاهر اجلواهر احلرمة يف الصورة كشف اللثام كح ي وصركونص املبسوط وظاهر الشرائع واملسال

  .ورةكاملذ

رها الشرائع كوذ، مها هناريالقواعد واملستند وغك ،رها مجلة من الفقهاءكخر ذأ ويف املقام مستحبات

  . وهللا املستعان، رها هناكضربنا عن ذأولذا ، وحنن نتبع الشرائع، خرأن كماأيف 

  

                                                







١٣٠

  

  ))املعصوم يقضي بعلمه((

ان يقضي )معليه السال( اإلمام و)صلى هللا عليه وآله(الرسول  أن  الفقهاءنياملشهور ب ):١مسألة (

 و�ج يضاحة واإليما عن االنتصار والغنك واملستند كبل يف املسال، وحق الناس ًبعملهما مطلقا يف حق هللا

  : ةربع األدلةه األيدل عليو، هي علمجاعها اإلرياحلق وغ

   .)١( الناس �حلقنيم بكرض فاحفة يف األي خلك� جعلناإ داود �: قوله سبحانه ،تابكفمن ال

   .)٢(موا �لعدلكن حتأو: سبحانهوقوله 

م كفقد ح، م بعلمهكمن ح أنه مةيبضم ،)٣(نهم �لقسطيم بكمت فاحكن حإو: وقوله سبحانه

  .�حلق والعدل والقسط

  . فقد عرفتمجاعما من اإلأو

 احلق إىل ة الناسيجعال هلدا) عليهما السالم( اإلمامالرسول و أن وأما من العقل فلما هو واضح من

  .  خالف الوجه يف جعلهماكان ذلكقواله يًئا ومل يعلما ش فإذا

  .ةياألوليف القاعدة ّ إال المكس اليول، آخر مرفهو خارج أل  حمذور خارجيكان هناك إذا نعم

  : ت�وأما من السنة فمتواتر الروا

، كحيو أو ،كليو : ملا ختاصم عنده هو وسارق درع طلحة،حي لشر)عليه السالم( علي لهامثل ما ق

   .)٤(أعظم من هذاى هم علأمورؤمن من ي نيمام املسلمإ

 أو زينيرجل  إىل نظر إذا اإلمامى الواجب عل: )عليه السالم(عن الصادق ،  بن خالدنيوخرب احلس

   تاجحيوال ، ه احلديم عليقي أن ً،شرب مخراي

                                                

 

 



 



١٣١

نهاه يزجره وي أن هيجب علسرق فالوايرجل  إىل نظراذا إو،  هللا يف خلقهنيأم ألنه ،نة مع نظرهيبإىل 

، قامتهإ اإلمامى فالواجب عل ،ان � تعاىلك إذا احلقألن  :فقال ،كف ذايكفقلت : قال، دعهيو يضميو

   .)١(ان للناس فهو للناسكذا إو

  . بعلمهاإلمام ري بعضها يف مسألة قضاء غيت� اليتو، ت�ها من الرواريغ ىلإ

 اإلمامم الرسول وكحي فلماذا مل :قالي م بعلمه حىتكحي أن اإلمامى لزم علي أنه س املراديل أن ىفخيوال 

م بعلمه كحي أن )عليه السالم(م يبراهإهللا سبحانه ى وملاذا �، ،مور من األريثكبعلمهما يف ) عليهما السالم(

 :)هه وآليهللا على صل(نه مناف لقوله أو ،)٢(وت السماواتكم مليبراهإ ي نركذلكوة يآ ريما يف تفسك

 انمينات واأليم �لبكني بيقضأإمنا. ك ذلريغ إىل ،  

، مه بعلمهك ال جلواز ح،مه بعلمهك مناف لوجوب حكل ذلكف، م بعلمهكحي أن بل املراد جواز

  . ةير خارجيمون بعلمهم حملاذكحيونوا كي مل )هم السالميعل(�م أوالغالب 

صلى هللا عليه (واستدل له بقوله ، ي بعلمهقضي أن لإلماموز جيال : قال أنه ،ديعن ابن اجلن يكوح

إمنا  :)صلى هللا عليه وآله(قال رسول هللا ، )عليه السالم(عن الصادق ، حيما رواه هشام يف الصحيف )وآله

   .)٣(حلن حبجته من بعضأم ك وبعض،انمينات واأليم �لبكنيب يقضأ

  :  قال)المعليه الس( ني املؤمنريعن أم، سيل بن أويمساعإذا ما رواه كو

                                                

 



 



١٣٢

ىئمة هدأة مع يسنة جار أو ،نة قاطعةيب أو ،دلةاشهادة ع: ثالثةى  علني املسلمأحكامع يمج)١(.   

قام قائم آل دمحم إذا  :ث قالييف حد )عليه السالم(يب جعفر أعن ، دة احلذاءيعب أبو وما رواه

   .)٢(نةيسأل بيال ، م داودكم حبك ح)عليهم السالم(

م كحي، رج رجل مينخي ا حىتيال تذهب الدن:  قال،)عليه السالم( عبد هللايب أن ع، وما رواه أ�ن

   .)٣(ل نفس حقها كيعطي، نةيسأل بيوال  )عليه السالم(ومة آل داود كحب

ان الالزم كل ولو عملوا بعلمهم، لوا بعلمهممعيمل ) عليهم السالم( األئمةاستدل له �ن النيب و أنه ماك

 مع مهأحكام يف دلة واألنيمينة واليطلبوا البيومل ، ره العصاةيوتعز، ني املنافق) عليه وآلهصلى هللا(قتل النيب 

  . �م طلبواأ

نة ي بريًنت رامجا من غكلو : ة املالعنةيقال يف قض أنه )صلى هللا عليه وآله(وقد روي عن رسول هللا 

   .لرمجتها

ن إف، عدم اجلوازى ال عل،  يف اخلارجكدم ذلعى  تدل علربعت األ�لرواا  إذى،فخيل ما ال كويف ال

وال ، وز لهجي أنه ال، ً خارجاكفعل ذلي )عليه السالم(القائم  أن ى تدالن عل)عليه السالم(يت قصة داود يروا

  .نيمينة واليظهر وجه طلبهم البي كوبذل، هريوز لغجي

ه ال عدم جواز، )عليه وآلهصلى هللا (عدم فعله ى ضعف سندها تدل عل إىل ضافة�إل ة املالعنةيوقض

  ، له

                                                

 

 

 



١٣٣

  . كرمبا فعلوا ذل) عليهم السالم(�م أ إىل ضافةهذا �إل

 أن ركنأمث ، )صلى هللا عليه وآله(عرايب من رسول هللا أمثل ما رواه الصدوق يف قصة الناقة اليت �عها 

 �: )عليه السالم( علي لفقا، )عليه السالم( إىل علي ماك فتحا،عطاه الثمنأ )صلى هللا عليه وآله(النيب 

ما تقول : فقال ،ً درمها مثن �قة بعتها منهنيسبع: قال ،)صلى هللا عليه وآله(رسول هللا  على اعرايب ما تدعي

قال ، ما قال  يف)صلى هللا عليه وآله(صدق رسول هللا أعرايب أ �: فقال، ته مثنهايوفأقد : قال ، رسول هللا�

صلى هللا عليه (فقال رسول هللا ، فه فضرب عنقهي س)عليه السالم( علي خرجأف، ًائيوفاين شأال ما : عرايباأل

أمر هللا ى  علك حنن نصدق:)صلى هللا عليه وآله( رسول هللا �: فقال ،كذل ي عل�ملاذا فعلت : )وآله

، عرايباألمثن �قة ى  علكوال نصدق، عز وجلووحي هللا ، والثواب والعقاب، أمر اجلنة والنارى وعل، هيو�

صلى هللا (فقال رسول هللا ، ًئايفاين ش أوما ال: فقال صدق رسول هللاأ : ملا قلت لهكذبك ألنه ين قتلتهإو

   .)١(ثياحلد ي، عل�صبت أ: )عليه وآله

ت يف يوقد رأ، عرايب لأل)عليه السالم( علي وجب قتليانت حمفوفة مبا كة يالقض أن الظاهر: أقول

ذب كظهر ي  حىت)صلى هللا عليه وآله(رسول هللا ى على دعي أن نيكعاز من املشريان �ك أنه خيبعض التوار

ً وم شخصايل كون واملنافقون ك املشركرحي أن فتح هذا البابيه وشأنه كان تركو، )صلى هللا عليه وآله( النيب

لسد هذا ًان قتله عاجال كوقد ، انته من القلوبكفتسقط م، )صلى هللا عليه وآله(ذب النيب  كيدعيل

  . الباب

                                                





١٣٤

عن عمه يف قصة  ،هيايف والفقكما رواه الى عل ،ة بن �بتميما رواه عمار بن خز، ًأيضاه يدل عليو

فاستمع مراجعة ، ة بن �بتمي فجاء خز،عير البكنأمث إنه  ،عرايبأً فرسا من )صلى هللا عليه وآله(اشرتاء النيب 

مث أقبل النيب   ـوانتهت القصة ـ عتهيشهد قد �أ أ� ينإ: ةميفقال خز ،عرايب لأل)صلى هللا عليه وآله(النيب 

صلى هللا عليه ( رسول هللا � كقيبتصد: فقال ،ف تشهديك: ة فقال لهميخزى  عل)ه وآلهيهللا على صل(

   .)١(ني ومساه ذا الشهادتنية بن �بت شهادتمي شهادة خز)صلى هللا عليه وآله(فجعل رسول هللا ، )وآله

انته عن كف لسقطت مي يف هذا الشيء الطف)صلى هللا عليه وآله(ذب رسول هللا كيان كأقول لو 

ة ميان فعل خزكولذا ، )صلى هللا عليه وآله(قوله ير ما كني أن افر ومنافقكل ى كوفتح الباب عل، القلوب

  . للمدحًمستحقا

  . م بعلمه فراجعكحي أن يللقاض أن  يف �بكة �لثة رواها املستدري قضكوهنا

  

  ))هل جيوز للقاضي أن حيكم بعلمه((

 يم القاضكحي أن الم حول جوازكمنا املهم الإو، فهذه املسألة خارجة عن حمل االبتالء، انكف يكو

  . كوز ذلجيث مل يح، ديًخالفا البن اجلن، ةربع األدلةواستدل له �أل، واملشهور جوازه ،بعلمه أم ال

  .ن حق الناسم يف حدود هللا دوكمحدي جواز احلوعن األ

  .كس ذلكوعن ابن محزة ع

نتظر مع يم احلد وال يقي أن هيان علكشرب اخلمر ي أو زيني من اإلمامشاهد إذا ( :ةيوعن حدود النها

قوم ي أن  إىلتاجحين شاهد إه وريوغ، بل هو خمصوص به، هري لغكس ذليول، قرارواإل نةيام البيمشاهدته ق

   .ىانته ) من الفاعلإقرار أو نةيب

                                                

 



١٣٥

  . ت السابقة�تاب اآلك من ال:املشهورى دل عليف، انكف يكو

علم خروج فعلهم عن يفما مل  ،سوةأ) عليهم السالم(�م أب يبتقر، ت املتقدمة�ومن السنة الروا

  .لزم االقتداء �ميسوة األ

ًضا يي مستفك احملمجاعبل يف اجلواهر اإل، همؤمساأن تقدم ي الذمجاعه اإليعلى ادع أنه مجاعومن اإل

  . املعتضد �لتتبع

م كحين مل إو، م فهو املطلوبكن حإف، مكحيال  أو مكحي أن ماإف علم �لواقعةن إ نهوأما العقل فأل

  .)١(افرونك هم الكولئأنزل هللا فأم مبا كحيومن مل  هيصدق عل

 ريغ  إىل،ام �لقسطيوجوب العمل �حلق ونشره والقى ت الدالة عل�والروا ت�ها من اآلريغإىل 

  .كذل

  . املعصومكلزم عمل بذل نه لوأو، نه موضع للتهمةأو، حاصرة) مناإ( أن هذاى رد عليوال 

ما هو ك، نيمينة واليم �لبكيف احل  مهم بعد وجوده حىتريواال�ام غ ،)مناإ (قد عرفت اجلواب عنإذ 

  . ًغالبا الطرف أو ،الشاهد أو ،مكاحلاى التبعة عل يلقين املغلوب إف، املشاهد يف املرافعات

ًباي�� حسى فكو هللاّ إال ًشون أحداخيشونه وال خيبلغون رساالت هللا وين يالذ: قال سبحانه
)٢(.   

مل ن إ ًا ال مانع من القول بلزوم العمليو�ن ،ًوالأ بل يف جواز العمل، الم يف لزوم العملكس اليول

  . هو للمحذور اخلارجيمنا  إً غالبا)هم السالميعل(وعدم عملهم  ،ين حمذور خارجكي

   ،دييف جواب ابن اجلنى د املرتضي للسًالي طوًالماكرامة نقل كمفتاح المث إن 

                                                

 





١٣٦

  . ونقل اجلواهر بعضه فراجعهما

 إذا  أنهىث دل عليح، م اجلائركت متواترة من ذم احلا�ما ورد يف روا م �لعلمكد جواز احليؤيمث إنه 

د سرق مال عمرو يان زكفلو ، احلق خالف اجلور أن من الواضح أن مةيبضم، ن به �سكيًن جائرا مل كيمل 

ًهندا  أن انيدعيه اثنان ءجا إذا كذلكو ،جور أو فهل هذا حق، عطاه لصاحبهأم فأخذه وكوعلم به احلا

، ده حجةيس بيخر لواآل، �ا زوجتهأ الزوجة إقرار أو ،ده االستصحابيحدمها بأو ،كلذل أو زوجة هلذا

سبب الز�  أنه ان معناهك دي الي�ا زوجة ذم �كن حإف، ًايًخر علما قطع�ا زوجة اآلأم عليوالقاضي 

 يف كذلكو، عيحرام فظى ًو� علك منه سكان ذلكم كحيوان مل ، أبشع أنواع اجلور أنه  يفكوال ش، احملصن

ن قتله إف ،قتلهيفهل ، لس بقاتيل أنه علميم كواحلا، ديقاتل ز أنه دعيي إنسانه ء جاًمثال،  والدماءموالاأل

  . ك ذلريغ إىل ، للدم احلرامًاكان سفك

، مان بن خالدي عن سل،ينيلك مثل ما رواه ال،نةيروه يف �ب البكه ما ذيدل عليبل ، ًأيضاده يؤيما ك

) عليهم السالم(اء ينبًا من األينبن إ )عليه السالم(ي تاب علكيف  : قال)عليه السالم( عبد هللاعن أيب 

تايب كنهم بيم بكاح : إليه هللاىوحأ ف:قال ،مل أشهدما مل أر ويقضي فأف يك رب � :فقال، ربهىل  إكىش

   .)١(نةيوقال هذا ملن مل تقم له ب، امسي فحلفهم به إىل ضفهمأو

  . م بال حمذوركحي انكوشهد ى أان رك أنه ن املفهوم منهإف

  ين يع مل تر قضي مباأف يك :شبههي )عليه السالم(عنه ، ث آخريويف حد

                                                

 



١٣٧

  . ومل تسمع اذين

  حىتكما هو عندكرين احلق أ رب � :)عليه السالم( قال داود ،)عليه السالم(عنه ، ويف خرب �لث

ن إ فقال، رجلى عل يستعديه رجل ءفجا، فعل ربه حىتى فأحل عل، كق ذلي ال تطكنإ :فقال، قضي بهأ

فقتل  يفأمر داود �ملستعد، خذ مالهأهذا و أ� قتل يهذا املستعدن إ داود إىل هللاى وحأف، هذا أخذ مايل

ه ي ودخل عل)عليه السالم(بلغ داود  فعجب الناس وحتدثوا حىت: قال، هيعلى املستعد إىل وأخذ ماله فدفعه

 إىل ضفهمأو، ناتينهم �لبيم بكاحأن  إليه هللاى مث أوح ، ففعلكرفع ذلي أن فدعا ربه، رهك ما كمن ذل

   .)١(لفون بهحيامسي 

  .م �ا ال حبسب الظاهركان الواجب احلكل، شفه للحقائقى كعلى بقيان كن إ أنه ىدل عليمما 

فالعدل رسول  :)٢(مكبه ذوا عدل منم كحي: قوله تعاىلحة زرارة يف يواستدل يف املستند بصح

 اإلمامو ل هللام به رسوكعلمت ما ح فإذا ،وهو ذو عدل م بهكحي) عليهما السالم( من بعده اإلمامهللا و

  )٣(وال تسأل عنه كفحسب) عليهما السالم(

  . ك ذلريغ إىل ،)٤(مناءأالعلماء  أن ومبا رود من

ي شيء يف �ب أي شيء شبه أن أو،  يف املوضوع ألن األول،نيأراد املناط �الستدالل أنه والظاهر

  .ةي الشرعحكاموالثاين يف �ب األ، احلج فداء

  . هم التعرض هلاي  استدالالت آخر الكوهنا

ًقا خاصايجعل الشارع طر إذا  أنه يفإشكالال ، نعم    مثل طلب املقذوف حلد، ً

                                                

 

 

 

 



١٣٨

  . تاب احلدودك  يفكر� ذلكما ذك، مكه علم احلاينفع فيالقاذف مل 

ة الشهود يك منها تز،القول �ملنعى عل  استثناء صور من القضاء �لعلم حىتكر يف املسالكذمث إنه 

 إقرار ستثىنيل يوق، هريسمعه غين مل إو  يف جملس القضاءقرارومنها اإل، التسلسل أو زم الدورليوجرحهم لئال 

علم ين مل إساء أدبه يف جملسه وأر من يومنها تعز، ذ�مك أو ًنايقيومنها العلم خبطأ الشهود ، ًاخلصم مطلقا

  .قصر عن شاهدي نه الإشهد معه آخر في أن ومنها، �ة القضاءأقامته إمن ضرورة  ألنه ،هريغ

  .مها يف اجلملةريغى  علشكالورد اإليان رمبا كن إو، ريخل اجلواهر يف الثاين واألكوقد أش

ً تاكرها املستند ساكأنه لذا ذكو، لم يف هذه الفروعكالت إىل يمه بعلمه فال داعكث ثبت جواز حيوح

  . هايعل

  



١٣٩

  

  ))هل جيوز حبس املتهم((

، عدهلاير لك فالتمس املدعي حبس املن،م عدالتهاكعرف احلايومل ، نةيأقام املدعي ب إذا ):٢مسألة (

  . مجاعةكذلى وتبعه عل ،نة مبا ادعاهيام البيلق  حبسهوزجي: خ يف املبسوطيقال الش

فال ، ن حسب املفروضاآل إىل ثبتيومل ، دلةانة العي�لبّ إال ه الشرائع لعدم ثبوت احلقيل فكشأو

  .ووافق الشرائع بعض، موجب للعقوبة اليت منها احلبس

  .واجلواهر وافق احملقق، شهر عدم اجلوازاألن إ :كويف املسال

 أمورم ألنه كوذل، ما أشبه أو رهن أو فالةك أو ثاق حببسيم احلق يف االستكللحا أن ن الظاهركل

رد ل موكبل يف  يف هذه املسألة فقط ال، ثاقي�الستّ إال كن ذلكمي وال ،أصحا�ا إىل صال احلقوقي�

نة يله ب أن دعييمنا إو، نة حاضرةيوال ب، قتل أ�هنه إ م وقالكاحلا إىل هيعلى جاء �ملدع إذا ماك، مشابه

 ،ع للحقوقييثاق تضيم بدون استكه احلاكن ترإف، هربيه يعلى ستوثق من املدعيمل  إذا نهأو، ضرهاحيسوف 

  . بثبو�ا يف هذا املقامعلمين مل إو  يف ثبوت احلق يف بعض الدعاوي يف اجلملةكال شإذ 

 تابكر�ه يف كما ذك، القتلى بس يف دعوحيان ك )صلى هللا عليه وآله(رسول هللا  أن ولذا ورد

  . فراجع ،ت�الد والقصاص

، نفسهى مسلط عل ألنه ،حضار املدعيإم كقدر احلايال  أن لزمي، ذا مل نقل �حلبس وحنوه يف املقامإو

واذا ، هيلإم يف جليب كفالحق للحا بعد ّي علثبت احلقيومل  ينفسى علين مسلط إ: مكقول لرسول احلايف

  . ةيولألا هما خالف القواعديلك أن مع، ني املقامنيل عن الفرق بئقل �حلبس وحنوه سيل �حلضور ومل يق

وال ، الضرورات تقدر بقدرها إذ ،قدر احلبس وحنوه بقدر الضرورةي أن  يف لزومشكالنبغي اإليال ، نعم

  . وهللا العامل، ةي اضطرارأحكام�ا أ كش

  

  



١٤٠

  

  ))صور اجتهاد وتقليد املراجعني((

ًون مقلدا مأذو�كي أن ماإو، ًون جمتهداكي أن ماإالقاضي  ):٣مسألة (   . من جمتهدً

، جمتهدان أو ،�الختالف أو ،هريلغ أو ،أما مقلدان له هيلإاملراجعان : فنقول، األولن يف الم اآلكوال

  . فالصور ستة، متفقان أو ً�أما خمتلفان ر إاملراجعانن اوا�تهد، ني�تهد أو ما �تهد واحدإ هريغلن اواملقلد

 نينه وبيالذي استنبطه الذي هو حجة ب ألنه ،م �جتهادهكحي أن صح لهيل الصور كيف  أنه والظاهر

 ألنه كوذل ،ال يف صورة القطعإ مهكد حي تنفنياملرتافعى والالزم عل، تمانهكانه وعدم يه بيفالالزم عل، ربه

ون املرتافع كو، )هم السالميعل(هم يالراد علكهم ين الراد علأو )عليهم السالم (مهمكم حبكح أنه صدقي

  . القاضيى ً فتواه خمالفا لفتوريان الغكن إو، همي ه الريلغ أو ًمقلدا له

خته من الرضاعة اليت أ�ا أل، قول �لبطالنيفالزوج ، احهماكزوج وزوجة ترافعا يف صحة ن ًمثال

 ،�لصحة والزوجة تقول، مية عشر رضعات يف التحريفاكقول بيوجمتهد الزوج ، ارتضعت معه عشر رضعات

ً القاضي اجتهادا يان رأكو، قول بوجوب مخس عشرة رضعةيبل ، ميتفي بعشر يف التحركيتقلد من ال أل�ا 

 أن ق هلا بعد املفارقةحي�ا أو، خت املرتضعةأتزوج الرجل ي أن صححيم �ملفارقة مما ك فح،ة العشريفاك ًمثال

 ،احكم �لبقاء وصحة النكفح،  لزوم مخس عشرةًالقاضي مثال يان رأك أو ،الشبهةعدة تنزوج عند انقضاء 

  .حياح الصحكسائر لوازم الن إىل ،صحح وطي الرجل هلايمما 

ة يوالثان ى الفتواألوىل ،نيمام حجتأ�ما  أل،نيلتا الصورتكالقاضي يف ى ب أثر فتويهما ترتيفالالزم عل

 ،ًماكم حاكيين جعلته علإف نيوب  لنفسهًان من الفقهاء صائناكمن  نيقة تعارض بي ويف احلق،القضاء

  . هيومته علك حلاألولى ن الثاين مقدم علكل



١٤١

ًا وراجع عمر إذا ه أن فهم العرفً، عمرواك وراجع يف خماصمت،دي من زكاسأل مسائل :ذا قال املوىلإف

هم يعل( �ئبهم ًأيضاا�تهد القاضي  أن واملفروض، األولًان قوله خمالفا لقول كن إو ه قبول قولهيلزم عل

  ).السالم

صح يعلم فال أ األولن  أأو، ل مسألةكه يف يعلى بقي أن هيب علجي األولث قلد يحنه إ :قاليفال 

ه يوافق رأيًجمتهدا  أو راجع جمتهده يف نزاعهي أن هيلالزم علا أن  أو، قول الفاضل من جهة قول املفضولكتر

  .جمتهده يه رأيالف رأخيًراجع جمتهدا ي أن ال ،ي جمتهدهأر

 كًان قد قلده سابقا يف نفس تلكن إو، ل مسألةكالبقاء يف ى ل عليال دل أن األولى رد علينه إف

راجع ينسان أن ما لإلك ف،طباءاألكاهلم حال اخلرباء املراجع حأن ّ إال دي التقلأدلةستفاد من يال  إذ ،املسألة

ًيراجع مرجعا �نيا يف نفسنسان أن  لإلكذلك، ًا آخرببيط الذي راجع ًا يف نفسيًبا �نيطب ه ي ما راجع فً

  .ديل التقليدلى ل القضاء عليومة دلكما عرفت من ح إىل ضافةهذا �إل، كًمرجعا آخر قبل ذل

 نية بيفعلم خالد األيبل تقل، الفاضل واملفضول يف القضاءى ل علي دلال أنه الثاينى رد عليما ك

ومفصل بعدة ، مهاري وغكاجلواهر واملسالك للوجوب  و�ف،جماعة من الفقهاءك، ًمثبت للوجوب مطلقا

بعض ّ إال كذلى ل عليال دل أنه ديتاب التقلك ر� يفكوقد ذ، سبع أو ست إىل الت لعلها ترجعيتفص

  . ل العقل �ف لهيودل تاب والسنةك الإطالقنما ي ب، املخدوشةدلةاأل أو ،ةيانالوجوه االستحس

  .ىخص من املدعأل يفالدل،  أعلم ظاهرة البطالناألول أن ةيلكمث إن 

ل القضاء يد ودليل التقلي دلإطالقبل ، هذا التالزمى ل عليال دل أنه هيد علريأما الوجه الثالث ف

  ه أيمن ر إىل راجع يف القضاءي وً�إنساقلد ي أن ق لهحي أنه يقتضي



١٤٢

زمان مراجعة  األمي املتشرعة منذ قدنية املستمرة بريالس أن  إىلضافة هذا �إل، ا�تهدك ذلخمالف لرأي

ن يا�تهد ي مع وضوح اختالف رأ،جمتهده ي لرأهيالقاضي املؤهل للقضاء من دون مالحظة موافقة رأ

الم يف ذم القضاة ك )عليه السالم(ث ورد عنه يح، )عليه السالم( ني املؤمنري أماإلماموالقضاة منذ زمان 

   .)١(المهكفراجع 

  .ىفخيما ال كً عايرائهم مج القضاة آلريبكب يتصو إىل رجعيمنا إو، اختالفهم إىل رجعيوالذم ال 

 مكبطال حإواملراد بنقضها ، سكم دون العك�حلى وز نقض الفتوجي( :ر�ه قول اجلواهركد ما ذيؤيو

م ومقلدته ك احلاني فرق بريمن غ، حدأل ك إىل م �لنسبةكان مورد احلك يلي يف خصوص اجلزئي الذكال

،  اجلزئيكد يف خصوص ذليم االجتهاد والتقلكبطل حيو،  له ومقلد�منيام املخالفكهم من احلري غنيوب

. الطهارة والنجاسة ة حىتيضع الوحكامواأل،  واحلل واحلرمة،قاعاتي العقود واإلني بكال فرق يف ذل أنه ماك

طهارته ى ريعند من  ًعرق اجلنب من ز� مثالى ع شيء من املائعات وقد القيبى فلو ترافع شخصان عل

، كذلكمقلد جمتهد  أو جناستهى ريًان جمتهدا كن إو، هيوم علك للمحًاكًان طاهرا مملوك ،كم بذلكفح

هم يعل(عليهم ه راد يوالراد عل، )هم السالميعل(مهم كنه حأو، مهكوجوب قبول حى  ما دل علطالقإل

 ا�تهد كع املالقي عرق اجلنب جنس يف حق ذلئ�ن املا ى،لي الفتوكنئذ هذا اجلزئي من يرج حخي و)السالم

  . هاريحة والطالق والوقوف وغكناأل ووعيذا يف البكو، ومقلدته

                                                

 



١٤٣

   .ىانته )علم بطالنهيمل  ه مايأف رن خالإو، األولم به كم الثاين ما حكذ احلايوجوب تنف وهذا معىن

 وم لهكعلم احمل إذا مايم فكق العمل �حلحيال  أنه  ـمن �ب االستثناء املنقطع ـ كستثين من ذلي نعم

 )هم السالميعل(مهم كس حينه لإف، دلةتشمله األ يف هذه الصورة ال إذ ،م خمالف للواقعكاحل أن هيعلأو 

 ،مك �حلريتغيالواقع ال  أن ن معناهإف ،)١(اقتطعت له قطعة من �ر: )هصلى هللا عليه وآل(ولقوله ، ًقطعا

  . هأهل إىل رجاع احلقإبل الالزم العمل حسب الواقع و، كم بذلكوز التصرف حبجة صدور احلجينه ال أو

ل ي �لدلهيثبت لديوقد ، األولم كعلم خطأ احليقد ، م �نكحا أو ،مك الذي حمكاحلامث إن 

 وقد ،ًونوا عدوالكيالشهود مل  أن مثل ،ون وجه اخلطأ يف املوضوعكي أن ماإ، ل حالى كعلو، االجتهادي

  . ًون حمرماكعشر رضعات ال ت أن مثل، مكون يف احلكي

م كمن حا أو ،مكمن نفس احلا ًايم السابق �نك النظر يف احلنيال املرتافعك ديريفقد ، ل حالى كوعل

  : كالم يف ذلكل اليوتفص،  أحدمهاديريوقد ال ، د أحدمهايريوقد  ،�ن

  

  ))إذا علم احلاكم خبطأ حكمه((

، مكيف احل أو ان منشأ اخلطأ يف املوضوعكسواء ، مهك لو علم بنفسه خطأ حاألولم كن احلاإ: ١

، زالتهإفالواجب ، هيلإر مستند كمن ألنه كوذل،  واحد من الفقهاءريره غكما ذك، فالظاهر وجوب نقضه

   رواكما ذك، ً وشرعاًزالته عقال� أوىلفاعله أن ّ إال ،زالتهإحد أل ى كجب علن وإر وكن املنإف

                                                

 



١٤٤

  . عياجلمى ن وجب علإزالة و�إل أوىلحيث إنه ،  املسجدنسانس اإلي يف مسألة تنجكذل

  .ن أضلهميرجع الذي ال تقبل توبة املبتدع حىتنه إ :ت�ويف بعض الروا

 مث علم ،ن عندهيام شاهديد بسبب قي�ا لزأد وعمرو ي زني بهايالدار املتنازع ف أن مكم احلاكحفإذا 

ل يلتمس الدلي واألولمه كنقض حيطلبهما وي أن فالواجب، ًان �طالكمه كح أن فقد علم، �ما فاسقانأ

  .م حسب احللفكحّ وإال ،م �اكنة حين أقام أحدمها البإف، ديحدمها من جدأل

ست يرض لاأل أن �ن زعم، مكان اشتبه يف احلكن كل ،د حسب الشهودين الدار لزم �كح إذا ذاكو

 �ا للمستويل الذي بىنم �ك ولذا ح،هكرض ملرض مل تصبح األاأل إىل  فعمرو الذي سبق،كقابلة للمل

م الذي مستنده خطأ كبطال احلإه ين الواجب علإ ف،ةي القطعدلةهذا خالف األ أن مث ظهر له، ها الداريف

  . قطعي يف االجتهاد

  

  ))ا تغري اجتهاد احلاكم ومل يعلم خبطأ األولإذ((

العدالة  أن ان اجتهدك ً مثال، اجتهادهرين تغ�، مهك خطأ حاألولم كعلم احلايمل  إذا أما: ٢

 ،ةكبائر بدون امللك للنيالشهود ا�تنب إىل األولمه ك فاستند يف ح،ةك�ا امللأ مث اجتهد ،اجتناب احملرمات

 أن بعد ،ة بعشر رضعات زوجةيخت الرضاعولذا جعل األ، ر رضعات ال حترمعش أن ًوالأان اجتهد كأو 

مث صار ، �ا زوجةم �كفح ،ا ارتضعت معه عشر رضعاتحيث إ�، ةيواحلل اختلف الزوجان يف احلرمة

  . ست بزوجةي فهي ل،العشر حترم أن اجتهاده

مهم كان حكم كحال احلإذ  ،األولمه كوز له نقض حجيبل ال  بجيال  أنه نهميفالظاهر املشهور ب

االجتهاد الثاين ال  إذ ،نقضهيف يك ف)هم السالميعل(مهم كس حيل أنه علمين ال واآل، )هم السالميعل(

  ن االجتهاد أ و،املطابق للواقع أنه ىل عليدل



١٤٥

  .  خمالف للواقعاألول

ى على بقي ولاأل فاالجتهاد )نيتتحمل اجتهاد الواقعة الواحدة ال( : الفصولالم كولعل هذا معىن

جمال لالجتهاد  ًا الي علمًاليخالف دل إذا مكنقض احلي(: ولذا قال يف اجلواهر، هأ خطًثبت علمايحاله ما مل 

م كاحل ألن ك ذلرينقض يف غي وال ،حنوها وأغفلة  الإ،  ال جمال لالجتهاد خبالفهً� اجتهادًاليدل أو هيف

  . المهكآخر  إىل )١())السالمعليهم (م هيه راد علي فالراد عل،مهمكح حي�الجتهاد الصح

  

  ))احلاكم الثاين ونقض حكم األول((

ل يان من قبك إذا  ما يفاألولم ك يف عدم جواز نقضه حشكالنبغي اإليخر فال م اآلكأما احلا: ٣

ال  أنه لفرض، )هم السالميعل(مهم ك من رد حكنذايون حكي إذ ،األولعلم خطأ مستند يمل  أي ،الثاين

  . طأعلم اخلي

  . األولم كحتماله خطأ احلاال )هم السالميعل(رد هلم  أنه علميال نه إ :قاليال 

مهم كح أنه علميال  ألنه ،ردي أن هيم علكل خصم وحكفلّ وإال ،علم اخلطأيرد ما مل نه إ :قالينه أل

  ).هم السالميعل(

م �حلرمة خبمس كح أو ،�م فسقةأم حسب شهود علم الثاين ك حً مثال،األولعلم خطأ  إذا أما

  : ه احتماالني فف،سيقيان كد يابن اجلنن إ قاليما ك ،اسيرضعات للق

 كبل ذل، )هم السالميعل(هم يًس ردا عليه لي فالرد عل،مهمكس حيل أنه علمي ألنه ،جواز الرد: األول

ن استقضاه يف م مك ح)صلى هللا عليه وآله(ده رد رسول هللا يؤيو، مهمكًس ردا حليل ألنه ،نيللمرتافع حىت

   .)٢(هاريقصة الناقة وغ

  س يول، األولخطأ أ أنه علميم الثاين كاحلا إذ ،عدم جواز الرد: والثاين

                                                

 

 



١٤٦

م عن اجتهاد ك حاألولف، ًان �شئا من اجتهاد �طلكمه كن حأو، ك علم بذلاألول أن علمه معىن

  .ذهيفالالزم تنف حيصح

، ًعل اجتهاده واقعاجيال أنه ّ إال ،هيا هو معذور فن اجتهد مبإو األولم كاحلا ألن ، أظهراألولن كل

 ،ديًن هندا زوجة ز �األولم كم احلاكح ًمثال، )عليهم السالم (مهمكس حيل أنه علميم الثاين كفهذا احلا

م كم احلاكح أن نئذيعلم حينه إف، ون هند املسلمة زوجتهكت أن صحيافر ال كًدا يز أن م الثاينكوعلم احلا

 مخس مي مثل حتر،مكذا يف �ب اخلطأ يف مستنده يف احلكو، )هم السالميعل(مهم ك حنكي مل األول

  . ًمثال هبطالنى مجع علأاس يان مستنده قكث يح، رضعات

  

  ))جواز نقض احلكم �ملراجعة الثانية((

قطع يما مل يف،  اجتهادهريتغ إذا م نفسهك حلاألولم كث قد تقدم عدم جواز نقض احلايوح: ٤

ً قطعا األولم كعلم خطأ احلاّ إال إذا ،األولم كم احلاكم الثاين حلكذا عدم جواز نقض احلاكو ،�خلالف

  : نقول

يف  ًايًما �نكان حاك أو ،األولم كان الناقض نفس احلاكسواء ، مكم احلاكالظاهر جواز نقض ح

اختلف اجتهاده   أنبعد األولم كاحلا إىل نفسهماراجع اخلصمان � إذا مايف ،صورة اختالف االجتهاد

 األولم كو� عمال �حلكي أن ني فرق بريمن غ، م الثاينكراجع اخلصمان احلا أو ،األولالثاين عن اجتهاده 

 الذي هو مفهوم ً اعتباطااألولم كًس هذا ردا للحيول، عدومهاياحلق ال  ألن كوذل ،برهة من الزمان أم ال

  . ةي مرة �ن)هم السالميعل(مهم كح إىل وعبل هو رج ،نة االنصرافيولو بقر ي عن الردهمن الن

   .)١(األولم كم احلاكن ح أم �ن بعدكح إىل  رجع)صلى هللا عليه وآله(الرسول  أن دهيؤيو

                                                





١٤٧

وقبول  ى،الدعو ديجتدى اخلصمان على تراض إذا نقض ولو �لظنيم كاحلن إ( :ولذا قال يف اجلواهر

   .ىانته )م الثاينكم احلاكح

  . ك عدم ذل،خلإ ) لو ترافع املتنازعان يف أمر،فرع(: ملستند يف قولهظهر من ايان كن إو

املرتضعة  أن ، اجتهادهري بعد تغاألولم كم احلاكح أو ،م الثاينكم احلاكح فإذا ،ر�هكما ذى وعل

، ًايا �ملراجعة �نيرضن إ  لزمت مفارقتها،األولم كوقد تزوجها الرجل �حل، صح زواجهايعشر رضعات ال 

ا �ملراجعة ومل يرضيمل ن إ ان مل تلزم املفارقةكن إو، الطالق إىل تعتد عدة الشبهة بدون حاجة أن هاي عللزميو

  . حياح الصحك�ر النآه من ريب غيوترت، حوط الطالقان األكن إو، راجعاي

لمات يف هذه املسائل ك) سرارهمأقدس هللا  (همريواجلواهر وغ ين والنراقيدي والشهنيللفاضلمث إن 

  . من راجعهاى على فخيما ال ك ،لو بعضها من املناقشةخيوال ، املطالعة إىل حباجة

  

  ))فروع((

طبق ى م علكان صدر احلكوقد  ، فتواهريتغ أن م بعدكنفس احلا أو ،ًايًما �نكراجع أحدمها حا إذا مث

 ووجب األمرى م قد انتهك احلبعد ألنه ،ًايم �نكلبه للحجي أن مكق للحاحي ال ، املراجعةميرد الغريومل  ه،ميغر

 إطالقحيث إن  ،مكغفل احلاأم له كن الذي حأو، م السابقكظلم يف احل أنه املراجعى ادعّ إال إذا ،ذهيتنف

  . كمنصرف عن مثل ذل ألنه ،نع منهميم ال كل نفوذ احليودل، شملهيام ك مراجعة احلأدلة

، حق  فتواه فالري بعد تغاألولالقاضي إىل  أو ،طبق نظرهى من فتواه عل إىل أراد املراجعة إذا أما

   نهوأل، ون انصرافكي أن  نفوذ القضاء بدونأدلةطالق إل



١٤٨

راجع القاضي الذي يو، م لهكهتم مبا حيال  أن ىل مرتافع يف صورة اختالف الفتاوك كح مللص لو

  .هيطبق رأى ن فتواه علتاره ممن عرف �خي

 القاضي الذي ريًا غيل منهما قاضكراد أ ف،ما لو اختلفاي القاضي فيني مسألة تعريوهذه املسألة غ

  . أيتيما سى عل ،خرده اآليري

 نيه سبعيعلى  فادع)صلى هللا عليه وآله(النيب  إىل عرايبأ جاءنه إ :مايل واالنتصاره واألي الفقىرو

م كحي ً رجالكني وبينياجعل ب: فقال، كتيوفأقد : )صلى هللا عليه وآله(فقال ، ًدرمها مثن �قة �عها منه

 ما تدعي :عرايبفقال لأل، ننايم بكاح: )صلى هللا عليه وآله(فقال رسول هللا ، شيقبل رجل من قرأف، ننايب

 رسول هللا �ما تقول : فقال. مثن �قة بعتها منه ً درمهانيسبع: فقال ،)صلى هللا عليه وآله(رسول هللا على 

صلى  (فقال لرسول هللا ،وفينيمل : فقال ،ما تقول: عرايبفقال لأل، تهيقد أوف: فقال ،)صلى هللا عليه وآله(

: قال ،ك مل تستوف حقكنأحتلف أ: عرايبفقال لأل، ال: فقال ،تهيوفأ قد كن أنةي بكلأ: )هللا عليه وآله

 علي ىفأت، م هللاكننا حبيم بكحيرجل  إىل من مع هذاكحتاأل: )صلى هللا عليه وآله(فقال رسول هللا ، نعم

م كم احلاكث الذي تقدم يف مسألة حيآخر احلد إىل ،)١(عرايب ومعه األ)عليه السالم(يب طالب أبن 

   .بعلمه

 راجع يف )صلى هللا عليه وآله(النيب ن إ : نقلها عنهكما يف املستدرك ،رواه الصدوق ىخرأة يويف روا

ًخا مقباليقصة الناقة ش  )رمحه هللا( وقال الصدوق، )عليه السالم( يب طالبأ علي بن مث، ًايًخا �نيمث ش، ً

  : نيبعد نقل القصت

                                                

 



١٤٩

   .)١(ر�ا قبلهاكة اليت ذية قبل القضيانت هذه القضك و،نيتي�ما يف قضأل، ني خمتلفريثان غيهذان احلد

  . األصلورة يف كرها قبلها هي املذكواليت ذ: كقال يف املستدر

  . وميم الكاليت هي متعارفة يف حما األوىلمة كحملاز بعد اييناف والتميصح االستيهذا ى وعل: أقول

مت  إذا ًايننفس القاضي � أو إىل ،قاض آخر إىل املستند بعدم جواز الرتافعى فتو أن علميومما تقدم 

  . المهكفراجع  ى، جمرد فتوكبذل فىتأبل ، ًالي دلكذلى قم عليمل  أنه ماك، ل لهيال دل القضاء

وحق   حق هللاني ب،ةي مرة �ناألولم كاحلا أو م الثاينكة مراجعة احلاال فرق يف صح أنه مث الظاهر

 ديسرقة زى شهد شاهدان علً مثال، ان له أثرك إذ مايف، مكان قد فات حمل احلكولو ، لهي دلطالقإل، الناس

ويل و  أ،دهيم آخر املقطوع كحا أو مكاحلا إىل  فجاءً،قتله حدا أو دهيوقطع  مكًز�ه حمصنا فأخذه احلاأو 

  . ةيخذ منهم الد� ما حىتهاشتباه أو نيذب الشاهدكثبت ي لً،املقتول حدا

م كان احلك إذا ،فال حق له ً،مثال س فتواه احلديه ممن لريراجع غ أو ، فتواهيريراجعه بعد تغ إذا ماأ

 ىلفتو اريتغ إذ ،املال تيون يف بكي ام حىتك من �ب خطأ احلكس ذليول، مكره احلاكصدار ما ذوقت اإل

  . نياملفيت السابق أو ىس مثبتا خلطأ الفتويل املفيتأو 

   خطأ القاضيأ أنه ًويل املقتول حدا أو دهيعلم املقطوع ن إ معن

                                                

 



١٥٠

  . هأت املال خطيخذ من ب� أن ان لهك، ثبتهأثبات خطئه وه إلريغ أو ،فراجعه

  

  ))حكم احلاكم يف اهلالل واحلدود وما أشبه((

  ً.أيضاها مما ال خماصمة رييف اهلالل واحلدود وغم كم له احلكاحلامث إن 

 ًونه منصو� من قبلهمكو ل خالفتهي دلطالقوإل، سوة ولأل،�ا من شأنهإبل ، أما احلدود فواضح

  ).عليهم السالم(

لظهور قوله (: ولذا قال يف اجلواهر، دلة سائر األطالقوإل، نه من احلوادث الواقعةوأما اهلالل فأل

ه قطع اخلصومة اليت هي يندرج فيو، ًلزام مطلقانفاذ واإلله اإل أن  يفًماكين جعلته حاإ: )عليه السالم(

   .ىانته )هايم �هلالل واحلدود اليت ال خماصمة فك يف تعلق احلإشكالن كيمورد السؤال ومن هنا مل 

ن اختالف كمين يا� يف قطركن إف، خر بعدم ثبوتهواآل، م أحدمها بثبوت اهلاللكح فإذا ،هذاى وعل

  .كم املرجع هناكل صقع حلك يف لزوم اتباع كفال ش، ربالءكو خراسانك، فقاأل

فاق يف اهلالل احتاد اآلى ريربالء كان يف كمن  ًمثال، خرصقع اآل إىل مكاحلى تعديث يا� حبكن إو

رج من حتت خيًنا مل يقيان كن إو، صقاعل األكد يف يفطار يف العيف لزوم اإلى فكربالء كظهر يف ن إ نه�

، ريتخي أن عرف خطأ أحدمهايمل ن إ فالظاهر، المها يف خراسانكتعارض يث يح، فق خراسانأالشعاع يف 

  . ديتاب التقلك له يفير� تفصكما ذك ،ني متعارضنيقيل طركما هو القاعدة يف ك

  أو،يريم التخكون احلكيث يح، خرخالف اآلى لان واحد عكما يف مكح إذا حال ما، علميومنه 

خر واآل، دين املرأة لزم أحدمها �كح ًمثال، نكمأن إ اجلمع أو ،اطياالحت أو ،�لث إىل التساقط والرجوع

 والرجوع، طهماوسق أو ،)١(لكل أمر مشكلأل�ا مع القرعة  أو ، بدون القرعةيريم التخكفاحل، �ا لعمروأ

  إىل 

                                                

 



١٥١

  . جارادت الزوأ إذا مها هلاريغو  أحدمهاأد العقد من يوجتد اط بطالقهما هلاياالحت أو ،�لث

ًمقدما ومؤخرا أو ،ني لنفرًها زوجاها مقار�جيلتهما لتزوكن ويهما الذيليكو أن ت يفكش إذا ذاكو ن كل ً

  . ديهلا من جد اح أحدمهاكون طالقهما أو ،ن املرجع القرعةإف، كبطل املتأخر بذليهما املقدم ليأعلم يال 

لقاعدة  ن اجلمعكميث يح، د ولعمروين الدار لزما �كح إذا ماكفهو ، ان اجلمعكمإوأما صورة 

  .نصافالعدل واإل

لما كف، العرف إىل هيفالالزم الرجوع ف، م موضوعكاحل أن ومن الواضح ،)مكذا حإف (ةييف الروامث إن 

  . ان له لوازمهكً ماك حىسمي

 أو ،ذاكمت بكد ح ق:مكقول احلاي أن نقضيم الذي ال كصورة احل(: قال العالمة يف القواعد

مره � أو ،خرج من حقها أو ،ماله إليه دفعا أو ،لزمتأ أو ،تيمضأ أو ،ذاكم بكنفذت احل أو ،تيقض

 مل ً، �بتة شرعاكدعوا أن  أو،نت قد قمت �حلجةأ أو ،كثبت حق أو ، ثبت عندي:ولو قال .هريع وغي�لب

   .ىانته )بطالهإسوغ يًما وك حكن ذلكي

  . الدروسكوتبعه يف ذل

اعتبار لفظ ى ل عليال دل(: ولذا قال يف اجلواهر، مكحنه إ قال العرف إذا اهيوجه ملا نف ن الكل

ى تفاء �لفعل الدال علكبعد االيبل ال ، مكاحل نشاء معىنإى ل ما دل على كون املدار علكي ف،هيخاص ف

ذا كو، ًماكس حيا فل �كنشاء ذلإ ةرادإأما مع عدم ، كًدا به ذليمر ي ثبت عند: عن قولًفضال، كذل

  .ىانته ً) وعرفاًم لغةكح ألنه ،ما عرفتى و�جلملة فاملدار عل، ماله وحنوه إليه ادفع: قوله

  . ًماكخبار حون اإلكبعد يبل ال 



١٥٢

، )هم السالميعل(م مهكم حبكح نهأل، فالظاهر الوجوب، شفاعة ًا اليًمرها �لصلح أمرا شرعأولو 

  . واجبريالصلح غن إ :قالي فال ،مكاحلارد نه إ :طعيقال ملن مل يولذا 

 نيما يف مثال املرددة بك ،كشبه ذلأما  أو بع الدار  أو،حهاكان أو ، طلق املرأة:قال له إذا ذاكو

  . مثلة من األك ذلريغ إىل ،خربطل اآلي هما حىتيعلم تقدم أي فلم ،ب واجلدحها األكن إذا ماك أو ،نيزوج

  ً.مه ملزماكن حكيًخبارا مل إخرب أ أو ،ًنشاءإم كح أنه علميفلم ،  ثبت عندي:قاللو مث إنه 

ما إ مكهو ح إذ ى،فكنشاء إ أو ًم سابقاكنه ح أديريفعل ماض  أنه علمي فلم ،متكح: قال إذا أما

  .ًايماض أو ًحاال

  ً.ماكون حكيوال ، ًخباراإان كّ وإال ،نشاء ثبتن أراد اإلإ ف،مكحأ: ولو قال

منا هو إو، ًماكن حكي مل ،كشبه ذلأما  أو مكم احلاكحيرمبا  أو ،مكحأسوف  أو مكحأس: ولو قال

  . مر مستقبليأخبار عن إ

  .  وهللا العامل،مك احلكثبت بذليمل  ،م أم الكح أنه ني بكلما شك أنه علميومما تقدم 

وال ، مكه نقض احليلزم عليال  أنه  يفإشكال فال ً،م به سابقاكعما ح القاضيى  فتوريتغ إذا مث إنه

ولزوم  النقضى ل عليال دل إذ ً،م به سابقاكما قطع خبالف ما ح إىل ى الفتورين تغكيمل  إذا عالماإل

ه السابق ؤوقد نفذ قضا، وجب العلم �خلالفيًخالف ما استظهره سابقا ال  ن واستظهاره اآل،عالماإل

 :علم وقالأبل لو ، فقودل ميدل إىل فالنقض حباجة ،مناكم حبكحفإذا  :)عليه السالم(بظاهر قوله 

  . له النقض أنه ن زعمإو ال حق له يف النقض إذ ،نتقضيالسابق مل  يمكنقضت ح

  نه أو، علم بطالن فتواه السابق إذا مايوعدم النقض ف بقاءل اإلكشينعم 



١٥٣

ة يف يعلم �الشتباه يف شيء آخر له مدخل إذا ذاك و،شبهأما  أو  عن التسرع يف االستظهارأنش

ن املرأة م �كفح، احك عدم النأصالةى اعتمد عل أنه  أوً،ان فاسقاكن الشاهد علم � إذا ماك، القضاء

م السابق كعالم ونقض احلفالظاهر وجوب اإل، كشبه ذلأما  أو مث �ن له وقع العقد، ديست زوجة لزيل

 ،)هم السالميعل(م مهكن حكيما تقدم منه مل  أن  لهنينه قد تبإف ،ديمه اجلدك بقبول حنيواجلرب للمرتافع

يف  ديتاب التقلك وقد تقدم يف، غراء �جلهل الذي حصل منهر الذي صدر بسببه واإلكفالالزم دفع املن

  . نفع املقاميا�تهد بعض ما ى  فتوريمسألة تغ

  



١٥٤

  

  ))لحاكم تتبع حكم من كان قبلههل ل((

، هيعل أنه ىل عليدللعدم  كوذل، امكان قبله من احلكم من كم تتبع حكاحلاى س عليل ):٤مسألة (

  .هريوتبعه غ الشرائع فىتأ كبذلو،  عدمهاألصلف

ن علم  الصحة �أصالةى ن جمركيمل  إذا ماأ،  الصحةأصالةى ه جمرريان فعل غك إذا ونكي إمنا كوذل

، رك عن املني من �ب النهكوذل، الظاهر نعم ،كه ذليفهل عل، تمال القاضي السابق للشرائطكعدم ا

نات ينزلنا من البأتمون ما كين ين الذإ: فقد قال سبحانه، بطال الباطلإ و،حقاق احلقإو، ركودفع املن

 من ك ذلريغ إىل ،)١(لعنهم الالعنونينهم هللا ولعي كولئأتاب كناه للناس يف اليمن بعد ما بى واهلد

  . خبارت واأل�اآل

 هل ، الصحةأصالةن �ي قلنا جبرالذ ،ًحا أم اليم السابق صحكان حكهل  أنه  يفكمث يف صورة الش

 ألنه ،تمل العدمحيو. املنعى ل علين مستنده أصل اجلواز بعد عدم الدلأكو، �جلواز قال يف اجلواهر، له التتبع

، زيناف والتميث تقدم جواز االستين حك ل،هريوغ يفالالزم قبوله للقاض، )عليهم السالم (مهمكم حبكح

  .فالظاهر جواز التتبع، مكوجه احلى ري أن ديريمنا إم وكاحلرد ي املتتبع ال أن  إىلضافة�إل

م عن مصدر كان احلك أو ،ًتمالكان القاضي مكنه هل أو،  يف املوضوعكشن إ وز له التتبعجيذا كو

  . ك ذلريغ إىل ،ة هلميشهود ال أهلى مثل اعتماده عل، حي صحريعن مصدر غ أو ،حيصح

 أو ،تهيعدم أهل أو  لفساد اجتهادهر،ه �جلويم علك حولاأل أن هيوم علكن زعم احملإف، انكف يكو

  . ما يف الشرائعك، هي لزمه النظر ف،ًمثال  عدولريشهود غ إىل ن استندعدم صحة استناده �
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  .بال خالف أجده: وقال يف اجلواهر

�ا أل ، لهدلةات األإطالقمشول  إىل ضافة�إل، زيناف والتميه ما تقدم يف مسألة االستيل عليوالدل

: قال إذا عم مايبل ، هياجلور على ادع إذا ًن خاصا مباكي ولذا مل ،عدم مساعهاى ل عليقم دليمل ى دعو

  .وجه له ه الي علروقوع اجلو يدعيان ك إذا  مباكص بعضهم ذلي فتخص،احتمل اجلور

ون كيقد و،  بنفسهاألول قرارون �كيوقد  ،م الثاينكون بعلم احلاكي قد األولم كمث ثبوت بطالن ح

ون كوقد ت ،مكاحل إىل ون �لنسبةك وهذه الثالثة قد تً،م �طالكح أنه ىعل أي ،كذلى نة عليام البيبق

 :قوليوقد ، ًد �طاليًن هندا زوجة زمت �كلقد ح: األولم كقول احلايقد  ًمثال، مكمتعلق احل إىل �لنسبة

  .نةيام البيق إىل  و�لنسبة، الثاينمكعلم احلا إىل  �لنسبةكذلكو، ديز ال ًهندا زوجة عمرون إ

له  أو، بطلهاية مث ينظر يف القضي أن هيفهل عل، األولم كم الثاين بطالن حكذا ثبت عند احلاإو

 أن ق لهحيم كاحلا أن من ومما تقدم، انمينات واأليم �لبكنيب يقضأإمنا  من، احتماالن ً،بطال رأسااإل

  . أبعد عن التهمةألولاان كن إو، والثاين أقرب، قضي بعلمهي

 ةيراجع القضينه إف، هيه اجلور عليوم علكاحملى منا راجعه لدعوإو، م السابقكعلم بطالن حيمل  إذا أما

 إىل تجحيم مل ك للحً مؤهالاألولم كان احلاكن إ الصحة فنين تبإو، كصح النقض بذل�ا ال بطنين تبإف

ن إف، مك لزم احلًن مؤهالكين مل إو، ًي مثالكطرد الشاي أو ،ره السابقكقول صح ما ذيمنا إو، مكد احليجتد

، مكاحلى صاحبه عل إىل رجاع احلقإتوقف  إذا هذا، ًماكونه حك يف يفكم السابق للواقع ال تكابقة احلمط

  . أهلها إىل صال احلقوقيإة يقيبل طر ،ةيم موضوعكس للحيل إذ ،مكاحل إىل تجحيمل  الإو

  



١٥٦

  

  ))سابقصور الدعوى على احلاكم ال((

ى لزم عل، ًان أحدمها فاسقاك أو ،نيه بشهادة فاسقيعلى املعزول قض أن رجلى ادع إذا ):٥مسألة (

 ريغ أو ،الفحص يف أمر الشهود أو ،حضار املعزولإ من ،نةكة مميفيكي  �األمرم الثاين الفحص يف كاحلا

  .كذل

له  أن ال،  الفحصقة من طرقيان طريهو من �ب ب إمنا ،)حضارهإوجب ( :فقول الشرائع

ويف ، كًعمدا فعل ذل أنه نين بأكه ميوجب تغري ًون اعرتافاكي فقد ،واعرتف ن حضر املعزولإ ف،ةيخصوص

د ينه تقطع إف، ه �لسرقةي شهدا علنيده بشهادة فاسقيان قطع ك إذا ماك ،هريغ أو م املاله أغرهذه الصور

  . السبب ألنه مكاحلا

علم يحدمها أ أو ،ألمرعلم �يم واجلالد كل من احلاكان كن  أائلمس ت�تاب اجلناك ر� يفكوقد ذ

  .أمث ظهر اخلط ني وفعال حسب املوازئاخطأالمها ك أو ،ألمر�

مل  أو ،نيما لو قال فعلت حسب علمي الذي حصل من الشاهدك، هميوجب تغري الًون اعرتافاكيوقد 

ره كملا ذ، خذ بقولهفالظاهر األّ وإال ،ا أخذ �هذبكة توجب ينة شرعيانت قركن إف، علم فسقهماأن كأ

 إىل تاجحين هل كل، ون القول قولهكي ف،مناءأ�م أل، همأحكامام يف كالظاهر استظهار احل أن الشرائع من

 ،صلاحتمل لأل أو ليما قك، نيميال إىل ال حاجة أو ،دعي الظاهري ألنه ،ما قال به احملققك، نيميال

 نيميوال، ركمن ألنه ،العمد احتاجى القاضى ه عليوم علكاحملى ادعن إ نه�، ليوالوجه التفص، احتماالن

  . نيمينة واليقاعدة الب يفال جتر، هيعل يال مدع ألنه ،تجحيدع العمد مل ين مل إو، ركنأمن ى عل

 ،نيبشهادة عدلّ إال مكحأمل  :مكقال احلا إذا :قالحيث إنه ، خيظهر ضعف قول الش ومما تقدم

  دعي مبا يوهو ، اعرتف بنقل املاله  ألننةيلف البك
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  .نةيه البيفهو مدع عل، ل الضمان عنهيزي

ان كحقه  أن الصلح معى جربه علأ أو ،م السابق أخذ منه الرشوةكاحلا أن نيحد املرتافعأى ولو ادع

 ىولو ادع، املأخوذ منه إىل ن ثبتت الرشوة ردهاإف ى،الدعوى وعمل مبقتض، مرهأنظر الثاين يف  ً،�بتا

ى  محل فعل املسلم علصالةأل، نةيالب إىل الرشوة ي احتاج مدع،مكرتبط �حلين كيومل  هيلإهداه أ أنه القاضي

  .حيالصح

 ياحتاج مدع، ب ال �جلربيًان صلحا �لرتغكبل :  فقال القاضي،الصلحى جربه علأ أنه ىولو ادع

  .  الصحة يف فعل املسلمصالةأل، نةيالب إىل اجلرب

ّ إال ً،انت صوا�كن إه وأحكام عيومة نقض مجكس من أهل احليم لكولو �ن احلا(: هرقال يف اجلوا

م به كن حكول األول عند ًأم خطكان احلك ولو ،عة وحنومهايرد املغصوب والودك ،هيال فائدة للنقض ف ما

  . )نقضهاألقوى ف  عند الثاينً وصوا�،ًغفلة

، ة لهيم ال موضوعكاحل أن فقد عرفتّ وإال ،م أثركم مبا هو حكان للحك إذا ب نقضهجي إمنا :أقول

  ). هيال فائدة للنقض ف ما ّالإ (:ًتفاء بقوله السابقكستثن هذه الصورة ايولعله مل 

  

  ))إذا استبصر القاضي((

م احلق مل كأهل مذهبه مما ختالف احلى  علحكامم �كًان خمالفا وحك أن ولو استبصر القاضي بعد

  .لزموهم مبا التزموا بهأن قاعدة مله اآلشي ألنه ،ه شيءين علكي

 ألنه ،نكوالظاهر ضمانه ملا مت، نه رد احلق استغفركمييف مذهبه ومل  هم �جلور حىتيم علكان حكولو 

  .هلها بدون مربرأسلب احلقوق 

  .ل بقاعدة االستبصاريقّ إال إذا ،�جلور إليه نيأهل احلق املراجعى م علكذا لو حكو

 ألنه ، فهل هو ضامنً،راه مذهب احلق جوراي مما ،راه يف مذهبهيأهل احلق مبا  ىم علكح إذا أما

   روا يف مسألةكما ذك، لف �لواقعكن املخالف مبطل احلق وألأ



١٥٨

 ،اةكالزّ إال ديعينه ال أو،  استبصار املخالفأدلةستفاد من يال ملا  أو، فار �لفروعكف اليلكت

  االستبصارأدلةاة يف كاستثناء الزن إ :قاليأن ّ إال ،االعتبار إىل الثاينو، الصناعة إىل قربأ األول، احتماالن

  . عدم سقوط احلقوقى دل علي

ى  عل،لقاعدة اجلب فالظاهر السقوط، ن من مذهبهمكيوقد ظلم مبا مل ، فاركسلم قاضي الأ إذا نعم

ى ن عل وهو قادر اآل،عمرو  إىلعطائهاأو ًدا �خذ دارهيظلم ز إذا ماك، ن من رد احلقكمت إذا مايف �مل

، ان هذا السببكو نهميًان ظلما يف دك كذلحيث إن ن كل، نيافركا� كن إو �ماإ ف،صاحبها إىل ردها

  . وهللا العامل، ه دفع الظلميفالالزم عل
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  )) وعدالتهاملرتجمهل يلزم تعدد ((

ّ إال قبليمل  ،ة وحنومهالسماع شهاد مرتجم إىل مكافتقر احلاإذا ( :الشرائعقال يف  ):٦مسألة (

  ).شاهدان عدالن

  .بل فرد من أفرادها الشهادة  معىنان يفكف، القاضي إىل ًنقل قوالينه  �كوعلله املسال

م كحب ألنه ،نيأتمرااله �لشاهد ويف يتفكيما يف ن حىتيشاهد إىل حباجةنه إ( :وقال يف اجلواهر

   .ىانته )ةأربعه ي يف ترمجة شهود الز� املعترب فني �لعدلتفيكيولذا ، هيال الشهادة ف، الشهادةى الشهادة عل

ن إف، التعدد إىل حاجة ويف أهل اخلربة ال، أهل خربة ألنه كوذل  الشاهد الواحدةيفاكالظاهر : أقول

،  وحنوهاموال الشهادة يف األكخرج الشارع من ذلأوقد ، همأمورل كتفاء �لواحد يف كاالى بناء العقالء عل

ما ّ إال ان الواحدكل مك يف األصلف، ه �لواحد الثقةيفى تفكيخلرب الذي هو أهم من املوضوع ا أن وحىت

  .كمن ذا أو من هذا أنه لم يفك فال وجه للت،ةيعد روايما ال ك، عد املقام شهادةي وال، سكخرج ال الع

 ألن ،ةية من الرواي أمه�ا أقلأقتنع الشارع �لواحد يف الشهادات مع يمل  إمنا  أنهصولروا يف األكوقد ذ

  . ةي �ب الرواكذلكس يول، ذب وحنوهاكها الدواعي لليتوفر في�ب املوضوعات 

لها كاء يشواأل: )عليه السالم(قوله ك، ة الواحديفاى ك علًأيضال الشرعي يفقد دل الدل، انكف يكو

  ً.تبانة عرفاخبار الثقة اسإ أن ومن املعلوم ،)١(نةيتقوم به الب أو نيتستب  حىتكذلى عل

  . سؤال الثقة ّالإرد يمل  أنه بعد وضوح .عرابسأل الناس األي:  يف �ب احلج)عليه السالم(ولقوله 
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  . انمينات واأليم �لبكنيأقضي بإمنا  :)صلى هللا عليه وآله( التعدد بقوله مما استدالل بعضهم للزوأ

، نايمي وًورجال، ني وامرأتًورجال، نير رجلكمث ذ، ة وجوهربعاستخراج احلقوق �:  قال،ونسيومضمر 

  .)١(هي على املدعنيميو

  .)٢(مكذوا عدل من: وبقوله سبحانه

  .واحدى م علكاعتماد احلا إىل ًاريخأ األمرى نتهيمبرتجم واحد ى تفكا إذا و�نه

ان ي بواملضمر يف صدد، نهما فرق واضحي وب،منا ترمجةإو، ًس املقام قضاءيل إذ ى،فخيه ما ال يفف

به  قوليوهذا ما ال ، نهيمية مرتجم واحد مع يفاكقول �لتعدد بيقول من ي أن الالزم أو ،الشهود واحللف

  .مشرتط التعدد

، مك منقوض بنفس احلاريخ األشكالواإل،  لهًمشوهلا مناطاى ل عليوال دل، ترتبط �ملقام ة اليواآل

نه ل �يذا قإف ويك ،خرةواحد �آل إىل مكاحلنتهي ي أن  معناهكس ذليول، م واحدكم حاكقبل حيف يكف

ًما كان حاكذا إو، مكتف به يف احلكيم آخر مل كًان مرتمجا حلاك إذا مكاحلا أن ان الالزمك ه التعدديشرتط في

ّ إال ،مكه يف فهم احلين االعتماد علكمي جمرد استحسان الّ إال نكين مل إوهذا و، مكبه يف احلى تفكبنفسه ا

  . ناس الذهنياستوجب يمما أنه 

حمل ، )ني عدلنيفال بد من مرتمج مرتجم إىل ذا افتقر القاضيإو(: قول املستند أن علمي ومما تقدم

  .إشكال

ما يف ك، ة الثقةيفاكالظاهر  إذ ،ه العدالة يف املرتجم حمل منعري وغك للمسالًيف اشرتاطه تبعا أن ماك

  . سائر أهل اخلربة
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  ))والتكليف يف املرتجمهل تشرتط اإلميان واحلرية ((

 انميها اإليشرتط في ال كومع ذل، ةيس املقام أهم من الروايل إذ ،انميالم يف اشرتاط اإلكال علميومنه 

 :)عليه السالم(ن قوله ناس الذهن �يبل الست، اسي من �ب القكس ذليول، في الثقةكيبل ، رواكما ذك

نيستبي)لثقةكة يف أهم من ذليافكه بعد اليغرابة ف وال، ه شاملريوغ )١�  .  

، االشرتاط إىل ل اجلواهريًخالفا مل، ما صرح به العالمةك، ة يف املرتجميعدم اشرتاط احلر علميومنه 

  . تقتضي اعتبارهانيقين قاعدة ال �ًمستدال

  . طالقه اإليوجد في ال يف مثل املقام الذي ،مجالون اإلكيث يالقاعدة جتري حن إ :هيوف

عمد الصيب ون كفال �س به بعد  )رمحه هللا( د الثاينيره الشهكف الذي ذيلكتأما اشرتاط ال

  .)٢(ًأخط

  

  ))فروع يف الرتمجة((

  .طالقامرأة لإل أو ً رجالون املرتجمك نيوال فرق ب

 بوحدة نين علم عدم ضرر ترمجتإف، خر مرتجم آخروترجم بعضه اآل، المه مرتجمكولو ترجم بعض 

ث لوال الفهم الواحد وقع يالم ببعض حبكرتبط بعض اليرمبا  إذ ،صح االعتماديمل ّ وإال ى،فكالم كال

 ظن السامعيث يح، ةي�لفارس) ريسرش (يف ترمجة) سداأل (خرواآل) سأالر (افسر أحدمها إذ ماك، شيالتشو

  . ًسداأًرأسا وى رأأنه 

ي أ، األمرس كولع، ةيعلم العلماء ورسائلهم الية املرتجم الواحد الثقة لفتاويفاكعلم ي ومما تقدم

 أن ماك، مهميتفهى قدر علينه ال كل، المهمكفهم القاضي يما ياخلصوم ف إىل الم القاضيكصال املرتجم يإ

   كذلكاحلال 

                                                

 

 



١٦٢

ه يلزم عليث يتب حكما ى ريث ال يحب ى،عمأان ك إذا اتبهك و،صمأان كلو  سمع القاضييمن يف

  .تابةكق اليتصد

شرتط يث مل يح ،)١(اتبكم كنيتب بكيول: قوله سبحانه، ة وحنوهاحدة يف الرتمجة الويفاكد يؤيو

  .هيًدا عليًاتبا وشهك أي ،نياتبك

  . شمل املقاميه كمال إذ ،امك لقاعدة خطأ احل،ت املاليه فهو يف بأولو ظهر بعد الرتمجة خط

عليه ( علي  وقد ضرب،مهاريم والشاهد وغكر يف �ب احلاكما ذك ،هيظهر عمده فهو عل إذا أما

  .تاب احلدودك ر� يفكما ذك ،)٢(ه يف ضرب ا�رميً قنربا لتعد)السالم

  

  

                                                



 



١٦٣

  

  ))شروط كاتب القاضي((

ًون �لغا عاقالكي أن وجب، ًاتباكاختذ القاضي إذا ( :قال يف الشرائع ):٧مسألة ( ً مسلما عدالً ً 

  . ً)ان حسناكً هاي فقكان مع ذلكن إو، ؤمن اخنداعهي، ًاريبص

 كب بعض ذلجيبل رمبا (: ر هذه الشروطكمث قال بعد ذ،  عنوان البحث �الستحبابويف املستند

  ).ر بعض اخلصوميانته واخنداعه بتزويؤمن خيل

ان كنه أس احلاجة وي مس:نيأمر) ًاتباكتخذ ي أن مكنبغي للحاي (: وجه ما عنونه بقولهكوجعل املسال

  .ل الوجوبيسى مث جعل شروط احملقق عل، لفاءه من اخلريذا لغكو، )صلى هللا عليه وآله(اتب للرسول ك

س من احلجة يل يفهّ وإال ،انكر ما كتابة تذك�ن مثرة ال، ره اجلواهركملا ذ ،ىفخيل ما ال كويف ال

 فالّ وإال ،مكها احليعل يرجير �ا كمع الذ أنه  ضرورة،وصافنئذ فال عربة بشيء من هذه األيوح، ًشرعا

  . زبورةوصاف املاتب �ألكان الكن إو

ه ؤمضاإصح يمل ّ وإال ،ه شيءيشرتط فيتب له مل كما ى رأ إذا مكن احلاعلل العدم �ي أن األوىل: أقول

  . اتبكتبه الكصدق صحة ما يصل مبن حي وقد ،اتبكصل من الثقة بنفس الحيوهو قد ، علمي حىت

، تبك مالحظة ما مضاء بدونأراد اإلن إ ،اتبكالى ب االعتماد علجي أنه فلعل مرادهم، هذاى وعل

  . ر�ه يف املسألة السابقةكما ذيون حاله حال املرتجم فكيهذا ى وعل

  

  ))ارتزاق أعوان القاضي((

عل هلم جي أن صحيو، ت املاليعوان القاضي من بأمها من رياتب واملرتجم وغكارتزاق ال أن والظاهر

، جرة يف قبالهصح أخذ األيم حمرتم عمله أن ون بعنوان االرتزاق بعدكي أن لزومى ل عليال دل إذ ،جراأل

  . جارةل اإلي دلإطالقشمله يف

   ت املالين بكين مل إو، نيمعد ملصاحل املسلم ألنه ت املاليبى ان علكمنا إو



١٦٤

صح أخذ يال  أنه  علىليال دل إذ ، اجلواهركما صرح بذلك، عملون لهيجرة ممن األا خذو� أن جاز

  .جارة اإلأدلة طالقإل،  جوازهاألصل ف،جرة من اخلصوماأل

 كمنا غلب أعطا أي :ًقول مثاليف،  اجلعالةأدلة طالقإل، ًمها جعالريلغ أو عال هلماجي أن صحيما ك

  . ًة ال توجب غررايون املعاملة عقالئكتضر جعالة الغالب بعد  وال، ًنارايد

  

  ))القضاء واحلكم يف اإلسالم((

بعده من مسألة اختالف القضاة  أو كر�ه قبل ذلكوما ذ، ره يف هذه املسألةكما نذ أن ىفخيمث ال 

ى سالميف املنهج اإلى الفوض س مبعىني ل،كشبه ذلأت املال وما يوعدم وجود ب، األولم كخر حلونقض اآل

 ،حيسلوب خاص صحأ هلا سالمفالدولة يف اإلّ وإال ،مك فما هو احلكلو اتفق ذل أنه بل املراد، للقضاء

  .تبعها منهج خاص للقضاءيو

، ةيكثرد مع انتخاب الناس له �أليه شروط التقليوفر فا من تتهسي رئ،ةي استشارسالمالدولة يف اإلف

ال �ملفهوم الغريب ، ذيي الذي هو �رد التنفسالماحلزب �ملفهوم اإل ـ ني بنظام حزبكق ذلين حتقكميًوغالبا 

طار لهم يف اإلكن يحزاب الذاأل أو  ـمةجملس األ إىل وصل إذا ًأيضاع يالذي هو من له حق التشر

م �لتدرج كهم الستالم احلليًا و�هياسيستصقيلهم  وون نظام احلزب جلمع الناسكيمنا إو، يسالماإل

  . مث الر�سة والوزارة وحنومها، مةجملس األ إىل ً وانتهاءريًابتداء من املوظف الصغ، يالتصاعد

  .)١( استأثركمن مل :)عليه السالم( علي فقد قال، االستبدادّ إال نتجيأما احلزب الواحد فال 

س أمامه شيء يث ليأما احلزب الواحد فح، ميستقيخر فاحلزب اآلمن اف خي نياحلزب يف احلزبإذ 

  . هؤأهوا إليه يستبد مبا توحيفانه 

                                                





١٦٥

وخلفاء ، )هم السالميعل( األئمةن هم نواب ي الذادة املراجعيون حتت قكت أن بجيالدولة مث إن 

ل كف، ةي جبعل االنتخا�ت يف احلوزات العلمك وذل،موردهم جماري األيوب، )لى هللا عليه وآلهص(الرسول 

ًا عارفايًنتخب مدرسا متقي ًمائة طالب مثال  ى،علس األي أحدهم الرئ،ةي املرجعى شورنيأة املنتخبة تعي واهل،ً

وهذا ا�لس الذي ، ة وما أشبهيغي والتبلةية واحلوزوية واملالي الثقافشؤونخرون معاونوه يف خمتلف الواآل

 القضاء الذي هو شؤون كوتنبثق من ذل، اشؤو�افة كالدولة بى ه جمتهدون عدول هو املشرف علؤعضاأ

 احلوزة والدولة شؤونل كوتنتظم ، ماماأل إىل مةوتتقدم األ، فاءاتك تظهر الك وبذل،فرع من فروع الدولة

ون كيوال ، الدولةى ة عليدعائم تسلط املرجعى بل ترس، ةيملرجعاى من تسلط الدولة على شخيوال ، ةيواملرجع

 اليتادة العلماء العدول ي وقسالمتنحرف الدولة عن منهاج اإل أن ىشخيوال  ى،مة فوض األشؤونشأن من 

  . مةانتخبتهم األ

  

  ))الزي اخلاص �لقضاة ورجال الدين((

ة يسالمن اختاذ الشارة اإلي من رجال الدهريفضل له ولغان األكن إو، شارة خاصة للقاضي المث إنه 

 الطاهرون األئمةو )عليه السالم( وعلي )صلى هللا عليه وآله(ان الرسول كفقد ، العمامة والقباء والرداء

م كللقد كان و، خيت والتوار� يف خمتلف الرواكما ورد ذلك، ةيردة واأليقبهلم العمائم واأل) عليهم السالم(

   .)١(نةسوة حسأرسول هللا يف 

ولذا ملا أراد ابن ، انت سوداءك )عليه السالم( ني احلساإلمامعمامة  أن خيوقد ورد يف مجلة من التوار

   س العمةبالناس لى وفة واخللط علكد دخول ال�ز

                                                

 



١٦٦

انت هلم عمائم ك )صلى هللا عليه وآله(ن نزلوا لنصرة الرسول ية الذكاملالئ أن ماك، السوداء ودخلها

وضعوها حط  إذا ،جان العربيالعمائم ت: ما روي عنهي ف)صلى هللا عليه وآله(رسول هللا وقد قال ، ضيب

  . هللا نورهم

أما ، ًضاء شعارايهم البريوغ،  العمامة السوداء)صلى هللا عليه وآله(نه لذا اختذ أوالد الرسول أكو

  . ةيسالمبس اإلة بشأن املالينتب املعكففي ال ل البحثيتفص

 ،)١( يف لباس الشهرةشكال لإل، املشهرة لهريشاء من املالبس غيتخذ ما ي أن اضي لهفالق، انكف يك

هم يعل( األئمةو )صلى هللا عليه وآله(النيب كون لباسه كي أن فضلاألأن ّ إال ، شرح العروةر�ه يفكما ذك

  . س احلاجةيها مسيلإساقنا ، وهذه املباحث خارجة عن حبث القضاء، )السالم

  

                                                





١٦٧

  

  ))وعدالة الشهوداحلاكم ((

د ياع مفيبش أو ،بشهود عدول أو ،ن خبلطة منه هلمايالشاهدعرف عدالة ن إ مكاحلا ):٨مسألة ( 

ن عرف إو، انمينات واأليم �لبكنيقضي بأإمنا  لقاعدة، م حسب شهاد�ماكح، كحنو ذل أو للعلم

ب عدم الثبوت ال ثبوت وهذا من �، شهادة من عرف فسقه أو فسق أحدمها طرح شهاد�ما أو فسقهما

  .مكصح احلين مل كمل ت فإذا ،حةيصدر عن الشهادة الصحي أن بجيم كاحل إذ ،العدم

 ح الذي اليم الصحكمنصوب للح ألنه ،ه البحثيم عدالة الشاهد وال فسقه لزم علكعلم احلاين مل إو

  . )وآلهصلى هللا عليه (عن النيب   البحث عن عدالة الشاهديوقد رو، �لبحثّ إال نكمي

 ،)ه السالميعل( ني املؤمنريعن أم، )عليهم السالم (عن آ�ئه، )عليه السالم( يرك العسريففي تفس

نة ين أقام بإف ، حجةكقال للمدعي أل، رجالن إليه ختاصم إذا )صلى هللا عليه وآله(ان رسول هللا ك: قال

 كما هلذا قبله ذل ه ��ي على حلف املدعنةين له بكين مل إو، هي علىاملدعى م علكنفذ احلأعرفها يرضاها وي

ما كقبائلن ي أ:قال للشهود، شر  والريعرفهم خبيذا جاء بشهود ال إو، الشيء الذي ادعاه وال شيء منه

مر �مث ، هيدي نيم اخلصوم والشهود بيقيمث ، صفانيف ،ماكن منزليأ، صفانيف ،ماكن سوقيأ، صفانيف

رجل من أصحابه  إىل كدفع ذليمث ، صف ما شهدوا بهي و،والشهود ،هيعلى واملدع ى،سامي املدعأتب كيف

  . ار أصحابهيرجل آخر من خ إىل كمث مثل ذل، ارياخل

سواقهما وحماهلما والربض أقبائلهما و إىل خرشعر اآليث ال يما من حكل واحد منكذهب يل: قوليمث 

صلى هللا (رسول هللا  إىل  رجعواًروا فضالكًا وذرين أتوا خإف، النأسيذهبان وي ف،سأل عنهمايف، نزالنهيالذي 

   خرباهأ ف)عليه وآله



١٦٨

، هذا فالن بن فالن: هماي علني فقال للقوم املثن،حضر الشهودأو، همايثنوا علأحضر القوم الذي أ

ًفال� وفال� جان إ :قوليف،  نعم:قولونيف ،تعرفو�ماأ، وهذا فالن بن فالن ر كل وذينا جبميما بيم فكين عنءً

  .هي علىاملدعى نئذ بشهاد�ما عليحى قض، نعم: ن قالواإف، ما قاالكفأ صاحل

ًتعرفون فال� وفال�أ: قوليف �م  دعا،حين رجعا خبرب سيء وثناء قبإف اقعدوا : قوليف، نعم: قولونيف ،ً

ًسرتا  كهتي مل كثبت عنده ذل فإذا ،نعم: قولونيف ،أمها مها: قول للقوميف، حضرمهايقعدون فيف، ضراحي حىت

فتضح يصطلحوا لئال ي زال �م حىتيفال ، الصلح إىل دعوا اخلصومين كول، وخبهما عا�ما وال ن واليبشاهد

ًما عطوفايًفا رحوان رؤكو، هميسرت عليالشهود و   .متهأى  علً

ى قبل عل، ألة هلما وال سوق وال داريعرفون وال قبيخالط الناس غر�ء ال أان الشهود من كن إف

نفذ أ ّي،ما شهدا علي�ما قد غلطا فأ ريغ، ًاريخ ّالإما عرفنا : ن قالإف ،همايما تقول ف: فقال، هيعلى املدع

وقطع اخلصومة ، هيعلى حلف املدعأ اخلصم وخصمه ونيصلح بأ، هماين جرحهما وطعن علإ و،شهاد�ما

  . )١(نهمايب

  

  ))لو اعرتف اخلصم بعدالة الشاهد((

ما ك،  يف هذه الشهادةأخطأنه إ ن قالإو، الشاهد عادلأن  م �عرتاف اخلصمكصح احليمث هل 

  .  احتماالن، أم ال،ةيتقدم يف الروا

  . هإقرارفي كية االستظهار يف ثبوت حقه فيكاملراد �لتز أن ره اجلواهر منكما ذ: األول

  : إذقربوهذا هو األ، �لعدالة وهي ال تثبتّ إال مك عدم صحة احلأصالة: والثاين

   إقراران كتنازع اثنان يف امرأة  فإذا ،ًا يف حق النفسإقرارة يكل تزكس ي ل:ًوالأ

                                                





١٦٩

  . مثلة من األك ذلريغ إىل ً،أيضاًا يف حق املرأة إقرار، خرحدمها صحة شهود اآلأ

ن إ ف،�م عدولإقامت شهود ز�ه وقال  إذا ماك، وجب النفاذي يف حق النفس ال إقرارل كن إ :ًايو�ن

  . مكوجب احليحنوها ال  �لز� مرة وقراراإل

طمئن يان ك )صلى هللا عليه وآله(النيب  أن ة فالظاهريأما ما ورد يف الروا، ًاإقرارة يكس التزيل: ًو�لثا

طئمن ي (:فقولنا، خذ �لظاهر� )صلى هللا عليه وآله(ان كوقد  ،ما هو الغالبك،  اخلصمإقراربعدالتهم من 

  . )صلى هللا عليه وآله(مه كان هو منطلق حكيف الظاهر الذي ًنا� يد اطمينر) صلى هللا عليه وآله(

ما نسب القول ى ان مع عدم ظهور الفسق علمي واإلسالمم �لعدالة ظهور اإلكفي يف احلكيال مث إنه 

  . ث قالوا بلزوم العدالةي للمشهور حً خالفا،خ وبعض آخريالش إىل به

اجتناب  أو ةكالعدالة مل أن وهل ،ديالتقلتاب ك  يفكالم يف ذلكل الير� تفصك قد ذحيث إ�و

  . رارهكت إىل فال داعي ،تاب الصالةك  يفًأيضا إليه ملعناأما ك ،ك ذلريغ أو بائركال

 فلو أقام املدعي منهم ،لزاملقاعدة اإل، ة الثقة عندهميفاكفالظاهر ، افركاملخالف وال إىل أما �لنسبة

 عند� ًوعادال، فاركال إىل ًن مسلما �لنسبةكين مل إو ،�ا نهم شهاد�ما أخذ�ييف د يفكين يشاهد

  . نياملخالف إىل �لنسبة

  

  ))إذا حكم احلاكم مث ظهر فسق الشاهد((

د جين مل إف، ًاي �نًاليمث ظهر عدم عدالتهم التمس دل، م حسب الشهودكم احلاكح فإذا ،انكف يكو

   .هي علمجاعبل ظاهرهم اإل، إشكالمه بال كنقض ح



١٧٠

وز مثل جي وال ،بال مستند ألنه ،مكز له احلجيم مل كعدم عدالتهم قبل احلى اطلع علن إه  أنماك

  . كذل

  . ما يف اجلماعةك، في ظهور العدالةكي: قاليال 

،  مل تبطل صالة املأموماإلمام إسالمولذا لو ظهر عدم ، ل خاصي بدلتاجلماعة خرج: قالينه أل

دل يلفاظ فظاهر األّ وإال ،)١(وفةك يف الكذلى  فاطلع عليف سفره يهوديخلف الى ما يف قصة من صلك

ًن ماء ظهر عدم كي به مل أالذي توض أن مث ظهر،  �ملاءأقال توض إذا  أنهماكف، ةيالواقع رادة املعاينإى عل
 نهإف، )٣(ذوا عدل أو )٢(مكن من رجاليديواستشهدوا شه :قال تعاىل إذا كذلك ،حصول الوضوء

 كمثل ذل إىل م املستندك فاحل،عدم عدالته ظهر عدم حصول الشهادة أو لة الشاهدظهر عدم رجوإذا 

  .  �مريالشاهد غ

 نيح أنه  ال،األولثر له من  أ ولذا ال،نعقديم مل كاحل أن مكظهار احلاإ لزوم نقضه ه فمعىنيوعل

  .نتقضيظهار النقض إ

  

  ))فروع((

م ك صرب احلا،د للعلمياع املفي�لش أو م �جلارحكااحل إىل يت�نه أو، �ما فاسقانأر كاملنى ولو ادع

ال وجه  إذ ،نة الظاهرة العدالةيم حسب البكحّ وإال ،ن جاء �جلارح وحنوه فهوإ ف،كاملدة املتعارفة ملثل ذل

  . ًلة مثاليم �حتمال ظهور اجلارح ولو بعد مدة طوكق احليلتعل

ى ل علي يف التعوىفك ، العدالةبثباإق حسن الظاهر من طر أن ديتاب التقلك  قد تقدم يفثيوح

 ملن جعل نفس ًوخالفا، كحبسن الظاهر يف ذل يتفكيث ال ي للشرائع حًخالفا، الشهادة حسن الظاهر

  .حسن الظاهر عدالة

   نيم بشهادة حسن الظاهر مث تبكفلو ح، ظهر مبعرفة الفسق عمن حسن ظاهرهيوالفرق 

                                                



 

 



١٧١

، قيحسن الظاهر طر أن ىًبناء عل، مال احلجةكلعدم است، ًان فاسقا حال الشهادة لزم النقضكنه أ

ضر يف عدالته اليت هي مناط يً وفسقه واقعا مل ،ًان عادالك ألنه ،ضرينفس العدالة مل  أنه ىًأما بناء عل

  . مكاحل

ث السابق املروي عن الرسول يما ظهر من احلدك، ًة سرايكال عن التزؤون السكي أن نبغييمث إنه 

ما  أو ًخوفا أو ًرجاء أو ًوفاء أو ًاءيي حكنه زي �كنه أبعد من تطرق التهمة للمزوأل ،)١()ه وآلهصلى هللا علي(

 لوجوب سرت عورة ،نبغييال  أو وزجي ما ال كوذل، قال نقصهيًة علنا رمبا يكسأل التز إذا نهوأل، كشبه ذلأ

  . بةيات الغي مستثنروا يفكما ذى ن جاز يف اجلملة يف مقام االستشارة وحنوها علإو، املؤمن

  

  ))ذكر األسباب يف التعديل والتجريح((

هما �ن قال إطالقفي كي بل ،سبابر األكذ إىل تاجحيل واجلرح ال يل واحد من التعدك أن مث الظاهر

قاومها يمما ال ، ة الشهادةي حجأدلة طالق إلك وذل،س بعادليل أو ،فاسقنه إ  أو،ًدا عادليزن إ :العادل

  : خر وهيقوال األلون �ألره القائكما ذ

  . عن املختلف يكما حك ،ر السببكذ إىل ل واجلرحيل من التعدكاج ياحت: األول

  . ينيصولما عن بعض األك،  اجلرح اللياج التعدياحت: الثاين

س يدرإوابنا ، خ يف املبسوط واخلالفيوهذا هو الذي اختاره الش، لياج اجلرح ال التعدياحت: الثالث

  .صحاب األأكثر إىل رامةك بل نسبه مفتاج ال،القواعد إليه ومال، دي والفخر والشهومحزة واحملقق

  . قوال من األك ذلريغإىل 

                                                





١٧٢

ًشهد �ن فال� يفلعل الشاهد الذي ، ل خمتلفةي�ن االجتهادات يف �يب اجلرح والتعد: ولاستدل لأل

 إليه د االستناديريالقاضي الذي  ىرينما يب، بائركة اجتناب اليفاك أو ،ة حسن الظاهريفاك ىري، عادل

  . ه يف العدالةيعلم رأيمن ال  إىل نه االستنادكميف يك ف،ةكوأن العدالة مل، ةيفاكعدم ال

، كالقاضي ذلى رينما ال يب، اللعب �حلمام حرام أن ىريفلعله ، ًفال� فاسق أن شهد إذا ذاكو

  . لهيتعد أو الشاهد وجه جرحهر كفالالزم ذ، هذاى وعل، س بفاسقيرد شهادة شاهد ليف يكف

  . األولل يببعض دل: واستدل للثاين

س يفرمبا اعتقد اجلارح ما ل، ه من اختالف الناس يف املعاصيريمبا عن اخلالف وغ: واستدل للثالث

وهذا خبالف ، ًدايان تقلكالم اجلارح من دون سؤال لكلو أخذ ب أنه ه منريومبا عن غ، ةية معصيمبعص

  .واملروةى سبب واحد الذي هو مالزمة التقوّ إال س لهيل الذي ليالتعد

  . رها بعض العامةكة اليت ذي من الوجوه االستحسانك ذلريغإىل 

 إىل �عه أو ، عمروكمل أو ،دي�ا زوجة زأشهد  فإذا ،مور�لنقض بسائر األ: ًأوالل كالى رد عليو

، ةيعدم الصالحى ريوآخر ، ةيت للزوجعة عشر رضعاية الرضيصالحى ريًجمتهدا  ألن ،الؤ لزم الس،خالد

ع يمن شرط البى ًجمتهدا ير و،كذلى خر ال يرآ و، يتحقق �حليازة بدون املباشرةكاملل أن ىريًوجمتهدا 

  .ك ذلريغ إىل ،هذا الشرطى ريوآخر ال ، ةيالعرب

ن يأ فمن، نهميما هو املعروف بكقولوا يذا مل إو، ل شهادةكسباب يف ر األكقولون بلزوم ذيفهل 

   .ةكالعلة مشرت أن  وما هو الفارق مع،الفرق



١٧٣

يت يف الشق �ل ييف أحد شقي التفصرونه كذيمثل ما  ألن ،نيليال وجه للتفص أنه بعد ظهور: ًايو�ن

  .ة الشهادةي حجأدلة إطالققاوم يال ، ما تقدم من علة اختالف االجتهادن إ ،خراآل

ن إو، الواقعى قة الشرع محل عبارة الشاهد عليم من طراملعلو(: ث قاليولعل هذا هو مراد اجلواهر ح

 ريالتطه ذاكو،  مع الشهادة بهكب سؤاله عن سبب التملجيومن هنا ال ، صهياختلف االجتهاد يف تشخ

مل حيما ك الواقعى مل قول الشاهد علحيبل ، نظار خمتلفة يف االجتهادانت األكن إو، هاريس وغيوالتنج

 )ليمن هذا القبّ إال وما العدالة والفسق، يف حق الفاعل خاصة ال، ألمراح يف نفس يالصحى فعله عل

   .ىانته

، هما واحديلكاملفاد يف  ألن ،ًنشاءإشهد �ا ي أو ،رب بعدالة فالنخي أن نيمث الظاهر عدم الفرق ب

ان الشهادة ولو برازها بعنوإة من يك البد يف التز:فقوهلم ،نةيتقوم به البأن  :)عليه السالم(شملهما قوله يو

  .  ظاهر الوجهري غ،حوالبداللة قرائن األ

 بل الظاهر ،ومهه عبارة الفاضل يف القواعدأن إو، فظاهر عدم اعتباره، أشهد: لفظ إىل اجيأما االحت

 بل ى،فكنعم  تبك أو ،ابجيفأشار برأسه �إل ،هل هو عادل مكفلو سأله احلا، اللفظ إىل اجيعدم االحت

 يق يف الراويالتوثى ن من الدالئل عل�:  ولذا قالوا،تهيكيف شهادته وتزى فكخلفه ى ن صلأك هياعتمد علإذا 

  . لهًاليكه و�إ )عليه السالم( اإلمامجعل 

م يف كاه عند احلاكفلو ز ـ غة الفاعليبص ـ يكص املزيشرتط تشخين مل إو، ىكص املزيوال بد من تشخ

   .ىفكالمها ثقة ك و،عمرو أو ديالظالم ز

مسعا  إذا ماك، مجالهما ال �س �يفى فكن إ و،ف يف الشهادةكي مل كذا أو د هذاي زيكزإذا  أما

    أحدمهانيقد علم بتحقق عادل ألنه ،غة الطالقيو�لث ص



١٧٤

عرف أحدمها ين مل إ ونيث قد توفر شهادة عدليشهدا و�لث ح إذا ماك، ذا يف املقامكبل و، والثالث

  . ر�هكعم مما ذراد األين أ البد و،مجالرفع اإليي مبا كاملزص يالبد من تشخ :فقوهلم، نةيبع

  

  ))عدل مقبول الشهادة((

رب عدل ال تقبل  إذ ،)مقبول الشهادة (:)عدل (قوله إىل ضمين أالبد و: القواعد قالمث إن 

  . هي لغلبة الغفلة عل،شهادته

  .ويل ّي علعدل مقبول الشهادة :قولي أن البد :يمحدوعن املختصر األ

  .ويل يعدل عل أو ،عدل مقبول الشهادة :عن التحرير يقولو

 أنه نيبي أن ن الغرض منه� ،)ييل وعل( إضافةوعلل بعضهم ، ني املتأخرأكثر إىل  نسبهكيف املسالو

  . ة مقبولريوالده غى شهادة الولد عل أن ى علًبناء، س بولديل

يف ى قويقد (: ولذا قال يف اجلواهر، ةفادفي يف اإلكي) عدل( إذ ،قوال الثالثةما يف األخيفى وال 

�ا سبب يف أم بشهاد�ما وكوجوب احلى  ما دل علطالقإل، نه عدلد من الشهادة �يالنظر عدم اعتبار أز

   .ىانته )كذل

ع الشرائط وفقد ير مجكلزم ذ ّالإ و،ما يف موارد الشهادةكر الشرائط وعدم املوانع كذ إىل فال حاجة

  . حدأقول به يال  وهو ما ،ع املوانعيمج

  جلواز،ينيعرف نسب الشاهد واملتداعي أن يكشرتط يف املزي( :كوجه النظر يف قول املسال علميومنه 

   .ىانته ) ه عداوةيعلى  املدعنينه وبيب أو ،ةكشر ي املدعنينه وبيون بكيأن 

ن قوله رامة �كالوعلله يف مفتاح ، فيكيففي القواعد ال ، رياخلّ إال علم منهأال  :يكولو قال املز

 العلم ىمنا نفإو، نف عنه الشريمل  ألنه ،انمياإلّ إال عرف منهيمره ومل أة من ريبصى ن علكيمن مل يح فيصح

  . تيما ورد يف دعاء صالة املك، به

  ما ك، انميًدا به اإليمر، رياخلّ إال علم منهأال : نسانقول اإليقد : أقول



١٧٥

ن إف، ريعلم منه اخلي أنه د بهيريوقد ، علم منه الشريال  أنه بهد يريوقد ، تيهو الغالب يف دعاء امل

  . هرين مراد العالمة غأكو، ىفكان الثالث ك

زت يجأالفطرة ى من ولد عل: )عليه السالم(عن أيب احلسن ، مل ما رواه البزنطي يف احلسنحيه يوعل

  .)١(ًاريتعرف به خ أن شهادته بعد

  .  فراجعكذلى دل علياعة ما ت العدالة يف صالة اجلم�ويف روا

  

  ))هل يكفي الكتابة �لعدالة((

س ينه لرامة �ك وعلله مفتاح ال،)نيل مع شهادة رسولياخلط �لتعد يفكيوال (: القواعد قالمث إن 

  . ًشهادة عرفانه إ هيوف، شهادة

ى  العلماء علافةكعتمد يولذا ، تبه عن جدك أنه  وعلم،خطه أنه علم إذا نيرسول إىل ه فال حاجةيوعل

خ ي مثل رجال الش،تبهمك�نه  شبهأما  أو تبهم بعد حصول التواتركشهادة أهل الرجال املوجودة يف 

 أنه  بل من �ب،توهميما رمبا ك ري من �ب االنسداد الصغكس ذليول، همريوالنجاشي والعالمة وغ

  . شهادة

  

  ))هل يشرتط تقادم املعرفة((

  . )تقادم املعرفة إىل رحاجل تاجحيال (: قال يف الشرائع

  .ما أشبه أو ةيذبة عمدكم بعدم العدالة بلن العكمي أنه لوضوح: أقول

 ووجهه ،تقادم املعرفة إىل  �نه حباجة،مهاريوتبعه املفتاح واجلواهر وغ، أما العدالة فقد قال يف القواعد

  . مبدة من املعاشرةّ إال حسن الظاهر أو ةكاملل أو ان اجتناب احملرماتكسواء  ،�ا ال تعرفأ

ه آور، ًان مشهورا �اك أن  مثل،ولو يف جملس واحد، العدالةى مل تدل القرائن عل إذا تمي إمنا هذا: أقول

 لو كنأى ترال أ ، مبجرد جملسنسانعرفه اإلي أن نكمين اخلوف إف، ةير املعصكأصفر وارتعد من ذنه أ يكاملز

   ونكي كذلك، ة اخلوف منهاكه مليف أن ًرا تعرف فو، خاف وارتعد من جرادةًإنسا�ت يرأ

                                                





١٧٦

 يف كل العلم بذليطول املدة أراد حتص إىل اجير االحتكن من ذأكو، حال اخلوف من هللا سبحانه

  .املتعارف

  

  ))لو اختلف الشهود �جلرح والتعديل((

ى على فخيشهادة مبا  ألنه ، اجلرحمقد: قال يف الشرائع، ليولو اختلف الشهود �جلرح والتعد

  .رهاكر اليت ذكوتبعه القواعد بدون ذ، نيخراآل

  : ثالثة أقسامى عل هنإ :قالي أن القاعدةى ومقتض

 بعد ،ة منهي عدم صدور املعصأصالة إىل ًل مستندايان التعدك إذا ماي فكوذل، قدم اجلرحي أن :األول

ل �ار ين معه لكيعدل مل املن إف، ةيالعلم �ملعص إىل ًان اجلرح مستنداكو، عدل حسن الظاهر منهحراز املإ

  . وهذا هو الغالب، القسم هذا إىل  اجلرح نظرميطلق تقدأن من  أ والظاهر،ةينما رآه اجلارح يف حالة معصيب

 ذاإما ك ً،ة عذرايفعل ما ظاهره املعص إمنا نهالعلم املعدل � أو ،ل لتأخر زمانهيقدم التعدي أن :الثاين

نئذ يال وجه ح إذ ،كما أشبه ذل أو كان للنجاة من مرض مهلك أنه عدلعلم املي و،شرب اخلمريه اجلارح آر

  . ما هو واضحك،  اجلرحميلتقد

، ًوم السبت عمدا بال عذريحة يه شرب اخلمر صبآرنه إ قال اجلارح إذا ماك، تعارضاي أن :الثالث

مل نه إ :قال املعدل إذا ذاكو،  أحدمها بل الظاهر التساقطميوجه لتقد نئذ اليوح، ان بعذركنه إ :وقال املعدل

  . ورةكة املذبيحشرب اخلمر يف الصي

  .تساقطا ،عادل :خروقال اآل ،فاسق :حدمهاأ فقال ،طلقاأ�ما لو أ عرفيومنه 

العدالة اجتناب  أن ىً بناء عل،الفسق عارض ألن العدالة أو ، اجلرح للعلة السابقةميأما احتمال تقد

  . شكالها من اإليرد عليما  إىل ضافة �إل،ةيتحسانوجوه اس يفه، ك ذلريغ إىل ،بائركال



١٧٧

نت ك: األولقال  أو ،نفاسق اآلنه إ :خروقال اآل،  قبل سنةًنت أعلمه عادالك: حدمهاأولو قال 

صفه �لوصف يف احلال يقدم الذي ي بل ،فال تعارض، نعادل اآلنه إ :خروقال اآل،  قبل سنةًعلمه فاسقاأ

  . قاوم الشهادةي ال األولمع الستصحاب الذي ا إذ ،احلاضر

نه إ :خروقال اآل، مسأ إىل ًان فاسقاكنه إ :حدمهاأما لو قال ك، ًبا تعارضايان الزمان قرك إذا نعم

  .  فتأملً، عرفاني الشهادتني من التعارض بكذل ألن ،سك�لع أو ،وميعادل ال

 ولو ،مكوقف احلا: ل يف اخلالف قا،لينتان يف اجلرح والتعديولو تعارض الب(: قال يف الشرائعمث إنه 

   .ىانته ً)ان حسناكاجلرح ى عمل عليل يق

 نياملقام ألن ً،أيضايف املقام  لير�ه يف اختالف الشهود �جلرح والتعدكن ما ذ�الالزم جرن إ :هيوف

  .  فراجع،ويف اجلواهر حول املقام رامةكالم يف مفتاح الكوقد أطال ال، من �ب واحد

 خالف نينتيتعارض الب(: قال، رامةك هو ما قاله مفتاح ال،ملسألة واملسألة السابقة هذه انيوالفرق ب

 إذا ماك كه احملقق يف الشرائع وذليونبه عل، ر واملختلفيهنا ويف التحر املصنف إليه ما أشارك، اختالفهما

قالت  أو ،ًايشهر ح الكناه يف آخر ذليأ� رإ :ىخروقالت األ، ذاكول شهر أًنه قتل فال� يف نة �يشهدت ب

نا كوقد  ان آخركوم يف مي الكان متام ذلكنه إ :املعدلة وقالت، ذاكان كذا يف مكوم يشرب يف نه إ :اجلارحة

   .ىانته )ك وحنو ذل،شربيه ومل يحاضر

 ،ضر أم الي أنه  هلاألمرتوقف يف يوقد ، ضريون مما كيوقد ال ، ضريون االختالف مما كيقد مث إنه 

   وم اجلمعة خامسيًدا يقتل ز أنه  اثنانشهد إذا ًمثال



١٧٨

  . ضر االختالفينه مما إف، هوم السبت سادسيًدا ي ز�أر�ما أ فشهد اثنان ،شوال

نه شر�ا يف الساعة الواحدة �ن اوشهد آخر، نه شرب اخلمر يف الساعة الواحدةشهد اثنان � إذا أما

  . ك ذلضر الختالف الساعات مبثلينه ال إف، قة الواحدةيوالدق

 ني وع،شرب وثوبه أمحرنه إ :خروقال اآل، ضيشرب وثوبه أبنه إ :حدامهاأن لو اختلفا فقال كل

 ضريال  أو ،اختالف يف الشهادة التابع لالختالف يف ملبس الشارب ألنه ضريفهل ، ًالمها وقتا واحداك

   .ة له يف الشهادةياللباس ال مدخلألن 

  . فراجع ،تاب احلدودك لة اختالف شهود الز� يف يف مسأكالم يف ذلكر� بعض الكوقد ذ

خر بال فالظاهر االنسحاب وبقاء اآل، نه اشتبهن أحدمها سحب شهادته واعرتف �كولو اختلفا ل

 ك� شاأ: مث قال، ته يف �ين شعبانيرأ: خروقال اآل، ول شهر شعبانأقتله : ما لو قال أحدمهاك، معارض

ان كلو  أنه  حىت،المهكمن سحب شهادته سقط  ألن كوذل، هي�ن  أوول الشهرأته يف يين هل رأأيف 

والفارق ، نفعيسحبه مل حيث إن ، قرار خبالف اإلكوذل، طبقهى م علكصح احليد يف املقام مل ياملستند الوح

  . صورة االستمرار إىل  الشهادةأدلةوانصراف ، قرار اإلأدلة إطالق

نفسه مل ى اعرتف عل أن ه بعدإقرارولو سحب ، ًضامناان كولذا لو سحب شهادته بعد عقوبة اجلاين 

  . وهللا سبحانه العامل ى،ن النص والفتوياألمرال ى كما دل علك، نفعه يف سقوط العقوبةي

  



١٧٩

  

  ))تفريق الشهود((

 ب من �بجيذ استخراج احلق إ ،ه واجبيتوقف استخراج احلق عل إذا ق الشهوديتفر ):٩مسألة ( 

ق املنحصر يان الطركن إف، ك ذلريغ إىل ،ركعن املن يو� نه أمر �ملعروفألو، كالقاضي وضع لذلأن 

  .ًةيفاكوجب ّ وإال ً،نايوجب ع

  ً.ا�يحأهانة للشهود إونه ك كهم بعد ذلي وال

وال معارض هلذا ، هانة املؤمن حرامإ ألن ،زجيهانة هلم مل إان كو هيتوقف استخراج احلق علين مل إو

  . ق الستخراج احلقيأفضل طر ألنه ،ستحبابوز مع االجي وقد ،احلرام

رجحانه ما ى دل عليو، قوة عنده من اليستحب فيو، ق الشهوديال �س بتفر: أنه لذا قال الشرائعكو

ر كما ذك، )عليه السالم(ما فعله داود يوف، ذ�مك يف شهود امرأة �لز� فظهر )عليه السالم(ال يفعله دان

بل املراد به ما ، لهاكراد به يهم ال ع ونسخ شرائ،فبهداهم اقتده :هوقد قال سبحان، ايفك النيالقصت

 )عليه السالم( علي ذا فعلهكو، روا يف مسألة استصحاب الشرائعكما ذك، عتنايم خمالف له يف شركوضع ح

 عن )صلى هللا عليه وآله(الودائع بعد خروجه ) صلى هللا عليه وآله(رسول هللا ى ن ادعوا علييف قصة الذ

مبظهر ) صلى هللا عليه وآله(ظهروا رسول هللا ي أن  بقصدكوذل، شيشراف قرأهم بعض كث حريح، ةكم

  .)عليه السالم( علي ذ�مكظهر أ ف،مانةالذي خان يف األ

عن أيب ، ريعن أيب بص، مهاريه وغيما رواه الفقك، ًأيضاايف كما رواه اليف )عليه السالم( علي ذا فعلهكو

يب معهم يف هؤالء النفر خرجوا �ن إ :)عليه السالم( نياملؤمن ريمًشا� قال ألن إ :)عليه السالم(جعفر 

 قدمتهمف ،ًال ماكما تر:  فقالوا، فسألتهم عن ماله، مات:فسألتهم عنه فقالوا، رجع أيبيفرجعوا ومل ، السفر

وهللا : )ه السالمعلي( ني املؤمنريفقال أم، ريثكأيب خرج ومعه مال  أن وقد علمت، ح فاستحلفهميشرإىل 

 ،سي قنرب ادع يل شرطة اخلم� ،)عليه السالم(داود النيب ّ إال م به خلق قبليكم ما حكنهم حبيمن بكحأل

   فدعاهم
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ين ال إ: تقولون ،ماذا تقولون: م فقالهوجوه إىل مث نظر،  من الشرطةًل رجل منهم رجالكل بكفو

عليه (قال ، سهموفرقوهم وغطوا رؤ: )عليه السالم( قال مث، جلاهل ً إذاينإ علم ما صنعتم �يب هذا الفىتأ

مث ، �مايسهم مغطاة بثو املسجد ورؤنيساطأسطوانة من أ إىل ل رجل منهمكم يقأنهم ويففرق ب: )السالم

يف جملس  )عليه السالم( نياملؤمن ري وجلس أم،فة ودواةيهات صح: فقال، اتبهك بن أيب رافع عبد هللابى دع

 مث دعا بواحد منهم ، اخرجوا:للناس  مث قال،ربواكربت فك� أ إذا :هلم فقال ، إليهاسالقضاء وجلس الن

 فقال ،ه �لسؤاليقبل علأ مث ،قوليوما  هإقرارتب كا: هللا ديشف عن وجهه مث قال لعبكه ويدي نيجلسه بأف

ذا كوم ي يف :فقال ،مكمع م وأبو هذا الفىتكوم خرجتم من منازليي أ يف :)عليه السالم( ني املؤمنريله أم

ذا ك يف سنة :قال ،ي سنةأ يف :قال، ذاكذا وك يف شهر :فقال ، ويف أي شهر:)عليه السالم(فقال ، ذاكو

، ذاكذا وكموضع  إىل :قال ،هذا الفىت أبو مات م حىتكن وصلتم يف سفريأ ىلإو: )عليه السالم(فقال . ذاكو

ففي : قال، ذاكذا وك: قال ،ان مرضهكوما : قال ،يف منزل فالن بن فالن: قال ،ويف منزل من مات: قال

   .ومن نزل قربه هيعلى ومن صل فنتموهكومبا  فنهكومن  وم مات ومن غسلهيأي 

 الباقون كولئأ فار�ب ً،عايرب الناس مجكو )عليه السالم( نياملؤمن ريرب أمك، ديريع ما يفلما سأله عن مج

 إىل نطلق بهيو، رأسهى غطي أن )عليه السالم( فأمر ،نفسهى هم وعليصاحبهم قد أقر عل أن واكشيومل 

ال زعمتم أين ال أعلم ك: )عليه السالم(وقال ، شف عن وجههكه ويدي نيجلسه بأ مث دعا �خر ف،السجن

   لقتله ًارهاكنت ك ولقد ،واحد من القومّ إال �أما  )عليه السالم( ني املؤمنري أم�:  فقال،ما صنعتم
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السجن فأقر  إىل ان أمر بهكوأخذ املال مث رد الذي ، قر �لقتليلهم كبعد واحد  مث دعا بواحد ،قرأف

والقوم  الفىتمث إن : قال أن  إىلك مبثل ذل)عليه السالم(م داود كر حكمث ذ ،لزمهم املال والدمأف، ًأيضا

لوا يجأ: قال ،م من عندهيع خواتي خامته ومج)عليه السالم( علي فأخذ، انكم  كالفىت أيب  يف مالاختلفوا

   .)١(بيخي وهو ال عز وجلسهم هللا  ألنه ،فهو صادق يف دعواه يخرج خامتأم كيأف، هذه السهام

ًر مقدارا خاصا من املالكل واحد ذك أن الظاهر: أقول ل أمر كلأل�ا ،  فصله �لقرعةاإلمامو، ً

حتقق  فإذا ،نصافعدل واإلام بقاعدة الق يف مثل املكر� يف بعض املباحث عدم بعد التمسكوقد ذ، لكمش

  . األصلى  مقتضني القاعدتني بيريان التخكن ياألمرجواز 

لة يل وسكوز بجي بل ،سباب ظهور احلقأ من كان ذلك إذا ق الشهوديم بتفركخراج احلإتص خي مث ال

اء يكذاأل  ومطالعة أحوال القضاة،)عليه السالم( علي � يف قضاكما ورد مجلة من ذلك، بي التعذرينة غكمم

  . االعرتافى ملون الظامل علحي مما ،سبابرجون احلق بلطائف األخيانوا كًا ما ريثك�م أ إىل ترشد

ل كوعنده ،  غصب بستا�اً�ن قوت عنده �كامرأة اشت أن ، الشفيتسالم عن حجة اإلىرويمثل ما 

 غفلهمأن ي والشهود الذديدوات من الل الوسائل واألكعنده  أن ىد ورأي فطلبه الس،بطال احلقالوسائل إل

، ذبهكالم صدقها وكد عرف من حلن الين السكل، ليل دلكة عن ينما املرأة خالي ب،ك ذلريوراق وغواأل

د هل يخلصومة سأل الساوبعد فصل ، ال:  قال الرجل،رثم �إلكيلإهل انتقل البستان : د للرجليفقال الس

   ديان السكذا كوه، ال: قال الرجل ،م �لشراءكيلإانتقل 
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ل مرة عن سبب من كسأل الرجل يف يو انوا يف جملسهكن يفراد الذشبه من األأما  أو فصل خصومةي

قال ، لهاكوملا نفاها الرجل  ،د أسباب االنتقاليمل السكأ أن  إىل،ب �لسلبيجي والرجل ،أسباب االنتقال

ف صار البستان يك ف،كب امللل أسباكرت كنأ كنأل: ديقال الس ،ومل : قال الرجل،احلق مع املرأة: ديالس

  . د أغفله يف استخراج احلق منهين السأو، جا�ته �أخطأ أنه وعرف، ًر الرجل جوا�حيفلم  ،كل

 قرارون اإلكيبل قد ، ابجيان �إلك إذا ً املوجب لثبوت احلق خاصا مباقرارس اإليل أنه علمي كوبذل

  .املثال املتقدمك �لتالزم من السلب ًحاصال

 ،نه اشرتاهاأ و،واملنقطع ،ها �لدائميعقد عل أنه ،تهايزوج يدعياملرأة اليت  أن لجر الركأن  إذاماكو

ذبه يف كظهر ي يعد النفبنه إف ،مةيف األ لي والتحلك من أسباب امللك ذلريغ إىل ،هبت لهو و،وورثها

  .منازع له خر الذي الون للمدعي اآلك فت،االدعاء

ة بعض القصص يتر يف بعض املباحث اآلكلعلنا نذ و،ابجيالزمة لإل السلب املة من أمثلك ذلريغإىل 

  . ة استخراج احلقوقيفيكهم يف ري وعن غ)هم السالميعل(ة عنهم ياملرو

ق يستفاد عدم اختصاص التفري املتقدم )عليه السالم( نياملؤمن ريمن خرب أم: ولذا قال اجلواهر

  .  الشرعنايفي الوقت مما ال كراه يف ذليمعرفة احلق مبا  إىل م التوصلكن للحاأو، �لشهود
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  ))ال تصح الشهادة إال مع العلم((

 ،�لسماع أو ،ةيؤسواء حصل �لر، مع العلمّ إال شهد �جلرحينسان أن صح لإليال  ):١٠مسألة ( 

مه ملسه يف الظالم يف حال الز� مع عل أو سبيمسعه  أو شربيان رآه ك ،نايف العدالةي�للمس لفعل ما أو 

ذاقة فوجده  أو ،استشم رائحة اخلمر مما شربه إذا ماك، صل العلم بسبب الشم والذوقحيبل قد ، ًنه فال��

  . ًمخرا

يف  يفكياع الذي يالش يفكي وهل ،�لتواتر أو اعي�لشى سميمما  خبار الناسصل العلم �حيوقد 

ى عطأث يح، ليمساع إل)ليه السالمع(ده قول الصادق يؤيو ،هيالعرف عل بينياملقدار الذي  أي ،العرف

 ،ه من العلميالبد ف أو ،ديتاب التقلك ر�ه يفكما ذ إىل ضافة�إل ،ما تقدمكشرب اخلمر يه ملن ريد�ن

  . احتماالن

ففي جواز ، قارب العلم نه استفاض وانتشر حىتكل، بلغ املخربون حد العلميمل ن إ( :كقال يف املسال

ى ان أقوك رمبا كذل أن ومن ،ما استثينّ إال هللا عن اتباعهى وقد �  اجلملةظن يف أنه من، اجلرح به وجهان

   .ىانته )ما مر يف نظائرهكنة ية للمعاينة املدعيمن الب

  .ظاهر املشهور اعتبار العلم نعم

ّ إال ،نانيوجب االطميمل  إذا ،مساع اجلرح من الواحد والعشرة وحنوهمى عول عليال ، ل حالى كوعل

ن استخراج احلق كمي اليتب يسالاأل ان بسببك أو ،دة للعلميهم شروط الشهادة والقرائن املفيفتوفرت إذا 

ال و، نيال تبطل حقوق املسلم و مسلمئحق امرى توي النه إ ف، لئال تبطل احلقوقكب ذلجيبل  ،�ا

الط به   أنهرجلى شاب علكى اشت فإذا ،ت�لفاظ يف ثالث رواما وردت هذه األك بطل حق مسلمي

ن ظهر إف ، املين�يف جمرامها من بقا يومبا بق ؤخذ من مين الرجلي أن صح،  ز�كادعت املرأة ذل أو ،ًمثال

   ان مبجردك أنه ال، الدخولى دل علي املوضع مما جي مع �ينيوحدة املن
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  .  العلم بصدقهماك أورث ذل،سطح املوضعى فراغ علاإل

ثة اليت ي من الوسائل احلدك ذلريغ إىل ،السارق أنه ا قطع بهجرام مم اإلُلبكعض السارق  إذا ذاكو

صل حيرر كوالت، األولاملثال  كيفالتالزم العقل، توجب العلم بواسطة التالزم العقلي أو ،العلم رارهكتوجب ت

  . رامجمثلة املوجودة يف احلال احلاضر يف دوائر الشرطة اخلاصة بقسم اإلاأل  منك ذلريغ إىل ،يف املثال الثاين

العدالة خالف ن إ( : فقول اجلواهر،ان العلمك �ي سبب ،�لعلمّ إال تثبت اجلرح الكالعدالة مث إن 

 أو ،أمثاهلا إىل قيالطرأل�ا ، كة لذليها غلبة الظن بسبب اخللطة واملمارسة املقتضيف يفكيث يح، اجلرح

يف بعض  إليه أومأما ك، للمعصوم ّ إاللين التعدكميمل ّ وإال ،كتفاء بنحو ذلكلظهور النصوص يف اال

   .ىانته )النصوص

 ،)١( به علمكس ليوال تقف ما ل: قال سبحانه، �لعلمّ إال ليوز التعدجيال  إذ ، ظاهر الوجهريغ

ًئايمن احلق ش غينين الظن ال إ: وقال
)٢(.  

  .ك �نصراف الظن عن مثل ذل:لين قإو

  ً.أيضالزم مثله يف اجلرح ي :قلنا

علم ي اليتات كسائر امللكن العدالة إف،  واملمارسة توجب العلم،رهكما ذى دل عليًا ومل جند نص

  . هاري وغ،والشجاعة واجلنب ،رم والبخلكالك ،عاشرة مدة إذا لطرفا بوجودها يف نساناإل

  ، مكل توجب وحدة احلي يف اجلرح والتعددلةوحدة األن إ :واحلاصل
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ل اخلربة الباطنة املوجبة لغلبة ياملعترب يف التعدن إ( :ث قالي ح،كخذ من املسالأاجلواهر  أن والظاهر

  . )ه من العلمي بل البد فًاإمجاعه مطلق الظن يف يفكيما اجلرح فال أو، الظن �لعدالة

 غلبة الظن وجعل يف الثاين مطلق األولث جعل يف يح، نوع �افت يف اللفظ إىل ضافة�إل: هيوف

قم يمث مل ، ة غلبة الظنيفا كيال يف نف، ة مطلق الظنيفاك يف نفي مجاعاإلن إ ،نياألمر نيوال تقابل ب، الظن

  . ة غلبة الظن يف �ب العدالةيفاى ك علًاليدل

 :مك للحااهدقال الش إذا  ولذا،دلةاألى فجعل اجلرح والعدالة من �ب واحد هو مقتض، انكف يكو

  . تف بهكيعادل مل  أنه ظنأ

زين يه آر إذا ًمثال، هيلإاضطر  أو قصده أنه علمين مل إفعل احلرام ويه آرا  إذاجلرح يفكي أنه مث الظاهر

م كسأل احلاي ولذا ال ،الز� إىل اضطر أنه ن احتملإو، ما حق له الشهادة بفسقهك ،حق له الشهادة بز�ه

 كعل ذلفيان كنه إ هل ً،ان مضطراكنه إ هل ً،رهاكان مكنه إ هل شهود الز� واللواط وشرب اخلمر يالشرع

  .ك ذلريغ إىل ،الصحو أو ركيف حال الس

 ولذا ،قولون بهي مما ال كذلن إ ،ب مع االحتمالجيال  ي فهل النه،ركعن املن ي يف �ب النهكذلكو

  . حنوه أو شر�ا ملرضي أنه ن احتملإو، هيه �يب علجيشرب اخلمر يه آر ذاإ

ى ونه علكقدح يف العدالة حصول العلم بيا املراد مبشاهدة فعل ممث إن (: قول اجلواهر أن علميومنه 

ب جيًفعال ظهورا لأل أن ى ودعو،ك من ذلًة شرب اخلمر مثاليعمأ ضرورة ،شهد بهيمل ّ وإال ،الوجه احملرم

ن حال إممنوع ف، خلإ )هي ال ظهور فكذلكث هو ين الفعل من حإ ف،قوال واضحة الضعفاألكخذ به األ

   العرف أن ماكف، قوالان والغلط يف األيفعال حال السهو والنس يف األهشبأراه وما كاالضطرار واإل



١٨٦

يف  أو ثبت املخرج يف اللفظّ إال إذا ،هاريغى مل الفعل علحي العرف كذلك، هاريغى مل اللفظ علحي

  .الفعل

 نيجابة حا �إليرضيمل  إذا م قتل املرتد وقصاص القاتلكق للحاحيره اجلواهر مل كما ذك األمران كولو 

ة اللفظ عن يعمأضرورة  ،بال سبب أو  لسبب مشروعكوهل قتل ،هزل أو  جدك هل ردت:نهماسأل ع

  .  والقتل عن املوجب للقصاص،اجلد

  



١٨٧

  

  ))لو ثبتت العدالة استمرت((

ما يف ك ،هاينافي ما نيتبي م �ستمرار عدالته حىتكح ،ًمثال لو ثبت عدالة الشاهد ):١١مسألة ( 

 ،ًاميركّ إال ال تزوج بنيت: قال فإذا ،اتكتصحاب وبناء العقالء يف سائر املل لالسكوذل، والقواعد الشرائع

  . ك ذلريغ إىل ،رمكزوجها من مستصحب ال

 حبسب كوذل،  حال الشاهدرين تغكمية مع مضي مدة يكطلب التزي أن حوطاأل: نعم قال يف القواعد

  . م من طول الزمان وقصرهكراه احلايما 

 كاه يف الشرائع واملسالكوح، ما يف املبسوطك، وما جعله املصنف أحوط: رامةكوقال يف املفتاح ال

  . ب يف استحبابهير وا�مع عن بعض ال

صلى (دخل يف قوله يأن ّ إال اللهم، كل خاص لذليال دل إذ ،س الشرعييواملراد �الستحباب ل: أقول

  . كشبه ذل أو ،)١(تقنهأ فً عمل عمالًئرحم هللا امر: )هللا عليه وآله

  .تثبت عدالته أن  إىلقبل شهادتهيعلم فسق رجل مل  فإذا ً،أيضا كذلكاجلرح  أن ظهر ومما تقدم

ل من كيف  إذ ،ق عنهيب التحقجيبل ، ق له رد شهادته وال قبوهلاحيعلمه �لفسق والعدالة مل يذا مل إو

جل ال أل، هلهأ  إىلجل رد احلقن القاضي نصب ألإف،  جائزري غكوذل ضاعة احلقإتمل حين ياألمر

  . ضاعتهإ

   ة لتومهه غلط الشاهديكم بعد التزكن ار�ب احلاإف(: القواعد قالمث إن 

                                                





١٨٨

م كجاز احل عادة لفظهإى صر علأن إف، المهكفرمبا اختلف ، ليالتفصى سأل الشاهد عليول بحثيفل

   .ىانته )إشكالى بة عليت الرين بقإو، بعد البحث

جل وضع القاضي أل أن ماك، هري وغ)عليه السالم( علي لوجه السؤال ما تقدم من سؤا: أقول

يف ى فكل يقام الدل إذا نهفأل بةيت الرين بقإم وكأما وجه احل، كم بدون ذلكق له احلحياالستظهار فال 

   .)١(انمينات واأليم �لبكنيقضي بأإمنا  :)صلى هللا عليه وآله(فقد قال ، مكاحل

ة له مع العلم يقيق ال طريوالطر، قي وحنوها طرالبينة إذ ،مكز له احلجيقطع �خلالف مل  إذا نعم

  .علم �خلالف إذا  عن مادلةانصراف األ إىل ضافة�إل، �خلالف

عطاء إم كمناط احل ألن ،مكوز احلجيث مل يح ًخالفا لبعض، بةيم مع الرك واحد احلريوقد اختار غ

مثل ى عل: )صلى هللا عليه وآله(وقد قال  ،هي بعد وجود مناط الشهادة فكذلكس يوهو ل، ذي احلق حقه

 ، به علمكس ليوال تقف ما ل: شمله قوله سبحانهيبل و، فدع ّالإفاشهد و ـ  الشمسيـ أ هذه

  . مكوالظن الذي هو شرط احل بة توجب عدم القطعين الررامة �كوعلله يف مفتاح ال

 كس ذليذا لكو، ًاليتنز) مثل هذه (هيلوجتعل الشهود ع، مةك حادلةاألحيث إن ، األولن الظاهر كل

  . لييعلم تنز ألنه ) به علمكس ليما ل(

  

                                                





١٨٩

  

  ))اإلتقان يف القضاء((

 ًئرحم هللا امر: )صلى هللا عليه وآله(حيث قال ، تقان يف أمر القضاءنبغي اإلي ):١٢مسألة ( 

صلى هللا (فقد قال ، ضاعتهاإًتقان معرضا لتلف احلقوق وان عدم اإلك إذا بل جيب ،)١(تقنهأ فًعمل عمال

   .)٢(ع من يعوليلعن هللا من ض: )عليه وآله

ل كجيمع قضا�  أن ينبغي أنه  ـمع االختالف يف التفاصيل ـ ر يف الشرائع والقواعد وشراحهماكولذا ذ

وجيمع ، ذاكذا من سنة كذا من شهر كسبوع أذا من ك ها قضاء يوميتب علكوي، سبوع وو�ئقه وحججهأ

ن من كيتم ل شهر يف ظرف حىتكوظروف ، سبوع يف ظرفأل ك  وظروف،ل يوم يف ظرفكقضاء 

  .كأراد ذل إذا ًاملراجعة فورا

وفهرس أسامي أهل ، والسنوات شهرواأل �مفهرس األ، جيعل للقضا� ثالث فهارس أن  وينبغي:قولأ

خيرج  أن نكنه يتمإف، شعبانان له نزاع يف أمر زواج يف شهر كدمحم  ًمثال، يوفهرس سنخ الدعاو، الدعاوي

 ،)ع :م (يف) بن علي (�ب امليم) دمحم (مثل مساء ويف فهرس األ،يف فهرس الشهور، النزاع يف ثالثة مواضع

غري  إىل ،حسب حروف املعجمل الفهارس ك وترتب، مقابل فهرس قضا� البيع، ويف فهرس قضا� الزواج

  . تقان من وجوه اإلكذل

قضية مع ى املشتمل عل، )عليه السالم( عبد هللاعن أيب ، ايفكيف ال ياملرو، ويف خرب عقبة بن خالد

لفالن ، به فالن بن فالنى تب هذا ما قضك أ:قال ،� غيالن ييف تقضك و: قلت:وفيه، غيالن بن جامع

 هذا احلتم من :قلت: قال، طرحه يف الدواوينأمث ، ذاكذا من سنة كذا من شهر كيوم ، بن لفالن

   .)٣(القضاء

                                                









١٩٠

ل ما كور يف كتقان املذدخل اإلأب وما أشبه ّي والغيتاموقاف واأل األأمورده ييى القاضحيث إن و

  .يرتبط به

مهال وبني التدقيق الزائد املوجب لصرف الوقت  اإلنيتقان شيء متوسط باإل أن يعرف أن ن ينبغيكل

 حيث النسخ املتعددة ، اليوموماتكما هي العادة يف حك ،بت احلر�تكول، كذلكولصرف املال ، ًاعتباطا

الدولة ى فالالزم عل، روهك بني حمرم ومكن ذلإف، شياء أخرأوحيث أخذ التصاوير و، الزائدة عن قدر احلاجة

  . فراط غري صحيح من التفريط واإلًالكن إف، مورنقاذ القضاء من هذه األإية سالماإل

  



١٩١

  

  ))كتابة احملضر ومقدما�ا((

 ، العدمصالةأل، فال جيب عليه مقدماته، تابة احملضركم كاحلاى  علل موضع وجبك ):١٣مسألة ( 

معد ملصاحل  ألنه ،نه البذل وجب عليهك بيت مال ميكان هناك فإذا ،)١(ال ضرر وال ضرارو ،نه ضرروأل

يالحظ عدم ضياع  أن من بيت املال الورق واملداد وحنومها وجب عليه يعطأذا إو، املسلمني اليت منها هذا

  .ة السابقةما تقدم يف املسألك ،وق عليهاحلق

  . ضاعة احلقإه كان يف تركحضره امللتمس وأن إ ذا جيب عليهكو

جرة من بيت أخذ األله  أن  والظاهر،اتبكجرة الأطاس وم دفع القركاحلاى فال جيب عل، انك يفكو

  ً.رراكر�ه مكما ذك ،جرةأخذ األ الواجب ال ينايف إذ ،ن وجب عليهإو تابة نفسهكامللتمس لل أو املال

 أراد ،بذل له إذا تابةكصحاب وجوب الشهر املعروف بني األاأل إىل  حيث نسبكولعل مراد املسال

مع البذل غري ظاهر  الوجوب حىتى نه ال دليل عل اجلواهر عليه �إشكالف، ضاعة احلقإه كان يف ترك إذا ما

  . الوجه

وليس  دبأ أنه ن الظاهركل ،)٢(تبكي أن تباكوال �ب : ورمبا يستدل للوجوب بقوله سبحانه

 بل عليه السرية املستمرة، تابة الدينكهم عدم وجوب ؤبل بنا، المكتنفة �لكواجب ولو من �ب القرائن املب

  : وقد قال الشاعر، روهكم أو  خالف االستحبابكان ذلكن إو، املهمة موريف األّإال 

  )  قد شاهدوهًشهد معشراأو ()ًاك استقرضت صلذي� نلينأ(

  ) عنت جلالل هيبته الوجوه ()ن هللا خالق الربا�إف(

                                                







١٩٢

  ) تبوهكفاى أجل مسم ىلإ ()تداينتم بدين إذا يقول(

خريني عند أحدها عند القاضي وأون كت أن جلأل، أكثر أو تابة نسختنيك إىل انت احلاجةكذا إو

  .استحب أو  وجب،ورابعة عند قاضي القضاة أو ،املتنازعني

، ستحب اّالإ و،توقف عليه احلقن إ تقان يلزمً موجبا لز�دة اإلرون التصويكيال احلاضر حيث ويف احل

ًان قيدا وسببا للك إذا ماأ   . روهكبت وما أشبه فهو بني حرام ومكً

  



١٩٣

  

  ))كراهة تعنيت الشهود((

 ولو، ان موضع الريبةك إذا ويستحب، ت الشهود بدون سببّيعن أن مكره للحاكي ):١٤مسألة (

واملراد �لعنت ، هانة بدون سبب حرمإان كذا إو، رهكحسن مل يأظهارهم للقضية بوجه إان العنت يسبب ك

ر كوذ، ووعظهم وحتذيرهم،  شهدوا �االيتليفهم ما يثقل عليهم من املبالغة قي مشخصات القضية كت

  . ك ذلريغ إىل ،رار السؤال عنهمكوت، عقاب شاهد الزور وتفريقهم

س الرفق ك بع،روهكنه خرق واخلرق موأل، نيلفكب املتحيوهللا ال ، ليفكنه ت فألاألول يف راهةكأما ال

  . الذي هو مستحب

  .شيء زانهى  ولو وضع الرفق عل،شيء شانهى لو وضع اخلرق عل :يثويف احلد

  .  العامةدلة من األك ذلريغإىل 

وقبله بعض ،  له)عليه السالم( علي وقد عرفت فعل، استظهار وسبب وضوح القضية ألنه ما الثاينأو

  . مل املقاميشمناطه أن ّ إال ،يف الشهود  الةان يف القتلكن إو )عليه السالم(وفعله ، )عليهم السالم (ءيانباأل

  . همأان كو همحن وجه يزاكمل ي إذا ،هانة املؤمن حرامإن وأما الثالث فأل

ينتشر اخلرب  ال أن يأراد القاض إذا ماك ،همأان له وجه كّ إال إذا ،حبس الشاهد حمرم أن ومنه يعلم

 إىل ، يف زمانناكما اتفق شبه ذلك ،ما أشبه أو ونشر اخلرب يوجب فرار من عليه احلق، انوا مطلقنيكحيث 

  .كغري ذل

 منه من التفصيل ، أو يطلب �ن يهينهكوذل، روهكم بني حرام ومكمث تعنيت الشهود للحا

  . م ما يوجب عنته ال ربط هلا �ملقااليتواخلصوصيات 



١٩٤

  . ما يف قصة اجلاريةك، ظهار احلقًان موجبا إلك إذا  جيب العنتقدمث إنه 

بن اخلطاب جبارية قد شهدوا  عمر أيت:  قال،)عليه السالم( عبد هللاعن أيب ، فعن معاوية بن وهب

فشبت اليتيمة ، لهًثريا ما يغيب عن أهكان الرجل كو انت عند رجلك�ا أان من قصتها كو، �ا بغتأعليها 

فلما قدم زوجها ، صبعهاخذت عذر�ا �أوها فكمسأ  فدعت نسوة حىت،يتزوجها زوجها أن فتخوفت املرأة

 إىل كفرفع ذل، كذلى قامت البينة من جار�ا الاليت ساعد�ا علأو، من غيبته رمت املرأة اليتيمة �لفاحشة

، ليهإواذهب بنا  )عليه السالم(أيب طالب  بن  عليائت: مث قال للرجل ، يقضي فيهايفكفلم يدر ، عمر

، يل شهود: قالت ،برهان أو  بينةكأل: فقال المرأة الرجل، يه القصةوقصوا عل )عليه السالم(ًتوا عليا أف

مده فطرحه بني السيف من غ )عليه السالم( علي خرجأحضر�ن وأف، ا مبا أقوليههؤالء جارايت يشهدن عل

تزول عن  أن بتأل وجه فكدراها بأامرأة الرجل فى  مث دعً،دخلت بيتاأن فل واحدة منهكوأمر ب، يديه

: )عليه السالم(مث قال ، بتيهكرى على الشهود وجثى حدإى  ودع،انت فيهكالبيت الذي  إىل فردها، قوهلا

 إىل يأ (احلق إىل وقد قالت امراة الرجل ما قالت ورجعتي، وهذا سيف يب طالبأ علي بن �أتعرفيين أ

ى مان علاأل: وقالت عمر إىل تفالتفت، كن السيف منمألأل ن مل تصدقيينإف، مانعطيتها األأو) جنالس

 وهيئبة فخافت فساد ً�ا رأت مجاالإال وهللا : قالت ،يصدقاف: )عليه السالم( علي فقال هلا، الصدق

ول أ� أ، ربكهللا ا: )معليه السال( علي فقال، صبعهاناها فاقتضتها �كمسأر ودعتنا فك فسقتها املس،زوجها

لزمهن أو ، املرأة حد القاذف)عليه السالم( علي لزمأف، )عليه السالم(دانيال النيب ّ إال  الشهود بنيمن فرق

  ًمجيعا 



١٩٥

، وزوجها اجلارية، من الرجل ويطلقها زوجهاى تنف أن مر املرأةأو، مائة درهمأربعوجعل عقرها ، العقر

   .)١(احلديث هر امل)عليه السالم( علي وساق عنه

  

                                                





١٩٦

  

  ))حرمة تعتة الشاهد((

  .بال خالف أجده فيه :ويف اجلواهر، يتعتع الشاهد أن مكال جيوز للحا ):١٥مسألة (

ينقص  أو ،ينطق خبالف ما أراد أن  إىلالم جيعله ذريعةك بةثناء التلفظ �لشهادأيدخله يف  أن وهو

 أو حبيث تصري به الشهادة مسموعة، ليهإيستدرجه  شهادته لةالم جيعله تتمكالمه بكيعقب  أو ،رادأمما 

  . مردودة

مما ) يف الصباح (لمةك هالمكم وسط كقحم احلاأف) شرب زيد اخلمر (:يقول أن أراد الشاهد ًمثال

  .مما أسقط الشهادة) يف العصر (:خر الذي قالالم الشاهد اآلكالمه ك فناقض ً،تلفظ به الشاهد تلقائيا

فقال ) يف الصباح (:يقول أن أراد الشاهد أو ،الم الشاهدكم بعد متام كاتلفظ به احل إذا كذلكو

فأوجب ، م وشأنه لقال يف الصباحكه احلاكبينما لو تر، خرمما جعل شهادته مطابقة لآل) يف العصر (:مكاحلا

  .رد شهادته

اتفاقهم ىل  إضافةويدل عليه �إل، همري واملستند واجلواهر وغكم الشرائع واملسالكر هذا احلكوقد ذ

ً  مما يسبب جعل احلق �طالكذل أن ،خري عدم خالف جيده فيهاألى حسب الظاهر بل قد عرفت دعو

  . المها حرامك و،سكو�لع

  .مكحي أن فال يصح له،  سقط عن العدالةكم ذلكفعل احلا إذا :ال يقال

ويستحب له ، ذاك القاضيى فهو مثل ما يقال جيب عل، هال يفعلو أن لفات للقضاةإهذا : يقالألنه 

  .ذاك

 ةالز�دة والنقيصة يف الشهادة صار� بسبب التعتع أن وعلم، ما أشبه أو ًم نسيا�كفعله احلا إذا مث

 بعد العلم �لز�دة إذ ،اختلفت سقطت إذا الشهادةن إ :يقال  حىت،استؤنفت الشهادة وال يضر ما سبق

  .عتبار �اوالنقصية ال ا

مة ال توخذ حبق ضعيفها من قويها ألن تقدس  :خوذة من احلديث الوارد مأةلفظ التعتع أن والظاهر

  . غري متعتع



١٩٧

م ك حيكوبعد ذل، الشاهد ما عنده يينته الم حىتكف عن الكي أن مكاحلاى فالالزم عل، انكيف كو

  . مبقتضاه

 ألن ،دللشاه أو رك آخر للمدعي واملنإنسان وتعتعة ،ركاملن أو عدم جواز تعتعة املدعي ومنه ظهر

  .بطال احلقإ ي وه،العلة عامة يف اجلميع

  إذ،م وغريه عدا اخلصم فيهكال فرق بني احلا: حيث قال، وجه الستثناء اجلواهر ال أنه  ظهركوبذل

  . ما هو واضحكاخلصم  تضييع احلق وترويج الباطل وحنومها يشمل حىت أنه رها هو وغريه منكلعلة اليت ذا

  

  ))إذا تردد الشاهد((

ًان جازما مل كلو  أنه ماك،  مل جيز ترغيبه يف الشهادة،ان تردده يف الواقعةكن إ ف،لو تردد الشاهده مث إن

 األمرمن  ألنه  قالوا،ماتّولذا أرسلوه املسل، مثاإلى عانة علتضييع احلق واإل ألنه كوذل، جيز تزهيده فيها

  . عن املعروف ير والنهك�ملن

ان ك إذا هما مل يضر تزهيدك، شبه مل يضر تشجيعهأما  أو خوف أو داء خلجلان تردده يف األك إذا أما

ال جتوز  إذ ،ركعن املن يوالثاين �، قامة العدلإاخلري والرب ومن ى  من التعاون علاألول إذ ،ًمرتددا يف الواقعة

  .الشهادة مع الرتدد يف الواقعة

املرتدد  ين يغرس �ك وال جيوز الع،رميهظلم لغ ألنه ، �حلققراريقاف عزم الغرمي عن اإلإذا ال جيوز كو

  . رك وأمر �ملنًأيضاظلم  ألنه ،ييدع أن يف الطلب

،  يف قصة ماعز)صلى هللا عليه وآله(ما فعله الرسول ك، أما تزهيد العاصي عن االعرتاف حبقوق هللا

    املرأة املعرتفةك يف قصة تل)عليه السالم(وعلي 



١٩٨

  . مستحبكفذل ،)١(�لز�

ر� كوذ، ً ليس خاصا �لز� أن األمرى مما يدل عل،التسرت أفضل أن يف مجلة من الروا�توقد ورد 

  . فراجع ،يف مسألة حد الز� ،تاب احلدودك  يفكمجلة من ذل

  

                                                





١٩٩

  

  ))استضافة أحد اخلصمني((

وقال ، يضيف القاضي أحد اخلصمني أن قال مجع منهم املبسوط واملستند حبرمة ):١٦مسألة (

ث عنده ك فمفنزل به ضي )عليه السالم(أمري املؤمنني ن إ :وينك ملا رواه السكوذل، راهةكاملشهور �ل

:  قال،نعم: قال ،نتأخصم أ :له )عليه السالم(فقال ، رها لهكيف خصومة مل يذ ليهإمث تقدم ، ً�ماأ

صلى هللا عليه وآله(رسول هللا  ألن ،ّحتول عنا(� ومعه خصمهّ إال يضاف اخلصم أن ى)١(.   

صلى هللا عليه (عنه ، وهو املنصرف مما رواه الدعائم، ن به �سكمل ي ًلو ضيفهما معا أنه ومنه يعلم

   .)٢(قاضى ينزل اخلصم عل أن ى�نه إ :)وآله

:  وقد ورد يف احلديث، ولتطرق التهمة وامليل،يةنه خالف التسوأ وً،فيه ترجيحا أن  إىلضافةهذا �إل

بة عن نفسهرحم هللا من جب الغي)٣(.  أيضاوورد:ً م أومن دخل مداخل السوء�)٤(.   

ن الشهرة احملققة وأل، دابما يفهم من حلنه داخل يف �ب اآلك احلديث ألن ،قرب املشهورن األكل

، ثري من املستحباتكان الالزم القول بوجوب كالشهرة صارفة ل أن ولو ال، خذ �لظاهر لألًتدع جماال ال

 بل الظاهر مرجوحية حضور(: فما قال يف اجلواهر ،يوامر والنواهاأل لورود، روهاتك املثري منكوحرمة 

الم يف مسألة التسوية كوسيأيت ال،  يف موقعه)خصمهى ترجيحه عل يل ما يقتضك بل وً، اخلصم مطلقاضيافة

  . بني اخلصمني

  

                                                











٢٠٠

  

  ))حرمة الرشوة((

  .إشكالالف وال آخذها بال خى حرام علـ مثلثة ـ الرشوة  ):١٧مسألة (

ًا من إمجاع ويف املستند ،والعامل القاضيى حترمي الرشوة على اتفق املسلمون عل: كويف املسال

ًا بقسميه ونصوصاإمجاع ويف اجلواهر ،املسلمني ً .  

  . ًأيضاالنصوص به متواترة  أن ماك،  متواترةكذلى  علمجاعاإل يدعاو: أقول

م هو كالرشا يف احل:  قال،)عليه السالم( عبد هللا أيب عن، عن مساعة، ايف والتهذيبك الىفقد رو

   .)١(فر ��كال

عليه ( فقال ، عن البخس)عليه السالم(  أ� عبد هللاسألت:  قال،عن يزيد بن فرقد، ًأيضاورو� 

   .)٢(مكهو الرشا يف احل: )السالم

   .)٣(همءشياأال تبخسوا الناس : عز وجلان عن قول هللا كسؤاله  أن الظاهر: أقول

صلى هللا (لعن رسول هللا : )عليه السالم(جعفر  أبو قال: قال، عن يوسف بن جابر، الشيخى ورو

لفقهه  إليه  احتاج الناسًورجال، خاه يف امرأتهأ خان ًورجال، امرأة ال حتل له فرج إىل من نظر )عليه وآله

   .)٤(فسأهلم الرشوة

ل السحت الرشوة كأمن  : قال)عليه السالم( عبد هللاأيب عن  ،عن جراح املدائين،  العياشيىورو

   .)٥(مكيف احل

                                                













٢٠١

فر كم فهو الكما الرشا يف احلأو:  قال، يف حديث)عليه السالم( عبد هللايب أ عن ،وعن مساعة

��)١(.   

   .ثريةك من الروا�ت الهاغريإىل 

العملي  ىلإ و،صولالذي هو يف األ ياالعتقاد إىل فركينقسم ال إذ ي،فر العملكفر الكواملراد �ل

فر كطلق الأثرية كويف روا�ت  ،)٣(عذايب لشديدن إ فرمتكلئن و ،)٢(ن هللا غينإفر فكومن : مثل

  . كذلى عل

  : أمورالم يقع يف كفال،  وال خالف يف حرمة الرشوة يف اجلملةإشكالن كمل ي أن بعدمث إنه 

  

  ))ما هي الرشوة احملرمة((

من  أو منهما أو املال املأخوذ من أحد اخلصمني أنه والظاهر ،هي الرشوة احملرمة ما  أنيف: األول

  .�لباطل أو م �حلقكسواء أخذ للح، خراآلى م علكللح، غريمها

 إليه نه أراد التوصلكل، ان احلق لزيدكن إف، يناألمرال كوهو شامل ل، الرشوة أمر عريف ألن كوذل

 أنه ىعل ونقله يف املستند، ره غري واحدكوهذا هو الذي ذ، ف رشوةعطاء مال للقاضي مسي يف العر�

  . وجممع البحرين نزكالقاموس والك، وهو املنقول عن مجلة من اللغويني، كثر األإطالقى مقتض

 لظاهر ،م ولو حبقكاحلى قد يقال �ختصاص الرشوة فيما بذل للقاضي عل(: وقال يف اجلواهر

 غري جامع لشرائط احلجية يف ،النبوي الذي ال ينافيه القيد يف آخرك القطوما يف بعضها من اإل، النصوص

   .ىانته )ة وغريهءاخلروج عن أصل الربا

                                                









٢٠٢

لعن هللا الراشي : قالنه إ ،)صلى هللا عليه وآله(عن النيب ، ما رواه الغوايل يمراده �لنبو أن والظاهر

   .)١(ميشيوما بينهما ى واملرتش

ل السحت الرشوة يف كمن أ: قالنه إ ،)عليه السالم(عن الصادق ،  الدعائم ما رواهطالقويؤيد اإل

م كفأما احل: قال، م �حلقكن حإو: )عليه السالم(قال  ،م �حلقكن حإبن رسول هللا و �: قيل، مكاحل

   .)٢(افرونك هم الكولئأنزل هللا فأم مبا كحيومن مل : عز وجلما قال هللا ك، فرك�لباطل فهو 

عن آ�ئه ، )عليه السالم (عن الصادق،  املستفاد من املقابلة يف حديث اجلعفر�تطالقبل واإل

والرشوة يف : قال أن  إىل،من السحت مثن امليتة: قالنه إ ،)عليه السالم( علي عن، )عليهم السالم(

   .)٣(املالعليه من بيت  ي جيرقاض ّالإ جر القاضيأ و،مكاحل

يتحول من منزله  أن ىالرجل عل عن رجل يرشو :احلق يف الصحيحى ه علإطالقيؤيده  أنه ماك

   .)٤(ال �س: )عليه السالم(قال  ،نهكفيس

غري ، جل الباطلأل يعطأ لبعض اللغويني الرشوة مبا ًختصيص بعض الفقهاء تبعا أن  يظهركوبذل

  . ظاهر الوجه

  

  ))ًالراشي للحق إذا كان مضطرا((

ًف يف حرمة الرشوة أخذا وعطاء وال خالإشكالال : الثاين ان للحق ك إذا ماأ ،ان للباطلك إذا ً

ره غري واحد من كما ذك ،�لرشوة فالظاهر اجلوازّ إال حقه إىل الراشي الذي ال جمال له للتوصل إىل �لنسبة

  ،  عن مثلهدلةالنصراف األ، الفقهاء

                                                











٢٠٣

  .والضرورات تبيح احملظورات، والنه ضرورة

بل ظاهر املصنف والفاضل (:  قال الثالث،الشرائع واملستند واجلواهر وغريهمره كوهذا هو الذي ذ

 عند قضاة كمل يعلم احلال مع معروفية مدخلية الرشوة يف ذل إذا كذلكولعله ، ن مل يتوقفإو كجواز ذل

  . )١()العامة وعماهلم

 ماأ، تقدم من الدليل مما خاف بطالن حقه جاز ملا كش أو ،�لرشوةّ إال ال يقضي أنه علم إذا :أقول

  . قربأفالقول بعدم اجلواز ، عطالق املنل اجلواز إلكش�نه يقضي �حلق أعلم إذا 

  . ًليها مل يفعل حراماإن حيتاج كمل ي أنه مث علم ينياألوليف الصورتني ى عطألو  أنه ومنه يعلم

  

  ))حكم اهلدية للقاضي((

  ً.أيضاهل اهلدية حرام : الثالث

جل الصداقة والقربة بل أل، مكجل احلال ألى ما تعط األوىل أن بني اهلدية والرشوةالفرق  أن والظاهر

حيث إنه  يحدها لزيد القاضأى عطأحيث رجع من احلج و، صدقائهأ بني ًتباكقسم زيد  إذا ماك، شبهأوما 

 شاة يف عيد ذبح ألنه  أو،ًتبا بني جريانهكحيث وزع  جاره أنه جلًتا� ألكعطاه أجل اجلوار فأل أو ،صديقه

  .م الأسواء قصد �لعطاء القربة  ،يان منهم القاضكو الفقراء إىل اللحمى هدأو ىضحاأل

 األوىلى حيث ال تسم، وهذا الفارق يظهر من العرف، مكجل احلألى ا تعطحيث إ�، خبالف الثانية

  . يسمو�ا رشوةحيث  خبالف الثانية ،رشوة

 �لباطل يف احلال أو م �حلقكجل احلمل تقدم أل إذ ،ور حاللكذامل ة �ملعىناهلدي: قلنا  الفرقذا ظهرإ

م له كحي أن جلالراشي املال للقاضي أل يقد يعط إذ ً،احتماال أو ًجزما إليه م احملتاجكاحل ،املستقبلأو 

   مث ، إليهًله احتياجا يف املستقبل أن يعرف ألنه وقد يعطيه، ًما يف احلالك�لباطل ح أو �حلق

                                                

 



٢٠٤

ن تقع بينه أ وال بد وً�جر مثالحيث إنه ، ًون حمتمالك وقد يً،احتياجه يف املستقبل معلوماون كقد ي

 ً حيقق موضوع الرشوة لغةكل ذلكن إ ،م يف فصل النزاعكاحلا إىل ًه نزاعا فيحتاجكمالأ يوبني مستأجر

  . ًفهي حمرمة شرعا، ًوعرفا

  .فالفارق القصد،  يف الرشوةداخلة يفه، ية صورةم �كجل احلقدمت اهلدية أل إذا أما

ً أيضاانت  كمىت أنه  ضرورةً،أيضا يف اهلدية األمرمنه يتضح ن إ( :شار اجلواهر حيث قالأهذا  ىلإو

ًجزاء عليه فال  أو �طل إىل �ا ًصالن رشوة وال متوكمل ت إذا  أماً، وفساداًم اهلبة رشوة حرمةكرشوة حلقها ح
   .ىانته )ريب يف حليتها

ال ، يراد به هذا النوع من اهلدية ،)١(اء غلولاألمرهدا� : )صلى هللا عليه وآله(قوله  أن ،ومنه يعلم

  . لعدم الصدق األولالنوع 

احذر التحف من اخلصوم وحاذر : ً حني جعله قاضياةرفاع إىل )عليه السالم( علي تبكوقد 

   .)٢(الدخلة

ل كأمن : قالنه إ ، بن طلحةعبد هللا رواه فيما، )عليه السالم( عبد هللابل ويدل عليه قول أيب 

   .)٣(مك الرشوة يف احل،السحت سبعة

  ). مكيف احل (شبه ليستأما  أو الفقر أو اجلوار أو الصداقة أو جل القرابةة ألين اهلدإف

  من  يهلإ: بن عمرانى قال موس، يف حديث ابن سنان، )عليه السالم (ذا قول الباقركو

                                                









٢٠٥

وال ، سرارهم يف الدينأوال يذيعون ، الدنيا إىل عينهمأينظر ال الذين :  قال،كينزل دار القدس عند

  ). ومةكاحلى عل (ورة ليستكن اهلدية املذإف. احلديث )١(ومة الرشاكاحلى �خذون عل

عجب منه أو :)عليه السالم(املؤمنني  مريأولعل املراد �لصلة يف قول ، ًأيضاالصلة ى قد يسممث إنه 

انت كاهلدية احملضة  أن لوضوح، ًأيضا كهو ذل ،)٢(صلة وأ اةكز أو صدقةأ: فقلت...  مبلفوفةطارق طرقنا 

لو : )صلى هللا عليه وآله(قال  حىت،  يقلبون اهلدا�)عليهم السالم(انوا ك و،)عليهم السالم(حمللة هلم 

   .)٣(�ادوا حتابوا: )صلى هللا عليه وآله(وقال . راع لقبلتهك  إيلىهدأ

  

  ))ًاهلدية إذا كانت جزاء على احلكم((

 ىهدأ فيدم �حلق لزكم احلاكح إذا ماك، مكاحلى ًانت اهلدية جزاء علك إذا هل الرشوة صادقة: الرابع

: فال يقال، ً وال عرفاًلعدم صدق الرشوة لغة، الظاهر ال ً، يفعل حسناإنسانل  كيما جيزك، ًديناراإليه 

ًم سابقا يف مفروض كقد ح أنه واحلال، م القاضيكحي أن جلانت ألك �ا ماأاملنصرف منها  إذ ،رشاهأ

  . المكال

  ً. رشوة عرفاّم عدكح أن عطاه بعدأف، ً ديناراكعطيتأ مت يلكح إذا :قال له إذا ،نعم

 )فال ريب يف حليتها ًجزاء عليه أو �طل إىل  �اًن رشوة وال متوصالكمل ت إذا أما(: ولعل قول اجلواهر

   .ىانته

بعد بطالن يال  إذ ،مه له �لباطلكعطاه اهلدية جزاء حأ ف،م له �لباطلكح إذا راد ماأ أو ،كاد ذلأر

   أنه ولصدق، مثاإلى من التعاون عل ألنه ،كوحرمة مثل ذل

                                                









٢٠٦

  . م �لباطلكيف مقابل احل ألنه ،ل للمال �لباطلكا

  

  ))إذا أعطاه ليحكم لغرميه((

 ، ليس رشوةاألولفهل ، �حلق أو ًما �لباطلك ح،له  الم لغرميهكن حيعطاه ألأ إذا :اخلامس

  . م عليهكحي ألن عطاهأوهذا ، م لهكن حيعطاه ألألو  ما إىل النصرافها

 أن ك فرييد بذل،ه غصبها الظامل وصادرهايدانت داره بك إذا ً مثال، فلمصلحةيهعل مكما ملاذا يريد احلأ

  .ين من استنقاذ داره من يد املدعك الظامل متكهل ذاإ مث، �من الظامل ًون الدار له رمسيا حىتكال ت

ن كل، ًأيضام له كنه حإف، ً لصدقها عرفا،ان من غري البعيد الثاينكن إو، احتماالن، رشوةأو هي 

  . ًن خرجت ظاهراإوً خترج الدار عن يده واقعا  حيث الًأيضاً بل حاال، ً بل مستقبالًليس له حاال

خوته يف رد إالدار قد غصبها أبوه وهو خياف ن إ ًحيث مثال،  �حلقمهكجل حأي أل: أما الثاين

 ألن ًللقاضي شيئا ي فيعط،فقدتنا الدارأنت أيقولوا  أن خوتهإًها خوفا من كويدخل يف النزاع مع مال، الدار

  .م �حلقكالدار ليست له ح أن م القاضيكح إذ ،ًما �حلقكم عليه حكحي

، م �حلقكجل احلان ألكولو ، مكانت للحك إذا الرشوة صادقة أن ن ملا عرفت م،ونه رشوةكيبعد  ال

  . م له ال عليهكاحل إىل يقال �نصرافهاأن ّ إال اللهم

  

  ))الرشوة يف غري القضاء((

ًحقا  يجل متشية أمر املعطللعامل ألى عطأ إذا بل، الرشوة شاملة لغري القضاء أن الظاهر: السادس

ره كوذ، القاضي والعاملى حترمي الرشوة على اتفق املسلمون عل:  قولهكملسالوقد تقدم عن ا، ً�طال أو انك

  . هدية العمال غلول: )عليه السالم( وقد تقدم قوله ،ًتا عليهكاجلواهر سا

 إمنا ،روا القضاء يف العنوانكحيث ذ، ما يف مجلة من عبارات الفقهاءك،  اختصاصها �لقضاءروهظف

  . هو من �ب املثال



٢٠٧

جل احرتام حق املسلم أل، يعمل له ما ليس من عمله أن جلأل، ًخر شيئا آلنساناإلى عطأا  إذنعم

 ،بواسطةّ إال قامةله اإلى  وال يعط،قامته يف بلدإجواز ى حيصل عل أن أراد إذا ًمثال، ن رشوةكمل ي، وعمله

ًة قاضيا وال عامالليس الواسط إذ ،وليس رشوة  لهكان ذلك، �جرّ إال الوساطةى يقدم عل ة الطوالواس ً، 

  . ل املال �لباطلكأون من كي  حىتًقامة له ليس �طالحتصيل اإل أن واملفروض

صدار خذ املوظف �اآلى ًان حراما علك، قامةاإل ي وبني معطهوزع الواسطة املال بين إذا نعم

  . قامات بدون أخذ شيءان شأنه تصدير اإلكوقد ، داخل يف العاملحيث إنه ، قاماتاإل

  

  ))صور ما يعطى للعامل((

  : قسامأثالثة ى للعامل على ما يعط: السابع

بغي ين وال،  بهًونه عامالكمما ال ربط ل، شبهأما  أو صديق أو قريب أو جار ألنه لهى ما يعط: األول

  . له حالل أنه  يفشكالاإل

يت من وجوب رد ما سيأك ،أصحا�اى وهذا رشوة مردودة عل، األمرجل متشية له ألى ما يعط: الثاين

  . الرشوة

 أو اخلليفة الشرعي إىل يعطيه أن بل جيب، له ن هذا حالل ال أوالظاهر، عامل ألنه ما يعطي: الثالث

  . ن رشوةكنه مل يفأل ليس حبرام أنه أما، شبهأمن 

زاء عمله ل ما حصل �كجرة اخلليفة له جتعل أ ف،ًونه عامالكبعنوان  يعطأنه فأل ليس له أنه وأما

  . بنفسه  �خلليفة الًطامرتب

صلى هللا عليه (استعمل النيب :  قال،د الساعدييعن أيب مح، تبناكه من ري وغكويؤيده ما رواه املسال

   اهليثمة أبو : من بين أسد يقال لهً رجال)وآله



٢٠٨

 املنربى  عل)صلى هللا عليه وآله(فقام النيب ، يلإ يهدأم وهذا كهذا ل: فلما قدم قال، الصدقةى عل

 أمه يتفهال جلس يف قلب ب، يل يهدأم وهذا كهذا ل: أعمالنا يقولى ما �ل العامل نبعثه عل: قالف

ى جاء يوم القيامة حيمله علّ إال ًحد منها شيئاأوالذي نفسي بيده ال �خذه  ،له أم الى أيهد وأبيه ينظر

اللهم : بطه وقالإينا عفرة أر  يده حىتمث رفع، شاة تنقر أو ،بقرة هلا خوار أو ،ًان بعريا له رغاءكن إ ،رقبته

  .)١(هل بلغت

تب ك اجلواهر من نقله عن ما يف بعض حواشي إىل داعي  ال،تبناكوحيث قد عرفت وجود الرواية يف 

  .  فتأملً،رراك مكر� مثل ذلكما ذك، العامة

  

  ))وجوب إعادة الرشوة إىل صاحبها((

 خذون لآلكال تأل�ا ، به غري واحد فىتأما ك، اصاحبه إىل عادة الرشوةإالظاهر وجوب : الثامن

لقيل مبثله يف مال املقامر اخلاسر ومثن ّ وإال ،عراض من �ب اإلكوليس ذل،  املعطيكملى على وتبق

جل ما يقصده بل أل، عراضالعطاء ليس من �ب اإل أن مع وضوح، كذل غري إىل ،جرة الز�ألب وكال

ال  إذ ، املعطيكمل أنه ىعلالدالة  دلة واأل،م �لباطلكم بينكموالألوا ك� ال: فيشمله دليل ،ياملعط

  . هكخمرج له عن مل

  . عليهمجاعاإلى بل يف املستند دعو، رجاع يف احلرمة ووجوب اإلكجد من شأولذا مل 

ى  وهو مقتض،مجاعاخلالف واإل ينف عليه يبل ادع، ًقيمة أو ًمثال ،وجيب رد عوضها مع تلفها

  . القاعدة

 كوذل، مل يضمنها إليه تلفت قبل وصوهلا إذا ماأ، ضمنها يفلو تلفت الرشوة عند املرتش هذا ىوعل

  ّ إال إذا ،ة يف الثاينءصل الرباأ و،األوللقاعدة اليد يف 

                                                





٢٠٩

ًمما يعد سببا عرفا إليه يصال الرشوةمر املرتشي �أ نية  آسرك إذا ون حاهلا حال ماك في،ن يدكن مل يإو ً

  .ن يدكن مل تإو نه يضمنهاإف، الغري حبجر وحنوه

 ين الراشي يرجع القاضإف، ًعطاه جمبورا فتلف يف يد زيدأ ف،خذه منهزيد آل إىل ًعط ديناراأ: قال ًمثال

  . صبغتاب الك ما فصلوه يفى  عل،يهما شاءأ إىل رجع الإ و،زيد إىل ن ما يربر رجوعهكمل يإذا 

  

  ))الشك بني الرشوة احملرمة واهلدية احملللة((

 الصحة يف أصالة يفهل جتر، رشوة حمرمة أو هدية حملله يعطاه املعطأهل  أنه  يفكلو ش: التاسع

، قرب الثاينان األكن إو، احتماالن ، للقضاة والعمال يف الرشوةىحترم لظهور ما يعط أو ،عمل املسلم

،  مبعرفة صحة نية املعطيفالالزم املخرج، وغريه ،هدية الوالة غلول: )صلى هللا عليه وآله( قوله طالقإل

  .  فتأملً،ماك حمطالقان اإلك كن مل يعلم ذلإف

ان كجريانه وى ضحية علوزع اجلار حلم األ إذا ماك، �ا هدية خالصةأى انت القرائن دالة علكلو  نعم

  . رشوةليس أنه  إليه ان الظاهر مما يطمئنك، وال سابقة رشوة وال معاملة له، ًأحدهم القاضي مثال

وال �س ، راهتها لهكم مجع بكبل ح، ًحوط للقاضي سد �ب اهلدا� مطلقااأل(: ال يف املستندق نعم

   .ىانته )همابه لفتو

  

  ))هدية الكافر واملخالف للقاضي((

خذ �عتبار فهل جيوز األ، املخالف الذي من مذهبه جواز اهلدية أو افركال إليه ىهدأ إذا :العاشر

 واحملرمات �لنسبة واخلنزير ومن مثن اخلمر، رث مما �خذه العصبة منهم من اإلأسوأ يسنه لوأل ،لزامقاعدة اإل

 ، حرمة الرشوةأدلة إطالق�عتبار  ،م ال جيوزأ، بوا�اأروا يف ك حسب ما ذكغري ذل إىل ،فاركالإىل 

   .االحتياطى والثاين مقتض، الصناعةى  مقتضاألول ،احتماالن



٢١٠

 �عتبار استحالهلما كذلك املخالف أو ،العامل أو افر القاضيكللعطاء املسلم املؤمن الرشوة إما أ

 انت املسألة حباجةكن إو، كجيوز ذل  اللزموهمأودليل  ى، للعن الراشي واملرتش،فالظاهر عدم جوازه، هلا

  . كغري ذل إىل ،يتة ممن يستحلر بعضهم جواز بيع املشتبه �ملكولذا ذ، أكثر�مل إىل 

فهل عليه رد ، تلفهأوقد   مث ظهر رشوة،هدية خالصة أنه بزعم العامل املال أو ضيخذ القاألو مث إنه 

غريه طعام  إىل ما لو قدمك، ذهب حرمة مالهأن املعطي هو الذي  أ�عتبار ال وأ ،بدله �عتبار قاعدة اليد

 ،رواكذما ى ل علك حيث ال يضمن اآل،ونه طعام املعطيك فظهر ،لكطعام نفس اآل أنه  بزعمًأنفسه خط

  .األولحوط ان األكن إو،  الظاهر الثاين،احتماالن

  



٢١١

  

  ))إحضار اخلصم يف جملس القضاء((

جده أبال خالف ، مكحضره احلاأم كحضار خصمه جملس احلإالتمس اخلصم  إذا ):١٨مسألة (

  . عليهمجاعوعن املبسوط اإل، علمائنا إىل  نسبتهكبل يف املسال، ما يف اجلواهرك، فيه

ان كولو ، ال وأهل املروات أون اخلصم من كو ،م الأحمررة ى ون الدعوكت أن  بنيك ذلوال فرق يف

ًقاضيا معزوال   .م الأبينهما معاملة  أن مك علم احلا،ً

 وعن بعض، مكاملرواة يف جملس احل يذو حضارإحيث مل يوجبوا ، ايف منا وبعض العامةكسًخالفا لإل

حضار القضاة للخصوم من السرية إى والدليل الدال على توالمها خالف الفكو، جملسه إىل يستدعيهأنه 

املرأتني اللتني تنازعتا يف ى  عل)عليه السالم( علي رسالإ مثل ، وتقريرهم)عليهم السالم(وفعلهم ، القطعية

ومثل عدم  ،)١()عليه السالم(ما يف الوسائل يف �ب قضا� أمرياملؤمنني ك، ل واحدة منهماكادعته  طفل

) تاب الد�تك( ور يفكما هو مذك، )٢(رسل وراء املرأة فخافت وأجهضتأحيث ، ل عمرردعه عن عم

  . كغري ذل إىل ،رساله عليهاإ )عليه السالم( اإلمامحيث مل يردع 

حق  ال  أواألمرًوهل حيق له تعزيره مطلقا ملخالفة ، م جلبهكاحلاى ان علك عليه ىذا مل حيضر املدعإو

فال ّ وإال ،ان احلق عليه فالتعزيرك إذا يفصل بني ما أو ،ال عصيان هللا، ضيعصيان القا ألنه ً،له مطلقا

  . احتماالت ،تعزير

. )عوان السلطان وعزره مبا يراه � استعانًان امتناعه عصيا�كن إ( :قال يف اجلواهر

                                                







٢١٢

ره فأم )عليهم السالم (هو منصوب من قبلهم إذ ً،طاعة القاضي شرعاإلوجوب ، هذا غري بعيد: أقول

 ،ضاعة احلقوقإطاعة لزم ن واجب اإلكنه لو مل يوأل، ويشمل املقام ولو �ملناط، والرد عليه رد عليهم، ممرهأ

  .)١(نفسهمأى الناس مسلطون علن ويستدل �، حضرأيقول ال إنسان أن ل كلإذ 

البالد �مري  إىل ان يرسلكاخلليفة  أن يةسالمالقاعدة يف الدولة اإل ألن ،)عوان السلطان�(: وقوله

 ،ما يفهم من التواريخك، ومبعلم للقرآن والسنة، و�مني لبيت املال، وبقاض للقضاء،  العامةشؤوندارة الإل

مني بيت املال حلفظ أ و،اتبهكمينه وشاهداه وأوالقاضي له جالده و، عوانأمري له حرس وشرط وان األكو

  .  يرسل اخلليفة الوايل فقط وهو يرتب سائر املوظفنيوقد، تاب والسنةكواملعلم يعلم الناس ال،  الدولةأموال

ان شأنه �ديب كف يما جالد القاضأ، عوان الوايلأانوا يؤدبون بسبب كفاملخالفون ، حال أي ىوعل

  . التعزير أو للحد من العصاة املستحقني إليه من راجع

 أن والظاهر، مل حيضر عاقبه نإ أنه مكعلن احلاأ ،عوانولو �أل  عليهىمل حيضر املدع فإذا ،انكيف كو

  . ًيعاقبه مبا يراه صاحلا أن له

 أو ،ثالث مسرت داره إىل مل حيضرن إ أنه �بهى عل يبعث من ينادى استخفن إ :كقال يف املسال

  . ليهإجابه أاخلتم  أو السمر يوسأل املدع ن مل حيضر بعد الثالثإف، ختمت عليها

  ).مكر اليت هي للحافراد التعزيأحد أنه إ( :قال يف اجلواهر

  من  ألنه ً،م التعزير مبا يراه صاحلاكمنا للحاإو، كذلكوهو ، ال خصوصية له أنه ومراده

                                                





٢١٣

  ً.الذي يراه صالحاى نواع النهأل كليه شامل لك و،ركعن املن ي�ب النه

 من ما يف قصةك ـ مثل التعزير �لسوط والدرة، نواع التعزيرأ خمتلف )عليه السالم( علي ه فعليدويؤ

ما يف كوالصفع ، ما يف قصص متعددةكواحلبس  ـ امليضاةى  علأان يتوضكحيث  )عليه السالم( اإلماموقع أ

ما يف بعض ك، تسع صفعات حلق السلطان) عليه السالم( اإلمام فصفعه ًإنسا�قصة الظامل الذي صفع 

د يف وقت األوالن يبيع  �)السالمعليه ( و�ديده ،والتلويث يف املخررة للذي �م حتت فراش امرأة، التواريخ

رادوا عدم أصحابه الذين أشعث وتوبيخه األو ،)١(ما يف السفينة يف مادة الفراتك، الفرات إىل ذهابه

   .وغريها بواب احلدودأ مما جيده املتتبع يف خمتلف ك ذلريغ إىل ،تاب الغاراتك ما يفكتساويهم �لعجم 

 أن ًلما رآه صالحا هلذا الشأن جاز له بشرطكف، قامة العدلإو ركم جعل لردع املنكاحلان إ :واحلاصل

ًون حمرما شرعا بدليل خاصكيال  لب كعن ال املثلة املنهية حىت أو ،الز� �ا أو ،�مر �للواط بهن أ مثل، ً

  . تاب احلدودك ر�ه يفكما ذك، حيث ورد النهي اخلاص عنه، التعذيب أو ،العقور

، م عليهك وحًيالكقام عنه وأمل حيضر ن إ يم من ينادكعد اخلتم بعث احلان مل حيضر بإف: ويف القواعد

  . ًم عليه حال الغيبة ابتداءكن مل حيإو، م عليهكوح كن مل حيضر فعل ذلإف

   .ىانته )يل هناكم ويل املمتنع فيما امتنع منه الذي منه التوكاحلا ألن ولعله(: قال يف اجلواهر

   ان جرمهكن إ بل، شبهأ ليسد دينه وما هاعيبيع مت أن  جازكن مل يفد ذلإف

                                                





٢١٤

  الذين فرواني ببعض املنافق)عليه السالم( علي ما فعلهك، ال والعقوبة �دم دارهكًعظيما جاز له الن

   .)١(ما يف التواريخك، معاويةإىل 

ى دعامل إىل م مالهكرجع احلاأ ين تبني عدم استحقاق املدعإف ى،ت الدعوأجاء اخلصم ابتد إذا مث إنه

  .يعطاه للمدعأ وعليه مما أخذه يف غيابه

  

ًإذا كان الطرف صغريا أو جمنو� أو مريضا أو غائبا( ً ً ً(  

ان كن إ ف،ما أشبه أو ،غيبة أو ،مرض أو ،جنون أو ،عليه لصغرى ان عدم حضور املدعكمث إن 

ذا كو، م وليهكضر احلاحأ ،شبهأما  أو أتلف عينه أو ،سر زجاجهكما ى رم أنه عليهكى اشت إذا ماك، لطفولة

  . هلماماكيف ا�نون وال ينتظر 

وال وجه للتأخري ، وحقه يًن فيه مجعا بني حق املدعإف،  عن نفسهًيالكو حيضر أن فالالزم، ضيأما املر

  .يضاعة حق املدعإ ألنه ،يطيب حىت

فيه  ألن ً،يام عليه غيابكحّ وإال ،يله فهوكحضر و أو ن حضرإف، نكمأن إ مكويف الغائب خيربه احلا

  . حجتهى ذا جاء فهو علإو، ًمجعا بني احلقني

 يحيرر املدع م حىتكًان غائبا مل يعده احلاكلو  أنه ،ره الشرائعك يف ما ذشكال يعرف اإلكوبذل

  .ىخيف وفيه ما ال ،)ي احلاضرأ (األولوعدمها يف ) ي الغائبأ (والفرق لزوم املشقة يف الثاين، دعواه

قة يف الغائب وعدمها يف  مث املش،ني احملررة وغري احملررةفرق ب يً حقا فأتانكن إ ىالدعون إ :وفيه

مل ن إ ون من بيت املالكت أن فال يبعد ،ًان غائبا أم الكسواء  انت حلضورة مؤنةكمث إن ، ًلياكاحلاضر ليس 

  .فهي عليهّ وإال ًخر عدوا�ل مال اآلكأ إذا ماك، ن هو سبب تفويت احلقكي

فيشمله ،  عليه بعد عدم تقصريهىوال وجه لضرر املدع، نه املعد ملصاحل املسلمنيفأل ،األولأما يف 

  احتاج  إذا ًخصوصا، ضرر الدليل 

                                                





٢١٥

  .ثريةكمؤنة  إىل احلضور

  .  وحنوهال ضررنه السبب الذي أوجب ضرر نفسه فال يشمله دليل  فأل،وأما يف الثاين

املدينة اليت هو  أو حالته يف احمللةإان كمان �إلكن  �،حضار اخلصمإن عدم كمأن إ أنه ىمث ال خيف

ًعمروا املوجود يف  أن زيد يف بغدادكى  اشتً مثال،حضار ما عنده مل جيز اإلئ ليستربكقاض هنا إىل فيهما

فيقدم عمرو الشهود ، األمريبحث عن  أن ربالءكم كحا إىل م بغدادكتب حاكفي، ًربالء أخذ زوجته هنداك

، م بغدادكحا إىل ربالءكم كتب حاك يكوبذل، مةكاحمل إىل مضاء العاقدين والزوجنيملمضاة �وورقة القبالة ا

  . عليهىحجته ضعيفة أمام حجة عمرو املدع أو ،حجة عنده فريد ادعاء زيد الذي ال

  .م عليها يف املقامكحا  الاليت ،نفسهمأى لقاعدة تسلط الناس عل، حضاره حينئذإمنا مل جيز إو

  . حيضر هو أن مة بدونكاحمل إىل  عليه الشهود والقبالةىرسل املدعأ إذا لد الواحدذا يف البكو

  

  ))إذا كان الطرف امرأة((

، جمالس الرجال إىل من عاد�ا الربوز حلوائجها ولون إ يأ، امرأة برزةى عل ياملدعى لو ادعمث إنه 

انت خمدرة كن إ أما، ني الرجل حينئذالفرق بينها وبى  عليلال دل إذ ،فحاهلا حال الرجل يف لزوم حضورها

 مل ،ما أشبه أو صلة رحم أو ز�رة أو محام أو عزاءك ،لضرورة ن اتفق خروجهاإو جمالس الرجال إىل ال خترج

ليها من يثق به ليأخذ إم ك بل بعث احلا،ان دليلهم العسر واحلرجكو، ره غري واحدكما ذكلف احلضور كت

  . ًان حسناك ذهاب القاضي بنفسه أو سال قاضرإن كمأن إو، أدلتها يف رد اخلصم

  .ان احلضور أهم من العسر قدم عليهك إذا نعم

ن قيل �حلرمة يف إو، تسفر وجب أن ىم هلا علكمعرفة احلا أو ،عليها أو ،ذا توقفت الشهادة هلاإو

   حلضور أو ،مل تتوقف ملعرفتها من صو�ا إذا أما، مهية يف املقام لأل،شف الوجهك



٢١٦

  . شفكمل ترد ال إذا شف الوجهكن قيل حبلية إو، هم يعرفا�ا مل جيبريغ أو  من أقر�ئهاشاهدين

ال �س  :)عليه السالم( األولاحلسن  بوأقال له نه إ ،بن يقطنيى بن عيس ففي خرب جعفر

نها ال تعرف بعي أن فأما، حضر من يعرفها أو عرفت بعينها إذا ،وليست مبسفرة  املرأةإقرارى �لشهادة عل

   .)١(ليهاإتسفر ينظروا  أن ها دونإقرارى وعل، يشهدوا عليها أن فال جيوز للشهود وال حضر من يعرفها

وهي من وراء ، املرأةى يشهد عل أن يف رجل أراد، )عليهما السالم(علي احلسن بن  إىل تب الصفاركو

ال جتوز  أو ،المهاكوهذا  كهد�ا فالنة بنت فالن اليت تشأشهد رجالن عدالن  إذا ،المهاكالسرت ويسمع 

   .)٢(تتنقب وتظهر للشهود: )عليه السالم(فوقع  ،تربز ويتبينها بعينها له الشهادة عليها حىت

  

  )) ا�م الشهود �لزورإذا((

 أو حضرمهاأعداه وأ ً،حدمها عليه زوراأ أو  شهدا،حدمهاأ أو الشاهدينن إ :مكولو قال اخلصم للحا

وقد ، كذلى يقيم البينة عل أن نكن متإف، طولب �لبينةّ وإال ،فهوى حدمها مبا ادعأ  أون اعرتفاإ ف،حدمهاأ

 للمناط ،بيت املالى ان علك ئاخطأن إو، تعمدان إ ما أشبه ضمنا أو عضو أو ان تلف بشهاد�ما مالك

  .احملسنني من سبيلى وما عل، �ما حمسن وأل، القضاةأيف خط

ون احلال كي إذ ً، وال عضواًني مل يضمنا ماالاألولق الشاهدين طبى قام شاهدان آخران عل إذا نكل

ذب ال كتعمدمها يف ال إذ ،�ما تعمداأن اعرتفا إو، جانب شاهدين عدلني إىل شهادة شاهدين فاسقنيك

  .ينخريوجب عدم احلق الثابت �لشاهدين اآل

مث اعرتفا ، طعت يدهققة و فأخذت منه السر،سرق أنه ن شهد اثنانإ ف،من غري فرق بني املال والعضو

  ن اخرآ فقام ،ذ�ك�ما �

                                                







٢١٧

  إذ، وال تؤخذ منهما دية اليدً، وال تقطع يدمها قصاصا، الشهادة مل يؤخذ منهما املالكبنفس تل

ى  عل،ذبكمها �ل قراأن إو المهماكصحة ى شهد اثنان عل إذا ماكفهو ، نياألولرون استحقاق كلثانيان ينا

تقص  له حىت خريني ال يدام الشاهدين األيوحني ق، عرتافهماة �ًدا بريئ يما قطعاإ�حيث ، �مل يف املسألة

  .  فتأمل،كطلب ا�ين عليه ذلن إ  فالالزم قطع يدمهاً،حدا

  

  ))إذا ادعى شخص على القاضي((

ن كولو مل ي، قاض آخر أو إىل ،اخلليفة العادل إىل  رفع،القاضيى حد من الرعية علأى ن ادعإو

 علي ومراجعة ،)صلى هللا عليه وآله( النيب على صاحب الناقةى ويدل عليه دعو، قبل ي من ذًمنصو�

مام أالناس  يقاعدة تساو إىل ضافة�إل، كغري ذل إىل ،شريح إىل  مع سارق درع طلحة)عليه السالم(

  .  الشامل للقاضي والوايل وغريمهادلة األإطالقو ،)١(القضاء

  

                                                





٢١٨



٢١٩

  

  فصل

  مكيفية جملس احلكيف 

  

  : وفيه مسائل

  

  ))التسوية بني اخلصمني((

  : وهي سبع القاضييف وظائف : قال يف الشرائع ):١مسألة (

  . مكنصات والعدل يف احلالم واإلكالتسوية بني اخلصمني يف السالم واجللوس والنظر وال: األول

  . ذن يف الدخول وطالقة الوجهاإلكرام كنواع اإلأ من كوغري ذل: وقال يف اجلواهر

  .  بينهما يف العدليةوجوب التسوى  والضرورة علمجاعبل اإل،  وال خالفإشكال ال: أقول

   .)١(موا �لعدلكحت أن متم بني الناسكذا حإو: قال سبحانه

  .)٢(ىقرب للتقوأاعدلوا هو : وقال سبحانه

. �ت والروا�ت املستفيضةغريمها من اآلإىل 

                                                







٢٢٠

، األول إىل ب الصدوقان ذه،استحبا�ا أو قد اختلفوا يف وجو�اف، رها الشرائعك ذاليت يةما التسوأ

فاية ك والروضة والكونسبه يف املسال،  املختلفري واحملقق والفاضل يف غية النهايحصر و أوهو ظاهر

  .ذا يف املستندك، املشهور إىل واملفاتيح واملعتمد

املراسم  إىل رامةكه مفتاح الونسب، االستحباب إىل وذهب احللي والديلمي والفاضل يف املختلف

  .املوافق للسريةنه إ :ختاره هو وقالا و،والغنية وا�مع وشيخه

ى  عن الر�ض الفتوىكح أن اجلواهر بعد إليه وهذا هو الذي ذهب، فاية الرتددكوعن ظاهر ال

  .املشهور إىل ونسبه، �لوجوب

  : استدل القائل �لوجوب جبملة من الروا�ت

 ك بوجهنيمث واس بني املسلم: هيلك لشريح يف خرب سلمة بن )ه السالمعلي( علي مثل قول

   .)١(ك من عدلكوال ييأس عدو، ك يف حيفكيطمع قريب ال  حىتك وجملسكومنطق

املؤمنني  مريأعن ، )عليه السالم( عبد هللايب أعن ، وينكعن الس،  والفقيه والتهذيبايفكواه الروما 

   .)٢(ويف ا�لس ويف النظر شارة�لقضاء فليواس بينهم يف اإل يبتلمن ا: قالنه إ ،)عليه السالم(

   .)٣(بينهم فليساو :قالأنه ّ إال ،)صلى هللا عليه وآله(عن النيب ، ورواه الصدوق

 )عليه السالم(املؤمنني   قال أمري:)عليه السالم(  أبو عبد هللاقال:  قال،احلليببن علي هللا  وعن عبيد

   كفتكحفظتهن وعملت �ن ن إ ثالث :بن اخلطاب لعمر

                                                









٢٢١

: قال ،)عليه السالم(احلسن  �أ�  هي وما:  قال، شيء سواهنكتهن مل ينفعكن ترإو، ما سواهن

محر  والقسم �لعدل بني األ،تاب هللا يف الرضا والسخطكم بكحل وا،القريب والبعيدى قامة احلدود علإ

   .)١(بلغتأجزت و أولعمري لقد:  قال،سودواأل

شارته إ�لقضاء بني املسلمني فليعدل بينهم يف حلظه و يمن ابتل: كيف املسال يوالنبوي املرو

   .خراآلى يرفع عل أحدمها ما الى وال يرفعن صوته عل، ومقصده

ّ إال يضاف خصم أن )صلى هللا عليه وآله(النيب  ي� : من)عليه السالم(املؤمنني  وقد تقدم عن أمري

   .)٢(ومعه خصمه

  حىت،ليهماإالنظر  بني اخلصمني حىت يتساو أن كجيب علي أنه اعلم: )عليه السالم( ويف الرضوي

   .)٣(الثاين إىل ك من نظرأكثرأحدمها  إىل كون نظركي ال

حيايب القاضي أحد اخلصمني  أن ى�نه إ ،)صلى هللا عليه وآله( عن رسول ،سالموعن دعائم اإل

   .)٤(عن تلقني الشهودى و�، وحضور الذهن، ثرة النظركب

ن أو، خصم دون خصم إىل يدع التلفت أن مكللحا ينبغي: ان يقولكنه إ ،)عليه السالم( علي وعن

ًوال يدع خصما يظهر بغيا عل، يقسم النظر فيما بينهما �لعدل    .)٥(صاحبهى ً

                                                













٢٢٢

�ا من أاب ولفاظها االستحبأصرف من املنأن ّ إال ان فيها ما هي حجةكن إالروا�ت و: أقول

  . داباآل

سبيل ى  علكبل الظاهر عدم حتقق ذل( :الوجوبى ون الشهرة علكبعد مناقشة يف  قال يف اجلواهر

ًخصوصا يف مثل عبارة الصدوقني التابعة للتعبري مبا يف النصوص غالبا، الوجوب صول وحينئذ فقطع األ، ً

 إضافة�ا يف ى ما مسعت الفتوك، راهةكوالرادة ضرب من الندب إاملعظمة مبثل هذه النصوص املنساق منها 

 ال، حوال القاضيأداب يف رادة بيان اآلإًخصوصا مع ظهور خرب سلمة يف ، لكأحد اخلصمني مش

منهما يف  ية سيما مع عدم التساو احلقيقية وصعوبة املساوا،حمل البحثخصوص املتخاصمني الذي هو 

  . خلإ )١()مقتضاها

 ظاهر يف )حىت (: يف خرب سلمة)عليه السالم(ن قوله إالستحباب فبل الظاهر من بعض الروا�ت ا

  . كاملقصود ذلأن 

حد بلزوم أمل يقل  إذ ،ظاهر يف االستحباب) وحضور الذهن (: يف خرب الدعائم)عليه السالم(وقوله 

  .  فتأمل،يف حضور الذهن يالتساو

  . يه علمجاعبل ظاهرهم اإل،  فيهة وال خالف يف عدم وجوب التسويإشكالفال ، أما امليل القليب

 :)عليه السالم( عن الباقر ،وحلسن الثمايل، ان للرواية املتقدمةكمفضل مع اإلأ أنه  يفكال ش، نعم

فغسليين ّمت أ� إذا :فلما حضره املوت قال المرأته، سرائيل قاض يقضي �حلق بينهمإان يف بين كنه إ 

 كت بذلثك مث مكفلما مات فعلت ذل، ً سوءاترين ال كنإف، وجهي يوغط يسريرى عل وضعيين، فنيينكو

ان كفلما ، ك ففزعت من ذل،هي بدودة تقرض منخره فإذا ،ليهإشفت عن وجهه لتنظر كا مث إ� ً،حينا

  : قالت ، ما رأيتكفزعأ: فقال هلا، �ها يف منامهاأالليل 

                                                

 



٢٢٣

ومعه   أ�ين، فالنكمن أخيّ إال يتان الذي رأكنت فزعت ما كلئن : قال هلا، أجل فقد فزعت

ان احلق كفلما اختصما ، صاحبهى اللهم اجعل احلق له ووجه القضاء عل: قلت، ّيلإفلما جلسا ، خصم له

ان معه كت ملوضع هواي يصابين ما رأأ ف،صاحبهى  فوجهت القضاء له عل، يف القضاءً بيناك ذليتورأ، له

   .)١(موافقة احلق

هذا  :ما رواه اخلاصة والعامةك ،يف القسم بني نسائه  يقول)لهصلى هللا عليه وآ(ان رسول هللا كوقد 

 ولن تستطيعوا: ما قال سبحانهك ، وفسروه �مليل القليب،)٢(كملأعلم مبا ال أنت أ وكملأفيما  يقسم

  .)٣(تعدلوا بني النساء ولو حرصتمأن 

ان كاضي ال يرجح مالق أن  مبعىنً،ون جلوس اخلصمني متساو�كي أن الواجب أو فضلاألن إ نعم

ًاستحبا�  أو ًالقاضي وجو�ى عل أن ىفال دليل عل جلسا مها متفاوتني إذا أما، خران اآلكمى أحدمها عل

  .افرينك أو ا� مسلمنيك إذا ا�لس يجعلهما متساو

 ون املسلمكي أو ً، واملسلم قاعداًافر قائماكون الكي أن  جازًافراكخر ًحدمها مسلما واآلأان كأما لو 

 ويف املستند ال أعرف فيه ً، واحداً قوالكذلكنه إ ويف الر�ض،  قال يف اجلواهر بال خالف،ًمنزالى أعل

  ً.أيضا مجاعونقل عليه اإل، ًخالفا

 ىعلي  يعلو والسالماإلبل ظاهر ،  التساوي عنهأدلةانصراف  إىل ضافة �إلكذلى ويدل عل

فار لعلهم كالى ديب علن الشارع أراد الضغط األأو ،)ه وآلهصلى هللا علي(ما ورد عن رسول هللا ك، )٤(عليه

   خذها �جلزية و�،يرجعون عن غيهم

                                                





 





٢٢٤

عليه ( علي  عنك ما رواه املسال،واملقام منه، كغري ذل إىل م �لنجاسةك و�حل،وهم صاغرون عن يد

ًا جللست مسلم يان خصمكلو :  وقال،يف درع يومة له مع يهودكجلس جبنب شريح يف حنه إ )السالم

   .)١(تساووهم يف ا�لس ال:  يقول)صلى هللا عليه وآله(ن قد مسعت رسول هللا كول، كمعه بني يدي

 ً،أيضاغريه  إىل ىيتعد أو  ��لسكوهل خيتص ذل .ضعف اخلرب منجرب �لعملن إ( :قال يف املستند

صل استقواه بعض املعاصرين لأل و،ليه ذهب والدي يف املعتمدإو، ما اختاره يف الروضة كيالظاهر التعد

  .  وتبعه اجلواهر وغريه،)٢()م التبادركواختصاص النصوص حب

انت ك إذا ليهاإمل ينظر ّ وإال ،ن أحدمها امرأةكمل ي إذا هو إمنا ،يف النظر يما تقدم من التساومث إن 

  .ونه موضع اال�ام والريبةكو، راهةكقل من الأال  ألنه ،سافرة

 )عليه السالم( علي رامكإمن  ي للمناط يف ما رو،الولد يف ا�لس وحنوهى الوالد عليقدم  أن يبعد وال

  .ًضيفا عنده حيث وردا،  من الولدأكثرالوالد 

  . للمناطكيبعد ذل  ال،كتايب واملشرك وال، واملؤالف واملخالف،وهل جيوز التفاوت يف املؤمن والفاسق

  . سهلاألمرف بابن قيل �الستحإو ى،قيل بوجوب التساو إذا هذا

  .طالقبل اإل، ان النزاع بني مجاعة ومجاعة عوملت اجلماعتان معاملة الفردين للمناطكولو 

  . ناها خوف التطويلكخر ترأ واملستند وغريمها فروع كويف املسال

  

                                                



 



٢٢٥

  

  ))ال يلقن احلاكم أحد اخلصمني((

ن أك، خصمهى فيه ضرر علحد اخلصمني ما أيلقن  أن مكجيوز للحا ال :قال غري واحد ):٢مسألة (

الوفاء ى ال دعو، القرض عليهى ار يف دعوكناإل أو ،�اى ن يف نفسه الدعوكصحيحة مل يى يعلمه دعو

  .خصمهى يهديه لوجوه احلجاج الذي يستظهر به عل أن وال جيوز له، قراراملقتضية لإل

  .ي لسدهاوقد نصب القاض،  يفتح �ب املنازعةكن ذلواستدل له يف الشرائع وغريه �

  .ظاهر الوفاقبما استدل له يف املستند ك

حيايب القاضي أحد  أن ى�نه إ :)صلى هللا عليه وآله( عن رسول هللا ، عن الدعائم،كويف املستدر

  .)١(ن تلقني الشهودعو�ي ، وحضور الذهن، ثرة النظركاخلصمني ب

  .مثاإلى انة علعإان كنه رمبا أو، يةنه خالف التسورامة �كواستدل له مفتاح ال

ون كي ولو فرض وجوده يف بعض املواضع ال، فتح �ب املنازعة أنه نسلم ال إذ ،ىخيف ل ما الكويف ال

الفاضلني كمجلة خاصة من الفقهاء  ّالإر املسألة كيف ومل يذك ،والوفاق غري موجود، عمخص دليل األاأل

ونقل املستند جنوح بعض  ،يرديبلواز األاجل إىل ومال ،يولذا قائل به السبزوار، خرآوالشهيدين وبعض 

  . رامة وغريهمكومفتاح ال، ولذا مل يدع الوفاق اجلواهر، اجلواز إىل معاصريه

  بقرينة،ةهراكظاهره ال ،فيما أعلم ر أحد من الفقهاء لهكوعدم ذ، ًأما احلديث فمع ضعفه سندا

  .)حضور الذهن(

 قد عرفت كنأ �حلل وهو ً:و�نيا، ليهماكمبا لو علم  :ًفريد عليه النقض أوال، ونه خالف التسويةكأما 

  . وتنبيه الغافل رشاد اجلاهلإون من �ب عون الضعيف وكبل قد ي ،ل شيءكيف  يعدم وجوب التساو

                                                





٢٢٦

 خص ال فاأل،كذلك حواليف بعض األ أنه ولو فرض، مثاإلى عانة علإ أنه عدم تسليم ومنه يعلم

، ن املناقشة يف حترميه عليهكمأ يف القاضي إمجاعن كمل ين إ( : اجلواهرولذا قال يف، عماألى  علًون دليالكي

  .المهكآخر  إىل ) عن غريهًفضال

  . وهللا العامل،  جوازهاألصلف، غريهى  يف عدم احلرمة علإشكالفال ، قيل �حلرمة يف القاضيمث إن 

مل يلقنه ضاع  إذا نهأو، ق لهاحل أن م يعلمكان احلاك إذا  يف جوازهإشكالفال  قيل �حلرمةمث إن  ،هذا

ة ليست نبي إىل رده احتاجى اعرتف �لدين وادع فإذا ،ًزيدا رد دين عمرو أن علم إذا ماك، حقه وبطل الواقع

ويدل ، البينة إىل احلق يحيتاج مدع حىت، حق له علي ال: يقول أن فيعلمه، ً منه املال �نيا، فيؤخذعنده

  . ما أشبه أو ون مورد التهمةكيحيث قد ، م بعلمهكم احلاكلويته من ح أواجلوازى عل

ًلقنه حراما فرضا سقط عن العدالة إذا مث ، ضررهى ال دليل عل إذ ،مهك يف حكن اشتبه مل يضر ذلإو، ً

  . عدمهاألصلف

 يف حمضر إنسانلقنه  إذا أما، كلوحدة املال، يلقنهنسان أن يقول إل أن م التلقنيكن يف ح أوالظاهر

  .منه ومسمعى ان مبرأكن إو، ك ذلم مل يضركاحلا

  .ان فيه تعليمهكًتا� كعطاه أم التلقني ما لو كويف ح

 الشامل طالق من اإل، يف التلقني احملظور احتماالنًونه داخالكففي ، لقنه خارج جملس القضاء إذا أما

  . ومن االنصراف، له

  



٢٢٧

  

  ))إذا سكت اخلصمان((

 ،ماكلم املدعي منكليت أو لماكت: يقول هلما أن ههل يستحب ل، ت اخلصمانكس إذا ):٣مسألة (

ره الشرائع كما ذك، ك�مر من يقول هلما ذل أن و�ما بسبب هيبتهكس أن  ولو أحس منهما.ماكأحدأو 

  .وغريه

  .الدليل إىل ن االستحباب أمر شرعي حيتاجإف، االستحبابى لعدم الدليل عل، ال يستحب أو

 وهو أمر مرغوب ، املؤمنني واحلسم للنزاع بني،الربى عانة علب اإلمن �نه إ قيلّ إال إذا ،احتماالن

صالح ذات البني خري من عامة الصالة إ: )صلى هللا عليه وآله(وقد قال ، صالحإهو مقدمة  إذ ،فيه

  .  مستحبًأيضاحضور جملس القضاء  إىل ن دعوة املتنازعنييقال � أن  لزمكذا قيل بذلإو ،)١(والصيام

وما يف ، خرحياش اآلإيواجه �خلطاب أحدمها ملا يتضمن من  أن رهك ي:وجه قوهلم ومنه يعرف

   .ىانته ،)مناف لوجوب التسوية بينهماأنه (  منكاملسال

ن إو، ل خالف الواجب حمرمكن إف، ًحدمها حمرماأ إىل ان توجيه اخلطابكانت التسوية واجبة كذ لو إ

  ً.ه مستحباروكوخالف امل، ًروهاكن خالف املستحب مكمل ي

بل املتجه ،  بينهما حبيث يشمل الفرضيةوجوب التسوى نه ال دليل علل عليه اجلواهر �كشأ

  . ومة لهكرادة احلإو إليه املتقني الذي يظهر منه امليلى االقتصار عل

ل يف أصل اكش قد عرفت اإلكنكل، كن ميل وحنو ذلكن مل يإو، ك التسوية شاملة لذلأدلة: أقول

  . مكيف غري العدالة يف احلوجوب التسوية 

                                                





٢٢٨

ونقل عن ، لماكت أو يلم املدعك يت:امم هلكيقول احلا أن ر املستند استحبابكنأفقد ، انكيف كو

احتشامه  أو ون احلياءكوعن والده يف املعتمد االستحباب لو عرف ، ال يقول �الستحباب أنه ظاهر احللي

  . وليس ببعيد: مث قال، ًمانعا هلما عن املبادرة

  



٢٢٩

  

  ))استحباب الرتغيب يف الصلح((

ن يستحب كول،  لزمه القضاءًم واضحاكان احلكترافع اخلصمان و إذا :قال يف الشرائع ):٤مسألة (

  .م بينهماكاملناجزة حّ إال ن أبياإف، ترغيبهما يف الصلح

  .كً خاصا لذلًن مل أجد دليالكل،  الشارحانكذلى وقرره عل

استحباب ى  علليد ال، حكامالصلح سيد األون كأو  ،)١(الصلح خري: وقوله سبحانه

  .ترغيبهما يف الصلح

ى يدل عل ال، وما أشبه )٣(ن تعفواأو: وقوله ،)٢(ن تصدقواأو :قوله سبحانه أن ماك

   .يقال �لتالزم العريفأن ّ إال ،م �لصدقة والعفوكيرغب احلا أن استحباب

 ماك، نكمل ي إذا أما،  جمال للصلحكان هناك إذا هو  إمنا يف الصلحفاستحباب الرتغيب، انكيف كو

 أو ،ادعيا زوجية امرأة إذا ماك، ًن املسألة تتحمل صلحاكمل ت أو ،ان يف الصلح تفويت حق الصغريكإذا 

  .فال جمال للصلح ،ومها اختان ادعتا زوجية رجل

ً صلحا اصطالحانه ليسكل ى، الدعوكمدعي الباطل يرت أن يراد به يف الفرع الثاينأن ّإال  ً .  

ًم واضحا الذي كان احلك إذا  مباك مل ينحصر ذل،قلنا �ستحباب الرتغيب يف الصلحن إ مث الظاهر

  .م غري واضحكان احلكن إو بل الرتغيب مستحب، ره احملققكذ

له فسخه  أن فالظاهر، غنب يف الصلح أنه  أحدمهاكبعد ذلى  مث ادع،ولو رغبهما يف الصلح فتصاحلا

 أن ان يزعمك أنه حدمهاأى مث ادع، النصفى دار وتصاحلا على مها علاان دعوك إذا ماك ى،الدعوعادة إو

 إذا روا يف �ب خيار الغنب جر�نه يف الصلحك وقد ذً،ألفاى �ا تسوأمائة وتبني له يف احلال ى الدار تسو

ًان غبنا خارجا عن حدود املقصود يف الصلحك   . الغنب يمدعى دعو إىل يستمع أن مكاحلاى فعل، ً

                                                









٢٣٠

  

  ))البدء �ألول فاألول((

مل يدل  إذ ،وجه االستحبابى  علكوذل، األول فألول �أورد اخلصوم مرتتبني بد إذا ):٥مسألة (

  .سبيل اللزومى ن احلق ليس علكل، املقدم أحق ألن منا نقول �الستحبابإو، كوجوب ذلى دليل عل

  . وجه مل يعرفه فيه خالفى لهم علكروه كذ أن  بعد فلداللة العرف ولدليل التسامح،أحق أنه أما

ن كن حق مل يكن مل يإو،  مسلمئحق امرى يتو اللقاعدة ، فهو واجب ان حقكن إ :يقال ال

  . استحباب

فللتسامح  حق أنه أما،  والعيادة وما أشبهسالمحق اإلك، هو حق فضل وليس حبق وجوب: نه يقالأل

  .)١(مكمرأونظم : )ليه السالمع(ويشمله قوله ، يف السنن وللعرف

القضاة يقدمون  أن ىن من حضر حماضر القضاء يرإف، بل والسرية، صلواجب فلألبليس  أنه ماأو

  . ًان الثاين جاء أوالكن إو، ثقلاألى خف مؤنة علاأل

ى عل ً،ن جاء أوالإو األوللو قدم  أنه بل الظاهر، تستغرق دقيقةى خرأ و،ستعرق ساعةتى دعو ًمثال

  . فتأملاألولويف مثل هذا مل يعلم استحباب تقدمي ، خفًان تضييعا حلق األكثاين ال

فالقرعة ، ًجائوا معا أو ً،يهما جاء مقدماأ أن علم التعاقب ومل يعلم أو ،ن مل يعلم التقدم والتعاقبإف

  . وجو�اى ال دليل عل إذ ،سبيل االستحباب ال الوجوبى نها علكل، لكل أمر مشكلأل�ا 

  ، سد للتهمةأل�ا و، الذي قد تقدم استحبابه يالقرعة توجب التساون مث إ

                                                





٢٣١

  : احتماالن ،بعضها أو ل دعاويهكفهل تقدم ،  له دعاوييءان املقدم يف ا�ك إذا مث

  . دعاوي أو ،واحدةى انت له دعوكسواء ، مقدم ألنه :األول

  .خرينتضييع لوقت اآل ألنه :والثاين

ًان تضييعا عرفاكيفصل بني ما  أن وال يبعد وبني ، ال يوجب التضييع ما أو ،واحدة لهى فتقدم دعو، ً

  . ل دعاويهكن فتقدم كما مل ي

  .القرعة يف حال االشتباه إىل م �لنسبةكاحل ومنه يعلم

ان له كن إف، واحدةى يقدم يف دعو إمنا القرعة أو املتقدم �لسبقمث إن (: قول اجلواهر أن ومنه يعلم

ال وجه لتقدميه يف  إذ ،حمل نظر )غريه أو  عليهى املدعكانت مع ذلكسواء ، لس آخرغريها حضر يف جم

  . خرينًن تضييعا حلق اآلكفيما مل ي،  دليل التقدمي للمقدمإطالقواحدة بعد ى دعو

 أنه  يفكلما شك إذ ، يف احلقوقاألصلما هو ك، سقاطهإًان حقا جاز للمقدم كملا  التقدميمث إن 

  . احلق يف أمثال املقامى م ز�دة علكاحل ألن ، الثاينصلاألان كحق  أو مكح

 إىل وهو �لنسبة، الثالث إىل الثاين �لنسبةك ،غريهى ل سابق علكيف  الم يف السابق �يتكالمث إن 

  .لك لوحدة الدليل يف ال،ذاكوه الرابع

 ،عمروى رع يف دعوفهل يبطله ويش، ثناء تقدم عمروفظهر يف األ، ولو زعم تقدم زيد فشرع يف دعواه

يف أصل مسألة   ولذا قال اجلواهر،سبيل االستحبابى  عل أن األمرن ما يسهل اخلطبكل، كالظاهر ذل

صل ن قد يناقش فيه لألكل، حكام هذه األةظاهر عبارة الشرائع وغريه وجوب مراعان إ( :التقدمي للسابق

   .ىانته )كوغريه فيتجه له التخيري يف ذل



٢٣٢

ان كس �ن كويف الع، جاءا مرتبني اثننيى على ادع إذا ،ييف املدع يور جيركم املذكمث هل احل

  . ما تقدمطالق إل،كالظاهر ذل ، واحدإنسانى اثنني عل ياملدع

ى على  قدم الدعو، مث جاءا مرتبنيًوجاء أوال، خالدى على ودعو عمروى على ان لزيد دعوكفإذا 

  .خالدى دعواه على عمرو عل

  . ًشهود قدم الشاهد الذي جاء مقدماى ان للدعوك فإذا ،كذلكم الشاهد كحون كي أن بل ال يبعد

تساويهما يف الفضيلة  أو ،همي تقديةمل يبعد أفضل، شبهأما  أو ًمريضا أو ًان املتأخر ضعيفاكلو مث إنه 

  . وهللا العامل، كولغري ذل ،)١(ةعون الضعيف صدق :)صلى هللا عليه وآله( لقوله أو ً،حلقه عرفا

  

                                                





٢٣٣

  

  ))إذا بدأ أحدمها �لدعوى((

فيشمله ، مزاحم سبق فيما ال ألنه كوذل ،أوىلفهو  ىأحد اخلصمني �لدعوأبد إذا ):٦مسألة (

  . رسلوه ارسال املسلماتأولذا ، حضور جملس القضاء إىل ر�ه يف تقدمي من سبقكالدليل السابق الذي ذ

منا إو، كلم غريكيت ت حىتكاس:  لهيقول أن مكفللحا، صلوجه الوجوب لألى  علكليس ذل نعم

  .دبيته له خالف األكفتسّ وإال ،هما أشب أو ىفضل �لعلم والتقو أو رب يف الطرفك لكم ذلكيقول احلا

ما يف املستند وعن السيد كبال خالف ، ميني صاحبهى مسع من الذي عل ،ىًولو ابتدءا معا �لدعو

   .يكما حك، كذلى  علمجاعوالشيخ اإلى املرتض

 ى قض)صلى هللا عليه وآله(رسول هللا ن إ :)عليه السالم(عن الباقر ، ستدل له بصحيح ابن مسلموا

   .)١(يقدم صاحب اليمنيأن 

ن عن كقاض ف أو وال إىل تقدمت مع خصمإذا  :)عليه السالم(عن الصادق ، وصحيح ابن سنان

   .)٢(ميينه

  . خبارهمأ الفرقة ومجاع �كاستدل لذلنه إ وعن اخلالف، رواية أصحابنا إىل وعن املبسوط نسبته

 أن ىل إكخصمون عن ميني كت أن م فانظركحا إىل متكحتافإذا  :)عليه السالم( ويف الرضوي

  .كميني خصمى عل يللذى فالدعو، ًادعيا مجعيافإذا  :قال

 ومن عليه عسر، يتضرر ومن يتضرر �لتأخري ومن ال،  ومريض وصحيح،ولو اتفق مسافر وحاضر

   حقأ ألنه كوذل، ًان �نيا يف احلضوركن إو، األولقدم ، كذلكومن ليس 

                                                







٢٣٤

 ال قال ،الشارع قدم ذا احلق وهو موضوع عريف ألن ،ذا ثبت احلق العريف ثبت احلق الشرعيإو، ًعرفا

الم حق السك، ًروهاكه مكهالإان كّ وإال ً،ه حراماكهالإان كًان احلق الزما ك فإذا .)١( مسلمئحق امرى يتو

   .كذلى ما يدل علوقد تقدم يف بعض املسائل ، وحنوه

ولو اتفق مسافر (: ولذا قال الشرائع، ان يتضرر �لتأخريك إذا المهم يف املسافر ماك أن ومنه يعرف

ذا املرأة اليت تتضرر كو: ضاف اجلواهر قولهأو، )ًحدمها فيقدم دفعا للضررأوحاضر فهما سواء ما مل يتضرر 

  .تها�لتأخري عن بي

يف  مىن إىل سامةأ النساء مع )صلى هللا عليه وآله(من بعث رسول هللا  تاب احلجك يفما تقدم ويؤيده 

  .)٢(الفجر إىل الليل فلم يبقهن

  . كغري ذل إىل ،)٣(يتاماتقوا هللا يف الضعيفني النساء واأل: )صلى هللا عليه وآله(وقوله 

  .كذلكمريض  أو يصرب  من معه طفل الكذلكو، حق �لسبقأون كمن مع املرأة ي أن ومنه يعلم

  .ًمها ضررا للمناطأكثرب ضرر قدم  صاحا�كلو  أنه منه يعلم أن ماك

، ذا يف الشرائع واجلواهرك ،قبلهى بطال دعوإ أو ،سقاط حق بعد ثبوتهإيشفع يف  أن مكره للحاكوي

  . سم والسرائر عدم جواز الشفاعةامل واملراكن يف املستند عن املفيد والنهاية والكل، وتبعهما آخرون

   .)٤(ذنه�ّ إال  مسلم وال غريهئوال يشفع يف حق امر: وفيها، وينكودليلهم رواية الس

                                                











٢٣٥

صلى هللا (عن رسول هللا ، عن الدعائم، كواستدل له اجلواهر مبا رواه املستدر، راهةكمث رجح املستند ال

 تسألين حاجة سامة الأ� : ليهإجة لبعض من خاصم وقد سأله حا، سامة بن زيدقال ألنه إ ،)عليه وآله

   .)١(فيها شفاعةن احلقوق ليس إف، جلست جملس القضاءإذا 

، انت شفاعة حسنةك إذا بل، راهة أقربكفالقول �ل،  وسند الثايناألولضعف داللة ى خيف ن الكل

  . )٢( منهان له نصيبكمن يشفع شفاعة حسنة ي: فقد قال سبحانه، راهةكفالظاهر عدم ال

  . � شافعأإمنا  : لربيرة)صلى هللا عليه وآله(وقال رسول هللا 

  . وهللا العامل، مناط الثاين يشمل املقامك األول إطالقو

  

                                                







٢٣٦



٢٣٧

  فصل

  ىيف املسائل املتعلقة �لدعو

  

  ))إذا كانت الدعوى جمهولة((

رة ك التذإقرار والتحرير ويسدرإوأبو الصالح وابن زهرة ومحزة و ذهب مجع منهم الشيخ :)١مسألة (

  .انت جمهولةك إذا ىتسمع الدعو نه ال�، والدروس وغريهم

 واملقتصر كشف الرموز واملسالكرشاد والروضة وا�مع وتعليق النافع وًخالفا للقواعد والنافع واإل

  .تسمع:  فقالوا،فاية واملختلف واملفاتيحكوال

  . وظاهر احملقق يف الشرائع التوقف

 ىجاب املدعأم �ا لو كام احلكوهو ح ،ىمبا يف اجلواهر وغريه من انتفاء فائدة الدعو: لواستدل لأل

  .عليه بنعم

  :االستدالل املتقدمى يرد عل إذ ،الثايناألقوى و

  . قرار الدليل آت يف اإلكنفس ذل أن  مع، ��هولقرارروا صحة اإلك�م ذإ ف،قرار �لنقض �إل:ًوالأ

   .ًفرس مثال أو هل هو ثوب، وال يعلم ما هو، زيد شيءى ن له عل الذي يعلم �ماذا يفعلنه إ ً:و�نيا

ذا مل إو، خاف واعرتف إليه وجه اليمني فإذا ،كر ذلكقد يعلم املن إذ ،نسلم انتفاء الفائدة ال: ًو�لثا

   أو ، قاعدة العدلإجراء أو ،ن التصاحلكمأيعلم 



٢٣٨

ل من ثوب والفرس كان ك إذا ماك، ن علم قيمتهكل ا هومل يعلم م إذا يالقيمة يف املثل إىل الرجوع

  . مائةى يسو

ما يظهر ك، انت جمهولةكن إمساعها وى طبقوا علأ�م إف، وصيةى انت الدعوك إذا النقض مبا: ًورابعا

  . لما�مكمن 

 أن �ن علم، رجل جمهول يف الزوجني أو ةمرأة جمهولاى على انت الدعوك إذا النقض مبا: ًوخامسا

، هذا أو هذا ولده أن ن علمأك، والد جمهول أو ولدى عل أو ،خوهأ أو هذا زوجها أو ،ختهاأ أو  زوجتههذه

ل عن ئن قيل �لسماع سإو، مجةالت كثرية ومشكضاعة حقوق إلزم ى قيل بعدم مساع الدعو فإذا ،ذاكوه

   .يف ا�هول من املالى تسمع الدعو حيث قلتم ال، الفرق بني املال وغريه

ل عليه كشأو، )الوصية ��هول جائزةألن ( :الوصية ا�هولة بقولهى الشرائع علل قبول دعون مث إ

  . خلإ ) اختصاصها �لقبولكضرورة عدم اقتضاء ذل(: هاجلواهر بقول

ى فصحتها تدل عل، ًانت الصحة لغوا للتالزمكّ وإال ،وبني قبوهلا تالزم بني صحة الوصيةنه إ :وفيه

  .تضاءقبوهلا بدليل االق

: بل قال، يف القبولً ثو� أو ًفرساى ون املدعكمزيد يف املعرفة فلم يقتنع مبجرد  إىل ولقد ذهب الدروس

ونوعها  مثان جبنسهاواأل، والقيمي بقيمته، بصفاته يبل يضبط املثل، ثوب وفرسكا�هولة ى ال تسمع الدعو(

  . خلإ )وقدرها

  .هذه اخلصوصياتى ي دليل علأو، ةن قيل بشرط املعلوميإو ال وجه لهنه إ :وفيه

زيد ى حدمها علأل أن يدعيا أن مثل، ان بعض جوانبها جمهولةكن إو ىتصح الدعو أنه ومما تقدم يعلم

  عمرو  أو أحد من زيدى حدمها علأل أو ،ًماال



٢٣٩

  .ًأحدمها ماالى له عل أن  أو،ًماال

جهل القدر ن إ �لنسبةن ا�خذ أو ، زيد املال مث ينصف بينهما بقاعدة العدلىطيع :األولففي 

ان له كًان الطالب من زيد عليا كن إو، ان له عليه ديناركًان الطالب من زيد دمحما كن إ يعلم أنه مثل، ًأيضا

ًزيد دينارا ونصفاى يعط أن فقاعدة العدل، عليه ديناران ل ك ل،بينهما مث يقسم دمحم وعلي الدينار والنصف، ً

ولعلي ثالثة من مخسة من الدينار ، مد اثنان من اخلمسة من الدينار والنصفحمل أو ،ثالثة أر�ع الدينار

 يولعل، فلمحمد ستمائة فلس، اخلمسة إىل نسبة االثنني، الدينار والنصف إىل نسبة الدينار إذ ،والنصف

  ً.تسعمائة فلس مثال

 ،عمرو �لتناصفقسمانه زيد ويو ً،فرضاى املدع ل من زيد وعمرو نصف الدينارك ى يعط:ويف الثاين

 أن ن علم�، ن زادت جهالة �لثة�، ان اختالف يف الطلبك إذا  فيماكذل إمنا وقولنا �لنسبة، �لنسبةأو 

  .األولما تقدم يف ك، ان طلبه دينارينكً ان الطالب عمرواكن إو، ًان زيد طلبه ديناراكالطالب لو 

  . الطالب املعلوم إىل ،أو �لنسبة ديناملديونية نصف ال يل واحد من حمتملى ك يعط:ويف الثالث

  

  ))أقسام اجلهل يف الدعوى((

  :مبعىن بكويف املر، ويف املال، ويف املديون، يف الدائن: ة أقسامأربعفاجلهل ، ل حالى كوعل

  . فيطلب دينارين ي علانكن إو، ًان دمحم الدائن فيطلب ديناراكن إ نهإ: ١

. ًان مديو� بدينارينكان عمرو كن إو، ينارًان مديو� بدكان زيد املديون كن إو: ٢

. ان من جنس الفرس فهو اثنانكن إو،  من جنس الدينار فهو دينارينان الدكن إ أو: ٣

يفية أخذ النسبة كوقد علم ، خرطراف ا�هولة يف البعض األ يعلم وجوه ضرب بعض األكومن ذل: ٤

. لقاعدة العدل



٢٤٠

  ))اجلزم يف الدعوى((

ان كو، توهم مل تسمع أوأ ظنأفلو قال ، بصيغة اجلزمى  الدعوإيرادوالبد من (:  الشرائعقال يفمث إنه 

   .ىانته )ىوهو بعيد عن شبه الدعو، ركمعها يف التهمة وحيلف املنيسبعض من عاصر�ه 

  . بن منا  مبن عاصر�ه شيخه جنيب الدين دمحمهومراد

 إىل فاية نسبتهك بل عن ال،وظاهر الوسيلة ىيدركايف والغنية والك عن الًأيضا يكوقول احملقق ح

  .  وغاية املراد وا�مع وغريهميضاحما وافق ابن منا اإلكالشهرة 

القتل والسرقة ك ،فالسماع مع التهمة بدون اجلزم،  قول �لتفصيل بني ما يعسر االطالع عليهكوهنا

ورمبا نسب ، النافع للمحقق الثاينوتعليق ، عن الروضة يكوهذا هو احمل، وما ال يعسر فال يسمع، وحنومها

  ً.أيضاالدروس  إىل كذل

  . فايةكرشاد وغاية املرام والعن التحرير واإل يكما حك، وتوقف رابع يف املسألة

 أو ،قرارالغري �اللتزام �إلى توجب التسلط على ن الدعو�(، رامةكمبا يف مفتاح ال: وناألولاستدل 

بقوله  ينزال ضرر منفإوهو ، هانةن فيه اإلأو، مكجملس احل إىل ضورقل من احلأوال ، ار والتغرميكن�إل

القضاء  أو يتعقبها ميني املدعي أن يف معرضى ن الدعووأل ،)١(ضرر وال ضرار ال :)صلى هللا عليه وآله(

  . ننيكول ومها غري ممكن�ل

  . الظنى فالمتناع احللف عل: األولأما 

  ار كنإ�خذه مبجرد  أن يستحل الغرمي ال إذ ،فالمتناع مثرته: وأما الثاين

                                                





٢٤١

   .ىانته )القول اجلازمى املعهود من الدعو إذ ى،نه بعيد عن شبه الدعووأل ،ياملدع

ن فيه العلم كمي  و�لسماع فيما ال،ًن فيه العلم غالبا مبا تقدمك لعدم السماع يف ما مي:واستدل املفصل

قضينا ن إ عليه يل عنهما قضكن نإو، لزمأقر أن إو، ئتهم برن حلف املإف، ًغالبا �لضرورة و�ستمرار السرية

  .حيلف أو يقر حيبس حىت أو ،ول يف غريهك�لن

بل ، التفصيلكبعض الصور  أو ،األولك طالقسواء قيل �إل، ما يف املنع من السماعى وال خيف

وللسرية ، ثريةكق ضاعة حقوإنه لو يسمع لزم وأل ى، الدعوأدلة طالق إلكوذل، ًالقاعدة السماع مطلقا

  .حوال القضاةأمن راجع ى على ما ال خيفكالقطعية 

�م مل أ مع ً،وا مسلما�م قتلالذين ا�موا اليهود �ى  مسع دعو)صلى هللا عليه وآله(ن الرسول وأل

الشاب الذي احتمل قتل ى  مسع دعو)عليه السالم(وعلي ، ر�ه يف مسألة القسامةكما ذك ،ونونوا يعلمكي

دعاء اإل وب يف صدق املشاجرة واخلصومةينه ال روأل، ما تقدم يف بعض املسائل السابقةك ،)١(�هأالرفقة 

   .)٢(نزل هللاأم بينهم مبا كواح: مثل،  أدلتهاإطالقفيشمله ، اركنواإل

   .)٣( فيما شجر بينهمكموكحي  ال يؤمنون حىتكفال ورب: وقوله

   .)٤( والرسولهللا إىل ن تنازعتم يف شيء فردوهإف: وقوله

                                                











٢٤٢

ى واليمني على املدعى البينة عل و،ميانم �لبينات واألكبين يقضأمنا إ: )صلى هللا عليه وآله(وقوله 

   .)١(ركنأمن 

وال ريب يف قبوهلا ، املقبولة وعدمهاى العرف يف صدق الدعو إىل والتحقيق الرجوع(: قال يف اجلواهر

 مني مع التهمة املتقدمة يفحتليف األى ورمبا تؤيده النصوص الدالة عل ،فرادهاأًعرفا يف مقام التهمة جبميع 

  . )٢()وغريه جارةتاب اإلك

 ،فذهب بزعمه القصار إىل عطيت جبةأ: )عليه السالم( عبد هللايب قلت أل، ري بن حبيبكخرب بك

   .)٣(ن مل تتهمه فليس عليه شيءإو، ا�مته فاستحلفهن إ :قال

ن ا�مته إ و،من جنت يداهّ إال يضمن القصار ال: ًأيضا )ه السالمعلي( عنه ،خروخربه اآل

   .)٤(هتحلفأ

أن ّ إال ،كوال احلائ، وال القصار، ال يضمن الصائغ: ًأيضا )عليه السالم(عنه ، يب بصريأخرب و

  . )٥(ًويستحلف لعله يستخرج منه شيئا، ونوا متهمني فيخوف �لبينةكي

   . االستحالفاقتضاء التهمةى �ا تدل علإف

ً فال ينهض دليال،  الروا�ت �لتهمةك وتوهم اختصاص تل:ورةكر الروا�ت املذكبعد ذ قال يف املستند

�ا ال ختتص مبثل القتل إف،  عليهىر فيها املدعكالتهمة يعم مجيع املواضع اليت ين ألن ،العموم فاسدى عل

  ، والسرقة

                                                



 









٢٤٣

ر عن كعليه املنى  املدعكوال ينف، ًأيضا الضرر وجلب الدفع ودفع، اركنذب يف اإلكبل يشمل ال

ة ءالورثة وحلفهم بنفي العلم برباى  مساع دعوًأيضاويؤيد املطلوب (: قال أن  إىل)مورا�امه �حد هذه األ

   .ىانته )املديون

 من كًفال� اقرتض مين وحنو ذل أن وهم يعند أو ،أظن لو قال( :قول بعضهم أن  يظهركوبذل

غري ظاهر ، )خصمه فيحضره إىل ويرسل يسمع دعواه أن مكالشارع جوز للحا أن ظنأ فال، املعامالت

 أن حيق لهال أ عمرو أنه ًومها أو ًاكش أو ًواحتمل ظنا، شخصه ي من زيد ونسإنساناقرتض  إذا نهإف، الوجه

قاتل ولده   أنحيتمل أن فرق بينه وبني أيقيل �لعدم نسأل عن السبب و فإذا ،م ليحلفهكحيضره عند احلا

   .عمرو

ان كما يتعارف من اخلصومة بسببه سواء ى املدار عل(:  حيث قالكمثل ذل إىل ولعل اجلواهر أشار

جنايته مبا يوجب  أو ًاحتمال شغل ذمة زيد مثالكأما ما ال يتعارف اخلصومة به . احتمال أو ظن أو زمجب

  .ن فيه سؤال الفرقك ل،)١()فيهى للدعوفال مساع ، ًالتخاصم به عرفا ي مما ال جيركحنو ذل أو ًماال

  

  ))حرمة التعذيب مطلقا((

 مل جيز تعذيبه ،تكس أو عليهى ر املدعكنأوى ادع إذا  أنه وال خالف يفإشكالفال ، انكيف كو

  . تاب اجلنا�تك ر�ه يفكما ذك، نه حمرم يف الشريعةإ فًيعرتف مثال حىت

 ل بل وحىتؤارار السكتفريق الشهود وتك ،عمال األاملقصد بلطائف إىل م احلق يف الوصولكنعم للحا

  . احلبس

                                                

 



٢٤٤

رخص يف تقرير املتهم �لقتل نه إ ،)عليه السالم(املؤمنني  مريأعن ، واجلعفر�ت  الدعائمىوقد رو

   .)١( منهكوالتلطف يف استخراج ذل

وال  بتخويف وال حبس وال ضرب قرارحد � رجل قود والى ال جيوز عل: )عليه السالم(وقال 

  .)٢(قيد

الرسول  أن وقد ورد، ةءالربا أو تثبت اجلناية  ال احلبس حىتقرارواملراد �لذيل ما سبب احلبس اإل

  .تاب اجلنا�تك ر�ه يفكما ذك ،ان حيبس يف �مة القتل ستة أ�مك )صلى هللا عليه وآله(

   .)٣(كذلى دالة على رواية أخر يويف قصاء التسرت

 واحلبس بعد ،يف دمّ إال حبس يف �مة ال :قالنه إ ،)عليه السالم(ي  علعن، الدعائمى رو نعم

   .)٤(معرفة احلق ظلم

 إىل  بزيدإنسانجاء  فإذا ّ وإال،احلبسى يتوقف ظهور احلق عل ما الى ن حيمل علأن البد وكل

لمتهم وخياف وال ضامن ل ىالدعو إىل ن للقاضي وقت السماعكومل ي، ًنه ز� بزوجته مثالوا�مه �، القاضي

   .ىنه من استقصاء الدعوكوقت مت إىل  فماذا يفعل به القاضي،فراره

  .حملها إىل ولةكفاملسألة مو، انكيف كو

حيث قد  ،ما أشبه أو قاتل أو الطرف سارق أن  يفكالش أو الظن أو املدعي االحتمالى ادعمث إن 

هل يسمع  أنه  مبعىن،ركة املنءلم برانه يعأو، ذبكي ياملدع أن ييدع أن فهل للطرف ،عرفت مساع دعواه

   يم املدعكلف احلاكي أن يلزم  حىتكر يف ذلكاملنى دعو

                                                











٢٤٥

 مظنون أنه ىعمرو على مها من زيد علاحدإ،  دعو�نكون هناكن حيلف بعدم علمه �خلالف وي�

وتتوقف ، ارقًعمروا ليس بس أن يعلم أنه ىزيد على والثانية من عمرو عل، ًونه سارقاكحمتمل  أو كوكمشأو 

 ،املسبيبكزيد اليت هي ى دعو إىل السبيب �لنسبةكأل�ا ، زيدى عمرو على انتهاء دعوى اال�ام على دعو

  . �ما دعو�نأجياب وقيل �إل

املدعي  أن ر يدعيكاملن إذ ،دعويني إىل ىل دعوى كالنتهّ وإال ،عمروى ن الظاهر عدم مساع دعوكل

 أن عمروى  ادع،ًعمروا سرق ماله أن زيدى ادع فإذا ،املدعي اجلزم ىيف دعو اذب حىتكن نفسه يعلم �

ذب كيعلم ب نه الحلف املدعي �أبينة له  وحيث ال، ر البينةكم من املنك فيطلب احلا،اذبك أنه ًزيدا يعلم

  .نفسه

  . عن مثلهاى  الدعوأدلةالنصراف ، منا قلنا بعدم دعوينيإو

 مسعت ،قامة البينةإن من كومت، حق له الإنسان أنه عند ن املدعي اعرتف  أركاملنى ادعن إ نعم

  . كغري ذل إىل ،فيهى  الدعوأدلةدعواه جلر�ن 

  



٢٤٦

  

  ))إذا متت الدعوى من املدعي فما حكم املنكر((

 ،عليه �جلوابى م املدعكهل يطالب احلا، من املدعيى متت الدعو إذا  أنهاختلفوا يف ):٢مسألة (

 ىلإو، ايف والغنية واملراسم وا�مع وغريهمك النهاية والاألول إىل ذهب ي،املدعالتماس ى  علكيتوقف ذلأو 

 ،عند�بل عن املبسوط ، شهراألنه إ بل قيل، رشاد والوسيلة والدروس وغريهاالثاين السرائر والشرائع واإل

  . ما نقل عن بعضهمى  عليه علمجاع �إلًمشعرا

 يبعد سؤال املدعّ إال  بطلب اجلواب من اخلصمئبتدم ال يكاحلا أن قرباأل(: وقال يف القواعد

   .ىانته )املطالبةى فيتوقف عل، حق له ألنه ،كذل

، مجاعومبا يظهر من املبسوط من ظهور اإل، حق له أنه ره العالمة منك مبا ذ،استدل من قال �لتوقف

 عدم األصل ىل مقتضب، ولو بشاهد احلال حوط التوقف �لسؤالواأل األوىلو(:  قال،ومبا يف املستند

لزام خمالف إم كاحل ألن ،ثر عليهوعدم ترتب األ ًأيضان القول بعدم اجلواز كبل مي، الوجوب بدونه

  .)١()صللأل

بل يف ،  مقطوع العدممجاعاإل إذ ي،التماس املدعى ال يتوقف عل أنه قربفاأل ى،ل ما ال خيفكويف ال

حق له  أنه ره العالمة منكوما ذ، العدمى � مث قو التوقف عندًال أواملبسوط صححن إ :رامةكمفتاح ال

 احلق له فقط أن فرض إذا مث، ًأيضاون هللا كوقد ي ولغريه من الناس ون لهكاحلق قد ي إذ ،ىخص من املدعأ

م كًونه حقا للحاكل( :ولذا قال يف اجلواهر، ًأيضاًم �عتباره منصو� لقطع املخاصمات ذا حق كان احلاك

  . )حقه ييسقط املدعأن ّ إال ،صوماتاملنصوب لقطع اخل

  . ًان احلق منحصرا �ملدعيكمنا يتم فيما إو، طالقاإلى يتم عل ه الؤاستثنا: أقول

                                                

 



٢٤٧

نصب لقطع  أن بعدنه إ :ففيه، أما أصله الثاين بعدم اجلواز، ومنه يظهر وجه النظر يف أصل املستند

  . ن وجوبهكمل ين إ  جوازهاألصلف املنازعات

  

  ))ملنكرإذا أقر ا((

بل يف ، مكاحلاى فالظاهر وجوبه عل، مكاحل ي عليه مبا ادعاه املدعي وطلب املدعىأقر املدع إذا مث إنه

  .الظاهر عدم اخلالف بينهم يف وجوبه حينئذ: املستند

 اإلمامولذا تثبت ، مكن حمذور يف احلكمل ي إذا  أو،كثرم التثبت األكمل يرد احلا إذا  أنهومن الواضح

ملا أخذوه يف اخلربة ومعه ، نفسه �لقتلى  يف قصة القصاب الذي اعرتف عل)عليه السالم(منني املؤ أمري

ًن قاتالكمل ي أنه مث تبني، قتل أنه ىحيث توفرت القرائن عل ،فسيرني ملطخ �لدم وقتيل كس
)١(.  

 احلد إجراءو لهاملرة يف قت يفكحيث ال ي، اللواط أو ًا �لز�إقراران ك إذا م ماك يف احلومن احملذور

واعرتف مل ترتتب عليه آ�ر الز� من احلد ، �ا زىن أنه القاضي مدعية إىل ًحضرت امرأة رجالأ فإذا ،عليه

  :احتماالن ، املهركن هل يثبت بذلكل،  مراتأربع قراراإل إىل  الحتياج الز�،وحنوه

  .مل يثبت الثاين اتقرارإ ربع�ّ إال األولمل يثبت  فإذا ،وبني املهرمن التالزم بني الز� 

ن خرج احلد إو،  شامل للمهر العقالءإقرار أدلةات إطالقف، التالزم الشرعيى ال دليل عل أنه ومن

  .قربوهذا هو األ، بدليل خاص

  . املال واحلد يف السرقة إىل  �لنسبةكما قالوا مثل ذلك، قرار يف �ب اإلكالم يف ذلكوتفصيل ال

                                                





٢٤٨

بل ، م ال حيصر االلتماس �للفظكيف احل يالتماس املدع إىل جياالحتمن يقول � أن ىمث ال خيف

  . وهللا العامل،  وغريهكبه يف املسالى تفكاولذا ، بشاهد احلال يتفكي

  



٢٤٩

  

  ))إذا ادعى على القاضي((

ما ك،  وال خالفإشكالبال  ى،القاضي مسعت الدعوى  علأحد من الرعيةى ادع إذا ):٣مسألة (

  .دلة األطالق إلكوذل، رسال املسلماتإملسألة رساهلم اإيظهر من 

وقد حضر ، من احرتام هيبة القاضي أوىلاحرتام هيبة احلق   إذ،مناف هليبة القاضي أنه وال يتوهم

 مع )عليه السالم( علي ما حضرك، ماهك من حعند ليهعى والذي ادع )صلى هللا عليه وآله (الرسول

روا يف املقام حضور عمر كحيث ذ،  وغريمها،ولعله واجلواهر غريه وكره املسالكما ذى  عل،يهودي عند شريح

  . ًأيضا عند العامة كذلك أنه أرادوا بيان،  واملنصور مع اجلمال،مع زيد بن �بت

بن احلنفية  ومع دمحم،  مع زوجته حضرا عند القاضي)عليه السالم( زين العابدين اإلمام أن ماك

  . )عليهم السالم( األئمةبعض  إىل �لنسبة ورد احلضور مع اخلصم كذلكو، ماكحتا

، قاض آخر إىل يرجعا أن  أو،ية الصحيحةسالمللدولة اإلى علالرئيس األ إىل يرجعا أن  خيري يفهمث إن

 ألن ،غريه مع وجوده إىل الذهاب معه إىل يجابة املدعإال جيب  أنه  منكأما ما يف املسال، دلة األطالقإل

 فيمن األمرن  �كل ذلكنه قد يشفقد رده اجلواهر �، ليهاإن فرضت مل يلتفت إو، لتهمةاالعدالة متنع من 

  . غريه إليه طلب إذا فمع فرض عدم ضرر جيب اتباعه، املدعي إليه يرافع

 اإلمام ومل يقل ،لكل أمر مشكلأل�ا ،  النزاع يف من يراجعان القرعةىلد أنه القاعدةى مقتض: أقول

الالزم مراجعة  أن ،ًل واحد منهما رجالكمرياث فاختار  أو هما تنازع يف دين يف نفرين بين)عليه السالم(

  . ركخمتار املنى ًخمتار املدعي ليس مقدما عل أن ىمما يدل عل ،يبه املدع يأحدمها الذين رض



٢٥٠

  .  �لقرعةًأيضا مل يقل )عليه السالم( اإلمام: يقال ال

  . لزوم تقدمي خمتار املدعيى ا ال دليل علبينم،  القرعة شامل لهأدلة إطالقن إ :نه يقالأل

 يبقّ وإال ،يتوبأن ّ إال هؤالقاضي مبا يسقط عدالته سقط قضاى م القاضي علكح فإذا ،انكيف كو

  .قضائهى عل

 ملا تقدم ،ان الالزم االتباعك، ليهإمع القاضي املراجع ـ سر ك�ل ـ ذا اختلف اجتهاد القاضي املراجعإو

  ً.تقليدا أو ًوم خيالفه اجتهاداكان احملكن إو، ة من وجوب اتباع القاضييف بعض املسائل السابق

بل هل  ،سركميتنع عن النظر يف القضية ملالحظة القاضي املراجع �لأن  إليه وهل للقاضي املراجع

ًان القضاء واجبا عينياك إذا  يف عدم احلقشكالينبغي اإل ال ،ىية دعوأميتنع عن النظر يف  أن ي قاضأل ً ،

قال ، كالقاضي منصوب لذل إذ ،وفصل اخلصومات حكام لوجوب بيان األ، قاض آخركن هناكن مل ي�

  .  فتأمل،كغري ذل إىل ،)١(م بني الناسكفاح: سبحانه

صل بعد عدم  لأل،فالظاهر عدم الوجوب، ينظر يف القضية ألن  قاض آخر يستعدكان هناك إذا أما

  . وهللا سبحانه العامل، الدليل

  

                                                





٢٥١

  

  ))جللوس بني يدي احلاكما((

  .ره غري واحدكما ذك، مكاحلا يجيلسا بني يد أن يستحب للخصمني ):٤مسألة (

وملا مسعته من ، ن من التساوي بينهما يف النظر وغريهك وليتم،دباملوافق لأل ألنه :قال يف اجلواهر

ستحباب التسوية نقله ما تقدم يف مسألة اك،  يف حضوره مع اليهودي عند شريح)عليه السالم( علي المك

 إىل ملاعما سبق اإلك، البن قدامة فقط  ملا يف تعليقة اجلواهر من نقله عن املغينًمما ال يدع جماال، كسالامل

  . كذل

ً درعا له )عليه السالم( علي وجد:  قال،تاب الغاراتكعن  ك عما رواه املستدرًأيضابل لعله الظاهر 

: )عليه السالم(فقال  ى،شريح ذهب يتنح إليه فلما نظر، ليهإ شريح خياصمه إىل فجاء به، عند نصراين

، معهّ إال ًان خصمي مسلما ما جلستكأما لو : فقال � شريح، جنبه إىل )عليه السالم( فجلس ،كانكم

 ،مضايقه إىل وهمؤ فاجليق�هم يف الطرإنتم وكإذا  :)صلى هللا عليه وآله(وقال رسول هللا  نه نصراينكول

   .)١(تظلموا أن ما صغر هللا �م يف غريك وصغروا �م

 إىل مامه جلسواأان قبلهم آخرون جالسني كن � ّالإ و،انكمامه مأان ك إذا  فيماكذل أن والظاهر

ما يف الشرائع ك، ًان جائزاكولو قاما بني يديه ،  شامل لطرفيه غري املواجه له خبط مستقيمماماألو، جنبه

  .ما يف اجلواهرك، ًا منافيًرباك تكوليس ذل، وغريه

وال ، رسيكرض والاألى وال فرق يف جلوسهما بني يديه عل، خرقام أحدمها وجلس اآل إذا ذا جيوزكو

 أنه ام القوانني بزعمكن يقف هو مما يلتزم به بعض حأو، مكصداره احلإيقفا عند  أن استحبابى دليل عل

  . اءض هيبة للقأكثر

  

                                                





٢٥٢



٢٥٣

  

  فصل

  عليهى يف جواب املدع

  

ى وت علكس أو ،اركنإ أو ،إقرارما إوهو ، عليهى حال الدعو، ًحالة أو ًيصدر منه لفظاي ما أ

ون كوقد ي، يل وحنوه ليس هذا أو ،يدرأال   أو،حنومها أو ،براءاإل أو ،الراد ييدع أو وزاد املستند، املشهور

  ً.عليه غائباى املدع

  : مسائلالم يف كفال، كغري ذل إىل  عن اجلوابًيغيب فرارا أو :قولأ

  

  ))إذا أقر �لدعوى((

 من البلوغ ،قرارًان جامعا لشرائط صحة اإلكو ،ياملدعى عليه مبا ادعى اقر املدع إذا ):١مسألة ( 

  .به  لزمه ما أقر،كغري ذل إىل وعدم احلجر يف املاليات والعقل واالختيار

خبالف  ،م به أم الكم احلاكحفرق فيه بني  ال، به قرألزوم ما  أن  واملستند وغريمهاكر املسالكوقد ذ

  .مكم احلاكبل البد معه من ح، قامتهاإيثبت احلق مبجرد  البينة اليت ال

مع عدم علمه ، ًان عينا وادعاهاك إذا حقه يقاص املدع جواز تك الر�ض واملستند مثرة ذلوجعل يف

 �ا علةإف، عليه خبالف البينة علة �مة لثبوت احلق قرار فاإل،مكم احلاكمل حي إذا  دون البينةقرار�ا �إل

  .مكبضميمة احل

  .م فقطك�ا حجة للحاإف، خبالف البينة، ل أحدك حجة لقرار اإل:يقالأو 

   قرارواإل  مل يفرق بني البينة،عنه يكفيما ح يردبيلن األكل



٢٥٤

  . مكم احلاكح إىل يف االحتياج

، قرارخبالف اإل، االجتهاد إىل ينة يرجعقبول الب أن قرارالذي استدل به املفرقون بني البينة واإل: أقول

ّ إال خذ �احيث ال يصح األ، خبالف البينة، له يف ثبوت احلق له  املقركن شإو خذ بهن األك ميقرارن اإلأو

 أن اعرتف فإذا ، خالف البينةكذلكوليس ، ل �يهكر جيوز لك منقرارن خالف اإلأ و،مكم احلاكبعد ح

  .م بعدكم احلاكقامت البينة ومل حي إذا خبالف ما، ًراكنان وطيها مك، هذه ليست زوجة له

   .ىل ما ال خيفكويف ال

 ىلإ و،قرارقامت البينة وقام اإل هي ،ىصغر إىل  حباجةقرار من البينة واإلًالكن إ :األولى ذ يرد علإ

ى ربكال و،الشارع مل حيدد املوضوع ألن ، مربوطة �لعرفىوالصغر ، حجةقرارالبينة حجة واإل هي ى،ربك

 ،)٢(م �لبيناتكبين يقضأمنا إ :وقال ،)١(نفسهم جائزأى  العقالء علإقرار :وقد قال، مربوطة �لشارع

  . خرذا مل جيز مل جيز �آلإو، خرجاز �آل حدمها�ى جاز أخذ املدعفإذا 

راد البينة فأبعض  أن ماك إذ ،غري ظاهر الوجه ،قرارالف اإلاالجتهاد خب إىل ن البينة ترجعفالقول �

 يف كوك مشقرارفراد اإلأ بعض كذلك ،االجتهاد يف تنقيح املوضوع إىل مما حيتاج، ةو�ا بينك يف كوكمش

 ًاإقرارونه كالم يف ما علم كن الإف ،ًاإقرارونه ك يف كش أو ونه بينةك يف كالم يف ما شكوليس ال، ًاإقرارونه ك

  . املوضوع إىل هذا �لنسبة، بينةأو 

   قضية شرعية حباجة )يقضأمنا إ( و) العقالءإقرار (ل منك ف،مكاحل إىل أما �لنسبة

                                                







٢٥٥

 م الشرعيكفقد ثبت لديه احل، ًضرورة أو ًتقليدا أو ًن علم املدعي �ما اجتهاداإف، االجتهادإىل 

  . منهما يخذ �ن األكن مل يعلم �ما مل يتمإو، خذ مبوجبهن من األكفيتم )ىربكال(

  . البينةى خذ مبقتضمبثل ما استدلوا به من عدم األ، قراراإلى خذ مبقتضلعدم األ يردبيلولذا استدل األ

منهما  يخذ �ان األكميقال � أن بل الالزم ،رقين هذا الفأومن ، بسؤال الفرق: ينالثاى ويرد عل

 أن نكما ميك إذ ،األولوالالزم ، ه يف الواقعكمنهما مع ش يخذ �ان األكمإبعدم  أو ، يف الواقعكمع الش

منهما مع  أي ىخذ مبقتضاأل ين للمدعك ميكذلك، ه يف الواقعك والبينة مع شقراراإلى م مبقتضكم احلاكحي

و�ا ك زيد يف ك وش،�ا لزيدإ :من حتت يده الزوجة قال إذا نهإف، سكبل قد يقال �لع،  يف الواقعكالش

أل�ا ، �ا زوجتهأقامت البينة  إذا ف ماخبال،  الغريإقرارليس من احمللالت  إذ ،ن من وطيهاكزوجته مل يتم

  . هو يف الواقعكن شإو، نه جيوز له مقاربتها لشهاد�مإف، الواقع إىل وطريقً حجة شرعا

 نفع يديف أي ،لغريه قرارون اإلكي أن يالزم  الكذل) نفسهم جائزأى  العقالء علإقرار( أن والفارق

من ) نفع غريه( و)ضرر نفسه (وال دليل لتالزم بني، العقالء إقرارر يف قاعدة كمل يذ الغري نفع نإف، الغري

تقوم به  أو ،تستبني  حىتكذلى لها علكشياء واأل :قولهحيث إن  ،البينة  خبالفكوذل، شرع أو عقل

  . علم تنزيلي يفه، ثبات البينة للواقعإه ظاهر يف إطالق ،)١(البينة

  ما كف، رك البينة منوخالف قرارمن خالف اإل ًالكن إ :الثالثى ويرد عل

                                                





٢٥٦

مث ، �ا ليست زوجتهأقامت البينة  إذا كذلك ،ركها منأمث وط ،هذه ليست زوجيت: قال إذا نهأ

وعدم ، مكاحل إىل يف قيام البينة ي ال يوجب احتياج التصرف من املدعكوجمرد ذل، ًأيضاًرا كان منكها أوط

  . مكاحل إىل قراراحتياجه يف صورة اإل

م كي حيك ال خصومة حينئذ إذ ،قرارم مع اإلكم احلاك ال جمال حل:قول بعضهم  أنيعلم ومما تقدم

  .غري �م، قرارم خبالف اإلكاحل إىل ولذا احتاجت البينة، خبالف البينة، بقطعها

ه ءون وراكي م حىتكم احلاكح إىل  فيحتاج،ن ال يستعد لتنفيذهكل،  بشيءنسانقد يقر اإلإذ 

من ى أ (مل يستعد الطرف إذا ليهماكويف ، يتصرف يف ما يدعيه أن م للمدعيكليهما قبل احلكففي ، التنفيذ

  .م ونفذهكم احلاكح) قر أوأ قامت عليه البينة

 إىل  النزاع مضطربة حتتاجأمور أن جلأل، ًم غالباكم احلاكح إىل والبينة قرار بعد اإلاألمرمنا حيتاج إو

 أن مثل،  بضدهقراراإلك ليس له مناف قراراإل أن  أو،مغري � أو  �مقراراإل أن مثل هل، اجتهادات متعددة

ن ما ه �إقرارن  أوأ ،هل ينفع أم ال قراراره بعد اإلكنإن أو ،�ا لعمروو�رة �، ن هذه الدار لزيديقر �رة �

 وزيد ،�ا زوجة زيده �إقرارما تقدم يف مثال ك، ونه لنفسه فقط كيينف أو ،ونه لطرفهكيدعيه طرفه يوجب 

  . كغري ذل إىل ،و�ا زوجتهك يف كاش

ن البينة هل أو ،م الأ العبة �حلمام ًانت مثالك إذا هل البينة حجة أنه مثل،  يف �ب البينةكذلكو

  .كغري ذل إىل ،أم الى معارضة ببينة أخر

 إطالقان ك، ي مانعأبدون  أو ،ل املقوماتكب  والبينةقراراإل أي، حصل املوضوع التامنسان أن واإل

  ً.أيضام ك ملا قبل احلً شامال،قرار حجية اإلأدلة إطالق حجية البينة مثل دلةأ

  خذ �ما من  يف األقرارفالتحقيق عدم الفرق بني البينة واإل( :ولذا قال يف اجلواهر



٢٥٧

حجية شهادة العدول يف ى ما دل عل،  �ملعروفاألمرولو من �ب ، ل واحدكم لكم احلاكدون ح

بعد ى م �ا ليرتتب عليه قطع الدعوكم احلاك وحً،أيضا كم �ا لذلكومة احلاكعل ح بل ل،الدعاوي وغريها

ما هو كم كم احلاكحى  �ملعروف علاألمرم من �ب كتوقف حجيتها يف التناول لغري احلا ييقتض  الكذل

   .ىانته )كذل إىل  والبينة �لنسبةقرارفرق بني اإل وحينئذ ال، واضح

 ، والبينةقرارل من اإلكم يف كم احلاكحى حيث وقفا النفوذ عل، ربك األذستاواأل ردبيلياأل أن والظاهر

ثبت  إذا ماك، ولو بعد الوضوح التام �ما أرادا الوقوفأال ، ر�هكما ذك االجتهاد إىل احتياجهما إىل نظرا

  . م حنيئذكاحل إىل نه ال حاجةإف، ًم فمات مثالكحي أن وأراد مكعند احلا

مع  بل وحىت، مكاحل ي بدون مسألة املدعقرارم حبسب اإلكم حيكاحلا أن لغري واحدًمث الظاهر وفاقا 

 ظهار احلقإبل الالزم عليه ، ًم مطلقاكم احلاكذن يف حاإل أو ااعتبار الرضى ال دليل عل إذ ،�يه وعدم رضاه

  . مام املفاسدأوالوقوف  ركعن املن ي �ملعروف والنهاألمرو

رادته الفعل إية مما علم من الشرع األول حسب املوازين ً،ون واجباكي قد الو، ً واجباكون ذلكقد ي نعم

  .مل يعلم أو ،كوالرت

 يريد قتل ًإنسا�ى رأ إذا أما،  مل جيب عليه تنبيههإنسانً جنسا يف طعام نساناإلى رأ إذا :ولذا قالوا

  .كذلك واملقام ،ةواحليلول سم وجب عليه التنبيه ألنه ،شرب شيء يقتله أو ً،واطال أو ،إنسان

ال دليل  إذ ،له مع طلب املقرّ إال ،مكم احلكاحلاى ال جيب عل، ًدينارا بيده لعمرو أن اعرتف زيدفإذا 

   بدونه إذ ،مكوجب عليه احل، له ن هذا الولد� قرأ إذا أما، إنساننقاذ دينار إوجوب ى عل
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رادة إ مما علم من الشرع عدم ك ذلغري إىل ،بيهأرثه من إخته وعدم  مثل زواج الولد �،يوجب مفاسد

  . وقوعه يف اخلارج

ى حيث عل، وحق الناس مما ورد من الفرق بني حق هللا، ر�ه يف �ب اجلنا�تك ينزل ما ذكذلى وعل

م بعد كاحلاى م علكبل قد يقال بوجوب احل(: ولذا قال يف اجلواهر، خرحدمها دون اآلأار كنإ اإلمام

م كراد احلاأو، كذلى وحلف عل ركاملنى ما لو وجه اليمني علك ،يملدعن مل يرض اإو، حصول مقتضيه

   .ىانته )ركما مل يسمع من املنك، مل يسمع منه يم ومل �ذن املدعكنشاء احل�ى قطع الدعو

ى ادع إذا ماك، مكسقط املدعي حقه ومل يرض �حلأذا إو،  لزم التنفيذًأيضا حق هللا كان هناك إذا بل

صلى هللا (ما فعله رسول هللا ك ،م مبقتضاه ويقطع يد املعرتفكحي أن مكاحلاى ن علإف، فعليه السرقة واعرت

  . تاب اجلنا�تك ر�ه يفك مبا ذ)١(سارق رداء صفوان إىل �لنسبة )عليه وآله

م من دون مسألة كجيوز له احل ال أنه من، مبسوطه يكره الشيخ يف حمكما ذ أن  يعرفكوبذل

  . غري ظاهر الوجه،مك فال ربط له �حلانه حقهوعلل � ،ياملدع

  

  ))كتابة األمساء والصفات((

انت ك للخطر ًان معرضاك إذا ماأ، تبكحبليته  أو مسه ونسبهتابة �كحدمها الألو التمس مث إنه 

ًان واجبا كها هدر احلقوق كان يف ترك فإذا ،نقاذ احلقوقالقاضي منصوب إل ألن ً،تابة �حدمها واجباكال

  . عليه

ال دليل  إذ ،من املتربع أو ،ن من بيت املالكمل ين إ امللتمسى شبه علأمثن الورق وما  أن الظاهر عمن

، تب �مسه واسم أبيهكوحينئذ فقد ي، الضرر وال ضرارنه إف، عدمه األصلبل ،  القاضيلىع أنه ىعل

  زيد بن دمحم ثبت ً مثال
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 قطط ،سيل اخلدأ ،ج احلواجبزأ ،نفاأل قىنأ نه �ةاحللي إليه وقد يضيف، ن الدار الفالنية لهأ

  .كغري ذل إىل ،بيض مشرب �حلمرةأ ،الشعر

حدمها لزم ولو مل يؤمن � ى،فكمن من التزوير وبطالن احلق يف األ يفكاالسم ي أو انت احلليةكولو 

  . يناألمرتابة ك

  .وجه له احللية الى دريس يف التعويل علإ ابن  أن إشكالومنه يعلم

عليها (مل جيز وصف فاطمة الزهراء ّ وإال ً، حمرماً تشبيباكوليس ذل، ًأيضاتابة احللية يف املرأة كوجيوز 

مل  أنه  مع العلم،وبناته) صلى هللا عليه وآله(وزوجات الرسول  )عليها السالم (ىربكوزينب ال )السالم

  . أحدكل يف ذلكيستش

   .نفس امللتمسى واملصرف عل، ًأيضااقها لصإالصورة لزم ى ولو فرض توقف الوقاية عن التدليس عل

  .مكشهد احلاأشهاد اإلى بل لو توقف عل

�نية عليه يف ى  دعوكهنا ألن ً،أيضار كيلتمس املنقد  إذ ،ركاملن أو ون امللتمس املدعيكوال فرق يف 

عاه عمرو مه لزيد ادكنه حم �كن بيده خط احلاكمل ي فإذا ،ًنه لزيد مثالم �كم احلاكنفس الشيء الذي ح

  . ولو يف املستقبل لكورث له مشاأو، ً�نيا

  

  ))مراحل تنفيذ احلكم((

ل كنقاذ منه باإل إىل مك توسل احلا،يسلمه أن ركاملن  فأىب، لزيدًن الدار مثالم �كم احلاكح إذا مث

يف ن �لتغليظ كمأن إف، من الضرورات اليت تقدر بقدرها ألنه ،خفخف فاألً �د� من األ،نةكصورة مم

�لتهديد ّ وإال ،�لتعزيرّ وإال ، صفعهً�لصفع مثالّ إال ن مل ينفعإو، مثل � ظامل و� فاسق فعل، القول

  . وان مل يرد تنفيذها، �لقسوة

 ،احلقى عطأهدد به  فإذا ، خياف من الصفعإنسانرب  إذ ،ًالصفع مثالى وقد يقدم التهديد عل

، ًصفع صفعا مل يرضخ إذا بينما، ًهدد �جللد عشرا رضخ إذا نإنسا ورب ،الصفعّ إال  ال ينفعهإنسانورب 

   ذهاب ماءون يرضخ �كوقد ي
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 وجاره مل ،من جارهكى  الذي اشتنسان اإلك ذل)صلى هللا عليه وآله(ما أمر رسول هللا ك، وجهه

يد  أر:قال له ،كوسأله عن سبب ذل ه أحدآر فإذا ،الشارع إىل �ثهأحيمل  أن ذاهأف عن كيستعد لل

يذهب  أن ي مما خش،ً سببا للعن املسلمني للمؤذيكوصار ذل ،يؤذيين يجار ألن ،االنتقال من هذه الدار

  .)١(ما يف التواريخك  جارهىذأف عن كماء وجهه فرضخ للحق و

أحد ن إ :تاب الغاراتك الثقفي يف ىفقد رو، خرر قد يستحق بعض العقو�ت األكفاعل املن أن ماك

 يف كما نقله املستدرك ،داره فهدمها إىل )عليه السالم( اإلمام ذهب ،ملا خانه )المعليه الس( علي والة

  .�ب من جيوز حبسه فراجع

 سواء التمسه الغرمي أم ،م الصالح يف حبس املانع من احلق حبسهكاحلاى رأ أو ،كل ذلكمل ينفع ولو 

نه داخل وأل،  املسلمنيشؤونة قامموضوع إل ألنه ،م حبسهكبل ولو تشفع له يف عدم حبسه صح للحا ،ال

   . اخلاصةدلةاأل إىل ضافة�إل، ركعن املن ي �ملعروف والنهاألمرنه أحد وجوه وأل،  الواليةإطالقيف 

 الواجد �لدين ّيل:  من قوله)صلى هللا عليه وآله(عن النيب ، مثل ما رواه الوسائل يف �ب القرض

   .)٢(حيل عرضه وعقوبته

ى التو إذا  حيبس الرجل)عليه السالم(املؤمنني  ان أمريك: تاب حجر الوسائلكيف ويف املوثق املروي 

   .)٣( �عه فيقسمه بينهمىبأن إف، مث �مر فيقسم ماله بينهم �حلصص، غرمائهى عل
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 أن اإلمامى جيب عل:  قال)عليه السالم( علي عن، عن أبيه، عن الربقي، وما رواه الفقيه والتهذيب

   .)١(ر�ءك واملفاليس من األ،طباء واجلهال من األ،من العلماءحيبس الفساق 

:  قال)عليه السالم(يب جعفر أعن  ،بئالغاى م علكيفية احلكما يف الوسائل يف �ب ك، وما رواه زرارة

ومن ، ًل مال اليتيم ظلماكومن أ، الغاصب: ثالثةّ إال حيبس يف السجن ال:  يقول)عليه السالم( علي انك

ًله شيئا �عه غائبا  ن وجدإو، مانة فذهب �اأى لائتمن ع    .)٢(ًشاهدا أو انكً

  ً.أيضاحبس غريهم ى  علمجاعضايف بقرينة سائر النصوص واإلواملراد �حلصر اإل

  . غريها من الروا�تإىل 
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  ))إذا ثبت الدين وادعى اإلعسار((

 إىل ،وله عن اليمنيكبن أو هقرار�أو  ما �لبينةإ، مديون أنه  عليهىاملدعى لو ثبت عل ):٢مسألة (

ن أقام إو، نفسهم جائزأى  العقالء علإقرار ألن ،فهو ن صدقه املدعيإف، عساراإلى نه ادعكل، كغري ذل

  .ة لقوله من احلجج املثبتكغري ذل إىل ،كذلكبينة ف

 كيرت  أنهىفاملشهور عل، ن استبان فقرهإف، شف القاضي عن حالهك ،كل ذلكن له كمل ي إذا أما

عه ابن وتب، جروه ويستعملوهؤغرمائه لي إىل يدفع: حيث قال، ي عن الشيخ يف �ايتهكًخالفا للمح، وشأنه

  .محزة

   .)١(ميسرة إىل ان ذو عسرة فنظرةكن إو: هور بقوله سبحانهشماستدل لل

 هسبيلى ة خلفالس وحاجإتبني له  فإذا ،ان حيبس يف الدينك )عليه السالم(ًعليا ن إ :و�ملوثق وغريه

ًيستفيد ماال حىت
)٢(.   

ان زوجها كو، فق عليهاين ال أنه زوجهاى  عل)عليه السالم( ًاامرأة استعدت علين إ :وينكوخرب الس

   .)٣(ًمع العسر يسران إ :وقال، حيبسه أن ىبأف، ًمعسرا

  .األصل إىل ضافةهذا �إل

ان حيبس يف الدين مث ك )عليه السالم(ًليا عن إ :وينكفقد استدل مبا رواه الس، أما الشيخ ومن تبعه

 ،اصنعوا به ما شئتم: فيقول هلم، الغرماء إىل ن له مال دفعهكن مل يإ و،الغرماءى عطأان له مال كن إ ينظر

   .)٤(ن شئتم استعملوهإو، جروهأشئتم ن إ

  . نظارشهرمها اإلأ ،يواجروه روايتان أو غرمائه ليستعملوه إىل ويف تسليمه: قال يف الشرائع

  ما عليه  إىل ،رجع عن العمل �ا أنه بل عن للشيخ: وقال يف اجلواهر
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وذ الرواية ذ يظهر شكوبذل، ارأخببل هو متون  ى،ًتابه النهاية ليس معدا للفتوكبل ، صحاباأل

  . دارة قطع النزاع �لرتاضي إلكان ذلك إذا ماى حتمل عل أو املزبورة فتطرح

يشغل  أن لإلمام أن :بل اجلمع العريف بني الطائفتني، اية وما أشبهطرح الرو إىل ال داعي: أقول

جربه �ن يبيع مستثنيات  أو  يف قبال سجنهميسرة إىل نظرة إذ ،رميةكية الينايف اآل  الكوذل، املديون

وين ك وخرب الس، ومن طرق استفادة املال استخدام الغرماء له،ًيستفيد ماال حىت: واملوثق قال، الدين

  . استخدام الزوجى علً غالبا تقدر الزوجة ال أن ومن الواضح،  مل حيبسه)عليه السالم( اإلمام أن ضمنت

ما إ تسابكوطريق اال، غريه أو تسابكما من طريق االإ، فاملديون جيب عليه حتصيل املال هذاى وعل

  . يناألمرلزام املديون �حد إ وله ً، خمريااإلمامون كاملسألة في  والروا�ت تضمنت طريف،غريه أو �لعمل للغرماء

وال (: قال، ًفايةكن لزم إًره عينا وكعدم لزوم ما ذى يت علالم املبسوط اآلكيلزم محل  أنه ومنه يعلم

جيب عليه قبول اهلبات والوصا� واالحتشاش واالحتطاب واالصطياد والتلصص يف دار  ال أنه خالف يف

وال ، الديون يمرأة �لتزويج لتأخذ املهر وتقضاال  وال تؤمر،حهمبطال وسلبهم ثيا�م وسالوقتل األ، احلرب

   .ىانته )ة الذمةء برااألصل و،كشيء من ذلى ال دليل عل ألنه ،يؤمر الرجل خبلع زوجته فيأخذ عوضه

أما ، ًون أحد أفراد الواجب ختيرياك في،داء الدينأورات �ستثاء مثل الزواج واخللع من طرق كن املذإف

 ،نفسه نفقتهاى وتزويج البنت ليوفر عل، نفسه من نفقتهاى ليوفر املال عل اح املرأةك ونوجةطالق الز

   وذهاب املرأة
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ولذا مل ، ليست الطرق املتعارفة لتحصيل املالأل�ا  ،فليست أحد أفراد التخيري، كغري ذل إىل ،ًمتعة

 ، �لقوةًونه غنياكتساب يف كاالى عل حاله حال القادر مورهذه األى ن القادر عل� ر أحد من الفقهاءكيذ

  . ه احلقوق املرتبطة �لفقراءؤعطاإفال يصح 

نظار متأولة آية اإلن إ( :الغرماء إىل رواية دفعهى  علشكاليف اإل قول املختلف أن وقد عرف مما تقدم

، عليهسب كوجوب التّ إال يفيد  الكن ذلإف، خبارذا ما ورد من األكو، سب والتحصيلك�لعاجز عن الت

ية بعد ال وجه لتأويل اآلنه إ ،خلإ )جروهأوا ؤن شاإو، وا استعملوهؤشان إ ليهم وجعلهم أولياءإوهو غري دفعه 

داء أوجوب  يف ًفراد التخيري عقالأحد أنه إ بل نقول، ليهمإنقول بلزوم دفعه  وال، ر�هكظهور اجلمع الذي ذ

  . جل رد احلقوقم ألكان وضع احلاك أن رآه أصلح بعد إذا خيتاره أن م الشرعيك وللحا،الدين

 فإذا ،ضرر أو ن يعمل ما هو عسر عليه وحرجلف املديون �كال ي أنه  يفشكالينبغي اإل ال، نعم

ى  نفيها اليت هي واردة علدلة أل،لف �اك مل يمور األكتلى حدإى انت خدمته عند الد�ن مشتملة علك

  .يةاألول دلةاأل

 إذا أما ،وال حبس ،استخدمه أو ،هطلق سراحأنه معسر وعلم �، عسار املديون اإلىادعن إمث إنه 

ً صالحا من كذلى رأ إذا ًأيضام حبسه كللحا أن فالظاهر، قيل بوجوبه فلم يقبل إذا  استخدامه فيمايدأر

  .ر حسب املصلحةكعن املن ي�ب النه

 من ة،ها مناسبآل وسيلة ركر بكالردع عن املن إىل م التوسلكللحا أن تاب اجلنا�تك ر� يفكوقد ذ

  . هنا يف بعض املسائل السابقةكذل إىل ملعناأو، غريها أو الغرامة أو التعزير أو احلبس

خذ من األ أو ،بيع ماله ووفاء دينه أو تعزيره أو اذب جاز له سجنهك أنه عسار وعلماإلى ن ادعإو

   والظاهر ،ويويف ديونهً نقوده مثالكماله 
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 ،الضرورات تقدر بقدرها ألن كوذل ،ان الوفاءكمإمع  سجنهى  ومها عل،قبلهما ى خري علتقدم األ

تصرف  ألنه ،ًيبيع داره مثال أن ىً مقدما علكان ذلكانه كخذ من دن األكمأو، ًان مديو� مائة ديناركفإذا 

 ،ةن التصرف بقدر الضروركدليل ما دام مي إىل زيد حباجةالتصرف األ أن كوال ش، أزيد من أخذ النقود

 إىل احلبس للوصول إذ ،احلبس إىل  تصل النوبةملخذ النقود مل يبع الدار أين من األمرن أحد كوحيث مي

  . ًن يف املقام فرضا بدون احلبسكمأوقد ، عطاء احلق لصاحبهإ

غرمائه مث ى على التو إذا ان حيبس الرجلك ،)عليه السالم(املؤمنني  عن أمري ،أما ما تقدم من املوثق

مينع بيع ماله وتقسيمه بني  أن جل منعه عنان ألكاحلبس  أن  فالظاهر،)١(سم ماله بينهم �حلصص�مر فيق

  . داء الدينأى جل محله علان ألك أنه ال، الغرماء

ان كمن امتنع من دفع احلق و: قالنه إ ،)عليه السالم(عن الصادق ، سالمما رواه دعائم اإل ويؤيده

ًموسرا حاضرا عنده و  فانه يضرب حىت، حقه إليه يدفعأن ّ إال ،خصمه ىبأدائه وأفامتنع من وجب عليه أً

 إىل ليفكمل جيد الن إ حيبس له أو ً،فيالكنه يعطيه إف، يف عروضّ إال ان الذي عليه ال حيضرهكوان ، يقضيه

  .)٢(مقدار ما يبيع ويقضي

ظفر  فإذا ،عن حالهالالزم الفحص  أن  فالظاهر،اذبك أو صادق أنه عسار ومل يعلماإلى ن ادعإو

موسر  أنه الطرفى ادع فإذا ،ذبهك أو صدقهى وجدت بينة عل إذا  الظفر ماومن، أحدمها عمل بهى عل

   قام البينةأو

                                                







٢٦٦

  . عسار لإلاملدعي أي ،ركحلف املنأّ وإال ي،فه

ًن له مال سابقا كذا مل يإو، املوسركًان له مال سابقا جعل ك فإذا ،يم االستصحابكأما احتمال حت

عسار الذي هو موضوع يف يثبت اإل استصحاب العدم ال إذ ،كذلى ال دليل علنه إ :ففيه، املعسركجعل 

خذ يف أالذي ) له مال (ال يثبت استصحاب الوجود أن ماك ،)١(ان ذو عسرةكن إو: قوله سبحانه

  . وين املتقدمكخرب الس

صفة  ألن لعله(: واهر بقولهشار اجلأهذا  ىلإو،  مثبت وهو ليس حبجةن األصلإ :ن شئت قلتإو

،  بقاء املالصالةما ال يثبت اليسار �ك،  عدم املالصالةنظار ال تثبت �م اإلكعسار املعلق عليها حاإل

 حجة األصلف ك�ما من لوازم ذلأبل لو سلم ، وليس مها عني عدم املال ووجوده، �ما صفتان وجوديتانأل

   .ىانته )اخلرب املزبور وغريه إىل ًمضافا ل ذاك ، يف حملهما هو حمررك ،ال يف لوازمه يف الشيء نفسه

 هسبيلى فالس وحاجة خلإتبني له  فإذا ينان حيبس يف الدك :ومراده �خلرب املزبور ما تقدم من املوثق

ًيستفيد ماال حىت
)٢(.   

  .صاحب مال أنه واحلال، هو لئال يفر إمنا وهذا احلبس: أقول

 إذا حيبس أنه ماك، �حلبس حبسّ إال خراجه منهإن كد ومل ميؤ ومل يان ذا مالكن إنه إ :واحلاصل

  . فقري فال حبس أنه علمإذا و ،ان احلبس الجل االحتياطكو جهل حاله

  ن كًان غريبا ال يتمكولو ، ليةكحبسه فال يغفل عنه �ل فإذا :رةكقال يف التذ

                                                







٢٦٧

 فإذا ،حواله بقدر الطاقةأتفحص عن ه ومنتقله وئل به القاضي من يبحث عن منشكقامة البينة وإمن 

  . فالسه شهد به عند القاضي لئال تتخلد عليه عقوبة السجنإظنه ى غلب عل

  . واملراد �لظن االطمينان الذي يعتمد عليه العقالء: أقول

ان كذا إو، عسارهتقوم البينة � أو ،عسارهإيصدق الطالب  أو ،عسارهم �ك احلافقد يعلم، انكيف كو

نه ال مال تشهد � أن فيكبل ي، ما أشبه أو ضاعه أو تلف مالهنه إ :تقول البينة أن يلزم ًبقا الذا مال سا

  .  حجية البينةطالق إلكوذل ،المكًمطلقا ال نله اآل

 أو ًيشهد بتلف املال علما أن عسار يلزماإلى البينة اليت يقام عل( : يف قول املستندشكالاإل ومنه يعلم

عسار  أما لو شهد مبطلق اإل،ثباتبينة اإل ألنه وحينئذ يقبل، لني يف مسألة الشهادةاختالف القوى ًحسا عل

  . ىانته )النفي فال يقبل إىل فهو راجع

  

  ))من يتحمل نفقة احلبس((

ى جيعل مؤنة احلبس عل أن ،غريه ممن يستحق احلبس أو حبس املديون إذا مكللحا أن مث الظاهر

 إذ ،يس من وجب نفقته عليهك أو يسهكانت املؤنة من كسواء ، نة نفسهدارة مؤإانه كمان �ك إذا احملبوس

  .النفقة عن واجب النفقة ي وال يلغ،مكاحلاى النفقة عل ياحلبس ال يلق

ولو ، وهذا من مصاحلهم، معد ملصاحل املسلمني ألنه ،بيت املالى جيعل النفقة عل أن مكللحا أن ماك

  . بسبب واجيب النفقة أو ،سه بنفسهنفى نفاق علاإلى ًان احملبوس قادرا علك

بيت املال ى  علة فالنفق،تساب يف السجنكنفسه ولو �الى نفاق علاإلى مل يقدر احملبوس عل إذا أما

  طلق أ إذا ًن ينفق عليه قرضا ليسرتده منهببدل � أو ً،جما�



٢٦٨

ب يعمل حس ألن مك جبعل احلادلة األإطالقصل و لألكل ذلك، مالى حصل عل أو تسبكوا

  . املصلحة

  .  التعينيبمن � فراد الالسجني من بيت املال فهو من �ب أحد األى نفاق علأما ما ورد من اإل

من خلد يف  : قال)عليه السالم( علي عن، عن الدعائم،  �ب من جيوز حبسهكففي املستدر

   .)١(السجن رزق من بيت املال

  .ال خصوصية للتخليد أنه ومن الواضح

  

  ))لسجنيمن حقوق ا((

  :قسامأ يه والذي ف،ان مل يستحق الضيقك إذا يرفه عليه أن حبس الوايل الشخص جيب عليه إذا مث

ان خيرج أهل ك )عليه السالم(ًعليا ن إ :)عليه السالم(الباقر  إىل بسنده، ره اجلعفر�تك ما ذ:منها

   .)٢(يردو�م حىتياء األولاجلمعة فيشهدو�ا ويضمنهم  إىل �مة أو السجون من حبس يف دين

خيرج احملبسني يف  أن اإلمامى عل: قالنه إ ،)عليه السالم( عبد هللاعن أيب ، ويف رواية ابن سنان

 إىل قضوا الصالة والعيد ردهم فإذا ، فريسل معهم،العيد إىل ويوم العيد ،اجلمعة إىل الدين يوم اجلمعة

   .)٣(السجن

  . روايةكا ورد بذلمك، يف السجن إليه ترسل زوجته أن :ومنها

  .ك غري ذل:ومنها

 كذلى وعل ،يسالمم اإلكون قد خان مما يستحقق عقوبة شديدة حسب صالح احلاكنعم قد ي

   )عليه السالم( علي عن،  عن الدعائمكحيمل ما رواه املستدر

                                                









٢٦٩

عليه (ان واليه كو ،رفاعة إىل تبكف، هوازسوق األى ان علكابن هرمة خيانة وى  علكنه استدرإ

   :ك هنا)المالس

 أهل  إىل تبكوا، سجنه و�د عليهوقفه للناس واأ ف،تايب هذا فنح ابن هرمة عن السوقكقرأت فإذا

 واعزله أخبث ،ك من ذلعز وجل عند هللا ك فتهل، فيه غفلة وال تفريطكوال �خذ ،ي لتعلمهم رأيكملع

ًاضربه مخسا وثالثني سوطا وطف ان يوم اجلمعة فاخرجه من السجن فك فإذا ،ك �� من ذلكعيذأو، عزلة ً

 به ومر، سبه ما شهد به عليهكمن م إليه وادفع، عليه بشاهد فحلفه مع شاهدهى فمن أت، سواقبه يف األ

 وال حتل بينه وبني من �تيه مبطعم،  واخرجه من وقت الصالة،واحزم رجليه حبزام، ً مقبوضاًالسجن مها�إىل 

 كن صح عندإف،  ويرجيه اخلالصدممن يلقنه اللد إليه ًحدا يدخلأ وال تدع ،مفرش أو ملبس أو مشربأو 

ًحدا لقنه ما يضر به مسلماأأن  صحن  إىل خراج أهل السجن ومر �،يتوب فاضربه �لدرة واحبسه حىت، ً

 ن رأيت له طاقةإف، الصحن إىل ختاف موته فتخرجه مع أهل السجنأن ّ إال ،السجن ليتفرجوا غري ابن هرمة

ًبه بعد ثالثني يوما مخسة وثالثني سوطاضر فااستطاعةأو    إيلتبكوا ،األوىلً بعد اخلمسة وثالثني سوطا ،ً

   .)١(واقطع عن اخلائن رزقه، ومن اخرتت بعد اخلائن، مبا فعلت يف السوق

فمن  :)عليه السالم(ما دل عليه قوله ك، نيم املسلأموالان قد خان يف ك أنه لجالتشديد أل: قولأ

ار البضائع يف ك احتك ولعله يدخل يف ذل،نواع اخليانةأبشع أرزاقهم من أن خيانة املسلمني يف إف ،خلإ ىتأ

ر الفقهاء كجناس اليت ذن من األكولو مل ي، ار ويسعركسر االحتكم �مر بكن احلاإف، حال احتياجهم

   ،ليهاإار �لنسبة كحرمة االحت

                                                





٢٧٠

ار كم االحتكره الفقهاء هو حكما ذ ألن كوذل، ما أشبه أو املالبس أو ر احلديدكان احتك إذا ماك

جل املصلحة م منصوب ألكفاحلاّ وإال ،ن خالف املصلحة العامةك ومل ي،ار املسلمنيكمل يضر االحت إذا فيما

 فإذا نفسهمأم وأمواهلى الناس مسلطون علقاعدة ى رد علاوهذا و،  املسلمنيأمورجل استقامة  وأل،العامة

 وارد كوذل، خري الناس ولو بتسكمام ذلأ�خذ  أن مكاحلاى  غرق الناس لزم عل يوجبمما ًاملاء مثالى طغ

  . )نفسهمأى تسلط الناس عل(ى عل

م قاعدة ك حاكوذل ،ىم ينظم السري لئال يتصرر املسلمون من اهلرج واملرج والفوضك احلاكذلكو

  .كغري ذل إىل )نفسهمأى تسلط الناس عل(

 شرت يف عهده لأل)عليه السالم( اإلمامالم كما يستفاد من ك، ف حرامجحااإل ألن مكمنا يسعر احلاإو

الم يف ك من هذا الًر� طرفاكوقد ذ، م التسعريكجحاف حق للحاراد التاجر اإلأ فإذا ،حني واله مصرإليه 

  . فراجعهما ،)١()مكاحل(و )االقتصاد :الفقه( َتايبك

، للمجلس إليه ن ينصبهم للمراقبة وسائر ما حيتاجعواأوال  م جملسكن للحاكمل يإذا ( :قال يف املستند

 ،مكذن احلا احلبس �ه وللسلطان وحنو،جملس السلطان وحنوه إىل  فله بعثه،زمنة األكما هو الغالب يف تلك

   .ىانته ) سقط عنهًأيضا كن من ذلكولو مل يتم، ًيصري حينئذ جملسا للقاضيألنه 

ر� يف بعض كبل قد ذ، حبس غريه أو ي نفس القاضاحلبس ال فرق فيه بني حبس ألن كوذل: أقول

، اللص تقطع يده ًمثال، عن العقوبة الشرعيةختتلف انت عقوبته كن إو  جواز مراجعة اجلائر:تب الفقهيةكال

، م الشرعي جاز مراجعة اجلائرك احلإجراءن من كمل نتم إذا نهإ ف،م اجلور حبسهكراجعنا بشأنه حا إذا نكل

  �لنسبةكذلكو،  من عقوبته عقوبة مل ترد يف الشرعأسوأ اللص ليستمر يف غيه كتر إذ ،مهم واملهلقاعدة األ

  . ركنوع من ردع املنمث إنه  ،ليهمإالز�ة والقتلة ومن إىل 

                                                





٢٧١

ن كدائه ومل يأى ًقادرا عل يسالمم اإلكان احلاك و،ان املديون استدان لغري املعصيةك إذا  أنهىمث ال خيف

  . غريه أو  من سهم الغارمني،دائه عليهأون كملا ورد من ، دينه يسالمم اإلكاحلا ىدأ، ًاملديون قادرا

   .)١(خال مهور النساء،  يقضي عن املؤمنني الديوناإلمام :ففي مرسلة العباس

  . ً غالباًاملهر ليس مستعجال أن جللعل االستثناء أل: أقول

 ،ميسرة إىل ةان ذو عسرة فنظركن إو : يقولعز وجلهللا ن إ ،كجعلت فدا: يب جنارأويف رواية 

 البد من إليه صار هذا املعسر إذا حد يعرف  هلا،تابهك يف عز وجلرها هللا كعن هذه النظرة اليت ذ خربينأ

وال ، دين ينتظر حمله وال، هاكدراإوليس له غلة ينتظر ، عيالهى خذ مال هذا الرجل وأنفقه علأ وقد ،ينظرأن 

ما عليه  ي فيقضاإلمام إىل خربه ينعم ينتظر بقدر ما ينته: )عليه السالم(قال  ،مال غائب ينتظر قدومه

   .)٢(من الدين من سهم الغارمني

  . مل يؤد الدين إذا هإمث اإلمامى عل أن ىبعض الروا�ت الظاهرة عل اةكتاب الزك ر� يفكوقد ذ

ن مل إو، ما أشبه أو ضرب  أو حببسكذلى جرب علأن مل يؤده إو، داهأمال ان له كن إف، هذاى وعل

ن كن مل يإو،  من نقودهاإلمام يحيث يؤد، انت له نقودكّ إال إذا ،داهأ من ماله واإلمامجبار �ع ن اإلكمي

 من بيت اإلمامداه أتساب كانه االكن �مكن مل يإو، تسبك ليكسب وحنوه تركانه التكمان �كله مال و

  . املال

                                                







٢٧٢

  .مسرية إىل ان ذو عسرة فنظرةكن إو: ث قال سبحانهحي،  وشأنهكن بيت مال تركن مل يإو

، �ملعروف  مما استفاد مؤنته ومؤنة عياله الواجب نفقتهمعاستعمل يوض أو سبكذا أمر �لتإو

  . ويصرف الزائد يف الدين

 كوذل، الدينى الواجب نفقته على وعل نفسهى علصرف لتقدم دليل الكوذل،  يف املستندذاك

ى ة الثاين علأمهيى والعرف ير، فاق عليهم واجبنداء الدين ومن حفظ النفس واإلأ من ًالكن إف، مهيةلأل

بل ، ولرفع العسر واحلرج والضرر وما أشبه، ذو عسرة أنه ن عنده النفقةكمل ت إذا يصدق عليه إذ ،األول

 عدم انك إذا ،الدينى النفقة عل ونوا واجيبكن مل يإو عائلتهى نفاق عل تقدم اإلكيستفاد من ذل أن نكمي

ًنفاق عليهم عسرا وحرجااإل   . كغري ذل إىل ،وللمناط املستفاد من مستثنيات الدين، ً

ً حرجا وعسراان ما ليس من شأنهك إذا ،ان يف دائرة شأنهكيفما كتسب كي أن الواجب عليهمث إن  ً 

  .كًان االحتطاب حرجا عليه بذلكلف من ك فال ي،مرفوعحيث إنه 

  .يوسع هللا عليه ميهله حىت أن فله، احلق له إذ ،كتسابه جاز له الرتكدم االغرمي بع يرض إذا مث

 البعض غري كداء دين ذلألوجوب ، تسابك وجب اال،بعضهم دون بعض يانت غرماء ورضكذا إو

  . املستند إليه شارأما ك ،يالراض

  

  ))الفحص عن صحة اإلقرار((

ن �،  املقرإقرار يف صحة كش فإذا ،رارقم جيب عليه الفحص عن صحة اإلكاحلا أن  وهو،شيء يبق

لعدم علمه ، األمريستبني  م حىتكتوقف يف احل، ما أشبه أو اختياره أو هرشد أو عقله أو  يف بلوغهكش

  .بتحقق املوضوع

ل واحد ك إىل م �لنسبةكاحلى  جر،خرحدمها ومل يقر اآلأقر أان اثنني فك إذا عليهى املدع أن ماك

  حدمها أار كنإو، يف حقهّ إال ينفذ حدمها الأ قرار إ إذحسب املوازين



٢٧٣

  . نفسهى علّ إال اركنم اإلكال يوجب ترتب ح

ل من �ب ك نفذ يف حق ال،ا� عادلنيكواعرتف منهم اثنان و، عليه مجاعةى ان املدعكلو  نعم

  .  يف حق الغريقرارمن �ب اإل ال، الغريى الشهادة عل

  

  ))فروع يف اإلقرار((

 :قال إذا ماك، مجلأن إ نه يطلب منه التفسريإف،  املفصل وا�ملقرار بني اإلقراريف اإلال فرق مث إنه 

حدمها أ� مطلوب أل أو ،حدمهاحد� مطلوب ألأ أو ،عمرو أو � مطلوب لزيدأ أو ،مطلوب لزيد حد�أ

  .المج من صور اإلكغري ذل إىل ،حدمهاألأحد� مطلوب  أو حدمهاألأ� مطلوب  أو ،ًشاة أو ًفرسا

جريت قاعدة العدل أان مل يعلم التفصيل كذا إو، دالء بهاإلى جرب علأان يعلم التفصيل كفإذا 

عطاه أخر ن أقر اآلإف، يعطيه نصف دينار أن  لزم عليهً،حد� مطلوب لزيد ديناراأ :قال إذا ًمثال، نصافواإل

، ل واحد منهما نصف دينارى كعطأ ً،عمرو دينارا أو ين مطلوب لزيدإ: ولو قال، ًأيضاخر نصف دينار اآل

ًنصف دينار ربعا هلذا وربعا لذلى عطأ، ًحدمها ديناراحد� مطلوب ألأ: ولو قال ين مطلوب إ: ولو قال، كً

  . كغري ذل إىل ،قيمة النصفني أو ،أعطاه نصف فرس ونصف شاة، ًشاة أو ًله فرسا

 الشيء كان يعلم ذلكن إف، ًشيئا بينبل يطل:  فقالً،يطلبه دينارا أنه ى �ن ادع،مجالولو أقر �إل

ًجيعل بينهما صلحا قهر� أن م لهكاحلا أن والظاهر، ن يعلم صاحلكن مل يإو، جربأ  عالج حلل النزاع ال ألنه ،ً

  . كبذلّإال 

 مل ،هذه زوجيت: قال فإذا ،خر �لطرف اآلإقراران ك ً،شرعا املالزم أو امللزوم أو ولو اعرتف �لالزم

 ،الدية أو ان الالزم القودك ،يف املسبعة أو لقيته يف النارأين إ :قال أو ،ختها وبنتهاأمها وأوج يتز أن حيق له

  .كغري ذل إىل ،غري عمد أو ًونه عمداكحسب 

  : ن قالكل، ما أشبه أو استدان منه أو قر �نه قتلهأولو 



٢٧٤

 فالظاهر وجوب ،اجلمعةاستدان منه يوم  أو قتل ولده أنه بينما املدعي يدعي، نه وقع يوم السبتإ

ار املقر له مل كنإ أن  حىت، العقالءقرار إلًان مشموالكاستدان  أو ن اعرتف �نه قتله أبعد إذ ،هقرارخذ �األ

  .يضر

 ،املال إليه يوصل أن  فالالزم لهكب ذلر األكنأن إو، عطاء القود أخذ به �،� قتلت ولدهأ: ن قالإف

 ويؤيد عدم ،عراض�نه سقط عنه املال �إل: يقال  عن املال حىتر ال معرضكب مناأل أن املفروضألن 

حيث علمه ، �خذوا منه املال أن  أهله وأىبًإنسا�عراض قصة الزهري الذي قتل سقوط املال بدون اإل

  . تاب الد�تك ور يفك مما هو مذ،أهل القتيل إىل يصال املالإيفية ك) عليه السالم( زين العابدين اإلمام

يدخل أن ّ إال ،دون اجلزء الذي مل يعرتف به ، إليهه حجة �لنسبةإقراران كاعرتف جبزء الشيء ولو 

  .ما تقدمك اجلزء الثاين يف الالزم وحنوه

  . ما عرفتك قرار لزم عليه حسب اإل،لكقر �لأعليه اجلزء فى ولو ادع

استدان  أنه  فاعرتفً،يطلبه ديناراأنه  عليهى ادع إذا ماك، املقر له مل يقبل أو يالئم املقر ولو اقر مبا ال

  .مثلةاأل  منكغري ذل إىل ،ذا املقر يف بلد واملقر له يف بلد آخركان يوم كوقد ، ذاكمنه يوم 

حتها قبل كن نعم: فقال، ين زوجتهإ: قالت أو ،ون ولدهكي أن نكال مي أنه قر �نه ولده واحلالأأو 

  . آخرننساانت زوجة إلك�ا قبل سنة أ واحلال ،سنة

  . قرارتاب اإلك اليت تفصيلها يف سائر الفروعإىل 

  



٢٧٥

  

  ))إذا علم احلاكم كذب املنكر((

ذبه كن علم إ ف،ركذب املنكم يعلم كن احلاك ل،عليه ي عليه ما ادعىر املدعكنأ إذا ):٣مسألة ( 

  . طلب التفصيلًمجاالإن علم به إو، ًعلمه تفصيالى  عمل مبقتضًتفصيال

 أو نه ال يعلم هل دينه ديناركل، ًعمروا مديون له أن م يعلمكواحلا، ًعمرو ديناراى لزيد عى ادع ًمثال

م حسب كعمل احلاّ وإال ،ن بني التفصيل فهوإ فً،اره مطلقاكنإ ومل بقبل منه ،م �لتفصيلكلزمه احلاأ ،ثوب

  . ًمجاالإعلم الدين  إذا  هذا،نصف دينار إىل ضافةلزمه بقيمة نصف الثوب �إلأ ففي املثال ،قاعدة العدل

 ًايئمديون ش أنه يعلم أن مثل، غري احملدد مجايلبل اإل، مجايل احملدداإل م الدينكمل يعلم احلا إذا أما

  . لزامه �لصلحإان عليه ك ،غريها أو قلم أو ثوب أو نه ال يعلم هل هو ديناركل

  يف مثال الثوب والدينار لزمًمثال،  من االدعاءكثرالصلح � أو ون قاعدة العدلكن ال تأالبد و نعم

  . من الدينار الذي ادعاه املدعيأكثرون جمموعهما كال يأن 

  

  ))إذا مل يعلم احلاكم �حلال((

  : قسمنيى فهو عل، م �حلالكمل يعلم احلا إذا أما

  . ون للمدعي البينةكي أن :األول

  . ون له بينةكال ي أن :الثاين

 ال يطلبيننه إ :قال أو ،حق له علي ال:  قالًمثال، اركنإل عليه �ىأجاب املدع فإذا ،انكيف كو

م العامل كفاحلا، موضع املطالبة �لبينة أنه يعلم ي املدعانكن إف، كغري ذل إىل ،مل آخذ منه الدينار أو ً،دينارا

  . وركلزوم السؤال املذى ال دليل عل ألنه ،تكن شاء سإو ، بينةكلأ:  قال للمدعيءشان إ حباله �خليار

 أنه مكينبهه احلا أن  وجب،جهل حاله أو موضع املطالبة �لبينة أنه ان املدعي ال يعلمك إذا أما

  احلق الذي وضع  إىل يصالمن طرق اإل ألنه ،مطالب �لبينة



٢٧٦

  . ره الشرائع وغريهكذا ذك ،جلهم ألكاحلا

 به بني أمورء املمقدمة للقضا ألنه ً،قد يقال بوجوبه عليه مطلقا(: قول اجلواهر أن ومنه يعلم

  . مع علمه ليس قول القاضي مقدمة إذ ،غري ظاهر الوجه، ) منهكينايف ذل وعلمه �حلال ال، املتخاصمني

جمهول  أو ،كان غري عامل بذلكن إ له اليمني أن مكفه احلاّ عر،بينة ين للمدعكفان مل ت، انكيف كو

  . احلال ملا تقدم

  

  ))مىت حيلف املنكر((

 كما يف املسالك ف بينهمالبال خ، بعد سؤال املدعيّ إال  عليهىحيلف املدع اله  أنرواكم ذمث إ�

 ويف املستند، ًاإمجاعوعن املعتمد ، ًشف اللثام اتفاقاك وعن ً، واحداًوعن الر�ض قوال، وعن املفاتيح وشرحه

  .ت عليهكوس يونقل االتفاق اجلواهر عن الفاضل اهلند،  حمققإمجاعبل هو 

  . املطالبةى ه علؤنه حق له فيتوقف استيفا أما االعتبار فأل،خبار واالعتبار واألمجاع�إل :واستدلوا له

 ومن مث وقع اخلالف ،مك�ج احلقني السابقني من طلب اجلواب واحلى ليس هو عل: كقال يف املسال

نه إف ركليف املن خبالف حت،دهكبل يؤ املدعي إىل م �لنسبةكاحلق فيهما ال يغري احل أن والفرق، فيهما دونه

ًوقتا صاحلا ى ليتحر أو ر البينةكما لتذإ، وقت آخر إىل ببقائها ي قد يتعلق غرض املدعاليتى يسقط الدعو ً

  . ك وحنو ذل،احللف فيهى ر علك املنؤيتجر ال

صاحب  يرضإذا  :قال ،)عليه السالم( عبد هللايب أعن ، يب يعفورأ صحيحة ابن ي فه،خبارما األأ

، لهى  ذهبت اليمني حبق املدعي فال دعو،حق له قبله ال أن  فحلف،لفهحاست ر حلقهكملناحلق بيمني ا

انت ك و،ان لهكقام ما استحلفه �� مخسني قسامة ما أن إنعم و:  قال،دلةاانت له بينة عكن إو: قلت له

  بطلت أاليمني قد 



٢٧٧

   .)١(ل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليهك

 أن رها الوسائل وغريه يف �يبك ذاليت و،تيةيف غضون املباحث اآل  �يتاليتوا�ت  من الركغري ذل ىلإ

  .ركاملناستحلف  إذا ين املدعأو، �ليمني يمن رض

ن له احلق إ ف،ركاملنى ًضررا عل يان عدم احللف لعدم طلب املدعك إذا  ماكمن ذلى ن قد يستثكل

ى فكم منه اليمني وكطلب احلا ين مل يقبل املدعإف ،طلب احللف منهى جيربه عل أن مكيطلب احلا أن يف

 يحتر يرادة املدعإو ،ى�اء الدعوإ فهو يريد ،ركاملنى ًون ضررا علكقد يى بقاء الدعو ألن ك وذل،ميينه

 ،الم الشهيد الثاين وتبعه املستند وغريهكما تقدم يف ك ،كغري ذل أو �لصلحى الدعو يط أو الوقت الصاحل

 أن يعلم أنه  مثل،مة ملثل هذه االعتباراتك ال حيضر احملن أركحلق للمنّ وإال ،حل بالى عولدبقاء اإال يربر 

ى بعض املدعيني يرتدع عن الدعو أن  أو،زمان ظهر فسقهماى مض فإذا ،املدعي يقدم شاهدين غري عادلني

ق للمدعي التأجيل حي  الكذلك ،ر التأجيل ملثل هذه التوقعاتكحيق للمن ما الكنه إف، ما أشبه أو ويصاحل

  .كملثل تل

�اء حضار املدعي إلإ ليطلب منه ،بعد يمل يراجعه املدع إذا مكيراجع احلا أن ركللمن أن بل الظاهر

  . بقاء طلبه منه ضرر عليهحيث إن  ي،مع أو احلق معه أن هلى حضر املدعي لرتأ :مك فيقول للحا،النزاع

 ،ركاملنى ًغري حملولة ضررا على ان بقاء الدعوك و،البينة احلاضرة ين للمدعكمل ي فإذا ،هذاى وعل

ن مل يقبل إف، ركحالف املنإ يم من املدعكفيطلب احلا ،ىيفصل الدعو أن مكيطلب من احلا أن ان لهك

  .ىفكم وكحلفه احلاأاملدعي 

   ي الدليل االعتبارإطالققد عرفت عدم متامية  إذ ،قاموها ال تشمل املقامأ اليت الثالثة دلةواأل

                                                





٢٧٨

خبار �نه ال حيلف شعار األإبل لوال ،  هلاإطالقخبار ال  واأل، مشوله ملثل املقامكوك مشمجاعواإل

 ، حمتمل االستنادمجاع واإل، لسقوط الوجوه االعتبارية،ن املناقشةكمبعد سؤال املدعي ألّ إال  عليهىاملدع

ال ينفع  أنه فليست يف مقام، عيطلب املد يسلوب الطبيعاأل أن خبار من �ب بيان حتقق املوضوع بعدواأل

يطلب  أن بعد الطلب من املدعي الذي هو طبيعة النزاع ركلو حلف املن أنه بل يف مقام، اليمني لوال الطلب

  . البينةكن اقام بعد ذلإو، فقد ذهب حقه ،ركاملدعي حلف املن

هللا عليه ى صل(وقوله ، )١(ركنأمن ى واليمني عل ي،املدعى البينة عل: )عليه السالم( قوله إطالقف

  .مك حمكغري ذل إىل .)٢(ميانم �لبينات واألكقضي بينأإمنا  :)وآله

طلب ى علر ال يتوقف ك حلف املنكذلك ،ركطلب املنى البينة ال يتوقف عل ياملدعتقدمي  أن ماكف

  .املدعي

) وقت آخر  إىلاليت قد يتعلق غرض املدعي ببقائهاى نه يسقط الدعوإف (: يف الفرقكوقول املسال

 ،ر بتقدمي املدعي البينةكاملنى  يلزم رض:�ن يقال، ًأيضاسه كيف عى  جركان الفارق ذلكلو  إذ ،حمل �مل

  . وقت آخر إىل ىر بتأخري الدعوكاليت قد يتعلق غرض املنى نه يثبت الدعوإف

قام  إذا وهو ما) ال املدعيؤبعد سّ إال  عليهىال حيلف املدع (:ن استثناء �ن من قوهلمكميمث إنه 

ال ؤالسى التوقف على علن اليد  واالعتبار المجاعإلا  إذ،كبذلى نه يريد حتليفه ويرضشاهد احلال �

ما ى كاشف عن الطلب والرضك أنه ال من �بؤرت السكخبار ذ واأل،علم رضاه إذا يف ما  حىت،الصريح

  .الؤخصوصية للس أنه ال ،خبارًهو املفهوم عرفا من األ

  ن شاهد احلال �(واهر  اجلإشكالو

                                                







٢٧٩

غري ظاهر  ،ىانته )خبار اشرتاط الرضا الذي البد من العلم بهبينما ظاهر األ، يفيد الظن فتأمل

  . بل منع إشكالحمل  السؤال اللفظي إىل وعليه فاالحتياج، ًأيضاشاهد العلم قد يفيد العلم  إذ ،الوجه

 مل يفد اليمني يف حسم ،بدون طلب املدعيحالفه م �كتربع احلا أو ركفلو تربع املن، انكيف كو

وقد ، التمس املدعين إ يعيد اليمني منه أن مكاحلاى  بل عل،ينءر�ه من االستثناكفيما ذّ إال ،االختالف

، ركنأمن ى اليمني عل: )عليه السالم( قوله طالق إلً محال،ال خالف يف املسألة أنه مجلة منهمى ادع

طلب ى  بقرينة الروا�ت الدالة عل،صورة الطلبى  علكوما أشبه ذل، ميانواألم �لبينات كبين يقضأمنا إو

   .شاء هللا تعاىل نإخر بعضها اآلى املدعي مما تقدم بعضها و�ت

  

  ))إذن احلاكم يف اليمني((

 ركقال املدعي للمن فإذا ،م يف اليمنيكذن احلاإ إىل هل حيتاج حسم النزاع أنه الم يفكالى يبق نعم

ف لذنه يف احلإ فالالزم ،ذنإصادر بال  ألنه ،وركف احللف املذكم مل يكذن احلاإحلف من دون ف، احلف

  . فايةكاملشهور بينهم عدم ال ،ذن املدعيإفي كبل ي، كذل إىل ال حيتاج وأ ،ليحسم النزاع

رح ويف املستند هو املص، صحاباأل إىل بل يف جممع الربهان نسبته، جده فيهأخالف  ال: ويف اجلواهر

  . مث نقل عدم اخلالف فيه من مجاعة آخرين،ظهور خمالف ر خالف والكصحاب من دون ذالم األكبه يف 

  .ثريكما يستفاد من ك عليه مجاعظاهرهم اإل يردبيلوعن األ

  : موراستدلوا له �

حق  صدر ممن ال ألنه ً،ن مفيداكه مل يإجازتحلف بدون  فإذا ،مكحالف وظيفة احلان اإل�: األول

   .له

  . م له دون ما سواهكواحل، مكحالف من تتمة احلن اإل�: الثاين



٢٨٠

  . حالف حيمل عليه اإلإطالق ف،حالف يف الروا�تنه املنصرف من اإل�: الثالث

  . ويف غري املتيقن جيري أصل عدم سقوط احلق، حالفنه املتيقن من اإل�: الرابع

  : مجلة من الروا�ت: اخلامس

خرب أ مل مور� يقضأيف كربه  إىل كىش) عليهم السالم(نبياء ًنبيا من األن إ :مثل رواية دمحمبن قيس

   .)١(امسي حيلفون به إىل ضفهمأو ّ إيلردهم: قال سبحانه ،ببيا�ا

   .�نأوحنوه مرسلة 

رسول  إىل  من نسبة التحليف)عليه السالم( اإلماموما يف تفسري ، ويؤيده صحيحة سليمان بن خالد

   .)٢() عليه وآلههللاى صل(هللا 

هم بينة كثر �ا ألى قض)عليه السالم(مري املؤمنني أن إ :م تعارض البينتنيكه يف حووما رو

   .)٣(واستحلفهم

   .كغري ذل إىل ،)٤(خراآل ىبأحدمها وأ فحلف ،)عليه السالم( علي حلفهماأف :ىويف رواية اخر

ون ك و،بل ظاهره ومثله ليس حبجة  حمتمل االستنادمجاعن اإل �،دلة األكل تلكيف ن يناقشكل

 مكحالف من مقدمات احل بل اإل،غري �م مكونه من تتمة احلكو، المكول الأم كحالف وظيفة احلااإل

  وال دليل ، حضور الشاهدك

                                                











٢٨١

حالف بعد ورود الروا�ت املتبادر من اإل أنه  وال نسلم،مكم من شأن احلاكمقدمات احل أن ىعل

مل  أن ات بعدطالقيقاوم اإل واملتيقن ال، ما �يتك�رة  يحالف املدعإ و،دمما تقكم �رة كحالف احلا�

  . والروا�ت معارضة �ملثل، مجالإن كي

عليه (احلسن أ� ن إ :قال أن  إىل،حلفته فحلفأالوايل ف إىل فقدمته:  بن وضاحعبد هللاففي رواية 

   . ي �لتقاصأ )١(كذ من حتت يد�خ أن كته فحلفته، ألمر رضيت بيمينكنأ لو ال:  قال)السالم

الرجل املال ى ون له علكيف الرجل ي، )عليه السالم( عبد هللاعن أيب ، ويف رواية خضر النخعي

   .)٢(�ًخذ شيئا أن استحلفه فليس لهن إ :)عليه السالم(قال  ،فيجحده

ال حق له  أن حلفر حلقه فاستحلفه فكصاحب احلق بيمني املن يرضإذا  :ويف رواية ابن أيب يعفور

  .)٣(لهى فال دعو يقبله ذهبت اليمني حبق املدع

 يف غاية كم بذلكان احلك إمجاعن كمل ين إ( :ولذا قال يف اجلواهر، غريها من الروا�تإىل 

  . ر املستندك وقريب منه ذ،)الصعوبة

 أن ذن بعدأ أو ى،ذنه �لفحوإن ظهر م �كمل يرض احلا إذا هو إمنا مكذن احلاإ إىل االحتياجمث إن 

 أن ومن املعلوم، مكحق للحا أنه  أدلتهمنن غاية ما يفهم مإف، ك من ذلأكثرى فال دليل علّ وإال ،حلف

  . اللفظ إىل ًخريا فال حاجةأ أو ًوالأرضي ذو احلق  إذا ىدؤاحلق ي

                                                









٢٨٢

  

  ))املنكر إذا حلف أو رد أو نكل((

  . وال خالفإشكالبال ى ت الدعوحلف سقط فإذا ،لكين أو يرد أو حيلف أن ماإر كمث املن

ويف ، إمجاع أنه والظاهر مث قال، عدم اخلالف فيهى  ويف اجلواهر دعو، عليهمجاعاإلى ويف املستند دعو

  .الظاهرى  علمجاع واإل:رامةكمفتاح ال

 إذا خذ حقهأ أو �نيةى  يف الظاهر من دعوكال حق للمدعي بعد ذل أنه ىسقوط الدعو ومعىن

احلق  يرد أن احلالفى بل الالزم عل، ًان خمالفا للواقعكن إ وون للحالفكاحلق ي أن كذل  وليس معىن،وجده

  .روهكهذا ما ذ، مل يردن إ خرةصاحبه الشرعي وهو مأخوذ يف اآلى عل

مثل �ب الفروج والنسب  ال، موال يف �ب األكروها ذلك اليت ذدلةن ظاهرهم ولو بقرينة األكل

  . وحنومها

، ر وتصاحب الزوجةكن للزوج البينة وحلف املنك ومل ي،خرر اآلكنأ و�ا لهأ لزوجةصاحب اى ذا ادعإف

  . ر الغاصبكينزعها من املن أن ن منهاكظفر بزوجته ومت إذا الزوج أن القاعدةى ان مقتضك

، مل خيرج ر الطرف وحلف مبا أوجب استلحاقه الولد بنفسهكنأ و،الولد له أن زيدى ادع إذا كذلكو

ب ووجوب النفقة  التوارث واحملرمية وقضاء صالة األشؤوني شأن من أب الواقعي يف وة األلد عن بنالو

  .كوغري ذل

وسيأيت احتمال ، كغري ذل إىل ختها وبنتهاأمها وأيتزوج  أن ما ال جيوز للرجل يف قصة الزوجةك

  . ًأيضااستثناءات أخر 

ما رواه هشام ، ًونه ضرور�ك إىل افةض�إل، عدم سقوط احلق املايل يف الواقعى فيدل عل، انكيف كو

إمنا  :)هللا عليه وآلهى صل( قال رسول هللا : قال،)عليه السالم( عبد هللايب أعن ، م يف الصحيحكبن احل

   ،ميانم �لبينات واألكبينى قضأ



٢٨٣

منا قطعت له به قطعة من إًخيه شيئا فأميا رجل قطعت له من مال أحلن حبجته من بعض فأم كوبعض

   .)١(النار

ى صل(عن النيب ، )عليهم السالم(عن آ�ئه ، )عليه السالم (عن الصادق، ويف حديث حسني بن زيد

   .)٢(ل مال بشهادة الزوركأعن ى  �)هللا عليه وآلهى صل(نه إ : يف حديث املناهي)هللا عليه وآله

  . غريها من الروا�تإىل 

  : روا�ت فيدل عليه مجلة من الً،احلق يسقط ظاهرا أن وأما

ر حلقه كصاحب احلق بيمني املن يرضإذا  :)عليه السالم(عن الصادق ، يب يعفورأمثل ما رواه ابن 

، انت له عليه بينةكن إو: قلت،  وذهبت اليمني حبق املدعي فال حق له،حق له عليه واستحلفه فحلف ال

ل ما ادعاه قبله مما كبطل أمني قد ان اليكو، ان لهك ما اقام بعد ما استحلفه مخسني قسامةن إنعم و: قال

   .)٣(قد استحلفه عليه

 ،عطوهأم �� فكلأن سإ و،م �� فصدقوهكمن حلف ل: )هللا عليه وآلهى صل(قال رسول هللا و

   .)٤(لهى ذهبت اليمني حبق املدعي وال دعو

 ،ل املال فيجحدهالرجى ون له علكيف الرجل ي، )عليه السالم( عبد هللايب أعن ، وخرب خضر النخعي

   .)٥(حقهى ه ومل يستحلفه فهو علكن ترإ وً،�خذ شيئا أن استحلفه فليس لهن إ :)عليه السالم(قال 

   انت بيين وبني رجل من اليهود معاملة فخانينك:  بن وضاحعبد هللاوقال 

                                                













٢٨٤

 كه بعد ذل فوقع ل،ًحلف ميينا فاجرة أنه  وقد علمت،حلفته فحلفأالوايل ف إىل  درهم فقدمته�لف

يب أ إىل تبتكف، حلف عليهاأانت يل عنده وك اليتلف درهم قبض األأ أن ردتأثرية فكر�ح ودراهم أ

ال ، ولو فال تظلمهكان قد ظلمكن إ ً،ال �خذ منه شيئا: تبكف ،خربته �لقصةأ ف)عليه السالم(احلسن 

 فقد مضت اليمني مبا ،ينه رضيت بيمكنك ولك�خذ من حتت يد أن كمرت رضيت بيمينه فحلفته ألكنأ

   .)١()عليه السالم(يب احلسن أتاب ك إىل ًخذ منه شيئا وانتهيتآ فلم ،فيها

 مث وقع له عندي مال ،عليه وحلف ابرينكعنده مال و  وقع يلعن رجل، وصحيحة سليمان بن خالد

 فال كخان نإ :)عليه السالم(فقال  ،ما صنعكحلف عليه أ و،ان مايل الذي أخذه وجحدهكخذه ملآف

   .)٢(وال تدخل فيما عتبه عليه، ختنه

  .إىل غريها

رادة فصل النزاع إالروا�ت ظاهرة يف  إذ ،ان اخلدشة يف الروا�تكمإان ك لإمجاعن كمل ين إ :أقول

الم الرسول كيب يعفور من أالعلة يف رواية ابن  أن ويؤيده، احلق يذهب أن ال، لة جديدةكحتدث مش ن الأو

ه ءبقاإن أو ،)مكلأن سإ(و، )مكمن حلف ل (:اللزوم بقرينة اجلملتنيى  ال تدل عل)يه وآلههللا على صل(

ما يف حديث الرسول ك،  وقطعة من النار،ركله ملال الناس منكأ أن  لوضوح،ركبقاء للمنإالظلم ى عل

  . )هللا عليه وآلهى صل(

وقع له ن إ جيوز يلأ اعليهحلف و ينرجل يل عليه دراهم فجحد، حسنة احلضرمي إىل ضافةهذا �إل

   .)٣(نعم: )عليه السالم(فقال : قال ،آخذ منه بقدر حقي أن دراهم يقبل

                                                









٢٨٥

   .)١(يبطله شيء ن احلق القدمي الإف: )عليه السالم( علي وقول

  

  ))فروع((

ز جاأم كاحلا أن  أو،يم �لرضا اللفظكجربه احلأنه أو، �ليمني يمل يرض املدع إذا  أنهوهو، بقي شيء

  .كذلكم كون احلكفهل ي، رجاءال حق له يف اإل ياملدع أنه حيث تقدم، ركميني املن

  .دلة بعض األإطالق و، قوهلمإطالقمن 

ن إ :)عليه السالم( وقوله ،ركصاحب احلق بيمني املنى رضإذا  :)عليه السالم(ومن قوله 

  .كوغري ذل حلفتهأف: )عليه السالم(وقوله ، استحلفه

 إطالقوال نسلم ، املتيقنى فالالزم االقتصار فيه عل، بطالن احلق خالف القاعدة ألن ،ثاينوالظاهر ال

  . ن بعضهم عربوا مبثل تعبري الروا�تإف، لما�م حبيث يشمل املقامك

  منصرفةدلة واألً،مه فاصالكون حكاجلائر ال ي إذ ،ثر لليمنيأال  أنه  فالظاهرً،م جائراكان احلاكولو 

  .صحيحم الكاحلإىل 

 ،كذلكم كفهل احل، ًمتوليا لوقف أو ً،وصيا أو ،جمنون أو ًوليا لصغري أو ً،يالكو يان املدعكولو 

  .طالقومن اإل، مال نفسه إىل  من االنصراف،احتماالن

ن كل، ال املقامنيكوهو موجود يف ، كاحرتام اسم هللا سبحانه يورث ذل أن دلةنه يستفاد من األأكو

رب كذا إً خصوصا و،القدر املتيقنى فالالزم االقتصار عل، خالف القاعدةى م علكاحل أن حيث عرفت

  . ما مل حيلفاحيث إ� ،ر مبطلكن املنعقل ا�نون وعلما � أو الطفل

   .خذه بعد اليمنيأ فهل لصاحبه احلق يف ،ان املتنازع فيه عني املالك إذا ماأ

. )تية ال خيلو عن صعوبةًطنا من النصوص اآل �ًاستفادة حرمة التصرف فيها مثال(: قال يف اجلواهر

   ان نص بعض الروا�ت الدراهمك أن المه غري بعيد بعدكو

                                                





٢٨٦

   .ًان اخلروج عنه يف مثل هذه املوارد سهالكخالف القاعدة ى الدليل عل أن وحيث قد عرفت، واملال

  ً. صرحياكبذلى بل يف املستند الفتو

احللف  أن ماك، �زل منزلته ألنه ،ل حلف غريه �للفظشارة حاله حاخرس �إلحلف األ أن والظاهر

  .  فيشمله الدليلً،حلف عرفا ألنه ،شبه حاله حال احللف الصحيحأما  أو ًعرا�إالغلط 

وجد  فإذا ،فالظاهر عدم مشول الدليل ،حيث ال حيلف �� تعاىل، افر مبقدساتهكحلف ال إذا ماأ

  .يةاألولخذه للقاعدة أن من كاملدعي ماله مت

ى احلق مقدم عل أن  أو،يف دينهماى فكن حلف �� و �،كذلكافر كم يف املخالف والكوهل احل

ل ك يف األولى الثاين مقدم علحيث إن و، لزامومن قاعدة اإل،  الدليلإطالقمن ، احتماالن ،احللف

ان الالزم القول ك ،يةاألول دلةاألى القاعدة واردة عل أن  من)الفقه(ر�ه يف بعض مباحث ك ملا ذحكاماأل

  .ن اليمني ال يذهب �حلق�

 أن  فالظاهر،ليس بوارث وال زوجة أنه فحلف ،ال وأ�ا زوجة أ أو ،ال وأوارث  أنه ولو اختلفا يف

  .كذلك وليس املقام ،عدم املالى ظاهر الدليل احللف عل إذ ،رث واملهراحللف ال يسقط اإل

 :ان رمبا يقالكوان ، شيء يالزم نفي املالى بل عل، نفي املالى ان ليس احللف علكل مك كذلكو

  . املال موجود يف نفي مالزم املال ياملناط يف نفن إ

، قعت يف يدهولو  إليه ردها  وال،وال جيوز لغريمها العامل �حلقيقة ابتياعها من احلالف(: قال يف املستند

ذا يف كو، ركعن املن يالنه رد من �بالغري أمر احلالف �لى عل و،وارث احلالف املطلع ردهاى وجيب عل

  . المه متنيكو ى،انته )رك املنكالعامل �لواقع �يه عن ذلى نه جيب علإالدين ف



٢٨٧

 يف جواز إشكالن ك مل يً،املدعي احتياطا إىل راد ردهأف،  احلق عندهولو ندم احلالف بدون ظهور

 الغري كذل أن مال الغري وهو يعلم ألنه ، فيهشبه ال حيق للعامل التصرفأما  أو لو وقفه أنه ماك، أخذه منه

  .غري راض �لتصرف فيه

  . وهللا العامل، مزيد من التتبع والتأمل إىل وبعض هذه املسائل وغريها من موارد االستثناء حباجة

  

  ))إذا أقام املدعي بينة بعد حلف املنكر((

  بل عن خالف الشيخ، تسمع بينتهال أنه فاملشهور، ركمث لو أقام املدعي بينة مبا حلف عليه املن

  . فال موقع للبينة بعد احللف، عليهمجاعوالغنية اإل

 ر سقوطك يعمل �لبينة ما مل يشرتط املن:عنهم يكما حى امل واملراسم علك وابن محزة واليدوقال املف

  .احلق �ليمني

 إىل ذا القولونسب ه، مل تسمعّ وإال ،حلفأن إبينته مسعت و ينسن إ نه �: قول �لثكوهنا

  .ىاملبسوط واملختلف واحلليب والعجل

  . ًالبينة تسمع مطلقان إ :موضع من املبسوط إىل نسب، وقول رابع

صاحب احلق بيمني  يرضإذا  :)عليه السالم(عن الصادق  ،يب يعفورأبصحيح ابن : ولاستدل لأل

ن إو:  قلت،لهى وال دعو ي ذهب اليمني حبق املدع،ال حق له قبله أن فحلف، ر حبقه فاستحلفهكاملن

ن اليمني إف، ان له حقكن أقام بعد ما استحلفه �� مخسني قسامة ما إنعم و: قال ،دلةاانت له بينة عك

  . )١(ل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليهكبطلت أقد 

   ومن حلف ،من حلف �� فليصدق :)صلى هللا عليه وآله(وبقول النيب 

                                                





٢٨٨

  . )١(ومن مل يرض فليس من هللا يف شيء ،له �� فلريض

   .)٢(لهى وال دعو، املدعيى ذهب اليمني يدعو: )صلى هللا عليه وآله(وقوله 

  . غريها من الروا�تإىل 

 إذا  خرج منه ما، يف ثبوت احلققرار البينة لإلة مبساوا،رامةكمبا يف مفتاح ال: واستدل للقول الثاين

  .  وبقي الباقيمجاعشرط �إل

 برفع االضطرار وما :بل رمبا يقال، ًأيضاولذا أضاف آخر رفع اجلهل ، برفع النسيان: استدل للثالثو

  . كذلكواملقام ليس ، ان بدون البينةك إذا سقاط اليمني للحق ماإن املتيقن من وأل، أشبه

 وجودها مقدم البينة مع أن ى مما يدل علميانم �لبينات واألكبين يقضأإمنا  طالق�: واستدل للرابع

  .  أما حيث جتد فال جمال لليمني،ان جمال اليمنيكن كمل ت فإذا ،اليمنيى عل

 ي هو املرواألول أن بعد ما عرفت ،ىما تركن اجلميع كول(: ًمازجا مع الشرائع قال يف اجلواهر

  . )إمجاع أنه بل الظاهر، املعمول به عند املعظم

  . طلق القواعد عدم السماعأذا كو، ما هو واضحكف  ما عدا املخالإمجاع مجاعأراد �إل: أقول

ًر شاهدا واحدا ومييناكملنبعد حلف ا يأقام املدع إذا ومما تقدم يعلم حال ما ً اليمني قائم مقام  إذ ،ً

ذا ك و،ضعف من البينةأبل هو ، ان اليمني القائم مقامه حاله حالهكان الشاهد مل يسمع ك فإذا ،الشاهد

  . ملا عرفت مرأ�نان شاهد واكاحلال لو 

قامة البينة إأراد  إذا أما، عاد البينة يف غري جملس احللفأ إذا قوال يف مارامة جعل األكال مفتاحمث إن 

ى ما نص علك، ً�نيا يف جملس احللفى عدم مساع الدعوى اتفق املسلمون عل(: فقد قال، يف جملس احللف

  يف  طالب بوأ كذل

                                                







٢٨٩

  .المهكآخر  إىل ،) ا�لسكعادها يف غري ذلأ إذا اختلفوا فيماو ،)ب (بو العباس يفأ ويضاحاإل

  . ور فراجعهاكلما�م التفصيل املذكن ال يظهر من كل

  

  ))املدعي اجلديد وإقامة الدعوى((

الوصي  ً مثال،ًان وليا لنفس الشيءك إذا ،السابق يلغري املدع قامة البينةإون حق كي أن ال يبعدمث إنه 

 ،جلهة الوقف أو ،عليه للموىل أو ،هاملال ملوصي أن ى ادعاألوليل ك والو،األول واملتويل ،لاألو والويل، األول

يقيم  أن نه حيق لهإف، يلكذا الويل واملتويل والوكو، �ن ي فجاء وص،شبهأما  أو عزل أو  مث مات،لهكملوأو 

عزلوا  أو  الذين ماتواكولئأن حق إف، جديدةى هذه دعو إذ ،ر يف الدعاوي السابقةكن حلف املنإو، البينة

  . وصياء وما أشبهياء واألاألول يف زمان غريهم من شؤونفال حيق له تعيني ال، ًان مقصورا بزما�مك

ل زمان كاملال يف  إذ ،شياءأنزاع يف نه إ :ففيه، نزاع يف شيء واحد ألنه ،ما احتمال السقوط النهائيأ

  . ذاك �ن و�لث وهنسانلقه �ع �عتبار ت،شيء

قامة إن له إف، شبهأما  أو لكب املوئجاء الغا أو ،عقل ا�نون أو ،رب الطفلك إذا ومنه يعلم حال ما

  . ركحالف املنإان له حق كّ وإال ،�لبينة فهوى ن أتإف، من جديدى الدعو

املال ملا انقطع عن املورث حبلف  ألن ،من جديدى قامة الدعوإن للوارث كمل ي يمات املدع إذا نعم

  .ىقامة الدعوإليس له  أن جنيب يفاألكفهو ، ن حق للوارثكر مل يكنامل

  

  ))لو اكذب احلالف نفسه((

بدون  يثبت حق املدع ي،ن املال للمدعأو، ارهكنإذب يف كنه � قرأن ذب احلالف نفسه �كأولو 

  . وحل مقاصته مما جيده له مع امتناعه من التسليم، البينة

 مجاعبل عن املهذب والصيمري اإل، ما اعرتف به غري واحدك، ه فيهبال خالف أجد: قال يف اجلواهر

  . عليه



٢٩٠

ونقل عن ،  فليتأملكخالف ذلى ظاهر الروا�ت املتقدمة علن إ :رامةكن يف مفتاح الكل: أقول

 هذه: مث قال،  والعفو عنه أفضل،خذهأًه حبقه بعد اليمني له �دما من عصيانه حل له ءجان إ أنه ايفكال

  . أوفق بظاهر الروا�ت من عبارة القواعدالعبارة 

مما يلزم ، كبعد انصراف الروا�ت عن ذل )رمحه هللا(ى ال السيد العاملكشوجه إل ال أنه الظاهر: أقول

  .يةاألولالقواعد  إىل الرجوع فيه

: )صلى هللا عليه وآله(وظاهر قوله  .)١(نفسهم جائزأى  العقالء علإقرار: )عليه السالم(مثل قوله 

اقتطعت له قطعة من النار)٢(.  

 فجحد فيه فحلف ً ماالًنت استودعت رجالكين إ :مثل املعتربة،  اخلاصةدلةبعض األ إىل ضافة�إل

ة أربعوهذه ،  فخذهكهذا مال: �ه فقالإنت استودعته ك بسنني �ملال الذي كجاء بعد ذلمث إنه ، يل

خذ آ أن  رأيت،خذت املال منهأ ف،يف حل علينواج، ك مع مالكل يفه، كآالف درهم رحبتها يف مال

: )عليه السالم(فقال : قال ،ىفما تر، كاستطلع رأي نت استودعته حىتكوقفت املال الذي أو، الربح منه

وهللا حيب التوابني، هذا رجل �ئبن إ ،وحلله عطه النصفأخذ نصف الربح و)٣(.   

،  �ملال بعد مدةكمث أ�،  وحلف عليهكفجحد ً ماالًعطيت رجالأذا إو: )عليه السالم(والرضوي 

 هذا رجل ،ورد عليه نصف الربح،  ونصف الربحكفخذ منه رأس مال، ان منهكما ى ورمبا ربح فيه وندم عل

   .)٤(�ئب

                                                











٢٩١

املضاربة يف ى  هو مقتضكذل أن جلأل، جعل الربح نصفنيإمنا ) عليه السالم( اإلمام أن والظاهر

 دائر األمرو، خر العملفمن أحدمها رأس املال ومن اآل، زم مالحظة النسبة املعقولةان الالكّ وإال ، اليومكذل

  إذ،ون متام الربح لصاحب املالكوبني ، ربح له النقد عمل ميت وامليت ال ألن ،ون متام الربح للعاملكبني 

  .ون الربح بينهماكي أن وبني، حق له لعامل الغاصب الا

 جيار الدارإولذا يصح ، مكبل هو عمل مرتا، النقد عمل ميت أن منسل ال إذ ، غري �ماألولن كل

  .دلةاجرة عوالفأس وغريمها �

فهو ، ما أشبه أو الشاة أو الشجرةى منأما ذا ك، منائه للمالإ بقدر كهو شري إذ ،والثاين غري �م

  .يوجب عدم حق له ًون تصرفه يف املال حراما الكو،  بقدر عملهكشري

  . رة املضاربةأجّ إال ىفال يبق

 أو  من قدر املضاربةأكثرانت ك ،جرة املثل فقطأون للعامل كت أن  هو، يندفع احتمال رابعكوبذل

جرة أون الالزم كره الفقهاء من ك وما ذ،جرةالنسبة ال األ يقاعدة العدل تقتض ألن كوذل، ًمساو� أو أقل

 له اإلمامجعل  أن ان حيتملكن إو، قاعدة العدلمل جتر  إذا هو فيما إمنا ،شبهأما  أو ىبطل املسم إذا املثل

  . جرة املثلأان من �ب ك النصف

  

  ))فروع يف إقرار املنكر بعد احللف((

عند شاهدين  أو ،مكاحلق عند احلا ينه للمدعه �إقرارون كي أن ال فرق بني أنه فالظاهر، انكيف كو

  .لك يف الكلوحدة املال ي،عند نفس املدع أو عند ثقة شهد عنده أو ،شهدا عند املدعي

  . ما يف اجلواهرك، ً عن التسليم حل له املقاصة �طنامث امتنع ي،ذب نفسه بينه وبني املدعكأفلو أقر و

 م احلق من املدعيك فيأخذ احلا،مكايته للحاكلة شك حتدث له مشال أن ،مراده �لباطن أن والظاهر

    املقاصة ليست خاصةأدلةف ّالإو، ركاملن إىل ويرده



٢٩٢

  .ما هو واضحك، �لباطن

، كغري ذل إىل ي،املدع إىل ه يصلإقرار أن ًنسيا� أو ًاشتباها أو ًان اعرتافه توبةك أن وال فرق بني

  . طالقون الدليل تقتضي اإلكقب بعد لنه من مفهوم الإف، ر التوبة يف الرواية ال مفهوم لهكوذ

 :)صلى هللا عليه وآله( قولهك ،الله يف امل ي عدم حق ظاهردلةظاهر األ أن وحيث قد عرفت

اقتطعت له قطعة من �ر)عليه السالم(ظاهر قوله ى ًما علكون حاكوحنوه الذي ي ،)١( : ذهبت اليمني

يصح التصرف يف املال  أنه  فالالزم،وغريها ،)٢(ل ما ادعاه قبلهكبطل أ: )عليه السالم(وقوله ، مبا فيها

براء الذمة إو،  مثل عتق العبد،جل ا�ائهم ألكلذي وضع احلل تصرف ال يوجب جتديد النزاع اكب

  . يف طالق الزوجة وغريهاكذلكما هو ك، واحتسابه

ر وحلف كيعتق العبد الذي أخذه منه املن أن صح، ما أشبه أو ظهار أو فطارإفارة كانت عليه كفلو 

براء  اإلكفجعل ذل، براء ذمة مديون لهإ نذر إذا ماك، ًبراء واجباان اإلكن إر وك ذمة املنأن يربأو، له أنه ىعل

 يبل يعلم املدع، كوال يعلم هو بذل يان يطلبه من املدعك إذا ركاملنى ن حيتسب املال علأو، ًوفاء لنذره

ه ءعطاإ يومل يرد املدع علمن إ ألنه )ال يعلم (ـوامنا قيد�ه ب، نه حيتسب هذا املتنازع فيه عن طلبهإف، فقط

  . جتدد النزاع

 أن أما، ختهاأنه يطلقها و�خذ إف، خذ الزوجةأر وكوحلف املن يانت املرأة زوجة املدعك إذا كذلكو

  ً.ل جداك بدون الطالق فمشختهاأ �خذ

   أو ،هل هي خاصة �ملال، ذهاب اليمني �حلقوقإروا�ت  أن الم يف أصلكوقد تقدم ال

                                                







٢٩٣

  .  فراجع،وما أشبه يف العرض جارية حىت

ًمنه عدم جواز التصرف يف العني �طنا بعد اليمني ن إ( :النظر يف قول اجلواهرومما تقدم يظهر وجه 

بل ال ، بل ال جيوز له عتق العبد وحنوه مما ال ينايف بقاء املال يف يده، ولو بلبس وحنوه ذاب نفسهكإوعدم 

مثل  إىل لنسبةان ال خيلو من نظر �كن إو،  لعدم حق له يف املال يف الدنياكل ذلك ،براء منه لهيصح اإل

  . ًملحضاى انته )شهرة معتد �ا أو إمجاعن كمل ين إ ،براءالعتق واإل

  .  من عدم احلق الظاهريأكثر وحنوه مل يستفد من النصوص إمجاعن كلو مل ي ذ حىتإ

 وجود البينة واحللف جمرد يفكنه ال يأو، مكت عند احلاما تقدم من لزوم فصل املرافعاى  علًبناءمث إنه 

ونه كجمرد اليمني بدون  يفكال ي ،م الواردين يف النصوصكالظاهر من القضاء واحل ألنه ،مكت احلابدون ب

  .ركاملن إىل ًوانتقال املال ظاهرا ى،يف سقوط الدعو كم بعد ذلكم قد حكون احلاك وبدون ،مكعند احلا

ما ى  عل،ًم تبعا لليمنيكم احلكمل ينشأ احلا إذا ل ما ادعاه قبلهكفال تذهب اليمني مبا فيها وال تبطل 

 :يقال املدع فإذا ،حصل اليمني إذا ل ماك اليمني يشمل إطالق أن ً خالفا ملن زعم، اجلواهركصرح بذل

  . ل شيء وسقط حق املدعيى ك انته، وهللاك ليس ل:رك وقال املن،هذا يل

  



٢٩٤

  

  ))إذا رد املنكر اليمني على املدعي((

م كاحل أن فقد تقدم، ر فحلفكاملن إىل م احللفكجه احلافو، ن للمدعي بينةكلو مل ي ):٤مسألة (

 ال حيلف أن ن جازإو، أراد حتصيل حقهن إ لزمه احللف ي،املدعى مل حيلف ورد اليمني عل إذا أما، ون لهكي

حيث ادعت زوجته ، )عليه السالم( السجاد اإلمامما مل حيلف ك، ن يف عدم احللف حمذوركمل يإذا 

ًعطاها املهر �نيا جتليالأف ،اخلارجية عليه املهر   .  السم هللا سبحانهً

،  وما أشبهيتامحق الوقف وحق األك ،ل بهكًان تضييعا حلق هو موك إذا  ال حيلفن أقد ال جيوز نعم

ً ان احلق قابالكّ إال إذا ،كولئأوالوصي والقيم والويل وحنوهم جيب عليهم حفظ حقوق  املتويلحيث إن 

  .نه مل جيب عليه احللفإف يله نفس الوك وتدار،كللتدار

ما لو أراد ك، رادته لهإً احللف موجبا لضياع أمر علم من الشرع عدم كان ترك إذا ًذا حيلف وجو�كو

 حصول الز� احملصنة كذل ان معىنك إليه عند رد اليمني يمل حيلف املدع فإذا ،ر تصاحب زوجة املدعيكاملن

ن انقطاع إف، أراد تصاحب ولده أو ، أشد البغضك يبغض ذلالشارع أن ن من املعلومإف، طول الزمانى عل

احية كاب احملرمات النكنساب وارتانه مما يوجب فساد األكذوب مكوأخذ نسب م النسب الصحيح

ال  ن جيب عليه احللف حىتكماففي هذه األ، راهته له �لضرورةكشبه مما علم من الشرع أرث وما وضياع اإل

  . تضيع احلقوق

 كالروا�ت بذل أن ماك ، إليهر اليمنيكرد املنن إ يحلف املدعى  مستفيض علمجاعإلفا، انكيف كو

  . مستفيضة

يف الرجل يدعي عليه احلق وال بينة  ،)عليه السالم( عبد هللايب أعن ، مثل صحيح عبيد بن زرارة

   ،صاحب احلقى يرد اليمني عل أو يستحلف: قال ،للمدعي



٢٩٥

   .)١(ن مل يفعل فال حق لهإف

، يستحلفه: قال، يف الرجل يدعي وال بينة له، )عليهما السالم(عن أحدمها ، بن مسلم حيح دمحموص

   .)٢(صاحب احلق فلم حيلف فال حق لهى ن رد اليمني علإف

قبل  يعن الرجل يدع خربينأ :)عليه السالم(بن جعفر ى موس يعين لشيخلقلت  ،يوخرب البصر

، ن مل حيلف فعليهإو، ن حلف فال حق لهإف، فيمني املدعي عليه: قال ،ون له بينة مبالهك فال ي،الرجل احلق

 أو ًعليه حيا لزم اليمنيى ان املدعكولو  :قال أن ىل إاملدعي فلم حيلف فال حق لهى ن رد اليمني علإو

   .)٣(رد اليمني عليه احلق أو

   .)٤(املدعيى ترد اليمني عل: )عليه السالم(عن الصادق ، يح هشامحوص

ن مل إف،  بشهادة رجلني عدلني،ة وجوهربعاستخراج احلقوق �: )عليه السالم(قال  ى،ومرسل موس

ى ن شاهد فاليمني علكن مل يإف ي،فرجل وميني املدع و� امرأ�نكن مل تإ ف،و� رجلني فرجل وامرأ�نكي

 أن ىبأن إ ف،ذ حقهحيلف و�خ أن فهي واجبة عليه املدعيى ن مل حيلف ورد اليمني علإ ف،عليهى املدع

   .)٥(حيلف فال شيء

   حقهى أقام الرجل البينة علإذا  :)عليه السالم(عن الصادق ، يب العباسأوخرب 

                                                













٢٩٦

   .)١(حيلف فال حق له أن ىبأعليه اليمني فى ن مل يقم البينة فرد الذي ادعإ ف،فليس عليه ميني

 ،وليس لصاحب احلق بينة، عليه احلقى  يف الرجل يدع،)عليه السالم( عبد هللايب أعن ، ومرسل أ�ن

ى  واجب علكن ذلإف، ك� أرد اليمني عليأ: حيلف وقال أن ىبأن إف، عليهى يستحلف املدع: قال

   .)٢(حيلف و�خذ ماله أن صاحب احلق

ملا تقدم من  ،ي حمذور خارجكن هناكمل ي إذا ،يخالقالوجوب يف الروايتني أشبه �لوجوب األ: أقول

  . ك وغري ذل،)عليه السالم( السجاد ماماإلعدم حلف 

يف رجل يدعي احلق وال بينة له فيقضي له �ليمني :  قال،)عليه السالم(عن الصادق ، وعن الدعائم

يعطيه ما حلف  أن ىر علكما ذك حقه حلقن إ املدعيى عليه اليمني على  فريد املدع،عليهى املدعى عل

   .)٣(اليمني فال حق لهمن  ياملدع  أىبنإ ف، لهكذل:  قال،عليه

شاهدان  ين للمدعكمل ي إذا ي،املدعى  عليه اليمني علىن رد املدعإف: )عليه السالم(ويف الرضوي 

   .)٤(فلم حيلف فال حق له

  . غريها من الروا�تإىل 

  

  ))فروع((

  .حلفأ� أ: ركيقول املن أن كوال ينفع بعد ذل، م لهكم احلاكحلف املدعي أخذ احلق وح إذا مث

  حلف املدعي �ليمني املردودة استحق ن إ( :ويف املستند

                                                











٢٩٧

   .ىانته )�نأ له وملرسليت يونس ومجاعوأخذ احلق �إل

حدمها أقام أف، شبهأ�لتناصف وما  أو ا� �الستقاللكسواء ، ركمام منأان مدعيان لشيء كولو 

ر فحلف كرد املن ذاإو، ركان للمنك ركر وحلف املنكنأ�لنسبة وى ذا ادعإو، ةنسب أو ًالكان له كالبينة 

  . ان له �لنسبةكحدمها أ

  ً.متعددا أو ًر واحداكاملن أو ان املدعيكسواء  يورة جتركالقاعدة املذن إ :واحلاصل

 إذ ،خريمني املردودة دون اآلحلف أحد املدعيني ال إذا  احلق يف ماكاكل بلزوم انفكوال يستش

ثالث  أو ،اثنتان أو ،قامت شاهدة واحدة إذا ماك،  الشرعيةحكامثري يف األك بني املتالزمني كيكفالت

  . كغري ذل إىل ،ثبت املال دون القطع يف السرقة إذا ماكو، الوصية إىل �لنسبة

  

  ))موارد ال ميكن للمنكر رد اليمني فيها((

وقد  التهمة ى منها دعو،يف مواضعّ إال ،كفله ذل ياملدعى ر اليمني علكرد املنإذا ( :كقال يف املسال

ن كنه ال ميإأراد ردها ف أو ل عن اليمنيكسواء ن، ركنأآخر فى  علًالوصي اليتيم ماى ومنها دعو، تقدمت

 وصي للفقراء خبمس أو امليت أو الوارثى عل يالوصى ومنها لو ادع، ال يتوجه عليه ميني يالوص ألن ،منه

، قراراإل أو نه يلزم �ليمنيإف، كذلك الوارثر كنأف  مما ال مستحق له خبصوصهكحنو ذل أو حج أو اةكزأو 

  . )يبلغ حىت ان بينهما آخركن إو

ى ون الدعوكلعدم ، يف هذه املوارد متعذر يميني املدع ألن ، هذه املواردكاملسال استثىن إمنا :أقول

املال ن  أل أو،اجلزمى علّ إال ال ميني إذ ،تصح ميينه ن الك واملدعي الذي ال جزم له تصح دعواه ل،جزمية

  . للغري الذي ال يثبت بيمني آخر



٢٩٨

لعدم  أو لعدم اجلزم ،يول دون الرد الذي قد تعذر من املدعكر بني احللف والنكيتخري املن هذاى وعل

  .ون املال لهك

م من �لظن الذي هو أعى مثل الدعو، كذلكل مورد ك ره الشهيدكما ذ إىل يضاف أن وينبغي

، ًن وصياكن مل يإو مطلق الويلى ومثل دعو،  والوهمك من الظن والشًالك مل نقل تشمل التهمةن إ ،التهمة

  . ن ال حيلف أما لو نذركمن احللف حملذور  ين املدعكمل يتم إذا ومثل ما

 وتعذر حلف ،ر بني الثالثةك ختيري املنإطالق يف دلةظهور األ(:  اجلواهر بقوله أن إشكالىوال خيف

ن وجود إف، ولو ملانع عنه بعدم حلفهى سقوط الدعو يقاء التخيري املقتضيف هذه الصور ال ينايف ب ياملدع

  .المهكآخر  إىل )ركيرفع ختيري املن املانع فيه ال

ًما لغواكالشارع ال يشرع ح إذ ،غري وارد الشارع  أن واحلال، نت خمريأر كيف يقول الشارع للمنكو، ً

نت تعلم �لواقع فالالزم كن إ :ركيقول الشارع للمن أن بل الالزم، حد طريف ختيريه ال موضوع لهأ أن يعلم

 أو ار حتبسكنن مل حتلف يف صورة اإلإو، ار واحللفكنما اإلإو،  والتزام ما يدعيه املدعيقرارما اإل إكعلي

  .ىعدم العلم وتسقط الدعوى نت ال تعلم �لواقع حتلف علكن إو، االدعاءى  مبقتضك عليىيقض

يعلم الوارث  أن ماإ نه ال خيلوإف ،يك هو ملكبيأتاب الذي ورثته من كلهذا ا أن ياملدعى  يدعًمثال

احللف  أو ين لزم عليه التسليماألمرحد ن علم �إف، ما ال يعلمإ و،هكنه ليس مبليعلم � أو ، املدعيكنه مل�

 لرد فال معىنبني احللف وا نت خمريأيقول الشارع له  أن ماأ، نه ال يعلمن مل يعلم حلف �إو، هكنه ليس مل�

  . له
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هذا بعد تسليم عدم جواز اليمني اجلازم (:  حيث قال، الثاين للجواهرشكالالشهيد اإلى نعم يرد عل

   .ىانته ) الشاملة لهدلة األطالق �ًاك متس،املدعي لنفسهكاجته الرد حينئذ عليه ّ وإال ، عليهى�ملدع

ن إف، دلة األإطالقشبههم عدم احللف بعد أن وم ي دليل ال حيق للويل والوصي والقيم واملتويلذ �إ

 إذا الطفل إىل �قية �لنسبةى انت الدعوكوان ، ليهمإ�لنسبة ى سقطت الدعوّ وإال ،خذوا املالأحلفوا 

  .واملستحق للخمس وحنوه، حضر إذا  والغائب،فاقأ إذا  عليهى واملغم،عقل إذا  وا�نون،ربك

ظهور النصوص ى وقد تدفع أصل املناقشة بدعو(: املناقشة بقولهصل رد اجلواهر أل أن ومما تقدم يعلم

 ىأما يف مثل الفرض فال دليل عل، ًلنفسه جازما يهو يف املدع إمنا ر بني الثالثةكالتخيري املزبور للمن أن يف

للوصي واليتيم ى لنفسه مع شيوع الدعوى ون الدعوكب النص إطالقين تقييد أمن  إذ ى، انته)له الردأن 

 البيع ظاهرة أدلةن يقال � أن مثلّ إال كوليس ذل ى، الدعوكلنفسه فائدة من تل يمها مما ال جير املدعوغري

  . كغري ذل إىل ،ون البيع لنفسهكيف 

مبا  فىتأ أن بعد )لهك كال نزاع يف ذل أنه والظاهر(: رامة من قولهكما يف مفتاح ال أن  تعرفكوبذل

  . غيما ينبى ليس عل ،كنقلناه عن املسال
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  ))هل اليمني املردودة مبنزلة البينة أم اإلقرار((

قال يف مفتاح  ،قرارمبنزلة اإل أو هي مبنزلة البينة يمن املدعوقعت  إذا هل اليمني املردودة ):٥مسألة (

   . قوالن:رامةكال

ه عليه ما نبك، ً جداوهذا بعيد، ون مبنزلتهاكفهي ت، ةالبين كي�ا حجة صدرت من املدعإ: األولوجه 

   .ىانته ، فتأملكثرهذا القول قواه األن إ : قاليضاحنه يف اإلكل، يف الدروس

  . البينةكيطلب منه البينة فيمينه قائم مقامها فهو  ياملدع أن األولوجه  أن والظاهر

  .مل يرد اليمنيّ وإال ه �حلقإقرارر مبنزلة كرد املنن إ :ووجه الثاين

ام بينة أق إذا هعليى املدع أن مثل،  املفتاح واجلواهر وغريمهارهاك ذً فروعاكذلى م قد فرعوا علمث إ�

ن إو، عليهى بينته مسعت بينة املدعكن قلنا ميينه إف ي،براء عنه بعد حلف املدعاإلى عل أو داء املالأى عل

ى م علكم احلاكح إىل  ومثل احتياج الثبوت �اته،ذب لبينكم ألنه ،عليه مل تسمعى  املدعإقراركجعلناها 

   .كغري ذل إىل ،مكم احلاكح إىل روه من عدم االحتياج فيهكما ذى ًبناء عل،  خبالف الثايناألول

وعليه ، قراراإلك أو البينةكونه ك بني األمراحنصار ى ال دليل عل إذ ،قسم �لث أنه قربن األكهذا ول

 أو م البينةكحكمه كون حكي أن نك مما مي، املوردك يف ذلدلةاقتضاء األ إىل ل موردكفالالزم الرجوع يف 

خيدش ، )مبنزلة البينة يحجة صدرت من املدعي فهنه إ( :يضاحفقول اإل، م آخركله ح وأ قرارم اإلكحك

ل ما صدر عن املدعي فهو كن أ(ى ال دليل عل أنه ،عليها) البينةكفهي  (:لية اليت فرع قولهكيف القاعدة ال

  ). مبنزلة البينة

  جل ون ألكالرد قد ي أن  إىلضافة ففيه �إل،لدروسالم اكما ما وجه به أو
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 أكثر فهو ليس ،قرارالرد مبنزلة اإل أن ىال دليل عل أنه ،جل احرتامه السم هللاأل أو نسيانه أو جهله

  .ر عليهك املنإقرار أحكامعليه جر�ن  يبىن أن نكمي ال من استحسان

  : ورينكالم يف الفرعني املذكالى يبق

لعموم قبول البينة بعد ما عرفت من اختصاص ،  السماعاألولم يف الفرع كاحل :قال يف اجلواهر

ولظهور ، كذلى قدامهما علإالعدم لظهور  يردبيلن استظهر األكل، ًمطلقا ر الك املزبورة بيمني املنحكاماأل

  .  وهو ال خيلو من وجه،ركاليمني من املنك يف السقوط �ا دلةاأل

قامة إ من ،حدمها ما وجب عليهأبفعل  يالنزاع ينته أن مناطه أو ليستفاد من ظاهر الدلي: أقول

ره املستند ك مما ذكبل ذل، ر احللف عليهكبعد رد املن ي ومن حلف املدع،رك ومن حلف املن،البينة ياملدع

ن  وأل، الستلزامه التسلسل،بال خالف ًالرد �نيا يفليس للمدع ياملدعى ر اليمني علكرد املنإذا ( :بقوله

   .ىانته )ني بوجوبه عليهت وتصريح املرسلتني املتقدم،وال دليل عليه يواز الرد أمر توقيفج

  .ومنه يستفاد عدم خالف فيه، ره آت يف املقامكمناط ما ذ أن ومن الواضح

جل القضاء وضع أل أن ،مناطه أو ما تقدم من ظاهر الدليل إىل ضافة �إلكيستدل لذل أن نكومي

 عدم انتهاء كذل ان معىنك�لدليل املوافق ولو بعد انتهاء النزاع  �يت أن لكن لاك فإذا ،فصل اخلصومة

  .  وهو مناقض لوضع القضاء ولعل مراد املستند من التسلسل هذا،النزاع

بل   وهو خارج عما حنن فيهً،أيضاالم فيه كال وسيأيت، زهيومتيى قد تقدم مسألة استيناف الدعو نعم

  .  ا�لسيف نفس هو يف جملس آخر ال

    مث،قامته البينةإر وكاملنى القاعدة عدم مساع دعوى فمقتض، انكيف كو
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ان ال خيلو كن إ و،صلالتوقف عليه خمالف لأل أن ىًويف الثاين عدم التوقف بناء عل(: قال يف اجلواهر

  . آخره إىل ،) عدم ثبوت احلقاألصل ألن ،من نظر

 ك لذلًان ما حنن فيه مشموالكم كاحلاى لنزاع علتوقف فصل اى  دليل علكان هناكلو نه إ :وفيه

  . ًماك حجية اليمني حمإطالقان ك كذلى ن دليل علكن مل يإ و،قراراإلك أو البينةك أنه  وال يالحظ،الدليل

 يميني املدع أن جل املستند لهفالالزم التماس املستند يف القبول وعدمه يف املقام أل، انكيف كو

  . ال وجه هلذا املستند  إذ،قراراإلك أو البينةك

  

  ))إذا نكل املدعي عن اليمني((

، ره غري واحدكما ذك،ل عن اليمني سقطت دعواه كلو ن ياملدع أن  وال خالف يفإشكال المث إنه 

   .ىانته )كذلى  اتفاق الناس عليضاحبل عن اإل،  ا�لسك عليه يف ذلمجاعبل الظاهر اإل(: قال يف اجلواهر

يف   اإليضاحما يفكاتفق الناس : رامةكقال يف مفتاح ال ،اه يف جملس آخر أم اليسمع دعو أنه أما هل

  : ةأربعأقوال ى  علك واختلفوا فيما بعد ذل، يف ا�لسىسقوط الدعو

وتعليق النافع يف الفصل السادس،  يضاحما صرح به يف اإلك ،نةيببى ن أتإو، كذلكسقوطها : األول

 والنافع ، يف هذا املقاميضاح والشرائع واإلةلة والنهاية واملراسم والغني وهو ظاهر الوسي،فايةكوا�مع وال

ف عرأفاية ال كيف ال و،ذا دعواه عن احملققكو،  عليهمجاعاإلى  وظاهر الغنية دعو،رشاد والتحرير واللمعةواإل

  . كثرظاهر األ إىل نسبه ين العميدكل، ًخالفا

 ، والروضة واملفاتيحكالح والتحرير والدروس واملساليب الصأ ويدما عن املفك ،عدم السقوط: الثاين

  . املشهور إىل بل نسبه يف الروضة

  . ن مل �ت ببينةإو عاد�ا يف غري ا�لسإله  أن من، ما عن املبسوط والعالمة يف القواعد: الثالث
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  . طالبّ وإال ول مل يطالبكم عليه �لنكحن إ مكاحلا أن من، ما عن بعض الناس: الرابع

  .ونه مناف ملنصب القضاء الذي وضع حلسم املنازعاتكو،  احملقق عدمهمجاعون �إلاألولستدل ا

 ان عليهك حتمل وجود احلقاوحيث ،  ال حلسم املنازعات فقط،حقاق احلقالقاضي وضع إلن إ :وفيه

  .فيهينظر أن 

ر كبها من املنرد عليه اليمني اليت طل ًو�ن ظاهر النصوص السابقة يقتضي سقوط حقه مطلقا مىت

  . ا�لسك عن وقوعها يف ذلىبأو

جل ألًخصوصا بعد احتفافه �لقرينة العقلية اليت هي نصب القضاء ، ال نسلم الظهور املزبورنه إ :وفيه

مل يسمع منهم يف املرة الثانية  فإذا ،حججهم يف أول مرة إىل الناس ال يلتفتون أن ثرةك مع ،احقاق احلقوق

  .لزم بطالن احلقوق

 حيث جيوز مراجعة ، وبني النظر فيه قبل القضاء،ًفرق بني النظر �نيا يف احلق بعد القضاء أي مث

وقد تعارف منذ  ،ما تقدمى عل  يف قصة الناقة)صلى هللا عليه وآله(ما فعله الرسول ك، م �ن و�لثكحا

  . القدمي املراجعة الثانية والثالثة

نه مبنزلة االستيناف يف إف، ياء وما أشبهاألول أمر السجناء واجلديد يف يويؤيده ما تقدم من نظر القاض

  .األمر

، القول الثاين هي اليتً شاملة للمراجعة مطلقا دلةات األإطالقانت ك األول القول أدلةذ سقطت إو

ما قاله الثالث من املراجعة ولو بدون كال ، انت حجة جديدة يف املقامك إذا كون ذلكت أن ن الالزمكل

  .البينة

 إذا م ال حق له املطالبةأول كم عليه �لنكنه سواء حإف، منه يظهر عدم الوجه للقول الرابع أن ماك

  . وجد احلجة

ال خصوصية  إذ ، بني نفس ا�لس وغريهك ال فرق يف ذل،ر�ه من ترجيح القول الثاينكما ذى وعل

  مع،ذبه أغرمكظهر  أو نفسهذب كالشاهد لو  أن ىما دل على ورمبا يؤيد جتديد الدعو، خرللمجلس اآل

  ، م قد صدر ونفذكاحلأن 
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مث ، فتوا بشيءأالفقهاء حيث إن ،  مبا وقع يف جملس اخلليفة من قصة يد السارقكيد ذلؤبل رمبا ي

فهو  كومع ذل، ًقضاء ان استشارة الكنه إ :يقالأن ّ إال اللهم، )عليه السالم( اجلواد اإلماممهم كنقض ح

ن احلق القدمي ال إف ، أم الكقبل ذل يقض أن حقاق احلق فال يهمهو إل إمنا القضاء أن ىيدل عل إذ ،مؤيد

  . يبطله شيء

  .رامة وغريهمك واجلواهر ومفتاح الكلمات املسالكر�ه يظهر مواضع التأمل يف كومبا ذ

  

  ))حلف املنكر بعد نكوله((

 فالظاهر قبول ،ن مستعد للحلف� اآلأ :رك فقال املن،املدعي فلم حيلفى ر اليمني علكرد املنمث إن 

  .مبجرد رده اليمني يسقط حقه أنه ى وال دليل عل،دلة األطالق إل،م لهكاحلا

ر كقول املن إىل ومنهم الفاضالن عدم االلتفات ،ما قيلكصحاب ظاهر عبارات األ(: قال يف املستند

  .حلفأول بل كندمت من الن يقول أو ،ن حلفوله اليمني �كلو بذل بعد ن

 بعضهم ى ونف،ولكم عليه �لنك بعد احلكان ذلك إذا والفاضل يف التحرير مبا، ه احملقق يف النافعوخص

 ،خرالقول اآلى عل يم املدعكحالف احلاإويف صورة ، القول املختارى اخلالف فيه يف هذه الصورة عل

ان ك إذا تفاتل بعض آخر يف عدم االلك واستش، فيستصحبك عليه بذلىاملدعى  بثبوت احلق علًمستدال

   .ىانته )مك قبل احلكذل

 أدلة طالق إل،ركلف املنر مل يبق جمال حلكول املنكعي بعد نحلف املدن إ أنه القاعدةى مقتض: أقول

ن مل حيلف املدعي إو، قامة املدعي البينةإر بعد ك حال حلف املنك فحال ذل،اليمني تذهب مبا فيهاأن 

ون كمل �ت بعد ما يوجب  إذا حيلف أن ًر �قيا يفكان ا�ال للمنك ،ال وأ ًالكر �كم املنكسواء جعل احلا

  ى البينة علـ ف، حلف إذا ون احلق لهك دلة األىمقتض ألن ،احلق للمدعي
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االستصحاب ى ان مقتضك طالق يف اإلك ولو ش،هطالق�ق � )١(ركنأمن ى املدعي واليمني عل

  . بقاء حقه

  . الم املستندكما يظهر من ك ،ركضد املن ر الكاالستصحاب مع املن أن ومنه يعلم

ن � اآلأ :ركاملن  فقال،حلفأ ال :املدعي املدعي فقالى ر اليمني علكرد املنن إًأيضا أنه ومنه يعلم 

  .دلة األطالق إلك حق له ذل،حلفأ

ر كحيلف املن أن وقبل، ر و�خذ حقهك بل حيلف املن، ال بينة يل:املدعي قال إذا  حال ماكوحال ذل

ن له احلق يف إ ف،ن يل بينة اآل:املدعي ر رد اليمني فقالكاملنن أ  أو، قد حضرت البينة يل:املدعي قال

  . انت بينة مقبولةك إذا ون احلق لهك وي،تقدميه بينته

قبل حلف املدعي اليمني ، حيلف أن  مث قبلًوالأل كر لو نكه من عدم سقوط حق املن�ركوملا ذ

نه فرع ثبوت � :ولهكر مبجرد نكهم بسقوط حق املنإطالقحيث رد  ،المهكي كلي يف حمردبيقال األ ،املردودة

  . وال دليل عليهً،ول فوراكاحلق �لن

 نكمي إذ ً،م عليه فوراكاحلاى ن ثبت ما علك ول،كذلكان كن إو( نهأره املستند من كوال يرد عليه ما ذ

 ً)طول مدة قطعاى م فال يتوقف ثبو�ا علكحلاوأما وظيفة ا، مكاحلى يقال يف ثبوت احلق بتوقفه علأن 

   .ىانته

  .ة للحقت ال العجلة املفو،ثبات احلقم الرتيث إلكاحلاى  الواجب علذإ

 ي ومل �ت املدع،ون الدار لزيدكن ت أركنأ ف،ركوهي يف يد املن،  الدار لهًزيد مثالى لو ادعمث إنه 

   الدار أن يظننه إ :ً فلم حيلف قائال،ركاملن إىل �لبينة ووجه اليمني
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ن مل إو، خذ الدارأن حلف إ ف،ياملدع إىل م اليمنيك رد احلا،ن يف هذا احلال من احللفكله وال يتم

�يت  حاهلا حىتى على الدار تبق ألن ، سقطت دعواهً،ان ظنياكالدار له  أن هءادعان إ :وقال ًأيضاحيلف 

ن مل �ت �ا وحلف إو، اء املدعي �لبينة فهي لهجن إ معلقةى الدعوى  وتبق،احللف أو �لبينة ياملدع

ورمبا ، حيلف أو  �لبينةياملدع رمبا �يت إذ ،ر احللف وحلف املدعي فهي لهكن رد املنإو، ركللمن ير فهكاملن

  . حدمها يف املستقبلر لتبني احلال ألكحيلف املن
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  ))نكول املنكر((

 ،رددت فهو أو حلفتن إ :له مكال احلا ق،ومل يردمل حيلف  أنه ر مبعىنكل املنكنن إ ):٦مسألة (

  : ففي املقام قوالن ،ىاملدع إىل عدم رده اليمنيى وعل عدم حلفهى صر علأن إف ،الك �كجعلتّوإال 

يقضي  أنه وهو، واحلليب واحملقق واملستند وغريهم يللصدوقني واملفيد والشيخ يف النهاية والديلم: األول

   .يعليه للمدعى املدع يطول فيعكم مبجرد النكاحلا

، دريس والفاضل والشهيدينإاتب والقاضي وابن محزة وابن كللشيخ يف اخلالف واملبسوط وال: الثاين

  . سقط حقهن امتنعإو، ن حلف ثبت حقهإ ف،ملدعياى يرد اليمني عل أنه وهو

عن اخلالف و، ثري من القدماءك إىل وعن الر�ض، سائر املتأخرين إىل كونسب هذا القول املسال

  . صحابنا عدا الشيخ يف النهايةأمذهب نه إ وعن السرائر،  عليهمجاعوالغنية اإل

صلى ( مثل قوله ،وجبملة من الروا�ت، املدعيى �ستصحاب عدم ثبوت احللف عل: األولاستدل 

 إمنا  والرد،ةكالتفصيل قاطع للشر أن بتقريب ،)١(ركنأمن ى املدعي واليمني على البينة عل: )هللا عليه وآله

دل  إمنا ن النصإ فً، للنصوص ال مطلقا،اختاره إذا  فهو خمصوص مبا،صل الشرعجاء من قبل الراد ال �

 كأما فيما عدا ذل، )صلى هللا عليه وآله( رواية الرسول إطالقر رد احللف وبقدره خيصص كللمن أن ىعل

  .مك حمطالقفاإل

ليف كت أنه ىأي دليل عل إذ ،م غري ظاهركحي م حىتكاليف احلكت أنه نه يفهم من نص الردوالقول �

  .  فال نص يف املقام وال فهم عريف وال قطع �ملناط،مكاحلا

                                                





٣٠٨

أمري ن إ :قال ،يف حيلفكخرس عن األ )عليه السالم( سأل الصادق ،ومثل صحيح ابن مسلم

  .)١(�لدينلزمه أ فامتنع ف،مره بشر�اأوغسلها و تب له اليمنيك )عليه السالم(املؤمنني 

رد اليمني  أنه م الك مبجرد امتناعه ح)عليه السالم(نه أ و،ما يف صدر النصكًرا كان منكخرس ن األإف

خرس  وال فرق بني األ، حجة)عليه السالم(فعله  أن ومن املعلوم، مك حكوعند ذا فحلف ياملدعى عل

  . وغريه �لقطع

 عن الشيخ ،عبد هللاعن عبد الرمحان بن أيب  ، الذي رواه املشايخ الثالثة،الرمحان ومثل خرب عبد

بال بينة  امليتى أي املدعي عل ىن ادعإف :)عليه السالم(  قال،امليتى على  يف الدعو،)عليه السالم(

   .)٢(احلديث يرد اليمني عليه أو احلق أو لزم اليمنيًان حيا ألك ولو ، عليه ليس حبيىاملدع ألن ،فال حق له

  . املدعي إىل ق �بت عليه مبجرد عدم ميينه بدون رده اليمنياحل أن ن ظاهرهإف

 أو كأقل من ذل أو ،رجل عشرة آالف درهمى على  ادعًرجال أن لو :وفيها، ومثل رواية أيب بصري

  .)٣(عليهى املدعى انت اليمني علكو، املدعيى ن اليمني علك مل ي،أكثر

 رد اليمني ،لكمل ين أو عليه عن اليمنيى  املدعلكن إذا شامل ملا) نكمل ي (إطالق أن وجه الداللة

عليه ى ل املدعكن إذا ومنه ما، الباقيى  فيبق، والنصوصمجاعخرجت صورة الرد �إل، مل يرد أو ياملدعى عل

   .ياملدعى عن اليمني فال ميني عل

  ل عن اليمني كن نإ ف،عليهى املدعى واليمني عل :)عليه السالم(ويف الرضوي 

                                                









٣٠٩

  .مكلزمه احل

  .)١(لزمه احلق :ن فيهكل، ومثله عبارة املقنع اليت هي متون الروا�ت

 من ،ورةكروه من الروا�ت املذكبعض ما ذى ت علإشكاالر املستند واجلواهر وغريمها عدة كوقد ذ

 ،الواقع إىل شبه �ملناقشة منهاأ�ا أى  مما ال خيف، وموافقة العامة، وضعف الداللة،مجلتها ضعف السند

 فيماّ إال تضر جمرد موافقة اخلرب للعامة ال أن  إىلضافة �إل، والعامة خمتلفون،الداللة �مكلسند يف بعضها فا

  . وهو ليس مبوجود يف املقام،  تعارضكان هناكإذا 

و�ستصحاب ، ً قطعامجاع املردود بعدم وجود اإل،املنقول مجاعفقد استدل له �إل: أما القول الثاين

و�نه أي فرق بني ، نه ال جمال لالستصحاب بعد وجود الدليلاملردود � ي،ر قبل حلف املدعكة ذمة املنءبرا

مل  إذا  خبالف ما،ًاإمجاعً نصا وكان له ذلكرد  فإذا ،مجاعن الفارق النص واإل�  املردود،ر وعدم ردهكرد املن

  . ما سيأيتك  ونصه ال داللة فيه،يرد ففيه خالف

هما كظاهره اشرتا أن  بتقريب،)٢(�ليمني من الطالب أوىلاملطلوب : ) وآلهصلى هللا عليه(و�لنبوي 

   .حقأان املطلوب كن إو يف اليمني

ن وجوده يف كل ،)٣(قطينور يف سنن الداركمذ ألنه ،العامة إىل وقد نسب هذا احلديث بعض

مجلة من  إذ ،ًااف يف عدم صحة النسبة مطلقك ،)... صلى هللا عليه وآلهوله ولق(: قال، كاملسال

  .حاديث رواها العامة واخلاصةاأل

وغريه من  ،أوىل فكل أوىل مثل، وليس حق الطالب حقه أنه ظاهر يف )أوىل(شكال أن منا اإلإو

   كما يف املسالك،  و�لنبوي العامي،يف الفاضلة ال )أوىل (موارد استعمال

                                                









٣١٠

 ضافة حجية السند �إلم املردود بعد،حلقطالب اى  رد اليمني عل)صلى هللا عليه وآله( أنه واملستند

ية  و�آل،طالقاإلى  فال داللة فيه عل،رك ردها بعد طلب املن)صلى هللا عليه وآله(قضية ولعله  أنه إىل

  . ظاهرها مشروعية اليمني بعد اليمني أن  بتقريب)١(ميا�مأ َدْعَ بـٌميانأ ُّدَرُتـ :رميةكال

هل الذمة أم الوصية اليت شهد عليها كية مسبوقة حبن اآلإف، ركا ذمى ية علال داللة يف اآلنه إ :وفيه

ًاستظهارا وخوفا منن احلف الشاهدأو   .  وليس فيها ما يشعر مبوضع النزاع،ميا�مأترد شهاد�م و أن ً

 ،ة اليت يستخرج �ا احلقوقربعحد األأ ،بعد الرد يومبرسلة يونس املتقدمة اليت جعلت ميني املدع

ن كن مل يإف :قالت) ورجل وميني،  ورجل وامرأتني،رجلني عدلني (ركبعد ذأل�ا  ، الداللةاملردود بعدم

حيلف و�خذ  أن فهي واجبة عليه ياملدعى ن مل حيلف ورد اليمني علإف، عليهى املدعى شاهد فاليمني عل

ر احللف كرد املن إذا حلف املدعيى �ا دلت علأومن الواضح  ،حيلف فال شيء له أن ن أىبإ ف،حقه

  .  �ملقامكوال ربط لذل، عليه

 ييف الرجل يدع، األوىلقال يف ، )عليه السالم(عن الصادق ، لتيهماكوبصحيحة هشام  وبرواية عبيد

وقال  ،)٢(ن مل يفعل فال حق لهإصاحب احلق فى اليمني عليرد  أو يستحلف :يعليه احلق وال بينة للمدع

   .)٣(ياملدعى ترد اليمني عل: يف الثانية

   ،ياملدعى ر علكردها املن إذا لزوم احللفى الرواية تدل علن إ :وفيه

                                                









٣١١

يها أنت أأي ، ًجمهوال أو ًمعلوما) ترد (�اأمل يعرف  إذ والصحيحة جمملة، المك حمل الوهو ليس

له حق ر كاملن أن  أو،م يردكاحلا أن تقدير ا�هول فهل معناهى وعل، اليمني ترد أن  أو،ر ترد اليمنيكاملن

  .ر يرد اليمنيكاملن أن ون املرادكبل لعل املناسب لسائر روا�ت رد اليمني ، الرد

  . يف خالفته )عليه السالم( علي عن، ولكم مبجرد النكن العامة رووا خالف احلو�

  .قوهلم ليس حجةن إ :وفيه

ومل  عيين مبا مل تر يقضأيف ك : فقال،ربه القضاء إىل كىًنبيا ش أن ومبا ورد يف مجلة من الروا�ت من

 ضافتهمإ إطالقبتقريب  ،)١(حيلفون به يامس إىل ضفهمأو، اقض بينهم �لبينات :فقال تعاىل ،ذينأتسمع 

  . امسه سبحانهإىل 

ما يف إالرواية  أن واحلل، ًماكحم ًأيضا اقض بينهم �لبينات :إطالقان ك لكذلكان كلو نه إ :وفيه

  .ركنأمن ى واليمني عل ياملدعى ن البينة علوك إىل تنصرف أو ،مجالصدد اإل

  . مثل بعض الروا�ت اليت ال داللة فيها، خر هلذا القولأ وجوه كوهنا

خالف  ن حلفهواملدعي بد إىل ىاعطاء املدعحيث إن  ،ومثل قاعدة االحتياط اليت هي سبيل النجاة

  . النسبى الزوجة وعلى على ً خصوصا يف الدعو،االحتياط

ها إيراد مما ال فائدة يف كغري ذل إىل ،ياملدع إىل ر يف رد احللفكم قائم مقام املنكاحلا أن ومثل

  . لوضوح وهنها

  خل غري ظاهر إ ) الطرفني حمل نظرأدلةن إ( :ن قول اجلواهر أومما تقدم ظهر

                                                





٣١٢

  . القول الثايندلةًان النظر خاصا �ك أن الوجه بعد

  . )سرارهمأدس هللا ق(تبهم ك إىل  فلريجعكثرومن شاء التفصيل األ

 ،ًالك �كجعلتّ وإال حلفتن إ :مك قال احلا،مل حيلف ومل يردن إ ركاملنن إ( :الشرائع قالمث إن 

ً ثال� استظهارا ال فرضاكرر ذلكوي ً    .ىانته )ً

 إمجاعن كمل ين إ نهل عليه �كمث استش، فايةكما يف الك، صحابره األكما ذى عل(: وقال اجلواهر

ى عثر علأمل : وقال يف املستند ،األوىلوعن املبسوط والدروس وجوب املرة . هإشكال غريه  وقرر،ففيه نظر

 ً،أيضاينفي استحباب الثالث بل املرة  أنه ماك ، ينفيهاألصلو. ًأيضاخر آما اعرتف به بعض ك، دليل عليه

اخبار األى مقتضذ  إ،ًإشكاال ًأيضان فيه كول،  السننأدلةالفقهاء حيث يسامح يف ى يثبت بفتوأن ّإال 

ر وقبوله احللف كم ما ذك فسقوطهما بعد قول احلا، احللفكبرت ياملدعى ثبوت الرد عل أو ثبوت احلق عليه

   .ىانته )الدليل إىل خبار حمتاج األكبنفسه مناف لتل

 إذ ،ذا املرةكو، توقف ظهور احلق عليه إذا بل قد جيب ى،الظاهر استحباب الثالث للفتو: أقول

احتمل ظهوره  إذا راره فيماكعدم ت أو ًصالأم ك فعدم قول احلا،هلهأعطائه إظهار احلق وضع إلم وكاحلا

  . ذب �لنصحك حيث حيتمل االنقالع عن ال،ولذا لزم النصح قبل اليمني، حدمها خالف موازين القضاء�

االستحباب ى بق وي،ن وجه للوجوبكمل ي ،م عدم التأثريكن علم احلا� ،المه �ثريكن لكمل ي إذا نعم

  .للتسامح

 أو ،وته للتدبر والتأملكان سكن إف، م عليه اليمنيكعليه بعد عرض احلاى ت املدعكس إذا مث إنه

   بال ًو�كان سكن إو،  لعدم صدقه عليه،ًالكن �كمل ي، تعظيم للحلف أو ،خجل أو لدهشة



٣١٣

  .  لزم التحقيقكن شإو، ًالكان �كسبب 

 أو وتك وامتنع بسًعرض عليه اليمني ثال� إذا نهإ( : حيث قال،لتحريرالم اكر�ه حيمل كما ذى وعل

   .ىانته )يغريه استويف احلق بيمني املدع

  .ر�هاكسباب اليت ذوت ال لألكان السك إذا ماى ذ هو حممول علإ

 ،القولنيى عل ،بدونه أو ياملدع إىل م سواء بعد توجيه احللفك فح،وتهكل بسكن أنه مكولو ظن احلا

ما  أو ،الم القاضيك إىل ال فلم يلتفت أو حيلف أن ر يفكان يفك أو ،صم مل يسمع حتذيرهأ أنه ظهرمث 

  .هبدون أو عادة القضاء بعد حلف املدعيإ فالالزم ،وقع يف غري حملهألنه  ،مك بطل احل،كأشبه ذل

 ،العدمكابه جو إذ ن تعمد يف عدم اجلوابإو، م مث ظهر عدم بلوغهكًر �لغا فحكظن املن إذا ذاكو

  .أعمد الصيب خطن إف

 أو ًن تضييعا حلق الطرفكمل ت إذا ه املهملةؤعطاإ وجب ،ال حيلف أو حيلف أن ركولو استمهل املن

 إذا وأما،  والقاضي منصوب لظهوره،املهملةى  فلتوقف ظهور احلق علاألولأما الوجوب يف ، حق القضاء

  .  وهللا العاملً،ان االستمهال تضييعاك إذا مك يف احلم الشامل حلقهك احلأدلة طالقًان تضييعا فإلك

  



٣١٤

  

  ))لو أراد املنكر اليمني بعد احلكم �لنكول((

عطاء احلق للمدعي فال م �كان بعد احلكن إ ف،ولكم �لنكر ميينه بعد احلكلو بذل املن ):٧مسألة (

 يف مسألة االستينافّ إال ،د عليهوال راى القضاء قد جر ألن ،ركاملن إىل  يف عدم االلتفاتشكالينبغي اإل

  .ما تقدمك

ومل يقل ، ًالك �كقد جعلت: ن قال القاضي �،عطاء احلقم �كول قبل احلكم �لنكان احلك إذا ماأ

  . ًمثال، ن الدار لزيدمت �كوح: بعد

 يف واستدل عليه. ولكالقضاء �لنى ًبناء عل إليه جده يف عدم االلتفاتأال خالف نه إ( :ففي اجلواهر

حالف إ أو ولكم عليه بنكم التبادر بيمينه قبل احلكر حبكاملنى اليمني على الر�ض �ختصاص ما دل عل

   .ىانته )مكبرد اليمني عليه ولو من احلا ياملدع

املوجب ) خالف ال (يف يتحقق فيهاك ف،ثري من الفقهاءكالم كيف  ورةكاملسألة غري مذن إ :وفيه

ًان ا�ال مفتوحا لقاعدة كم كمل حي إذا مكاحلا إذ ،ما التبادر فهو غري ظاهر أ،م الشرعي عليهكسناد احلإل

ركنأمن ى اليمني علل بعضهم يف عدم االلتفات كشأ ولذا ، وبعدهًالكه يشمل قبل جعله �إطالقن إ ف

 ، إليه يلتفتول ملكم �لنكر اليمني بعد احلكقول النافع لو بذل املنن إ( :بل قال، ما نقله يف املستندك، ليهإ

   .ىانته )ول وحتققهكلصاقية أي بعد ثبوت النإون كي أن نكون الباء سببية ميكي أن نكمي أن ماك

  فالظاهر،أما لو بذله بعد حلف املدعي، ولهكم بنكم احلاكر اليمني بعد حكله فيما لو بذل املنكهذا 

  .األمرل يف كا من استش ومل أجد هن،م الذي هو حلف املدعيكال يسمع لتحقق املوضوع للحأنه 

صل من  لأل،املتجه جوازه( : ففي اجلواهر،ر اليمني قبل حلف املدعي اليمني املردودةكأما لو بذل املن

  . )مكمن احلا أو ون الرد منهكغري فرق بني 



٣١٥

ذ احللف من املدعي هو الذي ينقل ، إركنأمن ى  دليل اليمني علإطالق ألصلن مراده �أكو: أقول

  . حيلف أن ر فلهكًان احلق �قيا للمنك و،مل يتحقق بعد مل ينتقل احلق فإذا ،دعيامل إىل احلق

 غري ظاهر )ولكاحلف هو مبنزلة قضائه �لن يم للمدعكقول احلان إ( :قول التحرير أن ومنه يعلم

  .الوجه

بعد  أو م قبل احللفكوم حبكحم، من املدعي اليمني املردودة أو ،ركوهل الشروع يف احللف من املن

، ر احللفكيف احللف فقبل املن يشرع املدع أو ،قام املدعي الشاهدأر يف احللف فكشرع املن فإذا ،احللف

شروع  أنه ىوالعرف ير، عدم سقوط احلق ياالستصحاب يقتض، احتماالن ،م ال أخرفهل يسقط حق اآل

لو سحبت الزوجة رضاها ولذا  ،األولقرب ن األكل، )ون اليمني ذهب �حلقك( إطالقفيشمله ، يف اليمني

  . سائر املعامالت إىل ذا �لنسبةكو، احكثناء الصيغة مل ينعقد النأ

وعلله ، ما يف القواعدك مل تسقط دعواه ، هذه اليمنيكسقطت عنأ: ركللمن يلو قال املدعمث إنه 

  . سقاط احلقإبراء من اليمني غري رامة �ن اإلكمفتاح ال

يث حبان تالزم عريف ك أو ،كسواء قصده من تصرحيه بذل، كذلسقاط احلق بإقصد ّ إال إذا :أقول

  . من لفظهكيفهم ذل

 ى، مل تسقط الدعو، �لشهودكتيانإ كسقطت عنأ : عليه للمدعيىلو قال املدع أنه ر يعلمكومما ذ

  . اليمني املردودةكسقطت عنأ :ركقال املن إذا ذاكو

  

  ))اإذا كان للمدعي البينة فهل يلزمه القاضي �حضاره((

  : ثالثة أقول إىل ، أم ال،حضرهاأيقول  أن مكهل للحا أنه  فقد اختلفوا يف،ان للمدعي بينةكمث لو 

 والظاهر، املبسوط واملهذب والسرائر إىل ونسبه اجلواهر، كم له ذلكل احلاويق أن عدم جواز: األول

  ما يدل ك ،لزامهإم يف كحق للحا ال أن مرادهأن 
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  . )قد يريد اليمني إذ ،فالّ وإال شاء جاء بهن إ ،حق لهألنه ( : مع الشرائعً استدالله مازجاكذلى عل

بل عن الر�ض ، واحلليب والقاضي يف أحد قوليه يما عن الشيخني والديلمك ،كجيوز له ذل: الثاين

  .املنعى صل بعد عدم الدليل عللأل، صحابناأ أكثر إىل كوعن املسال،  املتأخرينأكثر إىل نسبته

 واستحسن هذا القول ،لزامعالم ال الوجوب واإلذن واإل اإلاألمرون املراد من كجلواهر بعد ن يف اكل

  . حسب ما نقلناه ،مورد واحدى يردان عل هذين القولني ال أن ن الظاهرك ل،احملقق

 ون املقامكم مبعرفة املدعي بكما عن القواعد واملختلف والدروس من التفصيل بني علم احلا: الثالث

  . فالثاينك وجهله بذل،األولينته ف بمقام

 ،لزامهإم كاحلاى حضار البينة وجب علإ ياملدعى وجب علن إ نهالتفصيل يف املسألة � األوىل: أقول

ً وصيا أو ًان ولياك إذا ماك، ان الالزم عليه حفظ املوضوعك و،من طرفهى ه ذهاب الدعوكان يف ترك إذا ماك

 ،ه بنفسهكن من تداركيتم ان الالزم عليه حفظه حيث الك إذا  مبا،ا أشبهم أو ًيالكو أو ًقيما أو ًمتولياأو 

ن الواجب عليه حفظ اليتيم من إف، ابنه ًزيدا اليتيم الذي هو القيم عليهإنسان أن ى ون ادعك قد يًمثال

رجل  إىل  مما جيب عليه حفظها عن الذهاب،اليتيمة زوجته أن ىادع أو ،االلتحاق بنسب غري صحيح

غري  إىل ،ن يريد غصبهإنقاذ املسجد ممحيث جيب عليه ، هكغريه مل يًان متوليا ملسجد ويدعكأو  ،فاجر

  . كذل

 ،م دفعهاكاحلاى لة جيب علكان أورث مشك النزاع مل ينقطع إذا  مباًإنسا�ان املدعي ا�م ك إذا ذاكو

ًا�م ميتا �لسرقة مثال أن مثل م دفعها كاحلاى ن الواجب علإ ف،فتنة ك ذلوجبأمل تدفع  أو مل تثبت إذا مما ،ً

  .ه الفتنةكان يف ترك إذا حضارلزامه �إلإم كاحلاى  فالواجب عل،وطريقه الشهود

   ياملدعى ن مل جيب علإو
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، حقاق احلقموضوع إل ألنه ً،أيضام كاحلاى  لزم عل،حقاق احلقإنه طريق  �ًجاهال يان املدعكالبينة و

شئت ن إ يقول له أن ما مل جيبك، حضار �إلاألمرم كاحلاى مل جيب علّ  وإال،كن ذلكوبدون الشهود ال مي

  . حضارهامره �ألة حرم عليه كن يف احضارها مشأشهوده �طلة و أن علمن إ مكاحلا أن ماك، حضرهاأ

حيضرها بنفسه  أن نكًان واجبا متك إذا بل، حضار الشهود� يم املدعك�مر احلا أن مث ليس الالزم

واسطة من ب أو حيضره بنفسه أن ًان جائزا حق لهكذا إو، رِكان الواسطة املنكولو ، دون واسطةب أو بواسطة

  .غري لزوم

ال تشهد  إذا ماك، �هاإاله ؤن وجه وجوب لسكمل ي إذا يسأهلا أن مكذا حضرت الشهود جاز للحاإو

  . الهؤبسّ إال البينة

حقه  أنه ره اجلواهر منكنه ملا ذأكو ي،مس املدعم ما مل يلتكال يسأهلا احلا أنه أما ما يف الشرائع من

حقاق نه منصوب إلإف، ًأيضام كهو حق للحا إذ ، فغري ظاهر الوجه،ذنهإم من غري كفال يتصرف فيه احلا

  .كاجلائزة ذل أو ومن مقدماته الواجبة، احلق وفصل النزاع

  

  )) طلب احلاكم اإلشهاد من الشهود((

ن كمل ت إذا ايشهد م حىتكلزامها من طرف احلاإي لفظ ال يفهم منه يسأهلا الشهادة � أن مكمث للحا

األمر أن مل يتومها من  إذا ،اشهدا: يقول أو ،انت عنده شهادة فليشهدك من :يقول ًمثال، عندمها شهادة

  . ن عندمها شهادةكن مل تإو عليهما الشهادة

شارة بتوجه انت اإلكولو ، فظّللال خصوصية  إذ ً،أيضاشارة قائمة مقام الطلب اإل أن  تبنيكوبذل

  . ليهماإالوجه 

  .  التوهماألمروجب أ إذا ن يراد به ماأو ال بد، ) اشهدا:ال يقول هلما( :قول القواعد أن ومنه يظهر

  

  ))املدعي وإحضار الشهود((

  وقد ال جيب ، حضار الشاهدإ ياملدعى قد جيب عل أنه قد علم مما تقدممث إنه 
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 أن  يعرفك ومن ذل،مل جيبّ وإال ،حضاروجب اإل يحضار حمذور شرعم اإلان يف عدكن إف، عليه

 بل جيوز له ،قامتهاإ وال حاضرة ،حضارهاإان له بينة غائبة ك إذا املدعيى ال يتعني عل( :قول املستند

   .ىانته )قامة البينة والتحليفإبني   له بينة خمريالذي ياملدع أن  مبعىنً،أيضاحالف حينئذ اإل

  .قامة البينةإغري صورة وجوب ى ن حيمل علأالبد و

 أو ،مكر احلكاملن أو طلب املدعي إذا م بني واجبكم احلاكن ح أفالظاهر، البينة يأقام املدع إذا مث

ّ إال مكقامة �لشهادة ال حيومع اإل( :فقول الشرائع، كذلكن كمل ي إذا  وبني جائز،م فسادك احلكان يف ترك

 غري ظاهر )مكان له غرض يف عدم احلكورمبا ،  حق لهكن ذل�(له اجلواهر وعل، ً)أيضا يمبسألة املدع

  .الوجه

  

  ))السؤال عن عدالة البينة((

 إىل مل حيتجّ وإال ،مل يعرف هو عدالتهمن إ م عن عدالتهمكسأل احلا، �لبينة يجاء املدع إذا مث

  . طبقهاى م علكحوالسؤال 

، نعم: ن قالإف ، جرحكهل عند (ي للخصمأ :)قولينة عرف عدالة البيي أن وبعد(: قال يف الشرائع

   .ىانته )م بعد سؤال املدعيكن تعذر اجلرح حإف، نظرهأثباته إنظار يف وسأل اإل

م عدالة البينة حمل كعرف احلا إذا ملا الشامل) عرف عدالة البينةي أن بعد (: قولإطالقن إ ً:وفيه أوال

  . القاضي عدالة الشهودعرف  أن م بعدكال وجه لعدم احل إذ ،إشكال

 كيف وجوب ذل: ولذا قال يف اجلواهر، ر من اجلرح غري معلومكم املنكلزوم سؤال احلان إ ً:و�نيا

  .إشكال

ر كخذه �لشاهد خال عن سؤال املنأيفية ك يف )صلى هللا عليه وآله(بل ظاهر ما ورد عن رسول هللا 

   الذين حتققا عن حال الشاهدين )هصلى هللا عليه وآل(جاء شاهداه  إذا فيما، عن اجلرح
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  . ر مجيل وثناء حسنكبذ

خالط الناس غر�ء ال يعرفون وال قبيلة هلما وال سوق وال دار أان الشهود من كن إف( :نعم ورد فيه

�ما أًخريا غري  ّالإما عرفت : ن قالإف ،فيهما: فقال ما تقول ،عليهى املدعى  عل)صلى هللا عليه وآله(قبل أ

حلف أصلح بني اخلصم وخصمه وأن جرحهما وطعن عليهما إو، نفذ شهاد�ماأ ي، علفيما شهداقد غلطا 

   .ىانته ،)١()عليه وقطع اخلصومة بينهماى املدع

م التحقيق كاحلاى ان علك ،م عدالة الشاهد وجرحه اخلصمكمل يعرف احلا إذا نهإ :يقال أن ينبغي نعم

ى ال دليل عل إذ ،رك وال خصوصية للمن،من غريمها أو ، هلار النايفكواملن، من املدعي املثبت للعدالة

  .اخلصوصية

ان كفلو ، مكالتحقيق مقدمة احل ألن ،قصرت أو  طالت،م الصرب مدة التحقيقكاحلاى والالزم عل

 أو يل جرحهما وسأحضر شهود اجلرحن إ :ركوقال املن، بل �لشهود مكالشاهد ثبتت عدالته ال بعلم احلا

واجعل ملن :  لشريح)عليه السالم( علي وقد قال، ان صدقهكمإل، م الصربكاحلاى ب عل وج، اجلرحأدلة

   .)٢(ن مل حيضرهم أوجبت عليه القضيةإو، خذت له حبقهأحضرهم أن إف، ًمدا بينهماأًشهودا ى ادع

 ماك، ثالثة إىل نظارحيتاج اإل قد ال إذ ً،نظار ثال�ون مدة اإلكروه من كال وجه ملا ذ أنه ومنه يعرف

وقد ،  الداركنظار هنا بقدر جميئهم من تلن اإلإ ف،اجلرح يف الدار القريبةى عل يهذه شهود: ركقال املنإذا 

روا ك ولعلهم ذ، املدةكنظاره تلإن الواجب إف، شهودي يف البلد الفالين وبني البلدين عشرة أ�م: يقول

   الثالثة
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، ً�م غالباأثالثة  إىل تيان �م حيتاجخبارهم واإلإن أو الشهود يف البلدحيث إن ، من �ب املتعارف

  . ويف غده حيضرون، مة خيربونك�م غد يوم احملاإف

ان شاهد اجلرح ك أو ً،ستة أشهر مثال إىل انت املسافة بعيدة حتتاجك إذا  أنهالم يفكالى ن يبقكل

 مكم احلك احلائفهل يرج، هادتهم من �خذ شكاحلا إليه رسلأولو ، دالء �لشهادة اإلنهكمي ال ًمثال ًمريضا

 غري مور وبني األئ،ج والقتل فريجوالفرك املهمة موريفصل بني األ أو ،مكحي أو ،دالءمدة احلضور واإلإىل 

  .احتماالت ئ،وبني عدم ضرره فريج، مكيفصل بني ضرر املدعي من التأخري فيح أو ،مكاملهمة فيح

ًمرا مهماأان ك إذا  بلً،طلقاه مؤرجاإ أو ً،م فوراكال يصح احل أنه ظهرواأل  ماك ،رجئأ وال ضرر فيه ً

ًزيدا قتل أ�ه عمدا أن ىادعإذا  ذبه وجرح كر كاملنى وادع، مكًقام الشاهد فطلب قتله قصاصا من احلاأو، ً

مهية م ألكاحلى م علك مل يقدم احلا،أشهر أو بعد شهر ًمثال الشاهد بشهود عدول سيحضرون من احلج

 أو عليه القتل استوثق حببسى ولو خاف هروب املدع ي،املدعى ًخري القتل ضررا علوليس يف �، الدماء

  . ًما أشبه مما يراه صالحا أو فالةك

 بشهود ر جرحهكاملنى  وادع،قام زيد الشاهدأو، عمرو أو �ا زوجة زيدأان تنازع يف ك إذا ذاكو

وال ضرر ، ًم زوجة عمرو لزيد مثالكاحلا يط فال يع،مهيةوهلا األ قضية فرج ألنه ،مكم احلاك مل حي،كذلك

 الصارف عليها ألن ،�م والنفقة عليها ال، ًانت زوجته واقعاك إذا زوجته إىل ًمعتدا به من عدم وصول الزوج

  . من مصارف بيت املال أنه  أوً،ان بيت املال �خذه من الزوج واقعاكن إو

   والضرر ،رجاءب اإلمهية توجانت األكن  �،مهية والضررتعارض األ إذا أما
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ن مل إو، همانت قدم األكن إف، يناألمرهم من م مالحظة األكاحلاى ان الالزم علك، يوجب التعجيل

  . رجاءن ختري يف التعجيل واإلكت

 ىوما دل عل، مكم نقض احلكاحلاى  وجب عل،ر بشهود اجلرحكم مث جاء املنكح فإذا ،انكيف كو

  . ىما ال خيفك ،ينقض ليس يف مثل املقام م الكاحلأن 

  

  ))طلب مدة لإلنظار((

ونوا ك�م ومل يى أت أو ،ت �مم فلم �كنظره احلاأ و،نظارر اجلرح وطلب مدة لإلكاملنى ادعن إمث إنه 

ن إف ،ىاجلرح سقطت هؤالء الشهود وجددت الدعوى ن قدروا علإ و،مكم عليه احلاك ح،اجلرحى قادرين عل

  .ىحسب موازين الدعو ر احللفكاملنى ان الالزم علكّ وإال ،بشهود جديد فهو يقدر املدع

 إىل مكفالظاهر وجوب استماع احلا ،ىممن مل يرتبط �لدعو، الشهود عندي جرح: ولو قال �لث

م كن احلاكيتم  فبدون حتقق عدم اجلرح ال،عدم اجلرحى  املتوقفة عل،العدالةى م متوقف علكاحل ألن ،جرحه

  .مكمن احل

  . عدالتهماى ر علكواملن ين اتفق املدعإم وكالشهود مل حيم جرح كولو علم احلا

 ،يل بينة غائبة: قال املدعين إ( :حيث قال،  املستندإطالق يف شكالقد ظهر مما تقدم اإلمث إنه 

ما  إىل غري �م �لنسبة هإطالقشكال أن  وجه اإل،)حالفحضورها وبني اإل إىل م بني الصربكاحلا خري

م كاحلاى انت أمهية شرعية وجب علك فإذا ، حقهكمنا ميلإو  املدعي التشريعكال ميل إذ ،مهية شرعيةأانت ك

  .رجاءاإل

ن أو زوجية امرأة يان يدعك إذا مثل ما، النزاع ير لينهكن طلب املدعي ذو البينة الغائبة حلف املنإو

، تشريع حمرم ـ ًله واقعاانت زوجة كن إ ـ جنيبأرجل  إىل ر املوجب لذهاب زوجتهكحالفه املنإن إف، ًله شهودا

حالف اخلصم إ قبوله ك ومع ذلً،ن له شهوداأو احلق له أن هءن ادعاإف، ما أشبه أو ًان وليا ليتيمك إذا ذاكو

  ه كن من تداركالذي ال يتم، ليذهب حق اليتيم
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  . غري مثل هذه الصورى نزول عل الم املستندك أن والظاهر، خالف الشرع بنفسه

  

  ))حق االستيثاق((

، ركلئال يهرب املن يف مدة االنظار ،ال وأسواء طلب املدعي ، م االستيثاقكللحا أن د تقدمقمث إنه 

 ،جلهحقاق احلق الذي وضع القاضي ألإى مقتض أنه  ملا سبق يف بعض املسائل املتقدمة منكوذل

  : جياب،نفسهى لر عكنه خالف تسلط املن �شكالواإل

  .  القضاءشؤون من ك وبغري ذل،وبطلب حلفه ،ركحضار نفس املن� :ً�لنقض أوال

  .فالة واحلبس وحنومها أهمكحقاق احلق املالزم ملثل الإن �: ًو�حلل �نيا

عليه ( علي مما ورد عنو،  يف �مة القتل وغريه)صلى هللا عليه وآله(ومبا ورد من حبس الرسول 

  . ًلثا� تاب اجلنا�تك  ويف، منها فيما سبقًر� طرفاكمما ذ، )السالم

بل ،  للقاضيكوالغنية والوسيلة جواز ذل، عن املقنعة والنهاية والقاضي يف أحد قوليه يكان احملكولذا 

ً حفظا حلق املدعي حذرا عن ذهاب الغرمي،خري نفي اخلالف فيهعن األ فيجب  ، حق املسلمةولزوم مراعا، ً

  .قدمةمن �ب املً م صالحاكما أشبه مبا يراه احلا أو فلكالت أو احلبس

 وال ،حيضر البينة فيل حىتكليس للمدعي مطالبة غرميه �ل أنه واحلق: قال، ًخالفا ملا يف املستند

 أكثر وعليه ،والقاضي يف أحد قوليه يواحلل ايفكس للمبسوط واخلالف واإلً وفاقا،مالزمته وال حبسه

  .  الذي قد عرفت ما فيهألصل �ك واستدل لذل،املشهور إىل  ونسبه بعضهم،ما قيلكاملتأخرين بل عامته 



٣٢٣

  . مبجرد ظهور عدم الدليل للمدعيكم لزم الفكلو حبس احلامث إنه 

ن احلبس كمأ فإذا ،تقدر بقدرها أن فالالزم، ضرورة ألنه ،خفم �ألك�خذ احلا أن الالزم أن ماك

  . وهللا العامل، ذاكفيل وهكالى  قدم عل،مانةأم كعندى ضع املبلغ املدعأ: رك قال املناذإو، فيل قدم الثاينكوال

  



٣٢٤

  

  ))ال يستحلف املدعي مع البينة((

 بقسميه مجاع بل يف اجلواهر اإل، وال خالفإشكالبال ، يستحلف املدعي مع البينة ال ):٨مسألة (

  .ما يف اخلالفك مجاعبل �إل، فاية وغريهكما يف الك ،ويف املستند بال خالف فيه، عليه

  ً.أيضا وعدم اخلالف بعض آخر مجاع وقد صرح �إل،ينوبه صرح بعض فضالئنا املعاصر

 )عليه السالم( وعلي )هللا عليه وآلهى صل( واملنقول من قضا� الرسول األصل إىل ضافةويدل عليه �إل

  . والسرية املستمرة مجلة من الروا�ت

، حقهى علعن الرجل يقيم البينة  )عليه السالم(جعفر  أ� سألت:  قال،بن مسلم مثل صحيحة دمحم

  .)١(ال: )عليه السالم(قال  ،يستحلف أن هل عليه

حقه فليس عليه ى قام الرجل البينة علأإذا  : قال،)عليه السالم( عبد هللايب أعن ، يب العباسأوموثقة 

   .)٢(ميني

ة البين: )صلى هللا عليه وآله(قال رسول هللا :  قال)عليه السالم( عبد هللايب أعن ، وعن مجيل وهشام

   .)٣(من ادعي عليهى واليمني على من ادعى عل

 كن ذلإف، املدعي مع بينتهى ورد اليمني عل، من وصيته لشريح )عليه السالم( علي عن يأما ما رو

 ،كي عن مجلة من العامة ذلكح إذ ،لزامان من �ب قاعدة اإلك أنه فالظاهر، ثبت للقضاءأو ىللعمى أجل

عليه (ولذا قال ، انت والية اخلليفتني قبلهكوفة حيث كان يف الك )المعليه الس( اإلمام أن ومن الواضح

  : )السالم

                                                









٣٢٥

   .كوغري ذل ،)١(ً صار مثنها تسعا

  . كغري ذل أو ما محله بعضهمى عل بعض الصور املستثناة مما �يتى  عل)عليه السالم(أو حيمل قوله 

 ما أكثر أن  االستحباب، ويؤيديمنياالستحباب مع قبول املدعي للى ن محله علكمي: قال يف الوسائل

  . فعال التفضيلأ مع ما يفهم من التعليل وًاكتر أو ًور مستحب فعالكاشتمل عليه احلديث املذ

ى وجب احلق علإذا  :قال أنه ،)عليه السالم (عبد هللايب أعن ، الوجه يف حديث الدعائم ومنه يعلم

 ألن ، لهكان ذلكعليه ى  احلق له مل يسقط عن املدعهذا أن ير فسأل ميني املدعكالرجل �لبينة وهو من

   .)٢(احلقوق قد تسقط من حيث ال يعلم من هي عليه

، سقاط بعد ثبوت احلق �لبينةر اإلكاملنى  يف صورة دعوكون ذلكي أن نكمي: كقال يف املستدر

   .ىالم القاضي الشرتاط اجلزم يف الدعوكخل من إ ألن :وقوله ،ىخرأى ون دعوكفت

رجل مع شاهد آخر ى هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له عل :اتبة الصفار الصحيحةكا موأم

  . )٣(املدعي مينيى شهد معه آخر عدل فعلإذا  :)عليه السالم(فوقع  ،عدل

  . الوصي عدم قبول شهادةى �ا حممولة علفقد أجاب عنه املستند �

                                                









٣٢٦

  ً.ون شاهداكمدع فال ي ألنه ،والوجه ظاهر: أقول

ر ال كحلف املن إذا نهإف، ًأيضا كذلكس كالع أن ماك،  يف أصل املسألةإشكال فال ،انكيف كو

، لما�مكما يستفاد من ك مجاعبل عليه اإل، ولبعض الروا�ت املتقدمة، صليطلب منه البينة مع حلفه لأل

  .بل الضرورة

  

  ))موارد اعتبار اليمني مع البينة((

  . ال حيلف أن حيق له أنه فالظاهر ياملدعى ولو وجه القاضي اليمني عل

 أن وليس له، لزامحلف لقاعدة اإلأ ،من العامة ألنه ،ف مع البينةلان مذهب املدعي احلك إذا نعم

  .الفخي

  :  بعض املواردكم استثنوا من ذلمث إ�

  

  ))يف الدعوى على امليت((

  . ًتظهارابقاء احلق يف ذمته اسى فيستحلف عل، ميتى ون الشهادة علكت أن :األول

، فايةكما يف الك بل بال خمالف يظهر منهم، صحاباملعروف من مذهب األى عل: قال يف املستند

 والروضة وشرح الشرائع كما يف املسالك مجاعبل �إل، ما يف املفاتيح وشرحه وغريمهاكً بل بال خالف مطلقا

  .  احملققمجاعبل �إل ،ىريمللص

تب كثري من كنعم قد خلت عنه ، ردبيليوتبعه األ، ًخرياأ كلش ظهر منه اكاملسال: وقال يف اجلواهر

  . ايف واملراسم والغنية والسرائر وجامع الشرائعكاملقنعة واالنتصار والنهاية واخلالف والوسيلة والكالقدماء 

: لا ق،عبد هللاعن عبد الرمحان بن أيب ، فيدل عليه ما رواه املشايخ الثالثة بسند حجة، انكيف كو

قبل الرجل  يخربين عن الرجل يدعأ: ما عن الفقيهك )عليهما السالم(بن جعفر ى  يعين موس،شيخقلت لل

  ن إف: قال أن ىل إن حلف فال حق لهإف، عليهى  املدعفيمني: قال ،ون له البينة مبالهكفال ي، احلق



٣٢٧

 هو لقدّ إال  الهاملدعي اليمني �� الذي الى فعل قيمت عليه البينةأان املطلوب �حلق قد مات فك

 ،م موضعهالنع بينة الب� ال ندري لعله قد وفاه أل، فال حق لهّ وإال ن حلفإف، ن حقه لعليهأو، مات فالن

 ىاملدع ألن ،وال بينة فال حق لهى ن ادعإف، فمن مث صارت عليه اليمني مع البينة، بغري بينة قبل املوتأو 

   .)١(عليه حقفمن مث مل يثبت له ، يرد اليمني عليه أو ،احلقو  أ،لزم اليمنيألً ان حياكولو ، عليه ليس حبي

: وفيها، )عليهما السالم(بن علي يب دمحم احلسن أ إىل تبك ً:أيضاوصحيح الصفار الذي رواه الثالثة 

نعم من بعد : )عليه السالم(فوقع  ،بدين مع شاهد آخرامليت ى تقبل شهادة الوصي عل أو :ليهإتب كو

   .)٢(ميني

حيث ظاهره اليمني ، وضعف الداللة يف الثاين، األولور بضعف السند يف كم املذكاحلى ورد علأد وق

: ًأيضا )عليه السالم( إليه تبك، ىخرمعارضته بصحيحته األ إىل ضافة�إل، ًاإطالقوهي غري الزمة ، املغلظة

) خ ل: ويقضوا (وا ويقبضواينفذ أن باركجيوز لل، وفيهم صغار واكدرأبار قد كوفيهم  ولده إىل ىرجل أوص

ى عل، نعم: )عليه السالم(فوقع  ،وصياء الصغاروا األكيدر أن امليت بشهود عدول قبلى ديونه ملن صح عل

   .)٣(كبذلسوه ببيهم وال حيأيقضوا دين  أن بار من الولدكال

 ً،ال تستأهل ردا�ا إ: قال اجلواهر حىت، ات اليت هي أشبه �ملناقشة اللفظيةيراد من اإلكغري ذل ىلإ

   محلتن إ وغلظة اليمني،  حجةاألولسند إذ 

                                                









٣٢٨

 اليمني إىل االحتياجى فيحمل عل واملعارض ليس يف مقام البيان، االستحباب مل تناف الداللةى عل

  . بقاعدة املطلق واملقيد

  حاجةبعلمه بال ي فيقض،ما هي العادة عند التجارك، ًونه مديو� من دفرتهكم كقد يعلم احلامث إنه 

  . ًأيضاالبينة إىل 

  

  ))فروع((

  . امليت صاحب احلقى عل يان املدعك إذا اليمني إىل يف االحتياج ،ما عرفتك إشكالال مث إنه 

خر موصيه يطلب من امليت اآل أن وصي امليتى ادع إذا ماك، ًوار� أو ًان املدعي وصياك إذا أما: ١

اليمني  إىل ي حيتاج املدعيأ ،كذلكفهل هو ، ًخر ماال اآلمورثه يطلب من امليت أن الوارثى ادع أو ،ًماال

  . اليمني إىل  دليل احلاجةطالقإل، ر االحتياجالظاه ،ثبات دعواهإمع البينة يف 

ثبوت ى يدل عل إمنا �ن الدليل: كواستدل لذل، ميني البت إىل قال بعض الفقهاء بعدم احلاجة نعم

 ، ميني نفي العلمكما يتوجه عليه بعد ذلى قصأ و،األصلى ما عداه على فيبق ينفس املدعى اليمني عل

   .ىانته

 ،ببقاء الدين حلف �لبت ين علم الوارث واملوصإف، لزوم ميني البتى  الرواية يدل علإطالق: أقول

مل يتحقق سبب : وركولذا قال املستند يف جواب القائل املذ، فاية ميني نفي العلمى كفال دليل علّوإال 

ن كمل مي فإذا ،ان معلقة عليهكم مشروطة �إلحكاماأل أن وال يتوهم:  قال،من املورثى وارث أقولصريورة ال

ون كوي، العلم ي ال البت وال بنفًف رأسالعنه احلى البت ينفى ن للوارث احللف علكوملا مل مي، مكاحل يينتف

ً خارجا عن حتت الرواية مندرجا يف أصل القاعدةكذل ، ليفيات دون الوضعياتك التيتم يف إمنا كذل ألن ،ً

   أن ال، ن حلف مل يثبت احلقكمل ي فإذا ،ثبات احلق فهو سبب للحقن احللف وضع إلإف



٣٢٩

  . ًملخصاى انته ،ليةكخيرج املوضوع من حتت ال

مل يبتا  إذا يوالوص واالحتمال موجود يف الوارث، مع االحتمالظاهر النص عدم ثبوت احلق : أقول

 مل يظهر )مل يبت مناف ملذاق الفقه إذا ن سقوط احلق�( :فقول اجلواهر، ميتهم إىل دؤين امليت املديون مل �

غري ظاهر ،  دون الثايناألولبقبول نفي العلم يف  ي بني الوارث والوصكاكاحتماله االنف أن ماك، وجهه

عليه ( قال ،االدعاءى ليهما مل يقدرا علإا يف وصول احلق كشإذا  بنفسهما يبل املورث واملوص، الوجه

  . بغري بينة قبل املوت أو � ال ندري لعله قد وفاه ببينة ال نعلم موضعهاأل: )السالم

 ،ن حقه عليهأو، مات فالن هو لقدّ إال لهإ�� الذي ال : )عليه السالم(ويف صيغة اليمني قال 

   .كال يعلم بذل أنه يف حيلف معكف

 أن ىقامتهما البينة علإمل ينفع ّ وإال ،البت حلفاى حيلفا عل أن ين الوارث والوصكمتن إنه إ :واحلاصل

  . عليهى ميتهم يطلب من امليت املدع

 ألنه ،احللف إىل ل واحد منهمك فالظاهر احتياج، ًان الوصي والوارث متعدداكلو  أنه الم يفكبقي ال

، لكن شاهدان اليلشاهدن اكل، فالّ وإال ن أقام البينة وحلف ثبتإف، امليتى ًبقدر نفسه حقا عل ييدع

الوارثني  أن ومن املعلوم، حيلف املدعي أن ظاهر الدليل السابق إذ ،لكًوليس اليمني ميينا لل، ويبقي اليمني

عنهما ن اشهد الشاهد فإذا ً،ل واحد منهما مدعياكان ك ان وصي ووارثكلو  أنه ماك، والوصيني مدعيان

امليت ى ان علك إذا ام حال مافحال املق ،يرث عن الوص ميني الواوال، عن الوارث يف ميني الوصكمل ي

   مدعيان



٣٣٠

  . خرميني أحد املدعيني عن ميني اآل يفكنه ال يإف، ان هلما شاهدانكو

ميني  يفكبل ي، ل واحد من الورثةى كوجه النظر يف قول اجلواهر بعدم وجوب اليمني عل ومنه يظهر

ميني واحدة يف متامية حجية البينة اليت قد عرفت  النص اعتبار إطالقى مقتض ألن ،حدهمأواحدة من 

   .ىانته ،حدهمأن أقامها إو اءكثبوت املوضوع �ا لسائر الشر

ون اليمني هنا حنوها مع الشاهد ك ضرورة ،ان ال خيلو من حبثكن إو: ًأنه تردد أخريا ولذا قالكو

  . �ا لغري ذي احلقى تفكفال ي، الواحد

ملا ، اليمني إىل الشاهدين وال إىل  مل حيتج،امليتى ًم بنفسه مدعيا علكاان احلك إذا  أنهمث الظاهر: ٢

 ميته يطلب من زيد امليت أن  وعلم،يتام لألًوليا أو ً،م وصياكان احلاك ًمثال ،يقضي بعلمه أنه تقدم من

  . قامة شاهد وال مينيإنه �خذه من ورثته بدون إ ف،ًذا ماالك

 ،يقيم الشاهدين وحيلف أن م الويل والوصيكاحلاى  لزم عل،رم آخكزيد عند حا اه ويلكشن إ نعم

  . بل هو طرف النزاع، م بعلمهكحي ًيف هذا احلال ليس قاضيا حىتألنه 

فهل ، ن فيها االستيفاء عادةكميوت مبدة ال مي أن نه مطلوب لفالن قبل� ان امليت قد أقركواذا : ٣

ى الظاهر من النص والفتو ألن ً،احتمال االستيفاء قائماان ك إذا كالظاهر ذل ،البينة إىل جيب ضم اليمني

  . لزوم اليمني مع احتمال االستيفاء

أقر �نه مديون  إذا ماك ، لفقدان العلة املنصوصة،ن وجه لليمنيكًن االحتمال قائما مل يكمل ي إذا نعم

  .غماءموته يف حال اإل إىل عليه مما اجنر يغمأفاصلة   بالك وبعد ذل،لزيد

  قد يقال بسقوط احللف فيما لو فرض (: قال يف اجلواهرولذا 



٣٣١

 أو ىحني الدعو إىل ًصالأوجه ال احتمال لسقوطه ى عل شهادة الشهود ببقاء احلق يف ذمة امليت

   .ىانته )االجتزاء بهى ًحني الوفاة بناء عل

ن فيها االستيفاء كقر له قبل املوت مبدة ال ميألو (:  حيث قال،كوجه النظر يف قول املسال ومنه يعلم

وقيام االحتمال ،  النص الشامل ملوضع النزاعإطالقمن  ،البينة وجهان إىل ففي وجوب ضم اليمني، عادة

وهذا  ،والظاهر من بقاء احلق، األصلى ومن البناء عل، ولو بعد املوت وقبضه من ماله ،ه منهؤبراإوهو 

   .ىانته )ىأقو

عدم ى طباقهم علإمع ، ل مدع هذا االحتمالكجلاء يف  ّالإ و،براء ال يوجب اليمنياحتمال اإل: أقول

  . براءاحلي مع وجود احتمال اإل إىل اليمني يف االدعاء إىل االحتياج

ن كنه مل يقبضه حال حياته مل يلو قطع � أنه  فريد عليه)وقبضه من ماله ولو بعد املوت(: وأما قوله

 البينة الظاهرة يف عدم أدلةات إطالق إذ ،ما أشبه أو ًقبضه بعد موته تقاصا أنه ن احتملإو، وجه لليمني

ى فيبق، اليمني للمقام إىل امليت احملتاجى  االدعاء علأدلةمة بعد عدم مشول كاليمني حم إىل االحتياج

  .  بال مقيدطالقاإل

  . ما بعدهحني املوت دون  إىل ظاهر اليمني يف اخلرب املزبور اعتبار نفيه:  بقولهكولذا رد اجلواهر املسال

، يطلبهما مائة دينار أنه ى وادع،ه فما�أموالني وعندمها كا� شريك ًميتني مثالى على ولو ادع: ٤

ى ادعاء عل أنه من، احتماالن ،حلف واحد أو حلفني إىل فهل حيتاج، الطلب منهماى وأقام شاهدين عل

ل واحد كميينني  إىل ياجهماحيث قد تقدم احت، ميت واحدى ون حاله حال ادعاء وارثني علكفي، ميتني

   ،ميني واحدة إىل الواحدةى وظاهر النص احتياج الدعو، واحدةى دعو أنه  ومن،ميني



٣٣٢

ن كولذا مي، واحدةى  ومها دعو�ن ال دعو،بل �لواقع ال اعتبار �لصورة ألنه ،األولقرب واأل

ًومل يشهدا بطلبه مخسينا آخر من  ،ًطلبه مخسني دينارا من أحد امليتنيى علن ان قام الشاهدهما �كاكانف

  . ميت �ن

مبا يوجب  �هإيطلبه مائة دينار من جهة جرح امليت  أنه مثل، مرينأميت واحد ى على ادع إذا نعم

يف احلقيقة ادعاء  ألنه ،فاية حلف واحدةك مل تبعد ،قرض منهتاس أنه  من جهةًأيضاويطلبه مخسني ، كذل

 وبني امليت معامالت ان بينهك ًمثال، واحدةى والدعو ةديون متعددسباب الأ أن والغالب، مائة ومخسني

نه جيمع إف، ل شهركً يقرتض امليت منه دائما ويعطيه حسابه رأس ، للميتًان بقاالكاحلي  ألن ،متعددة

ًل معاملة أوجبت دينا خاصا حباجةك فليس ،الطلب ويدعيه مرة واحدة ميان أ إىل حتتاج حىتى دعو إىل ً

  . متعددة

، البينة واليمني إىل امليت يف احلاجةى على ال فرق بني العني والدين واحلق الذي يدع أنه  الظاهرمث

اه املستند كًخالفا ملا ح، رامة عن اللمعة والدروسكهذا القول مفتاح الكى قد حو ، العلةطالق إلكوذل

  .  والتنقيح من اختصاص النص �لدينكمن القواعد واملسال

 وال ، وهو غري جار يف العني واحلق،وخرج الدين �لدليل، فاية البينةك األصلن ل �واستدل هلذا القو

ان لفظ كمل، والرواية ظاهرة فيه، الصحيحة صرحت بلفظ الدين إذ ،غريها لغري الدين الصحيحة والتشمل 

  . احلق ولفظ وفاه

�ا هي  يف العلة �شكال واإل،لفظ الدين وما أشبهى مة علكوهي حا، عمالعلة صرحية يف األن إ :وفيه

فال تشمله ، فيه احتمال النقل �لبيع وحنوه ي بل اجلار،وهو يف العني اليت بيده غري جار، يفاءاحتمال اإل

   ، خمتص �لدينن األمرإ )عليه السالم( اإلمامقال  إذا  حىت،عملعرف يفهم من العلة األا  إذ،غري �م، العلة



٣٣٣

   .�ا مثل الدين يف العلةأمع  ،كذلكذا ليست العني فلما ألان العرف يسك ل العلةكوعلله بتل

نه احتاط كل، حلاقشف اللثام اإلك مع نقله عن ،إيرادحلاق بعد رد وًخريا عدم اإلأوقد اختار اجلواهر 

 أنه منع املناط الذي قد عرفت إىل المه يرجعكن حاصل كل، احللف مع بذهلا من املدعي إىل �الحتياج

  . عريف

ن وديعة بدون كن مل ت� ،وجه يرتتب عليه ضما�اى لو تلفت العني قبل موته عل أنه دم يعلمومما تق

 ،ال الفرقؤعليه سى يبق أنه  معكبل اعرتف املستند واجلواهر بذل، اليمني إىل األمر إىل احتاج ً،تفريط مثال

  .  �لتعبد وهو خالف ظاهر العلةكيتمسأن ّإال 

 يرأى أما عل، بعد موته أو ،انت بيدهكتتلف العني قبل موت من  أن نيال فرق ب أنه ومما تقدم يعلم

فرض تلفها بعد  إذا :ولذا قال، بعد موته أو ففرق عنده بني تلفها قبل موته، من يفرق بني العني والدين

 ،بل ظاهرمها غريه، ك لقصور اخلربين عن تناول ذل،عدم اليمني عليهى انت مضمونة عليه فقد يقوكموته و

  . عموم حجية البينةى هو حينئذ على بقفي

مل  إذا جيوز له املقاصة أنه فالظاهر، امليتى ًحقا عل أو ً،دينا أو ً،لو علم املدعي ببقاء حقه عينامث إنه 

  .  يف املستندكبذل وقد أفىت،  التقاصأدلة طالقإل، كن حمذور يف ذلكي

وقد تقدم ، مكقامتهما عند احلاإبل الالزم ، قه�ذل اليمني يف أخذ ح أنه  أوله بينة أن ال ينفعمث إنه 

بل جاز للورثة ، امليت مل تنفعه بينتهى ذا مل حيلف املدعي علإو، مكمل تقم عند احلا إذا عدم نفع البينة وحنوها

  تقوم الشهود  أن  بنيكال فرق يف ذل، ًدينا أو ًاملدعي عيناى سواء ادع، التصرف يف مال امليت



٣٣٤

الدار اليت  أن ىمات أبوهم وقامت عندهم الشهود عل فإذا ،مع االدعاء أو عاءعند الورثة بدون اد

،  مل يلزم الورثة ختلية الدار وتسليمها لعمرو،ًان مطلو� لعمرو مبائةكأ�هم  أن ىقامت عل أو ،نوها لعمروكس

  . عطاء املائة لعمروإما ال يلزمهم ك

  : يف مسائلشكال مما اشتهر بني أهل العصر اإل،امةركومما تقدم يظهر حال الفروع اليت قاهلا مفتاح ال

وأعاد   فجاء الوارث،ثبات دعواهإمث مات قبل ، آخر قد مات بدينى على ادع إذا  ما:أوالها

ل سقطت كن نإف، فهل جيب عليه مع البينة اليمني،  الدينك امليت بذلكذلى وأقام البينة على الدعو

ى ًون املدعي فرعا علكن إف، دلة األطالقإل قامته البينة واليمنيإب ن الواج أقد ظهر إذ ، أم ال جيب،دعواه

 عليه ىون املدعكما ال فرق بني ك، األصلى انت الزمة علكأصل قد مات ال يوجب سقوط اليمني اليت 

  .وارث وارثه أو ،وارث امليت املديونى حال الدعو

 أم م �اكفهل حي، كوأقام بينة بذل ،ميتى الويل بدين لليتيم عل أو الوصيى ادع إذا  ما:�نيتها

قامتها من إ أدلة طالقإل ى،قامة الدعوإن هلما  أقد ظهر إذ ،سقطتّ وإال ن حلفإف، ينتظر �ا بلوغ اليتيم

  . بلغ إذا  عليهقامتها من نفس املوىلإ إطالقك الويل

 فهل للموىل، ا أشبهم أو لعدم بينة، الفوزى قامها الويل فلم يقدر علأ إذا  أنهالم يفكنعم ينبغي ال

، ً�نياى  الدعوًأوال يقيم نفس املقيم أن انكمإقد تقدم نه إ :واجلواب ،يقيمها مرة �نية أن بلع إذا عليه

  .  عليهيف بغريه الذي هو املوىلكف



٣٣٥

نفي ى  أم حيلف عل،كم عليه بذلكفهل حي، دريأال : آخر بدين فقالى رجل على ادع إذا :�لثتها

   .العلم

  .ىفكنفي العلم وى ر علكحلف املنّ وإال ،أقام املدعي البينة فبهان إنه إ :واجلواب

  . الفرعني الثاين والثالث غري مرتبط �ملقام أن مع

  



٣٣٦

  

  ))إذا شهدت البينة على صيب أو غائب((

 أو  بدين،غائب أو ، عليهىاملغمكمثل ا�نون  أو ،جمنون أو صيبى البينة عللو شهدت  ):٩مسألة (

 والروضة وا�مع كما يف الشرائع والنافع واملسالك، ضم اليمني إىل حيتاج فهل ال، كولئأ سيطرة بعني حتت

ما ى  عل،والدروس واللمعة وغريهم اإليضاح وما عن املبسوط والقواعد والتحرير واالرشادك حتتاج أو ،وغريها

  . كثرمذهب األ أنه كبل يف املسال، ي عن بعضهمكح

 هؤالء مع كوشرح املفاتيح واملعتمد وغريها نسبوا اشرتا فايةكوال يرح الصيمرشن إ :وقال يف املستند

  .كثراأل إىل امليت

 ويدل عليه يف ،ورات عنهكوال يعلم خروج ما عدا امليت من املذ،  البينةأدلة إطالق :األولوجه 

:  قال)يهما السالمعل(عن أحدمها ، عن مجاعة من أصحابنا، الغائب ويؤيده يف غريه ما رواه مجيل بن دراج

ى ون الغائب علك وي،عنه دينه وهو غائبى ويقض، قامت عليه البينة ويباع ماله إذا  عليهىالغائب يقض

   .)١(فالءكبّ إال الذي أقام البينة إىل وال يدفع املال:  قال،قدم إذا حجته

 ًن ميتاكذا مل يإ : وزاده، حنوه)عليه السالم(يب جعفر أعن ، بن مسلم عن دمحم، وعن مجيل بن دراج

   .)٢(ايف والتهذيب و�اية الشيخكهذه الرواية الى وقد رو

 حجتهى ون الغائب علكو، اليمني إىل  عدم االحتياج،طالقظاهرها ولو مبعونة اإل أن ومن الواضح

  . ما يف الرواية دليل الفرق بينه وبني امليتك

                                                







٣٣٧

عليه (قوله ( :ولذا قال يف اجلواهر،  يف امليتومية هذه الرواية �لعلة املنصوصةكومنه يعلم عدم حم

 يقيم به حجته يف نقض ً�ن له حاال، يشعر �لفرق بينه وبني امليت حجتهى ون علكوي : فيهما)السالم

 )فاقة يف الصيب وا�نون حال البلوغ واإلًأيضابل هو جار ، حضر خبالف امليت إذا وهو ما البينة املزبورة

   .ىانته

  . نون من اجلوابك�م ال يتمأهؤالء مثلهم مثل امليت يف ن إ :ووجه الثاين

� أل: ليها بقولهإ أومأوهنا قد ، ًمياءإ أو انتك حجة صرحية ةالعلة املنصوصن إ :رامةكقال يف مفتاح ال

  . بيسان له فيجل  عليه الىون املدعكانت العلة كف ي،ال ندر

وبني ما ،  العلةكالشرتا اليمني إىل فاالحتياج، وابن من اجلكمل يتم إذا ن التفصيل بني ماكمي: أقول

ن من ك ال من ينقطع فال يتم،ن من اجلوابك الغائب شاملة للغائب الذي يتمأدلةف، ن فال احتياجكمت

ه ء�إسر كا�نون  أو الصيب أن ىادع إذا ذاك و،ما أشبه أو جن يف السفر أو مات يف السفر إذا ماكاجلواب 

 ًان شاعرا أجابكورمبا لو ، سركان غري شاعر وقت الك ألنه ،اجلوابى فاق ال يقدر علأن بلغ وإالمها وكو

ن كمل ين إ  وهذا أقرب،رانكعليه والسى غمالنائم وامل إىل نسب إذا ذاكبل و، ًان حيا أجابكلو  أنه ماك

  . خالفهى ب علك املرمجاعاإل

ان يشعر ك و،بلغ إذا المهك الذي يسمع الصيب املميز إىل نسبه إذا ماك، نه اجلوابكان ميك إذا نعم

الغائب املسجون وحنوه لوحدة ك و،بلغ إذا حجيتهى ون الصيب علكن يكول، اليمني إىل حني النسبة مل حيتج

  .املناط

   واملسألة



٣٣٨

  . ور هو الذي تقتضيه الصناعةكان التفصيل املذكن إو، مزيد من التأمل والتتبع إىل حباجة

ان ك ًأم خطكن حإو، م بدون احللفكم احلكمل جيز للحا، مني مع البينةي مورد اعترب اليأمث يف 

  . وضمانه يف بيت املال، ًضامنا

  

  ))ضم الكفيل إذا حكم على مال الغائب((

ن كل، م من مال الغائب قدر احلق الذي ثبت عليهكيدفع احلا أنه  يفإشكالخالف وال  المث إنه 

ما أشبه  أو افتقر أو خذغاب اآل إذا ًفيالك�خذ منه ن � ، �ملالفيل القابضكبعد ت أنه ر الشرائع وغريهكذ

  .فيلكخذ املال من الأ

ّ إال قام البينةأالذي  إىل وال يدفع املال :وابن مسلم، فيل ما تقدم من رواية مجيلكالى ويدل عل

  . فالءكب

 كانت هناك إذا خرم اآل من اجلنس واجلمع يقوم مقاًالكن إف، املراد به اجلنس ال اجلمع أن والظاهر

  .والذي هو أقل اجلمع، فالءكثالث  إىل ال حيتاج أنه ى علمجاعوالقرينة هنا عقلية بعد اإل، قرينة

 ،ان عليهكًن سلمه عمدا إو،  القضاةأان من خطك وذهب املال ًأفيل خطكسلم بدون  فإذا وعليه

  . ولو �ملناطاليدى علفيشمله دليل ، املتلف مال الغريكألنه 

  . احتماالن ،فيل أم الكفي املالئة بدل الكوهو ت

اجلمع بينه ى بل مقتض،  قد عرفت اشرتاط عدم املالئة يف الثاين من اخلربينكنأّإال ( :قال يف اجلواهر

   .ىانته ) بهًين مل أجد عامالأّ إال ، عليهاألولخر تنزيل وبني اآل

فيل واملالئة ووجود مال كل من الك و،ائباالعتبار بعدم ذهاب حق الغ أن الظاهر من النص: أقول

  عطاه أعطائه إى مل يقدر عل إذا مكله عند احلا



٣٣٩

 ،يعطاء للمدعاف يف اإلك، كغري ذل إىل خذ منهن األكووجود مورد له مي، م عن ماله للغائبكاحلا

   .ان مصدره املناط العرىفكولو ، ر أحد ال يضر بعد وضوح وجه االعتباركوعدم ذ

  .فيل غري ظاهر الوجهك وبني اليمني بال ،فيل بال مينيك بني الكختيري املسال أن لمومما تقدم يع

 وحني ،انت للغائب زوجةك ًمثال، زوجته إىل مال الغائب �لنسبة إىل ر �لنسبةكما ذى مث هل جير

ون كوي، طبق الشاهدى م علكوحي ى،الدعو إىل مك فهل يستمع احلا،قام شاهدينأو غيابه ادعاها آخر

أمر الفرج  أن  ومن، حجية البينةإطالقمن  ،من تعرض له ن مل أرإو ،احتماالن ،حجته أم الى لغائب علا

  .هكن تداركوالفرج ال مي، مبا ينقض البينة  فلعل الغائب �يت،لكمش

 ما قربناه يفك ،م طالقها من الغائبكفللحا، املرأةى ًان الصرب ضررا علكّ إال إذا ،قرب الثاينولعل األ

 ن استطالع الغائبكمل مي إذا هذا ي،حها املدعكمث ين ، سنواتأربع إىل من عدم االحتياج ،احكب النتاك

  .كل ذلكل كيشّ وإال ،استقدامهأو 

انت البينة حجة مل يضر كن  إذإ ،ذيبها لهكوت ير�ه بني تصديق املرأة للمدعكوال فرق فيما ذ

   . فتأمل،ن حجة مل ينفع التصديقكن مل تإ و،ذيبكالت

 ى،حضاره فغاب لئال حيضر الدعوإن أراد املدعي  �ً،ن غاب عمداإحجته وى الغائب عل أن والظاهر

ن إو، حضر وأقام احلجة الصحيحة أخذ حبجته إذا نكل، م عليه حسب البينةكحي أن م احلق يفكن للحاإف

 قام الشهودأ ف، املدعي دارهكاستملً مثال، ان له آ�ر احلقكاحلق له  أن ن ثبتإوحينئذ ف،  يف غيبتهًان آمثاك

  ن إف ي،مما مل يعلم به الشهود السابقون للمدع ياشرتاه من املدعأنه 



٣٤٠

 دلةاألى �ر للغائب مقتضون اآلك أن  لوضوحك وذل،ون املدعي فيهاكجيار الدار ملدة سإللغائب 

  . العامة

ال يتصرف يف يث إنه  حب،مكم االستيثاق من احلاضر الذي ربح احلكاحلاى عليلزم  أن وعليه فال يبعد

ً تصرفا منافيا حلق الغائبكاملل شبه حبيث أما  أو فيلكذا  أو ًن ملياكن يإ و،احلق له أن جاء وثبتن إ ً

  .  الغائبك�ر ملل ما جيب عليه من اآلكن من تداركيتم

ون له كي أن  وجيب،كذلكذبح احليوان  أو ،و�ا للغائبكال حيق للحاضر هدم الدار احملتمل  ًمثال

 ،كغري ذل إىل لبنه وبيضه وصوفه ا�زوزكجيار الدار ومنافع احليوان املستوفاة إ كحبيث يتدار، فيلك أو مال

 أو ان عليه املثلكثبت حق الغائب  إذا نهأو، هدم الدار وذبح احليوانكله التصرف املتلف  أن مع احتمال

  . القيمة حسب موازينهما

 أن نكفال مي، سقاط بعض احلقال يسقط اليمني �(: المه كيك حميف يردبيلقال احملقق األمث إنه 

وقد صرح يف ، الثبوت موقوف عليها ألن ،الباقي بغري ميني يفيقض، يسقط من مال الطفل شيء لليمني

ان الوارث ك إذا نعم، سقاط البعضسقاط شاهد واحد �إن كما ال ميك، حق له مل حيلف ال إذا نهالرواية �

نه إف، سقاط اليمنيسقاط البعض �ًما �كحا أو ً وصيا،ذا مع الويلكو،  ينبغي املصاحلةممن يصلح صلحه

   .ىانته ) مصلحتهكعطاء مجيع احلق والويل ال يرتإحالف وأصلح من اإل

�خذ بعض ما يدعيه  أن أقام شاهدين وأراد إذا الطفل الذي عليه احللفى عل ياملدعن إ :وحاصله

 فال يثبت بعض ،قام شاهدين وحلفأ إذا ونكي إمنا حقه يف مال الطفل إذ ،كن له ذلكف مل يلبدون احل

  .احلق �لشاهدين فقط

  ذا ينبغي كو



٣٤١

  ـقامته الشاهدينإبعد   ـحلفأين ال إ :وقال، عليه ألف دينارى ادع فإذا ،امليت إىل ن يقال �لنسبةأ

  إذ،ك مل حيق له ذل،ي للحلفكان تركعفو عن اخلمسمائة الثانية ملأان الشاهدين وكوآخذ مخسمائة فقط مل

قال  إذا ماكفهو ،  شيءةاحللف ا�رد أو وال يثبت �لبينة وحدها، ًيثبت �لبينة واحللف معا إمنا لفألا

ره من عدم تبعيض ك ما ذ:ولذا قال يف املستند، وآخذ بعض احلق حلف فقطأامليت  أو الطفلى املدعي عل

  . بتمام احلجة صحيح ظاهرّ إال وعدم ثبوت شيء، احلق بتبعيض احلجة

ن  أاملدعي له البينة وهو مستعد أن ىرأ إذا ن ويل الطفلإف،  صحيحًأيضافهو  ردبيليوأما استثناء األ

�يت  ألن  أو،ال �يت �لشاهدين ألن  أو،ال حيلف ألن بعض ما يدعيهى يصاحله عل أن ان لهك ،حيلف

ين إ : فيقول للويل،ن حيلف أوله شاهدان ومستعد، ًألفاالطفل ى يدعي علنه إ ًمثال، بشاهد واحد فقط

ن مسحت �ن إ  أو،ين أجل اسم هللا تعاىلأل، حلفأن ال مسحت �ن إ لفتنازل عن نصف األأن  أمستعد

 ألنه ان للويل املصاحلةكمنا إو، �لشاهدين آيت أن حلف فقط بدونأن مسحت �ن إ  أو،آيت بشاهد واحد

  . منصوب ملصلحة الطفل

الويل  ييف يعطك مل تتم احلجة إذا نهإ :فال يقال، نصف ماله ييبق أن ح له أن األصلمن املعلومو

  .لبعض مال الطف

ما يدل عليه صحيحة ك، مصلحة لهى  عليه ما يريفعل للموىل أن يلن للو �:واستدل له يف املستند

 صنع القيم هلم الناطر هلم فيما يرجعوا يف ماأن  للصغار أي فليس هلم :حيث قال يف آخرها، ابن ر�ب

   .)١(يصلحهم

                                                





٣٤٢

، املعروف هو القوت: قال ،)١(ل �ملعروفكفليأ: عز وجليف قول هللا ، وصحيحة ابن سنان

   .)٢(م وما يصلحهمأمواهلالقيم يف  أو الوصي منا عىنإو

  .)٣(ا يصلحهمم مأمواهلهلم والقيم يف  يوالوص، ل �ملعروفكفليأ: ويف آخرها ى،خروصحيحته األ

عطاء إبل ولو احتمله ال جيوز له ، كظن ذل أو �حللف يتيان املدعإولو علم عدم (: مث قال املستند

  . )البعض لعدم حتقق املصلحة

بدون  أو ،امليت املصاحلة بدون احللفى عل يأراد املدع إذا  امليتمورالم يف املرتبط �كذا الكو: أقول

  .ًبارا حق هلم املصاحلةكامليت الوارث له ان أولياء ك إذا بل، الشاهدين

،  من التهديدأكثر�يت �ما ليس  أنه هؤمنا ادعاإو، ليست له بينة أو ،ن املدعي ال حيلفموا �لولو ع

  . ما هو واضحكفحق هلم الصلح  ي،للمدع أو املال هلم ألن كوذل

وقطع الويل ، مال الصيبىل  إواحللف �لنسبة، تيان الشاهدينلو هدد � ياملدع أن وهو، بقي شيء

ًعطائه شيئا من مال الطفل بدون احللف مثال فصاحل �،بصدقه  ان �يتكما  أو ،ان حيلفكما  أنه مث ظهر، ً

فهل  ي،ن ليشهد للمدعك فلم ي،ألمرال يعلم �نه إ ً:شاهدا يقال له من فرضه املدع ً مثال،�لشاهدين

  ومن،ل طرف عن شيء حمتملكوالصلح معناه تنازل  ،صلح أنه من، احتماالن ،�طل أو الصلح صحيح

 ،مصلحة حقيقة أنه ال، ان توهم املصلحةك أنه حيث ظهر، تصرف يف مال الطفل بدون مصلحةأنه 

  .  فتأمل،قربأ وهذا ،فالصلح �طل

                                                









٣٤٣

ان كو، م عن بلوغ الطفل وعدمهكوحيقق احلا، مةكال حيضره احمل أن لاان صلح الويل يف قبك إذا نعم

  . مر ال حقيقة لهأال  ،ييف قبال أمر واقعّ إال ليس الصلح حنيئذ إذ ً،ان صحيحاكلصلح مصلحة الطفل يف ا

ن صاحلوا عن إف، شاهد ين للمدعكمل ي أنه صاحل الورثة عن دين امليت مبا ظهر بعد إذا  أنهومنه يعلم

 يضر ظهور عدم  وملً،ان صحيحاكمة كن صاحلوا عن عدم حضورهم للمحإو، ًان �طالك يحق املدع

  .يف صحة الصلحً الشاهد له مثال

  . منه �ذا القدر يتفكخر نأويف املقام فروع 

  

  ))دعوى ما يوجب القصاص على الغائب((

جييز القصاص له  أن مكن للحاك مل ي،قام شاهدينأ و،ًقتل ولده مثال أنه الغائبى عل ياملدعمث إن 

 ً،يقتل الغائب قصاصا أن م بلد الغائبكحا إىل مكتب احلاكي أن  أو،بلد الغائب ليقتله إىل يفيذهب املدع

يف كف يرمبا ال حق للمدع إذ ، الظاهر يف لزوم بقاء املوضوع،حجتهى ون الغائب علك ينايف كذلألن 

  . تلف قوة من قواهأ أو ،عضاهأًنقص عضوا من  أنه عليهى ادع إذا ك ومثل ذل،يقتل الغائب

يعطيه  أن مكان للحاك ،وأقام شاهدين، اجلاين أو  القاتلأدعائه خط�أراد املال  إذا  أنهالظاهر نعم

  . ون هنا احملذور السابقكي أن  أدلته بدونطالقإل، من مال الغائب

  الدينكن للوصي استيفاء ذلك مل ي،رجل ميتى رجل عند موته بدين له عل إليه ىلو أوصمث إنه 

، حيضر شاهدين وحيلف أن ان عليهكوقد ، امليت ىعلى ادع ياملوص ألن وال بشاهدين، مبجرد الوصية

  .الدين ال يثبت احلقى ليها شاهدان علإن ضم إفمجرد وصيته و

، بضميمة الشاهدين يف ثبوت احلق ،علم �حلقإذا  يهل يفيد حلف الوص أنه الم يفكن الكل

   ،م له من مال امليت املديونكعطاء احلاإو



٣٤٤

ن وجهه أكو، إشكالففي وجوب اليمني مع البينة حينئذ  تله حال املوى لو أوص: قال يف القواعد

فادة إقرب واأل ،يس الدائن وحنوه ال حلف مثل الوصفحلف ن إىل نصرافهإومن ،  دليل احللفإطالقمن 

  . دلة األإطالقطلبه من امليت فيدخل يف  يفهو يدع، لهى املوص إىل املال �لوصية له انتقل ألن ،احللف

 ،ل موقوفة املسجدكأ أنه ميتى على ادع أنه  مثل،ياءاألولسائر  إىل لنسبة �كذلك أنه وقد تقدم

دليل  ألن كوذل، م لهكم احلاك فيح،كان له ذلكوحلف  قام شاهدينأ إذا نهإف ،وليه يان املدعكفيما 

  .يحلف املدع إذا م �لبينة يشمل املقام فيماك احلأدلة إطالق ف،لزوم احللف ّالإً احللف مل يزد شيئا

ودليل احللف ال يسقط بعض ، ل موردك البينة متشيها يف أدلة إطالقى مقتضن إ :ن شئت قلتإو

ل نزاع ثبت حق كون يف ك في،البينة إىل بل يضيف احللف،  البينة لهأدلة إطالقنواع النزاعات عن مشول أ

، ون من الثاينكي أن فالالزم، األولوحيث ليس املقام من ، �ا بضميمة احللف أو ،ما �لبينة فقط إاملدعي

  . ً البينة خروجا بسبب دليل احللفأدلة إطالقنواع النزاعات عن ألزم خروج بعض  ّالإو

  

   :خرآويف املقام فرع 

 كذل يفكفهل ي، وصيتهى وقام الشاهدان عل، ذاكًن زيدا يطلب منه  �نساناإلى وصألو  أنه وهو

نه مل يعطه امليت املال يف حيلف مع البينة � أن يلزمو  أ،عطاء زيد املال بدون اليمني ملقام الشاهدينإيف 

براء مما ون الوصية قبل العطاء واإلكت أن انكمإل، بعد موته أو  امليت يف حال حياتهأومل يرب، حال حياته

  . فرق بني طول الزمان وقصره أو ،بطال موضوع الوصيةأ



٣٤٥

 إذا  دون ما،احللف إىل فاالحتياج دين زيد حبضور شاهدين ىن يعطقبل عشر سنوات �ى وصأ ًمثال

 عطاء مل حيتجبراء واإللما علم عدم اإلك أنه ان الظاهركن إ و،احتماالت ،قبل يوم ومات فال احتياجى وصأ

  . مناطه أو  دليل احللفطالقإل، احللف إىل جيلما مل يعلم احتكو، احللفإىل 

بل قد يشعر ، به االستظهار التام ألن ،هنافالة كرادة الضمان من الإالظاهر (: قال يف اجلواهرمث إنه 

  .المه �مكو ،ىانته )ة يف أحد اخلربينء اعتبار عدم املالكبذل

ًعليه ألفا مثالى ولو ادع ه ؤعطاإفالظاهر ، مخسمائة فقطى نه حلف علكل،  شاهدينكقام لذلأو ً

 أن  الشهود واحللف مععطاء عدم تطابق وجه احتمال عدم اإلً،ال يعطي شيئا أنه ال، مقدار ما حلف له

قام يف بعض االدعاء الشاهد  أنه ووجه عدم متامية هذا االحتمال، لزوم تطابقهماى ظاهر النص والفتو

  . وهللا العامل، الدليلبعضها ى قام على ل دعوكذا يف كو، فيشمله دليلهما، واليمني

  



٣٤٦

  

  ))إذا قال املدعي إن بينته غائبة((

 ،كما أشبه ذل أو ،احلضورى ن علال يقدر اآل أو ،له بينة غائبةه  أنر املدعيكلو ذ ):١٠مسألة (

 عن ًالض مع حضور بينته فكن له ذلإ ف،حالف الغرميإ وبني ،حيضر بينته أن  إىلم بني الصربكخريه احلا

  . وال خالفك يف ذلإشكالوال ، غيا�ا

انت دعواه ك إذا ماك ،قحقاق احلإ ياملدعى ن الواجب علكمل ي إذا يقيد التخيري مبا أن ن جيبكل

نه إ واحلال حالف الغرميإمل حيق له ّ وإال ،كما أشبه ذل أو وقف أو هكحول مال يتيم ال يقدر هو من تدار

  .ثباتاإلى قادر عل

فتخيريه  ي،ليف املدعكم �بع من تكليف احلاكت ألن ،م ختيريهك مل يصح للحاكمل حيق له ذلفإذا 

  .هكبني فعل الواجب وترمثل ختيريه   فيهًفيما ليس خمريا

  

  ))االستيثاقالكفيل وطلب ((

  . فالة وحنومهاكم االستيثاق من عدم فرار الغرمي حببس وكيطلب من احلا أن للمدعي أن وقد سبق

ن من كوعدم التم، ركخيف هرب املنن إ القول به ال خيلو من رجحانن إ( :ولذا قال يف الر�ض

و�ذا التفصيل صرح الفاضل ، ن ترجيح العدمكمأ كمل خيف من ذل ولو ،استيفاء احلق بعد ثبوته من ماله

   .ىانته )املقداد

 غري ظاهر ،ما يشبه االستحسان إىل  ضرورة رجوعه،يةاإلمامصول أى ينطبق عل نه الورد اجلواهر له �

 دلةلأل، طلقوا همأن إو صورة اخلوف إىل المهمكعاظم الفقهاء املنصرف أ كبذل يف وقد قالك، الوجه

ما ك ال يبطل حق مسلم و،تبطل حقوق املسلمني الن أو،  مسلمئحق امرى ال يتو أنه ىالدالة عل

م كيف حيضر احلاكّ وإال ،يناألمر أهم ةومراعا، االحتياطى بل بناء القضاء عل ،ل عبارة منها روايةكورد ب

 ،نفسهمأى علالناس ة تسلط حضاره خالف قاعدإ أن مع ،م الأهل عليه حق  ال يعلم أنه عليه معى املدع

  .  مما تقدمكغري ذلإىل 

   وال ،فيلك ليس له مالزمته وال مطالبته ب:قول غري واحد أن  يظهركوبذل



٣٤٧

  .ثري من املتأخرين حمل منعكو ما نقل عن بعض القدماءكحبسه 

واع نخف يف األسواء األ، الضرورات تقدر بقدرها ألن ،خف�خذ �أل أن مكاحلاى الالزم علمث إن 

  ً.م مثال�حبس ثالثة أ أو حبس يومكفراد يف األ أو ،فالةكاحلبس والك

 ،فالةكفيل عن الكخرج الى ن انقضإف، مقيدة بزمان أو فالة مطلقةكون الكم يف كاحلا إىل مث النظر

 ن حددها ابن محزةإو، فالة بثالثة أ�مكحتدد ال ال أنه والظاهر، فالةكالصالح جتديد الى رأ إذا مكوللحا

  . فالة عدم التحديدكان املشهور بني القائل �لك ولذا ،الثالثةى ال دليل عل إذ ،�ا

ًلو أقام شاهدا واحدا أنه ومنه يعلم  بان للمدعي طلك ،سأحلف أو ،خريت �لشاهد اآلآس: وقال، ً

ه أصلى  علكر ذلكنأحيث ، ً خالفا للجواهر،ما عن الشيخ يف املبسوطك، ركحنوه من املن أو فيلكال

  . ثباتهإى فيها القدرة عل يفكوال ي، جتوز �لتقصري �حلق الثابت إمنا العقوبة �حلبسن إ :ًقائال

 سراح طالقوهل يقول اجلواهر �، هم واملهمواأل، م للمصلحةك احلاةويرد عليه ما تقدم من لزوم مراعا

ان كو، ً سيحضرون غداك بذلًن له شهوداأو، �ب زوجته أو قتل ولدهإنسان أنه عليه ى ر الذي ادعكاملن

   .خرج عن جملس القضاء هربن إ أنه ركاملعلوم من حال املن

 العليهم ى  فيفهم العرف امللق،الضرر اليسريى م علّبري يقدكه احتمال ضرر كيف تر أن ومن الواضح

ى بري علك�م يقدمون احتمال الضرر الإ إذ ً،أيضاما هو ديدن العقالء ك، الثاينى  علاألول تقدمي ضرر

عطاء دينار إان ك فإذا ،ثري احملتملكلدفع الضرر ال يقبلون الضرر اليسري أي ،الضرر املقطوع به اليسري

   ه غرقك هذا التضرر احملتمل يف تركترى  قدموه علً،صالح السفينة ضرراإل



٣٤٨

  .مثلةاأل  منكغري ذل إىل ،السفينة املوجب لغرق ألف دينار من البضاعة

  

  : أمران يبق

ال �س  أو ،تتأخر عن شهادة الشاهدين أن الطلب من امليتى هل يشرتط يف اليمني عل: ولاأل

  . توسطهما بينها أو ،بتقديهما عليها

ًقام شاهدا واحدا حلف ميينا واحدةأولو (: رامة عند قول القواعدكقال يف مفتاح ال البد من تقدمي (: )ً

  ).ًاإمجاعاليمني ى شهادة الشاهد عل

  .  حمققإمجاعال   إذ،وفيه نظر

الواو ملطلق ن إ : ففيه،اليمنيى ر البينة علكحيث قدم ذ، منصرف من النص املتقدم أنه أما احتمال

بل التعليل يف الرواية دليل ، وال قرينة يف املقام، ية الوضوءآكالرتتيب ى  قرينة علكانت هناكّ إال إذا ،اجلمع

  . منيظهر عدم لزوم �خري اليولذا فاأل، عدم الرتتيب

 وحيلف بدل الشاهد الثاين فيما يثبت �لشاهد ،امليت شاهد واحدى ان للمدعي علكلو : الثاين

  .احتماالن ،حلف �نية أم ال إىل فهل حيتاج، الواحد واحللف

وقد حلف ، ن الالزم احللف والشاهدورمبا يعلل �، فاية احللف الواحدةكظاهر عبارة القواعد املتقدمة 

وحلف ،  حلف قائمة مقام الشاهد،حلفني إىل ن الظاهر االحتياجكل، ف جديدةحل إىل فال حاجة

ورمبا يستدل للزوم التعدد �لدور الذي ،  عدم التداخلاألصلو، فاية الواحد ال دليل عليهكو، لوجوب احللف

 هي ليمني اليتوا، فهي متأخرة عن البينة، دة للبينةكاليمني مع البينة مو أن من إليه ره العالمة يف املنسوبكذ

فلو قامت ميني الشاهد مقام اليمني بعد الشاهد لتأخرت عن ،  اليمنيكتلى قائمة مقام الشاهد مقدمة عل

   .ىانته ،نفسها وهو دور



٣٤٩

لو أقام شاهدين مث إنه  عدم التداخل أصالةر�ه من كوامنا الوجه يف التعدد ما ذ، ليس بدورنه إ :وفيه

 فالالزم، ان قد اخذ احلق من امليتكوانه ، ذب نفسه يف حلفهكمث ا ـ ثالم ـ امليت وحلف واخذ املالى عل

  .  العقالء وغريهاإقرارلقاعدة ، ورثة امليت إىل يرجع ما أخذأن 

خيسر من  أن جيب أنه فالظاهر، ان احلق لغريه مثل ويل الصغري ومتويل الوقف وما أشبهك إذا نعم

  .  حبق الغري الذي هو الطفل وحنوهإقرارذيبه كت ألن ،امليت إىل املال يرجع أن ال، يسهك

يس كًاذ� مل يدخل شيء يف كان كن إو، يسهكًان صادقا يف حلفه مل خيرج شيء من كن إنه إ :يقال ال

  . الطفل

اعرتف بشيء لزيد مث اعرتف ن إ نهولذا قالوا �، ثري يف الشريعةك بني املتالزمني كيكالتف: نه يقالأل

وأقام شاهدين وحلف  للطفل أنه ولو اعرتف، قيمته لعمرو أو مثلهى عطأو شيء لزيدالى عطأ ،بنفسه لعمرو

  . قرارلقاعدة اإل، ورثة امليت إىل رجعهأ ،ون لهكي أن ركنأرب الطفل وكمث 

ن عمده إف، ال اعتبار بعبارته ألنه ،هاركنإ ينفع  ملون لهكي أن ر الطفل يف حال طفولتهكنأ إذا أما

  . القول بصحتهاى  فليس مثل وصية الطفل وحنوها عل،ليةكا خرج من هذه القاعدة الوليس املقام مم، أخط

  



٣٥٠

  

  ))إذا سكت املنكر((

ففيه أقوال ، ر ومل يرد عليه اليمنيكفلم حيلف ومل ين ير يف جواب املدعكت املنكس إذا ):١١مسألة (

  : ثالثة

  .ما عن الشيخني والديلمي وغريهمك، يبني حيبس حىتنه إ :األول

 وحىت ،وحبسه :ىخرأويف رواية ، بته وعرضهالواجد حيل عقو يل :استدل له �لنبوي املشهورو

  .نوع من العقوبة ألنه ،تشمل احلبس األوىلالرواية 

   .ىال ما يعم استحقاق جواب الدعو، الظاهر منه بعد ثبوت شيء عليهن إ :وفيه

  .ركعن املن ي �ملعروف والنهمراألاجلواب �لضرب وحنوه من �ب ى جيرب علنه إ :الثاين

يتجاوز نسان أن ًخصوصا يف احلقوق املالية اليت جيوز لإل، ركوته منكس أن ىال دليل علنه إ :وفيه

  . عنها

وته كيف س صرأن إف ،ياملدعى ورد اليمني عل ًالكمل جيب جعله �إن �نه  مك احلاهيهددنه إ :الثالث

ن إو، ومهذب القاضي، وموضع من القواعد، عن املبسوط والسرائر يكوهذا هو احمل، املدعيى رد اليمني عل

  . ًأيضا احلبس إضافةخري  واألاألولنقل عن 

 نسانعراض اإلال حرمة إل إذ ،ال وجه للحبس إذ ،أقرب بدون احلبس هذا القول أن الظاهر: أقول

   .كذلى ب علفلماذا يعاق، وته يعرض عنهكوهو بس ركن املال حق املن أاألمرى فمنته، عن حقه

وقف هو  أو ،ان النزاع يف امرأة حتت حبالتهك إذا فيما، وحنوه ولو �حلبس ن لزوم استجوابهكنعم مي

 كويرت يتنازل عن زوجتهنسان أن حيث ليس لإل، تهّابني ياملدع يويدع ولد هو يف رعايته أو ً،متوليه ظاهرا

  . فتأمل ،كغري ذل إىل يالوقف ويدع ولده ليأخذه املدعى واليته عل

   ورددت اليمني ًالك �كمل جتب جعلتن إ :يقول له إمنا مكاحلامث إن 



٣٥١

ر مل كن عرف املنإفّ وإال ،ولك ومل نقل �لقضاء مبجرد الن،كر ذلكن يعرف املنكمل ي إذا ياملدعى عل

 �لقضاء لو قلنا أنه ماك، كر ذلكمثل هذا التهديد مع عرفان املنى ال دليل عل إذ ،مك�ديد احلا إىل حيتج

  .كالم يف ذلكوقد تقدم تفصيل ال، املدعيى رد اليمني عل إىل مكول مل حيتج احلاكمبجرد الن

  ً.وت عناداكان السك إذا الم يف ماكهذا متام ال

 ً،والكوت نك السكن ذلك ي ومل،مهلأشبه أما  أو وت للتأمل والتدبر يف الواقعةكان السك إذا أما

  .بعض املسائل السابقة يف كذل إىل شارةما تقدمت اإلك

شارة معرفة جوابه �إل إىل مك توصل احلا،ما أشبه أو خرس أو مفة من صموت آلكان السكولو 

  . ًراكمن أو ًونه مقراكاملفيدة لليقني ب

 من أكثر إىل شارةحتياج اإلال وجه ال إذ ،املراد �ليقني هو اليقني الذي حيصل من اللفظ أن والظاهر

مل إذا ( :)شارة املفيدة لليقني�إل (حيث قال عند قول املصنف، ر من احتمال اجلواهرًخالفا ملا يظه، كذل

   .ىانته )�لظن �ملراد منهى تفكخرس �للفظ الذي يشارة األإحلاق نقل �

بل ، شارة واللفظًفرقا بني اإلى وهو ال ير، العرف إىل املرجع يف املفامهات إذ ،هال وجه لنه إ :وفيه

 أن حنن معاشر االنبياء أمر�: )صلى هللا عليه وآله( وقوله ،ال بلسان قومهإ: له سبحانهلعله يشمله قو

  . كغري ذل إىل قدر عقوهلمى لم الناس علكن

 فاية ترمجة الثقة بدون حاجةكفالظاهر ، املرتجم إىل خرس حبيث احتاجشارة األإلو استغلقت مث إنه 

 أو يستبني  حىتكذلى لها علكشياء واأل: )عليه السالم(وقد قال ، استبانة عرفية ألنه ،العدد والعدالةإىل 

ورة يف مسألة ميني كمذى خرس يف مورد دعو يف تفهيم األ)عليه السالم( علي ىتفكوقد ا، تقوم به البينة

   ن االستدالل بهكمي ن الإوهذا و، ما يف الروايةك، خرس �خيه فقطاأل



٣٥٢

  . نه مؤيدكل، كلم من ذل حصل الع)عليه السالم( أنه الحتمال

ولذا رده ،  حمل �مل)مرتمجني عدلني إىل شارته �يف الشهادة افتقر(: قول الشرائع أن ومنه يعلم

�ا من قرائن الظن أبل قد حيتمل يف أصل الرتمجة للفظ ، ًقد عرفت سابقا التأمل يف نظريه(: ًاجلواهر قائال

 األمرولعل مراده بسهولة ، ) سهلاألمرو، عن التعدد فتأمل ًفضال، فال يعترب العدالة حينئذ، �ملراد به

ما يغلب ك، مراده غلبة العلم �ملرتجم أو ،مكالدقة يف احل إىل يتوفر املرتجم العدل فال حاجة إذ ،املوضوع

  . ًن عادالكومل ي ن مل يتعددإو خبار أهل اخلربةأالعلم بسائر املوضوعات من 

، م حسب شهاد�ماكحي أنه فالظاهر، ًأيضا من املرتمجني العدلني مكمل يطمئن احلا فإذا ،انكيف كو

بل لعلها ، شارةإنوع أل�ا تابة كخرس أعم من الروها يف األكة اليت ذرشاواإل،  حجية شهادة البينةطالقإل

  . أفضل أنواعها

  

  ))هل يصح أن يقول املنكر ال أعلم((

رميه  أن عييد ًمثال، ًثرياكواقع  ألنه ،كلالظاهر ذ ،عليه بال أعلمى جييب املدع أن مث هل يصح

 فال ،علمأال : فيقول ،صابه أم الأفهو ضامن للمال وهو ال يعلم حقيقة هل ، هء�إ أو  يدهاب�لليل أص

  .قرار�إل أو اركنلف �إلكن يأل معىن

بت ثأن إف، نفي العلمى ون حلفه علك وي،مكر يف احلكحاله عند نفيه العلم حال املن أن والظاهر

رد ،  � سبحانهًجالالإن مل حيلف ولو إ و،نفي العلم وختلصى حلف علّ وإال ،دعواه �لبينة فهو ياملدع

  . خذ دعواهأ، البتى فحلف عل ،ن له بينةكمل ت إذا ياملدعى اليمني عل

  .اركنيراد به الصورة الغالبة يف اإل، البتى ر حيلف علكاملنن إ :ثري منهمكقول  أن ومنه يعلم

ما  ينإ: ركلو قال املن: أوهلما  حيث قال،فايةكالربهان وال جممع  يف قويلشكال يعرف اإلكذلومن 

  بل ، علمأين ما إعدمه فى حلف علأ
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  .  فتأملً:خرياأتفاء وقال كالامث احتمل ، فيكي ال ، يف ذميتكبثبوت حق يعدم علمى حلف علأ

ً عليه عاملا ىن املدعكومل ي، ال يف ذمتهعليه مبى ادع إذا  أنهالمهمكظاهر ى مقتض :وقال �نيهما

لعدم  نه ال جيوز له حينئذ احللف بنفي االستحقاقأو، العلم ير بنفكف حلف املنكمل ي، بثبوته وال نفيه

  . تفاءك مث مل يستعبد اال،بل ال بد له من رد اليمني، كعلمه بذل

  :وهي، خرواالحتماالت األ قوالومبا تقدم ظهر ضعف األ

ويف املقام ، البتى وأما �حللف عل، ما �لبينةإ ونكتأل�ا ، ةن بينة ساقطكمل ت إذا ىلدعوان إ :األول

، ذبكالبت ى  فحلفه عل،ال أعلم: ر يقولكاملن ألن ،البتى وال حلف عل ،ما هو املفروضك بينة ال

  .ينفع عدم العلم الى وعل

م كبين يقضأإمنا  :ىمقتض ألنه ،فهو واضح، يناألمرحد أاملسموعة ى ون يف الدعوكي أن أما لزوم

  . ميان�لبينات واأل

  : �مرينكفقد استدل لذل، البتى ون احللف علكي أن وأما لزوم

فالن : ولذا ال يقال، األمربت يف يمن ى ر يطلق علكن املنإف، ًراكن منكال البت مل يلونه إ :األول

  . ركنأيل من فال يشمله دل ،ال أعلم هل يصدق أم ال قال إذ فالنى ر علكنأ

عليه ( اإلمام مثل ما يف تفسري ،البتى و�ا علكبعض الروا�ت الواردة يف اليمني صرحية يف ن إ :الثاين

عليه ى ن له بينة حلف املدعكن مل يإو :قال أن ىل، إ)صلى هللا عليه وآله(م الرسول كيفية حك يف )السالم

   .)١(ديثاحل  الذي ادعاه وال شيء منهك�� ما هلذا قبله ذل
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   . )١(ال حق له قبله أن فحلف :يب يعفورأويف صحيح ابن 

 مما كغري ذل إىل ،عدم العلم �حلقى عل ال ،نفي احلقى عل أنه ما سيأيتك خرسذا احللف يف األكو

  .يف مسألة لزوم اجلزم �ليمني سيأيت

  : مرين آخرين �،البتى وال حلف عل ن بينةكمل ت إذا ىواستدل يف املستند لسقوط الدعو

  . م بهكفيحى الدعوى  عدم حتقق مقتضأصالة: األول

خي مات أن إ :العزيز مثل حسنة عبد، الروا�ت الواردة يف ادعاء رجل زوجية زوج رجل آخر: الثاين

: فقالت، اركنشد اإلأرت كنأ فكفسألتها عن ذل، ًان تزوجها سراك أنه ىوادع يفجاء عم، مرأتهاوتزوجت 

   .)٢(ارهاكنإويلزمه ، هاإقرار كيلزم: )عليه السالم(فقال  ،ينه شيء قطانت بيين وبكما 

 الثاين غري أن مع، الزوجية يف سقوط حق الزوج الثاين يعدم قبول مدعى  دلت علالرواية أن بتقريب

ى لميني ع وال يبينة للمدع ال ألنه ،يف البنيى ال دعو أنه ى علكيستدل بذل أن ان املستند يريدك و،عامل به

  . الثاين غري عامل بهن إ ولذا قال، عليهى البت للمدع

  :ة هلذا القول غري �مربع األدلةل األك: أقول

ً ن إنسا�إ ىتر أال ،ًراكًعرفا منى يسمنه إ ً:والأ) ًراكن منكال البت مل يلو (قوهلمن إ :وهلاأى يرد علإذ 

علم هل صدق ا�تهد يف فتواه أال : ولو قال، ر هللاكنأنه إ  يقال يف العرف،هللا موجود أن علمأال  :لو قال

   . )٣(الراد عليناكالراد عليهم  :)عليه السالم(ومشله قوله ، ا�تهدى ر فتوكنأ :يقال، م الأ
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وال  ى،الوارد يف النص والفتو) عليهى املدع (بعد صدق) ركاملن (لمةكوجود  إىل ال حاجة ً:و�نيا

   .يالم املدعكال يعلم  أنه يالذي يدعى  علوحنوه) عليهى املدع ( يف صدقكش

البينة : )صلى هللا عليه وآله(قال رسول هللا ، )عليه السالم(عن الصادق ، ففي صحيح مجيل وهشام

   .ومثله غريه. )١(عليهى من ادعى واليمني عل ى،من ادعى عل

   .كغري ذل إىل ،)٢(فيمني الذي هو يف يده :ويف رواية منصور

 أن موارد جزئيةى بل دلت عل، عدم العلمى ال حلف عل أنه ىالروا�ت مل تدل علن إ :ا�نيهمى وعل

لزوم البت ى فاالستدالل �ا عل، البتى  ورد لزوم احللف علكطبق تلى  وعل،تالبى ر علكان ينكر كاملن

أشبهه وما  ،ركنأمن ى اليمني عل :)عليه السالم( قوله كفيشمل ذل، يف احللف من �ب مفهوم اللقب

  . العلم ينفى يف القسامة حلف عل أن هذا ويؤيده، من املطلقات

عليه ى حلف املدعّوإال  :يف مسألة القسامة )عليه السالم( عبد هللايب أعن ، ففي صحيحة بريد

  .)٣(غرموا الديةأّ وإال ً ما قتلنا وال علمنا قاتالًقسامة مخسني رجال

ى  اليمني اليت علكنفس تل هي ركاملنى  علاليتيمني  الكنفس تل أن الروا�ت صرحت أن بضميمة

   .اخلصوصيات �ستثناء ما استثينوحدة ى مما يدل عل ،يف �ب القسامة ياملدع
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لها كاحلقوق  : فقال، سألته عن القسامة:قال ،)عليه السالم( عبد هللايب أعن ، ففي صحيح بريد

  .)١(يف الدم خاصةّ إال ، عليهىاملدعى واليمني عل ياملدعى البينة عل

   .)املدعيى البينة عل (غريها من الروا�ت فراجع �بإىل 

عليه (مثل قول الصادق ، تاب اليمنيكروه يف كواما االستدالل الشرتاط العلم يف اليمني مبا ذ

   .)٢(علمهى علّ إال ال حيلف الرجل: يف خرب هشام بن سامل، )السالم

   .علمهى علّ إال يستحلف الرجل ال: رييب بصأ يف خرب )عليه السالم(وقوله 

وهو ال يعلم  الشيءى ال حيلف عل أنه �ا يف مقام بيانإ :فريد عليه ،غريمها من سائر الروا�تإىل 

 ،العلمى بل هو داخل يف احللف مبقتض، كمل يعلم ذل إذا عدم علمهى ال حيلف عل أنه ال،  الشيءكبذل

  . بك اجلهل املرفليس من قبيل ،ال يعلم أنه يعلمألنه 

  .ال أصل مع وجود الدليلنه إ :�لثهاى وعل

الم كان جمرد كمنا إو ى،مل يقم املدعي الدعو ألنه ،ترتبط �ملقام  الرواية الكتلن إ :رابعهاى وعل

  .ومل يطلب منه احللف، م ومل �ت ببينةكاحلا إىل ولذا مل يرافعه، امبينه

  

  ))رد اليمني على املدعي((

ن كغري ساقطة لى الدعو أن وهو، المهمكظاهر  إىل كفاية من نسبة ذلكردبيلي والن األ ما ع:الثاين

ن من اليمني فريد كيتم وحيث ال يعلم ال، البتى علّ إال ال ميني إذ ى،املدع إىل عليه يرد اليمنيى املدع

ى د رد اليمني علبع أو ً،ول مطلقاك عليه �لنىن مل يرد يقضإو، البتى الذي حيلف عل ياملدعى اليمني عل

  .ياملدع

  : وفيه
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  . وقد عرفت عدم الدليل عليه، لزوم البت يف اليمنيى عل نه مبينإ

ى ال دليل علنه إ : ففيه،البتى ر علكنأ إذا فيما ياملدعى يرد اليمني عل إمنا نه عليه �شكالأما اإل

  . هذا التالزم

  

  ))تفصيل املستند((

ى فله حلفه عل، ًاحتماال أو بلً ظنا أو ً علما، العلم عليهاملدعي ىادعن إ أنه ما فصله املستند: الثالث

به ى صحيحة مستلزمة بعد حتقق املدعى دعو ألنه ً،أيضاما صرح به بعض مشاخينا املعاصرين ك، نفي العلم

بعد احللف يسقط أصل و ركنأمن املدعي واليمني ى البينة عل فيدخل يف عموم ،ول ثبوت احلق لهك�لن

  .تسلط له عليه بدون البينة بعد ثبوت انتفاء علمه �حللف ال ألنه ى،الدعو

صل اخلايل عن املعارض  لأل،صال مبطالبة احلقأن مل يدع عليه العلم وال بينة له فال تسلط له عليه إو

  .ي ال أثر لدعواهأن بينة سقطت دعواه كفلو مل ت، البتى ن احللف عل املصرحة �دلةوال �حللف لأل، �ملرة

ى حلف عل أو انت بينةك إذا ونكت إمنا ىن الدعوأو، دعاء العلم عليه خارج عن املبحثان إ :وفيه

  . ًأيضاعدم العلم ى ان حلف علك إذا ىقد عرفت صحة الدعو إذ ،البت غري �م

ّ إال إليه  مبا ال حاجة، واجلوابشكالواإل، يرادواإل الم حول الردكاجلواهر أطال الك )رمحه هللا(مث إنه 

  . المهماك فراجع ،راد االستقصاءأملن 

ن عنده علم كن مل يإ و،البتى ن من احللف علكمتّ وإال ،مارة شرعيةأر كن للمنكت مل إذا لهكهذا 

  . كتاب الشهادات ذلكر الفقهاء يف كوقد ذ ،يمارة علم تنزيلألا إذا ،وجداين

 أن رجل جيوز يً شيئا يف يدرأيت إذا :رجل )عليه السالم(لصادق قال ل،  خرب حفص بن غياثففي

عليه (  أبو عبد هللافقال، فلعله لغريه له أنه شهدأيف يده وال  أنه شهدأ:  قال الرجل،نعم: قال ،له أنه شهدأ

   : قال،فيحل الشراء منهأ: )السالم



٣٥٨

 كل ًاكتشرتيه ويصري مل أن كين جاز لأفمن ، فلعله لغريه: )عليه السالم(  أبو عبد هللافقال، نعم

 أبو مث قال، كليإه من قبله كمن صار مل إىل تنسبه أن وال جيوز، وحتلف عليه، يل هو: كوتقول بعد املل

   .)١(لو جيز هذا مل يقم للمسلمني سوق مل: )عليه السالم( عبد هللا

مثل ى علّ إال  ال تشهدكنأيد من اعتبار العلم يف الشهادة وكما ورد يف التأ أن مع(: قال يف اجلواهر

   .ىانته )شد مما ورد يف اليمنيأالشمس 

لو  أنه ماك، حصل العلم أنه انكمإل المه الثاينكبل ُ ق،علمأ: مث قال، علم أال: ركلو قال املنمث إنه 

  . كش أنه انكم إل،المه الثاينكً أيضاس قبل كع

  

                                                





٣٥٩

  

  ))احلكم على الغائب((

 كبل يف املسال، ئب يف اجلملةالغاى م علك وال خالف يف مشروعية احلإشكالال  ):١٢مسألة (

  .ويف اجلواهر بقسميه عليه،  احملققمجاعويف املستند �إل، ما عن املعتمدكًا إمجاعبل ، �تفاق أصحابنا

  : ويدل عليه مجلة من الروا�ت

: )عليه السالم( قال ،ايف والتهذيب وغريمهاكما رواه الى  عل،بن مسلم ودمحم، مثل رواية مجيل

ى ون الغائب علك وي،عنه دينه وهو غائب ى ويباع ماله ويقض،قامت عليه البينة إذا يه علىالغائب يقض

   .)١(احلديث قدم إذا حجته

عليه ( قال أن ىلإ... وصاحيب غائب: وفيها، )عليه السالم(ه يالفق إىل تابةكيب خدجية يف الأورواية 

   .)٢(هللا شاء نإ صالح أمر القوم فال �س كان يف ذلكإذا  :)السالم

يب سفيان وقد أقال هلند زوجة  أنه ،)صلى هللا عليه وآله( �خلرب املستفيض عنه كواستدل له يف املسال

 ،)٣(ملعروف� ك وولدكفيكما ي يخذ :يوولد فيينكما ي سفيان رجل شحيح ال يعطيينأ� ن إ :قالت

   .ا�لس عن ًسفيان غائبا بوأان كو

 ك ومنهم الشافعي ومال،ليهمإما نسب ك  العامة قالوا مبا نقولثرأكف، العامة اختلفوا أن خيفىوال 

والرواية ، يلكو أو كشريكيتعلق خبصم حاضر أن ّ إال ،فقد خالف يب حنيفةًخالفا أل، محد وآخرونأو

  . )٤(ومنهم البيهقي يف سننه، فقد رواها اخلاصة والعامة، السابقة حجة عليه

                                                











٣٦٠

 إذا )صلى هللا عليه وآله(ان النيب ك: قال أنه ،شعرياألى يب موسأعن ى نز العمال روك أن ماك

ي أ، )١(الذي مل يفى  علللذي وىفى  قض،خرحدمها ومل يف اآلأ حضر عنده خصمان فتواعد املوعد فواىف

   .مع البينة

حيبس يف  ال:  يقول)عليه السالم( علي انك:  قال،)عليه السالم(يب جعفر أعن ، ويف صحيح زرارة

ن وجد له إو، مانة فذهب �اأى ومن ائتمن عل، ًل مال اليتيم ظلماكومن أ،  الغاصب:الثةثّ إال السجن

ًشيئا �عه غائبا     .)٢(ًشاهدا أو انكً

ون كالغائب ويى م علكاحلى ان يركنه إ :)عليهما السالم(بن دمحم  عن جعفر، ورواية الدعائم

، فيل مبا يدفع من مال الغائبكخذ عليه أوم له كن مل يوثق �لغرمي احملإف، انت لهكن إ حجتهى الغائب عل

   .)٣(ليهإانت له حجة ردت كن إف

  

  ))ال فرق بني أقسام الغائب((

،  جحوده واعرتافهكوكوالغائب املش، والغائب املعرتف،  بني الغائب اجلاحدال فرق أنه مث الظاهر

 إىل ولالحتياج، دلة األطالق إلكوذل، علمأان جييب ال كًان حاضرا ك إذا يث إنهه حبكوالغائب املعلوم ش

ن مل إو دائهأن وقت ان اآلك أو ،ناآل إليه ان حباجةكو ًي يطلب زيدا مائة ديناركان املشتك فإذا ى،الدعو

ثبت عنده أم وكًان غائبا راجع احلاكذا إو، خذه منهأًان حاضرا كن إف، ان له قبض املالك، ناآل إليه حيتج

ما عن القواعد ك، اجلحودى وال وجه الحتمال التوقف عل، ال من خزينة املديونيف امل، ليستو�لبينة وحنوها

  ولذا قال يف اجلواهر ، نه معرتفاعرتف � إذا ن شرطناه مل تسمع دعواهإف: قال

                                                









٣٦١

نعم قد يتوقف يف : كاجلواهر قوله بعد ذلى ان يرد علكن إو، مجاعومعقد اإلى  النص والفتوطالق�

عدم  إىل ضافة �إل:فيه إذ ،احلاضرى اشرتاط اخلصومة يف مطلق القضاء على ًبناء عل، صورة العلم �عرتافه

 إذا ماك ،ن خصومةكن مل تإو ليهمإالقضاء لوصول حق الناس  أن وملا تقدم من ،طالقاملانع من اإل

غصا�ا لفت �أشجرة مسبلة ى عل أو ،الشارعى عل أو دارهى ينقض عل أن مسجد يريد جدارهى علكى اشت

  .كغري ذل إىل دارهى عل

اشرتاط اخلصومة غري العلم ن أ ،ايةك�لشّ إال يريد ماله وال عالج لهحيث إنه  املقام كومن ذل

م كعلم احلا فإذا ،سواء اعرتف أم ال، يقول �لتوقف يف صورة العلم �خلصومة أن  بل الالزم،�العرتاف

  . ون خصومة وال يعرتفكترمبا  إذ ،م الأسواء اعرتف  ىان مورد الدعوك�خلصومة 

  .  ظاهر يف اخلصومةحجتهى والغائب عل: )عليه السالم(قوله ن إ :فرمبا يقال، انكيف كو

  .ًراكون منكن يأالبد و أنه ال، حجتهى ان علكًرا كان منك إذا الغائب أن املرادن إ :ن فيهكل

ن كما مل تك، خصومة يف البني فال ،مكاحلاّ إال وال ويل له، ًجمنو� أو ًون طفالك الغائب قد يمث

عار أ إذا ماك، رثإ أنه حيث ظنا، ن ماله يف ماهلمام �كعليه عند احلاكى واشت ًان شاهداك إذا خصومة

  .مكحتت نظر احلاّ إال كن ذلكحيث ال مي، فلما مات أراد اسرتجاعها، ً�مها دارا فجلس فيهاأ

ان كولو  يهعلى ًثريا يدعك ف،رتاط اخلصومةامليت مؤيد لعدم اشى على الدعو أن  إىلضافةهذا �إل

. م الشرع فال خصومةكورثته راضخون حل أن ماك، ان نزاعكملا ً حيا

  

  ))الدعوى على الغائب يف العرض((

   زوجة أن ىادع إذا ماك، الغائب يشمل العرضى على مث هل الدعو



٣٦٢

 ،التصريح يف بعضها �ملال  إىلضافة�إل النصوص منصرفةكالمهم كن إف، إشكالفيه ، الغائب زوجته

قامة إً�ا ظاهرا يف حبالة آخر مبجرد أواحلال ، ون فالنة زوجة فالنكم الشارع بكحي أن ًومن املستبعد جدا

 كبل املراد االستيناس بعد الش، خذ �الستبعادوليس املراد األ، عليهى الشهود بدون االستفسار عن املدع

  .  املسألة يف السابقهذه إىل ملعناأوقد ، دلةيف مشول األ

: )عليهم السالم(ن علي ع ،عن أبيه، عن جعفر، سنادعن قرب اإل املروي ي،يب البخرتأولعل خرب 

غائبى على ال يقض)وجه ال تسمع حجتهى رادة عدم اجلزم �لقضاء علإى عل أو ،كذلى حممول عل ،)١ 

ان كبل لعله ، منهى قّتا )عليه السالم( ًعليا أن ال، يب حنيفةأى التقية حيث عرفت فتوى عل أو ،قدمإذا 

 ،عن البلد الغائب عن ا�لس الى عل أو ،بو حنيفة أخذ منهأ و،)عليه السالم( علي ىمذهب من تقدم عل

 عليهى يطلب املدع أن بعدّ إال ،مكم احلاكأمر ال يربر حى قامة املدعي البينة علإن جمرد إف، مل حيضر ماأي 

   .المهكويسمع 

زوجة ى وعان حمل الدك أو ،ر يف البلدكان املنكن إو، م بعلمهكم احلاك يف حشكالبغي اإلال ين، نعم

بل يف الدم ، ويف الزوجة احلاضرى م علكن مفسدة خارجية يف احلكمل ت إذا ،كغري ذل أو ً،ر ظاهراكللمن

 ما رويك ً،حاضراان كسفيان أ� ن إ قيل أنه  هلند مع)صلى هللا عليه وآله(وقد تقدم قول الرسول ، ًأيضا

 إىل ان استمعك ما )صلى هللا عليه وآله( أنه مع )٢( بقتل جريح يف قصة مارية)عليه السالم( ًمر علياأأنه 

  نه والقول �، جواب جريح عن اال�ام

                                                







٣٦٣

صلوات هللا (الالزم محل قوهلم وفعلهم وتقريرهم  إذ ،ته خارج عن املوازين الفقهيةءرادة لظهور براإان ك

   .فتأمل ،حسب املوازين عليها عجاز وما أشبهظهرت العادية واإلّ إال إذا ،التشريعى ل ع)عليهم

 إىل يصال احلقإمة جبواز كر وما أشبه حاكعن املن ي �ملعروف والنهاألمرات إطالقف، انكيف كو

  أنهماك، ًراكان القاتل منكن إو، ً�ذن عمروا بقتله أن عمرو حق له أ� ًزيدا قتل أن مكفلو علم احلا، أهله

، ًراكان الغاصب منكوان ، زوجها إىل يرجعها أن  حق له،ًن عمروا اغتصبهاأو ًن هندا زوجة زيدعلم �إذا 

  . ًأيضارة كانت الزوجة منكن إبل و

جيارها ومثن إان له ك ، إليهًالشاة مثال أو �حلجة لنفسه مما أوجب رد الدارى لو جاء الغائب وأتمث إنه 

 للقواعد كل ذلك، يعزره أن مكان للحاك ًغصب عن علم مثال ياملدع أن ثبتأن إو، ًاللبنها وصوفها مث

  .العامة

وينظر يف  يم املدعكن يطلب احلا� ،ىعادة موازين الدعو�ّ إال الم الغائبكال يسمع  أنه والظاهر

  . المهماك

متت  إذا اركناإلطبق ى م علكم احلاكفهل حي، ركًغائبا يف حال حضور املن يان املدعك إذا ماأ

 إىل ومن احتمال انصرافها، دلة األإطالقمن ، احتماالن ،مك جرح الشهود مبا اقتنع به احلاًمثال ،املوازين

 وهللا ،أحوطـ  يحضور املدع إىل ن الصربكمأن إ  ـان الثاينكن إو،  أقرباألول و،ركاملن إىل ال ياملدع

  . العامل

   وبني احلق، ًني احلق القدمي فعالالغائب بى على فرق يف الدعو المث إنه 



٣٦٤

�ا أاملرأة  ي وقد تدع،غصب داره هذه أنه الغائبى عل يفقد يدع، وبني احلق اجلديد، ًالقدمي شأ�

�ا زوجة أاملرأة  يوقد تدع، الولد الذي ولدته ولد الغائب أن ثباتإ أو ،الهن مزوجة الغائب فرتيد النفقة م

ريد يخت هذه املرأة وأ يف زواج ًإنسا�ل كالغائب وحيث إن ، ًها مثالختأيتزوج  أن فال حيق له الغائب

 كان يف تسمية ذلكن إ و،يلكم دون تزويج الوكثبتت املرأة �لشهود قوهلا حال احلاأ فإذا ،يل التزويجكالو

ًحقا جديدا نوع   . استحقت املنع بزواجها القدميهي  إذ ً،أيضاهو حق قدمي  إذ ،مساحمة ً

خذها عن أ الدار اليت يلة دون مثل هدم املدعم احليلوكللحا أن والظاهر،  مشاحةفال، انكيف كو

هو تفويت  إذ فيلكم الكخذ احلاأ و،حجتهى ونه علك ومما يستفاد من ،الغائب �لشهود قبل جميء الغائب

  . يف بعض املسائل السابقة إليه شر�أما ك ،لزام �لقيمةن اإلكمأن إللعني و

  



٣٦٥

  

  ))لطرفني مث احلكمالسماع من ا((

 ،م �لواقعكمل يعلم احلا إذا ،م قبل السماع من الطرفنيكم احلكال حيق للحا أنه الظاهر ):١٣مسألة (

  .  والسرية القطعية،مونكالطرفني مث حي إىل  يستمعون)عليهم السالم(انوا كفقد ، سوةلأل

يسمع من   حىتوللألى  رجالن فال يقضكليإى تقاضإذا  :بن مسلم وخصوص رواية دمحم

   .)١(خراآل

  .ره الدروس واملستندكوهذا هو الذي ذ

 )٢(تايبكم بينهم بكاح :يف صحيحة سليمان مثل قوله تعاىل، اتطالقواحتمال جواز القضاء لإل

  . ر من هذه اجلهةك يف ما ذإطالقال  إذ ، غري ظاهر الوجه،ًال أوما احتمله �نيهماك ،وما أشبه

ليهما مث إ وعليه فالالزم السماع ،اتطالقمثال هذه اإلأالم يف رد كيل التفص إىل ياعدولذا فال 

  . عالملزوم اإلى ال دليل عل إذ ،عالم اخلاسر خبسارته قبل القضاءإال يلزم  أنه ن الظاهرك ل،مكاحل

فالظاهر ، ما أشبه أو تةكس أو ًم يوجب له مو�كاحلمن عليه ى م علكاحل أن مكلو علم احلامث إنه 

هم فالالزم مراعاة قاعدة األ، �حملذورّ إال مكن احلكمل مي إذا أما، ً حذرا من احملذورةالتدرج واملدارالزوم 

  . للتزاحم الذي هو مسرح للقاعدة،واملهم

ى م علكنه من احلإ ف،حدمهاأمت موازين القضاء مث غاب   ومنه ما لو،احلاضرى م علكله يف احلكهذا 

  . ليهماك أو حدمهاأحال غياب م يف كم احلاكاحلاضر فيما لو ح

  

  ))صور احلكم على الغائب((

  ن إو ًون غائبا عن ا�لسكفهو قد ي، الغائبى م علكأما مسألة احل

                                                







٣٦٦

والغائب  ، إليهن الوصولكًون غائبا عن البلد غري ممكوقد ي، ليهإن الوصول كًان حاضرا يف البلد ممك

ًمسجو� يف بلد آخر مأيوسا  أو ًان مريضاك إذا ما ك،ىجوقد ال ير، زوال غيابه �حلضورى عن البلد قد يرج ً

  .منه

نهم كبعض الغياب مي أن زمنةما يف هذه األك ،بسرعة إليه ن الوصولكًان غائبا عن البلد ممكفإذا 

 فإذا ،ً�ما يسريةأًحيا� أًحيا� ساعات وأ ،يف مقدار زمان يسريّ إال فهم واحلاضر سواء ،خربواأ إذا احلضور

  .  عليهىيقض أنه  يفإشكال ال كذلكًئبا ان غاك

 واملعتمد واملستند ولو كات املسالإمجاععليه  أن بل قد تقدم، بال خالف أجده فيه: ويف اجلواهر

ى  بدعوًان وصوله سهالك ولعله أراد ما ،بن سعيد فاعتربها عن حيىيكى ما حيّ إال ،ان دون املسافةك

  .انصراف الغائب عن مثله

 ،�لقسط أو م �لبيناتك �حلاألمر إطالق أو ، املقامأدلة إطالقسواء ، مك حمطالقاإلن إ :ن فيهكل

م ك ورب غائب ثالثة فراسخ ليس يف ح،م احلاضر لسرعة حضورهكوهو يف ح ت الفراسخئافرب غائب م

، ةوال وسائل للنقل بسرع، غابة موحشة أو ،حبر عميق أو ،جبل رفيع ان بينهماك إذا مثل ما، احلاضر

  . ًلسفر يوجب أ�مافا

  

  ))صور احلكم على احلاضر يف البلد((

ون كفقد ي ومع عدم تعذر احلضور، ال يتعذر أو، يتعذر حضوره أن ماإف، ًان حاضرا يف البلدك إذا أما

ما ك بال خالف ،م عليهك يف جواز احلإشكالن تعذر حضوره فال إ ف،ونكوقد ال ي، ًممتنعا عن احلضور

 فاملناط يف الغائب ،ال خصوصية للمسافر ألنه ك عن املعتمد؛ وذلمجاع واإل،ك املسال وعليه الوفاق يف،قيل

  . ال تبطل حقوق املسلمنيو،  مسلمئحق امرى ال يتو والنه ،شامل له

  عمومات ى ون عليه دليل سوكنه ال ي�  املستند فيه أن إشكالومنه يعلم



٣٦٧

ى  رجالن فال يقضكليإى تقاضإذا  :)عليه السالم( وهي خمصصة برواية دمحم املتقدمة يف قوله، مكاحل

رواية  ذإ غري وارد ،وستعرف ما فيها، الغائبى م علكعمومات احلى وسو ،)١(خريسمع من اآل ول حىتلأل

  . وروا�ت الغائب تشمل املقام �ملناط، منصرفة عن املقام يدمحم ظاهرة يف احلاضرين فه

، المهكم من ينوبه لسماع كرسال احلاإن كمأ متعذر احلضور وًان حاضراكلو نه إ يقال أن يينبغ نعم

ومة �لقاعدة كم �لبينات حمك وعمومات احل،مناط يف املقام ال ألنه ،رسال القاعدة اإلىان مقتضك

  . الطرفني أحد إىل من ينوبه أو ان املتعارف منذ القدمي ذهاب القاضيك وقد ،ورةكاملذ

ان يف االستدالل كن إو، حدمهاأ أو إىل ،اخلصمني إىل رمبا ذهب أنه )عليه السالم( اإلمامويف قضا� 

 البقال الظامل ك وذل، املرأة املظلومةكزوج تل إىل )عليه السالم(ن ذهابه إف، نظر )عليه السالم( بفعله

  .ليف شرعيكت أنه ال، )عليه السالم(ًان توضعا منه كلعله ، وغريمها

  

  ))حكم املمتنع عن احلضور((

م عليه كحينه إ ،فاملشهور بل قيل بال خالف،  عن احلضورًان ممتنعاكن إف،  يتعذر حضورهن ملإو

  .  السابقةدلةلأل

 إذا فيما م بينهماكأو خيري احلا، مك ليحضر احلً،يقدم جلبه قهرا أو ً،م عليه غيايباكوهل يقدم احل

 )عليه السالم( علي ا جلبمك، م جلب طرف النزاعكللحا إذ ،قرب الثالثواأل، احتماالت ،ن جلبهكمأ

ى  علكويتوقف ذل، م �حلق واجبكاحل ألن ، بضميمة عدم الفرق،فطر يف شهر رمضانأان كبعض من 

ًم غيايبا كان احلكّ وإال ،فهو يءاستعد للمج فإذا ،م �حلقكم احلكللحا أن ماك، كًان طرفا لذلكجلب من 

  . م �حلقكعليه من احل

                                                





٣٦٨

ًخمريا  يون القاضكوال ترجيح في، ًم غيابياكودليل احل دليل اجللب، يف املقام دليلنين إ :واحلاصل

  . ًم عليه غيابياكحيمل حيضر ن إ نهيهدده � أن وعليه فله، بينهما

 ً،م مدعياكاحلا إىل ون املراجعكي أن ويف الفرع السابق والالحق بني، م الغيايب هناكمث ال فرق يف احل

  .ال مراجع أو ،ًراكمنأو 

ًيطلب زيدا الغائب ماالنه إ :وقال القاضي إىل إنسانذهب  إذا ماك :األولف ً.  

حضاره ليقطع إم ك من احلافريجو، ًعليه ماال يًفال� يدعن إ :وقال، ليهإذهب  إذا ماك :والثاين

  .هءادعا

ان كشبه مما أما  أو مال يتيم أو وقفى على تعد إذا ماك، ًم بنفسه طرفاكان احلاك إذا ماك: والثالث

  . األمر كًم متوليا لذلكااحل

  .دلة األطالق إلكل ذلك، راجعه أحد املتداعيني إذا احلال فيما ومما تقدم يعلم

  

  ))إذا أمكن حضوره((

، ما عن الشيخ يف املبسوطك، م عليهكعدم جواز احلاألقوى ف، ًن ممتنعاكومل ي ن مل يتعذر حضورهإو

ًخالفا للمحقق ، م القواعد والدروسكوتوقف يف احل، املستندبه املعتمد و فىتأو، ردبيلياحملقق األ إليه ومال

تبه والشهيدين يف غري كوالعالمة يف بعض ، ان يظهر من الشرائع نوع تردد فيهكن إو، تبهكيف بعض 

  . ك املسالك بل صرح بذل،املشهورنه إ بل قيل، وفخر احملققني، الدروس

نه و�،  وبرواية دمحم املتقدم،الف السريةنه خو�، سوةنه خالف األو�، ألصل�: ولاستدل لأل

ى عل أنه خباروبظاهر األ، ضرر الوبدليل ، رت البينة واليمنيكحيث ذ، مكاملنصرف من روا�ت احل

  . حيث يظهر منه االختصاص �لغائب، قدم إذا حجته



٣٦٩

، شعرياألى يب موسأوخبرب ، يب سفيانأ وخبرب ،اتطالق�إل :فقد استدل له ،أما القول الثاين

  .لها يف املسألة السابقةكما تقدم ك ،وبصحيح زرارة

، ر�هاك ذاليت دلةواالنصراف مدفوعة �أل األولن ادلتهم الثالث  �،األول القول أدلةجابوا عن أوقد 

ًم ضررا ك احلكان تركنه رمبا �  منقوضال ضرر و،الرجلني فال ربط هلا �ملقام ينص يف تقاض ورواية دمحم

 كذل يال يقض إذ ، من �ب مفهوم اللقبحجتهى الغائب عل أن ىوما دل عل ،يكتاملشى عل

  . مكاختصاص الغائب �حل

 أن ومل يعلم، اتطالققد عرفت انصراف اإل إذ ،مكره القائلون جبواز احلكيتم االستدالل مبا ذ ال: أقول

 ،مما ظاهره االمتناع) خرومل يف اآل( :لقوله، ال داللة فيهى يب موسأوخرب ، ًان حاضرا يف البلدكسفيان أ� 

  . فال ربط له �خلصومة، يف مفروض ثبوت احلق ألنه ،ربط له �ملقام وصحيح زرارة ال

ي أ إذ ، ظاهرة �ملناط يف املقامورواية دمحم، واالنصراف ال وارد عليها األولالثالثة  دلةاأل أن ومنه يعلم

و� دليلني كن مل يإو حجتهى الغائب علوأخبار  ضررال ودليل ، كفرق بني احلاضر والغائب يف ذل

ولذا ، م اضطراريكح أنه  الغائبأدلةًن املتفاهم عرفا من أو،  يف غلبة الضررإشكالال  أنه ، إالاملنيك

فال   صالح أمر القومكان يف ذلك إذا :يب خدجيةأ يف خرب )عليه السالم(وقال ، فيل للمدعيكجعل ال

  .�س

  . األولني هو القول فاملتع هذاى وعل

  . قول اجلواهر �لثاين ببعض ما تقدم من االستدالالت الضعيفة حمل منع أن ومنه يعلم

  



٣٧٠

  

  ))يكفي يف احلكم على الغائب إقامة البينة((

، ميني إىل  وال حيتاج،قامة البينة عليهإالغائب ى في يف جواز القضاء علكي أنه الظاهر ):١٤مسألة ( 

وذهب مجاعة :  قال،وهذا هو الذي اختاره املستند، اليمنيى ال دليل عل أنه  بعددلة األطالق إلكوذل

  . عليه الشهرةى بل ادع ،يحالف املدعإ إىل منهم والدي العالمة

  .  الفرق بني الغائب وامليتكوقد عرفت هنا، امليتى على ن دليلهم ما تقدم يف الدعوأك: أقول

  .الستيثاقا كاالحتياط يف ذل نعم

خبار أوهو الذي دل عليه ، حقه ألنه ،قامته البينةإبعد  ياملدع إىل اهر وجوب دفع املالمث الظ

  . الغائبى على الدعو

، نه �قش يف وجوب الدفعكل، ليهإصحاب جواز الدفع املعروف من مذهب األن إ :وقال يف املستند

  .كيف ذلى وال وجه له بعد ظهور النص والفتو

  

  ))فروع((

ن له كالغائب مل يى م علكاحل ألن ،األمرعادة إفالظاهر ، ًالغائب فبان حاضراى م علكم احلاكولو ح

  .عادةاإل إىل حاجة  ال،جملس القضاء احلاضر غري احلاضرى م علكاحلى من ير يرأى عل نعم، موضوع

، بطالنهى  علًأقام الغائب دليالّ إال إذا م ال يبطلكاحل أن فالظاهر، الغائب وحضرى م علكمث لو ح

م كيبطل احل أنه حجتهى الغائب عل أن وليس معىن، ىما استفيد من النص والفتوك، م �فذكاحل أن اعدةلق

  . دليل النفوذى ًون واردا علكي  حىتًمطلقا

  .ً دليالكذلى مل يقم عل إذا خصمه غائب أن يكال يسمع من الشامث إنه 

   ى،ارث الدعوعاد الوأم عليه فكم حكان احلاكوقد ، ولو مات الغائب يف غيبته



٣٧١

 أن وما يف الرواية من ،ى الدعوأدلةات طالقإل،  مسع منهًيالكل وكما لو وك ،يسمع منه أنه فالظاهر

فهل ّ وإال ،له فهوكثبات احلق ملوإيل من كن الوكفلو مت، يلهكوى ينايف مساع دعو حجته الى الغائب عل

، حجتهى الغائب عل أن طالقإل، كله ذل أن قربان األكن إو، احتماالن ،حضر احلجة أم ال إذا للغائب

  .ما تقدم وجهه يف املسائل السابقةك، ان للغائب استيناف النزاعكمت القضاء أيله كو ألن ،ولو قيل �لعدم

روه يف كما ذى ًان فضوليا علكّ وإال ،فهو ثبات حقهإن من كن متإف، املالى يعامل عل أن مث للغائب

  .مبحث الفضويل

روه يف كما ذى قيمته عل أو ان له مثلهك ،له أنه ثبت الغائبأمث ،  الغائبخذ مالتلف اآلأولو 

  . مباحث الغصب

وليس عدم مراجعته ، ولو مديدة بعد مدة أو ،يراجع الغائب القضاء فور رجوعه أن مث ال فرق بني

ًسريعا دليال   .عدم حقهى  علً

  . ان للغائب عند حضوره مراجعة الورثة كيكولو مات الشا

  



٣٧٢

  

  )) وغريهاكم على الغائب يف حقوق الناساحل((

 بل ال ينبغي ،الغائب يف حقوق الناسى  يف القضاء علإشكالالخالف وال  ):١٥مسألة ( 

درجوه يف حقوق أولعلهم ، دلة األطالقإل، الغائب يف أمثال املسجد ووقفهى  يف القضاء علشكالاإل

  .حقوق هللامن نه إ �م يقولونأ لبعد ،ولذا مل ينصوا عليه، الناس

واملعروف ، ً غائباكان املستملكن إاية وك حق له الش،ه غائبكوقد استمل، ًان متوليا ملسجدكفإذا 

  . كغري ذل إىل ، عرفات واملشعرك يف مثل استمالكذلكو، املسجد حترير أن بينهم

  .الز� واللواطى مثل احلد املرتتب عل، أما حقوق هللا فال خالف بينهم يف عدم القضاء

 ونقل املستند عن ،صحاباألى فتو إىل بل نسبه غري واحد، خالف أجده فيه ال:  اجلواهرويف

: )عليه السالم( لقوله ك وذل،التخفيفى �ا مبينة علواستدل له يف الشرائع �،  عليهمجاعاإلى املعتمد دعو

ادرؤا احلدود �لشبهات ،حقاقه شبهةعدم استى قامة الغائب احلجة علإاحتمال  أن ومن املعلوم.  

  .الغائب عن مثل حقوق هللا سبحانهى م علك احلأدلةانصراف  إىل ضافةهذا �إل

  .ما فيهى  خبرب أيب البخرتي املتقدم فال خيفكأما االستدالل لذل

 أو ،فيه مهر املثل واحلدحيث إن ، ًادعائه املرأة الز� �ا قهراك، أمرينى  علًان احلق مشتمالك إذا أما

حق  ألنه ،م �ملالك يف احلشكالاإل ي فال ينبغ،القطع واملالى  حيث يشتمل عل،ًالمنه ماسرق  أنه ىادع

  . بل مل يظهر من أحد منهم خالفه، وهذا هو املشهور بينهم، الغائبى الناس فيشمله دليل القضاء عل

ًفا لظاهر خال، صحاب قطعوا �لفرقاأل ي�قن إ :كويف املسال، بهى ال يقض أنه فاملشهور أما حق هللا

   : قال،حيث أظهر الرتدد فيه، احملقق يف الشرائع



٣٧٣

  . ما فيه بعد ما عرفتى وال خيف، ويف القضاء �لقطع تردد، �لغرمى يف السرقة يقض

 ، فال وجه لتبعيض مقتضاها،ال علة واحدةاملال والقطع معلو ألن ،أما توجيه تردده �حتمال القطع

  .ن مانع عنهك مل يكذلى دل الدليل عل فإذا ،ثريكيف الشرع  بني املتالزمني كيكالتفن إ :ففيه

ه ما إطالقان املراد من كن إ الم من احملقق مناف جلزمه السابقكهذا الن إ :ولذا قال يف اجلواهر

  . مل جيد الرتدد لغري احملققنه إ  وقال،يشمل املقام

 احلد عليه جراءم �ك ال حيماك، كلعدم ثبوت ذل، وركم بفسق السارق املذكال حي أنه مث الظاهر

ما ك، هو تفويت ملوضع حجته احملتملة إذ ،عليه قتل ولدهى ما لو ادعك ان حق الناس فقطكن إو، ًقطعا

  . ليهإشارة تقدمت اإل

  . راهكان اإلكغري حمرم عليها مل ألنه ، جيب عليها العدةً،يف مثل ادعاء املرأة الز� �ا قهرا نعم

  



٣٧٤

  

  )) احلاضرلو ادعى الغائب على((

ي أ) يلكفطالب الو (يلكي وله وأ) ًان صاحب احلق غائباكلو (: قال يف الشرائع ):١٦مسألة ( 

 إىل له �لتسليم) لزامففي اإل (ي للغرميأ) ل وال بينةكاملو إىل الغرمي التسليمى فادع (لهكمي مبا عليه ملوغرال

 إىل ديؤالتوقف ي ألن ،لغاء دعواهإم وكاحل وبني ،داءالحتمال األ مك بني الوقوف يف احل،تردد (يلكالو

   .ىانته )شبهأ األولالء وكتعذر طلب احلقوق �لو

ويف هذه ، الغائبى عل ييف املسألة السابقة احلاضر يدع إذ ،س املسألة السابقةكهذا ع أن خيفىال

 طالق إلكوذل، ره احملققكما ذك، م بهكالقاعدة السماع واحلى ومقتض، احلاضرى عل) يلهكبو (الغائبى يدع

 احلاضر يدعي إذ ،يل احللفكالوى وعل، احلاضر البينةى فعل، الم احلاضركر كيل ينكن الوإف ى، الدعوأدلة

  . داءر األكيل ينكوالو ،األصلخالف ى عل دينهى دأأنه 

 أن داءلزامه بتعجيل األإووجه عدم (:  قالكره املسالكيل فهو ملا ذكالم الوك عدم مساع أما احتمال

فوجب ، ضرار به وهو منفيإداء لزامه �ألإ فتعجيل ،ودعواه به مسموعة، حمتملى ره من الدعوكذما 

آخر  إىل ً)ن اجلائز ال يعارض املقطوع به شرعاويضعف �، نقيضه أو خذم �ألكيثبت احل التوقف حىت

  . المهك

م املدعي احتمال الك ويف جانب مساع، ر قاعدة الدعاويكيل املنكالم الوكيف جانب ن إ :واحلاصل

  :ن يرد عليهكل، ضرر ال فينفيه ،تضرره

  .لك �لضرر يف جانب املو:ًأوال

  .كذا أو هذاى ضرر على ل دعوكن  �ً:و�نيا

م كفاحمل ،ياملدعى ن ضرر علكل مل يكان للموكاحلق لو  ألن ،ضرر به أنه ى �نه ال دليل علً:و�لثا

  عات شيء يل يف املنازك والتو، النزاعأدلةات إطالق



٣٧٥

، يف بعض املنازعاتى خرأ وغريه مرة ، مرةً عقيال)عليه السالم( علي لكوقد و، متعارف منذ القدمي

  . ًغائبا أو ًل حاضراكون املوكي أن ي فرق بنيأو

 ضرورة مساواته ملا يف اخلربين من ،فيل لو طلبه الدافعكقد يقال بلزوم الت نعم: قال يف اجلواهر

  . ًالغائب مجعا بني احلقنيى لع ياملدعى فيل علكالت

ان كل ما ك بكبل حيصل ذل، فيلكال خصوصية لل أن كوقد تقدم هنا،  للمناطكذلكهو : أقول

  . ًاستيثاقا

 أو هأبرأ أو املال إليه نه دفعقامة احلجة عليه �إن الدافع من كل ومتكحضر املو فإذا ،انكيف كو

  .ما سبقى ان علكّإال  و اسرتجع الدافع املال،كشبه ذل أو عاوضه بشيء

يقول  أن وال حق للمديون يف، ان للغائب استعادته من املديونك ،التهكيل يف وكذب الوكولو تبني 

  . يسرتجع املال منه أن  بل عليه بنفسه،الةكالو ي من مدعكخذ مال: له

وتعدد ، غصبتاب الكور يف كالتفصيل املذى  عل،يهما شاءأ إىل ان للغائب الرجوعكًان عينا ك إذا نعم

  . املغصوبى عل ي�داأل

  



٣٧٦

  

  ))الغائب على حجته((

ن كحضر ومت فإذا ،حجتهى وم عليه علكالغائب احمل أن ىلقد دلت أخبار الباب عل ):١٧مسألة ( 

 ،حتقق الرضاع احملرم أو ،حتقق الطالق للمرأة املدعية النفقة أو ،براءاإل أو ،الرد أو ،ثبات فسق الشهودإمن 

وجود بينة معارضة لبينة املدعي مما تسقط  أو ،مكعدم أهلية احلا أو ،النشوز منها أو ،احكالفسخ للنأو 

  . م مبقتضاهك حي، من احلججكما أشبه ذل أو ،ثبات اشتباه البينةشواهد إل أو ،بينته

 إىل األولم كمن الوسط ثبت احلى ذا ادعإو، مك بطل احلاألولوحنوه من االشتباه ى ادع إذا مث إنه

  .التخلفحال 

م بشهر كطلقها بعد احل أنه وقد يثبت، مكطلق زوجته املدعية للنفقة منذ زمان احل أنه قد يثبت ًمثال

، شهر إىل أما يف الثاين فلها النفقة، ل النفقةكرجاع إ وعليها األول ال تستحق النفقة من األولففي ، ًمثال

  .مكاخذ�ا بعد شهر من احلأمنا يسرتجع منها النفقة اليت إو

  .�ما قائمان مقامه أل،مات إذا وارثه أو ،يلهكو أو ،يقيم هو احلجة املضادة أن وال فرق بني

 إذا  فيما،وارثه أو ،يلهك أو و،ينفس املدعى عل يون احلق مع املدعكيثبت عدم  أن ما ال فرق بنيك

  .املدعي يف صحة قيامهم مقامهك�م  أل،جن إذا ماك ،شبهأما  أو مات أو يغاب املدع

  . عزل أو مكمات احلا إذا خرآم كقامة احلجة عند حاإ يف جواز إشكالوال 

قامته عند إجيوز له (: قال يف املستند ،م آخركيقيم احلجة عند حا أن فهل له، مل ميت ومل يعزل إذا أما

ثبات إومل يثبت جواز ، األولم ك�ما من تتمة احلأل، وتعارض البينات يف جرح الشهودّ إال م آخركحا

 ،خراآلى وال الشهادة املوادة عنده عل، حدمهاأوال حجية اجلرح الثابت عند ، منيكم واحد من حاكح

  ى خرأى انت احلجة دعوك إذا قامة عند الغريواحلاصل جواز اإل



٣٧٧

   .ىانته )األوىلى ًانت نقضا يف الدعوك إذا وعدمه ،األوىلى ة علءطار

، حجتهى ون الغائب على كنه مقتضإف ،ًىًه نصا وفتومل تنتى  الدعوكتلشكال أن ينبغي اإل ال: أقول

ًيراجعا قاضيا جديدا أن وعليه جاز هلما  إىل عرضا عنهأقاض  إىل �ما يف وسط ترافعهماأ إذا ماكفهو ، ً

  . قاض آخر

تعيني القاضي بيد ن إ وقلنا ،يان الغائب املدعكن إ ف، �لقاضي اجلديدًي أوالكمل يرض الشا إذا ماأ

س كانع إذا  أنهماك، غريه أو يكالشا ييراجع قاض أن للغائب أن ان الالزمك  ترك،كتر إذا منه ألن املدعي

  .األولالقاضي ى ان له البقاء عل كياملدع يكان الشاكن �

 مرياث أو ما يستفاد من اثنني هلما مرافعة يف دينك ،يراجع من شاء أن ل منهماكلن إ :قلنا إذا أما

فالالزم اتباع  مكالقاضي القدمي قد ح ألن ،ليس للغائب مراجعة قاض جديدأنه  فالظاهر ،ما يف احلديثك

 أن  مل حيق للغائب،فسقهماى والقاضي اجلديد ير، عدالة الشهودى ير يكالشا يان قاضك فإذا ،مهكح

  . األول القاضي كيراجع الثاين ويرت

ًاضيا جديدا من �ب منهما ق ييراجع غري الراض أن حق، األولأمر القاضي ى انته إذا نعم ً

  . قد تقدم احلق يف االستيناف إذ ،االستيناف

عادة الرتافع عند إجيوز هلما بعد حضور اخلصم  أنه الظاهر(:  املستند بقولهإطالق أن ر� يعلمكومما ذ

 إىل ه والرجوعك فيجوز تر، غري �م بعداألولالقضاء  ألن ،حجته يقامة املدعإالغري فيقام احلجة عنده بعد 

. غري ظاهر الوجه ،ىانته )فيلكالغري ولذا يؤخذ ال

م له من كًما يف بلده فيحكيراجع حا أن  فهل حيق للغائب،م لهكفحً ماكي حاكراجع الشا إذا مث إنه

 ال حق للثاين أنه الظاهر ،شيءى عل ان تداعك إذا ً جليا يف ماكويظهر ذل، ًأيضاالغائب ى م علك�ب احل

  ى  علًان مطلعاكإذا 



٣٧٨

  . مان يف موضوع واحدكال يصح ح إذ ،األولم كحل

نه قلنا �ن إ ،م مع قاضي املدعيكان احلكاجتمعا  فإذا ،األولم كه �حلمراجع بدون عل إذا أما

  . وهللا العامل ي،ن ال أولوية لقاضي املدعقلنا �ن إً أوالى م مع من قضكان احلاكو ،أحق

  يف،جيتمعا يف بلد �لث أو ،بلد الغائب إىل يك الشايذهب أو ،حيضر الغائب أن ال فرق بنيمث إنه 

  . ما هو واضحك،  من �ب املثال)لو حضر الغائب(وقوهلم ، حجتهى الغائب يف اجلميع علأن 

  .يكوتبدل الشا، وتبدل الغائب، مكومما تقدم ظهر فروع تبدل احلا

، ثر فال مراجعةأن هلا كمل يا  إذأما، ان للمراجعة أثرك إذا ونكي إمنا حجتهى ون الغائب علكمث إن 

احلق  أن مكنه ال أثر لقول احلاإف،  وماتت قبل الدخول �ا،مكم له احلاكاملرأة زوجته وح أن ىادع إذا ماك

  . رث وال حمرمية وما أشبهإن كمل ي إذا ،مع الغائب

احرتق  أو ،ل وبدون االنتفاع به ذهب به السي،مكم له احلاكوح، له املال الفالين أن ىادع إذا ذاكو

عني وال  ال ألنه ن هذا غري مفيدكل، ان لهك أنه يثبتاألمر أن ى منته إذ ،مل تنفع مراجعة الغائب، ًمثال

  . أثر

احلق  أن ن تبنيإو، �رهاحلق له أخذه � أن ن تبنيإو، فهو يكاحلق للشا أن ولو راجع الغائب وتبني

ما هو ك، الثالث إىل ًوما بتسليهماكاملستلم حم يكون الشاك وي،�ر الغري العني واآلكان لذلك لغريمها

  . واضح

  



٣٧٩

  

  ))هل احللف بلفظ اجلاللة فقط((

 وقيل ال يقتصر يف ً،افراكان ك�� ولو ّ إال ال يستحلف أحد( :قال يف الشرائع ):١٨مسألة ( 

وال ، يزيل االحتمال ما ةهذه اللفظة الشريف إىل  بل يضمً،هلاإالنور ى يسم ألنه ،لفظ اجلاللةى عل يا�وس

 أن مكاحلاى  ولو رأ،ن املشرفةكماتب املنزلة والرسل املعظمة واألكالكمساء هللا سبحانه أحالف بغري جيوز اإل

   .ىانته )ردع جازأحالف الذمي مبا يقتضيه دينه إ

بل ، بال خالف( :ثري ال يرتتب عليه األ، أ��ّ إال حالفيف مسألة عدم صحة اإل، وقال يف املستند

 ،عن الشيخني يف املقنعة والنهاية والغنية واملقداد والسيد يف شرح النافع، ميانتاب األك يف مجاععليه اإل

وهو ، افركم املسلم والكحنه إ (:قال أن ىلإ)  حمققإمجاع بل لعله ،صحابظاهر األ إىل فايةكونسبه يف ال

حالف إاية والفاضلني ومجاعة فجوزوا عن الشيخ يف النه يكًخالفا للمح (:قال أن ىلإ) احلق املشهور

وفق أردع له عن الباطل وأم كرآه احلا إذا نهإ :وفيه، ما قيل مبا يقتضيه دينهك افركًبل مطلقا ال الذمي

   .ىانته )ثبات احلقإل

 عن ًفضال، ار أصل واجب الوجود نعوذ ��كن�( :ً)افراكان كولو  (:وقال اجلواهر عند قول املصنف

  ).ىً نصا وفتوكجده يف ذلأف بال خال، غريه

، ليهإوعن فخر احملققني امليل ، ي عن الشيخ يف مبسوطهكما حك(): وقيل (وقال عند قول املصنف

  ).ذا اللمعةكو، صرحيه أو ،بل هو ظاهر الشهيد يف الدروس

  . )بال خالف أجده( :)وال جيوز االحالف (وقال عند املصنف

افر املعتقد كوال،  واملسلم الذي ال يرتدع،الذي يرتدع بسم هللا املسلم ، مسائلأربعالم يف كال: أقول

  . وقد ال يرتدع، افر املعتقد قد يرتدعكوال، افر غري املعتقدكوال، ��

  

  ))إحالف املسلم الذي يرتدع((

  ال  أنه  يفإشكالوال خالف وال ، يف املسلم الذي يرتدع :األوىلاملسألة 



٣٨٠

  .  لتواتر النصوص عليهكوذل، حيق له اليمني بغري اسم هللا

 إذا والليل :عز وجلقول هللا  :)عليه السالم(يب جعفر قلت أل:  قال،ابن مسلم ففي صحيح

، ن يقسم من خلقه مبا يشاءأ عز وجل� ن إ :فقال ،ك وما أشبه ذلىهو إذا والنجم، ىيغش

   .)١(بهّ إال يقسموا أن وليس خللقه

   .)٢(��ّ إال حيلف أن للرجلى ال أر:  قال،)عليه السالم( عبد هللايب أعن ، وعن مساعة

مث من إم ظأع:  قال،فال أقسم مبواقع النجوم: عز وجلسألته عن قول هللا :  قال،وعن العالء

   .)٣(حلف �ا

   .)٤(��ّ إال حيلف الرجل أن ىرأال : ويف صحيح احلليب

  .)٥(كشرألف بغري هللا فقد من ح: )صلى هللا عليه وآله(عن النيب  يورو

   .كغري ذلإىل 

 مجاعولو بقرينة اإل كل ذلكحيمل  أن ن الالزمكل ،فار �� تعاىلك حبلف الاألمرمن  ويؤيده ما �يت

 لتواتر كوذل، راهتهكان ال يبعد كن إو، م فال �س بهكأما احللف يف غري احل، مكاحللف يف احلى عل

  . كالروا�ت بذل

 كأبي إىل  قد عرفت انقطاعيكجعلت فدا: )عليه السالم(يب احلسن قلت أل، لقمييب جرير اأفعن 

ال  أنه ،ليهإانتهيت   وحق فالن وفالن حىت)صلى هللا عليه وآله(وحق رسول هللا : مث حلفت له، كليإمث 

  أحد  إىل به خيرج مين ما خترب

                                                













٣٨١

نت أف: قلت: قال أن ىلإ.. .وهللا مات قد: قال ،م ميتأحي هو أبيه أوسألته عن ، من الناس

   .)١(نعم: قال ،اإلمام

 :فقال: قال أن ىلإ ... خبراسان)عليه السالم(رأس الرضا ى ًنت قائما علك:  قال،بن يزيد وعن دمحم

ته ل ما ق)صلى هللا عليه وآله(من رسول هللا  وقرابيت  ال،الناس عبيد لنا أن � نزعمإالناس يقولون  أن بلغين

 غ فليبل،موال لنا يف الدين، الناس عبيد لنا يف الطاعةن إ :أقول ينكول، قاله يً أحدا من آ�ئوال مسعت، قط

   .)٢(الشاهد الغائب

تعدوا وبيت : )عليه السالم(يف حديث قال ، )عليه السالم(عن الرضا ، وعن عبد العزيز بن مسلم

   .)٣(تاب هللا وراء ظهورهمك ونبذوا ،هللا احلق

يف هذه السنة  ان مينك لقد كوحق:  قال،)عليه السالم(يب احلسن أعن ،  محزةيبأ علي بن وعن

   .)٤(ست عمر

ين قد إ: داود بن القاسم إىل )عليه السالم(يب جعفر تاب ألكقرأت يف :  قال،مهز�ر علي بن وعن

   .)٥(ك وحياتكجئت

ما ن إ :ئل يف ذيل بعض الروا�تولذا قال يف الوسا، ميانتاب األكورة يف كغريها من الروا�ت املذ ىلإ

   نفي التحرميى تضمن احللف بغري هللا حممول عل

                                                













٣٨٢

  .الشرعيةى في يف الدعوكوال ت، فارةكانت ال تنعقد وال توجب كن إ و،ورةكيف الصورة املذ

ًحالف فيها بغري اسم هللا يفيد عرفا جوازه فوجود األ، تاب تعليم وتربيةكالقرآن  أن كويؤيد ذل

  حىتنسانوما جاز لإل بيان التالزم بني ما جاز � فادة العرفية الاملراد �ذا االستدالل اإلو، نسانلإل

  . ل بعدم التالزمكيستش

 أنه ال ى،ن يتم الدعوينعقد � ال ،ن اضطراركمل يإذا ى احللف بغري هللا يف الدعو أن ومما تقدم يعلم

  . روهكم احللف بغريه تعاىل أن ي عن املبسوطكحملاحيث إن ، وهذا هو الظاهر من مجاعة من الفقهاء، حمرم

عز  من حقوق هللا كذل ألن ، مبا عظم هللا من احلقوقنسانحيلف اإل أن ال �س: وعن ابن علي

  . وحق القرآن، وحق رسول هللا: قولهك ،وجل

  . ثبات احلقإاالعتداد به يف  إىل املراد بعدم اجلواز هنا �لنظر: كوقال يف املسال

الوجهني  إىل سبقهما أنه ماك، فايةكعه الب وت،ففيه وجهان، مثعدم اإل ز احللف يف نفسه مبعىنأما جوا

بل استظهر التحرمي ،  وتبعه املستند واجلواهر،ي عن التحرر فقال �لتحرميكًخالفا للمح، الدروس والروضة

  . من عبارة الشرائع

  .راهةكقرب الفاأل، انكيف كو

يب أما عن ك،  له ��كاعتقد التشري إذا ماى ن حيمل علأ فال بد وفرك وكشر أنه ىأما ما دل عل

 إىل تدرجي ـ اإلمامغري  إىل �لنسبة ـ احللف بغريه سبحانه أن راهةك ولعل وجه ال،رامةكوتبعه مفتاح ال، علي

  . اسم هللا تعاىلكتر

 حيلف أن للرجلى ال أر: قال، )عليه السالم( عبد هللايب أعن ،  يف صحيح احلليبكما صرح بذلك

  نه إف، كالب لشاني: ما قول الرجلأف ،��ّإال 



٣٨٣

  . )١( احللف ��كشباهه لرتأولو حلف الناس �ذا و، قول اجلاهلية

راهة ك يعلم علل ال ألن اإلمام،)عليه السالم (اإلماممنا استثنينا إو ،)بأال  (خمفف) الب (:أقول

رمحه (  للفقيه اهلمداينً تبعا،تب الفقهك يف بعض كر� ذلكما ذك،  حني ال علةكوال يرت،  حني العلةكفيرت

  . )هللا

  

  ))املسلم الذي ال يرتدع �سم هللا((

فهل حيلف ، حلفن إ فال يهمه يميانه سطحإ ألن ،املسلم الذي ال يرتدع �سم هللا: املسألة الثانية

  :  احتماالت، احللفجيمع بينهما يف أو ،حيلف مبا يرتدع به أو ى،�� يف مقام الدعو

 ن األمرإ يأ، ون احللف ��كهم ان األك أن  وعدم ارتداعه غري مهم بعد،دلةات األطالق إل:األول

، وبني ارتداع من ال ارتداع له �سم هللا، ون احللف ��كوتوحيد القانون يف  دائر بني ضرب القاعدة العامة

  . همأ األولو

 أن يفكوقد رأينا ، ن له وجهكن ارتداع مل يكمل ي فإذا ،�ا لالرتداعإف، للعلة يف وضع اليمني: الثاين

 إذا �مأيف كو، بينما حيلفون �� سبحانه، )عليه السالم(ر�ف يف العراق ال حيلفون �لعباس بعض أهل األ

  .حيلفوا �� مرات متعددة أن انوا يستعدونكا مبين، قروا �حلقأقيل هلم احلفوا �لعباس 

حالف إو ،ما سيأيتك ًون التشديد رادعاكي أن ىورة يف تشديد احللف فيما يرجك العلة املذويؤيده

غري  إىل ،ما سيأيتك )عليه السالم( علي بل مبا فعله، شارةخرس �إلوحلف األ، تاب مبقدسا�مكأهل ال

  . كذل

لف بغري هللا فعله من �حلّ إال نكال مي أنه علم فإذا ،أهله إىل يصال احلقإم كاحلاى الواجب علمث إن 

 ما سيأيتك ،حيلفأن   الذي استعدك ذل)صلى هللا عليه وآله(وقد خوف النيب ، �ب مقدمة الواجب

  . مسألة ختويف من يريد احللف

                                                





٣٨٤

صلى (رسول هللا  إىل موتئ القيس ورجل من حضراختصم امر:  قال،بيهأعن  ،يبن عد يفعن عد

: )صلى هللا عليه وآله(قال ، ال: قال ، بينةكأل: ) عليه وآلهصلى هللا(فقال ، رضأ يف )هللا عليه وآله

فيمينه ،صلى هللا عليه وآله(قال ، رضيذن وهللا يذهب �إ: قال(: ان ممن ال ك بيمينه كذهب �رضن إ

   .)١(ليهإوردها ففزع الرجل : قال، ليمأوله عذاب  يهكيوم القيامة وال يز إليه ينظر هللا

 أو ان شريفكون احللف يف مكما يك، وبني االرتداع ون احللف ��ك بني لزوم عمج ألنه :الثالث

  . وهللا العامل، التتبع والتأمل إىل انت املسألة بعد حباجةكن إ و،قربوهذا هو األ، زمان شريف لالرتداع

  

  ))الكافر املعتقد �� املرتدع((

حيلف  أنه مجاععليه اإل ي واملشهور بينهم بل ادع، بهافر املعتقد �� املرتدع �حللفكال: املسألة الثالثة

�� .  

ال : قال ،سألته عن استحالف أهل الذمة:  قال،)عليه السالم( عبد هللايب أعن ، فعن احلليب

   .)٢(��ّ إال حتلفوهم

ال وال النصراين و يحيلف اليهود ال:  قال)عليه السالم( عبد هللايب أعن ، وصحيح سليمان بن خالد

   .)٣(نزل هللاأم بينهم مبا كفاح:  يقولعز وجلهللا ن إ ،ا�وسي بغري هللا

                                                









٣٨٥

اليهودي : وقال ال حيلف بغري هللا:  قال،)عليه السالم( عبد هللايب أعن ،  اجلراح املدائينىروو

   .)١(عز وجل�� ّ إال ال حتلفوهمى والنصراين وا�وس

ال : فقال ، عن أهل ملل يستحلفون)عليه السالم( عبد هللا أ�  سألت:قال، ويف صحيح احلليب

   .)٢(عز وجل�� ّ إال حتلفوهم

ًحيلف أحدا من اليهود  أن حدسألته هل يصلح أل:  قال،)عليه السالم( عبد هللايب أعن ، وعن مساعة

   .)٣(عز وجل�� ّ إال ًأحداحيلف  أن حدال يصلح أل: قال ، وا�وس �هلتهمىوالنصار

   .غريها من الروا�تإىل 

مل يردعه احللف  إذا أما، ملا تقدم يف املسألة الثانية، ًان احللف رادعا لهك إذا ن الالزم تقييدها مباكل

ومثله املعتقد غري املرتدع �حللف ، افر ال يعتقد ��كان الكوهي ما لو ، ما سيأيت يف املسألة الرابعةكف، ��

 ويدل عليه ،كذل إىل ما تقدم ذهاب مجاعة من العلماءك، لف �حللف الذي يرتدع بهحي أنه  والظاهر،��

  . يف املؤمن الذي ال يرتدع �سم هللا، ر�ه يف املسألة الثانيةكما ذ إىل ضافة�إل ،متواتر الروا�ت

عليه ( أمري املؤمننين إ :)عليه السالم( عبد هللايب أعن  ،اليت رواها الشيخان ،وينكمثل قوية الس

   .)٤()عليه السالم(ى موسى نزلت علأة اليت ارً استحلف يهود� �لتو)السالم

   ،حكامسألته عن األ:  قال،)عليهما السالم(عن أحدمها ، بن مسلم وصحيح دمحم

                                                











٣٨٦

   .)١(ل دين ما يستحلفون بهكيف  :فقال

 يف من )عليه السالم(علي  ىقض:  يقول)عليه السالم(جعفر  أ� مسعت:  قال،بن قيس وما رواه دمحم

   .)٢(وملتهتابه كيستحلفه ب أن ربَ صَتاب بيمنيكاستحلف أهل ال

: قال، ل دين مبا يستحلفونى كجتوز عل:  قال،حكامسألته عن األ:  قال،بن مسلم وصحيح دمحم

تابه كبن يستحلفه  أتاب بيمني صربك من أهل الً فيمن استحلف رجال)عليه السالم(أمري املؤمنني ى وقض

   .)٣(وملته

ان يستحلف ك )عليه السالم(ًعليا ن إ :) السالماعليهم(بيه أ عن ،عن جعفر ،ييب البخرتأوعن 

   .)٤(نريا�م ويستحلف ا�وس ببيوت ،تا�مكبى اليهود والنصار

تا�م كتاب بكويستحلف أهل ال: قالنه إ ،)عليه السالم( عبد هللاعن أيب ، سالموعن دعائم اإل

   .)٥(حلف ��من ى  وال يرون احلنث عل،كيرون اليمني بذل إمنا انواك إذا  يعىن،هموملت

ره بعض الفقهاء كما ذك، غريها من الروا�ت مما جيمع بينهما وبني الروا�ت السابقة مبا يف الدعائم ىلإ

  ً.أيضا

أمري املؤمنني ن إ :)المعليه الس( عبد هللايب أعن ،  عمرانبن  ما رواه دمحم،ويؤيده حلفهم مبقدسا�م

   )عليه السالم(ى موسى نزلت علأ �لتسع آ�ت اليت كنشدت: لبعض عظماء اليهود قال )عليه السالم(

                                                













٣٨٧

بقوم بعد ى تأيوشع بن نون  أن هل تعلم، وحبق السخط الد�ن، نائس اخلمسكوحبق ال، بطور سيناء

 فقتلهم مبثل هذه ،رسول هللاى موس أن يشهدواهللا ومل ّ إال لهإال  أن  شهدوا)عليه السالم(ى وفاة موس

  . )١(أسلم أنه رك مث ذنعم :يفقال له اليهود ،ةالقتل

وعباد ، مثل حلف عباد البقر �لبقرة، جيوز احللف الرادع لسائر امللل مبقدسا�م أنه ومبا تقدم ظهر

حد أوقد نقل ، يرانإالعراق و يحيف بعض نواى هلم قر �م مجاعةإ ف، وعباد الشيطان �لشيطان،املاء �ملاء

  . )الشيطان وحيىي، املوت �(: حيطا�اى تبت علكوقد ، بعض قراهمى رأ أنه الثقات

  .لزموهم مبا التزموا بهأ: قاعدة إىل ضافةهذا �إل

 ،حمرمى يشتمل علأن ّ إال  احللف بغري هللا ما عن اللمعة والروضة حيث جوزاكمن ذل وال يستثىن

  . الدليلإطالقال وجه هلذا االستثناء بعد  إذ ،كهللا عن ذل االب واالبن تعاىلى ل احللف علما لو اشتمك

،  حمرمًأيضام حسب مذهبه كم احلاكح أن يرد ألنه ،هللا حمرم إىل بناال ن نسبة �كوال يستدل بذل

  . احهم ومعامال�مكهم يف نحكامم �كيف حيكف

  . ده ما ورد من التغليظ من احللف يف بيوت النريان وغريها ويؤي، تشملهدلةات األإطالقن إ :واحلاصل

  .  وبعض العلل واملؤيدات املتقدمة، للمناط،حالف املخالف مبا يقتضيه مذهبهإظهر صحة  ومما تقدم

بل ، لفظ اجلاللةى عل يال يقتصر يف ا�وس: الشيخ قالن إ( :الشرائع مع ًجااجلواهر قال مازمث إن 

ل شيء كو، ما يف الدروسك، خالق الظلمة والنورك ،الشريفة ما يزيل هذا االحتمالهذه اللفظة  إىل يضم

   النورى مس ألنه ،ما يف اللمعةك

                                                





٣٨٨

   .ىانته ) إليه وعن فخر احملققني امليل،شأنه ًون حالفا �� تعاىلك فال يكرادته ذلإفيحتمل ، ًهلاإ

قلنا بصحة حلف ا�وس مبقدسا�م  إذا أما،  ��ً صرحياًون حلفاكي أن  إىلالمكمرجع هذا ال: أقول

  ً.أيضاى فك ـ ولو مل نقل بصحة احللف مبقدسا�م ـ �م حلفوا ��أعلم  إذا  أنهماك ى،فك

ما ك، ًالمها مقدساكان عند طائفة هللا والصنم ك فإذا ،ل دين مبقدساتهكقلنا جبواز حلف  أنه مث لو

ي فاية احللف �كفال يبعد ، ي اهلندكيف بعض مشراحلال  إىل كذلكو، ةكي مك حال مشركذلكان ك

  . حوط احللف ��ان األكن إ و،منهما

  

  ))إنشاء القسم((

اهلزل وحنوه  أن ماك ،خبارنشاء فال يفيد اإلن القسم من قسم اإلإف، هّنشاء القسم وجدإمث الالزم 

  .صدق هن أالمهى كًاحلالف جيعل هللا شاهدا عل أن نشاء القسمإ  ومعىنً،ليس قسما

، ذبك ويف اخلرب �يت الصدق وال،خربى دليل علنه إ :قلت، ذبكنشاء ليس له صدق ون قيل اإلإو

ًونه فقريا واقعاك حسب ،اذبكنه إ  وقد يقول،صادقنه إ  قد يقول العرفإنسانى استعط إذا ولذا  أو ً

ًان فقريا واقعا قالك فإذا ،عدمه فاسألوا هللا بنيات  :يف احلديثولذا ورد ، اذبكنه إ قالّ وإال ،صادقنه إ ً

، كذلى  ونوًحالال اللهم ارزقين: قال فإذا ً،ال الذي هو خرب صادقاؤون متعلق السكي أن  واملراد،صادقة

  . ًاذ�كان ك كن قصده ذلكن مل يإو، ًان صادقاكميشي يف الطريق احلالل  أن قصدهان كن إف

منا إو، ً غري متدين أصالنسانان اإلك إذا ما ل دين يشمل حىتكون احللف مبقدسات كلزوم مث إن 

 السابقة دلت دلةاأل ألن ،عند البوذيني) بوذاك (ً مثالًإنسا�يقدس  أو ، فيحلف بشرفهً،مثال) شرفه (يقدس

  .كل ذلى كعل

   يللمدع ير املسيحكاملنك ،ًن مقدسا عند الطرفكن مل يإو والالزم احللف �ملقدس عند احلالف



٣٨٩

ن أراد إو ،ين مل يقبله ا�وسإ و)عليه السالم(ى اد املسيحي احللف حلف بعيسأر فإذا ،ا�وسي

ـ ي،املدعى ر اليمني علكد املنارأ إذ فيما ي،ن مل يقبله املسيحإو هرميناحللف حلف �ليزدان واأل يا�وس

  . ل دينكفالالزم الرادع يف ، احللف للردع أن  ملا تقدم منكوذل

ر �لنور كحيلف املن أن ىر املسلمان علكواملن ي املدعتباىن فإذا ، احللفيف ال ينفع التباينمث إنه 

  . والظلمة مل ينفع

 ضرورة ،الصلح وحنوهكدرجاه يف عقد شرعي أن إو، به يمع الرتاض ال جيوز حىت( :قال يف اجلواهر

   .ىانته )ىالصلح عنه �حللف �لطالق الذي هو حمرم يف نفسه يف غري الدعوى كونه يف مقام الدعوك

وليس حبق  مكن رضيا فهو حإو، ات عدم احللف بغري هللا مينع عن احللف بغريهإطالق ألن كوذل

  . يقبل الصلح

  

  ))احللف �لقرآن الكرمي((

ًن رادعا كن مل يإو ،ما تقدمى عل، ًان رادعا عنده صحكو، حلف �لقرآن إذا  أنهوهو، بقي شيء

  . خباريف مقام اإل أو ىالدعوًان حلفا يف مقام كسواء ، ًان لغواكعنده 

عن النيب ، )عليهم السالم (عن آ�ئه، )عليه السالم (عن الصادق، أما ما يف خرب احلسني بن زيد

من حلف بغري هللا :  وقالحيلف الرجل بغري هللا أن ى�نه إ :ي يف حديث املناه)صلى هللا عليه وآله(

من حلف بسورة من : وقال، عز وجلتاب هللا كة من حيلف الرجل بسور أن ىو�، فليس من هللا يف شيء

 الرجل للرجل اليقول  أن ىو�، ومن شاء فجر، فمن شاء بر، فارة مينيكل آية منها كتاب هللا فعليه بك

  .)١(وحياة فالن، كوحيات

  ل قسم من احللف ك كفالظاهر املراد التشديد يف تر

                                                





٣٩٠

   .لريوج احللف ��

حيث ال يراد ��از ما يدل ، ا�ازى عد محل النهي علَفهو بعيد ب،  آيةلكفر بكي أن أما استحباب

اقطع ( و،ف عن الطلبكه ما يؤعطاإحيث يراد ) اقطع لسانه (مثل، املقصد إىل شارةإبل هو ، عليه اللفظ

  .  فتأمل،كغري ذل إىل ،ءيحيث يراد منعه عن ا�) رجله

  



٣٩١

  

  ))التحذير عن اليمني الكاذبة((

املدعي املردود عليه  أو ،ركاملن أن مكاحتمل احلا إذا  أنه وال خالف يفإشكالال  ):١٩مسألة (

  .نه سيء العاقبةأاذب وكيعظه وخيوفه من احللف ال أن ب لهح يستً،اذ�ك يريد احللف ،اليمني

اذبة تدع الد�ر بالقع من كاليمني ال: قالنه إ ،)عليه السالم(عن الصادق ، الفقيهى فقد رو

   .)١(أهلها

اذب فقد ك أنه ميني وهو يعلمى من حلف عل: )عليه السالم(  أبو عبد هللاقال، محروعن يعقوب األ

   .)٢(�رز هللا

 أن )عليه السالم( علي تابكيف ن إ : قال،)عليه السالم(يب جعفر أعن ، يب عبيدة احلذاءأوعن 

   .)٣(انقطاع النسل  يعين،تثقل الرحم و،هلهاأاذبة وقطيعة الرحم تذران الد�ر بالقع من كاليمني ال

اذبة تورث العقب كاليمني الصرب ال: )عليه السالم(  أبو عبد هللاقال، ر الشيباينكيب بأوعن 

   .)٤(الفقر

 ي يعطكذلك، نواة احلنظل احلنظل يما يعطكف، كونية ذلكالسنة ال أن أثر طبيعي مبعىننه إ :أقول

ن مل يذنب إو، داألوالب اخلمر يسبب ضعف شرب األ أن ماك، ابعقاذبة أثر الفقر يف األكاليمني ال

ً�ء خريا وشراعمال اآلأد يبتلون ��ر األوالن إ ف،داألوال   . جره يف ابتالئه �حملنأ ولغري املذنب منهم ،ً

  اليمني الغموس :  قال،)عليه السالم( عبد هللايب أعن ، يب يعفورأوعن ابن 

                                                











٣٩٢

   .ني ليلةأربع إىل آ�ره يظهرن إ  أي.)١(ني ليلةأربعينتظر �ا 

 ثالث خصال :)عليه السالم( علي تابكيف  :قال، )عليه السالم(جعفر  يبأعن ، يب عبيدةأوعن 

  .)٢( هللا �از يبار،اذبةك واليمني الوقطيعة الرحم ي البغ،و�هلنى ير ًبدا حىتأميوت صاحبهن  ال

   .الروا�تغريها من إىل 

عليه ( عبد هللايب أ عن ،فعن ابن سنان،  � سبحانهًها تعظيماكت الرتغيب يف تروقد ورد يف الروا�

ى موسن إ :فقال ،رشد�أ � معلم اخلري : فقالوا،)عليه السالم(ى عيس إىل اجتمع احلواريون:  قال)السالم

   .)٣(صادقني الاذبني وك� ال حتفلوا � أن مكمرآ وأ� ،اذبنيكال حتلفوا ��  أن مكمرأ) عليه السالم(هللا  نيب

 ّجلأمن : )صلى هللا عليه وآله(قال رسول هللا :  قال،)عليه السالم( عبد هللايب أعن  ،وينكوعن الس

   .)٤(عنهًعطاه هللا خريا مما ذهب أحيلف به  أن هللا

دقني وال ال حتلفوا �� صا:  يقول)عليه السالم(  أ� عبد هللامسعت:  قال،يوب اخلرازأ أيب وعن

   .)٥(مكميانألوال جتعلوا هللا عرضة :  يقولعز وجلن هللا إ ف،اذبنيك

 ،ان عنده امرأة من اخلوارجك) عليه السالم(�ه أن إ :)عليه السالم(يب جعفر أعن ، يب بصريأوعن 

 أنه يبألى فقض، ك من جدؤ امرأة تربكعندن إ  �بن رسول هللا:له موىل فقال له، حنيفة من بين: ظنه قالأ

   إىل ت بهء فجا، فادعت عليه صداقها،طلقها

                                                













٣٩٣

 بين � :فقال يل، تعطيها أن ماإو حتلف أن ماإ ،ي� عل: مري املدينةأفقال له ، أمري املدينة تستدعيه

أجللت  ينك ول، بين�ى بل: قال ،ًألست حمقا ك� أبه جعلت فدا: فقلت، مائة دينارأربععطها أقم ف

   .)١(صرب ميني حلف بهأ أن هللا

 كعليى ادعن إ : قال)عليه السالم(فعن الصادق ، شيء يسريى ان احللف علك إذا راهةكوتشتد ال

 من أكثرانت كن إو، عطه وال حتلفأًن بلغ مقدار ثالثني درمها فإف، كحيلف أن رادأ فك علينكمال ومل ي

   .)٢(تعطه ال فاحلف وكذل

  

  ))ًوجوب احللف أحيا�((

 املسجد كراد متلأ إذا ماك ،وحق هللا، وحق الناس، قدم وجوب احللف يف مثل العرضقد تمث إنه 

  . كغري ذل إىل ،وا املسجدك حبيث لو مل حيلف ملل،ًان من يرد احللف متوليا لهكو

 من حلف ،� سدير : يقول لسدير)عليه السالم(  أ� عبد هللامسعنه إ ،سالم املتعبد أبو ما ما رواهأ

وال جتعلوا هللا عرضة :  يقولعز وجلهللا ن إ ،مثأًومن حلف �� صادقا ، فرك ًاذ�ك�� 

 مكزيدنرمت ألكلئن ش: مثل، فر العقيدةك ال، فر العملكفر كاملراد �ل أن فالظاهر، )٤()٣(مكميانأل

عليه ( اإلمامة ءبدليل قرا، ان يستهني �حللف الصادقك إذا مثواملراد اإل، غريها إىل ،)٥(...فرمتكولئن 

 .يةلآل )السالم

  . كغري ذل إىل ،)عليهم السالم( األئمةوحلف  ،ير واملدعك تشريع اليمني للمنكذلى ويدل عل

                                                













٣٩٤

   .)١(�ادق معظم واحلالف �� الص:  يف حديث)عليه السالم(عن الصادق ، ولذا ورد يف الدعائم

  .�لعظيمّال  إال حيلف ألنه ،ره يف مقام التعظيمكذ أنه وجهه: أقول

  

  ))تغليظ اليمني((

 أو ،ليست زوجته وهللا هذه أو ،حق يوهللا ماله قبل: يقول احلالف أن يفكي أنه املشهور بينهممث إن 

  .ل غلظةك�حللف ا�رد عن  يت�ن �، كغري ذل إىل ،قتله ما أنه وهللا

  .ما قيلك، بل يف املستند بال خالف فيه

 يف قصة )عليه السالم( علي ما فعلهك، يطلب التغليظ أن مللخص أو مكللحا أن ن الظاهركل

جل احللف وضع أل ألن كوذل، ما سيأيتك  املنافق يف حمضر اخلليفةك حيث ا�مه ذلاإلمامو، خرساأل

، فعدم وجوبه معناه تفويت احلق، �لتغليظّ إال نكمي ًحيا� الأ الوصول أن ومن الواضح، احلق إىل الوصول

  .خالف وضع القضاءو،  غري جائزكوذل

انت زوجته ك إذا ماك، نقاذ احلقإان الواجب عليه ك إذا يقتنع ��رد أن جيوز ملن يطلب احللف بل ال

  .ما أشبه أو قيم صغري وأوقف  ان متويلك أو ،بصخذها الغاأمل يطلب املغلظ  إذا حبيث

ظهار احلق إتوقف إذا  ن الواجب الوعظفإ، حالفرادته اإلإم عند كاوعظ احل إىل  �لنسبةكذلكو

  . مثال هذه الصورأال ، رادوا الصورة العاديةأروا عدم اعتبار التغليظ كولعل املشهور الذين ذ، عليه

 غري الزم ولو كن ذلك ل،انكوقد يغلظ اليمني �لقول والزمان وامل: فقد قال الشرائع، انكيف كو

  .بل هو مستحب ،يالتمسه املدع

  .ضهم من رجحان اختياره لليمني املخففةعن بعكى وهذا يف قبال ما حي

   هو ما تقدم :ره احملققكوجه ما ذ

                                                





٣٩٥

  ).عليهم السالم(وبعضهم ، )عليه السالم( علي من حتليف

  .يةفضل للمناط يف اآلأان كلما مل جيعل هللا عرضة لليمني كنه إ :ره البعضكووجه ما ذ

  . خر مقام غري مقام اآلٍلكل أن والظاهر

  .بعد وضوح املناط، القرآن وحنوهى مثل وضع اليد عل،  املخوفةمورة األينبغي ز�دمث إنه 

، خرس لأل)عليه السالم( علي فضل ما ورد يف لفظان األكن إو، نكي لفظ ممالتغليظ حيصل �مث إن 

 حلفوا الظاملأ: ما يف �ج البالغةك )عليه السالم( علي فقد قال، )عليهم السالم(خرين  اآلاألئمةوبعض 

 لهإذا حلف �� الذي ال إو، ًاذ� عوجلكحلف �ا  إذا نهإف، ء من حول هللا وقوتهينه برردمت ميينه �أإذا 

   .)١(سبحانهقد وحد هللا  ألنه ،هو مل يعاجلّإال 

ى  املعلكموال أن  إيلرفع: )عليه السالم( عبد هللايب جعفر املنصور قال ألأ� ن إ :وعن صفوان اجلمال

: املنصور قال أن ىلإ ...انكوهللا ما : )عليه السالم(فقال  ،موال األك وجيمع لكليإ بن خنيس يدعو

� : )عليه السالم(  أبو عبد هللافقال له، بهى فجاء الرجل الذي سع، كبى  وبني من سعكمجع بينأ� أف

 فقال له، لقد فعلتهو عامل الغيب والشهادة الرمحان الرحيم ّ إال لهإ وهللا الذي ال ،نعم: فقال ،هذا حتلف

قد برئت من حول هللا : قلن كول، ك تبجل هللا فيستحي من تعذيبكويل: )عليه السالم( أبو عبد هللا

ال : جعفر املنصور بوأفقال ، ًوقع ميتا فحلف �ا الرجل فلم يستتمها حىت، حويل وقويت إىل جلأتأو، وقوته

  .)٢(ورده حسن جائزتهأو، ً بعد هذا أبداكصدق عليأ

   .غريها من الروا�تىل إ

   ،ن املعظمةكماله من األكاملسجد واحلرم وما شاكان كو�مل(: مث قال الشرائع

                                                







٣٩٦

   .ىانته )رمةكوقات امليوم العيد وغريها من األكو�لزمان 

  . للروا�ت:رامةكومفتاح ال ويف اجلواهر

ويف بعض حواشي اجلواهر ، تب الفقهية اليت رأيتهاك وبعض الكين مل أجدها يف الوسائل واملستدركل

ن إ ،حتبسو�ما من بعد الصالة: ان رمبا يؤيد التغليظ �لزمان قوله سبحانهكن إو، �ا من طرق العامةأ

  .انكوجهه التغليظ �لزمان والتغليظ �مل أن فهم منه

 صلى هللا عليه( قرب رسول هللا دال حيلف أحد عن: )عليهما السالم(عنهما ، صحيح زرارة ودمحمو

وا�وس ى  ما �يت من حتليف اليهود والنصارًأيضا كما يؤيد ذلك، )١(أقل ما جيب فيه القطعى  عل)وآله

   .يف حمل عباد�م

  . )حرمتهاى  يراليتزمان واأل، ن اليت يعتقد شرفهاكماافر �ألكالى ويغلظ عل(: وقال الشرائع

 رواية احلسني بن ،و�نه أردع هلم، لزام اإلدليل إىل ضافةويدل عليه �إل، هذا هو املشهور بينهم: أقول

ان ك ) السالمعليه(ًعليا ن إ :)عليهما السالم (عن أبيه، عن جعفر، سناداملروي يف قرب اإل، علوان

ً شددوا عليهم احتياطا: ويقول، وا�وس يف بيوت نريا�م، نائسهمكيف بيعهم وى يستحلف اليهود والنصار

  . مناطها عامّ إال ت خاصةانكن إوالرواية و. للمسلمني

نه إف، يف املالّ إال ظهارجل اإلت ألّن قلإو لهاك استحباب التغليظ يف احلقوق :املشهور بينهممث إن 

قطع  إىل شف اللثام نسبتهكوعن ، بل يف الر�ض نفي اخلالف فيه، ال يغلظ فيه دون نصاب القطع

  وعن اخلالف ، صحاباأل

                                                

 



٣٩٧

  . الذي رواه أصحابنا نهإ وعن املبسوط،  عليهمجاعاإل

  . وهللا العامل، صحيح زرارة السابق إىل لعلهم استندوا: أقول

 وبه ،ًالك �املشهور مل يعدى نه علإف، التغليظ إىل جابةلو امتنع عن اإل م ماكمما تقدم ظهر حمث إنه 

رامة كومفتاح ال واجلواهر كاملسالك شروحهما كما أيد ذلك، صرح احملقق يف الشرائع والعالمة يف القواعد

  . وغريهم

 فعدم احللف يعده ،كذلكان الواجب عليه احللف كملا  إذ ،ًالكر�ه فالالزم عده �كما ذى أما عل

  .ًالك�

قال رسول هللا :  قال)عليهما السالم(احلسني  علي بن عن، يب محزةأواستدالل اجلواهر لقوهلم برواية 

ومن ، ومن مل يصدق فليس من هللا، ومن حلف �� فليصدق، ��ّ إال ال حتلفوا: )صلى هللا عليه وآله(

  . عز وجلومن حلف له �� فلم يرض فليس من هللا ، حلف له �� فلريض

ومن مل ، من حلف �� فليصدق:  قال،)عليه السالم( عبد هللايب أعن ، يوب اخلزازأيب أويف رواية 

   .)١( ومن مل يرض فليس من هللا، فلريضومن حلف له ��، يصدق فليس من هللا يف شيء

، كالرواية يف مقام تعظيم شأن هللا سبحانه بتصديق احلالف وغري ذل أن ن الظاهرإف، ما فيهى فال خيف

 عدم تصديق كذلك و،حلف بدون شاهد إذا ير للمدعكون عدم تصديق املنكي م تشريعي حىتكح أنه ال

 من �ب كغري ذل إىل ،الشهود يان للمدعكن إو، حلف إذا رك عدم تصديق املنكذلك و،م لهكاحلا

وهل يقول املشهور ، ًخالقياأونه  كيم الشرعكون احلكفي، ها عن االستثناءؤ�إن ظاهر الرواية إف، االستثناء

   شرب ماء )عليه السالم( أمري املؤمنني اإلمامخرس من مل يقبل األ إذا نه�

                                                





٣٩٨

وهل ، كان حقهما ذلك،  حبضور املنصوراإلمامما قاله ك فحيل أن يومل يقبل الواش، احللف املغلظة

   . طلب ما ليس له حبق الزماإلمام

ولذا قال ، ًالكجيعله � أن صح له ّالإو، جابةم �حللف املغلظة لزم عليه اإلكأمر احلا فإذا ،هذاى وعل

ى حدها جرأم كجه احلاو فمىت، فراد اليمنيأ ضرورة تعدد ،سك �لعاألمرون كي أن نكمي( ً:خرياأ اجلواهر

وقد تقدم اخلرب ، انت مغلظةكوقد  خرس �المتناع عن شر�ااألى م علكولذا ح، ول وغريه عليهاكم النكح

   .ىانته ) ال حق لهكذلكمل حيلف ن إ نهأو، املتضمن ليمني االستظهار مغلظة

مل  إذا ركناملى وت احلق علور يف �ب ثبكاملذ ،عبد هللايب أالرمحان بن  عن عبد،  �خلرب ما تقدمومراده

ن إ ف،ن حقه لعليهأو، هو لقد مات فالنّ إال لهإاليمني �� الذي ال  ياملدعى علف :وفيه ،حيلف ومل يرد

   .)١(احلديث فال حق لهّ وإال حلف

ً من هللا صادقا ئرمن ب :)صلى هللا عليه وآله(قال رسول هللا :  قال،ما رواه الصدوق أن مث الظاهر

يعقد  أن ذ�اكو،  حقيقةًون بريئاكي أن وصدقها، ة القلبيةءيراد به الربا ،)٢( من هللائفقد بر، ًاذ�كو  أانك

يراد به  أو ،)٣(نفسهمأوجحدوا �ا واستيقنتها : مثل، عماق قلبهأًا يف ن بريئكن مل يإو ةءالرباى نيته عل

ة منا ءنه من حلف �لرباإف، ة مناءال حتلف �لربا :ليونس )عليه السالم( ويؤيده ومثله قوله، ة اللفظيةءالربا

   .)٤( منائاذ� فقد برك أو انكًصادقا 

                                                











٣٩٩

 )عليه السالم( اإلمامف ّما حلك،  صحة هذا احللف يف مقام التغليظكفال ينايف ذل، انكيف كو

  . الواشيكذل

ً ا�كًظة زما� ومرب �حللف املغل له اجلكذلك ً،م اجلرب �حللف املغلظة لفظاكللحا أن ماكمث 

 ر�ه من علةكما ذ إىل ضافة�إل، ن املناط واحدإف،  ملا تقدمكوذل، القرآنى وضع اليد علك، ًوخصوصية

م كيطلب احلا أن ي فرق بنيأو، )من بعد الصالة(آية  ىلإو، التغليظى  ما علًثرياكظهار احلق املتوقف إ

  .يوم اجلمعة أو  يوم السبتيف أو ،املسجد أو دار قضائه أو داره إىل املتداعيني

م يف املوضع كبل يستحلفه احلا، املدينة ليستحلف أو ةكم إىل وال جيلب: املبسوط يكولذا قال يف حم

  . ك عن مثل ذلدلةالبلدين انصراف األ إىل  ووجه عدم اجللب،خلإانه كالشريف يف م

ّ إال إذا ال حيلف ي حق للمدعن اليمنيإف، ان فيجرب عليهماكأما �لزمان وامل(: شف اللثامكوقال يف 

   .ىانته )فه وجب عليه احللفّينما حيلأم فكهو احلا إمنا واملستحلف، فهّحل

  .ما تقدمك تاب يف حمل عباد�مكهل ال ألاإلمامويؤيده حتليف 

عدم حق يف التغليظ  ي القواعد يقتضإطالقان كن إو، اشف اللثامكبه  فىتأرامة مبا كال مفتاح وأفىت

  ً.أيضا نص املستند كبذل وً،مطلقا

 مث طلب منه اليمني املغلظة مل جتب ،ر اليمني بدون غلظةكاملن أو ،اليمني املردودة يحلف املدعمث إن 

ى ذهب اليمني مبا فيها تدل عل أنه ى الدالة علدلةبل األ، رارهكتى وال دليل عل، احلقى قد انته ألنه ،جابتهإ

  . انتهاء النزاع

ان كولذا ،  حلفه �مر القاضي الشرعي حيث تقطع النزاعنكفلم ي، شي واملنصور والوااإلمامما قصة أ

ر يف اليمني كاملن أو االعتبار يف لزوم التغليظ �مر القاضي ال بطلب املدعي أن والظاهر، ًا�ال �قيا

  القاضي  ألن ،املردودة



٤٠٠

  .  املرتبطة �ملرتافعنيمورم يف األكهو احلا

ليس  إذ ،ن ال حيلف اليمني املغلظةحيلف � أن ،ًراكمن أو انكًمدعيا  ه احللفال حق للذي عليمث إنه 

ًحيلف مغلظا وجب عليه  أن مكطلب منه احلا فإذا وعليه، ال حيلف أن حلف إذا ماكفهو ،  من حقهكذل

  . فارةكال حيلف ال أثر له من حنث و أن  وحلفه،االستجابة

  . فارةكً حانثا وعليه الانك، مكًحلف مغلظا بدون طلب احلا إذا نعم

  . فهو مقدم إليه م احللفكًال حيلف مغلظا قبل توجيه احلا أن حلفهن إ :يقال ال

  يفكالم يف ذلكر� تفصيل الكوقد ذ، الظهر يال يصل أن حيلف قبل الظهر أن هو مثل: نه يقالأل

  .  فراجعة،ل عرفكربالء يف كيزور  أن لو حلف يف مسألة ما ،تاب احلجك

التغليظ فالتمسه خصمه مل تنحل  إىل ال جييب أن لو حلف(: وجه النظر يف قول الشرائع علمومنه ي

   .ىانته )ميينه

  . فاملسألة من �ب السالبة �نتفاء املوضوع، وعدم حلً حال  ال،قادعنه يف احلقيقة عدم انإف

  



٤٠١

  

  ))حلف األخرس((

  .املشهورى شارة املفهمة علخرس �إلحيلف األ ):٢٠مسألة (

فاية ك وا�مع والكوتعليق النافع واملسال) به م( و)ب( واإليضاح كذلى وقد نقلت الشهرة عل

  .ما نقل عن بعضهمى  عل،رامة وغريهمكواملفاتيح واجلواهر واملستند ومفتاح ال

  .اسم هللا تعاىلى ن عن املقنعة والنهاية والسرائر والتحرير وضع يده علكل

تب يف لوح صورة اليمني ك ي:�م قالواأاملقداد وشارح املفاتيح وغريهم وعن الوسيلة وا�مع واجلامع و

  .لكن امتنع نإ وئن شرب برإف، ويغسل �ملاء

  . خرس�م مل يتعرضوا حللف األأايف واملراسم كوعن الغنية وال

  . شارةروه مصاديق لإلكل ما ذكن إم وكاالختيار للحا أن فالظاهر، انكيف كو

يف كخرس  عن األ)عليه السالم(  أ� عبد هللاسألت:  قال،بن مسلم  دمحمخري صحيحةاألى ويدل عل

ر ومل كنأعليه فى  فادعسخر�  أيت)عليه السالم(املؤمنني  أمرين إ :فقال ،ركنأعليه دين فى ادع إذا حيلف

مة لغت لألب � الذي مل خيرجين من الدنيا حىت احلمد: )عليه السالم(املؤمنني  مريأ فقال ،بينة ين للمدعكي

 السماء وأشار إىل فرفع رأسه ،ما هذا: خرسفقال لأل، به  فأيت،ائتوين مبصحف: مث قال. ليهإمجيع ما حتتاج 

بدواة  ّي عل� قنرب: مث قال ،جنبه إىل هخ فأقعدله �  فأيت،هبولي ئتوينا: مث قال ،تاب هللا تعاىلك أنه إىل

  فتقدم،)عليه السالم(علي نه إ ، وبينهك هذا بين:كخيقل أل: خرسخ األمث قال أل، �ه �ماأف، وصحيفة

الرمحان ، عامل الغيب والشهادة، هوّ إال لهإوهللا الذي ال : )عليه السالم(تب أمري املؤمنني كمث . كبذلإليه 

 يفالن بن فالن املدعن إ ، الذي يعلم السر والعالنية،ك املدركاملهل، الضار النافع، الطالب الغالب، الرحيم

  س له قبل فالن بن فالن لي



٤٠٢

 أن خرسوأمر األ مث غسله، سبابوال سبب من األ، خرس حق وال طلبة بوجه من الوجوهأخي األ

   .)١(لزمه الدينأف،  فامتنع،يشربه

الصالة واحلج والعقود ك، روه يف خمتلف أبواب الفقهك فيدل عليها ما ذ،شارةفاية مطلق اإلكأما 

  ً.بعضها الدليل املوجب لفهم املناط عرفاى مما دل عل، يقاعات وغريهاواإل

و�ا كو،  بعد صحة الرواية والعمل �ا،ت غري ظاهرة الوجهشكاالالصحيحة �ى ل مجاعة علكشأوقد 

 فراجع شروح الشرائع والقواعد ،سبابيظهر احلق مبثل هذه األ أن م عليهكون احلاكو، شارةمن مصاديق اإل

  . واملستند وغريها

 )شارةفاإلّ وإال ،خرسحوط اجلمع بينهما مع رضا األله فاألك كومع ذل(: قول اجلواهر أنه ومنه يعلم

  . حمل نظر ،ىانته

 اليتيفية كيفية �لك مع تبديل ال،تاب وغريهمكأهل ال إىل  �لنسبةكجواز مثل ذل ومما تقدم يعلم

  .يعتقدون �ا

 كبل ال يبعد صحة مثل ذل، ًراكان منك إذا كذلك إليه املردودة يما يعلم صحة جعل ميني املدعك

  .م مبا يظهر احلقكوقد تقدم جواز توسل احلا، لهً  رادعاكان ذلك إذا خرسيف غري األ

 إذ ي،املدعى  علًمل يوجب ضررا إذا ،دور نطقه إىل حالفًخرس دور� مل يبعد �خري اإلان األك إذا ماإ

  .ون الضرورات تقدر بقدرهاك لقاعدة ،همع تعذر املبدل منّ إال البدل إىل وال يصار، شارة بدلاإل

   ،خرس إذا النفي أو ثباتان استفادة الشهادة من شاهد اإلكمإوال يبعد 

                                                





٤٠٣

  . جلهأهله مما جعل القاضي أل إىل يصالهإ احلق وإيضاحنه طريق وأل،  للمناطًأيضايفية ك�ذه ال

ى  مثل صب املاء عل،خرس األظهار املتقدم يفظهار احلق مبا يشبه اإلإان كلو  أنه ومما تقدم يعلم

  . ظهار احلقبل لزم مقدمة إل، جازً الشرب مثالى ًن قادرا علكمل ي إذا ًخصوصا ،جسده عوض شربه

حيث إنه  ًمل حيلفه مل يوجب حراما إذا  مبا ـخراآلى  الذي له حق احللف علنساناإل أن ىمث ال خيف

وهذا ،  له الثواب اجلزيلكان يوجب ذلك،  سبحانهله ً حتليفه تعظيماكتر إذا  ـجيب حتليفه يف هذا احلال

 السجاد اإلمامما فعله ك، ً الذي عليه احللف تعظيمانسانوهي عدم حلف اإل، س املسألة املتقدمةكع

  .  يف قصة زوجته اخلارجية)عليه السالم(

السلطان   إىلًمن قدم غرميا :)عليه السالم(قال  ،ياحلميد الطائ ما رواه عبد، ر�هكما ذى ويدل عل

مبنزلة خليل ّ إال مل يرض هللا له مبنزلة يوم القيامة ، � تعاىلًه تعظيماكمث تر ،حيلف أنه يستحلفه وهو يعلم

  . )١(الرمحان

   .جل هللا تعاىل ماله يف �بل ألك تر)عليه السالم( ألنه ،تباعهأواملراد جعله من 

  

                                                





٤٠٤

  

  ))احللف حبضور احلاكم((

بل يف الر�ض ، ما هو املشهورك ،م يف جملس قضائهكيستحلف احلان  أهل الالزم ):٢١مسألة (

انت ك إذا ماك، ان آخرك ليسمع احللف يف مًإنسا�يستنيب  أن له احلق يف  أو،عدم وجدان خالف فيه

م كم احلاكمث حي، مره غريه �األمر ؤيمنا يهإو، لهاك إىل االستماعى م علكوال يقدر احلا، ثرية كيالدعاو

القول بعدم الوجوب : حيث قال، كوظاهر املستند ذل، الثقات إليه  يقدمهااليتدمات حسب املق

  .  احتماالنً،أيضابل نقله عن التحرير ، ظهرأواالشرتاط 

 إىل ضفهمأاقض بينهم �لبينات و: مثل قوله سبحانه،  احللفأدلةنه املنصرف من �: ولاستدل لأل

 وغريمها مما ظاهره ،)٢(ميانواأل م �لبيناتكبين يقضأإمنا  :)يه وآلهصلى هللا عل(وقوله  ،)١(حيلفون بهى امس

  . املباشرة يف استماع البينة واحللف

، وال دليل يف املقام، خالفهى ما دل الدليل علّ إال ،ل شيء للنيابةك حتمل أصالة: الثاين على ويدل

مجاعة منهم بصحة االستنابة مع ى توويؤيده ف،  ممنوعىالظهور املدع أن ماك، ور بدويكواالنصراف املذ

  . ال دليل خاص يف املسألة أنه مع، العذر

  : املشهور يقولون �مرين أن ومما تقدم يظهر

 كن ميس�، ونه يف جملس القضاءك يف قبال عدم لزوم ،ون احللف يف جملس القضاءكي أن :األول

 حبضور ً مثال،ان آخركاملتقدمة يف م ىوحالفه �لدعإمث أراد ، مكر يف جملس احلكحالف املنإعن  ياملدع

  . مكنفس احلا

                                                







٤٠٥

  .يسمع �ئبه أن م احللف يف قبالكيسمع احلا أن :الثاين

  .ين غري الزماألمرال ك أن وقد عرفت

،  احللي والفاضالنكالقائل بذل أن منا احملققإ و،ال خالف أنه ىبل ال دليل عل،  يف املسألةإمجاعوال 

  . وتبعهم مجاعة

وال يستحلف (:  قال يف الشرائع، مواردكم استثنوا من ذلكونه يف جملس احلكائلني بوجوب القمث إن 

فحينئذ يستنيب ، وشبهه (من احلضور) املرض املانعكمع العذر ّ إال ،يف جملس قضائهّ إال ًم أحداكاحلا

 )عذارحد األاملمنوعة �و  أ،جممع الرجال إىل ذا املرأة اليت ال عادة هلا �لربوزكو، م من حيلفه يف منزلهكاحلا

   .ىانته

  . �لعسر واحلرجكواستدلوا لذل. كبعضهم نفي اخلالف يف ذلن إ :بل قال يف اجلواهر

  .زوال العذر وبني االستنابة إىل وقال بعضهم بتخيريه بني التأخري

 انك إذا  أنه ـونه يف جملس القضاءكروا من وجوب كحسب ما ذ ـ القاعدةى مقتض أن ىن ال خيفكل

 ،مل جتزّ وإال ، جازت االستنابة،مكايف ذهاب احل من عسر وحنوه ان حمذورك و،ان حمذور يف التأخريك و،عسر

ّ إال كوال يتحقق ذل، �الضطرارّ إال وظهورها يف جملس القضاء مل جيز اخلروج منه دلة سلم انصراف األولإذ 

  . قوال واالحتماالت ال وجه هلافسائر األ، �ذه الشروط الثالثة

ًا هو ّ وردًالم فيه دليالكال ألن ، بسبب النائبًم أحداكالم يف استشهاد احلاكومما تقدم يظهر ال

  .الم يف االستحالفكال

 إذا ماك، ويف غري جملس القضاء، ين االستشهاد واالستحالف بواسطة النائباألمرال كظهر جواز األو

خذ شهاد�ما أ أو ،خذ شهادتهأان آخر وكيف مً وشاهدا آخر ،خذ شهادتهأان فكًم شاهدا يف مكاحلاى رأ

   كذلكو، ن حمذور خارجيكمل ي إذا مك حق له احل،بنائبه



٤٠٦

 القضاء حكامم ملقلده العادل العارف �كذن احلاإقلنا جبواز  إذا ًخصوصا، يستحلف بواسطة �ئبه

  .ما مل نستبعده يف ما سبقك ،مكحي أن ًتقليدا

ما ك، م من الشهود شهاد�م بواسطة التلفون وحنوهك استعالم احلايف الزمان احلاضر يصح أن والظاهر

  . وهللا العامل، دلةطالق األ إل،يف رد اليمني من التلفون وحنوه ير واملدعكيصح استماعه حلف املن

  



٤٠٧

  

  فصل

  ير واملدعكيف ميني املن

  

  ))أحكام اليمني((

ن وقع إ و،مجاع عليها النص واإل وبعضها دل، بعضها ضرورية،يف اليمني قواعد عامة ):١مسألة (

  :خراالختالف يف بعضها اآل

  

  ))ًالبينة واليمني حتسم الدعاوي غالبا((

 م منكغلب ما تقطع بعلم احلا األويف قبال ،غلباألى عل الدعاوي تقطع �لبينة واليمنين إ :هااأحد

 إذا ماك، ل شيء كى�اء النزاع وااللتباس بدون بت علم إلك وما تقطع بتدخل احلا،مصدر حصلأي 

  . شهادة املرأة الواحدة يف الوصيةكن مل تسم بينة إو وما تقطع بقول أهل اخلربة، القتيل من بيت املالى ودأ

 .)١(تقوم به البينة أو تستبني  حىتكذلى لها علكشياء واأل: )عليه السالم(ومثلها داخلة يف قوله 

  .ن االستبانة يف قبال البينةإف

، مجاعبل عليه الضرورة والنص واإل، الفخ فيه وال إشكالفال ، تقطع �لبينة واليمني يالدعاو أن أما

  . كوقد تقدم مجلة من النصوص يف ذل

سنة ماضية من  أو ،ميني قاطعة أو ،دلةاشهادة ع: ثالثةى  املسلمني علأحكام :يب محزةأمثل رواية 

   .)٢(ىائمة اهلد

                                                







٤٠٨

م كم احلاك وقد حي،الطريق اثنان أن يأ ،ثباتالثبوت ال اإل أو ،ثبات مبثل الشياعاملراد �لثالث اإلو

 ،رض هلمااأل أن نفرانى ادع ًمثال، ذاكانت كن السنة املاضية ثبات بسبب علمه �اإل إىل لعدم االحتياج

ً �ر طرياأحدمها أ أو ،رض للثايناأل أن ن السنةإف، ًفعال حىي أخرواآل، حياءرادة اإلإ إىل حدمها سبقأألن 

  . مثلة من األكغري ذل إىل ،للثاين أنه ن السنة املاضيةإف، خر أخذهواآل

   .)١(حيلفون به يامس إىل ضفهمأاقض بينهم �لبينات و: ومثل رواية أ�ن

م �لبينات كبين يقضأإمنا  :)صلى هللا عليه وآله(قال رسول هللا ، وصحيحة سعد وهشام

  .)٢(ميانواأل

   .�تغريها من متواتر الرواإىل 

  

  ))البينة على املدعي واليمني على من أنكر((

  .  يف غري موارد االستثناء،ركنأمن ى واليمني عل ياملدعى البينة علن إ :الثانية

   .)٣(عليهى من ادعى واليمني على من ادعى البينة عل: مثل صحيحة احلليب ومجيل وهشام

  . من الروا�ت املتواترةكغري ذل ىلإ

خالف  ييدع ياملدع أن ر هو بسببكنأمن ى واليمني عل ياملدعى بينة علان جعل الكولقد 

 ياملدع أن من الواضح إذ ،ًيصح لالستناد ابتداء واحللف ال، ليهإون له مستند يستند كي أن  فالالزم،األصل

وفق ى حيلف علأنه ّ إال ً،اذ�كورمبا حلف ، ان حيلفكن إر وكواملن،  ذهاب �حلقوقكويف ذل، حيلف

احلق ى ويعط،  قولهكيرت أن البينة يمل يقم املدع إذا  أنهالقاعدةى ان مقتضكّ وإال ، وحلفه احتياطصلاأل

  ّ إال ،ركللمن

                                                









٤٠٩

 يوهذا وجه عقالئ، احللفى ر علكلزام املنإوجب أون له بينة كت أن ًحيا� بدونأ ين صدق املدعأ

  . )م به الشرعكم به العقل حكلما حك( فتأيت قاعدة ،يف سلسلة العللحيث إنه  ،يؤيد الدليل الشرعي

ى البينة يف مجيع احلقوق عل أن والعلة يف : يف جواب ابن سنان)عليه السالم(تب الرضا كفقد 

ى قامة البينة علإنه كوال مي، عليه جاحدى املدع ألن ،عليه ما خال الدمى املدعى واليمني عل ي،املدع

حوط حيتاط به  ألنه ،ياملدعى عليه واليمني على املدعى  وصارت البينة يف الدم عل،جمهول ألنه ،اجلحود

  . احلديث )١(املسلمون

  

  ))عدم اجتماع البينة واليمني((

  . عليهى حلف املدع ين بينة للمدعكمل ت إذا بل، مني عدم اجتماع البينة والين األصلإ :الثالثة

هذا :  مث قاللفهم بهامسي حت إىل ضفهمأتايب وكم بينهم بكاح: ففي صحيحة سليمان بن خالد

   .)٢(ملن مل يقم له بينة

   .كغري ذل إىل ،)٣(عليهى املدعى ن شاهد فاليمني علكن مل يإف: ويف مرسلة يونس

 علي ما تقدم يف بعض الروا�ت من أمرك، يف بعض الروا�ت من اجلمع بني البينة واحللفما أما 

  . لهفقد عرفت لزوم �وي، كً شرحيا بذل)عليه السالم(

بال  فايةكبل عن ال، ما هو املشهورك ،ان حق هللا احملضك إذا ر يف احلدودكاملنى حلف عل ال، نعم

   ، عليهمجاعردبيلي اإلبل عن األ، خالف يعرف

                                                









٤١٠

  . ًتا عليهكره املستند ساكوذ

   .)١(ال ميني يف حد: )صلى هللا عليه وآله(ويدل عليه النبوي 

   .)٢(وال ميني يف حد فالةكوال  وال شفاعة، ود �لشبهاتا احلدوادرؤ: ويف رواية الصدوق

، ن له بينةكومل ي ،هذا قذفين:  برجل فقال)عليه السالم(املؤمنني  رجل أمريى أت :يويف رواية البزنط

   .)٣(ميني يف حد ال: )عليه السالم(فقال  ،استحلفه: املؤمنني فقال � أمري

   .)٤(دوديستحلف صاحب احل ال: سحاقإويف رواية 

 فقال ي،على افرتنه إ : فقال له،رجلى  عل)عليه السالم(ًعليا ى  استدعًرجالن إ :سحاقإيف رواية و

 كلأ :ي للمستدع)عليه السالم( علي مث قال، ال: فقال ،افعلت ما فعلت:  للرجل)عليه السالم(علي 

   .)٥(ا عليه مينيم: )عليه السالم(قال ، يل هحلفأ ف،بينة ما يل: فقال: قال ،بينة

   .كغري ذلإىل 

، ودرء احلد �لشبهة، ف عن التتبعكخفاء وال فيه �لسرت واإلاألمر و،التخفيفى ويؤيده بناء احلد عل

احلدود تدرء ن إ كوقلنا هنا، وغريها تاب احلدودك ر� مجلة من الروا�ت الواردة فيها يفكما ذك، وغريها

  ًزيدا قتله  أن صاحبهى  قتيل ادعكان هناك فإذا ً،أيضات �لشبهات شامل ملسائل القصاص والد�

                                                













٤١١

يف ّ إال ،ركاملن إىل  مل يتوجه احللف،ن له شاهدكومل ي، ة فعليه الديًأخط أو ًعمدا فعليه القصاص

  . كورة هناكيفية املعهودة املذكمسألة القسامة �ل

ًخالفا ، كثرره األكما ذك، قذفما يف الز� والكون حلف كفقد ال ي، دمي� ولآلان احلق ك إذا مث

، ن حلف حد القاذفإف،  عليه الز�ىفيستحلف املدع، دمير يف املبسوط ترجيح حق اآلكحيث ذ للشيخ

وعن الدروس ، دون ثبوت حد الز�، حد القذف إىل ن رد وحلف القاذف فيثبت الز� يف حقه �لنسبةإو

  . �ت مع املشهوروبعض الروا ية القذفآيف الكتاب ن ظاهر كل، استحسانه

أما ، رواكما ذك ثبتت عليه الغرامةّ وإال ،ر مل يثبت عليه شيءكحلف املن إذا نعم يف اال�ام �لسرقة

  . تب اجلنا�تك يف موروتفصيل هذه األ، القطع فال

  

  ))مىت حيكم بنكول املنكر((

 إىل بعد رد اليمني أو ،ولكم مبجرد النكفهل حي ن مل حيلفإو، ر فهوكحلف املنن إنه إ :الرابعة

  . ما تقدم يف بعض املسائلك، قوالن ،وحلفهى املدع

  

  ))اليمني على البت أو نفي العلم((

قول من ى  علشكالوقد سبق اإل، العلم ينفى ون علكوقد ي، البتى ون اليمني علكقد ي: اخلامسة

  ً.البت دائماى ون اليمني علكي أن لزمأ

  : وهنا فروع

  ))احللف على اجلزم((

  . اجلزمى ر حلف علكنأف جناية أو قرض أو عليه ابتياعى لو ادع: قال يف الشرائع: ولاأل

 أو ان يثبتهك سواء ،البتى فعل نفسه فيحلف على ان حيلف علكن إ أنه الضابط: كوقال يف املسال

   ،المهكآخر  إىل ،ويطلع عليها يعرف حال نفسه ألنه ،ينفيه



٤١٢

  .سهنه فعل نفالم احملقق �كوعلل اجلوهر 

ثر ك بل املتعارف فيمن ي، فعل نفسهنساناإلى ًثريا ما ينسك إذ ً، وفرعاً ضابطةكما يف ذلى وال خيف

ثر ك إذا منه قبل نصف ساعةى ر اخلباز والبقال من اشرتك فهل يتذ،قلأ أو بعد ساعةى ينس أن عليه العمل

 أو بعض الثمننقده  أو ،من غريهأو  ابتاع منه أنه ى من �ئع وينسنساناإل يفرمبا يشرت، عليهما املشرتون

ومل  السهم لالصطيادى رم ألنه ،زيد وهو ال يعلمى عل جىن أنه عليهى قد يدع أنه ماك ،ًامالكعطاه الثمن أ

  .  يف القرض وحنوهكذلكو ، أم الًإنسا�صاب أ أنه يعلم

ى حلف علّ وإال ،اجلزمى ر حلف علكن تذإف، ًعليه شيئاى ادع إذا  أنهالقاعدةى مقتضن إ :واحلاصل

  . المهم يف بعض املسائل السابقةك يف شكالهذا اإل إىل ملاعوقد تقدم اإل، العلم ينف

  

  ))إذا ادعى على ميت((

فيه كبيه امليت مل يتوجه عليه اليمني ما مل يدع عليه العلم فيأى على ولو ادع(: قال يف الشرائع: الثاين

   .ىانته )ال يعلم أنه احللف

يسهل  ألنه ،البتى ثبات فيحلف علإان يف كن إف فعل الغريى ان حيلف علكن إو: كوقال يف املسال

النفي املطلق يعسر  ألن ،ال يعلمه أنه ىالنفي حلف على ان علكن إو، يشهد به أنه ماك، الوقوف عليه

  . سببهى الوقوف عل

فيه حينئذ كنه يإف، كيلكوى عليه قد قبض ما على ذا لو قال املدعكو(:  مع املنتًوقال اجلواهر مازجا

   .ىانته )ثبات �لبينةحنصر اإلاّ وإال ،ادعي عليهن إ نفي العلمى احللف عل

 ك �ن مربوط بذلإنسان إىل ىان توجيه الدعوكن كل، مربوطة �لغريى انت الدعوك إذا  أنهومرادهم

  : فله صور�ن، األول نساناإل

  . عليه العلمى املدعى عل ييدعي املدع أن :األول



٤١٣

  .يعلم أنه بدون ادعاء، ىصل الدعوأيدعي عليه  أن :لثانيةا

   .ىنفي علمه �ملدعى ر علكلتيهما حيلف املنكويف 

وقد مثل الشرائع مثالني لبيان عدم ، يطلب املدعي ال أن نه يعلمذبه حلف �كر كعلم املن إذا نعم

  . حي أو إىل ميت إىل ًون االدعاء ابتداء متوجهاكي أن الفرق بني

 يقد يدع ًمثال، عليهى ثر من املدعن األكن مل يإ و،ثرأى الدعوى يرتتب عل أن الالزم أن ى خيفمث ال

إذا  ألنه ة،كن له تركن مل يإو بيهأى الدين عل يوقد يدع، تهك�خذ من تر أن يريد ألنه ،بيهأى الدين عل

  . م من سهم الغارمنيكعطاه احلاأاعرتف الولد �لدين 

  . ًصالأى  فال جمال للدعوثرأمل يرتتب  إذا ماأ

  

  ))إذا ادعى على البهيمة((

تالف غريه حيث جيب الضمان � أو ًتلفت زرعاأ�يمته  أن عليهى ادع إذا :كقال يف املسال: الثالث

يضمن  إمنا ،ةيميضمن بفعل البه  الكواملال، ذمة هلا البهيمة ال ألن ،البتى قيل حيلف عل، ركنأالبهيمة ف

  . ًأيضا كمث نقل عن التحرير ذل، وهذا أمر يتعلق بنفس احلالف، �لتقصري يف حفظها

 وفعلها مبنزلة فعل ،لةن البهيمة لعدم شعورها مبنزلة اآلوعلله �، ًأيضاويف اجلواهر نقله عن القواعد 

  .ر�ا

  . ًأيضاردبيلي عن األ يكوهذا ح، شف اللثام عن بعضهم احللف عن نفي العلمكن عن كل

ويف ، ون الضمان عليهك ياألولففي ، ونكوقد ال ي، يف حفظ دابتهً  مقصرانسانون اإلكقد ي: أقول

  .دون الثاين إليه  منسوباألولالتلف يف  أن  لوضوحكوذل، ون عليه ضمانكي الثاين ال

، ضرت به أدابة زيد أن املتضرر ييدع أن وعليه فليس املهم، ور يف �ب اجلنا�تكوهذا مبحث مذ

   ييدع أن بل املهم



٤١٤

ان ك كذلى ن له بينة وادعكن مل تإو،  �لبينة فهوكثبت ذلأن إف،  قصر يف حفظ دابتهًن زيداأ

 علمأال  ن قالإو، ر التقصري وحلف مل يضمنكنأن إو، ن اعرتف �لتقصري ضمنإف، عليهى  مع املدعاألصل

  .مالعل ينفى حيلف عل أن نعم الالزم،  عدم ضمانهاألصلى ان مقتضك ،ين مقصر أم الأهل 

  : هذا فصور املسألةى وعل

  . ون الضمانك وي، الدابة فرط يف حفظهاكمال أن �يت املدعي ببينة أن :األوىل

دابته  أن ذا اعرتف، إون الضمانكعليه �لتفريط ويى  ويعرتف املدع،ون له بينةكال ت أن :الثانية

  .  جديدةأدلةنزاع و إىل تاج حيك فذل،عدم العلمى ادع أو كر ذلكنأ إذا أما، املدعيى وردت الضرر علأ

  .  وال ضمان عليه،العدمى  وحيلف عل،عليه �لتفريطى ال يعرتف املدع أن :الثالثة

 القاعدة هنا ى ومقتض،عدم العلمى  وحيلف عل،علمأال : عليهى يقول املدع أن هي الثالثة: الرابعة

  . وهللا العامل، ًأيضاعدم الضمان 

  والظاهر،ورة يف مبحث اجلنا�تكوروا�ت مذ، ً�ارا أو ًتالف ليال اإلالم �لفرق بنيكمث يف املسألة 

  . هط وعدميلتفرل �بع كذلأن 

  

  ))ادعى املشرتي على املوكلإذا ((

ن إ :ي فقال له املشرت، ليقبض الثمن ويسلم املبيعًيالكلو نصب البائع و(: كقال يف املسال: الرابع

  :  فوجهان،نت تعلمأحلبس وبطل حق اأذن يف تسليم املبيع وأ كلكمو

  .فعل الغري ينفى حلف عل ألنه ،استيفاء الثمن إىل نفي العلم ويدمي احلبسى حيلف علنه إ :أحدمها

   .ىانته )املبيعى يثبت لنفسه استحقاق اليد عل ألنه ،البتى حيلف علنه إ :والثاين



٤١٥

 فهو ،كفي ذلك وي،ي العلمنفى حلفه عل يفكيّ وإال ،البتى علم العدم حلف عل أنه الظاهر: أقول

لف كمل يّ وإال ،ان له احلقكأقام البينة  إذا نهإأمره بقبضها ف أنه مانة فجاء من يدعيأودع عنده أ إذا ماك

  .كال يعلم بذل أنه حيلف أن يفكبل ي، عطاء وال حيلف بعلمه �لعدممني �إلاأل

 ما�تتودوا األ أن مكن هللا �مرإمثل  أن  إىلضافة�إل، كم �حللف منصرفة عن مثل ذلك احلأدلةو

ًما يقينا وجدانياإ، ًونه أهالكمن يتيقن  إىل داءيشمل لزوم األ ،)١(أهلهاإىل  ًما يقينا تنزيلياإو ً  أن  ومل يثبت،ً

  . ًأهال ي املدعكوجيعل ذل ياملدع إىل هاءعطاإاذب يربر ك أو صادق ين املدعمني �جمرد عدم علم األ

ويدل ، ان احلق معهكحلف  فإذا ي،املدعى فالالزم رد اليمني عل، به  ال اعتبارهذا اليمني: يقال ال

مثل قول الصادق ،  العلمىون احللف علكهذا اليمني ال اعتبار به ما يظهر من الروا�ت من لزوم  أن ىعل

الرجل ال يستحلف :  بصرييبوخرب أ ،)٢(علمهى عل ّالإال حيلف الرجل :  يف خرب هشام)عليه السالم(

   .كغري ذل إىل .)٣(علمهى عل الإ

ال حيلف  أن حاديثاملراد مبثل هذه األ أن وقد تقدم،  مل حيلف بدون العلمًأيضاهذا : نه يقالأل

  . ما تقدمكويؤيده روا�ت القسامة وغريها ، ال يعلم أنه حلف إذا يقبل منه ال أنه معناها أن ال، ًاذ�ك

  

  ))إذا ادعى البائع العجز((

:  وقال للمشرتي،حدوث عجز عنهى لو طولب البائع بتسليم املبيع فادع: كقال يف املسال: مساخلا

  بيمينه وجوب  ييستبق ألنه ،البتى  قيل حيلف عل،نت عامل بهأ

                                                









٤١٦

  . متعلقه فعل الغري ألن ،العلم ينفى وحيتمل احللف عل، ليهإتسليم املبيع 

ن مل يعلم إ و،البتى ذبه حلف عل كين علم املشرتإفّ  وإال،قامة البينة فهوإن البائع من كمتن إ :أقول

ى ما هو مقتضك، بدله أو  أخذ من ماله مثلهن أىبإف، لف البائع �لتسليمك في،نفي العلمى ذبه حلف علك

  . القاعدة

  

  ))لو ادعى �نه أخوه يف املرياث((

 فاملرياث بيننا كخوأ� أ: فجاء آخر فقال، مات عن أب يف الظاهر لو(: كقال يف املسال: السادس

  . )نفي العلمى ًوحيتمل قو� حلفه عل،  بينهماةخوة رابطة جامعاأل ألن ًأيضاالبت ى  حيلف عل: قيل،ركنأف

وال ، نفي العلمى ن يعلم الوارث صدقه حلف علكالشاهد ومل ي يمل يقم املدعن إ السابقةكهي : أقول

  .كحق للمدعي حينذا

جها وهي صغرية به ومل تعلم ّ�ها زوأ أن ىادع إذا ماك، من هذا القبيلل مثال كورة كمثلة املذومثل األ

 أو ،خوها من الرضاعة فال حيق له زواجهاأ أنه ادعت أو ،يله زوجها له وهو ال يعلمكو أن ادعت أو ،هي

غريها من  إىل ،�ذا املال لهى أ�هم أوص أن ىادع أو ،يله �عكو أن ىادع أو ،ل �عهكاملو أن ىادع

 وقد تقدم اخلرب ،رث واجلنا�ت وغريهااح واإلكعامالت املختلفة يف خمتلف أبواب املعامالت والطالق والنامل

   .ياملدعى مرأة تزوجها وال يعلم صدقه ال يسمع دعوارجل زوجية ى دعن إ أنه ىالدال عل

فيه  يفكي ه الوجى  اعتبار اجلزم يف اليمني علإطالقوقع الناس يف الوهم أالذي ن إ :قال يف اجلواهر

  . عليهى فعل املدعى ان متعلق الدعوك إذا نفي العلم

  . فعل نفسه حىتى  قد ينسنساناإل أن قد تقدم: أقول

  

  ))ذكر السبب وعدمه((

  ى �ن مورثه أوصى يربز املدعي الدعو أن ال فرق بني أنه الظاهر: السابع



٤١٧

بدون  ،ن هذا املال يلإ :يقول أن  أو،لمنفي العى فاية حلف الوارث علك يف ً،ن هذا املال له مثال�

  .عطائه للمدعيإاف يف عدم ك كنه ال يعلم بذلن حلف الوارث �إف، ر السببكذ

ن مل يشمله إو، ه شامل لهإطالقن إف ،عليهى املدعى ن اليمني علإ: ويشمله ما يف بعض الروا�ت

 أنه صدق، علمأال : وقال، كعلم بذلي أنه عليهى ادع إذا نعم، خريف بعض الروا�ت األ) ركاملن (لفظ

  . كذل إىل ملاع وقد تقدم اإل،ركمن

  

  ))لو ادعى غصب الدار منه((

ما ك، غصبها منه أن ركين أن ركصح للمن ،ًمثال قد غصبت هذه الدار مين :يلو قال املدع: الثامن

  .هعم من دعواه الشامل له ولغرير األكين ألنه ً،ر استحقاقه عليه شيئاكين أن يصح له

ون كي أن يف اعرتافه ال جيب أن ماك ،يجييب حسب ما قاله املدع أن جيب عليه أنه وال دليل

 طالق إل،ك عليه بشيء بعد ذلىمل يطالب املدع، كهي ل: فقال، بل لو قال غصبت مين، حسب دعواه

  . لهقرار اإلأدلة

 ً اقرتض من زيد دينارا مث ردهًمثال ،العامني قرارهذا اإل أو ،اركناإل قصد مبثل هذا يان للمدعكورمبا 

 ،البينة إىل ً انقلب مدعيا واحتاج،ديتهأ ينكنعم ل :ن قال املدعيإ فً،اقرتض منه دينارا أنه زيدى فادع ،إليه

عليه عن اجلواب ى  ولذا يضرب املدع، حيلف و�خذ الدينارًراكمن يون املدعك في،ال بينة له أنه واحلال

  . مثلة من األكغري ذل إىل ، يؤخذ �جلواب اخلاصاجلواب العام لئال إىل اخلاص

 فال يقر ،نه غصبه منه طالبه �لنتاج لو اعرتف يف املثال الثاين �ً مثال،الم يف االعرتافكذا الكو

ًنتاج له انقلب مدعيا  ال أنه ىادع فإذا ،نتاج له ال أنه  واحلال،ال يطالبه �لنتاج  حىتهنه لبل �، �لغصب

  . ًمثاليف بعض الصور 

   إشكالوال خالف وال (: ًمازجا معه اجلواهر ولذا قال يف الشرائع



٤١٨

ًسببا خاصاى انت الدعوكن إو، نفي االستحقاقى ار احللف علكنمع اإل يفكي أنه يف  �يت ألنه ،ً

 بل رمبا ، خالفهدلة بل ظاهر األ،اعتبار اخلصوصية يف اجلوابى  وال دليل عل،ًونه عاما هلاكلى الدعوى عل

   .ىانته )لف غريهك فال يكون له غرض يف اجلواب بذلكي

رت كنأو�ا زوجته فى كادع إذا ماك ،ان التالزمك إذا ًر خاصا صحكنأًعاما فى س �ن ادعكولو انع

 مع لزوم ،ًارا ملا ادعاهكنإليس  ألنه ، مل ينفعًرت الدوام مثالكنأ إذا ماك ن تالزمكمل ي إذا ماأو، الدوام واملتعة

  . اركنواإلى بني الدعوالتطابق 

يلزمه   ال،غصب ومل استأجرأين مل جاب �أ ف،ًجارة مثالإ أو ًعليه غصباى لو ادع أنه ومما تقدم ظهر

ليس له من قبل  أن حيلف أن فله، دلة األإطالقصل و لألكوذل، وفق اجلواب الذي صدر منهى احللف عل

  .حق فهو شامل هلما ولغريمها ياملدع

مل جيب  ألنه ،طبق اجلوابى ون احللف علكي أن حيث أوجب )رمحه هللا(  الشيخعن يكًخالفا ملا ح

  .احللف عليهى به وهو قادر عل الإ

ى ن ظهور قدرته علوأجاب اجلواهر عن دليل الشيخ �، وما استظهر�ه هو الذي اختاره الشرائع

  . يناألمرالتالزم بني ى ي دليل عل أذإ، كلزامه بذلإ ياحللف عليه من جوابه ال يقتض

 كفهل له حق يف ذل، مل يغصب أنه ىحيلف عل أن  وطلب منه،ًعليه حقا بقول مطلقى ولو ادع

ال دليل  إذ ،الظاهر ال ،الغصب الذي هو فرد من أفراد احلق يحيث ينفي مطلق احلق ينف ركاملن أن �عتبار

   .يطبق استدعاء املدعى احللف على ر جيرب علكاملن أن ىعل

  .يما طلب منه املدعكحيلف  أن  فلهكر ذلكنشاء املن إ نعم

   أن فتحصل



٤١٩

ً عليه عاما وطلب حلفاى وهي ما لو ادع،أربعالصور  ًعليه عاما ى  وما لو ادع،سك و�لعً، خاصاً

  . خاصني فهي واضحة أو ا�ك أما صورة التطابق بني االدعاء واحللف عامني ،سك و�لعً،وحلف هو خاصا

ى ما ادعك، خرار اآلكنعليه أحدمها وحلف �ى  عملني متالزمني فادعا�كن صورة التالزم � نعم

وحدة مصب االدعاء ى العرف ير ألن ،ال �س �ا أنه الظاهر، ر تقريبه من الناركنأأحرقه ف نهأعليه 

  . اركنواإل

ما إو ًما مالزماإما أعم وإون مصب احللف كي أن اركناإلى الالزم يف احللف عل ن أومما تقدم ظهر

  . س االدعاءنف

  

  ))لو ادعى املنكر اإلبراء أو اإلقباض((

: فقال ، استقرضت مينكنإ :ين قال له املدع� ً،قباض مثالاإل أو براءر اإلكاملنى لو ادع: التاسع

وانقلب ى صحة الدعوى ر علكقر املنأفقد  ،كما أشبه ذلأو   املالكليإرجعت أ أو تينأبرأ كنكل نعم

ّ وإال ،فهو هأبرأ ياملدع أن  أو،قبضهأ أنه ىقامة البينة علإر كن املنكمت فإذا ً،عيار مدكاملن وًراكمن ياملدع

  . وهذا هو املشهور بينهم،بقاء االستحقاقى عل يحلف املدع

ن ادعاء كمل ي إذا أما، قرارفيه اإلكان االدعاء يف املال مما يك إذا هو فيما إمنا كذل أن ن الظاهركل

ًنت مضطرا مثال كىنكنعم ل: فقال، ه �اءادعت ز� إذا ماك، أكثر أو مرتنيىل  إقراراملال مما حيتاج اإل  أو ً

  . الم السابقكاملهر ال إىل مرة �لنسبة هإقرارفاية كويف ، اتإقرار أربع إىل حتياجه القرارمل ينفع اإل، ًمشتبها

 ما جازك ،حقه �ق أن ىعلي حيلف املدع أن  جاز،املالزمى  حيث عرفت صحة احللف علكمث إن

نه مل حيدث أحقه �ق و أن ىن حلف علليهما �ى كولو حلف عل ،مل يقبض احلق أو هءنه مل يربأ حيلفأن 

  . دكان آكمسقط 



٤٢٠

  

  ))مشول قاعدة اليمني والنكول لكل األبواب((

ى ويقضي عل، فيه يتوجه معه اليمنيى ل ما يتوجه اجلواب عن الدعوك(: قال يف الشرائع: العاشر

   .ىانته )احكالعتق والنسب والنكول كه مع النر بكاملن

وهي ، ركاملنى تعيني املواضع اليت يثبت فيما احللف عل إىل ليةكأشار �ذه ال(: كوقال يف املسال

 قرارصحيحة يتعني عليه اجلواب عنها �إلى ل من يتوجه عليه دعوك أن وحمصلها، تقتضي تعيني احلالف

 عليه به مطلقاى ل يقضكذا نإو، ر حيلف عليه ويقبل منهكأن فإذا ،لزم بهأ حبيث لو أقر مبطلو�ا ،اركنواإل

يالء والعتق والوالء والنسب والرجعة والفيئة يف اإل اح والطالقك النك فيدخل يف ذل،مع حلف املدعيأو 

   .ىانته )وغريها

صلى (قوله مثل ،  لداللة النصوص العامة واخلاصة عليهكوذل، مجاع اإلكذلى املستند على وقد ادع

   .، إىل غريه)١(ميانم �لبينات واألكقضي بينأإمنا  :)هللا عليه وآله

لزم ًان حيا ألكن إو: قال أن  إىل،ن مل حيلفإن حلف فال حق له وإف: املتقدمة يومثل رواية البصر

  . كغري ذل إىل ،)٢(يرد اليمني عليه أو ،احلق أو ،اليمني

  ً.بعضا أو ًالكر االدعاء كين أو ،يقول املدعي عليه ال أعلم أن ال فرق بني أنه وقد ظهر مما تقدم

اعرتف  فقد، ًدينارا مثن ما بعته يل طلبينت نعم :فقال، �هإ كقرضتأًارا حيث  دينكطلبأ: ولو قال

ًعطاه دينارا �نياأ�ا  قرأن إ حالهى على الدعوى  وتبق،�لدينار ن مل حيلف إف، ر لزم عليه احللفكنأن إو، ً

  ضى ق

                                                







٤٢١

  .يمع حلف املدعّ وإال ًافياكجعلناه  إذا عليه به 

ن كومل ي، مدعي البيعى م علكم احلاك مل حي،ً دينارا غري ما استقرضتهكطلب منأال : ولو قال املدعي

ليس  ألنه ى،فكعطاه الدينار وأره عليه يف القرض كال حق ملن أنه البيع ين علم مدعإف، رهكعراض من منإ

ان كن احيق له دينار أنه البيع ين علم مدعإ و،وصلهأوقد  إليه يصال طلبهإبل املهم ، ناريهم قصد آخذ الدي

  . ما هو واضحك ،سقطتهأقال ّ إال إذا ،يصاله الدينار الثاينإالالزم 

  

  ))استثناء احلدود من القاعدة املذكورة((

االستثناء ى ما نص علك ،غريهرها الشرائع وكالالزم استثناء احلدود من القاعدة املتقدمة اليت ذمث إن 

أراد رد بعض العامة  أو ،وضوح االستثناءى طلق القاعدة اعتمد علأن من أك و،املستند واجلواهر وغريمها

ى اليمني عل مثل، ال وجه هلذا املنع بعد مشول إذ ،بواب املزبورةر يف األكاملنى الذي منع توجه احللف عل

  . للمقام  عليهىاملدع

ل عليه بعدم استثناء كيستش  حىت، من هذه اجلهةطالقن قصد احملقق وغريه اإلك يفلم، انكيف كو

  . المه يف احلدود يف املسألة الثالثةكوسيأيت ، احلدود

  



٤٢٢

  

  ))ادعاء الدين على املورث((

  : أمور فالالزم يف املقام ،مورثهى الوارث بدين له على  علإنسانى ادع إذا ):٢مسألة (

  . مات املورث قدن إ :األول

  . ًهذا وارثه فعالن إ :الثاين

  . ً ماالكاملورث ترن إ :الثالث

  .املدعي يطلب منهن إ :الرابع

فتفصيل  ،العلم �لعدم أو ،ًمدعيا عدم العلم ن مل يعرتفإ و، فهوكل ذلك عليه بىاعرتف املدعفإذا 

  : الم فيه يف مثان صوركال

 ىالم املدعكثبات موته بطل إن املدعي من كن متإف، املورث مل ميتن إ : عليهىيقول املدع أن :األوىل

  . مل ميت أنه ىر علكن حلف املنكن مل يتمإو، عليه

نفي ى عليه على شاهد حلف املدع ين للمدعكمل ي فإذا ،ال يعلم موت املورثنه إ :يقول أن :الثانية

احللف  ا مطلقة تشمل حىت�أما تقدم ك ،عليهى املدعى واليمني عل النزاع لقاعدةى  وينته،علمه �ملوت

  . نه ال يعلمحلف � عليه يعلم �ملوتى املدع أن ياملدعى ولو ادع، نفي العلمى عل

  . ًونه وار�كعدم ى وحيلف عل، ً� لست وار�أ: عليهى يقول املدع أن :الثالثة

من جهة جهله ما إ، ًونه وار�ك نسانال يعلم اإل ًا ماثريك إذ ،ين وارثأال أعلم : يقول أن :الرابعة

ًفيه حمذورا  أن ما من جهة جهله هلإو،  الحتماله قرابة أقرب منه،نه الوارثما من جهة جهله �إو، �لقرابة

  أمثال ، رثمينعه عن اإل



٤٢٣

عليه �لقرابة ى علم املدع ياملدعى ن ادعإو، عدم علمهى ل تقدير حيلف على كوعل، رثموانع اإل

  . كنفي علمه بذلى  عل حلف،رثوعدم املانع عن اإل القريبة

 كترن إ أنه والالزم، البتى وحيلف حينئذ عل، ً ماالكاملورث مل يرتن إ :عليهى يقول املدع أن :اخلامسة

وترك  ان طلبه مائةك ًمثال،  غريهكمل يرت أنه ان البعض من جهةكسواء  ،يللمدعى يعط أن بعض املال

ى  حيث يعط،ن د�نه يطلبون مائتنيكلترك مائة مخسني، أو كان البعض من جهة تعدد الغرماء، كما لو 

  . ورة يف �ب املفلسكالقاعدة املذى ل دائن نصف طلبه علك

  . نفي العلمى وحيلف حينئذ عل، ً ماالكاملورث تر أن يعلم النه إ : عليهىيقول املدع أن :السادسة

  . تالبى فيحلف عل، ال يطلب امليت ياملدعن إ : عليهىيقول املدع أن :السابعة

  . نفي العلمى فيحلف عل، يطلب امليت ياملدع أن ال يعلمنه إ :يقول أن :الثامنة

ما مل يدع ، الوارثى ال يتوجه اليمني عل(: حيث قال ،الشرائعى  علشكالومما تقدم يظهر توجه اإل

 مورهذه األعدم أحد ى ولو ساعد املدعي عل، ً يف يده ماالكنه ترأو، والعلم �حلق، عليه العلم مبوت املورث

يف ى ثبت احلق والوفاة وادعألو  نعم، ال يعلم أنه فاه احللفك�حلق  أو عليه العلم مبوتهى ولو ادع، مل يتوجه

  .ى انته)القطعى  حلف الوارث عل،ًيده ماال

  : فيه نظر من وجوهذ 

  . ر�هاكما ذك، ةأربع أمورر كالالزم ذ أن ر ثالثة أشياء معكذنه إ :األول

  ظاهره سقوط ن إ فيه أن مع، )مل يتوجه يلو ساعد املدع(: قوله: الثاين



٤٢٤

 ال أنه ويورد عليه ً،أيضاما استظهره اجلواهر ك ،نياألولانتفاء العلم يف أحد ى �لتصادق على الدعو

  . لهى ات الدعوإطالقمع مشول ى وجه لسقوط الدعو

ال  أنه احللف ني يقابلهااألول يفى حيث جعل الدعو، وبني الثالث نياألولوجه للفرق بني  ال: الثالث

  . القطعى حلف الوارث عل يف الثالث يقابلهاى عودبينما جعل ال ،يعلم

ل كفليس ، رمبا ال يعلم الوارث �ملال الذي حتت تصرفه إذ )القطعى حلف الوارث عل(قوله : الرابع

  ً.ثرياكالتجار كالء كه الوأموالرمبا يتصرف يف  إذ ،من له مال يعلم به

يعطيه بقدر نصيب  أن فهل جيب عليه،  يطلبه من مورثه واعرتفًالوارث ماالى عل ياملدعى و ادعمث ل

والد أان للميت عشرة د�نري ومخسة ك ً مثالً،مساو� أو رثهإقل من أان الدين ك إذا بقدر دينه أو ،حصته

 ،يعطيه مخس الدينار  أو،يعطيه الدينار أن فهل عليه، حدهمأ واعرتف به ،ًاملدعي دينارا عليهى وادع

  :احتماالن

 عطاء الدينإ فالالزم دين أو �اى من بعد وصية يوص: قال سبحانه، رث بعد الديناإل أن من

  . ًوالأ

  .ل دينارين منه مخس الدين يف املثالك فنصيب ،رثل اإلكالدين منتشر يف  أن ومن

  .ضهرث بعد الدين شامل �موع املال ال لبعون اإلكن إف، قربأوهذا 

ما ك، ال يرث فال ربط له �ملال ألنه ،ليهإى رث مل يتوجه الدعوحد الورثة فيه املانع عن اإلأان كولو 

  .احملذور العقليكواحملذور الشرعي ، ليهإشارة تقدمت اإل

  . لوحدة الدليل فيهما،م الوارثكم وارث الوارث يف املسائل السابقة حكوح

 من، احتماالن ،كما قد يتفق ذلك املال لغريه من الورثة كترذا  إالوارث للمال إىل ىوهل يتوجه الدعو

فقد تعلق الدين �ملال الذي ، وهب أو عرضأورث و أنه ومن، به املايلى ال يرتبط �ملال فال ربط للدعوأنه 

   أو أما هبته، ليهإصار 



٤٢٥

سائر الورثة  إىل جوعوهل له الر، كوعليه فالالزم عليه التدار، والثاين أقرب، عراضه فال يسقط احلقإ

ان كّ إال إذا ونه مالهكخرجه عن أعراض اإل ألن ،الظاهر العدم ،�هإوهبهم  أو عرض عن املال هلمأالذين 

  . حق الطالب يف العني فله الرجوع

  .جاز له الرجوع يف هبته ،مما ليس له حق الرجوع ما أشبه أو انت هبة لغري ذي رحمكذا إو

 ألن ،ثبت طلبهأن إو عليهم شيء ين للمدعك مل ي،ه للورثةأموالحياته ان امليت وهب يف حال كولو 

منا للورثة حق إو، ًدام حيا ن يتصرف هو فيها ماانت هبة امليت مشروطة �كن إو، ً شيئاكامليت مل يرت

  .مات إذا التصرف

: وقال ،اتهوهب لنا يف حي:  ومل يقولوا، لنا هذه:قالوا ،ثبات طلبهإبعد  يولو اختلف الوارث واملدع

ن يقولوا من لفني �ك فقوهلم حجة ملا يف أيديهم وليسوا م،�م ذو اليد أل،ثباتاإل ياملدعى فعل، ثتموهوربل 

  . كين هلم ذلأ

  . وهللا العامل، ر اخلصوصيةكال يلزم ذ أنه وقد تقدم يف بعض املسائل

  



٤٢٦

  

  )) من أحكام الدعوى يف احلدود((

ذا قاله ك، ركاملنى وال يتوجه اليمني عل، دود جمردة عن البينةيف احلى تسمع الدعو ال ):٣مسألة (

  . ما اعرتف به غري واحدكبال خالف أجده فيه :  ويف اجلواهر، وغريهك وقرره املسال،الشرائع

  . كذلى  علمجاععدم اخلالف واإلى رامة ادعكويف مفتاح ال

 ر�ه يفكما ذك ،طلقأ إذا ًأيضاتعزير الى يطلق احلد عل إذ ،عم من التعزيراتأمرادهم �حلدود مث إن 

  .تاب احلدودك

صلى هللا عليه (فقد ورد يف الروا�ت جعل الرسول ، ن من احملتسبكما مل يى واملراد بعدم مساع الدعو

ً أخاه دمحما عينا له يف املدينة)عليه السالم( احلسني اإلماموجعل  ،)١(العيون) عليه السالم( اإلمام و)وآله ً ،

ان يرسل ك )صلى هللا عليه وآله(والرسول ، سبت عمل احملًسواق عامال بنفسه يدور يف األإلماماان كوقد 

  . ما تقدمكحوال الشاهد أصحابه لالستطالع عن أنفرين من 

ان خربه كلو  أنه ماك ، يف قبول شهاد�ماإشكالفال ، ان احملتسب نفرين عادلنيكن إف، انكيف كو

 ودقائق مورم من استخراج احلق بلطائف األكن احلاكن متإفّ وإال ،علمه ىم علكًموجبا للعلم اعتمد احلا

قول ى ن االعتماد علكفهل ميّ وإال ،ًثريا ما فهوك يف قضا�ه )عليه السالم( علي ان يفعلهكما ك ،الفحص

 أنه ىدعا فإذا ،استخبارا�مى ن يف االعتماد علما تعتاد الدول اآلك ،ورةكنه خارج عن القاعدة املذأو، الثقة

ًقرارا موجبا للحدود حده إقرأن إف، مكذائي استجوبه احلاكل يفعل احملرم اًفال�ى رأ ً .  

  نفسه �الستمرار ى ًان السرت خطرا علك إذا ،ليس املقام من السرت وحنوه أنه والظاهر

                                                





٤٢٧

يه سرته علحيث إن ، يزين أو يشرب اخلمر أنه احملتسبى  رأً مثال،غريهى  علًخطرا أو ،يف الغي

  .  السرت وحنوه منصرفة عن مثل املقامأدلةو، ًون مفسدا لنفسه ولغريهك مما ي،كيوجب استمراره يف فعل ذل

،  العني) السالماعليهم( واحلسني اإلمامو) صلى هللا عليه وآله(يؤيده جعل الرسول  أو ويدل عليه

مر جريح أى لري) عليه السالم(ًعليا  )هللا عليه وآلهى صل( وبعث الرسول ، بنفسهاإلمامدوران  إىل ضافة�إل

لعن : ضاعة للرعية حيث يشمله اللعن املشهورإعدم جعل احملتسب  أن  بل الظاهر،الذي ا�م مع مارية

  . كاملؤيدة لذل أو  من الروا�ت املتفرقة الدالةكغري ذل إىل ،)١(هللا من ضيع من يعول

عليه (وقد قال ، واملورد من االستبانة، ثقةه  ألن،م بقول العنيك فهل �خذ احلا،مل يقر إذا أما

 األمر الحتياج ،ال �خذ بقوله أو ،)٢(تقوم به البينة أو ،تستبني  حىتكذلى لها علكشياء واأل :)السالم

  . احتماالن،ن املخرب شاهد واحد أاألمروغاية ، الشهودإىل 

مع ، ليهم يعتمد عليهمإاضي ومن مري والوايل والقاألحيث إن االستيناس الفقهي  إىل قربأ :األول

  . مما يوجب االستيناسكغري ذل إىل ،ولدليل حجيته قول اخلربة، أية البنآوملفهوم ، �م واحدأ

  . التتبع والتأمل إىل  حباجةُواملسألة بعد، حيث يشرتط تعدد الشاهد، �ب القضاء إىل قربأ :والثاين

خرب فرد من الرعية أ فإذا هذاى وعل،  الدولةشؤونفعنوان املسألة يف املقام ال يرتبط ب، انكيف كو

بل ، ًروهاكً ادعاء مك ومل يعد ذلً،ان حسناكية العباد كً تعاو� يف تنظيف البالد وتز،م �لفساد واحملرمكاحلا

  ان من النصيحة � والرسول ك

                                                







٤٢٨

   . )٢(الدين النصيحة :بل يف بعضها،  روا�تكوقد ورد بذل ،)١(مام املسلمنيوإل

، ًتعزيرا أو ً مما يوجب حدا، حلرمة من حرمات هللاًاك هتإنسانى شخص على ادع فإذا ،انكيف كو

م كمل يوجه احلاّ وإال ،م مبقتضاهاكقامها عمل احلاأن إف، م منه البينةكطلب احلا ي،دمن فيه حق اآلكومل ي

  .ركاملن إىل احللف

بل ، املنصرف منها حقوق الناس أو اهرالظ إذ ،عن مثله ي الدعاوأدلة �نصراف كوقد استدلوا لذل

خفاء ن الروا�ت وردت �لسرت واإلو� ى،ق هو هللا ومل �ذن �لدعون املستحو�،  صريح مجلة منهاكذل

  . ف عن معائب الناس وعدم تتبع عثرات املؤمننيكوال

 إىل كعد ذلب يوال داع، تب الفقهيةكما يف مجلة من الك )صلى هللا عليه وآله(وقد قال رسول هللا 

هال  : عنده �لز�قراراإلى  علًملن محل رجال ،اجلواهر يما صدر عن بعض معلقك، تب العامةك إىل نسبته

  .كسرتته بثوب

) عليه السالم(املؤمنني   أمرياإلمامما أراد ك، عز عن االعرتاف صرف ما)صلى هللا عليه وآله(وقد أراد 

ًتالزما  أو ًنصا أو ً مما يظهر منه انصرافاكغري ذل إىل ،دودتاب احلك ر�مها يفكما ذك، صرف معرتف آخر

  .ن للمدعي بينةكمل تإذا  إليه يوجب توجيه اليمني  الإنسانى على ن الدعو�

فهو خارج عن ، الز�ى مل فيه الشرائط يف الشهادة علكمل ي إذا هم بضرب الشاهد احلدكأما متس

  . فراجع ،تاب احلدودك  يفك يف ذلشكالر�ه من اإلكما ذ إىل ضافة �إل،املبحث

  

  ))حق هللا وحق اآلدمي((

  أما  ،يدمآلحق هللا ا�رد عن حق ا إىل ان االدعاء �لنسبةك إذا لهكهذا 

                                                







٤٢٩

 ،�ا تسمعإفعن الشيخ يف املبسوط ، حد القذف كيدموبني اآل  احلق بني هللا تعاىلكذا اشرتإ

  .ن يف اجلواهر فيه قوالنكل،  وا�معكاملسال إليه ومال، واستحسنه الشهيد يف الدروس

حيلف ليثبت احلد  أن جاز: قال يف املبسوط فادعاه عليه، لو قذفه �لز� وال بينة(: وقال يف الشرائع

   .ىانته )ال ميني يف حد إذ ،إشكال وفيه ،القاذفى عل

  .ميدوترجيح حق اآل، ركنمن أى مثل اليمني عل، دلةات األإطالق األولوجه القول : أقول

  .اخلاصة �ملقام أو ، مجلة من الروا�ت املطلقة:ووجه القول الثاين

ميني  ال :تبناكوالنبوي املروي يف  ،)١(يستحلف صاحب احلد ال: )عليه السالم(قوله  :األوىلفمن 

  . غريمها إىل ،)٢(يف حد

عبد يب أ عن ،ملعمول به ا،ايف والتهذيبكاملروي يف ال ييب عمري و�لبزنطأ الصحيح �بن :ومن الثانية

فقال  ،ن له بينةكهذا قذفين ومل ت: فقال  برجل)عليه السالم(املؤمنني  مريرجل ألى أت: )عليه السالم( هللا

   .)٣(ميني يف حد ال: )عليه السالم(فقال ، استحلفه: املؤمنني � أمري

عليه (ًستدعى عليا ا ًرجالن إ :)عليهما السالم(عن أبيه ، عن الصادق، سحاق بن عمارإوعن 

قال مث ، ال: قال ،فعلت ما فعلتأ:  للرجل)عليه السالم(فقال  ،عليى افرتنه إ :جل فقالعلى ر )السالم

ما عليه : )عليه السالم( علي فقال، حلفه يلأمايل بينة ف:  فقال، بينةكأل: للمستعدي) عليه السالم(علي 

   .)٤(ميني

                                                











٤٣٠

   .)١(ا�م إذا يستحلف صاحب احلد ال:  قال،) السالمعليه( إىل علي بسنده، وعن اجلعفر�ت

   .)٢(ميان يف احلدودعن األى �نه إ ،)صلى هللا عليه وآله(عن رسول هللا ، سالموعن دعائم اإل

استحلفه  :وقال،  ببينةئقذفه ومل جي أنه رجلى على  ادعًرجالن إ ،)عليه السالم(املؤمنني  مريأوعن 

  .)٣(ال ميني يف حد: فقال ،)ليه السالمع(املؤمنني  يل � أمري

   .ورةكوقد تقدم بعض الروا�ت املذ

ى  افرتاهذن إ :املؤمنني فقال � أمري، �ه رجل برجلأ )عليه السالم(ًعليا ن إ :أما ما رواه اجلعفر�ت

   .)٤(فحلفه: قال، ال: فقال ، بينةكأل: )عليه السالم( علي فقال ،علي

  .األمربصيغة  أو ،صيغة املاضيب) فحلفه( أن فمجمل

 الشهيد إشكالف، ًوخرب الدعائم يصلح مويدا ،يوخرب اجلعفر�ت قو، نياألولحجية اخلربين ى وال خيف

  :يرد عليه ،وبوجود سهل بن ز�د يف الطريق، رسال رواية البزنطي �إلجهةم من كالثاين يف احل

  .وركذفال ينحصر الدليل �خلرب امل، سحاقإ وجود خرب :ًوالأ

  .مجاعصحاب اإلأمن حيث إنه ، عمري يف اخلرب أيب فاية وجود ابنك مبا عرفت من ً:و�نيا

  . �الجنبارً:و�لثا

  .جاللة قدرهى جازة مما يدل علإونه شيخ ك ل، يف سهل سهلاألمر �ن ً:ورابعا

  . مجاعنفسه من أصحاب اإل ين البزنط �ً:وخامسا

                                                











٤٣١

تنايف  مجيعها ال أو  هذه النصوصأكثرن إ :قد يقال(: جلواهر تعرف وجه النظر يف قول اكومن ذل

منا هو إو، المه ضرورة عدم ثبوت احلد فيه �ليمنيكبل ومن ، ا مسعته من الدروسمى ي عن الشيخ علكاحمل

 من اخلرب بطريق كاستفادة ذلى ودعو ،نه ما زىناملقذوف �ى له حق اليمني علأن ّ إال ،�لقذف احملقق منه

   .ىانته )شف اللثام ممنوعةكما يف كة وياألول

عدم ى لو طلب القاذف ميني املقذوف عل(:  قال،قول الشهيد فيه إىل )من الدروس (:شار بقولهأو

مل  إذا اليمني يف احلد يونف يدموهو حسن لتعلقه حبق اآل: قال، فالّ وإال ن حلف إ فيثبت احلد،جيبأالز� 

   .ىانته )يدمآيتعلق به حق 

  . قد عرفت تنايف النصوص لقول الشيخكنإ: ًوالأ النظر وجه: أقول

 ن الظاهر من الصحيح وغريهإف، ك ذلىالنص نف أن يرد عليه، احلد مل يثبت �ليمنين إ : قولهً:و�نيا

  .ميني يف حد ال: )عليه السالم(لقوله  فال معىنّ وإال ،كمثل ذل يينفأنه 

ال  إذ ،ام غري ظاهر الوجهشف اللثكنعم ما استفاده ، ًشيئاالم الشيخ ى كالدروس مل يزد علن إ ً:و�لثا

  . ولويةأ

  

  ))بناء احلدود على التخفيف((

ثبات إان معناه كتدخل فيه احللف  فإذا ،التخفيفى ه علؤًيؤيد عدم احللف يف احلد مطلقا بنامث إنه 

 )صلى هللا عليه وآله(الرسول ًمقاما دخل  ،بعد تتبع ما  عدم وجدانناًأيضاما يؤيده ك، بعض احلدود �حللف

ر كان لليمني مدخلية لتوفر ذكولو ، اوي املرتبطة �حلدكغريمها اليمني يف الش أو )عليه السالم( اإلمامأو 

  .ثرة الروا�ت الواردة فيهاك مع ،احللف يف �ب احلدود

  توا والذين يرمون احملصنات مث مل � :ظاهر قوله تعاىلن إ( :رامةكبل قال يف مفتاح ال



٤٣٢

القاذف ى بل يثبت احلد عل، ر الز�كمنى عدم اليمني عل )١(ة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدةربع�

 )جمرد القذف وعدم الشهودى نه رتب احلد علإ ف،ميني املقذوف إىل وال حيتاج، مبجرد القذف وعدم البينة

   .ىانته

ن مسعت إعن الشيخ ضعيف و يك فاحمل،لل حاى كوعل(: ًخرياأر�ه وغريه قال يف اجلواهر كأنه ملا ذكو

   .ىانته )اركنمن حيث االعتبار وقاعدة اإل يقونه إ شف اللثامكبل يف ، استحسانه عن الدروس

وينه كثر يف تأ ف،ان شريب مخرك أنه والدهى الولد على ادع إذا مثل ما، مث هل يشمل قول الشيخ

الم من جعل كالمه وكان املنصرف من كن إو، ماالناحت ً،مراضاأ أو ًورث له اختالالأاجلسدي ف أو العقلي

  .ك غري مثل ذلكاليمني يف احلق املشرت

ان ك إذا ب نقصه وتسمع دعواه ويغرم األ،ايةكهل ملثل هذا الولد حق الش أنه الم يفكبل يقع ال

ًونه انصرافا بدو� فقد كومن ،  عن مثلهدلةمن انصراف األ، احتماالن ً،للولد البينة مثال  الوالد �لولد ضرأً

  .�ذا العمل

 يوجب نقص كن ذلإ ف،ًثريا حاملةكمشت  إذا ماك، ضرت الوالدة ولو بعمل غري حمرمأ إذا ومثله

ًمحلت شيئا ثقيال أو ،الولد فال يبعد عدم الضمان ، ر مما يوجب محلها نقص الولدّكو�ا ذات سكأما مثل ، ً

 كضرار يشمل ذليف اإلى الفحون إ :يقالأن ّ إال ،اًون الولد �قصا ملرضهكبل ، مل تسبب النقصأل�ا 

  . دقأوتعمق ، أكثرتتبع  إىل واملسألة حباجة ،تاب اجلنا�تك الم يفكطرف من هذا ال إىل ملعناأوقد ، ًأيضا

  

  ))جر�ن اليمني يف �ب الغصب((

 ق هللا فيه حكيشرت أنه مع،  وال خالف يف جر�ن احللف يف �ب الغصب وحنوهإشكالال مث إنه 

   ،ًالغاصب حيث فعل حمرما يعزر إذ ،دميوحق اآل

                                                





٤٣٣

قد قامت  ألنه ،مكثبات مدعاه �لبينة أخذ الشيء من الغاصب وعزره احلاإمن  ين املدعكذا متإف

  .البينة بفعله املعصية

أو قلنا �لقضاء مبجرد ، فحلف ياملدعى ر ورد احللف علكن له بينة ومل حيلف املنكمل ت إذا أما

 ،غاصب أنه ىوال دليل عل، احلدود ترفع �لشبهات ألن ،ال تعزيرأنه ّ إال كثبت بذلإن فاحلق و ،ولكالن

م كال تالزم يف احل أنه ًرراك وقد عرفت م،عاص أنه ىومل يدل عل، عطاء املالإلزوم ى دل عل إمنا ن الدليلإف

  . بني املتالزمني يف اخلارج

  . فتستحق عليها املهرًرهاكز� �ا  أنه ادعت  أو،عليه السرقةى ادع إذا م ماكح ومنه يعلم

وهي ، فاملرجع بعد عدم البينة القسامة، ًجرحه مما يستحق الدية مثال أو عليه قتل ولدهى ادع إذا أما

  . تاب اجلنا�تك لناه يفصما فك، يف اجلرح يما جترك يف القتل يجتر

 ألن ،اوطيها مبا أوجب حترميه أو ،جرحهاو  أ،ضرار به بقتل دابتهعليه اإلى ما لو ادع ومما تقدم يعلم

ن مل تثبت اجلناية املوجبة للحد والتعزير إو ى، الدعوأحكامفيها  ي فيجر، من قبيل الضما�تكل ذلك

ل لزمه املال دون ك ولو ن،سقاط الغرمر السرقة يتوجه عليه اليمني إلكمن(: ولذا قال يف الشرائع، بدون البينة

 )ًذا لو أقام شاهدا وحلفك و،القولنيى  وال يثبت احلد عل،ظهرول وهو األكء �لنالقضاى ًبناء عل، القطع

   .ىانته

   .)١(ن شهودكمل ي إذا مل يقطع: )عليه السالم(قال  ،يف حد السرقة ففي صحيح مجيل

  . وهللا العامل ،تاب احلدودك  يفكالم يف ذلكر� تفصيل الكوقد ذ

  

                                                





٤٣٤

  

  )) نكرلو أعرض عن بينته وطلب ميني امل((

مل  إذا ،كله احلق يف ذل أن فالظاهر، ركعرض عنها والتمس ميني املنأانت له بينة فكلو  ):٤مسألة (

 حق موص أو ،حق يتيم أو ، ذهاب وقفكان يف ذلك ًمثال، هكنه تداركعراضه ذهاب حق ال ميإن يف كي

  .كذل إىل شارةما تقدمت اإلك ،ما أشبهأو 

م كاحل ألن ،ريد تقدمي البينةأال أقبل و: يقول أن كن له بعد ذلك يم حسب اليمني ملكم احلاكذا حإو

وقد  ًنفسه مظلوماى رأ إذا ًاستينافاى عادة الدعوإً قد عرفت سابقا احلق يف كنأ ّالإ، وال راد له قد ثبت

عرض عن أون حاله حال من كبل ي، أعرض بنفسه عن تقدمي بينته إذا  ليس فيماكن ذلكل، غصب حقه

  . هك�خذه من يد من متل أن حيث ليس له، اه يف الشارعلقأماله و

 رفالظاه، يقدم بينته أن ىحيلف رأ أن  وقبل،ركأعرض عن البينة والتمس ميني املن فإذا ،انكيف كو

ولذا رد الشرائع قول الشيخ وابن ، رادته عدم التقدمي موجبة لسقوط البينةإ أن ىال دليل عل ألنه ،كن له ذلأ

  . )قرب اجلوازوفيه تردد ولعل األ، ال: قيل( ،قبل احللف أي) ل له الرجوعفه(: دريس قالإ

و�ا من ك دلةبل ظاهر األ (:قال أن ىلإ) ن القطع بهكبل مي، بل هو الظاهر(: وقال يف اجلواهر

   .ىانته )لذي يتعلق بنحو حق اخليار وشبههاسقاط اإل سباب املقتضية ثبوت احلق فال يتصور فيها معىناأل

م كحي أن مكفهل للحا ،ما تقدمك عراضر فيما له اإلكعرض عنه وقنع بيمني املنأقام الشاهد فأولو 

م كحي أن م جيب عليهكن احلا �كل يف ذلكرمبا يستشأنه ّ إال ،كظاهر الشرائع واجلواهر ذل ،�ليمني

 ما الكينة علم تنزيلي وفالب ميانم �لبينات واألكبين يقضأ: )صلى هللا عليه وآله(ما قال ك، حسب املوازين

  ن احلق ًا علمه �كم حسب احللف �ركحي أن مكحيق للحا



٤٣٥

  من جهة رغبة املدعي،ًا للبينة القائمة عندهكم حسب احللف �ركحي أن حيق له  الكذلك ،يللمدع

 أو ، يريدامل أو ،سواء أرادا ،مكأراد احلن إ طبقهاى م علكقامت عنده البينة لزم عليه احل فإذا ، بينتهكيرتأن 

 :ر لهك مث قال املن،ركن له بينة وحلف املنكمل ت إذا يم حسب املدعكحي أن ما ال حيق لهكف، مل يرد أحدمها

حيق له   الكذلك ،ميان�لبينات واأل يقضأ: )صلى هللا عليه وآله(ًان خمالفا لقوله كّ وإال ،يم للمدعكاح

  .ن قامت لديه البينة أم حسب احللف بعدكاحل

ر الذين قد قرر الشارع كواملن ي عن صدق املدعكال خيرج بشيء من ذلنه إ( :ه لذا قال اجلواهرأنكو

  . )ل منهما مبا عرفتكامليزان ل

م مبا كثبت عند احلا أن عن دعواه بعد يتنازل املدع إذا م احلدك يف عدم رفع احلاإشكالال مث إنه 

ويدل عليه ، راد عفوهأ قلبه وّم قطع يده فرقكاوأراد احل، الطرف السرقةى على ما لو ادعك، يوجب احلد

 ر�ه يفكما ذك، )١()صلى هللا عليه وآله(ه يف املسجد مع رسول هللا ؤحديث صفوان الذي سرق منه ردا

 .وهللا العامل، م العفوكللحا أن كنعم قد استظهر� هنا ،تاب احلدودك

  

                                                





٤٣٦

  

  ))لو ادعى ما ينتفي به الزكاة((

،  قبل قوله بال ميني،اةكثناء احلول لينتفي عنه الزأبداله يف إصاحب النصاب ى لو ادع ):٥مسألة (

 كوذل، االتفاق عليه غري واحد يكبل ح، جده فيهأبال خالف : بل يف اجلواهر، ره غري واحدكما ذك

  . مل يعلم وجوده يمر وجوداة مشروطة �كانت الزك أن اة بعدك عدم تعلق الزصالةأل

دفعتهما  أو ،ال مخس علي أو ،اة عليكال ز أو ً،شهر مثالأليها منذ ستة حصلت ع: قال إذا ذاكو

ان االختيار كحيث جاز له الدفع أنه ّ إال ،األصلان خالف كن إوالدفع و، حيث جيوز له الدفع، ًمثال

صمت شهر  أو ،صليت: قال إذا ماكفهو ، الدفعى أقام الدليل علّ إال إذا أخذه منهى وال دليل عل، بيده

  .  حيث مل يطالب �لبينة،حججت أو ،انرمض

 أو ،الفقيه إىل يصالهإحيث يلزم ، )عليه السالم (اإلمامان سهم ك إذا ماك، ن له الدفعكمل ي إذا نعم

ه حسب إجازتال فائدة يف الدفع بدون  إذ ،دفعه حقيقة أنه ن تبنيإبل و، ه مل ينفع قولهجازتدفعه �

  .ضعهفهو من وضع احلق يف غري مو، املفروض

 ،كن له ذلقلنا � إذا ، املسلمنيشؤونبيت املال لسد  إىل ي بلزوم دفعهاسالمم اإلكقال احلا إذا ذاكو

  ).عليهم السالم(ه راد عليهم يوالراد عل،  فقوله قوهلم)عليهم السالم(م من قبلهم كاحلاألنه 

 كن قال لإف :) السالمعليه( علي من قول ،اةكتاب الزك ر�ه يفكاة ما ذك الزكويؤيد قبول قول مال

   .)١( فال تراجعه،ال قائل

  .الصحةى يدل عليه قاعدة محل فعل املسلم عل أو ،ما يؤيدهك

 )صلى هللا عليه وآله(ان يفعله الرسول كما ك ،صاحب احلقى ي علسالمم اإلكذا لو خرص احلاكو

    النقصان يف الثمرة املخروصةكاملالى فادع ،حسب ما يف بعض التواريخ

                                                





٤٣٧

بال :  ويف اجلواهر،ذا قال الشرائعك، اةكالزرع عما خرص عليه لينقص منه ما قدر عليه من الز أو

وال طريق ، ً واقعاك السابقة بعد احتمال ذلدلة لألكوذل، ًأيضاعليه  يكبل االتفاق حم، خالف أجده فيه

  . من قبلهّ إال فهو مما ال يعرف، ًثباته غالباإ إىل له

 وليس ،ذبهك يف كش إذا يفحص أن مكللحا أن ماك، ذبه مل يسمع قولهى كلقامت البينة ع إذا نعم

ل احلق الذي من كوله استيفاء  ،م ويلكاحلا إذ ،م الفحص بدخول البستان وحنوهكأراد احلا إذا له االمتناع

  .فساح ا�ال لهإًفالذي يراه صالحا يف مجع حق هللا وحق عباده يلزم ، مقدماته الفحص

 ،سلم بعد احلولأ إذا وجو�ا عليهى ًبناء عل،  قبل احلول ليتخلص من اجلزيةسالمي اإلالذمى ولو ادع

ن قاعدة جب أن الظاهر كل، عليه يكواالتفاق حم، عدم اخلالف فيه: ويف اجلواهر، كه بذلإقرارقبل 

الذمي شعائر  كولو تر، ه بعد احلولإسالمان كولو  سلم سقطت اجلزية عنهأ فإذا ، يشمله)١(مما قبله سالماإل

  .صلدينه مل جيرب عليها لأل

ًن متدينا �ذا الدين أصالكمل ي أنه ىما لو ادعأ ًان وثنيا مثالكبل ، ً قلنا  إذا  ليتخلص من آ�ر الذمة،ً

ما مل نستبعده ك،  بشروطسالمنف اإلك يعيشون يف ًأيضاان غريهم كن إو، تاب فقطكهل الن أثر الذمة أل�

  .م دليل شرعيكخالف ادعائه عند احلاى مل يقم عل إذا الظاهر القبول منهف، وغريه تاب اجلهادك يف

بسبب الطبيعة اليت هي  نبات شعر عانته بعالج الإ أن ى فادع، �لقتلًوماكسري حمان احلريب األكولو 

  .  للشبهة الدارئة للحدكوذل،  يف حقهًان حمتمالك إذا يقبل منه أنه فالظاهر، عالمة البلوغ

                                                





٤٣٨

، ال ميني يف حد أنه  ملا عرفت من،اليمني إىل ًخالفا ملن قال �حتياجه، لذي اختاره اجلواهروهذا هو ا

ى على دعو ألنه أنهكو، مع البينةّ إال ال يقبل أنه قربولعل األ، وللشرائع حيث قال يف قبول قوله تردد

  .  هلذه القاعدةًدع جماالي درء احلد �لشبهة ال أن  ملا عرفت من،الدليل إىل حتتاجى  والدعواألصلخالف 

حتقق البلوغ ى  متوقفة علقرارصحة اإل ألن ،يقتل ال أو ،قرارفهل يقتل لقاعدة اإل، �لغ أنه ىولو ادع

  .ان الظاهر الثاين لدرء احلد ولغريهكن إو، احتماالن ،قرارثبات البلوغ �إلإن كفال مي

 نه عاقلإو، غري �لغ أو �لغنه إ قله بلوغه وعكوكقول املش أن )الفقه(ر� يف بعض مباحث كوقد ذ

  . بهّ إال مكلعدم حتقق املوضوع الذي ال يتحقق احل، قراريقبل من جهة قاعدة اإل  ال،غري عاقلأو 

 ماك، م البلوغكعليه حى  جر،ته بعالجبنأ أنه  يفكشف عن عانته ومل يشكو، � �لغأ: لو قال نعم

افر كيعتقد ال حيث ال، مكأمام احلا ن ميينأكمبا يوجب العلم  أو ، �لبينةكثبت ذلأو ميين أنه ىادع إذا أنه

ان ك بل ولو ،ما يف دينه إىل ر �لنسبةكعن املنى ال يؤمر �ملعروف وال ينه أن لزام توجبوقاعدة اإل، حرمته

ما  أو نةالبي إىل نه حيتاجإالسن الذي هو عالمة البلوغ فى ادع إذا  أما،ًبواسطة يد زوجته مثال مىنأًمسلما و

  .اليمنيى ل هذه املوارد ال دليل علكويف ، مكيورث علم احلا

 حلمل فعل ،فالظاهر القبول بدون اليمني، ان بال منازعكما أشبه و أو خوتهأ أو بنوة الصغريى ولو ادع

 بروا من اعتبار الشياع يف النسكوما ذ، البنوة إىل  غاية املراد �لنسبةكر ذلكوقد ذ، الصحيحى املسلم عل

ولذا قال ، الصحةى فاملرجع قاعدة احلمل عل املسافرين والغر�ء إىل أما �لنسبة، انكماإل إىل يرجعإمنا 

   ،مع عدم املعارض واملنازعً  وفعالًالصحة قوالى املسلم احملمول على  يف قبول دعوإشكال ال: اجلواهر



٤٣٩

  . يديهم يف تطهري وغريهأيدي ما يف ًخصوصا ذوي األ

ولذا يتعامل ، ًأيضاافر كالصحة جار يف الى احلمل علن إ ،تابك� يف بعض مباحث الركقد ذ: أقول

 يتعامل معهم يف �ب كذلكو، جارة وغريها مع احتمال سرقتهم وحنوهامعهم يف البيع والشراء والرهن واإل

 ،)١(احكل قوم نكل: )عليه السالم(وقوله ،  السريةكذلى على بل قد جر، اح والنسب وغريمهاكالن

  .  من القواعد املنصوصة واملصطيدةكغري ذل إىل ،)٢(لزام مبا التزموا بهوقاعدة اإل

  

  ))فوائد مهمة((

مع جعل ما نزيده عليها ،  للفائدةًرها تتميماك�س بذ  فوائد مهمة نقلها اجلواهر الكر املسالكوقد ذ

   :)رمحه هللا(بني قوسني قال 

غري أهل  أن ىًبناء عل (،تاب لتؤخذ منه اجلزيةكمن أهل ال  أنهيمدع: )يفيما يقبل فيه قول املدع(

، تاب اجلهاد وغريهكلنا عليه يف كنا أشكن إو، ما هو املشهور بينهمك،  والقتلسالمبني اإل تاب خيريكال

، نصف درهمى النصارى وعل، ًاليهود درمهاى ن جعل الوايل علإو.  الثالثةموربني األ افر خيريكل كن إ وقلنا

 )عليه السالم( علي وقد وضع،  من غريهأكثرالغين ى جعل عل إذا ذاكو، قبل منهى من النصارأنه  ىفادع

   ).ما ورد يف اجلواهر والوسائل وغريمها فراجعك، ًاجلزية خمتلفا

افر �ملسلمة يوجب قتل كز� الحيث إن  (ًالز� �ملسلمة حذرا من القتلى  علسالمومدعي تقدم اإل

الز� حيث إن ، ن من الفحصكومل نتم، ن ذات قرابةك ومل ت،راهكن �كمل ي أنه ىدعا إذا ذاك و،افركال

  .)وبذات قرابة يوجب القتل راهك�

  ذا فعل سائر كو (ًفعل الصالة والصيام حذرا من التعزير يومدع

                                                







٤٤٠

   .)ها التعزيركالواجبات اليت يف تر

 يف غري كذلك األمرو (ةوطة �لنيعمال املشران من األك إذا يقاع العمل املستأجر عليهإومدعي 

ره كما ذك، يلكالتو إىل وال حاجة، طهره أنه ىفادع ً،مثال استأجره لتطهري ثوبه إذا ماك، املشروط �لنية

  ). فراجع تاب الطهارةك ر� تفصيل املسألة يفكوقد ذ، بعض الفقهاء

، ن هلما منازعكمل يإذا (، فيهل كيل فعل ما وكالو وأ، لف به من نفقه وغريهاكخراج ما إالويل ى ودعو

تاب كور يف ك مذشكالوجه اإل(،  فيهماإشكالى عل) اليمنيّ إال منياألى لزم اليمني لقاعدة ليس عل ّالإو

ن كمل ت إذا  وقبول قوهلما بال مينيشكالنا رجحنا عدم اإلكن إو، ويف غريها فراجع  املسألةكالة يف تلكالو

  .)خصومة ونزاع

 نه يقبل قولهإف (،قول مشهورى نز علكية الكو �زعه املستعري واملستأجر يف مل الدار لكمالى ودعو

  ). ور يف حملهك مذإشكالى  عل،نز له بدون اليمنيكالن إ

ن الز�دة مفرطة حبيث يظهر كن مل تإ (ارك ال لالحت،ن زادإللقوت و أنه حرز الطعامأمن ى ودعو

بل ينبغي ، ًالم ليس خاصا �لطعامكوال، بيع الزائدى رب علالمه ال جيكثبت  إذا نهإف، المهكمنها عدم صحة 

م الصاحل كاحل  وضعلإلمامن إف، أمام املسلمني مصلحة املسلمني يف بيعهاى رأ إذا شياءسائر األ إىل تعديه

 �نوية من أمورفهو ،  حسب املصلحةة دقيقأحكامنها كل، م املرور وما أشبهكمثل وضع ح، للمسلمني

ره الفقهاء يف �ب كما ذ فال يقال، تاب االقتصاد وغريهكر� تفصيله يف كما ذك، وها�ب الضرورة وحن

  ).شياء معينة من الطعامار خاص �كاالحت

  .)نه يقبل بال مينيإف (القول �لقضاء بهى ر علكول املنكوقول املدعي مع ن

  ومدعي 



٤٤١

  .)من قبل القاصد ّالإن القصد ال يعرف أل (عطاء الزائد عن احلق ال التربعإالغلط يف 

 أما دعواها ،�ن مصدقات يف فروجهنأل، األولفيحل هلا التزويج �لرجل  (صابةاحملللة اإلى ودعو

  .)احكالنى ال جترب عل إذ ،الم فيهاكصابة فال عدم اإل

 النص كذلى ما دل علك، �ن مصدقاتأل (املرأة فيما يتعلق �حليض والطهر يف العدة وغريهاى ودعو

 الصحة صالةأل، يقبل منها  بعد وقوعهما الًاح والطالق مثالكادعت ما يوجب بطالن الن إذا نعم ،ىوالفتو

نه ال يقبل منها حيث إف، يتزوجها الرجل أن انت مزوجة قبلك�ا أدعواها  ومنها، يقاعاتيف العقود واإل

  ).جابتها وقت العقدإن راضية عند ك�ا مل تإوقوهلا ، احكبطال النإتريد 

 يف هر� حتقيقكوقد ذ ،ولدهم أم ال أنه هم يفكخذته منهم عند شأالذي  (نه الولد أرظئال ىودعو

  .)تاب اجلنا�تك

، االعرتاف مرتني إىل ن ثبوت السرقة حباجةأل (يف املال ال) نه سارق� (ه مرةإقرارر السرقة بعد كومن

، ًأيضا اعرتف مرتني ثبت عليه القطع ذاإو، اعرتف مرة ثبت عليه املال فإذا ،تاب احلدودكر�ه يف كما ذك

  ).  مرة مثبت عليه املال بدون حلفقرارفاإل

ون املال كيثبت  ه الءادعا ألن نه يضمن املالإ (ن ضمن املالإو  ليسلم من القطعكهبة املال يمدعو

دعائه العارية ومثل ادعائه اهلبة ا،  واحلدود تدرء �لشبهاتً،ونه سارقاكه فهو يوجب شبهتنا يف ؤأما ادعا، له

  .)كوالوديعة وما أشبه ذل

ن إ أما، ركن انإثبت الز� املوجب للرجم �لبينة رجم ون إ نهإف (هقرارر موجب الرجم الثابت �كومن

  ). تاب احلدودكر�ه يف كما ذك، ر رفع عنه الرجمكنأ أو فريةمن احل مث فر هقرارثبت �

ن احلد ال إف (ا�ما يف حقهكمإمع ) ًماكح أو ًوعاموض (اجلهالة أو )يف الز� (راه فيهكاإل يومدع

  ه والناسي واجلاهل َركفامل، العامل العامدى عل ّالإيثبت 



٤٤٢

  ). ذا يف سائر اجلنا�تكو، ليس عليه حد، ركالز� يف حال السكواملضطر والغافل 

خته أخ مع ن وجود األإف، عم من الغريب والقريباأل (جنيب جمردينون مع األكومدعي الضرورة يف ال

 إذا يسمع دعواه إمنا نكل، مقابل الزوجني أو جنيب املثالن مراده �ألأكف،  يوجب التعزيرًأيضاجمردين  ًمثال

نه مل أك و،كما أشبه ذل أو غرقت يف السفينة أو ،لبستهماأ�ثهما وأسرق اللص  ًمثال،  يف حقهًان حمتمالك

  ). ًره سابقاكفاية ذكر االحتمال لكيذ

ر� كالم يف القذف وذكوقد تقدم ال (مدعيه بدون البينةى عدم مساع دعوى ًذف بناء علر القكومن

  ). تاب احلدودكتفصيله يف 

  ). ن عليه اليمني� ً خالفا ملن قال،نه أمنيأل (،رد الوديعة يف املشهور يومدع

  .)١()رمحه هللا( المهى كانته، تقدم العيب مع شهادة احلال يومدع

من االستبانة  أنه ولعل وجهه، ن مل يبلغ شاهد احلال حد القطعإو، ر العيبفله حق الفسخ خبيا

  . خلإ )٢(تستبني  حىتكذلى لها علكشياء واأل: )عليه السالم(حيث قال ، العرفية

  .المكبلغ حد القطع فهو خارج عن حمل ال إذا أما

  .غريها إىل ذن يف التصرفة واإلكشراالة والوالية والوصاية والكادعاء الوك ،ثريةكغريها من املوارد الإىل 

ولذا قال ، ورةكاليمني يف مجلة من املوارد املذ إىل  يف االحتياجإشكالانت خصومة فال ك إذا نكل

  أما مع اخلصومة املسموعة (: اجلواهر

                                                







٤٤٣

ل من قدم قوله لتوقف انقطاعها ك يف اعتبار اليمني يف إشكالورة فال ك املذموريف مجلة من هذه األ

  . )١()حيث ال خصومة ينبغي تصديق املسلم مع احتماله نعم، ًقطعاعليه 

  . ًأيضالوجود الدليل يف غري املسلم  أو ، لوحدة الدليل فيهماً،أيضابل قد عرفت وغري املسلم : أقول

ًان فعله حمرما ذا�ك إذا نعم ما  أو قامة البينةإ لزم عليه ،تصديقه مبجرد االحتمالى ومل يدل دليل عل، ً

واملفطر شهر رمضان و�ئع  شارب اخلمر والزاين والالئطكجاء �ملخرج ّ إال إذا حراماألصل أنه  ألن ،هأشب

ن أ و،نه مريض معذور عن الصيامأو، ال يعلم حرمة اخلمر والز� واللواط أنه ً مدعيا،كالوقف والقاتل وغري ذل

ً أيضال هذه املوارد كان يف كن إ و،زوجته ىعلى تعد ألنه قتله إمنا نهأ و،املورد من موارد جواز بيع الوقف

  . الم وتفصيلك

  

                                                





٤٤٤

  

  ))موارد ال ميكن رد اليمني فيها((

  . ن رد اليمني فيهاكمي ثالث مسائل ال(: املبسوط يكقال الشيخ يف حم ):٦مسألة (

 وشهد شاهد ،رجلى  فوجد يف روز�جمته دين علً، مناسباًميوت رجل وال خيلف وار� أن :أحدها

ن رد كن مل حيلف مل ميإ و،حلف سقط احلق فإذا ،مع ميينه فالقول قوله، ر من عليه الدينكنأ ف،كذلواحد ب

  . حيلف فينصرف أو يف فيؤدرتيع  فيحبس املدين حىت،اإلماماليمني الستحالة حتليف املسلمني و

، فالقول قوهلم ،كروا ذلكنأني وكللفقراء واملساى أ�هم أوص أن الورثةى الوصي على ادع إذا :والثانية

 والفقراء ،حيلف عن غريه أن ال جيوز يالوص ألن ،ن رد اليمنيكلوا مل ميكولو ن ى،ن حلفوا سقطت الدعوإف

 وقال ،موضع ضرورة ألنه ول ويلزم احلقكم �لنك حي: فقال قوم،منهم احللفى ني ال يتعينون وال يتأتكواملسا

  . يعرتفوا له أو له حيلفوا  حيبس الورثة حىت:آخرون

رجل ى ًالوصي دينا على وادع، أمره إىل رجل �لنظر إىل ىوصأ وًالمات رجل وخلف طف إذا :الثالثة

حيلف  أن ال جيوز ألنه ي،الوصى ن رد اليمني علكن مل حيلف فال ميإو ،ىن حلف سقطت الدعوإف، ركنأف

   .ىانته ) وهو الذي يقتضيه مذهبنا،م لهكيبلغ الطفل وحيلف وحي أن  إىل فيتوقف،عن غريه

، )السجن عقوبة مل يثبت موجبهاألن ( :ل عليهما بقولهكشأو، ينياألولر الشرائع املسألتني كوقد ذ

ى موجبها اقتضاء الدعون إ :وفيه(: اجلواهر قالأن ّ إال ،الشيخى  علشكال يف اإلكوتبعه العالمة واملسال

الم الشيخ الذي كور يف كفاحلبس املذ (:لقا أن ىلإ) داء بعد تعذر الرداأل أو ر اليمنيكاملسموعة من املن

   .ىانته )وافقه عليه الشهيد يف الدررس متجه

  ر كوذ، غريمها إىل ان شاهدان مل حيتجك إذا األوىليف املسألة : أقول



٤٤٥

والشاهد الواحد والدفرت ليس ، وما عليهم يف دفاترهم هلم تابة الناس ماكجمته من �ب غلبة الشيخ روز�

البت ى ن حلف علإف، لف حبفظ حقوق املسلمنيكامل ألنه ،م منهما فهوك قطع احلانإف، حجة شرعية

فاية حلف نفي العلم يف كان عدم العلم وكمإملا تقدم من ، ًأيضا يفكنفي علمه يى ن حلف علإو ى،فك

  .قطع النزاع

  .ن حلفهكمي لف وامليت الحيال وارث  أنه املفروض إذ ،ن رد اليمنيكن مل حيلف مل ميإو

م كم حكن علم احلاإفّ وإال ،ألمريعلمان � �ما الأ ،مكراد الشيخ �ستحالة حلف املسلمني واحلاوم

وارث من ال  ألنه ،مكره للحاكوذ. حلفهم إىل ن علم املسلمون شهدوا فال تصل التوبةإو، حسب علمه

  .املال يودع يف بيت املال ويصرف يف مصاحل املسلمني ألن ره للمسلمنيك وذ،وارث له

 ويف الثاين ظن بتضييع حق املسلمني ،هكتر أو حيلف  بني حبسه حىتاألمرن رد اليمني دار كن مل ميإو

  .األولفالالزم  ،الشاهد والدفرت يوجبان الظن ألن )ظن(منا قلنا إو ،جل حفظهم ألكالذي نصب احلا

خراج احلقوق  احلبس الستلإلمام أن تاب احلدودك ر� يفكوقد تقدم يف بعض املسائل السابقة وذ

  . واالعتبارى النص والفتو يف اجلملة كذلى ما دل علك ،احملتملة

جابة اإلى ل من ال يقدر علكامليت الدائن جار يف  إىل ورة �لنسبةك املذحكاماأل أن ومما تقدم ظهر

 كناانت هك إذا ،غمائه وما أشبهإزوال ى  عليه الذي ال يرجى واملريض املغم، وا�نون،الغائب املنقطعك

  .  الدفرت والشاهد الواحداألمروال خيص ، ي شاهدأ يفكوعليه ي، إنسانونه يطلب من كشواهد ل

ره غري واحد منهم كما ذى مبين علنه إ :وفيه، حيلف عن غريه أن الوصي له أن ركويف املسألة الثانية ذ

 اليت دلةاأل إذ ،هم حمل نظرالمك و،ًيسقط حقا عن غريه أو ، لغريهًحد ليثبت ماالأحيلف  أن جيوز ال أنه من

  استدلوا 



٤٤٦

ًظهورا فيما يراد به حق  أو ً واختصاص الروا�ت صرحيا،بعضهم  الذي ادعاهمجاع واإلاألصل�ا هي 

وال يتحقق شيء منهما ، قر �حلق يثبتأ أو ل عن احللفكن إذا ون فيماكي إمنا ن احللفوأل، احلالف نفسه

  .يف حق الغري

للراهن مل  أنه ًوأقام شاهدا ًرهناى لو ادعنه إ قول السرائرى  وفرع عل،ويف غريهذا استدل يف املستند ك

  . فالّ وإال ،حلف الراهن تعلق حق الرهانة بهن إ بل، حيلف أن ن لهكي

تقدير وجوده ى  علمجاعواإل،  ال يقاوم الدليلاألصل إذ ،ورةكضعف االستدالالت املذى خيف ال: أقول

من  ألنه ،والروا�ت الواردة يف حلف ذي احلق ال مفهوم هلا، ثله ليس حبجةوم وحمتمل االستناد منقول

بل وحدة ، مكها حمإطالقبل   هذا يف الروا�ت الصرحية وغريها ال ظهور هلا،مفهوم اللقب الذي ليس حبجة

) السالمعليه ( اإلماموقد أقام ،  حجيتهإطالقالبينة يف كون اليمني  كي تقض)ميانالبينات واأل(السياق بني 

انت كبل  لإلمامن كالدرع مل ت أن مع، ون الدرع لطلحة عند شريح يف القصة املشهورةى كالبينة عل

  . لورثة طلحة أو للمسلمني

، وغريهى ملصلحة املوص ييدع أن والقيم وحنوهم حيق له الوصي والويل واملتويل أن  يفإشكالذا ال كو

روا�ت البينة  أن  مع، بعد رد اليمنيًمدعيا وًراكة حلفه من يف صحشكالذا ينبغي عدم اإلكف، ويقيم البينة

غرار الظهور الذي ادعوا يف ى عل، كوبعضها ظاهرة يف ذل، بعضها نص يف ما يراد حق مقيم البينة لنفسه

  . روا�ت اليمني

 ان حمذور يف ثبوتك فإذا ،ين التالزمأمن  إذ ، من مصادرةأكثر فليس ،خلإ )ن احللفوأل(: أما قوله

  ،  احللفأدلة إطالقن مانع عن ك مل يقرارالشيء �إل



٤٤٧

 أو ان لهكسواء ، يقبل قوهلما أنه شؤوندارة الإوالقيم للصالح و يوضع الوص معىن أن  إىلًهذا مضافا

  . عليه

 حمل )امليتى مها �لدين علإقرارال يقبل  إذ ،وال حيلف الوصي والقيم( :قول القواعد أن ومنه يعلم

  .نظر

ان يرتبط ك إذا ًيسقط حقا عن غريه أو ،ثبات مال لغريهحيلف إلنسان أن جيوز لإل أنه ألقوىاوعليه ف

  . كما أشبه ذل أو وصاية أو الةكو أو  احلالف واليةنسان الغري �ذا اإلكذل

  .نه خارج عن حبثنا هناإف، الم العالمة يف الرهن فال يهمنا التعرض لهكأما 

 إذا حيلف نفس الفقري ملاذا ال أو ،ليهكم الشرعي ووكاحلاكالفقراء حيلف ويل  أن نكيتم مث ملاذا ال

ًان منحصرا يف عدد قليل فرضاك  احلال منحصرة كان الفقراء ذلكو، لفقراء بلده حال موتهى أوص إذا ماك ،ً

  . ًيف ثالثة مثال

ما  أو كان ومل يشتك أو ،ن له وصي خاصكمل ي إذا نفس الفقراءكى اشت إذا ما ر يعلم حالكومما ذ

 ،ىعدم العلم انتهى ل الوارث وحلف ولو علكن نإ ف،شاملة للمقامى  الدعوأدلةن عموم إ ف،كأشبه ذل

  . الفقراء أو الوصي إىل ردت اليمني ّالإو

فال وجه ، املدعيى بعد رد اليمني عل أو ،ولكم مبجرد النكاملقام من مصاديق موارد احل أن مث الظاهر

  . ةياألولخراجه عن القاعدة إل

 حمل ً)ان وجهاك ن مل يقل به يف غريهإو ولكولو قيل هنا �لقضاء �لن(: كقول املسال أن ومنه يعلم

  . خراجه �خلصوصإى ال دليل علنه إ :ولذا قال يف اجلواهر، �مل

 مث، حيلف و�خذ املال ملصلحة الطفل ين الوصإف، ر�ه يف املسألة الثانيةكويف املسألة الثالثة �يت ما ذ

جتديد  إىل حيتاج ل الكاملو أن ماك ى،جتديد الدعو إىل حيتاج ال أنه فالظاهر مل حيلف وبلغ الطفلذا إ

  ى الدعو



٤٤٨

سقطت ّ وإال ،ن حلف أخذ احلقإف، ال أو ،قول الشيخى عل حيلف أنه  يبقي،م واحدك�ما يف حأل

   .ىالدعو

 أو  العني املرهونةك استمالإنسانيريد  أن مثل، شباه املسائل الثالثأالم يف كمما تقدم يعرف المث إن 

املخاصمة ى  علكوال يقدر املال، ك�ا للمالأوليه  أو كيل املالكو يفيدع، ما أشبه أو املعارة أو املستأجرة

حق ، شاهد يل والويلكن للوكمل ي إذا نهإف، ر من بيدهكوين، ما أشبه أو جنون أو طفولة أو أغماء أو لغيبة

وهللا ، كغري ذل إىل ،كخذا امللأحلفا و يل والويلكالو إىل  اليمنيّمل حيلف وردفإذا  ،حيلف من بيده أن له

  . العامل

  



٤٤٩

  

  ))هل تنتقل الرتكة مع الدين((

ن منع من التصرف فيها إ الوارث وكمل إىل هل تنتقل، ة مع الدينكالرت أن اختلفوا يف ):٧مسألة (

  .م مال امليتكحى على يبق أو ،مل يستغرقن إ ويف مقابل الدين، مع استغراق الدين

  .الدين يويف أن  إىلالقولني مينع من تصرف الوارث فيهاى وعل

ان يظهر من بعض كن إو، ال القولنيى كمنعه من التصرف على  علمجاعاإلى  دعوكويف املسال

  . الروا�ت جواز التصرف يف بعض الصور

ويتعلق ، ةك هو من مجلة الرتاألولى فعل، وتفتظهر الفائدة يف مثل النماء املتجدد بعد امل، انكيف كو

  .ًىان التصرف مراعكن إويف صحة التصرف فيها �لبيع وحنوه و، الثاين خيتص �لوارثى وعل، �ا الدين

حال  (يف احلالني أن من ره الشرائعكمنا يف ما ذإو،  املسألةكالم يف تلك فليس املهم ال،انكيف كو

ان كلو  أي ،قائم مقامه ألنه ،ما يدعيه ملورثهى مة علكللوارث احملا) هتحاطإة وعدم كحاطة الدين �لرتإ

الوارث ى فاحللف عل، قائم مقامه أو كما مالإ ألنه ،مة فيه للوارث ال للغرماءكفاحملا آخرى للميت دين عل

  . ان املنتفع �ملال هو املدينكن إو

  

  : ويف املقام فروع

ان للوارث ك فإذا ،ً من زيد مثالًامليت يطلب ماال أن يدعيان الوارث كان للميت وارث وك إذا :األول

ان للوارث شاهد واحد وحلف كذا إو، عطاه للدائنأو  أخذه الوارث منه،ان أقر زيد �لطلبك أو شاهدان

  . ما سيأيتك الشاهد واحللف حاهلما حال الشاهدين ألن ً،أيضاأخذ املال من زيد 

وقال يف  ،ال :قال يف اجلواهر ،فهل حيلف الدائن أم ال،  حيلفومل ان للوارث شاهد واحدك إذا :الثاين

  حالف إان للد�ن كامتنع ن إ :القواعد



٤٥٠

ان ك كن حلف الوارث بعد ذلإف، من الوارث  منه الئن حلف برإف، ةكالغرمي لتعلق حقه �لرت

  .ىهانت ،إشكالخذ من الغرمي ويف األ، ةكمن الرت ألنه ،أخذن إ خذ من الوارثللد�ن األ

ممن ّ إال ال يصح احللف إذ ،القائم مقامه أو حيلف هو أن فالالزم، املال للميتن إ :وجه قول اجلواهر

ينفع يف   حلفه الكذلك، يقبل يف حق امليت  الذي يطلب من امليت الإقرار أن ماكو،  منهقراريصح اإل

  الذي يطلب امليت لينضم حلفهمل حيلف الوارث مع شاهد مل حيلف فإذا وعليه، يس امليتك إىل جلب املال

  . الغرميى ثبات حقه علإشاهد وارث امليت يف إىل 

  . جنيب له احللفاألكفهو ليس ، احلق للدائن أن ر�ه يف املسألة السابقة منك ما ذ:ووجه قول القواعد

قوله الذي قول القواعد هنا ينايف أن ّ إال ،ره القواعدكر�ه يف املسألة السابقة ما ذكما ذى مقتض: أقول

ذ ال إ (:ورةك عدم متامية العلة املذك قد عرفت هناكنكل ،)مها �لدينإقرارال يقبل  ذإ (:كنقلناه عنه هنا

  ...). يقبل

 �عتبار (فحلف الوارث الغرمي) ان الوارثكم (ومل حيلف الدائن امتنع الوارث من احللف إذا :الثالث

ن كل، بينهماى وانتهاء الدعو، ط حق الوارث من الغرمي يف سقوإشكالفال ) وعليه احللف ركالغرمي منأن 

 ،)ًولو احتماال (ة عند الغرميكوجزء من الرت، ةك �عتبار تعلق حقه �لرتكحيلف الغرمي بعد ذل أن هل للدائن

حلف  أن ومن، فال حق للدائن يف حتليف الغرمي مرة �نية، حلف الغرمي ذهب �حلق أن من، احتماالن

حق ، تعلق به حقان) ًاحتماال (املال الذي عند الغرمي إذ ،حبق الدائن هب حبق الوارث الالغرمي للوارث ذ

  . قربوهذا هو األ، خروسقوط أحد احلقني ال يستلزم سقوط احلق اآل، وحق الدائن الوارث



٤٥١

ومل ،  امتنع الدائن من احللف مع الشاهدكذلكو، امتنع الوارث من احللف مع الشاهدن إ :الرابع

فله  ة متعلق حقهكالرت أن ملا عرفت من، كالظاهر ذل ،حيلف الغرمي أن فهل للدائن، لوارث الغرميحيلف ا

   :، وهيربع ظهرت الصور األكوبذل، ليهإحالف فيما جير النفع اإل

  . حلف الوارث مع الشاهد الواحد: ١

. وحلف الدائن مع الشاهد الواحد: ٢

. حالف الغرميإ حق الدائن يف يسقط  الكن ذلأو، حالف الوارث الغرميإو: ٣

. حالف الغرميإيسقط حق الوارث يف   الكن ذلأو، حالف الدائن الغرميإو: ٤

  



٤٥٢



٤٥٣

  

  فصل

  يف اليمني مع الشاهد

  

  ))الشاهد الواحد مع اليمني((

 ،مجاعبل نقل اإل، يقضي �لشاهد واليمني يف اجلملة أنه  وال خالف يفإشكالال  ):١مسألة (

  .كذلى وافقو� عل ما نقلى عل وأغلب العامة، ضودعواه عليه مستفي

، كالعقل ذلى مقتض أن مع، حيث مل يقضوا �لشاهد الواحد مع اليمني، تباعهأحنيفة و يبًخالفا أل

ًان الشاهدان طريقا ك إذا ثري من احلقوقك مما يستلزم بطالن مورثرة عدم توفر الشاهدين يف األكحيث 

 قبول قول ًأيضاويؤيده ، ثبات وزن يف اإلًأيضاون للحلف كي أن يلزمر وزن كما حللف املنكو، ًمنحصرا

م �لقياس كصحة احلى  من الوجوه االعتبارية اليت تصلح ملن يركغري ذل إىل ،حكامالعادل يف األ

  . واالستحسان

 )عليه السالم(يب احلسن الرضا أعن ، العباس بن هالل إىل سناده التهذيب �ىفقد رو، انكيف كو

فقال  ،يف تقضون �ليمني مع الشاهد الواحدك: حنيفة بوأ قال له )عليهما السالم(جعفر بن دمحم ن إ :قال

، مك عند)عليه السالم( علي بهى وقض، )صلى هللا عليه وآله(به رسول هللا ى قض: )عليه السالم(جعفر 

ما : فقال، دة مائةنتم تقضون بشهادة واحد شهاأ: )عليه السالم(فقال له جعفر ، حنيفة أبو كفضح

   ،نفعل



٤٥٤

  .مث جتيزون شهاد�م بقوله، ًفرتسلون واحدا يسأل عنهم، يشهد مائةى بل: )عليه السالم(فقال 

، )عليه السالم(الباقر ى م وسلمة علكالرمحان بن احلجاج يف قصة دخول احل وقد تقدم رواية عبد

رسول ى وقد قض :وفيه، ًدرع طلحة غلوالمن أخذ  إىل  �لنسبة)عليه السالم( علي حيث نقل هلما قصة

  . )١( بشهادة واحد وميني)صلى هللا عليه وآله(هللا 

  .ثري منها صحاح وحسان وموثقاتك و، فوق التواتركفالروا�ت بذل، انكيف كو

 جييز يف )صلى هللا عليه وآله(ان رسول هللا ك:  قال)عليه السالم( عبد هللايب أعن ، فعن ابن مسلم

   .)٢(عدل يشاهدّ إال ومل جيز يف اهلالل، هادة رجل واحد وميني صاحب الدينالدين ش

 )صلى هللا عليه وآله(ان رسول هللا ك:  قال،)عليه السالم( عبد هللايب أعن ، وعن منصور بن حازم

   .)٣(يقضي بشاهد واحد مع ميني صاحب احلق

 جييز )عليه السالم( علي انك : يقول)عليه السالم(  أ� عبد هللامسعت:  قال،وعن محاد بن عثمان

   .)٤(يف الدين شهادة رجل وميني املدعي

ى صل(رسول هللا  أن أيب حدثىن:  يقول)عليه السالم(  أ� عبد هللامسعت: قال ،ىبن عيس وعن محاد

   .)٥(بشاهد ومينيى  قض)هللا عليه وآله

  ون له كالرجل يعن  )عليه السالم(  أ� عبد هللاسألت:  قال،وعن أيب بصري

                                                













٤٥٥

 يقضي بشاهد )هللا عليه وآلهى صل(ان رسول هللا ك :فقال:  قال،وله شاهد واحد، عند الرجل احلق

   .)١( يف الدينكواحد وميني صاحب احلق وذل

صلى (ان رسول هللا ك:  قال،)عليه السالم(عنه ، )عليه السالم( عبد هللايب أالرمحان بن  وعن عبد

   .)٢(بشاهد واحد مع ميني صاحب احلق ييقض )هللا عليه وآله

شهادة  )صلى هللا عليه وآله(جاز رسول هللا أ: قال، )عليه السالم(يب جعفر أعن ، يب مرميأوعن 

   .)٣(احلق أنه حلف إذا شاهد مع ميني طالب احلق

 هللا صلى(رسول هللا ى قض:  يقول)عليه السالم(  أ� عبد هللامسعت:  قال،وعن القاسم بن سليمان

   .)٤( بشهادة رجل مع ميني الطالب يف الدين وحده)عليه وآله

   ً.ثرية جداكغريها من الروا�ت الإىل 

  

  ))من شروط الشاهد الواحد((

  .صحابقطع األ إىل شف اللثام نسبتهكبل عن ،  وال خالف يف لزوم عدالة الشاهدإشكالال مث إنه 

 �ليمني قبل أفلو بد(: قالوا، ره الشرائع وغري واحدك ذماك ،مث اليمني ًأما لزوم شهادة الشاهد أوال

 ، فليس له دليل واضح)قامةعاد�ا بعد اإلإ إىل  وافتقر،ت الغيةعية وقكبعدها قبل التز أو بل الشهادة

ما ال ك ، وغريه غري �مةكما يف املسالك كورة لذلك وبعض العلل املذ، املتقدمة وغريهادلة األطالقإل

   .ىخيف

  فاية واملفاتيح كصاحيب الك ،مك احلك�مل طائفة يف ذل(: ل املستندولذا قا

                                                











٤٥٦

  ).ىقووهو األ واختار شارح املفاتيح عدم اشرتاط الرتتيب

 بعد ك عدم ثبوت احلق بدون ذلأصالة غري كذلى نصاف عدم دليل واضح علواإل(: وقال اجلواهر

   .ىانته ) وقفنا عليهااليت النصوص أكثرً خصوصا بعد الرتتيب يف طالقرادة غريه يف اإلإ يف كالش

الرتتيب ى ري يف مثل املقام علكوعدم داللة الرتتيب الذ، اتطالق بعد اإلكال ش أنه والظاهر

  . ويف مجلة من الروا�ت تقدمي اليمني ي،اخلارج

ى قض: )عليه السالم(فقال  ،يف تقضون �ليمني مع الشاهدك :ففي رواية عباس بن هالل املتقدمة

   .)١(هللا عليه وآلهى ول هللا صلبه رس

ن إ :)عليهم السالم (عن آ�ئه، )عليه السالم( عن الصادق ،عن أبيه، ويف رواية صهيب بن عباد

به ى  قض)عليه السالم(ًن عليا إ و،�ليمني مع الشاهد الواحدى  قض)صلى هللا عليه وآله(رسول هللا 

   .)٢(�لعراق

�خذ �ليمني مع  أن فأمره، )صلى هللا عليه وآله(النيب  إىل  جربئيلجاء:  قال،عبد هللاوعن جابر بن 

   .)٣(الشاهد

 قال رسول هللا : قال،)عليهم السالم( عن آ�ئه ،)عليه السالم(عن الصادق ، خالقارم األكويف م

   .)٤( �حلجامة واليمني مع الشاهد)عليه السالم(جربئيل  ّينزل عل :)صلى هللا عليه وآله(

  اخلالل ن إ :يف حديث قال، )عليه السالم( األوليب احلسن أعن ، لسرائروعن ا

                                                











٤٥٧

   .)١(نزل به جربئيل مع اليمني والشاهد من السماء

  

  ))إذا رجع الشاهد الواحد بعد شهادته((

ّ إال الشاهد الراجعى ن علكم مث رجع الشاهد مل يكم احلاكقام الشاهد واليمني وحن إ أنه مث الظاهر

 ،حد الشاهدينأرجع  إذا فحال املقام حال ما، خرقد قامت اليمني مقام الشاهد اآلإذ  ،نصف احلق

ون حال كي أن الشاهد فالالزمكاليمني حيث إن م يف الشاهدين من �ب رجوع أحدمها وكويظهر احل

  . الشاهد واليمني حال الشاهدين

عليه (قال  ،الزور ما توبته يف شاهد ،)عليه السالم( عبد هللايب أ عن ،بن مسلم ففي صحيح دمحم

ان شهد كالثلث  أو ان النصفكن إ من املال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ييؤد: )السالم

   .)٢(خر معهآهذا و

   .رجع إذا ورة يف �ب الشاهدكغريها من الروا�ت املذإىل 

  

  ))هل خيتص الشاهد الواحد �لديون أم يشمل كل املاليات((

ان املقصود كوما ، موالم �لشاهد واليمني يثبت يف األكاحل أن رواك والقواعد وغريمها ذالشرائعمث إن 

البيع والصرف كضات والدين والقرض والغصب وااللتقاط واالحتطاب واالحتشاش والصيد واملعاكمنه املال 

واجلناية املوجبة للمال ، ةاجارة والقراض والوصية �ملال واهلبة والعارية والوديعة واملزارعة واملساقوالصلح واإل

بل ، املشهور إىل بل نسب،  وبدل اخللع واملهر وغريها،وقتل الوالد ولده، أوعمد اخلط،  وجرحهأقتل اخلطك

  . عليهمجاععن اخلالف والسرائر اإل

بل عن الغنية ،  �لديونكايف ختصيص ذلكصباح والن عن النهاية واالستبصار والغنية واملراسم واإلكل

  . عليهمجاعاإل

  ان كالتخصيص ى  علإمجاعن مل يثبت إف: حيث قال، فايةكومقابل هذا ما نقله املستند عن ال

                                                







٤٥٨

  .القول �لعموم غري بعيد

  : ففي املقام احتماالت

  . يف بعض الروا�ت ما استثينّ إال ،طالقاإل: األول

  . ًالتخصيص حبقوق الناس مطلقا: الثاين

  . ن حقوق الناس فقط املالية ممورالتخصيص �أل: الثالث

  .التخصيص �لدين فقط: الرابع

  .  مجلة من الروا�ت املتقدمة وغريهاطالقإل، األولوالظاهر 

ما متضمنة للفظ إأل�ا  ،لها ختص حقوق الناسكن النصوص ه �لفقد استدل : أما القول الثاين

غريها  أو ، املاليةمورمن األ نسان املرتبطة �إلمورنص يف األ أو المها ظاهرك و،الدين أو صاحب احلق

وهو  )ىقض (وردت بلفظ أو ،اح وغريه مما ليس مبالك صاحب احلق يف الننسانن اإلإف، اح والطالقكالنك

  . قضية خارجية ألنه ،إطالق أو غيري مفيد لعموم

ولذا ، ًاانصراف أو ًاحلقوق املالية نصاّ إال ر يف الروا�تكنه مل يذفقد استدل له �: وأما القول الثالث

 فال يثبت ، من حقوق الناسمواليثبت �ما غري األ ال أنه صحاباملعروف من مذهب األ: ايةفكقال يف ال

  . وعيوب النساء إليه الة والوصيةكالطالق والنسب والو

، ورواية داود بن احلصني، ورواية القاسم بن سليمان، يب بصريأفقد استدل له مبوثقة : ما القول الرابعأو

وبعض الروا�ت ،  يف الدينك ذل:ويف الثالثة،  يف الدين وحده:ويف الثانية،  يف الدينكوذل :ولاألففي 

  . خر تؤيد هذه الروا�تاأل

  : ة أقسامأربعى احلقوق علن إ : قلناكذا عرفت ذلإ

  . غري مايل أو انكً ماليا ،نسانحق اإل: األول



٤٥٩

  . الة الصكو�ر، أمثال حد اخلمار، ًحق هللا حمضا: الثاين

  . وحق هللا نسانحيث فيها حق اإل،  مثل السرقة، بينهماكاحلق الذي يشرت: الثالث

حيث ال يطلق عليه ، املسجد واحليوان وما أشبهى مثل الوقف عل، ًيعد أحدا من الثالثة ما ال: الرابع

  .قسام الثالثة األ يفاألمرمها مل يعد ركنأخاصم من  إذا ملثل هذين احلقني فاملتويل، وال حق الناس حق هللا

، ما عدا حق هللا سبحانه أي ،قساموالذي استظهر�ه هو جر�ن الشاهد واليمني يف ثالثة من هذه األ

ًان حقا حمضا كسواء   ألن ك وذل،حق هللا يف قطع يد السارقك اكًحقا مشرت أو ،حد شارب اخلمركً

  : طوائفى الروا�ت الواردة يف املقام عل

عليه (عن الصادق ، مثل ما رواه الوسائل، حلقوق هللا سبحانه املة حىتاملطلقات الش :األوىل

�خذ  أن  فأمره)صلى هللا عليه وآله(النيب  إىل جاء جربئيل:  قال،عبد هللاعن جابر بن ، عن أبيه، )السالم

غري   إىل،ما تقدمكدريس يف السرائر إوما رواه ابن ، خالقارم األكوما تقدم عن م .)١(�ليمني مع الشاهد

  . كذل

الصرحية يف استثناء  أو ً،أيضاواليت منها اهلالل ، ما عدا حقوق هللا فقط ل شيءكالشاملة ل: الثانية

ولفظ ، وقد تقدما، )عليهما السالم( عبد هللايب أو يب جعفرأعن ، بن مسلم دمحم يمثل صحيح، اهلالل فقط

  ون االسثتناء كب املثال بعد بل هو من �، احلصرى  ال يدل علاألولحقوق الناس يف الصحيح 

                                                





٤٦٠

  . نسانوحق احليوان عن حق اإل أولوية مثل حق املسجد إىل ضافةهذا �إل، ورواية اهلالل حلق هللا

ى قض:  قال)عليه السالم( عبد هللايب أعن ، عن ابن سنان، يف نوادرهى بن عيس بن دمحم محدأى ورو

 ،)١(عدل يشاهدّ إال ،ما يف اهلالل فالأف، ميني اخلصم بشهادة الواحد و)صلى هللا عليه وآله(رسول هللا 

ولعل ، حقوق هللا حيث استثىن، ن جيب تقييده �لصحيح السابقك ل،العمومى ن استثناء اهلالل دال علإف

  .ر اهلالل فقط يف احلديثني من �ب املثالكذ

  . هيبينه غري أن وحنوه مما هو جممل يلزم )ىقض ( مثل،ايةكانت حك ما :الثالثة

  .ر املال والدين وحنومهاكان فيها ذك أو ،انت صرحت حبقوق الناسكما : الرابعة

 )األوىل( أن  بعد،تقدمي الثانية لقو�ا �الستثناء ييقتض) الثانية( و)الرابعة (يأ ،واجلمع بني الطائفتني

  . مبنية بغريها) الثالثة( ومقيدة �لثانية

 مثل، يف بعض الروا�ت مما تقدم ما ظاهره احلصرحيث إن ، بني الثانية والرابعة تعارض: يقال ال

  ). يف الدين وحده( و) يف الدينكوذل(

  : الرابعة بقرائنى تقدم الثانية عل: نه يقالأل

ونقله عن رسول هللا ، )عليه السالم (اإلمامم ك حكومع ذل، ًن ديناكدرع طلحة مل ت أن :األوىل

  . د وميني �لقضاء فيها شاه)صلى هللا عليه وآله(

ولذا قال ،  الروا�ت يف تقييدها �لدينكها من تلإطالقيف ى قوأوحنوه يف الروا�ت ) احلق( أن :الثانية

ونه كوعدم قوة املطلق من حيث ، يصح بعد فرض التقييد إمنا املقيدى محل املطلق علن إ قد يقال(: اجلواهر

  ًومها معا ، ًمطلقا

                                                





٤٦١

جوازه  أو القضاء �ما يف الدين أن  ضرورة،د يف النصوص السابقةرادة التقييإان عدم كم إل،ممنوعان

غضاء عن قصور السند وال جابر له ملا عرفت هذا بعد اإل، وال عدم جوازه بغريه، عدم القضاء يال يقتض

بل عن الفاضل يف املختلف نفي ،  عليه من الشيخ واحلليمجاع بل قد مسعت اإل،املشهور التعدية أن من

 كلفظ احلق عموم ذلى صحيح ابن مسلم وغريه مما اشتمل على بل مقتض (:قال أن ىل، إ)اخلالف فيه

  . المهكآخر  إىل )الة وحنوها ال خصوص املالكالقصاص والوصاية والو ل حق للناس حىتكل

قسام  عن بعض القول بثبوت مجيع هذه األذستاشيخنا األكى قد ح :)رمحه هللا( شتياينوقال اآل

ً قسام الدين وحق اخليار وغريه واملعاوضات وما ليس املقصود منه املال أصالواملراد من األ، �لبينة واليمني

  . القصاص وحنوهك

  . خالف ظاهر الطائفة الرابعةى على  املدعمجاعالشهرة احملققه واإل: الثالثة

سول هللا ملا رواه العامة عن ر، االختصاص �ملال وحنوه �لتقيةى قرب احتمال ما دل عل: الرابعة

 موال يف األكاستشرت جربئيل يف القضاء �ليمني مع الشاهد فأشار بذل: قالنه إ )صلى هللا عليه وآله(

  .كال تعدو ذل: وقال

تب العامة ووجود روا�ت جربئيل يف كتوفر وجودها يف أن ّ إال ،كن رواها املسالإن هذه الرواية وإف

لعل (: قال يف اجلواهر  حىت،ًن حلنها بعيدا عن حلن روا�تناوكو، �ذا النحو حنو ما تقدم الى تبنا علك

جتعل الثقة بروا�ت املال وحنوه  ،ى انته)ون من حمرفات العامةكي أن نكصول الشيعة وميأمضمونه ال يوافق 

  انت موافقة كحيث  ،يف مسألة صالة املغربب ما ضعفت الثقة بروا�ت الغروك ،ضعيفة



٤٦٢

  . لداليل بينها وبني روا�ت املغرب يقتضي تقدمي روا�ت الغروبان اجلمع اكن إو، همكملسل

منها   حيث عد،ةربعاستخراج احلقوق � أن ما تقدم يف بعض املسائل السابقة من رواية: اخلامسة

  . كونه مثلها يف ذلكالظاهر يف ، الشاهد واليمني

  

  ))حجية الشاهد والبينة يف غري حقوق هللا((

 كوذل، التخفيفى جية الشاهد والبينة يف غري حقوق هللا سبحانه املبينة عل حإطالق ومما تقدم ظهر

 مل يثبت ًأيضاقوقه ان من حكواهلالل حيث ،  من عدم احللف يف حقوقه سبحانهًأيضاناسب ما تقدم ي

  .�ما

ًالسرقة وأقام شاهدا ى ادع إذا ماك، ًا ثبت حق غري هللا ومل يثبت حقهكان احلق مشرتك فإذا وعليه

  .وال تقطع ميينه نه يؤخذ منه املالإف، حلفو

ًجعل الشارع طريقا خاصا لإل إذا أما يف كف، بشاهدين يثبت حىت نه الإف، الز� واللواطكثبات ً

  .بشاهد وميني

 مل يستبعد ثبوت املال ، مما أوجب املهرًرهاكادعت الز� �ا  إذا ماك،  يف ضمنهنسانان حق اإلكذا إو

حيث يثبت املال دون ، ما يف السرقة �العرتاف مرةك بني احلقني غري عزيز كفيكت وال،�لشاهد واليمني

 شهدت امرأة واحدة �لوصية إذا ماك،  بني املتالزمني غري عزيزكيكالتف أن ًرراكبل قد عرفت م، القطع

  .كغري ذل إىل ،حيث يثبت ربع املال

قال   اجتهادا�م يف الروا�ت حىتثري من صغر�ت املسألة حسب اختالفكلما�م يف كوقد اضطربت 

املقصود منه  أو ،ًان ماالكما )  هو الضابط املزبورك والسبب يف ذل،�ا يف غاية التشويشإ(: يف اجلواهر

   .ىانته )الذي مل جنده يف شيء من النصوص (املال

، زئيةلما�م مضطربة وخمتلفة غاية االضطراب واالختالف يف املوارد اجلى كتر(: شتياينوقال اآل

تاب كبل يف موضعني من ، تابنيكمني ملادة جزئية يف كم حبكًفقيها واحدا ح أن ثرية حىتكواملسائل ال

   .ىانته )واحد



٤٦٣

  .لما�م واختالفا�م فيهاكونقل ، ر الصغر�تكلنا يف ذ يوعليه فال داع

  

  ))الشاهد الواحد وامرأ�ن((

�ما تقومان مقام إ ف،ة بشاهد واحد وامرأتنيفاملشهور عندهم االجتزاء يف �ب الشهاد، انكيف كو

وملا عن التحرير من اجلزم �لعدم ،  والتواترمجاععدم اإلل ،دريس من املنعإً خالفا ملا عن ابن ،الشاهد الثاين

  .تابكيف هذا ال

  . املشهور غري واحد من الروا�تى ويدل عل

شهد إذا  : قال)هما السالمعلي(بن جعفر ى احلسن موس �أن إ :مثل صحيحة منصور بن حازم

   .)١(لطالب احلق امرأ�ن وميينه فهو جائز

 بشهادة رجلني ،ة وجوهربعاستخراج احلقوق �: )عليه السالم(قال ، عمن رواه، ويف صحيحة يونس

ن شاهد كن مل يإف ،يو� امرأ�ن فرجل وميني املدعكن مل تإف، و� رجلني فرجل وامرأ�نكن مل يإف، عدلني

   .)٢(عليهى املدعى ني علفاليم

 أجاز شهادة )صلى هللا عليه وآله(رسول هللا ن إ :)عليه السالم( عبد هللايب أعن ، وصحيحة احلليب

  .حقه حلق أن النساء مع ميني الطالب يف الدين حيلف ��

 شهد لصاحب احلقإذا  : قال)عليه السالم(احلسن  أيب عن، حدثين الثقة: وقال منصور بن حازم

   .)٣(فهو جائز، امرأ�ن وميينه) لطالب احلق(

ن مل إف :يف قوله تعاىل:  قال)عليه السالم( إىل علي بسنده، )عليه السالم(ري كويف تفسري العس

  عدلت امرأ�ن يف الشهادة  :)٤(و� رجلني فرجل وامرأ�نكي

                                                











٤٦٤

   .)١(اد�مبشه يرجل وامرأ�ن أقاموا الشهادة قض أو ان رجالنك فإذا ،برجل واحد

  .غريها من الروا�ت ىلإ

 اليتو، واملؤيدات السابقة الم يف الرجل واليمني لبعض القرائنكمثل ال الم هناكون الكي أن وال يبعد

وال جتوز شهاد�ن يف : يف حديث قال، )عليه السالم(يب احلسن الرضا أعن ، بن فضيل  ما رواه دمحم:منها

   .)٢(وال يف الدم، الطالق

وال يف ، ال جتوز شهادة النساء يف اهلالل: )عليه السالم(قال : بن مسلم قال لصحيح عن دمحمويف ا

   .)٣(الطالق

   .تعاىلشاء هللا  نإ يف �ب الشهادات كالم يف ذلكال وسيأيت، غريها من الروا�تإىل 

ما عن ك الشهادة  يف االجتزاء �حللف مع املرأتني القائمتني مقام رجل يفإشكالال : قال يف اجلواهر

  . كثراأل

الشرط يف احللف يف املقامني مع  أن ماك، اشرتاطها يف الرجلكاشرتاط العدالة فيهن  أن ىمث ال خيف

  .الم فيهكما تقدم الى ل حلف علكمع املرأتني هو الشرط يف  أو الرجل

مل ى خرأ امرأة انتك فإذا ى،امرأة أخر أو  بل الالزم احللف،فك وامرأة مل يًان الشاهد رجالكولو 

  .ما هو واضحكان حلف مل تنفع املرأة ك إذا  أنهماك، تنفع احللف

  . الم يف شهادة املرأة يف موضعهاكوستأيت تتمة ال
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  ))ًإذا ادعى مجاعة شيئا وهلم شاهد واحد((

، ل واحد منهمكمع حلف ّ إال اجلماعة مع الشاهدى تثبت دعو ال(: قال يف الشرائع ):٢مسألة (

   .ىانته )تنع البعض ثبت نصيب من حلف دون املمتنعولو ام

ن مل حيلف إو، ان احلق معهكر كوحلف املن، ن هلم شاهدكومل ي، ًدينا أو ًمجاعة عيناى لو ادع: أقول

املدعي فحلفوا ى بل قلنا برد احللف عل ولكم �لنكن مل حنإو، ان ما ادعوه هلمكول فقط كنمنا �لكوح

الم كالكالم فيه كفال، ن حلف بعضهم دون بعضإو، ركان احلق للمنك مل حيلفوا نإو، ان احلق هلمكًمجيعا 

  .تيةيف املسألة اآل

ون احلق كمجعهم فيحيلفوا � أن  فال خيلو احلال من،ان هلم شاهد واحدكو مجاعةى وهي ما لو ادع

ء ثالثة ويف هذه الصورة للفقها، حيلف بعضهم دون بعض أو ،حق هلم فال ال حيلف أحدهم أو ،هلم

  : احتماالت وأقوال

ن إ اه اجلواهر عن املقدس البغداديكوهذا ما ح ،حدهم يف ثبوت احلق للجميعأفاية حلف ك: األول

  . خالفهى  علإمجاعن كمل ي

حلف بعضهم دون بعض ثبت حق احلالف يف جزء من  فإذا ،ل واحد واحدكلزوم حلف : الثاين

بل قال ،  وهذا هو املشهور الذي تقدم عن احملقق،نيمل يثبت حق غري احلالف من املدعو، االدعاء

  . تثبت حق الغري اليمني ال ألن ،يثبت حق املمتنع ال أنه ًخالف ظاهرا يف ال: شتيايناآل

ال يثبت  أو لكيثبت ال أن ماإف ى،وحدة الدعو إىل ً نظرا،للحالف عدم ثبوت احلق حىت: الثالث

. عدم ثبوت شيءى فيه اخلالف فيبق ىبل املدع،  خالف املشهوراألولن كل، شيء

ًان حمتمال نظراكن إو، األولأما القول : أقول   قام احللف أالشارع  أن  إىلً
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غري  إىل الة واحدةكالء الذين هلم وكللميت والو الويلكيراد به الطبيعة  ين املدعأو، مقام الشاهد

متعددة يتوفر  يدعاو إىل حتلى عوفالد، احللف يثبت حق احلالف أن دلةاملنصرف من األأن ّ إال ،كذل

يثبت  يان املدعك ولذا ،قضا� متعددةى ال تلزم املغايرة يف الشاهد عل إذ ،ل واحد منهاكشاهد واحد ل

  . حقه دون غريه

 ماك، صورة ال تنايف تعددها حقيقةى وحدة الدعوحيث إن ، ظهر ضعف االحتمال الثالث ومما تقدم

ً هندا كزوجت: ما لو قالك ،معامالت أو طالقات أو ةحكنأملة  صيغة واحدة جلإجراء يف كذلكأنه 

  أوً،خته من الرضاعة مثالأأل�ا ، هناحدإاح كمث ظهر عدم صحة ن، قبلت:  فقال،اليتكوزينب وفاطمة مو

  أو،انت متعةك�ا أ أو انت يف العادةكأل�ا هن احدإمث ظهر عدم صحة طالق ، طلقهن بصيغة واحدةإذا 

ً�عه دارا وبستا� وحانو� إذا ماك، صحة معاملةظهر عدم إذا  ً انت لثالثة ك وقد ، يف صيغة واحدةً

 ما إىل اح والطالق والبيع صحيح �لنسبةكن النإف، حنوه أو حدهم للبيع لفلسأهلية أفظهر عدم ، شخاصأ

  . ال مانع فيه

  . ه خاص به دون غريكن ذلإف، اخليار أو الفسخ ي جيركان يف بعض ذلك إذا ومثله

  .فاملشهور هو املتعني، هذاى وعل

ما ك، ًعينا أو انكً دينا ً، من مل حيلف مع احلالف يف ما أخذه مطلقاكهل يشرت أنه الم يفكمنا الإو

  .قال به بعض

  .ما قال به آخرونك، ً مطلقاكال يشرت أو

فقد قال ، وغريهما عن العالمة ك،  يف العنيكويشرت  يف الدينكفال يشرت، يفصل بني الدين والعنيأو 

   :رشاديف اإل
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  .ومثله قال يف التحرير. ًان عينا سامههكن إو،  احلاضر حصته من الدين مل يسامهه الغائبولو استوىف

  .خذخذ وبعد األ بني قبل األاألمرلف تخيأو 

  : صورتنيى علنه إ إذ ،األوىلخذ يف الصورة يف ما قبل األ شكالال ينبغي اإل أنه والظاهر، قوالأ

ن انفر ًمثال، ما حلف عليه مما يف الذمةى على خرأمعاملة  يجير أو يصاحل أو يبيع احلالف أن :وىلاأل

ًوأقاما شاهدا واحدا وحلف أحدمها، زيدى ادعيا دينارين عل  كبذل ي مث يشرت،ً دينارا يف ذمة زيدكنه ميلإف، ً

 ،م الشارعك حبإشكالذمة زيد بال له دينار يف  ذإ، ل الشاةك كنه ميلإ ف،الدينار الذي يف ذمة زيد شاة

  . ثبته الشارع بشاهده وحلفهأحيث 

ه ؤن اشرتاك فلم ي،ليهاإالعني اخلارجية اليت يتحول ما يف الذمة ى ون البيع وحنوه علكي أن :الثانية

 ما يف ألن ،شكالاإل وهنا �يت، ملا يف ذمته ًبل بدينار خارجي سوف يدفعه زيد وفاء، بدينار له يف ذمة زيد

مل ّ وإال ،كقلنا بعدم االشرتا إذا ون للحالفكي إمنا وما يف اخلارج، بل ما يف اخلارج، الذمة مل يقع حمل املعاملة

  . �ئع الشاة من �ب تبعض الصفقة إىل ون املقام �لنسبةك في،ن متام ما يف اخلارج للحالفكي

عدم اخلالف ى  بل ادع،ه لهون العوض بتمامكصاحل ي أو �عن إ نه� :وعليه فقول بعض الفقهاء

 الفقيه كأراد ذلن إ ،ر�ه يف الثانيةك الذي ذشكاللزمه اإل ّالإو ،األوىلن يراد به الصورة أ البد و،فيه

  . للصورتنيطالقاإل

 تسلم احلالف الدينار الذي حلف عليه إذا ماكخذ  أما ما بعد األ،خذالم يف ما قبل األكهذا متام ال

  : الم فيه يقع يف مقامنيكفال ،يف املثال السابق

  .يف الدين: األول

  . يف العني:والثاين

  

  )) بني احلالف والناكلالكالم يف الدين((

  ي أ، األولالم يف املقام كأما ال
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  : مورواستدلوا له �، ك عدم االشرتاك واملساليضاحما عن اإلكفاملشهور ، الدين

 ،شاعةخراجه من اإلإ وتشخيصه وم حسب احللف تعيني نصيب احلالفكاحلى مقتضن إ :األول

ثبات اليمني حلق الغري وهو إلزام  ّالإ و، فيهكفال دخل للشري، فيختص نصيب احلالف مما يف الذمة �حلالف

  . خالف املشهور

ه مع احلالف كم بتشريك فاحل،وله وامتناعه عن اليمنيكسقط حقه بنأغري احلالف قد ن إ :الثاين

  . ل ال حق لهكالنا أن ىخبار عل واألمجاعحيث قام اإل، ولكل �لنكسقوط حق الناى مناف ملا دل عل

ثبت النصف املشاع أن إو، فقد ثبت املطلوب ثبت النصف الذي للحالفأن إ اليمنين إ :الثالث

 تني لزم ثبوكما دام ثبت النصف للشري إذ ،ل املالكيثبت اليمني ل أن لزم، لكه الناكالذي له ولشري

  . خر هلماالنصف اآل

ثبت أن إو ،كي عدم االشرتا، أً شيئا ثبت املطلوبكمل يثبت اليمني للشرين إ :ن شئت قلتإو

ثبات اليمني إو، ل من هذه اجلهةكفرق بني اجلزء والأي  إذ ،لكثبات اليمني للإً شيئا لزم كاليمني للشري

يثبت  اليمني الأن  يأ (األولان الشق ك ،اليمني يثبت النصف فقط أن ذ املفروض، إًان خلفاكل ملا كلل

  .هو املتعني) ً شيئاكللشري

  : الوجوه الثالثةى وقد أورد عل

ما دل عليه صحيحة سليمان بن ك ،كون االشرتاكوفيهما ي،  والبينةقراربتساوي املقام مع اإل: ًوالأ

  .ن التفريقكيف ميك ف،وابن محزة وغريها وروايتا ابن سنان، براهيمإ وموثقة غياث بن ،خالد

 خبارال األلو(:  بل قال يف املستند،ولذا فرق املشهور بني املقامني ي،التساوى ال دليل علنه إ :وفيه

  ن ك ل، �ختصاص القابض مبا قبضهًأيضاالبينة  أو قرار الثابت �إلكنا نقول يف الدين املشرتكل
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   .ىانته )كالدليل أوجب القول �لتشري

  .ت غري �مةشكاال�: ًو�نيا

احللف يعني  إذ ، والتعيني يف املدفوعكاليمني عدم التشريى ون مقتضك املنع من :ولاألى أورد علإذ 

  .يعني ما يعطيه يف اخلارج أنه ال، ما يف الذمة

تعيني ى املسلط عل ألنه ،التعيني بيد من يف ذمته إذ ،ما يعطيه يف اخلارج هو الذي يف الذمةن إ :وفيه

  .دليل مفقود إىل التعيني بيده فهو حباجةون كال ي أن أما، اخلارج إىل ما يف ذمته

ون تعيني من يف كوي، ً �قياكون االشرتاك في،لكول ال يسقط احلق الواقعي للناكن الن �:الثاينى وعل

  . ًاكل فيه شريكون الناك في،اخلارجى  النطباق النصف املشاع علً،ذمته للحالف لغوا

وقد عرفت يف ، رادة من يف ذمتهإًق قهر� بدون ون االنطباكصحة ى هذا اجلواب متوقف علن إ :وفيه

  . عدم صحتهاألولالوجه ى  عليرادجواب اإل

 ،نفس احلالف وهو النصف املشاع إىل ما يرجعّ إال ن الشارع مل يعترب من هذا احللف �:الثالثى وعل

  .لكوال يثبت ال ،غري مشاع فال يثبت النصف الذي للحالف

 اخلارج ما للحالف ال مة تعيينه بيد من له الذمة وهو يعني يفما يف الذ أن  ما عرفت من:وفيه

  . النصف املشاع الذي له ولغريه

  

  )) بني احلالف والناكلالكالم يف العني((

 يف ما أخذه كالعالمة وغريه قالوا �الشرتا أن  فقد عرفت،الم يف املقام الثاين الذي هو العنيكما الأو

  .قربوهذا هو األ، لكبني احلالف والنا

ًقاما شاهدا واحدا وحلف أ و،بيناأهذه الدار ورثناها من  أن خوينحد األأى ادعفإذا  ل كحدمها ونأً

ة كانت مشرتكالدار  ألن  بينهماًاكان هذا النصف مشرتك ،ر نصف الدار للحالفكاملنى عطأ ف،خراآل

خيرج النصف  أنه ىليل علفراز من بيده الدار هذا النصف للحالف ال دإ ومبجرد ،لها ومنها هذا النصفكب

  . خوين بني األًاكمشرتى ولذا يبق، ةكمن الشر
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ن كنصفها مل ي إليه رجعأحدمها فأ فغصبها الغاصب مث حلف ، وفرزاهًال أوا� استوليا عليهاك إذا نعم

خذ احلالف أمنا آجرها وإو، نه مل يفرزهكل ن النصف له بعد حلفهاعرتف الغاصب � إذا ذاكو، كاشرتا

 كخيه املالأان مع كسواء ، نصف االجرة له إذ ،جرةان للحالف النصف من األك ،جارةصب بدل اإلوالغا

خذ نصيبه منها أًبه عينا وى ان املدعكأما لو (:  ولذا قال يف املستند،جارةمع الغاصب بدل اإل أو حقيقة

   .ىانته )اءكالشر ي بينه وبني �قًاكونه مشرتكًمفروزا فال بد من القول ب

ل النصف من كاستأجر النا ً مثال،املكان للحالف احلق يف النصف الكلما مل يفرز ك أنه ه يعلمومن

ون كنه يإنا فيها فكس إذا ذاكو، جرةون للحالف نصف األكنه يإف، خوانمث آجرها األ ،صورة الغاصب

 من كغري ذل  إىل،خوه املستأجر للنصف صورةأاملفروز الذي قبل بفرزه  أو ،النصف املشاع ىنكللحالف س

  . مثلةاأل

  ))أقسام املشرتك بني احلالف والناكل((

والعني ، خذ والدين بعد األ،خذالدين قبل األ: ة أقسامأربعى  علكن املشرت أفقد ظهر ر�هكما ذى وعل

  .فرازوالعني بعد اإل، فرازقبل اإل

: حيث قال، هرالم اجلواك يف شكالومنه علم اإل،  يف الرابع فقطكم االشرتاكن احل أما ظهرك

 ،)ليةك�ا أّ إال ًأيضاالدين عني  إذ ،ة فيهماكوالتحقيق عدم الفرق بني الدين والعني بعد حتقق سبب الشر(

ـ للقواعد  صبهاينالشارح األ أن ولذا، حدمها يوجب احنصار حق أحدمها فيهأعطاء املديون حق إن إ :فيهإذ 

 كواملفروض اعرتاف احلالف �لسبب املشرت، شارة �إللك الكالوصية سبب الشرتا أو رثاإلن إ( :بعد قوله

  . هذا ظاهر يف العني دون الدين: قال ـ) واالستيفاء ليس بقسمة

  

  : أموربقي 

  خذه من العني أل للحالف ملا ك الناكر�ه من اشرتاكما ذن إ :األول
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 إذا ماك، للحالف ما أخذهان كّ وإال ً،بدال أو ً يف حصته عيناكمل يتصرف الشري إذا ونكي إمنا ً،مفرزا

منا أخذ بعض مال الغاصب إو، خرل اآلكًقاما شاهدا وحلف أحدمها ونأة وكغصب الغاصب دارمها املشرت

ون له بال كن ما يعطيه الغاصب للحالف من النصف املفروزة يإف، مرجعهى فتو أو ًتقاصا حسب فتواه

  . ل حصتهك لفرض استيفاء النا،ةكشر

 أو  �شرتاءهكمن بيده املال قد خرج عن عهدة شري أن ً عقالئيا يفًلف احتماالااحتمل احل إذا :الثاين

 كوال يشرت، عطاه من بيده له وحدهأ صار النصف املفروز الذي ،الصحةى مما صحح محل فعله عل، حنوه

مل ذا  إ يف الدين والعني مبا يقتضيه منهماكنعم قد يتجه اختصاص الشري(: ولذا قال اجلواهر، لكمعه النا

والعلم ، كحنو ذل أو ،شاعةنقله حبصته من اإل أو ،هكبراء من شريالحتمال اإل، ةكيعلم بقاء سبب الشر

مع عدم ثبوت ، من يف يده العني منهما أو ، فيما يدفعه املديونكالتشري ية ال يقتضكالشرى السابق مبقتض

 ل عن ميني ردت عليهكن أو بيمينه يما لو رضك، بل رمبا ثبت عدمها بظاهر الشرع، ة بظاهر الشرعكالشر

   .ىانته )م الظاهري مل يعلم فسادهكفاحل، كحنو ذلأو 

نصف العني الذي  أن  يفإشكالفال ، خ احلالفن ورثه األ�، ًل مثالكخ النالو مات األ: الثالث

ان له نصف كوقد ، رث�إل إليه نصف النصف انتقل ألن ،ون للحالف حينئذكعطاه الغاصب للحالف يأ

 من مال كخيه و�خذ مبقدار ذلأيستأجر الربع عن  أن له أن ماك ،ل النصف حينئذكفله ، ًالنصف قبال

 إذا أما، جرة بقدر احلقانت األك إذا  بل،انكيف ما كجيار �خذ مبقدار اإل أن ن الك لً،الغاصب تقاصا

جرة أقل فالتقاص بقدر األجرة انت األك إذا  أنهماك، دلةاجرة الع فالتقاص بقدر األأكثرجرة انت األك

  . دلةاالع
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، للويل احللف أن ًفقد عرفت سابقا، وا�نون وغريمها الصيبكعليه  ان يف مجلة املدين موىلكلو : الرابع

نه يستحق إف، مل هو وحلفك إذا ماأ، غري ظاهر الوجه )يثبت احللف حق الغري ال(قوهلم ن إ وقد قلنا

  . حيث فرقنا بني الدين والعني، ل يف أصل املسألةكام النكان يف حكن مل حيلف إو، نصيبه

ذا إو، عليهى عليه مغم ان املوىلك ً مثال،احللفن ا إىل أوفيل ممن بيده املالكخذ الأللويل  أن والظاهر

ى ًن الويل يلزم عليه االستيثاق احتياطا علإف، ًمن بيده املال يهرب مثال ألن ،فيل ضاع حقهكمل �خذ وليه ال

  .عليه ىلمال املو

ً بل قد عرفت سابقا، ما تقدم وجههك ك يلزم عليه ذل،عطاء احلقوقحيث نصب إل م الشرعيكواحلا

  .ًخالفا للشرائع، ما قاله الشيخ ووافقه اجلواهرك، كم ذلك�حلبس جاز للحاّ إال ن االستيثاقكمل مي إذا أنه

ى احللف علن ا إىل أوفيلك املديون بمطالبة ليس للويل( : هناك للمسالًقول اجلواهر تبعا أن ومنه يعلم

  .  غري ظاهر الوجه)صحاأل

ما ى عل ان للحالفكًعطاه دينارا أ ف،حدمها فقطألو ادعيا دينارين وحلف  أنه تقدم: السادس

  .ان هلماكً عطامها ديناراأما لو حلفا فأ ،اخرت�ه

ون كحلالف الثاين ال ين ا أفالظاهر، خرمث حلف اآل، ًعطاه ديناراأن حلف أحدمها وإف هذاى وعل

وجه  ًفاحلالف �نيا ال، ًالدينار املتعلق �حلالف أوالى عطأ أنه  قد عرفتكنأل، ول يف الدينار لألًاكشري

هذا القول عدم ى  أوجههما عل، وجهانكيف االشرتا( :شتياينولذا قال اآل، األوله يف الدينار كالشرتا

  . )كاالشرتا

 ان لوارثه احللفك ،ك قبل ذلًعليه مثال ن مات املوىلإو(: مع الشرائعً جاقال يف اجلواهر ماز: اخلامس

 )يف الوصية عادة الشهادة حىتإعدم احتياج األقوى و، ما مسعته يف غريهك، واستيفاء نصيبه، ملورث مورثهأنه 

   .ىانته



٤٧٣

ًقاموا شاهدا واحداأ وًمجاعة ماالى ادع إذا  أنهقد عرفت: أقول د منهم ل واحكحلف  إىل  احتاج،ً

ن كل، حدهم عن احللف مل يثبت حقهأامتنع  فإذا ،متعددة يدعاو إىل ىالحنالل الدعو، ثبات حقهإل

ولو ،  مبدة ثبت حقهكفلو حلف بعد ذل، ولكسقاط النإى ال دليل عل إذ ً،أيضايسقط حقه  وله الكن

  .حيلفوا و�خذوا نصيب مورثهم أن مات ومل حيلف فلورثته

  : منيالم هنا يف مقاكن الكل

قامه مورثهم أالشاهد الذي  أن  من،احتماالن ،قامة الشاهد أم الإ إىل هل الورثة حباجة أنه يف: األول

قيم أوحيث قد  ى، الدعوكنفس تلهي هذه  أن ومن، جديدةى املورث وهذه من الورثة دعوى ان لدعوك

ال  إذ ،والظاهر الثاين ً،�نيا ًهداث شاًأقام املورث شاهدا والوار إذا ما وحاله حال ،احللف يبق هلا الشاهد

  .دليل لبطالن أثر الشاهد السابق

ى قد عرفت صحة تقدمي اليمني عل إذ ،املورث حلف ومل يقم الشاهد أن وهو، سكومنه يعرف الع

من ، ال الفرعني �لشاهد والبينةك يف األمرتمال كال،  يف أخذه احلقىفكحلف الوارث  إذا نهإف ،الشاهد

  . خراآلى حدمها علأتقدمي غري فرق بني 

 ،حلف أحدهم يفكي أو ،ل واحد منهم حلفى كفهل عل، انوا متعددينك إذا الورثة أن يف: الثاين

،  فقام مقامه ولداه احلسن واحلسني،حيلف أن ًوأقام شاهدا مث مات قبل، ًر ديناراكبى زيد على ادع ًمثال

�ما ور� حق املورث يف احللف وهو أ من ،ناحتماال ،حلف أحدمها يفكي أو ،ل منهما حلفى كفهل عل

ى فالدعو، بنصف دينارى ل واحد منهما له دعوكومن ، لهكان هلما املال كيهما حلف أحلف واحد ف

  .ل منهما حلف مستقلى ك فعل،دعاوي متعددة إىل تنحل

  ه دينارين ميتهم يطلبإنسان أن ى نفرين على دعو ـ أي شبه �صل املسألةان األكن إو، األولقرب واأل



٤٧٤

  .الثاين  ـشاهد وحلفني إىل حيث تقدم احتياجهما

ى أما يف هذا الفرع فهما يعقبان دعو، �ما يف أصل املسألة ادعيا فعليهما حلفانن الفرق �كن ميكل

  . قربما عرفت هو األكوهذا ، حلف واحد إىل انت حباجةى ك الدعوكوتل، واحدة سابقة عليهما

  



٤٧٥

  

  ))هد واحدلو ادعى الوقف وله شا(

، نسلهمى ًن مورثهم وقف عليهم دارا وبعدهم علبعض الورثة املتعددون �ى لو ادع ):٣مسألة (

ًقاموا شاهدا واحداأو ً .  

  

  )) لمسألةلالصور الثمانية ((

حسب  يوقسم الباق، خرج منها الدين والوصية، ًر�إانت الدار كل اجلميع عن احللف كن نإف: ١

 أن يلزم عليه ًمثال،  مراسيم الوقف عليهإجراءوقف وجب عليه  أنه  علم منهممنأن ّ إال ،رثتقسيم اإل

 ،نسله فقطى عل أو مجيع املوقوف عليهمى يوقفها عل أن وهل عليه، ًر�إيوقف حصته اليت أخذها 

 أن ومن، ًأيضا كذلكة تون حصكت أن فالالزم، ان للجميعكل جزء جزء منه كالوقف ب أن من، احتماالن

فحصته لنسله ال ، بيهمأونسل هذا يتلقون من ،  فنسل غري هذا يتلقون من آ�ئهم،لقون من آ�ئهمالنسل يت

. ان الثاين رمبا يستأنس له بقاعدة العدلكن إو،  أقرباألولو، ل النسلكل

 إذا ماك، رمبا يرث وال وقف له إذ ،سك�لع أو ،من ورث له الوقف أن تالزم بني ال أنه ىمث ال خيف

ورمبا له الوقف وال ، ن ال حصة هلم يف الوقفكول رثإان كن البنات يرثن لو إف، وركوالده الذأى وقف عل

 إىل ،رث فال يرثإان ك إذا أما، انت له حصة منهكان وقف ك إذا نهإف، بيه ألً قاتالًراكان ذك إذا ماك، رثإ

  . ما هو واضحكمثلة  من األكغري ذل

بل اجلميع  ،ل واحد حصة منفردةكليس ل أنه ومن الواضح، ًانت الدار وقفاكن حلف اجلميع إو: ٢

  . يف اجلميعكيشرت

ون كي أن من غري فرق بني ،انقرض املدعونن إ أنه الم يفكمنا الإو، الم فيهكوأصل املسألة ال 

 ،اليمنيى يتوقف قبضهم عل أو ،فهل �خذ البطن الثاين الدار من غري ميني ،التعاقبى عل أو ًانقراضهم معا

  . الثاين إىل وبعض ذهب، األول إىل ذهبوا عنهم يكما حك ثركاأل

   أنه ماكف، ًالشارع جعل احللف قائما مقام الشاهد الثاينن إ :األولحجة 



٤٧٦

 إذا كذلك، ًان الوقف جار� يف البطون بدون حاجة للبطن الثاين يف شيءك شاهد �ن كان هناكذا إ

  .األولحلف البطن 

 إىل  حيتاجًأيضاوارثه ن إ فهل يقال ،ًية شيء وأقام شاهدا وحلفكمل ىادع إذا نهإف، كومثله املل

 أن من غري فرق بني ،احللف إىل حلف جديد مل حيتج البطن اجلديد إىل مل حيتج الوارث فإذا ،حلف جديد

  .قربوهذا هو األ ً،متعددا أو ًالبطن واحدا أو ون الوارثكي

 نه الإف، ًوأقام شاهدا وحلف، ًأ�ه جعله مسجدان  أىادع إذا ماك، يف سائر املقاماتى ومثله جير

 ماكو، ان يف يده قبل الشاهد وحلف امليتك من كمل إىل رجع املسجدّ وإال ، حيلفًأيضاابنه  أن  إىلحيتاج

 إىل نه ال حيتاج ابنهإف، ً وأقام شاهدا وحلفًأيضاً  مث جعل ولده من بعده وصياًأ�ه جعله وصيا أن ىادعإذا 

  . كغري ذل إىل ً،ونه وصياكحلف جديد ل

ضرورة عدم ( ،)١()األولالبطن كاليمني ى املتجه التوقف عل(: ره اجلواهر قالكما ذ: وحجة الثاين

ون كي ني حىتاألولاندراج حقهم يف حق  أو ،التالزم بينهما يوجه يقتضى  علاألولتعقل تلقيهم من البطن 

 ،الفارقمع  مع حرمته عند� هو كثبات امللإى لقياس علوا، حق الغري ال  حلقهمًني مثبتااألولاليمني من 

، خصوص الثاينى ًونه وقفا علكخبالف ، كوتعلق حق الدين من لوازم املل رثاإل إىل االنتقال أن ضرورة

، األمرثبات الشيء يف نفس إل هي يف حق صاحب احلق ال إمنا  واحلجة الشرعية،األولنه ليس من لوازم إف

   .ىانته )٢()ما وبني البينةان فرق بينهكوهلذا 

ً صوالأال ، الواقعى مارات علألها ك ،ركوميني املن،  واليمنيوالشاهد، ينالشارع جعل الشاهد: أقول

 فهم الفقهاء من كذلكو، ل الثالثة بسياق واحدك يف دلةاأل إذ ،ال يثبت �ا الالزم وامللزوم واملالزم حىت

  فهم ى ما هو مقتضك ،دلةاأل

                                                

 

 



٤٧٧

ّ إال ،ن فرق بينهما وبني البينةكوهلذا مل ي، خل غري ظاهر الوجهإ )احلجة الشرعية(: فقوله، ًأيضاالعرف 

 بينة بال كان لكن إ :قال الشارع فإذا ،املقام مل خيرج بدليل خاص أن واملفروض، خرج شيء �لدليلإذا 

 يوقف عل أنه اد هوواملف، ل مفادهكالمه يف كيثبت  أن ان معناهك ،كالمكشاهد وميني ثبت  أو ،منازع

ً يثبت حقا  الإنسانميني ن إ يقالأن ّ إال  فلم يبق يف املقام، غري ظاهر املأخذكيكفالتف ي،نسلى وعل

 به وملن يرتبط ني يثبت احلق للحالفن اليمأو، كلية ذلك قد عرفت عدم كنأواجلواب ،  آخرنسانإل

  . ل وغريمهاكعليه واملو املوىلك

 أن ىيف املسألة وجهان مبنيان عل(: حيث قال، ًأيضا كالم املسالكيف ومبا تقدم ظهر وجه النظر 

 إىل  ال حاجةاألولى فعل، يتلقونه من الواقف أو ، دون الواقفاألولالبطن الثاين يتلقون الوقف من البطن 

  ً.ملخصاى انته )ذاكميني البطن الثاين وه إىل نه حباجةإف، اليمني خبالف الثاين

ما ال ك ف،رثهإى الوقف حاله حال ميينه على  علاألولون ميني البطن كين بعد األمرفرق بني  الإذ 

 أن وقف له ولنسله أنه يسأل وارث احلالف  الكذلك، حيلف أن رث من أبيهإ أنه يسأل وارث احلالف

  . بل لوحدة الدليل فيهماً  قياسااألمر وليس ،حيلف

 ،ل معاملتهكل من احلالف والناك مع  عومل،ولو حلف بعض الورثة املدعني للوقف دون بعض: ٣

  . املقام إىل  الطراد دليلهما،ما تقدم يف الصورتني السابقتنيى عل

ن كن مل يإو، خذ بقولهأالوقف ى ل وحلف وارثه علك مث مات النا،ل بعض وحلف بعضكولو ن: ٤

ً مات زيد وخلف حسنا ً مثال،األولان من البطن الثاين ورتبته متأخرة عن البطن كن  �،قف له يف املالالو

  ًرا ك وب،الوقفى حلف عل



٤٧٨

 صارت الدار ،قر �لوقف وحلفأر وورثه ولده فكًا ومات بكر نصف الدار ملكخذ بأ ف،ر الوقفكنأ

 إذا  وارث آخركن هناكمل ي إذا احللف إىل بل مل حيتج الولد، األولالبطن  ألنه ،لها حتت تصرف احلسنك

ى عل  العقالءإقرارفهو من ، افكنه وقف  الولد �إقرارألن  ، الوارثكمل حيلف الولد ورث ذل

 .)١(نفسهمأ

حيث إن ، خر مل يعرتفحدمها اعرتف واآلأ ،ان له وار�نكل وكمات النا إذا ومما تقدم يظهر حال ما

  . مهكل حكل

ثة انوا ثالك ً مثال،ل الباقونكالدار وقف ون أن ىلو أقام بعض الورثة الشاهد الواحد وحلف عل: ٥

خران فهو أما الثلثان اآل، ثلث الدار يف املثال أي ً، ثبت نصيب احلالف وقفا،ل اثنانكون وحلف واحد

ما صرح به ك، احلالف ًون مريا� للجميع حىتك يك وما فضل عن ذل،منه الديون وخترج الوصا�ى طلق تقض

. غري واحد

الوقف قد ظلم  يان مدعكن إو،  أمجعه بينهمكالعرتاف غريهم من الورثة �شرتا(: قال يف اجلواهر

 إمنا خذه احلالف �لوقفيةأن ما أ يف اجلميع وك�م يعرتفون �الشرتاإن فيه كل، �خذ حصته منه بيمينه

  . ًملخصاى انته )خذهأما ّ إال يستحق نه الواحلالف معرتف �، رثاستحقه �إل

  : للمسألة صور�ن: أقول

ً ويقيم شاهدا واحدا وحيلف ،الورثة وقفيتها أحد يه الدار اليت يدعهذّ إال ون للميتكال ي أن :األوىل ً

  . كذلى عل

                                                





٤٧٩

  ً.أيضاون له غريها كي أن :الثانية

حسب الفرض من  ً، يقسمون الدار ثال�،حيث ال يعرتفون �لوقف خرونفالورثة اآل األوىلأما يف 

ً�ا وقف جيعلها وقفا فال يرث شيئا�معرتف حيث إنه و، الوقفية الثلث يويعطون ملدع ،ون الورثة ثالثةك ً، 

  ً.خرين يف شيء أصال مع اآلكوال يشرت

للميت ثالثة  أن ولنفرض، ً بوقفية الدار قد جعل بعض حقه �لفاهنه حسب اعرتافإما يف الثانية فأو

و�ا كوثلث الدار املعرتف ب، وحينئذ يرث ثلثي دارين، ل داركرث ثلث جيعل نصيبه من األ أن نه لهإف، دور

ل نصيبه يف هذه الدار كجيعل  أن له أن ماك، خرينون لآلكمنها ين اخر والثلثان اآلً،ون وقفاكًوقفا ي

 ألنه ً،ل حصته وقفاك جيعل كوبذل ،كذلى ليس له جربهم عل إذ ،خرين من الورثة برضا اآلكوذل ،املوقوفة

  .لها وقفكن الدار اعرتف �

 غري كفهو يتمل، ًرث دارا �نيةون حصته من اإلكه �ن تيك مع شريىن يرتاض �،سكأما هل له الع

تفويت لثلث الوقف  أنه من،  احتماالن،ا�اكحيث ال يعرتفان بوقفية هذه الدار يتمل  ومها، الداركتل

منا فوته سائر الورثة وهم غري إو، مل يفوت الوقف أنه ومن، الباطلى فهو من قبيل املساعدة عل �ختياره

  . مثواأعلموا ن إ نعم، كهلم علم بذل وال، جية شرعية عليهملعدم ح، مأثومني

  ً.�ا ليست وقفاأ لفرض ً،فتصرف هذا املعرتف يف دار غري موقوفة ليس حمرما، انكيف كو

مثل تفويت  ليد يشمل حىتاان دليل كن إو، األولر�ه يف االحتمال كما ذك مثآاملعرتف  أن والظاهر

  . الوقفى عرتف القدر الذي فوته عل املكيتدار أن ان الالزمك، الوقف

ن كن مل تإف، كًانوا مجاعة واعرتفوا مجيعا بذلك أو ،ن الدار وقفواعرتف �ً ان الوارث واحداكذا إ: ٦

الشاهد  إىل قوهلم أو  مل حيتج قوله،الوصية والدين يفكان للميت ما يكان وك أو ،دين أو  وصيةكهنا

  واحللف 



٤٨٠

لسد الوصية  يفكي نه الكان ولك أو ،ن للميت غريهاكمل ي إذا أما ،)١( العقالءإقرارنه من أل

.  يف حق الغري الذي هو الوصية والدينإقرار ألنه ،الوارث احللف والشاهدى فالالزم عل، والدين

مل  إمنا  البعضك ذلإقرارن إف، ان الوارث مجاعة أقر بعضهم ومل يقر بعضكم ما لو كح ومنه يعلم

 ،ليهاإه إقرار احتاج ّالإ و،للدين والوصية يفاية ما بقكًه سببا لعدم إقرارن كمل ي إذا لفشاهد واحل إىل حيتج

  . يف حق الغريإقرارألنه 

ه إقرار ألن ،بعده أو ون قبل موت املورثكي أن  الوارث �لوقف بنيإقرارال فرق يف  أنه والظاهر

اف يف تسمية كوهذا القدر ، ًث شأ�رمينعه عن اإلحيث إنه ، ان قبل املوتكولو  نفسهى �لوقف عل

  . نفسهى  علقراراإل

، ري يف حق الغإقرار ألنه ،ه �لوقف مل ينفعإقرارن إف، ًقاتل مثال ألنه ًحد الورثة وار�أن كلو مل ي: ٧

ًأقام شاهدا واحدا وحلف  إذا نعم   . ما عرفتك حلجية الشاهد واليمني ى،فكً

 دلةات األإطالق إذ ً،اهداقامت شأرض وحلفت وف زوجها األقرت الزوجة بوقأ إذا حال ما ومنه يعلم

م شاهد كامرأتني يف ح ألن ،حلفها مرة أو ً،ال ينفع حلفها مطلقا: فال يقال، ًأيضاشمل حلف املرأة ت

ما ك ،قر مرتنيأ إذا بل تثبت،  من السارق مرةقرارينفعها اإل السرقة ال أن ماك، فالالزم حلفان منها واحد

  . ما عرفتك طالقال يقال به بعد وجود اإل نه قياسإف ، احلدودتابك ر يفكذ

                                                





٤٨١

قامة إحلف ومات قبل  و،الشاهد واليمني إىل يما حيتاج ف،الدار وقف أن حد الوارثنيأى لو ادع

 فال يضر اختالف املقيم للشاهد ،واحدةى دعوأل�ا ، احللف إىل  ومل حيتجىفكقامه وارثه أ ف،الشاهد

  . واحلالف

  . وقد تقدم شبه هذه املسألة، ن أقام ولد امليت الشاهد وحلف وارثه �،سكالع ومنه يعلم

  



٤٨٢

  

  ))فروع((

  

  : فيها فروع ):٤مسألة (

  

  ))طلب احللف ال يسقط حقه((

ًشاهدا واحدا مث رض يلو أقام املدع: األول ن إف  ويستحلفه،صل لألكان له ذلكر كيمني املنب يً

طلب  ألن ،كذل إىل جيبأ احللف ك قبل حلفه وأراد بذلن عادإو ،ىحلف قبل عوده سقطت الدعو

  .دلةفيشمله عموم األ، يسقط حقه يف احللف احللف ال

 ي،صل وعدم مشروعية اليمني بدون طلب املدع لأل:يف وجه قبول قول املدعي قال يف املستند

  .ره الشيخ غري صحيح للفارقكما ذك اليمني املردودةى وقياسها عل

  . وعدمهاكذل إىل جابتهإنه احتمل إف، ف يف املسألةوعن التحرير التوق

ميني  أن ىال دليل عل إذ ،ر �قكجمال ميني املن أن فالظاهر، ومل يقم بعد الشاهد يولو حلف املدع

  .ركنأمن ى اليمني عل أدلةفيشمله عموم ، ر يف احللفكوحده يسقط حق املن ياملدع

ان كن إف، بدون حلف أو ر حبلفهكه للمناتنازل عن دعومث أراد ال، الشاهد وحلف يقام املدعأمث لو 

 زوجة له أو عليه ًشيئا للموىل أو ًان وقفاك إذا ماك، مل جيزّ وإال ، له جازًاكان ملك أن مثل، له حق التنازل

  . ما تقدمك وراتك يف التنازل عن املذنسانال حق لإل إذ ،ما أشبهأو 

  

  ))انيةال تستحلف األجيال الثمع ثبوت الدعوى ((

 ،ى وحلف مع شاهده ثبتت الدعو،والده بعدهأى وعل الوقفية عليهى ادعإذا ( :قال يف الشرائع: الثاين

   .ىانته )عن جتديده غىنأ األولالثبوت  ألن ،د بعد انقراضه ميني مستأنفةاألوالوال يلزم 

  .كوقد تقدم وجه ذل

ى مث عل طالب املدرسة الفالنيةى عل أو ،اءالفقرى مث عل ًون وقفا عليهكي أن ومنه يعلم عدم الفرق بني

 إىل انقرضت البطون وصار إذا ذاكو: ولذا قال الشرائع، اليمني إىل حيتاجون ن اجليل الثاين الإف، الورثة

  .املصاحل أو الفقراء

  ًأوالده وأقام شاهدا ى الوقف عليه وعلى ولو ادع



٤٨٣

ان الشاهد ك أو ً،اشتباها أو ًذ�كحلف نه إ :مورثهم وقالواى  مث جاء البطن الثاين وفند دعو،وحلف

  ملا تقدم من،فالوقفية حباهلاّ وإال ً،ر�إ األمرثبتوا ما يقولون رجع أن إ أنه فالظاهر، كما أشبه ذل أو ًفاسقا

م كثبات بطالن احلإن من كمتّ إال إذا ،حد النقضم الشاهدين فال حيق ألكم الشاهد واحللف حكحأن 

  . لبطالن مستنده

البطن الثاين  ألن ،اليمني إىل  بينه وبني أوالده افتقر البطن الثاينكالتشريى ولو ادع( :قال الشرائعمث 

  ).ىاملوجودة وقت الدعوكبعد وجودها تعود 

  .بل ال خالف أجده فيه، ً قطعا:بل يف اجلواهر

 الشاهد دلةأ طالقإل، وجه حللف البطن بعد ثبوت الوقفية �لشاهد واليمني النه إ ن رمبا يقالكل

احللف  إىل ل فقري متجددك احتاج ،الفقراءى الوقف على قام الفقري الشاهد وحلف علأفلو ّ وإال ،واحللف

  .  فتأملً،وهو بعيد جدا

 شتياينرامة واآلك واجلواهر واملستند ومفتاح الكاملسال، الم حول بعض املسائل السابقةكوقد فصل ال

  . ليهمإ التفصيل فلريجع رادأ فمن ،وغريهم )رمحه هللا( ينكوال

  

  ))ال يثبت القتل بشاهد وميني((

ًقام شاهدا واحدا وحلفأعليه القتل وى لو ادع: الثالث ال يثبت به ال املال وال  أنه فالظاهر، ً

يف قصة  )صلى هللا عليه وآله(ولذا قال رسول هللا ،  املقامأدلة من ًخص مطلقاأ القسامة  ألن أدلة،القصاص

قيموا قسامة مخسني رجال أن مل جتدوا شاهدين فإف، قيده برمتهأم كقيموا رجلني عدلني من غريأ :القتيل خبيرب

  . قيده برمتهأ

  . ً وال يعلمون له قاتال،ًحلفوا مجيعا ما قتلوه: الفضيل علي بن ويف رواية

  ن املتهمني قتلوه حلف املتهمني �لقتل ومل يقسموا �: ويف رواية مسعدة



٤٨٤

ًا �� ما قتلناه وال علمنا له قاتالمخسني ميين   . ولياء القتيلأ إىل الدية يمث يؤد، ً

 أن  بعد،القسامة إىل  حباجة،الدية فيها أو ان القودكسواء ، مسألة الدماء أن ىغريها مما يدل عل ىلإ

 عليه القتلى لو ادع(: ومما تقدم يظهر وجه النظر يف قول الشرائع املمتزج �جلواهر قال، ن شاهدانكمل ي

ان كن إو، م لهك حلف معه وحعمد اخلطأ، أو ًأان خطكما لو كً موجبا ملال كان ذلكن إف، ًقام شاهداأو

ًعمدا موجبا للقصاص مل يثبت �ليمني مع الواحد انت شهادة الشاهد كن كل، لعدم تعلقه �ملال حينئذ، ً

   .ىانته )فراد اللوثأ سائر ثبات دعواه �لقسامة اليت يثبت �ا القصاص يفإًلو� وجاز له 

 أن كر� هناكذ أنه ماك ،كروه هناكاللوث الذي ذى ال دليل عل أنه ر� يف �ب القسامةك قد ذمث إ�

ون حال الشاهد الواحد واليمني كفي، ًأيضابل جار يف بعض أقسام اجلراح ، القسامة ليست خاصة �لقتل

  .  حال القتل فراجعًأيضاقسام  األكيف تل

من  أو ،ا� متخالفني �لعموم املطلقكولو ، ان الشاهد واحللف متخالفني �لتباين مل ينفعكلو : الرابع

وحلف ، هكالدار ملن إ :قال الشاهد ًمثال، فالظاهر القبول يف قدر االجتماع مثل حال الشاهدين، وجه

ن إ ف، عليهً حيوا�كميل أنه  شاة عليه وشهدكميل أنه حلف إذا ذاكو، سك�لع أو ،ورثها من أبيه أنه ىعل

  . سكذا العكو، خصوص الشاة احليوان يثبت ال

، الفقراء من بعدهى وقف عليه وعل أنه والده وشهد الشاهدأى وقف عليه وعل أنه ذا لو حلفكوه

 ،د وال يف الفقراء مل يثبت شيء منهمااألوالوحيث مل جيتمعا يف ، ًونه وقفا عليه �بتكن اجلامع وهو إف

  ال بعده ينقسم بينهما وحينئد فامل



٤٨٥

ى ال دليل عل ألنه ً،ر�إيرجع  أو ،)١(لكمر مشأل كالقرعة ل ألن ،يقرع بينهما أو ،لقاعدة العدل

  .احتماالت ،يناألمرء من شي

  .رثليس � أنه ىالشاهد واليمني اتفقا عل أن ان الثالث يبعدهكن إو

دار  إذا مسخلتاب اك  يفكر� تفصيل ذلك ذوقد، جر��ا يف املاليات ال وجه له أن والثاين يبعده

  .ره اجلواهر وغريهكما ذك، كما أشبه ذل أو ةاكشيء بني اخلمس والز

 ،قاعدة العدل مستفادة من مجلة من النصوص املتفرقة أن ًرراكر� مكوقد ذ، األولقرب وعليه فاأل

  . وهللا سبحانه العامل

   .شاء هللا تعاىل نإء الثاين ز وسيليه اجل،تابكا ال من هذاألوله يف اجلزء إيرادرد� أهذا آخر ما 

  

  دمحم بن املهدي احلسيين الشريازي

                                                





٤٨٦
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