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  : مالحظة

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

  .هكذا(( )) جعلت العناوين املضافة بني قوسني * 

  

  

  

  

  

  

  الفقه

  اخلامس والثمانون ءاجلز



٢

  

  

  

  



٣

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

   حممد احلسيين الشريازيالسيد

  دام ظله

  

  القضاءكتاب 

  اجلزء الثاين

  

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان



٤

  

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

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



٥

  

  

  

  

  

  

  كتاب القضاء

اجلزء الثاين



٦

  

  محن الرحيمبسم اهللا الر

  

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

  .قيام يوم الدين إىل واللعنة الدائمة على أعدائهم، الطاهرين



٧

  

  

  فصل 

  قاض إىل تاب قاضكيف 

  

 أي صل منحي ولو مل، قراراإل أو الشهادة أو القول أو تابكلما باإ ،آخر إىل مكم احلاكاء حإ

م ولو كان احلاك إذا ومنه ما، ة العلمي يف حجإشكالحصل العلم ولو بالقرائن فال  إذا أما،  العلمكذل

  . ك ذلريغ إىل ،مكم يف جملس احلكقبل وصوله درجة احل

  

  )) احلكمكتابة((

جاز (: ةيرواال يكلي يف حميردبقال األ،  مانعكن هنايكمل  إذا تابة فظاهر املشهور العربة اكأما ال

تاب كث من الية وأخذ املسألة والعلم واحلديون يف الروايكبل ، ه أحدينازعه فيمل ن إ اتبةكالعمل بامل

نئذ يوح، تب قاصداً للمدلولك وأنه ريمن من التزومع األ (:قال أن إىل )خ املعتمدياملصحح عند الش

 فإنه ،ذاكم بكمه مقبول حكلفالين الذي حم بأن القاضي الدة للعيفوف بالقرائن املون مثل اخلرب احملفيك

 قاض إىل تاب قاضكالذي اعترب ) ديوهذا هو مقصود ابن اجلن(،  توقفريه من غؤجراإاذه وفنإب جي

اتب كعلم قصد اليمل  أو، ريها التزويأمن فيالصورة اليت مل  (عربة به تاب الكبأن ال)  مقصودهميكونو(

   .ىانته ) مدلول الرسمإرادة

  اتب ك الإرادةى ها علرية وغيقامت القرائن احلالإذا ( :جلواهروقال يف ا



٨

عصار املستمرة يف األة ري للس،االعمل فالظاهر جواز  املستفاد من رمسهاتابته مدلول اللفظ كب

يف العلماء خصوصاً مع مالحظة عمل ، كذلى الضرورة على ن دعوكميبل ، كذلى علمصار واأل

 :قال أن إىل) ماءل العنيها بيتبهم املعمول علكه يف ري وغمجاعم اإلنسبتهم اخلالف والوفاق ونقله

   .ىانته )١()طراف والعمل الألى تب الفتوكفهم يوقاف وتصنا واألي والوصاقرارالة واإلكالوك(

بل عن اخلالف والسرائر والقواعد ، قاض إىل تابة قاضكشهرة عدم اعتبار  أن علميهذا ومنه 

واحتمال  رياحتمال التزوك ،تابكراد ا وجود احملذور يف الين أ والبد، هي علاعمجها اإلرير وغيوالتحر

الزوجة ن إ تابكيف ال  قالمثالً، واحتمال اشتباه املوضوع،  خطهني لتحستبها مثالًكعدم القصد بأن 

  . ركد بن بيز أو د بن عمرويز أنه شتبهي و،ديلز

 إذ ، ضارري غكذلن إ :هيفف، تابةكم بالك احلءإنشان من ضرر احتمال يره بعض املتأخركأما ما ذ

شارة عم من اللفظ واإلوحنوه األ مناكم حبكذا حإ بل ظاهر، اًيم لفظكون احليك أن لزومى ل عليال دل

  . اتباتهكيف م ذا حىتك ب)عليه السالم( اإلمامم كح: قاليولذا ، تابةكوال

 أن تابة صورة احملذوركن عدم اعتبار ال ممجاع املشهور ومدعي اإلإرادةد يؤيفالذي ، انكف كيو

ا أنة يشهدت الب إذا تابةكباالعتبار بال املبسوط يكقال يف حم،  يف اخلالفمجاعاإل يخ وهو مدعيالش

  . نةيتابة اردة عن البك للعامة هي اله قباالًية علياإلمامما اتفقت ن أ و،تابة القاضيك

  .هيان التشبكم عربة ا إلتابة فالكأما ال: وقال احملقق يف الشرائع

  ستظهر قول املبسوط ي أن نكمي: اينيشتولذا قال احملقق اآل، مهاريذا عبارة غكو

                                                

.٣٠٤ ص٤٠ج: جواهر الكالم )١(



٩

   .ىانته ،ريه والتزويمث علله باحتمال التشب، تابةكل من أطلق القول بعدم اعتبار الكالم كمن 

ما ك، تابة املأمونةكتب وتثبت بالكانت تكهم ريات ونصب القضاة وغيمارات والوالاإل أن دهيؤيو

عليهم (ئمة ومجلة من األ، )عليهم السالم (نيواحلس  وعلي واحلسن)صلى اهللا عليه وآله(فعله رسول اهللا 

  .الئهمكيف و) السالم

  . مور األكس بأهم من تليل مثالًى تبه القاضكد الذي يم مخسة دراهم لزكح أن ومن الواضح

عن ، وينكالس إىل ب بالسنديخ يف التهذيرواه الش ثل مام ،اتيورد يف املقام من بعض الروا أما ما

 ه حىتريقاض يف حد وال غ إىل تاب قاضكز يجي ان الكنه إ :)م السالمعليه(علي  عن، هيعن أب، جعفر

  . )١(ناتيبالب ة فأجازوايمأت بنو يول

  ).م السالمعليه(علي  عن، هيعن أب، رعن جعف، دية طلحة بن زيومثله روا

 أن قاض إىل تب قاضك أنه إذا حمتمله أو ظاهره إذ ، مرتبط باملقام أصالًريغ أو ،جممل  أنهفالظاهر

فعل ما أمره به يف ي أن ز للقاضي الثاينجيمل ، طلق زوجته أو ،ذا ماالًكخذ منه  أو ،فالنى أجر احلد عل

نة يقامت البول إذا األتاب القاضي كذ القاضي الثاين يتنف ة أجازوايم أن بينكل، ريأمن التزو وإن تابهك

  . تابهكبأنه 

 أن ق لهحيه يلإتوب كالقاضي امل أن ىل شرعي عليال دل إذ ،هذا فوجه عدم اجلواز ظاهرى وعل

  . ة بنفسهينظر يف القضي أن هيبل الالزم عل، األولنفذ أوامر القاضي ي

  .ظهر له اخلالفي ومل األولم القاضي كح إذا وز لهجي أو ذيه التنفيب علجينعم 

   ،)عليه السالم( علي عن، رواه الدعائم رناه مباكد ما ذيؤي أن نكميو

                                                

. ١ حمكيفية احلك أبواب ٢٨ الباب ٢١٨ ص١٨ج: وسائل الشيعة )١(



١٠

ان يف بلد آخر كعرف القاضي عدالتهم ويرجل حبق يف مال ومل ى شهد الشهود علإذا  :نه قالإ

وال ، قاض إىل تاب قاضكه يقبل فيحد مل  أو انت الشهادة يف طالقكن إف، كعرف ذليقاض آخر 

  .)١(قاض يف حد إىل تاب قاضكل قبيوال ، شهادةى شهادة عل

ن شهدوا يالشهود الذ أن تبك أو ،احلد أو م بالطالقكالقاضي الثاين أح إىل تب القاضيك إذا أي

 أن وال، األولم حسب أمر كحي أن س للقاضي الثاينيفالناً مستحق للحد فل أن تبك أو ، عدولكعند

ى عتمد علي أن وال ،نياثن إىل ة حباجةكيوالتز، نه واحدأل، األولة كيقبل شهادة الشهود حسب تزي

  . مستحق للحد أنه  يفاألول

  . هيما فى فخيفال ، هريوغ وينك بضعف السند بالسني يف الرواتشكالأما اإل

بل ، علي أيب ما عنك، ظهر مما تقدم عدم اختصاص صحة االعتماد حبقوق الناس فقطمث إنه 

  .همريواجلواهر وغ يليردبخ واحملقق األيالظاهر من الش ما هوك ، حقوق اهللا تعاىلكذلك

 أصالة إجراء من ،اللفظى زان يف االعتماد علي هو املةتابكالى زان يف االعتماد عليامل أن ما ظهرك

ل العقالئي يف يل العقالئي يف اللفظ هو الدليالدل ألن ،ما أشبه أو املثال أو  عدم اهلزلأصالةو القصد

  .تابة وقد أمضاها الشارعكال

  . )٢(تابكدوا العلم باليق: )عليه السالم(ده قوله يؤيو

  . )٣(مكتبكم بيكعل: )عليه السالم(وقوله 

  .اهيخ مؤمناً فقد أحورمن : )عليه السالم(وقوله 

  .تابامكل عن ئ سنيح، )٤(خذوا ما رووا: )عليه السالم(وقوله 

  ها من ريغإىل 

                                                

.٥٣٩ ص٢ج: دعائم اإلسالم )١(

  . ط بريوت١٤١ ص٧٤ج: حبار األنوار )٢(

  . ١٠ ج٥٢ ص١ ج:ايفكانظر ال )٣(

  . ١٣ ح من صفات القاضي١١ الباب ١٠٣ ص١٨ ج:الوسائل )٤(
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  . اتيمتواتر الروا

  

  ))فهةاإلخبار عن احلكم مشا((

 أو ،أنفذت أو ،ذاكمت بك ح:خرقول لآلين  أوأما القول مشافهة فهو(: قال يف الشرائع

  ).قبلي ال أنه خ يف اخلالفي نص الش،ففي القضاء به تردد، تيمضأ

  .ه القبولأقرب: وقال يف اجلواهر

فمع  مهكحى  قال جبوازه مع الشهادة عل،كره املسالك ملا ذ،نينهم وهو املتعيوهذا هو املشهور ب

  .مشافهته أوىل

  .أيضاًاً يون قوله ماضيك اًيون فعله ماضيكمن  أن  منيضاحوملا عن اإل

 ىدل عل ل ماكه يمساع قوله فى دل علي ف،من قبله إالّ عرفي م الكوقوع احل أن وملا عن بعض من

  .هيون قوله حجة فيكمن قبل شخص  إالّ عرفيال  ماأن 

 ،هميه راد عليالراد علن أ و)هم السالميعل(حجة من قبلهم ونه ى كمقتض أن وملا يف اجلواهر من

  .مك باحلخباريف اإل أو مكان يف احلك سواء ،وجوب قبول قوله

 قرار اإلكلميم كم احلك احلاكلميث يفح، املقامى  علكره بعض من انطباق قاعدة من ملكوملا ذ

  .به

  .م نفسهك عن حخبارباإل أيتيعادل  فإنه ،أة النبيوآل

  .اًيه ماضخبارإان كاً يان ماضكما كمه كح أن  الشرائع منوملا يف

  .نةيتقوم به الب أو نيستب يحىت :)عليه السالم(شمله قوله ي ف،نه من االستبانة عرفاًوأل

  . عدم صحتهى فخي ورة مبا الك املذالوجوهى ل علكوقد أش

  . وهذا خرب واحد،هاينة منصوص عليالشهادة ب ألن ةي وال أولو،اسيبأنه ق: األولى ل علكفأش

  . اسية فال قية عرفيواألول :هيوف

  . عدم اعتبار قولهاألصلف، ورةكاملالزمة املذى ل عليدل النه إ :الثاينى وعل

  . ورةك املذخراأل دلةل املالزمة أحد األيدلن إ :هيوف
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  . دلة األك يف قبال تلالًيون هذا دليك ال، نعم

  .مهك ممن مسع حأيضاًه ريعرف من قبل غيم كبأن احل: الثالثى وعل

  . ةية الشرعي القاعدة العقلك فهو داخل يف تل،من قبله إالّ عرفي م الك احلإنشاءنه إ :هيوف

ان الالزم ك وإالّ ،خبارإل كته يف فتواه ويف قضائه ال يف ي حجدلةبأن ظاهر األ: الرابعى وعل

  .فالنهذه زوجة فالن وولد  أن مثل، اتهخبارإل كته يف يحج

  . مكه بأنه حخبارإته ي حجىبل املدع، ك بذلرد ياته حىتخبارإل كة ي فهم حجىس املدعي ل:هيوف

  .  عرفاًميكعل هو حجيت :فهم منيوهذا ما 

 كلميذا مل إو، عزل ألنه ،خبارم يف وقت اإلك احلكلمي قد ال إذ ،لهبأنه ال كلية : اخلامسى وعل

  .لصله بعدم القول بالفتم يف وقت عدم عزيو،  بهخبار اإلكلميم مل كاحل

 ،لص لعدم القول بالفأيضاً كلميففي وقت عزله  كلميم كيف وقت احل ألنه ،س أوىلكالعن إ :هيوف

  . إشكاللو من خي ب الك املرمجاعمثل هذا اإل أن  إىلضافةهذا باإل، حنوه أو فسقإذا  إالّ

  .حكامفهي خمصصة باأل، نيشاهد إىل بأن املوضوعات حباجة: السادسى وعل

عليه (ده قوله يؤيو، شملهية ي اآلإطالقه فريما غأ ى،ة مطلقة خرج منها مقام الدعوياآلن إ :هيوف

  . نةيتقوم به الب أو نيستب يحىت: )السالم

فقوله الرافع ، رفع اخلصومةيمه كح أن اني ببيضاح وجه اإلريغ أنه حيبعد توضـ  :السابعى وعل

مه فقط رافع كحدلة أن بل ظاهر األ، بأنه ال تالزمـ  اخلصومةموضوع لرفع  ألنه كذلكة مللخصو

  .للخصومة

  املستفاد عرفاً ن إ :هيوف
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  .  من شأنهأيضاًم كه باحلخبارإ أن مكون القضاء من شأن احلاكمن 

  .بأن املراد باالستبانة العلم: الثامنى وعل

  .مكنه حم بأكاحلا خبارإ وهي تشمل ،عرفاً استبانةى سميالظاهر منها ما ن إ :هيوف

  . كالتوقف يف ذل ينبغيه فال يوعل

حال اخلصومة وقصد كى ح إذا أما، ك بذلخباررادته اإلإله مع فرض كهذا (: قال يف اجلواهر

ها يفي فيك املقدمات كتل إذ ،هينبغي التوقف فيفال ،  منهكصحة ذلى بناًء عل، شهاد لإل فعالًنشاءاإل

   .ىانته )ن منعهكميا من مواضع الشهادة ها ألياحتمال اعتبار التعدد ف ألن ،هخبارإ

ره ك ما ذنيون بيكف وإالّ ،ما هو واضحكم ك للح مؤهالًكون حال ذليكإضافة أن والالزم : أقول

 شامالً س قولهيول ،العدالةى عزل بعد بقائه عل إذا قوهلم شامل ملا أن  من جهة،فرق روهك ما ذنيوب

  .كللذ

رناه كما ذك أيضاًم كالثاين ح أن والظاهر ،يقول ثبت عنديوقد ، متكم حكقول احلايقد مث إنه 

أما لو (: فقول الشرائع ،يثبت عند أو متكقول حي أن نيه بخبارإه فال فرق يف يوعل، تابكيف أوائل ال

   .ىانته )متك لو قال حكذلكس يول، م بهكحيذا مل كماً آخر بأنه ثبت عنده كأخرب حا

   .ىانته )ذافن اإلأدلةندرج يف يي ك، ماًكس حيبأن الثبوت ل(وعلله اجلواهر 

  .ماًكس حيل) ثبت( أن أصلهم منى عل مبين

اه كخالفاً ملا ح،  قبوهلايضاح يف اإلمجاعه اإليعلى م فاملشهور بل ادعكاحلى ما الشهادة علأو

 املقطوع قطعاً  إالّ األصلليس له دلي ول،فقال بعدم اعتبارها ،عرف من هويمل ،  عن بعضكاملسال

 مما كذل أن ه منريره الشرائع وغك وما ذ،نةي العامة املعتربة للبدلة وهي األ،رها املشهوركلوجوه اليت ذبا

   رباب احلقوقأاج ياحت إذ ،هيلإمتس احلاجة 



١٤

بد من  فال، متعسر أو  التنقل متعذراألصلف شهود يلك وت،ا يف البالد املتباعدة غالبإثباإىل 

   .ىانته ،امكاحل إىل حكامرفع األ إالّ لةيوال وس، د الغرباءفائها مع تباعياست إىل لةيوس

مة اليت ك وهو مناف للح،ل احلقوقيم بواسطة الشهادة لزم تعطكاحل إىل توصليمل  لو أنه مةيبضم

  . الناسنيم بكجلها القضاء واحلشرع أل

املدد واملالزمة نة لبطلت احلجج مع تطاول يم بالبكاحلذ افنإشرع يلو مل  أنه  منأيضاًراه كوما ذ

  .ن أيضاًاوبطالن الالزم ظاهر عير التشريتقدى عدم اللزوم عل أن ماك، ظاهرة

استمرار اخلصومة يف الواقعة  إىل يؤدينة يف املقام ياملنع عن مساع الب أن من أيضاًراه كوما ذ

ت وفات الغرض من بطل األولم به كما حالثاين نفذ ين مل إف، آخر إىل هيوم علكرافعه احمليبأن ، الواحدة

  .امكنصب احل

م املقر كلزم احلأه باحلق يم علكماً حكحا أن مك لو أقر عند احلاميالغر أن  منأيضاًراه كوما ذ

  .لزم بهأ به ميلو أقر الغر نة تثبت مايالب ألن ،لزمه باحلقي أن نة البديذا لو قامت البكف، عنده باحلق

م كوجوب قبول حى اعتبارها عموم ما دل على  علدلي أنه من ) اهللاهرمح( اينيشتره اآلكوما ذ

  . )عليهم السالم (مهمكم الذي هو من حكاحلا

  . مهمةريرادات غيإبعضها بى ل علكأش وإن ،ها يف اجلملةيغبار عل هذه الوجوه ال: أقول

  

  ))نفوذ اإلقرار باحلكم((

مجاع أنه ه اإليعل يبل ادع، لمامكظهر من يما ك، نهمي وال خالف بإشكال فال قراروأما اإل

  . )١(أنفسهمى  العقالء علإقرار لعموم ،مكثبت احلي

  مثالً،هيم علكون بعض احلك أو ،هيم علك متضمناً احلقراران اإلك إذا ثبتي أنه إمنا ومن الواضح

  ي ميم بأن الدار لغركاحلا يم علك ح:دار فقال تنازعا يف

                                                

. ٢قرار حتاب اإلك ٦٥٨ ص١٦ج: وسائل الشيعة )١(



١٥

  .يل ال

، هي علقرارالثابت باإل إمنا بل،  لهقرارثبت باإليه فال ير وعلمقلل ماى  علم مشتمالًكان احلك إذا أما

ا أقبل منه يف ، يل ي الميم بأن الزوجة لغركم احلاكح:  قال أحدمهاك يف زوجة وبعد ذلفلو تنازعا

 نيخت األنيان من اجلمع بك هإقرارذب يف كلو نه إحيث ، ختهاأج يقبل منه يف تزوي أن أما، ست لهيل

  .ه بل لهي علكلس ذيل إذ ،فال

 يم علكح: مث قال، رثه يف اإلريو وغهوتنازع ، اًيولو ورث صار غن، ريفق أنه ذا لو علمناكو

ان من جهة يعطاء الدإلزم ي فال ،عسارهإى  علالًيل قبوله دلكشي فإنه ،يل ي الميرث لغرن اإلأم بكاحلا

سرةيم إىل فنظرة)خذ أهما يأ أن نعلممل  إذا هذا، ريفقأنه  ه ال يفميون املال لغركقبول قوله يف  إذ ،)١

رث ان معسراً قبل هذا اإلكونه كعسار املفروض ان أصل اإلك أخذ املال ميالغر أن علم إذا أما، املال

  .ماًكحم

  . مثلة من األك ذلريغإىل 

  

                                                

.٢٨٠اآلية : سورة البقرة )١(
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  : أمورها يف :)١ مسألة(

  

  ))هل يشترط اإلشهاد يف البينة((

م من كشهدت احل إذا عم ماي أو ،مكاحلى م علكشهدها احلاأإذا  نة خمتص مبايهل اعتبار الب: األول

   .م ولو من دون حضور السكعلم باحل أو بل، شهادإ ريغ

 وهذا هو الذي ،مكشهدها احلاأ إذا صصها يف املقام مباخيل ي وال دل،دلة األطالقإل: الظاهر الثاين

مت أو :ث قالي بل هو ظاهر الشرائع ح،همريوغ اينيشتواآل يليردبشف اللثام واألكك،  واحدرياختاره غ

  .هيشهادها علإم وك احلإنشاءن يما حررناه من حضور الشاهد اطاًي احتكذل

نة ية البيطلق حجأبل لعله الظاهر ممن ، اطيره الفاضل لالحتكذشهاد اإلن إ :شف اللثامكبل قال 

  .هريابن محزة وغكيف املقام 

 عدم اعتبار حضورها جملس دلةروه من األكنة وما ذية البيحجاملوافق لعموم ن إ( :ولذا قال اجلواهر

 نئذيس هي حيل إذ ،كذلى شهادها علإم وكم من احلاك احلإنشاءن وياخلصومة ومساعها شهادة الشاهد

 )كء من ذليات من دون اعتبار شنشاءات واإلخبارتها يف اإليب يف حجير نات اليت اليباقي البكإالّ 

   .ىانته

 إذا نة يف املقام مباية البياختصاص حجى ث ادعيح، اضيره الرك يف ما ذكالشعلم اإليومنه 

  إىلضافةهذا باإل، لمامك واستشهد ببعض ،كعدم اخلالف يف ذلى وادع، مكاحلى م علكشهدها احلاأ

نة يمن موارد الب ريثكيف  ىجلروإالّ  ،وجه له أصالً  ال الذياألصلتوهم  إالّ اًإطالق كذلى ل عليدل ال أنه

  .هاريوغ

  

  ))شهادة البينة عند القاضي الثاين((

 وقد ،مكح أنه مك احلان إقراراشهدي وقد ،مكالثاين احل يعند القاضشهدان يالشاهدان قد  :الثاين 

 أن شهداني وقد ،مكن نقال هلما احليشاهد أن شهدانيوقد ، هيم علكنه حأه بيوم علك احملإقرارشهدان ي

 ،ءير شكن عند املنيكفلم  اجلواب أو ر اجلرحكطلب من املن وأنه ،ألولام كن شهدا عند احلايالشاهد

  .ركاملنى م علكحي أن  يفهموأنه 

   ر فحلف وهمكم املنكحلف احلاأنة وين له بيكاملدعي مل  أن شهدا إذ مثلهو



١٧

 أن م قبلكما خرجا عن جملس احلأأو ، مهكشبه حال دون حأما وفوت حاجة  إالّ أن ،مكباحل

  .مكحي

 ،الثالثه يف يوم علك احملإقرارو، األولم يف كم احلاكثبت بشهادما حي أنه  يفشكالاإل ينبغي ال

، هيوم علك احملإقرار أو ،مك احلاإقرارمسع  أو ،مكجملس احل الثاينم كحضر هذا احلا إذا ماكون يكوأنه 

  .نةية البي حجطالقإل

الثاين م كون عند احلايك فم مثالًكن باحليشاهدنقال هلما شهادة ال إذا الرابعيف  أنه ذا الظاهركو

ة ي حجطالق إل،مكثر احلأالثاين م كرتب احلاي أن صحيه ي وعل،مكاحلى الشهادة على الشهادة عل

  . ل خمرج عن املقامي وال دل،الشهادة

ن جعاله يالشاهد أن  إىل استناداً،م بدون حضور املرافعة عندهكحي أن صح لهيفهل  اخلامسما أ

شهد أ فنيمان أحدمها مرجع املتنازعكان يف الس حاك إذا مثالً، األولم كضر جملس احلامن حك

حق ، مات مثالً م املرجعكم احلاكحي أن  مث ملا أراد،م الثاينكسمعهما احلايث يحب نيعنده الشاهد ياملدع

له  ن نقاليذن اليم حسب الشاهدكحي أن  صحك صح ذلفإذا، مكزان احليه ميلد ألنه ،مكحي أن للثاين

  .صح لهي ال أو ،األولم كواقعة جملس احلا

مع ن إ ن قلناإف،  بنفسهاألولم كان يف جملس احلاك إذا مهكصحة حى ان علي مبن،احتماالن

 ن نقال له الواقعةين الذيالشاهد ألن ،أيضاً صح هنا األولم كم بعد موت احلاكصح له احليحضوره 

لس كما حجة جعاله حيث إبنفسهمن حضر ا.  

دام   وما،شهدا عندهيم مل كن يف جملس احليالشاهد ألن ،حضر وإن مك احلهصح لي ال نهإ قلناوإن 

  .أيضاًصح هنا ي مل ك ذلريولغ، مكصح له احلي م الكشهد الشهود عند احلايمل 

شهد عنده شاهدان  أو سواء حضر الس، م الثاينكم للحاك صحة احلدلة حسب األقربواأل

مثل له دلةلشمول األ، لسبواقعة ا: إمنا   
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عليه (ي  علمك ح)صلى اهللا عليه وآله(ذ رسول اهللا يوتنف، )١(مياننات واأليم بالبكنيب يقضأ

  .ك بذل)صلى اهللا عليه وآله(خرب أمنا إو، شهد الواقعةيمل  أنه ات معييف بعض مسائل اجلنا )السالم

  . األولم كم احلاكحيال  وأم كحي أن نيوال فرق ب

ه يرأ أن علم هلي أن ذه بدوني صح له تنفاألولم كم احلاك علم حبم الثاين لوكاحلا أن علميومنه 

املوضوع  أن هل علمي أن  وبدون،األولم كة املرتبطة حبييف املسائل الفقه األولم كاحلا يموافق لرأ

  .األولم كمثل املوضوع عند احلا ،نيمثل عدالة الشاهد، عنده

م ك حاألولم كاحلا أن ى رأفإذا، داً فاسقيز أن هيورأ، عشر رضعات حترمأن  ه الفقهييرأ مثالً

، عادالً أو داً فاسقاًيزى ري أنه وهل، ة عشر رضعاتي حمرماألول يرأ أن علم هلي ومل ،ا حمللة لفالنأب

  .األولطبق ى م علكحي أن جاز له

م ك حفإذا: )عليه السالم(وهو تبع لقوله ، م ثانكح  الاألولم كذ حليقة تنفيوهذا يف احلق

  .  فراجهعاورة يف املفصالت مفصالًك مذليلة الذيواملسألة طو ،)٢(مناكحب

  

  ))بني حقوق الناس واحلدود((

حقوق الناس دون احلدود ى  مقصور علكعرفت هذا فالعمل بذل إذا :قال يف الشرائع: الثالث

  .ها من حدود اهللاريوغ

موضع ى ا علإثباقتصر يف يف فيالتخفى ة عليق اهللا مبناحلدود وحقو ألن :كوقال يف املسال

  . الوفاق

شهد له التتبع ي بل قد ، واحدريه غي علمجاعاإلكى  بل ح،هي فأجدهبال خالف (: قال يف اجلواهر

  . )نةيام البيحمل هلا بعد ق روه من درء احلدود بالشبهات اليت الكوهو حجة ال ما ذ

                                                

. ١ ح١٢ الباب ١٦٩ ص١٨ ج:الوسائل )١(

. ١٠ ح٦٧ ص١ ج:ايفكال )٢(
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  . عامة شاملة حلقوق اهللا وحقوق الناسدلة واأل،صحاباأل نيمشهور ب أنه  يفكش ال: أقول

  . أمورخراج حدود اهللا وحقوقه فهو إروه من وجه كأما ما ذ

  .ى املدعمجاعاإل: األول

 مجاع مقطوع الوجود فهو أشبه باإلريغ أنه  إىلضافة باإل،بل ظاهره حمتمل االستنادنه إ :هيوف

  . املنقول

  .كما تقدم يف املسال: الثاين

  . دلة األإطالققاوم يره اعتبار حمض فال كما ذن إ :هيوف

  .ه اجلواهر من درء احلدود بالشبهاتيلإما أشار : الثالث

 إالّ أن اللهم(: حه له بقولهي وتصح، ولذا رده اجلواهر بنفسه،دلة األإطالقشبهة بعد  النه إ :هيوف

شرع قضاء ي عن الشهادة به فال مه فضالًك حإنشاءلو مسع   حىتاآلخرم كالشبهة حاصلة للحان إ قالي

م كذ حي ظاهر بعد وجوب تنفريغ، )فيالتخفى عل سقط ا احلد املبينيذ يف احلد للشبهة اليت يالتنف

  . ه جماليلنظر فل فإمجاعن يكمل ن إ :ولذا قال، هريوغ هم حجيت: )عليه السالم( لقوله ،مكاحلا

لزام إو،  باملعروفاألمرهو من باب  إمنا مكام احلكمضاء حإوجوب  أن ره بعض منكما ذ: الرابع

قامتها من شأن إ ألن ،ري يف احلدودجي وهو ال، هيم علكم احلاكحى مبقتض فهيلكاملدعي مبا صار ت

ان ك وإن قامتهاإوز له جي فال كذلكن يكوأما من مل ، أمره ايمن  أو م الذي ثبت عنده موجبهاكاحلا

  .ماًكحا

قبل يمنا فلم كم حبك حفإذا: )عليه السالم(م هو قوله كم احلاكحذ يل وجوب تنفيدلن إ :هيوف

  .  احلدود وسائر حقوق اهللا وحقوق الناسنيفرق بي  الكويف ذل،  باملعروفاألمر أدلةال ، خلإ منه

 ،م يف احلدودكاحلى نة علياعتبار البى ل عليمن عدم الدل ) اهللاهرمح( اينيشتره اآلكما ذ: اخلامس

ه من الوجوه ريان غك وإن ،فقد عرفت منع العموم ان هو عمومات اعتبارهاكن إ هيل عليالدلألن 

  ، تب اجلماعةك ورة يفكة املذربعاأل
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  .شمل املقاميفال 

عليه (مثل قوله  نةية البيعمومات حج إذ ،وجه له  ومنع اعتبارها ال،األولل هو يالدلن إ :هيوف

 اا يفيمن روارنا مجلة كما ذك، وصاا يف احلدودصوخ ،)١(نةيتقوم به الب أو نيستب يحىت: )السالم

 العامة دلةولو مل نقل بوجود األ ـ نة يف احلدودية البياً حجي عرففهم منها فهماًيمما  ،تاب احلدودك

هذا فقول ى وعل، فادة العموم للحدود وسائر حقوق اهللا سبحانهإة يف ياف ـ كنة فرضاًية البيحلج

  .  ظاهر الوجهرياملشهور غ

واهللا ، األول الناس ثبت الثاين ا دون ني اهللا وبنياً بكرتان احلق مشكن إ قوهلمى فعل، انكف كيو

  . العامل

  

  ))إذا حكم احلاكم مث خرج عن األهلية((

، ة مبثل اجلنون وحنوهيهلخرج عن األ أو عزل أو فسق أو م مث ماتكم حبكم احلاكح إذا :الرابع

 م جبلد الشاربك ح مثالً،ننفاذها اآلإ رادي بل ، أم الكاء نفذت قبل ذلسو، ه نافذةأحكام أن فالظاهر

د مث يوتسلمها ز، ديم بأن هذه الدار لزكح إذا ذاكو، م جبلدهكلد من حجي فإنه ،لد ماتجي أن وقبل

  .وا دارهى كعلى بقي فإنه ،مات

، مع للشرائطم وهو جاكح أنه ن املفروضإف، وحنوه مناكم حبك حفإذا أدلة طالق إلكوذل

  . ت آثارهينفذ وبق أو ،نفاذهإد االبتداء بيرأو نفذ يف حال مجعه للشرائطيسواء مل ، نفاذهإفالالزم 

 ظهور نيثار من حب قطع اآلجينفذ  إذا كذلكو، نفذيم مل كته حال احليهلألو ظهر عدم  نعم

مث ، ديم بأن الزوجة لزكا حذإو، لدجيمل  تهيهلألد ظهر عدم جي أن وقبل م باجللدكفلو ح، ةيهلعدم األ

  .هاي فنياملتنازع يم مؤهل بأا ألكم حاك حيحىت، قارة افتيهلظهر عدم األ

 مثالً، ثررتب األ الّإ و،ن له أثريكح صحته مل يم الصحكظهر يف احلن إ النفوذ السابق إىل وبالنسبة

   أن ظهر

                                                

  . ٤ حتاب التجارةك ٦٠ص ١٢ ج:الوسائل )١(
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م الثاين كمن ح إىل مث الرجوع ،الشبهة ياملرأة عدة وطى عل فإنه ،األولم كست ملن حيلالزوجة 

 األولم كست ملن حيم الثاين بأن الدار لكح إذا ذاكو،  مهر املثل للدخول ااألولى عل أن  مع،ا لهأ

  . ك ذلريغ إىل ،ا دارهأم الثاين بكمن ح إىل هايارها مدة جلوسه فجيإ يعطي أن هين علإف، بأا داره

  .القواعد العامةى مقتض ألنه ،م فواضحكل احلة حايهلظهور عدم األما بالنسبة إىل أ

: فقد قال يف اجلواهر مازجاً مع الشرائع،  الفسقرية بغيهلم عن األكخروج احلا إىل ما بالنسبةأو

 بال خالف ،مهك يف العمل حبكقدح ذليعزل مل  أو مه مبوتك بعد حاألولم ك حال احلاريولو تغ(

   .ىانته )مهكعمل حبي بفسق مل رين تغإف، دلة األإطالقصل و لأل،هي فأجده

هاري وغك والدروس واملسالرشاد القواعد واإلك يف ذلوقد تبع الشرائع.  

، مهاري وغرشاد القواعد واإلكده يف ذليأ و،)زمان فسقهى نفاذه علإقر ما سبق يو(: مث قال الشرائع

فسق ومل  إذا مام هي صورة كم احلاكذ حي وجوب تنفأدلةات إطالقاخلارج عن  أن كتحصل من ذليف

  .مه بعدكعمل حبي

  : أموروقد استدل هلذا االستثناء ب

  . فهوإمجاعان كن إ ): اهللاهرمح( اينيشتولذا قال اآل، مجاعاحتمال اإل: األول

  . ولو سلم فرضاً فهو مظنون االستناد،  يف املسألةإمجاعال نه إ :هيوف

وم يام الفسق يشعر باخلبث وقي ظهور الفسق  املوت بأننينه وبيفرقوا ب:  قال،كيف املسال ما: الثاين

  .مكاحل

  . خروج عن حمل املسألةنه إ :هيوف

  .مهكسقط حي كذلكسقط فتواه بفسقه يما كف ،ى الفتورينظنه إ :الثالث

 إىل بالنسبة م حىتكبطل احلينه أب  ولو صحت لزم القول،ةي التسوكتلى ل عليدل النه إ :هيوف

  . قولون بهيال   وهذا ما،ل العدالة السابقة املنفذة يف حاحكاماأل
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تب كل عن ئس )هما السالميعل(بن علي حممد احلسن أبا ن إ : بن روحنيروي عن احلس ما: الرابع

  . خذوا مبا رووا وذروا مارأوا: )عليه السالم(فقال  ،فضال بين

  .  باملقامكظاهره بطالن آرائهم املنحرفة وال ربط لذلن إ :هيوف

  .كدم النفوذ بعد ذل عأصالة: اخلامس

  . طالقاتاإل قاومي ال ن األصلإ :هيوف

  .ذ منصرفة عن املقامي وجوب التنفن أدلةإ :السادس

  .وجه لالنصراف النه إ :هيوف

  .شرب اخلمر مثالًيم من كنسان حبإقتل ي أن صحيف كينه إ يف وجه االنصراف: قاليورمبا 

  .شوف العورةكقفز يف الشوارع ميعود وب الكريم من كنسان حبإقتل يف كي النقض بأنه :هيوف

 قاليوال ، جن عمل بداوئه إذا بيالطب أن ماك،  هذاريوهو غ، م اجلامع للشرائطكحي بأنه :واحلل

  .عمل بدواء انونيف كي

  .هاري اجلنون واملوت والفسق وغنيالقول بعدم الفرق ب أو ليظهر من مجاعة امليرناه كولذا الذي ذ

  

  ))فروع((

،  العقالءإقرارمن باب  قبل قولهيفهل ، مكان فاسقاً حال احلكنه إ :مكح أن م بعدكحلاولو قال ا

نت ك :قالت املرأة إذا فهو مثل ما،  الصحةأصالةال من جهة  أو ،من قبله إالّ عرفي ال أنه ومن باب

لذي م اكل قاض نقض احلكميلك  كوبذل، دةي رشريغ أو  بالغةرينت غك أو ،جيرهة حال قبول التزوكم

ان ك وإن ، الثاينقرباأل، احتماالن ،شبهأما  أو اشتبهت أو سهوت: قوليأن ك، عزل مثالً إذا م بهكح

  .األولحوط األ

ؤخذ ي أنه فالظاهر، مكشبه حال احلأما  أو فاسقاً أو ان معزوالًكم كاحلان إ :م لهكولو قال من ح

  .  فتأمل، العقالءإقرارمن باب  ألنه ،هإقرارب
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  .نفسهم العقالء ألإقرارصح ي ال ألنه ،هيم علكممن حل قبي ال، نعم

م ك نفوذ احلاألصلف، بعدها أو مكة قبل احليهلخرج عن األ أنه علمية ومل يهلولو خرج عن األ

  .ةيهلالستصحاب األ

تاب ك رناه يفكل الذي ذيالتفصى  عل،خيوجمهول التار، خييف املقام مسألة معلوم التار أيتيو

  . هريوغ الطهارة

  

  )) الكتابة املطلقة أو حلاكم خاص((

 احلد إجراءب جي: تبيكفقد ، مطلقاً أو م خاصكتاب حلاكم الكتابة احلاك نيفرق ب ال: اخلامس

م كري احلجي األول ففي ،مكنفذ احلي أن م الفالينكاحلا إىل تبيكوقد ، م وجدهكي حافالن ألى عل

مه كح ألن ،هريذ لغيز التنفجيم اخلاص مل كه احلارادتإن علم إأما يف الثاين ف، امكل من وجده من احلك

هم يعل(مهم ك وال حلمس رداً هلي ورده ل)هم السالميعل(مهم كس حيه ليلإتوب ك املريغ إىل بالنسبة

  . )السالم

العربة  ألن ،هؤجراإم كل حاك جاز ل،ذائي من باب املثالكم الكاحلا إىل وجهه أنه علم إذا أما

  . قصودخبصوص امل بعموم القصد ال

 ان الك وإن ،امكوملطلق احلذ افنتابة عندنا لواحد خبصوصه يف اإلكوتصح ال(: قال يف اجلواهر

   .ىانته )هيلإتوب كم به يف املكتص احلخي

 هريغ أو فسخ أو عزل أو أي مبوت) تابكه يف اليلإتوب ك حال املريوال أثر لتغ(: وقال يف الشرائع

الالزم  إذ ، عمل اكذلى شهدهم علأم به وك حاألولبأن  (امكمن احل) نةيل من قامت عنده البكبل (

تب كسواء  )هم السالميعل(مهم كح ألنه كوذل .ىانته )ماكه من احلريم به غكما حذ افنإم كل حاكل

   .ه أم اليلإ
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  ))مما يصح أن حيكم به القاضي((

ى م علكحي أن صحيا مك، هيمعلوم يف الواقع جمهول لدى م علكحي أن صح للقاضيي ):٢ مسألة(

  . هياهول يف الواقع واهول لد

ومل  ،يوصاف املشخصة قتل ابن املدعداً املوصوف باأليز أن ىقامت الشهود عل إذا ماك: األولف

ره من يبل مل ، ديعرف شخص زي م الكان احلاك وإن ،كم بذلكحي أن مك صح للحا،هيعلى ضر املدعحي

  . الغائبى علم ك احلأدلة طالق إلكوذل، قبل يذ

 فان ،ون لعمرويمدى القاضى  لدنين معروفيديحد زأ أن ىقامت الشهود عل إذا ماك: والثاين

لزم ياملثال  يفف، اناًيحأايب إجياناً ويحأ وفائدته سليب ،دلة األطالقإل، ة أحدمهايونيم مبدكحيم كاحلا

 ال فإنه ،ني أحد رجلةهنداً زوجم بأن كح إذا ماك والسليب، لقاعدة العدل د نصفهيل زكن يه الدؤعطاإ

  .صح لثالث زواجهاي

صح ي ال فإنه ،علي أو ديفاطمة زوجة لز أو م بأن هنداًكح إذا ماك، طرافون اجلهل أليكوقد 

  . ي منهما الزواج بأخت هند وفاطمةصح ألي ما الك ،منهما الزواجة يأل

 أن نازعانتعلم امل إذا ماك ،مهكصح التخطي عن حي شخصاً مل ان القاضي جمهوالًك أنه إذا ماك

علم  أن ة للعلم بشخص القاضي بعديال خصوص إذ ،د مثالًين الدار لزأم بك حينين القاضيحداً من هذأ

ون اجلهل يف يكاجلهاالت املتقدمة فقد  إىل ف هذا اجلهليضأ فإذا ،للشرائطى استجماع من قض

عمرواً  أو داًين زأم بك حينيحد القاضأن أعلم ب إذا ماك، أكثرون اجلهالة كوقد ت، ةربعطراف األاأل

  .ك ذلريغ إىل ي، أو علحملمدى وص أنه  أو،كذا أو  هلذا الوقفمتول

  ، ة غالباًكصفة مشترى لو اقتصر القاضي عل(: قال يف الدروسمث إنه 
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 ،صلهأبطل من يقضاء مبهم ف ألنه ، ال:ليوق، لزمأم كباحل املعين أنه  وأقر واحد،نيحد حممدأك

  . )ديبعوهو 

  . س مبهماًيالقضاء ل: أوالً: قولأ

  .وجب بطالنهي القضاء املبهم ال أن قد عرفت: اًيوثان

لزم باحلق ي أنه فالوجه(: ر مثل مسألة الدروس مث قالكذ أنه ما يف القواعد من أن ظهري كوبذل

  .ك يف ذلالإشكال  إذ ،حمل نظر، ىانته ) ملزمريالقضاء املبهم يف نفسه غ أن  منأنشي إشكالى عل

 إىل تاجحي ه اليم علكح أنه هإقراره يف يوم علكفاحمل، نفسهم جائزأى  العقالء علحيث إن إقرارو

  . نيميال

 ئ،ر وبركحلف املن، هيوم علكحم أنه ىنة عليقم املدعي بي ومل ،هيوم علكاحمل أنه ركنألو  نعم

 نه مايميالقول قوله مع ن إ( :ض املسألةيف مفرو ولذا قال يف الشرائع، راًكونه منك بعد دلةات األطالقإل

   .ىانته )نةيقم املدعي بيمل 

 ،نة فهويقام املدعي البأن إف، دير زكنأد ويه هو زيوم علكاحمل أن ياملدعى  ادعفإذا ،انكف كيو

لف حي ملوإن  ،رك حلف املنأدلةات طالق إل،فهو ركنة وحلف املني بقميمل  وإن ،نةي البأدلةات طالقإل

ن مل إ ف، يف املسألةنيما تقدم من القول كي،املدع إىل مع رد احللف أو ما مطلقاًإول ك بالنهيم علكح

  .لف املدعي مع الرد سقطت دعواهحي

 فالظاهر ،لزمين شيءي ال أنه ىن أحلف علكول نسيب وال يمساس يل أنه حلفأ ال :ركقال املنوإن 

، وهنا مطابق،  مطابقة اجلواب لالدعاء يف اجلملةالالزم أن ول ملا تقدم يف بعض املسائل السابقة منبالق

  . حدس يف ذمته شيء أليل أنه فحلف، ناراً استدانه منهيطلبه دي أنه ىادع إذا ماك
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ى املسمى نة عليام البيعدمه لق أصحهما، يف اجابته وجهانن إ :هري وغكقول املسال أن علميومنه 

هذا الشخص وهذا االسم ى نة ملا تقم عليالب إذ ،جه ظاهر الوري غ،هيلإوجه احلق ي كوذل، ذا االسم

  . أعم

في احللف يكفال ، ذاكه بيوم علكونه احملكه يعلى له بأن املدعيتعل األوىله اجلواهر له بأن يما توجأ

  .ظهر يل وجههيفلم ، كذلى عل

 ألنه هاركنإ إىل لتفتينادراً مل  إالّ تعذر اتفاقهيان الوصف مما كوإن ( :قول الشرائع أن ماك

ولذا ، ه هو هذايتوب فكون املكهذا الظاهر بعد عدم العلم بى ل عليدل النه إ :هيفف، )خالف الظاهر

  .تسباًكوال م اسباًكون يك  اجلزئي ال:قالوا

قطع قاعدة املدعي يث ياعتباره هنا حبى ل عليقصاه الظن وال دلأ ألن :ه اجلواهر بقولهيل علكوأش

  .نه خالف الظاهرك ول،د بالظاهر العلمأرا إالّ إذا اللهم، ركواملن

 وإالّ ،نةيقام بأ أن م قبلكاحلا عليهم كه مما حيما على دأن كه هو بنفسه ليوم علكاحمل أن ىولو ادع

   .ىراً يف هذه الدعوكاملدعي باعتباره من إىل نيميوجه ال

، ة لطول الزماني عن احللرينه تغك ل،ديتاب القاضي زكة يف ياملقصود باحلل أن املدعيى ولو ادع

 إىل تاجحية ي بعد عدم توافق احللكهذا هو ذا إالّ أن اًريان طول الزمان مغك فإنه وإن ،ليالدل إىل احتاج

  . ليالدل

ن ثبت بنوة هذا إف، ه بهيم علكؤد احلق الذي حيبوه وقد مات ومل أه هو يوم علكاحمل أن ىولو ادع

 إىل ضافةاحللف باإل إىل اجهيوقد تقدم احت تياملى ادعاء عل ألنه ،احللف إىل احتاج هيوم علكللمح

  . نةيالب

 أن  إىلتجحي مل ،هي علىره املدعك وأن،ه هو هذايوم علكد بن خالد احمليز أن املدعيى ولو ادع

   فقد قال كذلى أما لو ادع، اً يف البلديله مساو أن دعيي
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 ميالغر أنه ن اعترفإف، اً سئليح يان املساوكن إف، بانتهإلف ك كذلى ادع انه إذإ( :يف الشرائع

 ،ةء داللة تشهد بالرباكوهنا تاًيم يان املساوك وإن ،نيتب يم حىتكر وقف احلكأن وإن ،األولطلق ألزم وأ

 م حىتكاحتمل وقف احل وإن ،األوللزم أ احلق متأخر عن موته ن تاريخأل أو، عاصرهي مل ميالغر ألن ماإ

   .ىانته )نيتبي

عي يق الطبير الطرك فقد ذ،كالالزم ذل أن  ال،قق عن الثاين الستظهار احلقحيم كاحلا أن ومراده

  . نة الواقعابإل

وز له جي  بل ال،قتضي سقوط دعواهي ال اعترف الثاينن إ :هي اجلواهر عل أن إشكالعلميومنه 

 وإن اًيله مسن إ هي قال املدعي علفإذا، هايالدقة وعلى على جر، الثاين وأخذ احلق منهى على الدعو

  . م باستجواب الثاينكلف احلايك مل ،هيلإمتوجه ى الدعو

م ك وطلب من احلا،كذا أو ه هذايوم علكه بأن احملي ملدعكر الشك ادعاء املنأورث إذا نعم

  .مك استجوما احلا،استجواما

 أن ي املدعكصار سبباً لشن إ ل بأنهكستشي نيتب يم حىتكر وقف احلكنأن إ: قول الشرائعمث إن 

سبب ي ملوإن  ،ونيأحدمها مد أن دعيي ألنه ، قاعدة العدلإجراءان الالزم ك، هيوم علكاً منهما احمليأ

، هماير علك قاعدة املدعي واملنإجراءان الالزم ك ،هيوم علك هو احمل أن األولادعائهى صر علأبل  هكش

  .مكف يف احليما عرفت فال توقك وال ربط للرتاع بالثاين

ونه كعن الثاين سقوط حيث إن ، هيعلى ذب املدعكظهر  إذا صحي إمنا ،األول لزمأ: قولهمث إن 

وعدم وجود  يلزم باحلق مبجرد ادعاء املدعيمل  الّإو، هيوم علكه هو احمليعلى ون املدعك نيه عيعلى مدع

  .هينطبق االسم علينسان آخر إ

ه يما نبه علك ، يف سابقهلكه مبا استشيل علكستشي ،نيتب يم حىتك وقف احل:خريقوله األ أن ماك

  . اجلواهر
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  ))إذا حكم احلاكم فهل له االمتناع((

 يل وحلف املدعكن  أو،قام املدعي الشاهدأو، ركأن أو ناً وأقريد أو ناًيه عيعلى لو ادع ):٣ مسألة(

ر االمتناع عن كفهل للمن، املدعي إىل نيالد أو نيم العيه تسليب علجي، ونيم بأنه مدكم احلاكمما ح

  .ما يف الشرائعك، شهد يم حىتيالتسل

  .خيما عن الشكشهاد م بدون اإليه التسليبل الالزم عل، كس له ذليلأو 

  .ميه فال حق له يف عدم التسلري غني وب،ميفله احلق يف عدم التسل، د الرتاعين جتدك ممنيفصل بيأو 

 ،شهدأد شهاكن اإلم عليه، فان أىحق للمدع ألنه ،التسليموجوب  قربان األكوإن  ،احتماالت

فالالزم ، ه يف دفع الضرر عن نفسهيعلى ناً مع حق املدعيد أو ناًيتعارض حقه يف ماله عي ميكن ملوإن 

 سلمه فإذا، مكناً بألف وأثبته عند احلايه ديعلى ادع  مثالً،ني ضررني لوقوع التزاحم ب،هم منهما األميتقد

 تاجحيبل ، هيعلى  حللف املدع جماالًكذل يبقي وال ،مكحلاة وأبرز ورقة ايه مرة ثانيعلى ادع، شهادإبدون 

  . نار آخريتضرر بدفع ألف دي كوبذل، س عنده مثبتيول هيلإدفعه  أنه إثباتإىل 

 إىل تأخر دفع احلق وإن ،صل الشاهد حيوز له االمتناع حىتجي ال ضررل يدل أن حومن الواض

  . الةك يف باب الوكالم يف ذلكل اليوتفص، صاحبه
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  ))إذا أعطاه احلاكم ملكه((

 فالظاهر،  من االدعاء حجة حبقهأر الذي حلف وتربكاملن أو م للمدعيكاحلاى أعط إذا ):٤ مسألة(

الناس مسلطون ى ه مبقتضيه تسلط علك صار ملفإذا ،هكلمي ال أن مكللحا إذ ،مكه احلاكمل إذا هكلميأن 

  .هأخذه مني أن اآلخرق للطرف حيفال ، أمواهلمى عل

  .ما عرفتك  القاعدةى وهو مقتض،هريره الشرائع وغكذ

  .أخذ منهي أن خرق لآلحي ه الكفهو مل، مهاريغ أو احكن أو عينسان لبأخذها اإليذا احلجة اليت كو

 أنه ىفخيوال ، ع مستحقاًي لو خرج املباألولالبائع ى  آخر بأنه حجة له علالًيوقد أضاف احملقق دل

  .اسكراد له وال انعما ال اطك، هيلإال حاجة 

  

  ))فروع((

 إذا كذل الظاهر، عادة لو طلبهاه اإليب علجيفهل ، حدمهاعطاها ألأم اليت كولو ضاعت حجة احلا

عطه ضاع حقه ولو ي مل فإذا، م وضع حلفظ حقوق الناسكاحلا ألن ،ده حمل خطريان عدم احلجة يف ك

  . اًياحتماال عقالئ

صح له ي أنه  فالظاهر،ذاكم بكح أنه نةيفقامت الب، م وضاع خطه مثالًكم احلكاحلا يولو نس

  . نةية البي حجطالقإل، الشهود إىل اً استناداًيم ثانكاحل

أقر  أنه إذا ماكف،  العقالءإقرارم لقاعدة كصح له احليفهل ، هيم علكه بأنه حيوم علكأقر احمل إذا أما

 كنأأقر ب إذا كذلك، هإقرار إىل  استناداًكم بذلكحي أن مكجاز للحا، ر لهكها بيدعيد بأن الدار اليت يز

صلى (فقد قال ، حدهاأ قرارس اإليول، نيمينة واليبالقضاء بالعلم وال ألن ،صحي ال أو ،كمت بذلكح

 أنه ثبتأ وإن ،م سابقاًكم احلاكثبت حي ه الإقرارو، ناتي والبميانم باألكنيب يقضأإمنا  :)اهللا عليه وآله

  .ظهر الثاينان األك وإن ،احتماالن ،للمقر له حاال

، صحي فإنه ه للمدعيي علىن بأن الدار حسب اعتراف املدعم اآلكحي أن نيوذا ظهر الفرق ب

ان كورمبا ، م سابقاًكح أنه هي على املدعإقرار إىل استناداً، كمت سابقاً بذلكين حإ: قولي أن نيوب

  د ي بأن غصب زنيتوطئة من الطرف
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 فإذا، ركالدار لب أن مكفح، راجعه قبل سنة أنه م واعترفكاحلاإىل  وجاء، دار عمرو أول شوال

ده الدار غصبها ي الدار بأن من يف كسقط ادعاء مال ،هإقرار إىل استناداً ،كمت بذلكين حإ: مكقال احلا

م كه وحريأقر بأنه لغ ر قبل سنة حىتكا للمنأواحلال  ون مغصوبة قبل شهركف تكيا إ ف،قبل شهر

  .هإقرار بصحة ك ذلنيم حكاحلا

  . ري من أمثلة التزوك ذلريغإىل 

 أن م اشتباهه فأراد االسترجاع حلجته بعدكمث ظهر للحا، مكعطاه احلجة باحلأم وكم احلاكولو ح

  .رجاعه اإلي وجب عل،مكنقض احل

  . ركم حبسه وعقوبته بقدر الضرورة من باب الردع عن املنكرجع حق للحاي ملولو 

وقد ، م احلبسك املتفرقة من حق احلادلةستفاد من األيفلما  ما حلبسأو، ق أدلتهطالر فإليأما التعز

النهي عن د فراأفرد من  فإنه ، فراجعهأيضاً تاب احلدودك  يف بعض املسائل هنا ويفكل ذليرنا تفصكذ

  . ردعه وركاملن
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  فصل

  يف القسمة

  

قسمة  إىل اً ماريثكتاج حيم كااحل أن جلهو أل إمنا تاب القضاءك ر القسمة يفكذ أن ىفخي ال

  .هارية وغيازة املباحات والديرث وحة واإلكات يف مباحث الشركاملشتر

ن السلطة اليت تفرز احلصص بعضها إف، حنوها مث أرادا االنفصال أو اء يف جتارةكان اثنان شرك مثالً

 سلطة برأسها تابعة ةيسالمجتعلها الدولة اإل أن نك ومن املم،سالممن بعض هي سلطة القضاء يف اإل

  .ة مثالًيللوزارة الداخل

 إذا ذاك وه، الورثةنيم بك قسمها احلا،شبهأما  أو عقاراً أو تهم داراًيورث مجاعة من م إذا ذاكو

 عمداً أو شبه عمد أو أًنساناً خطإنسان إقتل  إذا  أو،مث أرادوا القسمة حازوا مباحاً أو مجاعة أرضاً ىيحأ

  .ك ذلريغ إىل ،مث أرادوا القسمة ف شاة مثالًألكة يالدى وصاحلوا عل

  . ةربع األدلةته األيمشروعى دل عليو

   نّإ نبئْهمو﴿: تعاىل وقوله ،)١(﴾حضر الِْقسمةَإذا و﴿: تعاىلقوله  ،تابكفمن ال

                                                

  . ٨ اآلية :النساءسورة  )١(
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مهنيةٌ بم١(﴾الْماَء ِقس(،ةٌ ضيزى﴿:  بل وقوله سبحانهمِقس﴾)ن القسمة املنع عى دل علي مما ،)٢

  . حسنهى دل علي مما ،)٣(﴾نحن قَسمنا﴿ :بل وقوله، اجلائرة

 ريمان قساماً ألىي كحي بن عبد اهللا أن يرو: ث قاليح، خ يف املبسوطيما عن الش: ومن السنة

  . )٤()عليه السالم( نياملؤمن

  .)٥(ة عشر سهماًيمثانى رب علي خ)صلى اهللا عليه وآله(قسم رسول اهللا : ويف اجلواهر

  . وقعت احلدود وعرفت الطرق فال شفعةفإذا، قسميما مل يالشفعة ف: )عليه السالم(وقال 

 نيقسم الغنائم بيان ك )صلى اهللا عليه وآله( أنه تب العامة واخلاصة منكوما تواتر نقله يف 

   .باً من احلفري نصكقسم حفر اخلندق فجعل لنه إ كذلكو، كه املساليلإملع أ كذلكو، نياملسلم

 أنه سباع حىتأوذات مرة جعلها سبعة ،  الغنائم)عليه السالم( علي ميذا ما تواتر نقله من تقسكو

  .سبعة أقسامى جعل خبزاً منها عل

  .وجود شخص خاص للقسمةى عل أو ،أصل القسمةى ات الدالة عليها من الرواريغإىل 

  .مكاحلى عل اينيشتاآل ما يفك ةربل الضرو، مجاعواإل

م ك واحلا،اءك الشررادةرفعاً إل أو ز رفعاً للهرج والرتاعيون التميكقد  إذ ،هايدل علي أيضاًوالعقل 

 يكالشر إىل وحلفظ احلقوق من التلف بالنسبة، ولقطع املنازعات، ل ذي حق حقهكعطاء موضوع إل

  يف سلسلة نه إحيث و، سنها العقلحي مما ك ذلريغ إىل ،ما أشبه أو الغائب أو القاصر

                                                

  . ٢٨ اآلية :القمرسورة  )١(

. ٢٢ اآلية :النجمسورة  )٢(

. ٣٢ اآلية :الزخرفسورة  )٣(

  . ١٣٣ ص٨ ج:املبسوطسورة  )٤(

 .٣٢٦ ص٤٠ ج:اجلواهر )٥(
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  .م العقلك تبعاً حلأيضاًم ا الشرع كحيالعلل ف

  

  ))املراد بالقسمة((

ب يز نصيبل مت، قساميف األ يور يف علم احلساب واهلندسة من التساوكس املذياملراد بالقسمة لو

ز يان التمك سواء ،نياآلخراء كالشر أو اآلخر يكب الشريفرازه عن نصإاء وكالشر أو يكنيأحد الشر

 الولد كلميالدار ن إ :ما لو قالك اًيعلم أو ، نصفها الثاينكف الدار وذلهذا نصى عطياً بأن يخارج

 ك ذلريغ إىل ،ثالثاألى ون علكنهما تيرباح باأل أن وفائدته ،ورثاها مثالً إذا مايف والبنت ثلثها، هايثلث

  . مثلةمن األ

 كوذل، ن امعما عكاً إمجاعبل ، املشهورى مها علريعاً وال صلحاً وال غيست بيالقسمة لمث إن 

وز جيوال ، جبار خبالف القسمة املعامالت اإلكدخل تلي وال ، املعامالتكغة تليص إىل تفتقر ا الأل

ب حسب املقرر له خبالف يل نصكون يك أن نيتعيو، عيار الس وحنوه خبالف البياء الرجوع خبكللشر

  . عيالب

ه من يفما ى فخي فال )اآلخر بقدر نيبيد النصون أحيك أن نيتعي(: رامة من قولهكأما ما يف مفتاح ال

  .املساحمة

  . تامري غكاخلالف يف ذلى بل بعضهم نف، عيا بأفما عن بعض العامة من ، انكف كيو

  . ة واللواحقيفكيالم يف املقام يف القاسم واملقسوم والكوال

  

  ))القاسم وأحكامه((

من املصاحل العامة الذي نصب القاضي  ألنه ،نصب القاضي قامساًي أن ستحبي فإنه :األولأما 

 عبد اهللا قاسم هو )عليه السالم(ان لعلي كوقد ، ماماستحبابه لإلى  علمجاعبل عن القواعد اإل، جلهاأل

  . سيان من شرطة اخلمكو، ليما قكاحلضرمي ىي حيبن 

، لبسرة واملقدم واخللف والقيوامل منةيامل:  باعتباره ذا مخسة أجزاء،شي هو اجل)سياخلم(و

  م أل،  باملشرطكنيالسى سمي ولذا ،القطع  مبعىن)الشرط(و
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انت مضطربة باعتبار جتدد كوفة كالحيث إن و، قطعون الرقبة وحنوها يف احلربي أي شرطوني

نسان يف إ ألف ني ثالث)عليه السالم( اإلمامفقد جعل ، وما أحدثه عثمان من االضطرابات، هاي فسالماإل

  . ان احلضرمي أحدهمكو، رهم باجلنة وبش،منجل استتباب األمة ألة الدائيركاخلدمة العس

 أي من يف لألاإلمامن للعمل بأمر يانوا مستعدكنهم كل، هم اخلاصةأمورشتغلون بيان هؤالء كوقد 

  . وقت أرادهم

 حبل الرتاعات أمورم ألنه ،القاضي نصبهى القاسم وجب على توقف عل إذا قطع الرتاعمث إن 

  .عطاء احلقوقإو

  

  ))شروط القاسم((

عدم اخلالف ى بل يف اجلواهر دعو، قالوا باالشتراط ، والعدالةسالمه البلوغ واإليشترط فيوهل 

  .كذلى ل عليدل ال إذ ،ن الظاهر عدم االشتراطكل، هيف

سم من قنه وأل، البهائمكبل هو ، األمرة الفاقد للبلوغ والعقل هلذا ي بعدم قابلكواستدلوا لذل

  . ك قابل لذلري والعدالة غميانمها وفاقد اإلدة ففاقومكاحل

 فما استدلوا به خراألأما الثالثة ، القسمةى قدر علي بدونه ال إذ ،أما العقل فواضح اشتراطه: أقول

 وبعد سبوع مثالًأنسان قبل بلوغه بإ نيوأي فرق ب، مةيالبهكز يس املميل إذ ، ظاهر الوجهري غكلذل

 أن ىافراً ثقة علكعل جيم كاحلان إ مثالً، كذلى ل عليدل ال إذ ومةك احلست القسمة قسماً منيول، بلوغه

، فاركجعله قامساً لل إذ خصوصاً، ل من مات وله أوالدك يف ينينثر مثل حظ األك للذرث مثالًقسم اإلي

  . نيان املقسوم هلم مسلمكما ياملسلم فى افر علك من تسلط الكس ذليول

طراف األى ه تسلط عليان فكو، مي التقسنأقسام م إىل حتتاج يتلا دت القسمة العامةيرأ إذا نعم

   البالغ ريغ ألن ،ما اشترط البلوغك، مياناشترط اإل
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  .  العلم باحلساب بالقدر الالزم هلاأيضاًه يشترط فيما ك، كذلى قدر علي ال

  

  ))فروع يف القسمة والقاسم((

م قالواكظهر من من يما كفاملشهور  ،القسمة هل هي منصب أن م اختلفوا يفمث إنعم :لما ،

  .  فتأمل،ونه منصباًكحمصل ل ال معىن ماك، كعلم فائدة لذلي وال ،هيل فكشأوبعضهم 

  .روهك داخلتان يف احلساب الذي ذميفمعرفة اخلرص والتقو، انكف كيو

شترط ي وال ،ما يف الشرائع واجلواهرك،  جاز قطعاًاإلمام قاسم ريا الطرفان بقاسم غيولو تراض

ان ك إذا الظامل إىل وناًك ركس ذليول،  واحدريره غكما ذك سالمه البلوغ وال العدالة وال اإلينئذ فيح

  . ما هو واضحك، افراًكان ك إذا ةًيوال وال، فاسقاً

تبعها ي ولذا ،كها ذليشترط فيالقسمة من املعامالت اليت  ألن ،أما احتمال اشتراط البلوغ هنا

عه يالرضا بب كيدجي  البالغ الرياء بغك والرضا من الشر، املعاملةأحكاممها من ريم الصحة والفساد وغكح

  .ست القسمة معاملةيل إذ ، تامريغف مثالً

انا ك بأن ،ريت دنانيعرفه وقد ورثا من امليز يان هلم ولد ممك و،عرفان احلسابي ان أبوان الك فإذا

ى ف وقد ادعكي، مه هلما برضامهاي يف تقسلكستشي أن صحيفهل ، ني من عمابن عمه وبنت عمه مثالً

  . قاسمرينفسهما من غأا بييف اجلواهر عدم اخلالف يف صحة القسمة لو تراض

 ، واحدريما هو ظاهر غك  أم ال،كن يف املساليديما قاله ثاين الشهكوهل القسمة معاوضة 

  . احتماالن

، يكني الشرنياً بك مشترل جزء فرض من املالكون كبأن املفروض يف القسمة : ولاستدل لأل

 يك للشرني املعاآلخر وبعضه يكنيحد الشر بعد القسمة ألك من املال املشترنيورة البعض املعريفص

يف مقابلة ما ، ةكالشرى ب صاحبه مبقتضيستحقه أحدمها يف نصيل ما كورة ريبص إالّ نكمي ال، اآلخر

  ستحقه ي
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ال كل جزء منها لكانت الدار املوروثة ك ثالًم، هذا الّإراد باملعاوضة املطلقة يوال ، صاحبه

بادل  أنه كذل ومعىن، اآلخرخ وبعضها لأل خجزاء بعضها هلذا األ قسمت صارت هذه األفإذا، نيخواأل

  . خر النصف الغريب منهاون لآليك أن ون هلذا النصف الشرقي للدار يف قباليك بأن اآلخرحدمها أ

، ةكزالة الشرإ واآلخرفرازه عن إ ونيبيز أحد النصيمت إالّ ستيقة القسمة ليبأن حق: واستدل للثاين

، عل حقه يف النصف الشرقي من الدارجيداً يزن إ  أي،عمل واحد قالن التقة عمالن مسيفهي يف احلق

  .عل حقه يف النصف الغريبجيوعمرواً 

ون كت أن لجزاء هلذا يف قباقسم صارت هذه األإذا  فإنه ،ل جزء هلماكان كأقوى إذا  األولن كل

  .ةيه الغربءجزاأه يكخذه من شرأة يف مقابل يه الشرقءجزاأأحدمها ى عطأ أي ،كجزاء لذل األكتل

 مثالً ،ل معاوضةكالقول بأن الربا جار يف ى عل هايان الربا فيون معاوضة فهي جركت أن ما مثرةأ

ز أخذ جيلقسمة معاوضة مل ن قلنا بأن اإف، ئةين من احلنطة الرديركدة ويراً من احلنطة اجلكب خلف األ

  .نيركر وأخذ الثاين الكأحدمها ال

ل معاوضة ك أن ىل عليدل ث اليح، إشكاله يف ن املبىنكل، كمل نقل بأا معاوضة جاز ذلوإن 

، مجاعة من الفقهاء ذا املبىن فىتأ وإن ،صةيادة ونقيل واملوزون توجب الربا مع االختالف زكييف امل

هي فساد  علة حرمة الربان إ :ثي يف حد)عليه السالم( الرضا اإلمامقول  ىناملب يةد عدم متاميؤيو

  . موالاأل

ن فساد املال يف يكمل ، ءين الرديركمته مع اليساوي قيد ير اجلكان الك أنه إذا ومن الواضح

  .مهمايتقس

  . ختلو من فوائد ملن راجعها ل يف املقام اليالم طوك ) اهللاهرمح( اينيشتوللمحقق اآل
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  ))ال فسخ بعد القسمة((

 ايمن تراض أو يان قاسم القاضكسواء ، ان بالقسمة وقسم القاسميكالشر يرض إذا ):١ مسألة(

 أنه  وال خالف يفإشكالفال ، ل حصةكم وأخذ حدمها وقسأقسم ين أا بي بأن رض،ان أحدمهاك أو ،به

 ماله يف هذا نيصة له تعون هذه احلكبقبوله  ألنه كوذل ، صورة الغنب وحنوهرييف غ فسخي أن ق لهحي ال

  .اتيمضائإأغلب املعامالت ن إ وقد قالوا، شرع خالفهيمل  ألنه ،مضاهأوالشارع ، عرفاً

:  وقد قال سبحانه،أخذهي أن يف خري حق لآلأف، ماله  بأنه بعد القسمة وقبولهكستدل لذليوقد 

 .)٢(بة نفسهيبط إالّ ئل مال امرحي ال: )عليه السالم(وقال  ،)١(﴾ال تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم ِبالْباِطِلو﴿

  . ك ذلريغإىل 

  .م ال أون القسمة ذات ردك ني بكفرق يف ذل هذا الى وعل

  .المكول الأاً ياريخ اً اليلزامإونه كما أ، صل املال حتقق بالقسمةأ :قالي ال

ار يار واملال بال خيخ املال ذاس يول،  عدمهاألصلف هي فك شفإذا، م خارجكار حي اخل:قاليألنه 

 إىل تاجحيار يف املعامالت يولذا اخل، ةي عدم املرتبة الثاناألصلو األوىلقال علم املرتبة  ي حىت،مرتبتان

ار حبثاً ياسب يف حبث اخلكيف امل) رمحه اهللا(خ ير الشكوقد ذ، ليالدل إىل تاجحيار يعدم اخل أن ال، ليالدل

  . اجعهفر يمر خارجأار يون اخلكيف 

 ال ضررل ي لدل،للمغبون فسخ القسمة قح،  ولو بدون علمهاآلخرحدمها أظهر غنب  إذا نعم

 ار اليوجب اخليالغنب  أن كروا هناكوقد ذ، ار الغنب فراجعيروه يف باب خكب الذي ذيالتقرى وحنوه عل

 نصفها اآلخرقي وحدمها نصفها الشرأت يعطأرض فقسمت األ إذا  مثالً،أخذ قدر غبنهي أن للمغبونأن 

  مث ، الغريب

                                                

  . ١٨٨ اآلية :البقرةسورة  )١(

. ٥ ح١ الباب ١٤٦ صتاب الغصبك ٣ ج: الوسائلكمستدر )٢(
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  . ال أخذ الذراع فقط، ديل والقسمة من جدكان للغريب فسخ الكادة ذراع يف الشرقي ي زنيتب

، ال وأفهل القسمة الزمة ، ل واحد حصتهكأخذ ي أن  وقسم قبل،ا بالقسميترض إذا ماأ

اً منهما يأ أن يفاختلفا ن إ ةما بالقرعإ،  القسمةكا بالقسمة فالالزم قبول تليما رضأ من ،احتماالت

فلو ، لزمي أنه ىل عليدل الرضا بالقسمة ال أن ومن، تلفاخيمل  إذا بدون القرعة أو ،نيالقسم أي أخذي

ان هلما ك ا وأراد قسمتهما جنوباً ومشاالًيرضيفلم ، ناً ومشاالًيميفقسم الدار ،  بقسمة قاسم القاضيايرض

  .كذل

قسمته  ي متضاإلمامواملنصوب من قبل (: ره الشرائع قالك ذل الذييواالحتمال الثالث التفص

  ).الرضا بعد القرعةى قف اللزوم عليه ري ويف غ،مها بعدهشترط رضايوال ، بنفس القرعة

املنقول عن املبسوط نه إ وقال يف الثاين، إشكال بال خالف وال األوليف : وقال يف اجلواهر

 إطالقن يكمل  أن قن بعدياملتى  علاألصلما خالف ينه اقتصار فأوعلله ب، اضية املرام والرير وغايوالتحر

  .ثرترتب األ يقتضي

ى شتمل علي ما اليله فكهذا ( :نقال الرتاع املتقدم قاال أن  والدروس بعديضاحعن اإل يكاحملمث إن 

   .ىنتها )ت بالقسمةيقول رضي أن وصورة الرضا، ه من الرضا قبل وبعديه فال بد فيما املشتمل عل، أالرد

احلق  ألن ى،فخي ما الك افكفالرضا بعد  وإالّ ،المكموضوع ال أنه  من باب)قبل(ا مقوهل: أقول

  . عدومهايال 

ا يترض إالّ إذا ،هما قبول القسمةيفقسم لزم عل، اإلمام إىل ترافعان إقرب أنه فاأل، انكف كيو

 اإلمامى وز الرد علجي ال ألنه ، القبولهمايان الالزم علكمنا إو، عدومهاياحلق ال  ألن ،ك ذلرينهما بغيب

  .نايالراد علكهم يالراد عل: )عليه السالم(ما قال ك، نوابهى وال عل

   لوجوب، كذلى جربا علأ أو ،اإلمامذا قبال بأصل قسمة إو



٣٩

حدمها أاختار  إذا ماك، نةيل منهما حصة معكون ليك بأن كا بعد ذلين رضإف، اإلمامقبول قسمة 

خالف ى القبول على مام جربمها علس لإليل أنه تنازعا فالظاهر وإن ،ها فهوي غرباآلخرشرقي الدار و

 وقد حقق يف حمله، لكمر مشأل كا ل أل،نئذ القرعةي بل املرجع حراهكإال صل وقاعدة  لأل،رغبتهما

 ماك،  معلومس له واقعييف ما ل القرعة حىت يبل جتر، نيل ظاهراً له واقع معكون املشيك أن لزمي الأنه 

 قلنا بصحة فإذا ،هناحد واقعاً إلنيتع ث اليح، مفهوم هذا اللفظ إالّ قصدين طالق ومل كاحدإ :قالإذا 

ث يح، هنيأا أ يف كنة مث شيطلق واحدة مع إذا خبالف مثل ما، هن بالقرعةاحدإ نيع مثل هذا الطالق

ال كشامل ل ،لكمر مشأل كالقرعة ل: )معليه السال(وقوله ،  الواقعكعرف ذلي منا الإا واقع معلوم وهل

  . والظاهر الواقعي معاً الظاهري فقط، لكقسمي املش

ل كالقرعة ل  لظهوركوذل، حدمها التخلفن أليكنائبه مل  أو اإلمام أقرع فإذا، انكف كيو

قرعة ن الكان هلما حق التخلف والتنازع مل تكن أاً بيل باقكان املشك فإذا، شكالا حتل اإلأ لكمش

  . تشكاال لإلحالالً

 وال ،جربمها بالقرعة أو ،م مث رضامها بهكم احلايوتقس، ميرضامها بعد التقس له يف صوريتكهذا 

  . ون القسمة ذات رد أم الك ني بنيلتا الصورتكفرق يف 

القرعة   فهل الالزم هلما االتباع من جهة،نفسهما فخرجت القرعةأب قرعاأم ويا بالتقسيرض إذا امأ

خ والعالمة يقوالن ذهب الش ،صلحدمها عدم القبول لألأل أو ،ب السابقيبالتقر )١(لكمر مشأل كل

   ،ةكبقاء الشر صالةأل ،الثاين إىل اضيوالر

                                                

. ١١ ح٣ الباب ١٨٩ ص١٨ ج:الوسائل )١(



٤٠

  . األول إىل واجلواهر ومجاعة آخرون ذهبوا

 ضرورة ،الظاهر عدم اعتبار الرضا بعد القرعة مع فرض سبق الرضا بالقسمة ا(: قال اجلواهر

ان مراد من قال كن إ  بل،عودهى ل عليدل فمع حصوله ا ال، زييالتم وينير أدلتها يف اقتضائها التعظهو

نئذ يان حمجوجاً حك ،بعدهاى رض ينه جائز حىتكول،  اكباعتبار الرضا بعدها يف اللزوم حصول املل

   .ىانته )فسخهى ل عليابه بعد عدم الدلحباستص

وعدمه يف  األوىل بالوقوف يف ،هاريالرد وغى قسمة املشتملة عل النيل بيالتفص إىل وذهب مجاعة

  . ةيالثان

  .الثاين قرب واأل،األولحوط األ: أقول

 أن ،ث جعلناها أحوطيه حري قسمة غني وب،ث جعلنا القرعة ملزمةيح اإلمام قسمة نيوالفارق ب

س امللزم ي لاإلمام ريأما غ، الردد لعدم جواز يل القرعة مؤي ودل،هيوز الرد علجي ال) عليه السالم( اإلمام

 واحد رير غك ولذا ذ، القوةكس بتليظهورها لحيث إن  و،ل القرعةيما استظهرناه من دل الإيف جماله 

  .حوطأ اإلمام ري يف قرعة غاألمر جعلنا ،لها من ظهور ماي مع وعدم خلو دل،اعتبار الرضا منهما بعدها

مثال استدالل من قال بلزوم القرعة بقوله أ ،الالت يف مجلة من االستدشكالومما تقدم ظهر اإل

  . )١(﴾فَساهم فَكانَ ِمن الْمدحضني﴿: سبحانه

.)٢(﴾ِإذْ يلْقُونَ أَقْالمهم أَيهم يكْفُلُ مريم﴿: أو قوله

 بالقرعة مهما بالعمل، فالتزال التزامكل مشي أنه بي بتقر،)٣(﴾أَوفُوا ِبالْعقُوِد﴿: أو قوله سبحانه

  . ملزم هلما

                                                

  . ١٤١ اآلية :الصافاتسورة  )١(

   .٤٤ اآلية :آل عمرانسورة  )٢(

  . ١ اآلية :املائدةسورة  )٣(



٤١

ما خرجت مطابق للواقع  أن ىب داللتها علي بتقر،)١(يختط القرعة ال: )عليه السالم(أو قوله 

  . رضاه الشارعيال  مل تفصل القرعة لزم بقاء الرتاع وهذا مان إ  أو،الف الواقعخي أن نسانحق لإل وال

 أو ي،شامل للشرط االبتدائ أنه بير بتق،)٢(املؤمنون عند شروطهم: )عليه السالم(أو قوله 

  .قرع نقبل مبا خرجتأن إ المهماكمفاد  ألن ،اًيس ابتدائيل أنه بيبتقر

إالّ  :)عليه السالم(شمله قوله ي إذ ، بالباطلالًكأ كن بعد ذليك مل نفسهما أوالًأملا طابت  أنه أو

  .)٣(ب نفسهيبط

  .شكالروها وجه اإلك مما ذك ذلريغإىل 

  . لقي نفسهي أن ه بعد القرعةيان الزماً علك أنه ىة املسامهة عليآداللة يف  النه إ :األولى رد عليإذ 

  . اللزومى ة عليل يف اآلي وأي دل،كم تراضوا بذلإ: الثاينى وعل

  . ست من العقوديالقرعة لن إ :الثالثى وعل

واقع  مثل املقام الذي ال ال ،ان له واقعكة ما يظاهر الروا إمنا م الداللةيبعد تسلنه إ :الرابعى وعل

  . له

  . مكون باحلايكالفصل  إن :اخلامسى وعل

 إذا لزمي إمنا الشرط أن ىاسب علكخ يف املي وقد حقق الش،ست شرطاًيالقرعة لن إ :السادسى وعل

  . هيما فى فخي ابتدائي فال ريأما جعل القرعة شرطاً غ، حنوه أو ان يف ضمن عقدك

رجع يف يح له التصرف مث يبي أن  ولذا جاز،لزم من طابت نفسهي س الب النفيطن إ :السابعى وعل

  مها رياض وغير صاحب احلدائق والركوقد ذ، المهك

                                                

. ١١ حم بالقرعةك باب احل١٣ الباب ١٨ ج:الوسائل )١(

. ٥ ح٤ الباب ٣٥٣ ص١٢ ج:الوسائل )٢(

  . ١٤٦ ص٣ ج:كاملستدر )٣(



٤٢

  . ختلو من مواضع للنظر ا الأما ك، ها مواضع للفائدةيحبوثاً مسهبة يف املقام ف

  

  ))فروع((

 ،ضامها بعد القسمة الالزمةل قسمتهما بريل الصور يف جواز تبدك وال خالف يف إشكالال مث إنه 

 أن  بعدكفلهما ذل،  العقودأدلة طالق إل،انت من قبل القسمةكما لو كة ك شراألمررجاع إأو 

  . واهللا العامل ،ناشاءيما كقتسماها ي

حلف  وإالّ ليقامة الدلإالمه وله ك مسع ،غنب يف القسمةنه إ :ولو تقامسا برضامها مث قال أحدمها

  .ركاملن

ن تصرف يك ولو مل كن له ذليك مل ،هاريد حصة غيريد هذه احلصة بل يريال نهإ :ولو قال

 ـ ةاملعاطاكالتصرف  إىل اجياالحتى ل عليدل ما الك ،ار الس هنايخى ل عليدل ال إذ ،والس باق

، سهك يف قبال عاآلخر مال اآلخرل يف حصة كل جزء عب النفس جيبل ط ـ  واحدريقاله غ ماى عل

  . ةيالروا إىل  وال حاجة،هيالم فكما تقدم الك

ى مث ملا رأ، د والغريب لعمر وقبالي فقسمها وقال نصفها الشرقي لز،نناي اقسم الدار ب:ديفلو قاال لز

  .ه يف املقاميل عليدل ال إذ ،ةيار الرؤين له خيكد مل يرأأحدمها قال ال 

رب ك فإذا،  أم الأيضاًاً ري صغاآلخران الطرف ك سواء ،ه بالقسمةياً وقبل ولريان الوارث صغكولو 

 من قبل الشارع ىان تصرفه ممضكث جعل للمصلحة وعمل ا يح الويل ألن ،ن له حق الفسخيكمل 

  . اًيولجعله  معىنألنه 

  .هيعلى قامة الدعوإان له حق ك ،ميخانه يف قبول هذا التقس أنه ريالصغى ادع نعم لو

مهما ياً لتقسيده منافيريان ما كن إ ف،مي ذا التقسقبلي فلم ، ثالثيكولو قسما مث ظهر هلما شر

ه ء وقسماً ورا،دي قسماً قرب اجلادة لزنيرض قسمقسم األ إذا ماك، ة الثالثةيبطل ولزم االبتداء به برضا

  كراد ذلأن إف وإالّ ،أخذ ثلث قرب اجلادة وثلث ورائهي الًيرد الثالث مستطيومل ، لعمرو



٤٣

  .مين وجه لبطالن التقسيك مل 

 إمنا هءانت حصته وراكمن  أو انت حصته قرب اجلادةكما ن إ وجه البطالنن إ :قالي إالّ أن اللهم

 ،انك املكد ذليري  صارت احلصة الثلث النيأما ح، رضان بقدر نصف األك إذا صة احلكقبل بتل

بل من  ،يلداعس من قبل ختلف اياً وليريان تقدكرضاه  ألن ،اً باحلصة السابقةين راضيكمل نه إ وحاصله

  . اًياً فظهر محاراً وحشيداً حبشبعى ل من اشتريقب

حيث إن ، دها مربعةيرأ :اآلخروقال ، يب أرضاً مثلثةيد نصيرأ :يكنيحد الشرألو قال مث إنه 

انت ك وإن ،نيلي مستطنيما هي قابلة ملربعك نيضالع قابلة ملثلثة األيثة املربعة متساوورض املوراأل

 ال إذ نهمايقرع بيم كن احل أفالظاهر مثالً ضالعاأل ي متساوني وملربعنيلة قابلة ملثلثيتط مربعة مسةاملوروث

  . شرعاً وال عرفاً ح اليترج

ون كستحالة ال، كن له ذليكرض الذي يف طرف اجلادة مل د نصف األيل منهما نركنعم لو قال 

  . التساوياجلادة ب إىل ل طرفكليكون ث ينهما حبيقسم بي ف،اجلادةى هما عليلك

انت ك ،هايغرب أو رضاأل يشرق، اجلادة إىل ل واحد أراد النصفك أن ان اختالفهما يفك إذا نعم

  .مةكالقرعة هي احمل

  .  واهللا املستعان،منها ذا القدر يتفكة نريثكويف املقام مسائل 

  



٤٤

  

  ))هل جيزي القاسم الواحد((

 يف ني والبد من اثن،ن يف القسمة رديكمل ا  إذالقاسم الواحد يزجي(: قال يف الشرائع ):٢ مسألة(

   .ىانته )يكسقط اعتبار الثاين مع رضا الشري و،نفرد الواحد بهياً فال ميتقوا تتضمن أل، قسمة الرد

 ستدل له بفعلي و،هيخلالف فا عدم كبل ظاهر املسال، نهمي فهو املشهور باألولم كأما احل: أقول

ث اشترط التعدد ي خالفاً ملا عن بعض العامة ح،ما تقدمك  واحداًث جعل قامساًيح، )عليه السالم(علي 

  .  للقاسم من قسم الشهادةجاعالً

 إذ ،لزم التعدد يف املقاميمبناهم من اشتراط العدد والعدالة يف أهل اخلربة ى عل أن ىفخيوال 

 قسمة داركون رد يكن  أنيي فرق بأ ف،هم به القاسمربخيمنا إو، علمان القدري  النياملتنازع أن املفروض

ث يح، ة من السلتيمكو زرة من األيمك أو ة من احلنطةيمك قسمة ني وب،هي ولدنيب تيان للمكود

ن يف قسمة ك لكخر ذاحدمها هذا ولآلون أليك أن  يفيكنيالشرى  برضاآلخرزاء إجعل القاسم أحدمها ب

  . روهك أعم مما ذ)عليه السالم( علي وفعل، دلةاع

ة يفاكروا كن ذيولعل املشهور الذ، ة الواحد يف أهل اخلربةيفاكما خنتاره من ى ذ لعله بناء علإ

  . همايداللة ف الهم الي فدل،أيضاً كذلى الواحد بنوا عل

  .نياثن إىل نه شهادة والشهادة حباجةأم الثاين فقد استدل له بكوأما احل

 اينيشتما استدل به اآلك )يه وآلهصلى اهللا عل( بل والنيب )عليه السالم( علي ىفعلن إ : أوالً:هيوف

رث اإل أن ومن الواضح، ن هلما قامسان بل قاسم واحديكمل  إذ ،كخالف ذلى دل عل ي) اهللاهرمح(

  . ظاهر الوجهرياء غكالشرى ان برضك كل ذلكون ك و،الرد إىل تاجانحية يف الغالب كوالشر

 إالّ سيل،  مطلقاًمي شرط يف التقون العددأه الشتراط العدد بري وغكاستدالل املسالن إ :اًيوثان

  ها ي وف،ة السابقةيلكال



٤٥

  . من الشرع من العقل وال ة اليلك الكتلى ل عليدل نه الإ

م أى تر أال ،الواحد الثقةى هم علأمورخطر أبل ، همأمورعتمدون يف ين العقالء فأل: األولأما 

حدمها أاشتبه ن إ أنه ة الواحد مع ولسائق الطائر،اتييف أخطر العمل ب الواحد حىتيسلمون للطبي

   .نياثنى عل الّإعتمدون ي العقالء الن إ :قالي أن نكمي كوهل بعد ذل، واكهل

 خبارإو، نةيتقوم به الب أو نيتستب  حىتكذلى لها علكاء يشواأل: فقد قال الشرع: وأما الثاين

عليه (علي ه ما مسعته من نصب يفناي نهإ( :ولذا قال اجلواهر،  مرةريرناه غكما ذكالثقة الواحد استبانة 

   .ىانته )الحتمال حصول الرد يف القسمة، اطاًي احتنيان املتجه نصب االثنك وإالّ ، قامساً واحداً)السالم

ة ي آإطالقف وإالّ ،من خرب الثقة مورد املنازعات فقط واحلدود استثىنالشارع ن إ :ن شئت قلتإو

ل يلها دلك، ك ذلريغ إىل ، اليت هي أهم من املوضوعاتحكام األ الواحد يفخبارإة يفاكو، هاري وغأبالن

  . ة الواحد يف أهل اخلربةيفاى كعل

ة له يف القسمة ي ال مدخلمي يف قسمة الرد بأن التقونياالثن إىل اجي واحد يف رد االحتريأما قول غ

قسمة بقول مطلق الشاملة المهم يف الك إذ ،هيما فى فخيفال ، منا هو من مقدماتهإو فراز احلقإاليت هي 

  . فهو أشبه باخلروج عن املوضوع، أيضاًللمقدمات 

ون القاسم يك أن فرقي ال ،يف قسمة الرد ة الواحد يف القسمة مطلقاً حىتيفاكرناه من كما ذى وعل

  . هريغ أو مكهو احلا

 ال خباراب اإل من بميالتقو إذ ،يفيك م وحده الكاحلا أن فالظاهر، نيقوهلم من لزوم االثنى عل نعم

  . قوميثان ل إىل تاجحيم عادل واحد كفاحلا، مكمن باب احل



٤٦

 وإن ،واحد فهوى ن اتفقا علإف، مها قامساً نايع وإالّ ،م فهوكا بقاسم احلاي رضفإذا، انكف كيو

 ،لقاعدة العدل أو ،اختلفا فهل اال للقرعة وإن ،اتفق القامسانن إ ن به بأسيكل واحد قامساً مل كأراد 

  : احتماالت ،ثالث إىل للرجوعأو 

  . لكل أمر مشكا لأل: األول

  .  يف أمثال املقامكات املستفادة منها ذليوللروا، ا وسطأل: والثاين

  . فاملرجع الثالثنيلتساقط القامس: والثالث

مل ورة ك الشارع للعالج بالقاعدة املذينيبعد تع إذ ،القرعةى ا مقدمة علأل ، الثاينقربن األكل

، املقومنياسب صورة اختالف كتاب املكروا يف كولذا ذ، تحقق موضوع القرعة يل حىتكن مشيك

تاب كيف  رناكوقد ذ، ذاكومن الثالثة الثلث وه، ؤخذ النصفي نيفمن االثن، وسطخذ باألوقالوا باأل

  . لي السقوط خال عن الدلني يف تعارض احلجتاألصلون ك أن هريوغ ديالتقل

 ،خارج عن املبحث أنه هيد علريف، يكة الشريالث من سقوط اعتبار الثاين مع رضام الثكوأما احل

أخذ ين أا بعدم القاسم بي رضفإذا وإالّ ،ما أشبه أو الصلح أو ة احملاباةييف رضا الم يف القسمة الكالإذ 

 ن القسمةس مينه لكل،  بأسكن بذليكمل ، متهمايما قلعي أن  الدار بدوناآلخرو، ان مثالًكأحدمها الد

  .عممبعناها األإالّ 

ان يم أرادوا بأ أو ،عمرادوا من القسم األأروا هذا االستثناء كن ذيه الذريأن الشرائع وغكو

  . ة املفروضة للمسألةيالصور اخلارج

  

  ))أجرة القسام على بيت املال((

ان كبل ولو ،  وهذا أحدها،نيمعد ملصاحل املسلم ألنه ،ت املاليبى جرة القسام علأف، انكف كيو

 نياملراد مبصاحل املسلم أن تاب االقتصادك رنا يفكقد ذ إذ ، بزمامهاسالمفر اليت أخذ اإلكالقسام لبالد ال

   )عليه السالم( علي ىولذا أجر، عماأل



٤٧

  . ففكتيان ك النصراين الذي كت املال راتباً لذليمن ب

، ت املاليعطاه بأله من رزق  بدث اليحنسان اإل أن االرتزاق معىن إذ ،جرة األرياالرتزاق غمث إن 

جرة األكس يعمل ل يان بداعك وإن ن االرتزاقإف، جرة يف قبال عملواأل، للفقراء وحنوهم يعطيما ك

عل املال يف جي ث اليح، ه احترام املرتزقي ف إالّ أن األول،ن جائزياألمرال ك و،اليت هي يف قبال العمل

ات ي ويف الروا،شيث البد له من العيحى عطيمنا إو، ةاآلخرجر أوجل الثواب ون أليكفعمله ، قبال عمله

  . ر الرزق يف أمثال هذه املقاماتكذ

ؤخذ يو: ثييف حد، )عليه السالم(عن العبد الصاحل ، عن بعض أصحابنا، ح محاديففي صح

ة يتقوو، سالمة اإلينوبه من تقويويف مصلحة ما ، ن اهللايرزاق أعوانه يف دأ كون بعد ذليكالباقي ف

  . )١(نيالد

   .)٢(البد من قاض ورزق للقاضي: قالنه إ ،)عليه السالم(علي عن ، ات والدعائميويف اجلعفر

  . مثال املقامأات الواردة يف يسائر الرواإىل 

تربع القاسم بعدم يمل ن إ نياملتقامسى جرة علفاأل، مر أهمت املال ولو ألين سعة يف بكمل ت إذا مث

  .قبله القاسمي متربع كن هنايكومل ، جرةأخذ األ

م يان البد من التقسكو، ل واحد منهماكعطاء  إتنازعا يف قدرن إ ةينهما متساويجرة بوهل األ

، رثقسم اإل إذا ينينث مثل حظ األر مثالًكفللذ، ر احلقوقيبالتفاوت حسب مقاد أو ،م مثالًكبأمر احلا

ان تبعه ك إذا  مانيل بيا يف اجلملة التفصثالثه،  احتماالت،م بتفاوت احلقوقيل تقسكذا يف كوه

    للولد ضعف تعبهنيبيفراز النصان تعبه إلك مثالً، ل واحدكفبنسبة تعبه ل وإالّ ،اً فالتناصفيمتساو

                                                

. ٥ ح١٩٦ ص٣ ج: الوسائلكمستدر )١(

. ٥ ح٨أبواب صفات القاضي الباب  ١٩٦ص ٣ ج: الوسائلكمستدر )٢(



٤٨

 باعتبار اجرة كبل اجرة هذا ضعف اجرة تل، نئذيح يوجه للتساو ال إذ ،ب البنتيفراز نصإل

واملرجع ، واحلاصل االجرة اجرة مثل، نيبي مع تساوي النصما الوجه لالختالف يف قدر االجرةك، املثل

ل واحد من كب ينوا نصيعياستأ جروه يف عقد واحد ومل  وإن :شرائعلولذا قال ا، دها العرفييف حتد

هم باحلصص ال يان له اجرة املثل علكقدروا له اجرة يذا لومل كو، هم االجرة باحلصصتاالجرة لزم

ل من كف، ادة املعموليد بزيزيوالعمل ، د بالعملياللثام بأن االجرة تزشف كواستدل له يف ، ةيبالسو

  . ديد فالعمل له أزيانت حصته ازك

قدر ى ناها عليراع لو ناألنا يدل(:  قال،ناساًياست إالّ سيل فإنه ،ي اخلالفكخ يف حميأما استدالل الش

، سهم من مائة سهم، شرالعشر حدمها عنهما أليون بيكأن ك، ذهاب املال إىل ىفضأس رمبا والرؤ

 ورمبا ال، قل نصف العشرةلزم من له األي ف،قسمتهماى  علريجرة عشرة دنانأ إىل تاجحيو، خرلآل يوالباق

زال ي فال ،زالة الضرروالقسمة وضعت إل، وهذا ضرر، ع املاليذهب مجيناراً واحداً فيساوي سهمه دي

   .ىانته )بضرر أعظم منه

 ،يف العمل يللتساو ي،ه من احتمال التساوريره القواعد وغكر يف ما ذعرف وجه النظيومما تقدم 

  . قل أغمضون احلساب يف األيكبل قد ، نهماي بكل مشتركوال مساحةً أو حساباً أو فرازاًإ إالّ سيلفإنه 

  

  ))صور املسألة((

 أو ما مساوإر العمل يل تقدى كوعل، خمتلف أو ما مساوإاحلق  ألن :للمسألة مخس صور: أقول

، قل حقاً أقل عمالًاأل أو ، عمالًأكثرقل حقاً ما األإف همايلكر اختالف احلق والعمل يتقدى وعل، خمتلف

   :رض سقي األاألمران كذا  إ مباكومنثل ذل



٤٩

  . هما متساو عمالًيسق أن مع، بيب جريد وعمرو جريل من زكون ليكفقد : ١

  . ب عمرويجر ين سقد أصعب ميب زيسقي جر أن ب معيب جريون جريكوقد : ٢

، نيبيب يف العمل بقدر سقي اجلرياجلر يون سقيكو، بانيب ولعمرو جريد جريون لزيكوقد : ٣

  . مائة دلو يسق إىل  حباجةنيبيب واجلريل واحد من اجلركف

 اآلخرب ينما اجلريب،  دلواًنيمخس إىل حتاجي أسهل فنيبيون املثال الثالث العمل يف اجلريكوقد : ٤

  . مائة دلو إىل تاجحي

 بان حباجةيواجلر،  دلواًنيمخس إىل تاجحيب الواحد ياجلر أي ،سكون املثال الثالث بالعيكوقد : ٥

  . مائة دلوإىل 

  . هي علمجاعبل ظاهرهم اإل،  وال خالفإشكالة بال يجرة متساواأل: األولففي 

ون يك أن ستبعد جداًومن امل، أكثرجرة أصعب له العمل األ أن  يفشكالنبغي اإلي ال: ويف الثاين

 بالنسبة يصورة التساو إىل  منصرفنيالم املطلقكبل ، يف هذه الصورة جرةيف األ يمراد أحد التساو

  . لكالإىل 

، مبقدار الفائدة  مبقدار العمل الالعربة عند العرف ألن ،جرةالظاهر التساوي يف األ: ويف الثالث

 وإن العمل أن اني بب،بيجرة صاحب اجلرأف ضع يعطين أ نيبيصاحب اجلرى لزم علي أنه واحتمال

  البدفإذاً، جة املقصودة منهيث املنفعة والنتيهما من حيلإ مساو بالنسبة ريغ إالّ أنه ،ان واحداً يف اخلارجك

  الحظ ي  النيبل والع االجرة إذ ، تامريالعمل غى عل احلصص الى جرة علن توزع األأو



٥٠

ان أحدمها لوال الدواء ك نيا الثنيسقمونالى عطأ إذا بيبالطن  أىولذا تر، هما املنفعة بل القدريف

ن مثن يكما مل ك ،يجر املساواأل إالّ بين للطبيك مل ،سبوعاًأ رضميان الثاين لوال الدواء كو، وتمي

  . مبقدار واحد إالّ الدواء

وقد ، ىفخي الما كانات نادرة كنه يف مكل، مة عرفاًيادة القية يف زيون الفائدة هلا مدخلكنعم قد ت

، وللثالث السدس خر الثلثحدهم النصف ولأل أل،ه أثاث ثالثةيان فكان دك إذا  ماكون من مثال ذليك

من جهة  الّإ كس ذليول، جرة بقدر حصصهمعطونه األين الثالثة إف، سرقيه حمافظاً لئال يوجعلوا عل

  . اختالف الفائدة

زان العمل ال املساحة وال الفائدة يامل أن رفت منملا ع، سهل أقل أجراًون العمل األيك: ويف الرابع

  . مهاريوال غ

  .قلسهل هنا هو األاأل إالّ أن ،الرابعك: ويف اخلامس

قل ون احلساب يف األيكقد (: رناه من قولهكبعض ما ذ إىل أشار وإن والعالمة يف القواعد

  . ضعفهى فخيال   ماكوذل، رخاآل يجعله مساو إالّ أنه ،)أغمض

هو  إمنا تهكيمل إالّ أن ان واحداًك وإن العمل ألن ،له فاسديدل(ه بأن ياين عليشت احملقق اآللإشكاأما 

ث يهما من حيلإ مساو بالنسبة ريغ إالّ أنه ،ان واحداً يف اخلارجك وإن فالعمل، حبسب املنفعة العائدة منه

  .  ظاهر الوجهريفغ ،ىانته )جة املقصودة منهياملنفعة والنت

د ممن رد يمته مائة فعمله أزيادة املعمول مبن رد عبداً قيادة العمل بزيشف اللثام لزاكوأما مثال 

 ألن نيه محاريلعبدى تركا إذا ديالسن إ اشف اللثامكقول يفهل ،  ظاهر الوجهري فغ،مته مخسونيعبداً ق

  . ثلةم من األك ذلريغ إىل ،اآلخرحدمها أقل من أراء  كيعطي ء،ربالك إىل سافر ما من النجفي

  



٥١

  

  ))استيجار القاسم بإجارين((

فراز د إليستأجره زي ف،يكنين من الشريارجيإجار القاسم بيصح استي أنه نهمياملشهور ب ):٣ مسألة(

  . كهم عدم اخلالف يف ذليلإبل نسب ، ديفراز حصته من زستأجره عمرو إليو، حصته من عمرو

جرة أل واحد منهم بكاهلم واستأجره ؤمة بسانت القسكن إف(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

   .ىانته )سوالرؤ أو  مالحظة السهامري من غني املعكفال حبث يف استحقاق ذل، هينة عليمع

، المها طرف والقسام طرفكجارة واحدة إما لو استأجره معاً يف ي فشكالعرف عدم اإليومنه 

   . من واحدأكثرالقاسم  أو ،اء ثالثةكانت الشرك إذا كذلكو

سواء ،  مطلق أنه إشكال منهملةوظاهر مج، نيجارتإجارته بإ يف إشكالن ي املتأخرنياشتهر ب نعم

، ث فرضه يف ترتب العقوديخالفاً للجواهر ح ،ال وأه يلكيجارتان دفعة واحدة بواسطة وانت اإلك

فراز  إلنييكاستأجر القسام أحد الشر أنه إذا  هوشكالواإل،  الترتب وعدمهنيوالظاهر عدم الفرق ب

 نكمي  النيبيفراز أحد النصإ ألن ،اآلخر يكب الشريفراز نصإه من باب املقدمة يفقد وجب عل، بهينص

  . اًيه ثانيجارة عله حرام فال تصح اإليجرة عل فأخذ األ،اآلخر يكب الشريفراز نصإبإالّ 

ون متقدمة كتن أ وواملقدمة البد، اآلخر يكفراز الشرإ يف عرض يكفراز الشرإحيث إن : أقول

 بأن ريالتعب إىل  السابقريعرض بعضهم عن التعبأ، خرحدمها مقدمة لآلأن إ :قالي أن صحيفال ، رتبة ولو

  . ديب عمرو عن زيفراز نصإف يضايد عن عمرو يب زيفراز نصإف، اآلخرف مع يحدمها متضاأ

 ،اآلخرب يصفراز النإ ني عيكنيحد الشرأب يفراز نصإان ك أنه إذا  هوشكالفاإل، انكف كيو

  ا نسبة واحدة هلا حيث إ، خوةاألكعمل واحد له طرفان ألنه 



٥٢

ه يجرة علأخذ األيف كي ف،تهكي عن ملكبه فقد خرج ذليفراز نصحدمها إلأ استأجره فإذا، طرفان

  .هكس مبملويل أنه ة معيجارة الثانيف اإل

  . ذاك وهةلثجارة ثاإ ثالث وعقد مع القاسم يك شركان هناك إذا  جارشكالوهذا اإل

فقد ، هيجارة علن اإلكمي الواجب ال أن ىل عليدل ال أنه رنا يف بعض مباحث الفقهكقد ذ: أقول

 كاململو أن  هنا يفشكالالم يف اإلكال إذ ،ك ذلرين املقام غكل، لها خمدوشةك ستة للمنع روا وجوهاًكذ

صل أان يف كن إو، املال بالباطلأكل  نئذ منيون حيك إذ ،اًيه املال ثانيأخذ علي لريج لألكس مبلي لريللغ

أخذ يف كيف،  لهكس مبملويلإشكال أنه  هو نفس شكالحد وجوه اإلأان كالواجب ى جرة علخذ األأ

   .جرةه األيعل

ل فائدة كزاء إل للمال بكس األيثار لفعال املتعددة اآلاأل أن فاجلواب هنا، ك هنااألمران كف كيو

ل ي واملرأة لتحص،ل زوجة لهيستأجره الرجل لتحصي أن صحةى ولذا نر،  للمال بالباطل عند العقالءالًكأ

حدمها أاستأجره  أو ،ذائي لهك الشتراء املال الاآلخرواستأجره ، ع مالهيحدمها لبأاستأجره  أو ،زوج هلا

  . مثلة من األك ذلريغ إىل ، املاء هلامي لسقي غنمه بتقداآلخرواستأجره ، فراغ بئرهإل

نهما يق بييف الطرضاء أف ،اآلخر كذلكو، داره إىل قهي طرءةضاحدمها إلأه استأجر إذا ذاكو

انت ك وإن عمالن هذه األإف، اآلخر كذلكل حلفظ داره ويون عسساً بالليك ألن استأجره أو ،مصباحاً

 للمال الًك أكعد ذلي وال ،جرةأل فائدة كأخذ بي أن انت ذات فوائد جازكث يا حأ إالّ واحدة

 وإن ،فادة وهي متعددةزاء اإلإفاملال ب، فعلهيد املستأجر وهو ما يفي أن جارةاإلى ن مغزإف، بالباطل

  د يخذ املال من زأ إذا ماكفهو ،  حتصل بعمل واحدريجفادات من جانب األانت اإلك



٥٣

م العقار كؤدوا: لمة واحدةكعاً بيفقال هلم مج، ر وخالدكمث أخذ من عمرو وب، هءقول دوايل

  .الفالين

رها كعرضنا عن ذأانت خمدوشة كث يوح،  بأجوبة متعددةشكالب عن أصل اإليجأ دقهذا و

  . ليها خوف التطويراد فير اإلكوذ

  



٥٤

  

  ))املقسوم بالقسمة االختيارية واإلجبارية((

ه ي فإشكال وهذا مما ال ،ةربع األدلةما تقدم جواز القسمة باألي قد عرفت ف،يف املقسوم ):٤ مسألة(

  . ةياريالختامة وال خالف يف القس

،  يف اجلملةهه جوازي فاملشهور بل امع عل،حدمها بالقسمةأرض ين مل أة بيجبارأما القسمة اإل

  . )١(أمواهلمى الناس مسلطون عل: )عليه السالم(واستدلوا له بقوله 

  . )٢( وال ضرارال ضرر: )صلى اهللا عليه وآله(وقوله 

  . )٣( مسلمئرحق امى توي ال: )عليه السالم(وقوله 

  . )٤(ب نفسهيبط إالّ  مسلمئل مال امرحي ال: )عليه السالم(وقوله 

  . )٥(ذنهإب إالّ هريتصرف يف مال غي أن حدوز ألجي ال: )عليه السالم(وقوله 

 فإذا، فرازهإد يريماله الذي ى د القسمة مسلط عليريالذي  أن ورةكات املذي يف الروالةدالوجه ال

وال ضرر  هيفرازه ضرر علإعدم حقه يف ن أ و،مالهى ن مسلطاً عليك مل كفراز مالإ يف كحق ل ل له اليق

 الراضي ري غيكل للشرحيوال ، فراز توي حلقهق له اإلحي ث الية حبكه يف الشرءبقان أ و،سالميف اإل

د يريلذي ب لنفس ايوال ط، ب نفسهيبط إالّ ئل مال امرحي ال فإنه ،كتصرف يف املال املشتري أن فرازباإل

وهوخالف ظاهر  عدم جوازه أو ،فراز وهو املطلوبنئذ من جواز اإليلو حخي ال أنه مةيبضم، فرازاإل

  . نسان يف ماله تصرف اإلإطالق

   ئل مال امرحي الانثلم  وإالّ ،فرازجواز اإل يقتضي  مطلقاًونه ماالًكن إ :واحلاصل

                                                

. ٢٧٢ ص٢ ج:البحار )١(

. ١٢ الباب ٣٤٠ ص١٧ ج:الوسائل )٢(

. ٥ ح١ الباب ١٤٦ صتاب الغصبك ٣ ج: الوسائلكمستدر )٣(

  . ٥ حتاب الشهاداتك ٢١٥ ص٣ ج: الوسائلكمستدر )٤(

  . ٤ ح٣٠٩ صتاب الغصبك ١٧ ج:الوسائل )٥(
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  .ةخرية األيعرف وجه الداللة يف الروايومنه ، مسلم

 عدم جواز أصالةى  علأدلة وزجيال  ولحيال و الناس مسلطوناين يشتوقد جعل احملقق اآل

ختلو عن  يف وجوه ال هاجوازى  علال ضررو الناس مسلطون ل يف داللةك وأش،ةيجبارالقسمة اإل

  .ليما خرج بالدل إالّ ،جبار مطلقاً جواز اإلاألصلهذا فى وعل، شكالاإل

  

  ))أقسام القسمة((

  : ثالثة أقسام إىل وقد قسموا القسمة

مثال مثل احلنطة والدهن ذرات األك ،ة الصفاتياء املتساويشوهي قسمة األ، فرازقسمة اإل: األول

  . واين وحنوهاة اخلصوصات والقماش واأليرض املتساو األكذلكو، ر وحنوهاكوالس

ى ها تسواحدإان هلما ثالثة دور كا  إذماك، مةيوهي اليت تعدل سهامها بالق، ليقسمة التعد: الثاين

، ناريمته ألفاً ومخسمائة دي ما قكلميل واحد كحيث إن ، والثالثة مخسمائة،  ألفاً ومخسمائةةيوالثان، ألفاً

ن كمل ت وإن ،دلةاانت قسمة عكن ي والثاين الدار،لف واخلمسمائةحدمها الدار ذات األأ يعطأ فإذا

  . كشبه ذلأا وبناًء وم  مساحةنيتياحلصتان متساو

ضم شيء من خارج  إىل مةيها حبسب القيل السهام فيتوقف تعديوهي ما ، قسمة الرد: الثالث

 أخذ فإذا، نية مخسيوالثان، مائةى امها تسوإحد ،سرمهاكن كميانت جوهرتان ال ك إذا ماك، هيلإاملال 

  .تتعدل السهام ن حىتيخر مخسة وعشرلآل يعطي أن حدمها لزمأة يحدامها الغالإ

ففي القسم  اآلخررض يحدمها ومل أطلب  إذا أما، همايلى كقسم مع رضيقسام الثالثة ل األكويف 

الغالب عدم الضرر حيث إن  و، اليت تقدمتدلة لألكوذل، إشكالرب املمتنع بال خالف وال جي األول

  : الضرر له صور إذ ،ان فرضهكمإتعرضوا للضرر مع يبالقسمة هنا مل 



٥٦

  . هاين املرور فكميقسمت مل  إذا قةيق ضيانت طرك إذا ماك، ب أصاليفاع بالنصعدم االنت :األوىل

مة يانت قك، نياثن إىل قسم زوج احلذاء إذا ماك،  فاحشريغ أو ما فاحشاًإ، مةينقص الق: ةيالثان

  . مة الزوج مخسون فلساًينما قيب، ل فرد عشرة أفلسك

مة وعدم سقوط ية مع عدم نقص القك به مع الشرنتفعيان كعدم االنتفاع به منفرداً مبا : الثالثة

مة ين نصف قل دار اآلكمة ين قكل، نهمايعل احلائط بجين يدار إىل قسمت دار واسعة إذا ماك، االنتفاع

  .ث قل االنتفاعي حبالًية وحنوها صار قلكجمال احلر إالّ أن ،السابقكنتفع ما عائلتان يو، الدار الواحدة

يف نقص ى رأ أو ، الفاحش ضرراًرييف النقص غى  رأفإذا، العرف إىل ي ألقال ضررحيث إن و

ان ك أو مةيعن الق أو سقط عن االنتفاع إذا نفي الضرر يف مايما ك، اًيان منفكاالنتفاع صدق الضرر 

  . يف االنتفاع أو مةيالنقص فاحشاً نقصاً يف الق

، مثالون ذوات األكشبه مما تأ م احلبوب ومايون ضرر يف تقسيكقد : ذا عرفت صور الضرر قلناإ

 سفنهم وال وقت هلم ءدون مليريم أل، ةريالصغ ة الريبكات اليمكشترون اليان جتار اجلملة ك إذا ماك

 إىل ةريبكة اليمك قسمت الفإذا، وحنوها  يف املواينكتفق ذلياً ما ريثكما ك ،ةريات الصغيمكيف مجع ال

مة أقل من يقى عطي كوذل، لةيات القليمكال إىل احملتاج إالّ اشترهي مل اء مثالًكثالثة أقسام لثالث شر

  . رم موجباً للضريان التقسك إذا الم حول ماكأيت اليوس، ريبكعطاء التاجر الإ

 ،ه مطلقاًيجبار فعدم دخول اإل إىل  فقد ذهب بعض،فقد اختلفوا يف جرب املمتنع: أما القسم الثاين

  دخول  إىل خرآ وذهب، هيغراض فاختالف األ إىل نظراً
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ئاً واحداً يعد شي  مانيل بيالتفص إىل هب ثالثذو، تضرر املمتنع بالقسمة مطلقاًيمل  ه مايجبار فاإل

وت املتعددة وحنوها فال يالعبد واجلوهرة والبكئاً واحداً يعد شيال  ما نيوب، جباره اإليدخل فيرض فاألك

  . جباره اإليدخل في

 بل مبعىن، تضرر فقطي ال أنه س مبعىنيماله لى نسان علتسلط اإل ن معىنأفقد استدل ب: األولأما 

 خالف كوذل، وجب منعه من غرضهيم يالتقسى جباره علإف، ه حسب غرضهيعمل فيه ليمسلط علأنه 

  . مالهى تسلطه عل

ن تضرر مل يك مل فإذا ،التضررى نع عن القسمة لدمي وأنه ،ل الضرريفقد استدل له بدل: وأما الثاين

ال ل يدلى بقيتساقطان وي فكنيغراض املشترأتتعارض  إذ ، مانعريغراض غواختالف األ، عن القسمةنع مي

  . ضرر

ئاً يعد شي ما اليودخوله ف، ئاً واحداًيعد شيفقد استدل بعدم دخول الضرر يف ما : وأما الثالث

  .واحداً

رر من جهة نقض ون الضيك أن ني فرق بريلزم املمتنع ضرر يف القسمة من غن إقرب أنه واأل

 أو ، مثالًكل املاليع وتعطي يف البأخريقلة الراغب توجب الت إذ ،مةيمل تنقص الق وإن قلة الراغب أو مةيالق

لزم ضرراً يمل  وإن ،ال ضررل يلدل، القسمةى رب علجي  ال،عد يف العرف ضرراًي الغرض الذي خالف

  . مأمواهلى ل تسلط الناس عليلدل، هيجرب عل

ه ي فإشكالال نه إ :اينيشتبل قال اآل، هيجبار فعدم اإل إىل فقد ذهب املشهور:  الثالثوأما القسم

  .وال خالف

  : أمور بكواستدلوا لذل

 يللراض الشارع حىتوزه جيمل  وجب ضرراً بالغاًي أو ةيسقط املال عن املالياناً يحأا إ: األول

  . حدمهاأرض يمل  إذا فكيف، برضامها بل وحىت، منهما

 كنيف والسيقة والسيد الضياجلواهر والعضاكضرر ى اشتملت القسمة عل وإن :يف القواعدقال 

  . هاياء علكولو اتفق الشر، وشبهه مل جتز قسمته
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 كما صرح بذلك ،عاً للمال بال مسوغ له شرعاًيي سفهاً وتضكرامة بأن يف ذلكوعلله يف مفتاح ال

  . يف امع

  . ى املدعمجاعاإل: الثاين

  .  وال ضرر،ا ضررإ: الثالث

ب لنفس يط ال أنه واملفروض، ب النفسيبط إالّ ون املعاوضةك وال ت،ا مستلزم للمعاوضةإ: الرابع

  . املمتنع

ن يف يكمل  وإن ،وقد تقدم لزوم مالحظة غرض صاحب املال، غراضا خالف األإ: اخلامس

  . )١(أمواهلمى تسلط الناس على مقتض ألنه ،هيه ضرراً علكتر

  . تامةريهذه الوجوه غ أن الظاهر: ولأق

وال يف ، المكخارج عن حمل ال فإنه ،ةيالم يف السقوط عن املالكس اليل أن :األولى رد علي ذإ

  . مي من جهة التقساآلخرالطرف ى وعدم رضى الم يف رضكبل ال، الضرر البالغ املوجب لنهي الشارع

  . دان فهو ظاهر االستناك لو مجاعاإلن إ :الثاينى وعل

نسان ن اإلكن عدم متإف، ميد التقسيريالطرف معارض بالضرر يف من الضرر يف ن إ :الثالثى وعل

ل يون املرجع دليكو، تساقطانيف، وخالف الناس مسلطون، هيشاء ضرر عليف كييف التصرف يف ماله 

  .  وحنوهل شيء مطلقك مثل، باحةاإل

ان كما استظهرناه كانت معاوضة ك ولو ،عاوضةم فراز الإنه أقولون بياملشهور ن إ :الرابعى وعل

 كل هنايفالدل، أيضاً معاوضة كالقسمة هناحيث إن ، ة يف أمثال احلبوبكانت الشرك إذا حاهلا حال ما

  جبار املمتنع إن أ و،أيضاًهنا  جار

                                                

. ٩٩ ح٢٢٢ ص١ ج:وايلغالراجع  )١(
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  .  وحنوهال ضررجل ون أليك

ان املرجع أصل كضا رتعاذا إو، غرض أحدمها هما اليلكالالزم مالحظة غرض ن إ :اخلامسى وعل

  . باحة وحنوهاإل

رب املمتنع جي بأن ،بدالً أو ناًيعن إ ،ميها التقسيأيت فيقسام الثالثة األ أن كل ذلكمن وقد حتصل 

 يك هذا الشرريه غيكون شريكه قهراً ليباع النصف علي أو ،عطاء بدل النصف يف مثل اجلوهرإى عل

 يعطأو، امالًكع اجلوهر يخر للنصف جاز بآن مشتر يك ستعد لالشتراء بنفسه ومليواذا مل ، األول

  .املمتنع حصته

د يري حق من ةس مراعايذنه ولإ املمتنع فهو تصرف يف ماله بدون إرادةع خالف يوالقول بأن الب

 ،باحة اإلاألصلون يك و،تساقطانيتعارضان في ني حقكمردود بأن هنا،  حق املمتنعةمن مراعا ع أوىليالب

س يل إذ ،رها بعضكما ذكوال جمال للقرعة يف مثل املقام ، ديحق املرى  حق املمتنع علميقدوجه لت الإذ 

  .باحةل اإلي دلإطالق بعد وجود الًك مشاألمر

تساقطان يما إف، اآلخرحدمها مع أ أو عسرانأو ن راتعارض ضر إذا ل ماكذا اال يف كو

 واالفتراق للزوج ضرر ،ة للزوجة ضرر وحرجيزوج البقاء يف النيانا زوجك فلو ،باحةون املرجع اإليكو

  .د من أخذ بالساقيب أنه األويلمه كان حك وإن ،وحرج جاز الطالق

البقاء فقد ى لزم اجلمود عليس يل أنه ىدل عليوقد اعترف بعض الفقهاء بالقرعة يف مثل املقام مما 

، الطالبى متنع مع لزوم الضرر علاملى لو تعارض لزوم الضرر عل أنه ) اهللاهرمح( ينقل عن احملقق القم

 أو ون صاحبه من أهل الظلمةكمن جهة  شاعةأحد منه يف حال اإل يشتريع ماله وال يأراد ب إذا ماك

جبار قرع يف اإلأ ،نتفع به يف حال االنفراديث مل ي حبالًيب املمتنع قليان نصكو، ك ذلريغ أو سوء خلقه

  .القسمة وعدمهى عل

  ون املناط هو لزوم الضرر وعدمه كره من كما ذى وتبعه عل :)هللا اهرمح( اينيشتقال اآل
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 أن ني بأيضاًرنا كما ذيوال فرق ف(: قالمث إنه ، نينا املتأخرخيدون جمرد خالف الغرض بعض مشا

ان ك إذا ماك، سباب املتعددةاأل أو التعدد بالسبب الواحدان يف صورة يعيف األاحلاصلة  ةكون الشركت

 ،اًكم ويف ثالث الشراء مشتررث من األ اإلاآلخرة كب ويف شررث من األعضها اإلة بكالسبب يف شر

   .ىانته )الثاين دون األولجبار يف م جبواز اإلكنهما فحيل بيالتفص إىل انينه ذهب شخكول

اء يشأة يف كن الشركن مل تأ ب،أيضاًيف الشيء الواحد  ة حىتك قطع الشرإطالققال بي أن بل الالزم

  .ا عرفت وجههمك، متعددة

اً يميق أو انكاً ياملقسوم مثلن إ( :ومما تقدم ظهر وجه النظر يف قول الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

 ،جرب املمتنعأ ه رد وال ضررين فيكمل ن إ خمتلفاً أو متعدداً متفقاً يف اجلنس أو ه متحداًريغ أو عقاراً

   .ىانته )تراضة قسمى رب وتسمجيحدمها مل أتضمنت  وإن ،جبارإقسمة  يوتسم

 ،ن بال ضرركمأن إ ةينيما بالقسمة العإ، اآلخرتخلص من ي أن يكنيل من الشركل أن ذ قد عرفتإ

 أو ،مة حصته هذاي قاآلخرى عطين أة بيميما بالقسمة القإ و، مما جاز حتمله شرعاًاآلخربه  يوبضرر رض

  . بهيل نصكأخذ يل لكباع الي

مثل صربة حنطة ورثاه ، قسمة يف شيء واحد بسبب واحدومما تقدم ظهر عدم الفرق يف صحة ال

اً من تهما وحانويورثا داراً من أب إذا ماك نيلسبب وأ ،نيورثا صربت إذا ماك نيئيأويف ش، همايمن أب

رب جي  الكن يف مثل ذلكل، خرحدمها واحلانوت لآلون الدار ألكم بأن تيصح التقسيث يح، همايأخ

ق له االنفصال حيبل ، خر واحلانوت لآل لكقول الدار يل أوي أن حدمهاق ألحي فال ،أمر واحدى املمتنع عل

 أو ،حدمهاأقبل اما إ :  ـم ذات احلانوتيم ذات الدار وتقسين تقسكمي ما اليفللممتنع ـ  قوليبأن 

   كبيمع نص إالّ يبيبع نصيذا مل إ و،يبيع نصيبأ أو ،ىبياشتر نص
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  .يبيم الستخالص نصكباعه احلا

 ومل ،صحة استخالص مالهى ه دل علري وغال ضررل يدل إذ ،كل ذلك ني بيريبالتخ نامنا قلإو

،  الفرد اخلاصكذلى رب عل جياملمتنع حىتى فراد عل أحد األنيعيه فال يوعل، ك من ذلكثراألى دل علي

ان ك إذا أما،  الشخص اخلاصك فله دفع ذل،ون بشخص خاصيكنسان قد إ إىل ن الضرر املتوجهإف

ل فرد كان يف ك إذا بل وحىت، خرآى لي ال دفع شخص خاص يف دفعه ضرره علك الكفله دفع ذللي كب

تقبل به يق للطالب دفع ضرره مبا حي إمنا ،باحةون املرجع أصل اإليكتساقطان ويث يح ،اآلخرى ضرر عل

 الطالب انك إذا  مثالً،تقبلهي  الاآلخرى بضرر خاص عل  ال،رادتهإالف خي ومن ما ، من الضرراآلخر

أما يف اشتراء نفس ، املمتنعى جنيب الدار ضرر عل ويف اشتراء األ،ةكع الدار املشتريندفع ضرره ببي

ع يندفع ببيضرر الطالب  ألن ،ء ثالثااشترى صر علي أن يكق للشرحي ال فإنه هيس ضرراً علي ليكالشر

  : ع الدار صورتانيولب ،مطلقاً الدار

  . يكالشرى  ضرر عل فال،يكها الشريشتري أن :األوىل

 ال ضررما يصح في يكجبار للشرن اإلإ ف،يكالشرى  ضرر علك وذل،جنيبأها يشتري أن :ةيالثان

  . جبار ضرورة تقدر بقدرهااإل إذ ،ه ضررييف ما عل ال، هيعل

 إشكالنهما بال ي قسمه بكنة بامللي وهلما ب،نهمايان القسمة للشيء الذي بيكسأل الشرمث إنه إذا 

  . نةيم بأنه هلما بالبكحيخصم يف املقام  النه إحيث  و،)١( تسلط الناس يف أمواهلمأدلة طالقإل ،وال خالف

  ه الفحص ي آخر لزم عليكم وجود شركاحتمل احلا أنه إذا الظاهر نعم

                                                

. ٢٧٢ ص٢ ج:البحارراجع  )١(
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بلد آخر  إىل بامها ذهبأن إ :مثالً وقال بعض اخلرباء، همايبأما ورثاه من أة نيقامت الب إذا ماك

مل تطلع ،  ثالثيكم وجود شرك احتمال احلاكوجب ذليث يح، ولدى أة وحصل منها علمراومتتع ب

ون يكومع االحتمال العقالئي ، هلهم احلق ألكعطاء احلاإه الفحص للزوم يب علجيمنا إو، هينة عليالب

  . فيلكدائه هذا التأاً يف كشا

 وال ،هلما أنه م ظاهراًكحيمما هما يديان حتت أكمنا إو، ء هلمايالش أن ىنة عليمل تقم الب إذ أما

م كأنه لعدم قطع احلاكو، نهمايقسم بي ال: املبسوط يكخ يف حمي قال مجاعة منهم الش،يف الظاهرمنازع 

د بعضهما يان الشيء حتت ك وإن ،اءك شركولعل هنا،  هلماكمل أنه ىقم عليل مل يالدل إذ ،نه هلمابأ

  . كولئأذهاباً حلق إان كم ك قسمه احلافإذا

 بله ،جراءألاك ك املالريد غي بكون التجارة وامللكثرة ك ل،هذا االحتمال عقالئي أن من الواضحو

ون كوت، كولئأذهاباً حلق إان ك ني للمقتسمكاملل أن مكتب احلاك فإذا، اء دون بعضكبعض الشر

  .نيد هذي باًكالورقة ص

ظهر من بعضهم ي بل قد ،ننايبه ي بل لعله ال خالف ف:بل يف اجلواهر، وعن اخلالف وتبعه املشهور

نه هلما ما مل أم بكفالشارع ح، كالتصرف داللة املل أن  ملا علله الشرائع من،قسمي أنه هي علمجاعاإل

قسم حسب يم كفاحل، ل أحد من التعامل معهماكان هذا االحتمال مانعاً عن ك وإالّ ،ظهر اخلالفي

روه كالقواعد العامة ما ذ إىل ضافة باإلكذلى لدل عي و، مدع نظر يف دعواهكن ظهر بعد ذلإ ف،الظاهر

  . رث يف اإلك وعدم املشاركاستصحاب بقاء امللى دة علايف باب جواز البناء يف الشه

مها احدإانت داران ك مثالً، ل القسمةي لتعداآلخرشيء من  إىل نيحد القسمأاحتاج مث إنه إذا 

  نهما ل واحد مك لىعطي فإنه ،تسعمائةى خراأل و،ألفاًى تسو
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  . تعدل القسمة يحىت، صاحب التسعمائة إىل نيلف مخسعطي صاحب األيو، دار برضامها

ء من صاحب التسعمائة لصاحب يبش أو بال شيء أو بل، قلأ أو أكثر ك ذلريا بغيرض إذ أما

  .تراض ألنه ،كلف جاز ذلاأل

يف مورد ال  ،د اهلبةمثل صحة استردا، ثارمهاآون له  يكصلحاً حىت أو س هبةًي لكذل أن والظاهر

ه يف ريل واحد منهما داره لغكنفران ى عطأ إذا فحاهلا حال ما، ةيفكيبل هو قسمة ذه ال ،تلزم اهلبة

  .ةيواملعاملة عقالئ، مةي قكثرصاحب األ إىل مةيقل ق شيء من صاحب األإضافة مع ،هريقبال دار غ

ى  تسونةي داراً يف وسط املدكلمي داره ملن عطيي فإنه ،لفاًأى نة تسويحدمها دار يف آخر املدأل مثالً

بة هلا ي وهذه الدار القر،فيد قرب احلرم الشريري أنه جلأل، ناريداره مائة دى ه عالوة عليعطيو، تسعمائة

  . الصفةكتل

ا صرف أال ، القسمة نوع معاوضة أن قد تقدم إذ ، نوع معاوضةيكني الشرنيون بيكهذا ى وعل

  . فرازإ

خالفاً جلماعة منهم احملقق ، ل معاوضةكون الربا جار يف ى كل عليدل ال أنه وقد تقدم سابقاً

  . ادة يف باب القسمةير الزضاً مل تي ربوكان اجلنس املشترك فإذاه ي وعل،اينيشتاآل

 رية وهو غيالعوض ها معىنيمنا فإو، ضمنة ملعاوضةتون قسمة الرد مكبعض الفقهاء منع من  نعم

  . ةية واملعاوضيالعوض  معىنني ببكيكن التفكمي ال إذ هيه ما فيوف، املعاوضة

 كوذل، غنب أو بي عيكنيحد الشرأب يظهر يف نص إذا م الفسخ يف القسمةكان حيمث الظاهر جر

 دلة وما أشبه من األ،ال ضرر ومثل،  عن الغرر)صلى اهللا عليه وآله(  النيبىمثل ،  أدلتهماطالقإل

  ، ةل معاوضكة يف يالعامة اجلار
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  .ع وحنوهين بيكن مل إو

ى رش والفسخ لبناء العقالء عل األني بري فهو خم،أيضاًرش للمغبون وحنوه حق األ أن الظاهر أن ماك

نع ميئاً ومل يرون يف معاملة شيان العقالء كلما ك إذ ،عيرش يف بعض مواضع البأنه ال أرد بيفال ، كذل

وفوا أو، املؤمنون عند شروطهمو،  الوفاء بالعقدأدلة قطالإل، مضائهإى  علالًي دلكان ذلكعنه الشارع 

  .اتيمضائإاملعامالت ن إ ها من املطلقات اليت قال الفقهاء بسببهاريوغ، بالعهد

 أنه  أو،اًيوجب الفسخ تلقائيب والغنب يالع أن  منأيضاً ويف بعضها قول ،خراألأما االحتماالت 

   .ىفخيال  ل ماك ففي ال،فسخحق ال الّإس يل أنه  أو،رشحق األ الّإس يل

ن يكذا مل إو، ل املعترب يف القسمةيشف عن عدم حصول التعدكالغنب  أو بيبأن الع: األولاستدل 

  .ن قسمة فهي منفسخةكل مل تيتعد

فالالزم ، بدون شيء ضرر وهو منفينه إحيث و، هاؤ بقااألصلف، ن القسمة قد حتققتأ ب:والثاين

  .رشه باألكتدار

ئاً من الغابن يأخذ شي أنه ال ،فسخيرض املغبون فلي مل فإذا، دلةاان باملبك الرضا نأب: والثالث

  . وحنوه

منا إو، عيبطالن البي ما الحيث إ، غبناً أو باًيان معك إذا عيورد يف البأما : األولى رد عليذ إ

ختلف ن إ  حىتبل، جزء من العقد مة مبرتلة الشرط الين الصحة واستقامة القإف، ار الفسخيعالن خجي

  . ار تبعض الصفقةيمنا خإو وجب الفسخي اجلزء ال

د يف ي الوحكرش هو التدارس األيفل، ن بالفسخكميرش ن باألكميما ك كن التدارأب: الثاينى وعل

  . املقام

  أخذ ي أن وله، فسخي أن فله رض املغبونيمل  إذا نهأب: الثالثى وعل
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ى رش منوط برضعطاء األإ بأن :قالي أن نكمي نعم، البد له من الفسخ أنه نيأفمن ، التفاوت

  .ياملعط

  . منه ذا القدر يتفكل نيالم يف املقام طوكهذا وال
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  ))القسمة والتعديل((

مة يف ية القيما متساوإ املقسومة نيالع ألن ،ةأربعل أقسام يالتعد إىل القسمة احملتاجة ):٥ مسألة(

  . ال وأة يون احلصص متساوكت أن ماإ نيريالتقدى وعل، ال جزاء أواأل

متها ألف يل نصف من الدار قكان كو، ون دار ورثها ولدان بالتساويكت أن مثل: األولف

  . نار مثالًيومخسمائة د

ت وللبن، ناريلفا دأ أي  فللولد ثلثاها،جزاء الدارأمة يق يرث الدار ولد وبنت مع تساوي أن :الثاين

  . ناريلف دأ أي ثلثها

، ناريألف دالثاين مة نصفها ينار وقيلفا دأمة نصف الدار يالدار ولدان وقرث ي أن :الثالث

  . جزاء خمتلفةمة لألين القكول، ةيفاحلصص متساو

، ناريمة نصفها الثاين ألف ديوق، مة نصف الدار ألفاني وق،رث الدار ولد وبنتي أن :الرابع

  .أيضاًجزاء خمتلفة مة لأليفاحلصص خمتلفة والق

  

  ))لقيمة والقدرإذا تساوت ا((

مساء األى ع علقاج للرخراإل نياً بريون القاسم خميك ،مة والقدريه القيالذي تتساوي ف ،األول يفف

  :  وله ثالث صور،السهامى اج علخراإلو

 أو رج هوخيو، اآلخرزه عن يميل واحد منهما مبا كصف ي و،ل نصف يف رقعةكتب يك أن :األوىل

  .  فما خرج فهو له،نيحد املتقامسأاسم ى دمها علحأتوب كاملى طلع علي ه ممن الريغ

  .نيالرقعتى حدإ نيرج باسم أحد القسمخيل اسم يف رقعة وكتب يك أن :ةيالثان

هذا النصف ن إاألول قال يف يو، نيحد السهمأ أو حدمهاأتاب واحد باسم كتب يك أن :الثالثة

 ،دي زمثالً يكهذا الشرن إ :ل يف الثاينقاي و، النصف اخلارجيكذا أو ،تب امسهكمن الدار ملن  ياخلارج

  ن إف، تاب من السهمكله ما يف ال
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  . ما هو واضحك، نيتابتك إىل اجيبدون االحتالثاين و األولهذه الثالثة هلا فائدة 

 ،نيتابتك إىل اء ثالثة احتاجكان الشركن إف، اء بواحدكون دائماً أقل من الشركهذه الثالثة ت، نعم

  . ذاك وه،ثالث إىل حتاجة اأربعانوا كوإن 

ون كهو من باب الغلبة يف  إمنا ،نياألول نيالصورتى حدإة يفكين الأقول املشهور ب أن علميومنه 

  .نياالثنى احلاجة تتوقف عل أن  ال،ذاكم هيالتقس

 أن  مثل،اجخراإل وهي اشتراطهما تعدد ،الظاهرى صحت عل وإن روهاكذي صورة رابعة مل كوهنا

توب كان املك إذا كس ذلكوع، له مثالً فالقسم الشرقي من الدار نيتي متوالنيه مرتقوال من خرج امسي

  .اسم السهم

 مثالً، سهم فهو له أي ي سهم خرج بعدأف، يكتابة اسم السهم والشركوهي ، وصورة خامسة

) ديز (األولس كيخرج من الأ فإذا، نيسكي يف نعالجيو) الغريب) (الشرقي) (عمرو) (ديز (تبيك

  . ديلز ان الغريبك) الغريب (س الثاينكيج من الخرأو

  

  ))فروع((

 أن شترطي ال أنه ماك ،وان معلمين بواسطة حكمي ف،نساناًإون يك أن شترط يف املخرجي المث إنه 

ن إ :قاليما ك، د فائدايفتى خرأة يفكية يأبل ب، تابة وحنوهاكورة بالكة القرعة املذيفكيل بيون التعديك

، ك ذلريغ إىل ،ان له الشرقي مثالًكعمرو  أو ديمن ملسه من ز أو ،ديان لزك أوالً سهمل هذا الطفل ما

  . ميل التقسي دلإطالقه ي تقتضكل ذلكوصحة 

مث له الغريب يف ، فله الشرقي سنة من خرج امسه أوالًن إ :قالي بأن ،م الدورييصح التقسيمث هل 

 ،د سنة مث لعمرويان لزكهما خرج يأف، الشرقي والغريبتابة ك إىل سه بالنسبةكع أو ،ذاكة وهيالسنة الثان

  ا أل، الظاهر الصحة
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فضل جعله شرطاً يف األ و،شملهي وفوا بالعقودأل يفدل، ردع الشارع عنهاية مل يمعاملة عقالئ

  . عقد الزم

ل من خرج ك: قال أن إذا ماك، كذل كجعله املتويل إذا  يف صحة هذا يف مثل الوقفكش نعم ال

  .هذه الغرفة سنة ىنكفله س هامس

  . م الدوريية التقسيفكي وقفاً بكلو جعله املال وضح منه بالصحة ماأو

  

  ))إذا تساوت األجزاء دون احلصص((

 له ثلثان وهلا ،جزاء لولد وبنتة األيالدار املتساوك ،جزاء ال احلصصاألى  وهو تساو:القسم الثاين

ثلث ( و)١ثلث  (تب ثالث رقاعيك ف،الثلث يف املثالك حاًيقلهم نصأتابه كون بكن القسمة تإ ف،ثلث

ون يكو باسم الولد مثالً أو ،ون الباقي للولديكو،  باسم البنت مثالًكرج واحد من ذلخيو) ٣ثلث ( و)٢

 خريان الثلث األكخرج باسم الولد أن إف، البنت أو  باسم الولدينياً أحد الباقيرج ثانخياخلارج له مث 

وفق ى ورة علكل الصور املذكحيث إن ، دل للوخريان الثلث األكباسم البنت خرج أ وإن ،للبنت

 أو ،اءكتب بعدد الشركفهل ت ،تب رقعةيكم كان تردد الشرائع يف ك ، القسمةدلةالقاعدة املشمولة أل

   .ىفخي ما الك ، جائزريه غريغ أن ال، سهلق األي الطركمراد به سلو إمنا ،بعدد السهام

 ألنه ،مكد احلايار بيان اخلك، اسم السهام أو اءكتب اسم الشريكهل  أنه ء يفاكولو تعاسر الشر

  .اء الرتاع إلنياملع

  .  بعد وجود الويلإشكال النه إ هي فف،لكمر مشأل كا لأما احتمال لزوم القرعة أل

  .سهم أي أول اسم خرج له أو ،رج ملنخيول سهم أ أن حال نزاعهم يف علميومنه 

ذي ى ون ضرراً عليكوقد ، هي ضرراً علكثرون تفرق سهام ذي السهم األيكسم قد مث يف هذا الق

ى عل أو ،هي ضرراً علكثرون اجتماع سهام ذي السهم األيكس بأن كون العيكوقد ، قلالسهم األ

   أكثربى  ثلثا الدار اتمعة تسو مثالً،هيكشر
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قل ن تطرف حصة ذي السهم األويكذا قد كو، نسان آخرإنهما حصة يان متفرقاً بك إذا من ما

ى س علك وخذ الع،هيان التوسط ضرراً علكس بأن كبالع أو ،هيك لشرني حصتنيله من توسطه باً ضرر

  . اسيهذا املق

 مل نيان الضرر يف اجلانبك إذا نه أالظاهر ،ه لهيال ضرر ف طلب ماي أن تضرريفهل ملن ، انكف كيو

تساقطان يما بتزامحهما إ ف،شمل الضرر املزاحم مبثلهي ال ال ضرر إذ ،وركحدمها الطلب املذن أليك

  .ال ضررل يون جمال لدليكفال 

ظهر من الشرائع واجلواهر يف شبه ي ف،فهل له دفعه، ان الضرر يف جانب واحد فقطك إذا أما

 ،)ةيمع الرضا إالّ  جائزريتفرق السهام وهو ضرر غ إىل يؤدي أن ؤمني الإذ ( :ث قااليح، كاملسألة ذل

ن مجع إف، نسان آخرإه من يلإس موجهاً يه من حق نفسه وليلإتوجه  إمنا الضررن إ :قالي أن نكمين كل

مثل هذا ، ه الباقييكون لشريكشاء ويون له ما يك أن ةيولوأان مفروز مع عدم كم إىل شاعةاحلق من اإل

  . ال ضررل يون مرفوعاً بدل يكه حىتريفعله غيالضرر مل 

  

  ))ررأقسام الض((

  : ثالثة أقسامى الضرر علن إ :واحلاصل

  .  مرفوعريوهذا غ، نسان من طرف نفسهاإل إىل توجهيما : األول

 ري وهذا غ،فعلي أن له ما الإفعل ي مل ري الغكن ذلكل، هريه من طرف غيلإتوجه يما : والثاين

ره يكمن  إىل باعها نهإحيث ، د موجباً لرخص دورهميع اجلار داره لزيون بيك أن مثل، أيضاًمرفوع 

، س للجار عملهيأت من قبل عمل لي مل كهم بذلإن تضرر ف،مة دورهمي ترتل قكوبذل، الناس جواره

 شبه الأما  أو منأ أو مة دورهم حلب الناس جواره لعلميباع داره لعمرو مما أوجب غالء ق أنه إذا ماكف

  .ئاًيه شيتحقوا علسي أن وجبي سه الك عكذلك ،ئاًيان شرياجلى حق علتسي أن وجبي

  فتح باباً ي أن مثل، كفعل ذلي أن س لهياجلار ل أن هو الثاين مع: والثالث
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  . اء املواتيحإتاب كروه يف كشبه مما ذأما  أو كس له ذليل

 أو نيمتقاربت أو ني متالصقتنيد حصتيرأ: قولي أن نيس لصاحب احلصتيفل، انكف كيو

  . تضرر أحدمها ا وإن م القرعةكح إىل عبل الالزم الرجو، ك ذلريغ أو نيمبتاعدت

شاعة انت حصتاه يف حال اإلك إذا ماي خصوصاً ف،حدمهاأتضرر به ي حوط التراضي مبا الاأل نعم

  .  فتأمل،اآلخر يكالشر إىل  بالنسبةاألمر ريتغي ان الكو، فرازاً بتباعدإفراز  منهما حال اإلأكثرى تسو

  

  ))إذا تساوت احلصص دون األجزاء((

ون يك وهنا ،اءكمة مع تساوي حصص الشريجزاء يف القوهو عدم تساوي األ :لقسم الثالثا

  . ار ال بالقدريا املعمة أليل بالقيالتعد

مة يوق مة نصفها ألفانين قيانت الدار املوروثة لولدكث يح، ي املثال الذي تقدم يف أول املسألةفف

 حدهم نصف الدارأفتقع حصة ،  ألف ومخسمائةل ولدكون ليكث ي تقسم الدار حب،نصفها الثاين ألف

النصف  أن  فرضفإذا،  الغايلاآلخرحدهم ثالثة أرباع نصفها أوحصة  ،الغايل وربع من النصف صيالرخ

 اآلخران للولد ك و،وربع النصف الغريب ن النصف الشرقييحد الولدان ألكلفان أالشرقي ألف والغريب 

  .ثالثة أرباع الغريب

س كيرج من الخيمث ،  الشرقياآلخرويف  ،الغريب مهااحدإتب يف يك ف،ما تقدمك ة القرعةيفكيو

ن من خرج إ: قاليو ،عمروى خراألويف  ،ديز مهااحدإتب يف يكس بأن كبالع أو ،ديحدمها باسم زأ

  .  فله الشرقي مثالامسه أوالً

ر كآخر ما ذ إىل ،اًي الثاين تلقائنيتعيو، اًيكشر أو تابة اسم واحد فقط حصةًكة يفاكبل قد تقدم 

  . كهنا

  

  ))إذا اختلفت األجزاء واحلصص((

  مة ي وهنا تعدل السهام بالق،جزاء واحلصصوهو اختالف األ :القسم الرابع
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  . ما عرف مما تقدمك، هايقرع علأباً ويسهم أقلهم نصى ز عليومت

مة هو يل بالقيالتعد ألن ،كره املسالكما ذ ك،ة قسمانربعقسام األاملعترب يف األ أن كوقد ظهر بذل

  .ها أم اختلفتيها فؤجزاأسواء اتفقت ، املعترب

 إىل لهايج تعدياحت وإالّ سرهكن يكمل  إذا مايهو ف إمنا قلون باأليكل يالتعد أن ما تقدم منمث إن 

ون النصف يف مفروض املسألة كما لو فرض ك(: ه اجلواهر قالينبه عل ماى  عل،هاينطبق عليفرضها عدداً 

تجه يي كالسهام ى  فال تتساو،نئذيها حيسر فكسداساً للأل يتصح القسمة بالتعد ال فإنه ،ني اثننيب

 فتعدل ،والربعان صحاحاً والسدس الذي منه الثلث ألنه ،عشر جزءاً لها باثينيبل البد من تعد، قراعاإل

  .)١()ذاكه

انت كسواء ، هيكفصل ماله من مال شري أن ارينسان اختلإل أن فقد ظهر مما تقدم، انكف كيو

ن تعاسر إف، الرد إىل حباجة أو ،ةربعقسام األرناها يف األكمثلة اليت ذاألك ،الرد إىل  حاجةريغالقسمة ب

  . مك أجربه احلايكالشر

انت ك أنه إذا  من،املشهور إىل بل هو املنسوب، هريره الشرائع وغكما ذيظهر وجه النظر فيومنه 

عاً ملا يا مجيتراضيمل   فال تصح القسمة ما،رئب أو شجر أو ابلة بناءرد يف مق إىل تقرةفقسمة رد وهي امل

   .ىانته )بالتراضي إالّ تستقر مة اليت اليتضمن من الضمي

ره احملقق يف كما ذ أن وقد علم مما تقدم، جزاء األنيها معاوضة بيل قسمة فك أن بل قد عرفت

 ،خر السدسخر الثلث ولآل النصف ولآلون لواحديكومثله بأن ، قدراً مة اليصورة تساوي احلصص ق

فان ، رج رقعةخيمث ، خرياأل إىل ذاكعل للسهام أول وثان وهجيو، ل اسم رقعةكاع لقتب ثالث ريكبأنه 

  تضمنت اسم 

                                                

.٣٤٥ ص٤٠ج: جواهر الكالم )١(
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، اناآلخرن خرج صاحب الثلث فله السهمان إف ةيرج الثانخيمث ، األولصاحب النصف فله الثالثة 

  .يلصاحبها ما بقبل ، خراج الثالثةإ إىل تاجحيوال 

ن خرج إف ىخرأرج خيمث ، ناألوالان له السهمان ك والًأذا لو خرج اسم صاحب الثلث كو

  . لصاحبهانيالسادس تع ألن ى،خرأخراج أ إىل تاجحيوال ، صاحب النصف فله الثالث والرابع واخلامس

ان كن إف ىخرأرج خي مث ،األولان له السهم ك والًأخرج اسم صاحب السدس أذا لو كوه

ة صاحب النصف يولو خرج يف الثان،  والباقي لصاحب النصف،ان له الثاين والثالثكصاحب الثلث 

ى انته ،خراج امسهإ إىل اجياحت ريان لصاحب الثلث من غاآلخر يوبق، ان له الثاين والثالث والرابعك

  .المه رفع مقامهك

 وإن ورقة فما خرج باسم فهو لهل جزء يف كتابة كن كمن املم إذ ،د يف املسألةيس الوجه الوحيل

ن كميما ك، ان واحدكلزوم مجع السهام لصاحب االسم يف مى ل عليدل  الإذ، ق السهاميتفر إىل ىاد

  .للمسألةى خرأصور 

 األولن خرج إف، نيفرازه عنه جعل املال سهمإ مث والًأولو قبل صاحب السدس حبشره مع الثلث 

صاحب  باسم األولخرج ن إ  أو،ة يف نصفهماية مرة ثانخرجت القرعأ و،فللثالث الباقي بامسهما

  .ة يف نصفهماي مرة ثانخرجت القرعةأن الباقي ويخرالنصف فلآل

لثالث لو خر الربعولآل حدهم النصف أل،ةأربعانوا ك  مثالً،أكثراء كشر إىل ذا بالنسبةكوه

  . ك ذلريغ إىل ،وللرابع نصف السدس السدس

، هيمل تشتمل عل وأ الردى اشتملت علن إ  أي،وضة مستقلة مطلقاًالقسمة معا أن  قد عرفتكمث إن

ة ريثكات يوقد وردت روا،  العقودكتل إىل األمرتاج  حي معوضة حىتهبةً أو صلحاً أو عاًي وبس قسمةًيفل

  ة يف لفظ القسمة حيلها صرك



٧٣

 ينكة منها اليفوقد مجع مجلة وا، القسمة معاوضة برأسها أن فهم منهايبواب الفقه مما أيف خمتلف 

  : يف القسمةإطالق أو لعدم وجود عموم يصاحب اجلواهر املدعى يف مقام رده عل مث قال ) اهللاهرمح(

وجعله ،  منقولإمجاع إطالق بك موضع التمسريقته يف غيطر أن  مع،كد بعد ذليري إطالقوأي (

عرفت من استفاضة  مع ما ،ن يف باب القسمة مثلهيكمل  وأ، كها يف مواضع الشيلإرجع يقاعدة 

) وان اهللا عليهمرض (صحابناأتلف اثنان من خي ال أنه عن املفتاح وقد مر، بلغ حد التواتريمل ن إ النصوص

   .ىانته )ال و رد أوأ ميها تقويان فكسواء ، ا أمر برأسهأيف 
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  ))لو كان املال املشترك ذا طوابق((

ل حتت كان الك، أكثر أو  طبقتان،علو وسفل هاريغ أو انكد أو محام أو ان لداركلو ):٦ مسألة(

ل واحد كون ليكث يحدمها قسمتهما حبأ فطلب يكني شرنيانت بك و،باالختالف أو فوقها وأرض األ

 ألنه ،ما يف اجلواهرك وال خالف إشكالبال ، ل جازيب من العلو والسفل مبوجب التعديمنهما نص

  .طالقوجود اإلمن ما تقدم ى عل ،ل القسمةي دلإطالقشمله يف، ل منهما بدون حمذوركحق  إىل توصل

ى مقتض ألنه ،نسان االستقاللإل كل أن  ملا سبق منكوذل، جرب املمتنعأحدمها أرض يولو مل 

  .مواهلمأى تسلط الناس عل

 النص طالقإل، أكثر أو قلأ أو ون العلو مطابقاً للسفل سعةًيك أن نيم املزبور بيوال فرق يف التقس

  .ىوالفتو

 أو ،سكبالع أو قل من العلو من السفل واألكثرباأل أو ،العلو أو حدمها انفراده بالسفلألب ولو ط

، م خالف املتعارفيبالتقس أو ،هريله يف غ اآلخروحدمها له يف الشتاء أون يكأن  كيم الدوريبالتقس

 ريغ إىل ،حتاينوالنصف الغريب الت، ون النصف الشرقي الفوقاين لهيك أن  أو،همايون له املؤرب فيكأن ك

  . مورتشمل مثل هذه األ  الدلةاأل ألن ،كذل إىل ستجبيمل ،  املتعارفةريمات غي من التقسكذل

حد من السفل والعلو أون يك أن ىاشف اللثام لعدم اجلرب علكمثل استدالل  أن ظهري كوبذل

فلو جعلنا ، السماء  إىلهءرض السابعة وهوااأل إىل  قرارهكرض ملئاً من األي شكن من ملأب(، حدمهاأل

   .ىانته )حدمها العلو قطعنا السفل عن اهلواء والعلو عن القرارأل

 كبل املل، رض السابعةاأل إىل نسان اإلكعدم صحة متل إىل ضافةه باإليرد علي إذ ، ظاهر الوجهريغ

ونقله ، تابكما فصلناه يف بعض مباحث الك، مها العقالئي فقطتبع يف العلو والسفل مقداريمر عقالئي أ

 أن ،اشف اللثامكاختار هو ما نقلناه عن  أن ان بعدكخ جعفر يف هذا امليه الشذستاأرامة عن كمفتاح ال

  : قوله
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 شملي ل القسمة اليدل أن رناه منكل ما ذيمنا الدلإو، الًيصح جعله دليفال ، ليالدل إىل حباجة) فلو(

  . املتعارفإالّ 

نهما ي بكيكمنا الالزم التفإو، قسميط عن الفائدة مل وجب السقويم يان التقسك فإذاان كف كيو

تسلطه ى نسان مبقتضاإل أن قد سبق إذ ،ل حصةكعطاء إعه ويب أو ،سكالع أو كب ذايباشتراء هذا نص

  .اًيكالبقاء شرى لزامه علإخر يف وال حق لآل، نةكة مميفكية يأة بكماله له استخالص ماله من الشراى عل

  ولعل وجهه،)ل واحد منهما منفرداًكلو طلب قسمة  (رب املمتنعجي أي ال )ذاكو(: مث قال الشرائع

قسم بعضه فال ي أن أما، ال قسم أوي أن ماإ كالشيء املشتر ألن  أو،اآلخرى وجب ضرراً علي كذلأن 

  : ث قالي القواعد حكذلى وتبعه عل، هيل عليدل

 ألن ،اآلخررب جيس مل كالعب أو اًكالعلو مشترى بقي قسمة السفل خاصة وحدمهاأولو طلب (

   .ىانته )زيصل التمحيحدمها ال أشاعة يف  ومع بقاء اإل،زيالقسمة للتم

 استخالص يكل شركل أن قد عرفت إذ ،كان له ذلكل كم اليبتقس إالّ يكقبل الشريمل ن إ :أقول

صلح يا ال المهك إذ ،ره القواعدك وال ملا ذ،ونكال ت ون أوكت أن ماإالقسمة  أن ليس الدليفل، حقه

  . لكد قسمة اليري اآلخر ألن مناإو، الًيدل

 إالّ اآلخررض يراد أحدمها القسمة يف أحدمها ومل أ ،انكان هلما ملك إذا مايالم فكعرف اليومنه 

  .لكبقسمة ال

فرد يجرب املمتنع وأ ، يف القسمةال ضرردار متسعة  أو نهما خانيان بكلو ( أنه ركالعالمة ذمث إن 

به يف يمع نصجي أن حدمهاأخانان وطلب  أو ان دارانكأما لو ، ثرتكت وإن عن بعضن كبعض املسا

   .ىانته )رب املمتنعجيمل ، نياخلان أو نيالدارى حدإ
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ون كحدمها بعد أبه يف يص نصيخر يف ختص فال حق لآل،لكب يف يل نصكل أن  لوضوحكوذل

  .بهي من أصل استخالص نصأكثر كذل

  .  ظاهر الوجهريور غكجبار املذقاضي من احلق يف اإلعن ال يكما ح أن ظهريومنه 
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  ))قسمة األرض والزرع((

قسمة  (حدمهاأ) فطلب (هايأي ف) نهما أرض وزرعيان بكلو(: قال يف الشرائع ):٧ مسألة(

مل : خي ولو طلب قسمة الزرع خاصة قال الش،اع يف الدارتاملكالزرع  ألن ،جرب املمتنعأرض فحسب األ

مل  إذا ميل بالتقويان التعدكمإث ي من حإشكاله يوف، نك ممري بالسهام غكذلل يتعدألن  ،اآلخررب جي

   .ىانته )ه جهالةين فيك

 ألن ك وذل،ان حباًك وإن  بل،رض والزرع معاًأراد أحدمها قسمة األ إذا الظاهر جرب املمتنع: أقول

  .ما تقدمك هيكب شريبه من نصيستخلص نصي أن نسانلإل

خالف ى  بأن نثر عل،رضل األكن احلب نثر يف يكمل  إذا تمي إمنا جلهالة يف احلبروه من اكوما ذ

نصفه  أو م من احلب ثلثهكل نصف كل أن علمي وال ،انكان دون مكر يف مثن مثالً، نيعادة الفالح

  .  مع اجلهالةدلةا وال قسمة ع،دلةاون عكت أن بجيالقسمة حيث إن ، مها مثالًريأوغ

ويف  اًء ويف حوز بصالًثزرع يف حوز ق مثالً، ان الزرع خمتلفاًك إذا اجلربعدم صحة علم يومنه 

 خالف كوذل، خرل القثاء لآلكحدمها ول البصل ألكون يك أن وجبيم يالتقسحيث إن ، حوز بقالً

حدمها أرب جي  ولذا ال،واحد لواحد منهماكل  أن ال، همايان فيكما شرأن املفروض إف، مي التقسأدلة

ها من يرض مبا فم األيحدمها تقسأ طلب فإذا، نهمايرض بم األي حال تقسنيأحد املزروعقبول ى عل

ن بشرط التساوي يف الزرع كل،  القسمةأدلة طالقإل، اآلخرجرب أ، روم واحلبكشجار والزروع والاأل

  . ن مع التشابهكول من أجناس متعددة أو ،ل من جنس واحدكون اليك بأن ،وحنوه

ن اك قسم فإذا، ن زرع التفاحيويف حوز، تقالن زرع الربي يف حوز،حوازأة أربعان البستان ك مثالً

  ل واحد نصف البستان حبوز برتقال وحوز كب ينص
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ب جي ال أنه فالظاهر، م الزرع وحدهيتقس أو رض وحدهام األيحدمها تقسأطلب  إذا أما، تفاح

 أو السفل أو م العلويحدمها تقسأ طلب ليبل هو من قب، اللزومى ل عليدل ال إذ ،الثاين االستجابةى عل

  .كبعض املال املشتر

خبالف ، تي مربوط بالبريتاع غامل إذ ، ظاهر الوجهريغ، تيتاع يف الباملكالزرع ن إ :وقول احملقق

 يف ك عالقه االشترايكني الشرنيبى بقيان دون الزرع كلو قسم املنه إحيث ، رضالزرع الثابت يف األ

  . منتقلنه إحيث ، تيع الب متاكذلكس يول، رضاأل

ان ك اآلخرمنفرداً عن الزرع  أو رضم واحد من األيا بتقسيرض أنه إذا  يفشكالنبغي اإلي ال، نعم

ان كإذا  فإنه ،ونه يف حال القطعكت ليون الزرع مثل متاع البكولعل احملقق أراد صورة ، كهلما ذل

م يم الدار بدون تقسينئذ مثل تقسيحنه  فإ،رضم األيم مع تقسيه يف التقسكشراإضر عدم ي مل كذلك

  .املتاع

م الزرع حسب املوجود يف يان الالزم تقسك،  بأرضه وزرعهم البستان مثالًيد تقسيرألو مث إنه 

ون يك ال إذ ،كس لذاكهلذا وبالع يرض الغريب ونصف الزرع الشرقون نصف األيك أن ال، لكرض أ

  .  يف العلو والسفلهرنا مثلكما ذك، ركما ذ إالّ ليمن الدلاملنصرف  م العريفيالتقس

ن إ قلنا أن شبه بعدأما  أو جتارة عن تراضداخل يف  ألنه ، املتعارف جازريبغا يضر إذا نعم

  . م نوع معاوضةيالتقس

لو  فإنه ،شبهأما  أو هاريبراج وغ الدار مثل األريرض غاء الذي يف األنبر ظهر حال الكمما ذمث إنه 

  .اآلخرجرب أمهما معاً يأراد تقس إذا أما، اآلخررب جيحدمها مل أم يأراد أحدمها تقس

وأراد أحدمها ، رض هلما دون األالزرع والشجر مثالً أو ،رض فقط هلما دون الزرعانت األكولو 

   كال اشترا إذ ،اآلخرجرب أمه يتقس



٧٩

  .اآلخريف 

 نيها بيرض وما علون هلما األيكث يح، ميرناها يف لزوم التقسك اليت ذحكاموال فرق يف األ

  .سكبالع أو رض وربع الشجران له نصف األك إذا ماك، باالختالف أو ،همايحصتهما ف يتساو

  .ك ذلريغ إىل ،ة الدار مثالًييف بنا رض ونصف الطابق الفوقاينان له ربع األك إذا كذلك أنه ماك

ال الشرقي علواً  مثالً لمن العلو والسف يالنصف الشرق أي ،له حقه معتدالً أن ما تقدم من أن ماك

 نيبببس أو ،هيرث من أباإلك العلو والسفل بسبب واحد كون مليك أن نيه بيفرق ف ال، والغريب سفالً

  . مهأ من اآلخره ويحدمها من أبأرثه إك
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  ))املالك يف التقسيم الواحدة والتقسيمات املتعددة((

الدور ك فصاعداً من العقار نيئيعد شيا  إمنصحاب األنياملشهور ب(: كقال يف املسال ):٨ مسألة(

واحلبوب املختلفة  ، املتعددة سواء جتاورت أم الكنياكة من الشجر والدي املتعددة اخلالاألرضاملتعددة و

قسم ين أ و،جبارإ مقابل بعض قسمة جعل بعضها يف  مبعىن،قسم بعضها يف بعضي  الرياحلنطة والشعك

ل منها كول،  متعددةكمالأا  أل، ضرررين من غكمأ إذا جبارقسمة اإل حدتهى ها عليل واحد فك

   .ىانته )حدةا الواحدة والدار الواألرضخبالف ، اآلخرحتصل يف  خواص ال

، استوت يف الرغبات قسمت بعضها يف بعض إذا اإ: ث قالياملشهور يف قبال ابن الرباج ح: أقول

م بأن ك فحرشادوفصل يف اإل، ةيح مجع حقه يف نا،حدةى ل علكذا لو تضرر بعضهم بقسمة كو

   .ىانته ،قسم بعضها يف بعض دون الدور وحنوهاي املتجاورة كنياكالد

قسم ي أن نيفرق ب ال إذ ،ن ضرر قسم بعضها يف بعضيكان تشابه ومل ك أنه إذا القاعدةى ومقتض

 اآلخرحدمها هلذا وأن اريانان صغكقسم دي أن  أو،نية الواحدة نصفريبكالدار ال أو  الواحدريبكان الكالد

صح جرب يوال ، لعدم التشابه مع اختالف الرغبات،  واحلمامريالم يف احلنطة الشعكأيت هذا اليوال ، كلذا

ون الفصل يك أن ان ضرر بدونك إذا كذلكو، كن الفصل بدون ذلكمأ إذا خالف رغبتهى  علنساناإل

 كفصل الستخالص مليم كاحلا أن رفالظاه، خالف الرغبةى توقف الفصل عل إذا أما، هيمتوقفاً عل

  .رغب الطرفيمل  وإن ،الطالب

ودار يف حملة  ت دار يف هذه احمللةيان للمك مثالً، خرقل نفرة لآلقل ضرراً واألوالالزم مالحظة األ

مها له احدإون كم بأن تي التقسنيوطلب أحد الوارث، ل دار لصغرهاكم لين التقسكميومل  ،ىخرأ

   لرغبته كد االشترايريان املمتنع ك وإن ،عنرب املمتجي فإنه ،هيخألى اآلخرو
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 إذ ،ن مثالًيبالدار ألنه هي يف عهد أبكذلكان احلال له كما ك، كوماً هنايوماً هنا ويون يك أن يف

ى  تسلط الناس علإطالقن إف، اًكقاء مشتربد للي أهم من مالحظة حق املركد للفيمالحظة حق املر

  .احلق يف استخالص مالهون له يك أن قتضييأمواهلم 

، الفصل ضرورة تقدر بقدرها ألن ،قلهما نفرة لهأحظ فر لوالنا  سحق رغبيتنيب األمرولو دار 

ن إف، ل نصف املالكعطاء إن وياردع الين الفصل ببكما أمك، ل واحد داراًكعطاء إن الفصل بكأم مثالً

ن كمي ث اليح، هما رغبتاني فاًكه مشترالنافر يف بقاء الدار ويف بقاء حق رغبيتحيث إن ،  مقدماألول

مها وهي بقاء الدار احدإ ةالبد من مراعا ،اآلخر كن مع مليالدار ليتكتعارض بقاء ي إذ ،همايلتك ةمراعا

  . يف اجلملة

 للقاعدة ،شدحظ عدم تضرره بالضرر األأخف، لور رضو ضرر أشد كان هناك إذا ذاكو

  . الضرورات تقدر بقدرها: ورةكاملذ
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  ))لقسم الزمة ال تفسخا((

 )هيمع االتفاق عل الإ فسخها نيحد املتقامسس أليالقسمة الزمة ل(: قال يف القواعد ):٩ مسألة(

   .ىانته

ما مسلطان حيث إو، صرف يف ماهلمات من الكان ذلك أراد فإذا، يكني الشرني باألمر ألن أنهكو

  .كفلهما ذل

قبل االختالط يمزجا ما  أو ن خلطاإف، ما أراداكن و يكس مشرعاً حىتيالتسلط ل أن هيرد علين كل

  . دية من جدكفال شبهة يف حصول الشر، اللنبكاالمتزاج  أو احلنطةك

سابق احلال  إىل مث أرادا رجوعهما، حدمهاأل واحد منهما ك كن متليم الداريان مثل تقسك إذا أما

حدمها أن قال ي لداركنيلهما مثل مالبل مث، ك مبجرد ذلكصل االشتراحي أنه ىل عليقبل القسمة فال دل

 يف حصول كولو ش ،كة مبجرد ذلكقال حبصول الشريفهل ، اآلخرقبل يو، ني يف الداركنشر: خرلآل

ان الالزم كور كة يف املثال املذكل بعدم حصول الشريذا قإو،  لعدماألصلان ك كة مبجرد ذلكالشر

  .كنيونا مشتريكال ن أ و،كنيونا سابقا مشتريك أن نيفرق بأي  إذ ،هيما حنن فية فكالقول بعدم الشر

 م بفسخها مبجرد االتفاق مبينكاحل( :ث قاليح، الم العالمةك يف شكالرامة اإلكوظاهر مفتاح ال

فراز إا إقلنا  وإن ،ون الفسخ راداً هلا مبجردهيك أن نكمينئذ يوح، مع تضمن الرد أو ع مطلقيا بأى عل

  . رناهكه ما ذإشكالولعل وجه  ،ىانته )نهايع احلقوق وتزيث متيل من حكفمش

وجب ي قصر املدة ال إذ ،ال عن القسمة أومدة  ي مضني بشكالفرق يف اإل ال أنه ملعيرنا كومما ذ

  .صحة الفسخ

ة يف كحدمها الشرأشترط ين أ ب،تصح بالشرط سباب خاصة الأون بكت إمنا ةكالشرحيث إن مث 

  ن إف، ضمن عقد مثالً
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شروطهماملؤمنون عند  ع وحنوهيشترط يف ضمن بي أن صحي ما الكف،  من الشرط شرعاًعلجي ال 

 يف كذلك، رثوارثاً بدون سبب اإل أو ،مطلقة بدون طالق أو ،احكبدون ن ون املرأة زوجةكتأن 

ع ي ببكن ذلكة أمك أرادا رد الشرفإذاه ي وعل،فال الّإ و،ة صحتكن حصلت أسباب الشرإف، املقام

   .وصلح وحنومها

  



٨٤

  

  ))إذا أدعى أحدمها خطأ القسمة((

  مسعتةنيقام بأن إف، بعد القسمة الغلط مل تسمع دعواهى ادعإذ ( :قال يف الشرائع ):١٠ مسألة(

ى على ادعن إ ان لهك نيميولو عدمها فالتمس ال، صلحيز احلق ويفائدا مت ألن ،م ببطالن القسمةكحو

   .ىانته )ه العلم بالغلطيكشر

 كطراف بذلن قبل األإان فكف كيو، حدمها الغلطأ يدعيوقد ، الغلطالقاسم  يدعيقد : أقول

مل  وإن ، دعواهكان ذلكجحف يف حقه أانضم معه من ن إ قاسميف ادعاء ال أي ،األول يفف وإالّ ،فهو

، سمعيال   أو،قة صادقاًيون يف احلقيكوقد ، األمرالقاسم باعتبار ارتباطه بى سمع دعويه فهل يلإنضم ي

ون قد يك أن ومن احملتمل، عطاء احلقوقإلف بكم مكاحلا ألن ،األولبعد يوال ،  احتماالن،جنيبأه نأل

  . اً حبتاًيس أجنبيوالقاسم ل، ها بسبب القاسميغمط ف

 ،كتدارين مل  إه الضرركفالالزم تدار، ةمن جهة عدم املباال أو ،القاسم غلطاً عمداًى أما لو ادع

  .  وحنوهديالى عل طالق إلكوذل، ذي أوجب بطالن احلقوق حال الشاهد الكحاله يف ذل

ت يون من بيك أن بعدياذ احلق من الطرف مل قنإن كميعمداً وحنوه ومل  الغلط الى ادع إذا نعم

  . القضاةأ للمناط يف خط،ان قاسم القاضيك إذا ،املال

 إىل  املوروثةاألرضقسم  مثالً، بقدر الغلط فقط أو ،ثبت الغلط فهل تبطل القسمة رأساًن إمث إنه 

 إىل ذرع اليت صارتن األإف، الظاهر الثاين ،يبالتساو الى خراأل من أكثرمها احدإن  أمث ظهر، نيقسم

ون كوجه لبطالن متام القسمة بعد  ال ألنه كوذل، من نقص حقه إىل  ترجعاآلخرى حدمها زائدة علأ

  .  القاسمأ خطله يفكهذا ، منا الباطل قدر الغلط فقطإو،  صحتهااألصل

   مثالً، ورث العلمي الًيدل أو نةين أقام بإف، حدمها الغلطأى ادع إذا أما



٨٥

ن كمل ت وإن ،إشكال فال ،انيما متساوأه مع يك أقل مما حصله شراألرضما حصله من  أن ثبتأ

ه كيشرى على ادعن إ( :فقول الشرائع ى، الدعوأدلة طالقإل، ه احللف مطلقاًيكشرى ان له علكنة يب

ون القاسم كه مع ي له علنيميبضرورة عدم ال(وجهه اجلواهر  وإن ، ظاهر الوجهريغ )العلم بالغلط

 ألن ،العلمى نفسهما من دون دعوأسما بتقد اق اناكأيضاً إذا ه ي له علنيمي ال: قاليبل قد  ...مهاريغ

هو  إذ ، عامل بهري غونهكب ي بعد اعتراف املدعيكالشرى  علنيميتوجب له حق ال دعواه من دوا ال

 علمت بالغلط الذي وقع كنأ ىمع دعو الّإه ي علنيميتوجه له ي فال ، بال قصدأاخلط أي ،الغلط معىن

   .ىانته )١()منا

 شامل ركنأمن ى  علنيميال  أن إطالق إىلضافةاإلالم بكورة أول الكالضرورة املذن إ :هيوف

فقد تقدم يف ، عدم العلمى علم حلف عليمل  وإن ،البتى حلف على ن علم بعدم صحة الدعوإ ف،للمقام

ولذا  ى،ل تصح الدعوكويف ال، علمأال  قوليوقد ، ركنيعترف وقد يه قد يعلى املدع أن بعض املباحث

  . ه بالغلطيكدع علم شريمل  وإن ىصحة الدعو إىل  واحدريذهب غ

ن إف نيميلف ورد الحبولو مل  ،ان احلق معهكر كن حلف املنإال فإو، نة فهويالب يقام املدعأمث إن 

  .لف سقطت دعواهحيمل  وإن ،ان احلق معهكحلف املدعي 

اء الغلط كبعض الشرى ادع أنه إذا ماك، مهكل حكان لكل الباقون كاء ونكحلف بعض الشروإن 

، ق لورثته من بعدهحي كذلك اء ادعاء الغلطكق لبعض الشرحيما كو، مهكان للمدعي حكه ريدون غ

  . دلة األطالقإل، حضر إذا لكرب وللموك إذا هيعل موىلق للحيذا كوه

 ،ياملدعك ألنه ال تقبل  أو، الشهادةأدلة طالقحدمها الغلط فهل تقبل شهادة القاسم إلأى ولو ادع

  ر منيما عن التحركفصل ي أو ،جزء من العملنه إحيث 

                                                

.٣٦٣ ص٤٠ج: انظر جواهر الكالم )١(
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نفسه ى ا شهادة علأل،  عدم القبولقربان األك وإن ،احتماالت ،جرةأن بكمل ت إذا  قبوهلا

ونه كث يه من حخبارإقبول ى بقي نعم :قال ،ما يف اجلواهر ك،فتخرج عن املنساق من موضوع الشهادة

  . جرة وعدمها األنيه بي وال تفاوت ف، الشهادةريناً وهو غيأم

، نةيالب إىل اجي يف االحتكذلكم كان احلكغنب يف القسمة  أنه يكالشرى لو ادع أنه علميومما تقدم 

القسمة  أن ىادع إذا ماي فقط فاألولان كم إل،نهما عموماً من وجهيب أن  الغلط والغنبنيوالفرق ب

من  أن ادعى إذا ثاين فقط فيماوال، هيك فقط له ولشرنيمنا قسم املال قسمإو  الثالثيكجهلت حق الشر

  .نياألمرالمها يف مورد ادعائه مجع كو دخل يف حصة شريكه، حصته

  .هاريجارة وغع والصلح واإلي الغنب املوجبة لدخوله يف البأدلة طالق إل،هايل الغنب فمنا قلنا بدخوإو

 تساو ريصربة احلنطة قسمت بغ مثالً، هيأخذ مقدار ما غنب ف أو، وجب الفسخيوهل الغنب 

 أن املعامالتهم يف أبواب ؤبنا ،شاء الفسخ إذا ةكتبطل القسمة وترجع الشر أو ،أخذ التفاوتيفاملغبون 

  . فتأمل ،ىفخي ما الك أيضاً آت هنا كل هنايوالدل، ه الفسخل

  .  املقامري الختصاص أدلتها بغ،ةكار الس وحنوه فال جمال له يف باب الشريأما خ

 ني بيرير التخيعن التحر يك فظاهر احمل،علم به قبل القسمةيب مل يحدمها عأب يأما لو ظهر يف نص

تها يخصوصاً مع القول بعدم قابل، لكمشنه إ( :ن يف اجلواهركل، عيالبكرش  الرجوع باألنيفسخها وب

   .ىانته )ةكللشر د مقتضيبسبب جد إالّ صحت لزمت وال تعود بل مىت، للفسخ
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 إذا خصوصاً، وجه له رش الب واأليحدمها بالعأالرغبات ختتلف واختصاص ن إ :قالي إالّ أن اللهم

 إىل أقربفقول العالمة ، لقسمة منصرف عن مثل املقاملزوم اى فما دل عل، نهمايب بيم العين تقسكأم

  . القواعد
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  )) إذا اقتسما مث ظهر البعض مستحقاً((

،  البعض بطلكحدمها ذلأب يل نصكان كن إف، اقتسما مث ظهر البعض مستحقاً إذا ):١١ مسألة(

ب ي بعض نصانك وإن ،بل حصل عند أحدمها فقط، قسم بعدي مل كاملشتر إذ ، وال خالفإشكالبال 

ة ك لبقاء الشرإشكالبال خالف بل وال : وقال يف اجلواهر، بطلت القسمة: قال يف الشرائع، حدمهاأ

  .لي لعدم التعداآلخرب ينئذ يف النصيح

   .هإطالقى عل وجه للقول ببطالن القسمة النه إ :قالين رمبا كل

 بقاء القسمة األصلان كرث  املوريحدها لغأ أن  مث ظهر،ني وارثنيان عشرون دفتراً قسم بكفلو 

 إىل ،نهماياً بكون دفتر واحد عند من أخذ عشرة مشتريكمنا إو، حدمهاأ التاسع عشر الذي أخذه رييف غ

  . مثلةه من األريغ

وقال يف ،  مل تبطل:قال يف الشرائع، ةيان بالسوكن إف، نيال اجلانبكان البعض املستحق يف كولو 

 بعد نيل واحد من احلقكفراز إهو وفائدة القسمة باق  ألن ،الإشك وال أيضاًبال خالف  :اجلواهر

  .خراج املستحقإ

،  املستحقكرض ذليمل  إذا نالقاعدة البطالى  فمقتضك أما يف املشتر،ك املشترري يف غكذلكوهو 

ن الالزم إف، مث ظهر ولد ثالث، انية عشر دفتراً فقسمها الوليان له مثانكن ويتويف رجل عن ولد مثالً

 أن بجيالقسمة  إذ ،ل واحد منهما يف ثالث دفاترك مع كالثالث مشتر ألن ،ديم من جديد التقسيجتد

ولذا ورد يف ، البعض يف بعض املال إىل م بالنسبةيال لصح التقسإ و،البعضى برض ل الكالى ون برضكت

 األرضاملوروث ان كلو   ماكبذل وىلأو، ميبه قبل التقسيأخذ نصي أن حدهمق ألحي ال أنه مةيقسمة الغن

 إالّ يانت حصته قد دخلت يف حصتهما بالتساوك فإنه وإن ، وظهر الوارث الثالثنيفقسمت قسم مثالً

  .ديم من جديلزم التقسيرض ين مل إف، هذاى رضى حة متوقفة عليون القسمة صحكأن 

   نيال اجلانبكان البعض املستحق يف ك إذا لهكهذا 
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  .ةيبالسو

، ةك تبطل لتحقق الشرالقسمةوقرره اجلواهر بأن  فقد قال الشرائع، ختالفنهما بااليان بك إذا ماأ

ة سواء يف كه الشريما هنا ففأ، ةكشر ال ييف التساو إذ ،واضح ي التساوري التساوي وغنيوالفرق ب

 ذراعاً فقسمت هلذا مائة نيرض ذات مائة ومخسأانت له ك ورثه ولد وبنت وفإذا، ني املعرييف غ وأ نياملع

 كان حال ذلك، نيمن البنت عشر أو نيأربعأخذ من الولد يث يح، مث ظهر ولد آخر،  مخسونكولتل

ل مخساً كأخذ من يث يح،  مث ظهر ولد ثالثنيل واحد مخساً وسبعكان ولدان فأخذ ك ذاإحال ما 

 يرض إالّ إذا ،أيضاًة رضاه يفاكبل الظاهر عدم ، ورةكرضي املستحق بالقسمة املذ إذا  ال،نيوعشر

ث ظهر يفح،  ثالثيكا بالقسمة يف صورة عدم شريرض إمنا ما أل،والًأنهما ياللذان قسم بن ااآلخر

  . الثالث ظهر عدم رضامهايكالشر

ان ثلث ك إذا ماأ، ان نصف اموعك إذا ي الشرقاألرضن بنصف يقد رضي أحد الولد فمثالً

مل ن إ الغريب أو د الوسطيريبل ، رقيبالشى رضي ال فإنه ،حسب حصته بعد ظهور الولد الثالث األرض

   .الغريب أو رج ا له أحد من الوسطخي أن الحتمال، طلب القرعة وإالّ ،ن بقرعةيك

 ظهر الثالث زال الرضا فإذا، فقط يكنيوما شركر يتقدى ان علكرضامها ن إ :واحلاصل

 اجي يف االحتكذلكم كبل احل، ل بالقسمة السابقةكرض اليمل  إذا ديفالالزم القسمة من جد ي،ريالتقد

 متراً يف نيت مخسيد من امليزى اشتر مثالً، يكنيأحد الشرى رد نقص عليمل  وإن د القسمةيجتدإىل 

 ثلثها األرضن له ولد واحد فقسم اك و،فراز مات البائعوقبل اإل،  متراًنيأرضه ذات املائة واخلمس

 إذ ،ةيون ملغكع الثالثة ا تيرض مجيمل  إذا سمةن القإف، تيمث ظهر ابن آخر للم، ها لهيللمشتري وثلث

   فقسمة األرض الثالثة يف كبظهور الثالث ظهر اشترا
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  . أكثر أو ه واحداًيكون شركب املشتري قدراً بيتلف نصخيمل  وإن ،حةي صحري هلا غنياالثن

، ن املستحقما زاد ميتبطل ف ال أنه  من،عنه يكخ احمليالش  يف أحد قويلشكالومما تقدم ظهر اإل

  . يكذن الشرإا وقعت من دون  أل،بالبطالنالثاين ولذا اختار الشرائع قوله 

عاملاً حدمها أ أو ،نيجاهل أو ، باالستحقاقنيونا عامليك أن نيع ما تقدم بيفرق يف مج المث إنه 

  . جاهالًاآلخرو

  

  ))فروع((

 قسم أحد فإذا، القاعدةوفق ى وا علك بعد كالظاهر ذل ،ة يف القسمةيالفضولى وهل جتر

  .ىفكون اآلخر يهم ورضريغ أو اءكالشر

 ني اثننية أرادوا قسمة اثنأربعانوا ك فإذا،  تصح قسمة البعضكذلك عيما تصح قسمة اجلمكو

  . القسمةأدلة طالقإل،  صحكنيالثالثة مشترى بقيعطاء قسمة واحد منهم وإرادوا أ إذا مأما ك، صح

 ،بطل أصل القسمةيفهل ، ل ذي حق حقه اشتباهاًكعطاء إمن دون ولو حصل االقتسام برضامها 

 فقسم ،نيله سهم أن السهم الواحد له سهماً واحداً وظن ذو أن نيالسهم ذوظن  مثالً، ةياخلصوصأو 

 أن بعد، سك وبالعنيالسهمى السهمان لذى عطي فهل تصح القسمة و،ةيسكة العيفكيثالثاً ذه الأاملال 

   .ال تصح القسمة وأ، سكسهماً وبالع نيعطي ذو السهمأ

 ومن، القسمة لتبطل إىل يسري ق الغلط الي والتطب،القسمة قد حصلت برضامها أن من، احتماالن

   . الثاينقرب واأل، وهنا ال قبول،صلهحيل طرف ملا كالقسمة معناها قبول أن 

 ،خف الرتاعياته لول زوجة من زوج ألت مثالًيامل يل دار من داركعطي ي أن مكاحلاى ولو رأ

رادوا أبل ، رضوايمل  إذا أما، ل فئة يف دارك نيشاعة بون اإلكوت،  صحت القسمةكالطرفان بذل يورض

   ،ك فهل له ذلاألمراالقتراع من أول 
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  .احتماالن

، نين وحسن وحسيحممد د،ة أوالربعانت داران ألك إذا ماك، صة املةوالظاهر صحة احل

 نين احلسن واحلسإف، ني وأحد احملمدنية للحسيوالدار الثان، نيأحد احملمدو هذه الدار حلسن: قوليف

  .نين جمهولة يف الداريحصة احملمدى  وتبق، حصتهمانيعي

والدار ، ن حملمدي الدارنيهاتى حدإ: قولي أن مثل، ون احلصة جمملةكبأن ت، سكصح العيما ك

فراز حصة أما قد ك، فرز حصة الصادقأ قد ونيك كوبذل ى،خراألأما الصادق فله الدار  ،يالثالثة لعل

  . نييف الدار ي حممد وعلنيب يضاب الترجيمنا إو، نيالدارى حدإحممد يف 
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  ))لو ظهر دين بعد التقسيم((

داء ألفوا ك صحت القسمة و،نيمت ديالى ته مث ظهر علكت تريلو قسم ورثة امل ):١٢ مسألة(

منا إو، الورثة إىل ةك انتقال الترطالق إلكوذل، م الأعباً ن مستويون الديك أن ني فرق بري من غ،نيالد

 إذا ب املمتنع منهيع نصيب وإن ،صحة القسمة نايفي ة الكان بالتري وتعلق حق الد،نيداء الدأهم يب علجي

  . تعلق به حق الدائن وإن ون الرهن للراهنكفهو مثل ، امتنع

امتنعوا  وإن ،ن مل تبطل القسمةي الورثة بالدقامن إ أنه مها منريد وغيره احملقق والشهكأما ما ذ

وجه  ال إذ ،القسمة تنتقض أن ال، نيداء الدة ألكع التريدوا بيرين أو بدفال، نيمنها الد ينقضت وقض

  .شاعةاإل إىل ةكلنقض القسمة ورجوع التر

 وإن ،ةن مل تبطل القسمين أقام الورثة بالدإف: ث قاليح،  من الشرائعك فهم املساليوهذا هو الذ

ما فهمه كرناه كما ذيالظاهر ف، ع يف قبال مل تبطلين جعل البإف. نينصباء يف الدعت األيقوموا به بيمل 

  .أيضاًاجلواهر 

 للورثة كفال مل ه،دائني إىل نتقلي ألنه ،ال: ليق ،ناً مستوعباًيه دين علأم لو علم بيصح التقسيوهل 

ون متعلق حق يكمنا إو، الورثة إىل  والظاهر االنتقال،مشف اللثاكعن  يكوهذا هو احمل، نهميقسم ب يحىت

بعضهم عن الوفاء  أو  امتنع أحدهمفإذا، ه تصح القسمةيوعل، وفره من مال آخري أن وزجيولذا ، انيالد

  . نيداء الده قهراً أليع عليب

سمة  القول بصحة القنيالشرائع الذي مجع بى ه علإشكال يف كاملسالى ل علكاين أشيشتاآلمث إن 

 كظهر من عبارة املسالين مل ك ل،تيم مال املكحى الورثة وبقائها عل إىل ةك القول بعدم انتقال الترنيوب

 إىل ن نظراًي لوفاء الدةًم بصحة القسمة مراعاكواملصنف مع قوله بعدم االنتقال ح(: قال ألنه ،شكالاإل

  ى نت ترأو ،ىنتها )ه حمضاًكمل إىل نقليمل  وإن ،تعلق حق الوارث ا يف اجلملة
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  . إشكاله يتوج  الإشكالانه رفع 

  .ن وعدمهيعاب الدي استنيفقد ظهر مما تقدم عدم الفرق ب، انكف كيو

لو ظهر بعض  أنه السابق الذي تقدمكه يالم فكة مستحقاً وقد قسمت فالكولو ظهر بعض التر

  .  فراجعرياملقسم مستحقاً للغ

  

  ))لو ظهرت وصية بعد التقسيم((

 وإن ملستحقاكة جبزء من املقسوم فيولو ظهرت وص:  قالكالقواعد وتبعه الدروس واملسالمث إن 

  . نيالدكانت مبال فك

ه فال يوعل، ك ذلنيمقصود املوص ألن ،نيعلي يف املكل اليهي من قب إمنا ةين الوص أالظاهر: أقول

  . ةيعطاء الوصإالورثة ى بل الالزم عل، ة بطالن القسمةيتوجب الوص

  .ا توجب بطالن القسمةأ ال ،نهمية املقسمة بكأخذ من التر أو ،هم قهراًيع عليعطوا بيمل ا  إذنعم

اء ك بعض الشرنيم املال بيل تقسيون من قب يكاً معهم حىتكس مشتريه ليلإى املوصن إ :واحلاصل

  . مي بطالن التقسكوجب ذليث يح، دون بعض

  .سر املشاعكالكوصار ، اًيكر شرما صاك معيكأخ ثالث شركهذا : يقال املوصن إ نعم

ولعل من ، لي يف الذمةكل الي صار من قب،مكموالأ أو نار من أموايليعطوه مائة دأ: لو قال أنه ماك

ل ماله نقد كمنا إو،  وال دار له،عطوه داراًأ: قال إذا ماك، تهكوجد يف تري مبا الى ل لو أوصيهذا القب

ان حاله حال ما تقدم من ظهور بعض كتاب يف القسمة كفوقع ال ،تابكعطوه هذا الأ: قال إذا أما، مثالً

  . رياملقسم مستحقاً للغ

، يف الذمةى لك وال،نيي يف املعلكوال، ةي اخلارجنيالع: ة أقسامأربعى ة علين الوص أوذا ظهر

  .شارعسر املكوال

  صح قسمة الوقف بفرزه ي أنه ىفخي مث ال
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  .زه جزءاً عن جزء يف وقت واحدبفر أو ،بفرزه عن وقف آخر أو كعن املل

 القسمة بعد صحة أدلة طالقإل، صح له الفرزي فإنه ،ه مشاعاًكوقف نصف مل إذا ماك: األولف

  .صح للورثة بعده الفرزي أنه ماك ،تاب الوقفك رناه يفكما ذك،  أدلتهطالقمثل هذا الوقف إل

طرف أي  أن علميومل ، نرض نصفها وقف املسجد ونصفها وقف البطوأانت ك إذا ماك: والثاين

، ما لو وقف نصف أرضه للبطونك، ل وقف مشاعاًكوقف  أو ،وأي طرف وقف للبطن جدوقف للمس

  .ز وقف عن وقفي بتمنيلتا الصورتكفراز يف صح اإليث يح، دجسونصف أرضه للم

فراز وز اإلجي فإنه ،ع الوقفي مث اختلفا مبا جاز ب،ه وقف ذرييوقف الدار لولد إذا ماك :والثالث

  . طفاء نائرة الرتاعإل ق أوىليبطر

نه مناف لغرض أوعللوه ب، عدم صحة قسمة الوقفى  علمجاع من اإلصحابعن األ يكأما ما ح

فهو منصرف عن الصورة ، وفقها أهلهايالوقوف حسب ما ن أى دل عل ه ماإشكالى دل عليف، الواقف

  .رناهاكاليت ذ

 ألن ،نه مناف لتعلق حق البطونأعدم صحة قسمة الوقف بل ) اهللاهرمح( اينيشتما علله اآل أن ماك

  . ظهر جوابه مما تقدم،كالوقف االشتراى مقتض

 دور وقفت هلذا املسجد كانت هناك مثال ة،انت مفروزك إذا وقافاأل شاعةإهذا وهل للمتويل 

بأن  نئذ مشاعاًي حواك باألمر إالّ أن ،كبعد ذلي ال ،املتويل الصالح يف جعلها داراً واحدة مشاعةى ريو

  . المكوقاف بعضها يف بعض أول الاأل تتداخل

شاعتها جبعلها إفأراد املتولون ، أمورثالثة ى اً علفاق أوانت الدوركلو  أنه الم يفكظهر اليومما تقدم 

  .  الثالثةموررد يف األاداراً واحدة وصرف الو

  

  ))فروع((

   اآلخرتاً يف دار وي بيكنيومن اللواحق لو أخذ أحد الشر: قال يف اجلواهر
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ل ين التعدإف، هيان علين للثاين منعه من اجلريكمل  ،ه يف حصة الثاينؤما يرجي األولت ي وب،هريغ

 يطلق بقأن إف،  القسمة رد املاء عنهنيشترط حي إالّ أن ،ن منهما حصة حبقوقهاكون ليكان بان كقد 

  . حالهى عل

، نيانا مقترنك أو ،سفلاأل وللثاين  الطابق الفوقاينحدمهاون أليك أن ني بكوال فرق يف ذل: أقول

  .قدم هو بنفسهأ أن  مانع بعدريل الضرر غيودل

د بقرة ومن عمرو يطلب من زيان املورث ك فإذا، نيان القسمة يف الديل جريمث الظاهر لو ال الدل

انا يف ك إذا ذاكو، رخحدمها والفرس لآلون البقرة ألك بأن ت،نيئينهم الشيقسم ولداه بي أن جاز، فرساً

  .ليخرج بالدل إالّ إذا ،ةي اخلارجنيالعكالذمة  ألن ، واحدإنسانذمة 

  .عنهم عدم صحته يكما حكان املشهور ك وإن ،كصحة ذل إىل ) اهللاهرمح( لييردبوقد مال األ

الدرب صحت  إىل  منفذاآلخران حلصة كحدمها وق حصة أليوقع الطر لو: وقال يف القواعد

ى شترط أحدمها علي أي ،شترط سقوط اازي أو ،ه جمازاً يف حصتهيعل علجي إالّ أن ،بطلت  وإالّالقسمة

  .ق ورضي به جازيون له طريك ال أن اآلخر

ان كأخذها ن إ أنه اآلخرشترط وعلم يمل  بل ولو: وقال، رامة عن الدورسكذا نقله مفتاح الكو

 ال أن أرضاً وشرطوا أو اقتسم قوم داراً إذا :لقا أنه عنه يكث حيخالفاً للقاضي ح، عادم ااز جاز

ان ك إذا نكل، اًيون العمل سفهائكجل أنه ألكو. ان الشرط باطالًك كذل إىل قيون لواحد منهم طريك

  . ن وجه للبطالنيكاً مل يعقالئ

ه يعل عمل حسب املصلحة للموىلي أن لكيويل الطفل وانون والغائب والوى الالزم علمث إن 

 أما ويل، كذلكل كو إمنا لكاملو أن ماك ،كذلكهما يول إىل ة فوضتية الشرعيالوال ألن ،لكواملو

 أو شاعةانت املصلحة يف بقاء اإلك فإذامصلحته ى الغائب فهو من قبل الشارع وانصرافه العمل عل

  هم يم لزم عليالتقس
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هما عدم العمل حسب يلزم عليالطفل وانون  ويلن إ قالي إالّ أن  اللهم،العمل حسب املصلحة

  .هريوغ احكتاب النك  يفكالم يف ذلكما فصلنا الك، املفسدة ال العمل حسب املصلحة

   .ىانته )بدوا ولويل الطفل املطالبة بالقسمة مع الغبطة ال(: قال يف القواعد

 ملا تقدم يف أول ك وذل،ن غبطة للطفلكمل ت وإن كفراز حق له ذلد اإليري يكان للطفل شركولو 

  .جبار الطرف بالقسمةإله  أن مالهى  علنسانتسلط اإلى مقتض أن مبحث القسمة

انت ك وإن ،هايالويل علجرب أالضرر ى  القسمة وانتفيكولو طلب الشر: ولذا قال يف القواعد

  .ةكالغبطة يف الشر

ال  :)عليه السالم( ولقوله ،جبارباإلى لعموم الفتو:  وقالأيضاًرامة عن الدورس كونقله مفتاح ال

  .  وال ضرارضرر

  . القسمة الشامل للمقامأدلةبل لعموم : أقول

ة ضرراً كحدمها والشرانت القسمة ضرراً ألكن أ ب،ولو تعارض ضرر الطفل مع ضرر طفل آخر

  .نياألمر أي ميان يف تقدي الولريخت، خرلآل

خذها أة يشرق إىل األرضفلو قسم ، علم القدر اخلارجييمل  وإن القسمة تتحقق أن مث الظاهر

 صليالنصف ن أ ول نصفكعلم مقدار أذرع يمل  وإن  صحت القسمة،اآلخرخذها أبة يوغر، حدمهاأ

  .ك من ذلأكثرى ل علي لعدم الدلك وذل،انكمإىل أي 

ت ي رض:اآلخر وقال ،ت بالشرقي مثالًي رض:النصفصاحب لو قال ( :أما ما قاله القواعد

   .ىانته ) مل تصح القسمةاآلخر عن نيفز باملساحة أحد النصيتمي ومل ،بالغريب

 ،ليفراز والتعدباإل إالّ قسمة ال ألنه رامة بانتفاء املوضوعكعلله مفتاح ال وإن ،ظهر وجههيفلم 

  .فرازا بالقسمة وهي مل تتحقق بعد عدم حتقق اإليرض إمنا ومها

  .  واهللا سبحانه العامل،منها ذا القدر يتفكخر نأويف املقام فروع 
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  فصل

  ي الدعاوأحكاميف 

  

  :ه مسائليوف

  

  ))البينة على املدعي((

 أن  أو،هيعلى املدعى  علنيميالن أ و،ياملدعى نة عليالب أن ضةيات مستفيورد يف روا ):١ مسألة( 

سائر ك، لفاظة يف هذه األيقة شرعي وال حق،ة استعملها الشارعيلفاظ عرفأ وهي ،ركنأمن ى  علنيميال

  . خاصةأحكامها بيرع علم الشاكلفاظ اليت حاأل

 أن  راجعنا اثنان نعلمفإذا، حكامنعلم موارد األ أن لجهو أل إمنا لفاظهذه األ فلزوم معرفتنا ملعاين

  .لفحين أوم بكاً منهما حميأن أ ونةيأيت بالبين أوم بكاً منهما حميأ

 أو هل هو مدعه  أنمجال يفام واإلبل وقع اإل، فراد الواضحة بعض األكن هنايكمل  أنه ولو فرض

تقوم  أو نيتستب  حىتكذلى لها علكاء يشواأل  إذ إطالقى،فكنة يحدمها بالبأى أتن إ أنه فالظاهر، ركمن

ن كل، نةيبالب أيتياألصل أن ف وإالّ ،فير ختفكقبول احللف من املنن  إقاليبل رمبا ، مك حمنةيبه الب

  .منه باحللف يتفكنة له فايب ال أنه الغالب

 إذا بالقرعة أو ،اتينته حسب بعض الروايعداد بأثرت كما مبن إ نة فالعمليل بكان لكولو 

  .عدادتساوت األ

 ،راً واقعاً فهوكان منكن إ ألنه ، بهاآلخر يرض إذا احلق لهكان نة فمن حلف ين هلما بيكذا مل إو

  ان احللف املردودة كاً يان مدعكوإن 
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ى ن لرضيكد احللف مل يرير كان املنكن إف ،د احللفيري حبلف من اآلخررض يمل  وإن ،حقه

ون يكف، ركاملنى ن وجه لرضيكر مل كلف املنحيمل  أن د احللف بعدير ييان املدعك وإن ،وجه ياملدع

  .حاًيحال صح أي ىاحللف عل

  .ان املرجع القرعةكالمها كولو حلف 

ى دل عليعدم عموم لنا  ل،نةيهما بالبيان أيتإى عل ) اهللاهرمح( اينيشت اآل أن إشكالظهري كوبذل

  .نةياعتبار البى  تطابقا علمجاعن النص واإلإف،  ظاهر الوجهري غ،نةياعتبار الب

  

  ))من هو املدعي((

فاتيبعدة تعر يم عرفوا املدعمث إ :  

 الذي نسب وهذا هو ،)كر تكرت إذا من: (قاليوقد ،  اخلصومةكتر إذا كتريالذي  هونه إ :األول

  .)وتهكوسى لخي (نه الذيأقال بي وقد ،املشهورإىل 

  .وتهكوسى لخي وال ،كتر إذا كتري فهو الذي ال، ر هو خالفهكل فاملنى كوعل

تعرض يبل ،  وشأنهكتري  اخلصومة الك ترفإذار كأما املن، تعرض لهي  اخلصومة الكتر إذا يفاملدع

  .له

ى ل علكشأوقد  ى،فخي الما ك تام رينه غكل، ورةكآخر للجملة املذ  معىننير بعض احملققكوقد ذ

 إالّ راد منهي النه إ :ث قالين رده اجلواهر حكل ،ىخرأاس كف بعدم االطراد تارة وعدم االنعيهذا التعر

 يللمدع  معىنكون ذلك ضرورة عدم ،ةيف اللفظي حنو التعار،يف اجلملة ز معناه العريفيمت إىل شارةاإل

   .ى الدعوإنشاءاملراد به هنا من قام به 

 هو األصلاملراد ب أن والظاهر:  قال يف املستند،األصلخالف  يدعيهو الذي ى املدعن إ :الثاين

  .اًيه مدعريد غي يف نية عكيمل يون مدعيك ف،ل خاصةوصصل األأالقاعدة دون 

ل قاعدة معتربة ك األصلاملراد ب: فقال ) اهللاهرمح( اينيشتخ اآليوهذا هو الذي قرره بعض مشا

اً يوجود أو ، الربائةأصالة العدم وأصالةمثل  اًي عدمان أصالًكسواء ، عالًيف نفس املورد ف يجتر

 أو انك  أصالً،اعتربه الشارع يف املورد، دي الصحة يف العقود وقاعدة الأصالةاستصحاب الوجود وك

  مها ريغ أو قاعدة



٩٩

  . اًيراً وخمالفه مدعك املعترب مناألمر كجبعل من معه ذل

ف يهذا التعرى د عليذا ال أن د مع اخلارج معيذي ال يتداع ين التداعفلماذا جعلوا م: قالي ال

   .ركمن

، راًكد منيذا الى  مس)عليه السالم(  أن اإلمامدهيؤيو، رياملساحمة يف التعبى عل هذا مبين: قالينه أل

نة يالب البطيأن  )صلى اهللا عليه وآله(أمر النيب  إمنا  بأنه مستدالً،هي علنيمي ال)عليه السالم(ث جعل يح

  . )١(يمن املدع

ه يعلى  ادعفإذا، راًكون منيكاً وقد يون مدعيكالمه قد ك الواحد حسب نساناإل أن وذا ظهر

، األصل وفق األولالمه يف ك إذ ،اًيان مدعكن يت الديدأ: ولو قال، راًكان منكناً يلست مد: ن فقاليد

  .األصلويف الثاين خالف 

ته ياشتر: ولو قال، راًكان منك ،س لهيل: دين قال ذو الإف، ده لهي يف ما أن هيعلى ادع إذا كذلكو

  . ك ذلريغ إىل ،اًيان مدعكمنه 

  .وافق قوله الظاهرير من كه فاملني وعل،الف قوله الظاهرخياملدعي هو الذي ن إ :الثالث

 يف ركواملن، اًيأمراً خف يدعيمن  ي املدع:فقال ،ىخرأبارة بعف يورمبا عرف بعضهم هذا التعر

  .مقابله

خالف  أي ،اً حبسب الظاهرير أمراً خفكذيهو الذي   املدعي:فقال، نيفيوقد مجع املستند التعر

  .ير خالف املدعك واملن،الظاهر حبسب املتعارف واملعتاد

رها أرباب هذا القول كمثلة اليت ذظهر من األيواملراد بالظاهر حسبما  ): اهللاهرمح( اينيشتقال اآل

 أو ،ةية والوجوديصول العدمعم من األأ األولى وعل،  معترب شرعاًريغ أو ، معترباً شرعاًونيك أن أعم من

  . ديل اليمن قب

                                                

. ١ ح٣ الباب ١٧٠ ص١٨ ج:الوسائلانظر  )١(
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مثل عدالة ، ةيمث املراد من الظهور هو الظهور النوعي ال الظهور الشخصي احلاصل من قرائن خارج

ح يتصر إىل ضافةباإل، هرناكالظاهر من الظاهر هو ما ذ ألن ى،خرأمارة أمن  أو ،وثاقته أو ،ياملدع

  . بعضهم به

وقال اجلواهر يف ، ره الشرائعكذا ذك، اًيأمراً خف أو األصلخالف  يدعياملدعي هو الذي : الرابع

  .اً للظاهر الشرعييمناف:  الثاينريتفس

أنه كو، قوال الثاين والثالث من األنيوهو مجع ب، هاريوهذا القول نقله النافع والقواعد والروضة وغ

 أن تملحي: ن املستند قالكل، قسام املدعيأل كشمل يل واحد منهما ولذا مجعهما لكعدم مشول ى رأ

   .يقسام املدعيف أان تعدد القول يد لبيون الترديك

ى ة علي قضإثباتون يف مقام يكمن  يملدعا أن هو، نيعن الصدوق وجممع البحر ما: اخلامس

  . ثيالظاهر من احلد أنه هماير ثانك وذ،هريغ

ى ادع لو مثل ما، فترقان يف موارديما أالثاين   واملعىناألول  املعىننيروا يف الفرق بكم ذ إمث

  .األصلخالف  يدعي أنه  معكتر إذا كتري ون الياملدحيث إن ، ره الدائنكون الرد وأنياملد

فان ، كالر املكنأ وكاملال إىل رده أنه حناء بنحو من األرياملتصرف يف مال الغى ادع إذا ومثل ما

  . األصلخالف  يدعي أنه  معكتر إذا كتري املتصرف ال

مث ، كعترف بذليد ي وز،دي عن زالًكيان البائع وكئاً من البائع ويش ياملشترى اشتر إذا ومثل ما

 ين املشترإف، الثمن يعطيال  وأسترد الثمن ي أو رد املثمن يحىت، الًكين ويكالبائع مل  أن ياملشترى ادع

  .كتري  الكتر إذا نهكل، الًكين ويكالبائع مل  أن  يفاألصل وافق قولهي

  ى رد علي إذ ،ل هذه الفروق نظركن يف كل
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اخلاصة اليت ى  الدعوك جهة تلريولو من غ، ه مطلقاًكراد به تري ال) كر تكرلو ت (قوهلم أن :األول

 كرلو ت (فاملراد من، مد واملستندلي واملعتيردب األكما صرح بذلك، ه من هذه اجلهةكبل املراد تر، هايدعي

مراً أأن كو، عمل باحلالة السابقةي أنه فاملعىن ى، الدعوكاحلالة السابقة شرعاً لوال تل إىل رجعي أنه )كرت

  . قعيمتجدداً مل 

احلالة السابقة وهي وجوب ى عمل مبقتضيو ،ى الدعوكتر إذا كتريون ين املدإ: هذا قلنا ذا عرفتإ

   .)األصلقوله خالف ( و)كر تكرت إذا من: (فانيفقد تطابق التعر هذا ىوعل، هيالرد عل

احلالة السابقة قبل  إىل رجعين املتصرف إف، األولى رناه يف الرد علكمبثل ما ذ: الثاينى رد عليو

 كتر إذا كتريواملتصرف ، ان حتت تصرفهك ما كاملالى رد علي أن واحلالة السابقة وجوب ى،الدعو

 أن فلو فرض، بل من جهة احلالة السابقة ى، من جهة الدعوريلزامه رد مال الغإس أخذه بيفل ،ىالدعو

  . االستصحاب الردى ان مقتضك، نكمل تى الدعو

أخذ يالثمن و يعطي أن هيان الالزم علكدع يمل  إذا يمثل ما تقدم بأن املشتر: الثالثى رد عليو

الذي  املعىنى عل ،األصلالف  خييقول املشتر أن ماك ،ك ترى الدعوك ترفإذا، ةياملثمن وهذه احلالة باق

 املعىنبني الم يف الفرق كهذا بعض ال، له حسب مفروض املثالكيبأنه و قريداً يز ألن ،صلعرفت لأل

  . الثاين  واملعىناألول

 ،نهما عموم من وجهيالنسبة ب( :) اهللاهرمح( اينيشتفقد قال اآل، والثالثالثاين  نيما الفرق بأو

ان قوله كمن ى عل (الف قوله الظاهرخيأي من  )الثاين وعدم صدق ،ديالكالظاهر املعترب ى هما عللصدق

  وعدم صدق ، االستصحاب أو ةء الرباصالةموافقاً أل
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   .ىانته ) املعتربريان قوله موافقاً للظاهر غكمن ى عل (األصلالف قوله خيمن  أي األول

ن يكالظاهر احلجة مل  بالظاهر واملراد، ما اعتربه الشارع صلاألب لو قال بأن املراد أنه ىفخي ن الكل

  .نهما عموم من وجهيب

ورة والنقض والطرد مبا ال كفات املذي التعرنيل الفوارق بيتفاص إىل وقد تعرض مجلة من الفقهاء

من ) ركملنا( و)هيعلى املدع(و )ياملدع( اتيالعرف يف صغر إىل ان الالزم الرجوعك أن له بعد يداع

ل من كف، املرجع هو العرف أن  واحد من الفقهاءرير غكولذا ذ ى،لفاظ الواردة يف النص والفتوألا

 أو صلقوله موافق لأل أن  إىل نظرري من غ،هأحكامعة من يه مبا ورد يف الشريم علكحي يه املدعيطلقوا علأ

 ،عةير الوارد يف الشركاملنم كان له حكر كه املنيطلقوا علأل من كو، ال وأ كتر إذا كتري أنه  أوالظاهر

  . ورةكف املذيه بعض التعارينطبق عليمل وإن 

ف يلكوقد تقدم يف أول املسألة الت، ركمن أو مدع أنه ينين شاخص لتعيك العرف مل كشن إ نعم

زان يجعل امل إىل ملاعفهما املتقدم هو اإليأرادا بتعر ) اهللاهمارمح( يحيولعل الصدوق والطر، كعند الش

  .ثيونه ظاهراً من احلدك إىل لذا نسبه الثاينو، العرف

من جهة  ياملدع ل منهماى كصدق عل إذا صل حييالتداع أن رناهك فقد ظهر مما ذ،انكف كيو

، تاب اللمعةك ك بعت: فقال البائع،نهما معاملةيحصل ب أنه اتفقا يف إذا ماك ى،خرأر من جهة كواملن

 ك ذلريغ إىل ،ركل واحد منهما مدع ومنكحيث إن ، نيتاب القوانك كت مني بل اشتر:وقال املشتري

  .مثلةمن األ

م كباحل ياملدعى  علنيميتوجه اليقد  إذ ،راًكون منيك نيميل من طلب منه الكس يل أنه ما ظهرك

  ما كو، القسامة يف القتل كيالشرع
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  . ع شاهد واحده احللف ميلإتوجه  إذا ماكو، ن له شاهديكمل  إذا ياملدعى  علنيمير الكذا رد املنإ

 ،فه أصالًيوجب نقصاً يف تعري ال ياملدعى  يف بعض املوارد علنيميتوجه الن إ :ولذا قال يف املستند

  .دييص والتقيواملطلقات قابلة للتخص، فهيقته وال مأخوذاً يف تعري جزءاً من حقنيميس توجه اليلإذ 

 ،نةيطلب منه البينه ومن يميدم قوله بقيه عرفاً من يعلى واملدع يس مدار املدعيل: وقال يف اجلواهر

  . نهيميقبل قوله بياً عرفاً ويون مدعيكقد فإنه 

  .ما يف الدماءك كذلك أنه ر معكاملنى ون علكنة قد تيالب أن ركذيومل : أقول

م به ك ما حريم بغكم يف دمائكاهللا حن إ : قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، ريبص أبو ىفقد رو

 أن مكم يف دمائكوح، هيعلى املدعى  علنيميوال ياملدعى نة عليالب أن مكم يف أموالكح، مكيف أموال

  .)١( مسلمئبطل دم امريلئال  ى،من ادعى  علنيميه واليعلى من ادعى نة عليالب

  . هريومثله غ

  

                                                

  . ٣ ح٣م الباب كيفية احلك يف ١٧١ ص١٨ ج:الوسائل )١(
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  ))شروط املدعي((

قال يف ، ال انون وريالصغى سمع دعويفال ، ون بالغاً عاقالًيك أن يشترط يف املدعي ):٢ مسألة(

ويف ،  احملققمجاعبل باإل، ما يف املعتمدك مجاع بل باإل،ما صرح به طائفةك، وجديبال خالف : املستند

  . إمجاعبل هو ، ما اعترف به بعضهمك، هي فأجدهاجلواهر بال خالف 

علم عدم يومنه ، وجب سلب العبارةياجلنون  ألن ،انون فواضحى أما عدم مساع دعو: أقول

  . زي املمريغى دعو مساع

 مجاععدم اخلالف واإل إىل ضافةباإل، روا يف وجه عدم مساع دعواهك البالغ فقد ذريز من غيأما املم

  . اًأمور

  . دلة الطفل من األرياق غيانس: األول

 التفاق ،اتنشاءها من اإلريغكوعبارته مسلوبة عنه ، أحكامه يترتب علي إنشاءى الدعون إ :الثاين

  . )١(وز أمر الغالمجي ال: )عليه السالم(مثل قوله ، بلغ يمره حىتأوز جي ال أنه ىعلى فتوالنص وال

  .دعواهى مها علريغ ينة املدعيمن وجوب مساعها وقبول بى  عدم ترتب آثار الدعوأصالة: الثالث

  .ىفخيال  ل ماكويف ال

كُونوا ﴿:  قولهإطالقف وكي،  واضحرياق غي واالنس،ان فهو حمتمل االستنادك لو مجاعاإلإذ 

 ولذا قال ،ز قطعاًيمشمل امليمها ري وغ،)٣(﴾فَاحكُم بين الناِس ِبالْحق﴿: تعاىل وقوله ،)٢(﴾قَوامني ِبالِْقسِط

د يريو نزع ثويب أو ،قتل أيب أو يني عفالناً فقأ أن ىم وادعكحا إىل له ويل م اليتيجاء  لو: يف املستند

  هود فامسع شهودي وخذ  شكبذل الفرار ويل

                                                

. ٢ ح من أبواب مقدمة العبادات٤ الباب ٣٠ ص١ ج:الوسائل )١(

  . ١٣٥ اآلية :سورة النساء )٢(

. ٢٦ اآلية :سورة ص )٣(
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ه يعدم السماع فى  علمجاعوحتقق اإل، ه تصرف مايليس فيخذ بعد فراره فلن األكميوال ، حبقي

.  معلومريغ

 ك تلريان غك وإن بل، ن أبه حاضراً مثالًيكن مل كل، ماًيتين يكمل  وإن بل الالزم السماع: أقول

شهود  النه إ :قال وإن بل، كشبه ذلأما  أو ضربه  أو،الط به  أو،أخذ نقدهنه إ قال إذا ماك، الدعاوي

  .  بالغريزاً غيان ممك أو ،أخذ ماله أنه دعيياً وريبكون يك أن نيوأي فرق ب، له

ما كان معهم ك وقد ورد مساع دعواهم يف غرق طفل خصوصاً، جمال له  ال أن األصلعلميومنه 

  .اتيتاب الدك رناه يفكذ

 أيضاًده يؤيما ك، نياألمر ني للتالزم العريف ب،ها يف اجلملةريته وغيده ما ورد من صحة وصيؤيو

 ،ه شاهداًيوأقام عل، شبهأما  أو ضربه أو سرق نقده أنه ريصغى  علريبى كادع إذا س املسألة وهو ماكع

ى ات هلذا اجلانب علطالقوال فرق يف مشول اإل، ه آثارهايترتب عليو، إشكالتقبل دعواه بال فإنه 

  . ريالصغى  علريفرق مسع من جانب الصغ ث اليوح، ريبكالى  علريانب الصغجل أو ،ريالصغ

 : ولذا قال املستند،وال يف عدم صحة حلفه، نفسهى  علري الصغإقرارشبهة يف عدم صحة  ال، نعم

ر من كلف املنحيم كبل احلا، نئذيه حيلإردت  حالفه وال قبول حلفه لوإن القول بعدم جواز كمينعم (

   .ىانته ) فتأملريظن صدق الصغ لو، تهيجهة وال

  .ما تقدمكنه مسلوب العبارة وأل،  احللف عنهأدلة النصراف كوذل

  . ليما خرج بالدل إالّ ى الدعوأحكام يف ريبكالكز يون املمك القاعدة ىمقتضن إ :واحلاصل

نوناً يف ونه جمك و،نئذيعاقل ح ألنه ،فاقتهإدواري يف حال األى  يف مساع دعوشكالاإل ينبغي مث ال

  .ه يف حال عدم جنونهأمورؤثر يف يدورال 

  لرشد اأما اشتراط 
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 عليه ىع بل اد،هكييف قبول دعواه ووافقه املعتمد يف حم ) اهللاهرمح( لييردبره األكفقد ذ، يف البالغ

ه قبل يلإ ن عدم دفع املالك ل،)١(﴾فَِإنْ آنستم ِمنهم رشداً﴿: ه ملا فهم من قوله سبحانهلولع، مجاعاإل

ى ال أر(: ولذا قال املستند، ةي املالري غمورف باألكي ف،ةي املالمورالزم عدم قبول دعواه يف األي الرشد ال

اح كادعاء القذف والضرب واجلرح ونكة يمالى تضمن دعوي ما اليما فيس، الًيلي دليردبره األكملا ذ

   .ىانته )يف حال الصغر وحنوها الوىل

 وأنه ،ديزى ناً له عليدى ادع إذا ماك، املالى عطي ال نعم، ةياملال يدعاووالظاهر السماع يف ال

، هيد سفي الرشريغ أن األمرى منته إذ ،ك ذلريغ إىل ،ة له مما ضمن لهينآسر ك اًإنسانن أ و،تيوارث امل

ة ياته املال عدم مساع ادعاءكالزم ذلي ن الكل، ات حمجور عن التصرفيه يف املاليالسف أن ومن الواضح

  . لهدلةات األإطالقبعد مشول 

القواعد ى ن املعتمد اعتمد علأكو،  ثابتري غ مطلقاًمجاعاإل:  املعتمد فقد قال املستندإمجاعأما 

  .املقامى  علكمث طبق ذل، اًإمجاعة يه املاليالعامة ببطالن تصرفات السف

 أن ركبادعت ال أو ،كن لذليقام شاهدأسرق ماله و أنه إنسانى على د دعوي الرشري أقام غفإذا

زالة إق هلما أخذ مال السرقة ومهر حي أال ،كذلى ة علأربعقامت شهوداً أرهاً وكفالناً غصبها ودخل ا 

  . هيفى ان الدعوكة أري مع متامكل بالعدم سأل عن وجه ذليذا قإو ،هيعلى ارة من املدعكالب

  .دي الرشريموال غسائر أكد ي رشريان املدعي غك إذا هما املاليلإسلم ي ال، نعم

  ى  علميجبار الغرإ عدم وجوب السماع وعدم جواز  أن األصلأما توهم

                                                

  . ٦ اآلية :النساءسورة  )١(
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 ى، الدعوأدلةات إطالقجمال له بعد   الن األصلإ :هيفف، اآلخرم كوعدم ترتب آثار احل، اجلواب

 جعل القاضي أن  إىلةضافباإل، )٢( الناس باحلقنيم بكفاح، )١(نزل اهللاأنهم مبا يم بكاحأن  :مثل

 ريف بغكيف، يك الشاريوهذه العلة موجودة يف الصغ، هايمستحق إىل صال احلقوقيإحقاق احلق وإجل أل

  . ديالرش

  

                                                

  . ٤٩ اآلية :ائدةاملسورة  )١(

  . ٢٦ اآلية :سورة ص )٢(



١٠٨

  

  

ى ة الدعويملن له وال أو لنفسه يدعيأن ( يي يف املدعأ) شترطي(: قال يف الشرائع ):٣ مسألة(

   .ىانته )مكناً حلايأم أو ماًكحا أو اًيولأو  اًيوص أو الًكيون ويك إالّ أن ،هري لغفال تسمع دعواه ماالً، نهع

  .منه واملستثىن املستثىن يمكال حكده يف جياجلواهر عدم خالف ى وقد ادع

 أو ةيوصا أو مومةيق أو ومةكح أو بوةأ ،هية عليملن له الوال أو لنفسه يدعين أو( :وقال يف املستند

   .ىانته )اًياً ويف اجلملة نفإثبات مطلقاً مجاعالة باإلكو

  .ى الدعوأدلةات إطالقة ييف من له الوالى صحة الدعوى دل علي: أقول

صل عدم وجوب مساع أ أي ،األصل فقد استدلوا له ب،وحنوه س بويليمن لى ما عدم مساع دعوأ

ى  الدعوأدلةوانصراف ، مكوعدم ترتب سائر آثار احل، اجلوابى  علميجبار الغرإوعدم جواز ، مكاحلا

  .ربط له عمن ال

ن التزام عدم مساع إف،  وامللتقط وحنوهمريعستوامل يدعول باملرن والكشيقد :  اجلواهر قال يفنكل

   .ىما ترك  مثالًكمن غصب منهم ذلى نة عليتقبل منهم الب وجه الى دعواهم عل

شمل يف ى،ربط بالدعو يون للمدعيك أن مرادهم أن لمامكتفاد من خمتلف سيالذي : أقول

ولذا فسر ، هميلإترجع  الفائدة ال أن نه معيمأم وكروا احلاكولذا ذ، نيوركل املذكه ريالم الشرائع وغك

  إىل،يبه للمدعى ان من جهة تعلق حق باملدعك وإن ،نفسه إىل ىالم ماتنه بعود فائدة الدعو كاينيشتاآل

وال ، ارة ممن تسمع دعاواهم عن العبريثكاملصنف من خروج ى ورد علأظهر اندفاع ما يومنه (: قالأن 

   .ىانته )شملهايعم لأة ياب جتشم جعل الوالكارت إىل دخالهإتاج يف حي

   أن ىادع إذا ماك ،هاريغ أو موالاحملتسب يف األى بل الظاهر مساع دعو



١٠٩

 أنه  أو،ند داًً زىنيز أن ىادع أو ،ديبع أو بين مربوطاً بعمرو من قريكومل ، داً قتل عمرواًيز

ات إطالقو، ف صدقةيعون الضعون كو، دلة األإطالق لعدم السماع بعد وجه ال إذ ،سرق مال خالد

صلى اهللا (نصار عند الرسول  من األكنيعلم قرابة املشتيمل  أنه دهيؤيو، ركعن املن ي باملعروف والنهاألمر

  . اًينصارأهود قتلوا ين الأ ب)عليه وآله

عطاء املستحق إحقاق احلق وإل يضمن علة جعل القاى ستفاد من النص والفتويما  إىل ضافةباإل

  .  املنقولمجاعاإل أو ورك املذاألصل كل ذلكقاوم يوال ، حقه

ن عدم مساع إف،  مثالًنيطفال واان أموال األنياحملتسبى ل بدعوكشيقد : ولذا قال اجلواهر

  .لكدعواهم مش

 إذ ،كه يف ذليعل ال فائدة للموىل إذ ،لفحيوال  لف الويلحي رناه قول بعضهم الكويف قبال ما ذ

رفع ي ال لعله و،عمل حسب املصلحةي أن هيب علجياً يونه ولكبعد نه إ هيرد علي إذ ،بلغ صاحل إذا لعله

  . املصلحة

صح مساع ي(: ولذا قال يف املستند، ليما خرج بالدلطالق إالّ الالزم القول باإلن إ :واحلاصل

 أو ،د الفراريرينه سرق مال جاره وأص بشخى  احلاضر علريجلاره غى  الذي ادعمثل اجلارى دعو

  .المهكآخر  إىل ،)أخذ من مالهيم لكه الدائن عند احلايدعيقه الغائب الذي يرد صدى دعو

  

  ))اشتراط أن يكون الشيء مما ميلك((

 فال ،هكصح متليمما ى ون متعلق الدعويك أن :ىر املشهور يف اشتراط مساع الدعوك ذكذلكو

وقد  ،تاب التجارةك روا يفكما ذك ،ها املسلمكلمي ذ الإ، راً وحنومهايخرت أو املسلم مخراًى تسمع دعو

  . شرب للمسلمالل وكستعمالن يف األيما ال أرنا يف بعض املباحث كذ

ان كالسقي م أو ربكر لليستعمل اخلرتي أن مثل،  حمللةمورهما أليون له حق اختصاص فيك أن أما

  روا يف كما ذكده وشعره د من جليستفي أن  أو،البقر والناضح
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ان ك أو ،عربون عنه باخلمر احملترميل مما يد من اخلمر للتخلياستف إذا ذاكو، فال بأس به، االستقاء

  . دلةات األطالقه إليحمذور ف ال إذ ى،فالظاهر مساع الدعو، للون مثل الفقاعحية يسالمبعض املذاهب اإل

ق حيال  إذ ،هي فإشكالره فال يلم يف مخره وخرتاملسى عل أو افركالى افر علكالى أما مساع دعو

ن عمله من يكومل ، قتهيطرى  الذمي علكدام أقر ذل ره مايذمي يف مخره وخرتى عل يعتدي أن للمسلم

   .تاب اجلهادك ه يفيالم فكما تقدم الك،  املنهي عنهاكرياملنا

: ث قاليجاد املستند حولقد أ، هيه منظور فإطالق و، باحلشراتكبعض الفقهاء مثلوا لذلمث إن 

 )الدواءكه ملنفعة مقصودة للعقالء يمع التصرف ف الإ األرضحشرات ك ،كلمي ما الى سمع دعويفال (

   .ىانته

، اته وعقاربه وخنافسه اليت حفظها للدواء وحنوه مسع دعواهيأتلف ح أنه هيعلى  ادعفإذا، هيوعل

  .  أدلتهطالقإل
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  ))لزوم كون الدعوى صحيحة((

ى ون الدعوك من أيضاًوالبد يف السماع (: قال يف اجلواهر مازجاً مع الشرائع ):٤ ةمسأل(

  ).شرعاً أو عادة أو احملال عقالًى  فال تسمع الدعو،حة يف نفسهايصح

 أن ادعاءك وشرعاً ،دهرب منه ولّكأاً إنسان أن ادعاءك ،احملال عقالًى فالدعو ،ومثله قال يف املستند

  .نهما عشر سنوات مثالًيولده والفارق ب أنه ادعاءك دةًوعا،  زوجة لهنيختاأل

  .نيخر لآلدلةوعدم مشول األ، ة االدعاء املخالف عقالًيهذا الشرط لغوى ل عليوالدل

 ىفدعو، انت هلا آثارك إذا حة يف نفسهايصحى ون الدعوكلزوم ى ل عليدل النه إ :هيرد علين كل

 ولزوم عدة ،احكان دخول بدون علمها ببطالن النك إذا ةيان والفائدة املهر للث، تسمعنيختتزوج األأنه 

اح كأخذها بدون علمها ببطالن الن أنه ادعت إذا ماك، ان عاملاً عامداًك إذا ري والتعز،وطي الشبهة

  .عزري فإنه وحتقق علم الزوج

و ه ماى رتب آثار الصحة علي م الكاحلا أن روا هذا الشرطكن ذيمراد املشهور الذ أن والظاهر

  .باطل شرطاً

وقد حدث يف ، ضر عدم توفرهي انه الكمإبعد  إذ ، ظاهر الوجهرين عادة فغك املمريرهم لغكأما ذ

عليه ( اإلمامولذا مسع ، منهى ون مقام الدعويك أن فأي مانع من ،خ والدة من دون السن املتعارفيالتار

 ري عن مثله غدلةانصراف األى ودعو، من أمثال احملال عادة أنه  مع،من هلا زوج وزوجةى  دعو)السالم

  . ظاهرة الوجه

  ))شرط أن تكون الدعوى ملزمة((

ى دع يهبة مل تسمع حىتى فلو ادع، هيعلى ملزمة للمدعى ون الدعوكت أن روا اشتراطكم ذمث إ

  . قباضاإل

  .اعتبار القبض يف الصحةى بناًء عل، وقفاً أو رهناًى ذا لو ادعكو

لزم يما مل يار فكناإل ألن :ه بقولهريوعلله غ، بدون القبض يحق للمدع نه الأوعلله يف اجلواهر ب

  .ميالتسلى  علخباروز اإلجي  الثباتنه مع اإل وأل،رجوع

ى شخص على فال تسمع دعو:  قال،هيعلى بعدم حتقق مفهوم الدعو ) اهللاهرمح( اينيشتوعلله اآل

   أنه شخص



١١٢

  . صالًأه يله عل ىدعو ال ألنه ، وقبلت فالن فضوالًكقد باعين مل

ل منهما ك ول،ء ولزومه أمر آخري شكأصل امللألن ( :قال يف املستند، يف هذا الشرط نظر: أقول

 ،كه ذلين نسلم املدعي علإف، اآلخرى بقيحدمها أذا ثبت إو، اآلخرحدمها بدون أى ن دعوكميف، فوائد

ولواله  ،يما يف سائر الدعاوكلف حي  أوثبتي أن نكمي ف،ن أراد اللزوم إاألمر ك ذلإثباتالبد من وإالّ 

 والظاهر عدم ،ار الثالثة وتفرق السيزمان سقوط خ يمع ضم مض إالّ وانيشراء حى لزم عدم دعو

   .ىانته )رناك مبا ذمعلالً يليردبصل االشتراط احملقق األأولذا تأمل يف ، كالقائل بذل

ل يات دلإطالقف، حلق به القبض متأ إذا حدث شيءنه إ :األولل يالدلى رد علي أنه وجه النظر

  . شملهى يالدعو

، قبض ما بعد اهلبة أنه املدعي يدعين كل، حصل قبض إذا مايتصور له احلق فينه إ :الثاينى وعل

  . ا بالشهود ثبتإثبامن  ين املدعك متفإذا، حصل بعد اهلبة أنه ر الطرفكنيو

لزم ي ما مليار فكنإل ك أن ىل عليدل وال، قتحقيمنا مل إو رجوع نه الأصرح بينه أب: الثالثى وعل

  . رجوع

اح الفضويل ك النكذلكو، له مرتبة من مراتب النقل واالنتقال ع الفضويليالبن إ :الرابعى وعل

املدعمة ى  حبسب الدعوك ذلإثباتفأي مانع من ، اآلخرالطرف ى رضى  وهو معلق عل،مهاريوغ

  .بالشهود

: بة والوقف وحنومها بقولهبدون القبض يف اهلى بصحة الدعوالقائل  يليردبوقد رد اجلواهر األ

   ؤالتهي إىل ك ضرورة رجوع ذل،هي علىس حقاً الزماً للمدعيالصحة بدون القبض لن إ :هيوف(
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جاز  وإن ثرها األيترتب عليحة ويمع القبض صح جنيبوهبة األ، هايعترب فيمتام ما مع للصحة 

  . المهكآخر  إىل )الفسخ

 وهذا القدر من ،هي فإشكالحق فال  أنه ماأ، ن حقاً الزماًيكمل  وإن  بدون القبضالصحة: أقول

ال كيف  إذ ، فارقريقبض غيوما مل  صح فسخهي ما نيره بكوالفارق الذي ذ، هإثبات يد املدعيرياحلق 

ان ك وإن ،همايلكار أصل احلق فهو موجود يف يان املعكن إف، هيعلى املدعى س حق الزم علي لنياملقام

الزوج  أن خت الزوجةأقول اجلواهر لو ادعت يوماذا ، همايلك موجود يف ريار احلق الالزم فهو غياملع

سمع ي فهل ال، ترفض أو خت لتقبلاأل إىل صل اخلرب بعدي ومل ،ختهاأى عقد فضولة عل أن عقدها بعد

   .ثررتب األيسمع ويأو ، يف الفضويل اينيشتما قاله اآلكم دعواها كاحلا

ة يالفضول أن ويف، مهاري يف الوقف وغكذلكو ،ال انت مقبوضة أوكاهلبة  أن لو اختلفا يفه مث إن

  . نةيه البيمدع فعل ألنه ،ليقامة الدلإة زجاالقبض واإل يمدعى ان علك ،ة أم الزجاحلقتها اإل

ى ما تقدم من عدم مساع دعوى أضاف عل فإنه ،ره الدروسكومما تقدم ظهر وجه النظر يف ما ذ

ع من دون يالبى وال تسمع دعو(:  قال،اريع يف زمان اخليالبى دعو، بة والوقف والرهن بدون القبضاهل

ى ما أوردناه عل إىل ضافةه باإليرد علي إذ ،)ار السيجلواز الفسخ خب ، إيلمهي تسلكلزمي و:قوله

 عدم نيقه يف الفسخ وب حنيتالزم ب  وال،هيل عليدل ار اليم بانقضاء اخلياشتراط لزوم التسل أن ،المهمك

  . هيلإم يلزوم التسل

 ريع غيار البكنإ إذ ، ظاهر الوجهريفغ، ع فسخير للبكار املنكنإأما رد بعضهم للدروس بأن نفس 

  ع ير البصانه إذا إ :ع وقاليلو ذهل عن البى تر أال ،الفسخ
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  . مهاريوان وغي احلاريار الشرط وخيومثله يف خ، ن فسخاًيكدث مل حيع مل ين البكل، فسخأين ال إ

  : ها بقولهرياهلبة وغى اً عن عدم مساع دعوأخري  استثىنكاملسالمث إن 

ى هما حممول علإطالقان شرطهما يف صحة اهلبة والرهن فك إذا القبضن إ :نيقال يف املوضعيوقد (

هما طالقإجعل يللزوم لاعل القبض شرطاً يف جيث يل حيتوجه التفصيمنا إو، مها من العقودريغكح يالصح

   .ىانته )هري أعم من املقبوض وغنيحيصح

  : أمورب ) اهللاهرمح( المهكوقد وجه 

عترب ير ما كذ إىل تاجحي فال ،حيالصح إىل  املدعي حصول اهلبة والرهن منصرفن إطالقإ :األول

   .حةيهبة صحى ادع إذا ماكان ك اهلبة ياملدعى  ادعفإذا،  صحتهما من القبضيف

  . الصحةى مة محل فعل املسلم علياف بضمكبة ادعاء اهلن إ :الثاين

بل ، اب والقبولجيس املراد منه جمرد وقوع اإلي ل،عيالبى دعوكاهلبة يف العرف ى دعون إ :الثالث

 إذا ماك، القبض ير املدعكذ إىل فال حاجة، املتهب إىل الواهباملراد ما هو موجب خلروج املال عن 

  . ار وحنوهير عدم اخلكذ إىل ع ال حاجةيالبى ادع

   .ىفخيال  ل ماكويف ال

 من كش ال إذ ،قباضتحقق اإليمل  إذا هيحة ال فائدة فيون ذات اهلبة صحكن إ :األولى رد عليذ إ

 أدلةة اليت تقدمت ربع للوجوه األ، نافعةريقباض غبدون اإلأا  م يفالكمنا الإو، أحد يف صحة ذات اهلبة

  . للمشهور

ال  إذ ،المكس معناه اللزوم الذي هو مطرح اليح ليالصحى سلم علمحل فعل املن إ :الثاينى وعل

  ه يلإمل تنضم  وإن ،حياجلزء يف مرتبته صح أن  يفإشكال
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   . اجلزءكنايف عدم انضمامها الصحة يف ذلي اليت ال ،خراألجزاء والشرائط األ

 ما الكف، عي الب يفكذلك أنه ماك، وقوع اهلبة مبا هي هبةى الظاهر من الدعون إ :الثالثى وعل

ه فاملهم ما ي وعل،ظهور يف ادعاء اهلبة يف حصول القبض  الكذلك، اريع يف عدم اخليظهور الدعاء الب

  . القاعدةى ة مقتضيفاكال أن وقد عرفت ،اهلبة اردة أم الى ة دعويفاكرناه من كذ

  



١١٦

  

  ))من شرائط قبول الدعوى((

  :ىر شرائط قبول الدعوكيف ذ ،عقال يف اجلواهر مازجاً مع الشرائ ):٥ مسألة(

ى  علنيميففي توجه ال، علم املشهود لهى  فادع،نةيب الشهود وال أو مكر فسق احلاكاملنى ولو ادع(

 كما يف الدروس واملسالك،  أشبهه عدم التوجه،ة املرادي وغارشادر واإليما عن التحرك، نفي العلم تردد

وقد عرفت اعتباره يف مساع ، هيعلى  الزماً للمدعس حقاًي به لىاملدع ألن ،هري وغيضاحاإل يكوحم

ى  املردودة علنيميوال بال، القول بالقضاء بهى ول علكنئذ بالنياملزبورة حى فال تثبت الدعو ،ىالدعو

 أو م لهكل من حكف يحتلى  فساداً وهو اجتراء الناس علريثي نيمين القول بتوجه الوأل، اآلخرالقول 

  .ىانته )١()شهد له

وقد ، ة عنهمياكاحل إىل ) اهللاهرمح( اينيشتما نسبه اآلى نهم علياملشهور بعدم السماع هو  :أقول

 أو  مع ادعاء علم املشهود له،الشهود أو ،تهيعدم أهل أو مكر فسق احلاكاملنى مثل دعو، روا له مواردكذ

م يف كور احلاومثل دعواه ج، ذب الشهود يف شهادمكر كاملنى ومثل دعو، كالشاهد بذل أو مكاحلا

  .مهكح

  : أموروقد استدلوا لعدم السماع ب

وقد تقدم اعتباره يف ، هيعلى س حقاً الزماً للمدعي به لىاملدع أن ما تقدم عن احملقق من: األول

   .ىمساع الدعو

  .  فساداًريثي نيميالقول بتوجه ال أن  منأيضاًما تقدم عنه : الثاين

شخص ى دعي عليأن ك، دة أصالًي املفريغى سمع الدعوي ال( أنه ره املستند منكما ذ: الثالث

  .يت علك ضحكنأ

د يفي ال ألنه ،كاعترفت بذل أو ،ك تعلم فسق نفسكنأالشاهد ى على ومن هذا الباب ما لو ادع

  .عند نفسه م الكاحلا أو نياملعترب عدالته عند املتخاصم ألن ،لو ثبت

 ال م يف موضعكقول للحايأن ك، هيعلى عاملدى توجب حقاً عل اليت الى تسمع الدعو ذا الكو

   ،)كملثل ذلى  مساع الدعوأدلة وعدم مشول ،صللأل، جائر أو ئخاط أو  قابلري غكنإ :هيضمان عل

                                                

.٣٧٩ ص٤٠ج: جواهر الكالم )١(
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ما لو أو. هيما ال ضمان عل يف خاطئ أو اذبك كنأالشاهد ى على ومثلها الدعو( :قال أن إىل

   .ىانته )ما مركسمع يالشاهد ف أو مكحلااى يف موضع أوجب توبتها ضماناً عل يانت هذه الدعاوك

، )١(ةأربعاستخراج احلقوق ب: )عليه السالم( من قوله ،هذستاأ عن اين نقالًيشتره اآلكما ذ: الرابع

خرج يس منه فياملقام ل أن ومن املعلوم،  استخراج للحقكان هناك إذا  مبانيمياختصاص الى دل عليمما 

  . به عن العمومات

علم ير قد كن املنإ ف،ون واقعاًيكمثل هذا االدعاء قد  أن  ومن،دلةات األإطالقن الظاهر م: أقول

 أنه واحلال، وم لهكعلم علم املشهود له واحملي أنه  مع،ة الشهوديعدم أهل أو ،جوره أو ،مكة احلايعدم أهل

قبول مثل  إىل ولذا ذهب مجاعة، اع احلقيلو مل تقبل لزم ض إذ ى،علم لزوم قبول الدعوينة له مبا يب ال

ة ربع األدلةواأل، نةير البكان للمنك إالّ إذا ى،تقبل مثل هذه الدعو ال أنه ان املشهورك وإن ى،هذه الدعو

  . ركمن أنى  علنيمياملدعي والى نة عليالبة ي حجإطالقفاملرجع ،  واردةريرها املشهور غكاليت ذ

بل تسمع ، هي علىعي به حقاً الزماً للمدعون املديك أن لزومى ل عليدل النه إ :األولى رد عليذ إ

 ريبغ أو ان النفي باملباشرةكسواء ، هينفي حق عل وأ حق له إثباتد ا يريان املدعي ك إذا ىالدعو

 أو بواسطة جرح الشهود إالّ قدري النه إحيث  و،ه املدعييدعيد نفي احلق الذي يريويف املقام ، املباشرة

عمل يفماذا ، ذبةكبشهود ى تأو، ذباًكنار يه مائة ديعلى املدعي ادعن إ الًث م،أيت من هذا البابيم كاحلا

، مك جرح احلاريه غيعلى فعل املدعيفماذا ، م لهكماً جائراً فحكراجع حا أو ، جرح الشهودرير غكاملن

  ان له شهود جبرحه ك فإذا

                                                

  .٤١٦ ص٧ج: الكايف )١(



١١٨

  . رحر من اجلكره املنكذيعلم ما ينه ال ألف املدعي بحي أن ان لهك وإالّ ،فهو

حقاق احلق واخلروج عن اجلور إ إالّ سيل فإنه ، فساداًريثي كمثل ذل أن عدم صحة: الثاينى وعل

  . مامه سائر الطرقأانسد  إذا قةيذه الطر

ره ك الذي ذاألصل و،ف عن نفسهيعظم من دفع احلأة فائدة يأ و،دةيمفى الدعون إ :الثالثى وعل

  . ركمن أنى  علنيمي والاملدعيى نة عليالب أدلة إطالققاوم ي ال

ر ك املننيميان كولذا ، نفي احلق أو  احلقإثباتاملراد باستخراج احلقوق أعم من ن إ :الرابعى وعل

  .ركرفع احلق عن املنيبل ، ثبت احلقي ال أنه  معك يف ذلداخالً

  .  هو قول اجلماعة ال املشهور وال الترددقربه فاأليوعل

 ى، الدعوأدلة إطالقه مبال له داخل يف إقرارشخص ى شخص على دعو أن علميومما تقدم 

 ريغ، مكجور احلا وأذب الشاهد ى ك بعضهم عدم السماع يف املقام لدعوفاردإ ف،فالالزم مساعها

 ،نفي العلمى  حلف عل،ين اعترفتأر كذأال : قال وإن ، حلف،مل أعترف: قالن إ ركفاملن، ظاهر الوجه

ه يعل أن قرأ أنه قري أن نيوب، ه ماالًيعل أن قري أن نيال فرق ب إذ ، العقالءإقرارمن  انكاعترف وإن 

  . ماالً

 ، ترددقراراإلى لزام باجلواب عن دعوويف اإل(: ث قالي ح،الم احملققك وجه النظر يف كومن ذل

 إذا بل (هي علىأي فال توجب دعواه حقاً الزماً للمدع) األمرثبت حقاً يف نفس ي  القراراإل أن هؤمنش

   .ىانته )به ظاهراً ي قضثبت

د مورثه يان حتت كاملال  أن الوارثى  ادعفإذا ،ون حبسب الواقعكت أن لزمي  الحكاماأل أن ذإ

  . مثلة من األك ذلريغ إىل ،ماله واقعاً أنه علميمل  وإن ى،فك شهوداً كوأقام بذل



١١٩

:  قال،)ليه السالمع(  أيب عبد اهللاعن ـ خ الثالثةيما رواه املشايف ـ اثيحفص بن غى فقد رو

 أنه شهدأ: قال الرجل، نعم: قال ،له أنه شهدأ أن وز يلجيرجل  يديئاً يف يت شيرأ إذا :قال له رجل

، نعم: قال حل الشراء منهيأف: )عليه السالم(  أبو عبد اهللاقال، هريفلعله لغ، له أنه شهدأده وال ييف 

 مث تقول كاً لك ملريصيه ويتشتر أن كن جاز ليأ فمن ،هريفلعله لغ: )عليه السالم(  أبو عبد اهللافقال له

  أبو عبد اهللامث قال، يكلإه من قبله كمن صار مل إىل تنسبه أن وزجيوال ، هيوحتلف عل  هو يلكبعد املل

  .)١( سوقنيقم للمسلميز هذا مل جيلو مل : )عليه السالم(

  . هم ما اخترناهريملراد وغة اي وغايضاح واإلكعن القواعد واملسال يكان احملكولذا 

 فنكوله عن ذلك يثبت عليه ،املدار هو ثبوت احلق ظاهراً ألن ،ولعله كذلك(: قال يف اجلواهر

صلى اهللا عليه ( لعموم قوله ،مسع دعواه بالبينة توجه له اليمني على عدمها إذا نهوأل( :قال أن  إىل،)احلق

  ).)٢(عليهالبينة على املدعي واليمني على املدعى  :)وآله

 إذ وهو احلق(: لزام ومساع الدعوىوقال يف املستند بعد نقله تردد الشرائع واستظهار املسالك اإل

ادعى  إذا مل يفد فيما وإالّ ،يكون مما يوجب الثبوت واقعاً أن ه أمر يثبت به حقه ظاهراً وال جيبإقرار

  . انتهى) وبالنكول واليمني املردودةرارق وعلى هذا فيثبت حقه باقامة البينة على اإل،أيضاًعليه احلق 

  

  ))إذا ادعى عدم األهلية أو اجلور أو فسق الشاهد((

 ما إثباتم من رده من كن احلاكم متكة احلايهلأه عدم يعلى املدعى ادع أنه إذا وهو، ءيش يبق

 إثبات من هيعلى ن املدعكه مترجوى  ولو ادع، له يف القضاءنيمام املسلمإل كيته مثل تويهلأى دل علي

  ، مه جائركح أن ىدل علي مبا كذل

                                                

  . ٢ حمكيفية احلك ٢٥ الباب ٢١٥ ص١٨ ج:الوسائل )١(

.١ كيفية احلكم ح٣ الباب ١٧٠ ص١٨ج: الوسائل )٢(
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ح ي قوله مبخالفة شر)عليه السالم(ثبت أ ثالثاً مث قد جرت: حي لشر)عليه السالم(علي ما قال ك

ر جيمل  أنه له حلفه يف أن  فالظاهر،مكه جور احلايعلى ثبت املدعي مل فإذا،  القضاء ثالث مراتنيلقوان

 نصبن إ : حلف ملن قال)ه وآلهي اهللا علىصل(رسول اهللا  أن دهيؤيو ،ركنأمن ى  علنيميال طالقإل

  . من اهللا  ال)صلى اهللا عليه وآله( من الرسول )عليه السالم(علي 

ى م للمدعكلزام احلاإأما ، لف عدم فسقهحي أن  فللشاهد،ه فسق الشاهديعلى املدعى ادع إذا أما

  . ان وجه الفسقيب

 ريزعم غيرمبا  إذ ،انه ملوجب الفسقيه بيفسق الشاهد على  دعوشترط يفين كول: قال يف املستند

  .وجب الفسق فسقاًيما 

ة ية والوقفي والزوجكوجب امللي ما ريزعم غيرمبا  إذ ى،ل دعوكيف ى  لو مت جلركذلن إ :هيفف

وقد ، ر يف املقامكعدم لزوم الذى ل علين دلكما األكر يف تلكعدم لزوم الذى ل عليفالدل، ها موجباًريوغ

  . الم يف هذا املوضوع يف بعض املسائل السابقةكتقدم بعض ال

  

  ))لو طلب املنكر ميني املدعي((

جابته لنهوض إ مل جتب ،الشهادة إىل منضمة ي املدعنيمير كولو التمس املن(: الشرائع قالمث إن 

   .ىانته )نة بثبوت احلقيالب

ر كطلب من املني ما الكف ،أنكرمن ى  علنيميوال ياملدعى نة عليالب أن الثابت ألن كوذل

ى ويف اجلواهر دعو، نة احللفيالب إىل ضافةطلب من املدعي باإلي  الكذلك، نةياحللف الب إىل ضافةباإل

  . أيضاًرناه كما ذى  علمجاعالظاهر اإل أن ماك، هيه علي بقسممجاعبل اإل، ره احملققكما ذيعدم اخلالف ف

ن إف، نتهياملدعي مع بى  علنيمي الورد ،حيقال لشرنه إ) يه السالمعل( ني املؤمنريما ما تقدم عن أمأ

   إذا ماى فمحمول عل، ثبت يف القضاءأو ىللعمى جلأ كذل
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له احلق يف مثل ) عليه السالم(  أن اإلماموالظاهر، ليه الدليدل عليما ك، نةيصل الثقة بالبحيمل 

  .ه وضوح احلقيتوقف عليمما  شهود وما أشبهق امليله تفر أن ماك، هيحقاق احلق علإتوقف يث يح، كذل

نة يقامة البإر بعد كولو التمس املن(: قال العالمة، ه عبارة القواعديما محل على ويف اجلواهر محله عل

لزم ي املدعي مع الشهادة مل نيمير كولو التمس املن، هيلإب يجأاالستحقاق ى حالف املدعي علإه يعل

   .ىتهنا )جابتهإ

ل يحالف دلاإل التماس إذ ،ة منهءالرباى ن بعد دعويالدى  احللف علاألولد يف يري  أننكمي: قال

 فقد ،ني اجلملتنيفع التناقض بري لكذلى الم القواعد علكن محل كأم وإن نهأ برينت خبأن كل، كذلى عل

ان ك اإثبا إىل قين له طريكمل إذا  فإنه ،ةءالربا يدعير كن املنكل عطاه مائةأشهد الشهود بأن املدعي ي

  . عن مثل هذا احلمل أىبية ي الروا إالّ أن إطالق،يستحلف املدعي أن له

بعض ى ة عليعدم لزوم احللف مع الشاهد البد من محل الرواى  علمجاعواإلبعد النص  نعم

م يقيعن الرجل  )عليه السالم(جعفر  أبا سألت: قال حممد بن مسلم، رناهكا ما ذأقرولعل ، احملامل

  .ال: )عليه السالم(قال ، ستحلفي أن هيحقه هل على  علنةيالب

  . )١(ك مثل ذل)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، العباس أبو ىورو

ى نة عليذا أقام الرجل البإ:  قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، العباس أيب عن ى،خرأة يويف روا

  ذي ه الي علنة فرديقم البين مل إف، نيميه يس عليحقه فل

                                                

. ١ حمكيفية احلك ٨ الباب ١٧٧ ص١٨ ج:وسائل الشيعة )١(
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   .)١(لف فال حق لهحي أن  أىبنإف، نيميه اليعلى ادع

  . اتيها من الرواريغإىل 

نة يلزم البيث ينعم قد عرفت بعض مواضع االستثناء ح، الم حول هذه املسألةكوقد تقدم ال

  .  معاًنيميوال

  

                                                

  . ٢ ح كيفية احلكم٨ الباب ١٨ج: ل الشيعةوسائ )١(
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  ))ذكر التفاصيل يف دعوى القتل((

ورمبا ، هرياح وال غكشف يف النكال إىل ىوال تفتقر صحة الدعو(: قال يف الشرائع ):٦ مسألة(

   .ىانته )كستدرين فائته ال إالقتل فى  يف دعوكذل إىل افتقرت

، هيه علي بقسممجاعويف اجلواهر اإل، هياملبسوط عدم اخلالف ف يكحمى فقد ادع منه أما املستثىن

 ث نسب اخلالفيح ، عدم اخلالفأيضاً كظهر من املساليبل ، صحابافة األك إىل ويف املستند نسبته

  . ك عدم لزوم ذلأصالة و،دي بعد عدم وجود املقدلة األإطالقروه كما ذى دل عليو، بعض العامةإىل 

 د وفائته الي بأن أمره شدكواستدلوا لذل، اج يف القتلي واحد االحترير غكفقد ذ وأما املستثىن

 لسبب ،هريمع غ أو  قتله وحده،بيتسببال أو  باملباشرةأً،خط أو قتل عمداً أنه هل ركذي أن بدفال، كدري

  .بدون سبب أو شرعي

، رسال املسلماتإه ريوأرسله املستند وغ، كذلى عنه االتفاق عل يكما حياملبسوط فى وقد ادع

، )ليتفاء يف القتل بعدم التفصك االقرباأل( :تاب القصاصك بل قال يف، ن ظاهر الشرائع هنا الترددكل

ر كنصاف عدم خلو لزوم ذاإل(: وقال يف اجلواهر، أيضاًاج يا عدم االحتمهريلي وغيبدروعن الدروس واأل

 انيخصوصاً مع العذر من نس،  املزبور باقتضائه بطالن دم املسلممجاعتم اإليمل  إذ ،شكالالسبب عن اإل

   .ىانته )اشتباه وحنومهاأو 

  .دييصلح للتقي ال كوذل، ديمر الدم شدأما إو،  املقطوع العدممجاعما اإلإل يالدل ألن كوذل

 ملا دل ،ون يف الزنا أشديك أن بل الالزم، سباب وهو موجود يف مجلة من املواضعوأما اختالف األ

 عاملاً حبرمة ، حمصنريغ أو  حمصناً،راهكإب أو زنا بعمدنه إ سأل هلي أن فالالزم، أشد من القتل أنه ىعل

  . ك ذلريغ إىل ، حمرمريغ  مع حمرم أو،جاهالً أو الزنا
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ب يمنا ترتإو، حناء القتلأ نياجلامع ب يلكم الكه احلي وترتب عل،القتل مسع منهى  ادعفإذاه يوعل

لي كم كان له حكن إ هريفحاله حال غ، ال فالإ و،ر رتبكن ذإف، لير التفصكذ إىل ات حباجةياخلصوص

  .ك ذلريرث وغ واجلراح واإلكما يف امللك، اتير اخلصوصكذى توقف عل وإالّ رتب

 باختالف كواستدلوا لذل، أيضاًاح كشف يف النكال إىل اجي االحتنير بعض املخالفكذوقد 

، ليكم الك رتب احلك ذلري الدوام واملتعة وغنيعياح ومل كالنى  ادعفإذا ،ه ما تقدميوف، اتياخلصوص

  . ه ما تقدميواحتمال اللزوم يف املقام لشدة أمر الفروج ف

 عدم نيق للطرفحي وال ،شفكصاء يف الللقاضي االستق أن اتيتاب اجلناك رنا يفكقد ذ نعم

ال ؤبالس إالّ انيحن يف بعض األكميال   ماكوذل، شف احلق ورد احلقوقكالقاضي وضع ل ألن ،جابةاإل

 ،ن ذهبوا بوالد الرجل وقتلوهيالذك ،ايمن القضا  يف مجلة)عليه السالم( علي ده استفساريؤيو، والفحص

 ك بل مثل ذل،ك ذلريغ إىل ،مانات عنده وضع األ)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللاى ن ادعوا عليالذكو

  . )هم السالميعل(اء ينبعن بعض األكى ح

  .مهارياح وغك القتل والننيه بيه فال فرق فيوعل

 مل فإذا،  ثبت القتلأخط أو عمد أنه نيعيوأقام الشاهد ومل ه يقاتل أب أنه ى ادعفإذا ما تقدمى وعل

ثبت العمد يث مل يوح، ل يف العمدد وب، وشبههأا أصل يف اخلط أل،ةيخذت منه الدأ ظهر وجه القتلي

  .كوكد زائد مشيالعمد ق ألن ،ةيالد إىل وصلت النوبة

ولو ، نيمياح لزمه الكر النكنأولو ، احكالنى  يف صحة دعوىفكهذا زوجي : ذا قالت املرأةإو

  .االختالف املتقدمى بعد رد احللف عل أو ولكه مبجرد النيعل يل قضكن

  د ياملتعة ق ألن ، الدواماألصلف وإالّ ،ر الدوام واملتعة فهوكذا ذإو
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  . ر يف العقد الزمان انقلب دائماًكذيمل  إذا  ولذا، عدمهااألصلزائد ف

 إذا  والنفقة واجبة،فالالزم املثلى املسم أنه ظهريذا مل إو، ه هلا مع الدخولؤعطاإوأما املهر فالالزم 

 من ك ذلريغ إىل ،ر الدوام واملتعةك بدون ذأيضاًا زوجيت ثبت إ: ولو قال، ت النشوز واملتعةثبيمل 

  . احكتاب النكورة يف ك املذحكاماأل

ذا كو، هكسأل عن سبب ملي ومل ،ر عن احللفكول املنكبن أو ي ثبت بالشهودكهذا مل: ولو قال

  . هذا وقف علي: لو قال

  



١٢٦

  

  ))وىيف الدعوالظهور الصراحة ((

ملا  ية يف استحقاق املدعحيون صريك أن ىشترط يف مساع الدعوي(: قال يف املستند ):٧ مسألة(

مل  سمع مايعشرة مل  أقرض مين أو غصب داري أو عيتيضى رشتا أنه ىفلو ادع( :قال أن إىل) هيدعي

 ،ابتاع بعده  أو،غصب ورد أو ،الثمنى دأوى ون اشتريكن  أ جلواز،نصرح باستحقاقه اآليدها مبا يقي

 فإنه ،سمعيصرح باحلق ي ولو ضم معه ما ،حقى وجب دعوي ال ي الدعاوكفمجرد تل، داهأقرض وأأو 

به فهو ى  مطالبة املدعكضم مع ذل أما لو، املفروض ألنه طلبهياستحقاق شيء وال  يدعي بدون الضم ال

   .ىانته )سمعياالستحقاق فى دعو

الم كظهر من يما ك ومرادهم بالصراحة الظهور العريف ،ر هذا الشرط من قبله ومن بعدهكوقد ذ

  .مجاعة منهم

سمع لعدم ي الى س بدعويوما ل ى،ون دعويك بدون الظهور ال ألنه منا اشترطوا هذا الشرطإو

  .حتقق املوضوع

املة ى ن الدعوإف، مجاليف مقابل اإل يسالظهور ل أو مرادهم بالصراحة أن من الواضحمث إن 

  . أصالًى س له ظهور يف الدعويبل مرادهم ما ل، لإشكاتسمع بال 

 أو ينإ أو ،شاةً أو ناراًيد ديطلب من زأ أو ،عمرو أو ديناراً من زيين أطلب دإ:  قالفإذاه يوعل

وقد تقدم ،  مسع دعواهكما أشبه ذل أو يوقف عل أو يك مليءهذا الشن إ  أو،ذاكد ينطلب من ز يأخ

  . كالم يف ذلكال

ى ن يف الدعويوما ظاهرك يف لزوم قراروصحة اإلى فرق يف مساع الدعو النه أ مث الظاهر

 الًك مستشك وهذا هو الذي اختاره املسال،اًإقرارن يكما مل ى كن دعويكلوال الظهور مل  ألنه ،قرارواإل

ى لو ادعنه إ :قال ما حاصله، نياألمر نيالفرق ب يعطيالمهما كظاهر حيث إن ، احملقق والعالمةى عل

 ست لهيون الثمرة لكت أن  الحتمال،له اًكوا ملكيف ح يس بصريل ألنه ،مل تسمع يه هذه مثرة خنليعل

  ا مثرة خنل أاعترف ب إذا أما، انت مثرة خنلهكوإن 
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  . له  لفالن املقركالثمرة مل أن  يفكه لظهور ذلإقرارفالن قبل 

ر يتقدى االحتمال قائم عل ألن ،إشكال لو منخي  القرارواإلى  الدعونيوالفرق ب(: كمث قال املسال

طلق عدم مساع أ رشادويف اإل، هيل عليدل الى  دون الدعوقراروالعمل بالظاهر يف اإل ،ى والدعوقراراإل

  . المهكآخر  إىل ،) معاًقرارواإلى الدعو

  .د يف فهمه الفرق من احملقق والعالمةيالشهى ل اجلواهر علكشأ: أقول

 ،همايقبل فيمل  الإو، همايان ظهور قبل فكن إ ف،نياألمر نيفرق ب اله  أن فالظاهر،حال أي ىوعل

  .ان به قائلكالفرق لو ى ل عليوال دل

 ظاهر ريفغ، صالًأس يف موقعه ي لقرارمبسألة اإلى ل مسألة الدعويين تذأهم بي املستند علإشكالأما 

بل الالزم الصراحة يف ، ست مثلهيل أو ة الظهوريفاك يف قراراإلى كهل الدعو أنه الم يفكال إذ ،الوجه

ى املدعن أ وبأس ا خصوصاً سة اليهذه مقا أن  ومن املعلوم،قرارالظهور يف اإل يفيكان ك وإن ىالدعو

مل  وإن هي على املدعإقرارى فى ك حتققت الدعوفإذا ،اًحيصر اً ظاهراً الإقرار يمبا ادعاه املدع قريه قد يعل

  . اًحي صرقرارن اإليك

من ى  والدعوقرار اإلنيفرق ب ال وأنه ،افكهما يلكالظهور يف  أن القاعدةى فمقتض، انكف كيو

 فإذا، إقرارن يكن ظهور مل يكمل  إذا كذل ك،ىن دعويكن ظهور مل يكمل  أنه إذا ماكو، هذه اجلهة

، ن هلما اآلكاملل يدعي أنه المه يفك لظهور ،عولد بقرته مس أو ع مثرة خنلهيبي أنه الطرفى على ادع

  .ق حنطتهيدق أو ع غزل قطنهيبي أنه ىادع إذا ذاكو

 ،مل تسمع دعواه يهذه مثرة خنل أن ى لو ادع:ث قالواين حياألمر نيه بريأما فرق الشرائع وغ

 ، لو قال هذا الغزل من قطن فالنكذلكوال ،  النخلة لهري مث تصري الغكتثمر النخلة يف مل أن الحتمال

  منا إقة القطن واحلنطة ويق نفس حقيالغزل والدق  ألن،ق من حنطتهيهذا الدقأو 
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 ة الي بالفرعقرار الفرع خبالف الثمرة والولد فاإلكمل يقتضي األصل ك فمل،وصاف األتريتغ

  .ىانته ،ك بامللقراراإل يتقتض

عدم الظهور ى عل فهو مبين،  بل هو عندهم من الواضحات،ه خالفاًيجد فأبل ال : بل يف اجلواهر

  . كأعم من املل يالم املدعك ألن ،الولديف الثمرة و

ة الظهور يفاكأرادوا  وإن ،هيل عليفال دلى ن أراد هؤالء لزوم الصراحة يف الدعوإ ف،انكف كيو

ق يهذا دق( و)هذه مثرة خنلي (نين فرق بيكما مل  ك،من جهة قرارواإلى  الدعونين وجه للفرق بيكمل 

لما مل كو، اًإقراران كوى ان دعوكلما حتقق الظهور ك  أنهالقاعدةى بل مقتض ى،خرأمن جهة ) حنطيت

  . اًإقرارن يكومل ى ن دعويكن ظهور مل يك

  



١٢٩

  

  ))هل التخاصم من شروط الدعوى((

ون متضمنة يك أن هايم علكواحلى شترط يف وجوب مساع الدعوي(: قال يف املستند ):٨ مسألة(

ى يل عشرة دراهم علن إ :فلو قال أحد، ظاهراًو  أاًحي صر،حنوه أو اركناإل أو ،لوقوع التخاصم والتنازع

قامة إد يرأ أو ،م مبقتضاهك منه واحلقرار طلبه ومساع اإلكد منيرأن كول، هيؤديد وهو معترف به ويز

وز جي بل ال، مكب احلجيأقر عنده مل  أو نةيمت البيقأولو مسع و، ب السماعجيم مل كنة وصدور احليالب

 وجوب القضاء ونفوذه أدلةوالختصاص ، ه خماصمةيان فكما يف ى لظهور الدعو،من باب القضاء

 المهكآخر  إىل ،)ثارهآه يترتب عليوال ، اً نافذاًي قضاًء شرعكون ذليك فال ،كذلكان كما يوظهورها ف

   .)رمحه اهللا(

  .)الختصاص: (وقوله) لظهور: (ره من قولهكه ملا ذيليقد عرفت دل: أقول

بل ، احلاضرةى الزم الدعوي  الكوذل، أهلها إىل صال احلقوقيإجل القضاء وضع ألن إ :هين فكل

 وأقوال الفقهاء دلةات األإطالقن ، فإالغائبى على ه الدعويدل عليو، مترقبةى انت الدعوكما  يف يرجي

وجه له بعد ظهور   الكد باخلصومة هنايي والتق،ب آثار القضاء مطلقاًيومساعها وترتى صحة الدعو يتعط

  . طالقاإل

، دعي جحود الغائبي أن نه البدأب(الغائب ى ر يف حبث القضاء عليره التحركما ذ أن علمينه وم

 ريغ، )تعرض جحوده احتمل السماع وعدمهيمل   ولو،خذ املالأل إالّ نتهيسمع بينه معترف مل  أفلو أقر

منا إو، األمرله بكيو أو هيول أو نائبه أو هيعلى علم املدعيمل  إذا ومن الواضح صحة التقاضي، ظاهر الوجه

  . ادعاء عدم العلم أو قراراإل أو اركنولذا جلعوا اجلواب اإل، قوله القاضييم ملا يهو تسل

بل املوارد اخلاصة ى  النص والفتوإطالقبل ، وركظهر وجه للشرط املذيفلم ، انكف كيو

  . هما تدفعهيورة فكاملذ
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١٣١

  

  فصل

  احلق إىل يف التوصل

  

  ))احلق وأقسامه((

ون يك وقد ،عم حلق العقوبةاأل ون باملعىنيك وقد ،عم عقوبةاأل ون احلق باملعىنيكقد  ):١ ةمسأل(

  .مهاريون غيك وقد ،ماالً

صلى اهللا عليه (مثل ساب النيب ، مكاحلا إىل ون من دون حاجةيك فهو قد ،ان عقوبةك إذا أما

ل املدافع عن نفسه وماله وعرضه ومث ،دىنفاأل دىنقتله األيث ورد يح، )هم السالميعل(ئمة  واأل)وآله

 ريغ إىل ،دارهى شرف عليمن  يرميومثل من ، قتل زوجته والزاين ايومثل من ، واملدافع عن مسلم

  .مكاحلا إىل ه للرجوعيف معىن بل ال ،اتيتاب اجلناك رناه يفك مما ذكذل

 واملقنعة ففي موضع من املبسوط واخلالف، القصاص والقذفك ،مكاحلا إىل ون حباجةيكوقد 

ة ال يفاكبل عن ال، مكاحلا إىل اج الرفعي احت:هري وغكويف قضاء املسال، والقواعد ايفكواملهذب وال

  .هي علمجاعوعن اخلالف اإل، ة بال خالفيوعن الغن، ه خالفاًيعرف فأ

ه يما تقتضى م علكفة احلايه وظءفاين استوأل، هإثباتاط يف ي بعظم خطره واالحتكواستدل لذل

  . وزجر الناساسةيالس

فَقَد جعلْنا ﴿: أي يف قوله سبحانه) طان للويلسل الن إطالقإ( : قال، اجلواهركل يف ذلكن أشكل

  وتسلط ( ،)١(﴾ِلوِليِه سلْطاناً

                                                

  . ٣٣ اآلية :سراءاإلسورة  )١(



١٣٢

ة يم مع فرض معلومكاحلا إىل عدم اعتبار الرفع يقتضي ك ذلريفاء حقوقها وغياستى الناس عل

  .)١()مكخصوص احلا المباشرته  قتضيينه أما ك،  اخلصمإقرارو احلال

ث يح، بل وظاهر الشرائع، من املبسوط والنافععن موضع  يك ما حكوقد تبع اجلواهر يف ذل

 ك ونسبه يف قصاص املسال،ل عامتهميبل ق، ني املتأخرأكثر و،هيحد قولأوالعالمة يف  ،جعل التوقف أوىل

  .اًحيختاره املستند صرا و،كثراألإىل 

  . ره املشهورك الذي ذكذلى لت علالنصوص دن إ :هيوف

م يقيمن : )عليه السالم(  أبا عبد اهللا سألت: قال،اثيب عن حفص بن غيه والتهذيالفقى فقد رو

  . )٢(مكه احليلإمن  إىل قامة احلدودإ: فقال ،القاضي أو احلدود السلطان

ئمة أوهم ، ن قبل اهللا املنصوب مسالمسلطان اإل إىل قامة احلدود فهوإفأما :  قالة، املقنعىورو

 إىل هيضوا النظر فووقد ف، امكواحل ءااألمر من كومن نصبوه لذل، )عليهم السالم(من آل حممد ى اهلد

  . )٣(انكمعتهم مع اإليفقهاء ش

 م وال احلدود وال اجلمعةكصلح احلي ال:  قال)عليه السالم( إىل علي  بسنده،اتيويف خرب اجلعفر

  .مامإبإالّ 

  . )٤(مام عدلإب: قال إالّ أنه  مثلهوعن الدعائم

 ذاإم وك، جهاد عدوم بالءكرتل بينتم فعلتموهن مل أن إ ثالثة: قالنه إ ،)عليه السالم( علي وعن

  وا كمل تتر وما، ها بالعدليموا فكم فحكم حدودكئمتأ إىل رفعتم

                                                

.٣٨٧ ص٤٠ج: جواهر الكالم )١(

  . ١ ح٢٨تاب احلدود الباب ك ٣٣٨ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٢ ح٢٨تاب احلدود الباب ك ٣٣٨ص ١٨ج: الوسائل )٣(

. ٢ ح٢٣ الباب ٢٠٧ ص٣ ج: الوسائلكمستدر )٤(
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   .)١(اجلهاد

  .أيضاًاحلد شامل للقصاص  أن ومن املعلوم، ك ذلريغإىل 

عدم ى ذهاب املشهور بل قد عرفت دعو إالّ أن ،ف السنديان بعضها ضعك وإن اتياوالرو

  . تهاياف يف حجكاخلالف 

  . ظاهر الوجهريغ، ك القصاص وحنو ذلأدلةات إطالقاج بياالستدالل لعدم االحت أن ظهري كوبذل

  

  )) يف يد شخصهإذا كان عني مال((

د يناً يف يانت دعواه عكمن (: فقد قال يف الشرائع، ان احلق ماالًك إذا أما، له يف العقوبةكهذا 

   .ىانته )مكذن احلاإ ىلإفتقر ي فله انتزاعها ولو قهراً مامل تثر فتنة وال إنسان

 ،ف عن احلق لهكحد وجوب ال إىل مل تصل  ماتثار وإن بل(: ه يف اجلواهر بقولهيوعلق عل

 العلم من مذاق الشارع بعدم جواز ىدعون كميه من الفساد الذي ريموال وغنفس واأللترتب تلف األ

   .ىانته )ان مباحاً يف نفسهك وإن ،كه ذليترتب عليفعل ما 

 أم ذالً باميون الغريك أن ماإل حال ى كوعل، نيد  أونيما عإاملال  ألن :أربعصور املسألة : أقول

  . ال

  

  ))إذا كان املال عينا والغرمي باذالً((

ل ي لعدم الدل،ذنهإخذ بدون والظاهر جواز األ،  باذل بدون نزاعميناً والغريان عك إذا ما: األولف

  . أمواهلمى  بعد تسلط الناس عل،ذنم واإلكاحلا إىل اجياالحتى عل

يف جهة  ري خمميالغر ألن ،نئذي حميذن الغرإخذ بدون وز األجيوال (: قول املستند أن علميومنه 

لعموم النص املصرح بالقضاء ،  غائباًميان الغركنه لو يي تعأيضاًم كنعم للحا ،نهييبتع إالّ نيتعيالقضاء فال 

   .ىانته )عن الغائب

                                                

. ١ ح٢٣ الباب ٢٠٧ ص٣ ج: الوسائلكمستدر )١(



١٣٤

ولذا جرت ، )١(أمواهلمى منع تسلط الناس على  علالًيون دليك  ال)ميالغرألن ( :قوله إذ ، تامريغ

  .كحنو ذل أو ن الطرف حاضراًيكمل  ا أرادوها يف ماإذأخذ الناس أمواهلم ى ة علريالس

 املال املطلوب(: بعد أسطر من العبارة السابقة قالنه إحيث ، وقع سهو يف عبارة املستندهذا ولعله 

،  مشروعرياب أمر غكمشقة وال ارت أو من دون فتنة هأخذى  قادراً علكان املالكن إف ناًيان عكن إ

 ،اًإمجاع ، رفعريخذ من غاأل جاز له ،كحنو ذل أو قب جدارهثو، ذنهإدخول دار الغاصب بدون ك

  .فتأمل ،ىانته )٢()ولألصل األصلوتسلط الناس ولالستصحاب 

  

  ))إذا كان املال عينا والغرمي غري باذل((

أيت يما س األوىلده بيؤيما ك، أيت يف املقامي السابقة دلةواأل،  باذلري غميناً والغريان عكما : ةيالثان

  .المها حمرمانك إذ ،مكاحلا إىل وم الرجوعفالظاهر لز رماًاستلزم حم أو أثار فتنة إذا ماأ، يف باب املقاصة

التخاصم  إذ ، ظاهر الوجهريم غكاحلا إىل اجيوما تقدم عن اجلواهر من االستدالل لعدم االحت

 كحنو ذل أو سر قفلهكق ثوبه وي والفتنة مثلها دخول دار الغاصب ومتز،كصل بذلحيقه ح و،مباح

  . جوازهاى ل عليدل حمرمات ال

، القاعدةى  حمرماً يف نفسه هو مقتضكره الشرائع بدون لزوم ذلكالذي ذ ينعم االنتزاع القهر

 ظاهر من ريغ، )كحنو ذل أو سر قفلك أو ق ثوبياستلزم ضرراً بتمزوإن ( :قحام اجلواهر يف شرحهإو

نفس استلزم فتنة بتلف األ إذا خذ لعدم جواز األ،ما استدل به اجلواهر إىل وال حاجة، الم احملققك

 إذ ،موالنفس واألرمبا حصل من االختالف تلف األنه إ ع الوقفيه مبا ورد من قوله يف بريوغموال واأل

  . مكاحلا إىل ل ماله بالرفعين حتصكمأ إذا ماياا فك فال وجه الرت، حرام يف نفسهاكالفتنة ولو دون ذل

                                                

. ٢٧٢ ص٢ ج:البحار )١(

.٤٥٠ ص١٧ج: مستند الشيعة )٢(



١٣٥

  : نيالم يف فرعكالى بقي، نعم

 أن كعلم املاليمل  إذا ماك، مشتبهاً أو اًكشتران مكن كل، ان باذالًكناً ويان عك إذا ما: األول

  . همايأوزه ك

  .ن باذالًيك ومل األولنفس : الثاين

، ون برضامهايك أن بجيفراز اإل إذ ،ينيالتع أو فرازم لإلكاحلا أو إىل هيلإوالظاهر لزوم الرجوع 

 حضر فإذا، حدمهاأأخذ يف كيوزه كهما يعلم أيمل  أنه إذا ماك، مكأجربه احلا وإالّ ،فهو ين رضإف

 األمران ممتنعاً فصل ك وإن ،حدمهاأل واحد منهما كا بأخذ يتراض وإالّ اآلخرعطاه أحدمها أوعرف 

  . املمتنع ويل ألنه مكاحلا

  

  ))إذا كان املال ديناً والغرمي باذالً((

ره كما ذكزاعه بانت يستقل املدعيويف هذا احلال مل ،  مقراً باذالًميان الغركناً ويون ديك أن :الثالثة

بل ، ه ملرض وحنوهيلإن الوصول كتمي ان الك إذا مكفمن احلا وإالّ ،ن منهكمتن إ ذنهإبل الالزم ، الشرائع

  .شكالوعدم اإل هيعدم اخلالف فى يف اجلواهر دعو

 نه الييفبدون تع، مواله شاءأ أي  احلق يفيني له تعميالغر ألن ،صح له االستقالل باالنتزاعي منا الإو

  . نييف مال خاص من أموال املد يلعه املدعجيف كي ف،ني الدنيتعي

 كاملرجع يف ذل أن ح القواعديوصر فظاهر مفهوم الشرائع،  باذلري مقراً غميان الغرك إذا أما

، هاري وغدلة ما تسمعه من األإطالقل بكشيوقد (: ث قاليخالفاً للجواهر ح، م دون الطالبكاحلا

   .ىانته )مك املماطل يف احلنينه وبي بكيف املسالى حد الذي ساوخصوصاً مع القول به يف اجلا

 ينيصحة تعى ل علين دليكامتنع مل  فإن ،نيفعل املد إىل  حباجةنين يف العي الدينيتعن إ :هيوف

ن كل،  املقاصة إالّ أخبارس يف املقاميول، املمتنع م ويلكواحلا، نهيي بتعيني عدم التعاألصلف، الطالب

  ان الطرف كا  إذظاهرها ما



١٣٦

  . كره املسالكما ذكن ياألمرباستواء  قالي إالّ أن اللهم، هريخرب هند وغك، ممتنعاً

  

  ))إذا كان املال ديناً والغرمي جاحد((

  : وله قسمان،  جاحداًميان الغركناً ويون املال ديك أن :الرابعة

  .مك حقه عند احلاإثباتنه كمينة يون له بكت أن :األول

، ة واختاره احملققيب والنهايما عن املبسوط واخلالف والتهذك، جواز املقاصة ألولا، ه قوالنيوف

  .كثراأل إىل هرياشف اللثام وغ كيكونسبه حم

  .والفخر يب عن النافع واآلكذل يكوح، مكمبراجعة احلا إالّ نكمي نه الأخالفاً ملن قال ب

  .املقامشمل يها حيث إن إطالق، ات االقتصاصيوروا اتيآ باألولاستدل 

 ،ن ممتنعاًيان املدك إذا مكاحلا أو ،نيبفعل املد إالّ نيتعي ن اليالدحيث إن ، األصلبالثاين واستدل 

  . ن بواسطتهاي الدإثباتن كنة املميات خاصة بصورة عدم وجود البيات والروايواآل صللأل

  .قرب هو األكثر فقول األ،أيتيما سك، طالقظهر اإلاأل: أقول

 أو ،نةيان من باب عدم البكسواء ،  بسببهاثباتنه اإلكمينة يون له بكت الن  أ:القسم الثاين

 كان ذلك أو ،ثباتنه اإلكمي ن الكل ان التوصلكمإ أو ،مكاحلا إىل ان التوصلكمعدم إوجودها مع 

  . من الصورك ذلريغ إىل ،االنتزاع منهى م قادراً علكن احلاكميمل  أو ،تضرر بسببهايمدة  إىل حباجة

ه يويف اجلواهر بال خالف ف، ةيفاكما عن الكعرف يه يبل ال خالف ف، له القاصة أن شهورفامل

  .مهارياين وغيشتواختاره املستند واآل، هيه علي بقسممجاعبل اإل، عندنا

 علَيكُم فَاعتدوا علَيِه ِبِمثِْل ما  فَمِن اعتدى﴿: قوله سبحانهك، اصقات التيات ورواي آلكوذل

  :  وقوله سبحانه،)١(﴾ علَيكُم ىاعتد

                                                

  . ١٩٤ اآلية :سورة البقرة )١(



١٣٧

﴿اوِقصاص ماتر١(﴾لْح(،ِبه﴿:  وقوله سبحانه متوِقبوا ِبِمثِْل ما عفَعاِقب﴾)٢(ِ .  

ن يف كل، ذا يف اجلواهرك ،)٣(ل عقوبته وعرضهحي الواجد يلّ: )صلى اهللا عليه وآله(وقوله 

والعرض جاز   جازت العقوبةفإذا، ضه وعقوبتهل عرحين ي الواجد بالديل :الوسائل يف أبواب القرض

ى عل ، وسلم هلند)صلى اهللا عليه وآله(وما قاله الرسول ، داخل يف العقوبة أنه  أو،ق أوىليخذ بطراأل

 )صلى اهللا عليه وآله(ت عنده كث اشتيح،  باملعروفك وولديكفيكخذي ما  :مارواه اخلاصة والعامة

. )٤(ولدهاى علها ويان عليسف أيب نفاقإعن عدم 

ن يرجل الدى ون له عليكعن رجل  )عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت :ل بن دراجيوخرب مج

  . )٥(نعم: )عليه السالم(قال  ،كعلم اجلاحد بذليمل  وإن أخذهي أ،ظفر من ماله بقدر جحدهيجحده فيف

ون كالسلطان فتخالط أين إ: )عليه السالم(ى يب احلسن موسقلت أل، نيحة داود بن زريوصح

فقال  ،خذهآ أن يفل، قع هلم عندي املالي مث ،أخذوايبعثون فيوالدابة الفارهة ، أخذواية فياجلارى عند

  . )٦(هي وال تزد علكخذ مثل ذل: )عليه السالم(

فأخذوا مين   إيلرمبا أرسلوافعلل قوماً أين إ: )عليه السالم(يب احلسن قلت أل، ريبحة ابن زيوصح

  دور هلم املال ي مث ،فذهبوا ما مين، ة والدابةياجلار

                                                

  . ١٩٤ اآلية :سورة البقرة )١(

  . ١٢٦اآلية : سورة النحل )٢(

. ٤ ح٨تاب القرض الباب ك ٩٠ ص١٣ ج:الوسائل )٣(

  .١٤١ ص١٠ج: سنن البيهقي. ٢٨ سطر ٣٧٠ ص٢ ج:كاملسال) ٤(

. ١٠ ح٨٣تاب التجارة الباب ك ٢٠٥ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )٥(

. ١ ح٨٣تاب التجارة الباب ك ٢٠١ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )٦(



١٣٨

 وال كخذ منهم بقدر ما أخذوا من :)عليه السالم(فقال  ،خذ منه بقدر ما أخذوا مينآعندي ف

  .)١(هيتزد عل

 يوقع له قبلن إ وز يلجي أ،هايوحلف عل ه دراهم فجحدينيعل رجل يل: قلت له، ركب أيب حيوصح

 اللهم :تقول: قال ،وما هو: قلت، المكن هلذا كنعم ول: فقال: قال ،يخذ منه بقدر حقآ أن دراهم

  . )٢(ئاًيه شيان مايل الذي أخذ مين مل أزد علكمنا أخذته مإو، انةًيخذه ظلماً وال خآال 

ناً وهو يون أميكنفسه بأن  إىل اءحيأنه لإلكو، ريسي يرين له نفس الدعاء بتغين آخريويف خرب

عدم ى  علمجاعل اإلين حتصكمي : بل يف اجلواهر،روا وجوبهكذيذا مل ول، س بواجبيمستحب ول

  . انيا يف مقام البأ عنه مع اآلخرات يعدم الوجوب خلو الرواى دل عليو، الوجوب

 ومن ،صدقيمن حلف باهللا فل : قال)صلى اهللا عليه وآله(عن النيب ، أما ما رواه الصدوق يف املقنع

جحد رجل  وإن ،ئاًيتأخذ ممن حلفته ش أن كس لي ول،س من اهللايرض فليومن مل ، ضريحلف له فل

خذ آين مل إاللهم : وتقول، كعنحبسه ومقدار ما ، كحق إالّ  مال فال تأخذ منهك مث وقع له عندكحق

 أن كما أخذت فجائز لى  علكن استحلفإف، ان حقيكين أخذته مكول،  وال ظلماًانةًيما أخذت منه خ

  . )٣(مةلكقلت هذه ال إذا حتلف

ات ينة الرواياالستحباب بقرى  بل هو حممول عل،زجيث لو ال القول مل يال مفهوم له حب أن فالظاهر

  . املتقدمة

                                                

. ٦١ ص٢ ج:هالفقي )١(

. ٤ ح٨٣تاب التجارة الباب ك ٢٠٣ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )٢(

. ١ حتسب بهك مما ي٦٧ الباب ٤٥٥ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٣(



١٣٩

ن ين حلفاً مبوازيكمل  إذا ماى مل علحي أن فالالزم، ن حلفإو خذأما ما تقدم من جواز األ

ن القضاء يف الذي صدر مبوازاحلل أن قد تقدم إذ ،م وبعد االستحالفكونه عند احلاكمثل ، القضاء

  .سقط احلقي

  

  ))التقاص يف املثلي والقيمي((

 ياملثل ي فف،نكأمن إ قتص من ماله بقدر ومثل مالهي أنه ى النص والفتوإطالقمث الظاهر من 

لزم  يميوالق ين االقتصاص من املثلكاً وأميان ماله مثلك فإذا، مةيقتص بالقيمي يوبالق، قتص باملثلي

   .يميس يف القكلعوبا ،ياملثل

غصب داره وحصل  إذا ماك ،صل املوافقحيمل  إذا  املوافقري يف جواز االقتصاص بغإشكال ال، نعم

ان ك وإن ،لزمأ قرباأل أن  والظاهرداره،ى غصب درامهه وحصل عل إذا سك بالعكذلكو، درامههى عل

، اً يف اصطالحهميميان قك  وإن،أخذ عوض مالهي فإنه غنمى سرق غنمه فحصل له عل مثالً ،يس مبثليل

   .تاب التجارةك  يفكل ذليرنا تفصكوقد ذ

ونه مائة كفلو غصب ماله وقت ، مة يف وقت االقتصاصيؤخذ بالق ييميالق أن  يفإشكالال مث إنه 

 ياملثل أن  يفإشكالما ال ك، ترتل إذا مايس فكوبالع، نيتائ وهو موجود أخذ منيتائمى سوين واآل

  . والترتل يالترق إىل  نظرريمن غ ؤخذ باملثل حاالًي

 ، من املالأكثر أو ة للنقد أقل من املاليمة الشرائيون القك يف زمان نار مثالًيأخذ منه مائة د إذا أما

الحظ النقد نفسه يف حال االقتصاص ي فهل ،ن بعشرةاآل أو ن بألفانت الدار سابقاً مبائة واآلكبأن 

 ظواهر ،احتماالن ،ويف الثاين عشرة، لفاًأأخذ ي األول ي فف،ةيرائمة الشيالحظ القي أو ،أخذ منه مائةيف

مة يعلون االعتبار بالقجين علماء االقتصاد كل، ات مالحظة النقد نفسهيبل وظواهر الروا لمات الفقهاءك

   وإن والظاهر، مهاريجور والربا وغالة يف األيوهذه املسألة س، ةيالشرائ



١٤٠

  . واهللا العامل،  وجهاً معتداً بهأيضاً للثايناألول إالّ أن ان ك

وقد ، مهاريون غيكوقد  ،ماالًون يكوقد ، ون عقوبةيكاحلق قد  أن ول الفصلأقد تقدم يف مث إنه 

  .نياألولن ياألمرالم يف كسبق ال

ة والطالق وحق الشفعة ية والوصايالزوجكمها ريان احلق غك إذا  الثالث وهو مااألمرما أ

راجع يان جاحداً فهل ك أو ،علمأال  قولي أو طلنه مماكان الطرف مقراً لك فإذا، ارات وحنوهايواخل

 ،داًيتقل أو علم بأنه حقه اجتهاداًيان ذو احلق ك إذا ،كخذ احلق بدون ذلأوز جي أو ،مكبشأنه احلا

  . احتماالن

ق ها واستقالل ذي احليم فكذن احلاإعدم وجوب املرافعة وى  علمجاعالظاهر اإل(: قال يف املستند

 كرجوع بعض ذل إىل مضافاً، عن املعارض باملرة يلا اخلاألصل ومجاع لظاهر اإل،انكمفائه مع اإلييف است

   .ىانته )ار فتأملياخلكاملال إىل 

  بل املستند بنفسه،مجاعاإلى ن دعوكميف كي ف، هلذه املسألةالم بعضهم تعرضاًكيف  مل أر: أقول

 ورجوع ،س مطلقاًي لاألصلو،  عن أحد مع عادته النقلكنقل ذليفلم مجاع وإالّ نه استظهر اإلأك

  .ىان أخص من املدعكحاً يان صحكن إ ليفالدل، عموم له املال ال إىل البعض

انت له ك إذا ماك، خذطل حق له األنه مماكل ان الطرف مقراًكن إنه إ :قالي أن ينبغيوالذي 

  .طاعة اإلأدلةات طالقالقوة إلوز له أخذها بجي فإنه ،ا حقهأزوجة فارقته وهي تعترف ب

 ة ملدالًكيان وك إذا كذلكو، م املال لهياطل يف تسلمينه ك ل،نت وصيأ: قال الوارث ا إذكذلكو

  . ك ذلريغ إىل ،طلقهاي فإنه كواعترف بذل، ها النفقةيلإوصل يمل  إذا يف طالق بنته  سنة مثالًنيمخس

  ان ك إذا خصوصاً، جاحدو  أ،ال أعلم: ن قالأ بن الطرف مقراًيكمل  إذا أما



١٤١

زعمه حقاً يما ى عل ستويلي أن احلق يق ملدعحيفبأي وجه ، دهيتقل أو اجتهاده إىل جحده مستنداً

  .له

 ما تقدمك، مور القضاء تشمل أمثال هذه األأدلةات  أن إطالقوقد تقدم يف بعض املباحث السابقة

  . لقاضي خبالفهمااى قض إذا د يف ماياالجتهاد والتقلى القضاء مقدم علأن 

  



١٤٢

  

  ))هل جيوز التقاص من الوديعة((

  : احتماالن ،ق له االقتصاص منهحي فهل ،عة عند صاحب احلقيان املال ودكلو  ):٢ مسألة(

ب والسرائر يهذا التهذ إىل وقد ذهب، ولبعض النصوص اخلاصة، دلة األطالقله احلق إلن إ :األول

، كت واملسالكح والنيوالتنقى مرير وشرح الشرائع للصيتحر والرشادوالشرائع والنافع واملختلف واإل

ن ي املتأخركثرذا يف املستند ووفاقاً ألك، ني املتأخرأكثره يعلن إ ايةفك بل عن ال،ما نقل عن بعضهمك

  . ما يف اجلواهرك

دري والطربسي وابن كي والتقي واحلليب وال،تبهك أكثرما عن الصدوق يف ك، حق له ال أن :الثاين

 بعدنه إ بل عن ابن زهرة، نياملتأخر يووافقهم بعض متأخر، خيالش إىل ريالتحر يكونسبه يف حم، زهرة

  . ات املشهوريتقاوم روا ة اليت اليتات اآليلهم بعض الروايودل، هي علمجاعاإلى باملنع ادع أفىتأن 

ة من  مجل،ات السابقةيات والرواي اآلإطالق إىل ضافةاملشهور باإلى دل عليف، انكف كيو

رآه يف رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد  شهاباً مان إ :ح البقباقي مثل صح،ات اخلاصةيالروا

:  قال،شهاب ىبأ ف،كلف الذي أخذ منان األكخذها م: فقلت له :العباس أبو قال،  ألف درهمكذل

 أن با أنا فأحأم: )عليه السالم(فقال ،  لهكر ذلك فذ)عليه السالم(  أيب عبد اهللاىفدخل شهاب عل

  . وحتلف تأخذ

  . ه قبل الرجل شيءيس عليل أنه لفحي أن املراد أن الظاهر: أقول

ة مث وقع يجار أو  ماالًرجل غصب رجالً :)عليه السالم(ه يلإتب ك:  قال،مانيسل علي بن وخرب

 عليه(تب كف ،ه أم اليل له حبسه علحيأ، غصبه أو قرض مثل ما خانه أو عةيعنده مال بسبب ود

  ، ان بقدر حقهكن إ كل له ذلحي، نعم: )السالم



١٤٣

  . )١( اهللاشاء إنه يلإسلم الباقي يه ويان علكأخذ منه ما ي فأكثران كن إو

سأله ي )عليه السالم(جعفر  إىل أيب تبك كاملل بن عبدى موسن إ :ميبراهإسحاق بن إ رببل وخ

وقد ،  املال يف الوجه الذي أمر بهكف ذلنه صركميفلم ، صرفه يف وجوه الربي له ماالًيلإعن رجل دفع 

: )عليه السالم(تب كف ،هيأرده عل أو أقبض مايل أن وز يلجي فسأله هل ،ه مال بقدر هذا املاليان له علك

كدي مما يف كقبض مالا)٢(.  

عليه (  أيب عبد اهللانت عندك:  قال،ساريل بن يله خبرب ابن أخ الفضفقد استدل : أما القول الثاين

مات  ابينن إ :فقال ،عماذا:  فقلت،سألها :فقالت ،هايلإ القوم أقربنت ك ودخلت امرأة و)مالسال

 ،كفأخربه بذل خذ منه بقدر ما أتلف مينآ أن يه فلي فأودعنمث أفاد ماالً، د أخي فأتلفهي يف  ماالًكوتر

وال ختن من ، كنتمئامن  إىل مانةد األأ: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : )عليه السالم(فقال 

  . )٣(كخان

ه يابرين علكعن رجل وقع يل عنده مال ف )عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت، مان بن خالديوخرب سل

قال  ،ما صنعكه يحلف علأ و،ان مايل الذي أخذه وجحدهكخذه ملآ مث وقع له عندي مال ف،وحلف

  . )٤(هيلته عبما عيوال تدخل ف ،ختنه فال كخانن إ :)عليه السالم(

  الرجل : قلت له، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، ة بن عماريح معاويوصح

                                                

. ٩ حتاب التجارةك من ٨٣ الباب ٢٠٤ ص١٢ ج:الوسائل )١(

. ٨ حتاب التجارةك من ٨٣الباب  ٢٠٤ ص١٢ ج:الوسائل )٢(

. ٣ حتاب التجارةك من ٨٣ الباب ٢٠٤ ص١٢ ج:الوسائل )٣(

. ٧ حتاب التجارةك من ٨٣ الباب ٢٠٤ ص١٢ ج:الوسائل )٤(



١٤٤

ال، : )عليه السالم(قال  ،عنده خذ مايلآ أن يلأ ستودعين ماالًيه مث يجحد فيه حق فيون يل عليك

  . )١(انةيهذه اخل

  عن اجلواب)يه السالمعل( اإلمامضراب إن إف، شعاراإلى ها سويس فيل األوىلة يالروا أن ىفخيوال 

 انكولعله ، حيان له حمذور يف اجلواب الصركشعر بأنه ي )صلى اهللا عليه وآله(الم رسول اهللا كنقل إىل 

  .دن العواميمثله د أن ماك، مانةانة األيأمر خبيأنه ) عليه السالم(نقل عنه يأن 

  . حثخارجة عن حمل الب يفه، ذهب باحلقيواحللف ، حلف أنه ة ظاهرهايوالثان

  .ة املشهوريتقاوم صراحة روا نها الكنعم الثالثة هلا داللة ل

 ألنه )أحب: (ه قولهيما دل علك ،بل باستحبابه، خذ فحسبجبواز األ بعد القول اليه فال يوعل

  . عنها يالنهى د الشارع علكوقد أ، انةيان له صورة خك إذا يمنا النهإو،  عن مظلمةإنسانجناة 

 كوأراد من، كمنتئمانة ملن اأد األ: )عليه السالم(عن الصادق ، بد اهللاعل بن يمساعإففي خرب 

  . )٢( عليه السالمنيقاتل احلس أنه حة ولويالنص

 تمنينئف وقاتله لو اي بالس)عليه السالم(علي ضارب  أن اعلم :يف خرب عمار )عليه السالم(وقال 

  .)٣(مانةه األيلإت يد منه ألكمث قبلت ذل ف واستشارينيسى عل

ل عن ئسنه إ ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، رواه الدعائم  ما:هيدل عليبل ، رناهكد ما ذيؤيو

قبض منه ما ي أن هل له، ظفر له مبالي أو ستودعه ماالًيجحده مث يالرجل حق فى ون له عليكالرجل 

  وجب  إذا هيلإما دفع  إالّ منه أخذي ال ،انةيهذه خ، ال: قال ،جحده

                                                

 .١ حتاب التجارةكب به ستك من أبواب ما ي٨٣ الباب ٢٠١ ص١٢ ج:الوسائل )١(

. ٤ حتاب الوديعةك من ٢ الباب ٢٢٢ ص١٢ ج:الوسائل )٢(

. ٨ حتاب الوديعةك من ٢ الباب ٢٢٣ ص١٢ ج:الوسائل )٣(



١٤٥

  . جاز أخذه يالشرع يم القاضكن حيكمل  أنه إذا ىدل علي فإنه .)١(هيله علم كباحل

العصر وهو جالس ى وقد صل )عليه السالم(  أيب عبد اهللاىدخلت عل:  قال،رواه ابن سنان أما ما

ى أمننا علي نيبعض السالطن إ )صلى اهللا عليه وآله(بن رسول اهللا  اي: فقلت، مستقبل القبلة يف املسجد

 لو ت ثالث مراورب هذه القبلة: قال ،هميلإفنؤديها أم كم مخسيكلإدفع يس يعناها ولستوديال مواأل

  . )٢(هيلإتها يدمانة ألاألى عل يننتمئاـ  أيب قتل ألنه أطلبه بترة ينإفـ  أيب ابن ملجم قاتلأن 

ى عة علييف الشرهم إقرارن إف، عتقد اخلمسي س مال من اليداخل يف مسألة ختم ألنه ،هيفال داللة ف

  . عتقدونيما ك إالّ هميلإق لنا العمل بالنسبة حي ال أنه يقتضيأعماهلم 

 أن أمرها فتعتد عدة الشبهة مث نتزوجها حبجةن أن عته احملرمة عندنايخذ رضأ إذا وزجي ولذا ال

  . هؤجراإم صح لنا كاحلى رجي النه إحيث و، حكاملفون باألكل مكالحيث إن ، اح باطلكالن

 نيواحلس ي علتلاق ىل إمانة ولوداء األأات بوجوب يتواتر الروا عةيتاب الودك ان ففيك فكيو

  .رتبط باملقامي ال كن ذلكل، كما يف الوسائل واملستدرك، )هما السالميعل(

ط يق له التفرحيال  ألنه ،شبهأما  أو ،ماًيق أو ،اًيوص أو ،اًيان ولكقاص لو تبل الظاهر وجوب ال

  . شبهأ ومن هيعل حبق املوىل

   .ة ما تقدميما استظهرناه من استحباب التقاص يف املوارد العادى دل عليو

                                                

  . ٥ حديعةتاب الوك ٥٠٥ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )١(

. ٩ حتاب الوديعةك ٥٠٥ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٢(



١٤٦

 ،بألف درهم هود معاملة فخانيني رجل من النيوب ينيانت بك:  قال، بن الوضاحعبد اهللاة يويف روا

رباح  عندي أك فوقع له بعد ذل،ناً فاجرةيميحلف  أنه وقد علمت، فأحلفته فحلف الوايل إىل فقدمته

احلسن  إىل أيب تبتكف ،هايانت يل عنده وأحلف علكلف درهم اليت اقتص األ أن ة فأردتريثكودراهم 

لف آخذ منه األ أن ن أمرتينإف، مال يوقد وقع له عند، حلفته فحلفأقد  ينأخربته أف ،)عليه السالم(

 كنأولوال ، ظلمه فال تكان ظلمكن إ ،ئاًيتأخذ منه ش ال: تبكف ،ها فعلتيدراهم اليت حلف عل

 مبا نيمينه وقد ذهبت اليميت بي رضكنكول، كديتأخذ من حتت  أن كتمرنه فحلفته أليميت بيرض

  .)١( )عليه السالم(احلسن  أيب تابك إىل تي وانته،ئاًي فلم آخذ منه ش،هايف

  . رظ احليف مقام توهمنه إ قالي إالّ أن اللهم، االستحبابى بعد داللته علي  ال)كمرتأل(: ن قولهإف

، ةيمانة الشرعانت من نوع األك إذا ماأ، ةكيمانة املالاألى ة تدل عليات الناهيالروا أن ىفخي مث ال

  . إشكالصارت لقطة له عنده جاز بال  إذا ماك

ن من كمث مت، رمهاكنأأخذمها و إذا يف مثل زوجته وولده ال، الم يف املالكال أن الظاهر أن ماك

مها ؤان بقاك إذا جبي ف،تقاصاً عرفاًى سمي بل أخذمها ال، عة عندهيهما ودجعل إذا ماياسترجاعهما ف

  .مهاريغ أو رثاإل أو احكعنده موجباً حملرم يف باب الن

دعه  أوتابه مثكسلبه  إذا ماك،  املالنيودع عأ إذا راهة ماكالم احملرم والقائل بالكشمل يوهل 

 ته تقاصاًيبل يف تسم، أقربوالثاين ،  املالني عريغىل  إومن انصرافها، دلة األإطالق احتماالن من ،عنده

  .منع

، ات املتقدمةطالق فهل تشمله اإل،جارة وحنومهاة واإليبل العار، عةين الوضع بعنوان الوديكولو مل 

  . عيعة تشمل اجلميالود أن بعدي  ال،احتماالن

  

  ))أقسام املال املغصوب((

   ،نيد أو نيا عمإ املال الذي له عند الغاصب وحنوهمث إن 

                                                

   .٢ حمكيفية احلك من أبواب ١٠ الباب ١٨٠ ص١٨ج: وسائل الشيعة )١(



١٤٧

ة ياجلارمتوافقتني أو خمتلفتني ك ،نيع أو ما نقدإد التقاص منه يريفاملال الذي  ل حالى كوعل 

  : فللمسألة صور ،والدابة

ان النقد من جنس واحد كما ي يف جواز التقاص فإشكالوال ، نيون املاالن نقديك أن :األوىل

طلب يث يح، ناراً ودرمهاً فهذا داخل يف املختلفيدن ك إذا ماأ، نين ورقييناريد أو كنيوك مسنيذهبك

  . د التقاص منهايريناراً وعنده له دراهم ي دمنه مثالً

رها بقدر ما ي بعد تقدنينئذ من العيتقاص حي و،نيون يف ذمته نقد وعند الطالب عيك أن :ةيالثان

  . نار وعنده منه داريطلبه ألف ديان ك إذا ماك، طلبه من النقدي

،  االستفصال يف بعضهاكوتر،  السابقةدلة األإطالقمن (: ع الشرائعممازجاً  واهرقال يف اجل

 جنس ريان املال الذي له يف ذمته من غكلو  أنه ستفادية والدابة الفارهة يوخصوص نصوص اجلار

سقط يما ك ، وجحودهه بالطاطكاملالى سقط اعتبار رضيو، مة العدلياملوجود عنده جاز أخذه بالق

   .ىتهنا )١() عندناكيف شيء من ذل أجدهبال خالف ، ذانه يف متحد اجلنسئضاه واستاعتبار ر

ختلفت فلو ا، خذوم األي يف نيأخذ النقد بقدر العي ف، وعنده منه نقدنيون يف ذمته عيك أن :الثالثة

ه يف روكاالختالف الذي ذى  عل،وم التقاصيمة يار قيان املعكوم التقاص ي إىل وم الغصبي من نيم العيق

  . ما تقدمى ة للنقد عليوتأيت هنا مسألة القوة الشرائ، باب الغصب

ن إف، أيضاًأيت التقاص هنا يو، طلب منه قلماً وعنده قلم لهي مثالً، ني متوافقتنينيونا عيك أن :الرابعة

  أخذ  وإالّ ،هيلإرجعه أطلب يما ى ان له عنده زائد علك

                                                

.٣٩٤ ص٤٠ج: جواهر الكالم )١(



١٤٨

طلبها ي اليت نيقل من العأ عنده نيانت عكن إ اصبغطلب الزائد من الي و،ان بقدرهكن إ لكال

  .  منها للغاصباً من احلنطة وعنده نصف منطلبه منين أك ،منه

أيت التقاص هنا بعد ي و،تابكطلبه قلماً وله عنده ين أك ،ني متخالفتنينيونا عيك أن :اخلامسة

  . نيمة العيطلبه من قيخذ منه بقدر ما أو، هماميتقو

تاب كتاب اللمعة وعنده للغاصب كطلبه ي  مثالً، موافقنين عنده نقد وعويك أن :السادسة

نار ياً جاز أخذ الديميان قكولو ، خذه قطعاًأاً جاز ي مثلنيانت العكن إف، أيضاًنار يوبقدره د، اللمعة

 نوم،  التقاصأدلة إطالق من ،احتماالن ،نيمي أخذ العيويف الق، مةيأخذ الق يوز يف املثلجيوهل ، قطعاً

  . وجهه  لأيضاً األولان ك وإن ،أقربوالثاين ، والضرورات تقدر بقدرها، التقاص ضرورةأن 

 واالحتماالن يف ،خذ النقدأوقد ظهر مما سبق جواز ،  خمالفنيون عنده نقد وعيك أن :السابعة

  .  املخالفنيالع

طلبه ي أو ،تابكه قلم وطلبه قلماً وعنده مني مثالً،  خمالفني موافق وعنيون عنده عيك أن :الثامنة

  .ريوعنده له حنطة وشع ييف املثل حنطة

  .ففي جوازه احتماالن ما املخالفأ ،وز املثلجيث يه من السابق حيالم فكظهر اليو

ان عنده بأن صار كالنقد الذي  أو نيتلف العأان الغاصب وحنوه ك إذا لها يف ماكة يوهذه الثمان

  .ن مل تتلف بعدة اآليناً خارجيالغاصب عى ان ما للطالب علكا  إذة يف مايل الثمانك وتأيت ،يف ذمته

  .أخذ مثنها بدل حقهيعها ويبي أن وزجيما ك،  املوجودة عنده بدل حقهنيأخذ العي أن وز لهجيمث 

ان كولو ،  التقاصأدلة طالق إل،همايأأخذ من ي أن لتامها خمالفاً جازكنان يان عنده عكولو 

  ، طلبه خروفاً وله عنده بقرة وبابيان ك إذا ماك، طلبهيما  إىل حدمها قربأ



١٤٩

ة يقربن األإف،  وخشبريطلبه حنطة وله عنده شعيان ك أو ،طلبه من البابيما  إىل أقربن البقرة إف

  .الضرورات تقدر بقدرها ليان دليتوجب جر يف اجلملة ال

  .  التفاوتهيعلن أ وضامن أنه فالظاهر ع جنس الغاصب بأن باعه بأقليذا فرط يف بإو

، عه وصرفه يف جنس احلقي بنيمة وبي أخذه بالقني بصحابز عند األيتميو(: ةيفاكال يكقال يف حم

 )ع ففي الضمان قوالنين تلف قبل البإف، نه من مثنهيعه وقبض ديب توىلي أن وزجيو، ستقل باملعاوضةيو

   .ىانته

عها يبي أن جاز أو ، جبنس حقه رأساًعهايبي أن فهل الالزم، أخذ حقهيعة ليع الوديبي أن ذا أرادإو

ن أ و،أخذ اخلشبين  أوزجي فإنه ،طلبه قلماًيد وي خشب لزهعند مثالً، الظاهر الثاين ، جنس حقهريبغ

 يهب علجي ال(: ولذا قال يف اجلواهر، خذ حقهعه بالقلم أليبي أن وزجيما ك، ان حقهكنقد لتأخذ مبعه يبي

) كاملالى  ضرر علري من غكان ذلكمإى ن محله علكمي و،ضهمعن بع يكح وإن عة جبنس حقهيع الوديب

  . )١()فتأمل ل والويلكيلحظها الويمراعاة املصلحة اليت  ينبغيف (:قال أن إىل

  . والضرورات تقدر بقدرها ما عرفتكنه ضرورة وأل، ني احلقني للجمع بكلزم ذليبل : أقول

  .همايوعدم علمه بأ، ناًي وبقائه ع، الغاصبذمة إىل نهي انتقال عنيفرق ب ال أنه ظهريومما تقدم 

نان يار االطمياملع أن الظاهر، احتماالن ،وز التقاصجيفهل ، هايل علين من التحصكتمي أنه ولو ظن

ز جيوال ضرر مل  ا بدون عسريحصل علهيس أنه نأ فلو اطم، التقاصأدلةاملنصرف من  ألنه ،العريف

  .التقاص

   ري حنو حق التحج،أخذ حقاً مثل حقهي أن نكمتن إ أنه ظاهرفال، مال ه حق اليان له علكولو 

                                                

.٣٩٦ ـ ٣٩٥ ص٤٠ج: جواهر الكالم )١(



١٥٠

قدم حق يمنا إو، جاز له أخذ املال وإالّ قدم،  يف قبال حقهريأخذ منه حق حتجيه فنث غصبه ميح

  . موضع االضطرارى ن وقوفاً يف خالف القاعدة علاكم ملا تقدم من لزوم املماثلة مع اإلريالتحج

ن من كتميمل  إذا حجريأخذ حق التيون املغصوب منه املال فكي أن  وهو،سكلم الععيومنه 

  .املماثلة

 أن نيوب، ما أشبه أو جرةأ أو عيطلبه مثن ب أو تلف منه ماالً أن نيوال فرق يف حقه يف التقاص ب

 طالق إلكل ذلك، الزاين مهر املثلى ث علي حمثالً راهاًكإزنا ا   أو،مهراً أو ،جراحة أو ،ة قتليطلبه دي

  .مناطهما أو ىلنص والفتوا

اه مهراً وهو يإتطلب الزوجة  مثالً، حق له يف التقاص ال أنه فالظاهر،  يف ذمتهمانيانا طلبكولو 

 إذ ، تقاصاًاآلخرأخذ جنساً من ي أن حدمها يففال حق أل، انتهاترين ياألمرن إف، طلبها بقدره حنطةي

  .ل التقاص منصرف من هذه الصورةيدل

وال ، ها يف املستقبلينفق علي الزوج ال أن علمت الزوجة إذا ماك،  للمستقبلوز التقاصجيوهل 

شمله مناط ينقاذ حق فإ أنه ومن، ب بعدجيمل  أنه  من،احتماالن، من التقاص ن يف املستقبلكتتم

  . األولالقواعد ى مقتض إالّ أن دي بعريان غك وإن الثاينو، التقاص

 كذلكو، شمل التقاص املتقدمي هلند )صلى اهللا عليه وآله( الم الرسولك ن إطالقإ :قاليرمبا  نعم

نه أو ار الشرط بعد غديان له خك إذا ماك، هيؤدي ه احلق الين من علأعلم بيل ذي حق يف املستقبل كيف 

رج خيقد سجن وال  ألنه عمل له ولو اضطراراًي نه سوف الأ بوماً، وعلميصار وقت الشرط عمل له إذا 

  .  بالباطلان سجنهك وإن ،منه

 ل حق الك شامل لدلة األإطالق ف،هيان من عليس خاصاً بصورة عصيالتقاص ل أن علميومنه 

  .ىؤدي

  فهل ، ن من مالهكولو أخذ مال الغاصب تقاصاً مث مت
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 مال نيانت عك إذا  مانيفرق بي أو ، مطلقاًاألمرى انته أو ،أخذ ماله مطلقاًيلغاصب ورجع مال اي

  .  احتماالت،األولف وإالّ ،الغاصب موجودة فالثاين

 مث ،ه فأخذ مال الغاصب تقاصاًيلإرجعه ي من عنده ماله ال أن  بأن زعمأًان تقاصه خطكن إ نعم

 ري والزعم غ،نئذيموضوع للتقاص ح ال إذ ،رجعهأد االغتصاب يرين يكمل  وأنه ان مشتبهاًك أنه ظهر

  . حمقق للموضوع

 لزم انتقال مقابلهي أن نبغييو، أخذهيقاص العوض الذي  املكظاهر النصوص مل(: قال يف اجلواهر

ه لو يل استحقاق الرد علكشيبل قد ،  العوض واملعوض عنهني لقاعدة عدم اجلمع ب، الغاصبكملإىل 

ون كواحتمال ،  العوضك استصحاباً مللكان البذل من املالك لو كذلكبل لعله ، كبذله له بعد ذل

 مناف لقاعدة اللزوم بعد ظهور ،لولةيدفعها الغاصب للحيمة اليت ي القروه يفك حنو ما ذ متزلزالًكاملل

   .ىانته )هي علالًيهنا دل عل ماجيو، ك هناأيضاًن دعواه كميبل ، كالنصوص يف املل

  . اسب فراجعكلولة يف امليالم يف بدل احلكال )رمحه اهللا(ى خ املرتضيوقد فصل الش، وال بأس به

 أو عهيبي أن ط قبليوال تفر  املقاصة بثمنها بدون تعدرادةذو احلق إل اليت قبضها نيولو تلفت الع

ما كضمن ي ال أو ،كه املاليأذن فيقبض مل  ألنه ما يف الشرائعكضمنها يفهل ، ها يف قبال حقهكستملي

 دانيخ الشهيوقد تبع الش ،الثاينالظاهر ، ةيمانة شرعأده يا يف صل وألق مبذهبنا لأليلاألنه  إخيقال الش

املستفاد عرفاً من  ألن ك وذل،المهم كيك يف حميضاحما تبع احملقق القواعد واإلك ،همريوغ يليردبواأل

  . ن ضامناًيكط مل يتلف بدون تفر أنه إذا ،ذاكخذ مال فالن تعمل به  :الم املوىلك
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ن يكن مل أ  الضمان بعدنيذن الشارع وبإ نيمنافاة ب ال(انتصار اجلواهر للشرائع بأنه  أن علميومنه 

س يف يل أنه ماك، عدم ضمااى دل عل ندرج يف مايمانة فأونه قبض كم بكيف شيء من النصوص احل

آخر  إىل )ماًكون املقام منها موضوعاً وحيكوجه ى ة عليمانة الشرعة عنوان لألي الشرعدلةشيء من األ

 وبعد ،نع الظهور شرعاًمي  الالً وعدم املنافاة عق،ورك بعد التالزم العريف املذ، ظاهر الوجهريغ، المهك

  .ةيمانة الشرععنوان األ إىل حاجة  الكذل

من تلفه لوال االلتقاط فتلفا بدون ى شخيوان الذي يأمر الشارع بالتقاط الطفل الضائع واحل إذا ولذا

، ديل اليدلى ور علكومة الظهور املذك حلديالى علل يشمله دلي ومل ،ن ضمانيكمل ط يوال تفر تعد

ون يك فال ،انكما ى طلبه من الغاصب وحنوه على بقيه يوعل، ت املالي القضاة يف بأخط أن دهيؤيو

  . ره احملققكما ذكمة مع التلف يتقاص بالق

من   وهو أوىل،القبض للمقاصة هو قبض ضمان ال قبض جمان أن  إىلمضافاً( :أما قول اجلواهر

 وإالّ ،يف قبض السومالضمان ثبت ن إ اسي شبه قوالثاين،  مصادرةاألولالم كالن إ :هيفف، )قبض السوم

  . ن وجه لعدم الضمانيكط مل يتفر أو وقع تعد إذا  نعم،أيضاًه يس عليالم يف املقكأيت الي

ر يعن التحر يكان احملكولذا ، الضمانى ست عليا لأاحلق وى لعادة ياحلال يف الز أن ظهريومنه 

  . ا اجلواهر وقال بالضمانخالفهم وإن ،عد القول بعدم ضماااوالقو

 د مورثه والشاهدي مثل ،كة بذلينة الشرعيقامت الب وإن صحيبل ، العلم إىل تاجحي التقاص المث إن 

صول ام األي ملا علله املستند من قكوذل، ل شرعييه دليذب ما قام علكعلم هو بيمل  إذا ما أشبهو

  ون ك فلو جوز ،ة مقام الواقعيالشرع
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 ك ذلريغ إىل ،وز التقاصجيعلمه ين مل كول مورثهى عل أو هي علمه حبق له علجل ألميجحود الغر

داً يطلب زي أنه علم إذا ماك ،مجايلاإلى فيكلي باحلق بل يشترط يف التقاص العلم التفصي وال ،مثلةمن األ

  . دلة األطالق إل،ضمان تالف أو ما مثن معاملةإ، لفاًأ

 إذ ،ذنهإ أو اآلخرالة من كبو إالّ حدمها التقاصق ألحي  ال،فاًداً أليطلب زيحدمها أن أب نعم لو علما

   .يان فهو بدوكاملباشرة لو  إىل دلةوانصراف األ، الةكوز بالوجيبل  شترط يف التقاص املباشرةيال 

، رراً من قاعدة العدلكرناه مك ملا ذ،مجالقال جبواز التقاص يف نصف املعلوم باإلي أن نكمينعم 

ل واحد منهما كاملال ل أن ما علميف، ل واحد منهما النصفكان لكحدمها ألما طلب ع إذا ماحيث إ

ل واحد تقاصاً كان له أخذ نصف املعلوم من ك، راكعمرواً وأن أو داًيطلب زيعلم بأنه  إذا أما ،امالًك

  .لقاعدة العدل

ذ الشاة وأخذ ن شاء أخإف، التقاص هناى  جر، بقرةكطلبأ: وقال، شاة تطلبين: ولو اختلفا فقال

  .  تقاصاً أخذ الشاة وأخذ مثن البقرة مثالًكشاء تر وإن ،التفاوت تقاصاً

 إذا ماك، ن له عدم أخذه وأخذ قدره تقاصاً من شيء آخريك مل ،أعطاه بعض نفس احلق إذا نعم

 الإذ  ، مث أخذ من نقده مبقدار املن،أخذيه فلم ءعطاإ وأراد واعترف بنصف املن طلبه مناً من احلنطة

 أن ى ملا قد عرفت من داللة النص والفتو،ركنيال   فال حق يف التقاص مبقدار مار مقدار نصف املنكني

  . در بقدر الضرورةقيالتقاص 

  

  ))فروع التقاص من مال الغرمي((

صاله يإ وريداء مال الغأه ي وعل،هري غنينه وبي بك املشترميوز التقاص من مال الغرجي(: قال يف املستند

  ن حرمة وأل،  نفي الضررأدلةو، ه للعموماتيلإ
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   .ىانته )مياحلق من مال الغرى د من حرمة الزائد عليس بأزي ليكمال الشر

 ث اليفح، سائر الضروراتك األمرر ي املال املختص ملا عرفت من تقدميبعد تقدي ن الكل: أقول

  .  عدم جوازهاألصلان ك يكصرف يف مال الشرتضرورة يف ال

وز التقاص من ماله احلاضر جيعدم بذله  أو علم جحودهي غائباً ومل ميان الغركلو (: ملستندوقال يف ا

 مجاعوعدم ثبوت اإل ،حة زريبيبل صح، سحاقإحة يوصح، قحة البقبايطالق صحوإل، للعمومات

   .ىانته )كل يف ذلذالثابت يف احلاضر املقر البا

  .القاعدةى ره هو مقتضكوما ذ

ن إف، ما أشبه أو سفه أو صغر أو سجن أو اعيلض إليهنه الوصول كمي ل من الكومثل الغائب 

  .ن جاز التقاصكميلما مل ك ف،صال احلقيإجل التقاص وضع أل

  

  )) واألجنيبجواز التقاص للويل((

 ريتقاص ويل الصغك ،تهيان حتت والك إذا بل جاز، اً لهكون مليك أن شترط يف التقاصي  الذاًإو

  ،مهاريالوقف وغ ومتويل

د وهو غائب فرآه يسرق السارق مال ز إذا ماك ،ةبجنيب من باب احلسأللق التقاص حيوهل 

من  كبعد ذلي ال ، جاء أعطاهفإذا به مال املسروق منه كتداري لة السارق مثالًئ فأخذ عباهاحملتسب قرب

  . ك ذلريغ إىل ،)١(ف صدقةيعون الضع: )عليه السالم(وقوله ، باب احلسبة باملناط

 أدلةالظاهر من  ألنه ،هرييف مال غ وال، يف مال نفسه ال، الظن يفيكشترط علمه باحلق فال ي نعم

، لعدم علمه حبق ثابت، وز له التقاصجي ان حقه مظنوناً الكلو (: ولذا قال يف املستند، التقاص وفتاواهم

  ة يالظنى اع الدعومسى وله علكنأخذ احلق بعد  أو ميحالف الغرإى  وتسلط عل،وعدم مشول العمومات له

                                                

  . ٣٠٥ ص:حتف العقول )١(
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 )بذلينئذ لو مل يوز له املقاصة حجيم به كم احلاكل وحكن لو نعم، ثبوت احلق لهى دل علي ال

   .ىانته

 جاز كن التداركميمل  نأخذ اآليذا مل إو، اًي عقالئ احتماالًان حمتمالًكنه إذا إ :قالي أن نكمين كل

 أو وناًيمد أو ونه قاتالًكتاط يف سجن املشتبه يف حيا مك، خذهأ وإالّ رجعهأ عدم احلق نين تبإ ف،اطاًياحت

  .لك مشكبذلى ن الفتوكل، تصرف يف املأخوذ قبل ظهور احلقي ال أن كاط يف ذليواالحت، شبهأما 

  

  ))فروع يف التقاص((

داره  ىنك له سكمنح املال إذا وز يف مثل ماجيبل ،  لهكون املليك أن شترط يف جواز التقاصيوال 

  . دلة األطالق إل،جارةوز له أخذه منه مبقدار اإلجيث يح، ها الغاصبفغصب، سنة

وز جي مما ،قةي حق جاهالًميان الغرك وإن وز التقاصجيبل ،  جاحداًميون الغريك أن شترطي المث إنه 

وز جيه ينس أو ميعلم به الغريشخص حق ومل ى ان له علكلو (: ولذا قال املستند، ميله شرعاً عدم التسل

ره وعدمه كعلم تذيومل عليه ان حق كذا لو كو، عالم واملطالبة للعمومات وجوب اإلريقاص من غله الت

   .ىانته )عن املطالبةى خرأمصلحة  أو اخلوف أو اءيان له حق ومنعه احلكذا لو كو، هإقرارو

ن من الطلبة ك من مت:قولي مثالً، لصنف خاص أو ل أحدكع حقه ليبي أن للطالب أن مث الظاهر

مة عدم يبضم، املباشرة يف التقاصى ل عليملا تقدم من عدم الدل، كمن فالن تقاصاً فله ذل يحقأخذ 

) نكمن مت (ومثل، صاحبه إىل بل املهم رجوع احلق، اً خاصاًإنسانتقاص يون الذي كلزوم ى ل عليالدل

   .ىفخي ما الك كمشمول لذل

ة للغاصب ووقفتها ي الدار الفالنيف يجعلت حق: قولي أن وز لهجي أو ،وهل الالزم تسلم الشيء

  ومن ، رلمن ظهور التقاص يف األ، احتماالن ،مثالً
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  .املناط يف الثاين

ولذا ، دلة األطالقراً إلاأعطاه بنفسه اضطر إذا شمل مايبل ، ص التقاص يف أخذ الطرفخي مث ال

 مضطر ري بل غ،عطاءيف اإلان مضطراً ك إذا ربا أو ه رشوة حمرمةريعطاه لغأوز تقاص ما جي(: ستندقال امل

   .ىانته )رباً ونه رشوة أوكخذ علم اآلأيضاً إذا 

  .اًءيان مأخوذاً حك إذا ذاكو

ون التقاص يك أن الالزم أو ،هميان املال مطلوباً من أبك إذا وز التقاص من أحد الورثةجيوهل 

تقاص املائة من ي أن صحيفهل ، هينار ومات وصار ماله لولديد مائة دي غصب ز مثالً،بنسبة حقه

ما كف، هيحدمها مال أبأمال  أن مناحتماالن،  ،هي من أخني منه ومخسنيالالزم تقاصه مخس أو ،مهاأحد

 هذه الولد إىل نصف ماله انتقل أن ومن،  حال مماتهكاته حق له ذليحق للطالب أخذه منه حال ح

  .  فتأمل،ايناط الثياالحتى ومقتض، األولالصناعة ى مقتض، تبعه نصف حق الطالبيو

ر كد املواطاة مع بيوز لزجي، ركبى ولعمرو عل، عمروى د مال عليان لزكلو (: قال يف املستند

ر كوز حلف بجيو، كستلزم ذلي ميجواز أخذ الغر ألن ،هؤعطاإر كوز لبجي و،وأخذ حقه منه للعمومات

  . القاعدةى ره هو مقتضكوما ذ ،ىانته )ةءالرباى عل

ه أ فأبرنيانت عك إذا ماأ، نيالد إىل سقاط بالنسبةإبراء اإل إذ ،صحيص مل راد التقاأ مث أبرأولو 

  .صح الّإ و،صح الرجوعين لزمت مل إف، ان من اهلبةكبل  سقاط يف اإلكنفع ذليمنها مل 

ب األى ان علك فإذا، هيلإل من انتقل كصح من مال يلزم التقاص من مال الغاصب وحنوه بل يوال 

  .نالوارث اآلى حقه عل ألن ،ةك الترريتقاص من مال الولد وهو من غي  أنومات وورثه ولده صح

   .هياملناط ف أو لهاي دلطالقإل، نيات الديصح التقاص من مستثني ال أنه والظاهر
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، هيجمتهده احلق عل أو الطرفى ريو، و جمتهده عدم حق له أهوى ري ف،هيان احلق خمتلفاً فكولو 

عند الطالب  إذ ، أو ال جيوز،كان الطالب ال يرى احلق وإن ،تزم باحلقمل أنه وز التقاص من بابجيفهل 

 ،هيداً حقه عليتقل أو ر املقر له اجتهاداًيومل قر الطرف باحلق، أ فإذاقرار باب اإلحق، أو يفرع ذلك  ال

   .نقول به هنا  الكقلنا بعدم الصحة هنا وإن ،نقول هنا، خذه منهأن قلنا بصحة إف

 يف كله ذل أن واحتمال، قرارخذ يف باب اإل عدم التقاص وعدم األقربن األاك وإن ،احتماالت

 الم يف احلق الكال إذ ، تامريغ، خذهأله  ق هلذا املقرحيون املال مباحاً ويكعرض عن ماله فأقد قرار ألنه اإل

ونه حقاً كداً بيء مقيدفع الشي أن ستعديمنا إعرض وي قد ال أنه  إىلضافةباإل، يف التقاط املباح املعرض عنه

  . فاملسألة خارجة عن حمل البحث أي ىوعل، للطرف

لو (: فقد قال املستند، ورأي الطرف عدم احلق، ان رأي الطالب احلقكن أس الفرض بكولو انع

ما ك، بثبوته فيتيد جمتهد يوز لطالب احلق التقاص قبل الترافع بتقلجي  للعلماء النيه بيان احلق خمتلفاً فك

 وعند بعض آخر، ن عشرةيتها عند بعض اتهدية ديحد جبناأه يعل لفصل فلو جىنمر يف صدر ا

   .ىانته )د الثاينيها بتقليوز له تقاص العشرة الزائدة املختلف فجي ال، عشرون

 وقد ،قضي حبقهي أن العشرون حق له يان من رأي القاضك فإذا، راجع القاضيي أن له احلق، نعم

   .ىلفتواى القضاء مقدم عل أن تقدم

جر حيمل  وز له التقاص من ماله ماجيونه يماله بد يفي من الى ان له حق علكولو (: قال يف املستند

  . )حوط ال واألإشكاله يف ،م الأ ميوز تقاص متام حقه من مال الغرجيه فهل ي ولو حجر عل،مكه احلايعل

   منها ة واليتياألول دلةاألى ل احلجر مقدم عليدل إذ ،ال قوىبل األ: أقول
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  . ل التقاصيدلى ن عليات الديل مستثنيولذا قدمنا دل، ل التقاصيدل

وز له جي ة الكالترى ن زائد عليه ديت عليمى ان له حق علكلو ( :املستندى وجه فتو علميومنه 

   .ىانته )انيالد إىل  النتقال ماله مبوته،عيتقاص الزائد عن حصته بعد التوز

، كل ذلك إىل تاجحيأما التقاص فال ، نيميالشاهد وال إىل تيملاى على اج الدعويوقد تقدم احت

  .ت تقاصه مطلقاًياملى ان له مال علك فإذا

وال ، ءهما شايجاز من أ ،همايلكمع جواز  هاري ومن غاألرضتقاصه من ي أن ن منكولو مت

حق  نقص األرض ريولو تقاص من غ،  نقص حق الورثة دون الزوجةاألرضلو تقاص من  أنه الحظي

  .  فتأمل،سائر الورثةى قع النقص الزائد عليالزوجة وال 

  . احلبوةريمن غ أو من احلبوةالم يف التقاص كعلم اليومنه 

 يعطأ وفسخ ميان التزلزل للغركن إف، دلة األطالقإل، خذ منهمال متزلزل جاز األ ميان للغركولو 

 ميان التزلزل لطرف الغرك وإن ،نه مالهوكبأخذ املتقاص خرج من  ألنه ،ل املال الذي أخذه املتقاصبد

 كوذل، تقاص من مال ثاني أن فله، املتقاص بال مالى بقين وجده ويأخذ ماله أي أن ان لهكوفسخ 

 الذي له كاملال إىل ان رجوعهكمإوجب خروجه عن يأخذ التقاص مل ن أ و، بقاء حقه يف املالصالةأل

  . ارياخل

ابتاعه  إذا ماك،  املتزلزلميوز التقاص من مال الغرجي(: ند قالالم املستكظهر وجه النظر يف يوذا 

   .ىانته )عمله يف صورة التلفيلو فسخه البائع ما  يعمل املشتري ف،هي لصدق ماله عل،اريع اخليبب

 ه الطرف باعتباريعل  واستوىل،ز املعاملةجيمل  األويله كومال ،ه املال فضولةيلإ انتقل ميان الغركولو 

   كن أجاز املالإ ف، بأن أخذه تقاصاًميلغرمال اأنه 



١٥٩

   .ما هو واضح ك،صح التقاصيومل ، كان مال املالكز جيمل  وإن ،صح التقاص

حدهم أان احلق موع ك إذا بل له التقاص، ون احلق له وحدهيك أن شترط يف التقاصي المث إنه 

قسمه يقاص بأخذ مثنها عن املعتدي فتي أن حدهموز ألجي فإنه ،إنسانل دار مورثهم كأ إذا ،الورثةكهو 

 أنه ما تقدم منك، حسان له يف التقاص ويف اإلدلة لشمول األكوذل، به املستند فىتأما ك،  الورثةنيب

  . جبواز التقاص حد من له احلق أوىلأونه ك و،حسانمن باب اإل جنيبوز تقاص األجي

وز جي وهل ،ظامل عن الغين املماطلاة واخلمس ورد املك تقاص الزريجوز للفقيف(: قال يف املستند

   .ىانته )ب ملا مر من وجوب دفع الظلم عن املظلومجيبل ، الظاهر نعم ،أهله إىل صالي لإلكم ذلكللحا

ما ى ن بناًء علكل، ريم يف تقاص الفقكجازة احلاإن اشترطوا ين بعض الفقهاء املعاصركل: أقول

  . ك ذلريغ إىل ،هلهأ إىل صال للحقيإحسان وإألنه  كوذل، مك واحلاري الفقريغ وز تقاص حىتجيتقدم 

 ،علم التطابق إذا تقاصهي وال الشيء الذي ،مة الشيء الذي أخذه منهيلزم العلم بقي ال أنه مث الظاهر

  .تقاصهياملستند يف مسألة عدم علمه بالشيء الذي  فىتأ كوبذل، أدلة طالقأخذه أقل إليون ما كأو 

  مثالً، واملنفعة يف قبال مثلهمانيل من العكومن ، سكقبال املنفعة وبالع يف نيوز التقاص من العجيو

 إىل  بالنسبةكذلكو، يف قبال فرسه الذي غصبه أو ، داره املغصوبةراجيإد يف قبال يار دار زجيإأخذ ي

 ربعألل الصور اكمنا جاز إو، انيعر املستند مسألة تقاص املنافع يف قبال األكوقد ذ، ةربعسائر االقسام األ

   .دلة األطالقإل
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أخذ يصندوقه ل إىل صلي أن  إىلشي يف دارهميأن ك، نقاذ حقه إلريوز التصرف يف مال الغجيوهل 

  . اصةقاملفهوم عرفاً من جواز امل ألنه الظاهر اجلواز ، منههنقد

  . رش بالثقبأه ين عليكأخذه مل يولو ثقب جداره ل: قال يف القواعد

فمن :  ولقوله سبحانه، نفي الضرردلةب يف جواز الثقب أليغي الرنبي ال(: وقال يف املستند

  . ) عدم الضماناألصلو، تصرف جائز ألنه ،رشلزمه عدم ضمان األي وميكعلى اعتد

ى ل الدال عليدل الدلينقاذ احلق فإ من مستلزمات ميالتصرف يف مال الغر أن العرفى ريقد : أقول

د ب مال يرين من إف، رشاأل أو ، عدم اجلوازاألصلف، كذلكراه ي وقد ال، هينقاذ احلق علإجواز 

شامل  ل عقوبته وعرضهحيالواجد  يلّ: )صلى اهللا عليه وآله( وقوله ،ضمنيسر مل كدفعه فان إذا إنسان

  .كملثل ذل

  .ديالى علل يواالرش لدل،  عدم اجلوازاألصلان ك كذا شإو

 وقد تقدم يف ،بريء واقعاً ألنه ،ةءالرباى ف عللحي أن ه حقه جاز لهيعل أن ىتقاص وادع إذا مث

  . واهللا العامل، هية عللات الداليبعض الروا
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  )) ال يد لشخص عليهإذا ادعى شيئاً((

ره كما ذك ،نيمينة وال ي الشيء بدون بكله بذل ي قض،هيحد علد ألي ما الى من ادع ):٣ مسألة(

  .ما يف اجلواهركه ي علمجاعل اإلين حتصكميبل ، هي فأجدهبل الخالف ،  واحدريغ

رنا كوقد ذ، ظهر خالفهين له معارض ومل يكل أحد ما مل ك الصحة يف قول وفعل صالة ألكوذل

 ولذا ،افرك بل تشمل ال،ست خاصة بفعل وقول املسلمي الصحة ل أن أصالةيف بعض املباحث السابقة

 إذا نيافرك فتاة ورجل نينعقد بأن  صحيو، س لهياملال ل أن احتمل وإن افركع والشراء مع اليصح البي

  . احهك وال زوج هلا وال مانع من ناآلخرحدمها بأاح كا صحة نيادع

ن أنعلم ب إذا ومن العلم باخلالف يف املقام ما، نعلم باخلالف ال أن  مرة لزومريرنا غكقد ذ نعم

 كن ذلكمي ة له مما العمار أن دعييسبوع أنة قبل ي ورد املدإنسان مثالً، ون لهيك أن نكمي املال ال

  . ك ذلريغ إىل ،خارجاً

 ني بس مثالًكيون يك أن هيحد علد أليال  ماى من باب من ادعن إ( :قال يف الشرائع، انكف كيو

   .ىانته )به ملن ادعاهى قضي فإنه ،يل قول واحد هوي و،قولون اليم فكل سألون هل هويمجاعة ف

  . تقدم من أصل الصحة  ملاكوذل

ه يس فكيانوا جلوساً ووسطهم كعشرة : )عليه السالم(قلت للصادق ،  بن حازمح منصوريولصح

عليه (قال  ،يل فقال واحد منهم هو، لهم الكفقالوا  ،سكيم هذا الكفسأل بعضاً أل، ألف درهم

  . )١(ادعاهى هو للذ: )السالم

  . مبضمونهكر ذلكات ذيوالصدوق يف املقنع الذي هو متون الروا

 ققحيس وسطهم كيون الكمة يبضم، )قرار بهاإل كئاً ملي شكمن مل( بقاعدة أيضاًورمبا استدل له 

  . فتأمل) كمن مل(

                                                

. ١ حمكيفية احلك من أبواب ١٧ الباب ٢٠٠ ص١٨ ج:الوسائل )١(
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 فما يف ،)فقال واحد منهم( :نةيعايب بقريال االست اجلمع العريف) لهم الك: (والظاهر من قوله

ى بناًء عل ، يلسيولو بعد قوله ل ،ياملدعى ح املزبور يف قبول دعويقال بظهور الصحيبل قد ( :اجلواهر

ه معاً باحتمال ي صحة قولصالةأل، أيضاًالقواعد ى ون عليك أن نكميو، لهمكقة من قوله ي احلقإرادة

  . ظاهر الوجهريغ، ىانته ) لعدم املعارض،هرير وغكالتذ

 ريار غكنوعدم وجود املعارض بعد اإل،  ال النفسهم،نفسهم جائزأى  العقالء علإقرار: والًأإذ 

ق املثبت بعد يس بناء العقالء تصديولذا ل، هيلإرجاعه فال وجه إل، كعله جمهول املالجيار كنن اإلإف، نافع

  . ثباتر بعد اإلكق املنيهم تصدؤان بناك وإن ،اركناإل

تقدم يال  ما إىل فان أصل الصحة منصرفة، اركنه معاً بعد تقدم اإلي لصحة قولأصالةال : اًيوثان

  .هإثباتار كناإل

ا  أقرمث ، تهاير زوجكنه من الزوجة اليت أنكيه جواز متيتفرع علي(: من قوله  عليهه فما فرعيوعل

  . ظاهر الوجهريغ، )كم عن ذلكنعه احلاميوال 

ان ك أوالً أنه  أو،رهكاً بتذياطمأنوا بصدقه ثان إالّ إذا رنا من بناء العقالء عدم القبولكولذا الذي ذ

، ركنأمث  اعترف بالغصب أوالً إذا غرم املالي و،رها أوالًكنأ إذا زوجته أنه قبل العرفي  ال،اذباً عمداًك

، ني مرتقراراإل إىل اج احلدي الحت،غرم املال دون احلديث يح،  لو اعترف بالسرقة مرةكبل قالوا بذل

ار مقدماً كنشمل اإلي العقالء  أن إقرار،سهكوع  بعدثباتقبل اإلي ث اليح، ار أوالًكن اإلنيوالفارق ب

  .  وتعمق أبعدأكثرتتبع  إىل  فاملسألة حباجةكومع ذل، مؤخراًو  أانك

  

  ))فروع يف ادعاء الزوجية((

واحتمال ، ال معارض ألنه ، قبل قولهكذلكولداً  أو ،هاريهي وال غ ركتن زوجة الى من ادعمث إن 

   بل  ـرادته الزنا وب الولد مرفوع بقاعدة محل فعل املسلمإ
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ج يراد تزوأ فلو ،كذل نايفيما  نعمي أنه القاعدةى ومقتض، الصحةى عل  ـما تقدمك أيضاًه ريوغ

 إذا ماك، سك العكذلكوى خراألج يطلقها وصح تزو إالّ إذا ،كبنتها منعناه عن ذل أو مهاأ أو ختهاأ

بسبب محل الزواج جازتنا هلما يف إقول اجلواهر بيوهل ، تتزوج أن رادتأد مث يا زوجة زأ اعترفت

   . مثالًاألولب نفسه يف ادعائه يذكت أو ركالتذى  علفعله الثاين

  . مةكعارضه فالالزم احملا إالّ إذا ،ريبكادعاء المينع املال ال ى عل د الصيبي أن مث الظاهر

  .  باملناطكفهم منه ذلي فإنه ،أعمده خط إذ ،د لهي ن الصيب الفأل، منه أما املستثىن

 وهو ،كالذي مقتضاه فوق ذل الصيبى من قبول دعوى عوفلما تقدم يف شرائط الد ،وأما املستثىن

 ريغ إىل ،ولده أنه يس ولداً هلذا املدعيل وأنه ،ديال يس لذيول، ه لهريد غيما يف  أن الصيبى قبول دعو

  .كذل

ه ي فظهر ف،ريه دنانيفن إ :قال مثالً، المه دعواهكالف خيمل  إذا قبل قولهي إمنا سكيال يمدعمث إن 

  .سقط أصل الصحة يف دعواهيومثله ، ذبك عالمة الكذل إذ ،حناء املخالفةأ من ك ذلريغ إىل ،دراهم

  .قبوهلاى ل عليبال معارض ال دلى ل دعوك أن وقد عرفت

ى عطيفهل ، له أم ال علم هل هويال نه إ :وقال بعضهم، لهنه إ :قال بعضهم سكينهم يان بكولو 

، قول ال أعلميون ملن يك أن ومن احتمال، ضبال معارى دعو أنه  من،احتماالن ،ال أو يللمدع

 ،هيدعيه ملن ءعطاإان بناء العقالء ك وإن ،حوط يف مثله التصاحلواأل، ون له واقعاًيك أن واحتمال

  . ادعاء الزوجة والولد إىل  بالنسبةكذلكو

  مث ذهب وبعد،حدهمأشعر به يس ومل كيان الك، مثالً حدهم غائباًأان ك إذا حال ما علميومنه 

  .ون لو حضر الغائب ادعاهيك أن تملحي مما ،ذهابه ادعاه أحدهم
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 إذا ومثله ما ،ه بهيشب أنه  أوهو أنه علمي نه الكل، سكيان له مثل هذا الك إذا حدهم أخذهوهل أل

   .ه بهيشب أنه  أوله أنه علمي ة اليحذهاً حبذائه يف األيحذاًء شبى رأ

 ،ههيشب أو له هو أنه ومن، ونه لهك عدم أصالةمن ، النل احتماكال يفف، مثلة من األك ذلريغإىل 

من  إذ ، حذاء هذا نظراآلخرأخذ يمل  إذا مايان يف التقاص فك وإن ،تقاصاً أو ،ماله ألنه خذهأحق له يف

  . باب املسجد وحنوهى ة املوجودة علريثكة اليحذاحملتمل وجود حذاء هذا املشتبه يف مجلة األ

د يال ية قول ذي قبل قوهلا حلج،زوج هلا وال معارض ال أن عت املرأةلو اد أنه ظهر ومما تقدم

  .ا مصدقةأى وخلصوص ما دل عل، عموماً

 إذا القاعدةى ق مقتضيان التصدك وإن ،احتماالن ،ال ان هلا زوج فهل تصدق أوك أنه ولو علمنا

  . نةيالب إىل جتاحي ك وذل،حنوه أو ة الطالقيون مدعكنئذ تيومنه ح،  زوج معارضكن هنايكمل 

 الطالق كلمي ألنه كوذل، خت هلاج األيد تزويريما يخت فنه طلق األأالرجل ى ادع إذا ذاكو

 إنسانى ادع إذا كذلكو، الصحةى وقوله عل مل فعل املسلم وحل،ك لقاعدة من مل،ه بهإقرارصح يف

  . حيالصحى ة محل فعل املسلم علولقاعد، ديلقاعدة ال، دهية ملا يف يالعار أو مانةاأل أو جارةاإل أو الةكالو

 ريره بعض الفقهاء من قبول قول املرأة بعدم زوج هلا مع العلم بأن هلا زوجاً يف مجلة غكما ما ذأ

 ،األصل إىل جعريف، له  احملصورة ال أثررييف الشبهة غ مجايلالقول بأن العلم اإلى بناًء عل، حمصورة

وز جي  احملصورة الري املقالة يف الشبهة غكنه لو قلنا بتلأب )رمحه اهللا( اينيشتولذا رده اآل، فممنوع جداً

 أنه تعلم ة هلا زوج الأون امركت أن  بفرض،المهك ظاهر ري العامل أراد غكولعل ذل، القول ا يف الفرض

  هو من أشد  إذ ،ها البقاءيب علجي ال فإنه ،ني حمصورريفراد غأمن هو يف 
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ان هلا عدة كن إ  مث بعد العدة،طلقها لرفع العسر ييم الشرعكافاحل، حناء العسر واجلرح والضررأ

  . تتزوج

ما ك، شمل مثل املقامي احملصورة ال ريل الشبهة غيدل إذ ،رناهكالقاعدة ما ذى فمقتض، انكف كيو

اح كوز له نجي ال فإنه ، حمصورريها مثال جمهولة يف غاحدإ وأربعان له زوجات ك إذا شمل ماي ال

 بنتها أو مهاأ أو ختهاأ تزوجي أن وز لهجي  حمصور الريان له زوجة جمهولة يف غك إذا كذلكو، اخلامسة

  . ك ذلريغإىل 

ن عارض الزوج إف، احهماكفسخها لن أو ادعت الزوجة فسخه إذا ومما تقدم ظهر حال ما

 نق أليعد التصدبين هلا معارض مل يكمل  وإن ،نيمينة واليمن البى م الدعويمراس إىل احتاجت

 الرجل كقل لذلي مل )عليه السالم(  أن اإلمامدهيؤيو، الصحةى ولقاعدة محل فعل املسلم عل، مصدقات

 ملاذا تزوجت املرأة مبجرد ،انت يف حبالتهكا أ كعمه بعد ذلى ث ادعيح،  املرأةكالذي تزوج تل

  . ث يف بعض مباحث القضاءيوقد تقدم احلد ،ادعائها عدم الزوج

 إقرار العقالء منصرف عن  ألن إقرار،الظاهر العدم ،قبل أم الي البلوغ فهل الصيبى ادع إذا أما

صلى اهللا عليه (ان يف عهد الرسول يولذا ورد امتحان الصب، أخط عمد الصيب أن جلولو أل، الصيب

  . من سبق جنونه العقلى داع ومثله ما لو، )وآله

موت  أو ،هاجيد تزويريخت من أ األوىلالزوج موت الزوجة  أو ،الزوجة موت الزوجى أما دعو

ى ة علريولذا جرت الس، حيالصحى وحلمل فعل املسلم عل، ن مصدقاتأل، قيالرابعة فالظاهر التصد

  . نساء أم الأربععدم سؤال اخلاطب هل له 

  م كه حيد عليله وال  يمدع  الماالًى  لو ادعنساناإل أن مدقد ظهر مما تقمث إنه 



١٦٦

  .نه مالهأب

 ،ليبال دل يأخذه املدعي أنه يفف، ه عن نفسهينفيبل ، هيدعي نه الكه ليد علي نسانإلان ك إذا أما

  : ل قوالنيالدل إىل تاجحي أنه أو

 ،ده املاليمن يف ى على س دعويته لكيه ملءادعا ألن ،هيدعي عليس هنا من يبأنه ل: ولاستدل لأل

  .الصحةى عل يحمل قول املدعي ف،ضبال معارى  فهو دعو،هيدعي ده املال اليمن يف  أن املفروضإذ 

عطاه أ وإالّ ،وجدن إ صاحبه الواقعي إىل صالهيإه يب علجيده املال يمن يف ن إ :هيرد علين كل

  .نةيبالب إالّ ياملدع إىل مهين من تسلكتمي ولذا ال، كجمهول املال

روا يف باب ك ذولذا، نةيبالب إالّ يعطائه املدعإن من كتمي ال فإنه ان وجد ولداًك لو كومثل ذل

  . امللتقطه يعتمد عليل الذي يالدل إىل ياج املدعياللقطة احت

ى املال له نوع سلطنته على ته عليد يف الفرض من جهة واليذا الن إ( :)رمحه اهللا( اينيشتقال اآل

ألنه ( :قال أن إىل) هي علىصرب مدعيف، ادعاء زوال سلطنته إىل يته من املدعكيملى جع دعورياملال ف

فال ، ونه الصاحب الواقعي للمالكثبت يل من مل كصاحبه الواقعي فله املزامحة ل إىل صال املاليإ بمورأم

   .ىانته )ونه الصاحب الواقعيكة يبعد معلوم إالّ هيعلى تسمع دعو

ان ك أو ،ريالفق إىل عطاهأده جيمل  وإن ،عطاه بدلهأوجد صاحبه  أنه إذا ديصاحب ال تبىن إذا نعم

س يول، ه لهؤعطاإه جاز كصح للذي عنده املال متليان ك أو ،صح أخذه مظاملياً ريفقنفس املدعي 

  . علم زوجهاي امرأة ال أو ،علم صاحبهي ان عنده ولد الك إذا كذلك

ة مل ريا زوجة وهي صغأعلم  إذا أما، ها لهإطالقزوجها صح  ياملدع أن اعترفت املرأة إذا نعم

  ا زوجة أى ل عليلدلام ايبل الالزم ق، هاإقرارنفع ي



١٦٧

  .اهيإها ؤعطاإها يد عليجوز لصاحب اليف ي،املدع

 العلم ال ألن ،اه مث ظهر صاحبه ضمنيإعطاه أه صادق ويمدع أن ده املالين من بألو اطممث إنه 

، املتلفى ان قرار الضمان علك وإن ،هما شاءيأ إىل رجعي أن ان لصاحبهك ولو تلف ،رفع الضماني

  . هاري وغديالى عللقاعدة 

ن ال كه ليدعيحد أل أو ،إنسانه يدعيه ويحد علد ألي ظهر الوجه يف احلق الذي اليومما تقدم 

  .ه لنفسهيدعي

هن ( و،نة وحنوهايبالب إالّ  فالظاهر عدم القبول،الطفل زوجها أو هذا انون أن ولو ادعت املرأة

فطرف املرأة ، م الشرعيكاحلا أو  ويل خاصمال هلمايكث مل يمها ح إذ ،د له يف املقاممور  ال)مصدقات

  .حي صحرية غيهما من قبل املدعيان التصرف فك ظهر قبول الويل لقوهلايمل   وما،هايول

  . تفي منها ذا القدركخر نأويف املقام فروع 

  



١٦٨

  

  ))لو انكسرت سفينة يف البحر((

خرج بالغوص فهو أوما  ،هلهخرجه البحر فهو ألأنة يف البحر فما يسرت سفكلو ان ):٤ مسألة(

 شهراألنه إ ةيفاكويف ال، ريرة والتحرك والتذرشادخ واإلية للشيما عن النهاك واحد ريره غك ذ،ملخرجه

نا مل كوإن ( :ةيفاكث قال بعد قول اليفما يف اجلواهر ح، املشهورنه إ كوظاهر املسال، صحاب األنيب

  . حمل نظر ،ىانته )ة يف سندها ضعفيم وبه روامبا تقدى قال بعد الفتو فإنه ،عن املصنف نتحققه حىت

عليه (  أبا عبد اهللاسألت:  قال،خي الذي رواه الش،يري خرب الشعك يف ذلاألصلف، انكف كيو

فقال  ،وأخرج البحر بعض ما خرج منها، خرج بعضه بالغوصأف، سرت يف البحركنة انيعن سف )السالم

 ،خرج بالغوص فهو هلمأما ما أو، خرجه هلمأ هللا تعاىلا، هلهخرجه البحر فهو ألأما : )عليه السالم(

  .)١(وهم أحق به

ون ك رادةحمتمل إلنه إ( :فقول اجلواهر، هل الغوصما خرج بالغوص أل أن لين ظاهر التفصإف

  .  ظاهر الوجهريغ )ما عن بعضهم اجلزم بهك ريخراج الغإخراج اهللا وإهو ب إمنا ليوالتفص، هلهع ألياجلم

يف ، )عليه السالم( ني املؤمنريعن أم، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، والصدوق ينيلكالى ورو

هله ساحله فهو ألى فما قذف به البحر عل، ها فأصابه الناسينة وما فيذا غرقت السفإو: ث قاليحد

  . )٢(هلم ه صاحبه فهوكه الناس وتريوما غاص عل، وهم أحق به

فما قذفه  وإالّ ،هكتر يعيمن الطب أنه ىدل عليبل ، عراضاإلى دل علي  ال)ه صاحبهكوتر(: وقوله

  ن يكأعرض عنه مل  أي ه صاحبهكتر ا إذالبحر

                                                

. ٢ حتاب اللقطةك من ١١ الباب ٣٦٢ ص١٧ ج:وسائل الشيعة )١(

. ١ ح٣٦١ صتاب اللقطةك ١٧ ج:الوسائل )٢(



١٦٩

 كامللى ري والعرف ال،  أمر عريف قرره الشارعكاملل إذ ،كعراض خمرج عن امللاإل ألن ،لصاحبه

 وال كعرف له وزن امللالى ري ال اتيانفئه اخللق يف الشارع ويف حمل اليشى ألق إذا ولذا، عراضبعد اإل

  . خالفهاى عل طبق القاعدة الى وهذا عل، املتشرعة

ى ال بأس بلقطة العص:  قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، زيحة حريه صحيدل عليده بل يؤيو

  .)١(س هنا طالبيل: )عليه السالم(جعفر  أبو وقال:  قالشباههأالوتد واحلبل والعقال وووالشظاظ 

  .  صاحبهكعراض أسقطه عن ملاإل أن ىعل تدلن العلة إف

اً يف فالة من ريبع أو من أصاب ماالً:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، حة ابن سنانيوصح

اها يأح ها وأنفق نفقته حىتيقام علأه فريتبعه فأخذها غيبها صاحبها مما مل يلت وقامت وسك قد األرض

  .)٢(منا هي مثل الشيء املباحإو، هايل له علي فهي له وال سب،ومن املوت اللكمن ال

  . وان فراجعيورة يف باب التقاط احلكات املذيها من الرواريغإىل 

، نة بضعف السند وضعف الداللةيموضوع السفى ة الدالة عليرد بعض الروا فقد، انكف كيو

 ريرواها السرائر عن أمو، ايف وحنوهكال رها يفكذ إىل ضافة باإل،ة السنديوين قوكة السيروان إ :هيوف

فقول ، ما عرفت ظاهرهك ي والداللةرية الشعيرواى وقد عرفت الشهرة عل، أيضاً )عليه السالم( نياملؤمن

  ص فال بد ية عن التخصيب يف ضعف سنده وخمالفته للقواعد املتبعة اآلإشكالال ( :)رمحه اهللا( اينيشتاآل

                                                

. ١ ح٣٦١ صتاب اللقطةك ١٧ ج:الوسائل )١(

  . ٢ ح٣٦٤ صتاب اللقطةك ١٧ ج:الوسائل )٢(



١٧٠

ة املسلمة مبجرد يلكالقواعد المقتضى ز اخلروج عن عدم جوا إىل مل نقل بطرحه نظراًن إ لهيمن تأو

ه موارد يف ،ىانته ) معمول به عند املعظمريفاً غيون ضعيك أن  عنحاً فضالًيان صحكولو  معارض هلا

  . للنظر

  

  ))صور ما خيرج بالغوص((

  : ان فللمسألة صوركف كيو

القاه  وإن شكالنبغي اإليبل ال ، هك يف خروجه عن ملإشكالوال ، عرض صاحبه عنهي أن :األوىل

  . ةياألصل وجعله من املباحات كسقاطه للملإى على عراض الذي تطابق النص والفتوان اإلك مل،البحر

، لصاحبه أنه والظاهر، خراجه بالغوص وحنوهإعرض صاحبه عنه وهو يف صدد ي ال أن :ةيالثان

ث يوح، عنه يكما حكأس يصورة ال ىأنه لذا محلها السرائر علكو، ورتان منصرفة عنهكتان املذيوالروا

  . ةياألول القواعد إجراءاالنصراف فالالزم 

ون ملن يكوهذا ، عل االنعراض القهريجياج مما خراإلس بصدد ين لكعرض صاحبه لي ال أن :الثالثة

: )صلى اهللا عليه وآله(ث قال يح، ات أخذ الشاة من الفالةيمثل روا، داتيولبعض املؤ، ةيه للروارجأخ

للذئب أو يكخأل  أوكهي ل ،قدر ي ان بصدد التلف وصاحبه الكل ما ك أن ن املستفاد منه عرفاًإف

  .أيضاً) ماال: (ح ابن سنان لفظيوقد تقدم يف صح، ون ملن أخذهيكه يعل

ما أشبه مما جعل االنعراض  أو ل مثل سنةيه زمان طوين مر علك ول،عرض صاحبهي ال أن :الرابعة

وفة وسامراء كان حاله حال خرائب الك، ةريثكزمنة المرت األ إذا بل ،ق أوىليروهذا ملن أخذه بط، منه

لقاه البحر فهو أما  أن البحر حلصول االنعراض القهري، وما يف الرواية منألقاه  وإن ،ملن أخذه أنه يف

  . لصاحبه منصرف عن هذه الصورة



١٧١

بل عن ثاين ، ك عنه دون امللباحة التصرف يف املال املعرضإاحتمال مجاعة  أن ومبا تقدم ظهر

 ال أنه ما عن بعض من أن ماك، الًيقاعدة وال دل  ال، ظاهر الوجهريغ، كن واملقداد اجلزم بذليديالشه

ة قد ي الغاكلمي ويف الذي ،متاع البحركويف التالف ، اللقمةك ريسييف الشيء ال إالّ عراض باإلكزول امللي

 إىل هيالء عليتاج االستحيو، ةك املعرض عنه يف مهلونك ومن آخر اعتبار ،حطب املسافركحصلت 

  . به ممنوعكش وحنومها يف حصول التمليغوض وتفتكاجتهاد 

  . النص والشهرةإطالقنايف ي خراألود يالق أن ما قد عرفتك ،عراض باإلكقد عرفت زوال امللإذ 

 طالقه مجاعة إلركما ذك ،كون املال املخرج جمهول املاليك بالغوص كقول بامللي من المث إن 

  .أدلته

، جرياألون املال للمستأجر ال يك و،خراج املال للغوص إلإنسانجار ي استنسانوز إلجي أنه والظاهر

  .ذا يف اجلعالةكو، جارة اإلأدلة طالقإل

س خاصاً بالغرق يف يم لكاحل أن اتيورة يف بعض الرواكعراض والعلة املذقاعدة اإلى ومقتض

بل ، كما أشبه ذل أو ضاع يف الصحراء والغابة أو غاص يف الرمل أو  هوةسقط يف إذا كذلكبل ، البحر

   .تاب اللقطةك الم يفكة اليوبق، اتييف بعض الروا) املال (ركقد تقدم ذ

  



١٧٢



١٧٣

  

  فصل

  كمالاألى ختالف يف دعويف اال

  

  : ه مسائليوف

  

  ))زعا على عنيلو تنا((

انت كذا إو، مهادحد ألي ال أو ،حدمهاأد ي أو هيدمها عليما إ ف،نيعى لو تنازعا عل ):١ مسألة(

 نينهما نصفيا ب يه بالتساوي قضيدمها عليانت ك فإذا، باالختالف أو ون بالتساويكما تإف هيدمها علي

 ك بل ظاهر املسال،هيه علي بقسممجاعبل يف اجلواهر اإل، لمامكظهر من يما ك وال خالف إشكالبال 

  .مجاع اإلأيضاًمها ريواملستند وغ

نة فجعلها النيب يحدمها بس ألي تنازعا دابة لنيرجلن إ :ىتب الفتاوكور يف كده املرسل املذيؤيو

بواب تبلغ فوق ات يف خمتلف األيولقاعدة العدل املستفادة من عدة روا، نهماي ب)صلى اهللا عليه وآله(

  . نصافل واإلقاعدة عامة مساها الفقهاء بقاعدة العد إىل ريا تشأقطع منها يالعشرة مما 

، عدل ونصفة أنه  فاملراد،هيقتضيالنصفة وقد ال  يقتضيالعدل قد  ألن نصاف اإل أن إضافةوالظاهر

 إىل تاجحيحدمها ال أ نينسانن إلي خبزنسانعطاء اإلإ مثالً، اناًيحأالعدل ى ست مقتضيالنصفة ل أن ماك

   اآلخرو، املكخبز 



١٧٤

س يل حاجته عدل ولكعطاء إنما ي ب،س عدالًينه لكف لي وتنصاو من خبز تسأكثر إىل تاجحي

  . ةاً ونصفيتساو

القرعة  أو ، عدلريهلما بغ مها أوريلغ أو حدمهاعطائه ألإما بإ ف يف املقاميعدم التنص أن كد ذليؤيو

  . تامريل غك وال،عطائه هلما باختالفإل أو ،همايعطائه ألإل

ون موضوع يك لالًكمش يتبق القاعدة الن  أل،ومة بقاعده العدلكوالقرعة حم،  ال وجه لهإذ األول

  .بل عملها خبالفهم، عدم عمل الفقهاء ا يف املقام إىل ضافةباإل، قاعدة القرعة

ايف كة واليعن اخلالف والغن يكفاحمل، ال  أونيميال إىل ل منهماكتاج حيهل  أنه الم يفكالى بقي

، كثربل عن األ  واحدريعن غ يكالفاً للمح خ،هي علمجاع اإلنياألول بل عن ،هم الثاينريصباح وغواإل

ل كلف حينه أ ب:خالفاً فقالوا ه فيكثرنقل األية مل يفاك والك وعن املسال،املشهور أنه ة املراميوعن غا

  . منهما لصاحبه

  .هي بعد عدم داللة املرسل والقاعدة علاألصلب: ولاستدل لأل

د يل واحد منهما له ك أن  بعدركنأمن ى  علنيميوالى املدعى نة عليالبقاعدة بواستدل للحلف 

لف حي أن ان الالزمكنة يس هلما بيث ليوح، اًيد هذا مدعييف  ما إىل  بالنسبةاآلخرعل جيالنصف مما ى عل

  .حقى س عليه ليمدعن أ و،ده لهييف  ما أن ىل واحد منهما علك

مثل  ،ق أوىليها بطرنة فمع عدميفهما مع البيحتلى من النصوص املشتملة عل أيتيما سى وبفحو

ما كنة يل واحد منهما البكوأقام  همايديا دابة يف أين ادعي الذني الرجل)عليه السالم( علي حالفإ

  . ك ذلريغ إىل ،أيتيس

 أنه  مبعىن،يريوجه التخى عل أنه ىر احللف علكل من ذي بترت،ني القولنين الفاضل اهلندي مجع بكل

ة يوجه الشرطى عل ن الكل، ك فله ذلك بذلاآلخر يرضف صاحبه ويل واحد منهما حتلكلو أراد 

  م كتوقف احل  مبعىن،اجيواالحت



١٧٥

  . )حالف صاحبهإل منهما كول(: ولذا قال النافع، هيعل

حالة  إ إذ،مجعهى داللة له عل الم النافع الكو، نيالم الطرفكره خالف ظاهر كما ذ: أقول

 ركستحلف املني : قوهلمريفقول النافع نظ، دواجواز القضاء ب يقتضي حالف املدعي الإى ف عليالتحل

الم كه ييف توج )رمحه اهللا( اينيشتره احملقق اآلكما ذى  عل،ون احلق لهكث يطلبه اخلصم من حن إ

  .الم احملققى كالمهم علكن محل كمي فال ،هريالم غكالم احملقق فال داللة لكبل لو سلم داللة ، احملقق

روه من ك وما ذ،صل واملرسل والقاعدةحلفهما لأل إىل اجيفالظاهر عدم االحت، انكف كيو

  . ظاهرري غنيليالدل

، رك مناآلخر واآلخرد يما حتت  إىل اً بالنسبةيل واحد منهما مدعكس يلنه إ :أوهلماى رد عليإذ 

، نيل العى كالء عليان يف االستيتساويان ي بل مدع،ر يف املقامكفال مدعي ومن، دمهاي أمجع يف نيبل الع

ل منهما ك دي أن الفرض: ولذا قال يف اجلواهر، منهما أي ديست يف يناً ليا عيادع إذا فحاهلما حال ما

ل ك أمجع يف نيالعى وا علكب إالّ النصف املشاعى وا علكنصفها ضرورة عدم تعقل   النيالعى عل

رع قد جعل القضاء يف الشا إالّ أن ،كهما يف ذليه ضرورة تساويعلى نئذ فال مدعي وال مدعيوح، منهما

  . نهماي بنين العأ بكذل

  . ر يف بعض النصوص احللفكذيخصوصاً ومل ، قطع باملناط النه إ :همايثانى رد عليما ك

عليه ( إىل علي  اختصما يف دابةنيرجلن إ :)عليه السالم(عن الصادق ، رواه ابن سنان مثل ما

  وأقام ، ودهمذى ا نتجت عنده علأل واحد منهما ك فزعم )السالم



١٧٦

  . ثياحلد )١(نينهما سهميقرع بأنة سواء يف العدد فيل واحد منهما البك

 ،وجه االستظهارى لعان ك )عليه السالم( اإلمامحالف إن إ :ثيحاد األنيواجلمع ب، هريومثله غ

  .الثاينى  علاألولمل  حيد حىتيس املقام من باب املطلق واملقيل إذ ،يم شرعكحألنه 

ل منهما  كيعطأال كن أو ن حلفاإف،  من لزوم حلفهماكثره األيما على لبناء علبعد امث إنه 

ن إ أما، سقاطهإحقه فله  ألنه ،اآلخرحالف بعدم حلف حدمها بعد اإلأ يرض إذا كذلكو، النصف

 نهأقول بتة اليت ي الرواكتلى  لفحو،ون للحالفيكل كم بأن الك فبعضهم حاآلخرحدمها دون أحلف 

  . فاحلق للحالفاآلخرلف حينة ومل ي مع البحدمهاأحلف ن إ

  : ا احتماالن آخراننوه

 الذي والًأاحلالف ى  علنيميد الريلف فحير مل كاملن ألن ك وذل،الذي حلفى  علنيميرد ال: األول

  .هو مدع

   . احلقإثباتو وجب سلب احلقي أنه  ال،د من االستظهارياحللف للمزن إ :الثاين

، سائر أقسام احللف يف الدعاويك ،ورث الوضعي أنه ل احللفيظاهر دل إذ ،فين هذا ضعكل

ن وجه حللف احلالف يكمل  وإالّ تعبد، أنه ال ركواملن يل بأن املقام من باب املدعيق تم لوياألول إمنا و

  .  فتأمل،اًيثان

ثة ل سنة ثالكحدمها أن الدار كسي  مثالً،ه باالختالفيدمها عليان ك أنه إذا القاعدةى مقتضمث إن 

  .ديم حسب اليسقالت يقاعدة العدل تقتض أن فالظاهر، أشهر تسعة اآلخرو أشهر

مل  إذا  الورثةنيفالظاهر التناصف ب،  فماتااآلخرى حدمها علأدع ينهما ومل ي بنيانت العكولو 

  ى جر الّإو، نهما تنازعين بيك

                                                

. ١٥ حمكيفية احلك من أبواب ١٢ الباب ١٨٦ ص١٨ ج:الوسائل )١(



١٧٧

  .ما سبقكانون التنازع ق

 يوملدع، نيل ثلثكال يان ملدعك،  نصفهااآلخرلها وكحدمها أى نهما وادعي بنيانت العكولو 

  . ل واحد ثلثا ما ادعاهكلى عطي ف، قاعدة العدلكذل ألن النصف الثلث،

صة يقنب أي ،ل واحد منهما النصفكان لك نيل واحد منهما الثلثى ك ادعفإذاهذه النسبة ى وعل

 ريغ إىل ،هما ونصفه السدسي علكنصف ذلي ف،هماييالثلث ناقص من دعو إذ ،واحد من الستة من ادعائه

  . مثلة من األكذل

 أو لكل واحد منهم الى كوادع، هايد عليل كشخاص للأان ثالثة ك إذا علم حال مايومما تقدم 

 من ك ذلريغ إىل ،النصف والثالث الربع مثالًالثاين ل وكحدهم الأى ادع إذا ماك، باالختالف أو النصف

  . مثلةاأل

  : مثلة املقام للمناسبة بعض األروا يفكبعض الفقهاء ذمث إن 

  

  ))لو اشتبه الثوبان((

، ن تصاحلا فهوإ فاشتبها ف،نيثالثبخر ثوب ولآل، ن درمهاًيحدمها ثوب بعشران ألكلو : األول

 اآلخرحدمها صعد وأ أن تملحيمل  إذا  هذا،خر ثالثة أمخاسمسان ولألحدمها خان ألكع الثوبان ويب الإو

 بواحد اآلخرة وأربعحدمها بأع ي لو ب مثالً،الصلح إىل سيج التخمياحتالّ  وإ،متهيق ننزل ع أو يبق

  .سين يف التخمي وعشرنين وجه لثالثيك مل مخسةً أو ون الثالثة صار واحداًيك أن واحتمل

 أو  عدم صورة احتمال الصعودلى حممول ع،سحاقإة ي يف روا)عليه السالم(وما ورد عن الصادق 

   .ىاملنصرف من النص والفتو ألنه ،دمهاحأ أو همايلكالرتول يف 

ن إف، اآلخرخر الثوب حال فلآل أي ىوعل، لعمرو أو نيد ثوب الثالثيلز أن لو علم أنه علميومنه 

ى ان مقتضك كذا أو ذاهل أنه تملحيث يأما اخلمس اخلاص فح، نيل واحد منهما مخسكل أن من املعلوم

  .ميقاعدة العدل التقس

  انت كولو 



١٧٨

وقاعدة   موضع التصاحلكن هنايك مل نيحد املرأترجل أل أو ،نيحد رجلامرأة أل أو نيجلامرأتان لر

ن إ اح بعد انقضاء العدةكالطالق والنى جرب الرجل علأ وإالّ ،قالوا بهن إ ما القرعةإ بل الالزم ،العدل

  . ما هو واضحكانت ذات عدة ك

  

  ))لو أودعه درمهني ودرمها((

 يعطي فإنه ،طيتفر أو  مث تلف أحد الدراهم بدون تعد، وآخر درمهاًنيمه درإنسانودعه ألو : الثاين

،  قطعاًني لصاحب الدرمهنيأحد الدرمه ألن ، ولصاحب الدرهم نصفاً، درمهاً ونصفاًنيلصاحب الدرمه

  .نهما لقاعدة العدليأما الدرهم الثاين فهو ب

  .لولقاعدة العد، )عليه السالم(عن الصادق  وينكة السي رواكوبذل

 مث نيانكوضعهما يف م إذا ماك كوذل، اع أم اليتزج الثالثة قبل الضمي أن نيفرق ب ال أنه والظاهر

 للمناط وقاعدة كوذل، ه مثالًيلإ فوجد الولد درمهاً ودرمهاً فمزجهما وجاء ما ، ائقال لولده ج

  .العدل

ن ااآلخروالثلثان ، وثلثدرهم  أي ني ثلثنيلصاحب الدرمه أن قاعدة العدلن إ :قالين رمبا كل

 ،هريوغ )رمحه اهللا( خ البهائييما يف خالصة احلساب للشكة املتناسبة ربع باألكوذل، لصاحب الدرهم

   :ثالث فنقولأثالثة إىل درهم ل كنقسم فإنه 

ن وقد ضاع درهم أما اآل ،ثالثأستة  نيان لصاحب الدرمهك ثالثة دراهم ثالثأان تسعة كن إ

  .درهم وثلث درهم أي ،ثالثأة أربع ني فلصاحب الدرمه،درمهان :ثالثأستة  جودوفامل

 وإالّ ،انكل مكة مطابقة للقاعده نقول ا يف يانت الرواكن اس يف صاحب الدراهم، فإيذا القكو

حيث إن القاعدة ى ا علإقال ي أو ،ل اخلاصية خرج موردها بالدلي والروا،رناهكانت القاعدة ما ذك

نهما يقسم بي أن االختالف يف الدرهم الثاين فالالزمى بقي و، لصاحبهني الدرمهأحد أن عترفيحدمها أ

  . ةري بن املغعبد اهللاة ي رواكذلى دل عليما ك، نينصف

  فال بد ،  ضاع رطلهنب من لنب ورطل من لني مزج مثل رطلكان هناك إذا أما



١٧٩

 ونصفاً حدمها رطالًأعطاء اع منهما بالنسبة فال وجه إليالض إذ ،نيثالث وثلثأة أربعن نقول بأ

  . يف الدراهم اختالط ال امتزاج إذ ،باملناط تشمل املقام حىت ة اليوالروا، خر نصفاًولآل

  

  ))لو كان هناك درمهان((

هما درهم يان ملدعك ،حدمهاأ اآلخرى حدمها وادعأمها  درمهان ادعانيان مع الرجلكلو : الثالث

  .  االمتزاجريورة يف غكل املذأنه لقاعدة العدكو، خر الباقيونصف ولآل

 نييف رجل، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، ناأصحاب واحد من ريعن غ، ةري بن املغعبد اهللافعن 

  أبو عبد اهللافقال: قال ،كنيوب ينيمها ب: اآلخروقال  الدرمهان يل: حدمهاأفقال ، ان معهما درمهانك

 وأنه ه شيءيس له في لنيقر بأن أحد الدرمهأ فقد ،كنيين وبيمها ب: أما الذي قال: )عليه السالم(

  . )١(نينهما نصفيقسم الدرهم الثاين بي و،لصاحبه

 ،طبقهاى  وبعضهم عل،فجعلها بعضهم خالف القاعدة، ةيلم الفقهاء حول هذه الرواكوقد ت

 كيف ذلالم كل الي تفصكخارج عن مبحثنا نترنه إحيث و، ناًيمع أو اًكون مشتريك أن نيوثالث فصل ب

  . حملهإىل 

 أبدياملشهور ى فعل( :نةيدمها وال بيناً يف يلو تنازعا ع ما أي ،يف أصل املسألة قال يف اجلواهر

سبق  األمي تقدينيوما دعوى كاملتجه بناًء علن إ :هي وف،مبن خترجه القرعة أو ،راهييف احللف مبن  يالقاض

   .ىانته ) صاحبهنيى ميان علكقدم من يمنهما ومع االقتران 

  ال ، ني مستقلتينيهو يف دعو إمنا سبق األميروه من تقدكما ذن إ :هيوف

                                                

  . ١ حتاب الصلحك من ٩ الباب ١٦٩ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )١(



١٨٠

، كذلكس املقام يع احلقوق وليي تضأخرييف التكان  إذا  واجبميالتقد أن  إىل مضافاً،يف مثل املقام

 ،بل الوجويسبى  ال عل،داب من اآلنيميالى  من علميتقد أن ما تقدمك، اناًيحأسبق  األريقدم غيوقد 

  . قول املشهورى  علإشكالفال 

  



١٨١

  

  ))لو تنازعا يف عني عليها يد((

 نهيميا للمتشبث مع  ي قض،ها خاصةيحدمها علأد يانت كنة ويناً وال بيلو تنازعا ع ):٢ مسألة(

فراد أظهر أهو  إذ ،إشكالويف اجلواهر بال خالف وال ، هريره الشرائع وغكما ذك، التسمه اخلصمن إ

 يقض وإالّ ،ده فهوي حلف من يف فإذاهذا ى وعل، هي علىاملدعى  علنيمياملدعي والى  علنةيالبقاعدة 

  .كالم يف ذلكما تقدم الك ، املردودةنيميبعد حلف املدعي ال أو ولكه مبجرد النيعل

   . اهللا تعاىلشاء إنه يالم فكأيت الينة فسيان للمدعي بك إذا أما

  : ورد ثالث فله ثالث صي يف نيانت العكولو 

  . حدمهاأصدق ي أن :األوىل

  . علم ملن هيأال : قولي أو ،مهاريا لغأاً منهما مع ادعائه يصدق أي ال أن :ةيالثان

  .كثلثه هلذا وثلثاه لذا: قوليأن ك ،باالختالف أو فيهما بالتنصيلكصدق ي أن :الثالثة

  

  ))إذا صدق أحدمها((

   .ىانته )له يحدمها أحلف وقضأده ين صدق من يف إف(: ففي الشرائع :األوىلأما 

، املدعيك اآلخر وحال ،ركاملنك اآلخر إىل فحاله بالنسبة، ديال يذك له قرارصار باإل أنه ووجهه

  .دهيالذي أقر له من يف  أي ،رك شاهد حلف املنيلمدعلن يكن مل إف

 راًكله من عل املقرجي حدمها الده ألي من يف إقرارو،  خارجينيال املدعك بأن ك يف ذلشكالواإل

، مك حتقق املوضوع عرفاً حتقق احلفإذا، ه مدعياملقر عل أن ىريالعرف  إذ ، واردرياً غيه مدعيواملقر عل

ه يدعيو لهكيأو من أشبه و لهكيد ويب أو ه آخريدعي وإنساند يون الشيء بيك أن نيرون فرقاً بي م الإف

  . آخر

  . املقر لهى علالثاين املقر وى حدمها علأ ،نيحلف يللمدعن إ :مجعاً من الفقهاء قالوامث إن 



١٨٢

من الثالث ومن  أي ، منهمانيميصدقه بعد اليم ملن كد ثالث حيانت يف كولو : قال يف القواعد

م ا ملن كدخل له يف احل  املصدق النيمي أن ره اجلواهر منكه ما ذين فكل، شف اللثامكما يف كصدقه ي

 ، ظاهر الوجهريه غكه مبليعلى ادعن إ خرلف لآلحياملصدق  أن شف اللثام منكما يف  أن ماك، صدقه

 ،يحق أنه علمينه إ هيعلى قال املدع إذا الشاهدك فهو ،هي علىس مدعيل فإنه ،س طرف الرتاعيلألنه 

  . لف الشاهدحي أن ق لهحي ث اليح

ى عمد ألنه ،البتى ه علي علنيمياشف اللثام بأن الظاهر توجه الى كل اجلواهر علكشأأما ما 

  . ظهر يل وجهه عاجالًي فلم ،هيعل

 ملا علله كوذل، بعدها أو هي علاآلخرى حدمها قبل دعوه ألإقرارون ك نيرنا بكما ذيفرق ف المث إنه 

  .  حمل نظر)١()ركدخل يف موضوع املنيو يرج عن موضوع املدعخي قرارباإل(بأنه  )رمحه اهللا( اينيشتاآل

 اآلخرى حدمها قبل دعوتم لو أقر ألي إمنا روهك بأن ما ذنياألمر نيفرق بال  أن ومما تقدم ظهر

  .ىانته ،اًيان مدعكراً بعد ما كعله منجي  الالحق القراراإل ألن ،وأما بعدها فال، هيعل

  . أقر بأنه لفالن أن ده بعدي الذي يف كده حاله حال املاليمن يف  أن ذ قد عرفتإ

 ث اليح، ركمن ألنه ،احللف إىل احتاج، كس ليلنه إ :دهي فقال من يف ،لهنه إ :لو قال اخلارج نعم

 فإذا، مجاعةى اً علين مدعيكمل  إذا د من حلف واحديس له حق يف أزيل ياملدع إذ ،لفحير سواه كمن

 ال أنه  مع احتمال،دهيحلف من يف  موجوداً كن املاليكده ومل ير من يف كذا أنإو،  حلفكر املالكنأ

س من ي ول،الغائبى على ان من الدعوك املقر له غائباً كان املالكنه إذا  أل،ده مطلقاًيمن يف ى حلف عل

  لف حي أن الغائبى على ن الدعويمواز

                                                

. ط احلديثة٨٩٥ ص٢ج: كتاب القضاء، لآلشتياين )١(



١٨٣

  . أصالة أو ابة عن الغائبي آخر نإنسان

  

  ))إذا مل يصدق أحدمها((

ن إف،  طرفاً هلما يف الرتاعري الغكون ذليكنئذ ي وح،نيمها املعريلغ أنه يدعيدفعهما وي أن :ةيالثان

 ،االختالف املتقدمى عل ،ينياملدعى بعد الرد عل أو ولكه بالنيم علكلف ححيمل  وإن ،م له بهكحلف ح

  . نه املتقدمةيالغائب مبوازى ان من االدعاء علكن الطرف حاضراً يك ملوإن 

 ،نينهما نصفيان بكن حلفا إف ،يبل الالزم حلف املدع، نفعي ول من املقر له الكقلنا بأن الن إذا مث

  . ان له خاصةك اآلخرحدمها دون أحلف وإن 

   .ىانته )ان لهكحدمها خاصة أحلف  وإن ،ال اقتسماهكن أو ن حلفاإف(: قال يف اجلواهر

دعته عنده  أوامرأة أن ما لو علمك، عرفهيمها الذي ال ريلغ أنه يدعيولو دفعهما من عنده املال و

ر ك وال من،ر لقوهلماكمن ألنه ،ه احللفيفهل هلما عل،  املرأةكعرف تليوال  ،مثالً انهيدعيومها رجالن 

 ، جمهولإنسانبل طرف الرتاع ، س طرف الرتاعيل ألنه هيحلف هلما عل ال أو ،تحمل احللفيه ريغ

  .الغائبى على الدعوكون يكف

 هما اليلإلولته دون وصول املال ي وح،س طرفاً للرتاعيل أنه  ملا تقدم من، الثاينقربواأل، احتماالن

  .)١(ركنأمن ى  علنيميال: دخل يف قاعدة يراً عرفاً حىتكعله منجي

 وال ، له ظاهراًكمال ال مال ألنه ،ةينهما بالسويا تقسم بأفالظاهر ،  يلنيست العيل: ولو قال

  .الم السابقكويف احللف ال، تهكيأحد مل يدعي

  .نهمايان بك كذلكف، ماكأحد أو ماكريغ أو نتماأال أعرف صاحبه هل هو : ذا لو قالكو

  عرف أوال ، ماكحدأل أنه أعلم ينإ: ولو قال

                                                

. ١٩٩ ص٣ ج:كاملستدر )١(
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ما يما عرفت فك، قاعدة القرعةى لقاعدة العدل املقدمة عل، ميفالظاهر لزوم التقس، مايكنه ألأ

  .سبق

  . اًيون من دفعه مدعيكان هلما وك ،اً مع ثالثكما مشتركحدألنه إ :ولو قال

  . ملماكظهر وجه التأمل يف يرناه كومبا ذ

  

  ))إذا صدق كليهما بالتناصف((

  . نينهما نصفيون بيك فإنه ،هلما بالتناصف أنه صدقي أن :الثالثة

 ينيقامة املدعإوجه احللف ما تقدم من املناط يف و ،ل منهما لصاحبهكحلف أو: قال يف الشرائع

 قد كن أل،نيمير الكاملنى ان علكنة للمدعي يب ث اليوح، ن نصفه له أاآلخرر ادعاء كنينه وأل، الشاهد

  . نيالوجهمن  أي عرفت عدم استقامة

   .ىانته ،خرل لآلكان الكحدمها أل كن وإن ،الكنن إ نينهما نصفيون بيكذا كو: قال يف اجلواهر

خترج   الني يف االستحقاق والعأيضاً ايتساو ـ نيمياستحقاق الى بناًء عل ـ الكنن إ أنه ووجهه

ى عطيلف فحير مل ك فهو مناآلخرل كن إذا أما، نهما بالتناصفيم بيقسالت يفقاعدة العدل تقتض، عنهما

   .اخلالف املتقدمى عل ي،مع حلف املدع أو ولكمبجرد الن يالشيء للمدع

ى ل وادعكالنا إىل سلمن إ وغرم الثالث النصف( :حدمهاأول كيف صورة ن شف اللثامكقال يف 

 وهذا، سرهخي أن فالالزم، نصفه ياملدعى أتلف عله  ألنكوذل .ىانته )لكه العلم فأحلفه فنياحلالف عل

  . خذه من الثالثن وجه أليكمل  وإالّ ،ل من أخذ حق نفسه من احلالفكن الناكتميمل إذا 

لو من خي وهو ال(: ث قالياشف اللثام حى ك اجلواهر علإشكالومما تقدم ظهر وجه النظر يف 

ل كالثاين ن ياملدع أن الم يفكوقد فرض ال متام حقهه يلإف وصل كي إذ ،هيلإ لوصول حقه متاماً ،إشكال

  . )اآلخر يل للمدعكان الكف
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  ))صور حلف أحدمها ونكول اآلخر((

  :  فله صوراآلخرل ك ونينيحلف أحد املدعن إنه إ :واحلاصل

 اآلخرول ك ونهحلف ألن ،سر نصف املال للحالفخي وهنا ،نياملقر املال هلما نصف يعطي أن :األوىل

املال هلما  أن وجمرد اعتراف املقر، هي فقد فوت املقر نصف املال عل، للحالفالل املكون يكأن  ىاقتض

  . لكه نصف املال للناءعطاإربر ي م الشارع بأن املال للحالف فقط الكبعد ح

  . ضمنيمل  وإالّ تاً للحالف ضمني تفوكان ذلكن إف،  هلما جمتمعاًال امليعطي أن :ةيالثان

 إىل وصل املالأ ألنه ،ئاًيسر هنا شخيوال  ،نهيميحسب  ل املال للحالف فقط كيطعي أن :الثالثة

 األمر إذ ،نصفه له أن علم وإن ،لكضمن للناي ال أنه والظاهر ى،ن الدعويصاحبه الشرعي حسب مواز

  . مستحق فال ضمانريغ أنه علميعطاه للحالف الذي أده ويخرج النصف من أالشرعي 

 يف ةيفال تق، يف الدماء الّإ بأن القاضي وقع يف اخلطأ نسانرد علم اإلل موكذا الظاهر يف كو

 جاز ملن عنده ،ركا لبأم بكم احلاك وح،ركد مودعة عند عمرو وادعاها بيانت امرأة زك فلو ،الدماء

بأا  يعة فأمر القاضيعنده ودى د ادعيان زكن إ ذاكو، ست لهيعلم بأا ل وإن هيلإسلمها ي أن عةيالود

  . علم خطأ القاضي وإن عمرو إىل  أعطاها،عمرول

 فإنه ان جالد القاضيك وقد ،القاتل أنه م بقتله لزعمهك وأمر احلا،س بقاتليداً ليز أن علم إذا أما

  .  فتأمل،ة يف الدماءيتق ال ألنه ، قتلهأصلح للجالد العامل باخلطي ال

 أو ،ما علمكن سلمه هلما إف، تلفة بنسب خميني املدعنيد لو صدق بأن املال بيصاحب المث إن 

  . ما عرفت وجههكضمن  وإالّ ،ضمني مل ،ن بأمر القاضيكل خالف علمه
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  ))الفرق بني التزاحم والتعارض((

  مقتضنيل من اجلانبكث يف يح،  التزاحمنيالفرق ب حيباب التراج ر الفقهاء يفكذ ):٣ مسألة( 

 التعارض نيوب، نقاذمهاإى قدر الشخص علي  النيقيمثل غر، ان مايتنع من اإلمي ن عدم القدرة مثالًكول

، عرب عنه بتعارض احلجة مع الالحجةي و،اآلخرمنا اشتبه أحدمها بإ و،نييف أحد اجلانب يمقتض ث اليح

 ريمرجحات باب التزاحم غ أن ومن الواضح، مهااحدإذب كتان متضادتان علم بيوردت روا إذا مثل

  . مرجحات باب التعارض

 ني بالفرق با فقالو،ك مثل ذلنينتيروا يف مقام تدافع البكه ذريالعالمة وغن إ : نقولكعرفت ذلذا إ

  .اذاك تنينات وبيتعارض الب

  : مرانأأوجهها ، أمورل يف معناه ياذب فقكأما الت، أيت البحث عنهيوالتعارض ما 

 أخط إىل  مستنداًنويك ه مبا الائاشتباهه وخط أو ذبكلو علم تعمد أحدمها يف ال ما: األول

  يف التعارض الان داخالًك مستنده أخطأ الشاهد خلطأن إ فإنه ،د وحنومهاي والاألصل كياملستند الشرع

  . اذبكيف الت

، ما شهدت بهيبها فيذكوتى خراألما شهدت به  ينف إىل  ناظرةنيتنيالبى حدإان كلو  ما: الثاين

  .كذلكمها احدإانت ك أو ، هذهكوتل كذب هذه تلك فتكذلك نينتيلتا البكانت كسواء 

،  يف زمانداً قتل عمرواً مثالًي بأن زنينتيالبى حدإاذب مبا لو شهدت كوقد مثل القواعد للت

ان كبل ، وركن عند عمرو يف الزمان املذيكه بأنه مل يعلى د املدعياليت أقامها زى خراأل نةيوشهدت الب

  .يف بلد آخر مثالً

ن أبى خرأ وشهدت ،مها بأن هنداً ولدت فالناًاحدإشهدت إذا   مباكشف اللثام لذلكومثل 

  .فاطمة ولدته

الثاين م كحن أ و،اذبك باب التعارض وباب التنيعنه بالفرق ب يكما حيهذا وقد جزم العالمة ف

ى عل م التعارض مطلقاً حىتك حإجراءخ ين عن الشكل، ك ذلاألولم كس حي ول،التساقط مطلقاً

  اذب من كالت
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م بتساقطهما كحللفال وجه ، نكب العمل ما مهما أمجية يل منهما حجة شرعكون كث يح

  . ظهر من النصوص الفرقيمل  إذ ،وفق بالقواعدخ هو األيره الشكوما ذ، مطلقاً

وال ، حجةان من باب اشتباه احلجة بالالكهما، يأ ه أنعلميحدمها ومل أذب كم بكعلم احلا إذا نعم

  . ةية الشرعينة احلجيظاهر الب أن ديري إالّ أن ةيا حجة شرع منهمالًكن إ خيتم قول الشي

 وإن ،ل الواقع بالقرائن وحنوها لزمين حتصكمأن إف، حدمهاأذب كم بكن علم احلاإف، انكف كيو

ن التصاحل كميمل ن إ ني الطرفنيم بيمة بالتقسكانت قاعدة العدل حمكموال ان يف األكن إف نكميمل 

 وإن ،نهمايصلح بيان ك )صلى اهللا عليه وآله(الرسول  أن وقد تقدم، لقاعدةاى قدم عل وإالّ ،برضامها

ت يرض إالّ إذا ،طلق هو لنجاا الإطالقها وى مها علأجربنهما يا زوجة بيادع إذا ماكان يف الفروج ك

 ونكت أن البنت أو م األنيب أو ، زوجة لهنيختحد األأون كت أن ترددت إذا ذاكو، بالبقاء مرددة زوجها

  . ل حد آخرك يف كذلكو،  احلدود بالشبهاتأتدر ألنه ،ان يف الدماء فال قودك وإن ،زوجة له

ال ك انت القسامة يفك أو ،ن قسامةكمل تن إ ة حسب قاعدة العدليم الديالظاهر تقس نعم

  .نياجلانب

ى ادعفلو ، موالوبقاعدة العدل يف مثل األ، اط يف مثل الزواجيم باالحتكنساب حان يف األكوإن 

 اثهريل نصف مكأخذ يو، حدمهاأمات  إذا اثهريأخذ نصف ميما ك ،حدمهاأتزوج بابنة يالولد رجالن مل 

  .مات الولدإذا 

ات يوقد وردت الروا، لكمر مشأل كل يفه وإالّ ،ةربعمل نقل بالقرعة يف املوارد األ إذا لهكهذا 

  . العاملواهللا ، ها القرعةيجروا فأث يح، ر الفقهاء أمثال املقامكوذ
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  ))التداعي مع وجود البينتني((

 أحكامما تقدم ك ،صالًأنة ي بكن هنايكما مل يم التداعي فكفالشرائع ملا فرغ من ح، انكف كيو

: نة فقالي البنيل من اجلانبكان لك إذا مايف يم التداعك تعرض حل، يف مجلة من املسائل السابقةكذل

 كذل أن شهد آخرانيو، ديشهد شاهدان حبق لزي أن  مثل،ادتحقق التعارض يف الشهادة مع حتقق التضي(

 كنه خلالد يف ذليعه بعيببشهد آخران يو، باع ثوباً خمصوصاً لعمرو غدوة أنه شهداي أو ،نه لعمروياحلق بع

   .ىانته )ن حتقق التعارضيكن مل إف،  وفقني الشهادتنيق بين التوفكومهما أم، الوقت

د للدار ي زكمها مبلاحدإ تشهد إذا مثالً، عماهلما معاًإنة يل البي دلإطالقى ن فمقتضكمأ إذا ماأ

مث  د أمسياً لزكانت ملكا إقال ي بأن ،عماهلما معاًإن كن املمإف، ومي عمرو هلا الكمبلى اآلخرو، أمس

وم يأما مثرة ال، ديانت لزكانت مثرة أمس ك فإذا، كنيترتب آثار امللينئذ يوح، وميتقلت لعمرو هذا النا

لعمرو يف هذه ى خراألة ويد يف السنة املاضيتها لزيمها بزوجاحدإشهدت  إذا كذلكو، فهي لعمرو

  . مثلة من األك ذلريغ إىل ،ديان ملحقاً بزكة يان مولود يف السنة املاضك فإذا ،السنة

  . نهما تعارضيون ب يك حىتنينتيتتوفر يف الب أن ب جييشرائط التناقض املنطقن إ :ن شئت قلتإو

ون يف كت أن ماإ نيالع ألن ،ةأربع أمورحد أ عن لاحلا لوخيض فال ر حصل التعافإذا، انكف يكو

د ي أعم من نياألولد يف يواملراد بال، هايحد علد ألي ال أو ،د ثالثييف  أو ،د أحدمهاييف  أو ،دمهاي

  .حنوه أو لكيالو أو الشخص

 من باب نيه التنازع يف العريقق وغقول احملن إ :ة نقولربع األحكامر األكوقبل الشروع يف ذ

  . هرين وغيون التنازع يف الديكفقد  وإالّ ،املثال

   :قولين أك املدعي السبب نيب إذا ونيتحقق يف الديقد (: قال يف املستند
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 ىنة عليه البي علىنة وأقام املدعيه بيقام علأو، ذاكوم يالذي بعته  ه عشرة مثن الفرس الفالينيعل يل

   .ىانته )ي عند املدعكنه مات بشهر قبل ذليس بعهذا الفرأن 

نة يم البيقي و،ناراًيداً ديأطلب ز ينإ: قوليأن ك ،ر السببكون التعارض بدون ذيكبل قد : أقول

ائه يف هذا أقربن أحد من يكومل  ي،ولد املدعي أن داً مات قبليز أن ىة علينة ثاني وتقوم ب،كذلى عل

  .طلبهيان كد يقرب ا الذي ورثه زألن  طلبهي أنه ن زعمهك ميالبلد حىت

وم يجرحه ال أنه ىنة عليالب يم املدعيقين أك، أيضاًتحقق يف سائر احلقوق يوقد (: مث قال املستند

نهما مسافة يبى خرأم يف بلدة وي الكان يف ذلك أنه ىنة عليه البيعلى قام املدعأو، ذاكيف موضع  الفالين

  . )اميأعشرة 

 كذلى م عليقي و،انت زوجة لعمروكمه اليت أرث عمرواً من جهة ي أنه ديزى ادع إذا ذاكو: أقول

حد اخللفاء أبطل أوقد ، ديتولد أم ز أن عمرواً مات قبل  أنىم الورثة الشهود عليقينما ي ب،الشهود

ها ية وعلي عفاهم عن اجلز)صلى اهللا عليه وآله( النيب أن هود يف منطقة خاصةيبرزها الأة يشهادة ورق

سلم أ اآلخر و،خ الورقةيان قد مات قبل تارك ينيأحد الصحاب أن ثبتواأن العلماء ك ل،ينياء صاحبمضإ

 الورقة تبوا يفكانوا كث يح، الورقةى  عل)صلى اهللا عليه وآله( شهدمها النيبأف كي ف،خ الورقةيبعد تار

  . ينيخ فالن حبضور الصحابي عفاهم بتار)صلى اهللا عليه وآله( النيب أن املزورة

  . أمورة يف ربعقسام األ األأحكامر كفنحن نذ، انكف كيو

  

  ))إذا كانت العني يف يدمها((

 إشكال بال نينهما نصفي فتقسم ب،لهاكل واحد منهما  كيدعيدمها وي يف نيون العكت أن :األول

ى  وعل،حيما يف املفاتك وبال خالف ،ةيفاكما يف الكنهم ياملعروف بى علو ، املستند ويفكما يف املسالك

  من  إالّ ه عامة من تأخريبل عل شهراأل
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 بال خالف ،ةيأكثر أو ةيح بأعدليقراع وال مالحظة ترجإ ويف اجلواهر من دون ،ليما قك ندر

 إىل  واحد منهم بعدم االلتفاتريبل صرح غ ،يعل  احلسن وأيبنيمي من تأخر عن القدني بأجده

  .  هذه الصورةرية يف غيتاملرجحات اآل

  . أمورة أربعم اختلفوا يف هذه املسألة يف إ: أقول

  

  ))ال فرق يف خصوصيات البينات((

 كوخالف يف ذل، يني للمدعنيم بالعكنات يف احليات البي خصوصنيفاملشهور عدم الفرق ب: األول

 إذا م مباي فخصوا التقس،عنهم يكما حك نيفاضل املتأخرأمجع من القدماء وصاحب املهذب وبعض 

 مور اختلفت يف هذه األفإذا، ر السببكة وذيكثرة واأليعدل املرجحة من األموران يف األنتيتساوت الب

  . م مع ذات املرجحكان احلك

اعتبار  ايفكس وعن اإل،ة هنا خاصةيعدلد اعتبار األي فعن املف،واختلفوا يف املرجح(: قال يف املستند

، د بالسببييالتق أو ةيعدلأ محزة اعتبار االوعن ابن، ةيكثرة فاأليعدلوعن املهذب اعتبار األ، ةيكثراأل

   .ىانته )ان لهي برياعتبار املرجح من غ يلميوعن الد

، ني املختلفيني وباملناط يف مرجحات القاض،خبارح باملناط يف مرجحات األيقد استدل للترج: أقول

 يدعيالقوم  أيتيل عن الرج )عليه السالم(  أبا عبد اهللا سألت: قال،ريبص أيب حةيصحك خباروببعض األ

ان كف كيدري ي وال ،هيبأورثها عن  أنه نةيده الدار البيم الذي يف يقي و،نةيم البيقيهم ويديأداراً يف 

  .)١(هيلإستحلف وتدفع ينة يهم بأكثر :قال، مرهاأ

ى نتجوها علأم أنة هلؤالء ي فقامت الب،تصمون يف بلغةخي أتاه قوم )عليه السالم(اً يعل أن ركوذ

   نة هلؤالءي وقامت الب،هبوايعوا ومل يبيودهم ومل مذ

                                                

. ١ حمكيفية احلك من أبواب ١٢ الباب ١٨١ ص١٨ ج:شيعةوسائل ال )١(



١٩١

  . )١(نة واستحلفهميهم بكثر ا أل)عليه السالم(ى فقض، كمثل ذلى عل

ن يكمل فإن  :قال أن إىل هريغ أو واناًيح أو رجل عقاراًى رجل على ن ادعإف: يويف الرضو

ل كقام أن إف، ن فهو أحق بهي شاهدهيقام علأل من كعاً فيه اخلصمان مجيفى حد وادعأ يدي يف كاملل

هم أكثرالشهود يف العدالة فى ن استوإف، هي من عدل شاهدينين أحق املدعإف نيواحد منهما شاهد

  . )٢(ه الشيءيلإدفع يلف باهللا وحيشهوداً 

  .وعن الصدوق يف املقنع مثله

وأقام  : ابن سنانةي يف روا)عليه السالم(وله ق مثل ،كشعار بذلإ خراألات يويف مجلة من الروا

  . نة سواء يف العدديل واحد منهما بك

  . )٣(ة مساعةيومثلها روا

  . نينتيم تعارض البك فراجع الوسائل باب ح،)٤(فاعتدل الشهود وعدلوا: ة داوديويف روا

اض ينقل عن الر أن بل يف اجلواهر بعد، ورةكعدم املرجحات املذى ون املشهور علكبعد : أقول

ات يوجب الغض عن الروايمما ، ح املتقدمة ناقش يف صحة النسبة فراجعهيالتراج إىل نيوركذهاب املذ

، ة يف واقعةيا قضأمن  ،ريبص أيب حةييف صح ره املستندكما ذى ما علإ لهاومحاملرجحات ى الدالة عل

ات يتقاوم روا ا الأورة ك املذدلةاألى رد علي، لزام مبا التزموااإل ولو من جهة قاعدة ةيالتقى ما علإو

 ثراكها مع إطالققوة  إالّ أن انت مطلقةك وإن اإ ف،وركح املذيعدم الترجى املشهور اليت دلت عل

   املوارد كل تلكون يف كت أن وبعد

                                                

  . ١ حم ذيلكيفية احلك ١٢ الباب ١٨ ج:الوسائل )١(

  . ٣ ح١٠ الباب ١٩٩ ص٣ ج: الوسائلكمستدر )٢(

  . ١٥ حمكيفية احلك ١٢الباب  ١٨ج: وسائل الشيعة )٣(

  . ٦ حمكيفية احلك ١٢ الباب ١٨ ج:الوسائل )٤(



١٩٢

  . دياملقى ة العدد متنع من محل املطلق علينة متساويالب

  .همايحلمل املقام علصلحان ي ال، خبارن يف القضاة واأليورك املذنياملناط أن ظهري كوبذل

روه كوما ذ، اتيدها ذه الروايين تقكمات ألطالقن لوال الشهرة احملققة يف جانب اإلكهذا ول

  . نيورك املذنيخصوصاً بعد املناط، الصناعةى د عن مقتضيصلح لرفع الي لردها ال

  .  فراجعأكثرمها احدإان ك إذا وما، نينتيد والطهارة مسألة ختالف البيرنا يف بايب التقلكا قد ذمث إن

  

  ))تعارض البينتني والقرعة((

من خرجت ن أ و،نينتيبالقرعة يف صورة تعارض الب قال أنه ديعن ابن اجلن يكح:  الثايناألمر

ضة الدالة يات املستفي بالرواكواستدل لذل، يني املدعنيف بيس اال للتنصيول، ل املال كيعطأالقرعة له 

  . نينتيب للبيذكف تيوبأن التنص، القرعةى عل

 ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن ،ةربعتب األكيف ال ي املرو أيب عبد اهللالرمحان بن ففي خرب عبد

ى نهم عليقرع بأ ،تصمان بشهود عدهلم سواء وعددهمخيأتاه رجالن إذا ) عليه السالم( علي انك: قال

ان له احلق كهم يأ،  السبعنياألرضب ور، اللهم رب السماوات السبع: قوليان كو، نيمي الريهما تصيأ

  . )١(حلف إذا نيميه الي علريصيعل احلق للذي جيمث ، هيلإده أف

ن ييف شاهد، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن ،ةربعتب األكة يف الياملرو انة داود بن سرحيوروا

: )عليه السالم( قال ،ن واختلفوااألوال الذي شهدا غريى أمر واحد وجاء آخران فشهدا على شهدا عل

ه يهم قرع علي فأ،نهميقرع بي  

                                                

  . ٥ حمكيفية احلك ١٢ الباب ١٨ ج:الوسائل )١(



١٩٣

  . ك ذلريغ إىل ،)١(بالقضاء وىلأ هو نيميال

رواه  مثل ما، املرأةى الرتاع علكه القرعة من مثل املقام يف يرجيوما ، دلة القرعةأ إطالقده يؤيو

يف رجل ، )المعليه الس(  أيب عبد اهللاعن، عن بعض رجاله، عن داود، ب واالستبصاريايف والتهذكال

فاعتدل ، ا امرأة فالنأوجاء آخران فشهدا ، فالنهذه املرأة امرأة  أن انت له امرأة فجاء رجل بشهودك

   .)٢(ا وىلأنهم فمن خرج سهمه فهو احملق وهو يقرع بي: فقال ،الشهود وعدلوا

ات يبرواات ي بعد تعارض هذه الرواكعراض املشهور عن ذلإيف رده  األوىل و،ك ذلريغإىل 

  . نياألمر ني بيريان الالزم القول بالتخكعراض لف مما لوال اإليالتنص

  .لو عن نظرخياين واجلواهر عنه فال يشتأما جواب املستند واآل

 ،نةيل واحد منهما البكوأقام  )عليه السالم( علي ها يف عهدي يف دابة اختلفا عل،سحاقإة يففي روا

  . )٣(نينهما نصفياً جعلتها بعين حلفا مجإف: )عليه السالم(قال 

نتجها أ أنه نةيالمها أقاما البك رجالن يف دابة و)عليه السالم( إىل علي اختصم :ةية ثانيويف روا

  . )٤(دهيا للذي يف ى فقض

  . )٥(نينهما نصفيده جعلتها بين يف كلو مل ت: )عليه السالم(وقال 

 ني املؤمنري فجعله أم،نةيل واحد منهما بكاً فأقام ريبع ايادع  عرفانيرجلن إ :ة ثالثةيويف روا

  .حضراها يف عرفهأ) عرفا( ومعىن. )٦(نهماي ب)عليه السالم(

  إىل

                                                

. ٦ حمكيفية احلك ١٢ الباب ١٨ ج:الوسائل )١(

. ٨ حمكيفية احلك ١٢ الباب ١٨ ج:الوسائل )٢(

  . ٢ حمكيفية احلك ١٢ الباب ١٨ ج:الوسائل )٣(

  . ٣ حمكيفية احلك ١٢ الباب ١٨ ج:الوسائل )٤(

  . ٣حم ذيل كيفية احلك ١٢ الباب ١٨ ج:الوسائل )٥(

. ٤ حمكيفية احلك ١٢باب  ال١٨ ج:الوسائل )٦(



١٩٤

  . فيالتنصى ات الدالة علي من الرواك ذلريغ 

ن حلف إف، ينياملدعى  علنيمي تعرض النينتيمع تساوي الب أنه د منيعن ابن اجلن ما أن علميومنه 

خرجته القرعة حلف وأخذ أقرع فمن ي ومع اختالفهما ،حلفا اقتسماها وإن ،عيمحدمها استحق اجلأ

 فراجع ،القرعة يف بعض املراتب إىل األمرصال يإب من يخ يف التهذيذا ما عن الشكو،  حمل نظرنيالع

  . )قدس سره(المه ك

  

  ))سبب احلكم بالتنصيف((

 إىل نةيل واحد منهما البكقامة إد ف بعيم املشهور بالتنصكاختلفوا يف سبب ح:  الثالثاألمر

  : أقوال

ى قضيف هيعل نةي باآلخروقد أقام ، النصفى ل واحد علك دي ألن : قال،ره الشرائعكما ذ: األول

  . هميد غريله مبا يف 

ولذا  ى،خراأله يتعترب ف ما اليل منهما قد اعتربت فكنة اخلارج في بميتقدى بناًء عل: قال يف اجلواهر

  . شهر وهذا هو األ، بالعدد والعدالةحيمل تلحظ ترج

ى بناًء عل، هينة فيب ما الكون يك ف،نينتيالسبب هو تساقط الب أن ره آخرون منكما ذ: الثاين

انت كنتان ي سقطت البفإذا،  يف التعارض التساقط أن األصله مجع من الفقهاء منيلإ الذي ذهب األصل

  . فيالتنص يقاعدة العدل تقتض

ن مثل كميال   يف قبال ما،يف اجلملة عماهلما معاًإن ك املمنيلقاعدة توارد السببتبع نه إ :الثالث

 أنه نةيل بكما لو شهدت ك، امالًكعماهلما إن كميويف قبال ما ، كذالوا زوجة هلذا وى ك علنينتيالب

 املباح ازةيحى  علنيون حال املقام مثل املتسابقيكف ،امالًكعماهلما إن كميث يح، د ولعمرويون لزيمد

  ى علحيث إن ،  واحدنسان إلنيومثل قاتل، عراسنثر األكاً كيمال أو ،الوحشكاً يعيطب



١٩٥

 إىل ،فيث هلما سلبه بالتنصيح،  واحداًالًيقتال يف احلرب قت إذا ومثل ما، تهيل منهما نصف دك

  . ك ذلريغ

نة يح بيترجى  علبىني ف،نصفهاى د علي بالحل واحد منهما مرجكلحيث إن ، األولس كع: الرابع

  .الداخل

 ره املستند،ك ما ذقربن األكل، وراتكالم حول املذكال )رمحه اهللا( اينيشتهذا وقد أطال اآل

 مالئمة ريات واستنباطات غجيها ختر أن أكثرواحلق: ورة مث قالكبعض الوجوه املذ إىل ملعأنه إحيث 

  . ة اخلاصخبارر من العمومات واألكبل السبب ما ذ، ةياإلمامقة يلطر

 إىل اجي من االحتكذلى رتبوا عل ما ماأ، ورةكالوجوه املذ إىل حاجة بعد وجود النص ال: أقول

 نيميالى نعمل بالنص الدال عل أن ماإنا أ ظاهر الوجه بعد ريات دون بعض فغجيبعض التخرى  علنيميال

  . نعمل ال أو

  

  ))لزوم اليمني وعدمه((

عدم لزوم  إىل هم ذهبوايلإما نسب كفاملشهور ، عدمه ونيمياختلفوا يف لزوم ال:  الرابعاألمر

  .نيميوقال آخرون بلزوم ال، نيميال

 قوى األنيمي ريون له من غيك أو ،وم له بهكالنصف احملى ل واحد علكلف حي وهل :ريفعن التحر

  . مع احتمال الثايناألول يعند

 وإن ،ما تقدمكم ك فاحلالكن أو ن حلفاإف، صاحبهى  علنيميل منهما الكون ليك :حيوعن التنق

   .ا للحالف ي قضاآلخرل كحدمها ونأحلف 

  .نيمير الكمها ممن ذريغإىل 

 نيون العكسحاق يف إة يات وعدم صراحة رواي الرواإطالقاستدل للمشهور مبا يف املستند ب

   .ىانته )ديالوما ذا كة يف حيايف صركب واليما نقله يف الوايف عن التهذى ة عليالروا(: مث قال، همايديب

  : ذاكويف الوسائل ه ب واالستبصاريايف والتهذكما عن الكة يالروا: أقول

   ريأم إىل  اختصمانيرجلن إ :)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، بن عمارسحاق إعن 



١٩٦

 حلفهماأ ف،ا نتجت عندهأنة يبل واحد منهما الكقام أهما ويديأ يف دابة يف )عليه السالم( نياملؤمن

ن يف كمل ت فلو: ل لهيفق،  ا للحالفىفقض، لفحي أن اآلخر ىبأحدمها وأفحلف ، )عليه السالم(علي 

عاً ين حلفا مجإف،  جعلتها للحالفاآلخرل كهما حلف ونيأحلفهما فأ: فقال، نةيقاما البأد واحد منهما وي

قضي ا للحالف الذي أ: قال ،نةيعاً البيقاما مجأحدمها وأد يانت يف كن إف: ليق، نينهما نصفيجعلتها ب

  . )١(دهيهي يف 

ما ك،  ثابتةرياملشهور غ إىل  ونسبة عدم لزومه،نيميال إىل اجيظهر لزوم القول باالحتيومما تقدم 

  .لمامكظهر ملن راجع ي

 ىان املدعكنتان يالبى تساون إ :المه كيكث قال يف حمي يف قول ابن محزة حشكال اإلنيما تبك

دة يمقى خراألمها مطلقة واحدإون كت أن ماإ، وجهأل من ثالثة خياختلفا مل إن  و،نينهما نصفيبه ب

 أكثرمها احدإون كت أو ،دلةام للعكواحل ،دلةا عريغى خراأل ودلةامها عاحدإون كت أو ،دةيم للمقكواحل

  . مها عدداًكثرم ألك واحل،يف العدالة يمع التساو

 العادل ال ريغ إذ ، واضحدلةا العميوجه تقد أن ماك، عرفت وجه التفاوت يف العدد قد: أقول

 الطرحى ن مقدم علكمأ واجلمع مهما ،نهمايان اجلمع بكمنه إلأكد في املقميما وجه تقدأ، المهكاعتبار ب

  .ما تقدمك

 قالت فإذا، نهماين اجلمع بكمي د اليل مطلق ومقك إذ ،ن اجلمعكميث ي حكذلن إ :هين فكل

 ةمها مطلقاحدإ أن نهما معين اجلمع بكمي مل ،نا لعمرو اآلإ ىرخاألوقالت ، ديا لزإمها احدإ

  .دةيمقى خراألو

  . هريغى ر السبب علكذي من ميتقدى ل علير السبب وعدمه فال دلكد واملطلق ذيد باملقيرأولو 

  

                                                

. ٢ ح١٨٢ ص١٨ ج:، والوسائل٣٨ ص٣ ج:واالستبصار. ١ ح٢٣٣ ص٦ ج:، والتهذيب٢ ح٤١٩ ص٧ ج:ايفكال )١(



١٩٧

  

  ))لو ادعيا عينا وألحدمها يد عليها((

د يحدمها فقط ان ألك إذا ماأ، هايلد عيل منهما كناً وليالم يف دعوامها عكتقدم ال ):٤ مسألة( 

  : تسعة إىل اها املستندأقوال أففي املسألة ، هايعل

 د بالسببياملق أو  املطلقك باملنينة من اجلانبيسواء شهدت الب، نة اخلارج مطلقاًيح بيترج: األول

ى ة دعويغنوعن ال ،يدركيالولمي وابن زهرة يوع اخلالف والديما عن والد الصدوق وبك، قيبالتفرأو 

  . ني واختاره طائفة من املتأخر،هينا علإمجاع

  .اخلالف يما عن دعاوك، نة الداخل مطلقاًيح بيترج: الثاين

عن  يك ح، الداخلحجرير السبب فكنة الداخل بذيتفردت ب إالّ إذا ح اخلارج مطلقاًيترج: الثالث

ر يع والنافع واملختلف والتحر وعن القاضي والطربسي والشرائ،الصدوق إىل نسبيوقد ، خية الشيا

  . حيالندرة والتنق إىل  والروضة واملهذب ناسباً خالفهرشادت اإلك والقواعد ونرشادواإل

جح ري ف،ر السببكنة الداخل فقط ذيب أو نتانيتضمنت الب إالّ إذا ح اخلارج مطلقاًيترج: الرابع

  . ني آخرىلإتبه وكخ يف مجلة من يالشإىل  نسب ،الداخل

عن  يكما حكترجح ي ف،تهايأكثر مث ،نة الداخلية بيعدلأمع  إالّ ح اخلارج مطلقاًيترج :اخلامس

  . دياملف

وهلما كن أو  ومع حلفهما، ومع التساوي فللحالف منهما،مها عدداًأكثرح يترج: السادس

  . هريايف وغكس نقل عن اإل،فللداخل

ح ي وفسره شارح املفاتة، ابن محزي هذا القول عنكوح، هريرر وغك السبب املتنيالفرق ب: السابع

 وإن ،نتهيرجح بى يخرأه يشتريعه مرة ويبيان ك :قولين أكرار كل التيسبى د عليشهدت لذي ال إذا بأنه

  ى قالت اشتراها مرة واقتصر عل



١٩٨

  . ررك املتريرر والنتاج مثال غكع مثال املتي فالب،نة اخلارجي آخر قدمت بقال قوالً أو ،كذل

نة يهم بأكثرقدم ي ف،رثنة الداخل باإليوشهدت ب ،بامللكشهدت  إالّ إذا نة اخلارجي بميتقد: الثامن

  . ه واحلليبيعن الفق يك ح،ستحلفيو

وتردد مجاعة يف ، ك بذلخباراً تواتر األيمدعالعماين ي عن كح، القرعة مطلقاً إىل الرجوع: التاسع

  . املسألة

  

  ))أدلة القول األول((

ى املدعى  علنيمياملدعي والى نة عليالب أن ىضة الدالة عليات املستفيابالرو ولاستدل لأل: أقول

 حلف فإذا، هي علىاحللف من املدع أن ظاهرها أن ماكف، نة باملدعييوظاهرها اختصاص قبول الب، هيعل

  . هيعلى نة املدعي ظاهرها عدم قبول بكذلك، نفع حلف املدعييمل  نة للمدعيين بكومل ت المهاك

 عبد اهللايب  قلت أل: قال، والشهرة جابرة لضعفه،ب واالستبصارياملروي يف التهذوخلرب منصور 

بع ومل يا ولدت عنده مل أنة العدول ي فأقام الب،ده شاة فجاء رجل فادعاهايرجل يف  :)عليه السالم(

  عزوجلاهللا ألن ،نةيده بيحقها للمدعي وال أقبل من الذي يف : )عليه السالم(  أبو عبد اهللافقال ،هبي

اهللا  ذا أمركده هي الذي هو يف نيميف وإالّ نةيانت له بكن إف، نة من املدعيين تطلب الب أأمرإمنا 

  . )١(عزوجل

 ختتلفان يف الشيء الواحد نينتييف البى قضنه إ ،)عليه السالم( ني املؤمنريعن أم، وما رواه الدعائم

ان كن إ فأما، همايديأس يف يول، ل واحد منهماكة نيعدلت ب إذا هينهما فيقرع بي أنه ،ه الرجالنيدعي

   ،نهما نصفانيبما يهما فهو فيديأيف 

                                                

. ١٤ حمكيفية احلك ١٢ الباب ١٨ ج:الوسائل )١(



١٩٩

  .)١(هيعلى املدعى  علنيميوال ،ياملدعى ه علينة فيمنا البإحدمها فأدي يان يف كن إو

، نةي بكه وأقام بذلريغ أو واناًيح أو رجل عقاراًى رجل على  ادعفإذا: )عليه السالم( يوللرضو

  . )٢()هينة عليالب ألن ياملدع إىل هكد ماليرج الشيء من خي أن هيم فكن احلإف، نيده شاهديذي يف وأقام ال

 أنه إذا  من)صلى اهللا عليه وآله(ق رسول اهللا يظهر وجه االستدالل باملروي عن طريومما تقدم 

 من نيميطلب اليف وإالّ ،م اكنفذ احلأنة يانت له بكن إف ينة من املدعيسأل الب، ه خصمانيلإترافع 

  .)٣(يه بعد استحالف املدعيعلى املدع

م ا كاحلذ افنن وجه إليكمل  ينة املدعي حجة يف مقابل بأيضاًر كنة املنيان بكن إ أنه وجه الداللة

  .أيضاًنة يب يلن إ :هيعلى قال املدع وإن ،مطلقاً

، هرينة غية بيعدم حجى  علدلي ال ياملدعى نة عليالب ات بأنياالستدالل ذه الرواى وأورد عل

ل يمها دلرينة وغية البيات حجإطالقو نةيومنها الب، ةأربعاستخراج احلقوق ب أن ىدل عل بل ظاهر ما

 ،ابن حنبلى روا فتوكما ذك ألنه ،ةيعف السند حمتمل للتقيوخرب منصور ض، نة مطلقاًية البيحجى عل

 ال أي ،اب ال للسلبحي مستعرضة لإل)عليه وآلهصلى اهللا ( قة النيبيوطر، فانيضع يوالدعائم والرضو

  . ما عداه ينفي  الشيء الإثباتن إف، ركنة املنيعدم قبول بى تدل عل

  

  ))أدلة القول الثاين((

حجة  يوللمدع، نةيد والبيد حجتان الي وبأن لذي ال، واالستصحاباألصلب: واستدل للقول الثاين

د بال حجة يال يد ذي يف نيالعى قطان بعد التعارض فتبق تتسانينتي وبأن الب،هيترجحان عليف. واحدة

  . ضده

   عن جابر ،كما يف املستدر ك،ايلئودرر الل اللئايل غوايل ومبا رواه

                                                

. ٤ ح١ الباب ١٩٩ ص٣ ج: الوسائلكمستدر )١(

  . ٣ ح١ الباب ١٩٩ ص٣ ج: الوسائلكمستدر )٢(

  . ١ حمكيفية احلك ٦ الباب ١٧٥ ص١٨ ج:الوسائل )٣(
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  يف)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  إىل  اختصمانيرجلن إ :)صلى اهللا عليه وآله(عن رسول اهللا 

 ي ملن ه)صلى اهللا عليه وآله(ا رسول اهللا ى  فقض،نتجهاأ  أنهنةيل واحد منهما البكوأقام  ،ريعب أو دابة

  .يهقياجلواهر من نقل اخلرب عن سنن الب يره بعض حواشكما ذ إىل ىوال داع، )١(دهييف 

 ،ليجمال هلما بعد وجود الدل ما ال واالستصحاب ألاألصلهذا القول بعد سقوط ى وقد أورد عل

  . فة السندي ضع)صلى اهللا عليه وآله(ة الرسول يوروا، ة املنصوريرواتقاومان   النيجت املستخرنياحلجتأن 

انت ذات كا أنة مع ي الب)ها السالميعل(ث أقامت فاطمة ي حكة فديأما االستدالل للمقام بروا

 اء الينبنا معاشر األإ (ركب أيب نةيانت يف قباهلا بكث يسقاط شهودها حإلزم ي األولالقول ى وعل، ديال

 )ها السالميعل(فاطمة  إذ ،هيرد عليما ى فخيفال ، ديال ية ذي بميتقدى ل علينة دليقامتها البإف ،)نورث

  .خي يف التواركالم يف ذلكل اليوتفص، ل بابكدخلت من 

  . شاذ نادرنه إ وقول املستند، خي للشتحققه قوالًيمل  أنه اجلواهرى دعو إىل ضافةهذا باإل

  

  ))أدلة القول الثالث((

 إذا ح الداخلي وأما لترج،األولما استدل به للقول بح اخلارج فيأما لترج: ول الثالثواستدل للق

  : نير السبب بأمركنة الداخل بذيانفردت ب

  . الم ابن فهدك املستشعر به من اخلالف واملبسوط ومن مجاعاإل: األول

ة يوروا،  املتقدمةة جابريمثل روا، ر السببكد مع ذي قول ذي الميتقدى  الدالة علخباراأل: الثاين

عليه ( ني املؤمنريأمن إ :)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، ب واالستبصاريوالتهذ ايفكة يف الياث املرويغ

  ه رجالن يلإ اختصم )السالم

                                                

. ٥ ح٢٠٠ ص٣ ج: الوسائلكمستدر )١(
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ده جعلتها ين يف كمل ت لو: ده وقالييف  يا للذى فقض، نتجهاأ أنه نةيقاما البأالمها كيف دابة و

  . )١(نينهما نصفيب

  .ل منهماك وهو النتاج يف ،ر السببكد مع ذيال ينة ذي بميتقدى  مشتملتان علنيتين الرواإف

ر كوذ،  الداخلميات تقدي من روانيتيالروا أن همايثانى وعل،  قطعاًإمجاعال  أنه أوهلماى رد عليو

ال نقول   أو، الداخل مطلقاًمينقول بتقد أن ماإف، صيالتخصى هما عليل فيالنتاج من باب املورد وال دل

   .قوىات لضعف السند واملعارض األيهذه الرواى مبقتض

  

  ))أدلة القول الرابع((

،  وأما لالستثناء منه،األولفلما تقدم يف القول ،  اخلارج مطلقاًميما لتقدأ: واستدل للقول الرابع

نة يد منهما البل واحكوأقام (: هيوف ،ما تقدم خربهكسحاق إومبا رواه ، نياث املتقدميفبخرب جابر وغ

 يقضأ: )عليه السالم(قال ، نةيعاً البيحدمها أقاما مجأد يانت يف كن إف :قال أن إىل) ا نتجت عندهأ

  .دهيا للحالف الذي هي يف 

ر النتاج من باب كذ أن  إىلضافة باإلنيتيث ضعف الرواي ح، ما تقدم يف جواب الثالث:هيوف

ده فال ربط له يونه يف كم احللف وكسبب احل أن سحاقإاهر خرب بل ظ، دييالتقى دل عليوال ، املورد

  . احللفى وقد اشتمل اخلرب عل، قول باحللفي القول الرابع ال أن  إىلهذا مضافاً ،بالنتاج

ح مع ي والترج،األول القول أخبار وخبار هذه األنيره املستند من حصول التعارض بكأما ما ذ

ة الثابتة اليت هي ي وللسنة النبو،نة الداخل وعدم وجوب احللفية بيم حج عدصالة ملوافقتها ألاألول أخبار

 وخمالفتنا ،ةميما القديمة سي وللشهرة العظ،فة املدعي وهي من املرجحات املنصوصةينة وظيقامة البإون ك

ح ورات تصلكاملذن إ :هي فف،المهكخر آ إىل ،هية الفقيما صرح به التقي السي يف حاشك،  العامةكثرأل

   ، معارض أن األصل إىلمضافاً، اًات ال ردودديمؤ

                                                

  . ٣ حمكيفية احلك ١٢ الباب ١٨٢ ص١٨ ج:وسائل الشيعة )١(
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 أكثر وخالف ،ست هلا قوةية لريثكقوال الوالشهرة بعد تعارض األ، قل به هذا القوليواحللف مل 

  . ك ذلريغ إىل ،نة الداخليفة مساع بيحن أيب ىالعامة معارض بفتو

  

  ))أدلة القول اخلامس((

نته ية بيعدلأ الداخل مع ميوأما لتقد، رج مطلقاً فلما تقدمح اخلايأما لترج: واستدل للقول اخلامس

أتاه رجالن إذا ) عليه السالم(علي ان ك: )عليه السالم(عن الصادق ، الرمحان ة عبديفلروا، تهايأكثرمث 

  . )١(نيمي الريهما تصيأى نهم عليقرع بأ ،تصمان بشهود عدهلم سواء وعددهمخي

م يقي و،هميديدعي داراً يف أيقوم فالأيت يعن رجل  ) السالمعليه(سأل الصادق ، ريبص أيب وخرب

ستحلف ية يهم بنأكثر: فقال ،ان أمرهاكف ى كيدري وال ،هيورثها من أب أنه نةيه الدار البيديالذي يف 

  .)٢(هيلإوتدفع 

ى نتجوها علأم أنة هلؤالء ي فقامت الب،تصمون يف بغلةخي أتاه قوم )عليه السالم(اً يعل أن ركوذ

ا ى  فقض،هبوايعوا ومل يبيمذودهم مل ى نتجوها علأم أنة يقام هؤالء البأو، هبوايعوا ومل يبيمذودهم مل 

هذا  اأبن إ :الدار قالى ان الذي ادعكن إ تيأرأ: فقلت نئذيفسألته ح:  قال،نة واستحلفهميهم بكثرأل

ان أمرها كإذا  :قال، هيبأورثها عن نه  إالّ أنةيها بيقم الذي هو في مثن ومل ريخذها بغأها يالذي هو ف

  . )٣(هاينة عليذا فهي للذي ادعاها وأقام البكه

  .منهما أي دين الشيء بيكمل  ة يف مسألة مايتاآل ية الرضويبل واملناط يف روا

  خارج عن موضوع  ي والرضو،تطابقان هذا القول  النيتيالروان إ :هيوف

                                                

  . ٥ حمكيفية احلك ١٢ الباب ١٨ ج:الوسائل )١(

  . ١٩ حمكيفية احلك ١٢ الباب ١٨ ج:الوسائل )٢(

. ١ حمكيفية احلك ١٢ الباب ١٨٢ الباب ١٨ ج:الوسائل )٣(
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ة ي أخصيكعلى فخي ال(: ولذا قال اجلواهر،  معلومريلعدم فهو غن معلوم ايكمل ن إ  واملناط،املسألة

ر كنة املنير السبب يف بك ضرورة ذ،ها بل خروجه عنهاية فيعدلأللعدم تعرض ل ،ىل عن الدعويالدل

 األولفرض ي إالّ أن ،له من منافاة لصدرهيلو ذخي بل ال (ريبص أيب ةيأي يف روا )ينة املدعي يف بطالقواإل

   .ىانته )عدمهى والثاين عل، عارضجهة التى عل

  

  ))دليل القول السادس((

 ،ك يف االستدالل ا هناشكال وقد عرفت اإل، املتقدمةريبص أيب ةيبروا: واستدل للقول السادس

  . يف االستدالل ا هناشكالعلم اإليومنه 

  . كس ذليمع لاجلى مقتضن إ هيفف، رهكات مبا ذية وسائر الرواي هذه الروانيد اجلمع بيرأذا إو

  

  ))دليل القول السابع((

 طالق إل،نة اخلارجيان املقدم بكالنتاج كرراً كن متيكمل  إذا  بأن السبب:واستدل للقول السابع

املدعيى نة عليالب، ح يف قوله يشارح املفات أن  والظاهر، مثل النتاجنيقع الشيء مرتي أن نكميال  إذ

 راد ما الأابن محزة  أن فالظاهر وإالّ ،ررك املتريع غيزة أراد املثال بالبالم ابن محك رياملتقدم املتقدم يف تفس

  . د من مرةيزن ألكالشهادة مل ت أن  ال،رارهكن تكميرر ال ما كتي

 ،هذا القولى عل نة الداخليان املقدم بك ،عيالبكرار كن التكان السبب ممك فإذا، انكف كيو

د يوتؤ، الداخل إىل ان انتقلك أن نكومن املم،  يف وقت ماكاملل إالّ تدعي نة اخلارج اليب ألن كوذل

  . نتهيده بي

ح ي وشرك الشافعي ومالأصحابعن  يكح: قال أنه يتاب الدعاوكخ يف يعن الش يكح: أقول

 اً مطلقاًك سواء تنازعا مل،دينا لصاحب الينة قضيل واحد منهما بكأقام  إذا :م قالواأهم ريوالنخعي وغ

قول ي ،دية الذهب والصفر واحلدينآكرر كتيوما ، حدمها سببهأر كذي مل كل ملكاملطلق  ف،رركتيما أو 

  ل ك
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ن نسجه كمي ما كذلك و،ل واحد منهماك كصاغ يف ملي أن نكميوهذا  ي،كغ يف مليواحد ص

 كذلكو، نينسج دفعتي أن نكمي ال فإنه سميبرإرر سببه مثل ثوب قطن وكتي الصوف واخلز وما الك

فة يحن أبو وقال، يكي نتج يف ملكقول مليل واحد منهما ك و،نيتولد الدابة دفعت أن نكمي النتاج ال

ه وهو صاحب ينة من املدعي عليرر سببه مل تسمع البكتيما  أو اً مطلقاًكان التداعي ملكن إ :هأصحابو

  . ملخصاًى نتها ،ه مذهبنايقتضي وهذا هو الذي ،نة الداخليرر سببه مسعنا بكتي اً الكان ملك وإن ،ديال

ى مل أعثر البن محزة عل: أنه لذا قال املستندك و، للمسألةالًيون دلكت ة اليالوجوه االعتبارن إ :هيوف

  . ليدل

  

  ))دليل القول الثامن((

 والشهرة اآلخرات يا ال تقاوم الرواأ إالّ ،قدمةت املريبص أيب حةيبصح: واستدل للقول الثامن

  . خالفهاى احملققة عل

  

  ))ل القول التاسعدلي((

 اخلاصة دلةاا ال تقاوم األ إالّ أن إطالق، القرعةأخبارفقد استدل له بتواتر : أما القول التاسع

  .  القرعة مطلقاًأخبارا أخص من أل ،املقامورة يف كاملذ

 دينة الداخل بالية بيان خمالفاً لالعتبار بتقوك وإن للشهرة ،األوىلقوال  األأقربفلعل ، انكف كيو

  . فتأمل ،الذي استدل به القول الثاين د بال معارضيقل بتساقطهما وبقاء اليمل ن إ

  

  : أمور يبق

  

  ))بينة الداخل واخلارج((

نة الداخل واخلارج يف ياملراد من بأن ( :هذستاأنقل عن  )رمحه اهللا( اينيشتاحملقق اآل أن وهو: األول

بل املراد ، لمامك من أول النظر يف ىا هو املترائ حسبم،د ومقابلهينة ذي اليستا خصوص بيلمام لك

   أصالة أو ،ديان الكسواء ، دعي خالفهيومن ، عماأل  باملعىناألصلوفق ى دعي أمراً عليل من كمنهما 
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ة عن مطلق احلجة يناكال أو د من باب املثالير الكفذ، هاريغ أو ةء الرباأصالة أو ،الصحة يف العقود

 وحىت، نة املدعيينة اخلارج هي بي ومن ب،ركنة املنينة الداخل هي بياملراد من بى خرأوبعبارة ، ةيالشرع

   .ىانته )ماًك يف دخوله حإشكالن ال كل،  يف العنوان موضوعاًرنا داخالًكن ما ذيكمل  لو

 ماك، املدعيى نة عليالب: )صلى اهللا عليه وآله(نة اخلارج بقوله ي بمياستدالهلم لتقدى مقتض: أقول

ل كشأاين يشتان اآلك وإن ،)رمحه اهللا( رهكد ما ذيدة بالينة الداخل بأا مؤي بمياستدالل القائل بتقد أن

  .ميره من التعمكما ذى عل

 أو دي وبقاء الني املتعارضتنينتيالقاعدة سقوط البى مقتض ألن ،د من التأمليمز إىل واملسألة حباجة

 إذا  الصحة يف العقدأصالة أو ،د ثالثيه يف يتنازع فان الشيء املكإذا  ،مهااحدده إليق من يف يتصد

 إالّ ،نيحد اجلانبدة أليصول املؤمارات واأل من األك ذلريغ إىل ،بفسادهى خراألمها بصحته واحدإقالت 

، سائر املوارد حتت القاعدة املتقدمةى بقيف ،ما عرفت كدة بالشهرةي السابقة املؤدلةد خرجت باأليالأن 

  . هما فراجعيلك أو حدمهاأده يلو صدق من يف  م يف مسألة ماالكوقد تقدم ال

  

  ))ال فرق بني ذكر السبب وعدمه((

 ،كرمها ذلك السبب وعدم ذنينتير البك ذنيقتضي عدم الفرق بى ي النص والفتوإطالق: الثاين

  .)رمحه اهللا( اينيشت اآلكما صرح بذلك اآلخرر كذير أحدمها ومل كواالختالف بأن ذ

 فالن اشتراه :ما لو قالك، م سقطت شهادتهكة له عند احلايسبب  ال سبباًر أحدمهاكذ إذا نعم

 كملنه إ :حدمهاأقال  أو ،عدم صحة املعاطاةى ريم كان احلاك و، فالنكملنه إ اآلخر وقال ،باملعاطاة

  .مثلة من األك ذلريغ إىل ،هإقرارصح ي د اليان زك و، عمروكنه ملأداً اعترف بيزن إ اآلخروقال ، ديز

  . مك عند احلاكالسبب اململ، ر السبب وعدمهك ذنيفاملراد بعدم الفرق ب



٢٠٦

  

  ))بينة الداخل كيمينه((

م كسأل احلايما كف ،ركما عرفت مبرتلة املنك ألنه ،نهيمينة الداخل حاهلا حال يب أن  الظاهر:الثالث

سأل من اخلارج ي يف املقام كذلك ،ر احللفكسأل من املنينة ين له بكن مل تإف ،ينة من املدعي البأوالً

ما هو املفروض يف مسألتنا اليت هي تعارض  كأيضاًنة يانت له بك فإذان أقامها سأل الداخل إف، نةيالب

  . نة اخلارجينة الداخل أسقط بي بميقلنا بتقد وإن ،نة الداخلينة اخلارج أسقط بي بمين قلنا بتقدإف ،نينتيالب

س له يما لك ،ة يف املقاميس له موضوعيفل )رمحه اهللا( اينيشتره اآلكما ذك والًأأما مسألة السؤال 

سأل يمث ، حتلف أن نت مستعدأ هل :ر أوالًكسأل املني أن مكحق للحاي ف،ركة يف املدعي واملنيموضوع

   .نةي بكهل ل :ياملدع

اللزوم ى ل علديفال ،  من املدعي أوالً)عليه السالم(ى  والوص)صلى اهللا عليه وآله( أما سئوال النيب

  .سوةالزم لأل أنه ال، اًيعيسلوباً طبأونه ك إالّ كفهم العرف من ذلي ولذا ال ي،عيق الطبيونه الطركبعد 

   . اهللا تعاىلشاء إنخر املسائل آخر تأيت يف أ أمورويف املقام 

  



٢٠٧

  

  ))إذا تعارض البينتان والعني يف يد ثالث((

  . د ثالثي يف نيانت العك إذا  مانينتيلبالصورة الثالثة من تعارض صور ا ):٥ مسألة( 

مها كثرأل يا قضين تساوإف،  عدالةنينتيبأرجح الب يد ثالث قضيانت يف كولو (: قال يف الشرائع

حلف أولو امتنع ، له يحلف وقضأفمن خرج امسه ، نهمايقرع بي  ومع التساوي عدداً وعدالةً،شهوداً

  . )ةينهما بالسويب يال قضكنن وإ ،له ي وقضاآلخر

بل يف ، هي علمجاعة اإليبل يف الغن، الشهرة إىل ها نسبتهري وغكبل يف املسال(: قال يف اجلواهر

وموضع من اخلالف  ثيتايب احلدكة وينا والنهاأصحاببل عامة متأخري ، شهراأل إىل اض نسبتهيالر

  . المهكآخر  إىل )وابن زهرة دي بن سعىيحيوابن محزة و واحللي والقاضي واحللىب

ة يح النهايما يف ظاهر املقنعة وصرك(: رامة عند قول القواعد مثل مقالة الشرائع قالكيف مفتاح الو

لة والشرائع والنافع ية والوسيايف والغنكة واخلالف واليب واالستبصار واملقنع والرسالة الصدوقيوالتهذ

ق يح وتعليهذب والتنق واللمعة وامليضاح واملختلف والتبصرة واإلرشادر واإليشف الرموز والتحركو

 إىل )د واحلسنيواملنقول عن القاضي وابن سع، رةك وهو ظاهر التذ،حية املرام واملفاتيالنافع والروضة وغا

  . المهكخر آ

الم كه يرد علي وال ،الشهرة احملققة يف املسألةى ث ادعيح، اضيالم الركة يعرف متامي كومن ذل

  . بياجلواهر بأنه غر

ل كما استشك، المهم كيكة يف حميفاك والكيف املسألة الدروس واملسالفقد توقف ، انكف كيو

  . السرائر يكهم يف حميعل

  أما املخالف يف ( :املشهورى فتو إىل بعد ذهابه وقال يف املستند



٢٠٨

اعتبار ى  ومن اقتصر عل،دياملفكة خاصة يعدلاعتبار األى  من اقتصر علني فبىاملسألة من الفتاو

اعتبارمها خاصة ى ومن اقتصر عل ي،ليردب وظاهر احملقق األنيايف وحمتمل الصدوقكساإلكة خاصة يكثراأل

ر املرجح كذى  ومن اقتصر عل،موضع من اخلالفكنهما وال القرعة بعدمها يب بير الترتك ذريمن غ

ه ياً عليح مدعير القرعة بعد العجز عن الترجكمع ذ أو ي،لميالدكر قرعة كوال ذ ان لهي من دون بمطلقاً

 ومن اقتصر ،احلليكة يعدلاألى ة عليكثر من قدم األنيوب، موضع آخر من اخلالفكة ياإلمام مجاعإ

ل التام ي وعن الدل،ل أقوال نادرةكوال، املبسوطخ يف يالشك مفصل نيوب ،العماينكالقرعة خاصة ى عل

   .ىانته )ةيخال

، الثاينى ب الثالث علي وترت،والقرعة، ةيكثرواأل، ةيعدلاأل: أمورالالزم االستدالل خلمسة : أقول

  . األولى والثاين عل

تصمان بشهود خيأتاه رجالن إذا ) عليه السالم(علي ان ك: ية البصريستدل له بروايف: األولأما 

  . )١(نيمي الريهما تصيأى نهم عليقرع بأ ،عدهلم سواء وعددهم

ه يدعيختتلفان يف الشيء الواحد  نينتييف البى  قض)عليه السالم( ني املؤمنريأمن إ :وخرب الدعائم

  . )٢(همايديأس يف يل واحد منهما ولك ةنيعدلت ب إذا هينهما فيقرع بي أنه ،الرجالن

نة يهم بأكثر: )عليه السالم(قال ،  املتقدمةريبص أيب حةيورة وصحكة املذيفللروا: وأما الثاين

  . )٣( واستحلفهمنةيهم بكثرألى فقض: )عليه السالم( وقال ،هيلإستحلف وتدفع ي

                                                

  . ٥ حمكيفية احلك ١٢ الباب ١٨٣ ص١٨ ج:الوسائل )١(

. ١ ح١٩٩ ص٣ ج: الوسائلكمستدر )٢(

  . ١ ح١٢ الباب ١٨١ ص١٨ ج:الوسائل )٣(



٢٠٩

ل واحد كوأقام  :قال أن إىل  يف دابة)عليه السالم( إىل علي  اختصمانيرجلن إ :وموثقة مساعة

  . )١(نينهما سهميقرع بأنة سواء يف العدد فيمنهما ب

ن ي يف شاهد،)٣( وداود بن سرحان،)٢(حة احلليبيصح إىل  مضافة،ات املتقدمةيبالرواف: وأما الثالث

قرع ي: )عليه السالم(قال  ، الذي شهدا واختلفواريغى وجاء آخران فشهدا عل، أمر واحدى شهدا عل

  . بالقضاء  وهو أوىلنيميه اليهما قرع فعلي فأ،نهميب

ن إف، ة الوضوءيما قالوا يف آك، بيد الترتيفي) الواو (ل بأنيق إذا ي،ة البصريفربوا: وأما الرابع

ع ي من اختصاص مجره بعضكما ذ إىل مضافاً،  مرتباًأيضاًلفظ ر يف الكالذ يقتضيب اخلارجي يالترت

  . ات القرعة بصورة التساوي يف العدديروا

 يدي يف كن املليكن مل إف: )عليه السالم(قال ، فبالرضوي املنجرب بالشهرة املتقدمة: وأما اخلامس

ل واحد منهما كن أقام إف، ن فهو أحق بهيه شاهديل من أقام علكف، عاًيه مجياخلصمان فى أحد وادع

لف باهللا حي هم شهوداًأكثرالشهود يف العدالة فى ن استوإف،  من عدل شاهداهينين أحق املدعإف، نيشاهد

  .ه القرعةيستعمل في أن هين احلق فإف هيشهاد عله اإلي فؤيتهيال  ل ماكو، ه الشيءيلإدفع يو

 والده أن ركذ وأنه ،أيضاًقله عن املقنع مث ن ،)الشيء: (قوله إىل كره املستدرك وذ،ذا يف املستندك

  . )٤(كذلكه يلإتب يف رسالة ك )رمحه اهللا(

  ورة تربعاً كات املذيره املشهور من الرواكس استفادة ما ذيل أنه ىفخيوال 

                                                

  . ١٢ ح١٢ الباب ١٨٥ ص١٨ ج:الوسائل )١(

. ١١ ح١٢ الباب ١٨٥ ص١٨ ج:الوسائل )٢(

. ٦ ح١٢ الباب ١٨٣ ص١٨ ج:الوسائل )٣(

. ٣ حمكيفية احلك من ١٠ الباب ١٩٩ ص٣ ج:كاملستدر )٤(



٢١٠

قامت هلؤالء  (:قال أن إىل) ا هلؤالءأنة يفقامت الب( :ريبص أيب حيصح إذ ،ديات قابلة للتقيذ الرواإ

  . اختالفهم يف العدالةى دل علي ال) نةيهم بكثرا ألى  فقضكل ذلنة مبثيالب

  الذي شهداريغى أمر واحد وجاء آخران فشهدا على ن شهدا علييف شاهد( :ح داوديوصح

  . ه بتساوي العددحياالختالف يف العدالة مع تصرى دل علي ال) نهميقرع بي: )عليه السالم( قال ،واختلفوا

القرعة بعد تساوي  أن ىدل علي) نهميقرع بأدهلم سواء وعددهم بشهود ع: (يوخرب البصر

  .العددى العدالة وتساو

ى دل علي ال، )عليه السالمنهما يقرع بأنة سواء يف العدد فيل واحد منهما بكوأقام ( :وموثق مساعة

  .اختالفهما يف العدالة

نة ياعتدلت ب إذا هينهما فيقرع بي أنه ه الرجالنيدعيتلفان يف الشيء الواحد خي نينتييف الب(واملرسل 

  . ح بالعدديالف الترجخين فال يشاهد إىل نة منصرفةياستواء العدالة والبى دل علي) هيل واحد منهما فك

 ابن زهرة خصوصاً مع شدة إمجاعوثوق ب ال(:  فقول اجلواهر،خراألث يحادذا بعض األكو

  . ظاهر الوجهريغ، )أيضاًاختالف النصوص 

ظاهر  إىل س ناسباً لهيدرإ ما مسعته من ابن كذلى املتجه بناًء علن إ :قاليقد ( :قوله أن ماك

ة يف اجلانب يعدلها ولو مع األيلإلها القاضي بالرجوع ي دلطالقإل، هاية عليكثر األمي من تقدصحاباأل

  . ةيعدل األميظاهر النصوص تقد أن عرفت أن ظهر وجهه بعدي مل ،آخره إىل )اآلخر

ولذا ، مقدمة األوىلانت ك ،ة يف جانب آخريكثر واأل،ة يف جانبيعدلانت األكلو  أنه علميومنه 

 ووجود ،صحاب األني ابن زهرة املعتضدة بالشهرة احملققة بمجاع إل،ةيعدلح لأليالترج أن بيوال ر: قال

  ه يبابو علي بن  يف رسالةكذل



٢١١

  . خبارة اليت هي متون األيهاويف الن، هايلإعوزم النصوص رجعوا أ إذا انواك :هايل فياليت ق

ل كاحللف مع ى ات علي الشتمال الرواكوذل، ة والقرعةيكثرة واأليعدلاحللف مع األ أن مث الظاهر

ولذا ، نيميهما يف اليالظاهر تساو إالّ أن ،نيميها الير فكذيمل  وإن ةيعدلواأل ،ة والقرعةيكثرمرتبة من األ

ظهر احتادمها يف يوجه ى ة عليعدلرت يف اخلرب مع األكة اليت ذيكثره يف األيقد نص علنه إ( :قال اجلواهر

نئذ يوح، ةيعدله بعض يف األيما نص علك، هاي فنيميالى  واحد علريولذا نص غ، حية الترجيفكي

 مع القرعة نيمياحتمال عدم الك ،ة الضعفية يف غايعدليف خصوص األ أو، هماي فنيميفاحتمال عدم ال

  . المهكآخر  إىل )قابلة النصاالجتهاد يف مكاليت هي 

قد مث إنه (: قال، ةيعدلالف يف األخ إالّ أنه ،والقرعة ةيكثر يف األنيميوقد وافق املستند اعتبار ال

ب واالستبصار ية واخلالف والتهذيخ يف النهاي والشني مع القرعة وظاهر الصدوقنيميعرفت اعتبار ال

دل يو، هية علياإلمام إمجاعة ييف اخلالف والغنى وادع، أيضاًة يكثروالقاضي ابن زهرة اعتبارها مع األ

 ،اعتبارهاى ل علية فال دليعدلوأما مع األ. نيفالقول به متع، ني والرضوي املتقدمتريبص أيب حةيه صحيعل

وعن الروضة ، ر والقواعد واللمعة عدمهي والتحررشادظهر من مجاعة منهم الشرائع والنافع واإليولذا 

   .ىانته ،)هينفي األصلاعتبارها معها و

روه كما ذعلى ه اعتماداً كون تركالظاهر ن إ : بقولهنيمي هؤالء الكجاب عن ترأاجلواهر إالّ أن 

  . نةي املرجحات للبىحدإيف القرعة اليت هي 

   إالّ ، عدمهاألصلان كاق ية من السيعدل يف األنيميفهم اليمل ن إ :أقول



٢١٢

اط يفاالحت، نيمي عدم احلق بدون الأصالة إىل افةضباإل،  حسب الظاهركفهم ذلين العرف أ

  . كذل يقتضي

  

  ))إذا مل حيلف من عليه احللف((

طرفه  أو إىل هيلإم الدفع كون احليكفهل ، له يعطأحلف  إذا لف منحيمل  أنه إذا الم يفكال يبق

  : احتماالت، نصفي أو ،الطرف إىل نيميم الكبعد رد احلا أو ،مطلقاً

ن إف، احللف مرجح ثانحيث إن ، كذلكل مورد كما يف ك، حياملرجح الترج يمع ذ ألن :األول

  . ة والقرعةيكثرة واأليعدل من األاألولباملرجح ى تفكن ايكمل 

 إىل ل رد الشيءيان من قبكن حلف يك مل فإذا، احللفى م علكالشارع علق احل ألن :الثاينو

  . هيعلى ول املدعكبعد ن ياملدع

  . حالفهإبعد  يللمدع يعطي أنه ر منكواملن املدعير يف كملا ذ: والثالث

 نينهما نصفيده جعلته بين يف كذا مل تإو: سحاقإ يف خرب )إسالمه يعل( قوله طالقفإل: والرابع

 وهو نيميالى عطاء علات علقت اإليالروا إذ ،ات لهينه قاعدة العدل بعد عدم مشول الرواوأل ،ثياحلد

  .مفقود

  . هيرد علي أن ره بدونكذ ألنه ،أيضاًاره ي من اجلواهر اختظهريو، خرياأل قوىواأل

  .  فال حجة بدونهنيميم بالكق احلي تعل:أوهلاى د علري ف،خراألأما الوجوه 

  .  املقامكن ذلوة هنا دي لوجود احلجة املتساو،ركواملن ي املدعني املقام وبنيفرق بنه إ :هايثانى وعل

  .أيضاًثالثها ى  علشكالعلم اإليومنه 

  

  ))إذا صدق ثالث أحدمها((

ى عل ولعله مبين،  هناينيحد املتداعق الثالث ألي لتصدكثرتعرض األيمل (: املستند قالمث إن 

  ى هم علؤون بنايك أن تملحيو، ان سائر املرجحاتيب إىل ونظرهم، د وخالفهايم الكغماض عن حاإل



٢١٣

ووجه ، رشاديف شرح اإل يليردبقق األما فهمه احملك ،دلة األإطالق إىل قه نظراًيعدم اعتبار تصد

ة الثالث فال كيعدم ملى  متطابقتان علنينتيالب أن ،ريظهر من الفاضل يف التحريما ك، نئذيعدم االعتبار ح

 وللتأمل ،كذلكون يك  النينتيومع الب، واقعاً أو  الشخص ظاهراًكون يف مليك ألنه إمنا ،اًإقرارون يك

  . ملخصاًى انته )ه جماليف

 إىل  فتخرج املسألة،حدمهاأد يان يف ك إذا حال ما ديال يق ذيون حال تصديك أن بعدي ال: أقول

، كذل إىل شارةوقد تقدمت اإل، له لوحدة املناطكيد ويان يف ك إذا ماك نئذيون حيك ألنه ، املسألةكتل

 أنه  يف القواعدماك الحدمها فالوجه نيلو أقر الثالث بالع:  قالاألمرظهر من اجلواهر نوع تردد يف يو

 نينتيتمل العدم بعدم اقامة البحيو، هيد فيالقائم يف ال ام املعىنيتأخر لق أو ،نينتيام البيقى د تقدم عليالك

م ذي كل اندارجه يف حكشيبل قد ،  االجنيبإقراركه إقرارف، د املقر مستحقة لالزالةي أن شفهما منكل

 ـ  الثالث وعدمهإقرار ني فرق بريطلق بعضهم من غولعله لذا ا، الدخول واخلروج إىل د بالنسبةيال

   .ىانته

نه أهما مع علمه بيأل أنه علمي ال أنه  أو،مهاريلغ أو ،نه هلماأعترف الثالث بي أن صور علميومما تقدم 

  . مهاريلغ أو هلما حدمها أوأل أنه علمي ال أنه  أو،هلما حدمها أوأل

 إذا الم املتقدم يف ماكه اليأيت فيف،  ومها خارجانا داخالًهميلإان بالنسبة كلنفسه  أنه ىادع إذا أما

 أو ون اخلارج واحداًك نيفرق ب ال إذ ،اهايإد أحدمها وادعاها يف عرض ادعاء اخلارج ي يف نيانت العك

  .أكثر أو ون الداخل واحداًكفرق يف  ما الك، أكثر

  

  ))روايات التقسيم بينهما((

، عن الصادق، وينكخرب السك، يني املدعنيم بيالتقسى  تدل علاتييف املقام بعض من الروامث إن 

   )عليه السالم(اً يعلن إ :) السالممهيعل(عن آبائه ، هيعن أب



٢١٤

لصاحب  :)عليه السالم(فقال ،  مخسةاآلخرن ويحدمها شاهدأا بلغة فأقام ي ادعنييف رجلى قض

  . )١(ن سهمانيولصاحب الشاهد، مخسة أسهم اخلمسة

  .وينكعن الس ال )هم السالميعل(ئمة  بسند األ،اتياجلعفرومثله رواه 

ى  فتشاحا علنينتيعداد البأولو اختلفت :  قال، يف بعض املراتبكبذلى الفتو يعل أيب ظهر منيو

 ،هي علنيميانت الكهما خرج سهمه يأف، ل واحد منهماكعداد الشهود لأى نهما بسهام عليقرع بأ نيميال

  .هيلإت ي قد ادع اليتني حلف رفعت العفإذا

ى منا هو علإعدد الشهود فى القسمة على وين علكرواه الس وما: قال أنه خيونقل الوسائل عن الش

أمر  إىل منه استناد قضائه وىلأ و:شف اللثامكوعن ، مكنهما دون مر احليوجه املصاحلة والوساطة ب

 القرعة املعتضدة أخباراً عن ف مطلقيالتضعى دل عل قصور مقاومة ماك: قال ،ما نقله اجلواهر ك،آخر

  . مبا مسعت

، سهمأسبعة ى ون الشيء عليكن أ ب،كذلكون الواقع ك عرف )عليه السالم(  أن اإلمام أو:أقول

ون يك أن مبعىن ال، م بالواقعكها يف أمثال مقامها مما علم احلايقاس علية ية يف واقعة خارجيون قضيكف

   .ة يف واقعةيا قضإقولون يث ما يصطالحهم حما هو ا ك،خالف القواعدى ماً خاصاً علكح

ونه واحداً كبسبب هذا اخلرب الظاهر يف ى د عن النصوص والفتاوين رفع الكميفال ، انكف كيو

نه إ :ولذا قال يف اجلواهر ،ما تقدم كاتيب واالستبصار واجلعفريوالتهذ ايفكرواه ال وإن ،نيقيبطر يرو

  . ثرةكح باليالترجى قاصر عن املقاومة ملا دل عل

  

                                                

. ١٠ حمكيفية احلك ١٢ الباب ١٨٥ ص١٨ ج:الوسائل )١(



٢١٥

  

  ))إذا مل يكن الشيء بيد أحد((

ان ك إذا ماك ديم الكبانتفاء ح أو ،ما بانتفاء املوضوعإ، د أحدين الشيء يف يكمل  لو ):٦ مسألة(

 وإن ،لهى قضينة يانت لواحد منهما بكن إ ف:فقد قال املستند، عتربه الشارعيجمنون مما مل  أو د صيبييف 

  .د الثالثيم كمه حكح أن نيبارة الصدوقنة هلما فظاهر عيانت البك

  .نه األوىلإ :نيوقال بعض فضالئنا املعاصر

  . أيضاًهذه الصورة  إىل عها بالنسبةيمل نقل مجن إ  املتقدمةخبار األأكثر طالق إلكذلكوهو 

 خرب إطالق كنايف ذلي وال ،لي الدلطالقد ثالث إليانت يف كمها هلم ما كحن إ :وقال يف اجلواهر

  . هريغى له علي بعد ترتةبن طرفم يمت

عليه ( ني املؤمنريفجعله أم، نةيل واحد منهما بكقام أف، اًريا بعي ادعنيرجل أن هو ما تقدم من: أقول

، ة والقرعةيعدلثرة واألكدات من الي املقكعدم تلى ه مرتل عل ألن إطالقنايفيمنا ال إو، )١(نهماي ب)السالم

   .ىفخي ما الكث يدات هلذا احلديا مقإف

  

                                                

  .٤١٩ ص٧ج: راجع الكايف )١(



٢١٦

  

  ))التعارض بني شاهدين، وشاهد وامرأتني((

: وقال يف اجلواهر، ما يف الشرائعك نين والشاهد واملرأتي الشاهدنيتحقق التعارض بي ):٧ مسألة(

  . السابقةدلةفتشمله األ، ل منهماى كنة علي لصدق اسم الب،إشكالبال خالف وال 

وجه  ال، أكثرم أل أقوى نيالشاهد واملرأت أن أو ، بدلنياملرأت ألن ،أقوىن يالشاهد أن واحتمال

  . نياالثنكواعتباره الثالثة ، ل الشارع هلما مرتلة الرجل الواحديله بعد ترت

يف  ادة حىتيشمل الزيان ك وإن ،راد به مثل املقامي  الكثر األميما تقدم من تقد أن علميومنه 

  . نساءأربعويف طرف شاهد و ان يف طرف شاهدانك إذا ماك، النساء

 ،أم ال،  واقعاًكثر ألنه أكثر األأدلةشمله يان يف الطرف الثاين شاهد مع ثالث نسوة فهل ك إذا أما

ا د باالنصراف أليؤيرمبا الثاين ان ك وإن ،احتماالن، لينصرف عنها الدلياملرأة الواحدة الزائدة ألن 

واالنصراف ، ةيكثر لصدق األاألول ربقاأل إالّ أن ،املكالشاهد ال إىل  منصرفةدلةنصف شاهد واأل

  .يبدو

الشارع  ألن ،نفعيويف جانب آخر ثالث نساء مل ، رجل وامرأتان أو ،ان يف جانب رجالنكولو 

 إالّ إذا اللهم، ون يف جانب آخريكنة وال يون يف جانب بيك أن ليبل هو من قب، ك ذلريجعل احلجة غ

  .لزموهم مبا التزموا بهأل يشمله دلية فيعتقد باحلجين اك و،افركال أو املخالف إىل  بالنسبةكان ذلك

رسله املستند أ ولذا ،ما عرفت من اجلواهركه وال خالف ي فإشكال فأصل املسألة ال ،انكف كيو

  .رسال املسلماتإه ريوغ

وعلله اجلواهر ، به الشرائع فىتأما ك، نيمين والشاهد والي الشاهدنيتحقق التعارض بي وهل ال

واملعروف من مذهبهم (: وقال يف املستند ،نئذ يف النصوص السابقةيندرج حيفال ، نةياسم الببعدم صدق 

  ).نيمي شاهد وني وب،نيشاهد وامرأت أو ني الشاهدنيعدم حتققه ب

  خ يف املبسوط يما عن الشك ،تحققيأو 



٢١٧

 إالّ أن ،اًحي صرد عنهياه الشهكح وإن ،ن مل نتحققهكل: اجلواهر قال إالّ أن ،مذهبنا إىل ناسباً له

: احتماالن، كالعامة يف ذل نقل قويلى ه القتصاره عليلإعن الفخر نسبة التردد  يكاحمل

  . مبا تقدم: ولاستدل لأل

  .أقرب وهذا ،نيون حاله حال الشاهد واملرأتيك ف،نين الشارع نزله مرتلة الشاهدأب: وللثاين

 يح باحللف عند تساوي السابقة الترجاتيوبأن ظاهر الروا، نةيه بعدم صدق البي علشكالواإل

 ألن )رمحه اهللا( يليردبومبا عن األ، والأمت يقأنة اليت ي البرياحللف غ أن ىدل عليمما ، العدالة والعدد

 املدعي يف نيميبل الشاهد حجة مع انضمام ، حكامع األيلقاً يف مجة مطيسا حبجة شرعي لنيميالشاهد وال

  .  واردريغ ،ىانته ،نيتعذر الشاهد مع حكامبعض األ

ان فهو كواالنصراف لو ، ك الشريثك لكش الفهو مثل  ،يليالصدق ترتن إ :األولى رد عليذ إ

  . نيمثل االنصراف عن الشاهد واملرأت يبدو

ان له شاهد ك إذا تياملى على  يف الدعونيما تقدم عنهم من احللفك، ةعدم املنافا: الثاينى وعل

  . نة واحللفيالب إىل  حباجةهيعلى الدعوحيث إن ، نيميو

 إذا بل يف تعارضهما،  تعارضهماإطالقس يف يالم لكال ألن ى،خص من املدعأنه إ :الثالثى وعل

  . خارج عن البحث )رمحه اهللا( وركالم احملقق املذكبل ،  حجةنيميان الشاهد والك

به الشرائع  فىتما اك، ني فضال عن الشاهدنيمي وشاهد وني شاهد وأمرأتنيتعارض ب المث إنه 

  . اليترت أو نة واقعاًي البنيون يف الطرفيك أن وقد عرفت لزوم، نةيون بيكال ألنه كوذل، مهاريواجلواهر وغ

  منا هو يفإه بالقسمة فينا فيل موضع قضك أن  وال خالف يفإشكالال مث إنه 



٢١٨

 ،هية فكمتناع الشرتنع المي دون ما قسم فعالًيمل  وإن ،هي فكان االشتراكمإن فرضها بكمي موضع 

 مثل ريمتطابقان يف غى بل النص والفتو، أم وبنت زوجاً أو ،ختان أوأ، رجالن زوجةى تداع إذا ماك

  . كذل

 ة فجاء الرجل بشهود فشهدواأانت له امركيف رجل ، )عليه السالم(عن الصادق ، داودى فقد رو

عليه (قال  ، فاعتدل الشهود وعدلوا،النهذه امرأة ف أن وجاء آخرون فشهدوا، هذه املرأة امرأة فالنأن 

  .)١(ا وىلأ الشهود فمن خرج امسه فهو احملق وهو نيقرع بي: )السالم

ث يح، كما قاله املسالك ال وأ ،ما هو ظاهر اجلواهرك نيميال إىل حباجةى وهل مثل هذه الدعو

الثاين ان ك وإن ،احتماالن، هنا يوله وهو منفكخر مع نفائدته القضاء لآل ألن ،هي علنيمي ال أنه ركذ

  .  مقطوعري غنيميه اليور فك واملناط يف املال املذ،ره يف النصكلعدم ذ، أقرب

ح يحسب الترجى  علنيميتبعه الي الرجحان الذي ثبات بأن القرعة إلكلذلأما استدالل اجلواهر 

  الكذلكموال ا يف األوكو، المك أول الكذلكون القرعة مطلقاً كن أ ب:هيفف، ةيكثرة واأليعدلباأل

ة يعدلة واأليكثراملستفاد من نصوص األن إ :قالي إالّ أن اللهم، كذلكموال  األريوا يف غكثبت ي

 أيضاًاً حية صريكثرم األكة داود حير يف رواكذيمل  وإالّ ،ل تعارضك عامة لأحكاما أ نيميوالقرعة وال

  . اط مع احللفياالحت أن  يفإشكالوال ، فتأمل

  

                                                

. ٨ حمكيفية احلك ١٨٤ ص١ ج:الوسائل )١(



٢١٩

  

  ))تعارض البينات يف غري األموال((

موال  األرينات يف غيوقد تتعارض الب، موالنات يف األيم تعارض البكقد تقدم ح ):٨ مسألة(

 ،وجب الضمانيته مبا ين آسرك أو ةيوجب الديه مبا يعل جىن أنه حدمهاأى ادع مثالً، ون واحلقوقيالدك

ى ادع أو ،ريجحعطائه حق التإ أو ،هريصغى  علمومةي والق،ه بثلث مالهيلإى وص أنه حدمهاأى ادعأو 

  .فاطمة زوجته أن حدمهاأ

 أو ،األولبثلث ماله له دون ى أوص أو ،وصي ومل ،سريك ومل ،نجينه مل أ ب، العدماآلخرى وادع

  .فاطمة زوجتهن أ و،ريعطائه حق التحجإ أو ،مومة لهيالق

  : صور ،م الأنة يالشامل ملا له ب ،وللمسألة مطلقاً

 يف حلف كش وال، ركواملن يل املدعي من قباألمرون يكو، نةيحدمها بون أليك ال أن :ىلاألو

ول يف كم بالنكة احليفاك وقد عرفت ،ولكم بالنكحي أو ،املدعي إىل نيميلف رد الحين مل إف، ركاملن

  . بعض املسائل السابقة

 ،م خاصكحى ل عليال دلو ،ل التداعيي من قباألمرون يكو، نةيحدمها بون أليك ال أن :ةيالثان

يف قصة  )عليه السالم(ة الباقر يروا يفف،  أدلتهاطالقإل، هريبه املستند وغ فىتأما ك، م بالقرعةكحيف

س من يل: )صلى اهللا عليه وآله(قال ، منيال إىل )عليه السالم(اً ي عل)صلى اهللا عليه وآله(بعث الرسول 

  . )١(رج سهم احملقخ إالّ ،اهللا إىل مث فوضوا أمرهم عواقوم تناز

  . )٢(س من قوم تقارعوايل: قال إالّ أنه ،مثلهى خرأة يويف روا

ه يل جمهول ففك: فقال يل ، عن شيء)عليه السالم(احلسن  أبا سألت، مكية حممد بن حيويف روا

   .)٣(ئس مبخطيم اهللا به فلكلما حك :)عليه السالم(قال  ،بيصت وئالقرعة ختطن إ :قلت له، القرعة

                                                

  . ٥ حمكيفية احلك ١٣الباب  ١٨٨ص ١٨ ج:الوسائل )١(

. ٦ ح١٣ الباب ١٨٨ ص١٨ ج:الوسائل )٢(

  . ٦ ح١٣ الباب ١٨٨ ص١٨ ج:الوسائل )٣(



٢٢٠

 الإاهللا عزوجل  إىل وضوا أمرهمفما تنازع قوم ف: هيرواه الفق  يف ما)عليه السالم(وقال الصادق 

فساهم : قوليس اهللا يلأ ،اهللا إىل األمرفوض  إذا ة أعدل من القرعةيقضأي  :وقال، ج سهم احملقخر

  .)١(،نيان من املدحضكف

  . ةريثكات اليها من الرواريغإىل 

ان كنة يالب يان للمدعك فإذا، ركواملن يل املدعي من قباألمرون يك و،نةيحدمها بون ألكي أن :الثالثة

ى نة عليالب: )صلى اهللا عليه وآله(لقوله ، هي بل الالزم احللف عل،نفعهير مل كان للمنكذا إو، احلق له

  . هيعلى املدعى  علنيميوال ياملدع

لف حيذا مل إو،  حلف فهوفإذا، كد ذليؤي ما وقد تقدم يف بعض املسائل السابقة، ك ذلري غىلإ

   .يبعد حلف املدع أو ،ولكبالن يقض

ون لذي يك أن القاعدةى فمقتض، نةيحدمها بون أليكو ي،ل التداعي من قباألمرون يك أن :الرابعة

 ري وغمياننات واأليبالب ):صلى اهللا عليه وآله (وقوله، نيستب يحىت: )عليه السالم ( قولهطالقإل، نةيالب

ه إطالقن أمردود ب، نيميه اليما فينة فيالب أن ظاهرهحيث إن ، للمقامالثاين واحتمال عدم مشول ، كذل

  . دييوجب التقيوال انصراف ، شامل

  املدعي ملا تقدم منميوتقد، ركواملن يل املدعي من قباألمرون يكو، نةيهما بيلكون ليك أن :اخلامسة

  . كالم واالختالف يف ذلكوقد تقدم ال، نةيالب يقم املدعيمل  إذا ه احللفيعلمنا إو، ركاملنى نة عليب الأنه 

ما ك، م يف املقام القرعةكواحل ي،ل التداعي من قباألمرون يك و،نةيهما بيلكون ليك أن :السادسة

الم يف احللف ملن خرجت القرعة بامسه ما تقدم يف كوال،  القرعةأدلةات إطالقشمله يو،  واحدريره غكذ

  . سألة السابقةامل

                                                

  . ٣ ح٥٢ ص٣ ج:، والفقيه١٣ حمكيفية احلك ١٣ الباب ١٨ ج:الوسائل )١(



٢٢١

حالف اإل حة احلليبيوداود بن سرحان وصح يات زرارة والبصريرواى ومقتض: قال يف املستند

  . ه العمليبعد القرعة وعل

ن أ وجاء آخران فشهدا ب، درمهاًني رجل شهد له رجالن بأن له عند رجل مخس:ة زرارةيروا يفف

صام القرعة باهللا أن ينهم مث استحلف الذيبقرع أ: قال، لهم شهدوا يف موقفكله عنده مائة درهم 

  . )١(شهدون باحلقيم أ

د يقيث يات حبيحالف مطلقاً من هذه الروان استفادة اإلكل، خراألات يوقد تقدم بعض الروا

  .حوطأحالف جعل اإل األوىلف، حمل نظر، ة يف باب القرعةريثكاملطلقات ال

اق يات سياق هذه الروايون سك بعد ل،ك به مشالقطع إالّ أن ،ستفاد املناطيان رمبا كوإن 

عليه (ونس يلقاء إن يف يكمل  أنه ة معياق اآليوس، هاريها وغءبقاإد يري املرأة اليت ينيات القرعة يف تعيروا

  . ة فتأملميركة اليات القرعة باآليوقد استدل يف بعض روا،  حلف)السالم

  

                                                

. ٧ حمكيفية احلك ١٢ الباب ١٨٣ ص١٨ ج:الوسائل )١(



٢٢٢

  

  ))من مرجحات البينات املتعارضة((

تشهد  أن مثل، من الشهادة باحلادث  أوىلكوالشهادة بقدم املل(: قال يف الشرائع ):٩ مسألة(

ح جلانب يفالترج، قدم باألخراآلو ميهما بالقديحدإ أو ،هميبقدى اآلخرو،  يف احلالكمها بامللاحدإ

  . )ميالقد

خ وابن يشال إىل وهذا القول هو املنسوب، خ مرجحيادة التاريله ز ما أن املشهور: كقال يف املسال

 طالقما رجحوا باإلك، ك فقد جعل هؤالء من املرجحات ذل،همريس وابن محزة والعالمة وغيدرإ

املقدم مرجح يف نفسه مع قطع النظر عن سائر  أن واملراد، د والدخول واخلروج والقوة والضعفييوالتق

  . وقطع النظر عن تعارضه مع سائر املرجحات، املرجحات

 يف ك بأن الزائدة تثبت املل،وقد أخذه عن العالمة،  املرجح مبا يف اجلواهروقد استدل املشهور هلذا

، هايمعارض له ف تساقطان يف حمل التعارض دون السابق الذي اليمنا إو ى،خراألتعارضها  وقت ال

معارض   الكمل ألنه ،هي الزمان ممن تصرف فك وهلذا له املطالبة بالنماء يف ذل، يف الثابت دوامهاألصلو

  . من جهته إالّ كه ملريثبت لغي الن أ و،جب استدامتهيف، هي فله

 :)عليه السالم( علي عن، )عليه السالم(عن الصادق ، ح ابن سنانيشارة يف صحه اإليلإو: مث قال

إذا اناكو، نتجهاأ أنه اآلخروزعم ، اشتراها أنه حدمهاأة فزعم ياختصم اخلصمان يف جار إذا انكنه إ 

  . )١(نتجت عندهأا الذي ى  قض،اًعينة مجيقاما البأ

عليه (جعفر  أيب عن، رواه الدعائم ما ،شارةولو باإلك ذلى حة يف الداللة عليومثل الصح: أقول

فزعمت املرأة ، متهأا أ زعم الرجل ، تنازعها رجل وامرأةنية بنت سبع سنيل عن جارئس أنه ،)السالم

  جعفر  أبو قال، ا ابنتهاأ

                                                

. ١٥ حمكيفية احلك ١٢ الباب ١٨٦ ص١٨ ج:الوسائل )١(



٢٢٣

الناس : قال ،بهى وما قض:  قال،)عليه السالم( ني املؤمنرييف هذا أمى قد قض :)عليه السالم(

نة عدول ين جاء الرجل ببإف، نةيه بيمن قامت عل أو ، وهو بالغكنفسه بامللى قر علأمن  الّإلهم أحرار ك

ا ابنتها ولدا أم املرأة يقت إالّ أن ،خذهاأعتق أباع وال وهب وال  أنه علموني ته الكا مملوأشهدون ي

  .)١(عتقهاأ ه حىترية هلذا الرجل ولغكانت مملوك أو وهي حرة

  : هذا ويف مسألة قوالن آخران

. ةيح احلاليترج: األول

  .يالتساو: الثاين

ا ملا  أل،األولى قدمت عل األولنه اشتراه من أة بأن املتأخرة لو شهدت بيح احلاليواستدل لترج

ا أ إالّ ه سابقاًكا ملأشهدت  وإن اإ ف،ةميه القديمامل تطلع على عت علا اطلأصرحت بالشراء علم 

  .هيقدم عليد فيشهد باملزينما الشاهد احلايل يب، ديمل تعلمه باملز

 وقوع األصلف ى،خراألى مها علاحدإ ميعلم تقديما حجتان مل أاستدل للتساوي ب أنه ماك

ف لقاعدة يالتنص أو ،دلتهاأ طالقإل، فالقرعة وإالّ انتكن إ عمال املرجحاتإفالالزم ، نهمايالتعارض ب

  قاعدة العدلميقلنا بتقد أن وقد سبق، نياألمرأحد ى ات الدالة عليوقد تقدمت مجلة من الروا، العدل

  .ل القرعةيون موضوع دليك لإشكالمعها ى بقي الألنه 

  

  ))ما يرد على األقوال الثالثة((

  : أمور األولالقول ى رد علين كل، ثةقوال الثال األأدلةان يهذا ب

املتأخرة  ألن ،تمل التساويحيو: ره املشهور قالكمبا ذ أفىت أن بعد فإنه ،ره القواعدكما ذ: األول

لو فرض  أنه حهي توض،فال أقل من التساوي ى،خراألى  لقدمت علاألولاشتراه من  أنه لو شهدت

ا مهإطالقم يف صورة كحي أن  فال بد من،هاميقد يف تإشكالر السبب فال كذى اشتمال املتأخرة عل

  مل  ة لويبالتسو

                                                

  . ١ حيفية الدعوىك ١٠ الباب ١٩٩ ص٣ ج:كاملستدر )١(



٢٢٤

االطالع ى عل ن حبمل املتأخرةك مهما أمنينتي البنيث لزوم اجلمع بيح املتأخرة من حيم بترجكحي

  . األصلاالستناد بى السبب الناقل واملتقدمة على عل

ظهر من ي وهو خالف ما ،نيالزمان إىل ةة بالنسبمينة القديض يف البيالتبعى لهم مبين عليدلن إ :الثاين

  . قوليل ما كنة يف يق البيدلتها تصدأظاهر  إذ ،نةي البأدلة

 إمنا  معارضةري يف املاضي من غكوثبوت املل(:  قال،أيضاًره العالمة يف القواعد كما ذ: الثالث

ذا البحث كو، هتنيدعواه وال بمل تسمع  ي يف املاضكوهلذا لو انفرد بادعاء املل، ثبت تبعاً لثبوته يف احلالي

   .ىانته )ميبالقدى خراأل يف احلال وكمها بامللاحدإلو شهدت 

  .وت الشاهد عن الزمان الثاينكمة االستصحاب مع سينة بضميوحاصله عدم جواز القضاء بالب

ة يفكي ظهرت ، واحلالميالقد إىل رادات الثالثة هلذا القول بالنسبةيل واإليذا ظهر سوق الدلإو

 هكا ملإ: ىخراألوقالت ، نيه منذ سنتكا ملإ: حدمهاأقال  إذا ماك ،قدم واألميالقد إىل قها بالنسبةسو

  . رواكما ذي فني الفرعنيفال فرق ب، منذ سنة

ل يوالدل، ة مطلقاًي احلالميتقدى املدعحيث إن  ى،ل أخص من املدعيالدلن إ :القول الثاينى رد عليو

  . خاص ببعض الصور

ل ك أن واملفروض، كذلكان كمها احدإعلم تقدم يمل  إذا نياحلجتن إ :القول الثالثى علرد يما ك

ع يله عاماً جلميس دليفهذا القول ل، رهكظهر مما سنذيما كست داخلة يف عدم العلم بالتقدم يالصور ل

  .الصور

الثاين ى وعل، ال  أو، املطلقكشهدا بامللي أن ماإما أل، املسألة هلا صورن إ :قالي أن ينبغيوالذي 

  ، د للسابقيشهد أحدمها بالين أك ،اآلخرشبه أحدمها يشهدا مبا ي أن ماإف



٢٢٥

 وأ ،اآلخرى  مقدم شرعاً علنيون أحد السببيك أن ماإوالثاين ، شبهي مبا ال أو ،احقد للّيهما باليوثان

  . ال

ن هو  اآل:قول الالحقيو، ن اآلىلإة ويان له السنة املاضك :ن قال السابقإف :األوىلأما الصورة 

ان له ك أنه فيضيمنا السابق إو، نة اآلكياملل يدعيهما يلك ألن ،هنا من باب التعارض أن فالظاهر، خرآل

  .من السابق

  . التعارضأدلةات إطالقخراج هذه الصورة من ل إليوال دل

قدم ينا ه أن والظاهر ،نونه له اآلك تعرض لريمن غ، ةيان له السنة املاضك: قال السابقوإن 

  .نةية البيل حجيشملهما دليف،  بال حمذورنينتي البنيمجع ب ألنه ،الالحق

والتعارض حصل ، نةية البيل حجي دلإطالقحدمها عن أرج خيل التعارض يدلن إ :شئت قلتوإن 

  . ال الفرع الثاين،  من الصورةاألوليف الفرع 

ن قامت واآل، ن للشهود له الحقاًيكنه مل ألو علمنا ب أنه رنا من اجلمع يف الفرع الثاينكد ما ذيؤيو

نة السابقة ينة الالحقة البيعارض البيف كي ف،عارضها العلم الوجداينينة ومل ي أخذنا بالب،له أنه ىنة عليالب

  . ضعف من العلمأنة يالب أن مع

حد ل واكقول يف، ديال إىل ن تستندأك ،يف السببى خراأل نينتي البىحدإشبه ي أن :ةيالصورة الثان

وقال ، ةي يف السنة املاضاألولد يعلم ينه إ :حدمهاأ قال األمرى  منته،نيالعى ده عليين أعلم إ: منهما

 أن ني لعدم املنافاة ب،احقنه للّأم بكنهما واحليوالظاهر اجلمع ب، يف هذه السنةالثاين د يعلم ينه إ :اآلخر

 أن ماك ،هذا الثاين ينفي  الاألولن إف، كل املليد دليوال، د حاالًيوالثاين ذا ، د سابقاًي  ذااألولون يك

  . األول ينفي الالثاين 

 ،ن اآلكاملل يدع يحةييف الصح همايلك ألن ،ح ابن سنانيرناه صحكما ذ نايفي ال أنه ىفخيوال 

   النقلى ل عليالدل إىل تاجحينتاج واإل، تساقطانيتعارضان ويف



٢٢٦

كان للتأمل يف  وإن ،ةية مربوطة بالصورة الثانيرواست الي فل، عدمهاألصلو،  باالشتراءاآلخرإىل 

  .جمالهنا احلكم 

ما لو ك،  شرعاًاآلخرى حدمها مقدماً علأان ك و،اآلخر نيشبه أحد السببي ال أن :الصورة الثالثة

والظاهر ، احق للّكمل أنه د يفيال إىل اآلخرواستند ،  للسابقكمل أنه االستصحاب يفى حدمها علأاستند 

صول تقدم وقد حقق يف األ، مارةأد ياالستصحاب أصل وال إذ ،دياملثال تقدم ال يفف، قدم شرعاً املميتقد

  . األصلى مارة علاأل

 ري غ،ل من الشارعكة اليبعد ثبوت حج أقوىد يون الك منع :قول املستند أن  تعرفكومن ذل

موضوع ى بقيفال  كمارة ترفع الشواأل، مك يف احلك وضع يف موضع الشاألصلن إف، ظاهر الوجه

 أخذ يف  أن األصلنهمايالفرق ب إالّ أن ،كوضع يف ظرف الش وإن األصلمارة ومن األ الًكن إف، األصل

  .مارة خبالف األكموضوعه الش

عليه (  أيب عبد اهللاعن، اثي حفص بن غىفقد رو، حةيد صحي من الكالشهادة باملل أن ىفخيوال 

قال  ،نعم: قال ،له أنه شهدأ أن وز يلجيدي رجل يئاً يف يت شيرأ إذا :قال له رجل:  قال،)السالم

حل الشراء يأف: )عليه السالم(  أبو عبد اهللافقال، هريله فلعله لغ أنه وال أشهد، دهييف  أنه شهدأ :الرجل

اً ك ملريصيه ويتشتر أن كن جاز ليأه فمن ريفلعله لغ: )عليه السالم(  أبو عبد اهللافقال، نعم: قال ،منه

 مث قال ،يكلإه من قبله كمن صار مل إىل تنسبه أن وزجيه وال يوحتلف عل يل  هوك مث تقول بعد امللكل

  . )١( سوقنيقم للمسلم يز هذا ملجيمل  لو: )عليه السالم( أبو عبد اهللا

                                                

. ٢ حمكيفية احلككتاب  ٢٥ الباب ٢١٥ ص١٨ ج:الوسائل )١(



٢٢٧

حيث إن ، نينتي البني مجعاً بكة املستصحبة بأن يف ذلكيامللى ة علي احلالميستدل لتقدي أن نكميبل 

د يخذنا بالأ فإذا، نهمايوال تعارض ب، ة الحقةكيمل على شهدي اآلخرو، ة سابقةكيملى شهد عليدمها حأ

  .ديسقطنا الأخذنا باالستصحاب أ إذا أما، همايلكعملنا أ

د ي جبعلها أيضاًخذ باالستصحاب د باأليعمال الإن كمي قالي أو ،ه عمل مايننصف وف: قالي ال

  . ة مثاليعار

  .دية خالف ظاهر اليد العاري و،همايلكعمال إل منهما ال كعمال بعض من إف يلتنصا: قالينه أل

 السابقة  مثالً،ومة قدمت شهادة السابقةكانت شهادة الالحقة حمكن أ باألمرس كلو انعمث إنه 

الصحة ى فحمل فعله عل، سرهكالشخص الثاين ى رأ أنه  والالحقة شهدت، االستصحايبكشهدت باملل

ة مع الثاين واالستصحاب ءن أصل الرباإف ،سرهكما ى د عل يون للثاينيك أن بدون، مانهعدم ضقتضي ي

ة ناقصة خبالف ياشفكيف االستصحاب حيث إن ، ةءالرباى مقدم عل ألنه قدم االستصحابي ف،األولمع 

  . أصل الصحةى م علك االستصحاب حاكذلك و،صولما حقق يف األك ةءالربا

قع ينئذ يوح، حدمها مقدماً شرعاًأن يك ومل ،اآلخر نيه أحد السببشبي ال أن :الصورة الرابعة

ن سابق ياألمرن إ ف،ديوبعد زمان اشتراه عمرو من ز،  بأن املال لعمروأقر زيد إذا ماك، التعارض

  . كشهد ما شاهد هلذا وشاهد لذا إذا اآلخرى حدمها علأ ميتقدى ل عليوال دل، والحق

ان مستند شهادة ك إذا اين مبايشتوقد مثل له اآل، إشكالور نوع كثال املذاملان يف ك وإن هذا

نه أ اعتقادها بأيضاًى اآلخر ومستند شهادة ،للذي تشهد له مثالً الًكيون الثالث وكمها اعتقادها احدإ

  .ل للذي تشهد لهكيو

  

  ))بقي أمور((

  : أموربقي 



٢٢٨

يف  أو  يف املوضوعكهة الش من جاآلخرى حدمها علأنة ي بميم يف تقدك احلاكلما شك: األول

علم تقدم يما حجتان مل  أل،نهماي التعارض بإجراءالقاعدة ى ان مقتضك، مين العلم بالتقدكميم ومل كاحل

  . ة والقرعةيكثرة واأليعدلم باألكاحل أو فيون املرجع التنصيكفى خراألى عل مهااحدإ

 وقر عمرأ ،ديز إىل  انتقال املال من عمروعلم بعدمنوبعد زمان ، ن املال لعمروأد بيلو أقر ز: الثاين

شهد شاهدان  إذا كذلكو، نهمايف بيم بالتنصكن مرجح حيكن مل إف، انقرار تعارض اإل،دين املال لزأب

م كان احلكان قرارلو تقارن اإل أنه علميومنه ،  عمروإقرار باآلخرد وي زإقرارحدمها بأفشهد ، نيقرارباإل

  . كذلك

ذا الشهادة كو، ا حمتملةد أليمن الشهادة بال  أوىلكالشهادة باملل(: ئعقال يف الشرا: الثالث

   .ىانته )من الشهادة بالتصرف أوىل (رثالشراء واإلك) بسبب

 والظاهر ال، كة يف امللحي صركوالشهادة باملل، كيف امللن اد ظاهريالتصرف وال أن نيمكووجه احل

 تقدم شهادة كذلك، ده يف املاليتصرف عمرو وى د علي لزكلقدم الشهادة باملما تكف، حيعارض الصري

  .شهاداى  علكاملل

 كأما املل، ك ذلريباحة وغجارة واإلة واإلي الحتماهلما العارنيحي صرريد والتصرف غيان الكمنا إو

  .هريتمل غحيفال 

ل يدل طالق إل،نكعماهلما مهما أمإب جي ما حجتانأل ،وىلأان ك نينتي البنين اجلمع بكذا أمإو

  .كذل إىل شارةما تقدمت اإلكة ياحلج

ر كمع ذ، كالشهادة باملل إذ ،كد احملقق يف الفرع الثاين الشهادة بسبب امللييعلم وجه لتقيمل مث إنه 

   أو ديل من الشهادة بالى كمقدمة عل ،السبب وعدمه



٢٢٩

ة مقدمة كيمللأي الشهادة ا) كذلكم كون احلكبل الظاهر (: ولذا قال اجلواهر، الشهادة بالتصرف

 )ما هو واضحكهما ية فيلعلة جارا  إذالسببى  علكنة املليمل تشمل بوإن  (الشهادة بالتصرفى عل

   .ىانته

ان ك نيانت الشهادتان يف زمانك إذا أما، ان تعارضك إذا تمي إمنا ره احملققكما ذ أن ىفخي ن الكل

   .ما تقدم ك،ربعم الصور األك ما تقدم من حإجراءالالزم 

  



٢٣٠

  

  ))إذا ادعى شيئاً يف يد آخر((

 أو اًيوص أو اًيان ولكن إ ف،هو لفالن: هيعلى  فقال املدع،د آخريئاً يف يشى ادع إذا ):١٠ مسألة(

ل ي دلطالقإل، حلف وإالّ نة فهوين أقام املدعي البإف ى،طرف الدعو أنه  يفشكالاإل ينبغي شبه الأما 

م كوجب احليول كجمرد الن أن  أو،أخذيحلف ويف يدعاملى  علنيميد ال رالإ و،ن حلف فهوإف، احللف

   .ياملدعى  علنيمير الكرد املني إالّ أن ولكة النيفاكار يوقد سبق اخت، ما تقدمى عل يبه للمدع

ان ك حاضراً ، اندفعت عنه املخاصة،لو قال لفالننه إ( :الشرائع يفف، اً وحنوهين وليكمل  إذا أما

  ).غائباً أو املقر له

هذه ى ل عليوقد سبق عدم دل، هريمال لغى لف علحي ال إذ ،هي له علنيميجلواهر بعدم وعلله ا

ون املال يك أن ارهكنإر بكن املنإف، أيضاًل احللف له ي دلإطالقبل الالزم القول بشمول ، القاعدة

 يملدعن اإ ف، واحلجة يف املقام هو احللف،كحبجة لذل أيتي أن  فالالزم، املالنينه وبيول ب حييللمدع

   .كس ليل: قولير كواملن ،املال يل أن يدعي

 ال أو ،هو لفالن أو ،يل ف وهويضي أن ني بركنأمن ى  علنيميال إطالقوال فرق يف مشول 

  .لفحي أن هيفعل ،اً منهمايف أيضي

 ا يلأعلم ي ال أنه حلفوهأ: يقال املدعوإن ( ،اً بقولهيره الشرائع ثانكوما ذ  ما تقدمنيوأي فرق ب

   .ىانته )فائدا الغرم لو امتنع ألن ،نيميتوجهت ال

ر بعض الوجوه ك وذ،عنهم يكما ح ك،مهاري والعالمة وغ،هيخ يف أحد قولي الشكر ذلكوقد ذ

  .  هلماركنأمن ى  علنيميال وإطالقس بفارق بعد مشول ي لني الفرعنية يف الفرق بياالعتبار

 غرم لوي ال ألنه ،لفحي  ال:الفرع الثاين إىل لنسبةبا يف قول ثان له خيفقد قال الش، انكف كيو

   نيحال ب ألنه غرميقرب أنه ن األأ ورده احملقق ب،لكن
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روه يف كحنو ما ذى نئذ علياملتلف حكنه أه اجلواهر بيوعلق عل، هريه لغإقرار ماله بني وبكاملال

  . ضمان شاهد الزور

  . وركل املذيالتعل إىل  فال حاجة،باحللفم كاف يف احلكر كل املني دل أن إطالققد عرفت: أقول

  :ه ضربانيلإمعلوم فاملضاف  إىل ه املاليعلى أضاف املدعن إ( :كقال يف املسال

 أو ،ذاكمسجد ى عل أو ،الفقراءى هو وقف عل: قال إذا ماك، فهيتنع خماصمته وحتلمي أن :حدمهاأ

  .نةيالب إالّ غينيوال طفله وال  ف الويليلحت إىل ليرف اخلصومة عنه وال سبصني ف، لهكهو مل أو ،ابينى عل

  . هالمكآخر  إىل )نيشخص مع إىل ضافهأ إذا ماك، فهيتنع خماصمته وال حتلمي  من ال:والثاين

 أو ،ركما حلف املنإبل الالزم ، األولوجه المتناع املخاصمة مع الضرب  ال أنه قد عرفت: أقول

   .ركجوبة املنأما تقدم يف ى عل ،وتهكس أو ولهكن

ان من عنده املال طرف ك وإالّ ،ان هو طرف الرتاعكحضاره إن كن أمإف، أما الضرب الثاين

لولة يح ال إذ ،ن احضارهكأم إذا خبالف ما، هيدعي ما ني املدعي وبنينئذ بيحائل ح ألنه كوذل، الرتاع

ر كولو أن(: لشرائعفقد قال ا ،أي املقر له هي على أحضر املدعفإذا، هيعلى راه العرف مدعيس ي فل،هلذا

 ك املقر ومل تدخل يف ملكا خرجت عن ملأل (رتع املال من املقري أن أي بعد) مكاملقر له حفظها احلا

   .ىانته )له ينة قضيب يقام املدعأولو ، املقر له

ه يلإدفع املال ينه أما احتمله يف القواعد بك، عطي املال للمدعيأ ر املقر لهكنأن إ أنه الظاهر: أقول

  .هي لعدم املنازع له ف،نيمينة ويدون بب

   أنه د تنفييون املال يف كجمرد  إذ ، ظاهر الوجهري غ)ديوا يف كد ليبعنه إ( :وقول اجلواهر
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  .هيمدع إىل ون مانعاً عن دفعهيك له ال

، ه ألف درهميس فكيانوا جلوساً وسطهم ك عشرة : قلت،س املتقدمةكية اليده روايؤيورمبا 

عليه (قال  ،فلمن هو ،هو يل: وقال واحد منهم، ال: لهمكفقالوا  ،سكيم هذا الكعضاً ألفسأل بعضهم ب

  .)١(للذي ادعاه :)السالم

من يف ى جمرد دعو إذ ، بأنه للمدعي)عليه السالم( اإلمامم ك حك ومع ذل،ديانوا ذا الكلهم كإذ 

د يون لذي اليك أن وجمرد احتمال، عارضه أحدي املال عن املدعي الذي ال يوجب نفي لفالن ال أنه دهي

وجب سلب املال عن املدعي بدون ي  الكذلكون للمقر له نفاه يك أن  أو،ي نفاه عن نفسه ملصلحةذال

  . معارض

ه إقرارقر للثالث وبطل أ ألنه ،ام حجةيق إىل د املقري املال يف كر ترياحتمال التحر أن علميومنه 

  . قر حمل منعيأنه مل كف

 ، عمرود ادعاها زوجةًيانت امرأة عند زكفلو ، الزوجة والولد إىل بالنسبةم ك احلعلميومما تقدم 

مل تظهر املرأة  إذا وا زوجة املدعيكم بك ح،وا زوجة لهكر فالن كنأف، ا زوجة فالنإ: ديوقال ز

  . اًإثباتاراً وال كنإ

 املدعي نيت خصومة بانكار كنذا أظهرت اإلإو ،وىلأق يله بطر ي فهثباتأظهرت اإل إذا أما

  .احللف إىل رة حتتاجكنة وهي منيالب إىل تاجحي فهو مدع ،واملرأة

 املرأة نيبى ان دعو ك،ةير الزوجكنيالذي  ا زوجة لفالنإن قالت أولو صدقت املرأة املقر ب

وإالّ  ، للشهادةان أهالًك إذا ن بشاهد ثان بعد شهادة املقركمي ثبات واإل،هيم علكثبتت حأن إ ف،وفالن

  . ة لهي تثبت الزوجحلف املقر له ومل

                                                

. ١ حمكيفية احلك ١٧ الباب ٢٠٠ ص١٨ ج:الوسائل )١(
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ن اكن ادعاه عمرو إ ف،لعمرونه إ :د وقالير زكنأ و،دياملدعي الولد الذي عند زى ادع إذا ماأ

 دهيار من يف كنإ و،هو مدع بال منازع إذ ،الولد للمدعي يعطأره عمرو كنأ وإن ،يني املدعنيبى دعو

 أن شهدان حسبةيما حيث إ، ة الشهادةيوله أهل، ه شاهد ثانيلإنضم ي إالّ أن ضري الولد للمدعي الأن 

  . واهللا العامل، شملهماينة يم بالبك احلأدلة إطالق ف،س للمدعييالولد ل

نة يب يان للمدعكن إف،  وصدقه خالد،خلالدنه إ :فقال عمرو، د عمرو مثالًيد داراً يف يزى ولو ادع

ون للمدعي وال كا تأذبه خالد فقد عرفت ك وإن ،لدارانت له اكر وكحلف املن وإالّ ،م له اكح

  .  العقالءإقرار طالقإل، ارهكنإ رجوع خالد عن كنفع بعد ذلي

خذ له األن إ رةك فعن التذ،ونه لهكاره وصدق املقر يف كنإرجع املقر له عن وإن ( :قال يف اجلواهر

 ساملاً عن قرار فتعارضا وبقي اإلئلطارق ايمه بالتصدك لزوال ح،ارهكنإ املقر السامل عن إقرار بعمالً

   .ىانته )ه عنهينف إىل  بالنسبةكمه بذلكه منع زوال حيوف، ريالتحر يكه يف حميوتردد ف، املعارض

ر كوأن، ن الدار لعمروأد بي زاعترف إذا ماك،  مدعكن هنايكمل  إذا رةكالم التذكتم ي: أقول

  . سلم املال له بال منازعي واملقر ،ومهاديعاحلق ال  ألن ،ا لهأمث اعترف ب،  عمروكذل

  .ادعاء بال منازع ألنه ،مه املالي مدع فقد عرفت لزوم تسلكان هناك إذا أما

ت امسه ي نسنسانمنا إلإو ست للمدعييا لأما ك ست يليهي ل: ه هول فقالي علىولو أقر املدع

 ال أنه وقد تقدم،  أدلتهطالقر إلكنحلف امل وإالّ ،ا فهوى ن أتإف، نةيالب يطلب من املدع، مثالً

  . اًكر مالكون املنكة ليخصوص

  أما لو أقر : ث قالي ح،ره الشرائعكظهر وجه ملا ذيمل  أنه علميومنه 
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  .انيلزم البأه ا هول له تندفع اخلصومة عنه ويعلى املدع

باشتباهه يف ادعائه  يملدعمث أقر ا، هريد املقر لغينة فرتعه من يله وأقام الب أنه املدعيى ولو ادع

 ي املدعإقراربعد  أنه من، احتماالن ،مكعند احلاى بقي أو هريد املقر لغي إىل رجع الشيءي فهل ،وركاملذ

رجاع إى ل عليدل ال أنه ومن،  لظهور بطالن االدعاء،ن ادعاءيكأنه مل كلسابقة حالته ا إىل األمررجع ي

 حسب قوله دهية بكيمانة مالأون املال يك أن نيل بيمل التفصتحيو، س مربوطاً بهيلنه إ قولياملال ملن 

 ك ذلىرأن إ م الشرعيكتسلمه احلاية فيمانة شرعأون يك أن نيوب، ادعاء بال منازع ألنه ،هيلإجع ريف

  . أقرب وهذا ،صالحاً

 إىل رجعيفهل ، س يليعلمت بأنه ل: مث قال نة فتسلمه املقر لهيالب ين للمدعيكلو مل  أنه علميومنه 

  .ليالتفص أو ،مكاحلا أو إىل ،املقر

  . منها ذا القدر يتفكة نريثكويف املقام فروع 

  



٢٣٥

  

  ))دابة ومدعيان((

ى فادع، ان خارجاني ومدع،هيلعى د املدعيانت دابة يف كإذا ( :كقال يف املسال ):١١ مسألة(

صدقه يم ا ملن كنة حيما بيقين مل إف، اهايإدعه أو أنه اآلخرى وادع، ديجرها من صاحب الأ أنه حدمهاأ

نئذ يوح، نيخياحتاد التار أو ،طالقنة بدعواه حتقق التعارض مع اإليل واحد منهما بكأقام  وإن ،املتشبث

 حدمها بينأخ ي ولو تقدم تار،فالقرعةى انتف وإن ،العدد أو  بالعدالةنينتيالبى حدإح يف يالترج إىل جعريف

   .ىانته )ح به وعدمهيالترجى عل

  .دهيد يف ما حتت يق ذي اليجل تصد فهو أل،األولق املتشبث يف الفرع يم بتصدكأما احل: ولأق

ان له كنة ين له بيكث مل يالثاين ح ياملدع ألن ،حالفهإالثاين حق  ين للمدعأ ب:قالين رمبا كل

 وإن ،ن حلف فهوإف، س لهيقر بأن املال ليمن ى ه عليعلى وقد تقدم صدق املدع، هيعلى حالف املدعإ

لف حين مل إف، ديال ي ذإقرار حسب كاملال أنه الثاين باعتبارى  املدعاألول يلف املدعحيلف فهل حيمل 

س يل ألنه الثاين يلف املدعحي ال أو ،بدون احللف أو وهلما بعد حلفهك باعتبار ناألول يان للمدعك

  . أيضاًه يلعى مدع ألنه ،األول قربان األك وإن ،احتماالن، األول يالم املدعكطرف 

طرف نه إ هي فف،س طرف الرتاعيه لإقرارب ألنه ،دي صاحب الاألول يلف املدعحي ال أن أما احتمال

  .ه من املاليدعيوما  األول ي املدعنيالرتاع احلائل ب

ه باملرجحات يح فينه من التعارض الذي تقدم الترجنة يف الفرع الثاين فأليقامتهما البإوأما 

  . ورةكاملذ

الم كفقد تقدم ال، نينتيام البيق املتشبث مع قيه بأن ظاهره عدم العربة بتصدي اجلواهر عللإشكاأما 

حدمها ان ألك أنه إذا  يفإشكالال  أنه ماك، ال نة الطرف أويق يف قبال بينفع التصديهل  وأنه ،كيف ذل

   ،ق املتشبثيخر تصدنة ولآليب
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 ف الكي ف،هكمل أنه ىادع إذا ديد ذي الى يقدم علنة تيالبحيث إن  ،نةيق يف قبال البينفع التصديمل 

  . ديالى ممثل ذ أنه يدعيد من ى يتقدم عل

ان يف ك إذا حدمهاعطاء أل واإل،فيان يف موضع التنصك إذا فير التنصكذي مل كاملسالمث إن 

ن إف، ث قد تقدم لزوم احللف مع القرعةي ح،لف من خرجت القرعة بامسهحيمل  إذا ماك، عطاءموضع اإل

  . عط له فتأمليلف مل حيمل 

جرته أقه من صد يعطي أن هيلزم عل، هريوصار املال لغ، ارجيإنه إ د من قاليق ذو الصدمث إن 

جرة أنة وحنوها وال يجرة من جهة البه األؤعطاإفالالزم  ارجياإل يصار املال ملدع وإن ،اهيإقه يبسبب تصد

  . ةيالعار يملدع

قه من جهة ة ملن صديجرة ثانأعطاء إه يان علكد يقه ذو الغصبه وصد  أنهىان الثاين ادعك إذا نعم

د يس مثل من أقر املال لزيفل (نين الضرريلتزم ذيه وهو مل ين ضرر عليارجيإدفع حيث إن ن كل، قراراإل

ف يبعد تنصيفال ) الثاين إىل متهيق أو ومثله األول إىل روا لزوم دفع املالكث ذيح ى،خرأ ولعمرو ةمر

ه ريوغ ره اجلواهركما ذى عمرو عل أو ديون لزيمد أنه ما لو علمكون يكف، نهما لقاعدة العدليجرة باأل

  . تاب فراجعهك الكوقد فصلناه يف الشرح يف ذل ،تاب اخلمسك يف

 ال أنه فالظاهر، ةيالعار يد قد اعترف بأنه ملدعيال ان ذوكو، ارجيصار احلق مع مدعي اإلمث إن 

علم يمل  إذا أما، ارجياإل يذب مدعكان علم بكن إ ةيانقضت مدة العارن إ نيمن العصح له االستفادة ي

مل ن إ نية صحت االستفادة من العيالعار يصار احلق مع مدع وإن ،نة حجةيالب أن  من جهةكفله ذل

  . ارجياإل يمدعى ار حسب دعوجيانقضت مدة اإل وإن نية العيسترد مدعي العاري

  : نيه االستفادة يف صورتتصح ل النه إ :واحلاصل



٢٣٧

  . حسب اعترافهاملدة انقضت ن إ :األوىل

  . نةياملدة انقضت حسب البن إ :ةيالثان

  . قرارفلإل: األولأما 

  .نة حجةين البفأل: وأما الثاين

ان ك وإن ، االستفادة مدة علمه بأن له حق االستفادةهل فإنه أما حسب علمه، هذا حسب الظاهر

 نيميث تذهب اليح، اآلخرن حلف من اجلانب يكمل  إذا ،كخالف ذلى لنة عيقامت الب أو أقر

  . نيميما تقدم يف مسألة الك، باحلقوق

 اآلخرة ويأحدمها العار أو ، الغصباآلخرار وجيحدمها اإلأى ادع إذا  مما تقدم حال ماظهرمث إنه 

  . هاريالرهن واملضاربة واملزارعة وغك من املعامالت ك ذلريغ إىل ،الغصب

 ني املؤمنريعن أم، ةية املروي ففي الروا،عةيود أنه كاملالى وادع، عندهرهن  أنه ديال  ذوىلو ادعو

قول الذي هو يد رجل فيه الرجل يف يدعييف الثوب : قال، نةيالب إىل الرهن ياج مدعي احت)عليه السالم(

الذي يف ى وعل، لهالقول قو: قال ،عةي ودكيل عند هو: اآلخرقول يو، رهن ي عندكل هو: هيدييف 

  . )١(رهن عنده أنه نةيه البيدي

 ،عة اخلاصة اي الودأحكام إثباتال ،  عدمهصالةاملراد عدم حقه يف بدل الرهن أل أن والظاهر

  . ثباتل واحد منهما اإلى كان فعليعة مدعيل من الرهن والودك اخلاصة بحكاماأل إىل بالنسبةما أل

  

                                                

. ٢ ح٢٩٥ صتاب الرهنك ٢ ج:كاملستدر )١(
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  ))انإذا ادعى داراً يف يد إنس((

 أو مسأده يانت يف كا أنة يوأقام ب، إنساند يداراً يف ى لو ادع(: قال يف الشرائع ):١٢ مسألة( 

 فال كن امللد اآليظاهر ال ألن ، أمسكذا لو شهدت له بامللكو، نةيع هذه البمتس ل الي ق،منذ شهر

   .ىانته ) القبولقربولعل األ، إشكاله يتدفع باحملتمل وف

  : ة قوالنيف املسأل: أقول

  . هيخ يف أحد قوليوالش ايفكسما عن اإلك ،عدم القبول: األول

  . مهاريخ يف قول آخر له واحملقق وغيما عن الشك، القبول: والثاين

مر أدفعها يفال ، كن امللد ظاهرها اآليالألن ( :كقال يف املسال، نيبأمر: األولاستدل للقول 

ستلزم ي د الي وثبوت مطلق ال،ديالى وحنوها يف صورة دعوة ي بعاراألولون مع يك أن تملحي إذ ،حمتمل

ل كف، هريغ إىل مسنتقل بعد األي أن كامللى تمل يف صورة دعوحيو، كدة للمليد اخلاصة املفيثبوت ال

  إذ،والشهادةى  الدعوني بعدم املطابقة بأيضاًواحتج يف املبسوط ، ن اآلك حمقق امللرين غياألمرواحد من 

ن اآل إىل وجب استصحابهيثبوته يف املاضي ن إ ليولو ق، مي القدكوالشهادة باملل ،حلايل اكبامللى لدعوا

ة النقطاعها يد املاضيخصوصاً ال، تم استدامتهي معارضة له فلم كد احلاضرة الظاهرة يف امللين الأمنع ب

   .ىانته )رأساً

  . نظرنيال الوجهكيف : أقول

د يعارض الي السابق كاملل أن ماك، د احلاضرةي الصد السابقة تعاريالن إ :األولى رد علي إذ

  . السابقةى عدم مساع دعو ن الياألمر نيح بيفالالزم الترج، احلاضرة

 نيوجب املطابقة بأ السابق كاملل أو د السابقةيم باستصحاب الكاحلن إ :الثاينى رد عليما ك

  النفراد  ،أوىل د السابقةيانت الكبل رمبا ، والشهادةى الدعو



٢٣٩

  . ادة الزمانيرهم من املرجحات زكوقد تقدم ذ،  بالزمن السابقنيد السابقي والكمللا

بل ،  املدعي أمسكا ملأد من أقر بي من ني واحد بانتزاع العريولذا صرح غ(: قال يف اجلواهر

 مسه له أإقرارنة بيشهدت الب أو  لهكاملل أن مس أقرأد لو ين صاحب الأالمهم القطع بكة ويف يفاكيف ال

   .ىانته )له به ي قض،ن هذا له أمسأأقر بأو 

 ،ادعاه السابق إالّ إذا وجب نزعه منهي ه أمس الريان لغكنه أ بقرارجمرد اإل أن من الظاهر: أقول

 من املخازن وما أشبه مث شترونيم إ ف،همريان سابقاً لغكعونه يبيل الباعة هلم اعتراف بأن ما كفوإالّ 

  . عوايبي

شامل ى  الدعوأدلةان عموم ك، األولن للقول يورك املذنين وجه للوجهيك مل فإذا، انكف كيو

 ين أقام املدعإف، )١(مياننات واأليم بالبكنيب يقضأمنا إ: )صلى اهللا عليه وآله(وقد قال  ى،هلذه الدعو

ن أب وإالّ ،نةيالب إىل اً واحتاجيان مدعكه يلإانتقل  أنه د احلاضرةيصاحب الى ادعمث إن ، ان لهكنة يالب

  . ان احلق لهكنة حلف وين للمدعي بيكالم املدعي ومل ك صحة ىنف

 نياملعارضة يف هذه ب أن ،عادة البحث هذه والسابقة املوجبة إلنيوالفرق ب(:  قالكاملسالمث إن 

 نينتي البنيها التعارض بيوالسابقة وقع ف، كذلك السابق كاملل أو نةيد السابقة الثابتة بالبيد املتحققة واليال

ها ي فال تعرض ف، السابقكامللى على خراألد يف احلال مع عدم ظهورها ويالى مها علاحدإالدالة 

  د ي النيللمعارضة ب

                                                

  . ١ حمكيفية احلك ٢ الباب ١٦٩ ص١٨ ج:الوسائل )١(



٢٤٠

   .ىانته )ةيالسابقة واحلال

 وقد رد اجلواهر ،ل منهما بالبحثكفراد إ ال نيجعلهما مسألة ذات فرع األوىلان ك: أقول

،  حاالًكنة امللي بني وب سابقاً وحاالًكنة امللي بنيسألة السابقة تعارض بيف امل أن ن الفرق هوأ بكاملسال

  .د حاالًي الني سابقاً وبكنة امللي بنيويف هذه املسألة تعارض ب

ال   أو،ه يف احلالك وهو مل:تقول مس مل تسمع حىته يف األكلو شهد مبل( أنه رك ذرشاداإلمث إن 

  .ىانته )١()قبليال مل دري زال أم أ ال: ولو قال، أعلم زواله

ده يثبت من يف  ي حىتك الستصحاب امللكوذل، مس مطلقاًه يف األكوالظاهر قبول الشهادة مبل

: دي قال ذو الفإذا، شامل للمقام هي علىاملدعى  علنيميوال ياملدعى نة عليالبن مطلقات إف، هيلإاالنتقال 

ن إراً فكه أمس منكنة مبلي وصار الذي قامت له الب،ةنيالب إىل اً احتاجي صار مدع،ما أشبه أو ته منهياشتر

  .مي القدكبعد حلف صاحب املل أو ولهكم بنكح وإالّ ،ه فهويلإنة لالنتقال يد البيأقام ذو ال

 كوذل،  سوقنيقم للمسلميمل  وإالّ دي بالكثبوت امللى عل ة اليت تدليرناه الرواكعارض ما ذيوال 

 أدلةف، ناآل إىل هكمل أنه إنسان السابق مع ادعاء كامللى نة عليقامت الب  إذاتعرض هلا مبا ة اليالرواألن 

  .ةياألول دلةل األى كومتها علكحكة يهذه الرواى مة علكحاى الدعو

  

  ))إذا شهدت البينة على صاحب اليد((

ا م ا ألكاستأجره ح أو د غصبهيصاحب ال أن نة املدعييأما لو شهدت ب: مث قال الشرائع

صل عدم جتدد أوعلله ب، إشكاله وال يال خالف ف أنه اجلواهرى  وادع،د الثايني وسبب كمللشهدت با

 تقبل الشهادة قوالًيضاح أنه  وعن اإل،كعنه اخلالف يف املسالى ذا نفك و،له األوىل ريغى خرأد ي

  . هيب فيح نفي الرياملفاتوعن شرح ، واحداً

  نة يالبى  املدعي دعونفيمل  إذا ورةكنة املذيم بالبكحي إمنا :أقول

                                                

.١٥٠ ص٢ج: إرشاد األذهان إىل أحكام اإلميان )١(



٢٤١

، هك ملنيون العكل إالّ نةيالبتنفع نفسه ومل ى ه حجة علإقراران ك وإالّ ،ار وحنومهاجيبالغصب واإل

ر كنأ ف،د غصبهايذا الن أ و املدعيكملى نة علي شهدت البفإذا ،المهم منصرف عن هذه الصورةكو

  .الغصبن وجه لتحقق يكمل ، ة عندهيبل هي عار: وقال، الغصب ياملدع

  

  ))فروع((

ل واحد كوأقام ، بل أقر يل ا: ديوقال ذو ال، نيد العيغصبين صاحب ال: قال اخلارجمث إنه إذا 

ه بل إقرارلولة مل حتصل بياحل ألن ،ضمن املقريقضي للمغصوب منه ومل : نة قال يف الشرائعيمنهما الب

  . نةيبالب

ى ومقتض، لهيزيثبت ما يمل  ألنه ملدعي اكستصحب ملي لتعارضهما نينتيبعد تساقط الب: أقول

فقاعدة ، نتهيعدم الضمان لفرض سقوط بى ل عليوال دل، ري الغكتصرف يف مل ألنه ،القاعدة الضمان

  . الضمان شاملة للمقام

ان كنة ي وأقاما الب،عرض عنها فأخذاأ: اآلخروقال ، اهايإغصبين : ما لو قاليالم فكال علميومنه 

  .ون الضمانيك وكستصحب املليو، نينتيقط البالفرع السابق لتساك

ان ك، نةيل واحد البك وأقام ،اًيصلأبل أخذته مباحاً : ديوقال صاحب ال، اهايإغصبين : ولو قال

 كملى ل عليوال دل، هكدعي مليل واحد منهما ك ألن ،في التنصنينتيالقاعدة بعد تساقط البى مقتض

  .ستصحب يحدمها حىتسابق أل

  .نةي وأقاما الب،اًيخذا مباحاً أصلأ :ل واحد منهماك ومثله لو قال

ان مدعي كنة يقاما البأ و،بل استرجعت ما غصبه مين: اآلخروقال ، اهايإ غصبين :حدمهاأولو قال 

 أنه خالف ادعائهى ونه ملدعي االسترجاع علكف، د مدعي الغصبيان يف كعترف بأنه ياالسترجاع 

ل كد سابقة معترف ا من ي نيحد اجلانبأطرف  يفف ،ك امللليد دليوال ،الغصب يد مدعيان يف ك

   ويف جانب مدعي ،منهما



٢٤٢

د يتاج صاحب الحي نينتي فبعد تساقط الب،الغصب يد مدعيعترف بأا بعد ية يد حالياالسترجاع 

، مل تثبتى د مدعي الغصب صرف دعويونه يف كان له حال كالشيء  أن هؤوادعا، ثباتاإل إىل ةياحلال

  .  سبحانه العاملواهللا

  



٢٤٣

  

  ))بينة التسجيل((

 ،الغالبى على س مسألة الدعوكوهذه املسألة ع، لينة التسجيم بكقبل احلايهل  ):١٣ مسألة(

 أو ان املدعيك ويف هذه املسألة املدعي غائب معلوماً ،ه غائبي علىالغائب املدعى على يف الدعوألن 

وال ، ه فالنيدعي أن وأخاف، شاهدان ويل يكهذا ملن إ :قوليم وكاحلا إىل ديصاحب ال أيتي ف،جمهوالً

ه يدعي أن أخاف: قولي أو ،خاف موماأ أو ،نة السفري البرادة إلثباتاإلى  الوقت علكأقدر يف ذل

  : ه وجهانيف ،سجلها أم اليم دعواه وكقبل احلايفهل ، أحد

  . املشهورنه إ ليبل ق، همريد وغير والفخر والشهيما عن القواعد والتحرك، السماع: األول

ة ال ييف اخلصومة الفعل أنه  القضاءأدلةوظاهر ، ةيخصومة فعل ال ألنه ،عدم السماع: والثاين

  . ةيالشأن

، أيضاًالمه هنا  كأيتي ف،اشتراط اخلصومة إىل الغائب ذهاب مجعى على وقد تقدم يف حبث الدعو

 يف موضوع دلةون بعض األكو ،ي بدووانصراف اخلصومة،  القضاء مطلقة ألن أدلة،األول قربواأل

  . ل مفهوم اللقبيفهو من قب، االشتراطى  علالًيون دليك ة الياخلصومة الفعل

ن وجه يكة مل يخصومة شأن ن حىتكمل ت لو أنه ماترسال املسلّإرسله بعضهم أبل الظاهر  نعم

وقد ، لب ورقة بهللطا يعطي وكثبت ذلي أن مكصح للحا وإن ،ل القضاءيشمله دلي ال إذ ،ليللتسج

شمل ي أنه قيالنظر الدقى والظاهر مبقتض:  قال،ةيل يف الشأنيصحة التسج )رمحه اهللا( اينيشتاختار اآل

  . ةياخلصومة الفعل إىل اجياالحت ي الرأئظهر يف باديان رمبا ك وإن ،ةيالشأن

 قاعدة إجراءفالظاهر لزوم ، هيدعي مث جاء من ،م حسب الشهودك سجله احلافإذا، انكف كيو

ن إ ه احللفيبل الالزم عل، نته السابقةيراً مل تنفعه بكان املسجل منكلو  إذ أنه ،ير والتداعكاملدعي واملن

  انت كذا إو، نةيه بين ملدعيكمل 



٢٤٤

ى عل يدخل يف موضوع التداع وإالّ ،يتحقق موضوع التداعيمل  إذا ان احلق لهكنة يللمدعي ب

ف يم التنصكون احليكورمبا ، الزمان وحنوهكحدمها بسبب مرجح أنة يرمبا تقدم ب أنه ل السابق منيالتفص

 أو ،ان الرتاع يف زوجةكلو  نساب يف ماعراض واألما يف األكون القرعة يكورمبا ، موالما يف األك

 ك ذلريغ إىل ،ان الرتاع يف استلحاق ولدك أو ، مثالًنيختأ نيب أو ،هيل واحدة تدعكم وبنت أ نيب زوج

  . قرعةمن موارد ال

  .كحصل املدعي بعد ذل إذا ماين القضاء فيوجب ادام موازي ل اليالتسجن إ :واحلاصل

ذا إف، ن لتسجل حلفيحلف اآلأين إفالن و أو ه أحديدعي أن ين أخافإ: م وقالكاحلا إىل ولو جاء

  :احتماالت ،م الأقبل يفهل ، نحلف اآلأمبا ى تفكنة اين له بيكومل  يجاء املدع

  .احللفى على بل صراحتها يف سبق الدعو، دلةاألمن انصراف 

  .نةيل البين مانع يف تسجيكما مل ك ،مانع ال أنه ومن

أراد  إذ ماك، نكمي نما اليسجل وبياحملتملة فال ى ن احللف بعد الدعوكمأ إذا نمايل بيومن التفص

 ،سجلينئذ يوح، اًيبايماً غكه حيم علكم احلاكحيماله و ىدعيسافر  إذا افخيل ويالطالب السفر الطو

يف ل يوأما وجه التسج،  فهو ما تقدم من االنصرافاألولل يف يأما وجه عدم التسج، دي بعريوهذا غ

 ،حقاق احلق ولقطع املنازعاتم وضع إلكاحلاحيث إن ، طالقمل نقل باإلن إدلة الثاين فاملناط يف األ

   .التأملوالتتبع  إىل  واملسألة حباجة، موجود يف املقامكوذل

  



٢٤٥

  

  ))بني بينة اخلارج وبينة الداخل((

ل واحد منهما كحدمها وأقام أد يناً يف يا عيما لو ادعأالم يف التداعي وكقد تقدم ال ):١٤ مسألة(

وقد سبق وجود ، دهينته بيب ينة الداخل لتقويقدم بي أو ،مدع أنه نة اخلارج باعتباريقدم بيفهل ، نةيالب

  . يف املسألةنيال القولك

نة فهل الالزم الفحص عن ي أقام اخلارج بفإذا، نة الداخلي بميالقول بتقدى عل: هذا فنقول ىوعل

  .هذستاأوهلما أ و،اينيشتهما اآلي اختار ثان،قوالن ،ال أو نة الداخليب

د عن ذي يوللزومه دفع ال، ب الفحص عنهجيال   وهو ما،استدل لعدم لزوم الفحص بأنه موضوع

 يف املقام األصل بكوز التمسجيوال ، األصل عدم املعارض ولو بإثباتمة يعي بضمنة املديهو بب إمنا ديال

   .ىانته ،ر قبل الفحص عنهكنة للمني يف وجود البكبعد الش

ى لزم عليان احلق له مل كنة يقام البأن إ نهأعلم الداخل بيان كن إ أنه وهو، ليفصتوالظاهر ال

  . لزم الّإ و،هيم السؤال والتنبكاحلا

  . ليصل بعد عدم الدل فلأل:ألولاأما 

  . سؤاله وفحصه لزمى ه علؤعطاإ توقف فإذا، عطاء احلقوقإم كاحلاى الالزم عل: قالي ال

 بعد علم كم ذلكاحلاى ب علجيمل  وإالّ ،ن للداخل التنازل عن حقهيكمل  إذا كذل: قالينه أل

  . ه للسؤاليفأي وجوب عل ،منهما أي علم بأن احلق معي م الكاحلا أن املفروض أن  مع،الداخل

  .سؤالهى عطائه احلق املتوقف علإر من وجوب كفلما ذ: وأما الثاين

  :هيرد علي، بعدم وجوب الفحص عن املوضوع )رمحه اهللا( وقوله

   .س املقام من املستثىني ول،ليما خرج بالدل إالّ رناه يف الشرح من وجوب الفحصكمبا ذ: أوالً



٢٤٦

ر من كان املقام خارجاً مبا ذكمت يف نفسه ن إ ص عن املوضوعن عدم وجوب الفحأب: اًيوثان

  .جلهام ألكوقطع املنازعة اليت وضع احلا ورد املظامل عطاء احلقإوجوب 

  

  ))هل حتتاج بينة الداخل إىل اليمني أيضا((

 فىتأما ك، األولان الظاهر ك وإن ،احتماالن، ال أو ،نيميالى نة الداخل متوقف علي بميمث هل تقد

  .  املطلقةخباردة لألي املق،كذلى ات الدالة علي لبعض الرواكوذل،  العالمة وآخرونبه

عليه ( ني املؤمنريأم إىل  اختصمانيرجلن إ :)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، سحاقإة يمثل روا

، )السالمعليه ( علي حلفهماأف، ا نتجت عندهأنة يل وحد منهما البكوأقام ، همايديأ يف دابة يف )السالم

ما د واحد منهما وأقاين يف كفلو مل ت: ل لهيفق، ا للحالفى  فقض،لفحين أ اآلخر حدمها وأىبأفحلف 

عاً جعلتها ين حلفا مجإف،  جعلتها للحالفاآلخرل كهما حلف ونيحلفهما فأأ: )عليه السالم(فقال  ،نةيالب

ا للحالف الذي هي يف  ضيقأ:  قال،نةيعاً البيحدمها وقاما مجأد يانت يف كن إف: ليق، نينهما نصفيب

  . )١(دهي

  .هذا البحث إىل شارةوقد تقدم اإل

  

  ))فروع((

 ما الك ركنة املنيتقبل ب ال وأنه ،ركاملنى  علنيمينة واليه البياملدعي عل أن ث قد عرفتي حكمث إن

 ،كنة بعد ذليمة البقاإر ك صح للمن،له ينة وقضيوأقام ب إنسانى  علىلو ادع: نقول،  املدعينيميتقبل 

ون ي وبعد أخذه منه أقام املد،نةيوأقام الب طلبه مائةي أنه هيعلى ادع إذا  مثلما،نئذياً حيصبح مدعيألنه 

  . ه يف وقت سابقإقراربرأه بأ أنه ىنة عليالب

قام أ إذا ما ك،إشكاله يفف ،ن له وجهيكأقامها قبله مل  إذا مايبعد القضاء ف نةيقامة البإأما صحة 

  نة اخلارج ي بميوقلنا بتقد، د لهيد زيالدار اليت يف  أن نةيب

                                                

  . ٢ حمكيفية احلك ١٢ الباب ١٨٢ ص١٨ ج:الوسائل )١(



٢٤٧

نة يقامة املدعي البإد ويد زين مسبوقاً بيكلو مل  فإنه ،له نة بأن الداريد البيوبعد القضاء له أقام ز

بل ، دينة زيل العمل ببكشينة املدعي فيخذت الدار منه لبأن وقد أما اآل،  يف مساعهكن شيكه مل يعل

  . همايم ألكاحل أن ىونر ما لو تعارضتاك نينتينا نفرض البأقاعدة الى مقتض

 عامل ريل جاهل بالواقع غك صح ل،مكم احلاكر وحكحلف املن أو نةيأقام املدعي البن إمث إنه 

  . دلة األطالق إل،وركم املذكاحلى ثر علرتب األي أن مكببطالن احل

من جهة علمه بأن  أو ،ديس لزيمه بأن املال لما من جهة علإ، م باطلكن احلأ بإنسانعلم  إذا نعم

العلم ببطالن  أن ماك، مكصادمه احلي العلم بالواقع ال ألن ،ثررتب األيمل ، انت فاسقة مثالًكنة يالب

الطالق  ي علم بفسق شاهدفإذا، م أثر عند العامل ببطالنهكون للحيك ال أن وجبيم وحنوه كمستند احل

  . الرجلكختها ذلأتزوج ي أو ،أة املركتزوج بتلي أن صح لهيمل 

فهم منه ي أن لزميه ي على املدعريغى نة علية البين عدم حجيقول القواعد وآخر أن ظهريومبا تقدم 

  . ظهر له وجهيمل  وإالّ ،رناهكما ذ كمثل صورة العلم

  

  ))احلكم التعليقي((

أت يمل  إذا :قوليد والشهو إىل مكستمع احلاين أك، قييم التعلكصح احليهل  أنه وهو، شيء يبق

 أت ذوي ومل ،م لبعض شأنهكذهب احلايف، م للخارج مثالًك فاحلة عدداً وعدالةًينة املتساويد بالبيذو ال

  :احتماالن، دينة ذي اليم الستماع بكن حضروا حمضر القضاء ممن جعلهم احلاينة عند الذيد بالبيال

  .م اجلزمك ظاهرة يف احلدلة واأل،م جزماًكحيمل  أنه من

ى  مقتضاألولان ك وإن ، بالنظرأقربوهذا  ،يان فهو بدوكنصراف لو واال، م عرفاًكح أنه ومن

  . واهللا العامل، الصناعة

  



٢٤٨

  

  ))من هو صاحب اليد((

لة آل بكم لكان عطار وجنار فاختلفا يف قماشه حكان يف دكلو (: قال يف القواعد ):١٥ مسألة(

ن من أاط لقضاء العادة بيم ا للخكح، برة واملقصازعا يف اإله فتنرياط يف دار غيان اخلكولو ، صناعته

 العادة ألن ،ص فهو لصاحب الداريولو تنازعا يف القم،  معهكستصحب ذلي فإنه مرتله إىل اطاًيخى دع

 ، وصاحب احلمل أوىل،من قابض جلامها ب الدابة أوىلك ورا،هريمرتل غ إىل اطيمله اخلحي ص اليالقمأن 

ولو تنازع صاحب ، احلمل من صاحب الدابةب وىلأب كوالرا، بكلدابة دون الراوالسرج لصاحب ا

   .ىانته )اًينهما متساويحاجز ب ألنه نهما فهو هلماي يف حائط باألرضالنهر و

 هايفاملرجع ف، نهيميد مع يم بشيء لصاحب الكاحلى هذه املسائل متفرعة علن إ( :قال يف املستند

 هيجب الرجوع في ف،نه من الشارع وال من أهل اللغةييتعى نص عل ال أنه وقد عرفت، دي ذي الينيتعإىل 

  . المهكآخر  إىل )نهيميقدم قوله مع يه يمتصرفاً ف وديونه ذا الكم العرف بكفمن ح، العرفإىل 

  . مالحظة إىل تاجحيولذا فما يف القواعد ، ره املستند تامكما ذ: أقول

 أيتيوس، ديعله ذا الجي  الكن العرف بذلظ و،أحد تابعة لهلة صناعة آ أن ىل عليدل ال: األول يفف

  . تي يف متاع البنيوضح املقام يف مسألة تنازع الزوجيما 

ان ك إالّ إذا ،ينيم املتداعكان من حكاها يإالمها ى كنهما وادعيلة بانت اآلكن إهذا فى وعل

 كلتست صنعته مربوطة بيلة لان املستعمل لآلكولو ، ديه صدق ذي اليوجب عليستعملها أحدمها مما ي

  . ستعمل املنشاريان العطار ك إذا ماك، االلة

ل يدل النه إ :قالي، أيضاًاطاً يت خين صاحب البيكمل  إذا المه مباكص يبعد لزوم ختص: ويف الثاين

   ،أيضاً يفاملسألة من التداع، كد مبجرد ذليجلعله ذا ال



٢٤٩

  . دين وجه جلعل العرف له ذا يكن مل إ

د ي حدمها ذاأان كفرمبا ، دي عل صاحب الدار ذاجي عدم العادة ال إذ ،الم يف الثالثكعرف اليومنه 

   .يون من التداعيكالمها فكان كورمبا ، عرفاً

  . رهكما ذكنه إ :ولذا قال املستند، عد عرفاً صاحب الدابةي ألنه ،كذلكونه كبعد يفال : أما الرابع

ب كاري والراكان يف السفر وآخذ اللجام املك إذا امك ،سكون القرائن توجب العكقد ت نعم

  . الدابةى د علي عد آخذ اللجام ذايث يح، زائر

ون يكوقد ، ون صاحبهايكالدابة قد ى مل علحيالذي  أن املتعارف إذ ، ظاهر الوجهريغ: واخلامس

  . هايد هو الذي محل علي فال داللة عرفاً بأن صاحب ال،هريغ

  . بهاكرا د صاحبها اليالسرج حتت  أن ىريعرف ال ألن ،عريف السادس نعم

عد يس يها وصاحب الدابة عمرو فليمحل على باً علكد رايان زكفلو ،  ظاهر الوجهريغ: والسابع

د يف الفنادق والدور يصاحب ال مثالً، ان عرف خاص يف مقامك إالّ إذا اللهم، احلملى د علي أحدمها ذا

ارها جيإتعارف يخبالف البالد اليت ، ي هو صاحب الفندق عرفاًراسكارها بالفرش والجيإتعارف ياليت 

 من أخذ ماًء من سقاء يف مثل الصحن فاختلفا يف إىل ذا بالنسبةكو، د املستأجريفصاحب ال، كبدون ذل

د ي ان الشارب ذاك وإن ،اجلام للسقاء أن فاملتعارف، د الشاربيان بك أنه واحلال، كذا أو اجلام هلذاأن 

  . لشرب انين حاآل

د ال ي ذو فإنه ،ضيد املريانت بك وإن ،ب عرفاًيا للطبحيث إب يدرجة الط إىل ذا بالنسبةكو

  .ضياملر

  د املشتري يف يالقماش ب إىل ذا بالنسبةكوه



٢٥٠

  . د ال املشترييالبزاز صاحب ال أن  العرفىن اختلفا رأإف، ان البزازكد

ن إف، األرض صاحب ري جانبها ر لغىلإة وون أرض حموطك فقد ت،فهو تابع للعرف: وأما الثامن

تعارف مد صاحب النهر حائطاً يض مما يتفايون ر يكوقد ، األرضد هو صاحب يذا ال أن ىريالعرف 

  .د هو صاحب النهرين ذا الإف، الناس يؤذيه لئال ييف طرف

  . كشبه ذلأما  أو ودار السباع ان حائط حول بئرك إذا كذلكو

 ،ةياملاء صاحب الساقى د عليالا ذ أن  فهل،ها ماءي وفنسانة إلي والساقاننسنبوب إلان األكولو 

  .ونه من موضوع التداعيكبعد ي ان الك وإن ،احتماالن ،نبوبصاحب األأو 

شموهلا كافر كد شاملة للي ذي ال ألن أدلة،ه بأنه لهيم علكده وحيافراً صحت كد يال ان ذوكولو 

  .للمسلم

يف مثل الصحن والرواق وما  ال، ه يف مثل املقابريته فيقرب هو من دفن مالى د عليذا ال أن والظاهر

  . تي احلجر هو صاحب املعون واضكتعارف ي إالّ أن ،أشبه

مل  إذا هما فهو من التداعييلكن يان مباحاً يف دكن إ ف،شيءى دمها عليافر كولو اختلف مسلم و

، افركد املسلم والير يف ياخلرتكحدمها أن ي دوز يفجيان كأما لو ، د عرفاًيحدمها فقط صاحب الأن يك

لقاعدة ، افركومثله يف ال، د يف املسلمياحلرمة توجب سلب ال ألن ،نهيوز يف دجينه ملن أم بكحيفهل 

لزموهم مبا التزموا بهأ)والفائدة تظهر ، ديتوجب سلب ال  واحلرمة ال،ة هلمايد اخلارجيال ألن ،ال  أو،)١

  نده يف له للجائز عكم ييف تسل

                                                

  . ٦ح ٣٢١ ص١٥ ج:الوسائل )١(



٢٥١

، افر مثالًكو تنازعهما مسلم إذا  من اخلمرنينائاإلى حدإسر كم نصفه وجواز يتسل أو ،التداعي

  .الظاهر الثاين

ى د عليال صاحب الدار ذو أن ما ك،يف الغالب د ال صانعهيال ان ذوكصاحب الد أن والظاهر

 أن ماك،  انون وحنومهاكذلكو، مرهأل د املتويليولباس الطفل يف ، فيالض ظرف الطعام والشراب ال

جعله من  أو ،كاخلالف مما توجب الشى نة عليون قركت إالّ أن ،لباسه وفرشه وغطائهى د علي النائم ذو

  . التداعي

  



٢٥٢

  

  )) املؤجر واملستأجرقاعدة اليد واختالف((

 والًان منقكن إف، لو اختلف املؤجر واملستأجر يف شيء يف الدار: قال يف القواعد ):١٦ مسألة(

  .جرفللموإالّ و، فهو للمستأجر

مظنة ى بناها عل) قدس سره( أنه والظاهر، د والتصرفيهذا من متفرعات ال: قال يف املستند

  . هيوقد عرفت ما ف، ةكياملل

ه ير الذي رتب علِكون موضوعاً للمن يكد حىتي د يف جعل املظنون ذايفي الظن ال ألن :أقول

فقد ، املرجع يف املوضوعات ألنه ،د وعدمهيال حدمها ذاأة ي تسمفالالزم مالحظة العرف يف، مكاحل

، نياملسافر إىل ن يف دمشق بالنسبةما هو احلال اآلك، ارها مع الفرش وحنوهاجيإار الدار جيإتعارف يف ي

ون يكوقد ، دي العرف املستأجر ذاى ريس فكتعارف العيوقد ، دي العرف صاحب الدار ذاى ريوهنا 

 إىل  مثل حال خدمة الروضات املطهرة بالنسبة،ان يف بلد واحدك وإن دون فئة خاصاً بفئة كذل

  . مهاريزان يف احلانوت وغيرناه هو املك وما ذ،ؤجروم الغرف مع الفرش وحنوهايث يح، نيالزائر

هذا من  أن علميمل  أو، نيموضوع مع وضوح املوضوع أي من أنه علميومل  اختلف احلالن إمث إنه 

 ألنه ،فاملرجع التداعي، ة واملراوح يف احلال احلاضريبائهركح الياملصابك ،جارة أم الخل يف اإلالشيء الدا

  . وال ظهور يف املقام ال أصل

ث يها حين فكسياستأجرها ومل  إذا ماك، املستأجر الدار وعدمه ىنكتلف احلال يف سخيرمبا مث إنه 

  . املنقول للمؤجر أن  يفاألمرظهور 

ة املنفعة يف كيمع ملني عالة كيتعارض هنا ملي أنه قيوالتحق: (وجه قول املستندظهر يومما تقدم 

د يف يها فاليناً فكون سايكن أب ىنكها تصرف السيحدمها فان ألكن إف، د عرفاًي يف صدق الريالتأث

   أيضاًها ريبل يف غ، املنقوالت له مطلقاً



٢٥٣

   .ىانته )فتأمل ىنكاً هو صاحب السريأخها ين فكها أحدمها فالساين فكسيمل  وإن ،احتمالى عل

ناً يف كان أحدمها ساك أو ،اًري مستعاآلخرو اًريحدمها معأان كلو  علم مما تقدم حال ما أنه ماك

  . مهاريجارة والوقف وغ اإلني فرق بري من غ،انا سابقاً وأسبقك أو ، حاالًاآلخرالدار سابقاً و

 له أنه غرفة املدرسة يف الفرش املوجود يف الغرفةالطالب يف ك ،نكالوقف والسا ولو اختلف متويل

   .يفهو من التداع وإالّ ، فهوك أحد ذلنيعي عرف كان هناكن إف ،للمتويل أو للوقفأو 

 نيوب مهاريم وغيوالق  املتويلني القضاء بني قوانإجراءن كمي أنه وقد تقدم يف بعض املباحث السابقة

  .اًيان مدعك إذا هيلإ نييمرد ال أو ،راًكان منك إذا لفحي و،همريغ

 ،رفغمثن البئر وأخذ ال يفل، كذلكوجعلت الغرف ، كذنإحفرت البئر ب ينإ: ذا قال املستأجرإو

واهللا ، ان موضوع التداعيك ،أحدمهاى د عليوجب صدق ذا الين عرف يكومل  ،يل بل مها: وقال املؤجر

  . العامل

  



٢٥٤

  

  ))لو ادعى أنه خرق ثوبه((

 أن فاهك ،رش األيكعل يفل  خرقت ثويبكنأى لو ادع(: ريالتحر يك حمقال يف ):١٧ مسألة( 

  .هيتعذر علينة وي فلو أقر طولب بالب،رشق وعدم تعلق األي جلواز التمز،رشاأل لزميني  ال:قولي

 ،قراضعدم اإلى لف احللف عليك مل ،ئاًيتستحق عندي ش ال: فقال، ناًيه ديعلى ذا لو ادعكو: قال

  .براءاإلفاء ويجلواز االست

 أو ون رهناًيك أن  جلواز،يف اجلوابى فك ،ميالتسل لزمينيس عندي ما يل: ناً فقاليعى ولو ادع

   .ىانته )مي وجب التسلكنة بامللي البكفلو أقام املال، مستأجرة

ال  ومنه ما، رشوجب األي منه ما ،نيقسمى ق عليالتمزكان ن إف، ق الثوبيه متزؤأما ادعا: أقول

 فإذا، دي لقاعدة الكذلك أنه  والظاهر،ريره التحركما ذكان كحدمها أ األصلان كن إف، رشوجب األي

ه ين عليك مل ك ذلإثباتن من ك ومت،ك مزق ثوبكنذاي وحكفاضطررت لدفع أنت هامجتين: قال املمزق

  . األصلن عدم الضمان خالف كل، رشأ

ون كن وجه ليكنوعان مل ق الثوب يان لتمزكن إ نهأب(العالمة ى  علشكالاإل أن علميومنه 

ن نوعان فال يكمل  وإن ،شيء لزميني ال: قولي أن  إىلهرب منه ياعتراف املمزق موجباً للضمان حىت

 ك ومع ذل،نيق نوعيون التمزيك أن انكم إل، واردريغ) رشوعدم تعلق األ قيجلواز التمز: وجه لقوله

  . ه الضمانإقراروجب يحدمها مما أ األصلى ون مقتضيك

ثبت املمزق ي إالّ أن ،ق موجباً للضماني بالتمزقرارن اإليكمل  ،فرضاً حدمهاأ األصلن يكمل ن إ نعم

  . ان من القسم املوجب للضمانك أنه ثوبه

ن االعتراف يكان قسمان وال أصل مل ك فإذا، احلال يف ادعاء اجلرح املوجب للضمان علميومنه 

    جرح يف املصارعةفإذا، من اجلارح موجباً لضمانه



٢٥٥

  . ث تالزم املصارعة اجلرح غالباًيح، بنفسه أهدر جرحه ألنه ،اجلارح الضمانى ن عليكمل 

 مل ، يف املصارعةكان ذلك بل :وقال اجلارح، جرحه اعتباطاً أنه ىولو اشتبه املوضوع بأن ادع

ان كنه  أى وادع،رهكان بالكالزنا  أن ارا فادعتكذا لو أزال بكو، ونه من موضوع التداعيكستبعد ي

  .  من موضوع التداعيكذلك أنه  فالظاهر،اريرش يف االختأث ال يح، اريباالخت

  .رهكما ذكهما يم فكفاحل، ريرمها التحركان اللذان ذاآلخرما الفرعان أو

 ،هيوجب حقاً علي حدمها الأان له فردان كما لو أ(: ث قاليشار املستند حأرنا ك بعض ما ذىلإو

فلو ، هينة عليقام البأدع الفرد املوجب ويمل  اخلروج عن احلق ما أو جلوابه بايطالب املدعي عليفال 

مل  فد ماية الدابة مل يجناى نة عليقام البأة ويه الديعلن أ ووبهك رنيه دابته حيعل جىن أنه هيعلى ادع

 ،عمدعن  ال قيرش بالتمزوقلنا بعدم لزوم األ ،مزق ثويب: ذا لو قالكو، هيدية من يون اجلناكدها بيقي

   .ىانته )أيضاً مراد الفاضل كولعل ذل، ق بالعمديد التمزيقيمل  نة مايقامة البإفد يمل 

  العمدنيفرق ب ال إذ ،رهكال ما ذ، ق هدراًيون التمزكرناه يف كن مراد الفاضل ما ذ أالظاهر: أقول

  .ى النص والفتوإطالقه يدل عليما ى ه يف الضمان علريغو

  .ن من باب التداعييكمل  إذا تمي ر فهوكملنره من املدعي واكما ما ذأ

نوع  قةبمثلة الساهنا ويف األ من باب التداعي أو ركونه من باب املدعي واملنكون يف يكوقد 

  . واهللا العامل، غموض

  



٢٥٦

  

  ))كتاب احلاكم يف احلكم((

 ىملدعمن ا حقه م فاستوىفكتاباً للمدعي باحلكم كتب احلاكلو (: قال يف املستند ):١٨ مسألة( 

ه كنه ملوأل، صل لألكذلك وهو ،جابتهإب جي ال: ري قال يف التحر،تاب من املدعيك وطلب ال،هيعل

  . هيحتمال ترتب فائدة له علوال، هيلسبق حقه عل

 ،اً يف موضع آخرياخلصم به ثان طالبينيلئال  بقبض احلق مين حمضراً يلاكتب : مكنعم لو قال للحا

  . جابتهإفالوجه وجوب 

، وجواى ل عليدل ن الكول، جابة ملتمس مسلمإها يف ألن ،ب يف رجحااينبغي الري ال: أقول

   .ىانته )هينفي األصلو

ففي ، ونيك وقد ال، هي علىاملدعى د املدعي معرضاً لضرر علييف  يبق إذا تابكون اليكقد : أقول

 يف عدم لزوم شكالنبغي اإلي ما الك، املدعي إىل تابكال يعطي أن  يف عدم لزومشكالنبغي اإلي الثاين ال

  .اللزومى ل عليصل بعد عدم الدل لأل،مكتابة احلاك

عطائه للمدعي إ أو تابكن حنصر رفع الضرر بتلف الإتاب ضرراً فكان بقاء الكن أ باألولأما يف 

 كن ذلكمي مل فإذا ،أهلها إىل صال احلقوقيإوضع لقطع املنازعة و ألنه ،هذيفنم تكاحلاى ه وجب عليعل

  . ار الغنبيخل ما استدلوا اك، هري وغال ضررلقاعدة ، كتاب جاز له ذلكه سلب الي علىن املدعكأمو

  .مكنفي احليمنا إو، مكثبت احلي  الال ضررن إ :قاليفال 

املدعي  إىل م املالي تسلنيه الشهود حي علىأخذ املدع ن مثالًكن أمأ بكنحصر بذليمل وإن 

م كاحلاى ن الواجب عليك مل ،ل ودفع ادعائهيبراز التسجإن كاً أميدعي ثان املىادع إذا سجالنه مبايو

  . وز التصرف يف مالهجي ال فإنه ،تالفهإ أو تاب من املدعيكز سلب الجيما مل ك، شيء
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   .)قدس سرمها (المهماك تعرف بعض املأخذ يف كوبذل

وجب ي ال أن ثاق مني االستد املدعي بدونيتاب بكعطاء الإم كوز للحاجي ال أنه ظهريومما تقدم 

  .هياملدعي على  ضرراً علكذل

  . املدعي إىل عطائهإر حال كاملن إىل تابكعطاء الإوحال 
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  ))لو اختلفا يف قدر األجرة((

: حدمهاأفقال ، جرةنة واختلفا يف قدر األيجار شيء يف مدة معياستى اتفقا عل إذا ):١٩ مسألة( 

 أو ،ما هو الغالب كوجرادة امليالز يدعي أن ني فرق بري غ من،عشرة: اآلخروقال ، جرة مخسةاأل

سلم من الضرائب يعطاه لأثرة ما  كيدعي أن ون من مصلحة ذي املاليكقد نه إحيث ، املستأجر

  .ةيالتصاعد

  . همايلكون ليك أو ،حدمهاون أليك أو ،نةيحدمها بون أليك ما الإ ألنه :ثالثة أقسامى فهو عل

ى  لفائدة مترتبة عل،منا العقدإو ون مصب النظر املاليك بأن ال، يف العقدون يكالرتاع قد مث إن 

 ألن فهل صاحله، جارة مع عدم االختالف يف قدر املالإ أو صلح أنه  مثل اختالفهما يف،العقد عندمها

  . ورة بعشرةكاستأجرها منه يف املدة املذ أو ،ها سنة بعشرةين فكسي

  .جارة خبمسة اإلريجارة بعشرة غاإل إذ ،التداعيون هذا من ك يف شكالنبغي اإليوال 

   :فنقول، نالم اآلكه الي وف،ما هو الغالبك ،ون مصب الرتاع املاليكوقد 

  

  ))إذا مل يكن ألحدمها البينة((

ة واجلواهر يفاكهم اليلإما نسبه ك ذهب املشهور ،نةيحدمها بون أليكال   وهو ما:األولالقسم 

ادة ير للزكمن ألنه ،نهيمي قول املستأجر مع ميتقد إىل ،علمائنا إىل رة نسبتهكبل عن التذ، وقرره املستند

ثبت أن إف، ثباتها اإليمدعى فعل، ةي والرتاع يف اخلمسة الثان،سلمان باخلمسةيفهما ، ها املؤجريدعياليت 

  .لكن أو ركحلف املن وإالّ ،فهو

 بعض كذلى وتبعه عل، تداعيففي مورد من املبسوط قال بال، كخ يف ذليالشى واختلفت فتاو

ل منهما مدع كون يكف،  العقد املشخص باخلمسةريالعقد املشخص بالعشرة غ ألن ك وذل،نياملتأخر

 ،مكم احلاكذا حلفا انفسخ العقد حبإ و،ل منهما احللفى ك فعل،اآلخره يدعي العقد الذي ريلعقد غ

   أو الًكجرة املثل للمنفعة املستوفاة أورجع املؤجر ب
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  . فال شيء له وإالّ ،بعضاً

 نه الأسلم بينئذ يح ألنه ،د من ادعاء املؤجرين أزكمل ت إذا د أجرة املثل مبايقي أن نبغييو: أقول

  .حق له يف الزائد من ادعائه

طلب ي فإنه أما بعد فسخها، جارةهو يف حال بقاء اإل إمنا مهيتسل إذ ،أيضاًد ييمع احتمال عدم التق

  . العقدكة مطلقة بذلين له رضايكداً بالعقد فلم يان مقكقل جرة األألمه باي وتسل،جرة املثلأ

ان املهر كوقد  احك بطالن عقد الننيلو تب مثل ما، )الفقه(روا هذا املبحث يف موارد من كوقد ذ

  .  فراجع،ك ذلريغ إىل ،قلأ أو  من مهر املثلأكثرى املسم

مر أل كا ل أل،القرعة إىل جرة يف قدر األرجعان بعد االختالفيما إ: خ يف مورد ثانيوقال الش

  .لكمش

 ،بعده فالقرعة أو ،جل فالتحالف الرتاع قبل انقضاء األني بالفرق ب،ليبالتفص: وقال يف مورد ثالث

  . نهماي قول املستأجر متردداً بميتقدأو 

بأنه ( كسالره املك ما ذ:وهلاأى د علريخ فيأما أقوال الش، ره املشهوركالقاعدة ما ذى مقتض: أقول

وال يف استحقاق املقدار ،  املؤجرة للمستأجرنيوال يف استحقاق الع، هينهما فينزاع ب ن العقد الأضعف بي

  .عموم اخلرب إىل هيجع فري ف،منا الرتاع يف القدر الزائدإو، عترف به املستأجريالذي 

ما ك، تلف املقدارحق خمى ل نزاع علكه موجباً للتحالف لورد يف يروه من التوجكان ما ذكولو 

 العقد رين غيرحد املقدان عقد القرض املتضمن ألإف، بل مخسة ال: فقال،  عشرةكقرضتأ: لو قال

ن إف، بل من مخسة: فقال ،ين الذي عليمن عشرة من مجلة الد تينأبرأ: ما لو قالكو، خراملتضمن لآل

، حدأقول به يوهذا مما ال ، هريذا القول يف غكوه ى،خراأل ريمها غاحدإسقاط إى غة املشتملة عليالص

  التحالف  أن واحلق
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   .ىانته )تلفان يف الزائد عنهخيقدر وى تفق اخلصمان علي ث اليرد حيمنا إ

  .هيغبار عل  الكره املسالكوما ذ

 ريغ أنه ه ما تقدم منيفف، ان مصب الرتاع العقدكلو  خراج صورة ماإه بي اجلواهر علإشكالما أ

ن ياآلخر نيقال بأنه من التداعي يف املثالي أن نبغييولذا ، ه يف الرتاع الغالبريوغخ يالم الشكو، الغالب

  . أيضاً كللمسال

ة من اخلمسة الزائدة ء الرباصالة أل،ان مصب الرتاع العقدكلو  ر يف ماكأما احتمال املدعي واملن

 اآلخراً ويحدمها مدعأون يك فال ،ه الرتاعي مصب العقد الذي فنيعي  الن األصلإ :هيفف، ل حالى كعل

 ،جارة احلمار خبمسةإ اآلخرى وادع، جارة الفرس بعشرةإحدمها أى ادع ما لويمثله فى جلر وإالّ ،راًكمن

  . ركال املدعي واملن،  من مورد التداعيكذل أن مع وضوح

 ل حىتكن أمر مشيكر يف املسألة مل كن املدعي واملنيجرت مواز بأنه ملا :ثاين أقوالهى رد عليو

  . هين القضاء في موازإجراءل قبل كل مورد الرتاع مشكف وإالّ ،تحقق موضوع القرعةي

ونه من باب كس ي لاألمر أن ور بعد وضوحكاملذل يظهر وجه للتفصيمل نه إ :ثالثهاى رد عليما ك

  . ليان استدالل التفصيولذا مل نتجشم لب، ركاملدعي واملن

  .ر احللفكاملنى وعل، راًكونه منكنته ليع بفنة مل تنيقام البر العشرة لو أكمن أن ظهر مما تقدممث إنه 

ل يف ي لوحدة الدل،شبه املقاميها مما ريواجلعالة والرهن وغ جارة آت يف الصلحالم يف اإلكوال

  . عياجلم

  

  ))إذا أقام كالمها البينة((

ن إف(: د قال الشرائع فق،نة مبا قرره يف دعواهيل من املؤجر واملستأجر البكأقام  إذا :القسم الثاين

  وقع يف : حدمهاأقال  مثالً) مها للعقداحدإخ يتقدم تار
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ى بعد اتفاقهما عل) ون باطالًيكالعقد الثاين  ألن ،عمل به (يف شوال: اآلخروقال ، شهر رمضان

ن ين يف الوقت الواحد وقوع عقدكمي ال إذ خ واحداً حتقق التعارضيان التاركوإن (، قالة وحنوهاعدم اإل

وقال ، خنا يف املبسوطيار شيوهذا اخت .نهيميم ملن خرج امسه مع كحينهما ويقرع بينئذ يوح، ينيتنافم

ان ك ومن ،نةين بكالقول قول املستأجر لو مل ت ألن نة املؤجريببى قضي (يف السرائرى ي احللأ :)آخر

 أن جبينة ا فيقام البادة وقد أياملؤجر مدع ز: نئذ نقوليوح، نة يف طرف املدعييان البك القول قوله

  . الم احملقق بتصرفى كانته ) ترددني ويف القول،تثبت

 ومع عدم ،نينتيالم يف تعارض البكال إذ ،نبغييما ى س عليخ يف املقام ليقحام التارإ :أوالً: أقول

   .تعارض خ اليموافقة التار

رفع ي خ اليمها تقدم التارحدأجمرد ادعاء  إذ ،المك أول الون الثاين باطالًيكقوله ن إ :اًيوثان

 ما مثل به اجلواهر الك ، يف شوال:ىخراأل ت وقال، يف رمضانكان ذلك: مهااحدإ قالت فإذا، التعارض

  .ختالفهاى خراأل أن مها معاحدإف نأخذ بقول كي و،نعل العقد يف رمضاجي

 يف اآلخر رمضان وحدمها وقع يفأبأن قال : (الم احملقق بقولهك اجلواهر لريون تفسيك إالّ أن اللهم

  .علم بطالن قول الثاينيث يحدمها مقدماً حبأخ يم بتاركون مراد احملقق علم احلايكن أ ب، تامريغ) شوال

ر أحدمها كذيوقد ال ، خيالتارن اركذي قد ال إذ ،خ حمل نظريور التارك حصر املسألة يف مذ:وثالثاً

  . خيالتار

 من التعارض املوجب األمرون يكنتان فقد يبلو تعارضت ال أنه القاعدةى  فمقتض،انكف كيو

 ،نة املدعييما تسمع بكر كنة املنيقلنا تسمع ب إذا مايف ،نيميمث القرعة وال، ةيكثرة واأليعدلح باأليللترج

  جرة األ أن ان اختالف يفكأو 
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   .لةمث من األك ذلريغ إىل ،ما عنوانانأ إالّ صةيادة ونقياختلفا ز وإن ماإ ف،درهم أو ناريد

، نالفأ أو جرة ألفاأل أن ما لو اختلفا يفك، ةيكثراأل ينة مدعي بميوجب تقدي األمرون يكوقد 

 أيتي أن فالالزم ،لفبعد اتفاقهما يف األ ادةير للزكلف منومدعي األ،  مدعنيااللف يمدعحيث إن 

ره كما ذك نئذي حاألمرون يك و،نتهي فال تسمع بةنيه البيس علير لك واملن،اى وقد أت نةيادة بالبيمدعي الز

   .)رمحه اهللا( احللي

بل ، ح بالقرعة فقطيس الترجيح فليان ترجك إذا  بأنه:خ أوالًيعرف وجه النظر يف قول الشيومنه 

  .اً بالقرعةيوثان، ةيكثرة مث األيعدل باألأوالً

  .اركنبل من باب االدعاء واإل، س املقام من التعارضي بأنه ل:اًيوثان

ما ى س عليل، ناريد أو ا درهمأجرة االختالف يف األى  علهخ حبملياهر لقول الشح اجلويوتصح

 وال ،الم املبسوط واحلليك نياحملقق جعل املقابلة بحيث إن ، هو خالف ظاهر نقل احملقق إذ ،نبغيي

  . جرة قدراً يف اختالف األاآلخرجرة جنساً وان أحدمها يف اختالف األك إذا مقابلة

ان االختالف يف ك وإن ،حيان االختالف يف اجلنس حصل التعارض والترجكلو نه إ :واحلاصل

  .نتهيادة ببيدعي الزيالقدر فاملقدم قول من 

فمن خرج امسه وحلف ، أقرع وإالّ ،ة فهويكثرة واأليعدلح باأليان ترجكن إ مث يف اختالف اجلنس

م كقد سبق احل إذ ،قرباألى  علوبدونه، اطاًي مع احللف احتاآلخرعن احللف قدم قول  أىب وإن قدم

  . لكطرف الناى م احللف علكرد احلا إىل ول وال حاجةكبالن

  

  ))أن تكون ألحدمها البينة((

  ويف مفروض املسألة وهي  ،حدمهانة أليون البكت أن :القسم الثالث
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 ،ة مسعتادينة ملدعي الزيانت البكن إ ،نيلفلف واألاألكصة يالنقوادة يان االختالف يف الزكلو  ما

ما كبل احللف ، نةيه البيس علير لكر واملنكصة منيمدعي النق إذ ،صة مل تسمعي ملدعي النقتانكوإن 

  . عرفت

له يف صورة  ب يف القضاء ايحدمها خاصة فال ر ألنةيانت البكإذا ( :قول اجلواهر أن علميومنه 

نة له يعدم بى بناًء عل، عربة ا  فالهاير فكقامها املنأ إذا أما ى،خراألوللمدعي يف الصورة ، التحالف

   .ىانته )مطلقاً

  . ركبل مقام املدعي واملن، س املقام مقام التحالفيل أن :ه أوالًيرد علي

  . لتحالفا عن  فضالً،صالأن وجه للحلف يكنة مل يلو أقام املدعي البنه إ :اًيوثان

م بعدم كر حكقم وحلف املني مل وإن ،م له اكنة حيادة البي أقام مدعي الزفإذا، انكف كيو

ى  ومع حلف الطرف عل،قرباألى ول علكادة مبجرد النيم بالزكعن احللف ح أىب وإن ،ادةيالز

  . حوطاأل
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  ))لو اختلفا يف مورد اإلجارة((

نة يل دار معكجار ي املستأجر استىلو ادع أنه قد ظهر مما تقدم يف املسألة السابقة ):٢٠ مسألة(

 قال ابن كوبذل، ادةيالز ينفي ألنه ،رجفالقول قول املؤ، تاً منهاي بكبل أجرت: املؤجرفقال ، جرة خاصةأب

  .م لهكان احلكحلف املؤجر و وإالّ ،نة فهوي أقام املستأجر البفإذا ،سيدرإ

ان من التنازع ك وإالّ ،ن مصب االختالف يف العقديكمل  إذا ماي فكمثل ذل أن تقدم وقد

   .والتداعي

  .  ظاهر الوجهري غ،ادةينهما يف مفروض االختالف يف الزيقرع بي :خيقول الش أن علميومما تقدم 

  . ل واحد منهما مدعك ألن ،خ أشبهيقول الشن إ :نيبعد نقله القول وقال يف الشرائع

   . وجزم يف هذهكتردد يف تل  املسألة السابقة حىتنيفرق بأي نه إ :ه أوالًيوف

  . ال القرعةالتحالف يقتضيله يتعلن إ :اًيوثان

ظهور التداعي يف املقام خبالف لولعله (:  بقولهنيشكالاإل إىل شارتهإوقد أجاب اجلواهر عنه بعد 

  .)١()نهماير بالفرق بي ولذا جزم يف التحر،ن يف الذمةيد إىل  الذي مرجعهاألول

رت الدار استأج: قال إذا ماك، يف الذمة  الني العجرة يفون االختالف يف األيكقد  إذ ،ه نظريوف

 إطالقن إف ،ألفه الذي اعترف بهى ادة ألف آخر عليبز ،نيلفن األيبل ذ: فقال املؤجر، لفذا األ

ار جيصح لإليما ي فأيضاً يلكت شامل للياختالفهما يف الدار والب أن ماك،  وللذمةنيالمهم شامل للعك

  . بالوصف يلكال

، دينهما بعيالفرق بن إ :كذا قال املسالول، ظهر وجه معتد به لفرق الشرائعيفلم ، انكف كيو

  . نهمايق عدم الفرق بيه النظر الدقيقتضيالذي : اينيشتوقال اآل

                                                

  .٤٦١ ص٤٠ج: جواهر الكالم )١(



٢٦٥

مدعي  ألن ،نة مدعي الدارينة قدمت بيب يف املقام ل من املؤجر واملستأجركلو أقام  أنه ،علميومنه 

  . ادةير للزكت منيالب

   .ىانته )خيق التعارض مع اتفاق التارنته حتقيل منهما بكلو أقام (: أما قول الشرائع

  .هيظهر منه وجه النظر فيفقد تقدم يف املسألة السابقة ما 

  . هه مبا هو حمل نظر فراجعه ووج،خ واحملقق يف القرعة املستنديوقد تبع الش

 ،نهماين اجلمع بكمأوهي ما لو ، ت والداريجارة البإ نينبغي استثناء صورة من التنازع بيمث إنه 

 ال فإنه ،جارة الدار يف شوالإنة املستأجر بيوقامت ب، ت يف رمضان مثالًيجارة البإى نة علي قامت البنأب

من  ستثىنيو، نة الدار مصدقةيفالالزم جعل ب، تيمن جهة الب الّإ نيجارتاإل إىل  بالنسبةنينتي البنيتدافع ب

  .تينة البي حسب بث استوجر قبالًيح، تيجرة البأجرة هلا قدر األ

  . نهما عموم من وجه أخذ ما يف مورد االفتراقيان بك إذا نتانيوالب

ول أة يوالثان ،األوىلاستأجر الدار  مهااحدإ قالت فإذا، نهما عموم مطلقيان بك إذا كذلكو

وحصل التدافع ، والثالثة األوىلأخذ ما يف ، والثالثة أول شوال، ةياستأجر الثان ىخراألوقالت ، رمضان

ون التدافع يف يكث يح، ة والثالثة أول شواليوالثان األوىلاستأجر  ىخراألقالت  إذا كذلكو، ةييف الثان

نة يقدم بان األكن إ نكل، قدمم لألكحي (خيأي يف التار) ومع التفاوت(:  ولذا قال الشرائع، فقطينياألول

   .ىانته )جرةة الدار بالنسبة من األيجارة بقإجرته وبأت بيجارة البإم بكت حيالب

  

  ))صور الرتاع يف اإلجيار((

 نيالع أو ،املستأجر أو ،ما يف املؤجرإ ألنه ،وجوهى ار علجيفاالختالف يف اإل، انكف كيو

  . اتياخلصوص أو ،جرةاأل أو ،املستأجرة



٢٦٦

ى ثر عل ترتب األفإذا ،جرهآ أنه اآلخرى وادع، آجره أنه نيلكيأحد الوى ادع إذا ماك: األولف

 أنه اآلخرل كيالو عمروى د وادعياملستأجران املؤجر هو زى ادع إذا ذاكو، داعيان من التكاالختالف 

  . جرؤهو امل

تنازع  أو ،استأجره من املؤجر أنه عمروى د وادعيجره من زآ أنه  املؤجرىادع إذا ماك: والثاين

 أو وت املؤجرم أو ،همايآجره أل أنه هلجينه أجر بؤاملستأجر مع قول امل أنه ل واحد منهما كيدعياثنان 

  . شبهأما 

  . انكبل آجرتين الد: وقال املستأجر،  الداركجرتآ: قال املؤجر إذا ماك: والثالث

  . بل حبمار: وقال املستأجر، جرةأ بفرس كجرتآ: قال املؤجر إذا ماك: والرابع

ه جرآ أنه حدمهاأى ادع أو ،نيبل شهر :اآلخروقال ، جره شهراًآحدمها أى ادع إذا ماك: واخلامس

  .بل شوال: اآلخروقال ، رمضان

  . جارةتاب اإلك مما حملها ،ل الصور اخلمسةك لحكامواأل  من الفروعك ذلريغإىل 

تاب ك  ويفتداع، أو ىدعو أنه قيمن جهة حتق ،تاب القضاءك ر الفقهاء املسألة يفكذ أن ىفخي وال

  . راراًكون تكيوالتداعي فال ى مع الغض عن الدعو، جارةات اإليمن جهة خصوص جارةاإل

  



٢٦٧

  

  ))إذا تنازعا يف دار معينة بيد مالكها((

 ،قبض الثمنأاشتراها ونه إ :ل منهماك فقال ،هاكد مالي يف ةنيلو تنازعا يف دار مع ):٢١ مسألة(

حدمها دفع أصدق  وإن ،ركوهو من ما مدع أل،ذما حلف هلما واندفعا منهكن إف، حدمهانة أليوال ب

  .خر وحلف لآلنيله الع

أنه ك و، واجلواهرك املسالك قال بذل،الذي صدق احللفى صدق عليوهل للمدعي الذي مل 

ان  كينة للمدعيب ث اليوح، رهكنيالدار له واملصدق  أن يدعي فهو أيضاًمدع علم املصدق  أنه جلأل

  .ر احللفكاملنى عل

د يد وحلف زيدار زى فلو ادع،  يف شيء واحدنيتب مترنيإنسانى حلف عل ال إذ ،ه نظرين فكل

ست يا لأانتهت بالقضاء بى الدعو ألن ، احللفوعمرى ن له عليكعمرو مل  إىل تقلت الدارنامث  ،ركاملن

  . ه احللفيلإاملنتقل ى ون عليك ألن فال وجه ي،دار املدع

الذي انتقلت ى ون له حلف عليك ألن  فال وجه،ر وحلفكنأ ك واملالكاملالى على ويف املقام ادع

  .هيلإالدار 

، ل واحد بالنصفكأقر لن إ كذلكو، ف نصطالقاإلى هما عليلكده الدار يصدق من يف وإن 

  .اآلخرالنصف  إىل ه بالنسبةيان هلما احللف علكو

 ، باالستقاللالًكهما يلكصدق  إذا ماأ ،هما ال باالستقالليلكصدق يان ك إذا منا هلما النصفإو

  .قرارتاب اإلك روا يفكما ذى عل ،يف املثلي املثل أو مةيقال  وللثايننيول العلألفإنه 

 أو ،وثلثه الثالث لنفسه خر الثلثلآل أو ،نيثخر الثلن هلذا الثلث ولآلأض بيولو صدقهما بالتبع

  . صدق مع حلفه هلما،مهاريلغ

ملن خرج  ي وقضتقارعا: ه اجلواهريت علكوس، شف اللثام كي فف،ماكمن يال أعلم أل: ولو قال

 إىل نيميث ضمت اليح، ات التنازعيوللمناط يف روا،  القرعةأدلة طالق إلكوذل، نيميبالقرعة بعد ال

  . القرعة

  ويف هنا يف ،تاب اخلمسك رناه يفك ملا ذ،فيالالزم التنص أن ن الظاهركل



٢٦٨

  . ها قاعدة العدليري فجيات يباب التنازع بأن املال 

م له به ونزعه كنة حيانت له بكن إف، هما مث ظهر ثالث ادعاهيلك أو حدمهااملال ألى عطأولو 

 ،دهيمن يف ى اً فله احللف عليان مدعكنة ين له بكمل ت وإن ،نزع بعضه حسب ادعائه البعض أو منهما

  . ملا تقدمينياملدعى  وال حلف له بعد عل،هيان له احللف علك األولد يان املال بعد يف كوإن 

  .نةيحدمها بن أليكمل  إذا مايله فكهذا 

 وعدداً  عدالةًنينتيالب يبالقرعة مع تساو يقض(: قال يف الشرائع، نةي بينيل من املدعك ولو أقام

 ،اآلخرى عادة الثمن علإلزمه ي و،حدمهاقبل قول البائع أليوال ، نهيميرج امسه مع خيم ملن ك وح،اًخيوتار

   .ىانته )هينتان فين فتزدحم البك ممنيقبض الثمنألن 

: ث قاليح، شف اللثامكويف قباله قول ، نينتيفلما تقدم من تزاحم البأما القضاء بالقرعة : أقول

  . حلف الثالث هلمايتمل االقتسام للتعارض والتساقط فحيو

أما مع النص فال جمال هلذا ،  قاعدة العدلإجراءالقاعدة ى ان مقتضكال النص لونه إ :هيوف

   .ما يف اجلواهركان قول احملقق هو املشهور كولذا ، االحتمال

ملن مل خترج القرعة نه إ : بأن قال،قبل قول البائع لو قال خالف القرعةي ال أنه علميومما تقدم 

  .مهاريلغ أو االختالف أو يهلما بالتساو  أو،بامسه

 ،نفعي ول وحده الكن النأقلنا بن إ  وأخذ املالاآلخرل من خرجت القرعة بامسه حلف كولو ن

م مبجرد ك احلقربن األأاط ويل االحتيسبى عل أنه عرفت سابقاً وإن ،به اجلواهر هنا فىتأوهذا هو الذي 

  . ولكالن

م ملن كالشارع ح ألن ،القاعدةى  هو مقتضاآلخر إىل رجاع الثمنإاً من أخريره الشرائع كوما ذ

  .هيلإفالالزم رجوع ما أعطاه من الثمن ، ه املاليلإصل يمن مل  إىل ع بالنسبةيعترف بالبي

  ه الثمن يلإان والبائع يف دفعهما يولو اختلف املدع



٢٦٩

 وإن ،هيان من أخذ املثمن فال شيء علكن إف، م لهكنة حيحدمها البأ أو ن أقاماإف، انيمدعفهما 

  . ه فله استرجاع مثنهيم علكان من حك

، نةيالب إىل تاجحيالدفع  يفمدع، هإقرارل حسب كعومل ، اآلخر دون ،دفعت: حدمهاأولو قال 

  .الدفعدعي يدون من ال 

 وضربت القرعة ،ورة ودفع الثمنكالدار املذى اشتر أنه ىنة عليل واحد منهما البكلو أقام مث إنه 

   .ما تقدم ك،فخرجت باسم احدمها حلف

   .ى انته)ل منهما بنصف الثمنكرجع ينهما وي قسمت بنيميال عن الكولو ن(: قال يف الشرائع

حدمها الذي خرجت ألف هو حي أن هيلزم عليذي بل ال، همايلإوجه لتوجه احللف  النه إ :هيوف

  . القرعة بامسه

 ،وجب حلفهمايوله كنحيث إن ، ده الشيءيلف من يف حينة ومل يما بيقيمل  إذا م ماكهو ح، نعم

  .ل منهما نصف مثنهكسترجع ينهما ويقسم املال بيف ،ولكعدم القضاء بالنى بناًء عل

ان له ك ،لكنته باليشهدت ب أن ع بعدينصف املبى ل واحد منهما علكحصل  إذا ينياملدعمث إن 

نه إ قولي أن س للبائعيول، ه واحدريره غكما ذك، ل الثمنكار تبعض الصفقة ورجع بيفسخ العقد خب

  . ك فال وجه للتدارنيالعى ع وقع عليالب إذ ،ه باملثل هلماكتداري

 خالفاً ،قال الشرائعذا ك، نتهيبى ع الذي هو مقتضيخر أخذ اجلمان لآلكحدمها أولو فسخ 

فال ، اآلخرله بنصفها دون النصف ى م قد قضكاحلا ألن ،س لهيلنه إ :ث قاليخ حيعن الش يكللمح

ره كالقاعدة ما ذى ن مقتضكل، خ واضحيعن الش يكضعف احملن إ :د اجلواهر احملقق وقاليوأ، هيلإعود ي

   الفاسخ ريع غيبن إ ه لقولنان وجيكن نصف املال للفاسخ مل أم بكح أن م بعدكاحلا إذ ،خيالش



٢٧٠

ع يف يأخذ اجلمي الفاسخ بأن ريرب غجين يأفمن ، مك وال حكال علم بذل إذ ،نيع العيمجى وقع عل

  . ع الثمنيقبال مج

  . عيه باشترائه اجلمإقرارالوجه هو : ن قلتإ

جتب  ال فإنه ،خبالفهم كم احلاكن الولد له وحأأقر ب  مثالً،مكم احلاكه سقط بعد حإقرار: قلت

  .ك ذلريغ إىل ،هينفقة الولد عل

خر ان لآلك: ولعل من قال، مكم احلاكه بعد حيلإل كم اليرب البائع بتسلجيال  أنه  إىلضافةهذا باإل

ولو فسخ (:  قائالًكحتمل ذلان الشرائع كل، كلزامه بذلإنهما ال يضي باأراد به جواز التر ،عيأخذ اجلم

  . )ه اللزومأقربه تردد ي علك ويف لزوم ذل،م املزاحملعد، عيخذ اجلمأخر ان لآلكحدمها أ

ع يالب ألن كوذل، خرم للسابق وبالثمن لآلك حني خمتلفنيخينتان تاريرخت البأولو : قال يف اجلواهر

م كهو ح إمنا رهك وما ذ،الثاين ياملشتر إىل رد الثمني أن هيفالالزم عل، ع الالحقيللب دع جماالًي السابق ال

ع الثاين صح ودخل الثمن يف ي بالباألول ياملشتر ين رضإف، اًيعل الثاين فضولجي أن نكمأ وإالّ ،أويل

  . األول يس املشتركي

 أن فالالزم، صحي فكللمال أو ،صحيع لنفسه فال ي قصد الفضويل البنير بعضهم فرقاً بكذ نعم

 نيب فرق يف صحة الفضويلي ال أنه ن الظاهركل،  ال لنفسهكع للماليعه الثاين البيون قصد البائع يف بيك

  .ما حقق يف حملهك، نياألمر

 حلصول ،مث اشتراها مث باعها من الثاين، األولون باعها من يك أن نكمأن إنه إ اشف اللثامكوعن 

استقر ، زه انفسخجيمل  إذا نكل، ري الغكع مليشترها جلواز بيمل  وإن ،عها من الثايني ببنينتي البنياجلمع ب

   .ه الثمنيعل

  ع الثاين بعد االشتراء وحنوه من يان البكن اجلمع سواء كمأ فإذاه يلوع



٢٧١

ان الالزم اجلمع ك ،ك ذلريغ إىل ،األولالة من كونه بالوك أو ،اًيالثاين فضولع يون البك أو ،األول

  .نينتيعمال البإو، نياألمر نيب

  . د صاحبهايناً يف ي ع لو تنازعاالم يف ماكهذا متام ال

  

  ))يف عني ليست يف يد صاحبهاصور الرتاع ((

  :  فله صور،د صاحبهاي ريناً يف غيأما لو تنازعا ع

  .همايلكد ييف  أو ،حدمهاأد ييف  أو ،جنيبأد يما يف إا أل

فقد قال ، حدمهاأد يانت يف ك وإن ،د صاحبهايانت يف ك إذا ماكان ك جنيبد األيانت يف كن إف

، رأيى م للخارج علكنة حيولو أقاما ب. خر لآلنيميه الي وعل،نةيله مع عدم الب ا يقض(: اجلواهر

   .ىانته )هيالم فكما عرفت الك، رأيى وللداخل عل

ان من التنازع ك وإالّ ،دهي ملن يف ني بأن العاألول كاعترف املال إذا مايهو فاألول إمنا ن فرعه كل

  .كالم يف ذلكوقد تقدم ال، ن السابقة والالحقةيدي النيب

ال فرق  إذ ،د السابقة والالحقةي النيمن التنازع بان كنة ين بك مل تفإذا، همايلكد ي انت يفكوإن 

ما أسلم السابقة بي إالّ أن ،د السابقةين يف الياألمر نيفرق ب ما الك، نيدي أو داًيون الالحقة كت أن نيب

  .آخر ما تقدم إىل فيهلما فالتنص

يف  أو ،حدامهاإ يف نيخ معيد بتارييالتق أو ،نةي الب يفطالقت مسألة اإلءهما جايلكنة ليانت بكوإن 

  .  واهللا العامل،همايلتك

  



٢٧٢

  

  ))تعدد مدعي البيع ملشتر واحد((

  اثنانى بأن ادعاألمرس كفلو انع،  اشتراء املال من صاحبهينيقد تقدم نزاع مدع ):٢٢ مسألة( 

ما عن ك ففي الشرائع، ني بثمن مع الثالثكد ذليع الذي يف يل منهما هذا املبكمن ى  اشترثالثاًأن 

اعترف ن إ ذاكو، ه بالثمنيعل يحدمها قضواعترف أل، نةيل منهما بكان لكن إنه إ( :ريالقواعد والتحر

، ان االحتمالكعاً ملي مجنيبالثمن يمطلقاً قض أو خ خمتلفاًيان التاركر وكأن وإن ،نيه بالثمنيهلما قضي عل

ن كميوال ، ني الواحد يف الوقت الواحد الثنكون املليك ال إذ ،رضخ واحداً حتقق التعايان التاركولو 

 نيميولو امتنعا من ال، حلف وقضي لهأنهما فمن خرج امسه يقرع بي ف،ن يف الزمان الواحديقاع عقديإ

   .ىانته )نهمايقسم الثمن ب

  : الم يف مواردكفال، نةيهما بيلك أو حدمهاون ألكوقد ت، نةيون بكت قد ال: أقول

  

  ))إذا مل تكن بينة((

  : فله صور، نةين بكمل ت إذا مايف: األول

  . ركمن ألنه لفحي إالّ أن هيس علي فل،ذماكبأن ، اً منهمايصدق أي ال أن :األوىل

  . لقاعدة العدل، نهمايقسم الثمن بيلف وحيو، تيهما اشتريأعلم من أال : قولي أن :ةيالثان

مها مثل ريان غك أنه إذا والظاهر، مهاريمن غ أو حدمهاأن ت ميال أعلم هل اشتر: قولي أن :الثالثة

 ماك مطلقاً ان جمهوالًكذا إو، مة قاعدة العدليبضم ،مجايلنهم للعلم اإليقسم الثمن ب، ثالث ورابع مثالً

فبعد ، اشتراه منهما أنه اثنان منهمى مث ادع، ن يف السوقين املوجوديريثكاشتراه من فرد من الناس الإذا 

  .  فتأمل،كون الثمن من جمهول املاليكمها ريمن غ أو ،اشتراه منهما أنه علمي نه الأحلفه ب



٢٧٣

 فله اآلخرأما ، ه مثنهيعطي أن بجيه إقرار وحسب نياشتراه من احدمها املع أنه :قولي أن :الرابعة

   .ىاملشترى حق احللف عل

، نيوآخر حدمها ومن آخرأمن  أو ،نيآخر أو من آخر أو اشتراه منهمانه إ :قولي أن :اخلامسة

باختالف  أو ،ث وحنومهايف والتثليبالتنص  من اعترف لهنيم الثمن بيه تقسيلزم عليه إقراروحسب 

  . هيصدقه له حق احللف عليممن مل ى  ومن ادع،ه باختالف النسبةإقراران ك إذا النسبة

  .كاشتراه من ذانه إ :ومرة، اشتراه من هذانه إ :مرة قولي أن :السادسة

 املال الواحد ال أن  تأمل من جهةكان يف ذلك وإن ، العقالءإقرار لقاعدة نيمثن يعطينه إ: الواق

مع الغض عن ، باالختالف أو فيهما بالتنصيلكل أو حدمهاما ألإفهو ، ون هلما مستقالًيك أن نكمي

نه لو أملشهور بقول ايوهل ، لقاعدة العدل، ني الشخصنيبمه يه فالالزم تقسيوعل، امهريونه لغكاحتمال 

 ه يفيالم فكل اليوتفص ،مة لهيق أو ، مثالًني وتسعة وتسعاألصلسر خي أن ان الالزمكمتعاقباً اعترف ملائة 

   .قرارتاب اإلك

  . القاعدة يف املقام خسارة مثن واحد هلماى مقتض أن ،عرفيومنه 

ى عطأ إذا ماك، هكرفالالزم تدا، بسبب اعترافهصاحب الثمن ى فوت نصف الثمن علنه إ :قالي ال

  . د لعمرويمال ز

ومشوله ملثل ، قرارل اإليدل إالّ سيوهنا ل،  مالهك سلب املالكهنا إذ ، تامريه غيالتشب: قالينه أل

 خصوصاً يف ما، م قاعدة العدلكفاحل،  ظاهرريسهواً غ أو  عمداًأان اخلطكسواء ، املقام املعلوم خطائه

  . مكان حمي ورفع النسال ضررن إف، الثاين  أواألوله إقراريف ى سه أو لو اشتبه

  

  ))إذا كان ألحدمها بينة((

  م لذي كح، اآلخرنة دون ي بينيحد املدعان ألك إذا مايف :املورد الثاين
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  . ال أعلم: قوليوقد ، ذبهيكوقد  يصدقه املشترينة له فقد يب أما من ال، نةيالب

والغصب ، نة بنظره غصبيه لذي البيعطيمن الذي والث، له أقر ألنه ه الثمنيعطي أن ن صدقه لزمإف

واملصدق نصف  ل من املدعيكعطاء إب قال يس املقام من قاعدة العدل حىتيولذا ل، رفع الضماني ال

  .  فتأمل،الثمن

 وال ،هيلإ بالنسبة إقراروال  نة لهيب ال ألنه ،ه ال الثمنيلإاملشتري بالنسبة ى ذبه فال شيء علكن إو

 م الشارع باحتمالكحي ال ياملشتر إىل اجلنس انتقل منه أن اآلخرنة املدعي يثبت شرعاً ببملا  إذ ،احللف

ى منته، وال احتمال يف املقام، لف طرفه باحللف يف مقام االحتمال يك حمقاً حىتاآلخرون املدعي يكأن 

، العلم الوجداين حلف يف ما الكف، ال للعلم الوجداين، نةيلي الذي هو البيللعلم الترت احتمال ال األمر

حلف   الكذلك، احلف ركلمنلقال يه فال ي علىره املدعكنيرجل بنوة من هو يف عمره و يدعي أن مثل

 .يلييف العلم الترت

اشتراه ممن  أن بعد ياملشتر إىل باعه أنه املدعي الثاين يدعي إذا ماك ،يلين علم ترتيكمل  إذا نعم

تثبت   الاألولنة املدعي يب إذ ،ر بالنفيكلف املنحي أن اً حق لهان االحتمال قائمكف ي،اشتراه من املشتر

ى ن له حق احللف علاك، نة لهي وال بأمراً حمتمالً يدعيث يح  فاملدعي الثاين،اًيعدم هذا االشتراء ثان

   .ركالذي هو من املشتري

عطاه أ ألنه ،ه ال الثمنيحق للمدعي الثاين عل  ال،تيهما اشتريأال أعلم من : ن قال املشتريإو

  . كناه هناي ما استثنأيضاًأيت هنا ينعم ، وال احللف ملا عرفت يف الفرع الثاين، ول لألاألولنة يم بكحب

  

  ))إذا كانت بينة لكليهما((

  : ه صوري وف،نةي بينيال املدعكان لك إذا مايف :املورد الثالث

  وظاهره  ،ه بالثمنيعلى قضيف: قال يف الشرائع، حدمهاعترف ألي أن :األوىل
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 واحلال قد تقدم ،نة الداخليح بيقلنا بترج إذا تمي إمنا نما هذايب، صدقهملن  ه بالثمنيعلى قضي هنأ

  .نة اخلارجيح بيترج

الشارع  ألن ،الظاهر ال ،هإقراران كسر املشتري مثناً آخر للمدعي الثاين الذي صدقه ملخيوهل 

م يقي ف،ديون عنده مال لزيك أن فاملقام مثل، د مثنان لشيء واحكس هنايول، ن الثمن للخارجأم بكح

  .  واقعاًكمته للماليق أو عطاء مثلهإ بنيملف األيك ث الي ح،أخذهيله و أنه نةيعمرو الب

م كمنا حإو لكأيمن مل  يف ل مال الناس الكأمن يوارد ف اقتطعت له قطعة من نار: ثيوحد

  . هك مالري لغهيعطي أن واقعاً ديه لزيعطي أن بجيالشارع بأن ما 

خته من أوهي ، ك مثل قوله هذه زوجت،هك مالريعطه غأ قول الشارعن إ :قالين رمبا كهذا ول

لفه ك وإن ،عمل حسب علمهي أن  العارف بالواقعنساناإلى والالزم عل،  الواقعريغي ال فإنه ،الرضاعة

  .  وتعمق أدقأكثرتتبع  إىل واملسألة حباجة، ئاً خالف علمهيالشارع ش

وعلله اجلواهر ، نيه بالثمنيعل ياعترف هلما قضن إ :قال يف الشرائع، همايلكعترف لي أن :ةيانالث

  .عه مث شرائهيان صدقه ولو بشرائه مث بكمإل: بقوله

حق  الّإس يل أنه علمنا وإن ،وجب حقاًيل اعتراف كس يل أنه الشرائع ما تقدم منى رد عليو

  .هيإقرارحد أمشتبه يف نه إ :نيلنفر نيقال املقر مرت إذا مايخصوصاً ف، واحد

 أنه  بل ظاهر احملقق،ده ذه الصورةييالم احملقق مطلق فال وجه لتقك أن اجلواهرى رد عليما ك

  . رها اجلواهركان اليت ذكممن باب قاعدة اإل ال، قرار من باب قاعدة اإلنيقول بالثمني

  وجب  ،واهرره اجلكما ذى عل نكمأما يهما فيلكل اعترف فإذا: انكف كيو
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 ماك، نكميما مل يهما فيلكاعترف ل إذا ماأ، نيقرار اإلنيواجلمع ب، نينتي البني للجمع ب،ه مثنانيعل

، عمرونه إ :ىخراألوقالت ، ديالبائع زن إ :حدامها قالتإن كل، ع شخص واحدينتان ببيشهدت البإذا 

ة يكثرة واأليعدلح من األيمل بالترجع الّإو، حين ترجيكمل  إذا ف لقاعدة العدليفالظاهر لزوم التنص

  . قاعدة العدلى ال عن احللف جاء مقتضكن نإف، والقرعة مع احللف

س يالواقع ل أن علمنا إذا ،املقر رار خسارةكوجب تي قراررار اإلكت أن ىل عليدل ال أنه وقد عرفت

  .  من واحدأكثر

 مهما نينتي البنياجلمع ب إذ ، له مامكن تعدد الشراء حكمأن إف ،همايلكر املشتري كني أن :الثالثة

، نيدمها بزمانييقتوب نينتي البإطالقان تعدد الشراء هو بكمإو، نةية البيل حجي دلطالقإل ،ن أوىلكمأ

  .ىخراألد ييحدامها وتقإ إطالقوب

 ال إذ ،خ واحداً حتقق التعارضيان التاركولو (: ن تعدد الشراء فقد قال يف الشرائعكميمل وإن 

نهما يقرع بي ف،ن يف الزمان الواحديقاع عقديإن كميوال ، ني الواحد يف الوقت الواحد الثنكمللون ايك

   .ىانته )نهماي قسم الثمن بنيمي ولو امتنعا من ال،له يحلف وقضأفمن خرج امسه 

يف صورة ى  النص والفتوكذلى ما دل علك، ح قبل القرعةير الترجكذي أن الشرائعى ان علكو

  .نهمايح بيد عدم الترجيقد اجلواهر القرعة بي ولذا ق،نينتيتعارض الب

 يعطأحلف ن إنه إحيث  ،وطرفه راد به من خرج القرعة بامسهي )نيميلو امتنعا عن ال(: قولهمث إن 

  .نينتيما تقدم يف مسألة تعارض البك، له احلق

  قال  مثالً، ه من الثمنيدعيل واحد نصف ما ى كعطي أن راد بهينهما يم الثمن بيتقسمث إن 



٢٧٧

  . ناراًيفله مخسون د، ناريمائة د: اآلخروقال ، فله نصف الفرس، الثمن فرس: حدمهاأ

 مع مالحظة ،سوقها بأدلتها يف املقامى فخيوال  ى،خرأ صوراً األولرنا يف املورد كا ذمث إن

  . واهللا العامل، ني املوردنياالختالف ب

  



٢٧٨

  

  ))لو ادعيا الشراء من نفرين((

ه من ءآخر شراى وادع، د وقبض الثمنيع من زيشراء املبى لو ادع(: قال يف الشرائع :)٢٣ مسألة( 

نئذ يفح، فالتعارض متحقق، خي يف العدالة والعدد والتارنيتي متساونينتي وأقاما ب،عمرو وقبض الثمن

 لك ورجع ،نهمايع بي قسم املبنيميال عن الكولو ن، لهى قضيو لف من خرج امسهحيو، بالقرعةى قضي

خر ن لآليكحدمها جاز ومل أولو فسخ ، نيالرجوع بالثمن و وهلما الفسخ،بائعه بنصف الثمنى منهما عل

   .ىانته )بائعه إىل رجعي مل اآلخرالنصف  ألن ،عيخذ اجلمأ

حد نة أليب ما الإ ألنه ،فله صور، ه من عمروء وعلي شرا،ديه من زءحممد شراى ادع إذا :أقول

  . نةيبلكليهما و  أ،نةيحدمها بأل منهما أو

ولو ، لقاعدة العدل، الكن أو حلفان إ نينهما نصفيقسم املال بي و،حدمهانة أليال ب ما :األوىلف

) استخراج احلقوق( و)يامس إىل همفضأ: (أدلة طالق إل،ان للحالفك اآلخرحدمها دون أحلف 

املقام من  إذ ،)١(هي علىاملدع ى علنيمياملدعي والى نة عليالب: لين هنا مسرح لدليكمل  أن بعد، مهاريوغ

 نيعيد البايه يف يون الشيء املتنازع فيك أن نيوال فرق يف املقام ب، هي علىمن املدعي واملدع ال، التداعي

  .كه ذليالم فكحدمها فقد تقدم الأد يان يف ك أو دمهايان يف ك إذا ماأ، د خامسي أو حدمهاأأو 

م كنيب يقضأمنا إ: طالقوإل، املدعيى نة عليالبلقاعدة ،  واحلق له،نةيحدمها بما أل: ةيوالثان

ون الشيء يك أن ني فرق بريمن غ، نةياحللف مؤخر عن الب أن  بعداآلخرنفع حلف يوال  ،)٢(ناتيبالب

   ،حدمهاأحد من أ أو ينياملشتر أو نيعيد البايب

                                                

  . ٣ حمكيفية احلك ٣ الباب ١٧١ ص١٨ ج:الوسائل )١(

  . ١ حمكيفية احلك ٢ الباب ١٦٩ ص١٨ ج:الوسائل )٢(
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  . نةية البي حجطالقإل، خامس أو ،بائع ومشترأو 

 فالطرف مدع ،تنفع ر الكنة املنيب أن منه احللف ملا سبق يان علك ،راًكنة منيبان من له الك إذا نعم

  . ه احللفيفالالزم عل ركنة له وهذا منيب ال

: كوقال املسال، همرين وغيديما هو مفروض الشرائع والقواعد والشهك ،نةيهما بيلكل ما: والثالثة

 كتلى حدإنما يف يب، خرر لآليهنا مغا يئع واملشتر من الباالًكن إف، ني السابقتنيبة من املسألتكا مرإ

  . نيان املشتري واحداً والبائع اثنكخرامها أويف ، نياثن يان البائع واحداً واملشترك نياملسألت

  : وللمسألة ثالثة أقسام

نتان يف العدالة ين تساوت البإف، خامس أو ،حدمهاأ أو ،نيعيد الباي يف نيون العكت أن :األول

، لف من خرجت القرعة بامسهحي أن  بشرط، القرعةأدلةات طالقإل، نهمايبالقرعة بى خ قضيالتاروالعدد و

ل من خرجت كولو ن، عه بالثمنيباى  علاآلخررجع ي و، لهنين حلف فالعإف، ملا سبق من لزوم حلفه

ات يوخصوص بعض الروا،  احللفأدلةات طالق إل،ان لهكو اآلخرحلف أ نيميالقرعة بامسه عن ال

  . لسابقةا

مل  ألنه ،عه بنصف الثمنيبا إىل ل واحد منهماك ورجع ،نهمايع بي قسم املبنيميال عن الكن نإو

للزوج حيث إن ، زوج حذاءكة مدخل يف الثمن يئة اموعين للهيكمل  إذا ،عينصف املبى عل إالّ صلحي

، مة فرديق إالّ هيس عليل ألنه ،ل التفاوتكالبائع ب إىل يرجع املشتر وإالّ ،مة فرد وفردي من قأكثرمة يق

  .ار تبعض الصفقةيوله الفسخ خل

ن له يك مل نيان اشتراها صفقتك إذا ماأ،  صفقة واحدةنيالعى ان اشترك إذا الرجوع أن وواضح

  .تبعض للصفقة ال إذ ،الرجوع

  ل يدل ال إذ ، أم الأيضاً فسخ اآلخر يون املشتريك أن نيوال فرق يف جواز فسخه ب
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  . نياألمر نيالزم بالتى عل

دم يف قما تى  علكخر ذلان لآلكنما يب، عيخذ اجلمأ اآلخرن للمشتري يكحدمها مل أولو فسخ 

نما يف صورة تعدد ي ب،بائع آخر إىل بل، بائعه إىل رجعي مل اآلخرالنصف  ألن كوذل ،املسألة السابقة

  .نفس البائع إىل رجع النصفيووحدة البائع  ياملشتر

  . نتانيساوت البت إذا لهكهذا 

  . ما تقدمى خ عليالتاري  مث ذكثرعدل مث األم لألك فاحل،اختلفت إذا أما

نة مع يفقدان الب أو نينتيفمع تعارض الب(: قال يف اجلواهر، دمهاي يف نيانت العك إذا ما: الثاين

   .ىانته )وهلما الفسخ ل بنصف الثمنكرجع ي وكذلكف وهلماكن أو التحالف

 إذ ،الم الشرائعكعم من مورد ان األيلب، حدمهاوجودها أل أو نةيلعدم البره كان ذك: أقول

هو  إمنا حق الفسخ أن  مناألولرناه يف كأيت هنا ما ذي أنه ماك، همايلكنة لي الشرائع وجود البضمفرو

  . لعدم تبعض الصفقة، فال فسخ وإالّ ،نيصفقت ان اشتراه من البائع صفقة واحدة الكذا إما يف

نه إ : وقال آخرون،لخارجلالقضاء  أن وقد تقدم سابقاً، حدمهاأد ي يف نيانت العكلو  ما: الثالث

  . للداخل

  .عه بالثمنيباى رجع عليقض له يفالذي مل ، انكف كيو

ر الشرائع وآخرون كذيولذا مل ، وقبض الثمن وعدمه، ع وعدمهي قبض املبنيفرق ب ال أنه مث الظاهر

ه من استرداد ي علافرعوي أن ه قبض الثمن من جهة ما أرادواريره وغكذ أن ماك، عياشتراط قبض املب

  . فيم بالتنصكح إذا قبله أو الثمن بعد الفسخ

روا هنا كذيومل ، عيويف املب ،يويف املشتر، روا االختالف يف البائعكم ذأ وهو ،شيء يبق

  ته يبل اشتر: قال بعته بالفرس فقال إذا ماك ،االختالف يف الثمن
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، فيم بالتنصكنة مع التساوي حيهما بيلكان لك وإن ،م اكنة حيحدمها بان ألكن إف ،بشاة

ما عرفت  ك، مث القرعة واحللف،رجح منهماومع عدم التساوي فاأل، فالثمن نصف شاة ونصف فرس

رهم مثله كروه هنا لذكذيأم مل كو، م بالقرعة واحللفكنة فاحليحدمها بن أليكمل  وإن ،كيف أمثال ذل

  . بقاًسا

  



٢٨٢

  

  ))من صور كذب البنية((

ا أى  فدلت سنها عل،ه منذ مدة سنة مثالًكن الدابة ملأنة للمدعي بيلو شهدت الب ):٢٤ مسألة( 

ن سنة فدلت سن يه منذ عشركا ملإ: قالت إذا ذاكو، ذاكنة لتحقق ي سقطت الب،أقل من سنة

  .ن سنةيأقل من عشر أنه ىاملشهود له عل

 إالّ روهكذين مل إو  والفرع الثاين،همرير والشروح وغي الشرائع والقواعد والتحرلاألور الفرع كذ

  . القواعد العامةى مقتضأنه 

، الظاهر الثاين، ذبت بهكيف خصوص ما  أو ،نة مطلقاًيالم يف بطالن البكالإمنا ( :اجلواهر قالمث إن 

   .ىانته )المهمك حمرراً يف كومل أجد ذل

نه إ :قال إذا ماك، أيضاًداً أبطل أصل الشهادة يان قكن إ هيذب فكاملأن  القاعدةى مقتض: أقول

ة يبل شهادة ثان داًين قيكمل  وإن ،وم الذي شهد بزناهاين يف البلد يف الكهنداً مل ت أن نيوتب، ند زىن

ه يرد علداً صفع عمرواً فين زأشهد ب إذا ماك، هري بطالن غؤثر بطالنه يفيمل  األوىلالشهادة  إىل منضمة

  .انه بالصفعكمإوعدم   شلل عمرونيتب إذا ماي ف،عمرو بالصفع

ة ي بقاء حج ألن األصل،ة وحدة الشهادةيأنه يف حال عدم معلومك، الظاهر الثاين: وقول اجلواهر

  . ةي احلجأدلة طالقإل، تهيعلم عدم حجيمل  ما

  

  ))لو ظن بكذب البينة((

الدابة أقل سناً من سنة  أن احتمل ظناً إذا ماك،  ظناًكلان ذكبل ، نةيذب البكقطع بيمل ن إمث إنه 

:  من قولهرشادعن الفاضل يف اإلكى حيولعل ما ، قاومه الظنيلي فال ينة علم ترتيالب إذ ،فد الظنيمل 

 إىل صليمل  وإن ،من مراتب العلمنه إحيث ، نانيراد به الظهور العريف املوجب لالطمي) ظاهراً أو قطعاً(

  . ظهر له وجهيمل  وإالّ ،رواكما ذكللعلم مراتب  إذ ،يالعلم القطع

  

  ))إذا علم بكذب الشهادة((

شهد بأن  إذا ماك ى،خرأان من جهة ك وإن ذبهكل ما علم كعلم بطالن الشهادة يف ير كومما ذ

  عمر الشاهد أقل  أن واحلال،  سنةنيالدار قبل ثالثى داً اشتريز
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 ك ذلريغ إىل ،كوعمر عمرو أقل من ذل،  سنةني قبل ثالثوهب الدار لعمرو أنه شهد أو ،كمن ذل

ى عل، هياملشهود عل أو ،املشهود به أو ،املشهود له أو ،ة الشهادة من جهة الشاهديمن صور عدم معقول

  .عقالً أو  معقولة شرعاًريون الشهادة غكت ال أن وقد تقدم اشتراط، ثرةكصورها املت

ان كو، عيباعه يف الرب: ما لو قالك، ةيتمل عدم املعقولحيو ،ةيتمل املعقولحيولو قال الشاهد ما 

ان احملتمل ك ف،ع الثاينيالثمن يف الرب أو ولد املثمن إذا ماك، اآلخره دون يعه في معقول بري غنيعيأحد الرب

 دلةأ طالقإل، خذ باحملتمللزم األ، األولع يرادته الربإان املتحمل كع الثاين فيالربيف مات  أو ،كرادته ذلإ

بل املقام من ، ةي بالعام يف الشبهة املصداقكس املقام من التمسيول، خذ بالشهادة وال خمرج للمقام عنهاأل

  . ئهعلم باستثنايما مل ي بالعام فكالتمس

 ،ثباته اإليان علك، كشبه ذلأما  أو هخبارإون سن الشاهد دون زمان كه ياملشهود على ولو ادع

  . انت الشهادة نافذةكوإالّ 
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  ))اليد دليل امللك((

ن إف، اشتراها من عمرو أنه نةيوأقام ب، ركد بيها يف ريغ أو د دابةيز ىادعإذ  ):٢٥ مسألة(

ر كوب داً مدعيز ألن ،يللمدعى م قضيبالتسل أو يللمشتر أو ة للبائعكي بامللكنة مع ذليشهدت الب

ا انتقلت من أ أو ،عمرواً اغتصبها منهأن  ركثبت بي إالّ أن ،ن احلق لهاكنة ي أقام املدعي البفإذا، ركمن

  .هيلإد يز

  .نةيتعارض الب د اليال أن وقد تقدم يف بعض املباحث السابقة

  : ه قوالنيخ فيفللش، ريغ نة بالشراء اليشهدت البوإن 

، كثراأل إىل  نسبتهكبل يف املسال، ه الشرائع ومجاعةيوتبعه عل، ي عن مبسوطهكما ح: األول

د يبال د املعلومةي فال تدفع الكس مبليما ليفعل في قد كذل ألن ،م له بهكحي ال أنه صح وهواألنه إ :وقال

  . ةاحملتمل

التصرف ى الشراء داللة عل ألن ، لهىقضينه أي عن اخلالف وتبعه املختلف بكما ح: والثاين

،  وال عدواناًابةًين  الةًأصالوا كد يالظاهر من ال أن ماكبأنه (وعلله اجلواهر ، ةكيامللى السابق الدال عل

ن املال يف يكمل  وإن ،ة والسلطنة بال معارض لهكيخصوصاً الواقعان منه بعنوان املل، ع والشراءيذا البكف

   .ىتهنا )دهي

 ، آخرإنسان كن ملليمام الشاهدأع يالبى عل يالبائع واملشتر ن تباينكمن املم إذ ،األول قربواأل

  . التصرفى دل علي شراء الال إذ ، ظاهرةريوعلة املختلف غ

 ميالتسل إذ ،)ميبالتسلأو ( علم وجه قول احملققيومما تقدم ، وجه النظر يف علة اجلواهر علميومنه 

  . كل املليد دليوال، ديون يف ذي اليكإمنا 

  ة يد احلاليم ما لو تعارض الكقد تقدم يف بعض املسائل السابقة حمث إنه 
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  .ابقسال كاملل أو ،د السابقةيمع ال

امها يق يفيكبل ، د من عمروياشتراء زى نة عليون البكس خاصاً بيالم لكال أن ظهر ومما سبق

ل كل يف يلوحدة الدل، هاريرث وغانتقاهلا باهلبة والصلح واإلى قامت عل إذا ماك، مبطلق االنتقال

  . املقامات
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  ))لو ادعيا ذبيحة يف يديهما((

 ل واحد منهما بعضها منفصالًكد يويف ، حة لهيالذب أن ل واحد منهماى كلو ادع ):٢٦ مسألة( 

ى ل عليدل ال ألنه ،دهيل منهما يف مبا كل ي قض،الكن أو  وحلفا،نةيحدمها بن أليك ومل ،اآلخرعن 

  .ديخالف ال

ولو  ،ولكمبجرد الن أو لف املدعيحب ركاملنى للمدعي عل ي قضاآلخرلف حيمل وى ان ادعكولو 

  .نةيلذي الب ي قضاآلخرنة دون يحدمها بان ألك

ق يل وهو األ،اآلخرد يل منهما مبا يف كلى قض(: قال يف الشرائع، نةيل واحد منهما بكلو أقام 

   .ىانته )مبذهبنا

  . ضحه اجلواهر أوماكنة اخلارج ي بمي ملا سبق من تقدكوذل

ل كد يي يف ون البعض الذكر يتقدى  علاآلخرد يل واحد مبا يف كلى قضيمنا إو(: كقال يف املسال

ى  علنينهما نصفيانت بك ان متصالًكأما لو ، د بهي لتحقق اختصاص ال،اآلخر عن الًصمنهما منف

   .ىانته )دمهاي يف ني والعنينتيان بيما لو أقام املدعك، شاعةاإل

 يقض، نةيع وأقاما بيل منهما اجلمك ىوادع، ل واحد شاةكد يان يف كذا لو كو(: مث قال الشرائع

  .نة اخلارجي بأدلة طالق إلكوذل .ىانته )اآلخرد يمبا يف ل منهما كل

 ،نيشاتك وحدة اجلنس نيفرق ب ما الك، نير وتعددمها من اجلانبك وحدة املدعي واملننيوال فرق ب

حة ي بعض الذبنينهما وبيال فرق بإذ ( :ل قول احملققيوقول اجلواهر يف تعل، تابكشاة وكوتعدده 

  .ما هو واضحك،  آت هناكهنال يالدل أن  أراد)نياملنفصل

 ،مسلماً وافراًك نيحة املفنصليان املتخاصمان يف بعض الذبكلو  أنه كذلى  علعتفريا ممو(: مث قال

ن انتزعه من يءل واحد من اجلزكان ك وإن كى،وللمسلم مذ، ةتيافر مكبه للى قضيون ما كم بكح

  قدح يف يوال ، د املعتربة شرعاًي بظاهر ال عمالًاآلخر
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   .ىانته )هماي فك ضرورة احتاد املدرنين املتصليء يف اجلزكذلكم كبل لعل احل، د السابقةي الكذل

ا أل، تقاوم العلم مارات الصول واألواأل ،مجايل خالف للعلم اإلكل بأن ذلكستشين قد كل

  .كوضعت يف ظرف الش

  .ظرف وللموضوعرافع لل مجايل والعلم اإل،كصول أخذ يف موضوعها الشاأل أن  إىلضافةباإل

ة واحلرمة ي التوابع مسألة احللك ومن تل،ال أثر له يف املنازعات وتوابعها مجايلن العلم اإلأاب بجيو

  .  وتعمق أدقأكثرتأمل  إىل انت املسألة حباجةك وإن ،ثارها من اآلريغ إىل والطهارة والنجاسة
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  ))إذا أقام املنكر بينة بعد القضاء((

 مث أقام عمرو ، فتسلمهاكذلى نة عليأقام الب و،د عمروي يف د شاة مثالًيز ىلو ادع ):٢٨ مسألة( 

  : ثالثة أقسامى عل ي فه،ا لهأده يانت الشاة يف كالذي 

نقض ي ال أنه  والظاهر،دي السابق الذي انتزعه منه زكلا له باملأى نة عليم عمرو البيقي أن :األول

  واحلق مع املدعي حىت،مدع الً أونةيوذا الب، ركد منيب الصاح ألن ،ما اختاره احملققك، كم بذلكاحل

  .الداخلى نة اخلارج علي بميما اخترناه سابقاً من تقدى بناًء عل ،األمرنة معارضة من أول ير بكأقام املنإذا 

 ولو لعدم ،مكم احلاكده حبيخرجت من  إالّ أنه ،دينة ذي اليلو قدمنا ب  حىت:بل يف اجلواهر

م كومة احلاكوح بعد انقطاع اخلصومة  ال،نتهيد بيقامة زإانت نافعة لو أقامها حال كليت نته ايحضوره ب

  . دلةمة وظاهر األكد باحليصل املؤ لأل،الدوامى نة عليالب

 نفسه نسان اإلىرأ إذا ماي ف،الذي نقول بصحتهى ناف الدعوينفعه استي ال أنه الظاهربل : أقول

نة ي بميقدم ما للمدعي لتقدي و،نتهير بكل من املدعي واملنكدم قيناف يفرض االستى عل إذ ،مظلوماً

  . اخلارج

مدع وذا  ألنه ،نتهي يف مساع بكوال ش، دي اجلدكمللن باله اآل أنه ىنة عليم عمرو البيقي أن :الثاين

  . نة املدعيي فتؤخذ بب،ركد منيال

  .إشكالعت بال خالف وال د ممن انتزعها مسيانتقال جدى نعم لو أقامها عل: ولذا قال اجلواهر

ى ول علكلف أخذها املدعي مبجرد النحين مل إف، ركاملن إىل نة توجه احللفين لعمرو بيكمث لو مل 

  .مع حلف املدعي أو ،صحاأل

اً كصبح مليالشيء مل  أن  بعدكالظاهر ذل ، له واقعاًكان امللك إذا ق لعمرو هذا االدعاءحيوهل 

   نيميالكست هي يل إذ ،كاملل إىل وعمتنع عن الرج نة الي والب،خذهآل
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  . ره مجعكما ذى نقاذ احلق جائز علذب إلك وال،ما تقدمكذهبت باحلق ا أها ياليت ورد ف

 كباملل أو دي اجلدكونه بامللكد ليي من دون تق،نا له اآلأى نة عليم عمرو البيقي أن :الثالث

م كنيب يقضأمنا إو، املدعيى نة عليالب لعموم ،ديد اجلكاحتمل املل إذا مانع منه  الطالقن اإلإف، ميالقد

لف حيمل ن إ نأى دل عل شمله عموم مايقم الشاهد يمل  وإن ،وعموم قبول شهادة العدل، )١(ناتيبالب

  .حبلفه أو ولهكان احلق للمدعي بنكر كاملن

ى فكالوارث   إىل فوجه احللف،ن له شاهديكر ومل كولو مات من أخذ املال بالشاهد فادعاه املن

  . كذلكة احللف يفاك ملا تقدم من ،حلفه بعدم علمه

  

                                                

  . ١ حمكيفية احلك ٢ الباب ١٨ ج:الوسائل )١(
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  ))نصفها يف يد كل منهمالو تنازعا يف دار ((

ما  أن ديزى  فادع،د عمرويونصفها يف ، ديد زينصفها يف ، نيانت دار نصفك إذا ):٢٨ مسألة(

فال ، د لنفسهيد زيما بن أو ده لنفسهيما ب أن عمروى وادع، ده بنفسهيما ب إىل ضافةباإل د عمرو لهيب

 إذا ،وقسم لعمرو ديقسم لز، نيقسم قسميد عمرو من النصف يما بن أ و،د لنفسهيد زي يف ما بإشكال

  .ل منهما هذا النصفك بعد ادعاء ،لقاعدة العدل، حدمهانة أليب ان الك

 نصفها ،لكال يلها ملدعكون الدار ك فت،املشهورى نة اخلارج علي فاملقدم ب،نةيهما بيلكان لكولو 

  .نةيبال منازع ونصفها للب

  . نةيان للخارج فقط بكذا لو كو

ان النصف الثاين كن حلف الداخل إف، نة لهينة وادعاه اخلارج وال بيان للداخل فقط بك إذا أما

  .ل الداركون له يكاملدعي و إىل نيميرجع الألف حيمل  وإن ،ل نصفك فل،للداخل

ون نصفها كوقد ت، رباعها للخارجأون ثالثة كوقد ت، لها للخارجكون كالدار قد ت أن وذا حتقق

  . للخارج

  

  ))إذا ادعيا داراً كانت بيد غريمها((

 نصفها اآلخرى وادع، شاعةل الدار بنحو اإلكحدمها أى مها وادعريد غيانت الدار بك إذا أما

 فقد ذهب املشهور ،اً وعدالةًنة وتساوتا عددي وأقاما معاً الب،حدمهاأده الدار يصدق من بي ومل ،كذلك

 اآلخرنتان يف النصف ي وتعارضت الب،هي لعدم املزاحم له ف،ل بالنصف املشاعكال يملدعى قضيبأنه 

ولو امتنعا معاً عن ،  وأخذ النصفاآلخرن امتنع حلف إف، نهيميرج امسه مع خيملن ى قضينهما ويقرع بيف

 ريدعائه من غال نصف ،ل ثالثة أرباعكعي الون ملديك ف،ةينهما يف النصف بالسويب ي قضنيميال

النصف  يملدعى بقيو ،نصف ونصف النصف أي ،هيتعارضان فيمن النصف الثاين الذي  ربع و،معارض

  . الربع

  . ون له النصفيكوقد ، ون له ثالثة أرباعيك وقد ،لكال لكال يون ملدعيكهذا فقد ى وعل
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ث يح،  الثلثاآلخرل وكحدمها الأى  لو ادعماك، عرف صور اختالف االدعاء يف النسبةيومنه 

 ،يف املثال السابق والربع ما هلما الثالثة أرباعيف، خر السدسولآل، ل مخسة أسداسكون ملدعي اليك

 خر السدسسداس ولآلأ مخسة نيالثلث يون ملدعيكث يح،  الثلثاآلخر ونيحدمها الثلثأى ما لو ادعكو

قسم يف، نيالثلث يدعي أو لكال يدعي األولان املدعي كسواء  ،الرتاع يف الثلث أن  لوضوحكوذل ،أيضاً

  . نيه الذي هو السدس يف احلاليقل نصف املتنازع فاأل يب مدعيون نصيك و،نينهما نصفيه بياملتنازع ف

ول سبعة فلأل،  الربعاآلخرى رباع وادعأحدمها ثالثة أى ما لو ادعك، مثلةهذا الغرار سائر األى وعل

  .هيغبار عل  الكل ذلك و،ثمنخر المثان ولآلأ

نة مبا يل منهما بك وأقام ، النصفاآلخرل وكأحدمها الى ن ادعأهما بيديأ يف نيانت العكولو 

 ،هينزاع هلما ف نصفاً منها ال ألن كوذل، النصف شيء ين ملدعيك ومل ،لكال يانت الدار ملدعك ،ادعاه

هذا حيث إن و، النصف يه مدعيدعيالذي النصف  إالّ بقي فلم ،لكال ينه ملدعأسلم بيالمها كإذ 

  .من الداخل نة تقبل من اخلارج اليوالب، ل خارجاً عنهكال يون مدعيكف، النصف يد مدعيالنصف يف 

ثالثاً أ ،بدوما أو نة منهمايمع الب، دمهاي يف نيانت العكما  أي  ـنيد يف املقاميوذهب ابن اجلن

دمها مع ي يف نيانت العكما لو يانت فك وإن  واجلواهركالة يف املسكي وعبارته احمل،ق العوليطرى عل

  . لهاك الصور نيفرق بيال أنه ستظهر من عبارتهيالذي  إالّ أن ،بدوما أو منهما نةيالب

، ل الثلثانكجعل ملدعي الي ف،ق العوليطرى نة وعدمها عليقتسمان الدار مع البيو( :)رمحه اهللا( قال

ل واحد من كبل ، هايلإنة وال مشار ي معريازعة وقعت يف أجزاء غاملن ألن ،النصف الثلث يوملدع

  ل منهما ى كلو من دعوخي جزائها الأ
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 يدعيل جزء كبل ،  منازعريل بغكال يروه من خلو النصف ملدعكتم ما ذي فال ،شاعةباعتبار اإل

ثالثاً أ نيالع فتقسم ،بالثلثى خراأل إىل ينيالدعوى حدإ ونسبة ،لهكل كال يومدع النصف نصفهى مدع

   .ىانته )تيان يف مال املفلس وامليضرب الدكون يك ف،لكال يواثنان ملدع، النصف يواحد ملدع

د من قوة يالم ابن اجلنكاالنصاف عدم خلو : وقال يف اجلواهر، ديالم ابن اجلنك إىل ال املختلفمو

  . حدهمأل أنه نهميما بيه فين شيء متسامل عليكومل ، ةيمارات الشرعمع تزاحم األ

  : نيمربل الالزم اتباع املشهور أل، وجه لقوله ال أنه الظاهر: أقول

يف ، )عليه السالم(عن الصادق ، ةريمثل مرسل بن املغ، ات الواردة يف املقاميبعض الروا: األول

  أبو عبد اهللافقال ،كنيين وبيمها ب: اآلخروقال ، الدرمهان يل: حدمهاأفقال ، نهما درمهانيان بك نيرجل

 وأنه ه شيءيس له في لنين أحد الدرمهأب أقر فقد ،كنيوب ينيأما الذي قال مها ب: )عليه السالم(

  .)١(نهماي فباآلخرأما  و،لصاحبه

  .)عليه السالم( عنه ،محزة أيب ذا مرسل ابنكو

  . رواكما ذكة يوعبارة املقنع اليت هي منت الروا

ل جزء له كان كفرضنا املال جزءاً جزءاً ألنه إذا  ،القاعدةى ر املشهور هو مقتضكما ذن إ :الثاين

 فالالزم، هيدعيل واحد منهما كه التزاع ي ونصف ف،لكال يفهو مسلم ملدع هينزاع ف نصف ال، نصفان

طلب مائة ومن يمن  إذ ،ان واملفلسيوال ربط للمقام مبسألة الد، ل نصفهكة لينهما بالسويقسم بيأن 

المها كمنا إو، اآلخرذب أحدمها يكال  مثالً ماله مخسة وسبعونأن  واحلال، س من املفلنيطلب مخسي

  ، نيال الطلبكل يفيك والنقص يف املال الذي ال، اآلخرصدق ي

                                                

. ١ حتاب الصلحك من ٩ الباب ١٦٩ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )١(



٢٩٣

 إىل  نسبة املائةكذلكو، نسبة الثلث جمموع الطلب نيواخلمس املائة إىل نينسبة اخلمسحيث إن و

 ،طلبيما  ل واحد منهما نصفكأخذ يث ينهما حبيم بيان الالزم التقسك، ني نسبة الثلثنياملائة واخلمس

  . ثالثنهما باأليقسم املال بي كوبذل ،نياخلمسة والعشر ونياخلمسأي 

وال مسألة اجتماع حقوق الغرماء ، دخل له مبسألة العول املقام ال( :)رمحه اهللا( اينيشتولذا قال اآل

 الزائد والناقص نيل من احلقكاملسائل تعلق ن املفروض يف هذه إف، ا ايفك الريت غييف مال املفلس وامل

 وأنه ،ها معترف بثبوت احلق الناقص لصاحبهي فصاحب احلق الزائد ف،نيمنا القصور يف العإ و،باملال واقعاً

، وهذا خبالف املقام، الزائد إىل ذا صاحب احلق الناقص بالنسبةكو، ع حقهيان له مجكلو ويف به املال 

، هيلإذب مدعي النصف بالنسبة يكو، لكال يه مدعيدعينه الذي يصف هو بعه مدعي النيدعين الذي إف

ذبه بالنسبة يكمنا إو، النصف املشاع من املال إىل النصف بالنسبة يذبه مدعيكل فال كوأما مدعي ال

 يف ،نيوهو النصف من الع يمورد التداع إىل نهما بالنسبةيط بيبالتقسم كحي ف،ل مشاعاًكالنصف من ال

   .ىانته )١()باعتبار املعترب تهيخرآون يك الذي اآلخرنصف مقابل ال

  .نياثنى لو زاد املدعون عل د يف مايالم ابن اجلنكة يي عنه تقوكما املختلف فقد حأ

ى ادع إذا ماك، هايزادت عل أو نيع العي مدع اجلمريب دعاوي غعواستو عيني( :شف اللثامكوعن 

 نييف العى بقي نئذ اليح فإنه   ـ أو النصف ـ،وآخر الثلث ،نيوآخر منهم الثلث، عيأحد الثالثة اجلم

   .ىانته )٢()ن الثلثياآلخرل من كو، عيحدهم اجلمأى ادع إذا خبالف ما، هينزاع ف جزء ال

                                                

. ط احلديثة١١٢٤ ص٢ج: كتاب القضاء لآلشتياين )١(

.٢٠٥ ص١٠ج: كشف اللثام )٢(



٢٩٤

، القاعدةى د عليالم ابن اجلنى كرأ ألنه ،نيد عن االثنيز باألكلعل املختلف خصص ذل: أقول

  . ني املتقدمتنيتيخرج منه مورد الرواأو

  . رناهكالم املختلف ما ذكار يون معك بعد ، ظاهر الوجهريغ أنه هيد علرياشف اللثام فك ريأما تفس

ظهور ى دعوى ون مبناه عليك أن نكمي( :ديالم ابن اجلنكح ييف تصح قول اجلواهر أن علميومنه 

ل كال ي تقتضل منهماكنة يب أن  ضرورة، منهما يف العولنيميوعدم ال، قراعف بعد اإلينصوص التنص

آخر  إىل )ةأربع أو انوا ثالثةك إذا عيث والتربيومن هنا اجته التثل، همايقصان علنحصل الي فانومها متعذر

ان ينسب باملقام عدم جراألن أ و، العول واملقامنيقد عرفت الفرق ب إذ ،نبغييما ى س عليل، المهك

  .بل قانون التعارض، التزاحم أي اإلفالس، قانون العول

  . ني من العأكثرانت السهام كن وي نفرنيبى انت الدعوك إذا مايالم فكمتام الهذا 

ا نصفاً يادع أنه إذا ماك،  فال نزاع وثلثاًنيا ثلثيادع إذا ماك، اًيمساو أو انت السهام أقلك إذا ماأ

 منهما وهذا من باب اجلهل، رثان مثل اإلكن إ نهمايون الزائد مقسماً بيكوامنا ، ن نزاعيك مل وثلثاً

  .كان جمهول املالكوإالّ ، حبصتهما

، حدهم الثلثان ألكاً ري بسبعة عشر بع)عليه السالم( إىل علي واءثالثة جا أن :األولوقد ورد يف 

ى عطأ ف،ة عشريفصارت مثان، ه معهاري بع)عليه السالم( علي فجعل، وللثالث السدس، وللثاين النصف

 ريبع يوبق،  من حصتهأكثرخذ أ أنه ل واحد وزعمكففرح ، نيوالثالث اثن، والثاين تسعة،  ستةاألول

 اإلمامعطاه أان الزائد بالنسبة اليت كبل ، ديعط أحداً أزي مل  أن اإلمام مع، لنفسه)عليه السالم(علي 

ان كوزع حسب زعمهم ل ألنه إذا ،ة ونصفيمثان مثالً ن لصاحب النصفيك فلم ، هلم)عليه السالم(

  . نقص عن السبعة عشري

  



٢٩٥

  

  ))إذا كانت الدعوى بني ثالثة أو أكثر((

 نقصي أو ،لكب مع اليالنصى تساوي أن ماإ ف،أكثر أو  ثالثةنيبى انت الدعوك إذا ):٢٩ مسألة( 

  . ديزيأو 

 أو نيانوا خارجكسواء ، والثالث السدس، والثاين الثلث، أحدهم النصفى ادع إذا ماك: األولف

  .ما ادعواك نهميقسم بي فإنه ،باالختالف أو نيداخل

ن يف هذه الصورة إف، ما هو واضحك، هو من باب املثال إمنا ،هيدهم عليان ك إذا ر الشرائع ماكوذ

وصاحب السدس ، دهيما يف ى ادة عليدعي زي ن صاحب الثلث الكل، الثلثى ل واحد منهم علكد ي

وال ، النصف يئد ملدع الزاكون ذليكف ،وهو السدس ،الثلث يه هو وال مدعيدعيال  ده ماي فضل يفي

  .نة أم اليقامتهم البإ ني بكفرق يف ذل

 نيانت العكجحد بعضهم بعضاً  أنه إذا مثل،  للعامةنيقول احملقق يف قبال قولن إ( :قال يف اجلواهر

همنا ي المه مما الكآخر  إىل ،)النصف ثلثاً ونصف سدس يان ملدعكنة يأقاموا الب أنه إذا  أو،ثالثاأنهم يب

  . ه بعد وضوح عدم صحتهالتعرض ل

ى د الثمن عليزيث يح، والثالث الثمن، والثاين الربع، حدهم النصفأى ادع إذا ماك: والثاين

  . ه ما تقدم يف املسألة السابقةي واحلال ف،عياجلمى دعو

ها يمجع علأدهم يانت كو، والثالث الثلث،  النصفاآلخرو، لكحدهم الأى ما لو ادعك: الثالث

ل الشامل ملا يف كال يدعمل نيميالثاين والثالث الى وعل، هيده علي ألن ل واحد بالثلثكل ي قض،نةيب وال

دعي ي ال ألنه ،همايناً عليميس ملدعي الثلث يول، النصف ي ملدعنيميمدعي الثلث الى ه وعليوعل، همايديأ

ع ما يمج يدعي  فإنهلكومدعي ال، همايدعي سدساً علي فإنه خبالف مدعي النصف، دهيما يف ى زائداً عل

  . همايدييف أ



٢٩٦

نة ما يأخذ ذو الب وإالّ ،نةين للمدعي البيكمل ن إ لفحي أن هيب علجير كل منكن إ :واحلاصل

ل كو، نةيالداخل ال البى  علنيميال أن نة اخلارج ملا تقدم منينة قدمت بيهما بيلكان لك وإن ،هايدعي

  . دهي الثلث الذي يف إىل واحد من الثالثة له داخل بالنسبة

 بعضهم، يومما تقدم ميكن استخراج صور املسألة اليت هي كون العني يف أيديهم أمجع، أو يف أيد

 أن ماإحدهم، واملنكر  أو ال بينة أل،ما لكلهم أو لبعضهم البينةإحدهم عليها، وعلى كل أو ال يد أل

سألة الشرائع والقواعد،  وقد ذكر بعض تفصيل امل،مل تكن للمدعي البينة إذا فيما، حيلف أو ال حيلف

  .وشروحهما فراجع

ل كنة يسقط اعتبار بينة اخلارج ويبب ي قض،ل واحد ربعهاكد يففي ، ةأربعد ي يف نيانت العكن إو

  . ر للمدعيكنة حلف املنين البكذا مل تإو، دهيما يف  إىل واحد بالنظر

قد  إذ ،داًينة ويله ب ألن ،ل واحد بالربعكلى قضي أنه خيعن الش يكعلم وجه النظر يف احمليومنه 

  . نة الداخليب نة اخلارج الياملقدم ب أن عرفت

ون املدعي ك نيفرق ب ال إذ ،نيقول يف املقام مبثل مقاله يف تنازع نفريد ين ابن اجلن أومما تقدم ظهر

، ركملدعي واملنعلوم مبرتلة اجينما املشهور ي ب،خذ بالنسبةعلهم مبرتلة الغرماء يف األجيفهو ، أكثر أو نياثن

د يف يابن اجلن أن ماكف، انهيدعيقع الرتاع يف ما ي و،ون للطرفيكس له يل أنه حدهمأسلم يما حيث إن 

، ة املتناسبةربع وللثاين الثلث حبساب األنيول ثلثعل لألجي النصف اآلخرل وكحدمها الأى ادع إذا مثال ما

 من كثرد حال االدعاء أليعل ابن اجلنجي كذلك، هارابع إىل نسبة ثالثهاكها يثان إىل وهي ما نسبة أوهلا

   فإذا، ني حال ادعاء االثننياثن



٢٩٧

الذي  عشر االثين عل منجي ،والرابع السدس، والثالث الثلث،  النصفاآلخرو، لكأحدهم الى ادع

قدر ان املال بكلو  ألنه ،وللرابع واحداً، ني وللثالث اثن،وللثاين ثالثة، لالول ستة :هيلإسر الواحد ك

ان املال نصف قدر ك فإذا،  وللرابع اثنان،بعةروللثالث أ، ستة وللثاين، عشر ول اثىنان لألكاالدعاء 

 أو لكر اليع مقاديلزم ترب، ثلثه أو ان املال ربع االدعاءكومثله لو ، لكر اليف مقادياالدعاء لزم تنص

   . من النسبك ذلريغ إىل ،ثهيتثل

حق له يف اخلمسة  عترف بأن اليالسدس فمدعي ، أيضاًهنا  ىجرون قاعدة الدعويأما املشهور ف

 رف بأن التعيومدعي النصف ، نيحق له يف الثلث عترف بأنه اليدعي الثلث م كذلكو، ةياالسداس الباق

 يني النسبة يف املدعكوبتل،  النصفاآلخرل وكحدمها الإى ما تقدم يف دعوك ،اآلخرحق له يف النصف 

مع اختالف نسب ى ذا يف سائر أقسام تعدد الدعوكوه، ةربع األني املدعم يفيسالتق يرجي نياالثن

  . هميدعاو

  



٢٩٨

  

  ))إذا تداعى الزوجان متاع البيت((

 هيد عليالمها ذو الكان كما يف) تيالزوجان متاع البى تداعإذا ( :قال يف الشرائع ):٣٠ مسألة(

ل كلف حي : قال يف املبسوط،نصفهى ا علل واحد منهمك دينة فين بكمل ت وإن ،نةيملن قامت به الب يقض(

 أو انت الدار هلماك وسواء ،صلح هلماي أو النساء أو لاتص بالرجخيان مما كمنها لصاحبه سواء 

   .ىانته ) والوارثني تنازع الزوجكيف ذل يستوي و،زائلة أو ةية باقيانت الزوجك وسواء ،حدمهاأل

 وإن ،قوال اخلمسةأاملسألة  ينة ففين بكمل تإن  و،إشكالحدمها فال نة ألي بكانت هناكن إ :أقول

  . خر شاذةأقوال أ كانت هناك

  

  ))قول املشهور((

  .هياض بال خالف فيه ويف الررياين وغيشتره اآلكما ذك ، وهذا هو املشهور،ما تقدم: األول

  . له به بال خالف يبعضاً قض أو الًكحدمها نة ألي بكان هناكن إ ف:ويف املستند

  .همريره العالمة وولده وغكاحللف فقد ذأما مسألة 

ه يف يان املتنازع فكه اثنان ويتنازع فيقسام التنازع مما أم جعلوا املقام مثل سائر  ألكوذل

 ني وب،الفرشكصلح هلما ي أو لي،احلكللنساء  أو ،العمامةكان للرجل ك ما ني ولذا فال فرق ب،همايديأ

ون ك ني وب،الغصبكحراماً  أو حالالً ،جارةاإلك منفعةً أو ناًيع ،للثالث أو حدمهاأل أو ون الدار هلماك

 أو قاًياملتاع حتقى دامها عليانت ك ما ني وب،زائلة أو ةي باق،ناشزة أو عةي مط،متعة أو الزوجة دائمة

ان ك ما ني وب،نهماي بكمشتر أو الولدكمها ريبغ أو باملرأة أو ان يف غرفة خاصة بالرجلك ما ني وب،راًيتقد

  .قسام من األك ذلريغ إىل ،اآلخرحدمها وورثة أ نيب أو ، ورثتهمانيب أو نهمايلتنازع با

الت يف دار يخالء واخللاألكنهما بالسفاح ي باألمران ك إذا مكقال ذا احلي أن المهمكبل الزم 

  .شرافد واإليبل ال، س احلرام واحلالليزان ليامل ألن ،واحدة

ما إجرة أانت ذات ك وريمتعة للغانت األك إذا هماية علجرون األكت أن كالزم ذل أن ماك

  جارة ومل باإل أو بالغصب



٢٩٩

  . حدمهاأمن  أو جارة صدرت منهمااإل أن يعلم

 خباره اطراحاً لأليفاألصل إالّ أن ه يقتضيهذا القول هو الذي  أن بيوال ر(: كقال يف املسال

ل يالتفص إىل ث ذهب بعضهمي ح،عة من العامةخالف مجاى ات علي وقد نبه احملقق ذه التسو،املعتربة

ان ك وإن ،نهماياملشاهدة فهو بكقاً يهما حتقيديان يف كن إ أنه  إىل وبعض،قوالناأحد أة وهو يبالصالح

ان االختالف كن إ أنه  إىل وبعض،م به للرجلكحيوا صاحلة هلما ك ومع ،ةيالصالح إىل راً رجعيتقد

   .ىانته )نيه قول الباقي من الزوجيقدم في اآلخرحدمها وورثة أ نيب

 ولو حلف ،ةينهما بالسويال قسم املتاع بكن أو ن حتالفاإ ف،نة يف املقامين بكن مل تإف، هذاى وعل

  . واحدريره غكما ذك ،ل املتاعك اختص احلالف باآلخرل كحدمها ونأ

ان كما يبه وجده فأك ائهيولأ أو هئالكو أو اآلخر وورثة نيحد الزوجأ انيان الرتاع بك فإذاه يوعل

  .ما تقدم شبه هذه املسألةك، تهيخذ احلالف بقدر والأ ،اء دون بعضياألول وحلف بعض ،جمنوناً

ح ي هي صح،خبارهذا القول اطراحاً لألن إ :د الثاينيات الواردة يف املقام مما قال الشهيالروامث إن 

 وما ،ون للنساءيكتها متاع فلها ما ييف بطلق الرجل امرأته وإذا  :)عليه السالم(عن الصادق ، النخاس

املتاع هلا  أن فادعت ذا طلق الرجل املرأةإو: )عليه السالم( قال ،نهمايقسم بيون للرجل والنساء يك

  . )١(ما للنساءا ان له ما للرجال وهلكاملتاع له  أن  الرجلىوادع

 ،وت قبل املرأةميرجل  أو ،لة متوت قبل الرجأ يف امر،)عليه السالم(عن الصادق ، ونسيوموثق 

  و، ان من متاع النساء فهو للمرأةكما : )عليه السالم(قال 

                                                

. ٤ حزواج من أبواب مرياث األ٨ الباب ٥٢٥ ص١٧ ج:الوسائل )١(
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  . )١(له شيء منه فهوى عل  ومن استوىل،نهماي من متاع الرجل والنساء فهو بانكما 

اب يف والسالح وثيالس: قال ،تيله من متاع الب وت ماميعن الرجل   سأله،وخرب مساعة

  . )٢(جلده

 أيب ف قضاء ابنكي :)عليه السالم(  أبو عبد اهللاسألين:  قال،الرمحان بن احلجاج عبدح يوصح

هلها يف أء أهله ويجي عنها زوجها فتوىفي يف اليت ،ة وجوهأربعيف مسألة واحدة بى قد قض: قلت ،يليل

تاع ان من مكوما ، ان من متاع الرجل فللرجلكما  :م النخعييبراهإه بقول يفى فقض، تيمتاع الب

 :فقال،  هذا القولكمث تر، نينهما نصفيون للرجل واملرأة قسمه بيكان من متاع كوما ، النساء فللمرأة

 كذلكو، نةيلف البكته يمتاع بى  فادع أضاف رجالًرجالً أن ف يف مرتل الرجل لوياملرأة مبرتلة الض

م يقي إالّ أن املتاع للمرأة أن ضاءالق: قول آخر فقال إىل  ورجع،فاملتاع للرجل وإالّ ،نةيلف البكاملرأة ت

  أبو عبد اهللا فقال،األولم يبراهإقول  إىل  هذا القول ورجعكمث تر، تهيحدث يف بأما ى نة عليالرجل الب

 قد علم ،نةيم الرجل البيقي إالّ أن متاع املرأة  املتاع،ان رجع عنهكخري وإن القضاء األ: )عليه السالم(

ت زوجها يب إىل املرأة تزفن إ  ـومئذ مبىنيقاله وحنن  ألنه ،مىن ي جبلنيب عين ـ يتهاي البنيمن ب

  . )٣(مبتاع

يف هذه املسألة ى ليل أيب ه اختالف ابني ف)عليه السالم(للصادق  يكح، أيضاًويف خرب آخر له 

ة  ماتت امرأ،هيين شهدته مل أروه علأ بقضاء لوال كبعد ذلى مث قض:  مث قال،اتي قضأربعها يه فؤوقضا

   ،هيلإت متاعاً فرفعته كوهلا زوج وتر منا

                                                

. ٣ حزواج من أبواب مرياث األ٨ الباب ٥٢٥ ص١٧ ج:الوسائل )١(

. ٢ ح من أبواب املرياث٨ الباب ١٧ ج:الوسائل )٢(

  . ١ح  من أبواب مرياث االزواج٨ الباب ٥٢٣ ص١٧ ج:الوسائل )٣(



٣٠١

 فإنه ،زانيامل إالّ والرجل فقد جعلته للمرأةون للمرأة يكما :  قاله فلما قرأ،تبوا يل املتاعكا: فقال

،  شهدته منهكنأ القول الذي أخربتين: قالف ،هيقول فت ما )عليه السالم(مث سألته . من متاع الرجل

 ةكومئذ مبي وحنن نياجلبل عىن ـ ينهمايلو سألت من ب: )عليه السالم(فقال  ،ون املتاع للمرأةيك: قال

ت به وهو ءالذي جاى  فتعط،ت الرجليب إىل ت املرأةية من بيعالنى هدياجلهاز واملتاع  أن كخربوألـ 

  . )١(نةيأت بالبيئاً فليه شيحدث فأ أنه ن زعمإف ،ياملدع

ان متاع يتداعييف الرجل واملرأة  قالنه إ ،)ا السالممهيلع(عن جعفر بن حممد ، سالموعن دعائم اإل

نة ينهما بين بيكمل  وإن ،نة لهيب نة فهو أحق به من الذي اليانت لواحد منهما بكن إ : قال،تيالب

ان للرجل ما كال كن أو عاًين حلفا مجإ ف، فهو أحق بهنيميل صاحبه عن الكهما حلف وني فأ،حتالفا

  . )٢(كت منهما يف ذليقوم مقام املي والوارث ،مرأة ما للنساءعرف به ولليللرجل مما 

  

  ))ما يصلح للرجل وما يصلح للمرأة((

وما ، م به للمرأةكحي كذلكصل للنساء حيما  و،م به للرجلكحيصلح للرجل خاصة يما : الثاين

  . ول منهماكالن أو نهما بعد التحالفيقسم بيصلح هلما ي

 وإن ـي دري والقاضكيس واليدرإمحزة و ة وابينيواخلالف والنهايف اكسعن اإل يكوهذا هو احمل

 ،العباس والدروس أيب ص ومهذبير والتلخيوالنافع والتحر، دي بن سعىيحيو ـ خصه حبال الطالق

 إىل  وعن املبسوط نسبته،املشهور إىل ت احملققك وعن ن،كثراأل إىل ح نسباهي وشرح املفاتكواملسال

  .هي علمجاعوالسرائر اإل الفوعن اخل، صحابات األيروا

  حة يواستدل له بصح

                                                

 ٤٤ ص٣ ج: واالستبصار،٣٨ ح٣٠١ ص٩ج و،٣٧ و٣٦ ح٢٩٧ ص٦ ج:، والتهذيب١ ح١٣٠ ص٧ ج:ايفكال: انظر )١(

  .٤٥و

  . ١ حم اختالف الزوجني يف متاع البيتك يف ح٥ الباب ١٦٥ ص٣ ج: الوسائلكمستدر )٢(



٣٠٢

مها يد بعضها ببعض وتتميي بعد تق،وخرب الدعائم املتقدمات وموثقة مساعة ونسيوموثقة  النخاس

  . يني املدعمجاعبالشهرة واإل

  

  ))املتاع للمرأة((

،  يف االستبصارخيما عن الشك، نةيه البيما أقام الرجل عل إالّ ،القول للمرأة مطلقاًن إ :الثالث

الرمحان   لصحاح عبد،ما نقلك بيعن التهذ يليردباه األكوح، حيورجحه شارح املفات ،ينيلكوظاهر ال

من متاع الرجل  فإنه زانيامل ث استثىنيح سحاقإرواه   ومثل بعضها ما،ما تقدم بعضهاكالثالثة 

  . فللرجل

  

  ))ما يصلح للرجال فللرجل والباقي للمرأة((

 وقد ،للنساء خاصة فهو للمرأة أو صلح هلمايوما ، للرجال فهو للرجل إالّ صلحي ال ما أن :الرابع

  . ما تقدمتكحتا ابن احلجاج يومستنده صح ،)هي (عن الصدوق يف هذا القول يكح

  

  ))الرجوع إىل العرف((

ن إف، اختصاص بعضه بأحدمهاى اخلاص الدال عل أو ،العرف العام إىل كالرجوع يف ذل: اخلامس

  .نينهما نصفيان بكاضطرب  أو فقد وإن ، عمل بهوجد

، خ عليي واحملقق الش،ت والروضةكن يف النيدي والشه،نقله املستند عن العالمة يف املختلف

  .يمرييف شرح الشرائع للصالبأس  عنه ىونف، واستحسنه يف املهذب، ايةفكبه يف الواستقر

 بعد االعتبار والنظر راجعة يب الدعاوعادة الشرع يف با أن  مبا عن املختلف منكواستدل لذل

من اخلارج لقضاء  وبأن املتشبث أوىل، األصلى بناًء عل نيمير مع الكم بقول املنكوهلذا ح، رناكما ذإىل 

 إىل خالف الظاهر والرجوع يدعيمن ى نة علياب البجيإم بك وح، غالباًنساند اإلية ما يف كيالعادة مبل

  . الظاهر يمدع

ده بقوله يأمث ، هايا فيحدمها فتساوح ألي مع عدم الترجينيالعرف فتصادم الدعووأما مع انتفاء 

ن استشهاد إ ف،نهمايلو سألت من ب: )عليه السالم(وقوله ، هاي البتنيقد علم من ب: )عليه السالم(

   )عليه السالم( اإلمام



٣٠٣

  . العرف إىل حالةرجحان اإلى ل عليبالعرف دل

الم كون من مورد يكث ال يح الءيحدمها فقط استون أليك ن الأبعد فرض املسألة ب: أقول

بعضاً  أو الًكخر نه لآلأ بإقرارحدمها أون من يكوبأن ال ، المكبدونه ال  إذ ون نزاعيكوبأن ، الفقهاء

نة يب ث اليح له أنه نةيون لثالث بيك وبأن ال، ات عدم الرتاعي وهو من صغرقرارؤخذ بقدر اإليث يح

ما ى عل نة فهو من مسألة نزاع الداخل واخلارجيحدمها بأل أو ان هلماك وإن ،نةيلذي البنه إحيث ، هلما

الالزم العمل بعمله من حيث إن ، أًخط أو حدمها عمداًأم باشتباه كون علم من احلايكوبأن ال  ،تقدم

  . ن حصل العلميأ

 بالنصوص اليت كالتمسان كمإبعد عدم  ،ما تقدم ك للقواعد العامةاألولالظاهر هو القول : نقول

  .األولعارض القول ي أن نكمي ما خراألقوال س من األيل إذ ،قوال لسائر األالًي دلكاستدل ا خلالف ذل

 ا مصادمة للواقع حىتأ إىل ضافةوهي باإل، ة املتقدمةربعات األين القول الثاين استدل له بالرواإف

 ريت فقيم من امرأة معسرة من بك إذ ،انيح من األريثكماً خمالفاً للخارج يف كوا حكا لو ثبت لزم أ

الزوج  أن  أو،والدمهاان يف اشتراء املالبس هلما وألكتشري فهما ،منها أغىن أو تزوجها رجل مثلهاي

  . أدواته و زوجته حسنة احلال هي تشتري مالبس الزوجريم من رجل فقكو، شتري املالبس هلاي

م من كو، س يف الرجلك وبالع،هاءايأش يتشتر جل حىتهلها األمية مما مل ريقم متوت املرأة الفكو

  . هنءايأش وبسهن فورث منهن مالاألوىل زوجته أو ختهأ أو بنته أو مهأرجل ماتت 

 ريغ إىل ،همءايبسهم وأش فورثت منهم مالاألولزوجها  أو أخوها أو بوهاأم من امرأة مات كو

   ما للرجال جعل أن ىريل عن العرف العام ئس ا إذمما كذل



٣٠٤

ث يحب ال تتم داللتها ي،ن االجتماع اخلارجي خالف مواز،وما للنساء للنساء بقول مطلق للرجال

  .ةياألولد عن القواعد العامة ين رفع الكمي

 ،ني اجلانبنيح بير عدم الترجيتقدى القواعد العامة عل إىل وجب الرجوعيأما توهم معارضتها مبا 

ر داللتها يتقدى ات املقام عليروا أن  تام بعدري فغ،اتيخالف هذه الروا ىعل ي التداعأدلةعمومات ألن 

  . القول الثاينى  منها علاألولالقول ى  عل داللةًأكثرخرب الدعائم  إذ ،ات العامةيأخص مطلقاً من الروا

د يست ذات ياملرأة ل أن  ومن الواضح،ون لهيكد الرجل حبتاً يما يف  أن ىوموثقة مساعة دلت عل

 أو ت مما للرجاليما يف الب أي ،فاملوثقة مل تتعرض حملل املسألة، اب جلد الرجليف والسالح وثيالس ىعل

  . نهماي بكمشتر أو للنساء

شيء ى عل فمن استوىل: )عليه السالم(ن قوله إف، لهايد صدرها بذييفالالزم تق ونسيأما موثقة 

ما ى عل ان وحده املستويلك إذا الرجلن إ  فاملعىن،ما يف الصدرى م علك قاعدة عامة حتمنه فهو له

ه يالمها مستول علكون أمر ما يكو، ما للنساء فهي هلاى ة عليانت مستولك إذا واملرأة، للرجال فهي له

  . هياً عليالمها مستولكان ك وحمل املسألة ما ،وتاً عنهكمس

  .ح النخاسيمن صحظهر املراد يوذا 

 )عليه السالم(ث قال يح، ح ابن احلجاجيات ما يف صحي الروارناه من املراد من هذهكد ما ذيؤيو

ى  فتعط،ت الرجليب إىل ت املرأةية من بيعالنى هدياجلهاز واملتاع  أن كخربوأل :قولهى لالستدالل عل

 يف )عليه السالم( وقوله ،نةيأت بالبيئاً فليه شيأحدث ف أنه ن زعمإف، ت به وهو املدعيءالذي جا

 أن ىالن عليما دلإف، ت زوجها مبتاعيب إىل املرأة تزف أن هاي البتنيقد علم من ب: ةيحته الثانيصح

   )عليه السالم( اإلمام



٣٠٥

  . حبة املتاعاجل العلم اخلارجي بأن املرأة صأل ،من التداعي منا صرف النظر عن القاعدة العامةإ

  .ةد املنفرديال أي ،علمالقائم مقام ال أو ،بالعلم إالّ مةكالقاعدة العامة حمن إ :واحلاصل

ام كل حيصعب العمل ا بعد مير الداللة يتقدى ات القول الثاين عليروا أن  إىلضافةهذا باإل

  .هريح عبد الرمحان وغي صحكما صرح بذلك، هايلإالعامة 

ح يللتصر، ون متاع النساء للنساءك يف كش ال(: د املستند للقول الثاين بقولهييتأ أن علميومما تقدم 

، العموم أو ةيواألوله بيدل عليمل ن إ خالفهى ات علي وعدم داللة سائر الروا،ات القول الثايني يف روابه

جلي بحيت اليح صحيوتصر، وموثقة مساعة حة رفاعةيح صحيلتصر، ون متاع الرجل للرجالكوال يف 

  .  ظاهر الوجهريغ، )آخره إىل أيضاً معارض ريمن غ األوىل

  ).ما للمرأة للمرأةو، ما للرجل للرجل(ات ياالستدالل برواذ قد عرفت احملذور يف إ

ما أقام  إالّ ل للمرأةكون الكحيث إن ،  يف مستند القول الثالثشكالمنه علم وجه اإل أن ماك

 ت زوجها مبتاعيب إىل ا تزفد سابقة أليانت املرأة ذات ك خاص مبا كذل أن نة ظاهر يفيالرجل الب

ون ى كل عليفال دل ك ذلريأما يف غ، ت الرجليب إىل ت املرأةية من بيعالنى هدياجلهاز واملتاع ن أو

خ يف يالش  وما قاله اجلواهر من عدم العمل ا من أحد حىت،التعارض إىل ضافةباإل، املتاع للمرأة

بل وال ظاهرة يف ، ةحي صرريا غأى عل ،ىفتو  الخبار األنيه مجعاً بيون ما فك احملتمل ،االستبصار

  .  املتاع الذي تأيت به من أهلهاإرادة منها ظاهر يف خريبل األ، خالفةامل

   قد عرفت عدم داللتهما نياللت يالبجل حيتيصح إىل مستند والقول الرابع



٣٠٦

علم ي بل ال،  القول الثاين وندرة القائل مبضموماأخبارحسن لوال معارضته مع نه إ( :فقول املستند

 )ثياحلد ان معىني يف بكر ذلكمنا ذإو، كار ذلية يف اختحيست صرين عبارة الصدوق لإف، قائل به

بل لعدم داللة مستنده ، اتيمعارضة الروا أو ور لعدم القائلكس سقوط القول املذيل إذ ،حمل نظر .ىانته

  . ما عرفتك

ن إ :هيفف، م الشرعيكتحقق موضوع احل يد حىتي ذي الينيان مراده تعكن إف ،أما القول اخلامس

  . املوضوعيني واف بتعريغله يدل

، م به لهكحي للزوج كنه ملأم العرف والعادة بكحيما  أي ،ةكيم بامللك احلينيان مراده تعكوإن 

 هل كم بامللكن العرف والعادة باحلكتمين يأ من :هي فف،م به هلاكحي للزوجة كنه ملأمان بكحيوما 

   ،للظن أو ،دي يف الني الزوجكملفروض اشتراوا، ديوا ذا كل أو ،علم ال ه أنواملفروض، كهما بذلملعل

قف دون ي مما ك ذلريغ إىل سكعرفت اشتراء الرجل مالبس املرأة وبالع أن ظن بعد ال: فأوالً

  . الظن

  .س حبجةيالظن لن إ :اًيوثان

قوال ر األكهم يف ذريوقد أسهب شراح الشرائع والقواعد وغ، ليالم يف هذه املسألة طوكهذا وال

  . هميلإجع ريعاب فليفمن أراد االست، جلواب واشكالواإل

  



٣٠٧

  

  ))لو ادعى أنه أعارها املتاع((

 ،هريغ أو دها من متاعيأعارها بعض ما يف  أنه تةيامل أبو ىلو ادع(: قال يف الشرائع ):٣١ مسألة(

   .ىانته )فةيه ضعريب وغ األنية بالفرق بيه روايوف، سبابه من األريغكنة يلف البك

ها يه فيق الفقيطر أن  إىلضافةباإل، تهاي يف حجكفي ذليكو، خ الثالثةيرواه املشا ة مايواملراد بالروا

احلسن  إىل أيب تبتك:  قال،مكة احليفكية يف الوسائل يف باب ياملروى سية جعفر بن عيرواى وعل، حجة

 ،ع وخدمان عندها من متاكأعارها بعض ما  أنه أبوها يدعي املرأة متوت فك جعلت فدا)عليه السالم(

 هيلإتبت ك: قال، نةيوز بال بجي: )عليه السالم(تب كف ،نةيال ببتقبل دعواه  نة أم اليتقبل دعواه بال بأ

ى خدمها مثل الذي ادع أو أم زوجها يف متاعها أو أب الزوج أو تةيزوج املرأة املى ادعن إ كجعلت فدا

  . )١(ال: )عليه السالم(تب كف ،ى يف الدعوبونون مبرتلة األيك أ،اخلدم أو ة بعض املتاعي من عارهاأبو

ب طرف ن لأليكمل  أنه فالظاهر األوىل ، أما القطعةة موافقة للقاعدةية يف الروايالقطعة الثان: أقول

ففي مقدار ، رثإس بيله ول أنه يدعيب نما األي ب،رثإاملتاع وحنوه  أن دهاى يان مقتضكمنا إو، نزاع

ان كو بانت املرأة يف دار األكن إف، رثه منهاإى الم يف املقدار الزائد علكمنا الإو، إشكالرثه منها ال إ

ر كنيحدمها ومل أى ادعن ادي كانت هناكلو  إذ ،القاعدةى ة عليالروا أن فالظاهر، دمهاياملتاع حتت 

ن من كتمي ت الياملن إ :قالي إالّ أن اللهم،  مجاعةنيس الذي بكيما تقدم يف الك ي،ان للمدعك اآلخر

  .سكيس املقام مثل ادعاء الي ولذا فل،اركناإل

  نإو

                                                

  . ١ حمكيفية احلك ٢٣ الباب ٢١٣ ص١٨ ج:الوسائل )١(



٣٠٨

القاعدة ى فمقتض، ةيعار أو ةيهد أنه علميب ومل هداه األأان املتاع مما كو، انت املرأة مزوجةك 

  .  عدم اهلبة إذ األصل،أيضاًب قول األ

ان ك ،دمما تقك ن قلنا بصحة اخلربإف، خالف القاعدةى ة عليما بدون هذه الصورة مما جتعل الرواأ

س يدرإرده ابن  ماك وإالّ ،يكب ألكومال تنأ :ما قالكب األ ولعل الشارع استثىن، الالزم العمل به

  . )هم السالميعل(أهله  إىل ان الالزم رد علمهك، شبهأمها بضعف اخلرب وما ريواحملقق وغ

 أو والوارثب  األنيبى ون الدعوكلو فرض (: عرف ضعف ما يف اجلواهر قاليه ريرنا وغكومما ذ

مل ما حي كذلى وعل. مدع نئذ الير حكمن ألنه ،ان القول قولهك ،هي عليكالتملى  البنت بدعونيب ونهيب

ه ريب وغ األنيه الفرق بينافي وال ،هين محل اخلرب املزبور علكميبل ، اتيخ يف احلائريمسعته من الش

اخلرب املزبور عن  أىب وإن ،همريخبالف غ، ك البنت يف ذلنينه وبيبى ون الدعوكغلبة ى ان دعوكمإل

ث يح، عن الصدوقكى حيما ى حد سوأب يف عدم جواز العمل به من ير  وحنوه فالكذلى ل عليالترت

 مرة من رجوعه من هذا ريرنا غكوقد ذ، )١(عمل بهيما  إالّ هيفى روي النه إ :تابه الذي قالكرواه يف 

   .ىانته )فاضلاأل ما اعترف به بعضك، القول

  . ل خالف الظاهريالترتن إ :والًأه يد علريذ إ

  . المك البنت خارج عن حمل النينه وبيبى ون الدعوكان كمإن إ :اًيوثان

  تاب كثناء الأيف  أنه لي بدلوالًأره كرجع عما ذيالصدوق مل ن إ :وثالثاً

                                                

   .املقدمة ١ ج:الفقيه )١(



٣٠٩

 قاليفال  يف الصدوق كل ذليولو ق، بقاء بنائهى دل عليعمل ا مما ي ة الير رواكر عذره يف ذكذي

  . ربهنينه وبيحجة ب تابهكما يف  أن مزالت أنه مع ،)رمحه اهللا( ىنيلكمثله يف ال

  

  ))فروع الرتاع يف متاع البيت((

  : ت فروعيمث يف مسألة الرتاع يف متاع الب

 نيميثبوت الى ل عليوال دل،  رأساًنيمير الكة عن ذي املسألة خالن أخبارإ( :قال يف املستند: األول

تعرض هلا يومن مل ، ثبواى ق عل االتفاصحابظاهر األ إالّ أن ،هيعلى من ادعى  علنيميومات العمإالّ 

  . ملخصاًى انته )قدم قوله فقطيان من يون املقام مقام بكجل منا هو ألإف

  . ما تقدم مجلة منهاك نيمير الكذي الرتاع مل أخبار من ريثك ويف ،رهكما ذك األمر: أقول

خلو ى ولذا ادع، ر هذ اخلربكذين املستند مل كل، نيمير الك الدعائم ذقد عرفت يف خرب نعم

  . خباراأل

ذا إو، األولقدم قول  ،يل علم له أوأال : اآلخروقال  يل،هذا املتاع : نيلو قال أحد الزوج: الثاين

 ملورثه  أنهعلمي ان وارثاً الك إذا ما ـ كاآلخر إىل ذا وجهإو، العلمى املدعي حلف عل إىل وجه احللف

  . العلمينفى حلف عل ـ لطرفهأو 

  . لقاعدة العدل، نينهما نصفيقسم ب، ناياملتاع أل أن نعلم  النيال الزوجك: ولو قال

ون طريف ك ني ب،ها بالقاعدة العامةيعمل في أن بجي نيون مسألة الزوجكفرق بعد  ال: الثالث

 ريغ أو، أب وابن أو ، لرجلنيزوجت أو ،دة يف دار واحنيختاألكمها ريغ أو ،الرتاع يف املتاع الزوجان

  .كذل

ن يوأبو، هيوولدوأب ، هيزوج وزوجتك ،طرافأ أو ني طرفنيون الرتاع بك فرق يف ما الك

  .  للقواعد العامةكل ذلك، ك ذلريغ إىل ،ت واحديشون يف بيعين يوأوالدمها الذ



٣١٠

 اآلخرووارث الطرف  أو ،خراآل والطرف ني أحد الطرفنيون الرتاع بيك أن نيفرق ب ال أنه ماك

  .  للقواعد العامةكوذل، همايوارثأو 

د يف يد الوحيلان ذا اكنه إيث  حب،نيوت الدار حتت تصرف أحد الزوجيان بعض بكلو : الرابع

  .د آخريئاً يف يشى بل يف مسألة من ادع، ن داخال يف مسألة املقاميك مل ،كذل

  .د سواهي ده اليقفله ب يحدمها املقفل الذأان يف صندوق ك إذا ذاكو

 إىل ضافةباإل، شيء منه فهو لهى عل ومن استوىل: ونسييف موثقة  )عليه السالم(ه قول يدل عليو

  . هري املستند وغكر ذلكوقد ذ، القواعد العامة

وال ، ةيالسوى د عليما ذو أفالظاهر  ى،خرأ كه هذا تارة وتليش فيعياً ي أدوارتيان البك إذا أما

، ةيعاش الزوج سنة مث تزوج ثان مثالً، لةيانت املدة طوك إالّ إذا ديشاً هو ذو اليع املؤخر أن الحظي

بته يهذه الدار بعد غى د عليعد الزوج ذا الي عنه مبا ال األوىلوقد خلت دار الزوجة ، وعاش معها سنة

  .نئذيد حيالزوجة هي ذات ال أن ن الظاهرإف، عنها سنة

  . ماًكان االستصحاب حمك كولو ش، عرفد الي ذي النيواملرجع يف تع

املتاع  أن فالظاهر، سكبالع أو فيالضكاناً يأيت أحي والزوج ،ت للزوجةيان البك إذا :اخلامس

 ذا كجتعل ذل ة اليالتسم إذ ،زوجة أو زوجاً يمس وإن فاًيون ضيك اآلخرأما ، ديذو  ألنه ،لصاحب الدار

  . دي

 ن الين املرتادإف، نهم وحمالمكياكرتادون دين يوالذ، امهريم البقال والعطار وغكح علميومنه 

 يف نيالزوجكانا كها يد عليان هلما ك فإذا، ها سائق وصانعهيارة فيانت سكلو  أنه ماك، دي ونون ذايك

 وسائق الطائرة م ربان الباخرةك حكذلكو، فيالضك اآلخران كحدمها ان ألك وإن ،احلكم املذكور

  . همريوغ

  ون التداعي يف متام متاع يك أن ني املتقدمة بحكام األق يففر ال: السادس



٣١١

ون حال يكبل ، ة للمتاعيوال خصوص، دلة األطالق إلكوذل، به املستند فىتأما ك بعضه أو تيالب

ن أب شجار حال األكذلكبل و، هاريبقار والدجاجات وغغنام واألاألكوانات اليت يف الدار ياملتاع احل

  . ا غرستهاأ بكلغرسها وت أنه هذاى ادع

 املتاعكوان والنبات ياحلن إ منا قلناإو، بل هي منه عرفاً، تيات فهي مثل متاع البيأما املزهر

 بجي أنه وقد تقدم، قوالسائر األى ات عليوللمناط املستفاد من الروا، األولالقول ى  علدلة األطالقإل

غرس النخل  أنه الزوجى ا منذ زمان وادعهيانت الدار للمرأة وهي فك فإذا ،ذب االدعاءكعلم ي الأن 

  . مثلة من األك ذلريغ إىل ،قبل قولهياملرأة مل ى  من زمان عقده علأكثرالذي عمره 

، ومنهم املستند ما صرح به مجلة من الفقهاءك ،م جار يف الدائمة واملتعةكاحل أن قد تقدم: السابع

 القول الذي الى بناًء عل  حىت،صيجب التخصوي ال) طلقها: (ات املتقدمة من لفظيوما يف بعض الروا

  . القواعد العامة إىل رجعي

   .يل به فهو بدويقن إ  واالنصراف،هاريونس وغيموثقة ك ،خراألات ي بعض الرواطالقإل: أوالً

  .الطالق من باب املورد حسب الفهم العريف ألن :اًيوثان

عاشران يانا ك إذا املزوجة واملزين ا نيبل قد تقدم عدم الفرق ب، للمناط املقطوع به: وثالثاً

  . كملثل ذل م حسب القواعد العامة الشاملة حىتكاحل ألن ،فاركما هو املتعارف يف بالد الك، نيالزوجك

 نيم بكحي أن يسالمم اإلك اختار احلا،ني املسلمري العامة وغنيحصل مثل هذا الرتاع ب إذا :الثامن

نزل أا مبنهم يم بكاحن أو بقاعدة سالمحسب اإلى عل أو ،ملزاهم بقاعدة اإليحسب رأى فار علكال

   يفكل ذليرنا تفصكوقد ذ، )١(اهللا

                                                

  . ٤٩ية اآل: رة املائدةسو )١(



٣١٢

  .  املوألفريغ إىل  بالنسبةكاملوالف له ذل أن ماك، انك مريغ 

مها  بل قال اآلخرر كنأ و،بعض املتاعى داً مستقلة عليله  أن نيأحد الزوجى لو ادع: التاسع

 لكدعي الي األولن يكمل ن إ نيان املبحث من تنازع الزوجك وإالّ ،فهو األولثبت أن إف، انكمشتر

  .  املسألةكدخل يف تل الّإو،  البعضاآلخرو

ترتب يتص به فال خيان مما كن إف، بعض املتاعى د املستقلة عليحدمها الأى لو ادع(: قال يف املستند

 كاملشتر أو ،اآلخرا يف املختص بولو ادعاه، د وعدمهيمه مع ثبوت الكالتنازع الحتاد حى مثرة عل

ل كن نإف، اآلخرحالف إفله  وإالّ ثبتها قدم قولهأن إف، ثباتد اإليال يمدعى فعل، كيف ذل ترافعان أوالي

ه يعل ستويلي ت الذي اليم متاع البكحى م مبقتضكحيد املستقلة ويال يحلف بنف وإن ،مهكه حيفعل

   .ىانته )١()حدمهاأ

 اآلخر يدعي إالّ أن ،ان لهك ثباتن من اإلكومت شبهأما  أو ورثه أو تراهاش أنه حدمهاأى ولو ادع

  .ك ذلإثباتن من كتميو، أعطاه له أو هيه فكشر هأن

 يف بعض كالم يف ذلكفقد تقدم ال، د الحقهيخر  ولآل،كمل أو ديحدمها سبق ان ألكأما لو 

  .  خالفهنيتب ي السابق حىتكم بامللكحلاى دل عليات هذه املسألة ما يوقد تقدم يف روا، املسائل السابقة

، حد جموزاتهأفسخت هي ب أو ،احهاكفسخ ن أو ون املرأة قد طلقتكت أن نيفرق ب ال: العاشر

 حسب القواعد كل ذلك، نيمؤتلف أو ناشزة أو انت يف حبالة الرجل ناشزاًك أو ،تنازعاني كوبعد ذل

  . املقامأدلةمناط بعض  أو طالق وإل،العامة

خرج الرجل عن دارها وبعد عشر سنوات  أو ،ك وبعد عشر سنوات ادعت ذلطلقت مثالً  إذاأما

   والداخل ،ركفاملقام من باب املدعي واملن، كذلى ادع

                                                

.٣٨٢ ص١٧ج: مستند الشيعة )١(



٣١٣

  . اتيقوال والرواحسب سائر األ أو سواء قلنا يف املسألة بالقواعد العامة، من املسألة واخلارج ال

فالالزم نقل الرتاع ، حدمها خارجأ أو شان معاًيعيما إ أي ،ن اختلفا يف هذا املقامإهذا فى وعل

  . تيأثاث البى ون الرتاع يف االختالف عليكته يمث بعد تصف،  يف هذا املقامأوالً

ثاث  أهلهما الدار واألأيه إذا ماك، هيحدمها علد أليت وال يمتاع البيف لو تنازعا : عشر ياحلاد

  . لعامة عمل حسب القواعد ا،ها بعديشا فيعيومل 

 ،هماياملتاع أل أن ف يفيمث تنازع صاحب الفندق والض، فاً يف فندقي ضإنسانلو نزل : الثاين عشر

 ا إذمنا هوإف فيف واملضيم الضكوما تقدم من ح، املتاعى دمها علي الستواء ، التنازعنيعمل حسب قوان

  . فيد عرفاً دون الضي عد صاحب احملل ذا

م متاع كانت حبك ،بوانها األيصغار املوجودة يف الدار لو تنازع فطفال المالبس األ: الثالث عشر

مها ريلغ أو بل، هلما حدمها أوون الولد أليك أن ني وال ب،بنتاً أو ون ولداًيك أن ني فرق بريمن غ، الدار

  . للقواعد العامةكوذل، اللقطةك

ل أطراف كن الاك وإالّ ،لهد دوما قدم قوي ن عد ذاإف، اً فدخل طرفاً للرتاعريبكان الولد كولو 

  . الرتاع وعمل بالقواعد العامة

، همايها من املتاع أليف ما أن بها يفكسائقها ورا أو ،ارة وسائقهاي السكلو تنازع مال: الرابع عشر

رنا بعض كوقد ذ، عمل حسب القواعد العامة للتنازع وإالّ ،ه قدم قولهيد علي حدمها ذاأعد يان كن إف

  . واهللا العامل، م الفائدةي استطراداً لتتمالفروع يف املقام

  



٣١٤

  

  ))القرعة ومواردها((

ر مجلة كنذ، خراألبعض املوارد  أيتيما ك، م بالقرعةكة احلريثكقد تقدم يف موارد  ):٣٢ مسألة(

  . الواردة يف املقامخبارمن األ

قرع يف هد إىل طلقيالسهم الذي  أن وأصله، ان اشتقاقها من القرع يف مقابل القلعكوقد 

 بيمن له نص يسامأا هيتبون عليك ف،نصبةاأل خراجإجل ستعملون السهام أليانوا كم حيث إ و،اهلدف

ان من كمر معنوي فأل أو ، بالقرعةكعن ذل عرب ،ذاكبان وهينص أو بيمن له نص يأسام أو ،الأو 

  .وجوه احملتملة من الك ذلريغ إىل ،بةيب له باخلينص قرع من ال أو ،هيب عليرع النصقخرج امسه 

  . والعقلمجاعتاب والسنة واإلك ال:م القرعةكحى وقد دل عل

  . )١(﴾م أَيهم يكْفُلُ مريمِإذْ يلْقُونَ أَقْالمه﴿: فقد قال سبحانه

  . )٢(نيِضح املدن ِمانَكَ فَماهسفَ: وقال

  . ها يف اجلملةيه في فإشكال ال مجاعواإل

 أن ن حىتاآل إىل ةي وهي جار،ون ا يف موارد اجلهل والشبهةكتمسيعقالء زل الي فلم أما العقل

 ،رجخيأخذ حسب ما يو، ل واحد منهم عشرة كيعطي واً مبائة مثالًريشترون بعيانوا ك ينياجلاهل

وقد  رج واحدخي فقد ،حدهمأرجون أحدها باسم خيعشرة مث  إىل )ثالثة( و)سهمان( و)سهم (تبونيكف

  .سر من خرج بامسه السهمخي أو بحري ف،نهمايرج ما بخيرج عشرة وقد خي

  . ح مشروعيوقسماً منها صح، قسماً من القرعة قمار باطل أن ىفخيوال 

م يما ورد يف تقسك، راد به القماري )٣(﴾تستقِْسموا ِبالْأَزالِمأن و﴿ :ةكة املباريوما ورد يف اآل

 كنقض ذليس ي فل،اًكان شرك عند هبل ك للفعل والتراقتراعهم أن ماك، اجلزور ا قماراً ينياجلاهل

  فراجع ، ة واالستخارةين القرعة الشرعيمواز

                                                

  . ٤٤ية اآل: ل عمرانآسورة  )١(

  . ١٤١اآلية : الصافاتسورة  )٢(

  . ٣ية اآل: سورة املائدة )٣(



٣١٥

  . نياألمرل يخ يف تفصي والتوارريالتفاس

نه أزالم بة األي آريي عنه يف تفسكما حك ،)رمحه اهللا( لييردبالم األكوجه النظر يف علم يومنه 

  .اًإطالقزالم م باألي التقسني االستخارة وبنيربط ب ال إذ ، االستخارة املشهورةميفهم منها حتري

ن الطوسي ي الدريخ نصيما فعله الشك ،جل احلقان ألك إالّ إذا  مشروعريال يف القرعة غيواالحت

  . الغرق يف قصة مشهورةى شرفت علأنة اليت يهود يف السفيبال

 طالقإل، ن له واقعيك مل وإن يبل جتر، ون للقرعة واقع معلوميك أن شترطي ال أنه والظاهر

اهللا سبحانه جمهول  ون واقع معلوم عنديك أن فقول بعضهم باشتراط، كل العقل يف ذليودل، اتيالروا

قة ين واقع معلوم فال شيء يف احلقيكمل  إذا نهأ له بكمتس وإن ، ظاهر الوجهريغ، تصح القرعة عندنا حىت

شمل اهول يلها ي دلإطالقبل ، طلبيواقع شيء ون يف اليك أن لزومى ل عليدل النه إ هيوف، طلب يحىت

  . ظاهراً وواقعاً

 أو ،ات الواردة يف املقام عموماًير مجلة من الرواكمنا املقصود هنا ذإو، ةريثكمسائل القرعة مث إن 

  . خصوصاً

  

  ))روايات القرعة العامة((

 إىل ع قوم ففوضوا أمرهمما تناز:  قال،)عليه السالم(دق اعن الص، هيما رواه الفق :األوىلفمن 

س اهللا يأل، اهللا إىل األمرفوض  إذا عدل من القرعةأة يقضأي  :وقال، خرج سهم احلق إالّ اهللا عزوجل

  . )٢()١(﴾فَساهم فَكانَ ِمن الْمدحضني﴿ :قولي

 ،)عليه السالم(  أبا عبد اهللاناأصحابسأل بعض :  قال،عن منصور بن حازم، هري احملاسن وغىورو

 إذا ة أعدل من القرعةيي قضأف:  مث قال،هذه خترج يف القرعة: )عليه السالم(فقال  ،عن مسألة

  س يأل، اهللا عزوجل إىل فوضوا أمرهم

                                                

. ١٤١: سورة الصافات )١(

. ١٣ حمكيفية احلك ١٣ الباب ١٩٠ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(



٣١٦

  . )٢()١(﴾الْمدحضني فَساهم فَكانَ ِمن﴿: قولياهللا 

م أوجبوا إ ):مهم الساليعل( عبد اهللاوأيب ، وأيب جعفر، ني املؤمنريعن أم، سالموعن دعائم اإل

  . )٣(لكشأما يم بالقرعة فكاحل

عليه (اً يعلن إ :قولي )عليه السالم(جعفر  أبا مسعت:  قال،ميالرح عن عبد، ديخ املفيوعن الش

مث قال ، صابأساهم فيعين ه ي رجم ف،ه سنةيتاب ومل جتر فكه ي فئجيمل  ه أمريورد عل إذا انك )السالم

  . )٤( من املعضالتكم وتليالرح ا عبدي: )عليه السالم(

  

  ))كيف تصيب القرعة الواقع((

ى م من باب رضكحت إمنا القرعة إذ ،صابة القرعة للواقع من املعضالتإن أ لعل املراد باملعضالت

خبالف ، هناقتإوجب عدم ي األمرمضي املتردد يف حيث إن  ،تردديع نفسي ملن ي وهي تشج، انيالطرف

 من كولعل ذل، خبالف املطمئن اًيهدف هدفاً قطعي املتردد ال إذ ،شأ برباطة جاًي ماضنسانان اإلك إذا ما

فعله  أو مره لألكة باالستشارة فترينح ناحيمل  إذا نسانن اإلإف، نينيعروفة عند املتدأسرار االستخارة امل

 تطمئن كوبذل، طرف حصل له اجلزم بالصالح يف هذا الطرفى عل  استخار وبىنفإذا، ون بتردديك

  . ةيالراحة النفس إىل ضافةباإل تقانوجب اإلي ك وذل،ناني باطماألمردخل يف ينفسه ف

طبق ى مه علكولعل اهللا سبحانه جعل ح، ظهر وجهه للعقالءي صابة القرعة للواقع فمما الإأما 

 الواقع حسب القواعد نيتع  فهي ال،وحةكة املنيطبق طهارة املاء وحلى مه علكما جعل حك، القرعة

  . داًي واقعاً جدنيبل تع، خراأل

                                                

.١٤١: سورة الصافات )١(

. ١٧ حمكيفية احلك ١٣ الباب ١٨ ج: الشيعةوسائل )٢(

  . ١ح ١١ الباب ٢٠٠ ص٣ ج: الوسائلكمستدر )٣(

  . ١٤ ح١١ الباب ٢٠١ ص٣ ج: الوسائلكمستدر )٤(



٣١٧

القرعة فخرجت باسم عمرو  إىل  ووصلت النوبةد واقعاًيانت لزكتنازع اثنان يف زوجة و إذا مثالً

ادها جيإصابة القرعة الواقع إفاملراد ب، ة املرأة للرجلياح املوجب حللكالنكانت ك ف،جددت القرعة واقعاً

  .داًيدث واقعاً جدحي مما  وحنوهال ضررمثل  ون حال القرعةك وت،واقعاً

قرع يزل موارد ما علم منذ األياهللا  أن من املعضالت: )عليه السالم(قوله  أن داًيتمل بعحيو

 ل مواردها الكب الواقع يف يفالقرعة تص،  املرادكب القرعة يف تليصتث يون حبكدارة الإ وجعل نساناإل

  .داًياً جديا حتدث واقعاً ثانوأ

ما هلما أ مع ،ما بسبب املعاصيأسوف وكاخلسوف وال إىل ال بالنسبةقيما ك كون ذليكو

 األرضفصل  أو ،سوفكحدث اليالذنب ف أو أسباب خاصة من تقارن الشمس والقمر يف عقدة الرأس

 كعرف ذليو، حدث اخلسوفيفى خراأل يف العقدة اآلخر ونيالعقدتى حدإان أحدمها يف ك إذا نهمايب

 األولوم ياهللا سبحانه علم من ال أن يثرة املعاصكما عالمة أ ن معىنإ ف،نتقاإ بكل مرتبط بالفلك

فجعل  ،ة ظلمةين املعصإف ،نيخاصة ترتبط بالظلمة اليت تظهر بسبب اخلسوف أوقات حدوث معاص

  . وقات األكطابق خسوفهما لتليث يوين هلما حبكال ريالس

بالغذاء يف  أيتي بأن ك مث أمرت خادم، يف أوقات خاصةكدار إىل ديعلمت مبجيء ز إذا كنأما ك

  . دي بأوقات جميء زكنهما علميمنا جعل الربط بإد ويان بالغذاء مرتبط مبجيء زيتن اإلإف، وقات األكتل

الرقعة املطابقة للواقع  إىل دي نفسي خارجي يف وصول الريون للواقع تأثيك أن  احتمال ثالثكوهنا

ما مل نعلم قبل ك،  ووجه االرتباطري التأثك ذلعلم حنن بعدمل ن وإن ، للرقعةنسانعند استخراج اإل

شف هذا يكف كين اآل إىل ال نعلمه  ماكبل ذل، جرام مبعرفة ارملب اإلكثة ربط يتشافات احلدكاال

  النوع 



٣١٨

 ك ذلريغ إىل ،لب هلا يف وقت آخرك معرفة النية يف وقت وبمي جرنيوأي ربط ب، لب ارمكمن ال

  . ثيشفها العلم احلدكنعرفها  ل الي علل ومعالنية بياخلفمن االرتباطات 

  ).ه الصالة والسالميعل(ره كما ذك،  من املعضالتاألمرف، انكف كيو

  

  ))روايات القرعة اخلاصة((

  . اتية من الرواريبك وهي مجلة ،ات اخلاصةيها من القواعد العامة اليت تأيت يف ضمن الرواريغإىل 

امرأة ى  علكوقع احلر والعبد واملشرإذا  : قال،)عليه السالم(  عبد اهللا أيبعن، مثل ما عن احلليب

  . )١(قرعيلذي لان الولد كنهم وييف طهر واحد وادعوا الولد أقرع ب

  .والظاهر أن املراد إذا مل يكن فراش أو حنو ذلك، وإالّ فالولد للفراش وللعاهر احلجر

 كأول مملو: يف رجل قال، )عليه السالم( بد اهللا أيب ععن، عاًيم بن عمر مجيبراهإابة ويوعن س

عليه (قال ، عتقأفمن أصابه القرعة ، نهميقرع بي: )عليه السالم(قال ،  فورث ثالثة،ه فهو حركأمل

  . )٢(والقرعة سنة: )السالم

قال  ،بعتق ثلثهم يوصيون فكون له اململويكيف الرجل ، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن حممد

  . )٣(نهميسهم بي )عليه السالم( علي انك: )عليه السالم(

،  هي حقىبل: فقال زرارة، س حقاًيلأ، ما تقول يف املسامهة: ار لزرارةيقال الط: ل قاليوعن مج

   ،رج سهم احملقخي أنه س قد ورديأل: اريفقال الط

                                                

  . ١ حمكيفية احلك ١٣ الباب ١٨٧ ص١٨ ج:الوسائل )١(

  . ٢ حمكيفية احلك ١٣ الباب ١٨٧ ص١٨ ج:الوسائل )٢(

  . ٣ حمكيفية احلك ١٣الباب  ١٨٧ص ١٨ ج:الوسائل )٣(



٣١٩

 :فقال له زرارة ،ذا هوكنظر هنه فيئاً مث نساهم علينت شأنا وأ يدعأ فتعال حىت: قال ى،بل: قال

ى  فأما عل،خرج سهم احملق إالّ اهللا مث اقترعوا إىل س من قوم فوضوا أمرهمينه لأث بيجاء احلدإمنا 

س هلما من يا ما لي ادعينيعاً مدعيانا مجكن إ تيرأأ: اري فقال الط،التجاربى وضع عليالتجارب فلم 

س هلما يل ا مايانا ادعكن إف، حي معه سهم مب جعلكذلكان ك إذا : فقال زرارة،حدمهاأرج سهم خين يأ

  . )١(حيخرج سهم املب

ن من يك مل نيانا مبطلكتمل وحيمل  إذا أما، احتمل بطالما إذا ان يف ماك إمنا جواب زرارة: أقول

  .  باطالًاآلخرحدمها حقاً وأان كموضوع القرعة ما  إذ ،س يف موضعهاي فاقتراعهم ل،موضوع القرعة

المها حقاً كان ك أو ،المها حقاً يف بعض املدعيكان كس من موضوع القرعة ما يله  أنعلميومنه 

وقد ،  فاقترعا،له دون هذاكيين وإ:  وقال فالن،د دون فالنيل زكيو ينأهذا ى ادع إذا ماك، امالًك

  . موضوعها أنه زعما وإن س من موضوع القرعةيل فإنه ،الًكيهما ويلك أن ان الواقعك

بعث رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، ناأصحابعن بعض ، ديوعن عاصم بن مح

، يكورد عل عجب ماأب حدثين:  قدمنيفقال له ح، منيال إىل )عليه السالم(اً ي عل)صلى اهللا عليه وآله(

 ،عهم يف طهر واحديها مجأة فوطيعوا جاريقوم قد تبا  أتاين)صلى اهللا عليه وآله(ا رسول اهللا ي: فقال

 ،بهمينهم فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيسهمت بأ ف،هيدعيلهم كه يفولدت غالماً فاحتجوا ف

   س من قوم تنازعوا مث فوضوا أمرهميل: )صلى اهللا عليه وآله(فقال رسول اهللا 

                                                

  . ٤ حمكيفية احلك ١٣ الباب ١٨ ج:الوسائل )١(



٣٢٠

  . )١(ج سهم احملقخر الّإاهللا إىل 

  . )٢(س من قوم تقارعوايل: قال إالّ أنه ، حنوه)عليه السالم(جعفر  أيب عن، ريبص أيب وعن

عليه (  أبو عبد اهللافقال له، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاىفة عليحن أبو دخل:  قال،وعن املختار

 فلم ، لصاحبهك مملواآلخرحدمها حر وأان يمنهم صب يقوم فبقى ت سقط عليما تقول يف ب: )السالم

: )عليه السالم(  أبو عبد اهللافقال، هذاعتق نصف هذا ونصف ي: فهيحن أبو فقال ،عرف احلر من العبدي

هلذا عل موىلجيعتق هذا وي و،صابته القرعة فهو احلرأنهما فمن يقرع بينه ك ولكذلكس يل)٣( .  

 )عليه السالم( ني املؤمنريأمى قض:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، خربهأعمن ، زيوعن حر

عليه ( ني املؤمنريفأسهم أم، ك مملواآلخرو حدمها حرأان يصب يهم دارهم وبقيمن يف قوم ادمت عليبال

  . )٤(اآلخرعتق أحدمها فجعل له املال وأى نهما فخرج السهم علي ب)السالم

  . )٥(ماملإل الّإون كت القرعة ال:  قال)هما السالميعل(حدمها أعن ، رهكعمن ذ، وعن محاد

ما ك، العام أو ومن نائبه اخلاص أعم منه) ه السالمعلي( اإلمامواملراد ب، املراد يف باب القضاء: أقول

  . دلةستفاد من جمموع األي

                                                

  . ٥ حمكيفية احلك ١٣ الباب ١٨ ج:الوسائل )١(

  . ١١ ح٥٤ ص٣ ج:الفقيه )٢(

  . ٧ حمكيفية احلك ١٣ الباب ١٨ ج:الوسائل )٣(

  . ٨ ح١٨٩ ص١٨ ج:الوسائل )٤(

  . ١٤ ح١٨٩ ص١٨ ج:الوسائل )٥(



٣٢١

 ك مات وتر)عليه السالم(جعفر أبا ن إ : قال،)عليه السالم(خ يعن الش، وعن حممد بن مروان

  . )١(عتقت الثلثأنهم فيبعتق ثلثهم فأقرعت بى اً وأوصك مملونيست

ه يل جمهول ففك: فقال يل ، عن شيء)عليه السالم(ن احلس أبا سألت:  قال،مكيوعن حممد بن ح

  . )٢(ئس مبخطيم اهللا به فلكلما حك: قال ،بي وتصئالقرعة ختطن إ :قلت له، القرعة

 بنت عمران وهو قول ميه مريأول من سوهم عل:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، زيوعن حر

ونس ي مث استهموا يف ، والسهام ستةميفل مريك هميأقالمهم ألقون ي إذ همينت لدكوما اهللا عزوجل 

: قال، ونس ثالث مراتى ينة يف اللجة فاستهموا فوقع عليب مع القوم فوقفت السفك ملا ر)عليه السالم(

 نياملطلب تسعة بن ان عند عبدكمث ، نفسهى  احلوت فاتح فاه فرمفإذا، نةيصدر السف إىل ونسى يفمض

ورسول اهللا ، ذحبهي أن قدرين يك مل عبد اهللا فلما ولد ،ذحبهي أن الماًرزقه اهللا غن إ فنذر يف العاشر

ى  فخرجت السهام علعبد اهللاى ها وعليبل فساهم عل فجاء بعشر من األ، يف صلبه)صلى اهللا عليه وآله(

 خرجت ةخرجت مائ إذ فلما، د عشراًيزي وعبد اهللاى  فلم تزل السهام خترج عل، فزاد عشراً،عبد اهللا

: فقال، بلاإلى عاد السهام ثالثاً فخرجت علأنصفت ريب فأما : املطلب فقال عبد، بلاإلى  علالسهام

   .)٣(فنحرها يريب قد رض أن ن علمتاآل

ة يف يثالث جار أو  رجالنأذا وطإ : قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، بن عمارة يوعن معاو

  فمن قرع ، نهميب قرع الوايلأعاً يطهر واحد فولدت فادعوه مج

                                                

. ١٠ ح١٨٩ ص١٨ ج:الوسائل )١(

  . ١١ ح١٨٩ ص١٨ ج:الوسائل )٢(

  . ١٢ ح١٨٩ ص١٨ ج:الوسائل )٣(



٣٢٢

ة فجاء رجل يرجل جارى ن اشترإف:  قالةيصاحب اجلارى مة الولد عليرد قي و،ان الولد ولدهك

  . )١(متهيان له ولدها بقكه وية عليرد اجلار ي،وقد ولدت من املشتر فاستحقها

 فورث ،ه فهو حركملأ كأول مملو: يف رجل قال، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن احلليب

  . )٢(عتق الذي خرج سهمهينهم ويقرع بي:  قال،عاًيعة مجسب

 يوصيان فكون له اململويكعن رجل  )عليه السالم(جعفر  أبا سألت:  قال،وعن حممد بن مسلم

  . )٣(نهميسهم بي )عليه السالم(علي ان ك: )عليه السالم(قال  ،بعتق ثلثهم

عليهم ( بنائهأبائه وآه من ريعن غو، )هما السالميعل(بن جعفر ى احلسن موس أيب عن وروي

 :فقلت له، ه القرعةيل جمهول ففك: )هم السالميعل(من قوهلم  ،ةيخ يف النهايما رواه الشى عل) السالم

  . )٤(ئس مبخطيم اهللا به فلكلما حك :فقال ،بي وتصئالقرعة ختطن إ

بسم اهللا : (تبيكسامهة يف امل ):هما السالميعل(حدمها أعن ، املقدام أيب تاب عمرو ابنكوعن 

 نيم بكنت حتأ، مي الرمحن الرح،ب والشهادةيعامل الغ، األرضوات وااللهم فاطر السم، ميالرمحن الرح

خترج ن أ و،حممد وآل حممدى تصلي عل أن  حبق حممد وآل حممدكأسأل، تلفونخيه يانوا فكما ي فكعباد

   يمرأ عاجل يف ي،مرأوعاقبة  آخريت ويايين ودني يف دني السهمرييل خ

                                                

. ١٤ حمكيفية احلك ١٣الباب  ١٨٩ ص١٨ ج:الوسائل )١(

  . ١٥ حمكيفية احلك ١٣ الباب ١٩٠ ص١٨ ج:الوسائل )٢(

  . ١٦ حمكيفية احلك ١٣ الباب ١٩١ ص١٨ ج:الوسائل )٣(

  . ١٨ حمكيفية احلك ١٣ الباب ١٩١ ص١٨ ج:الوسائل )٤(



٣٢٣

مث ) حممد وآلهى اهللا على باهللا وصل إالّ قوة ال، ما شاء اهللا، ريل شيء قدى ك علكنإ، وآجله

فمن  ،وال ختالف هيا خرجت عملت علميل السهام فأي مث جتون الثالثة عقالًك وتنيد يف الرقعتيتب ما تركت

  . )١(ت بهيخرج العقل رم وإن ،صنع لهيخالف مل 

قرأ احلمد عشر ي اهللا فلريستخي أن من أراد: قال، )عليه السالم(عن الصادق ، رخطاوعن أمان األ

 حبسن كريستشأو، مور بعواقب األك لعلمكريستخأين إاللهم : (قوليمث ،  عشر مراتهنزلناأنا إو، مرات

ه وحفت يوبواد عجازهأة كطت بالربيمري هذا مما قد نأان كن إ اللهم،  يف املأمون واحملذوركب ظين

 ،تمرئمر فاأما إا اهللا ي ،امه سروراًيأوتعض ، ة ترد شحومه ذلوالًريه خبييل ف فخر، هياليامه وليأرامة كبال

 أو ىفاً من احلصكأخذ ي مث ،ثالث مرات) ةية يف عافري خكيل برمحت اللهم خر ي،نتهأف يما إو

  . )٢(كسبحت

:  قال،ونسيث ييف حد )سالمعليه ال(جعفر  أيب عن ،عن الثمايل، هرياشي يف تفسيوعن الع

ا ال ختطأانت ثالث مرات ك إذا السهام أن ت السنةر فج،هيفسامههم فوقعت السهام عل،ىلقأ فئ 

  .)٣(نفسه فالتقمه احلوت

  . تبك يف خمتلف الكورة يف الوسائل واملستدركات املذي من الرواك ذلريغإىل 

  

  ))من أحكام القرعة((

  .ات السابقةي لبعض الروا،انت أفضلك وإن ،صلقصد القربة لألإىل  حتتاج القرعة ال أن والظاهر

 وإن ،ةيدع األكة بعض تلءفضل قراان األك وإن ،الدعاء إىل هاياج في عدم االحت أن األصلماك

  ه يلإد التوسل يفيل دعاء ك بكان الظاهر حتقق ذلك

                                                

  . ١٩ حمكيفية احلك ١٣الباب  ١٩١ ص١٨ ج:الوسائل )١(

  . ٢٠ حمكيفية احلك ١٣الباب  ١٩١ص ١٨ ج:الوسائل )٢(

  . ٤٦ ح١٣٦ ص٢ ج:تفسري العياشي )٣(



٣٢٤

تاب ك رناه يفكما ذك ، الدعاء للعارفإنشاء ملا ورد من جواز ،هئان من منشك وإن ،سبحانه

  .)١()ارةيالدعاء والز(

ومنها االستخارة ، ه بعض النصوص السابقةيما دل علك، ةي الشخصمورون يف األكوالقرعة قد ت

وجازت ، مراراً ون مرة الكها تيا فأوالظاهر ، ون يف املنازعاتكوقد ت، املشهورة مبختلف أقسامها

ز الذي يناف والتمياالستكنئذ يون حيك ألنه ،هاأخريى  علمكون احليكو، كالطرفان بذل يرض إذا مراراً

  . رنا جوازمها يف القضاءكذ

  . إالّ األولشملي ل اليالدل ألن ،راركالظاهر عدم صحة الت ة والنذر وما أشبهييف مثل الوص نعم

مر أل كالقرعة يف ن أ و،ليكم الكتارة احل رواك ذ)هم السالميعل(ئمة األ أن وقد عرفت مما تقدم

ها القرعة يف ي اليت جتري فحكاماأل أي ،ان القرعةيق جريمصادى خرأروا تارة ك وقد ذ،ل وما أشبهكمش

  .هارية وغيرث والعتق والوصمثل أبواب اإل، ل باب بابك

 أو ، يف البحر)عليه السالم(ونس يلقاء إ مثل ،ةيا خارجيقضاى ات ما تدل عليما جتد يف الرواك

  .ك ذلريغ إىل ،)ها السالميعل( ميفل مريكهم يأ مهم يف املاءقالأحبار والرهبان لقاء األإ

 وصلت إذا نياملتنازعا يمثل قضا، هيظهار احلق علإتوقف  إذا مايما فك، ون واجبةكوالقرعة قد ت

رجها خيهن يأ النساء نيالقرعة بك، ون مستحبةكوقد ت، ما تقدم يف بعض املسائل السابقةك ،القرعةإىل 

س يالسفر ل إىل خراج الزوجةإإذ  )صلى اهللا عليه وآله(فعله رسول اهللا يان ك ماك، معه يف السفر

  . بواجب

  ستفاد من يما كسوة واجبة ن األإف،  بواجبةتسيهنا ل سوةاأل أن علميومنه 

                                                

   . يف املقدمة٣ص: الدعاء والزيارة )١(



٣٢٥

 ،)١(ةكأمنن اهلليفال  وإالّ هيتأس متأس بنبيفل: )عليه السالم( علي ومن قول، ةميركة الياآل

لوجب االقتداء به  وإالّ ،س بواجبي ل)صلى اهللا عليه وآله(به رسول اهللا ى ن ما أتأعلم يمل  إذا ،مهاريوغ

  .  معلوم اخلالفك وذل)صلى اهللا عليه وآله(ا ى ل املستحبات واملباحات اليت أتكيف 

اقترع  إذا الشارع إىل نسبه إذا ع حمرميبل واالقتراع بنفسه تشر، القرعةى ثر علب األيرم ترتحيوقد 

  .خصوصاً أو رد به النص عموماًي مامل يف

ن يحد سفرأأراد  إذا ماين تصورها فكأما القرعة املباحة فلعل املم، روهةكقرعة م ال أنه والظاهر

وماً كحم أي القرعة ون الفرعيك أن نكمي ال أنه بي بتقر،ان أصل السفر مباحاًكنما ي ب،نهمايفاقترع ب

  .إشكاله يفن كل، أصل السفر أي ،األصلم خالف كحب

 خالق حسن األ،ريفق أو  غين،جاهل أو هل فالن عامل مثل، ةي اخلارجمورل األيأما االقتراع لتحص

ة يف واقعة جلهة يقض أنه الظاهر )عليه السالم(ى وما ورد يف قصة موس،  واردريغ أنه فالظاهر ،ئهيسأو 

  . خاصة

 أيب عبد عن، هأصحابن بعض ع ى،سيعن عثمان بن ع، يف نوادرهى سيمحد بن عأ حممد بن ىرو

م ني كأصحاببعض أن ) عليه السالم(ى موس إىل ىأوح  وتعاىلكاهللا تبارن إ : قال،)عليه السالم( اهللا

ا رب ي: )عليه السالم(فقال  :قال أن إىل عرفهأ خربين حىتأعرفه أال  رب اي :فقال،  فاحذرهيكعل

العشرة ى قع علين السهم إف، نهميمث تقرع ب،  عشرة عشرةكأصحابفرق : تعاىلقال اهللا  ،صنعأف كيو

، السهام تقرع قام أن  الرجلىفلما رأ: قال، هيقع علين السهم إف نهمي مث تفرقهم وتقرع ب،همياليت هو ف

  .)٢(ال واهللا ال أعود، كنا صاحبأا رسول اهللا يفقال 

   كذلى ل عليس دليل إذ ، مبثل القرعةكوز استخراج مثل ذلجي الفإنه 

                                                

  . ١٦١اخلطبة : ج البالغة )١(

  . ٥ حمكيفية احلك أبواب ١١ الباب ١٢٠٠ ص٣ ج: الوسائلكمستدر )٢(



٣٢٦

  . قال بصحة استصحاب الشرائع السابقةيفال ، وا يف واقعةك إىل  انصراف القصةبعد

 ما رية يف غء الرباإجراءبل الالزم ، ةية البدوييف الشبهات املوضوع يجتر القرعة ال أن ىفخي مث ال

حمترم  إنسان أنه احتمل إذا داًيظنه صيرمي الشبح الذي ي أن ادي فال حق للص،هميما ياط فيواالحت، همي

  .اط يف مثل هذه الشبهةيالالزم االحت ألن ،اًإنسانونه كان الظن يف طرف ك أو كش إذا ذاكو، بالقرعة

يف  إذ ، املقترنةريمجايل وغاملقترنة بالعلم اإل أي ،هايال قسمكة بيمكذا ال قرعة يف الشبهات احلكو

  .ملقرونةاط يف ايواالحت، ةية يف البدوء الرباإجراءة الالزم يمكالشبهات احل

 إىل األمرطراف الرتاع بعد وصول أمثل ، مجايلة املقرونة بالعلم اإليمنا حملها الشبهة املوضوعإو

  .ىما ورد يف النص والفتوك، وان موطوءين أحد أفراد احلأومثل العلم ب، القرعة

احلد  إذ ،لقتلمثل مورد ا، أيضاًمن الشبهة املقترنة بالعلم االمجايل مجلة من املوارد  ستثىنيان كوإن 

 إذا  القاتلينيوال حمل للقرعة لتع، اً منهمايقتل أيعمرواً مل  أو داً القاتليز أن  يفك شفإذا،  بالشبهةأدري

نهما من باب ية بيم الديبل الالزم تقس، منهما بالقرعة أي ة منيؤخذ الديما ال ك، ان القتل عمداًك

  .اتيتاب الدك رناه يفكما ذك، قاعدة العدل

ل كعطاء إه يب علجي ث اليح، لعمرو أو ديمطلوب لز أنه علميمل  إذا ماك، ةي املالمورألومثل ا

  ل ي لدلكوذل، لقاعدة العدل، نهمايفه بيبل الالزم تنص،  بالقرعةاألمرصل حيوال ، كاملال هلذا ولذا



٣٢٧

ال ضرر من الشرح تاب اخلمسك رناه يفكما ذك.  

ا أعلمت ب إذا ذاكو،  بالقرعةنيتع ا الإدعداً زوجته ف أو ن هنداًأعلم ب إذا ماكومثل الفروج 

  .عمرو أو ديزوجة ز

  .ن جنسيءناأحد اإل أن علم إذا ماك، ومثل الطهارة والنجاسة

 من ك ذلريغ إىل )ميتميقهما ويهري( ما ورد من كعدم جعل الشارع القرعة يف ذلى دل عليو

 )يالودع يدرمه(نه الشارع بالقرعة يف مثل يعيفرج مل ة من القتل واليواملال الذي هو أقل أمه، مثلةاأل

موال ف باألكي ف،ه قاعدة العدليفى جرأ بل ، نصفهاآلخرل الشيء وكحدمها أى لو ادع ومثل ما

  .ةرياخلط

  .  موارد االستثناءريمجايل يف غة املقترنة بالعلم اإليه القرعة هي الشبهة املوضوعيه فالذي فيوعل

تاب والسنة كد يف الجيمل إذا ) عليه السالم( اًيعل أن من )عليه السالم(فر جع أيب أما ما ورد عن

 أو تابكه يورد ف إالّ مكحس من يل إذ ،مكفاملراد به املوضوع ال احل، ما تقدمك ،)١(ساهم أي رجم

  .مك احلكالقاعدة اخلاصة بذل أو ةيلكحنو القاعدة الى سنة عل

 إذ ،ةيل القرعة الشبهة البدويشمل دلي فال ،مجايل اإلمث املراد باملوضوع خصوص املقترن بالعلم

  : اتيات والروايعة يف مجلة من اآليها يف الشرأحكامورد  أن لة بعدضست مبعية ليالشبهات البدو

ما  إالّ نعاممة األيم كحلت لأ ﴿و،)٣(﴾وأُِحلَّ لَكُم ما وراَء ذِلكُم﴿ ،)٢(ل شيء مطلقك: مثل

  ة يالرواك، ةيل شبهة بدوكشمل ي مما ك ذلريغ إىل ،)٤(م﴾يكعلى تلي

                                                

. ١٤ ح١١م باب كيفية احلكأبواب  ٢١٠ص ٣ ج: الوسائلكمستدر )١(

.٢٠ صفات القاضي ح١٢ الباب ٢٧ ص١٢ج: الوسائل )٢(

  . ٢٤اآلية : سورة النساء )٣(

. ١٠اآلية : سورة املائدة )٤(



٣٢٨

  .نيتميرك النيتياآلكيف موارد خاصة  أو ،األوىل

 حقوق نيمجايل بة اليت اقترنت بالعلم اإليه القرعة من الشبهة املوضوعي فرق يف ما جتري فريمن غ

  . أدلتهاطالقإل، حقوق الناس أو اهللا

 مثل ى،صار أحدمها حراماً من جهة أخر إذا ماكه وان املوطوء ومثليومما له واقع جمهول مثل احل

  . حنو املوطوءلكات شامل لطالقنة اإليل املوطوء ولو بقرياملستفاد من دل إذ ،ان نسل املوطوءكأن 

رجها بالقرعة خيث يح، دهيحد عبأعتق أ أو ،زوجاتهى حدإلو طلق  ما يف ماك، س له واقعيلأو 

  .  الفقهاءره مجلة منكما ذك، س له واقعيل أنه مع

سائر كم يف ظرف اجلهل كالقرعة حت إذ ،اً وجب العمل بالعلميترع وظهر اخلالف علمقلو امث إنه 

وان يما لو ذبح احلك، ثررتب األ أن ني فرق بري من غ،ث أخذ اجلهل ظرفاً هلايح، مارات والطرقاأل

منا إو، ون حالالًيكنئذ يح فإنه ،ثر بعدرتب األيمل  أو، جل حرقهأل  موطوءأنهالذي خرجت القرعة ب

  . نهيظهر املوطوء بع إذا القرعة إىل وال حاجة، ةي يف البقجمهوالً يبق إذا ص املوطوءيجل تشخاً أليقرع ثاني

القرعة ى نة عليبعد وضوح تقدم الب، القرعة بعدهاى نة علي فهل تقدم الب،نةيظهر املوطوء بالب إذا أما

 األمرما ظهر ي فإشكال وال جهل وال ،ل واهولكالقرعة يف املشذ  إ،األولالظاهر  ،أم ال، قبل االقتراع

قامت  إذا كذلك، واني املوطوء قبل ذبح احلينيتعى نة عليقامت الب إذا جمال لالقتراع ال أنه ماكف، نةيبالب

  . ون حالالًيكنئذ يحمه حفل ،وانيبعد ذبح احل

ات يما تقدم داللة مجلة من الرواك ،ةياشفكا القرعة هل ألن ،ال أصل، مارةأالقرعة  أن الظاهرمث إن 

 قد أخذ كالش إذ ، يف ما موضوعه جمهولاألصلوقد وضع ، ة لهياشفك ال األصلنما يب، ةياشفكالى عل

  . األصليف موضوع 



٣٢٩

  ؟ االستصحاب أصل أن القرعة معى عل يف مورده قدم االستصحابيفلماذا : قالي ال

ون كرفع موضوع القرعة الذي هو ياحلالة السابقة شفه عن كاالستصحاب ب ألن :قالينه أل

  . الًك ومشالشيء جمهوالً

سند الان كن إ نهأ بكذلى ل علكشأورمبا ، العمل إىل القرعة حباجة أن نهمياملشهور بمث إن 

 ،فال وجه للعمل ،نةيتأخرها عن البك ن هلا مرتبة متأخرةيكن مل أب ، واملورد للقرعةحاً واللفظ داالًيصح

  .فال حمل للقرعة ن الشرط موجوداًيك ملوإن 

ان عمل ك فإذا، جود املوردوها وهنت مع صحة سندها ويص فيثرة التخصكالقرعة لن إ :واجلواب

  .خرآل يلزم التماس دل الإ و، فجاز العمل،هاي موجوداً فكأصحاب نيخذ مبا اشتهر بان مناط ك

ات يف املقام يالرواى ومن أراد االطالع عل ،منه ذا القدر يتفك ن،ل جداًيالم يف القرعة طوكوال

  .نتهي والبحار وسفكالوسائل واملستدر إىل جعريفل

ون يصولواأل، هاريرث وغاح واإلكروا مسائلها يف أبواب القضاء والعتق والنكذالفقهاء  أن ماك

ب يف دها الطالجيما ك، بعضى  بعضها علميوتقد، صولواأل ماراتروا مسائل تعارض القرعة مع األكذ

  . واهللا سبحانه املستعان، نيتب املتأخركوسائر  )رمحه اهللا( خيرسائل الش

  



٣٣٠



٣٣١

  

  فصل 

  ثياملوارى يف دعو

  

  : ه مسائليوف

  

  ))الوارثنيدعوى إسالم ((

ى حدمها علأ إسالمتقدم ى  تصادقا علنيمات املسلم عن ابن لو(: قال يف الشرائع ):١ مسألة(

خاه أسلم قبل أ أن علمي ال أنه نهيميه مع إسالمى ل قول املتفق علفالقو، مثله اآلخرى وادع، بموت األ

  .ىانته) هيموت أب

ن إ ،له وارثان  مورثكون هنايك أن املهم إذ ،ره من باب املثال فقطكما ذ أن بعد وضوح: أقول

ورث  حال موته  مسلمري غاآلخرحدمها مسلماً وأان ك وإن ،المهاك حال املوت ورث نيانا مسلمك

مل ى خراألحدامها مسلمة وإت زوجاً وله زوجتان يان املكولو ، ه حال املوتإسالمى  املتفق علاملسلم

: للمسألة ثالث صور: قولن ،بعد موته أو سلمت قبل موتهأعلم هل ي

  . نيالمها جمهولكخ املوت يوتار سالمخ اإليون تاريك أن :األوىل

  . وت معلوماًخ امليوتار  جمهوالًسالمخ اإليون تاريك أن :ةيالثان

  . خ املوت جمهوالًيوتار  معلوماًسالمخ اإليون تاريكسها بأن كع: الثالثة

بعد  ما إىل الستصحاب عدم املوت، هإسالمى رث املختلف علإ يف إشكالأما يف الثالثة فال 

  .كالم يف ذلكتتمة ال أيتيوس، سالماإل

  ون القول يك فينياألولأما يف 



٣٣٢

  .ذاكوه نييف الزوج الثمن أو بعالر أو ،مثالً ل املالكث هو ريف، هإسالمى قول االبن املتفق عل

لف املتفق حي أن ن الالزمك ول،حال املوت  ـهيأي املختلف ف ـ اآلخر إسالم عدم صالة ألكوذل

 يكالشرعلم هل أسلم ي ال أنه ىعل أو ،ه حال موت املورثيكسلم شريمل  أن علمي أنه ىه علإسالمى عل

   .حال املوت أم ال

، كر ذلكنيوهذا ، ان مسلماً حال املوتك أنه يدعي سالم اإلكوكمش ألن ،ووجه حلفه واضح

ى ان علكنة ي بيكن للشريك مل فإذا، ركه منإسالمى فاملتفق عل، علم صدقهي ال أنه  أو،ذبهكعلم ينه أما بإ

  .ر احللفكاملن

 عدم املوت قبل صالةأ حال املوت معارضة بسالم عدم اإلأصالة األوىليف الصورة : قالي ال

  . سالماإل

ب حال وموت األ، سالمب حال اإلثبت موت األي ال سالم عدم املوت قبل اإلأصالة: قالينه أل

  . رثزان اإلي هو مسالماإل

حال موت  إىل اآلخر االبن إسالم عدم األصلن إف، ةيالثان  يف الصورةشكالعدم اإل علميومنه 

ه قبل املوت إسالمرث لالبن احملقق ل اإلكون يكو، رثفي يف عدم استحقاقه لإليك كوذل، باأل

  . رث اإلأدلة إطالقب

ل كشين قد كل(:  قالنيلتا الصورتك يف اآلخررث االبن إل يف عدم كشأن اجلواهر كهذا ول

 املعلوم اآلخر به عن نفس ىد تأخر نفس املدعيتف  الث تأخر احلاد أن أصالةىبناًء عل، بل والثاين األول

 يرث املقتضاإل ييف نف يفيك  الكوذل، به قبل موت األإسالمم بكعدم احل يقتضي كن ذلإف، هخيتار

 ىومن هنا لو اتفقا عل. ه عدم حتقق الشرطيف يف يك شرط حىتسالمفر مانع ال اإلكة واليله نفس الولد

، سالماإلصل  ألاآلخرشف اللثام بأن القول قول ك جزم يف اآلخر واختلفا يف ،زل مسلماًيحدمها مل أأن 

  ى لف علحينئذ ويث حريف



٣٣٣

  .ىانته )اآلخرر كنأو كل منهما ذلى كذا لو ادعكو، هإسالمسبق ين املوت مل أ

  : هيرد علين قد كل

فر عدم كال ألن ،فر مانعكال أو ، شرطسالماإل: قال ياً حىتيس أمراً وجوديفر لكن الأب: أوال

  .  شرطالمساإل أن علميومنه ، ون مانعاًيك والعدم ال، سالماإل

ظهر من يما  كي،الباقى بقيفر فكخرج منها معلوم ال، بهيب من قريرث للقر اإلن أصالةإ :اًيوثان

  .ةي بالعام يف الشبهة املصداقكمن التمس ألنه ، تامريغ ،المه املقتدمكشف اللثام يف ك

 شكالجواز اإلعدم ى ه بناًء عليالم املشهور وجكبأن (املشهور ى عل )رمحه اهللا( اينيشتل اآلكوأش

وعدم ، ون اعتبار االستصحاب من باب الظنكون من كثره األيما على وأما بناًء عل ،صول املثبتةاألى عل

 يف زمان سالم عدم اإل ألن أصالة،إشكاللو عن خي روه الكفما ذ، هاريصول املثبتة وغ األنيه بيالفرق ف

 ) فثبت حتققه بعدهسالم املوت قبل اإل عدم حتققأصالةتسلم من معارضة  ر اليالتقد هذاى املوت عل

   .ىانته

  .فتواهم هناى عل ال، كمبناهم هناى  علإشكالهذا ن إ :هيوف

ى  مقدم علكوذل،  بهقرار اإلكئاً ملي شكمن مل أن وهو، خرآ إشكالاملشهور بى رد عليوقد 

سلم أالزوج  أن سلمةفلو ادعت الزوجة امل، به قري أن كلمي سالم اإلكلمي اآلخراالبن حيث إن و، األصل

أسلم بعد  أنه ا ذا لو ادعت املزينكو،  لزم قبول قوله وصحة العقد،سلمت قبلهأبل : وقال، بعد العقد

 بل،  بالشبهاتأاحلدود تدر ألن ال ،القاعدة عدم قتلهى ان مقتضك ،سلمت قبل الزناأبل : وقال، الزنا

 . حجةكلميما يه فألن إقرار

  ين إ :قولي أن  أو،نسلمت اآلأين إ: افر سابقاًكالقول ي أن نيفرق ب أي مث



٣٣٤

  . هإسالمى ثار علب اآليالمه وترتك يف اعتبار ،سلمت قبل شهرأقد 

ن لالبن كمل ت إذا ه وحدهإسالمى رث لالبن املتفق علاإلى عطي إمنا املشهورى فعل، انكف كيو

 ميلقاعدة تقد، اآلخرنة االبن ينة قدم بيهما بيلكان لكذا إو،  يف قبول قولهإشكالفال  وإالّ ،نةي باآلخر

  . نة اخلارجيب

  : االحتماالت يف أصل املسألة ثالثة أن ظهري كوبذل

  . ما مل نستبعدهك، ل الصور الثالثةكهما يف يلكرث إ: األول

ما  ث قاليح، ل الصوركه يف إسالمى رث املختلف علإظهر من الشرائع من عدم يما : الثاين

علم  أو ،حدمهاأخ يعلم تاريومل  (ده اجلواهريولذا ق، لة بدون استثناء الصورة الثالثةرناه يف أول املسأكذ

   .)اآلخرب دون خ موت األيتار

منا إو، ينياألول نيه يف الصورتإسالمى رث املختلف علإه املشهور من عدم يلإما ذهب : الثالث

  . رث يف الصورة الثالثة فقطي

ن كل، هإسالمى رث للوارث املتفق علان متام اإلك اآلخربن رث االيمل  أنه إذا رناكا قد ذمث إن

 متام إثبات(: قال،  آخريف املسألة قوالً أن فهم منهي مما ،هذا هو املشهور أن اينيشتالم اآلكظهر من ي

وجه الحتمال  ال أنه مع، المهكآخر  إىل )ه مع املشهوريه زمان املوت احلق فإسالمى رث للمتفق علاإل

  . هإسالمى ون متام املال هلذا املتفق علكان الالزم كحدمها أحرم  ونيخو األني باألمر احنصر ملا إذ ،خرآ

ث يح،  نصفهااآلخرل الدار وكحدمها أى ادع  ما لوى املقام جمرإجراءاحتمال  أن ظهري ومما تقدم

  ، وللثاين ربعه ول ثالثة أرباع الدارلأل أن تقدم



٣٣٥

ه يتعارضان فيث يوح، اآلخرقع الرتاع يف النصف يول ولأل نصف الدار أن سلميالثاين حيث إن 

، هإسالمى رث للمتفق علنصف اإل أن سلمانين يخوال األك أن بي بتقركوذل، ل منهما نصفهكون ليك

  . تامري غ،لقاعدة العدل ل منهما نصف النصف الثاينكون ليك أن  فالالزم،تلفان يف النصف الثاينخيو

جمال  وجد االستصحاب اليث يرث حن يف اإلإف، وركنازع املذ التنيرث وب اإلنيفرق بإذ 

ر كني وأيضاًابنه  أنه خرآ يدعيت ويعلم وجود ابن للمي أن بل املقام مثل، قاعدة العدل إىل األمرلوصول 

  . نةيم املدعي البيقي إالّ أن ،رثل اإلكه يون لالبن املتفق عليك فإنه ،بنوته لهى االبن املتفق عل

 يف الصورة الثالثة هإسالمى رث املختلف علإل يف كاستش )رمحه اهللا( اينيشتاآل أن ووه، شيء يبق

 ألن ،صول املثبتةعدم االعتبار باألى روه بناًء علكما ذ إىل شكالق تطرق اإليه التحقيقتضيالذي (: قال

  . نفعي وبدونه ال، سالمثبت تأخر زمان موته عن زمان اإلي اة املورث الياستصحاب ح

 ،وزجي  الاألصله بإثباتن إ :قال ي حىتسالم تأخر املوت عن زمان اإلإثبات إىل حاجة ال: القي ال

م كحيه فيلإله وجب انتقال ماي اآلخر سالم مع اإلنيبيموت أحد القر أن بعد ما علم من الشرعألنه 

  . سلمالوارث امل إىل  وبعده بانتقال املالسالمزمان اإل إىل يقياة التعلياستصحاب احلى مبقتض

ه باستصحاب إثباتن كمي وهذا العنوان ال، ب مسلميرث هو املوت عن قرالشرط يف اإل: نا نقولأل

   .ىانته ) وبعده فتدبرسالمزمان اإل إىل اةي نفس احلريغ ألنه ،اةياحل

   الوارث حال موت إسالمرث موضوع اإلدلة أن الظاهر من األن إ :هيوف



٣٣٦

ب يون الشرط هو املوت عن قركره من كما ذكس يول، وهذا ثابت باالستصحاب، املورث

  . مسلم

 ،بسلم بعد موت األأ ان صاحيبكو مل أزل مسلماً ينإ :ل منهماك ولو قال(: كقال يف املسال

 أنه صحهماأ و، عدم االستحقاق ألن األصل،واحد منهما شيء إىل صرفي النه إ حدمهاأ ،فوجهان

قول يف حق يما يل واحد منهما فكشهد ليظاهر الدار ن  أل،نهمايعل املال بجيل واحد منهما وكلف حي

ة خرينة يف الصورة األيل واحد منهما بك ولو أقام ،ا ينة يف هذه املسائل قضيحدمها بأولو أقام ، نفسه

  . المهكآخر  إىل )القرعة مع عدم املرجح إىل جعريتعارضتا ف

صرف ي أن فالالزم، ب حال موت األحدمهاأ إسالمثبت يمل األول أنه  وجه )وجهان(: قوله: أقول

د أصحهما هو يجعله الشه مامث إن ، س بشيءينه لكول، وارث من ال وارث له ألنه ،اإلمام إىل املال

  . ره من ظاهر الداركس ملا ذين لكل صحاأل

 أن نكميبل ، سالمون الثالثة يف دار اإليك أن لزمي ال إذ ،ىله أخص من املدعيدلن إ :ذ أوالًإ

  . فرك وبعضهم يف دار السالمبعضهم يف دار اإل أو ،فرك دار الونوا يفيك

  ذونسانن اإلإف،  أعرف بعملهنساناإل أن بل قاعدة، سالموم يف دار اإلكس يل ليالدلن إ :اًيوثان

  . ما تقدمك ) بهقرار اإلكئاً ملي شكمن مل(ولقاعدة ، نفسهى د علي

  . للقرعةتدع جماالً قاعدة العدل ال إذ ،هي فشكال اإلفقد تقدم، ةي املالمورأما جميء القرعة يف األ

ملا ، رثإ فال ،يإسالمبعد  أو يإسالمب قبل نعلم هل مات األ ال: الولدان أو قال الولدمث إنه إذا 

   كان هناك فإذا، ينياألول نيتقدم يف الصورت



٣٣٧

  . ت املاليب إىل صرف الّإو، ل لهكرث فاليب يقر

ب سلم وقد مات بعض جسم األأ فلو ،لك واملوت حتقق السالمار يف اإلياملعدلة أن ر األهظامث إن 

شهد الشهادة  إذا ماك ،رثيه مل إسالمب يف وسط  ولو مات األ،به قبل موت األ ألن إسالم،ورث

، سالمم باإلكيف احل يفكت  النيالشهادت ىحدإن إف، س له وارث مسلميمات ول ألنه ،ومات األوىل

  . ة بطل العقديلفظ بالشهادة الثانيمة وملا املسلى ولذا لو عقد عل

هما السابق يأ أن سلم بعد موته ومل نعلمأ اآلخرب وحدمها أسلم قبل موت األأ أن ولو علمنا

 علميمل  إذا ماك ،الظاهر الثاين ،لقاعدة العدل أو  فهل اال للقرعة،رثي ال هما الالحق حىتي وأ،ثريل

  .نهمايمه بيلزوم تقس تاب اخلمسك ث تقدم يفيامي حاة العكز أو ده حق السادةيما بأن 

نفع ي صورة مبا ال أو قةيحدمها هل أسلم قبل املوت حقأ أن ن يفيخو األنيان التنازع بكولو 

  . كته ولقاعدة من مليأعرف بن ألنه ،قةياحلق يان القول ملدعك، هإسالم

 قبل أيضاً ي أسلم أخ:هإسالمى علس فرض الشرائع يف أول املسألة بأن قال املتفق كلو انعمث إنه 

ان من مسألة ما لو قال ك ،رث يلإسلمت بعد موته فال أبل  :خوقال األ، رثفله نصف اإل، موت أيب

  . س يلي لاآلخروقال ، كهذا املال ل: حدمهاأ

  



٣٣٨

  

  ))لو اختلفا يف تاريخ موت املورث((

: مث قال املتقدم،  أول رمضان يفاآلخرو، حدمها أسلم يف شعبانأ أن ىلو اتفقا عل ):٢ مسألة(

  . بعد دخول رمضان: وقال املتأخر، ب قبل دخول شهر رمضانمات األ

  . نينهما نصفية بك والتر،اةي بقاء احلاألصلان ك: قال يف الشرائع

تقدم  يمنا قدم هنا قول مدعإو( :كوعلله يف املسال، إشكال بال خالف وال :وقال يف اجلواهر

واختالفهما يف وقت موب ، قبل التقدم والتأخري ه يف وقت خمصوص الإسالمى  التفاقهما علسالماإل

بعد الوقت الذي اتفقا  إىل باة األي استمرار حاألصلون يك ف،تمل التقدم والتأخرحيوجه ى ب علاأل

   .ىانته )هي املسلم فإسالمى عل

  .املشهورى اين عليشت اآلإشكالوقد تقدم يف املسألة السابقة عدم ورود 

  . ه احتماالتيدعواه ففى نة عليواحد منها ب لكقام لو أنه مث إ

واحدة  لكعطاء إنهما بيالتعارض واجلمع ب أو ،نيالتعارض والتساقط وجعل املال نصف: األول

، ةية والعقلي الشرعدلةاألى اجلمع مقتض ألن ،هريوغ ديتاب التقلك ما مل نستبعده يفك، نصف مفادها

  .  التساقطاألصلث جعلوا يح نيخالفاً جلملة من املتأخر

 أخريالت ي ومدع،ادة فهو مدعيزى  الشتمال دعواه علميالتقد ينة مدعي بمياحتمال تقد: الثاين

  . املدعيى نة علي والب،ركمن

  .  فتوهم املوته أوالًيعل يغمأون قد يك أن  جلواز،أخريالت ي مدعمياحتمال تقد: الثالث

نه أبى خراأللو صرحت  أنه ماك، هامي يف تقدإشكالفال  ،غماء أوالًنة باإليلو صرحت هذه الب نعم

  ، بعد رمضان مثالً إالّ علم مبوتهيان قد مات ومل ك



٣٣٩

 ن الكل ،رناهكوعللها مبا ذ، اشف اللثامكر االحتماالت الثالثة كذ ،هامي يف تقدإشكالن يكمل 

  . خلإ )ىخراألت لو صرح أنه ماك(: خروج قولهك ،المكوجه الثالث خارج عن مصب ال أن ىفخي

نة داخل ينة املتأخر بيب أن قد عرفت احتمال(: اشف اللثام بقولهكالم ى كق اجلواهر عليأما تعل

   .ىانته )نة اخلارجيه بيفتقدم عل

 اجلواهر يف بعض املسائل كوقد صرح بذل، خارج ل مدعكو، ر داخلكل منك أن ىعل فهو مبين

  . ةيلك هذه ال يفشكالرنا سابقاً اإلكنا قد ذكل، السابقة

 ينفيالمه وكمفاد  يدعيل واحد ك إذ ،ما متعارضان أل، هو املشهورقربفاأل، انكف كيو

  . اآلخرالم كمفاد 

وقال  ،ال أو اً قبلهيان حكومل أعلم هل ، تاً بعد دخول رمضانيان مكنه إ :حدمهاألو قال  نعم

قول ي ال بعد دخول شهر رمضان يدعيمن  إذ ،نهما تعارضين بيك مل ، مات قبل شهر رمضان:اآلخر

  . اً قبل شهر رمضانيان حكنه أب

  



٣٤٠

  

  ))إذا ادعى شيئاً وأقر آلخر بنصفه مثال((

رثاً من إه الغائب يخله وأل أنه آخرى  وادعإنساند يان دار يف كإذا ( :قال يف الشرائع ):٣ مسألة(

د ييف  يان الباقكه النصف ويلإ  سلم،ال وارث سوامها أنه املة وشهدتكانت كن إف، نةيهما فأقام بيأب

   .ىانته )عود ي حىتنيد أمي ويف اخلالف جتعل يف ،دهيانت الدار يف كمن 

رثا إون املال ك وال ،نيخوأوما كص احلال خي ال أنه ظاهرالف الإ و،ره من باب املثالكما ذ: أقول

  . ة يف املاليوما ذا نسبة متساوكوال ، همايبأمن 

عترف ي أن ماإقامته فإويف صورة عدم ، ميقي ال أو ،نةيم البيقي أن ماإ يفاملدع، انكف كيو

 شبهأما  أو واعترف الطرف سلم النصف نةيالب يقم املدعين مل إف، ال أعلم قولي أو ،ركني أو ،الطرف

واعترف الطرف بأنه ، رثإ أنه املدعيى ادع إذا ماك ،ال أوى سواء اعترف طبق الدعو، املدعيإىل 

هم عدم االعتراف ي وال، ك حاصل بأصل امللقراراإل إذ ى،خرأبل من جهة ، رث جهة اإلمن ه الكمل

  .ةيباخلصوص

وحلف أخذ  املدعيى  علنيميلف ورد الحيمل  وإن ،دهي يف ك امللك تر،ر الطرف وحلفكنأوإن 

 إذا أما، ه وشأنكوحلف تر، ال أعلم قال الطرف وإن ،ركد املني املال يف كلف ترحيمل  وإن ،املدعي املال

   .مثالً ه من النصفيدعيه ما يلإدفع ي أنه  يفإشكالنة فال يأقام املدعي الب

 يف شكالاإل ينبغي وال ،الةك عنه انتزع منه بعنوان الوالًكيخ وان هذا األكن إف، أما النصف الثاين

  : قوالنه يفف وإالّ ، من باب وضوحهكر الفقهاء لذلك ذم وعد،ري وهو صغماًيان قكن إ ذاكو، كذل

ه يلإما ذهب ك، حضور الغائب إىل  آخرنيمأ أو مكفظه احلاحير وكد املنينتزع من ينه إ :األول

  . وتبعه مجاعة خ يف اخلالفيالش

  . ما عن املبسوط وتبعه آخرونك، ء الغائبيجم إىل دهييف ى بقينه إ :الثاين
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ر كفالالزم أخذه من املن، ائبم ويل الغكاحلا أن واملفروض، ةينة حجة شرعيبأن الب: ولاستدل لأل

  . تهيان خالف والك وإالّ ،وحفظه

د يوجه ل ال إذ ،كد به ذليرين أ و البد،نيد أمي وجتعل يف :الشرائعكقول بعضهم  أن علميومنه 

  .مك املنصوب من قبل احلاري غنيماأل

 أن وهي :ثالثةشف اللثام بكويف ، مانةاره سقط عن األكنإنه بوأل: قال ى،خرأوعلله اجلواهر بعلة 

ار كنالزم اإلي ال إذ ،هما تأمليلتكويف ، اهيونه وتنفذ وصايدى ولذا تقض نة لهيت والبيللمى الدعو

ه ءبقاإالزم ي مانة البقاء األ أن  إىلضافة باإل،كحنو ذل أو اشتبه أنه نعلم أن نكمن املم إذ ،مانةسقوط األ

جازم مع فرض إضبط أموال الناس بدون يأن  نيي أم وهل أل،مكالويل موجود وهو احلا إذ ،دهييف 

  . مكوجود احلا

ان كن إ :)عليه السالم(لقوله ، ثقام أو نيعدول املؤمن إىل األمرم وصل كن حايكمل  إذا نعم

  . د فال بأسياحلم  ومثل عبدكمثل

 لغائب الت وليون املال للمك إذ ،م ويل الغائبكاحلا أن مةيبضم إالّ شف اللثام فال تتمكأما علة 

  . مكاحلا أي همايد وليونه يف كه لزوم يلإانضم  إالّ إذا ،دهين يف  انتزاعه ممإثباتيف  يفيك

ن إف، هرينة حجة للمدعي ا ال لغيالب إذ ،يف االنتزاع يفيك نة اليام البيبأن ق: واستدل للثاين

أيت يخ ولعل األ، حجةى ن الدعونة اردة عيالب أن ىل عليوال دل، ست من قبلهينة ليدع فالبيالغائب مل 

  إالّ أن إطالق،هذا القول إىل مال )رمحه اهللا( اينيشتن اآلأك و،همايبس أليلنه إ :قوليبل  ،يدعيوال 

د يفلو أقام الوارث الوح وإالّ ،ثارسائر اآل إىل بالنسبةى فكنة يأقام املدعي الب أنه إذا ىدل علينة ي البأدلة

   نة حجة بالنسبةيالبن إ :نقول أن لنا ،قدراً من املالوناً يت مديون امليكنة يالب
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نة يون البكا تمنإم هلا ي والوارث املق،نةيقم البيت مل يامل إذ ،تين امليقدر د قدر مال الوارث الإىل 

د ي يف رين الالزم بقاء قدر حق الصغإف ريان يف الورثة صغك إذا ذاكو، أكثررثه ال أقدر  إىل حجة بالنسبة

  . كما أشبه ذل أو يدعيرب وال يك ريلعل الصغإذ  ،ركاملن

ن يريبكانا ك إذا ماك، ما خرجيف إالّ ل آثارهاكب يترت يقتضي ةنية البي حجإطالقف، انكف كيو

هذا ، ر للحقك حق للوارث املنإثبات يف األولنة ية لبيحج ث اليح، اآلخرر كنأحدمها وأى وادع

ة ي حجإطالقى دل عليون بعض الورثة صغاراً مما كنة مع يالبخذ بة املستمرة يف األريالس إىل ضافةباإل

  . نةيالب

ان كن إ ألنه ،ؤخذ منه ضامن مبا قبضيخ املدعي مال الغائب ال  قبض األفإذا، ل حالى كوعل

 فهو ريبكه اليم يف قبض حق أخكحلاان مأذوناً من اك وإن ،اً فهو ويلريما لو فرض صغيه فيأخى ماً عليق

نه يأم أو مكبل الالزم قبض احلا،  وال هذا فال حق له يف القبض أصالًكن ذايكمل  وإن ،مأذون من الويل

  . نيالضم إىل تاج حيفال موضوع للقبض حىت

مال كفبدون ال، املةك إالّ ونكت نة اليالب إذ ،)املةكال (هريظهر وجه تام لقول احملقق وغيمل مث إنه 

ة اليت رياملة باخلبكهم الريفما عن مجاعة من تفس، نةيالبع موارد يمال واضح يف مجك ولزوم ال،نةيب ال

نة يمن جهة علم الب مهاريلغ يان النفك سواء ،قربهي املدعي ومن ريت غيعدم وارث للمى تشهد عل

 هذا املدعي وأخ :نة قد تقوليالب إذ ، ظاهر الوجهريغ، من جهة عدم علمه بوارث سوامها أو ،بالعدم

   .مها أم الري وارث غكنعلم هل هنا ن الكول، ما وارثانأنا نعلم إ: تقولوقد ، مثال وأخر وارث فقط

   إشكال و،نةية البيحج  معىنكذل ألن ،جب قبول قوهلايف: األولأما يف 
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 عن ىولو نف، بدون العلم سقطت عن العدالةى فلو نف، النفي  الثباتنة تعرف اإلين البأبعضهم ب

ة ين العقالئيلنفي عن املوازا  إذ، تامريغ، هريغ إىل وله بالنسبةة لقيحج ان من القطاع الذي الكقطع 

  . افك

، ثار اخلارجة عن الشهادةه اآليرتب عليمل  وإن ،قوهلا آثار شهاداى رتب علينه فأل: وأما يف الثاين

  إىلعةيونه ودى كعل يبق أنه علمأو، ركعة عند املنياملدعي ود يبان ألكهذا املال  أن علمأ ينإ:  قالتفإذا

سلم يمل  وإن ،ركخذ املال من املنأ ،مهاريمعهما غ أو ،خوهأعلم هل وارثه هذا وأ ال ينكل، ماتأن 

املدعي بالقدر ى عطأ بعددهم مجاالًإن علم إف، ة الورثةيم الفحص عن بقكبل للحا، املدعي إىل نصفه

  . الغائبى على  عددهم عامل مع املال معاملة الدعومجاالًإعلم يمل  وإن ،قنياملت

م اثنان أى دعيان املدعي ك وإن ،وركة عدد الورثة مخسة ذيا أن مكعلم احلا إذا ماك :األولف

  . مخاس آخر منهأة أربعفظ بحياملدعي مخس املال و يعطيهذه الصورة  يفف، فقط

ذا كو  أ،نار فقطي درثه من الستمائة مثالًإعلم هل يفال ، اًإطالقعلم عددهم يمل  إذا ماك: والثاين

ال بالقدر إه يعطي وهنا ال ،ناراً فقطي املرأة دكتلى عطأث يح )عليه السالم( علي ما يف قصةك، مبلغاً

  . قنياملت

 مطلقاً يف عد يف العرف جهالًي بل اجلهل الذي ،مكس املراد اجلهل املطلق من احلايل أن علميومنه 

  .األولمقابل اجلهل احملدود يف 

قد اختلف عبارات  أنه علماو(: قال ،)املةكال(  احتماالت يف معىنكر املسالكفقد ذكان، ف كيو

املراد ا ذات اخلربة واملعرفة كثر أن عبارة املصنف واألى فمقتض، املة ههناكنة اليالب  يف معىنصحاباأل

   تعلم ا الأسواء شهدت ب، تيبأحوال امل
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 ىلإ و،هرين تشهد بنفي وارث غدعي بأثبت ا حق امليما  إىل نئذ تنقسميوح ،مها أم الريوارثاً غ

املة ذات كاملراد بال أن وبه صرح يف الدروس الم بعضهمكوجد يف يو، كه وهي اليت ال تشهد بذلريغ

صل بانتفاء اخلربة حيمال ك فانتفاء ال،هري مع شهادا بنفي وارث ولو بعدم العلم بغكذلكاخلربة 

 أبعد األولان ك وإن ،صدق مايف ضايفإمال أمر كالن  أل،ل وجهك ول،حدمهاأ أو والشهادة بنفي العلم

   .ىانته )ثبتيثبت به احلق وهو ال يما ى مال علك للمحالً

همنا شرح ي  وال، عبارة القواعد اليت هي مثل عبارة الشرائعرياشف اللثام يف تفسكوتبعه 

  . د أصالًي القظهر وجه هلذايمل  أنه عرفت أن  بعد،يمعنو أو يلفظ وأنه وركاالختالف املذ

  

  ))لو اختلف الشاهدان((

علم أال  أو، هذا وارث وله أخ مثالً: حدمهاأ فقال ،لو اختلف الشاهدان م مادظهر مما تقيمث إنه 

تعارض  النه إحيث  ،خان مثالًأهذا وارث وله : اآلخروقال ، هريوارث غ ال أن علمأ أو ،هريوارثاً غ

  . ملالستحق بعض ايون هذا وارثاً كنهما يف يب

 طالقإل،  مبورد وفاقهماكضر ذليوال ، مورد خالفهما إىل ن بالنسبةية يف الشاهديحج ال، نعم

  . نية الشاهدي حجأدلة

 ق للشاهدحي ال إذ ، باالستصحابشهد بنفي وارث آخر عمالًين  أن الشاهدكتمي ال أنه مث الظاهر

، شهدامثل هذه فى عل: )ه وآلهصلى اهللا علي(لقوله ، القائم مقامه أو بالعلم إالّ شهديأن 

   .)مثل هذه (سيواالستصحاب ل

، ة الشهادة بالنفييفاى كدل علي فإنه ،كذل إىل ة ناظريخرب معاو أن والظاهر، ن شهدأاطم إذا نعم

، هاياله فيدع عيو  سنةنيثالث ب عنهايغيمث  ون يف دارهيكالرجل : )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل: قال

ه وحنن كالنا هيأتيمث 
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أحدث يف  أنه نعلم حنن نا الأ إالّ ،ولدالال ندري ما حدث له من و، حدث يف دارهأما ي ندر ال

شهد شاهدا  ي يف هذه الدار حىتكن تري ورثته الذنيقسم هذه الدار بي وال ،ئاً وال حدث له ولديداره ش

عليه (  قال،هذاى نشهد عل أو ،الن فالن وفنياثاً بري مك مات وتر،هذه الدار دار فالن بن فالن أن عدل

  .)١(نعم :)السالم

 ،مهاريتعلم وارثاً غ ا الأرت كوذ ،مالكرناه للكالذي ذ باملعىن املةكنة ين البكمل ت لونه إ مث

بحث عن  ية حىتيعطاء البقإ ئرجأ و،ل حالى كحقه عل ألنه ،قنيم للمدعي بالقدر املتكاحلاى عطأ

  .ن وارث لظهراكث لو يضاً حبيالوارث مستف

 أمورم مكاحلا ألن ،الوارث احلاضر وحق الوارث احملتمل ي حقنياجلمع بى رناه هو مقتضكوما ذ

حق نه إ :قالي فال ،اطاًيان احتك وإالّ ه حقاًؤرجاإان ك ظهر وارث فإذا، اط يف أموال الناسيباالحت

  .  العدماألصلون كرجاء للحق احملتمل بعد ر فال وجه لإلضاحلا

خر آلو فرض وارث نه إيث  حب،ان ثقةك إذا هيلإة احلق احملتمل يم بقي يف جواز تسلكش  ال،نعم

 هيلإمه ي يف جواز تسلشكالنبغي اإلي ال أنه ماك ،مك احلانيمأنئذ مبرتلة يح فإنه ،لكه بدون مشيلإسلمه 

  .نيه مع الضميلإم ياط التسليون خالف االحتيك ما الي فنيأخذ منه الضمإذا 

ها يبوأو أنه الزوجى ماتت زوجة فادع إذا ماك، انك إذا  احملتملكاً لذليان احلاضر ولك إذا ذاكو

ب عل األجير وجودهم هم قبل البلوغ مما يتقدى ن علكل، داألوالم كواحتمل احلا، والدأوارث هلا وال 

  . هيلإد األوالسلم أموال ي أن نكمي ن الزوج خائناً اليكمل  إذا مياً علهيول

                                                

  . ٢ حتاب الشهاداتك ١٧ الباب ٢٤٦ ص١٨ ج:الوسائل )١(
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م عن الوارث كبحث احلا يم حىتي التسلئرجأ(:  الشرائع يف قوله أن إطالقعلمي رناكومما ذ

  .رناهاكود اليت ذي القكد بتليقين أ والبد )ان وارث لظهركث لو يحب، ضاًيمستف

 مث ظهر وجود وارث ،وأعطاه املال، املدعي مثالًى ن بعدم وارث سوأم واطمكفحص احلا مث لو

ت يضمن بين فهل كمين مل إو، هيلإالوارث الظاهر من الذي سلمه ن استرجع قدر حق كمأن إف، آخر

عمل  ألنه ضمني ال أو ،امك احلأل خطيصاحبه فهو من قبى هو الذي أتلف املال عل يالقاض ألن ،املال

 وإن ،احتماالن ،ل يف املقاميل وال دليا ثبت بدلإذاألصل إالّ ت املال خالف يوحتمل ب، فتهيحسب وظ

 نيمع بجي ال ألنه ت املاليل املال من املدعي وضع يف بين بعد من حتصك متفإذاه يوعل ،أوىل األولان ك

  . ديس الوارث اجلدكيالعوض واملعوض يف 

م كتفحص احلايما مل يف ،اطياالحت إىل ستندي إمنا املدعي إىل ميعدم التسل أن منرناه كما ذمث إن 

 أن ى عل،د احنصار الوارث يف الظاهريفي ث آخر الأصل عدم وارألن ( :ره اجلواهر قالكمما ذ وىلأ ،بعد

ة من وجوب ء فأصل الربا، معارضة لهكظهر بعد ذل ده املال لويقاعدة الضرر احلاصل بضمان من يف 

   .ىانته )ه حبالهيعلم احنصار الوارث فيهذا احلاضر الذي مل  إىل الدفع

  .تمال الضررنفع احياط مل يقاعدة الضرر قاعدة االحت إىل نضميذ لو مل إ

  ).ضمنه استظهاراًيبه وياحلاضر نص إىل سلمينئذ يوح(: مث قال الشرائع

لزم أخذ الضامن يف  الّإو ،يفيك وجمرد االحتمال ال،  عدمه أن األصلظهر وجه الضمان بعديومل 

  . ك ذلريغ إىل ،ر يف احللفكذب املنك أو ،الحتمال ظهور اشتباه الشهود، واحللف ل مورد الشهادةك

 املزبورة حكام لقاعدة الضرر اليت هي العمدة يف األكالمه بأن ذلكل اجلواهر ليتعل أن علمينه وم

   ،لو من نظرخي  الكن ذلأ ب:هو ولذا قال،  تامريغ
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، صاحبه إىل رفع وجوب دفع احلقيوجه ى ضرورة عدم العربة مبثل االحتمال املفروض شرعاً عل

  .نيه ذمته من دفع ضمء برااألصلو

م كعطاه احلاأو ،أس حاالًيبعد الفحص وال يف ظهور وارث ي احتمال عقالئكان هناكو هذا ول

 ومل نيدفع الضميولو مل ، خذ من الوارث الدفع واألنيالضمى  مث ظهر الوارث فعل،نيوأخذ الضم

  . احتماالن تقدم وجههما،ال أو ت املاليسر بخيفهل جباره إم من كاحلا نكتمي

نقص عن فرضه ي ان ذا فرض الك إذا  أما،ن الوارث احلاضر ذا فرضيك مل إذا لهكهذا (: مث قال

  . )هيلإبه تاماً ي يف وجوب دفع نصإشكالفال ، ريل تقدى كعل

ان أب ك إذا ماك، ئاًينقص من احلاضر شي ون احملتمل وجود وارث له اليكن أ بكوذل: أقول

خر آيف حال وجود وارث  ىتحى عطي أنه كذل س معىنيول، ريل تقدى كث له السدس عليح، حاضر

  . ريل تقدى كله السدس عل أن بل معناه، السدس فقط

يف حال عدم  بها حىتيهلا نصحيث إن ، انت احلاضرة زوجةك إذا  يف مثل ماكتصور ذلي نعم

  . واحدريره غكما ذى عل ،مامرث لإلة اإليبق إذ ،وارث آخر

ر يالتقدى وعل، به تاماًينتفاء الوارث نص بانيقيعطي مع الأان ذا فرض كولو (: ولذا قال الشرائع

 وبعد ،ني تضمري من غ والزوجة ربع الثمن معجالً،الزوج الربعى عطيان وارث فكن إ نيقيه اليعطيالثاين 

 داألوالن ويبواحملجوب باأل) خاألكه ريجبه غحيان الوارث ممن ك وإن ،نيتم احلصة مع الضميالبحث 

 )نيبعد البحث واالستظهار بالضم ياملة أعطك رينة غيأقام ب وإن ،الامل ياملة أعطكنة الين أقام البإف(

   .ىانته

  م كم احلاكخالف حى علم عليوهو ،  آخرإنساند يرث يف ان اإلك إذا مث



٣٤٨

 أو ،ر املدعيضل املال هذا احلاكعطاء إم بعدم الوارث وكم احلاكما حي ف، وارثاًكهنا أن بأن علم

، له هلذا الوارث الحتماله وارثاً آخركون املال كم بعدم كم احلاك حمايخر فآس من وارث ينه لأعلم ب

ى العلم مقدم عل أن  من،الالزم اتباع العلم أو ، علمهكتريم وكتبع احلاي أن نسان اإلكوز لذلجيفهل 

  ).هم السالميعل (هميالراد علكه ين الراد علإف، مكاحلاى وز الرد علجي ال أنه ومن، مارات والطرقاأل

م ك واحل،مك وهنا قطع بعدم صحة احل،صورة االحتمال إىل ل الرد منصرفين دلإف ،األولر الظاه

ز له جيه مل أعلم خطيد وهو يا زوجة زأم بكم احلاكح إذا ولذا، ةي الشرعحكامس موضوعاً لأليل

صلى (له ه قويدل علي و،ك ذلريغ إىل ،كوباخت تل ،الرابعة واقعاً، ج باخلامسةي وجاز له التزو،مقاربتها

  . ك ذلريغ إىل ،اقتطعت له قطعة من النار: )اهللا عليه وآله

ان كولو تلف ، جرةه األؤعطاإه يان عل ك،بدون حمذور ده املال حقهيفلو منع من يف ، هذاى وعل

  . ديل اليشمله دليف، ري الغكان ضامناً لذل ك،سكيف الع ريولو أعطاه حق الغ، ضامناً

، الدفعى  عدم الضمان بعد عدم القدرة علصالةأل، ن ضمانيك مل نيمان حمذور يف املقاكلو  نعم

  .  فتأمل، الضمانني عدم الدفع وبنيتالزم ب النه إ :قاليفال ، ك منصرف عن ذلديالى علل يودل

خ  وجاء األ،م نصف املال للمدعيكاحلاى عطأو، وجود أخ للمدعيى نة عليلو قامت البمث إنه 

 ،الظاهر الثاين، قراراإل أو نةيونه وارثاً فهل تقدم البك عن نفسه ى بأن نف، لهخأس بيلنه إ : وقالاآلخر

 ،ناتيبالب يقضأمنا إو،  العقالءإقرارلي ي دلنيده العرف من اجلمع بيستفيما ى نة عليالبى  علقرارلقوة اإل

   ،دينة بأن الدار لزيفلو شهدت الب



٣٤٩

ل يدلحيث إن  ،كد ذليذو ال قال إذا ذاك و،ك صارت الدار جمهولة املال،ست يلي ل:هو وقال

  .ديل ذي اليدلى  مقدم علقراراإل

 كمن مل( وقرارل اإليان له واقعاً فدلكن إ نهأور وما أشبه بكرث املذته لألكيستدل لعدم مليورمبا 

 نهأوم ظاهراً بكن فهو حميريال التقدى كوعل، س لهين له واقعاً فليكمل  وإن ، حجة) بهقرار اإلكئاً مليش

  .س لهيل

  . معقولريلزم من وجوده عدمه غيما  ألن ، نظر)كمن مل(ل ين يف االستدالل بدلكل

  . همايالم فك لوحدة ال،نين يف ما تقدم حال العيحال الدمث إن 

  



٣٥٠

  

  ))صور تنازع الزوج وأخي زوجته((

تت ما:  فقال الرجل، واختلف الرجل وأخو الزوجة،اتان لرجل زوج وابن فماك إذا ):٤ مسألة(

وقال ، ئاًيخ شرث األيل املال يل وال كه فيوعل،  مث مات االبن فورثته أنا،فورثنها أنا وابين الزوجة أوالً

، أيضاًنا وارث أف، خت فورثتها أنا وزوجهامث ماتت األ ،خيتأفورثه أبوه و، بل مات االبن أوالً: خاأل

  : فللمسألة صور، ص املال الزوج وحدهخيوال 

بل يف اجلواهر ، مهاري وغكما يف الشرائع واملسالك، اى قضيه ي وعل،نةيحدمها بان ألكما  :األوىل

  . نةي البأدلةات طالق إلكوذل، إشكالبال خالف وال 

ما ك، احللف إىل اجياالحتى بناًء عل ،المهاكن حلف إف، افئةكنة متيهما بيلكون ليك أن :ةيالثان

 ذاكو، لقاعدة العدل، نهمايه بيف املال املتنازع في تنصالقاعدةى فمقتض ،تقدم يف بعض املسائل السابقة

  .المهاكل كنإذا 

 إالّ :مه بالقرعة قالكويف اجلواهر بعد ح، قرعأافئة تعارضتا وكنة ميأقاما ب وإن :كن يف املسالكل

ه الرتاع دون يالذي عل ألنه ،نهماي به بىوهلما معاً بعد القرعة قسمة نصف املدعكالظاهر هنا مع نأن 

  .مفروغ منه للزوج فإنه اآلخرلنصف ا

  .وهي صورة حلفهما معاً ى،خراألمة الصورة ي بضمأقربره كوما ذ

هنا  قالي أن نكميبل ،  ملا تقدم يف بعض املسائل السابقة،ان املال للحالفكحدمها أل كنوإن 

   .فتأمل ،اتي الرواكفهم املناط من تل إذا ،ةيكثرة واأليعدلسألة األ مبأيضاً

، جربها بعمل مجاعة ا إىل تاجحيها يلإالقول بالرجوع  :)رمحه اهللا( اينيشتقرعة فقد قال اآلأما ال

  . ثرة اخلارج منهاكث يع العمومات املوهونة من حيما هو الشأن يف مجك

   ،ق املشتبه موته سابقاً وحنوهيرها يف الغرجيالشارع مل  أن دهيؤيو: أقول



٣٥١

  . صحابعمل األ إىل اجهايترنا يف مسألة القرعة وجه احكوقد ذ

ن يمواز يجرأ ،راًك مناآلخرو اًيحدمها مدعأعل جيث ينهما حبيان الرتاع بك فإذا، حال أي ىوعل

ان ك وإن ،الربع يعطأخ صار احلق مع األ وإن ،ل املال كيعطأن صار احلق مع الزوج إف، نة واحللفيالب

خ الثلث وللزوج ون لأليك أن ،انيالدك نيث جعل املتنازعيح، د السابقيمذهب ابن اجلنى نبغي علي

  .يف املورد الذي قاله  قد عرفت عدم استقامته حىتكنكل، الثلثان

  . ركما ذكم كهما فاحليلكنة لي مع بنيانا متنازعكوإن 

 فال ترث ،اةيمع حتقق احل الإاث ريم ال ألنه ،ينيبأحد الدعوى قضيفال ، نة أصالًيعدم الب: الثالثة

  . اته حال موايم العلم حبدلع، مهأوال االبن من ، اا حال موتهيلعدم العلم حب، م من الولداأل

ة كوتر (هيمات قبل أب ما أنه نهيميأي بعد ) هيبة االبن ألكون تركت(نئذ يوح: قال يف الشرائع

  .رباعاًأ ال نينصف،  قبل ولدهاتمات ا ماأنه يميي بعد أ) خ والزوج األنيالزوجة ب

ن إ ف،نانيمية الولد كتعارض يف تري ما الك، نانيميتعارض يف النصف يمل ألنه ( :رقال يف اجلواه

ون يكمه فأمات قبل  حلف سابقاً ما ألنه  لهنيخ تع حلف األفإذا ،ه بتقدم موت الزوجةيدعيالزوج 

   .ىانته )خ األنيمية الولد بينهما النتفاء وارثيرثها بإم األ أن ماك، هيبرثه ألإ نينيميالى مبقتض

خ يف مال  وقول األ، فالقول قول الرجل يف مال ابنه،نةين هلما معاً بيكمل وإن ( :كوقال يف املسال

بل مال االبن ، نيتيورث أحد امليال فهو من صور استبهام املوت فال كن أو ن حلفاإف، نيميخته مع الأ

  . )خومال الزوجة للزوجة ولأل، هيبأل

  لقاعدة ، احلق للحالف يعطأ ،خراآلل كحلف أحدمها ون إذا أما: أقول



٣٥٢

مياننات واأليم بالبكنيب يقضأمنا إ ، ما مل كو، خلإواستخراج احلقوقراه لوضوحهكذيأ .  

 اآلخره واختلفا يف موت ين اتفقا علإف، حدمهاأوقت موت ى تفقا عليمل  إذا هذا(: كمث قال املسال

  . )اةياحل دوام  ألن األصل،التأخر يفاملصدق مدع، بعده أو قبله

سواء ، خ موتهيث من جهل تاريم بتوركحدمها حأخ موت يعلم تارإذا  فإنه ،وجهه واضح: أقول

ون استصحاب يك ف،اآلخراة يف زمان موت يبقاء احلى رث مرتب علن اإلإف، االبن أو أةمراالانت ك

س ي فل،معلوماًان زمان املوت ك يف ما سالم عدم اإلأصالة املسألة السابقة من ريل منهما نظكاة يح

  .ل منهما أثر شرعي كيجمرى ترتب علي بل ، مثبتاًاألصل

ففي ، هيا فيتداعياً منهما السابق ومل ين أأعلم ين مل ك ول،اآلخرى حدمها علأولو علم سبق موت 

خصوصاً يف  العمل إىل اج القرعةي ملا تقدم من احت،بعد تقدم قاعدة العدلي ن الك ل،اجلواهر القرعة

الشارع جعل  أن هاريوغى  واملوطوء واخلنثنيالدرمهكظهر من املوارد املتعددة يث يح، ةيال املموراأل

  . واهللا سبحانه العامل، ها القاعدةيم فكاحمل

ل كف الّإو، هو من باب املثال إمنا خ الزوج واألنيم برناه من التنازع يف موت االبن واألكمث ما ذ

  . اضحما هو وكم املشابه كأمثال املقام له احل

  



٣٥٣

  

  ))لو اختلف الولد والزوجة يف األرض((

: فقال الولد، األرضكة ك من الترني فاختلفا يف ع،لو مات رجل وخلف ولداً وزوجة ):٥ مسألة(

 ريمن غ، له نة مبا قال فهويحدمها بأن أقام إ ف،من زوجي يا صداقإبل : وقالت الزوجة ، أيباثريا مإ

ثبت  إذا ىخرأ زوجة كون هناكتن أ و،ال وأرث ورث ثبت اإل إذا  وارث آخركون هنايك أن نيفرق ب

ها يف ي املتنازع فنيون العك نيوال ب ،أم ال  صداقهما مثالًاألرض أن يا تدع أل،نهمايان بكالصداق 

  .نةية البي حجطالق إلكل ذلك ،ها أصالًيد علي ال أو ،هايدعيال د أجنيبي أو ،دمهاي

نة ي بمي بتقدأيضاًهنا  يقض( :بشرح اجلواهر فقد قال يف الشرائع، نةيل واحد منهما بكأقام وإن 

   .)١()ىخراألى ه علؤن خفاكمينتها تشهد مبا يب أي ا أل، املقامرينة الداخل يف غي بميقلنا بتقد وإن ،املرأة

 كنة الوارث مبوته قبل ذلي فتشهد ب،نهيصداق يف وقت بعاإل يلو تناقضتا قطعاً بان تدع نعم

  . قرع مع عدم املرجحي حتقق التعارض ف،تالوق

ما تقدم يف املسائل السابقة كالظاهر  ،لقاعدة العدل فيصنللت أو ،نئذ للقرعةيهل املقام ح: أقول

  .الثاين

  .فيالقاعدة التنصن أ و،نةيي منهما بن أليكمل  إذا ما علميومنه 

نة يانت البك إذا أما، حلق معهاون ايكنة للمرأة ييف صورة وجود البن إ :قالي أن نكمين كهذا ول

 كملى  بقاء املال عل إذ األصل،ركة والولد منياملرأة مدع ألن ،نتهيان الالزم حلفه وال تسمع بك للولد

 وإالّ ،نة فهويقامت البأ فإذا، كر ذلكنيالصداق والولد  يفاملرأة تدع، ونه صداقاًكثبت  إالّ إذا هكمال

نة يالبحيث إن  ،اهيإ صدقتينأبل : وقالت، يل  هذا: الزوجان فقالتنازع إذا  حاله حال ما،حلف الولد

  . الزوج احللفى ون عليكمنا إ و،املرأةى عل

   ،نة أم اليان للولد بكسواء ، ان احلق هلاكنة للزوجة يانت بك فإذا، هذاى وعل

                                                

.٥١٤ ص٤٠ج: جواهر الكالم )١(



٣٥٤

احللف   إىلاجهيول باحتكمسألة الن أيتي وإالّ ،ان احلق لهكنة وحلف الولد ين هلا بكن مل تإو

  .نياختالف القولى عل ،وعدمه

ن إف،  املردودةنيميوال املرأة ال، لف الولدحيومل  ،وهي الصورة الثالثة، نةيي منهما بن أليكذا مل إو

  . القرعة أو فيم التنصكفاحل وإالّ ،ول فهوكمنا مبجرد النكح

ان كاملال أن  ما ثبتي ف،رث وشيء آخرل مورد تعارض ادعاء اإلكالم يف كعرف الي كومن ذل

ر وارث آخر كنأو ،ه املال الفالينياملورث وقف عل أن جنيباأل أو أحد الورثةى ادع مثالً، للمورث سابقاً

  . كشبه ذلأما  أو وهبه أو صاحلهنه إ :قال املدعي أو ،رثإ أنه ىوادع

  



٣٥٥

  

  فصل

  ختالف يف الولديف اال

  

 مما كوذل، ون له أبانيكصاعداً بأن ن فيبوون أليك الولد ال أن  وال خالف عندنا يفإشكالال 

ن القحه جزءي أن نكميوال ، املرأة لقح مينيالرجل الواحد   من مينريجزء صغ إذ ،أيضاًاً يثبت علم

  .نيلرجل

خالفاً : همايوقال ثان، مجاعمما ظاهره اإل، ن عندناي واجلواهر عدم حلوقه بأبوكوقد قال املسال

 بل عن ،حلاق بثالثةوسف اإلي أيب بل عن، ا مع االشتباهحلاق ماإل فة منيحن أيب عن يكللمح

تنازعتا  إذا نيمحلاق بأُاإلأيضاً بل عنه ، فةيحن أيب قولى حلاق بألف أب علن من العامة جواز اإلياملتأخر

  . حلاقه بألف أمإهم جواز يما مسعته من متأخرى بناًء عل أيتيبل ، األمرواشتبه 

خصاب يف رحم صار اإل إذا ماأ، ني مين الرجل مين امرأتحلقي ال  فإنه،اًي علمكذلكم واأل: أقول

 نيربت اجلن وإن ماًأون كت ة الين الثانإ ف،هاي فنية اجلنية لتربيرحم ثان إىل خرجت النطفة املخصبةأم واأل

  .يف رمحها

  

  ))ال اعتبار بالقيافة((

ما أرسله ك، افةيعربة بالق وال ،هاريغ أو م القرعةكون احليكم األ أو باالشتباه يف األى ولد

  . افة يف مذهبنايعربة بالق ويف اجلواهر ال، رسال املسلماتإ كاملسال

عليه ( ني املؤمنريان أمك:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،سيعن حممد بن ق، هي الفقىوقد رو

  وال أقبل ، لص ال آخذ بقول عراف وال قائف وال: قولي )السالم



٣٥٦

  . )١(نفسهى لع إالّ شهادة الفاسق

  . )٢(اهنكجتوز شهادة عراف وال  ال أنه نروي :ىوعن الرضو

  . حد منهماأقبل شهادة ين يكمل أيضاً أنه  )عليه السالم( ني املؤمنريمأبل عن  :ويف اجلواهر

ساحر  أو اهنك أو من مسع قول قائف :)عليه السالم(جعفر  أيب عن،  واجلواهركويف املسال

  .)٣(ه يف الناريمنخرى لبه اهللا عكأفصدقه 

 أن حبأما  :ي عن اخلصالكففي احمل، كذلى ة عليدل باملالزمة العرفي اآلخر خباربل بعض األ

  .)٤(هميتأت

  .)٥(ال آخذ بقول قائف :ثين يف احلديوعن جممع البحر

يف ذا  ك،)٦(بقول القافهى قضأنه  )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ى بعض العامة على وقد افتر

  .)رمحه اهللا(ى خ املرتضياسب الشكم

سامة بعضها أد ويقدام زإ أن هخبارإ ب)صلى اهللا عليه وآله(وخرب الذي سر النيب (: كقال يف املسال

منا سر إو، ك من ذلكن يف شيك مل )صلى اهللا عليه وآله( ألنه ،هياالعتماد على دل علي عن بعض ال

  . )٧()قول القائفى  واعتمادهم عل)اهللا عليه وآلهصلى (غاظة له إا مهي فني املنافقطعن لكبذل

   ي بن نعمان املصرىيحيا بن يركعن ز يرو الوجه يف ما علميومنه 

                                                

  . ٤ حب الشهاداتتاك ٣٢ الباب ٢٧٨ ص١٨ ج:الوسائل )١(

  . ٤١ ص:فقه الرضا )٢(

  . ٥١٥ ص٤٠ ج: واجلواهر،٦ سطر ٤٠٠ ص٢ ج:كاملسال )٣(

. ٦٨ ح باب الواحد٢٠ ص١ ج:اخلصال )٤(

   .)قوف( مادة ١١٠ ص٥ ج:جممع البحرين )٥(

  . ٢٦  ـ٢٥ سطر ٤٩ ص:اسبكامل )٦(

  . ط احلديثة١٤٨ ص١٤ج: مسالك األفهام )٧(



٣٥٧

 اهللا واهللا لقد نصر:  فقال،نياحلس علي بن  بننيدث احلسن بن احلسحيجعفر علي بن  مسعت :قال

علي بن فقال ، خوتهإه يعلى لقد بغ كواهللا جعلت فداي إ :فقال احلسن، )عليه السالم(احلسن الرضا أبا 

 ،مكمل أحضر ينإف صنعتم فكي كجعلت فدا: فقال له احلسن، هينا عليواهللا وحنن عمومته بغي إ :جعفر

هو : )عليه السالم(فقال هلم الرضا ، مام قط حائل اللونإنا يان فك ما :أيضاًوحنن  خوتهإفقال له : قال

نتم أابعثوا : فقال،  القافةكنيننا وبي فب،بالقافةى  قض) عليه وآلهصلى اهللا(رسول اهللا ن إ: فقالوا، ابين

وا وقعدنا يف البستان ؤفلما جا، مكوتيونوا يف بيكه وليلإ وال تعلموهم ملا دعومتوهم ،نا فالأوأما ، هميلإ

لبسوه جبة من صوف وقلنسوة أ و)عليه السالم(خذوا الرضا أخواته وأخوته وإواصطف عمومته و

عليه (يب جعفر أوا بؤمث جا، هي تعمل فكنأكادخل البستان :  وقالوا له،عنقه مسحاةى لعووضعوا 

وهذا عمه وهذه ، هين هذا عم أبكول، له هنا أب ما: فقالوا، هيحلقوا هذا الغالم بأبأ:  وقالوا)السالم

عليه (ن احلس أبو  فلما رجع،ه واحدةيه وقدمين قدمإن له أب هنا فهو صاحب البستان فيك وإن ،عمته

عليه (جعفر  أيب قيفقمت ومصصت ر: )هما السالميعل(جعفر  علي بن فقال، هذا أبوه:  قالوا)السالم

  .)١(ماميإ كنأشهد أ:  وقلت،)السالم

  . هميلإرسل يأن ) عليه السالم( اإلمامقبل يث مل يح، العدمى ل علينفس اخلرب دليف بل 

أما القائف فهو ، عن املاضي واملستقبل بزعمهمرب خيمن ى طلق عندهم عليالعراف  أن ىفخي مث ال

   .هاريروه يف اللغة وغكما ذ ك،قدام وما أشبه بزعمهم الوجوه واألنينساب من الشباهة بعرف األيالذي 

وتدخل  ،والًأ اًيلكن علمهم يكمل  أن وجب اضطراا بعدينساب تدخلهما يف األ أن ومن الواضح

   .اًيثان اًريثك األمرالرشوة وما أشبهها يف 

                                                

  . ١٤ح ١٣٨ ص٢ ج:ايفكاصول ال )١(



٣٥٨

القائف يف الولد خلرب  إىل  وأمحد من الرجوعكومال يفعالشاكفما عن بعض العامة ، انكف كيو

، هيلإنتسب يحق مبن يبلغ الولد فل ي حىتكهم ترياشتبه عل أو ن قاىفيكن مل إف، هريد املتقدم وغيسامة وزأ

  .  تام عندناريغ

  

  ))إذا اشتبه الولد بني اثنني((

ي ألحق الولد بيان عن زنا مل كن إف،  امرأة يف طهر اثنان مثالًأن وطأك ،حال الولدلو اشتبه مث إنه 

ما كاح ك النأحكام من ك ذلريغ إىل ،انت بنتاًكاحهما هلا لو كز نجيمل  وإن رث وحنوهمنهما يف اإل

  .تابهكتقدم يف 

اح ك حرمة ننييد والزان الوالنين بيك ومل ،حلق بهأ وإالّ ،حلاقه بهإن كمي زوج كن هنايكمل  إذا هذا

ون كواحتمال  ،ى نصاً وفتووللعاهر احلجر الولد للفراش أن  لوضوحك وذل،ما هو واضحكه ريوغ

  . مة واضحةك حلكان ذلكنه للفراش وأم الشارع بكح أن ضر بعدياين واقعاً مل زالولد من ال

  .حلاقه بالزوجإتمل حيلفقهاء ولذا قال ا، لق بالزوجحياً مل ينه من الزنا علماً قطعأعلم بن إ نعم

 ،اآلخرى حدمها ومشتبهة علون زوجة أليكما بأن إ، وجب النسبيهما يلك يف يطان الوك إذا أما

 فصاعداً أشهر مث تأيت بولد لستة ،علم بهي ها عقداً فاسداً اليل منهما علكعقد يأو ، همايمشتبهة علأو 

رسال إ كرسله املسالأبل ، ما هو املشهورك نيتمل احملنيفالالزم القرعة ب، احلملى قصأتجاوز يومل 

ات يولبعض الروا،  القرعةأدلةات طالق إلك وذل،ننايه بي فأجدهويف اجلواهر بال خالف ، ماتاملسلّ

  . اخلاصة

ه يلإأتو من يثالثة من أهل الن إ :)عليه السالم( ني املؤمنرير عن أمكذ، عن الدعائم، كاملستدرى فف

نهم وجعله ي فقرع ب،ل واحد منهمكفأتت بولد فادعاه ، ا ثالثتهم يف طهر واحدهييف امرأة وقعوا عل

  ى صل( النيب ك فبلغ ذل،للقارع



٣٥٩

عليه ( علي ىما قض إالّ اهيعلم فأما :  وقالجدهابدت نو  حىتك فضح)ه وآلهياهللا عل

  . )١()السالم

ة يف طهر يجارى وقعوا عل ر بثالثة نف)عليه السالم( علي أيت: رقم قالأد بن يعن ز، وعن البحار

وقال ، ال: قال  هلذاكب به نفسيتط :حدهمأل )عليه السالم( علي فقال ،واحد فولدت ولداً فادعوه

ليه ع (قال، ال: قال ، هلذاكب به نفسيتط: خروقال لآل، ال: قال ، هلذاكب به نفسيتط: خرلآل

 لزمه الولدأمة ويغرمه ثلثي القأ القرعة صابتهأم يكأم وكنيين مقرع بإسون كم متشاكراأ :)السالم

  . )٢()عليه السالم(علي ما قال  إالّ هايما أجد ف:  فقال)صلى اهللا عليه وآله( لرسول اهللا كروا ذلكفذ

 )عليه السالم(نه يحلاق ع فاإل،حلاقاإل و املال،مرانأ كفهنا، حدهمان عبداً ألكالولد  أن والظاهر

نفسهم ظاهره التنازل عن أب به يهل تط أنه  منما قاله أوالً و،ه قاعدة العدليفى جرأأما املال ف، بالقرعة

  . حقهم يف املال

 )عليه السالم( ني املؤمنري سأل أم)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ :)عليه السالم(وعن الباقر 

ة فوطأها يرعوا جايتباا رسول اهللا أتاين قوم قد ي: فقال، هيمن عن أعجب ما ورد عليرجع عن ال أن بعد

نهم فجعلته للذي خرج يسهمت بأ ف،هيدعيلهم كه يفاحتجوا ف، فولدت غالماً، عهم يف طهر واحديمج

 مرهمأس من قوم تنازعوا مث فوضوا يل: )صلى اهللا عليه وآله(فقال رسول اهللا ، بهميسهمه وضمنته نص

  . خرج سهم احملق إالّ اهللاإىل 

  . )٣()عليه السالم(عن الباقر ، هابأصحذا رواه عاصم عن بعض ك

                                                

  . ٣ حمكيفية احلك من أبواب ١١ الباب ٢٠٠ ص٣ ج: الوسائلكمستدر )١(

  . ١٥ حمكيفية احلك ١١الباب  ٣ج:  الوسائلكمستدر )٢(

  . ٥ حمكيفية احلك ١٣ الباب ١٨٨ ص١٨ ج:الوسائل )٣(



٣٦٠

  . )١(س من قوم تقارعوايل: قال إالّ أنه ، مثله)عليه السالم(عنه ، ريبص أيب ةيويف روا

  . نيخمتلف أو ،نيحر أو ،نيعبد أو ،نيافرك أو ،نيان الواطئان مسلمكسواء : قال يف الشرائع

ى قدم عليشرف أحيث أنه   واحلر،فشرأنه إحيث املسلم : قاليفال ،  النصطالق إلكوذل: أقول

ما قرر يف ك ةي احلرحيث إن األصلو، الفطرةى ولد عليل مولود كث ي حسالم اإل ألن األصل،مهاريغ

  . اًحي بل ادعاه بعض صركذلى  علمجاع الظاهر اإل:بل يف اجلواهر، حمله

 والنصراين يهوديلوقع املسلم واإذا  : قال،)عليه السالم(عن الصادق ، ح احلليبيه صحيلدل عيو

  .)٢(به القرعةيان الولد للذي تصكنهم فيقرع بأاملرأة يف طهر واحد ى عل

  

  ))فروع((

ن عرف إف، صبخي النه إ وأرتل يمل  أنه ىادع ألنه ،س لهيالولد ل أن ىحدهم ادعأان كلو مث إنه 

ن يخرون الولد لآليكو، المهكجنابه يف هذا احلال عمل بإعدم ى  علالًيجنابه سابقاً دلإصدقه وأخذ عدم 

معناه  ـ هنا ويف السابق ـ حدهمأل ون الولد له أوك و،ان واحداًك إذا خرلآل أو ،حسب القرعة

 فمعىن، لهمك زنا يف األمران ك إذا أما، احاًك وبعضهم نبعضهم شبهةً أو ،عاًيحلاق يف الشبهة مجاإل

اح كالنى  ال تترب علحكام األكتل أن فتقد عر إذ ،ة وما أشبهياح واحملرمك النأحكامان يحلاق جراإل

  . والشبهة فقط

                                                

  . ٦ حمكيفية احلك أبواب ١٣ الباب ١٨٨ ص١٨ ج:وسائل الشيعة )١(

  . ١ ح من أبواب مرياث ولد املالعنة١٠اب  الب٥٧١ ص١٧ ج:وسائل الشيعة )٢(



٣٦١

علم صدقه يمل  وإن ،قرعأبه ذكن علم إف، عرف صدق النايف للولد عنهين مل إف، انكف كيو

 ألن ،المهك إىل سمعيال  وأ ،صورة ادعائهمى ظاهر النص والفتو ألن ،نفي الولد عنهيذبه فهل كو

املال كس النسب يول، زان القرعةياالحتمال الذي هو م ينفيه  أنىل عليدل ه اليمر حمتمل ونفأالنسب 

 العقالء إقرارشمل يفله جانبان فال أما النسب ،  العقالءإقرارشمل املال ي إذ ،ينفاه بعضهم نف إذا الذي

ث يح، ك ذلىرب ونفك أو اًريبكان الولد ك إالّ إذا كشمله ذليأما جانب الولد فال ، جانب املقر الّإ

 إالّ ،ولد فالن أم ال أنه علمين يأمن  ألنه ،الولد ي يف مساع نفإشكالى  عل، العقالءقرارإشملهما ي

طلق أث يح، عد الثاينبي ان الك وإن ،احتماالن ،يف املقام اع وحنوهيواملفروض عدم الش، اع وحنوهيبالش

  . مها مثبتان إذ ،ادعائهمى عل دل ده مايقي وال ،األمرح احلليب يصح

 نيذا بكو، تقارما يف اجلملة و، بزماناآلخرى حدمها هلا علأ ي تقدم وطنيفرق ب اله  أنمث الظاهر

 ،ض واحلمليمن اجتماع احل تاب الطهارةك  ملا تقدم يفكوذل،  وعدمهاألول ي الوطنيضة بيختلل حأنه 

 ،األولن عن اكمختلل انقطع اإل أنه إذا شف اللثامكو ما يف القواعدك ،ة الرحمءض برايعلم باحلإالّ إذا 

 إالّ أن ،ون الولد للفراشكح لياح صحك يف ناألولون يك إالّ أن ،ة الرحم شرعاًءض عالمة براياحلألن 

 يف كاملوضع فال شى هم علء مااوغفرأبل ، عي اجلمأطيولو مل ، علم االنتفاء لقوة الفراش حمل نظري

  . القرعة

، فرغأس ملن يالولد ل أو ، الرحم بعض فهل القرعة الحتمال جذبأفرغ بعضهم ووطأ إذا أما

  .ات الوطيي وللمناط يف روا،الًك مشاألمرعل جي لالحتمال العقالئي الذي األول قوىواأل، احتماالن

  أما من ، ل زناكان الولد من طرف الكولو 



٣٦٢

م ب واألل من األكمن طرف  إذ ،أربعالصور  ألن ،الشبهةك زنا ريم بعضه زنا وبعضه غطرف األ

ا يف حال شبهتها  داً الزاينيزن إ  أي،م من طرف األان حالالًكلحق الولد مبن ي فهل ،حالل  أوما زناإ

  :احتماالن، ب دون عمرو الزاين يف حال زناها بههو األ

ل زنا من كان الك أو مان البعض شبهة من طرف األك ، املوجبة للقرعة مطلقاًدلة األإطالقمن 

  . أيضاًطرفها 

قرع وخرج الولد باسم ألو  إذ ،نه للزنا املربوط بالشبهةأم بكوجب احليلشبهة احترام ماء ا أن ومن

  . أقربوهذا ، ترم ماء الشبهةحي مل نيمن الطرف الزنا

 ،حدهم بشبهة الرجل فقطأو، نيحدهم زنا من الطرفأ ،وهاؤان ثالث وطك أنه إذا علميومنه 

  . التأمل إىل انت املسألة حباجةكوإن  ،ني الشبهتنيقرع بأ واألول سقط ،وآخر بشبهة املرأة فقط

املنفردة ى لحق النسب بالفراش املنفرد والدعوي و،نةيحدهم بن أليكمل  إذا هذا(: قال يف الشرائع

   .ىانته )نة وعدمها بالقرعةيبالب (كيف املشتر) ىقضي و،ةكاملشترى  والدعوكوبالفراش املشتر

انت ك إذا ماك، القرعةى د علي وهل تقدم ال،ضاًأيم القرعة كحلان اكنات يتعارضت الب إذا :أقول

 ألن ،الظاهر ال، أيضاًا هلي خلري وولدت بعد الزنا ا غ،احكن بدون نكل الزوجةكل يلة خاصة خبليخل

  .م واحدكل أقسام الزنا حبى كم علكالشارع ح

ن أ و،هياملنفردة فقد عرفت ما فى مه بالدعوكما حأ، م الشرائع بالفراش املنفرد تامكحمث إن 

  .م بالقرعةكاحل يقتض يح احلليبي صحإطالق

  

  ))صور الدعوى والفراش((

  : أربع فالصور ،انكف كيو

  ان املدعي الزوج كن إف ،املنفردة يف فراش منفرد حاللى الدعو :األوىل



٣٦٣

ان الولد كت وادعاه الزاين كس وإن ،ن نفاه الزوج فاللعانإف ان املدعي الزاينك وإن ،ان لهك

  . للفراش

شبهة  أو ،شبهة فقط وا حالالًؤان الواطئون وطكن إف، كاملنفردة يف فراش مشترى الدعو: ةيالثان

حدهم أوا حراماً وادعاه ؤانوا وطك وإن ،انت القرعةكحدهم أ وادعاه ئل واطك إىل وزواجاً بالنسبة

وبعضهم   بعضهم حالالًيانوا وطك وإن ،ات وللقاعدةي بعض الرواإطالقما تقدم من كانت القرعة ك

ان كر احلالل كنأان املدعي احلرام وك وإن ،ت احلالل فالولد لهكس أو ان املدعي احلاللكن إف، حراماً

  . اللعان

احلرام يف  يون ملدعيك أنه ة والعن فالظاهري نفاه احلالل هنا ويف الفراش الزوجفإذا، انكف كيو

  . ة وما أشبهياح واحملرمكحرمة الن

  . كل من الفراش املنفرد والفراش املشترك املنفردة يف ريغى الدعوومما تقدم تعرف صوريت 

قام أ إالّ إذا ،ذبهك إذا قبليصدقه وال  إذا قبلي األول ي فف،ا نسب بالغ عاقليادع أو ىولو ادع

حدمها ومل أصدق  وإن ،حدمهاأى تقبل دعو نة اليحدمها البأقم يذما ومل كن إ  ويف الثاين،نةياملدعي الب

  . ل واضحكوالوجه يف ال، نةيم مع البكان احلكقه يخالف تصدى نة عليانت بك وإن ،نة قبل قولهين بكت

 أو نهماياح بكنه بعد النأ ادعاء بكان هناكن إف، احكن أو الولد عن زنا أن وجان يفزولو اختلف ال

اح كدمها النحأى اح معلوم فادعكن نيكمل  وإن ،بصورها الثالثة يخمسألة التار إىل األمرقبله رجع 

  .نة فالقرعةيقاما البأولو ، نةي باآلخرون مع يك إالّ أن ،احكان الولد ملدعي النك،  الزنااآلخرو

  اً يا صبيولو تداع



٣٦٤

ر يف كما ذك مكان احلكنة يقاما بأولذا لو ، دي الدلةأل، ديحدمها حلق بصاحب الأد يوهو يف 

  .مسألة الداخل واخلارج

 إقرارلقاعدة ، حلاق بالرجل دون املرأةفالظاهر اإل، رتكنأ فالنة ومن يولدنه إ :ولو قال الزوج

نه إ بل يف اجلواهر، حلاق نظريف اإلن إ :خالفاً ملن قال، هإقرارهدم ي ارها الكنإ و،ديالعقالء بالنسبة ال

  . رياً يف حق الغإقرارونه كممنوع ل

حق ى اشتمل علقرار إذا  واإل،ن نافذاً يف حق زوجتهيكمل  وإن ه نافذ يف حق نفسهإقرار: أقول

  .دلتهأ طالقإل، األولالثاين وقبل  ي لغريوحق الغ النفس

  .الرجل ركنأو، ولدي من فالننه إ :قالت الزوجة إذا ذاكو

ه ي علي واملدع، يف حق النفس ألنه إقرار،لفالن دون فالن قبل ينإ:  فقالريبى كا عليولو تداع

 يف إقرارنه أله آخر بكأش وإن  بعضكولذا قال بذل، حدمهاغ وأقر ألاً مث بلياه صبيتداع إذا ذاكو، نةيالب

   .ىفخيال  ه ماي وف،القرعة أو نةيالب قه مقاميام تصديقى ل علي مع عدم دلريحق الغ

  .النصراف أدلتها عن مثله، وال جمال للقرعة، هما قبل قولهيلإالولد انتسابه ر كنأولو 

 سترجع النصف اخلاسريفهل  حدمهاأ خرجت باسم فإذا، دللقاعدة الع همايوقبل القرعة نفقته عل

خالفاً للجواهر ، كالظاهر ذل ،نه لفالن الذي خرجت القرعة بامسهأم بكالشارع ح ألن ،ما قاله بعضك

  . نةيسقط بالبي قراراإلن إ :هيوف، )ه فال وجه لرجوعهقراران إلكدفعها قد ن إ( :ث قاليح

 اآلخرى ن عليك مل ،ن القضاءيحدمها حسب موازا ألأ بم الشارعكا امرأة وحيولذا لو تداع

يف الزمان السابق  مها حىتكحى رجع عل يينة رجعيأثر الب ألن ،نة وال بعدهايام البيقبل ق ال، نفقتها

  اح كم ببطالن نكحيولذا ، هايعل



٣٦٥

  . ها هلذا الرجليخت املتنازع فنة بأن األيام البيحت قبل قكنانت كن إ ختهاأ

 وإن ،ما قاله بعضكم بالقرعة ك ح،حينة بالنسب وتعارضتا وال ترجي بينيل من املدعك ولو أقام

  . ةات السابقي للمناط يف الروا،ةيكثرة واأليعدلح باأليتمل الترجحيان ك

ان كم إل،ان من التعارضكبنت  أو ولد أنه علمي وال ،ولده أنه اآلخرو، ابنته أنه حدمهاأى ولو ادع

حدمها أ فظهر ،بنتهنه إ :اآلخرو، ركولده الذنه إ :حدمهاأن لو قال ك ل،ة ولدهيب خبصوصعدم علم األ

بعد الثاين للعلة اليت ي ان الك وإن ،احتماالن ،اشتبهنه إ اآلخرقبل قول يأو ، هيق مدعييف تصد يفيكفهل 

  . ارناهكذ

ر يف أصل  لزم النظ،س لهية الالحقة فليالزوجى  وادع،فالولد له ة السابقةيولو ادعت الزوج

  . واهللا العامل ،ون الولد له أم الكه يتفرع علي و،ةيالزوج

اهللا ى وصل، نيهللا رب العامل واحلمد، نياملرسلى وسالم عل، صفوني رب العزة عما كسبحان رب

  . ني الطاهرنيبيحممد وآله الطى عل

   قم املقدسة

  يازريالش ينياحلس يحممد بن املهد

  



٣٦٦



٣٦٧

  

  ))السالم معليهمن قضاء املعصومني ((

  خامتة

 أمري املؤمنني اإلمام قضايا كثركان األ وإن ،)عليهم السالم(نذكر فيها مجلة من قضايا املعصومني 

 الكونية، وتطبيق مور، وعلل األحكام، مما ذكر فيه بعض اخلصومات، وفلسفة األ)عليه السالم(

أشبه، وكشف احلقائق بدون ميني وما ) الشيء(و) الكثري: (الصغريات على الكربيات، مثل املراد من لفظ

 القتال، إىل أحكام القضاة والقضاء، وبعض أحكام وبعض ،أو بينة، والعقوبات، والعالجات للمشكالت

  .غري ذلك

ما يدخل يف هذا الباب كثري جداً، لكنا اكتفينا ببعض املذكورات كنموذج للحكم  أن وال خيفى

  .ستدرك والبحار والوايف وغريهاالوسائل واملمن  ذلك ناالواعي الرشيد، وقد مجع

 : والديات، والقصاص، والقضاء،احلدود  يف كتاب،نا ذكرنا مجلة من الروايات املذكورة هناأكما 

  .األولاجلزء 

 فقهياً أو واقعياً، ،وذكرنا يف تلك الكتب بعض الوجوه احملتملة لبعض الروايات غري الظاهر الوجه

ضالع املذكور يف الرواية ال عدد األ أن م ذكرواأ األضالع، مع كوجه الرواية املنربية، ووجه رواية

  . يؤيده علم التشريح



٣٦٨

ون مع حتليالا ؤيوفق أهل العلم لالستقصاء يف الروايات املربوطة ذه الش أن ل اهللا سبحانهأنس

  .الفقهية والعلمية

  واهللا املوفق املستعان

  حممد



٣٦٩

  

  أم تنكر ولدها

 ، ويف الثاين عن ضمرة بن محزة السلويل،نداً عن عاصم بن محزة السلويل الكليين والشيخ، مسىرو

   .بني أمي يا أحكم احلاكمني احكم بيين و:هو يقول باملدينة ومسعت غالماً: قال

  . يا غالم مل تدعو على أمك:فقال له عمر بن اخلطاب

 اخلري من الشر عرفت وأرضعتين حولني فلما ترعرعت وأشهر إا محلتين يف بطنها تسعة :قال

   .زعمت أا ال تعرفينومييين عن مشايل طردتين وانتفت مين و

  . يا هذه ما يقول الغالم:فقال عمر

ال أدري من أي الناس  وحق حممد وما ولد ما أعرفه و،لذي احتجب بالنور فال عني تراها و:فقالت

   .إين خبامت ريب أتزوج قط و وإين جارية من قريش مل،يفضحين يف عشرييت أن غالم مدع يريدنه إ و،هو

  . ألك شهود:فقال عمر

 أن الغالم مدع يريد أن ون القسامة فشهدوا عند عمرربعفتقدم األخويت، إ نعم هؤالء :فقالت

   .أا خبامت راجارية من قريش مل تتزوج قط وهذه أن  و،يفضحها يف عشريا

 فإن عدلت شهادم ،نسأل عن الشهودانطلقوا به إىل السجن حىت  الغالم و خذوا هذا:فقال عمر

  .جلدته حد املفتري

 فنادى ،يف بعض الطريق )عليه السالم(  فتلقاهم أمري املؤمنني،فأخذوا الغالم ينطلق به إىل السجن

  وأعاد عليه  ،إين غالم مظلوم )صلى اهللا عليه وآله( بن عم رسول اهللا  يا:الغالم



٣٧٠

   .عمر قد أمر يب إىل احلبسهذا  و:مث قال ،الكالم الذي كلم به عمر

 أمرت به إىل السجن : فلما ردوه قال هلم عمر،ردوه إىل عمر :)عليه السالم( فقال علي

 ال :تقولنت أليك ومسعناك وإنرده أن ) عليه السالم(  أمرنا علي بن أيب طالب: قالوا.فرددمتوه إيل

  .أمراً )عليه السالم( تعصوا لعلي

عليه (  فقال علي، فأتوا ا، بأم الغالم علي:فقال ،)عليه السالم( أقبل علي إذ فبينا هم كذلك

   .أقضي بينهم أن  أتأذن يل:لعمر )عليه السالم(  فقال علي، فأعاد الكالم،يا غالم ما تقول :)السالم

أعلمكم علي  :يقول )صلى اهللا عليه وآله(  و قد مسعت رسول اهللا، سبحان اهللا و كيف ال:فقال

  .لببن أيب طا

  . خويتإهؤالء  نعم : قالت،لك شهود أيا هذه :للمرأة )عليه السالم(مث قال 

  .يف أختكم جائزأمري فيكم و :إلخوافقال 

  .يف أختنا جائزأمرك فينا و )صلى اهللا عليه وآله( عم حممدبن  يا نعم :فقالوا

قد زوجت هذا الغالم من أشهد من حضر من املسلمني أين هللا وأشهد ا :)عليه السالم( فقال علي

 ، فأتاه قنرب ا فصبها يف يد الغالم، يا قنرب علي بالدراهم،النقد من مايل و،مائة درهمأربعهذه اجلارية ب

  .يعين الغسل بك أثر العرسو إالّ ال تأتناخذها فصبها يف حجر امرأتك و :قال

  .قومي : فقال هلا،فقام الغالم فصب الدراهم يف حجر املرأة مث تلببها

 فولدت  زوجين إخويت هجيناً،تزوجين من ولدي أن تريد ، النار النار يابن عم حممد:فنادت املرأة

 فؤادي يتقلى أسفاً و، وهذا واهللا ولدي،أطردهفي منه وأنت أن شب أمروين فلما ترعرع و،منه هذا الغالم

   .على ولدي

  .انطلقتم و مث أخذت بيد الغال:قال

.)١( ال علي هللك عمر لو،عمراه وا:نادى عمرو

                                                

.٦ ح٤٢٣ ص٧ ج:الكايف )١(



٣٧١

  

  تداعي املوىل والغالم

من اجلبل  )عليه السالم(  أقبل على عهد عليرجالًن إ :)عليه السالم(ورويا فيما مر عن الصادق 

فما زال ذا يتوعد : قال ، ما أنت موالي بل أنا موالك: فقال،معه غالم له فأذنب فضربه مواله وحاجاً

عليه ( ت حىت نأيت الكوفة يا عدو اهللا فأذهب بك إىل أمري املؤمنني كما أن:يقولذا يتوعد ذا و و،ذا

  .)السالم

 هذا غالم ، أصلحك اهللا:فقال الذي ضرب الغالم ،)عليه السالم( فلما أتيا الكوفة أتيا أمري املؤمنني

  .أذنب فضربته فوثب علينه إيل و

  .علي يدعيين ليذهب مبايلوثب نه إ وأيب أرسلين معه ليعينينن إ اهللا غالم يل هو و:اآلخرقال و

   .هذا يكذب هذا وهذا يكذب هذا و،هذا حيلففأخذ هذا حيلف و

   .حبق إالّ ال جتيئاين وانطلقا فتصادقا يف ليلتكما هذه :فقال :قال

 إذا كان و: قال، اثقب يف احلائط ثقبني:قال لقنرب )عليه السالم(  فلما أصبح أمري املؤمنني:قال

 قد ورد عليه :قالوافاجتمع الناس  و فجاء الرجالن،يسبح الشمس على رمحب حىت تصري أصبح عقّ

  .قضية ما ورد عليه مثلها ال خيرج منها

  . ما تقوالن:فقال هلما

  .هذا عبده أن حلف هذا و،دهبهذا ع أن فحلف هذا

 مث قال ،هذا الثقبأدخل رأسك يف : حدمها قال أل مث. قوما فإين لست أراكما تصدقان:فقال هلما

  . أدخل رأسك يف هذا الثقب:لآلخر

  .عجل أضرب رقبة العبد منهما ،)صلى اهللا عليه وآله(  بسيف رسول اهللا يا قنرب علي:مث قال

  .لست تزعم أنك لست بعبد أ:للغالم )عليه السالم(  فقال علي، فأخرج الغالم رأسه مبادراً:قال

  .تعدى عليو بلى ولكن ضربين: فقال

.)١(دفعه إليه و)عليه السالم( فتوثق له أمري املؤمنني

                                                

.٤ ح٢٠٨ ص١٨ ج:الوسائل )١(



٣٧٢

  

  أخرجاه يف الليل ومل يرجع 

 يف قضاء ، عن عمر بن أيب املقدام، الكايف والفقيه والتهذيب مسنداًىونظري هذا اخلرب ما رو

هو  وكنت شاهداً عند البيت احلرام ورجل ينادي بأيب جعفر املنصور:  قال)عليه السالم(الصادق 

 ما أدري ما اهللاوو ، فأخرجاه من مرتله فلم يرجع إيلجلني طرقا أخي ليالًهذين الرن إ :ويقوليطوف 

   .ا بهوصنع

  . وافياين غداً صالة العصر يف هذا املكان :فقال هلما

 وهو )عليه السالم( فقال أليب عبد اهللا جعفر بن حممد ،فوافوه من الغد صالة العصر وحضرته

  . اقض بينهم: قابض على يده

  .  أنتاقض بينهم: فقال

  .قضيت بينهم إالّ حبقي عليك: فقال له

فطرح له مصلى قصب فجلس عليه، مث جاء اخلصماء فجلسوا ) عليه السالم(فخرج جعفر : قال

 فأخرجاه هذين طرقا أخي ليالًن إ )صلى اهللا عليه وآله(يابن رسول اهللا :  فقال،ما تقول: قدامه، فقال

  .  أدري ما صنعا به وواهللا ما،يلّإ فواهللا ما رجع ،من مرتله

  .ما تقوالن: فقال

  . كلمناه مث رجع إىل مرتله:قاال

صلى اهللا عليه ( قال رسول اهللا ،الرحيمبسم اهللا الرمحن  :يا غالم اكتب )عليه السالم(فقال جعفر 

قد رده إىل  أنه يقيم عليه البينة إالّ أن  بالليل فأخرجه من مرتله فهو ضامنطرق رجالًكل من : )وآله

  . يا غالم نح هذا فاضرب عنقه،لهمرت

   . مث جاء هذا فوجأه فقتلهلكين أمسكتهو  ما أنا قتلتهاهللا واهللارسول يابن  :فقال

   .اآلخر يا غالم نح هذا فاضرب عنق ، أنا ابن رسول اهللا:فقال

  . بضربة واحدةلكين قتلته و،رسول اهللا ما عذبتهبن  يا :فقال

  حيبس :  رأسهع علىوقّو  السجنحبسه يفو  فضرب جنبيهآلخرا مث أمر ب،فأمر أخاه فضرب عنقه



٣٧٣

.)١(يضرب يف كل سنة مخسني جلدة ومرهع

  

  طفل تداعته امرأتان

 هلا امرأتني تنازعتا على عهد عمر يف طفل ادعته كل واحدة منهما ولداً أن روي :رشادويف اإل

عليه (  فيه إىل أمري املؤمننيفزعو ،عمر فالتبس احلكم يف ذلك على ، غريمهامل ينازعهما فيه و،بغري بينة

   .االختالفو  فأقامتا على التنازع،خوفهماو وعظهماو فاستدعى املرأتني ،)السالم

   . ائتوين مبنشار:عند متاديهما يف الرتاع فقال

  . ما تصنع:فقالت املرأتان

   . أقده نصفني لكل واحدة منكما نصفه:فقال

  .ذلك فقد مسحت به هلاكان البد من ن إ هللا يا أبا احلسن اهللا ا:ىخراأل قالتو فسكت إحدامها

   .أشفقت وعليه كان ابنها لرقت لو و، هذا ابنك دوا،أكرباهللا : فقال

   . هلا دواالولد وصاحبتهااحلق مع  أن ىخراألفاعترفت املرأة 

.)٢( مبا فرج عنه يف القضاء)عليه السالم( دعا ألمري املؤمنني وعن عمرفسري 

  

ة رجلني عند امرأة وديع

 استودع رجالن امرأة وديعةً:  قال،براهيمإ عن زادان و، الكايف والتهذيب والفقيه مسنداًىورو

 أعطين : فجاء أحدمها إليها فقال،طلقا فغابانامث  ، ال تدفعيها إىل واحد منا حىت جنتمع عندك:قاال هلاو

  .طته مث أع، فأبت حىت كثر اختالفه.وديعيت فإن صاحيب قد مات

  : املرأة فقالت . هايت وديعيت: فقالاآلخرمث جاء 

                                                

.٣ ح٢٨٧ ص٧ ج:الكايف .١ ح١٨ باب ٣٦ ص١٩ ج:الوسائل )١(

.١١ ح٢١٢ ص١٨ ج:الوسائل )٢(



٣٧٤

  .قد ضمنت و إالّ ما أراك: فقال هلا عمر، فارتفعا إىل عمر،مت ذكر أنك قد وأخذها صاحبك

  . بيين وبينه )عليه السالم( ياً اجعل عل:فقالت املرأة

   .اقض بينهما :)عليه السالم(له عمر فقال 

ال تدفعها إىل واحد منكما حىت  أن قد أمرمتاها و الوديعة عنديهذه :)عليه السالم( فقال علي

  .)١(مل يضمنهاو ، فائتين بصاحبك،جتتمعا عندها

  

  امرأة حتتال على رجل

 أيت عمر بن اخلطاب بامرأة قد :قال ،)عليه السالم( الكايف والتهذيب مسنداً، عن الصادق ىورو

 فذهبت فأخذت بيضة فأخرجت منها ،ه على حيلةمل تقدر ل وكانت واه وتعلقت برجل من األنصار

هذا الرجل أخذين يف ن إ :لهصبت البياض على ثياا بني فخذيها مث جاءت إىل عمر فقالت  والصفرة

  .كذا ففضحين وموضع كذا

 ،جالس )عليه السالم( أمري املؤمنني و فجعل األنصاري حيلف،يعاقب األنصاري أن  عمر فهم:قال

يا أبا  :)عليه السالم( قال عمر ألمري املؤمنني  الفىتأكثر، فلما ؤمنني تثبت يف أمري يا أمري امل:يقولو

  .احلسن ما ترى

تكون احتالت  أن بني فخذيها فامها وإىل بياض على ثوب املرأة )عليه السالم( فنظر أمري املؤمنني

باملاء أمرهم فصبوا على موضع  ففعلوا فلما أيت ، شديداً ائتوين مباء حار قد أغلي غلياناً: فقال،لذلك

 فلما عرف طعمه ألقاه ،فألقاه يف فيه )عليه السالم(  فأخذه أمري املؤمنني،البياض فاشتوى ذلك البياض

 .)٢(جل عن األنصاري عقوبة عمر ودفع اهللا عز و مث أقبل على املرأة حىت أقرت بذلك،من فيه

                                                

.٣٧٠ ص٢ ج:ناقبامل )١(

.١ ح٢٠٦ ص١٨ ج: الوسائل،٤ ح٤٢٢ ص٧ ج:الكايف )٢(



٣٧٥

  

  احتيال امرأة على ضرا

:  قاليسد عن متيم بن خزام األ،ي عن جابر اجلعف،يس بن الربيع عن ق،روى صاحب املناقبو

فتش ثياا فأصاب ذلك  و، قد بات عندها رجل:قالت و،صبت امرأة بياض البيض على فراش ضرا

ائتوين مباء حار قد أغلي : )عليه السالم( فقال أمري املؤمنني ،يعاقبها أن قص على عمر فهم و،البياض

من نه إ :قال و فرمى به إليها،ما أيت به أمرهم فصبوا على املوضع فانشوى ذلك البياض فل، شديداًغلياناً

.)١(ضرا احلد ف، أمسك عليك زوجك فإا حيلة تلك اليت قذفتها،كيدكن عظيمن إ كيدكن

  

  امرأة تفتض يتيمة

قد شهدوا  أيت عمر بن اخلطاب جبارية :قال ،)عليه السالم( والتهذيب، عن الصادق وروى الكايف

 ، ما يغيب عن أهلهكان الرجل كثرياً وكان من قصتها أا كانت يتيمة عند رجل و،عليها أا بغت

 ، فدعت بنسوة حىت أمسكنها فأخذت عذرا بإصبعها،يتزوجها زوجها أن فشبت اليتيمة فتخوفت املرأة

ا على  جاراا الالئي ساعدأقامت البينة من وفلما قدم زوجها من غيبته رمت املرأة اليتيمة بالفاحشة

   . فرفع ذلك إىل عمر فلم يدر كيف يقضي فيها،ذلك

 )عليه السالم(  فأتوا عليا،اذهب بنا إليه و)عليه السالم(ائت علي بن أيب طالب  :مث قال للرجل

  .لك بينة أو برهانأ : فقال المرأة الرجل،قصوا عليه القصةو

  فأخرج علي بن أيب طالب، فأحضرن،يها مبا أقول يل شهود هؤالء جارايت يشهدن عل:قالت

 مث دعا بامرأة ،أمر بكل واحدة منهن فأدخلت بيتاً والسيف من غمده فطرح بني يديه )عليه السالم(

   فردها ،تزول عن قوهلا أن الرجل فأدارها بكل وجه فأبت

                                                

.٣٦٧ ص٢ ج:ناقبامل )١(



٣٧٦

تعرفيين أنا علي بن أيب  : مث قال،جثا على ركبتيه ودعا إحدى الشهود و،إىل البيت الذي كانت فيه

تصدقني مل ن إ ومانعطيتها األأورجعت إىل احلق  وقد قالت امرأة الرجل ما قالت و،هذا سيفي و،طالب

  .على الصدقاألمان : لهفالتفتت إىل عمر فقالت مكنن السيف منك، أل

   .فاصدقي: )عليه السالم(علي فقال هلا 

دعتنا  و فسقتها املسكر، فخافت فساد زوجها عليهاهيئةً وأا رأت مجاالً إالّ اهللا و ال:فقالت

   .فأمسكناها فافتضتها

) عليه السالم(دانيال النيب  إالّ  أنا أول من فرق بني الشاهدين،اهللا أكرب :)عليه السالم( فقال علي

 من تنفى أن أمر املرأة و،مائة درهمأربعجعل عقرها  و، العقرألزمهن مجيعاً و املرأة حد القاذفىفألزم عل

  .)١()عليه السالم(ساق عنه علي  وزوجه اجلارية و،يطلقها زوجها والرجل

  

)عليه السالم(قصة دانيال النيب 

  .فحدثنا يا أبا احلسن حبديث دانيال: فقال عمر

 امرأة من بين إسرائيل عجوزاًن إ و،ال أب و ال أم لهكان يتيماً) عليه السالم(دانيال ن إ :فقال

 كان رجالً وكان هلما صديق و من ملوك بين إسرائيل كان له قاضيانملكاًن إ و،كبرية ضمته فربته

احتاج امللك إىل رجل يبعثه يف بعض ف ،كان يأيت امللك فيحدثه و،كانت له امرأة ية مجيلة و،صاحلا

  . فوجهه امللك، فالن: فقاال،يأمور أرسله يف بعض  اختارا رجالً: فقال للقاضيني،هأمور

  . أوصيكما بامرأيت خرياً:ضينيفقال الرجل للقا

  . نعم:فقاال

                                                

.٥٩ ح٣٠٨ ص٦ ج: التهذيب،٩ ح٤٢٥ ص٧ ج:الكايف،  يف باب القضاءحكام يف باب احليل يف األ١٢ ص٣ ج:الفقيه )١(



٣٧٧

 فقاال ، فكان القاضيان يأتيان باب الصديق فعشقا امرأته فراوداها عن نفسها فأبت،فخرج الرجل

  . لريمجك ااهللا لئن مل تفعلي لنشهدن عليك عند امللك بالزن و:هلا

   . افعال ما أحببتما:فقالت

كان  واشتد ا غمه و فدخل امللك من ذلك أمر عظيم،شهدا عنده أا بغت وفأتيا امللك فأخرباه

  .لكن ارمجوها بعد ثالثة أيام وقولكما مقبولن إ : فقال هلما،ا معجباً

 فإن القاضيني قد شهدا ، احضروا قتل فالنة العابدة فإا قد بغت:ونادى يف البلد الذي هو فيه

  . الناس يف ذلكأكثرو ،عليها بذلك

  .ا عندك يف هذا من حيلة م:قال امللك لوزيرهو

  . ما عندي يف ذلك من شيء:فقال

 ،هو ال يعرفه وفيهم دانيال و هو بغلمان عراة يلعبونفإذاهو آخر أيامها  وفخرج الوزير يوم الثالث

 يكون فالن وتكون أنت يا فالن العابدة و يا معشر الصبيان تعالوا حىت أكون أنا امللك:فقال دانيال

 خذوا بيد هذا :قال للصبيان و من قصبجعل سيفاً و مث مجع تراباً،دين عليهافالن القاضيني الشاهو

 قل :قال لهف مث دعا بأحدمها ،كذا وخذوا بيد هذا فنحوه إىل مكان كذا و،كذا وفنحوه إىل مكان كذا

  .خلإ أشهد أا بغت :فقال ،ينظر والوزير قائم يسمع و،مبا تشهد قتلتك مل تقل حقاًن إ  فإنكحقاً

   .كذا و يوم كذا: قال، مىت:قال

 فقال ، مب تشهد: فقال له،اآلخرجاءوا ب و فردوه إىل مكانه،اآلخرهاتوا  و ردوه إىل مكانه:فقال

 : قال،أين و: قال، مع فالن بن فالن: قال، مع من: قال،كذا و يوم كذا: قال، مىت: قال،أشهد أا بغت

 يا فالن ناد يف الناس أما شهدا على ،شهدا بزور ، اهللا أكرب: فقال دانيال، فخالف صاحبه،موضع كذا

   .فالنة بزور فاحضروا قتلهما

   كما اختلف ، فبعث امللك إىل القاضيني فاختلفا، فأخربه اخلربفذهب الوزير إىل امللك مبادراً



٣٧٨

.أمر بقتلهما ودى امللك يف الناس فنا،الغالمان

 ة زياداألولال دانيال عن ؤ ساخلرب لكن فيه يف عمر يتأ:  قالة،صبغ بن نباترواه الفقيه، عن األو

.)١(الزاين واملوضع وسوال عن الوقتال

  

  خرى مشاةأقصة 

رجالن  )عليه السالم( على عهد أمري املؤمننيكان نه إ :ونظري هذا اخلرب يف ذلك ما رواه الكايف

  فحفظها الرجل،له يف حفظ بنية كانت اآلخرأوصى إىل  و فمات أحدمها،جل واخيان يف اهللا عزؤمت

 ،أوصى امرأته يف الصبية ومث حضره سفر فخرجهلا، التعاهد  واإلكرام وأنزهلا مرتلة ولده يف اللطفو

 فلما ،التعاهد هلا وكان الرجل يكتب يف حفظها و،كان هلا مجال وأدركت الصبية إذا فأطال السفر حىت

  فعمدت إليها هي،فيعجبه مجاهلا فيتزوجهايقدم فرياها قد بلغت مبلغ النساء  أن رأت ذلك امرأته خافت

  . فأمسكنها هلا مث افترعتها بإصبعها،نسوة معها قد كانت أعدنو

 فأحل ، مما صارت إليهجتيبه استحياًء أن صار يف مرتله دعا اجلارية فأبت وفلما قدم الرجل من سفره

تأتيك من  أن ته دعها فإا تستحيي عليها قالت له امرأأكثر فلما ،جتيبه أن عليها بالدعاء كل ذلك تأىب

  . ورمتها بالفجور،ذنب كانت فعلته

ما علمت ما كنت أصنع بك من  أ، وحيك:قال هلا و،فاسترجع الرجل مث قام إىل اجلارية فوخبها

  .كنت البنيت فما دعاك إىل ما صنعتن إ و،يتبعض ولدي أو إخوك إالّ اهللا ما كنت أعدك و،األلطاف

لقد كذبت  وقيل لك ما قيل فو اهللا ما فعلت الذي رمتين به امرأتك إذا أما :اجلاريةله فقالت 

  .امرأتهبه وصفت له ما صنعت  و،كذا والقصة لكذاأن  و،علي

                                                

.٩ ح٤٢٩ ص٧ ج:الكايف )١(



٣٧٩

عليه ( يد اجلارية فمضى ما حىت أجلسهما بني يدي أمري املؤمنني وفأخذ الرجل بيد امرأته

  .أقرت املرأة بذلك و،أخربه بالقصة كلها و)السالم

   .اقض فيها :)عليه السالم(  فقال له أمري املؤمنني،بني يدي أبيه )عليه السالم( كان احلسنو

   .عليها القيمة الفتراعها و،نعم على املرأة احلد لقذفها اجلارية :)عليه السالم( فقال احلسن

.)١(أما لو كلف اجلمل الطحن لفعل : مث قال.صدقت :)عليه السالم( فقال أمري املؤمنني

  

  خرجوه يف السفر وقتلوهأ

املسجد  )عليه السالم( أمري املؤمنني دخل : قال،)عليه السالم( الكايف والتهذيب، عن الباقر ىورو

  ما أبكاك؟ : فاستقبله شاب يبكى وحوله قوم يسكتونه، فقال له

خرجوا بأيب هؤالء النفر ن إ درى ما هي،أ بقضية ما شرحياً قضى علين إ يا أمري املؤمنني: فقال

 ما ترك : فقالوا، فسألتهم عن ماله، مات: فسألتهم عنه فقالوا،مل يرجع أيب ومعهم يف السفر فرجعوا

  .معه مال كثري وأيب خرج أن قد علمت و، فقدمتهم إىل شريح فاستحلفهم.ماالً

  . معهم ايل شريحارجعوا، فرجعوا والفىت :)عليه السالم( أمري املؤمننيهلم فقال 

  . كيف قضيت بني هؤالء):معليه السال(أمري املومنني فقال له 

بوه، أأبوه معهم فرجعوا ومل يرجع  و على هؤالء النفر أم خرجوا يف سفرادعى هذا الفىت: فقال

هل لك بينة على ما : ، فقلت للفىت ما خلف ماالً: فقالوا، مات، فسألتهم عن ماله:فسألتهم عنه فقالوا

  .مال، فاستحلفته:  فقالي،تدع

  .هكذا حتكم يف مثل هذا: )عليه السالم(فقال أمري املؤمنني 

  .فكيف: فقال

يا  ،)عليه السالم( داود النيب إالّ هم حبكم ما حكم به قبليفياهللا ألحكمن  و:)عليه السالم(فقال 

  شرطة بقنرب ادع يل 

                                                

.١ ح١٢ ص يف حد القاذف٧ ج:الكايف )١(



٣٨٠

 ماذا : مث نظر إىل وجوههم فقال، من الشرطة فدعاهم فوكل بكل رجل منهم رجالً،اخلميس

  .جلاهلذن إ إين ، تقولون إين ال أعلم ما صنعتم بأيب هذا الفىت،تقولون

أقيم كل رجل منهم إىل أسطوانة من أساطني  وففرق بينهمسهم، ورؤغطوا  و فرقوهم:مث قال

 ،دواة و هات صحيفة: فقال، مث دعا بعبيد اهللا بن أيب رافع كاتبه،سهم مغطاة بثياموؤر واملسجد

  .أنا كربت فكربوا إذا : فقال هلم،جلس الناس إليه ويف جملس القضاء )عليه السالم( ؤمننيجلس أمري املو

 مث قال لعبيد اهللا ،كشف عن وجهه و مث دعا بواحد منهم فأجلسه بني يديه، اخرجوا:مث قال للناس

يف أي  :)السالمعليه (  فقال له أمري املؤمنني، مث أقبل عليه بالسؤال،ما يقول وهإقراراكتب : بن أيب رافع

  .أبو هذا الفىت معكم ويوم خرجتم من منازلكم

   .كذا و يف يوم كذا:فقال الرجل

   .كذا و يف شهر كذا: فقال،يف أي شهر و:قال

  .كذا و يف سنة كذا: قال، يف أي سنة:قال

   .كذا و إىل موضع كذا:قال. إىل أين بلغتم يف سفركم حىت مات أبو هذا الفىت و:فقال

   . يف مرتل فالن بن فالن: قال،ل من ماتيف مرت و:قال

   .كذا و كذا: قال،ما كان مرضه و:قال

  .كذا و كذا: قال، مرضكم يوماً و:قال

 ،قربهيف من نزل  ومن صلى عليه ومبا كفنتموه ومن كفنه ومن غسله و ففي أي يوم مات:قال

  فارتاب أولئك الباقون،س مجيعاًكرب النا و)عليه السالم( فلما سأله عن مجيع ما يريد كرب أمري املؤمنني

  .ينطلق به إىل السجن ويغطى رأسه أن  فأمر،على نفسه وصاحبهم قد أقر عليهم أن مل يشكواو

   . كال زعمتم أين ال أعلم ما صنعتم:قال وكشف عن وجهه ومث دعا بآخر فأجلسه بني يديه

  لقد كنت  و،واحد من القوم إالّ  يا أمري املؤمنني ما أنا:فقال



٣٨١

أخذ املال مث رد الذي كان أمر به  و، مث دعا بواحد بعد واحد كلهم يقر بالقتل، فأقر، لقتلهارهاًك

  .الدم و فألزمهم املال،أيضاًإىل السجن فأقر 

  .)عليه السالم(النيب  حكم داودكيف كان  ويا أمري املؤمنني: فقال شريح

من مساك :  فقال له داود،مات الدين ياداود النيب مر بغلمة يلعبون وينادون بعضهم ب أن :فقال علي

 ،يتها املرأة ما اسم ابنك هذاأ: مه وقال هلاأ إىل )عليه السالم( فانطلق داود ،أيب:  فقال،ذا االسم

باه أن إ : قالت،وكيف كان ذاك:  قال،بوهأ:  قالت،ومن مساه ذا االسم:  فقال هلا،مات الدين: فقالت

 فسألتهم عنه ،لصيب محل يف بطين فانصرف القوم ومل ينصرف زوجيخرج يف سفر له ومعه قوم وهذا ا

  .مل خيلف شيئاً:  قالوا،فأين ما ترك: قالوا مات، فقلت هلم

 فما ولدت من غالم أو جارية فسميه ىنك حبلأ نعم زعم : قالوا،هل أوصاكم بوصية: فقلت

  . فسميته،مات الدين

 ،مواتأم أفأحياء هم : نعم، قال:  قالت، زوجكوتعرفني القوم الدين كانوا خرجوا مع: قال داود

  .ليهمإفانطلقي بنا :  قال،بل أحياء: قالت

 ،ثبت عليهم املال والدمأ و،مث مضى معها فاستخرجهم من منازهلم فحكم بينهم ذا احلكم بعينه

  .مسي ابنك عاش الدين: وقال للمرأة

 خامته ومجع )عليه السالم(أمري املؤمنني الفىت والقوم اختلفوا يف مال الفىت كم كان، فأخذ مث إن 

سهم  ألنه ،خرج خامتي فهو صادق يف دعواهأ فأيكم ،جيلوا هذه السهامأ:  مث قال،خواتيم من عنده

  .)١( وسهم اهللا ال خييب،اهللا

  مؤامرة يدبرها أبو سفيان

  عمري بن وائل الثقفي أمره حنظلةن إ :الطربي و عن الواقديي السرويورو

                                                

.٨ ح٣١٧ ص٧ ج: الفروع،١ ح٢٠٤ ص١٨ ج: الوسائل)١(



٣٨٢

صلى (  من الذهب وديعة عند حممدمثانني مثقاالً )عليه السالم( يدعي على علي أن  سفيان بن أيب

 ، فإن طلب بينة الشهود فنحن معشر قريش نشهد عليه،أنت وكيله وهرب من مكةأنه و )اهللا عليه وآله

ليه ع( ادعى على علي و فجاء،أعطوه على ذلك مائة مثقال من الذهب منها قالدة عشرة مثاقيل هلندو

  فنصح له نصحاً،مل يكن ملا ذكره عمري خرب واأصحارأى عليها أسامي  وفاعترب الودائع كلها )السالم

  .حنظلة وأبو سفيان وعقبة بن أيب معيط وعكرمة وهو أبو جهل ويل من يشهد بذلكن إ : فقال،كثرياً

 مث قال ،يف الكعبةيقعدوا  أن  مث أمر الشهود،مكيدة تعود إىل من دبرها :)عليه السالم( فقال

أي  )صلى اهللا عليه وآله(  يا أخا ثقيف أخربين اآلن حني دفعت وديعتك هذه إىل رسول اهللا:لعمري

  .دفعها إىل عبده و فأخذها بيده، ضحوة ار: قال،األوقات كان

  . ما يلزمين ذلك:قالف ،سأله عن ذلك ومث استدعى بأيب جهل

  .تركها يف كمه وأخذها من يده و عند غروب الشمس دفعه:سأله فقال ومث استدعى بأيب سفيان

تركها  و كان عند وقت وقوف الشمس يف كبد السماء: فقال،سأله عن ذلك ومث استدعى حنظلة

  .بني يديه إىل وقت انصرافه

كان وقت  وأنفذها يف احلال إىل داره و تسلمها بيده: فقال،سأله عن ذلك ومث استدعى بعقبة

  .العصر

 كان بزوغ الشمس أخذها فأنفذها من ساعته إىل بيت : فقال،سأله عن ذلك وةمث استدعى بعكرم

   .)السالمعليها ( فاطمة

  .تغريت أحوالك و أراك قد اصفر لونك:قال له ومث أقبل على عمري

 وديعة )صلى اهللا عليه وآله(  ما كان يل عند حممد،بيت اهللا وال يفلح غادر و أقول احلق:قال

  .عقد هند عليها امسها مكتوب وهذه دنانريهم وكإما محالين على ذلو

تعرفون هذا  أ:قال و فأخذه،ائتوين بالسيف الذي يف زاوية الدار :)عليه السالم( مث قال علي

كنت صادقا ن إ :)عليه السالم(علي   فقال، هذا مسروق: فقال أبو سفيان، هذا حلنظلة: فقالوا،السيف

   مضى :ل قا،يف قولك فما فعل عبدك مهلع األسود



٣٨٣

 فسكت ،كنت صادقاًن إ حضرهأتعود تراه ابعث إليه  أن  هيهات: فقال،إىل الطائف يف حاجة لنا

  .أبو سفيان

 فأمرهم ، فيها العبد مهلع قتيلفإذامث قام يف عشرة عبيد لسادات قريش فنبشوا بقعة عرفها 

ولده ضمنوا له  وأبا سفيان نإ : فقال،محلوه إىل الكعبة فسأله الناس عن سبب قتله وبإخراجه فأخرجوه

 ،أخذت سيفه ووثب علي ليقتلين فضربت رأسه و فكمن يل يف الطريق،حثاه على قتلي ورشوة عتقه

   .)١(فلما بطلت حيلتهم أرادوا احليلة الثانية

  

  أي طهارة أفضل من التوبةو

عليه (تى رجل أمري املؤمنني أ:  قال،صبغسناده عن سعد بن طريف، عن األإوروي الفقيه، ب

: ، فأقبل على القوم فقالاجلس: ين زنيت فطهرين، فأعرض عنه بوجهه، مث قال لهإ:  فقال)السالم

يستر على نفسه كما ستر اهللا أن قارف هذه السيئة إذا أيعجز أحدكم.  

طلب :  قال،وما دعاك إىل ما قلت: ين زنيت فطهرين، فقالإيا أمري املؤمنني : فقام الرجل فقال

  . فضل من التوبةأوأي طهارة :  قال.الطهارة

  .ين زنيت فطهرينإيا أمري املؤمنني :  فقام الرجل وقال،ه حيدثهمأصحابقبل على أمث 

أتعرف ما :  فقرأ فأصاب، فقال له،اقرأ:  قال،نعم: قال. أتعرف شيئاً من القرآن: فقال له

هل بك من : سأله فأصاب، فقال ف،نعم:  فقال،يلزمك من حقوق اهللا تعاىل يف صالتك وزكاتك

  .ال يا أمري املؤمنني:  فقال،مرض معروف أو جتد وجعاً يف رأسك أو شيئاً يف بدنك أو غماً يف صدرك

                                                

.١ ح٣٥٢ ص٢ ج:املناقب )١(



٣٨٤

لينا مل إن مل تعد إوحيك اذهب حىت نسأل عنك يف السر كما سألناك يف العالنية، ف: فقال

  . نطلبك

  . هناك شيء يدخل عليه به الظنليس وأنه سامل احلال أنه فسأل عنه فأخرب: قال

نك لو مل تأتنا مل إ: فقال له. ين زنيت فطهرينإيا أمري املؤمنني : مث عاد إليه الرجل فقال: قال

  .لزمك حكم اهللا عز وجل إذ نطلبك ولسنا بتاركيك

 منكم ن غاب، فنشدت اهللا رجالًمجيزي من حضر منكم رمجه عنه إ يا معشر الناس: مث قال

ننا ال ننظر يف إ ف، ملا تلثم بعمامته ال يعرف بعضكم بعضاً، واتوين بغلس ال ينظر بعضكم بعضاًحيضر غداً

  .وجه رجل وحنن نرمجه باحلجارة

 منكم نشدت اهللا رجالً:  مث قال)عليه السالم(سفار الصبح، فأقبل إمرهم قبل أفغدا الناس كما 

، فانصرف قوم ذ هللا عز وجل حبق من يطلبه اهللا مبثلهال يأخ فإنه يأخذ هللا به، أن هللا عليه مثل هذا احلق

  .)١(حجار ورماه الناسأة أربع مث رماه ب،واهللا ال ندري من هم حىت الساعة

  

  اكفليه حىت يعقل

 إين :فقالت )عليه السالم( أمري املؤمننيامرأة حتج أتت :  قال، الكايف والتهذيب، عن ميثمىورو

  .ة الذي ال ينقطعاآلخر الدنيا أيسر من عذاب  فإن عذاب،زنيت فطهرين طهرك اهللا

  .مم أطهرك: هلافقال 

  .ين زنيتإ :قالتف

  .ذلك ذات بعل أنت أم غري أو: فقال هلا

  .ذات بعلبل  :فقالت

  . عنك كانفعلت ما فعلت أم غائباً إذ  كان بعلكفحاضراًأ :فقال هلا

  .حاضراًبل : فقالت

  . طهركأين انطلقي فضعي ما يف بطنك مث ايت: هلافقال 

                                                

.٣٢ ح٢٦ ص٤ ج:الفقيه .٦ ح٣٢٨ ص١٨ ج:الوسائل )١(



٣٨٥

  .شهادةا إ اللهم :فلما ولت عنه من حيث ال تسمع كالمه قال

 ، أطهرك يا أمة اهللا مماذا:قالف ، فتجاهل عليها،وضعت فطهرينقد  :أتته فقالت أن فلم تلبث

زوجك كان  و:قال. نعم : قالت،فعلت ما فعلت إذ ذات بعل أنت و:قالف . إين زنيت فطهرين:قالتف

  . مرك اهللاأفانطلقي وأرضعيه حولني كاملني كما  : قال. بل حاضراً:قالت ، أم غائباًحاضراً

  .ا شهادتانإاللهم :  فلما صارت حبيث ال تسمع كالمه قال،فانصرفت املرأة

ه حولني فطهرين يا أمري املؤمنني، فتجاهل عليها تقد أرضع: تت املرأة فقالتأفلما مضى حوالن 

. نعم :قالتف ،فعلت ما فعلت إذ أنتذات بعل  و:قال ،زنيت فطهرين إين :فقالت ،أطهرك مماذا: وقال

فانطلقي فاكفليه حىت  : قال، بل حاضر:قالت ،فعلت ما فعلت أم حاضر إذ وبعلك غائب عنك :قالف

   .ال يتهور يف بئر وال يتردى من سطح ويشرب ويأكل أن يعقل

  .ثالث شهاداتا إ  اللهم: فلما ولت حيث ال تسمع كالمه قال،هي تبكي وفانصرفت

يا أمة اهللا وقد رأيتك ختتلفني إىل علي ما يبكيك : املخزومي فقالفاستقبلها عمرو بن حريث 

  . يطهرك أن تسألينه

  اكفلي ولدك حىت يأكل: فقال يل،يطهرين أن فسألته )عليه السالم(  أتيت أمري املؤمنني:قالتف

   .مل يطهرين واملوت ييأيت عل أن فتقد خ و،ال يتهور يف بئر وال يتردى من سطح ويشربو

 )عليه السالم(  فرجعت فأخربت أمري املؤمننيه،أكفلإليه فأنا  ي ارجع:فقال هلا عمرو بن حريث

 :قالتف .مل يكفل عمرو ولدكو: وهو متجاهل عليها )عليه السالم(  فقال هلا أمري املؤمنني،بقول عمرو

 إذ كان بعلك غائباًأف : قال. نعم: قالت،ت ما فعلتفعل إذ نتأذات بعل  و: قال.إين زنيت فطهرين

  . بل حاضراً:قالت ف،م حاضراًأفعلت ما فعلت 

   أربعقد ثبت لك عليها نه إ  اللهم:قال ورأسه إىل السماء )عليه السالم( فرفع أمري املؤمنني



٣٨٦

 ل حداًيا حممد من عط :فيما أخربته من دينك )آله و اهللا عليهىصل(نك قلت لنبيك أ وشهادات

 ال طالب مضادتك وإين غري معطل حدودك واللهم ،وطلب بذلك مضاديتمن حدودي فقد عاندين 

  .متبع لسنة نبيكوك بل مطيع لك أحكامال مضيع  وال معاند لكو

يا أمري :  ذلك عمرو قالىوكأمنا الرمان يفقأ يف وجهه، فلما رأفنظر إليه عمرو بن حريث 

عليه ( فقال ،لست أفعلين إفكرهته  إذ فأما ، ذلكحتبنك أظننت  إذ لهأكف أن أردت إمنا املؤمنني إين

  .أنت صاغر و لتكفلنه، شهادات باهللاأربعبعد أ :)السالم

  . يا قنرب ناد يف الناس الصالة جامعة:املنرب فقال )عليه السالم(أمري املؤمنني فصعد 

ثىن عليه أفحمد اهللا و) عليه السالم(وقام أمري املؤمنني  ، حىت غص املسجد بأهلهوافاجتمع ،فنادى

فعزم  ،شاء اهللان إ الظهر ليقيم عليها احلدهذا  املرأة إىل هإمامكم خارج ذن إ أيها الناس: مث قال

نتم متنكرون ومعكم أحجاركم ال يتعرف أحد منكم إىل أحد حىت تنصرفوا إىل أعليكم ملا خرجتم و

  .منازلكم

بأرديتهم  وخرج الناس متنكرين متلثمني بعمائمهم وباملرأةرج الناس بكرة خ فلما أصبح ،مث نزل

حفرية حيفر  أن فأمر هلا ا والناس معه إىل الظهر بالكوفة، ىكمامهم حىت انتهأيف ا واحلجارة يف أيديهمو

السبابتني يف أذنيه مث نادى صبعيه إ مث وضع ،ه يف غرز الركابيأثبت رجل وبغلتهمث ركب مث دفنها فيها 

صلى (حممد  ه عهدعهداً )صلى اهللا عليه وآله( تعاىل عهد إىل نبيه واهللا تباركن إ  أيها الناس: صوتهبأعلى

  . فمن كان هللا عليه مثل ما له عليها فال يقيم احلد،ن هللا عليه حدال يقيم احلد مبأنه  إيلّ) اهللا عليه وآله

  عليهم ( احلسني واحلسن وفانصرف الناس يومئذ كلهم ما خال أمري املؤمنني



٣٨٧

  .)١(ما معهم غريهميومئذ وعليها احلد فأقام هؤالء الثالثة  ،)السالم

  

اختر أيهن شئت

 من يف مأل )عليه السالم(بينا أمري املؤمنني :  قال،)عليه السالم( الكايف، عن الصادق ىورو

 يا هذا : فقال،رينإين أوقبت على غالم فطه )عليه السالم(  يا أمري املؤمنني:أتاه رجل فقال إذ هأصحاب

 يا أمري املؤمنني إين أوقبت على : فلما كان من غد عاد إليه فقال له، هاج بكامض إىل مرتلك لعل مراراً

  .األوىلحىت فعل ثالثاً بعد مرته . يا هذا امض إىل مرتلك لعل مراراً هاج بك: فقال له ،غالم فطهرين

حكم يف مثلك بثالثة  )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ يا هذا: فلما كان يف الرابعة قال له

 أو ، بالغة ما بلغته ضربة بالسيف يف عنق: قال،ما هن يا أمري املؤمنني و: قال، فاختر أيهن شئتأحكام

  . أو إحراق بالنار،الرجلني و من جبل مشدود اليدينرإهدا

  . يا أمري املؤمنني أيهن أشد علي:قالف

  . اإلحراق بالنار:قال

  . قد اخترا يا أمري املؤمنني فإين:قال

  . خذ لذلك أهبتك:قال

 ، اللهم إين قد أتيت من الذنب ما قد علمته:لفصلى ركعتني مث جلس يف تشهده فقا . نعم:فقال

ثالثة بني  فخريين ،يطهرين أن ابن عم نبيك فسألته و ختوفت من ذلك فأتيت إىل وصي رسولكينإنو

أن  وجتعل ذلك كفارة لذنويب أن  اللهم فإين أسألكا،رت أشدهاختقد  اللهم فإين ،أصناف من العذاب

  .ال حترقين بنارك يف آخريت

   احلفرية اليت حفرها له أمري املؤمنني يف جلسهو باك حىت  ومث قام

                                                

.١ ح١٦ الباب ٣٧٧ ص١٨ ج:الوسائل )١(



٣٨٨

ه أصحاببكى  و)عليه السالم(  فبكى أمري املؤمنني،هو يرى النار تتأجج حوله و)عليه السالم(

اهللا  وإن ،األرضمالئكة  وقم يا هذا أبكيت مالئكة السماء :)عليه السالم( منني فقال له أمري املؤ،مجيعاً

.فعلتقد  مما ال تعاودن شيئاً و،قد تاب عليك فقم

  

  ))هال تركتموه((

 ، فلما رموه هرب، بالزنا فأمر برمجه)صلى اهللا عليه وآله(قر عند النيب أعز بن مالك ما أن وروي

هو الذي أقر  ألنه هرب، إذ هال تركتموه: )صلى اهللا عليه وآله( النيب فلحقه الناس فقتلوه، فقال هلم

  .)١( ووداه من بيت املالحاضراً معكم ملا ضللتم) عليه السالم(لو كان علي : ، وقال هلمعلى نفسه

  

  اعجون بالسكاكنيب يتىسكار

عليه ( هد أمري املؤمننية نفر شربوا املسكر على عأربع أن علماء السري روى :رشادقال املفيد يف اإل

عليه (إىل أمري املؤمنني اخلرب رفع  و،نال اجلراح كل واحد منهم و فتباعجوا بالسكاكني،فسكروا )السالم

  .بقي اثنان و فمات يف السجن منهم اثنان،فأمر حببسهم حىت يفيقوا) السالم

ري املؤمنني من هذين النفسني  أقدنا يا أم:فقالوا )عليه السالم( فجاء قوم االثنني إىل أمري املؤمنني

  .اينفإما قتال صاحب

  .لعل كل واحد منهما قتل صاحبه وما علمكم بذلكو :فقال هلم

  .حكم فيها مبا علمك اهللاأ ال ندري ف:قاال

.)٢(ااحليني منهما بدية جراحهممقاصة ة بعد ربع دية املقتولني على قبائل األ:فقال

  

  قصة اخرى مماثلة

   )عليه السالم(الباقر  عن ،عن حممد بن قيسكايف والتهذيب، وأما ما رواه ال

                                                

.٢٠١ ص٧ ج: الفروع،١ ح من حد اللواط٥ الباب ٤٢٢ ص١٨ ج:الوسائل )١(

. ط مكتبة الصدوق طهران١٠٦ ص:رشاد واإل،٢ ح١٧٣ ص١٩ ج:الوسائل )٢(



٣٨٩

 فأخذ بعضهم على بعض السالح ،ة شربوا مسكراًأربعيف  )عليه السالم(  قضى أمري املؤمنني:قال

قضى بدية  و، فأمر اروحني فضرب كل واحد منهما مثانني جلدة،جرح اثنان و فقتل اثنان،فاقتتلوا

 فإن مات اروحان فليس ،تقاس جراحة اروحني فترفع من الدية أن أمر و،املقتولني على اروحني

.ءلى أحد من أولياء املقتولني شيع

.)١(فاملقتوالن ىف طر و كانا ىف طرفن يكونأ ب، كون القاتل اروحنيةفمحمول على معلومي

  

  ستة نفر نزلوا الفرات

 ،واحد منهمفتغاطوا فيه لعباً فغرق الفرات وا ستة نفر نزل أن  روي:أيضاً رشادقال املفيد يف اإل

فقضي فيه الدية  ،شهد الثالثة على االثنني أما غرقاه وه،ن منهم على ثالثة منهم أم غرقوفشهد اثنا

منها على االثنني حبسب الشهادة عليهما، ومخسان على الثالثة ثالثة أمخاس  ،مخاساً على اخلمسة نفرأ

   .أيضاًحبساب الشهادة 

  . )٢()عليه السالم( به ىومل يكن يف ذلك قضية أحق بالصواب مما قض: ال املفيدق

  

  هلكوا مجيعا

سد  حفرت لألةخرب زبي ، وهو باليمن)عليه السالم( رفع إىل أمري املؤمنني :أيضاً املفيد إرشاديف 

  على شفري فوقف  ،ليهإ فغدا الناس ينظرون ،فوقع فيها

                                                

.١ ح١٧٣ ص١٩ ج:الوسائل )١(

.١٥ سطر ١٠٦ ص:رشاد واإل،١ ح١٧٤ ص١٩ ج:الوسائل )٢(



٣٩٠

تعلق الثالث بالرابع فوقعوا يف الزبية  و بثالثاآلخرتعلق  وآخررجل فزلت قدمه فتعلق بالزبية 

 ،عليه ثلث الدية للثاين و فريسة األسداألولبأن  )عليه السالم(  فقضى،هلكوا مجيعاً وفدقهم األسد

  .على الثالث الدية الكاملة للرابع و،على الثاين ثلثا الدية للثالثو

فيهم ) عليه السالم(لقد قضى أبو احلسن  :فقال )يه وآلهصلى اهللا عل( فانتهى اخلرب إىل رسول اهللا

.)١(جل فوق عرشه واهللا عزبقضاء 

  

  خرى مشاةأقضية 

 احتفروا زبية لألسد قوماًن إ :)عليه السالم(الصادق عن  الكايف والتهذيب عن مسمع، ىورو

 اآلخر فتعلق ،فتعلق بآخر فازدحم الناس عليها ينظرون إىل األسد فوقع رجل ،باليمن فوقع فيها األسد

 ،منهم من أخرج فمات و فجرحهم األسد فمنهم من مات من جراحة األسد، بآخراآلخر و،بآخر

  فقضى،هلموا أقضي بينكم: )عليه السالم(  فقال أمري املؤمنني،فتشاجروا يف ذلك حىت أخذوا السيوف

جعل ذلك على  و،دية كاملةالرابع لل و،الديةنصف للثالث  و،للثاين ثلث الدية و،لألول ربع الديةأن 

  .  اخلربقبائل الذين ازدمحوا

  .)٢(مول على مدخلية املزدمحني يف سقوطهموهذا حم

  

شهد له بالصواب

  خرب جارية محلت  )عليه السالم( مننيؤامل مريأىل إ رفع : املفيدإرشادىف 

                                                

.٣ ح٢٨٦ ص٧ ج: فروع الكايف،٢ ح١٧٦ ص١٩ ج: الوسائل،...)عليه السالم( يف قضايا علي ٩٤ ص: للمفيدرشاداإل )١(

.٢ ح٢٨٦ ص٧ ج:فروع الكايف .١ ح١٧٥ ص١٩ ج:الوسائل )٢(



٣٩١

مصت لقرصتها فوقعت  فجاءت جارية أخرى فقرصت احلاملة فق،لعباً وجارية على عاتقها عبثاً

 ،على القامصة بثلثها و،على القارصة بثلث الدية )عليه السالم(  فقضى،هلكت والراكبة فاندقت عنقها

 فأمضاه )صلى اهللا عليه وآله( بلغ اخلرب بذلك إىل رسول اهللا و،أسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثاًو

.)١(شهد له بالصوابو

  

  خرى مماثلةأقصة 

يف جارية ركبت جارية فنخستها جارية  )عليه السالم( قضى أمري املؤمنني: قالعن األصبغ و

  .)٢(املنخوسة و فقضى بديتها نصفني بني الناخسة،أخرى فقمصت املركوبة فصرعت الراكبة فماتت

  

  لصاحب الدينارين

عن  ،)عليهم السالم(عن آبائه ) عليه السالم( عن السكوين، عن الصادق : الفقيه والتهذيبىورو

 فضاع دينار منها،  دينارين واستودعه آخر ديناراً، يف رجل استودع رجالً)عليه السالم(أمري املؤمنني 

  .)٣( ويقسمان الدينار الباقي بينهما نصفني،لصاحب الدينارين ديناراً أن فقضى

  

  خرى مشاةأقضية 

 الدرمهان :ل أحدمها، يف رجلني كان معهما درمهان، فقا)عليه السالم( عن الصادق أيضاًورويا 

   :)عليه السالم(مها بيين وبينك، فقال أبو عبد اهللا : اآلخريل، وقال 

                                                

. يف كتاب الديات٩٤ ص:رشاد ويف اإل،٢ ح١٧٩ ص١٩ ج:الوسائل )١(

.١ ح١٧٨ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

.١ ح١٢ كتاب الصلح الباب ١٧١ ص١٣ ج:الوسائل )٣(



٣٩٢

 ويقسم ،لصاحبه وأنه أن أحد الدرمهني ليس له فيه شيءب أقرأما الذي قال مها بيين وبينك فقد 

  .)١(الدرهم الباقي بينهما نصفني

  نصفه للبائع ونصفه للمبتاع

 فقال ،كان عنده عبدان وعن رجل اشترى من رجل عبداًوقد سئل  ،)عليه السالم(الباقر عن و

 فذهب ما املشتري فأبق أحدمها ،قد قبض املال و،اآلخررد  و اذهب ما فاختر أيهما شئت:للمشتري

يذهب يف طلب  و،يقبض نصف الثمن مما أعطى من البيع ولريد الذي عنده منهما : قال،من عنده

 نهما نصفه للبائعمل يوجد كان العبد بين إ وه،رد النصف الذي أخذ وأيهما شاء فإن وجد اختار ،الغالم

  .)٢(نصفه للمبتاعو

  لصاحب الشاهدين سهمني

يف رجلني ادعيا  )عليه السالم(  قضى أمري املؤمنني:قال ،)عليه السالم(الصادق عن  الكايف، ىورو

لصاحب  و،هود اخلمسة مخسة أسهم فقضى لصاحب الش، مخسةاآلخر و فأقام أحدمها شاهدين،بغلة

  .)٣(الشاهدين سهمني

  قام البينة فله املالأيهما أ

   )عليه السالم(قال أمري املؤمنني :  قال،)عليه السالم( الكايف، عن الصادق ىورو

                                                

.١ ح٩ كتاب الصلح الباب ١٦٩ ص١٣ ج:الوسائل )١(

.١ ح١٦ الباب ٤٤ ص١٣ ج:الوسائل )٢(

.١٠ ح١٨٥ ص١٨ ج:الوسائل )٣(



٣٩٣

 : قال، مث مات على تلك احلال،فالن ألحدمها عندي ألف درهم ويف رجل أقر عند موته لفالن

  .)١(نهما البينة فاملال بينهما نصفانمل يقم واحد من إ و،لبينة فله املالأيهما أقام ا :فقال

  امرأة تشبهت بأمة

 فواقعها وهو يرى أا امرأة تشبهت بأمة لرجل وكان ذلك ليالًن إ : الكايف، عن أيب روحىورو

واضرب املرأة  اضرب الرجل حداً يف السر:  فقال،)عليه السالم(جاريته، فرفع إىل عمر فأرسل إىل علي 

  .حداً يف العالنية

  .)٢()احلدود( و ذكرنا تفصيله يف كتاب ،محل على تستر الرجل كذباً: قلت

  

  احللم مثل الظل

إين  :)عليه السالم(  قال لرجل على عهد أمري املؤمننيرجالًن إ :عن مساعة قال، أيضاًوفيه 

 ،وما قال لك : فقالي،هذا افترى علن إ :قالو )عليه السالم(  فرفعه إىل أمري املؤمنني،احتلمت بأمك

شئت أقمته لك يف ن إ :يف العدل )عليه السالم(  فقال له أمري املؤمنني،احتلم بأمي أنه  زعم:قال

  .)٣(نضربه حىت ال يعود يؤذي املسلمنيلكن س و، فإن احللم مثل الظل،الشمس فاجلد ظله

  ليس هكذا حكمهم

   ،خبمسة نفر أخذوا يف الزنا عمر يتأ:  قال،صبغ الكايف عن األىورو

                                                

.١ ح٢٥ الباب ٤٠٠ ص١٣ ج:الوسائل )١(

.١ ص٤٠٩ ص١٨ ج:الوسائل )٢(

.١ ح٢٤ باب ٤٥٨ ص١٨ ج:الوسائل )٣(



٣٩٤

يا عمر  : فقالحاضراً )عليه السالم( كان أمري املؤمنني و،يقام على كل واحد منهم حد أن فأمر

  .حدعليهم  فأقم أنت : قال.ليس هذا حكمهم

قدم  و،قدم الثالث فضربه احلد و،فرمجهالثاين قدم  و، منهم فضرب عنقهواحداً) عليه السالم(فقدم 

  .قدم اخلامس فعزره و،بع فضربه نصف احلدالرا

 يا أبا احلسن مخسة نفر يف قضية واحدة أقمت : فقال عمر،تعجب الناس من فعله وفتحري عمر

  .اآلخريشبه  ءشيمنها ليس وعليهم مخسة حدود 

 إالّ  فخرج عن ذمته مل يكن له حد فكان ذمياًاألولأما  :)عليه السالم( فقال أمري املؤمنني

أما الرابع فعبد  و،أما الثالث فغري حمصن حده اجللد و،أما الثاين فرجل حمصن كان حده الرجمو ،السيف

  .)١(ما اخلامس فمجنون مغلوب على عقلهأ و،ضربناه نصف احلد

  ال جيب الرجم

 أن  فأمر عمر،يف امرأة حمصنة فجر ا غالم صغري )عليه السالم( قضى أمري املؤمنني: ويف املناقب

  .)٢(الذي فجر ا ليس مبدرك ألن احلدجيب  إمنا ،ال جيب الرجم :)عليه السالم( ال فق،ترجم

   نه غائب عن أهلهإ

   فقال ،يرجم أن برجل ميين حمصن فجر باملدينة أمر عمر :أيضاًوفيه 

                                                

.١٦ ح٣٥٠ ص١٨ ج:الوسائل )١(

.٣٦٠ ص٢ ج:املناقب )٢(



٣٩٥

 إمنا ،أهله يف بلد آخر و،غائب عن أهله ألنه ،ال جيب عليه الرجم: )عليه السالم(أمري املؤمنني 

  .)١(هللا ملعضلة مل يكن هلا أبو احلسن ال أبقاين ا: فقال عمر، عليه احلدجيب

  

  ما بال هذه؟

 فسأهلا عمر ،أيت بامرأة حاملةملا كان يف والية عمر  :ويف كشف الغمة من مناقب اخلوارزمي

 ،ما بال هذه : فقال)عليه السالم(ترجم، فلقيها علي بن أيب طالب  أن فاعترفت بالفجور، فأمر ا

  .ترجم أن  أمر ا عمر:فقالوا

 ، نعم اعترفت عندي بالفجور: فقال،ترجم أن أمرت ا : وقال لعمر)عليه السالم(فردها علي 

  . فما سلطانك على ما يف بطنها،هذا سلطانك عليها :فقال

 مسعت ما :قالف ،كل قد كان ذ: فقال،فلعلك انتهرا أو أخفتها :)عليه السالم(مث قال له علي 

من قيدت أو حبست أو نه إ ،معترف بعد بالءحد على ال  : يقول)آله و اهللا عليهىصل(رسول اهللا 

عليه (يلدن مثل علي بن أيب طالب  أن  عجزت النساء: مث قال، فخلى عمر سبيلها لهإقرارددت فال 

  . )٢(، لو ال علي هللك عمر)السالم

  كل بعضه بعضاأمال اهللا 

 )عليه السالم(  قضى أمري املؤمنني:قال ،)عليه السالم(الباقر  عن ،حممد بن قيسعن  الكايف ىورو

   اآلخر و، أحدمها عبد ملال اهللا،يف رجلني سرقا من مال اهللا

                                                

.٣٦٠ ص٢ ج:املناقب )١(

.١١٢ ص١ ج:كشف الغمة )٢(



٣٩٦

 ، من مال اهللا أكل بعضه بعضاً،أما هذا فمن مال اهللا ليس عليه شيء : فقال،من عرض الناس

  .)١(تأاللحم حىت بر وم السمنيطع أن  فقدمه فقطع يده مث أمراآلخرأما و

  

  احبسه

 مث أيت به ،بن اخلطاب بسارق فقطعهأيت عمر :  قال،زديويف املناقب، عن عبد الرمحن بن عابد األ

 رجله و قد قطعت يدهال تفعل: )عليه السالم(علي له  فقال ، مث أيت به الثالثة فأراد قطعه،الثانية فقطعه

  .)٢(لكن احبسهو

  

البقرةسورة لوهبت يدك 

فأقر  )عليه السالم( جاء رجل إىل أمري املؤمننينه إ : الفقية يف باب حد السرقة والتهذيبىورو

  .قد وهبت يدك لسورة البقرة : قال، نعم سورة البقرة:قال ،القرآن من تقرأ شيئاًأ : فقال له،بالسرقة

 قامت البينة فليس لإلماما  إذما يدريك ما هذاو : قال، من حدود اهللاتعطل حداً أ:فقال األشعث

  .)٣(شاء قطعن إ وشاء عفان إاإلمام  أقر الرجل على نفسه فذاك إىلإذا  و،يعفوأن 

  ذا كان للناس فهو للناسإ

  نظر اإلمام إذا الواجب على  : مسعته يقول:قال ،)عليه السالم(الصادق عن  الكايف، ىورو

                                                

.٢٤ ح٢٦٤ ص٧ج:  والكايف،٤ ح٥٢٧ ص١٨ ج:الوسائل )١(

.٣٦٣ ص٢ ج:املناقب )٢(

.٣ حأبواب مقدمات احلدود ١٨ الباب ٣٣١ص ١٨ ج:الوسائل .١٠ ح كتاب احلدود باب يف السرقة٤٤ ص٤ ج:الفقيه )٣(



٣٩٧

أمني اهللا يف  ألنه ،ال حيتاج إىل بينة مع نظره ويقيم عليه احلد أن إىل رجل يزين أو يشرب اخلمر

 : قال، كيف ذاك: قلت،يدعه وميضي وينهاه ويزبره أن نظر إىل رجل يسرق فالواجب عليهإذا  و،خلقه

 كان للناس فهو للناسإذا  و، إقامتهاإلمامكان هللا فالواجب على  إذا احلقألن)١(.  

  

  ذا ثىن ضمنإ

عليه ( أمري املؤمننين إ :)عليه السالم(الصادق عن  ،يب الدوابباب ضمان ما يص،  الكايفىورو

  .)٢( ثىن ضمن صاحبهفإذا يضمن صاحبه صال الفحل أول مرة مل إذا كان )السالم

  )صلى اهللا عليه وآله( يف من سب النيب

 على رأس أيب حني أتاه رسول زياد كنت واقفاً :قال ،)عليه السالم( الكايف، عن الكاظم ىرو

ليه، فدخل عليه وقد مجع فقهاء املدينة وبني يديه كتاب فيه إينهض  أن املدينةأمري  عبيد اهللا احلارثي بن

عليه ( فنال منه، فقال )صلى اهللا عليه وآله(ذكر النيب  أنه شهادة على رجل من أهل وادي القرى

 من رأيتم لو ذكر رجالًأ: م هل)عليه السالم(قال ف ،حيبس و قلنا يؤدب:قالوا ف،ما قال الفقهاء: )السالم

فليس بني سبحانه اهللا : هلمقال ف ، مثل هذا: قالوا،ما كان احلكم فيه )صلى اهللا عليه وآله(  النيبأصحاب

هؤالء مل دع : )عليه السالم(له  فقال الوايل ،ه فرقأصحاببني رجل من و )صلى اهللا عليه وآله( النيب

الناس يف ن إ :قال )صلى اهللا عليه وآله(النيب  أن أخربين أيب :)معليه السال(فقال لفتواك،  إالّ نرسل إليك

   يذكرين فالواجب  من مسع أحداً،أسوة سواء

                                                

.٣ ح٣٤٤ ص١٨ ج: الوسائل،١٥ ح٢٦٢ ص٧ ج:الكايف )١(

.١٣ ح٣٥٣ ص٧ ج:الكايف )٢(



٣٩٨

من يقتل  أن رفع إليه إذا الواجب على السلطان و،ال يرفع إىل السلطان ويقتل من شتمين أن عليه

   .)١(بد اهللا أخرجوا الرجل فاقتلوه حبكم أيب ع: فقال زياد بن عبيد اهللا،نال مين

  نه ابنكماإ

امرأيت هذه ن إ : أتى بامرأته إىل عمر فقالرجالًن إ :)عليه السالم(الصادق عن  ، الكايفىورو

ترمجها فإا  أن  نرى:قالواف ، فقال ملن حبضرته ما ترون، أبيضإا ولدت غالماً وأنا أسود وسوداء

 : فقال،لترجملة قد وجه ا و)عليه السالم( نني قال فجاء أمري املؤم،ولدها أبيض وزوجها أسود وسوداء

 قد قالت : قال،هي طامث و فأتيتها: قال، ال: فقال،تتهم امرأتك أ: فقال لألسود، فحدثاه،ما حالكما

أنت  و هل أتاك: فقال للمرأة،أا تتقي الربد فوقعت عليهافظننت يل يف ليلة من الليايل أنا طامث 

غلب الدم النطفة إمنا  و،ابنكما فإنه  فانطلقا: قال،أبيت و عليه نعم سله قد حرجت: قالت،طامث

  .)٢( فلما أيفع اسود،لو قد حترك اسود وفابيض

قصة اخرى مماثلة

  .بيضنيأ فجعلوا االبن أسود من ،ورواه العامة لكنهم عكسوا

  عليه( يعزره فقال علي أن  فأراد عمر،منه أبوهسود انتفى أ عمر بابن يتأ :فعن فضائل العشرة

                                                

.٢ ح٢٥ الباب ٤٥٩ ص١٨ ج:الوسائل )١(

.٢ ح٢١٩ ص١٥ ج:الوسائل )٢(



٣٩٩

 لو ال علي هللك : فقال عمر، فلذلك سوده اهللا: قال، هل جامعت أمه يف حيضها:للرجل ) السالم

  .)١(عمر

الولد لك

 إين كنت أعزل :فقال )عليه السالم(رجل إىل علي جاء  : قال،نصاريويف املناقب، عن جابر األ

 ،تبول أن ا مث عاودا قبلأ هل وطأناشدك اهللاو :)عليه السالم(  فقال،ت بولدءإا جا وعن امرأيت

  .)٢(فالولد لك : نعم قال:قال

  

  احلمل والرضاع ثالثون

 فأنكر ذلك ، بولدأشهرجاءت امرأته بعد قدومه بستة جاء  فلما ،كان اهليثم يف جيش :أيضاًفيه و

 مث قال ،جمتر أن من قبل) عليه السالم( فأدركها علي ، فأمر برمجها،قص عليه وجاء به عمر و،منها

قال  و،فصاله ثالثون شهرا ومحلهو: اهللا تعاىل يقولن إ ، على نفسك إا صدقتأربع :لعمر

الوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملنيو،لو ال علي هللك : فقال عمر.الرضاع ثالثون و فاحلمل 

   .)٣(خلى سبيلها و،عمر

  اعترف الرجل بالولد

  رجم  أنه  مما نقم الناس على عثمان:بيف تاريخ أمحد بن أيب يعقو: وفيه

                                                

.٣٦٣ ص٢ ج:املناقب )١(

.٣٧٧ ص٢ ج:املناقب )٢(

.٣٦٥ ص٢ ج:املناقب )٣(



٤٠٠

 فلما أخرجت دخل ، فأمر عثمان برمجها،أشهرامرأة من جهينة أدخلت على زوجها فولدت لستة 

 ،فصاله ثالثون شهرا ومحلهو :جل يقول واهللا عزن إ : فقال)عليه السالم(بن أيب طالب علي عليه 

 واعترف ،ثر املرأة فوجدت قد رمجت وماتتأ فأرسل عثمان يف ،حولني كاملني: يف رضاعهقال و

  . )١(الرجل بالولد

  الولد ولده

 فزعم ،امرأة نكحها شيخ كبري فحملت أن اخلاصة و روى نقلة اآلثار من العامة: قالرشاداإلويف 

كانت و تضك الشيخفسأل املرأة هل ا و، على عثماناألمر فالتبس ،أنكر محلها ومل يصل إليها أنه الشيخ

للمرأة مسني سم ن إ :)عليه السالم( فقال أمري املؤمنني ،احلد أقيموا عليها : قال عثمان، ال:لتقا ،بكرا

 فاسألوا الرجل ،يض فحملت منهماؤه يف سم احملفنال فلعل الشيخ كان ينال منها  ،وسم للبوللحيض ل

أمري املؤمنني قال  ف،تضاضف قد كنت أنزل املاء يف قبلها من غري وصول إليها باال: فسئل فقال،عن ذلك

عليه ( فصار عثمان إىل قضائه ،أرى عقوبته على اإلنكار و،الولد ولده واحلمل له :)عليه السالم(

  .)٢()السالم

  عليها خامت

بامرأة  )عليه السالم( أيت أمري املؤمنني :)عليه السالم(الصادق عن  عن السكوين، ، الكايفىورو

   ،نظرن إليها فقلن هي عذراء فأمر النساء ف،بكر زعموا أا زنت

                                                

.٣٧١ ص٢ ج:املناقب )١(

.١٣ ح٢٦١ ص١٨ ج:رشاداإل )٢(



٤٠١

 شهادة النساء يف مثل كان جييز و،جل و ما كنت ألضرب من عليها خامت من اهللا عز:فقال

  .)١(هذا

  درأ عنها احلد

فجر قد بامرأة مع رجل  )عليه السالم(أيت علي  :قال ،)عليه السالم(الباقر عن  ، الكايفىورو

 لو سئل هؤالء عن ذلك لقالوا ال تصدق و، فدرأ عنها احلد،ؤمننياهللا يا أمري امل وستكرهينأ : فقالت،ا

  .)٢()عليه السالم( اهللا فعله أمري املؤمنني وقدو

  رفع القلم عن ثالثة

عمر بن اخلطاب أيت بامرأة جمنونة حبلى قد زنت ن إ :إىل احلسنمرفوعاً  ،مناقب اخلوارزميوعن 

 وسلم )صلى اهللا عليه وآله( ما مسعت رسول اهللا أا عمري :)عليه السالم(  فقال له علي،رمجهافأمر ب

   .)٣( عن انون حىت يربأ... رفع القلم عن ثالثة: يقول

  لعل هلا عذراً

امرأة شهد عليها الشهود أم وجدوها يف بعض مياه ن إ :اخلاصة و روى العامة،رشاديف اإلو

   ، فأمر عمر برمجها،ليس ببعل هلا والعرب مع رجل يطؤها

                                                

.١٣ح ٢٦١ ص١٨ ج:الوسائل )١(

.١ ح١٨ الباب ٣٨٢ ص١٨ ج: الوسائل)٢(

.٢ ح٣١٦ ص١٨ ج: الوسائل)٣(



٤٠٢

  .أيضاًجترح الشهود  و:قال و فغضب عمر، اللهم إنك تعلم أين بريئة:فقالت ،كانت ذات بعلو

 ،سئلت عن حاهلا و فردت،اسألوها فلعل هلا عذراً وردوها :)عليه السالم( فقال أمري املؤمنني

 خرج معي و، لنب أهليمل يكن يف إبل ومحلت معي ماء وإبل أهلييف  كان ألهلي إبل فخرجت :فقالت

 فأبيت فلما ،من نفسيأمكنه يسقيين حىت  أن  فنفد مائي فاستسقيته فأىبه لنب،كان يف إبل وخليطنا

  .خترج أمكنته من نفسي كرهاً أن كادت نفسي

  .عليهال عاد فال إمث  واهللا أكرب فمن اضطر غري باغ :)عليه السالم( فقال أمري املؤمنني

  .)١(فلما مسع عمر ذلك خلى سبيلها

ين إ: جاءت امرأة إىل عمر فقالت:  لكن صدره)عليه السالم(كايف مسنداً عن الصادق ورواه ال

  .تزويج ورب الكعبة: )عليه السالم( فقال أمري املؤمنني :قال أن  إىل،زنيت فطهرين

ال تعجلوا

  فأمر، أنت أزىن مين: فقالت. يا زانية: فقال الرجل هلا،امرأة وبرجلإىل عمر أيت  و:ويف املناقب

حد عليها  ،ءليس على الرجل شي و على املرأة حدان،ال تعجلوا :)عليه السالم(  فقال علي،بأن جيلدا

  .ضرب ا الغايةيال  وأا تضرب إالّ ،ها على نفسها ألا قذفتهقرارحد إل ولفريتها

   ا ال تضرب حد الزنا كامالًأ وال يضرب ا إىل الغاية: )عليه السالم(قوله 

                                                

.٨ ح١٨ الباب ٣٨٤ ص١٨ ج:الوسائل )١(



٤٠٣

ها على نفسها سقط عن قرار وإل،مل تقر غري مرة فتعزر و، مراتأربع قرارموقوف على اإلنه أل

  .)١(الرجل حد القذف

  عقوبة أخرى

 كح يف دبره فهمأيت عمر برجل قد ن :)عليه السالم(الباقر عن  والتهذيب، ، الكايف يف احلدىورو

عليه (  فقال لعلي. نعم: قالوا،املكحلة رأيتموه يدخله كما يدخل امليل يف : فقال للشهود،جيلدهأن 

 أن أرى فيه :)عليه السالم(  فقال علي، فطلب الفحل الذي نكح فلم جيده،ما ترى يف هذا :)السالم

 : قال،ما هي و: قال،بقيت له عقوبة أخرى: )عليه السالم( فقال .خذوه: عمرقال مث  ،تضرب عنقه

  .)٢(ربالنافيه مث أحرقه فلفه  من حطب اًبطنله ادع 

  

  هذا لتجريك

بالنجاشي الشاعر قد شرب اخلمر أيت  )عليه السالم( أمري املؤمننين إ : الكايف، عن أيب مرميىورو

 يا أمري :فقال، سوطاًالغد فضربه عشرين إىل  مث دعا به ، فضربه مثانني مث حبسه ليالً،يف شهر رمضان

هذا : )عليه السالم( فقال ،رون ما هيهذه العش و ضربتين مثانني يف شرب اخلمر،هذاما املؤمنني 

  .)٣(ك على شرب اخلمر يف شهر رمضانيلتجر

  

  ال شيء عليه

  : )عليه السالم( عن الصادق ،وروى الكايف

                                                

.٣٥٩ ص٢ ج:املناقب )١(

.٥ ح١٩٩ ص٧ ج: الكايف،٣ ح٤٢٠ ص١٨ ج:الوسائل )٢(

. ١ ح٤٧٤ ص١٨ ج:الوسائل )٣(



٤٠٤

كان أول قضية قضى  و،بقضية ما قضى ا أحد كان قبله )عليه السالم( قضى أمري املؤمنني: قال

أفضى و )صلى اهللا عليه وآله( ملا قبض رسول اهللا أنه لكذو ،)صلى اهللا عليه وآله( ا بعد رسول اهللا

 ، نعم: فقال الرجل،شربت اخلمر أ: فقال له أبو بكر، أيت برجل قد شرب اخلمر، إىل أيب بكراألمر

 يستحلوا ومرتيل بني ظهراين قوم يشربون اخلمر و إنين ملا أسلمت: فقال،هي حمرمة ومل شربتها و:فقال

  .جتنبهاأللو أعلم أا حرام و

أبو  و معضلة: فقال، ما تقول يا أبا حفص يف أمر هذا الرجل:أبو بكر إىل عمر فقالفالتفت 

  . بل يؤتى احلكم يف مرتله: قال عمر، يا غالم ادع لنا علياً: فقال أبو بكر.احلسن هلا

 )عليه السالم(  فقال علي، فاقتص عليه قصته، فأخربه بقصة الرجل،معه سلمان الفارسي وفأتوه

األنصار فمن كان تال عليه آية التحرمي فليشهد  و ابعث معه من يدور به على جمالس املهاجرين:أليب بكر

  .عليهء  فإن مل يكن تال عليه آية التحرمي فال شي،عليه

  . فخلى سبيله،فلم يشهد عليه أحد ،)عليه السالم( ففعل أبو بكر بالرجل ما قال علي

أجدد تأكيد هذه اآلية يف  أن أردت إمنا :)عليه السالم( عليفقال أرشدم،  لقد :فقال سلمان

  .)١(فما لكم كيف حتكمون يهدى إالّ أن ييتبع أمن ال يهد أن فمن يهدي إىل احلق أحقأ ،وفيهم

 يشهادة اخلص

   أيت عمر بن اخلطاب بقدامة بن :قال )عليه السالم(الباقر عن  ، الكايفىورو

                                                

.٤ ح٢٤٩ ص٧ ج:الكايف )١(



٤٠٥

 املعلى اآلخر و،هو عمرو التميمي و عليه رجالن أحدمها خصي فشهد،قد شرب اخلمر ومظعون

  .اخلمرء رآه يقي أنه اآلخرشهد  ورآه يشرب أنه  فشهد أحدمها،بن اجلارود

عليه ( فيهم أمري املؤمنني) صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا أصحابفأرسل عمر إىل أناس من 

أنت أعلم : )صلى اهللا عليه وآله( ال رسول اهللاما تقول يا أبا احلسن فإنك الذي ق: لهفقال  )السالم

ما قاءها  و ما اختلف يف شهادما: قال، فإن هذين قد اختلفا يف شهادماأقضاها باحلق وهذه األمة

  .)١(ئهكذهاب بعض أعضا إالّ ما ذهاب حليتهو :قالف ، هل جتوز شهادة اخلصي: فقال.حىت شرا

  )عليه السالم( عثمان خيالف علياً

 فسأل عثمان أمري ،قد عتق منها ثالثة أرباع ومكاتبة زنت على عهد عثمان أن رووا :رشادويف اإل

  .جيلد منها حبساب الرق و جيلد منها حبساب احلرية:فقال )عليه السالم( املؤمنني

  . جتلد حبساب الرق:سأل زيد بن ثابت فقالو

هال  وقد عتق منها ثالثة أرباعها ولرقكيف جتلد حبساب ا :)عليه السالم( فقال له أمري املؤمنني

  .أكثرجلدا حبساب احلرية فإا فيها 

   . لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها حبساب احلرية:فقال زيد

  . أجل ذلك واجب:)عليه السالم( فقال له أمري املؤمنني

  .)٢( بعد ظهور احلجة عليه)عليه السالم(مري املؤمنني أ وخالف عثمان ،فأفحم زيد

                                                

.٢ ح باب النوادر٤٠١ ص٧ ج:الكايف )١(

.١١٢ ص:رشاداإل )٢(



٤٠٦

  نذرأعذر من  أقد

عليه (  كان صبيان يف زمان علي:قال )عليه السالم(الصادق عن  ، الكايف والفقيه والتهذيبىورو

عليه (  فرفع ذلك إىل أمري املؤمنني، فرمى أحدهم خبطره فدق رباعية صاحبه،يلعبون بأخطار هلم )السالم

  .)١(ذرنأ قد أعذر من :مث قال ،فأقام الرامي البينة بأنه قال حذار فدرأ عنه القصاص ،)السالم

  عليك دية الصيب

 فبلغ ذلك عمر ، كانت امرأة تؤتى:قال ،)عليه السالم(الصادق عن  الكايف والتهذيب، ىورو

ا إليه أن أمر وعهافبعث إليها فرو ففزعت املرأة فأخذها الطلق فذهبت إىل بعض الدور فولدت ،جياء 

  . فاستهل الغالم مث مات،غالماً

 ما عليك من هذا : فقال له بعض جلسائه،من موت الغالم ما شاء اهللا وليه من روعة املرأةفدخل ع

  .ما هذا و:قال بعضهم و،ءشي

لئن  و،اجتهدمت ما أصبتمكنتم ن إ :هلم )عليه السالم(فقال  ،)عليه السالم(  سلوا أبا احلسن:قال

  .)٢(عليك دية الصيب : مث قال،كنتم برأيكم قلتم لقد أخطأمت

  

  صيبت عينهأأعور 

يف رجل أعور أصيبت عينه  )عليه السالم( قضى أمري املؤمنني: قال )عليه السالم(وعن الباقر 

  يعقل له نصف الدية  وتفقأ إحدى عيين صاحبه أن :تئالصحيحة ففق

                                                

.١ ح٢٦ الباب ٥٠ ص١٩ ج:الوسائل )١(

.١ ح٣٠ الباب ٢٠٠ ص١٩ ج:الوسائل )٢(



٤٠٧

  .)١(يعفو عن عني صاحبه وذ دية كاملةشاء أخن إو

  

  رجل يف فراش رجل

برجل وجد حتت  )عليه السالم(  أيت أمري املؤمنني:قال )المعليه الس(الصادق عن  ، الفقيهىورو

  .)٢(ئه فلوث يف خمر)عليه السالم(  فأمر به أمري املؤمنني،فراش رجل

  ن شهدن صدقتإ

يف امرأة ادعت أا  )عليه السالم( قال أمري املؤمنني:  قال)عليه السالم( عن الباقر ، التهذيبىورو

تسأل نسوة من بطانتها هل كان حيضها فيما مضى على ما   أنهحاضت يف شهر واحد ثالث حيض

  .)٣(فهي كاذبةإالّ  و فإن شهدن صدقت،ادعت

  

ما كان عندي أكثر مما قال

يف جملس  )عليه السالم(بينا احلسن بن علي  أنه ) السالمماعليه( عن الباقر والصادق ، الكايفىورو

نسأله عن  أن  أردنا: قالوا،ما حاجتكم و:قالف ،املؤمنني يا أبا حممد أردنا أمري :أقبل قوم فقالوا إذ أبيه

 امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت حبموا فوقعت على : قالوا،ما هي ختربونا ا و: قال،مسألة

  ، فما تقول يف هذا،جارية بكر فساحقتها فوقعت النطفة فيها فحملت

                                                

.٢ ح٢٧ الباب ٢٥٢ ص١٩ ج:الوسائل )١(

.١ ح٦ الباب ٤٢٤ ص١٨ ج:الوسائل )٢(

.٣٧ ح٢٦٦ ص١٨ ج:الوسائل )٣(



٤٠٨

 من أمري املؤمننيمث أقول فإن أصبت فمن اهللا  و،أبو احلسن هلا ومعضلة: )عليه السالم(احلسن فقال 

 يعمد إىل املرأة فيؤخذ منها ،شاء اهللان إ ال أخطئ أن  فأرجو،أخطأت فمن نفسين إ و،)عليه السالم(

 مث ترجم املرأة ألا ،الولد ال خيرج منها حىت تشق فتذهب عذرا ألن ،مهر اجلارية البكر يف أول وهلة

  .يرد الولد إىل أبيه صاحب النطفة مث جتلد اجلارية احلد و،ة حىت تضع ما يف بطنهاينتظر باجلاري و،حمصنة

 ما قلتم أليب :فقال )عليه السالم( فلقوا أمري املؤمنني ،)عليه السالم( فانصرف القوم من عند احلسن

  .)١( مما قال ابينأكثركان عندي فيها ما ول ؤ لو أنين املس: فقال، فأخربوه،ما قال لكم وحممد

  ابن أيب اجلسري يقتل رجال

 ابن أيب اجلسري أن  موسى األشعريمعاوية كتب إىل أيبن إ :بن املسيبالفقيه عن حيىي ى ورو

عليه (شكل حكم ذلك على القضاة، فسأل أبو موسى علياً أوقد  ،فقتله رجالًامرأته على بطن وجد 

ك ءما يليها ـ وما هذا حبضريت فمن أين جاواهللا ما هذا يف هذه البالد ـ يعين الكوفة و:  فقال)السالم

شكل ذلك على أ وقد ،يب اجلسري وجد مع امرأته رجال فقتلهأابن  أن  معاويةيلّإكتب :  قال،هذا

إالّ  وهدون على ما شهدة يشأربعجاء بن إ أنا أبو احلسن: )عليه السالم( فقال ،القضاة فرأيك يف هذا

  .)٢(دفع برمته

  ه ما كان قبلسالمهدم اإل

  جاء :  قال أبو عثمان النهدي، القاضي النعمانأخبار عن شرح ، املناقبىورو

                                                

.١ ح٣ الباب ٤٢٦ ص١٨ ج:الوسائل )١(

.٢ ح١٠٢ ص١٩ ج:الوسائل )٢(



٤٠٩

 فسكت ، تطليقتني فما ترىسالميف اإل و إين طلقت امرأيت يف الشرك تطليقة: فقال،رجل إىل عمر

 )عليه السالم( فجاء علي ،علي بن أيب طالب يء كما أنت حىت جي: قال، ما تقول: فقال له الرجل،عمر

 هي عندك على ، ما كان قبلهسالمهدم اإل :)عليه السالم(  فقال علي،قص عليه قصتك: هفقال ل

  .)١(واحدة

  :  قال،، عن مصقلة بن عبد اهللا العبديأيضاًوفيه 

   نا روينا يف احلديث خرباًإ

   ىمن كان روسائر يعرفه 

  ابن اخلطاب أتاه رجل أن 

  ماكم عدة تطليق اإل: فقال

  ة يا حيدر كم تطليق: فقال

   املرتضى أكره فأوم اذمةلأل

  بأصبعيه فثىن الوجه إىل 

   انثىنو ،اثنتان:  قال،سائله

  ال:  قال،تعرف هذا: قال له

  .)٢(هذا علي ذو العال:  لهقال

  حتلف وترث

 امرأة من ، كان لرجل امرأتان: قال، بإسناده عن حممد بن حيىي،سفيان بن عيينة عن ىورو

 فذكرت األنصارية اليت طلقها أا يف ، فطلق األنصارية مث مات بعد مدة،امرأة من بين هاشم واألنصار

 :فقال ،)عليه السالم( ردمها إىل علي و، فلم يدر ما حيكم به،قامت عند عثمان البينة مبرياثها منهأ وعدا

 : قالت، هذا قضاء ابن عمك: فقال عثمان للهامشية،ترثه وطلقها ثالث حيض أن حتلف أا مل حتض بعد

  .)٣(اثتركت املري ورجت األنصارية من اليمنيح فت،ترثل وقد رضيته فلتحلف

                                                

.٣٦٤ ص٢ ج:املناقب )١(

.٢٧٠ ص٢ ج:املناقب )٢(

.٣٧١ ص٢ ج:املناقب )٣(



٤١٠

  كلب وطأ شاة

  ين رأيت إ:  فقال)عليه السالم(  سأل علياًأعرابياًن إ :ويف كشكول البهائي



٤١١

اعتربه يف : )عليه السالم ( فقال له علي،، فما حكم ذلك يف احلل فأولدها ولداًكلباً وطأ شاةً

  . فهو شاةرأيته يأكل علفاً وإن ، فهو كلبل حلماًكأن إكل، فاأل

  .وجدته تارة يأكل هذا وتارة يأكل هذا: عرايبفقال األ

  .ولغ فهو كلب وإن ،ن كرع فهو شاةإاعتربه يف الشرب، ف: فقال

  .خرىأوجدته يلغ مرة ويكرع : عرايبفقال األ

  .تقدم أو توسط فهو شاة وإن ن تأخر عنها فهو كلبإاعتربه يف املشي مع املاشية، ف: فقال

  .وجدته مرة هكذا، ومرة هكذا: فقال

  .أقعى فهو كلب وإن ن برك فهو شاةإ ف،اعتربه يف اجللوس: قال

  .يفعل هذا مرة وهذا مرةنه إ :قال

  .وجدت له أمعاء فهو كلب وإن  فهو شاة،ن وجدت له كرشاًإاذحبه، ف: قال

  .)١()يه السالمعل(عرايب من فصل أمري املؤمنني فبهت عند ذلك األ

  

  

  اعلفوه الكسب والنوى

 قيدوه : فقال، سئل عن محل غذي بلنب خرتيرة)عليه السالم( علياًن إ :سنادهإ باجلعفريات

لنب فليلق على ضرع مل يكن استغىن عن الن إ و،كان استغىن عن اللنبن إ اخلبز والنوى وسبعلفوه الكُاو

  .)٢(شاة سبعة أيام

  رجل نذر

 أن سئل عن رجل نذر )عليه السالم(أمري املؤمنني ن إ :)عليه السالم(ن الصادق  الكايف، عىورو

.)٣( حىت جيوز فليقم يف املعرب قائماً: قال،ميشي إىل البيت فمر مبعرب

                                                

.١٦ ح٤٦ ص:القضاء للتستري )١(

.١ة حطعمة احملرماأل باب ١٧ باب ٧٥ ص٣ ج:مستدرك الوسائل )٢(

.٤ ح٢٨٨ ص٧ ج:الكايف )٣(



٤١٢

  

  قتلالثالثة يشتركون يف 

ل أقب وواحد منهم أمسك رجالً )عليه السالم( ثالثة نفر رفعوا إىل أمري املؤمننين إ : الكايفىورو

يسجن حىت ميوت  أن  أمسكيف الذي و،تسمل عيناه أن الربيئة فقضى يف ، يراهماآلخر و فقتلهاآلخر

  .)١(يقتل أن قضى يف الذي قتل و،كما أمسك

  

  رجل داس بطن رجل

 رجل داس بطن رجل حىت أحدث يف ثيابه، )عليه السالم( رفع إىل أمري املؤمنني ، الكايفىورو

.)٢( أو يغرم ثلث الدية، حيدث يف ثيابه كما أحدثيداس بطنه حىت أن فقضى عليه

  هما مجيعالْكُ

 : قال، فيها مسكة أخرى فوجد،سئل عن مسكة شق بطنها )عليه السالم( علياًن إ : الكايفىورو

كلهما مجيعا)٣(.  

  هذا ذكاة

يافهم سأتعاصى فابتدره قوم بثور يف  ،)عليه السالم(الصادق عن  الكايف، عن حممد احلليب، ىورو

عليه السالم( وا، وأتوا علياًومس(فقال  : وحية ذكاة هذا)أي سريعة(حلم حالل و)٤(.

                                                

.٣ ح١٧ الباب ٣٥ ص١٩ ج:الوسائل )١(

.١ ح٢٠ الباب ١٣٧ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

١ح ٣٠٤ ص١٦ ج:الوسائل )٣(

.٢ ح١٠ الباب ٢٦٠ ص١٦ ج:الوسائل )٤(



٤١٣

  املهر على الذي زوجها

يف امرأة زوجها  )عليه السالم( قضى أمري املؤمنني: قال ،)عليه السالم( الكايف، عن الصادق ىورو

 صار عليه املهرإمنا  و،هر على الذي زوجهااملن إ و،هلا املهر مبا استحل من فرجهان إ ،هي برصاء ووليها

 ءزوجه إياها رجل ال يعرف دخيلة أمرها مل يكن عليه شي و تزوج امرأةرجالً أن لو و،دلسهاألنه 

  .كان املهر يأخذه منهاو

 يف امرأة حرة دلس )عليه السالم(قضى أمري املؤمنني :  قال)عليه السالم( الكايف، عن الباقر ىورو

  .)١(شاءت املرأةن إ يفرق بينهما: حر، قال إالّ أنه  ومل تعلمهلا عبد فنكحها

  

  هذه مستثناة

 فسأله ،فأتاه رجل )عليه السالم(  كنت عند أيب عبد اهللا:قال ، الكايف، عن منصور بن حازمىورو

قد فعله  :)عليه السالم(  فقال أبو عبد اهللا،يتزوج بأمها أيدخل ا أن عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل

 هيف هذ )عليه السالم( بقضاء علي إالّ  جعلت فداك ما تفخر الشيعة: فقلت،جل منا فلم ير به بأساًر

عليه (  فقال له علي،فسأله )عليه السالم(  مث أتى علياً،ال بأس بذلك أنه الشمخية اليت أفتاها ابن مسعود

 يف حجوركم من نسائكم ربائبكم الاليتو: جل وعز من قول اهللا :قالف ،من أين أخذا :)السالم

هذه ن إ :)عليه السالم(  فقال علي،الاليت دخلتم ن فإن مل تكونوا دخلتم ن فال جناح عليكم

أما تسمع ما يروي :  للرجل)عليه السالم(فقال أبو عبد اهللا  ،وأمهات نسائكمهذه مرسلة  ومستثناة

 قضى )عليه السالم( علياً أن يا شيخ ختربين: )عليه السالم( قال :قال أن  إىل،)عليه السالم(هذا عن علي 

.)٢(تسألين ما تقول فيها وا

                                                

.٢ ح٢ الباب ٥٩٦ ص١٦ ج:الوسائل )١(

.١ ح٣٥٤ ص٧ ج:الوسائل )٢(



٤١٤

  النباش سارق

 ما :هصحاب فقال أل، أخذ نباش يف زمن معاوية:قال )عليه السالم(، عن الصادق وروى الكايف

عليه  ( ما هكذا فعل علي بن أيب طالب: فقال رجل من القوم،لي سبيلهخت وعاقبهت : فقالوا،ترون

  .)١(هتاك للموتى و هو سارق:قال وباش يقطع الن: قال،ما فعل و: قال،)السالم

  سجن من قصب

 أن أىب املؤيلإذا ) عليه السالم(  كان أمري املؤمنني:قال ،)عليه السالم(الصادق عن  ، الكايفىروو

  .)٢(أعطاه ربع قوته حىت يطلق ويطلق جعل له حظرية من قصب

  الصيد حالل

قال يف رجل أبصر  )عليه السالم( أمري املؤمننين إ : قال،)عليه السالم( الصادق ن ع،وروى الكايف

 .)٣(لليد ما أخذت وللعني ما رأت:  فجاء رجل آخر فأخذه، فتبعه حىت سقط على شجرةطائراً

  .)٤(خذهأملك جناحيه فهو صيد وهو حالل ملن  إذا الطرين إ :أيضاً )عليه السالم(وقال 

  

مامل جتز شهاد  

   )عليه السالم(  قضى أمري املؤمنني:قال ،)عليه السالم( الباقر  عن،وروى الكايف

                                                

.٥ ح٥١٠ ص١٨ ج:الوسائل )١(

.٧ ح٥٤٦ ص١٥ ج:الوسائل )٢(

.١ ح٣٨ الباب ٢٤٦ ص١٦ ج:الوسائل )٣(

.٣ ح٣٧ الباب ٢٤٥ ص١٦ ج:الوسائل )٤(



٤١٥

كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل  إذا  حىت،يف رجل شهد عليه رجالن بأنه سرق فقطع يده

غرمهما نصف  أن  فقضى عليهما،شبهنا ذلك ذا إمنا ،ليس الذي قطعت يده و هذا السارق:آخر فقاال

  .)١(اآلخرمل جيز شهادما على  وديةال

  سابق احلاج

 مل يكن جييز شهادة سابق )عليه السالم( أمري املؤمننين إ :)عليه السالم(الصادق عن  ،وعن الكايف

.)٢(احلاج

 هذا :فقال )عليه السالم(  أتى قنرب أمري املؤمنني:قال )عليه السالم(الصادق عن  الكشي، ىورو

ر قين وة يتعب البهيم، هذا خاسر احلاج،ال قرب اهللا داره : فقال،لرحبةهو يف ا وسائق احلج قد أتى

  .)٣(دهداخرج إليه فارالصالة، 

  نه مات بعدهاإ

 ماتا ، يف الطاعونامرأة ماتا مجيعاً وقضى يف رجل )عليه السالم(أمري املؤمنني  نإ :وروى الكايف

.)٤(مات بعدهانه إ :قال وث للرجل فجعل املريا،رجله على املرأة ويد الرجل وعلى فراش واحد

يف مثله يكتفي بالظن  أن  قضى فيها بعلمه، أو على)عليه السالم( أنه ميكن محله على: أقول

  .والقرائن

   )عليه السالم(  سألت أبا عبد اهللا:عبد الرمحن بن احلجاج، عن أيضاًوروي 

                                                

.١ ح٢٤٣ ص١٨ ج:الوسائل )١(

.٢ ح٢٨١ ص١٨ ج:الوسائل )٢(

.٦ ح٥٨ الباب ٣٣١ ص٨ ج:الوسائل )٣(

.٣ ح٥٩٥ ص١٧ ج:الوسائل )٤(



٤١٦

 : قال، يعلم أيهم مات قبل صاحبهالو ،عن القوم يغرقون يف السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون

  .)١()عليه السالم(  كذلك هو يف كتاب علي،يورث بعضهم من بعض

  حق بشرطكأنت أ

ن إ :قالف )عليه السالم(أمري املؤمنني  أتى مكاتباًن إ :)عليه السالم(الصادق عن  التهذيب، ىورو

جييز  ويأخذه كله ضربة أن  فسألته، فجئته باملال كله ضربة، يف كل سنة جنوماًشرط علي وسيدي كاتبين

متضي  و ما لك ال تأخذ املال: فقال له، صدق:فقال )عليه السالم(أمري املؤمنني  فدعاه ،عتقي فأىب علي

: له )عليه السالم(  فقال،أتعرض من ذلك إىل مرياثه و،النجوم اليت شرطت إالّ  ما آخذ:قالف ،عتقه

  .)٢(أنت أحق بشرطكف

  عليها حدان

سئلت  إذا :)عليه السالم(قال أمري املؤمنني :  قال،)عليه السالم( الصادق  عن،لكايفوروى ا

 لفريتها على الرجل  وحداً، عن فجورها حداً،ن عليها حدينإ ف،فالن:  فقالت،الفاجرة من فجر بك

  .)٣(املسلم

  

  ال يقام حد بارض العدو

  : )عليه السالم( ؤمننيأمري املقال  :قال ،)عليه السالم(الباقر  عن، وروى الكايف

                                                

.١ ح٥٨٩ ص١٧ ج:الوسائل )١(

.٢ ح٩٨ ص١٦ ج:الوسائل )٢(

.٣ ح٤٣٢ ص١٨ ج:الوسائل )٣(



٤١٧

ال يقام على أحد حد بأرض العدو)١(.  

  

  ال تقطع ميينه

تقطع ميينه  أن يف رجل أمر به) عليه السالم(قضى أمري املؤمنني :  قال)عليه السالم(وروي عنه 

قد ال تقطع ميينه  : فقال،قطع ميينهن أقطعنا مشاله إمنا قالوا و،حسبوها ميينه وفقدمت مشاله فقطعوها

   .)٢(قطعت مشاله

  ثالثة حدود

 شرب مخراً وفيمن قتل )عليه السالم(  قضى أمري املؤمنني:قال )عليه السالم( عن الصادق يروو

  .)٣(قتله بقتله و،قطع يده يف سرقته و، فأقام عليه احلد فجلده لشربه اخلمر،سرقو

  ثالثة اسواط

 فغلظ قنرب فزاده ثالثة ، حداًيضرب رجالًن  أاًأمر قنرب )عليه السالم( أمري املؤمننين إ :يورو

  .)٤( من قنرب ثالثة أسواط)عليه السالم( فأقاده ،أسواط

  شريكك يف البعري

    اختصم إىل أمري املؤمنني:قال ،)عليه السالم(الصادق عن ، وروى الكايف

                                                

.١ ح٣١٧ ص١٨ ج:الوسائل )١(

.١ ح٤٥٦ ص١٨ ج:الوسائل )٢(

.٧ ح٣٢٧ ص١٨ ج:الوسائل )٣(

.٣ ح٣١٢ ص١٨ ج:الوسائل )٤(



٤١٨

  مث بدا للمشتري،اجللد واستثىن البائع الرأس و بعرياًاآلخررجالن اشترى أحدمها من  )عليه السالم(

  .)١(اجللد ويف البعري على قدر الرأس هو شريكك :فقال للمشتريينحره، أن 

  املستعري ضامن

 من استعار عبداً: )عليه السالم(قال أمري املؤمنني :  قال،)عليه السالم( التهذيب، عنه ىورو

  .)٢( فعيب فهو ضامن صغرياً استعار حراً من:قال و، لقوم فعيب فهو ضامنمملوكاً

  رية بني دارينحظ

 ،بني دارينحظرية عن  )عليه السالم( أبا عبد اهللا سأل: قال ،عن منصور بن حازم، الكايف ىورو

  .)٣(ذي من قبله القماطقضى به لصاحب الدار ال )عليه السالم( علياً أن فزعم

  سوط له شعبتان

بسوط له الوليد بن عقبة  جلد )عليه السالم( علياًن إ :)عليه السالم(، عن الباقر وروى الكايف

  .)٤(شرب اخلمر أنه من زعمبني  واقض بينه:  ملا قال له عثمان،ني جلدةأربعشعبتان 

                                                

.١ ح٣٠٤ ص٥ ج:الكايف )١(

.١١ ح١ الباب ٣٣٨ ص١٣ ج:الوسائل )٢(

.١ ح١٤ الباب ١٧٢ ص١٣ ج:الوسائل )٣(

.١ ح٥ الباب ٤٧٠ ص١٨ ج:الوسائل )٤(



٤١٩

  مقتول أقطع اليد

 رجل قتل رجالً، يف )عليه السالم(عن كتاب علي  ،)عليه السالم(الصادق عن ، وروى الكايف

 أو كان ،طعت يده يف جناية جناها على نفسهكانت قن إ : فقال،كان املقتول أقطع اليد اليمىن وعمداً

يقتلوا قاتله أدوا إىل أولياء قاتله دية يده الذي  أن  فإن أراد أولياؤه،قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها

كانت يده ن إ و،أخذوا الباقي وا طرحوا عنه دية يدوؤشان إ و،يقتلوه وكان أخذ دية يده أو قيد منها

ا أخذوا دية وؤشان إ و،ال يغرم شيئاً وال أخذ هلا دية قتلوا قاتله وعلى نفسهجناية جناها غري قطعت يف 

  .)١(كاملة

  

  صغار قتل أبوهم

انتظروا :  قال)عليه السالم(عليا ن إ): عليه السالم(  عن أبيه،)عليه السالم( التهذيب، عنه ىورو

  .)٢(ا أو عفوا أو صاحلوان أحبوا قتلو بلغوا خريوا فإفإذا ،يكربوا أن بالصغار الذين قتل أبوهم

  تقطع أيديهما

 ،يبيع هذا هذا يف رجلني تاجرين )عليه السالم(قضى أمري املؤمنني : براهيم بن هاشمإ ىورو

.)٣(أموال الناس وما سارقا أنفسهماأيديهما ألتقطع :  قال،يفران من بلد إىل بلدو

                                                

.١ ح٨٢ ص١٩ ج:الوسائل )١(

.٢ ح٨٥ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

.٢ ح٥١٥ ص١٨ ج:الوسائل )٣(



٤٢٠

  خرى مقبولةأشهادة مرفوضة و

ناوله السوادي أمري املؤمنني الذي  يف الكتاب ،عن الكتب القدمية امليثمي، عن الكيدري، ىورو

 أنه  شهد شاهدان من اليهود على يهودي: منها،مسائلاملذكور يف آخر الشقشقية وفيه  )عليه السالم(

 .تغيري كالم اهللا وشهادة الزورن اما جيوزأل ،ال :)عليه السالم( فقال ،هل تقبل شهادماأسلم 

عليه ( فقال ،أسلم أنه  أو جموسي أو يهوديراينعلى نصالنصارى  شاهدان من شهد: ومنها

نا إم مودة للذين آمنوا الذين قالوا أقرولتجدن : تقبل شهادما، لقول اهللا سبحانه: )السالم

  .)١( ومن ال يستكرب عن عبادة اهللا ال يشهد الزورم ال يستكربونإو إىل نصارى

  

  عقلها بأرش البكارة

ى خراألجاريتان دخلتا احلمام فاقتضت إحدامها  :)عليه السالم( رفع إىل علي ويف املقنع،و

  .)٢( بأرش البكارة فقضى على اليت فعلت عقلها،بإصبعها

  درأ عنهما احلد

قذف كل برجلني  )عليه السالم( أيت أمري املؤمنني:  قال،)عليه السالم( الفقيه، عن الصادق ىورو

  .)٣(عزرمها و بدنه فدرأ عنهما احلديفصاحبه واحد منهما 

  . اللواط بهاآلخرواملراد نسبة كل منهما إىل 

).بالزنا يف بدنه (:ورواه الكايف والتهذيب وفيهما

                                                

.١٢ ح باب النوادر٢١٥ ص٣ ج:املستدرك )١(

.٤ ح٤٢ الباب ٢٨٣ ص٣ ج:املستدرك )٢(

.٢ ح٤٥١ ص١٨ ج:الوسائل )٣(



٤٢١

 ابن :يف رجل دعا آخر )عليه السالم(  قضى أمري املؤمنني:قال )عليه السالم(، عنه وروى الكايف

 أنه  اعلم:قال و،جيلد صاحبه عشرين جلدةاألول أن  فأمر ، أنت ابن انون:اآلخر فقال له ،انون

  .)١( ينكل مانكاالًعشرين، السوط فجلده لده  فلما جلده أعطى ،مستعقب مثلها عشرين

   شبكة الصيادتشترال 

يشترى شبكة  أن ى )عليه السالم(أمري املؤمنني ن إ :)عليه السالم( التهذيب، عن الصادق ىورو

  .)٢(كذا و فما خرج فهو من مايل بكذا اضرب بشبكتك:الصياد يقول

  ال يقتل والد بولده

  .)٣(قتله إذا قتله، ويقتل الولد بوالده إذا ال يقتل الوالد بولده :)عليه السالم( قال :أيضاًفيه و

  عقوبته يف بشه

لى عهد  يقال له معن بن زائدة انتقش على خامت اخلالفة عرجالًن إ : البالذري يف فتوحهىورو

: قال ـ فلما صلى عمر صالة الصبح قال للناس أن  من خراج الكوفة ـ إىلصاب ماالًأعمر، ف

   . ما تقولون فيه:مكانكم ـ وذكر قصته هلم ـ وقال

                                                

.٣ ح٤٥٢ ص١٨ ج:الوسائل )١(

.١٤ ح كتاب البيع١٢٤ ص٧ ج:التهذيب )٢(

.٤ ح٥٧ ص١٩ ج:الوسائل )٣(



٤٢٢

ما تقول يا :  ساكت، فقال له عمر)عليه السالم( وعلي ، اصلبه: وقال قائل، اقطع يده:فقال قائل

  .)١(وبته يف بشره، فضربه عمر ضرباً شديداً وحبسهرجل كذب كذبة عق:  قال،أبا احلسن

  توبة كاذبة

 بسرقة فحبسهم، فجاء  قوماً)عليه السالم(خذ علي أ:  قال،وعن كنايات اجلرجاين عن األصمعي

  :ين كنت معهم وقد تبت، فأمر حبده، وقال متمثالًإيا أمري املؤمنني : رجل فقال

  حدأويدخل الرأس من مل يدعه 

  )٢( حىت لزه القرنبني القرينني

  

  يشق بطنها وخيرج الولد

ماتت املرأة  إذا :)عليه السالم(قال أمري املؤمنني :  قال،)عليه السالم( عن الصادق ،وروى الكايف

  .ويف بطنها ولد يتحرك يشق بطنها وخيرج الولد

يقطعه يدخل الرجل يده ف أن ال بأس:  قال،وقال يف املرأة ميوت يف بطنها الولد فيخوف عليها

  . وخيرجه

  .)٣(ذا مل ترفق به النساءإ: وزاد يف الباب الثاين

  

  مال املشرك

   كان يقضي يف)عليه السالم(علياً ن إ :)عليه السالم( عن الباقر ، التهذيبىورو

                                                

.٤٤٨ ص:فتوح البالذري )١(

.٢ ح٤٦ الباب ٦٧٣ ص٢ ج:الوسائل )٢(

.٢ ح٤٦ الباب ٦٧٣ ص٢ ج:الوسائل )٣(



٤٢٣

كان جيعل للنساء  أنه ،سالم من مال مشرك تركه مل يكن قسم قبل اإلسالمدرك اإلأ املواريث فيما 

  .)١( منهوالرجال حظوظهم

  

  يوم غائم

  .)٢( ال تقاس عني يف يوم غيم)عليه السالم( أمري املؤمننيقضى :  قال،السكوينالفقيه، عن يف و

  تأجيل سنة

 فيه مرق فذهب هرق رجل على رأس رجل قدراًأ:  قال،ويف الفقيه، روي عن سلمة بن متام

  .)٣( ينبت شعره، فقضى عليه بالدية فأجله سنة فلم،)عليه السالم(شعره، فاختصموا يف ذلك إىل علي 

  الدية أو القطع

 قطع رجالً أن لو: )عليه السالم(يف كتاب علي ن إ :)عليه السالم( الفقيه، عن الصادق ىورو

  .)٤(طلبت ذلكن إ ليها الدية قطعت هلا فرجهإن مل يؤد إغرمته هلا ديتها، ففرج امرأته أل

                                                

.١ ح٣٨٣ ص١٢ ج:الوسائل )١(

.٣٩٧ ص١ ج:روضة املتقني )٢(

.٢ ح٤٣١ ص١٠ ج:الوسائل )٣(

.١٥ ح٣١٣ ص٧ ج: والكايف،١١٢ ص٤ ج:الفقيه )٤(



٤٢٤

  

   األصابعدية مفاصل

 كان يقضي يف كل مفصل من )عليه السالم(أمري املؤمنني ن إ :وين الفقيه، عن السكىورو

  .هلا مفصلني ألن  يف مفصلها بنصف عقلها،يام فكان يقضاإل إالّ األصابع بثلث عقل تلك األصابع،

  .)١(رواه يف باب دية مفاصل األصابع

  

  عليك جباريتك

 :فقال )عليه السالم(  املؤمنني جاء رجل إىل أمري:قال ،)عليه السالم(الصادق عن ، وروى الكايف

  .)٢(عليك جباريتك وأوجع امرأتك : فقال،امرأيت حلبت من لبنها يف مكوك فأسقته جارييتن إ

  

  حرام حلمها ولبنها

 حرام حلمها :قالف ،عن البهيمة اليت تنكح )عليه السالم( أمري املؤمننيسئل  ،)عليه السالم( هعنو

  .)٣(لبنهاكذلك و

  ب وابنهاألبني  ربا ال

 بني الرجلليس  :)عليه السالم(قال أمري املؤمنني :  قال،)عليه السالم(، عن الصادق وروى الكايف

  .عبده وبني السيدال  و،رباالولده و

                                                

.١ ح١١٣ ص٤ ج: والفقيه،١ ح٤٢ الباب ٢٦٧ ص١٩ ج:الوسائل )١(

.١ ح٢٩٨ ص١٥ ج:الوسائل )٢(

. ٣ ح٣٥٩ ص١٦ ج:الوسائل )٣(



٤٢٥

بأخذ املسلم من   واملسلم والذمي، املرأة وزوجها: مع زيادة، مثله)عليهم السالم(هم أخبارويف 

  .)١(عطائهإالذمي دون 

   املاءرمسوه يفا

  اهللاه سبحان: فقاليأكلون جراداًقوم مر على : قال ،)عليه السالم( التهذيب، عن أيب جعفر ىورو

  .)٢( فارمسوه يف املاء إذن: فقال هلم،هو صيد البحر إمنا : فقالوا،أنتم حمرمونو

  حرارأالناس كلهم 

مع  ،ن جارية مل تدركع )عليه السالم( أبا جعفرسألت :  قال،عنيأ، عن محران بن وروى الكايف

عليه (  قد قضى يف هذا علي: فقال،ادعت املرأة أا ابنتها وامرأة ادعى الرجل أا مملوكة له ورجل

  .)٣(هو مدرك ومن أقر على نفسه بالرق إالّ الناس كلهم أحرار: فقال )السالم

  ردي احلديقة وتزوجي

 زوجته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن ىعطأعبد اهللا بن أيب بكر ن إ : أبو الفرج يف أغانيهىورو

   أن نفيل حديقة من السهم الذي أصابه بالطائف على

                                                

.١ ح٤٣٦ ص١٢ ج:الوسائل )١(

.٢٧٣ ص١ج: وع الفر،٥٥١ ص١ ج:التهذيب )٢(

.حكام كتاب القضاء واأل١ ح٤٢٠ ص٧ ج:الكايف )٣(



٤٢٦

 فقال هلا ،تزوجأال  أن كان أعطاين حديقة على:  فقالت، فلما مات خطبها عمر،ال تتزوج بعده

جت ، فتزو أهله وتزوجيىردي احلديقة عل:  فقال هلا،)عليه السالم(  فاستفيت، فاستفتت علياً:عمر

  .)١(به

  ال تأكلوا من حلومها

بظهر الكوفة  غالباًسحيماً نافر ن إ ،عن جده ،النجاشي، عن ربعي بن عبد اهللا بن جارود ىورو

 ، فلما وردت قاموا هلا بالسيوف فجعلوا يضربون عراقيبها،وردت املاء إذا مائةبله إيعقر هذا من  أن على

النيب  فجاء على بغلة ،بالكوفة )عليه السالم( علي و،حمالبغال يريدون الل وفخرج الناس على احلمريات

  .)٢(أهل ا لغري اهللاإمنا  وومها حلأيها الناس ال تأكلوا من :هو ينادي وإلينا )صلى اهللا عليه وآله(

  اللعان باللسانإمنا 

ليس بني مخس من  :قال )عليه السالم( علياًن إ ،)عليه السالم(الصادق عن  اخلصال، ىورو

األمة حتت احلر  و،النصرانيةكذلك  و، اليهودية تكون حتت املسلم:بني أزواجهن مالعنة ونساءال

ال تقبلوا هلم شهادة و :يقولتعاىل  ألنه ،الود يف الفرية و،احلرة تكون حتت العبد فيقذفها و،فيقذفهما

.)٣(اللعان باللسان إمنا  زوجها لعانبني واخلرساء ليس بينها و،أبدا

                                                

.اينغاأل )١(

.١٢٦ ص:رجال النجاشي )٢(

.١٢ ح٥٩٨ ص١٥ ج: الوسائل،١٤٦ ص١ ج:اخلصال )٣(



٤٢٧

  

  بلا لك اإلمنإ

 ،معه ظهر وأقبل أعرايب إذ  كنت مع عمر مبىن:أنساملصري قال القاضي نعمان  أخباروعن شرح 

ة عشر أربع فقام إليه فاشترى منه ، نعم:قالف ، فقمت إليه فسألته، سله هل يبيع الظهر:فقال يل عمر

ما اشتريتها ن إ : فقال،أقتاا وا جردها من أحالسه: فقال األعرايب،حلق هذا الظهرأ يا أنس : مث قالبعرياً

  .أقتاا وبأحالسها

 ، ال: فقال عمر،أحالسها وكنت اشترطت عليه أقتاا: فقال لعمر ،)عليه السالم( فاستحكما علياً

أحلقها  وأحالسها إىل األعرايب وادفع أقتاا و يا أنس جردها: فقال عمر، فجردها له فإمنا لك اإلبل:قال

  .)١( ففعلت،بالظهر

  األرواح قبل األجساد

ما  و،معدما واحد والبغض وما الفرق بني احلب: أبا بكرسأل نصرانيان  أنه  املناقب،ىورو

معدما  والرؤيا الكاذبة وما الفرق بني الرؤيا الصادقة و،معدما واحد والنسيان والفرق بني احلفظ

  .واحد

ن إ : قال،البغض وفلما سأاله عن احلب ،)معليه السال(  فلما سأاله أشار إىل علي،فأشار إىل عمر

ما  و، فما تعارف هناك ائتلف هاهنا، فأسكنها اهلواء،اهللا تعاىل خلق األرواح قبل األجساد بألفي عام

  .تناكر هناك اختلف ههنا

 فمهما مر ،جعل لقلبه غاشية واهللا تعاىل خلق ابن آدمن إ : فقال،النسيان ومث سأاله عن احلفظ

  .مل حيص والغاشية منطبقة مل حيفظ وما مر بالقلب و،أحصى وحفظمنفتحة ية الغاش وبالقلب

                                                

.٣٦٣ ص٢ ج:املناقب )١(



٤٢٨

جعل  واهللا تعاىل خلق الروحن إ :)عليه السالم(  فقال، الكاذبةاالرؤي و الصادقةا عن الرؤيمث سأاله

من جيل  وبقي سلطانه فيمر به جيل من املالئكة و نام العبد خرج الروحفإذا ، فسلطاا النفسهلا سلطاناً

 فأسلما ،مهما كان من الرؤيا الكاذبة فمن اجلن و، فمهما كان من الرؤيا الصادقة فمن املالئكة،اجلن

  .)١(صفنيبقتال معه  وديهعلى ي

  طعم املاء احلياة

عليه ( بنو إسرائيل لسليمانقال  :قال ،)عليه السالم(الصادق عن  القمي يف تفسريه، ىورو

عن أسأله إين : هلم فقال ،وا عليهلج ف،ال يصلح لذلكنه إ :ل هلم فقا،استخلف علينا ابنك :)السالم

ء من أي شي و،طعم اخلبز و يا بين ما طعم املاء: مث سأله فقال،مسائل فإن أحسن اجلواب فيها استخلفته

  .الرقة والقساوةء من أي شي و،أين موضع العقل من البدن و،شدته وضعف الصوت

  .فلم جيبه بشيء: قال

شدته من  وضعف الصوت و،طعم اخلبز القوة و،حلياةاء طعم املا :)عليه السالم( اهللاقال أبو عبد 

  .)٢(والقسوة والرقة من القلب ،موضع العقل الدماغ و،شحم الكليتني

  ارجحه العقل

   ،اللسان عن )عليه السالم(سئل أمري املؤمنني : وعن شرح ابن أيب احلديد

                                                

.٣٥٧ ص٢ ج:املناقب )١(

.٢٣٨ ص٢ ج:تفسري القمي )٢(



٤٢٩

.)١(عقلأرجحه ال ومعيار أطاشه اجلهل: فقال

  

  ن عاش فنتإ

ء أشبه شيوحياء يرتفع،  ،عورات جتتمع : فقال،عن اجلماع )عليه السالم(وسئل : أيضاًوفيه 

   .)٢(مات حزن وإن عاش فنتن إ ته شيءرمث ،باجلنون

  خالقها ال يشبهها

 يف حديث طويل يذكر فيه قدوم ،سناده عن سلمان الفارسيإ الصدوق يف توحيده، بىورو

له أبا بكر عن مسائل مل ؤاس و،)صلى اهللا عليه وآله( بعد وفاة النيباملدينة مع مائة من النصارى اجلاثليق 

  .فسأله عنها فأجابه ،)عليه السالم( مث أرشد إىل أمري املؤمنني ،جيبه عنها

  .تعاىل و أخربين عن وجه الرب تبارك:قال أن فكان فيما سأله

أين وجه  : له)عليه السالم(  فلما اشتعلت قال علي،هأضرموحطب  وبنار )عليه السالم( فدعا علي

 ، هذه النار مدبرة مصنوعة ال يعرف وجهها: قال، النصراين هي وجه من مجيع حدودها: قال،هذه النار

  .)٣( ال خيفى على ربنا خافية،املغرب فأينما تولوا فثم وجه اهللا وهللا املشرقيشبهها، وخالقها ال و

  الروح ملعة شريفة

  لسبط ابن اجلوزي يف كتابه، عن أمحد بن حنبل، يف فضائله مسنداً وعن ا

                                                

.٨٢ ص:قضاء التستري )١(

.٢٩٥حكمة رقم  ٢٨٨ ص٢٠ ج:شرح النهج )٢(

.٢٠٨ ص:التوحيد )٣(



٤٣٠

 ملا أجابه عن املسائل اليت سأهلا من )عليه السالم(كتب قيصر إليه : عن سعيد بن املسيب، قال

  :  هو ايب)عليه السالم( أنه  وفهم،عمر

ف بالشجاعة نك من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، وأنت موصوأوقفت على جوابك وعلمت 

يسألونك عن تكشف يل عن مذهبكم يف الروح اليت ذكرها اهللا يف كتابكم يف قوله  أن والعلم، وأوثر

  .الروح قل الروح من أمر ريب

  :  إليه)عليه السالم(فكتب 

وملعة شريفة من صنعة باريها وقدرة منشيها، أخرجها من خزائن ،أما بعد، فالروح نكتة لطيفة 

 أخذت مالك عنده أخذ ماله عندك، فإذا ملكه، فهي عنده لك سبب وله عندك وديعة ملكه وأسكنها يف

  . )١(والسالم

  :ومن هنا أخذ ابن سينا قوله: قال السبط

  رفعليك من احملل األإهبطت 

  ورقاء ذات تعزز ومتنع

  

  تفقدوين أن سلوين قبل

 يا أمري املؤمنني :قيس فقال فقام إليه األشعث بن ،تفقدوين أن سلوين قبل: )عليه السالم(وقال 

  .مل يبعث إليهم نيب ومل يرتل عليهم كتاب وكيف تؤخذ من اوس اجلزية

كان هلم  حىت ،رسوالًبعث إليهم  وبلى يا أشعث قد أنزل اهللا عليهم كتاباً: )عليه السالم(قال 

 ،جتمعوا إىل بابهقومه فابه  فلما أصبح تسامع ،ملك سكر ذات ليلة فدعا بابنته إىل فراشه فارتكبها

  . أيها امللك دنست علينا ديننا فأهلكته فاخرج بظهرك نقم عليك احلد:فقالوا

   فإن يكن يل خمرج مما ارتكبت ،امسعوا كالمي و اجتمعوا:فقال هلم

                                                

.١٣ رقم ٦٨ ص:القضاء )١(



٤٣١

 أكرم عليه من أبينا جل مل خيلق خلقاً واهللا عز أن  هل علمتم: فاجتمعوا فقال هلم،فشأنكمإالّ و

 : قالوا.بناته من بنيه وبناتهمن فليس قد زوج بنيه  أ: قال، صدقت أيها امللك:قالوا ،أمنا حواء وآدم

 فهم الكفرة يدخلون ،رفع عنهم الكتاب وصدورهم من العلمفمحا اهللا ما يف  ،صدقت هذا هو الدين

   .)١( منهمحاالًأشد املنافقون  و،النار بغري حساب

  

  مىت ملكنا كلفنا

إنا ال : فقال ،)باهللا إالّ ال قوة وال حول( : عن معىن قول)يه السالمعل(سئل  وويف ج البالغة،

مىت أخذه منا وضع  و، فمىت ملكنا ما هو أملك به منا كلفنا،ما ملكنا إالّ ال منلك و،منلك مع اهللا شيئاً

  .)٢(تكليفه عنا

  العاقل واجلاهل

ء هو الذي يضع الشي : فقال،صف لنا العاقل: )عليه السالم(قيل له ، أيضاًيف ج البالغة و

  .)٣(قد فعلت : فقال، فقيل فصف لنا اجلاهل،مواضعه

  عزير وعزرة

عمر  ومائة سنة وعمر أحدمها مخسون وخوان ولدا يف يومأما  )عليه السالم(ويف املناقب، سئل 

   :)عليه السالم(  فقال، مخسون سنةاآلخر

                                                

.٨٠ ص٧ ج:منهاج الرباعة )١(

.٤٠٤احلكمة رقم : ج البالغة )٢(

.٢٣٥احلكمة رقم : ج البالغة )٣(



٤٣٢

أماته اهللا مائة عام مث بعثهزيراًع وإن ولدا يف يوم وماتا يف يوم، ،عزرة وعزير )١(.

  

  نه عننيإ

:فقالت )عليه السالم( ليهإ أةت امرءجانه إ يروو

أثرى لك أهال وما ترى أصلحك اهللا 

  أصبحت تطلب بعال يف فتاة ذات بعل

ترى ذلك حال أبعد إذن من أبيها

 فأحضرته فأمره ،كأحضريين بعل: هلا )عليه السالم(  فقال أمري املؤمنني،فأنكر السامعون

فأنكحها  ، فأقر الرجل بذلك،عننينه إ :)عليه السالم( فقال ،ءمل حيتج لنفسه بشي و، ففعل،بطالقها

  .)٢(تقضي عدة أن  من غريرجالً

  يوزن لبنهما

 )عليه السالم( كان لرجل على عهد علي :قال ،)عليه السالم(الباقر عن  الفقيه والتهذيب، ىورو

 فعمدت صاحبة البنت فوضعت بنتها يف املهد الذي فيه ،ى بنتاخراأل وحدامها ابناًإمجيعا جاريتان فولدتا 

 فتحاكما إىل ، االبن ابين:قالت صاحبة االبن و، االبن ابين: فقالت صاحبة البنت،أخذت ابنها واالبن

.)٣(البن هلا فايتهما كانت أثقل لبناً أ:قال و،يوزن لبنهما أن فأمر ،)عليه السالم( أمري املؤمنني

                                                

.٣٨٣ ص٢ ج:املناقب )١(

.١٨٩ ص:القضاء )٢(

.٦ ح٢١٠ ص١٨ ج:الوسائل )٣(



٤٣٣

  عالمة الوالد والبائض

:  قال)عليه السالم(روي عن علي بن أيب طالب :  قال،وعن ابن قتيبة يف عيونه، عن الرياشي

 وهو يلد إالّ وهو يبيض، وليس شيء يظهر أذناه إالّ ذناهأليس شيء يغيب)١(.  

  

   هو كما يزعم

يفتض امرأته،  أن ال يقدر أنه دعى يف رجل ا)عليه السالم(وقضى : وعن عجائب قضايا القمي

مل  وإن  فهو يقدر على االفتضاض،األرضن ثقب بوله انظر يا قنرب فإ: مث قال. األرضبل على : فقال له

  .)٢( فهو كما يزعماألرضيثقب بوله 

  

 بيده خذ

يا قنرب خذ بيده فاذهب به إىل ر وقدر :  فقال،عنني أنه  يف رجل ادعت امرأته،أيضاًوعنه 

كان قد نقص وتقلص عن  وإن ،يقع يف املاء فهو عنني أن  قبلاألولليله، فان كان على مقداره حإ

  .)٣(يقع يف املاء، فقد كذبت وليس بعنني أن  قبلاألولمقداره 

  

  ضعف الشيخ يرثه الغالم

   أيت عمر بامرأة :قال )عليه السالم(الصادق عن  والتهذيب، وروى الكايف

                                                

.١٧ سطر ٨٨ ص٢ ج:العيون )١(

.٦٩ ح٧٢ ص:لقضاء القمييف كتاب ا )٢(

.٦٨ ح٧١ ص:يف كتاب القضاء القمي )٣(



٤٣٤

تشاهدوا  و فادعى بنوه أا فجرت، فجاءت بولد،اقعها مات على بطنهاو أن  فلما،زوجها شيخو

 ،يل حجةن إ عم رسول اهللابن  يا :فقالت )عليه السالم(  فمر ا علي،ترجم أن  فأمر ا عمر،عليها

كيف  ويوم واقعها و هذه املرأة تعلمكم بيوم تزوجها: فقرأه فقال فدفعت إليه كتاباً، هايت حجتك:قالف

  .عه هلا ردوا املرأةكان مجا

أهلاهم اللعب  إذا  حىت، العبوا: فقال هلم،معهمدعا بالصيب  وفلما كان من الغد دعا بصبيان أتراب

 فدعا به ،قام الغالم فاتكأ على راحتيه والصبيانقوموا، فقام  :متكنوا صاح م إذا  حىت، اجلسوا:قال هلم

  قال، كيف صنعت: فقال له عمر، حداًفترين حداًجلد إخوته امل وورثه من أبيه و)عليه السالم( علي

  .)١(لشيخ يف اتكاء الغالم على راحتيهعرفت ضعف ا :)عليه السالم(

  

  أيهما أكرب

أيهما : لهمث قال  ،واحديف بطن ولد له غالمان رجل سئل عن  أنه ،)عليه السالم(وعن الصادق 

ما تعلم أا محلت أ ،اًأخريالذي خرج بل  :)عليه السالم(الصادق  فقال ، الذي خرج أوالً: فقال،أكرب

  .)٢( هذاخيرج حىت خرج أن ى ذاك فلم ميكنههذا دخل علأن  و،ك أوالًلبذ

  مولود له رأسان

   ولد على عهد :قال ،)عليه السالم(الصادق عن  والفقيه والتهذيب، وروى الكايف

                                                

.٥٧ ح٢٠٦ ص٦ ج:التهذيب، ٣ ح٢٠٧ ص١٨ ج: والوسائل،٣٦٩ ص٢ ج:املناقب )١(

. وقد مر من مساحة املؤلف توضيح هذا احلديث واجلمع بينه وبني غريه.٩٩ باب ١ ح٢١٣ ص١٥ ج:الوسائلانظر  )٢(



٤٣٥

عليه (  فسئل أمري املؤمنني، واحدصدران على حقو ومولود له رأسان )عليه السالم( أمري املؤمنني

 كان له  معاًيترك حىت ينام مث يصاح به فإن انتبها مجيعاً :فقال ، يورث مرياث اثنني أو واحد،)السالم

  .)١( ورث مرياث اثنني نائماًاآلخربقي  وانتبه واحدن إ و،مرياث واحد

  ينوم أن قضيته

 برجل له رأسانأيت عمر :  قال،اهللاسلمة بن عبد  أيببإسناده إىل ويف املناقب عن أيب علي احلداد، 

سأهلم عن  و فجمع عمر الصحابة،معه أخت وة عني يف بدن واحدأربع ودبران وقبالن وأنفان وفمانو

 فإن غمض األعني أو غط من الفمني فبدن ،ينوم أن  قضيته:فقال )عليه السالم( أتوا علياًو ،ذلك فعجزوا

  .حدى قضيتهإ هذه ،غط أحد الفمني فبدنانفتح بعض األعني أو ن إ و،واحد

  .تغوط من أحدمها فبدنانأو  فإن بال ،ييسقى حىت ميتل وى فيطعمخراألية وأما القض

  .)٢(قد ذكره الطربي يف كتابه و:قال

  يدفن امليت ويرضع احلي 

 حي ولد يف زمن عمر ولدان ملتصقان أحدمها: حكامويف املناقب، عن أيب احملاسن الروياين يف األ

يدفن امليت ويرضع أن ) عليه السالم(يفصل بينهما حبديد، فأمر أمري املؤمنني :  ميت، فقال عمراآلخرو

  .)٣(احلي ففعل ذلك فتميز احلي من امليت بعد أيام

                                                

.١ ح٥٨١ ص١٧ ج:الوسائل )١(

.٣٧٥ ص٢ ج:ملناقبا )٢(

.٣٦٨ ص٢ ج:املناقب )٣(



٤٣٦

  ضالع الرجال أ

 إين جئتك : تقدمت إىل شريح امرأة فقالت: قال،عن ميسرة بن شريح التهذيب، مسنداً ىورو

 إين : فقالت، تكلمي: فأخلى هلا الس فقال هلا، أنت خصمي: قالت،أين خصمك و: فقال،خماصمة

يف هذا قضية ورث من حيث جاء  )عليه السالم(  فقال قد كان ألمري املؤمنني،يل فرج وامرأة يل إحليل

  .منهما مجيعاًء جيينه إ :قالت، البول

ينقطعان يف  ويئان يف وقت واحد جي،يسبقء  ليس منهما شي: قالت، من أين يسبق البول:فقال هلا

  .وقت واحد

 تزوجين ابن عم يلذلك،  أخربك مبا هو أعجب من : فقالت،بعجبإنك لتخربين  :فقال هلا

  .يبني زوج وملا ولد يل لتفرق بيينجئتك إمنا  و،ا فأولداأ فوطأخدمين خادماًو

 فأمر ا ، قالت املرأةفأخربه مبا )عليه السالم( من جملس القضاء فدخل على عليشريح فقام 

  . هو الذي أخربك: فقالت،سأهلا عما قال القاضي وفأدخلت

 قد : قال، نعم: قال،ابنة عمك وهذه امرأتك )عليه السالم( فقال ، فأحضر زوجها ابن عمها:قال

  . فوطئتها فأولدا قد أخدمتها خادماً: قال،علمت ما كان

 ،األسدخاصي ألنت أجرأ من  :)عليه السالم( علي قال له ، نعم: قال، مث وطئتها بعد ذلك:قال

 ألبسوها نقاباً وكانت امرأة فأدخلوها بيتاًن إ  خذوا هذه املرأة: فقال،مبرأتني وعلي بدينار اخلصي

 عدد اجلنب األمين :فقالوا )عليه السالم( ففعلوا مث خرجوا إليه ،عدوا أضالع جنبيها وجردوها من ثيااو

  .ب األيسر أحد عشر ضلعاًاجلن واثنا عشر ضلعاً



٤٣٧

أحلقها  وحذاًء وأعطاها رداًء و فأخذ من شعرها،اهللا أكرب ايتوين باحلجام: )عليه السالم(فقال علي 

  .بالرجال

ابنة عمي أحلقتها بالرجال ممن أخذت هذه  وامرأيت )عليه السالم(  يا أمري املؤمنني:فقال الزوج

أضالع الرجال أقل من أضالع  وخلقت من ضلع آدم ،ءحوا و إين ورثتها من أيب آدم: فقال،القضية

  .)١(أمر م فأخرجوا و،عدد أضالعها أضالع رجل و،النساء بضلع

  تعد اضالعها

 ال آمن عليها : فقال زوجها،عد أضالعهات مع امرأة  يا قنرب أدخلها بيتاً:قالويف رواية الفقيه 

  .)٢(علي بدينار اخلصي :)معليه السال(  فقال علي،ال أئتمن عليها امرأة و،رجالً

  

اقرع بينهم

يف ثالثة  )عليه السالم(  قضى علي:قال )عليه السالم( عن الصادق ، عن حريز، التهذيبىورو

 فجعل الولد ، فأقرع بينهم،سالميظهر اإل أن ذلك يف اجلاهلية قبل و،وقعوا على امرأة يف طهر واحد

حىت بدت  )صلى اهللا عليه وآله( ضحك رسول اهللا ف،جعل عليه ثلثي الدية لآلخرين وله،قرع للذي 

  .)٣(نواجذه

                                                

 وقد سبق من مساحة املؤلف املراد ذه الروايات واجلمع بينها وبني ما ثبت يف العلم .٣ ح٢ الباب ٥٧٥ ١٧ ج:الوسائل )١(

.احلديث

.لم احلديث وقد سبق من مساحة املؤلف املراد ذه الروايات واجلمع بينها وبني ما ثبت يف الع.٢٣٨ ص٤ ج:الفقيه )٢(

.١٦٩ ص٨ ج: والتهذيب،٣٦٨ ص٣ ج:ستبصار واال،٢ ح٥٧ الباب ٥٦٦ ص١٤ ج:نظر الوسائلا )٣(



٤٣٨

  بقي صبيان

 )عليه السالم( قضى أمري املؤمنني:  قال)عليهما السالم( عن أحدمها ، والتهذيبوروى الكايف

 فخرج ، فأسهم بينهما، حراآلخر و فبقي صبيان أحدمها مملوك،باليمن يف قوم ادمت عليهم دار هلم

  .)١(اآلخرأعتق  وه فجعل املال لالسهم على أحدمها

  

  رجل خيلف مملوكني

 ،الرجل يكون له اململوكون فيوصي بعتق ثلثهميف : قال ،)عليه السالم( الفقيه، عن الباقر ىورو

  .)٢( بينهميسهم )عليه السالم( فقال كان علي

  هو أوىل ا

ا امرأة آخر، أن وآخرو ،امرأة فالنشهد مجع أا امرأة ، يف )عليه السالم(روي عن الصادق و

  .)٣(هو أوىل ا ورج سهمه فهو احملق يقرع بينهم فمن خ: قال،عدلوا وفاعتدل الشهود

  اقرع واستحلف

آخران بأن له و ،بأن له عند رجل مخسني درمهاًاثنان شهد له يف من  ،)عليه السالم(الباقر عن و

  هللا  باأقرع بينهم مث استحلف الذين أصام القرع: قال ،مائة

                                                

.٨ ح١٨٩ ص١٨ ج:الوسائل )١(

.٣ ح١٨٨ ص١٨ ج:الوسائل )٢(

.١ ح١٨٤ ص١٨ ج:الوسائل )٣(



٤٣٩

  .)١(أم حيلفون باحلق

  هذا املولود كيف يورث

ال له ما  ومولود ليس له ما للرجال، يف )عليه السالم( عن الصادق ، الفقيه، عن فضيلىورو

 مث ،)أمة اهللا(آخر على سهم  و)عبد اهللا( يكتب على سهم ، أو املقرعاإلمام يقرع عليه : قال،للنساء

 أنت حتكم بني عبادك فيما ،الشهادة و عامل الغيب،أنت إالّ أنت اهللا ال إلهاللهم ( : أو املقرعاإلماميقول 

  .)٢( اخلرب،)ن لنا أمر هذا املولود كيف يورث بي،كانوا فيه خيتلفون

  دعاء ال يعلمه غريه

 فعلمه ،أيكم علمين آية من كتاب اهللا فهو حر: قال لعبيده يف رجل ،عن يونس، وروى الكايف

 ن له كالماًإ، ف إالّ اإلماميستخرجه أن وال جيوز ، يستخرج بالقرعةم،املعلّمل يدر و أحدهم ومات الرجل

  .)٣(ال يعلمه غريهيقوله ودعاء القرعة وقت 

   يعتق الذي قرع

 فورث سبعة ، أول مملوك أملكه فهو حر:يف رجل قال، )عليه السالم( الفقيه، عن الصادق ىورو

.)٤(قرعيعتق الذي  و يقرع بينهم: قال،مجيعاً

                                                

.٧ ح١٨٣ ص١٨ ج:الوسائل )١(

.٢ ح٥٨٠ ص١٧ ج:الوسائل )٢(

.١ ح٣٤ الباب ٣٧ ص١٦ ج:الوسائل )٣(

.١ ح٥٧ الباب ٥٨ ص١٦ ج:الوسائل )٤(



٤٤٠

  ن عرفها ذحبهاإ

الراعي  ى قطيع غنمه فرأ إىلىأترجل كثم موسى املربقع، عن أوعن حتف العقول، سأل حيىي بن 

  . كيف تذبح وهل جيوز أكلها، فدخلت بني الغنم،منها، فلما بصر بصاحبها خلي سبيلهاشاة يرتو على 

مل ن إ و،أحرقها ورفها ذحبهاعن إ : فقال،)عليه السالم(فسأل موسى أخاه أبا احلسن الثالث 

 مث يفرق ،اآلخر وقع على أحد النصفني فقد جنا النصف فإذا ،ساهم بينهما ويعرفها قسم الغنم نصفني

 أحرقت وا ذحبت فأيهما وقع السهم ، فال يزال كذلك حىت تبقى شاتان فيقرع بينهمااآلخرالنصف 

  .)١(جنا سائر الغنمو

  

جزء مقسوم

 فاختلف ،مل يعينه و حضرته الوفاة فوصى جبزء من مالهرجالً أن رووا: شادرقال املفيد يف اإل

عليه ( تال و،فقضى عليهم بإخراج السبع ،)عليه السالم( ترافعوا إىل أمري املؤمنني و،الوارث بعده يف ذلك

  .)٢(هلا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم: تعاىلقوله  )السالم

   اختلف الورثة يف معناه

 فلما ،مل يبينه واملوت بسهم من مالهبعد يف رجل وصى  )عليه السالم( قضى و:أيضاً رشاديف اإلو

إمنا : تعاىلتال قوله  وبإخراج الثمن من ماله )عليه السالم(  فقضى،مضى اختلف الورثة يف معناه

   .ية إىل آخر اآل،)٣(املساكني والصدقات للفقراء

                                                

.٣٥٥ ص:حتف العقول )١(

.١١٨ ص:رشاداإل )٢(

.٦٠اآلية : سورة التوبة )٣(



٤٤١

  .)١(هم من الصدقاتناف لكل صنف منهم سهم مثانية أصو

  تشبيه اهلالل بالعرجون

 أعتقوا عين كل عبد :يف رجل وصى فقال )عليه السالم( قضى أمري املؤمنني و:أيضاً رشادويف اإل

 يعتق عنه كل : فقال،عن ذلك )عليه السالم(معناه، فسأله  فلما مات مل يعرف الوصي ،قدمي يف ملكي

 ،)٢(القمر قدرناه منازل حىت عاد كالعرجون القدميو :ىلتال قوله تعا و،أشهرعبد له يف ملكه ستة 

 من أخذ الثمرة أشهر بعد ستة ضئولته وينتهي إىل الشبه باهلالل يف تقوسه إمنا العرجون أن قد ثبتو

  .)٣(منه

  احلني وتفسريه

 قتاًمل يعني و وحيناًيصوم  أن نذررجل  يف )عليه السالم(وقضى أمري املؤمنني : أيضاً رشادويف اإل

، وذلك يف )٤(تؤيت أكلها كل حني بإذن را: وتال قوله تعاىل ،أشهرستة يصوم  أن : فقال،بعينه

  .)٥(أشهرستة 

  الشيء ومعناه

يف ء  الشي:من ماله فقالء سئل عن رجل أوصى بشي ،)عليه السالم(السجاد عن ، وروى الكايف

.)٦( واحد من ستة)عليه السالم( كتاب علي

                                                

.١٠٦ ص:رشاداإل )١(

.٣٩اآلية : سورة يس )٢(

.١٠٦ ص:رشاداإل )٣(

.٢٥اآلية : سورة إبراهيم )٤(

.١٠٦ ص:رشاداإل )٥(

.١ ح٤٥٠ ص١٣ ج:الوسائل )٦(



٤٤٢

  

    من؟السفلة تعين

ن إ : فقال،جاء رجل إىل عمر: قال ،)عليه السالم( أيب احلسن التهذيب، عن السياري، عن ىورو

كنت ممن تتبع ن إ : فقال عمر،كان سفلة فهي طالقن إ : فقال هلا،امرأته نازعته فقالت له يا سفلة

عليه ( ؤمنني فقال له أمري امل،تأيت أبواب السلطان فقد بانت منك ومتشي يف غري حاجة والقصاص

  .)١(ما قيل لك فأنت سفلة وقلتكنت ال تبايل ما ن إ :)السالم

  السراب هو الالشيء

ال ( أخربين عن : فكان فيما سأله،كتب ملك الروم إىل معاوية يسأله عن خصاليف املناقب، 

 قيل ذافإ ،ليباع) عليه السالم( فارها إىل عسكر علي  وجه فرساً: فقال عمرو بن العاص،فتحري )ءشي

  .خترج املسألة أن فعسى ،ءشي  بال: يقول،للذي معه بكم

 فقال . يا قنرب ساومه: فقال،معه قنرب و)عليه السالم(مر به ف ،فجاء الرجل إىل عسكر عليففعل 

أراه  وفأخرجه إىل الصحراء ،ء أعطين ال شي: قال، يا قنرب خذ منه:قال ،ء بال شي: قال،بكم الفرس

  حىتماًءحيسبه الظمآن  : يقولما مسعت اهللا تعاىل أ: قال،كيف و:قال .ء شيك الل ذ: فقال،السراب

  .)٢(جاءه مل جيده شيئاإذا 

  دال سراب 

  ، ففي تشريف )عليه السالم(ونقل مثله عن أيب حنيفة، مع الصادق 

                                                

.٤ ح٢٩٨ ص١٥ ج:الوسائل )١(

.٣٨٢ ص٢ ج:املناقب )٢(



٤٤٣

ب،  فلم در ما جيي،ما هو) الش(سئل أبو حنيفة عن :  قال، عن جمموع ابن املرزبانابن طاوس نقالً

 قال لك بكم فإذا، )عليه السالم (له أعرضه على جعفر الصادق:  وقال، ومعه محار فارهفأرسل رجالً

جاءه مل جيده  إذا حىت: أخذناه، يا غالم امض بدال السراب، قال اهللا تعاىل: فقل بالش، ففعل فقال

  .)١(شيئا

  كم يكون الكثري

 عويفن إ  ملا سم املتوكل نذر: قال، ذكرههأصحاب عن بعض ،عن علي بن إبراهيم، وروى الكايف

 مائة : فقال بعضهم، فاختلفوا عليه، فلما عويف سأل الفقهاء عن حد املال الكثري،يتصدق مبال كثريأن 

 : فقال رجل من ندمائه،األمر فاشتبه عليه ، فقالوا فيه أقاويل خمتلفة، عشرة آالف:قال بعضهم و،ألف

 ،)عليه السالم(  ابن الرضا: فقال، من تعين وحيك: فقال له املتوكل، عنهتبعث إىل هذا األسود فتسأله الأ

فاضربين مائة إالّ  وكذا وأخرجك من هذا فلي عليك كذان إ : فقال،هو حيسن من هذا شيئا و:فقال له

  .مقرعة

: فقال لهفسأله إليه،  فصار ،سله عن حد املال الكثري و يا جعفر بن حممود صر إليه:املتوكلفقال 

عز وجل اهللا ن إ :)عليه السالم( فقال ،يسألين عن العلةنه إ  يا سيدي:جعفرله  فقال ،لكثري مثانونا

  .)٢(نت مثانني فعددنا تلك املواطن فكالقد نصركم اهللا يف مواطن كثرية: يقول

  الكبد والطحال

   قال مر أمري املؤمنني عن أيب حيىي الواسطي رفعه، ، والفقيهوروى الكايف

                                                

.١٢٥ ص:القضاء )١(

.١ ح١٨٦ ص٣ الباب ١٦ ج:الوسائل )٢(



٤٤٤

آذان  والغدد و اهم عن بيع الدم،بالقصابني فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ) السالمعليه(

  يا أمري املؤمنني ما الطحال: فقال له بعض القصابني،القضيب وىصاخلُ والنخاع والطحال والفؤاد

 طحال ويت بكبد فأ، ايتين بتورين من ماء أنبئك خبالف ما بينهما، كذبت يا لكع: فقال،سواء إالّ الكبدو

 فابيضت  مث أمر فمرسا يف املاء مجيعاً،الطحال من وسطه و شقوا الكبد من وسطه: فقال،تورين من ماءو

 ،عروق ووبقي جلد، صار دما كله وخرج ما فيه كله ويبيض الطحالمل  و،ءمل ينقص منها شي والكبد

  .)١(هذا دم وخالف ما بينهما هذا حلمفقال له هذا 

  ال يتميز ماؤنا

 ون نسوةأربع ،اجتمع عنده يعين عمرنه إ ،عن أيب الفتوح الرازي يف روض اجلنانويف املناقب، 

  .للمرأة تسعة و فقال للرجل واحد،سألنه عن شهوة اآلدميو

زوج واحد مع  إالّ ال جيوز هلن و،سراري جبزء من تسعة ومتعة و ما بال الرجال هلم دوام:فقلن

تأيت كل واحدة منهن بقارورة  أن فأمر )عليه السالم(  أمري املؤمنني فرفع ذلك إىل، فأفحم،تسعة أجزاء

عليه (  فأشار، فقلن ال يتميز ماؤنا،أمرهن بصبها يف إجانة مث أمر كل واحدة منهن تعرف ماءها ومن ماء

  .)٢(ثاملريا والنسبيبطل  وداألوالال يفرقن بني  أن إىل )السالم

عليه (ن بفضل صربهن وحيائهن، قال أمري املؤمنني وجرب اهللا تعاىل من حكمته شهو: قلت

ولو ال ما جعل اهللا فيهن من احلياء على قدر أجزاء : )عليه السالم(صبغ عنه  كما يف خرب األ)السالم

  .الشهوة لكان لكل رجل تسع نسوة متعلقات به

                                                

.٢ ح٣٥٩ ص١٦ ج:الوسائل )١(

.٣٦٠ ص٢ ج:املناقب )٢(



٤٤٥

 حياء تتعلق يستعدن تقبل مطالب الزوج، ويف الغرب حيث ال أن جلوجعل الشهوة فيهن كثرياً أل

  .نساء كثريات برجل

  حب عدوكأحبك وأ

  قدم على أمري املؤمننيرجالًن إ : قال، للصفواين)أنس العامل(وعن مستطرفات سرائر احللي، عن 

  .مسى بعض أعدائه و،أحب فالناً و يا أمري املؤمنني إين أحبك:فقال )عليه السالم(

  .)١(تبصر أن إما وتعمىن  أ فإما،أما اآلن فأنت أعور :)عليه السالم( فقال

  مل يتركه نسياناً

 القرآن أنزل على النيبن إ :)عليه السالم(  فقال علي،يأخذ حلي الكعبة أن هم عمر: ويف املناقب

فقسمه ء الفي و، أموال املسلمني فقسموها بني الورثة يف الفرائض،ةأربعاألموال و )صلى اهللا عليه وآله(

كان حلي  و،الصدقات فجعلها حيث جعلها اهللا و،وضعه اهللاخلمس فوضعه حيث  و،على مستحقه

 ،رسوله و فأقره حيث أقره اهللا،مل خيف عليه مكانه واًانمل يتركه نسي والكعبة يومئذ فتركه على حاله

  .)٢(ترك احللي مبكانه و لوالك الفتضحنا:فقال عمر

  للماء أهل

  ال يبولن و :اخلصالمائة الذي رواه ربع كما يف حديث األ)عليه السالم(وقال 

                                                

.٣ سطر ٤٩٢ ص:السرائر )١(

.٣٦٨ ص٢ ج:املناقب )٢(



٤٤٦

فسه فإن ن إالّ فال يلومنء  فإن فعل ذلك فأصابه شي،ال يبولن يف ماء جار و،من سطح يف اهلواء

  .)١(للهواء أهالً وللماء أهالً

  ر عليه شيئاأمل 

 أنه  يف أذنه بعظم فادعىقال يف رجل ضرب رجالًنه إ ،)عليه السالم(الصادق عن  وروى الكايف

 حلفهإالّ  ويسمع أنه ينتظر به سنة فإن مسع أو شهد عليه رجالن ويستغفل وترصدي : قال،ال يسمع

 رد عليه مسعه كان اهللان إ : قال،يسمع أنه  يا أمري املؤمنني فإن عثر عليه بعد ذلك: قيل،أعطاه الديةو

.)٢(مل أر عليه شيئاً

  

  له ثالث ديات

 على عن رجل ضرب رجالً )ليه السالمع( سئل أمري املؤمنني:  قال، عن األصبغوروى الكايف

عليه (  فقال أمري املؤمنني،قد ذهب لسانهأنه  وال يشم الرائحة وال يبصر شيئاً أنه هامته فادعى املضروب

  .صدق فله ثالث ديات أن :)السالم

  .صادق أنه كيف يعلم و يا أمري املؤمنني:فقيل

 حنى رأسهإالّ  وحلراق فإن كان كما يقوليدىن منه ا فإنه ال يشم رائحة أنه  أما ما ادعاه:فقال

 مل يتمالك حىت يغمض يقابل بعينيه الشمس فإن كان كاذباً فإنه  فأما ما ادعاه يف عينيه،دمعت عينهو

  يضرب على لسانه بإبرة فإن خرج  فإنه أما ما ادعاه يف لسانه و،مفتوحتنيكان صادقا بقيتا ن إ وعينيه

                                                

. ط جامعة املدرسني١٠ ح٦١٠ ص:اخلصال )١(

.١ ح١٢٧٧ ص١٩ ج:الوسائل )٢(



٤٤٧

  .م أسود فقد صدقخرج الدن إ و،الدم أمحر فقد كذب

  .)١()عليه السالم( عنه )عليه السالم(ورفعه الصدوق إىل الباقر 

  هل تراها؟

هي قائمة فأمر أمري  و أصيبت عني رجل: قال،عن أبيه عن احلسن بن كثري، ،وروى الكايف

  فجعل قال، حبذائه بيده بيضة يقول هل تراهاأقام رجالً وفربطت عينه الصحيحة )عليه السالم( املؤمنني

جعل الرجل  وعصبت عينه املصابة و: قال،خفيت عنه علم ذلك املكان إذا  حىتقال نعم تأخر قليالًإذا 

.)٢(س ما بينهما فأعطي األرش على ذلكهو ينظر بعينه الصحيحة حىت خفيت عليه مث قي ويتباعد

 )عليه السالم(ادق  عن الص،مجاله خرب معاوية بن عمارإمجال، ويرفع إال خيلو هذا اخلرب من : أقول

 تربط إحدامها مث توضع : قال،يعطىء عن الرجل يصاب يف عينيه فيذهب بعض بصره أي شي: يف مثله

جازه قال ال ن إ انتهى إىل موضع إذا يبصر موضعها حىت أنه له بيضة مث يقال له انظر فما دام يدعي

 فإن ،عن مشاله وعن ميينه ون خلفه مث يعلم ذلك املكان مث يقاس ذلك القياس م، قرا حىت يبصر،أبصر

يصنع بالعني  وامة،ال كر و ال: قال،ليس يؤمن أ: قلت،قيل له كذبت حىت يصدقإالّ  وجاء سواء

  .)٣(ل ذلك مث يقاس ذلك على دية العنيى مثخراأل

  امتحان العني

   يف رجل ضرب )عليه السالم( أمري املؤمنني ىوقض: وعن قضايا القمي

                                                

.١ ح٢٧٩ ص١٩ ج:الوسائل )١(

.٢ ح٢٧٣ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

.١ ح٢٨٣ ص١٩ ج:الوسائل )٣(



٤٤٨

نعم، :  قال،أتبصرها: ضة، فقال لهيبصره قد ضعف، فأقعده مث عرض عليه ب  أنعلى رأسه فادعى

 مث :قال أن  إىل،ال أبصرها، مث حول الرجل عن ميينه وعرض عليه البيضة: فلم يزل ينحيها عنه حىت قال

  .ليها بصره فاستوت ومل يزد ومل ينقص، فقال له صدقت يف دعواكإ ىة اجلوانب اليت انتهربعقاس األ

 يف سنه وأقعده جبنبه مث عرض البيضة مث حناها عنه حىت قال ال أبصرها، حىت فعل به ا رجالًمث دع

 ىعطأ، مث قاس بني منتهي بصر املصاب وبصر الصحيح واألولة كما فعل بربعذلك يف اجلوانب األ

  .)١(املصاب الدية على قدر ما نقص من بصره الربع أو الثلث أو النصف

  .تحان العينني، ومورد اخلرب السابق امتحان عني واحدةمورد هذا اخلرب ام: قلت

  

  امتحانه بدخول ر

 فأنكر الزوج ذلك، ،عنني أنه  يف رجل ادعت امرأته)عليه السالم( أمري املؤمنني ى قض:ويف املناقب

ن تلطخ الذكر إلزوجها ف: حيشون فرج املرأة باخللوق ومل يعلم زوجها بذلك، مث قال أن فأمر النساء

  .لوق فليس بعننيباخل

  .ورواه الكايف مع تفاوت يسري

  .ن نقص فليس بعننيإ ف،حليلهإ يف امتحانه بدخول ر وتقدير )عليه السالم( عنه أيضاًويف خرب 

   الزوج ىويف خرب فيما لو ادع

                                                

.١٤٨ ح٩٣ ص:كتاب قضاء القمي )١(



٤٤٩

  .)١( فهو كما يزعماألرضعدم القدرة على االفتضاض ومل يثقب بوله 

  

  الدية بقدرها

يت عم برجل قد ضربه آخر بشيء أ:  قال،ريفه، عن جمموع ابن املرزبانس يف تشووروي ابن طاو

ينظر ما أن ) عليه السالم(فحكم علي . فقطع من لسانه قطعة أفسدت بعض كالمه، فلم يدر عمر ما فيه

  .)٢( فتؤخذ من الدية بقدرها،أفسد من حروف ا، ب، ت، ث، وهي مثانية وعشرون حرفاً

  

  ساآلخرحلف 

س خراألعن  )عليه السالم(سئل أمري املؤمنني :  قال،)عليه السالم(ن الصادق  ع، التهذيبىورو

  .مل يكن للمدعي بينة و،ادعي عليه دين وأنكره إذا كيف حيلف

 فقال أمري ،مل يكن للمدعي بينة وأيت بأخرس فادعي عليه دين )عليه السالم( أمري املؤمننين إ :فقال

 : مث قال،ذي مل خيرجين من الدنيا حىت بينت لألمة مجيع ما حتتاج إليهاحلمد هللا ال :)عليه السالم( املؤمنني

  مث،جل وكتاب اهللا عز أنه أشار و فقال لألخرس ما هذا فرفع رأسه إىل السماء،ائتوين مبصحف فأيت به

قال  مث ، فأتاه ما،صحيفة و يا قنرب علي بدواة: مث قال، فأيت بأخ له فأقعده إىل جنبه، ائتوين بوليه:الق

عليه (  مث كتب أمري املؤمنني، فتقدم إليه بذلك،بينه إنه علي و قل ألخيك هذا بينك:سخراألألخي 

الشهادة الرمحن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع  وهو عامل الغيب إالّ اهللا الذي ال إله و:)السالم

  له فالن بن فالن املدعي ليس ن إ العالنية واملهلك املدرك الذي يعلم السر

                                                

.٢٢٣ ص٩ ج:روضة املتقني )١(

.١٣٣ص: تسترييف كتاب القضاء لل )٢(



٤٥٠

 مث ،ال بسبب من األسباب و،ال طلبة بوجه من الوجوه وس حقخراألقبل فالن بن فالن أعين 

  .)١(فألزمه الدينفامتنع  ،يشربه أن سخراألأمر  وغسله

   الساحةءنت بريأ

 وقدم املدينة فقال ١٤٧حج املنصور سنة : ويف فصول ابن الصباغ املالكي، قال الفضل بن الربيع

مل أقتله، فتغافل ربيع عنه، ن إ  قتلين اهللا،من يأتينا به سعياً) عليه السالم(جعفر بن حممد ابعث إىل : أليب

ليك مبا ال دافع له غري اهللا إأرسل نه إ : فلما حضر قال له،فأعاد عليه يف اليوم الثاين وأغلظ له، فأرسل

  .ختوفه عليكأين إو

 يا عدو اهللا :)عليه السالم(ل عليه فقال له باهللا، فأدخ إالّ ال حول وال قوة: )السالمعليه (فقال 

خربين أ فالناًن إ  تلحد يف سلطاين وتتبع يل الغوائل،،مواهلمأليك زكاة إ جيبون ماماًإاختذك أهل العراق 

  .عنك مبا قلت

  .حق ما حكيت يل عن جعفرأ: فقال احضره، فأحضره وقال له

  .نعم: قال

  .خذ يعد صفاته تعاىلأ و،هو إالّ  الذي ال الهواهللا: ستحلفه، فبدر الرجل وقالاف: قال جعفر

برئت من حول اهللا وقوته والتجأت إىل حويل وقويت لقد فعل جعفر :  له قل)عليه السالم(فقال 

  .كذا وكذا، فامتنع الرجل

 وقضي األرضضرب برجله  أن ليه املنصور نظر منكر فحلف ا، فما كان بأسرع منإفنظر 

  .مكانه ميتا يف الس

  . جروا برجله وأخرجوه لعنه اهللا: قال املنصورف

   )عليه السالم(مث قال له 

                                                

.١ ح١٢٢ ص١٨ ج:الوسائل )١(



٤٥١

  .نت الربيء الساحةأال عليك يا أبا عبد اهللا 

حيلف ميينه وأحلفته أنت تلك  أن منعت الساعي بك: )عليه السالم( فقال الربيع له :قال أن إىل

  .اليمني

 ،عنه، وأحببت تعجيلها عليه فأحلفته مبا مسعتيف ميينه بتوحيده ومتجيده يؤخر العقوبة ن إ :فقال

  .)١(فأخذه اهللا لوقته

  القصاص إالّ ال أريد

عثمان أتاه رجل من قيس مبوىل له قد لطم عينه ن إ :)عليه السالم( عن الصادق ،وروى الكايف

 ما إىل علي فأرسل : قال، أعطيك الدية فأىب: فقال له،هي قائمة ليس يبصر ا شيئاً وفأنزل املاء فيها

  . احكم بني هذين:قال و)عليه السالم(

  .القصاص إالّ  ليس أريد: فقال: قال، فلم يزالوا يعطونه حىت أعطوه ديتني: قال،فأعطاه الدية فأىب

على  ومبرآة فحماها مث دعا بكرسف فبله مث جعله على أشفار عينيه )عليه السالم(  فدعا علي:قال

بقيت عينه  ومجاء باملرآة فقال انظر فنظر فذاب الشح و: قال،لشمس احواليها مث استقبل بعينه عني

  .)٢(ذهب البصر وقائمة

  هذه الزبر وزنه

 بينما رجالن جالسان : رفع احلديث قال، عن جعفر بن غالب األسدي،يف رواية عمرو بن مشرو

كذا  وه كذامل يكن يف قيدن إ : فقال أحد الرجلني،مر ما رجل مقيد إذ يف زمن عمر بن اخلطاب

   فذهبا إىل موىل العبد ،كان فيه كما قلت فامرأته طالق ثالثاًن إ :اآلخر فقال ،فامرأته طالق ثالثاً

                                                

.٢٢٥ ص:فصول ابن صباغ املالكي )١(

.١ ح١٢٩ ص١٩ ج:الوسائل )٢(



٤٥٢

 امرأته : فقال موىل العبد،كذا فحل قيد غالمك حىت نزنه و إنا حلفنا على كذا:وهو املقيد فقاال له

 مواله أحق به اذهبوا به : فقال عمر، فارتفعوا إىل عمر فقصوا عليه القصة،حللت قيد غالمين إ طالق

  .ءيكون عنده يف هذا شيلعله إىل علي بن أيب طالب 

أمر بقيده فشد فيه  و فدعا جبفنة، ما أهون هذا: فقال،فقصوا عليه القصة )عليه السالم( فأتوا علياً

ارفعوا القيد  )معليه السال(  مث قال، مث صب عليه املاء حىت امتألت،القيد يف اجلفنة وأدخل رجليه وخيط

 مث دعا بزبر احلديد فأرسله يف املاء حىت تراجع ، فلما أخرج نقص املاء،فرفعوا القيد حىت أخرج من املاء

  .)١( الزبر فهو وزنههزنوا هذ : مث قال،القيد يف املاء واملاء إىل موضعه

  هذا وزن قيدك

  :)عليه السالم(  أمري املؤمنني يرفعه إىل،ناأصحاب عن بعض ،احلسني بن سعيد التهذيب، عن ىورو

ال يقوم من موضعه حىت يعرف وزن  أن يف رجل مقيد حلف) عليه السالم(قال و: إىل أن قال

 مث رفع القيد إىل ،عرف مقداره مع وضعه رجله فيه إذا ء حىت فأمر فوضعت رجله يف إجانة فيها ما،قيده

زان حىت رجع املاء إىل مقدار ما كان من القيد يف  مث أمر فألقي يف املاء األو،ركبته مث عرف مقدار صبغه

 فلما ،القيد يف املاء نظر كم الوزن الذي ألقي يف املاء و فلما صار املاء على ذلك الصبغ الذي كان،املاء

.)٢( هذا وزن قيدك:وزن فقال

                                                

.٨ ح٢١٠ ص١٨ ج: الوسائل،٣٨٢ ص٢ ج:املناقب )١(

.٦١ ح كتاب النذر٨ ج:التهذيب )٢(



٤٥٣

  

  تأكل نصفها وتلفظ نصفها

ي متر فبدرت زوجيت فأخذت منه كان بني يدنه إ  يا أمري املؤمنني:جاءه رجل فقال رشادويف اإل

  .ال تلفظها وواحدة فألقتها يف فيها فحلفت أا ال تأكلها

  .)١(قد ختلصت من ميينك و،ترمي نصفها وتأكل نصفها :)عليه السالم( فقال أمري املؤمنني

  

يسافر ا

وم شهر مل يطأها يف صن إ  امرأته طالق ثالثاً:عن رجل حلف فقال ،)عليه السالم( عليوروي عن 

  .)٢(يسافر ا مث جيامعها اراً :فقال ،رمضان اراً

  كم طرحتم

قضى بالبصرة لقوم حدادين اشتروا باب حديد نه إ ،)عليه السالم(  عن علي،خبارصفوة األعن 

 فلما محلوا الباب على أعناقهم قالوا ،ابتاعوه و فصدقوهم،اًكذا من و كذا: البابأصحاب فقال ،من قوم

  فصاروا إىل أمري املؤمنني، فارجتعوا عليهم، فسألوهم احلطيطة فأبوا، ما فيه ما ذكروه من الوزنللمشتري

  .)عليه السالم(

 مث ،علم على املوضع الذي بلغه املاء و أدلكم امحلوه إىل املاء فحمل فطرح يف زورق صغري:فقال

 كم : فقال، حىت بلغ الغايةموزوناًء  بعد شي فما زالوا يطرحونه شيئاً، موزوناًقال أرجعوا مكانه متراً

   ،طرحتم

                                                

.١١٨ ص: للمفيدرشاداإل )١(

.ط قم ٣٧ ص: نوادر الراوندي،٦٢ ص:كما يف اجلعفريات )٢(



٤٥٤

  .)١( وزنه هذا:)عليه السالم ( قال،رطالً واًكذا منوكذا  :قالوا

  

  هذا وزن الفيل

 ،)عليه السالم(  رفعه إىل أمري املؤمنني،ناأصحاب عن بعض ،احلسني بن سعيد التهذيب عن ىورو

  .مبا ال تطيقونمل حتلفون  و: فأتوه فقال،يزن الفيل أن يف رجل حلف

  . قد ابتليت:فقال

 أن  مث علم صبغ املاء بقدر ما عرف صبغ املاء قبل،فأمر بقرقور فيه قصب فأخرج منه قصب كثري

 أن  مث أمر، مث صري الفيل فيه حىت رجع إىل مقداره الذي كان انتهى إليه صبغ املاء أوالً،خيرج القصب

  .)٢(احلديث ، الفيل هذا وزن: فلما وزن قال،يوزن القصب الذي أخرج

  أدخل الفيل سفينة

 فقال ،يزن فيالً أن  حلفرجالًن إ ،النضر بن سويد يرفعهونظري اخلرب املذكور ما رواه الفقيه، عن 

 مث ،يدخل الفيل سفينة مث ينظر إىل موضع مبلغ املاء من السفينة فيعلم عليه )صلى اهللا عليه وآله( النيب

 وضع الذي علم عليه أخرجه بلغ املفإذا أو ما شاء  أو صفراًديداًيلقي يف السفينة ح وخيرج الفيل

.)٣(وزنهو

                                                

.٨ ح١٧ باب كيفية احلكم الباب ٣ ج:مستدرك الوسائل )١(

.١٧٧ ص١٦ ج: الوسائل،٥٠ ص٢ ج:املناقب )٢(

.٣٠ ح٩ ص٣ ج:الفقيه ،٧ ح٢١٠ ص١٨ ج:الوسائل )٣(



٤٥٥

  

  نه نقص نفسهإ

 ،نقص نفسه أنه يف رجل ضرب على صدره فادعى )عليه السالم( قضى أمري املؤمنني :ويف املناقب

جر يكون يف  طلع الففإذا ،يف األيسر ساعةوساعة  النفس يكون يف املنخر األمينن إ :)عليه السالم( فقال

  فأقعد املدعي من حني يطلع الفجر إىل طلوع الشمس،هو ساعة وتطلع الشمس أن املنخر األمين إىل

 مث ،عد أنفاسه و يف سنه يوم الثاين من وقت طلوع الفجر إىل طلوع الشمس مث أقعد رجالً،عد أنفاسهو

  .)١( أعطى املصاب بقدر ما نقص من نفسه عن نفس الصحيح

  حصالاإلراد أ

 فأخذمها ، شرد له بعريانرجالًن إ :)عليه السالم(الصادق عن  وروي التهذيب، عن السكوين،

 إمنا :قال وم يضمنهفل )عليه السالم(  فرفع ذلك إىل علي،مات ورجل فقرما يف حبل فاختنق أحدمها

  .)٢(حصالاإلأراد 

  )عليهم السالم (يقضي بقضاء النبيني

 على عهد  قتل محاراًثوراًن إ ،)عليهما السالم(ق، عن أبيه  عن الصاد، والتهذيبوروى الكايف

 يا أبا : فقال،عمر وه فيهم أبو بكرأصحابهو يف أناس من  وفرفع ذلك إليه )صلى اهللا عليه وآله( النيب

   صلى اهللا عليه(، فقال ء يا رسول اهللا يمة قتلت يمة ما عليها شي: فقال،بكر اقض بينهم

                                                

  .٣٨٢ ص٢ ج:املناقب )١(

.١ ح٢٠٦ ص١٩ ج: الوسائل،٣١٥ ص١٠ ج:التهذيب )٢(



٤٥٦

  . فقال مثل قول أيب بكر،بينهمايا عمر اقض ): وآله

كان الثور دخل على احلمار يف مستراحه ن إ  نعم يا رسول اهللا: فقال، يا علي اقض بينهم:فقال

  .ليهما عكان احلمار دخل على الثور يف مستراحه فال ضمانن إ و، الثورأصحابضمن 

ي جعل مين من د هللا الذ احلم:يده إىل السماء فقال )صلى اهللا عليه وآله(  فرفع رسول اهللا:قال

  .)١(يقضي بقضاء النبيني

  ال ضرر وال ضرار

بقرة هذا شقت بطن ن إ :معه رجل فقال وجاء رجل إىل عمر بن اخلطاب أنه رويتيف املقنع، 

اجلبار الذي ال دية  و،جبار أنه فيما قتل البهائم )صلى اهللا عليه وآله(  قضى رسول اهللا: فقال عمر،مجلي

  .ال قود وله

كان ن إ ،ال ضرار وال ضرر :)صلى اهللا عليه وآله( قضى النيب :)عليه السالم( ل أمري املؤمننيفقا

 تلك البقرة جاء ا صاحبها من فإذا فنظروا ،صاحب البقرة ربطها على طريق اجلمل فهو له ضامن

  .ربطها على طريق اجلمل والسواد

  .)٢(أغرم صاحب البقرة مثن اجلمل ويهفأخذ عمر برأ

  كافر إالّ رد قولهال ي

 )صلى اهللا عليه وآله(  بعث رسول اهللا:قال ،)عليه السالم( والتهذيب، عن الباقر وروى الكايف

مر يعدو فمر برجل فنفحه برجله  و فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن،إىل اليمن )عليه السالم( علياً

فأقام صاحب الفرس البينة  ،)يه السالمعل( رفعوه إىل علي و فجاء أولياء املقتول إىل الرجل فأخذوه،فقتله

  نفح  وفرسه أفلت من دارهأن ) عليه السالم( عند علي

                                                

.٢٨٤ ص٢ ج:املناقب )١(

. باب الديات١٩٣ ص:املقنع )٢(



٤٥٧

  .دم صاحبهم )عليه السالم(  فأبطل علي،الرجل

 علياًن إ  يا رسول اهللا:فقالوا )صلى اهللا عليه وآله( فجاء أولياء املقتول من اليمن إىل رسول اهللا

  .اصاحبندم أبطل  وظلمنا )عليه السالم(

ن إ ،مل خيلق للظلم والمليس بظ )عليه السالم( علياًن إ :)صلى اهللا عليه وآله( فقال رسول اهللا

 إالّ حكمه وقوله وال يرد واليته و،القول قوله واحلكم حكمه و،من بعدي )عليه السالم( الوالية لعلي

  .مؤمن إالّ حكمه وقوله وال يرضى واليته و،كافر

 يا رسول اهللا :قالوا )عليه السالم( يف علي )صلى اهللا عليه وآله( سول اهللافلما مسع اليمانيون قول ر

  .قوله و)عليه السالم( رضينا حبكم علي

  .)١( هو توبتكم مما قلتم:)صلى اهللا عليه وآله( فقال رسول اهللا

  هم ضامنون

كان ه نإ :)عليه السالم( عن علي قال ،)عليه السالم(الصادق عن  ، يف التهذيبوروى الكايف

دخلت دار قوم بإذم فعقرك إذا  و،عقر بالليل إذا ال يضمنه و،عقر اراً إذا يضمن صاحب الكلب

  .)٢(دخلت بغري إذن فال ضمان عليهمإذا  و،كلبهم فهم ضامنون

  الراكب والقائد ضمان 

 ،رجلها وكان يضمن الراكب ما أوطأت الدابة بيدها: )عليه السالم(وروي احلمريي، عنه 

  .)٣(ه من الرجلؤيرب وت الدابة بيدهاضمن القائد ما أوطأيو

   معلمكماأبلغو

  ألقى  )عليه السالم( أمري املؤمننين إ :)عليه السالم( عن الصادق ،وروى الكايف

                                                

.٢٣ ح٢٢٨ ص١٠ ج: التهذيب،١ ح١٩٢ ص١٩ ج: الوسائل،١ ح٣٥٧ ص٧ ج:الكايف )١(

.٢ ح١٧الباب  ١٩٠ص ١٩ ج:الوسائل )٢(

.١٢ ح١٨٦ ص١٩ ج:الوسائل )٣(



٤٥٨

اجلور فيها كاجلور يف  و،أما إا حكومة : فقال،اب ألواحهم بني يديه ليخري بينهمتصبيان الكُ

  .)١(وق ثالث ضربات يف األدب اقتص منهضربكم فن إ  أبلغوا معلمكم،احلكم

  

  كيف تأدب اليتيم

 أدب اليتيم مما تؤدب منه :)عليه السالم( قال أمري املؤمنني:  قال)عليه السالم(وروي عن الصادق 

  .)٢(اضربه مما تضرب منه ولدك و،ولدك

  زوجه من بيت املال

 حىت امحرت مث  فضرب يده،يت برجل عبث بذكرهأ )عليه السالم( أمري املؤمننين إ :وروى الكايف

  .)٣(زوجه من بيت املال

  حبس املنحرف

اجلهال من  و،حيبس الفساق من العلماءاإلمام أن جيب على  :)عليه السالم( عليويف الفقيه، قال 

  .)٤( بعد احلد ظلماإلمامحبس  :)عليه السالم( قال و: قالاملفاليس من األكرياء و،األطباء

  ك الغوثأتا

  تالن ت رجلني يقى من مهدان فرأ)عليه السالم(خرج علي : وعن كامل اجلزري

                                                

.٣٨ ح٢٦٨ ص٧ ج: الكايف،٢ ح٥٨٢ ص١٨ ج:الوسائل )١(

  .١ ح٨٥ باب ١٩٧ ص١٥ ج:الوسائل )٢(

.١ ح٥٧٤ ص١٨ ج: الوسائل،٢٥ ح١٦٥ ص٧ ج:الكايف )٣(

.٣٢ باب ٣ ح٢٢١ ص١٨ ج:الوسائل )٤(



٤٥٩

 فإذا، )تاك الغوثأ(: ، فخرج حنوه وهو يقول)يا غوثاه باهللا( : مث مضى فسمع صوتاً،ففرق بينهما

 وال اًال يعطيين مغموز أن  بسبعة دراهم وشرطتيا أمري املؤمنني بعت هذا ثوباً:  فقال،رجل يالزم رجالً

  . فأتاين ذه الدراهم فأبيت ولزمته فلطمين، وكان شرطهم يومئذ،مقطوعاً

  .صدق:  فقال، ما تقول:اطمفقال للّ

  . اقتص: وقال للملطوم. عطه شرطهأ: فقال

  .ليكإذلك : قال. عفوأأو : قال

 فأخذ فحمل على ظهر رجل كما حيمل صبيان الكتاب، مث ،يا معشر املسلمني خذوه: مث قال

  .)١(هذا نكال ملا انتهكت من حرمته: به مخس عشرة درة وقالضر

  

  اًون دينارأربعديتها 

ني أربععليه ديتها ن إ :يف رجل ضرب امرأة فألقت علقة )عليه السالم( قضى و: املفيدإرشادويف 

 *جعلْناه نطْفَةً ِفي قَراٍر مِكٍني  ثُم *ولَقَد خلَقْنا اِإلنسانَ ِمن سالَلٍَة ِمن ِطٍني  :جلوتال قوله عز و،ديناراً

ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً فَخلَقْنا الْمضغةَ ِعظَاماً فَكَسونا الِْعظَام لَحماً ثُم أَنشأْناه خلْقاً 

اِلِقنيالْخ نساُهللا أَح كاربفَت رآخ)٢(.

يف العظم  و،يف املضغة ستون ديناراً و،ون ديناراًأربعيف العلقة  و،يف النطفة عشرون ديناراً :مث قال

وجلتها الروح كان  فإذا ،تلجها الروح مائة دينار أن يف الصورة قبل و، مثانون ديناراًيستوي خلقاً أن قبل

.)٣(فيها ألف دينار

                                                

. عن كامل اجلزري٢٠٠ ص:)عليه السالم(قضاء أمري املؤمنني  )١(

.١٤ ـ ١٢اآلية : سورة املؤمنون )٢(

.١١٩ ص:رشاداإل )٣(



٤٦٠

  

  يؤخذ الغلول بغري بينة

سلمة بن كهيل على أيب  و دخل احلكم بن عتيبة: قال،بد الرمحن بن احلجاجعن ع وروى الكايف

  .ميني وفسأاله عن شاهد )عليه السالم( جعفر

  .عندكم بالكوفة )عليه السالم( قضى به علي و،)صلى اهللا عليه وآله(  قضى به رسول اهللا:فقال

  . هذا خالف القرآن:فقاال

  .أين وجدمتوه خالف القرآن و:فقال

  .أشهدوا ذوي عدل منكمو :اهللا يقولن إ :قاال

 علياًن إ : مث قال،مييناً و هو ال تقبلوا شهادة واحدأشهدوا ذوي عدل منكمو  قول اهللا:فقال

 فقال له ،معه درع طلحة و يف مسجد الكوفة فمر به عبد اهللا بن قفل التميميكان قاعداً )عليه السالم(

  اجعل بيين: فقال له عبد اهللا بن قفل، يوم البصرةت غلوالًخذ أُهذه درع طلحة :)عليه السالم( علي

هذه درع  :)عليه السالم(  فقال علي،بينه شرحياً و فجعل بينه،بينك قاضيك الذي رضيته للمسلمنيو

) عليه السالم( فأتاه باحلسن ، هات على ما تقول بينة: فقال له شريح، يوم البصرةطلحة أخذت غلوالً

ال أقضي بشهادة  و هذا شاهد واحد: فقال شريح، يوم البصرةأخذت غلوالًفشهد أا درع طلحة 

 : فقال شريح، يوم البصرة فدعا قنرب فشهد أا درع طلحة أخذت غلوالً،شاهد حىت يكون معه آخر

  .ال أقضي بشهادة مملوك وهذا مملوك

  . خذها فإن هذا قضى جبور ثالث مرات:قال و)عليه السالم(  فغضب علي:قال

  . ال أقضي بني اثنني حىت ختربين من أين قضيت جبور ثالث مرات:قال وفتحول شريح :قال

 فقلت هات ، يوم البصرة ويلك أو وحيك إين ملا أخربتك أا درع طلحة أخذت غلوالً:فقال له

 فقلت ،حيث ما وجد غلول أخذ بغري بينة )صلى اهللا عليه وآله( قد قال رسول اهللا و،على ما تقول بينة

  .مل يسمع احلديث فهذه واحدةرجل 

ال أقضي بشهادة واحد حىت يكون معه  وفشهد فقلت هذا واحد) عليه السالم(مث أتيتك باحلسن 

  صلى اهللا عليه ( قد قضى رسول اهللا و،آخر



٤٦١

  . فهذه ثنتان،ميني وبشهادة واحد) وآله

ال أقضي و لوك فقلت هذا مم، يوم البصرةمث أتيتك بقنرب فشهد أا درع طلحة أخذت غلوالً

  .كان عدالً إذا ما بأس بشهادة اململوك و،بشهادة مملوك

  .)١(هم على ما هو أعظم من هذاأمورمن إمام املسلمني يؤمن ن إ  ويلك أو وحيك:مث قال

  الدرع درعك

 إىل )عليه السالم(ملا توجه علي : وعن علي بن عبد اهللا بن معاوية بن ميسرة، عن شريح قال

 له، فلما انقضت احلرب ورجع إىل الكوفة أصاب الدرع يف يد يهودي يبيعها  درعاًحرب معاوية افتقد

درعي يف يدي، فقال علي :  فقال اليهودي.هذه الدرع درعي مل أبع ومل أهب: يف السوق، فقال له

  .نصري إىل القاضي: )عليه السالم(

ي بني يديه، فقال  إىل جنب شريح وجلس اليهود)عليه السالم( يفتقدما إىل شريح، فجلس عل

:  يقول)صلى اهللا عليه وآله(خصمي ذمي الستويت معه يف الس، مسعت النيب  أن لوال: )عليه السالم(

م م كما صغر اهللا صغروا.

هذه الدرع اليت يف يد اليهودي درعي مل أبع ومل ن إ نعم: قل يا أمري املؤمنني، قال: فقال شريح

  .أهب

  .يهوديما تقول يا : فقال شريح

  .درعي ويف يدي: فقال

  .يا أمري املؤمنني لك بينة: فقال شريح

  .نعم قنرب واحلسن يشهدان أن الدرع درعي: قال

  .بشهادة االبن ال جتوز لأل: فقال شريح

 )صلى اهللا عليه وآله(رجل من أهل اجلنة ال جتوز شهادته، مسعت النيب : )عليه السالم(فقال علي 

  .دا شباب أهل اجلنةاحلسن واحلسني سي: يقول

                                                

.٢ ح٣٦٤ ص٧ ج:الكايف .٦ ح١٩٤ ص١٨ ج:الوسائل )١(



٤٦٢

 أشهد ،هذا للحق أن شهدأ عليه، ى وقاضيه قض، أمري املؤمنني إىل قاضيهشىقد م: فقال اليهودي

نت متوجه أورق و على مجلك األالدرع درعك، كنت راكباًن أ و رسوله،حممداًن أ واهللا، إالّ لهإال أن 

  . فأخذاإىل صفني، فوقعت منك ليالً

  .)١( فقتل، يقاتل الشراة بالنهروان)ه السالمعلي(وخرج مع علي : قال

  

  نفينك شهرينأل

 ، قال لشريح)عليه السالم( علياً أن ي،براهيم التيمإ عن ،عمش األى رو،وعن شرح ابن أيب احلديد

  : قضية نقم عليه أمرهاىوقد قض

نفينك إىل بانقيا شهرين تقضي بني اليهودواهللا أل.  

ما قال لك أمري املؤمنني : عليه دهر، فلما قام املختار قال لشريح ومضى )عليه السالم(مث قتل علي 

واهللا ال تقعد حىت خترج إىل بانقيا تقضي بني اليهود، :  قال،قال كذانه إ : قال، يوم كذا)عليه السالم(

  .)٢( بني اليهود شهرينىليها فقضإفسريه 

  

  ما يهدم الثالث يهدم الواحدة

عليه (  اختلف رجالن يف قضية علي: قال،قيل بن أيب طالبعن عبد اهللا بن ع التهذيب، ىورو

   يف امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتني فتزوجها ،عمر و)السالم

                                                

.٤٤٤ ص١١ ج: عن املغين البن قوامة،١٤٣ ص٤٠ ج:جواهر الكالم )١(

.٩٨ ص٤ج: بن أيب احلديدال ،ج البالغةشرح  )٢(



٤٦٣

  .األول فلما انقضت عدا تزوجها ،آخر فطلقها أو مات عنها

  . هي على ما بقي من الطالق:فقال عمر

  .)١(ال يهدم واحدة وثالثهللا يهدم السبحان ا :)عليه السالم( قال أمري املؤمننيو

  خرجت ومل تعد

زوجي وقع على جارييت بغري ن إ :يف امرأة أتته فقالت )عليه السالم( عليوقضى :  الفقيهىرو

كنت صادقة ن إ :)عليه السالم(  فقال علي،بإذا إالّ  فقال ما وقعت عليها، ما تقول: فقال للرجل،إذين

 ففكرت املرأة ،يصلي )عليه السالم( يمت الصالة فقام عليأق و،كنت كاذبة ضربناك حداًن إ و،رمجناه

مل يسأل عنها أمري  و،مل تعد وال يف ضرا احلد فخرجت ويف نفسها فلم تر هلا يف رجم زوجها فرجاً

  .)٢()عليه السالم( املؤمنني

  عطه تسعة آالفأ

 إذا :قال و،همدفع إىل الوصي عشرة آالف در و أوصى رجل:قالنه إ ،يف املناقب، عن األصبغو

  كم حتب:قال له ،)عليه السالم(  فلما أدرك استعدى عليه أمري املؤمنني،أدرك ابين فأعطه ما أحببت منها

  .)٣(خذ األلف و درهم فهي اليت أحببت أعطه تسعة آالف: قال، ألف درهم: قال،تعطيهأن 

  على املرأة حدان

   ، مينزىنأنت أ :، فقالت له يا زانية:عمر أيت برجل وامرأة كان قال هلا أن وروي

                                                

.٣٦٣ ص١٥ ج:الوسائل )١(

.٧٧ ص٦ ج:روضة املتقني )٢(

.٣٨١ ص٢ ج:املناقب )٣(



٤٦٤

ليس على الرجل شيء وعلى املرأة حدان، حد للقذف : )عليه السالم( فقال ،راد عمر جلدمهاأو

  .)١( كوا زانية) مينزىنأنت أ( بالزنا، القتضاء قوهلا قراروحد لإل

  

  حكم القاضي بعلمه

 )صلى اهللا عليه وآله( النيبن إ : عن ابن عباس، عن الضحاك،ابن جريح عن ، املناقبىورو

  .الناقة يل و الدراهم: فلما قبض األعرايب املال صاح،مائة درهمأربعاشترى من أعرايب ناقة ب

  . القضية واضحة تطلب البينة: فقال،بني األعرايب و اقض فيما بيين: فقال،فأقبل أبو بكر

  .األولفأقبل عمر فقال ك

 فقال ، نعم: قال،تقبل بالشاب املقبل أ:) وآلهصلى اهللا عليه( فقال ،)عليه السالم( فأقبل علي

  . فليقم البينة على ذلك فإن كان حممد يدعي شيئاً،الدراهم درامهي و الناقة ناقيت:األعرايب

 فاندفع ،ثالث مرات )صلى اهللا عليه وآله( عن رسول اهللا وخل عن الناقة :)عليه السالم( فقال

  . بل قطع منه عضواً:قال بعض أهل العراقوأسه، بررمى  أنه  فاجتمع أهل احلجاز،فضربه ضربة

  .مائة درهمأربعال نصدقك على  وي يا رسول اهللا نصدقك على الوح:فقال

هذا حكم اهللا ال ما حكمتما : إليهما فقال) صلى اهللا عليه وآله(فالتف النيب : ويف خرب عن غريه

  .)٢(به

  .قل ذكرناه وجه ذلك يف الكتاب فراجع: أقول

  امللةقد خرج عن 

   وقد،ونع مما جاءت به العامة واخلاصة قضية قدامة بن مظ، املفيدإرشادويف 

                                                

.٣٥٩ ص٢ ج:ملناقبا )١(

.٣٥٧ ص٢ ج:املناقب )٢(



٤٦٥

لَيس علَى  :اهللا يقول ألن ال جيب علي احلد:  فقال له قدامة،حيده أن ، فأراد عمراخلمر شرب 

ا وقَوا اتوا ِإذَا ما طَِعمِفيم احناِت جاِلحِملُوا الصعوا ونآم اِتالَِّذيناِلحِملُوا الصعوا ونآم)عمر أ فدر،)١ 

  .عنه احلد

قامة احلد على قدامة إمل تركت : فمشى إىل عمر فقال له) عليه السالم(فبلغ ذلك أمري املؤمنني 

  .وقد شرب اخلمر

  . ية هذه اآلتال علينه إ :فقال

 وال من سلك سبيله يف ،يةليس قدامة من أهل هذه اآل: )عليه السالم(فقال له أمري املؤمنني 

 فاردد قدامة واستتبه مما ،الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ال يستحلون حراماًن إ ارتكاب ما حرم اهللا،

  .مل يتب فاقتله فقد خرج عن امللة وإن ،ن تاب فأقم عليه احلدإقال، ف

 ومل يدر ، عنه عمر القتلأ فذر،قالعفاستيقظ عمر لذلك وعرف قدامة اخلرب، فأظهر التوبة واإل

  .أشر علي يف حده: مري املؤمننيفقال أل، كيف حيده

ذا هذى إ و،ذا سكر هذىإ و،شرا سكر إذا شارب اخلمرن إ حده مثانون،: )عليه السالم(فقال 

  .)٢( يف ذلك)عليه السالم( وصار إىل قوله ،افترى، فجلده عمر مثانني

  

   احلدأقم على هذا

على البحرين، فقدم اجلارود العبدي من البحرين على عمر  استعمل عمر قدامة :ويف أسد الغابة

  . ليكإأرفعه  أن  علي من حدود اهللا حقاًين رأيت حداًإقدامة شرب فسكر ون إ :فقال

  .من شهد معك: قال عمر

  . ءمل أره يشرب ولكين رأيته سكران يقي:  فقال،مب تشهد:  فدعا أبا هريرة فقال،أبو هريرة: قال

  . عت يف الشهادةلقد تنط: فقال عمر

  .يقدم عليه من البحرين فقدم أن مث كتب إىل قدامة

  :  فقال،أخصم أنت أم شهيد: فقال عمر. أقم على هذا كتاب اهللا: فقال اجلارود لعمر

  

                                                

.٩٣اآلية : سورة املائدة )١(

.١٠٧ ص: املفيدإرشاد )٢(



٤٦٦

 أقم على هذا حد اهللا عز : مث غدا على عمر فقال،فسكت اجلارود. قد أديت شهادتك: شهيد قال

  .نكأسو أللتمسكن لسانك أو: وجل، فقال عمر

  . ؤينويا عمر واهللا ما ذلك باحلق، يشرب ابن عمك اخلمر وتس: فقال له اجلارود

  .كنت تشك يف شهادتنا فأرسل إىل ابنة الوليد امرأة قدامة فسلهان إ :فقال أبو هريرة

  .فأرسل عمر إىل هند بنت الوليد ينشدها، فأقامت الشهادة على زوجها

  .حتدوين أن  لو شربت كما يقولون ما كان لكم:قال. إين حادك: فقال عمر لقدامة

  .مل: فقال عمر لقدامة

لَيس علَى الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت جناح ِفيما طَِعموا ِإذَا ما : قال اهللا عز وجل: قال قدامة

  . )١(اتقَوا وآمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت

ماذا :  لو اتقيت اهللا اجتنبت ما حرم اهللا، مث أقبل عمر على الناس فقال،خطأت التأويلأ: فقال عمر

  .ترون يف حد قدامة

 وقد عزم صبح يوماًأ على ذلك، مث  فسكت أياماً،جتلده ما كان مريضاً أن  ال نرى:فقال القوم

  .جتلده ما كان مريضاً أن ال نرى:  فقالوا،ما ترون يف جلد قدامة: هصحابعلى جلده، فقال أل

لقاه وهو يف عنقي، ايتوين بسوط تام، أ أن  منيلقى اهللا حتت السياط أحب إيلّ ألن :فقال عمر

  .فأمر عمر بقدامة فجلد

ر م له، فلما قفال من حجهما ونزل عفغاضب قدامة عمر وهجره، وحج عمر وقدامة معه مغاضباً

 سامل :قد أتاين آت يف منامي فقالعجلوا علي بقدامة، فواهللا ل: بالسقيا نام، فلما استيقظ من نومه قال

  .)٢( اخلرب،اخوك فإنه قدامة

  من يفادي؟

   )عليه السالم( أمري املؤمنني ىقض: صبغ، قالسناده عن األإوعن قضايا القمي، ب

                                                

.٩٣اآلية : سورة املائدة )١(

.١٩٩ ص٤ ج:أسد الغابة )٢(



٤٦٧

 كان ال يفادي منهم من كانت ،هأصحابأسرهم املشركون من  إذا ىساربشيء دقيق يف األ

  .)١(كانت جراحته من قدام يفاديهجراحته من خلف ويقول هو الفار، ومن 

  

   عليه ىمن يصل

 اجلمل ويف قتلى صفني )عليه السالم( قضى أمري املؤمنني: قال، سناده، عن ابن أيب ليلىإوعنه ب

 فهو :قال و، فمن كانت جراحته من خلفه مل يصل عليه،ينظر يف جراحام أن هأصحابالنهروان من و

  .)٢(دفنه و قدامه صلى عليهجراحته منمن كانت  و،الفار من الزحف

  ه الرجميأتوجبون عل

صلى اهللا (  النيبأصحاب مجع عمر بن اخلطاب :قال، )عليه السالم( التهذيب، عن الباقر ىورو

قال  و، املاء من املاء: فقالت األنصار،ال يرتل و ما تقولون يف الرجل يأيت أهله فيخالطها:فقال )عليه وآله

  .انان فقد وجب عليه الغسلالتقى اخلت إذا :املهاجرون

  .ما تقول يا أبا احلسن :)عليه السالم( فقال عمر لعلي

التقى  إذا ، من ماءال توجبون عليه صاعاً والرجم وتوجبون عليه احلد أ:)عليه السالم( فقال علي

  .الغسلاخلتانان فقد وجب عليه 

  .)٣(دعوا ما قالت األنصار وملهاجرون القول ما قال ا:عمرفقال 

  خيهأتله بيق

   أيت عمر بن اخلطاب :قال ،)عليهما السالم( والتهذيب، عن أحدمها وروى الكايف

                                                

.٤٤ ح٤٦ ص:قضاء القمي) ١(

.٤٥ ح٤٦ ص:قضاء القمي )٢(

.٥ ح١١٩ ص١ ج:التهذيب )٣(



٤٦٨

 فحمل إىل ،قد قتله أنه  فضربه الرجل حىت رأى،أمره بقتله وبرجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه

 أن يل و أنت قاتل أخي: فقالاألول فلما خرج أخذه أخو املقتول ، فعاجلوه فربأمرتله فوجدوا به رمقاً

  . قد قتلتين مرة:فقال. أقتلك

عليه (  فمروا على أمري املؤمنني،اهللا قتلتين مرة و:هو يقول و فخرج،فانطلق به إىل عمر فأمر بقتله

 ، ليس احلكم فيه هكذا:على عمر فقالفدخل  ، ال تعجل حىت أخرج إليك: فقال،فأخربه خربه )السالم

 فنظر ، ما صنع به مث يقتله بأخيهاألولذا من أخي املقتول  يقتص ه: فقال، ما هو يا أبا احلسن:فقال

  .)١(تتاركا و فعفا عنه، أتى على نفسهاقتص منهن إ أنه الرجل

  خيلي عنهما

 أيت أمري :قال ،)عليه السالم(، عن الصادق مرفوعاًعن علي بن إبراهيم  والتهذيب، وروى الكايف

رجل مذبوح يتشحط يف إذا  و،ه سكني ملطخ بالدمبيد وبرجل وجد يف خربة )عليه السالم( املؤمنني

  .دمه

  .ما تقول :)عليه السالم( فقال له أمري املؤمنني

  . أنا قتلته:قال

  . أنا قتلته: فقال:قال أن  إىل، فلما ذهبوا به أقبل رجل مسرع، اذهبوا به فأقيدوه به:قال

  .ى نفسكك علإقرار ما محلك على :لألول )عليه السالم( فقال أمري املؤمنني

بيدي سكني  وأخذوين وقد شهد علي أمثال هؤالء الرجال وأقول أن ما كنت أستطيع و:فقال

أنا رجل كنت ذحبت  و،أنا قائم عليه خفت الضرب فأقررتودمه، الرجل يتشحط يف  وملطخ بالدم

  فقمت متعجباً، يف دمه فرأيت الرجل متشحطاً،أخذين البول فدخلت اخلربة وجبنب هذه اخلربة شاة

  .فدخل علي هؤالء فأخذوين

  فقال أمري 

                                                

.١ ح٣٦٠ ص٧ ج: الكايف،١ ح٩٤ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٤٦٩

 ما احلكم :قولوا لهو) عليه السالم( خذوا هذين فاذهبوا ما إىل احلسن :)عليه السالم( املؤمنني

  .فيهما

عليه ( قولوا ألمري املؤمنني )عليه السالم(  فقال احلسن،قصوا عليه قصتهما و فذهبوا إىل احلسن:قال

من أحياها فكأمنا أحيا الناس و :جل وقد قال اهللا عز و، فقد أحيا هذاكان هذا ذبح ذاكن إ :)السالم

  .)١(خترج دية املذبوح من بيت املال و خيلى عنهمامجيعا

  القصاص للشني

 ، قطع من بعض أذن رجل شيئاًرجالًن إ ):عليهما السالم( التهذيب، عن الصادق، عن أبيه ىورو

  ما قطع من أذنه فرده على أذنه بدمه فالتحمتاآلخر فأخذ فأقاده ،)عليه السالم( فرفع ذلك إىل علي

عليه ( قال و،أمر ا فدفنت و فأمر ا فقطعت ثانية،فاستقاده )عليه السالم(  إىل علياآلخر فعاد ،برأتو

  .يكون القصاص من أجل الشنيإمنا  :)السالم

  .)٢(فراجع) كتاب احلدود(ذكرنا تفصيل ذلك يف : أقول

  ئةحسنة متحو سي

إىل بشر بن  )عليه السالم(  بعث أمري املؤمنني:قال ،)عليه السالم(الصادق عن ، وروى الكايف

 فقام إليه ،أخذه ويف بين أسد )عليه السالم(  فمر به رسول أمري املؤمنني،عطارد التميمي يف كالم بلغه

 فقال ،يضرب أن أمر به وه بهفأتو )عليه السالم(  فبعث إليه أمري املؤمنني،نعيم بن دجاجة األسدي فأفلته

  .فراقك لكفرن إ واملقام معك لذلن إ اهللا و أما:له نعيم

  جل  واهللا عزن إ ، يا نعيم قد عفونا عنك: فلما مسع ذلك منه قال له:قال

                                                

.١ ح١٠٧ ص١٩ ج: والوسائل،٢ ح٢٨٩ ص٧ ج:الكايف )١(

  . ١ ح١٣٩ ص١٩ ج:الوسائل )٢(



٤٧٠

أما  و،فسيئة اكتسبتهالذُل املقام معك ن إ : أما قولكادفع باليت هي أحسن السيئة :يقول

   )١(. عنهخيلى أن  مث أمر، فهذه ذه،نة اكتسبتهافراقك لكفر فحسن إ :قولك

  اإلسالمي التاريخ

عليه ( فقال علي ،مجع عمر الناس فسأهلم من أي يوم نكتب: قال الطربي وجماهد: ويف املناقب

  .)صلى اهللا عليه وآله(من يوم هاجر رسول اهللا : )السالم

 وتؤرخوا كما كانوا يكتبون يف زمان ،دعةال تبتدعوا ب أن شارأ )عليه السالم(فكأنه : قال املناقب

مر بالتاريخ، أ األول املدينة يف شهر ربيع )صلى اهللا عليه وآله(ملا قدم  ألنه ،)صلى اهللا عليه وآله(النيب 

  .)٢(كر ذلك يف التارخيني عن ابن شهاب ذ،متت له سنة أن فكانوا يؤرخون بالشهرين من مقدمه إىل

للوايل بقدر نفقته

 إليه فتح القادسية ىعمر مجع الناس باملدينة حني انتهن إ :، عن إبن عمري مسنداًوروي الطرب

 أنه  فماذا ترون، وقد شغلتموين بأمركم، يغين اهللا عيايل بتجاريت تاجراًئإين كنت امر: ودمشق، فقال

  .حيل يل من هذا املال

  .ما تقول:  ساكت، فقال له)عليه السالم( القوم وعلي أكثرف

  . أصلحك وأصلح عيالك باملعروف، ليس لك من هذا املال غريهما : فقال

  .)٣(القول قوله: فقال القوم

                                                

.١٣٢ ص١٠ ج:روضة املتقني )١(

.١٦ سنن ٢٤٨٠ ص٥ ج:تاريخ الطربي )٢(

.١٥ سنن ٤١٥ ص٥ ج:تاريخ الطربي )٣(



٤٧١

لعله صار يف )  يغين اهللا عيايل بتجاريت تاجراًئكنت امر(قول عمر : قال بعض احملققني: أقول

 خناس سالمعمر كان قبل اإل أن احلنبلي) اية الطلب(فنقل الطرائف عن مؤلف  وإالّ ، تاجراًسالماإل

  .احلمري

بل اخلطاب ذا الوادي يف إكنت أرعي : عمر حج فلما كان بضجنان قالن إ : الطربيىورو

  .)١(قصرت إذا عملت ويضربين إذا  يتعبينمدرعة صوف، وكان فضاً

  

  القسمة أوىل

خراج إيعجب منه العرب، وأراد  أن مس كل شيء أرادأرسل سعد يف اخلُ: ثريبن األاويف كامل 

ه أربعهل تطيب أنفسكم عن :  فقال للمسلمني،)ىار كسر(ف فلم يعتدل قسمته وهو مخس القطي

  .نعم:  فقالوا،مخاس القطيفأ

  كانت، مقدار جريب وعرضه ستون ذراعاً وهو بساط واحد طوله ستون ذراعاً،فبعثه إىل عمر

 وفيه ،كالصورذهبت الرياحني شربوا عليه فكأم يف رياض فيه طرق  إذا ،كاسرة تعده للشتاءاأل

 األرض و، املزرعةاألرض ويف حافاته ك، أرضها مذهبة وخالل ذلك فصوص كالدرر،ارفصوص كاأل

 ، وزهرة الذهب والفضة ومثرة اجلوهر،الذهب املبقلة بالنبات يف الربيع، والورق من احلرير على قضبان

  :قال أن إىل

  .ه فمن مشري بقبضه وآخر مفوض إلي،شريوا علي فيهأ: قال عمر

تبقه يف هذا اليوم مل تعدم ن إ نكإ، و ويقينك شكاًمل جتعل علمك جهالً: )عليه السالم(فقال علي 

  .يف غد من يستحق به ما ليس له

  . فقطعه بينهم،ين ونصحتينتصدق: فقال

  يستبد  أن هذا أوىل منأن ) عليه السالم( اإلمام ىصح اخلرب فقد رأن إ :أقول

                                                

.٨٨ ص٢ ج:نظر تاريخ الطربيا )١(



٤٧٢

  .)١( يف زمن عثمانبعض املنافقني كما صار كذلك

  

  أصام ما أصام

أيت عمر :  قال،ويف املناقب، عن كتاب القاضي نعمان، عن يزيد بن أيب خالد، بإسناده إىل طلحة

 خذها : فقالوا، ففضلت منه فضلة فاستشار فيها من حضره من الصحابة،مبال فقسمه بني املسلمني

  . ال يلتفت إليهما إالّ قسمتها مل يصب كل رجل منهان إ لنفسك فإنك

  .الكثري سواء و فالقليل يف ذلك،اقسمها أصام من ذلك ما أصام :)عليه السالم( فقال علي

.)٢(يد لك مع أياد مل أجزك ا و:قالف )عليه السالم( مث التفت إىل علي

  

  ))ترك أسرى الشام((

 دابته وخذ سالحه يف حروب الشام أأخذ أسرياًإذا ) عليه السالم( علياً أن : إبن بطةىورو

.)٣(ال يعني عليه أن استحلفهو

 من أهل الشام أخذ أسرياً إذا كان )عليه السالم( اًعلي أن ، نصر بن مزاحم، عن الشعيبىورو

  .)٤( خلى سبيله فإن عاد الثانية قتلهفإذا ، فيقتله بهه أحداًأصحابيكون قد قتل من  إالّ أن خلى سبيله

  ةاحتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمر

 أنباء السقيفة بعد )عليه السالم(ملا انتهت إىل أمري املؤمنني : نصار، قالوا األيف ج البالغة يف معىن

منكم  و قالت منا أمري: قالوا، ما قالت األنصار:)عليه السالم(، قال )آله وصلى اهللا عليه(وفاة رسول اهللا 

   فهال احتججتم :)عليه السالم(قال . أمري 

                                                

.٥١٨ ص٢ ج:الكامل يف التاريخ )١(

.٣٦٣ ص٢ ج:املناقب )٢(

.١١٤ ص٢ ج:املناقب )٣(

. ط املرعشي٥١٩ ص:وقعة صفني )٤(



٤٧٣

  .يتجاوز عن مسيئهم و وصى بأن حيسن إىل حمسنهم)آله وصلى اهللا عليه( اهللا عليهم بأن رسول

  . ما يف هذا من احلجة عليهم و:قالوا

  . لو كانت اإلمارة فيهم مل تكن الوصية م:)عليه السالم(قال 

  .  فما ذا قالت قريش:)عليه السالم(مث قال 

  .)صلى اهللا عليه وآله( احتجت بأا شجرة الرسول :قالوا

   .)١(أضاعوا الثمرة و احتجوا بالشجرة:)عليه السالم(فقال 

  .ضعاف ما ذكرناه، واهللا املوفق املستعانأضعاف أإىل غري ذلك من 

  

  قم املقدسة

  حممد بن املهدي احلسيين الشريازي

                                                

.٦٧اخلطبة : ج البالغة )١(



٤٧٤

  

  

  احملتويات



٤٧٥



٤٧٦

  

  

  يف كتاب قاض إىل قاض فصل

   ٣٠ ـ ٧

  ٨.....................................................اعتبار الكتابة

  ١٠...........................................حكم أنه لو خبر الحاكم

  ١٦.................................. ـ النیة مطلقة أو خاصة١لة مسأ

  ٢٠................................لو حكم الحاكم ثم خرج عن األهلیة

  ٢٤......................................... ـ جهالة القاضي٢مسألة 

  ٢٨..................... به لدى الحكمى ـ وجوب تسلیم المدع٣مسألة 

  ٢٩................................. ـ لو ضاعت وثیقة الحكم٤مسألة 

  

  يف القسمة فصل

  ٩٦ ـ ٣١

  ٣٣..........................................ة في القسمةربع األدلةاأل

  ٣٥......................................... في القاسمسالمشتراط اإلا

  



٤٧٧

  ٣٧.............................رضي الشریكان بالقسمة إذا  ـ١مسألة 

  ٣٩............................................كل أمر مشكللالقرعة 

  ٤١.................................................هل القرعة ملزمة

  ٤٤............................ ـ هل یشترط في القاسم التعدد٢مسألة 

  ٤٧............................................األجرة على المتقاسمین

  ٤٩......................................جرة القسام باألقسامأاختالف 

  ٥١................................ ـ استیجار القاسم بایجارین٣مسألة 

  ٥٤................................ ـ القسمة على ثالثة أقسام٤مسألة 

  ٥٧..................................... على القسمةهل یجبر الممتنع

  ٦١..........................................ل الشریكان القسمةأإذا س

  ٦٦................................ة أقسامأربع ـ القسمة على ٥مسألة 

  ٧٠.................................أقسام اختالف األجزاء والحصص

  ٧٤............................. ـ لو كان للمشترك علو وسفل٦مسألة 

  ٧٧.................... أو زرعها فقطاألرض ـ لو طلب قسمة ٧مسألة 

  ٨٠........................رضیا بالتقسیم غیر المتعارف إذا  ـ٨مسألة 

  ٨٢........................................مة ـ ال تفسخ القس٩مسألة 

  ٨٤.........................ادعى أحدهما خطأ القسمة إذا  ـ١٠مسألة 

  ٨٨.....................أقسما ثم ظهر البعض مستحقا إذا  ـ١١مسألة 

  ٩٢.................... ـ لو ظهرت وصیة بجزء من المقسوم١٢مسألة 

  ٩٥............................................. واشاعة األوقافإقرار



٤٧٨

  

   الدعاويأحكاميف  فصل

  ١٣٠ ـ ٩٧

  ٩٧.................... والظاهراألصل ـ المدعي یخالف قوله ١مسألة 

  ١٠٠................................دعي والمنكرالفرق بین تعریفات الم

  ١٠٤...................................... ـ في شرائط المدعي٢مسألة 

  ١٠٨.................... ـ في موارد سماع وعدم سماع الدعوى٣مسألة 

  ١١١............................. ـ لزوم كون الدعوى صحیحة٤مسألة 

  ١١٣........................................كالم الدروس والكالم علیه

  ١١٦...................الحاكم أو الشاهد لیس أهال أن  ـ دعوى٥مسألة 

  ١١٨................................................یكفي ظهور الحق

  ١٢١.................................................ال حلف مع البینة

  ١٢٣............................... حاجة إلى ذكر السبب ـ ال٦مسألة 

  ١٢٦...........................تكون الدعوى ظاهرة أن  ـ یجب٧مسألة 

  ١٢٩.................................. ـ ال حاجة إلى المنازعة٨مسألة 

  

  يف التوصل إىل احلق فصل

  ١٧٢ ـ ١٣١

  ١٣١......................... ـ إقامة الحدود بحاجة إلى الحاكم١مسألة 

  ١٣٧...................................م ممتنعیلو كان المال دینا والغر

  ١٣٩............................................یقتض بقدر ومثل ماله

  



٤٧٩

  ١٤٢.......................االقتصاص من الودیعة ـ هل یجوز ٢مسألة 

  ١٤٦...................................صور المال الذي أنكره الغاصب

  ١٤٨...................................ه مقاصةدیبیع ما عن أن إذا أراد

  ١٥٢.........................................في العلم اإلجمالي بالحق

  ١٥٥....................................................صور للتقاص

  ١٥٨............................................ثقب الجدار ألخذ حقه

  ١٦١............................... ـ لو كان كیس بین جماعة٣مسألة 

  ١٦٥..................................لو كان عنده ولد ال یعلم لمن هو

  ١٦٨..................................... ـ لو انكسرت السفینة٤مسألة 

  

  ختالف يف دعوى األمالكيف اال فصل

  ٣٣٠ ـ ١٧٣

  ١٧٣.....................................ة ـ بین العدل والمساوا١مسألة 

  ١٧٨...................................قاعدة العدل في درهمي الودیعة

  ١٨١.............................. ـ لو ادعیا عینا في ید ثالث٢مسألة 

  ١٨٣....................................العین لهما أن لو صدق الثالث

  ١٨٥............................................تعارض وتزاحم البینتین

  ١٨٦................................. ـ لو كان لكل منهما بینة٣مسألة 

  ١٨٩........................................الف في العینختصور اال

  ١٩٣...................................................تعارض البینتین

  ١٩٥....................................................وجه التنصیف

  



٤٨٠

  ١٩٧........................حدهما ید علیها ـ لو ادعیا عینا وأل٤مسألة 

  ١٩٩.....................................األقوال في مسألة ذي الید

  ٢٠٣................................خص من دلیل القرعةأ المقام أخبار

  ٢٠٧............................كانت العین في ید الثالث إذا  ـ٥مسألة 

  ٢٠٩..............................یة، والعدلیة، والقرعةكثرالحلف مع األ

  ٢١٢......................................... ذو الید أحدهماقّصدإذا 

  ٢١٥............................ ـ لو لم یكن الشيء في ید أحد٦مسألة 

  ٢١٦................ ـ التعارض بین الشاهدین والشاهد والمرأتین٧مسألة 

  ٢١٩........................................... ـ البینة والقرعة٨مسألة 

  ٢٢٢.............................. الشهادة بقدم الملك وحادثه ـ٩مسألة 

  ٢٢٥................................ األقوال في بینة القدیم والحادثأدلة

  ٢٢٦............................................صورتا تعارض الشهود

  ٢٣٠.............................ادعى شیئا في ید آخرإذا   ـ١٠مسألة 

  ٢٣٥..................... علیه ومدعیانى ـ دابة في ید المدع١١مسألة 

  ٢٣٨............................إنسان ـ لو ادعى دارا في ید ١٢مسألة 

  ٢٤٣................................ ـ هل تقبل بینة التسجیل١٣مسألة 

  ٢٤٥........................ ـ هل یقدم بینة الخارج أو الداخل١٤مسألة 

  ٢٤٨................................... ـ الحكم بآلة الصناعة١٥مسألة 

  ٢٥٢..........................والمستأجر ـ لو اختلف المؤجر ١٦مسألة 

  ٢٥٤.............................. ـ لو ادعى علیه خرق ثوبه١٧مسألة 

  ٢٥٦....................... المدعي كتابه؟ءعطاإ ـ هل یجب ١٨مسألة 

  ٢٥٨................................... ـ لو اختلفا في األجرة١٩مسألة 

  



٤٨١

  ٢٦٤..........العین المستأجرة دار أو بیت أن  ـ لو اختلفا في٢٠مسألة 

  ٢٦٧..........................ختالف في االیجار ـ صور اال٢١مسألة 

  ٢٧٢.........................شتر واحد ـ تعدد مدعي البیع لم٢٢مسألة 

  ٢٧٨........................الشراء من بائعین:  ـ ادعاء نفرین٢٣مسألة 

  ٢٨٢................................... ـ صور كذب الشهادة٢٤مسألة 

  ٢٨٤....................................... ـ الید دلیل الملك٢٥مسألة 

  ٢٨٦.............................ا ذبیحة في یدهمای ـ لو ادع٢٦مسألة 

  ٢٨٨...................................... ـ استئناف الدعوى٢٧مسألة 

  ٢٩٠.................... النصفاآلخر ـ ادعى أحدهما الكل و٢٨مسألة 

  ٢٩٥.........................أكثراع بین ثالثة و ـ لو كان النز٢٩مسألة 

  ٢٩٨........................تداعى الزوجان متاع البیت إذا  ـ٣٠مسألة 

  ٣٠٧...........ها المتاعرأعا أنه  ـ لو ادعى أبو الزوجة المیتة٣١مسألة 

  ٣١٤..............................ة في القرعةربع األدلة ـ األ٣٢مسألة 

  ٣٢٢....................................................روایات القرعة

  

  يف دعوى املواريث فصل

  ٣٥٤ ـ ٣٣١

  ٣٣١............................سالم ـ قبول قول من ادعى اإل١مسألة 

  ٣٣٨......................... ـ في اختالف وقت موت المورث٢سألة م

  ٣٤٠................الدار له ولمن في یده أن : ـ ادعاء شخص٣مسألة 

  ٣٥٠....................................... ـ لو تنازع زوج وأخ٤مسألة 

  



٤٨٢

  ٣٥٣...........صداقنه إ :الزوجةو ،میراثنه إ : ـ لو قال الولد٥مسألة 

  

  ختالف يف الولديف اال فصل

  ٣٦٥ ـ ٣٥٥

  ٣٥٦................................................ال عبرة في القیافة

  ٣٦٠........................................ ولداثرأكلو تنازع اثنان أو 

  ٣٦٤.......................بنتها أنها اآلخربنه، وا أنه :لو ادعى أحدهما

  

  اخلامتة

  ٤٧٢ ـ ٣٦٧

  ٣٦٩.....................................................أم تنكر ولدها

  ٣٧١.............................................تداعي المولى والغالم

  ٣٧٢........................................أخرجاه في اللیل ولم یرجع

  ٣٧٣...............................................طفل تداعته امرأتان

  ٣٧٣............................................ودیعة رجلین عند امرأة

  ٣٧٤.............................................امرأة تحتال على رجل

  ٣٧٥..........................................احتیال امرأة على ضرتها

  ٣٧٥................................................. تفتض یتیمةامرأة

  ٣٧٦......................................................قصة دانیال

  ٣٧٨...............................................قصة أخرى مشابهة

  ٣٧٩...........................................أخرجوه في السفر وقتلوه



٤٨٣

  ٣٨١...........................................مؤمراة یدبرها أبو سفیان

  ٣٨٣........................................أي طهارة أفضل من التوبة

  ٣٨٤..................................................كفلیه حتى یعقلا

  ٣٨٧..................................................یهن شئت أخترا

  ٣٨٨......................................اعجون بالسكاكینبسكارى یت

  ٣٨٨.......................................................قصة أخرى

  ٣٨٩..............................................ستة نفر نزلوا الفرات

  ٣٨٩......................................................هلكوا جمیعا

  ٣٩٠.................................................شهد له بالصواب

  ٣٩١...........................................لصاحب الدینارین دینار

  ٣٩٢.......................................نصفه للبائع ونصفه للمبتاع

  ٣٩٢........................................لصاحب الشاهدین سهمین

  ٣٩٢.........................................أیهما أقام البینة فله المال

  ٣٩٣.................................................امرأة تشبهت بأمه

  ٣٩٣...................................................الحلم مثل الظل

  ٣٩٣.................................................لیس هكذا حكمهم

  ٣٩٤....................................................ال یجب الرجم

  ٣٩٤................................................إنه غائب عن أهله

  ٣٩٥.......................................................ما بال هذه

  ٣٩٥......................................... بعضه بعضامال هللا أكل

  ٣٩٦............................................وهبت یدك لسورة البقرة

  ٣٩٦.........................................إذا كان للناس فهو للناس

  



٤٨٤

  ٣٩٧...............................)صلى هللا علیه وآله (من سب النبي

  ٣٩٨.........................................................بنكمااإنه 

  ٣٩٩...........................................الحمل والرضاع ثالثون

  ٤٠٠.........................................................الولد ولده

  ٤٠١.....................................................لعل لها عذر

  ٤٠٢.........................................................ال تعجلوا

  ٤٠٣.....................................................ال شيء علیه

  ٤٠٤...................................................شهادة الخصي

  ٤٠٥...............................................عثمان یخالف علیا

  ٤٠٦.................................................لصبيعلیك دیة ا

  ٤٠٧................................................إن شهدت صدقت

  ٤٠٨.......................................بن أبي الجسري یقتل رجالا

  ٤٠٩......................................................تحلف وترث

  ٤١٠..............................................اعلفوه الكسب والنوى

  ٤١١..............................................رجل داس بطن رجل

  ٤١٢......................................................هذه مستثناة

  ٤١٣.................................................لم تجز شهادتهما

  ٤١٤....................................................نه مات بعدهاإ

  ٤١٥...........................................ال یقام حد بأرض العدو

  ٤١٦....................................................شریكك بالبعیر

  ٤١٧.................................................خطیرة بین دارین

  ٤١٨.....................................................إن أحبوا قتلوا



٤٨٥

  ٤١٩................................................ بأرش البكارةعقلها

  ٤٢٠..................................................عقوبته في بشره

  ٤٢١...........................................یشق بطنها ویخرج الولد

  ٤٢٢....................................................الدیة أو القطع

  ٤٢٣.................................................حرام لحمها ولبنها

  ٤٢٤.................................................الناس كلهم أحرار

  ٤٢٥....................................................اللعاب باللسان

  ٤٢٦..............................................األرواح قبل األجساد

  ٤٢٧..................................................طعم الماء الحیاة

  ٤٢٨..................................................خالقها ال یشبهها

  ٤٢٩............................................تفقدوني أن سلوني قبل

  ٤٣٠......................................................عزیر وعزرة

  ٤٣١.........................................................یننه عنإ

  ٤٣٢..........................................ضعف الشیخ یرثه الغالم

  ٤٣٣...................................................مولود له رأسان

  ٤٣٤.........................................یدفن المیت ویرضع الحي

  ٤٣٥................................................أضالع الرجل أقل

  ٤٣٦................................................امرأة تعد أضالعها

  ٤٣٧..............................................رجل یخلف مملوكین

  ٤٣٨...................................................یعتق الذي قرع

  ٤٣٩...........................................اختلف الورثة في معناه

  ٤٤١..............................................السراب هو الالشيء

  



٤٨٦

  ٤٤٣....................................................ال یتمیز ماؤنا

  ٤٤٥....................................................له ثالث دیات

  ٤٤٧...............................................ول نهرامتحانه بدخ

  ٤٤٩................................................ الساحةيءأنت بر

  ٤٥١....................................................هذا وزن قیدك

  ٤٥٣................................................أدخل الفیل السفینة

  ٤٥٤.............................................یقضي بقضاء النبیین

  ٤٥٧.......................................................أتاك الغوث

  ٤٥٨............................................یؤخذ الغلول بغیر بینة

  ٤٦١.......................................ما یهدم الثالث یهدم الواحدة

  ٤٦٣...............................................حكم القاضي بعلمه

  ٤٦٥........................................................من یفادي

  ٤٦٦...............................................أتوجبون علیه الرجم

  ٤٦٩..................................................للوالي بقدر نفقته

  ٤٧١....................................شجرة وأضاعوا الثمرةاحتجوا بال

  

  




