
 الفقه:
 (1) القواعد الفقهية

 
 آیة اهلل العظمى

 اإلمام السيد محمد الحسيني الشيرازي
 )قدس سره الشریف(

 
 مقدمة 

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 احلمد هلل رّب العاملني، والصالة والسالم على حمّمد وآله الطاهرين
أراد اإلطالع على هذا اجلانب الفقهي، وهو ( ألّفته بإجياز ليكون مرشداً ملن 1هذا هو كتاب )القواعد الفقهية()

 من األمهية مبكان، ألن اُلوف املسائل تتفرّع منها.
 وقد ذكرها الفقهاء يف كتبهم الفقهية مبختلف املناسبات إمجااًل أو تفصياًل.

 (.2)علينا إلقاء األصول وعليكم التفريع())عليه السالم(: قال اإلمام الرضا 
ا علينا أن نلقي عليكم األصول وعليكم أن تفّرعوا()ه السالم(: )عليوقال اإلمام الصادق   (.3)إَّنم

 وقد ذكرنا يف الكتاب بعض ما يتفرّع على تلك القواعد من املسائل الشرعية.
 وهذه القواعد على قسمني :

 األول: ما ورد التصريح هبا يف الشريعة، فيمكن استخراج الفروع منها ابتداءاً.
ا الفقهاء من األدلة، وجعلوها قاعدة الستخراج األحكام منها. وهذه إَّنا يفرع عليها إذا كان الثاين: ما استنبطه

الفرع من مصاديق تلك األدلة أو قام اإلمجاع على ذلك الفرع وإاّل فهي مبا هي هي ال شأن هلا ـ كما هو واضح 
 ـ.

 وأسأل اهلل سبحانه التسديد والنفع والقبول وهو املستعان.
 ازي حممد الشي 

 هـ 1113صفر  11
 قم املقدسة    

  

 ـ ميكن أن يُعّد هذا الكتاب مدخاًل ومقدمًة للفقه بلحاٍظ، ومن )الفقه( بلحاظ واعتبار آخر كما ال خيفى. 1

                                                   
( مالحظة: أخذنا نص هذا الكتاب من االنرتنيت موقع اإلمام الشيازي قدس سره، والبد من مطابقته مع األصل املطبوع للتأكد من سالمته  1)

 وعدم التغيي واحلذف والتبديل فيه.



 .12، ح 11، ص 11ـ وسائل الشيعة: ج  2
 .11، ح 14، ص 11ـ وسائل الشيعة: ج  3



 الفصل االول
 قاعدة اليد
 أدلة القاعدة

 يد(: وقد استدل هبا الفقهاء يف خمتلف أبواب املعامالت وغيها.)قاعدة ال
والدليل عليها ـ قبل اإلمجاع املقطوع به يف كالمهم، وإن كان يستشكل بأنه حمتمل اإلستناد، والسية املستمرّة، 

ة معناها: (. والسي 1وبناء العقالء، وقد وردا على لسان الشرع حيث قال سبحانه: )يّتبع غي سبيل املؤمنني()
( كما يف رواية حفص. )ومن استوىل 2سبيل املؤمنني. ويف الروايات: )لو مل جيز هذا ملا قام للمسلمني سوق()

 ( كما يف رواية يونس، إىل غيها ـ :3على شيء منه فهو له)
 مجلة من الروايات:

يُت شيئًا يف يد رجل أجيوز يل )أرأيت إذا رأ)عليه السالم(: كرواية حفص املروية يف الكتب الثالثة عن الصادق 
نعم، فقال الرجل: أشهد أنه يف يده وال أشهد أنه له فلعله لغيه؟ فقال أبو )عليه السالم(: أن أشهد أنه له؟ قال 

فلعّله لغيه فمن أين )عليه السالم(: أفيحّل الشراء منه؟ قال: نعم، فقال أبو عبد اهلل )عليه السالم(: عبد اهلل 
يه ويصي ملكًا لك، مث تقول بعد امللك: هو يل وحتلف عليه، وال جيوز أن تنسبه إىل من صار جاز لك أن تشرت 

 (.1لو مل جيز هذا مل يقم للمسلمني سوق())عليه السالم(: ملكه من قبله إليك؟ مث قال أبو عبد اهلل 
 أقول: املسألة هلا صور متعّددة:

 يه.ـ قد يكون يف يده ويقول: أنه ملكه، وال إشكال ف 1
 ـ وقد يقول أنه ليس ملكه، وال إشكال. 2
ـ وقد ال يعلم ذلك وهو ال يصرّح بامللكية أو عدمها مع صالحيته للقول، وهذا ال دليل على أن نتصرف فيه  3

 (.1تصرف من حيق له ذلك بالنسبة إىل أمالك الناس، مثل التصرف يف بيت من تضمنته اآلية)
ذكر مثال )تشرتيه( وهو يف ادعائه امللكية، إذ ال حيتاج )عليه السالم( إلمام والرواية املذكورة ال تشمله، ألن ا

األمر إىل اللفظ، بل يكفي قرائن امللك ولو بالبيع واهلبة وحنومها، فال إطالق للرواية ليشمل املورد املذكور، 
 خصوصاً وال سية وال بناء للعقالء يف مثل ذلك.

 ك ملن صار جمنوناً أو مات أو ما أشبه، وال يبعد أن يشمل الدليل ذلك.ـ وقد يكون بال صالحية للقول، وذل 1
فإذا وجدنا يف صندوقه أموااًل، أو يف بيته، أو كان جالسًا يف البيت ومل نقطع بأهنا ليست له، قسممناه بني ورثته، 

 كما جنعل ما حتت يد اجملنون له يف تصرف الويل فيه تصرف ما ملكه اجملنون.
 (.6حال ما حتت يد الصغي كما ذكره الفقهاء يف كتاب اللقطة) وبذلك تبنّي 

قال: مسعته يقول: )كل شيء هو لك حالل حىت تعلم أنه حرام بعينه )عليه السالم( ورواية مسعدة عن الصادق 
فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك وقد اشرتيته ولعّله سرقة، واململوك عندك لعله حّر قد باع 



سه، أو خدع فبيع قهراً، وامرأة حتتك وهي أختك أو رضيعتك، واألشياء كلها على هذا حىت يستبني لك غي نف
 (.7ذلك أو تقوم به البينة()

وقد ذكرنا يف )الفقه( أن االستبانة عرفية، وهي حتصل بالثقة، كما هي عادة العرف يف كافة شؤوهنم، فإّن رّكاب 
إىل الطّيار، وكذا املاّلح والسائق، مع أنه واحد، ويضع املريض جسمه حتت  الطائرة يسّلمون أنفسهم وأمواهلم

 تصّرف الطبيب إلجراء العملية اجلراحية وهكذا.
أّما قيام البّينة ]اليت هي عبارة عن شاهدين ـ كما ادعى القطع عليه مجاعة ـ اصطالحًا وإن كان خالف اللغة 

( وغيه [ فإن احلاجة إليها يف مقام الشهادة فقط، إذ ال دليل 1بّينة()واملستعمل يف القرآن احلكيم )حىت تأتيهم ال
 على أكثر من ذلك.

واإلشكال يف الرواية بأهنا ال تدل على قاعدة اليد غي سديد، فإن من أظهر ما تدل عليه باملالك القطعي أو 
 املرأة وحنوها.اإلطالق هو ذلك، فإن اإلنسان إَّنا يعتمد على بائع الثوب واململوك وعلى قول 

قال أليب بكر: )أحتكم )عليه السالم( يف قصة فدك: أّن موالنا أمي املؤمنني )عليه السالم( واملروي عن الصادق 
فينا خبالف حكم اهلل تعاىل يف املسلمني؟ قال: ال، قال: فإن كان يف يد املسلمني شيء ميلكونه ادعيت أنا فيه 

فإذا كان يف )عليه السالم(: البّينة على ما تدعيه على املسلمني، قال  من تسأل البّينة؟ قال: إياك كنت أسأل
)صلى اهلل عليه و يدي شيء فادعى فيه املسلمون تسألين البينة على ما يف يدي وقد ملكته يف حياة رسول اهلل 

هم؟ إىل أن قال: وبعده، ومل تسأل املؤمنني البينة على ما ادعوا علّي كما سألتين البينة على ما ادعيت عليأله( 
 (.9البينة على من ادعى واليمني على من أنكر())صلى اهلل عليه و أله(: وقد قال رسول اهلل 

 فإن الرواية صرحية يف حجية اليد وهي تدل على امللك، وأن املدمعي، عليه إقامة الدليل.
 قضية فدك

متنح الشرعية للخليفة كما هو دأب  وال خيفى أن قضية )فدك( كانت واضحة وإَّنا السلطة هي اليت أرادت أن
احلكومات دائماً، ولذا نرى يف التاريخ أن خلفاء اجلور ردوا فدك تارة وغصبوها أخرى، إىل أربع عشرة مرة أو 

 أكثر.
مل يسرتد فدكًا عند تسّلمه السلطة، فلما أشار إليه يف هنج البالغة، ولعّل السّر )عليه السالم( وأما أن اإلمام 

 أراد شيئني :)عليه السالم( أن اإلمام  الواقعي هو
 األول: إبقاء الظالمة حىت تكون دلياًل على اغتصاب اخلالفة.

الثاين: انه قضية مهّمة، إاّل أن األهم هو قضية اخلالفة، فإن العقالء دائمًا يرتكون املهم لصاحل األهم، حىت ال 
 ينشغلوا عن األمر األهم، لقاعدة )األهم واملهم(.

اشرتها إاّل )عليه السالم(: محزة بن محران: )أدخـــل السوق فأريــــد أن أشرتي جارية تقول: أين حرّة ؟ فقال ورواية 
 (.14أن يكون هلا بّينة()

 فإن )اليد( لو مل تكن حّجة كان الالزم على البائع أن يأيت بالبّينة، واملراد بالبينة يف الرواية :



القرائن على ذلك، مثاًل حيقق احلاكم من البائع عن وقت متّلكها وبأي سبب  إما العلم من القرائن، إذ رمبا تدل
 وما أشبه، مث يسأله ثانياً، ليى التطابق بني اجلواب األول والثاين، وما أشبه ذلك، ليظهر زيف ادعائه.

 أو خصوص الشاهدين، ولكنه من باب املثال الغالب.
عي السيادة يف قصة مشهورة ادعى كل منهما انه السيد واآلخر صدق مدّ )عليه السالم( وقد كشف أمي املؤمنني 

 العبد.
)عليه ومثل الرواية السابقة: صحيحة العيص )عن مملوك ادعى أنه حّر ومل يأت ببّينة على ذلك، أشرتيه؟ قال 

 (.11نعم()السالم(: 
 ن اهلروب وحنوه.وال خيفى أنه لو علم حريته وأنه غصب أو ما أشبه، كان له أن يعمل حسب الواقع م

)ما كان من متاع النساء )عليه السالم(: وموثقة يونس يف املرأة متوت قبل الرجل أو رجل ميوت قبل املرأة، قال 
 (.12فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، ومن استوىل على شيء منه فهو له)

عهما أو متاع الطفل كان الالزم إعمال قاعدة )العدل( إذا مل وال خيفى أنه لو كان من متاعهما أو مل يكن من متا
 يكن بّينة وحنوها.

وقد ذكرنا تفصيل هذه املسألة يف )الفقه(، واملراد هنا أن اإلستيالء دليل امللك، فيأيت يف شريكني يف حمّل جتاري 
لكل منهما ما يدرس فيه، أما أو يف غرفة املدرسة، مثاًل كان أحدمها يدرس شرح اللمعة واآلخر يدرس الكفاية ف

 إذا كان مثل كتاب اللغة حيث تعّم احلاجة إليه، أو مل تكن ألحدمها إليه حاجة، فهو هلما، إىل غي ذلك.
)ذكر أنه لو أفضى إليه احلكم ألقر الناس على ما يف أيديهم )عليه السالم(: ورواية العباس بن هالل عن الرضا 
مل ينظر يف حدث أحدثوه )صلى اهلل عليه و أله( يف سلطانه، وذكر أن النيب ومل ينظر يف شيء إاّل مبا حديث 

 (.13وهم مشركون وأن من أسلم أقّر على ما يف يده)
( عليهم كما ذكرناه يف كتاب )الفقه: 11والظاهر أهنا أعم ممّا يف الـــيد، بل املراد انطباق حديث )اجلب()

 ( وغيه.11الدولة()
 املراد من )اليد(

ملراد من )اليد( ـ يف الروايات وكالم الفقهاء ـ: ما كان حتت السلطة، سواء سلطة نفسه أو وكيله كالودعي مث ا
واملستأجر واملستعي واملضارب وحنوهم بعد اعرتافهم بأنه ألولئك، وإن كان الشيء يف يد آخر ال يعلم بأنه ملن،  

 ما جاهاًل باملالك.كما إذا كان بستان أو دار حتت سلطة زيد، وكان الساكن فيه
( أنه يشمل السيطرة كما إذا غصب الظامل أمالك 16وقد ذكرنا يف )الفقه( يف مسألة )على اليد ما أخذت()

الناس وسّجلها بامسه حبيث صارت حتت سلطته وإن كان أرباهبا الواقعّيون ساكنني فيها فإن يدهم ضعيفة ويشمل 
 كومات الظاملة.)على اليد( يد الغاصب كما هي العادة لدى احل

وإذا كان هناك استيالءان ـ أي يدان على شيء ـ فهو هلما بصورة متساوية، أو خمتلفة، كما إذا كانت الدار ذات 
 طوابق واثنتان يف يد أحدمها وواحدة يف يد ثان.



 وكذلك إذا كان اإلستيالء على البستان على حنو التثليث أو الرتبيع أو ما أشبه.
 اإلثنني متساوية أو خمتلفة فاألصل األول. وإذا مل نعلم أن حصة

 وإذا ادعى أحدمها األكثر فعليه البّينة.
وإذا كانت هناك يدان أو أكثر إاّل أن امللكية ظاهرة ألحدمها كان له، كما إذا جلس يف السيارة السائق والركاب 

لراكب وآخذ الزمام والسائق فالظاهر أهنا له دوهنم، وكذلك حال السائق ومعاونه، وقد ذكر الفقهاء مسألة ا
 للدابة.

وإذا تبادل اثنان قيادة السيارة مثـــاًل كان بينهما أيـــضاً، إاّل أن يقيم أحدمها الدليل على أهنا أو أكثرها له ـ على 
 موازين الدعوى ـ.

 وكذلك لو أخذا طريف احلبل يتنازعان فهو بينهما كذلك.
 يقيم السابق البينة على الكل أو البعض.ولو ترتّبت األيدي كان لاّلحق، إالّ أن 

، أو باإلختالف، وكذلك حال غي البالَغنين املميّـَزينن  وال فرق يف ما ذكر بني مسلَمنين وكافَرينن، رجَلنين أو امرأتنين
.  فيما لو قلنا بكراهة معاملتهما ـ كما ذكره يف الشرائع ـ حيث إن يد الطفل تكون حجة حينئذ خبالف اجملنونـَنين

 واحلاصل: أن حال الفرَدينن هو كالفرد الواحد، وبعض الكالم مذكور يف كتاب )اللقطة(.
 إطالق أدلة اليد

وال فرق يف حجية اليد بني من غلب عليه الغصب ـ كالسارق والظامل ـ أو ال، إلطالق األدلة، وليس اإلعتبار 
 بالظن حىّت يقال: ال ظن يف األولني.

ذلك شك يف أهنا هل صارت شرعية أو أمانة مالكية كان اإلستصحاب حمّكماً، ألنه مث لو كانت يده عادية وبعد 
 يوسع دائرة املوضوع.

فال يقال: أن اليد أمارة واإلستصحاب أصل وهي مقدمة عليه كما نبه على مثل ذلك الشيخ )قدس سره( يف 
 بعض مباحث الرسائل.

زيد ـ مث احتملوا شراءها منه أو ما أشبه ـ حيكمون وسية العقالء أيضًا على ذلك فمن عرفوه بأنه غصب دار 
 بالغصبية حىت يقيم الدليل.

وكذلك احلكم بالنسبة إىل حال سائر احملرمات، مثاًل: لو علمنا أن الدار وقف مث رأيناه يبيعها، فإننا ال نقول أن 
 موجب بيع الوقف قد حصل له.

حتملنا مرضه أو سفره، أو رأيناه يشرب اخلمر، وكما إذا أو علمنا أنه صحيح اجلسم حاضر مث رأيناه يفطر مما ا
علمناها متزّوجة مث رأيناها مع إنسان آخر يباشرها واحتملنا أن األول مل يدخل هبا وطّلقها قبل ساعة وتزّوجها 

 الثاين حىت تكون املباشرة شرعية، إىل غي ذلك من األمثلة الكثية.
فيما إذا رأيتم امرأة مع رجل، أو شخصاً يبيع فاكهة وال بستان له، أو  ال يقال: فلماذا ال حتكمون باإلستصحاب

 رأيتم ميتاً دفن ومل تعلموا بغسله، فاإلستصحاب يقتضي عدم احللية يف األولني وعدم جواز الثالث؟



ألنه يقال: يف كل مورد جرت )السية( وحنوها فنقول خبالف اإلستصحاب، وإاّل كان اإلستصحاب حمّكماً، وقد 
 أملعوا إىل مثل ذلك يف األراضي املفتوحة عنوة حيث رأينا املسلم يعاملها معاملة امللك.

 عّمن أفطروا يف شهر رمضان.)عليه السالم( ويؤيّد املستثىن سؤال علي 
والظاهر الفرق بني العلم الوجداين بأن الدار كانت لغيه وال مدعي، حيث حيكم باليد بال ميني وال بّينة، وذلك 

ة القطعية وبناء العقالء والروايات، ألن أكثر الدور والدكاكني واحلمامات بل واملنقوالت يُعلم أهنا مل تكن للسي 
 لذي اليد سابقاً ومع ذلك إذا رأيناها عند إنسان حُيكم بصحة يده كما أشارت إىل ذلك الرواية السابقة.

)صلى اهلل عليه و يأت املدعي بالبينة وذلك لقوله وبني ما إذا كان مدع فإن من بيده يلزم عليه أن حيلف إذا مل 
 (.17)البّينة على من اّدعى واليمني على من أنكر()أله(: 

أّما طلب أيب بكر من فاطمة عليها السالم البّينة ـ إضافة إىل أنه خالف مقتضى قاعدة اليد ـ فقد عرفت أنه كان 
 طق والربهان، فإن فدك كانت ملكاً للرسول )ص(.ذريعة وُعذراً، كان اهلدف هو الغصب بالقّوة، ال باملن

وحينئذ فهي للزهراء عليها السالم، سواء أعطاها إياها هبًة ـ كما هو كذلك ـ أو تصرّفًا فقط ألهنا حينئٍذ تصبح 
 (.11إرثاً على تفصيل ذكرناه يف )الفقه()

)صلى ة إىل النقض بسائر أموال الرسول كانت يد والية فقط ـ فباإلضاف)صلى اهلل عليه و أله(  ولو فرضنا أّن يده 
اليت )صلى اهلل عليه و أله( وأهنم أقّروا سائر الزوجات على مالكيتهّن حلجرة الرسول إىل سائر أثاثه اهلل عليه و أله( 

أُسوة كما ذكرناه يف بعض مباحث )صلى اهلل عليه و أله( خلفها ـ أن األصل عدم التصّرف الوالئي وإاّل مل يكن 
 (.)الفقه

ومما تقّدم يعلم أنه لو أقّر أن الدار كانت لغيه أو قامت بذلك البّينة أو حكم بذلك احلاكم ومل يكن مدع، فعند 
ُُ على أصالة صحة عمله يف معاملته هلا، وإن كان مدمع فالكل سواء يف احتياج ذي اليد إىل البّينة.  ذلك يـَُقرم

كانت قبل مائة سنة جلّده وأهنا كانت عارية بيد جد الوارث ومل يكن نعم، إذا اّدعى مدع أن الدار اليت ورثها زيد  
للوارث بينة اإلنتقال، مل يسمع دعوى املدعي كي يقال للوارث: أقم البّينة، بل املدعي حيتاج إليها، وذلك لعدم 

 اعتبار مثل هذه الدعوى عند العقالء فال تشملها األدلّة.
ملدعي على صاحب اليد أن يدعي كالمها امللك أو اإلجارة أو حنوها أو ومما تقدم ظهر أنه ال فرق يف ادعاء ا

باإلختالف بأن يقول األول: أهنا ملكه وصاحب اليد غاصب أو مستأجر أو وديعة أو عارية عنده أو ما أشبه، 
أو يكون العكس بأن يدعي األول أن الدار لزيد وأهنا يف إجارته، وأن صاحب اليد غاصب أو حنوه، وذلك 

 حدة الدليل واملالك يف اجلميع.لو 
وكذا ال فرق فيما ذكر بني األعيان واملنافع واحلقوق مثل حق الرهانة وحق التولية وحق االختصاص يف مثل امليتة 

 احملرمة إذا قلنا بأهنا ال تباع وإَّنا له حق اإلختصاص حبيث ال حيق ألحد مزامحته.
زارع وحنوها، لكنا ذكرنا يف )الفقه( عدم استبعادنا صحة بيعها، وكذلك سائر النجاسات اليت تتخذ لألمسدة يف امل

 حىت اخلمر تـُتمخذ هلدف قتل الديدان يف البالوعة ـ مثاًل ـ وإن كان يف األخي تأّمل من جهة قّوة أدّلة املنع.



 الّلهّم إالّ أن يقال: بانصرافها إىل مثل الشرب والدواء ال مطلقاً.
 مشولية قاعدة اليد

ري قاعدة اليد يف املوارد املتقدمة جتري يف النسب واألعراض كما إذا قال ذو اليد: أن اجملنون أو الصيب وكما جت
 ولده، وأن املرأة اليت يف بيته زوجته، فاملدعي حيتاج إىل البينة، وذلك للمالك وبناء العقالء والسية من غي ردع.

نفسه فيما إذا مل يزامحه مزاحم، كما إذا وجد يف داره أو وال يبعد جريان قاعدة اليد بالنسبة إىل يد اإلنسان 
صندوقه أو دكانه جمهواًل حيتمل أن يكون له، احتمااًل عقالئياً، ال فيما إذا كان الناس يرتاودون إىل ذلك املكان، 

 أو كان مشرتكاً، مما يضعف احتمال كونه له.
 عض الروايات املعمول هبا عند املشهور :ويدل على املستثىن باإلضافة إىل السية وبناء العقالء ب

يدخل )عليه السالم(: رجل وجد يف منزله ديناراً؟ قال )عليه السالم(: كصحيحة مجيل بن صاحل عن الصادق 
)عليه هذا لقطة، قلت: فرجل وجد يف صندوقه ديناراً، قال )عليه السالم(: منزله غيه؟ قلت: نعم كثي، قال 

 (.19صندوقه غيه أو يضع فيه شيئاً؟ قلت: ال، قال: فهو له) يدخل أحد يده يفالسالم(: 
واملراد بـ )غيه( ـ يف احلديث الشريف ـ: من حيتمل أن يكون له، ال إذا دخل داره من يقطع بأنه ال يرتبط باملال 

ه، الذي وجد فيها وكذلك حال الصندوق وغيمها، فاليد يف املستثىن قد سقطت عن احلجية باحتمال أنه لغي 
 للداخلني والواضعني.

أما موثّقة إسحاق )عن رجل نزل يف بعض بيوت مّكة فوجد فيها حنواً من سبعني درمهًا مدفونة، فلم يزل معه ومل 
 يذكرها حىت قدم الكوفة كيف يصنع؟

 يسأل عنها أهل املنزل لعّلهم يعرفوهنا، قلت: فإن مل يعرفوها؟)عليه السالم(: قال 
 (.24صّدق هبا()يت)عليه السالم(: قال 

 فإهنا ال تعارض الصحيحة ألن ظاهرها علمه بأهنا ليست له.
 وما ذكرناه ال فرق فيه بني املسلم والكافر، إالّ إذا كان هلم قانون غي ذلك، حيث يشمله قانون )اإللزام( حينئذ.

 وسي باُخته.وقد ذكرنا يف بعض مباحث )الفقه( أن هذا القانون ينطبق هلم وعليهم، وهلذا يزّوج اجمل
 (.21نعم، إذا تعارض مع مسلم قدِّم قانون اإلسالم ألنه يعلو)

 سوق املسلمني وأرضهم
مث إنه ال إشكال يف أن يد املسلم حّجة على احللّية والتذكية، وكذلك سوق املسلمني وأرضهم ـ وقد ذكرنا روايات 

ـ من األرض، مثاًل: لو كان يف بلد الكفر ( ـ لكن السوق أقوى ـ يف احلجة 22األرض يف كتاب )الفقه: اللقطة()
 سوق للمسلمني، فإن السوق حاكم، وإذا كان سوق من الكفار يف أرض اإلسالم كان السوق أيضاً حاكماً.

نعم، إذا كان سوق يف أرض اإلسالم وال نعلم هل هو للمسلم أو للكافر؟ حكم أنه للمسلم تبعًا لألرض، ويف 
 ار وال نعلم انه للكافر أو للمسلم؟ ُحِكم أنه للكافر.عكسه: لو كان سوق يف أرض الكف

 وال يبعد القول بكفاية أحد ثالثة أشياء ـ باإلضافة إىل )اليد( ـ :



 ـ األرض. 1
 ـ والسوق، إذا كانا للمسلمني. 2
 ـ وكذا إذا كان احلاكم مسلماً، وإن كانت األكثرية كفاراً، فإنه أيضاً بلد اإلسالم. 3

لبالد اليت فتحت على أيدي املسلمني كانت األكثرية فيها كفاراً، ألهنم ما كانوا جيربون الناس ويدّل عليه، أن ا
حيث مل جيرب أهل مكة وأهل املدينة )صلى اهلل عليه و أله( على اإلسالم، كما دّل على ذلك تاريخ رسول اهلل 

 وأهل البحرين وأهل اليمن وغيها على اإلسالم.
إليها ـ كانوا  )صلى اهلل عليه و أله( على أن أكثر أهل املدينة ـ يف بداية هجرة رسول اهلل  بل أن ظاهر التواريخ يدل

كفاراً، حيث ذكروا أنه مل يكن بيت إاّل فيه مسلم أو مسلمة، ومع ذلك ال شك أهنا كانت بلد اإلسالم ولعّل 
 ( يشمله.23قانون )اإلسالم يعلو وال يُعلى عليه()

بلد والسوق الذي يتساوى فيها وجود املسلمني والكافرين حيث حيكم بأنه لإلسالم، ومنه يعلم حال األرض وال
 وإن كان االحتياط اللزومي خالفه، ألن ظاهر الروايات أن يكون األكثر مسلماً.

)ال بأس يف الصالة يف الفراء اليماين وفيما صنع يف )عليه السالم(: ففي رواية إسحاق بن عمار عن العبد الصاحل 
 (.21اإلسالم، قلت: فإن كان فيها غي أهل اإلسالم؟ قال: إذا كان الغالب عليها املسلمون فال بأس()أرض 

الّلهّم إاّل أن يقال: أن املراد بالغالب غلبة احلكومة ال غلبة األفراد فيكون دلياًل على كفاية كون احلاكم مسلماً 
 وإن كان الغالب على الناس الكفر.

عن جلود الفراء يشرتيها الرجل يف )عليه السالم( موسى عن أبيه )قال: سألت أبا احلسن  أّما رواية إمساعيل بن
عليكم أنتم أن )عليه السالم(: سوق من أسواق اجلبل أيسأل عن ذكائه إذا كان البائع مسلمًا غي عارف؟ قال 

 (.21نه()تسألوا عنه إذا رأيتم املشركني يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصّلون فيه فال تسألوا ع
فالظاهر أن املراد كفاية يد غي الشيعي، ألن )العارف( اصطالح على الشيعي يف لساهنم، كما يعرف من بعض 

 (.26الروايات اأُلخر مثل: )ال توضع العارفة إالّ عند العارف()
ن، وذكر وذكر )يصّلون( ألن ما باعه املسلم يصّلى فيه، فيد املسلم مطلقًا حجة، ال يد الكافر أّي قسم كا
ركون() شن ُِ ( فال 27الشرك من باب املثال أو من جهة أن كل كافر مشرك، ولذا قال سبحانه: )فتعاىل اهلل عّما ُي

حيكم عليها بالصّحة إالّ بعد الفحص، مثل أن يكون الكافر قد اشرتاه من مسلم أو من سوقهم أو أرضهم أو أن 
 ذاحبه كان مسلماً.

، فالظاهر عدم االعتبار بيد املسلم الستصحاب عدم التذكية، ويف عكسه وإذا سبقت يد الكافر على املسلم
 االعتبار ألصالة التذكية مما ال تضرها يد الكافر احلالية.

وإذا تواردت يدان ملسلم وكافر ومل نعلم أن أيتهما السابقة من الالحقة، كان األصل أيضاً عدم التذكية لعدم حتقق 
 ضوء واحلدث، ومل يعلم السابق منهما.املوضوع، كما ذكر يف توارد الو 



وإذا كان احليوان مثاًل يف يدمها معًا فاألصل: الكفاية، ألنه يف يد املسلم، ويد الكافر كاحلجر إىل جانب 
 اإلنسان.

 ومن ذلك يعرف حال ما لو كان هناك مسلم وتالميذه كّفار، وبالعكس.
يف يد املسلم وبعضها يف يد الكافر، أو ذبيحة شّقت وال فرق يف ما ذكر بني أن تكون ذبيحة متكاملة بعضها 

 نصفني نصف يف يد هذا ونصف يف يد ذاك ـ مثاًل ـ.
 إذا عرفت هذا.. فهل أن يد الكافر أمارة عدم التذكية، كما أن يد املسلم أمارة التذكية؟

أقوى ألن  اختلف الفقهاء يف ذلك، فعلى األول يتعارض االستصحابان، وعلى الثاين تكون يد املسلم
 االستصحاب األصل حمكوم بأمارة اليد.

 واملسألة طويلة البحث، وقد ذكرها صاحب اجلواهر والشيخ، وقد أشرنا إىل بعض املبحث يف )األصول(.
 وإن كان ال يبعد أن يد الكافر ال أمارية هلا ال أهنا أمارة العدم.

ذكر، وال بني أن يكون موحداً أو مشركاً، إذ ال داللة وال فرق يف الكافر بني أن يكون يذكر اسم اهلل عليه أو ال ي
 ( على ما حنن فيه.29( و )ذكر اسم اهلل عليه()21يف قوله تعاىل: )مل يُذَكر اسُم اهلل عليه()

كما ال فرق يف املسلم بني املبايل وغي املبايل، وال بني ما إذا علمنا انه مل يعمل بالشرائط أم ال، إذ األمارة حّجة 
 ب الشك ال مطلقاً.يف با

ولو كان مسلم وكافر شريكـــني يف األغنام، فإن كان البائع مسلماً كفى، وإن كان كافراً مل يكف شراكة املسلــم يف 
 امللك.

وال فرق يف املسلم بني املؤمــن واملخالف واملنافق ألهنم مسلمون ظاهرًا أي يف املعامالت اإلسالمية كما عاملهم 
 على ذلك.)عليه السالم( وعلي عليه و أله( )صلى اهلل الرسول 

 قول ذي اليد
مث الظاهر قبول قول ذي اليد يف الطهارة والنجاسة، واحللّية واحلرمة، والقبلة، والكريّة وعدمها، وامللكية والغصبية، 

 والرضاع والقرابة وغيها.
 ه(: ظاهر األصحاب االتفاق عليه.وقد استدل جلملة منها باإلمجاع، ويف األّولني قال صاحب احلدائق )قدس سر 

ويدل على اجلميع: سية املتديّنني، وبناء العقالء يف كل األمور املربوطة بإنسان ال ينازعه فيه منازع، وما حنن فيه 
(، وإن ذا اليد أهل خربة وقوهلم 34منه، ومل جند ردعًا من الشارع، بل الظاهر أنه من االستبانة يف رواية مسعدة)

 دم، ولذا ترى اإلنسان يسلم نفسه وعرضه وماله إليهم.حجة كما تق
ويف املقام بعض الروايات كصحيح معاوية بن عمار )عن الرجل أهل املعرفة باحلق يأتيين بالبختج ويقول: قد طبخ 

ال )عليه السالم(: على الثلث، وأنا أعرفه أنه يشربه على النصف، فاشربه بقوله، وهو يشربه على النصف؟ فقال 
به، قلت: رجل من غي أهل املعرفة ممن ال نعرفه أنه يشربه على الثلث وال يستحله على النصف خيرب أن عنده تشر 

 خبتجاً على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه؟



 (.31نعم())عليه السالم(: قال 
 فإن تتّمة اخلرب يدل على حجية قول ذي اليد، وإن مل يكن من أهل املعرفة.

  أن الكافر كذلك أيضاً، لوحدة املالك.وبذلك تبنّي 
أما صدر الرواية فإن املسقط حلجية قول ذي اليد هو اإلطمينان بكذبه، والعقالء ال يعتمدون يف مثل هذا، 

 فمثاًل: إذا علمنا أن سائق السّيارة جاهل بالطريق، المتنعنا من الركوب فيها معه، وهكذا يف سائر املوارد.
صحيحة معاوية بن وهب )عن البختج إذا كان هو خيضب اإلناء وقال صاحبه: قد ذهب ومثل الصحيح السابق 
 (.32ثلثاه وبقي ثلثه فاشربه()

 وخضب اإلناء ألنه بدونه أمارة كذبه، والكالم فيما ال أمارة على خالف قول ذي اليد.
السابقني، وعمل املشهور وبذلك يظهر أن ما اشرتط فيه شيئًا زائدًا حممول على األفضلية لصراحة الصحيحني 

 هبما، وجريان السية العملية على ذلك.
)إن كان مسلمًا ورعاً )عليه السالم(: فعن عمار فيمن يأتـــي بالشراب ويقول: هو مطبوخ عــلـــى الثلث؟ فقال 

 (.33مؤمناً فال بأس أن يشرب()
 ويف خرب ابن جعفر: )ال يصدمق إالّ أن يكون مسلماً عارفاً(.

دهم ال يشّكون إذا قال صاحب الدار أو صاحب األثاث: انه ملكي أو انتفاعه يل بإجارة وحنوها، يف ولذا جن
 اهنم ينتفعون به، وإذا قال: انه غصب أو وقف ولست متولياً وال مأذوناً، ال ميّسونه.

 وكذا إذا قال: انه حلم ميتة، ويف عكسه بأن قال: انه مذكى.
 قدممه لضيوفه.وال فرق بني القول والفعل بأن 

 وهكذا حال األم إذا قالت: أنا أرضعتك العدد احملّرم بشرائطه، أو قالت: إن الرضاع مل يكن بالشرائط.
)عليه أو قال صاحب املطعم: انه حلم غنم أو حلم أرنب، إىل غيها من املوارد، بل ويأيت يف كل ذلك قوله 

 (.31)َلما قام للمسلمني سوق()السالم(: 
تمدون على األوزان واملوزونات واملواّد الغذائية املرّكبة وما أشبه، كمن قال: انه رطل أو صاع أو وسق بل نراهم يع

أو كر، أو من قال: إن املعدودات بقدر كذا، فيما يتعارف إعدادها مسبقًا للمشرتي، وكذلك احلكم بالنسبة إىل 
ـ فيما إذا كانت خالف الواقع ـ أو مــركبات األغذية  األدوية املرّكبة مع أهنا قد تكون خطراً على اجلسم أو العضو،

 مما لإلنسان عناية بصّحتها.
 وقد تقدم أن معىن )اليد( االستيالء ال أكثر من ذلك.

 وال فرق بني قول ذي اليد وفعله وتقريره لوحدة املالك وإطالق األدلة يف اجلميع.
 فروع يف إقرار ذي اليد

 ني حىت يكون اآلخر مّدعياً ويكون املقر له ـ كنفس ذي اليد ـ منكراً، فالظاهر قبوله.ولو أقّر ذو اليد ألحد املتنازع
 وقد تسامل الفقهاء على ذلك وال حمذور فيه، إالّ أنه إقرار على الغي، واإلقرار إَّنا يقبل على النفس.



 وفيه :
ه مدعياً، وأّي فرق بني أن يدعى أواًل: إن بناء العقالء على ذلك حيث مل يزد املقر على بقاء املدعي على كون

 عليه أو على املقر له.
وثانياً: إن اإلقرار غالبًا ـ إاّل فيما إذا خرج بالدليل ـ إقرار على الغي، وانه وإن كان مصبه عليه إاّل أنه له أيضاً، و 

 ( يشمل الثالثة.31)إقرار العقالء على أنفسهم جائز()
لولد وأثرى وافتقر الوالد ُكّلف الولد بنفقته، وكان إقراراً على سائر ورثته حىت يشرتك فلو أقّر أنه ولده قُِبَل فإذا كرب ا

 معهم أو يتقّدم عليهم وخيتّص باحلبَوة إن كانت.
 كما انه إقرار على الولد بأنه ال يتمّكن أن يتزّوج بزوجة أبيه أو بنته أو ما أشبه ذلك.

 مة تزوجيها له، وإقراراً على أختها وبنتها الربيبة واخلامسة وما أشبه.ولو أقر أهنا زوجته كان إقراراً على أمها حبر 
ولو أقر أنه قَتل فالناً، كان إقراراً على احلاكم انه جيب عليه قتله إذا كان الوارث يريد ذلك، أو مل يكن له وارث 

 وكان احلاكم يرى الصالح يف قتله.
العاقلة بوجوب دفع الدية عليهم فهل يقولون بذلك؟ أم يوجبون  نعم، فيما لو أقّر انه قتله خطًأ كان إقرارًا على

 الدية على نفسه ألنه القاتل كما إذا مل تكن له قرابة وال بيت مال.
 أم على بيت املال، ألنه املعد ملصاحل املسلمني، وهذا منه، وإالّ لذهب دم امرء مسلم هدراً.

رارًا على بيت املال لنفع نفسه يف الثاين وانه يستحق األخذ منه ولو أقّر بأنه مديون لزيد أو انه ابن سبيل كان إق
 إن كان فقياً بدون هذا املال الذي يعطيه لدائنه.

 ولو أقر أنه مستطيع كان إقراراً على وارثه أن يدافعوا من تركته بعد موته بقدر احلج.
 ضاء.ولو أقّر بأنه مدين، صالة وصياماً، كان إقراراً على ولده األكرب بالق

 ولو أقر بأنه وقف عام كان إقراراً على احلاكم بلزوم إدارته، إىل غي ذلك من األمثلة الكثية.
 وإن شئت قلت: إن اإلقرار ينفذ بلوازمه إالّ فيما إذا ُعِلم باخلروج عنه.

 .ولو شك يف اخلروج فالالزم العمل باإلقرار لبناء العقالء على ذلك، ولذا مل أجد من خالفه إطالقاً 
 تطبيقات على القاعدة

ولو اعرتف بأن ما يف يده لزيد ولعمرو، كاًل باالستقالل فاملشهور بينهم انه خيسر العني لألول والقيمة أو املثل 
للثاين ألنه بإقراره األول فومت املال على الثاين فعليه تداركه، لكنا ذكرنا يف )الفقه( أنه خالف العلم اإلمجايل إذ  

عليه ـ وهو يعلم أنه ليس مطلوبًا إاّل شيئًا واحدًا ـ أن يعطي شيئني أو ثالثة؟! بل ما ذكروه كيف حيكم احلاكم 
 خالف بناء العقالء فالالزم التنصيف حسب قاعدة )العدل(، والتثليث إذا أقّر لثالثة.

 ولو قال: هذا كله لألول ونصفه للثاين كان لألول ثلثان وللثاين ثلث، وهكذا



معاً، ومل يوّضح كيفية االشرتاك، وأنه بالتناصف أو التفاوت، كان مقتضى القاعدة األول، من  ولو قال: هذا هلما
غي فرق فيما لو قال: هذا لزيد، مث قال: لعمرو بأن يكون ذكر الثاين على حنو اإلضراب أو العطف الدال على 

 عدم االشرتاك.
دروس فقول صاحب اجلواهر )قدس سره(: )مقتضى قوله نعم، إذا أمكن التداعي وحنوه كان منه كـــما ذكــره يف ال

 ( نفوذ كال اإلقرارين فتعطى العني لألول واملثل أو القيمة للثاين( حمل نظر.36)إقرار العقالء())عليه السالم(: 
ولو قال: زّوجت بنيت لزيد مث قال: لعمرو، ومل ميكن الفحص عن احلقيقة، فالالزم إجبار احلاكم الشرعي إيامها 

لطالق ـ إن مل تصرب البنت على كوهنا معلقة ـ مث تتزّوج مبن شاءت، وهذا من اإلجبار الشـــرعي كما ذكر با
 صاحب اجلواهر )قدس سره( مثله يف باب الصلح يف شبه هذه املسألة.

، ال يكون ولو قال: قتل ولدي زيد مث قال: قتله عمرو ومل تُعرف حقيقة احلال، إاّل أّن املؤّكد أن القاتل أحدهــما
( وحيث تبنّي احنصار األمر فيهما جرت قاعدة العدل يف تقسيم الدية 37قصاص، لـ )درء احلدود بالشبهات()

 بينهما.
 هذا كّله إن مل نقل يف املوارد املذكورة بالقرعة، وإالّ كان اجملال هلا.

دمها ابنه، فالالزم إجراء القاعدة يف مثل ومثله لو قال: هذا ابين، ال بل هذا ـ وأشار إىل غيه ـ وتيّقن احلاكم أن أح
 إرثه وإرثهما، كما أن الالزم االحتياط يف مثل الفروج فال يتزّوج أحدمها بنته الحتمال كوهنا أخته.

ولو قيل جبريان الرباءة يف كل واحد منهما والبنت، أشكل بأن احلاكم كيف يفيت وهو عامل بأن أحد حكميه 
األول هلا، وبعد الطالق أفىت بتزويج عمرو الثاين هلا، َقَطع بأن فتواه أّدى إىل زواج  باطل؟ فإذا أفىت بتزويج زيد

 األخ بأخته.
ومثله يف املنع: ما إذا جاءه رجالن وامرأتان وكل يريد الزواج بأحدمها، واحلاكم يعلم بأن رجاًل وامرأة من هؤالء 

 زومج أخاً بأخته؟ أخ وأخت فهل يتمكن من زواجهما؟ أو زومجهما وهو يعلم انه
ومثله لو كانت خنثيان وعلمنا بأن أحدمها ذكر واآلخــر أنثى، أو أن الرجل الذي يريد الزواج ال يعلم إاّل أن 

 أحدمها ذكر واآلخر أنثى فهل يتـــمكن من الزواج هبذه تارة وبذلك ُأخرى؟
 جواز الشهادة واحللف

تقدم من رواية حفص، فإن من املعلوم أن اإلنسان إذا ورث من أبيه والشهادة واحللف جيوزان مستنداً إىل اليد، ملا 
شيئاً مث ادعاه مدّع حلف على عدم صّحة كالمه، مع أن ذلك ال يستند إاّل إىل يد األب، إىل غيه من األمثلة، 

ب مل فإن أصل امللك وإن كان ابتداؤه حبيازة املباحات أما بعد ذلك يكون باملعامالت وحنوها، وحيث إن األ
 يكن احلائز األول ـ فرضاً ـ ومل جيد الوارث الشيَء إالّ يف يده أو يف يد من باعه، يكون مستنده يف حلفه ذلك.

وكذلك لو شهد لصديقه أن الشيء له وهو ال يعلم بذلك إاّل يده، أو اشرتى شيئًا مّمن يقطع بأنه ليس احلائز 
 فرضاً.

 طع ـ أن اإلمارات واألصول التنزيلية يقومان مقام القطع الطريقي.وقد ذكرنا ـ يف )األصول( يف باب حّجية الق



هذا ورمبا يقال: إن )اليد( عند العقالء كاشفة عن امللكية إذا مل يقم دليل على العدم، ولذا يرى الناس ما يف يد 
غّي هذه الطريقة الغي أنه ملكه إاّل إذا قامت احلّجة على أنه غصب أو وقف أو إجارة أو ما أشبه، والشارع مل ي

بل أمضاها، ولذا فإن ما يوجد حتت يد املّيت يكون إرثًا للوارث حىت إذا كان امليت كثي املعاملة مع الناس، إالّ 
 إذا أقام املدعي دلياًل على العدم، أو علمنا به وجداناً وتنزياًل.

وإَّنا كان يف داره وديعة وحنوها، (، وإن احتمل أن الشيء لغيه 31ويؤيّده األكل من بيوت من تضمنته اآلية)
 وهكذا احلكم بالنسبة إىل األمتعة اليت كانت حتت تصرفه.

وبذلك تبنيم جواز الشهادة واحللف وترتيب سائر اآلثار كاإلرث والتقاص وما أشبه على ما حتت اليد ـ باملعىن 
 الذي ذكرناه سابقاً لليد ـ.

 تعاقب األيدي
حد بدون تفاوت يف االستيالء وال تقسيم بينهما ـ كأن تكون هناك دار وتفّرد وإذا تعّددت األيدي على شيء وا

 أحدمها بغرفة وذاك بأخرى ـ كان بينهما على حنو الشركة مما حيتمل أن تكون قهرية أو اختيارية أو باالختالف.
 لة املتقّدمة ولو باملالك.وبذلك أفىت الفقهاء، كما جيده املتتّبع يف كتبهم، وذلك: لبناء العقالء وإطالق بعض األد

واحتمال أن تكون الدار ألحدمها واآلخر ضيف أو حنوه، أو هي بينهما بغي التساوي كاحتمال أن يكونا ضيفني 
 مما ال يعبأ به العقالء.

أما إذا كان األمر بالتفاوت كما إذا اهندم السقف عليه فمات، ومل نعلم ملكيته، إاّل أن أحدمها كان يف صورة 
 ك، فهو لورثته دون من كان يف صورة املشرتي، وحنوهم.املال

 وكذلك احلكم فيما لو مات الركاب حبادث سيارة حكمنا بالسيارة للسائق وهكذا.
وكذلك حال ما كان مقسمًا بأن كان أحدمها جالسًا يف غرفة وآخر جالسًا يف غرفة أخرى حيث خيتّص كل 

 مكان جبالسه.
مها ثلثيه، فإن العرف يطالبه بالدليل على ملكية السدس الزائد على النصف ولذا لو كانا يف دكان وباع أحد

 واحتاج طرفه إىل احللف.
وكما يُنفى التفاوت يُنفى الكلي يف املعنّي بأن احتمل أن ألحدمها النصف على حنوه كما ذكروه يف أطنان 

 القصب.
ا كان أحدمها جيلس يف الدكان يف األسبوع وهل من التفاوت ما لو كانت حصة أحدمها يف الرعاية أكثر؟ كما إذ

يومني واآلخر بقية أيام األسبوع، أو يرعى األغنام كذلك؟ احتماالن: من أن كل واحد مستويل فال فرق، ومن أن 
 تفاوت احلصص يف نظر العرف لتفاوت احملصص.

 ضمان اليد



لكه اهلل سبحانه ملك عني أو ملك اعتبار  مث إن )اليد( غي املأذونة من قبل اهلل ـ سواء مباشرة أو بواسطة من م
( 39)على اليد ما أخذت حىت تؤّدي())صلى اهلل عليه و أله(: كمتويّل الوقف ـ ضامنة ُسنًة حيث قال 

 واشتهارها كاف عن البحث عن سندها.
 وإمجاعاً وعقاًل وسية.

ن الغالب انه بعكس الالم الذي وليس معىن )على( االستعالء حىت يقال: ماذا يعلو اليد، بل معناه الضرر، فإ
 ( وليس املراد بالضرر إالّ التكليف كما ال خيفى.14للنفع، وقد يتعاكسان، مثل: )سالم عليك( و )فللعوام()

( 11وحيث إن اليد هي الغالبة يف األخذ نسبت إليها، وإاّل فعلى غي املأذون العهدة مثل: )ال تلقوا بأيديكم()
 والرمي وما أشبه. حيث إهنا الغالبة يف الضرب

 و )ما(: أعم من احلق.
و )األخذ(: هو االستيالء فالسلطة إذا مل متنع املالك من التصّرف يف ملكه، ولكنها استخدمت معه أسلوب 
التهديد واإلرعاب، ُعّدت غاصبة ومشلها احلديث، بل وحىّت إذا تركته يتصّرف لكنها كانت املستولية وجعلت 

 ف يف ملك املوىل.املالك كالعبد الذي يتصرّ 
و )األداء(: أعم من العني إن كانت ساملة، واملثل إذا كان هلا بعد عدمها، والقيمة إذا مل يكن، وبالقيمة، إذا مل 
تكن القيمة أيضًا مثاًل لو غصب ماءًا وال ماء له وال له قيمته، وإَّنا له الّلنب فإنه جيب عليه أن يدفع ما يساوي 

 قيمته منه.
بنظر العقالء مع الرتّتب، نعم يف املثل يكون االختيار بيد املعطي إذا كان متعدداً، وكذلك القيمة،  وكل هذا أداء

أما إذا مل يكونا، مل يستبعد أن يكون االختيار بيد املغصوب منه إذا كان متعدداً، مثاًل كان للغاصب اللنب 
 والفحم وأراد األول فإنه مل يكن للغاصب اختيار الفحم.

فاملال أو احلق ـ كاألرض احملّجرة على قول املشهور وإاّل فقد رأينا أهنا مُتلك بسبب احلجر ـ الذي وقع  وعلى هذا
حتت سلطة غي املأذون، عليه أن يؤديه، والفقهاء وإن ذكر أكثرهم )العادية( إاّل أنه ال خصوصية هلا بل كل غي 

تعّدت الواقع وإن كان قاصرًا كمن زعم انه ملكه أوله  مأذون كذلك، أو نقول: ان مرادهم العادية واقعًا أي اليت
 حق اإلنتفاع به.

و )العهدة( وإن كانت اعتبارًا إاّل أّن العقالء وتبعهم الشرع ـ إذ كان العقالء يرون ذلك قبله ـ يرون تبّدل اخلارج 
 يه.إليه مث تبدله إىل اخلارج من غي فرق بني العني واإلعتبار يف مثل احلق املستوىل عل

مث ان املشهور بني الفقهاء ـ يف مسألة تعاقب األيدي ـ: ضمان اجلميع وإن كان استقرار الضمان على األخي، 
ومعىن استقراره أّن كل واحد إذا ُرجع إليه رجع إىل األخي املتلف وال عكس، نعم هو أيضًا يرجع إىل الغاّر لو  

وأكلها فرجع املغصوب منه إليه، حقم له أن يرجع إىل  كان هناك غاّر، فإذا أهدى الغاصب زيدًا شاة فذحبها
 (.12الغار لقاعدة )املغرور يرجع إىل من غرّه()



فاملالك له أن يرجع إىل أّي واحد منهم شاء، بالكل أو بالبعض، حسب اختياره، فله أن يرجع بالدينار املغصوب 
ر اإلختالف شاء وله أن يقول: ليعطه أحدكم منه إىل زيد أو إىل زيد وعمرو، بالتساوي أو باالختالف، أّي صو 

 على حنو الواجب الكفائي.
نعم إذا أعطاه أحدهم مل يكن له احلّق يف الرفض وال أن يقول: أين أريده من اآلخر، ألصالة العدم، كما أن 

 االختيار مع املدين ال الدائن.
 يل ذكرناه.ويف أخذ القيمة: الظاهر له قيمة اليوم ال قيمة وقت األخذ، على تفص

فلو غصب منه ألف دينار يوم كانت قّوته الشرائية عالية مث يوم الرد قيمتها ألفان كان على الغاصب إعطاء 
 األلفني، أو كانت قيمته ـ يوم الرّد ـ مخسمائة كان عليه إعطاء اخلمسمائة، إذ النقد دالل يراد للقّوة الشرائية.

ن وغيها، لكن املشهور ال يقولون بذلك إطالقاً، وإَّنا ذكروا مثياًل وكذلك يأيت الكالم يف القرض واملهر والضما
 له يف الوصية والنذر والثلث، كما أشرنا إليه يف بعض مباحث )الفقه(.

وإذا ترّددنا يف األمر بني قوهلم وقول علماء االقتصاد الذي يؤيّده العرف فيشمله الدليل كان الالزم التصاحل، 
 يف بايب )الغصب( و )املقبوض بالعقد الفاسد( نكتفي هنا هبذا القدر. وحيث أن املسألة معنونة

نعم، قد ال تشمل قاعدة اليد موردًا وان مشله )ال ضرر( أو املالك فيها، كما إذا منعه عن حيازة املباحات مما 
 سّبب ضرره عرفاً فإن )ال ضرر( يشمله، على ما ذكرناه يف رسالتها.

 فروع
ما قيمته مائة، وأحيانًا ما قيمته مخسون، كان على املانع أن يعطيه النصف منهما لقاعدة ولو كان أحيانًا يصيد 

 العدل.
ولو كان أحيانًا يصيد ما قيمته عشرة وأحيانًا ال يصيد، فهل ينتفي الضمان ألصالة العدم أو يضمن املانع 

 ن كانت املسألة حباجة إىل تتّبع أكثر.النصَف ألنه مقتضى قاعدة العدل؟ ال يبعد الثاين ـ كما هو العقالئي ـ وإ
ولو استوىل إنسان على مباح بدون قصد امللكية بل بقصد النظر أو اللعب أو ما أشبه مل ميلكه، وال يشمله قوله 

 )من سبق إىل ما مل يسبق إليه أحد فهو أحق به( ألن املنصرف منه قصد التمّلك.)صلى اهلل عليه و أله(: 
( وهذا ليس استيالءاً، ولذا ال 13يف موثقة يونس: )ومن استوىل على شيء فهو له(): )عليه السالم(وقد قال 

 يرى العرف االستيالء فيمن نزل يف أرض يريد الذهاب منها بعد ساعة فهل يصدق أهنا له؟
يف نعم إذا أخرجه إنسان من تلك األرض مما سبمب تفويت املنفعة عليه عرفًا كان على املخرج الضمان، بل قلنا 

)الفقه(: أن الضمان آت فيمن أخرج إنسانًا من حمله من املسجد أو املدرسة أو احلسينية أو ما أشبه ذلك من 
 األوقاف العامة واخلاصة واملباحات اليت أذن أصحاهبا ملن سكنها.

 وروايات املسألة مذكورة يف بايب )اإلحياء( و )أمتعة البيت( حيث يستويل عليها الزوجان.
 حدمها يد ومل نعرف أهنا أليّهما؟ فاحملّكم قاعدة العدل.ولو كان أل



وال فرق يف ضمان اليد بني أن يكونا كافرين أو مسلمني أو باالختالف، نعم إذا استوىل املسلم على ما ال يرى 
 الكافر ضمانه فال ضمان، لقاعدة اإللزام.

 ولو ختاصم مسلم وكافر فهو للمسلم، لقاعدة علّو اإلسالم.
م إلينا كافران متحدان يف األحكام من مسلك واحد يف فقههم ـ وإن كانا خمتلفني يف دينهم ـ حكمنا ولو ختاص

هلما وفق فقههم، أو فقهنا، أو نعرض عنهما كما ذُكر يف كتاب القضاء، ولو كانا خمتلَفنين يف األحكام وإن كانا 
نا ـ إذا أردنا أن حنكم حبكمهم ـ بني هذا أو   ذاك إذ ال أولويّة يف املقام.من دين واحد ختيم

ولو ختاصم إلينا مسلمان من مذهبَـنين فإن كانا مّتحدي األحكام فاحلكم وفق ذلك، وإن كانا خمتلفي األحكام 
سواء كانا من مذهبني أو مذهب واحد حكمنا وفق أيهما شئنا، إذ ال دليل على الرتجيح وال دليل على األخذ 

 وضوعات ال األحكام.برأي ثالث، كما ان القرعة يف امل
ولو جاءنا مقّلدان مع وحدة املسلك حكمنا وفق مسلكهما إن مل نر احلكم على مسلك القاضي، ومع تعّدد 

، والتفصيل يف باب القضاء.  املسلك حكمنا على رأينا وإن كان خمالفاً لكال املسلَكنين
  
 .111ـ النساء:  1
 .2، ح 211، ص 11ـ وسائل الشيعة: ج  2
 .3، ح 121، ص 17الشيعة: ج  ـ وسائل 3
 .2، ح 211، ص 11ـ وسائل الشيعة: ج  1
 .61ـ النور:  1
 كتاب اللقطة.  11ـ راجع موسوعة )الفقه( ج  6
 .1، ح 64، ص 12ـ وسائل الشيعة: ج  7
 .1ـ البينة:  1
 .3، ح 211، ص 11ـ وسائل الشيعة: ج  9

 .2، ح 31، ص 13ـ وسائل الشيعة: ج  14
 .23646، ح 34، ص 13يعة: ج ـ وسائل الش 11
 .3، ح 121، ص 17ـ وسائل الشيعة: ج  12
 .1، ح211، ص 11ـ وسائل الشيعة: ج  13
 .11، ب 1621، ح 111، ص 7ـ املستدرك: ج  11
 كتاب الدولة.  142و 141ـ موسوعة )الفقه( ج 11
 .146، ح 221، ص  1ـ عوايل اللئايل: ج  16
 .21641ح  ،361، ص 17ـ مستدرك الوسائل: ج  17



 ـ راجع كتاب الفقه أحكام مستفادة من سيدة النساء )سالم اهلل عليها(. 11
 .1، ح313، ص 17ـ وسائل الشيعة: ج  19
 .3، ح 311، ص 17ـ وسائل الشيعة: ج  24
)صلى اهلل عليه و أله(: : قال رسول اهلل 1، ب 24911، ح 112، ص 17ـ مستدرك الوسائل: ج  21

 على عليه(.)اإلسالم يعلو وال يُ 
 كتاب اللقطة.  11ـ موسوعة )الفقه( ج  22
 .32361، ح 371، ح 17ـ الوسائل: ج  23
 .3، ح332، ص 3ـ وسائل الشيعة: ج  21
 .7، ح 1472، ص 2ـ وسائل الشيعة: ج  21
 .1، ح 121، ص 11ـ وسائل الشيعة: ج  26
 .194ـ سورة األعراف:  27
 .121ـ األنعام:  21
 .119ـ األنعام:  29
 .22414، ح 64، ص 12ـ وسائل الشيعة: ج  34
 .31921، ح 231، ص 17ـ وسائل الشيعة: ج  31
 باختالف يسي. 31923، ح 17ـ وسائل الشيعة: ج  32
 .6، ح 231، ص 17ـ وسائل الشيعة: ج  33
 .2، ح 211، ص 11ـ وسائل الشيعة: ج  31
 .2، ح 133، ص 16ـ وسائل الشيعة: ج  31
 .2، ح 133، ص 16ة: ج ـ وسائل الشيع 36
 .21، ب 21911، ح 26، ص 11ـ راجع مستدرك الوسائل: ج  37
 .61ـ النور:  31
 .146، ح 221، ص 1ـ عوايل اللئايل: ج 39
 .33311، ح 91، ص 11ـ وسائل الشيعة: ج  14
 .191ـ البقرة:  11
 .1، ب 17192، ح 16، ص 11ـ راجع املستدرك: ج  12
 3، ح 121ص  ،17ـ وسائل الشيعة: ج  13



 الفصل الثاني
 قاعدة جب االسالم

 أدلة القاعدة
 ( اآلية.1ذكر مجع من العلماء اإلستدالل له بقوله سبحانه: )قل لّلذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف()

مة، ذكره اخلاصة والعا)صلى اهلل عليه و أله( ( فهو حديث مشهور عن رسول اهلل 2أما )اإلسالم جيّب ما قبله()
وقد ظفرت بزهاء ثالثني حديثًا يشمل ما ذكرناه، والغالب هبذا الّلفظ ويف بعضها: )َهَدم اإلسالم ما كان 

 ( فاحلديث متواتر عند العامة واخلاصة وقد عمال به يف خمتلف األبواب.3قبله()
دخلون يف اإلسالم وإىل واملسلمني على ذلك، بالنسبة إىل الذين ي)صلى اهلل عليه و أله( وقد كانت سية الرسول 

اليوم، فال كالم يف السند، وإَّنا يف الداللة، وهي مطلقة تشمل كّل شيء إاّل ما علم خروجه كالعقود وااليقاعات 
حيث إن احلديث منصرف عنها، ال ألهنا ثابتة يف اإلسالم ويف الكفر واحلديث يدل على هدم ما هو يف اإلسالم 

ألشياء أيضًا ثابتة فيهما ومع ذلك هدمها اإلسالم كالصالة والصيام واحلج فقط، وإاّل نوقض بأن كثيًا من ا
 والزكاة والديات، وغيها كثي.

بل ملا عرف من اإلنصراف، فكل أثر للفعل ال يبقى بعد اإلسالم وكذلك كل أثر للرتك، فإذا كان قد حّج وصاد 
وال حج عليه يف القابل كمن جامع يف احلج حيث  أو أتى بسائر احملّرمات حىت يف دينه مث أسلم فال كّفارة عليه

 عليه احلج يف القابل، وكذلك إذا صام يف دينه وأفطر مبا يوجب القضاء والكّفارة.
وهكذا لو ترك الصيام أو الصالة أو احلج الواجب عليه يف دينه، مث أسلم فليس عليه شيء بسبب تلك الرتوك، 

 والكّفارة.مع أن املسلم لو تركها كان عليه القضاء 
وال فرق يف ذلك بني أن يكون الفعل املذكور أو الرتك موجباً لألثر يف اإلسالم وحده أو يف الكفر وحده أو فيهما 

 معاً ـ على ما عرفت ـ إلطالق الدليل.
اً أّما املعامالت ـ أي العقود واإليقاعات ـ فال يشملها الدليل ومنها: الديون والقروض وما أشبه، فإذا اشرتى شيئ

أو باع شيئًا أو تزّوج امرأة أو طّلقها أو أعتق عبده أو استملكه أو غصب دارًا أو حنوها فاحلكم باق كما كان، 
فاملعاملة ثابتة والقروض صحيحة واملرأة زوجته واملطّلقة بائنة والعبد حّر، وملكه للعبد باق كما كان إاّل إذا استثىن  

أحراٌر إذا التحقوا باملسلمني فالتحق العبد مث أسلم سّيده فإنه ال يرجع كما إذا قال حاكم املسلمني: أن عبيدهم 
يف فتح الطائف، وكذلك حال داره وعقاره وأثاثه فهي له بعد )صلى اهلل عليه و أله( إليه كما فعله الرسول 

 اإلسالم كما كانت له من قبل.
مل يأمرهم )صلى اهلل عليه و أله( النيب  وال طهارة عليه بعد اإلسالم وإن كان أجنب أو حاضت حال الكفر، إذ

 بالغسل، ولذا مل يرد يف نٍص األمر به إطالقاً مع كثرة اإلبتالء هبا )فلو كان لبان(.
 وكذلك املسلمون عندما كانوا يفتحون البالد ويسلم الكّفار على أيديهم مل يكونوا يأمروهنم بذلك.



إليها ذُكر أنه أسلم مث قفز يف )صلى اهلل عليه و أله( ل اهلل نعم يف قصة إسالم بعض أهل املدينة قبل هجرة رسو 
 بئر ليغتسل، لكن يف سنده وداللته إشكال.

وكذلك حال الطهارة اخلبثية فلم يرد نص بوجوب تطهي داره وأثاثه وما يتعّلق به مع أهنم كانوا يستعملون 
 النجاسات وال يتورمعون عن البول وحنوه، ولو كان لبان.

 ناس نقول: اإلسالم يف قّوة تطهيه ليس أقل من تطهي البئر بالنزح وحنوه.ولإلستي
نعم إذا كانت عني النجاسة باقية كالعذرة وحنوها على بدنه أو لباسه احتاج إىل التطهي ألنه ليس من مصاديق 

 )عّما قبله(.
ا باع من اخلمر واخلنزير أو اُجرة وكذلك احلكم بالنسبة إىل أمواله، من املعامالت الباطلة قبل اإلسالم، كثمن م

 الزانية أو الرشوة والقمار وبيع الصليب وآلة الّلهو، إىل غي ذلك، كّل ذلك لإلطالق والسية.
 النكاح السابق

أّما نكاحه السابق فهو صحيح وال حيتاج إىل اإلعادة وإن كانت الصيغة ليست كما يف اإلسالم، واخلارج من هذا 
)صلى اهلل عليه و كثر من أربع، فهذا مقطوع به كما هو مورد النص أيضًا حيث أمر النيب ما لو كانت زوجاته أ

 بإمساك أربع وإطالق الزائد.أله( 
والزائد الذي اُطلق إن كانت غي مدخولة، هلا حق الزواج فوراً، وإن كانت مدخولة وهي مسلمة احتاج األمر إىل 

بدينها أو قانوهنا، ولو اختلف دينها مع قانوهنا عملت مبا اعتادوا انقضاء العّدة، وإن كانت غي مسلمة التزمت 
عليه من اتباع الدين أو القانون ـ كما هو احلال يف الغرب اآلن حيث يعملون بالقانون ـ ألن املستظهر من دليل 

 اإللزام ذلك.
سلم الزواج هبا ألّن قانون نعم إذا أرادت أن تتزّوج باملسلم وقانوهنا أو دينها أصعب من حكم اإلسالم كان للم

 اإللزام ال يقّيد املسلم كما أنه قانوهنا الواقعي أيضاً حيث إن الكفار مكّلفون بالفروع.
كما أنه خيرج من ذلك: احملّرمات القطعية من البنات واألّمهات والعّمات واخلاالت وغيهّن من احملّرمات 

قة بني األب وبنته اّليت زوجته أو الولد واُخته، إىل غي ذلك، بالنسب، فإذا أسلم اجملوسي أو اجملوسية حصلت الفر 
 وكذلك اجلمع بني األم والبنت، وااُلختني.

أّما حمّرمات الرضاع، وأخت املوطوء واُّمه فاّلذي نستظهره أنه ال جيب مفارقتهّن، إلطالق دليل )اجلّب(، وال نّص 
عن ذلك مع وقوع هذه احملّرمات بني الكّفار  ى اهلل عليه و أله( )صلوال إمجاع وال قطع باإلستثناء، بل مل ينه النيب 

 كثياً.
كما أنه مل تدل السية على النهي بل لعّل السية بالعكس حيث مل يُعهد من املتشّرعة أن يأمروا الزوجني باملفارقة 

 بعد إسالمهما بسبب رضاع سابق أو وطي لألخ وحنوه.
بغيه فال إشكال يف أهنا ال ترجع، فال يقال: إّن اإلسالم يهدم الطالق السابق وإذا طلمق الكافر وتزّوجت املرأة 

 حىت ينهدم النكاح املبين عليه وترجع إىل الزوج األول، بل الالزم أن يكون كذلك ما إذا مل تتزّوج.



 وإذا طّلق اجملوسي األم أو البنت وتزّوج باألخرى مث أسلم مل يؤمر باملفارقة، لإلطالق.
ب مفارقة اخلليل الذي يلوطه وكان بالعقد الرمسي، كما كان متعارفًا قدميًا وجديدًا يف الغرب من تزويج نعم جي

 الرجلني أحدمها لآلخر.
وإذا طّلق الكافر ثالث طلقات مثاًل مث أسلم مل حيتج إىل احملّلل يف رجوعه إليها بعقد جديد، بل وكذا لو طلق 

 تسع مرّات.
)أنه جاء رجل إىل عمر )عليه السالم(: إطالق دليل اجلّب: ما رواه يف البحار عن علي  ويدّل عليه باإلضافة إىل

بن اخلطّاب فقال: إين طلقت امرأيت يف الشرك تطليقة ويف اإلسالم تطليقتني فما ترى؟ فسكت عمر فقال 
قّص عليه  فقال:)عليه السالم( الرجل: ما تقول؟ قال: كما أنت حىت جييء علي بن أيب طالب، فجاء علي 

 (.1هدم اإلسالم ما كان قبله، هي عندك على واحدة())عليه السالم(: قّصتك، فقّص عليه القّصة، فقال علي 
والتوارث يكون كالسابق من اإلعطاء أو عدم اإلعطاء أو الزيادة أو النقيصة، فإذا أعطوا من ال يستحق أو أعطوا 

مل يؤخذوا حبكم اإلسالم، وإَّنا يكون احلكم فقط يف من يستحق زائدًا أو ناقصًا عن حّقه إىل غي ذلك 
 املستقبل.

)صلى اهلل وكذلك إذا خالفوا دينهم يف أخذ الزائد ضريبة فال عليهم اإلرجاع كما يف قّصة عدي بن حامت مع النيب 
 حيث مل يأمره بإرجاع ما أخذ زائداً.عليه و أله( 

 إذا أسلم ولد الزنا
م ـ وإن كان من الزنا يف دينهم وديننا ـ مل يكن له حكم ولد الزنا يف اإلمامة والقضاء والظاهر أن ولد الزنا إذا أسل

)عليه السالم( الوالية البن زياد فإن ابن عّباس وإن كان والّه إاّل أّن علياً )عليه السالم( وغيمها، ولذا أعطى علي 
( والعمدة 1لكالم يف ذلك يف كتاب )التقليد()قّرره كما يفهم من كتابه إليه يف هنج البالغة، وقد ذكرنا تفصيل ا

 إطالق دليل اجلّب فتأّمل.
والكافرة إذا أسلمت وهي يف عدة زوجها، هدم اإلســالم العدة فيحق هلا الزواج فوراً، الّلهّم إاّل أن يقال يف مورد 

ى الدم وإن كان يف املسألة اختالط املياه ـ قطعًا أو احتمااًل ـ إنه ال حيق للزوج اجلديد الدخول هبا إىل أن تر 
إشكال من جهة اسرتقاقهن، ومن جهة جب اإلسالم، ومن جهة أن اإلسالم ال حيرتم نطفة الكافر كما ال حيرتم 

 نطفة الزاين فيحق للرجل التزّوج بالزانية ـ على كراهة ـ ويدخل هبا ولو بعد ساعة من زناها.
وبنتاً، أو بنته وأمه يف اجملوسي، أو فوق األربع، كان أوالده  كما أن الكافر إذا أسلم وقد أحبل أختني، أو أّماً 

أوالد حالل، ألن لكل قوم نكاح، الّلهم إاّل إذا كان زنا يف دينه ويف اإلسالم، الّلهّم إاّل أن يقال: ان حديث 
 ( يشمله أيضاً فالولـــد حالل.6اجلب)

 م حكم لكل الناس وإن كان يف دينه ولد زنا.أما إذا كان يف دين اإلسالم حالالً فال إشكال ألن اإلسال



والظاهر أن اجلب يشمل نذوره وأميانه وإن كانت موافقة لإلسالم ودينه، فال يلزم عليه الوفاء، أّما إذا كان اإلسالم 
ال يقر مثل ذلك النذر كنذر قتل ولده فال إشكال ال من جهة اجلب فقط بل من جهة أن املسلم ال حيق له أن 

 رم.يفعل احمل
)صلى اهلل عليه و أّما قتلى احلرب بني املسلمني والكافرين إذا أسلموا فال إشكال يف اجلّب وكان ذلك سية النيب 

 أيضاً، وكذلك اجلرح وهدر األموال وهتك األعراض.أله( 
 مال نعم، إذا كانت األموال موجودة مل يشمله اجلب ألنه ليس )مما سبق( بل حاضر اآلن وهو مال فالن فرضاً ال

 (.7املسلم اجلديد، ولذا ورد يف باب اجلهاد أن اإلمام يرد أموال الناس )ألن الغصب كله مردود()
ولو أسلم فراراً عن احلّد فاملشهور حّد لرواية خاصة، لكنه حمل تأّمل أيضًا ـ إذا مل يكن إمجاع وحنوه ـ إذ ال شك 

بسبب ارتكاهبم للمحّرمات، ومع ذلك مل يُقم الرسول أن مجاعة من الكفار أسلموا خوفاً وقد وجب عليهم احلّد 
( كما يف أهل مكة، وهذا هو 1عليهم احلّد، بل قال هلم: )اإلسالم جيب عّما قبله())صلى اهلل عليه و أله( 

فعل ذلك لقانون )األهم واملهّم( كما مل يعاقب الفارّين من )صلى اهلل عليه و أله( العمدة إاّل إذا قيل أن الرسول 
 زحف وحنوهم.ال

ولعّل من املؤيدات ما رواه العامة: ان املغية وفد مع مجاعة من بين مالك على املقوقس ملك مصر فلما رجعوا 
فلم يقبله )صلى اهلل عليه و أله( قتلهم املغية يف الطريق وفّر إىل املدينة مسلمًا وعرض مخس أمواهلم على النيب 

يف غدر( فخاف املغية على نفسه، وهجمت عليه اهلواجس واألفكار )ال خي )صلى اهلل عليه و أله(: وقال 
 )اإلسالم جيّب ما قبله(.)صلى اهلل عليه و أله(: فقال 

 وعلى هذا فال حّد وال تعزير وال قصاص وال سجن على ما سبق اإلسالم.
 املرتد إذا رجع

ال يشمله حديث اجلب، واستدالهلم واملشهور بني الفقهاء أن املرتّد إذا رجع ال ينطبق عليه حكم الكافر ف
باإلنصراف يف حديث اجلب، لكّنا نرى اإلطالق خصوصًا بعد مثل قوله سبحانه: )إن الذين آمنوا مث كفروا مث 

 ( اآلية مضافاً إىل املالك لوضوح أن اجلب تشويق وامتنان، ومثله آت يف الراجع عن اإلرتداد.9آمنوا مث كفروا()
كفر إذا أسلم، كما ال فرق بني أقسام اإلسالم من التشّيع واخلالف والنفاق، ألن الرسول مّث ال فرق بني أقسام ال
 كان يقبل إسالم املنافقني ويعاملهم يف الظاهر معاملة املؤمنني.)صلى اهلل عليه و أله(  

جيّب ولو شّك يف أنه فعل ما فعل أو ترك ما ترك يف حال إسالمه حىت جيب عليه التدارك أو حال كفره حىت 
فالظاهر اجلب، دون األعمال والرتوك ذات اآلثار املشروطة باإلسالم، ومع الشك يف الشرط يشك يف املشروط،  

 كما إذا مل يعلم أنه ترك الصالة يف حال جنونه أو صباوته أو عقله أو بلوغه.
يبعد العدم إلطالق وإذا كان مسلمًا وترك الصالة مثاًل مث ارتّد مث أسلم فهل يقضي صالته حال إسالمه؟ ال 

اجلب، الّلهّم إاّل أن يقال بإنصرافه إىل الرتوك حال الكفر، وهكذا بالنسبة إىل سائر األعمال والرتوك، لكن األول 
 غي بعيد وإن كان األحوط القضاء.



 اجلّب عزمية أو رخصة؟
ون حيث ال تشريع لقضائهما وهل اجلب عزمية فال تشريع يف القضاء والكّفارة وما أشبه ـ حاله حال الطفل واجملن

 الصالة والصيام وما أشبه ـ أو رخصة؟
الظاهر: األول، ألن املستفاد من أحاديثه ـ عرفًا ـ اإلمتنان، فال تشريع كعدم التشريع للصيام وإمتام الصالة حال 

 السفر.
نا من األرض فقد روى علي بن إبراهيم القمي يف تفسي قوله تعاىل: )وقالوا لنن نُؤمن لك حىّت تفجر ل

( اآلية: أهنا نزلت فـــي عبد اهلل بن أيب اُمّية أخي أم سلمة )رضي اهلل عنها(، وذلك أنه قال هذا 14ينبوعاً()
إىل فتح مكة )صلى اهلل عليه و أله( مبّكة قبل اهلجرة، فلّما خرج رسول اهلل )صلى اهلل عليه و أله( لرسول اهلل 

فلم يرد عليه السالم وأعرض عنه ومل )صلى اهلل عليه و أله( على رسول اهلل  استقبله عبد اهلل بن أيب أمية فسّلم
فدخـــل عليها وقال: يا أخيت إن رسول )صلى اهلل عليه و أله( جيبه بشيء، وكانت أخته أم سلمة مع رسول اهلل 

 قبل إسالم اجلميع وردم عليم إسالمي.)صلى اهلل عليه و أله( اهلل 
على أم سلمة قالت: بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل سعد بك مجيع )صلى اهلل عليه و أله( فلّما دخل رسول اهلل 

 الناس إالّ أخي من بني قريش والعرب، رددَت إسالمه وقبلت الناس كّلهم؟
فقال: يا أم سلمة إن أخاك كّذبين تكذيباً مل يكّذبين أحد من الناس، هو الذي قال يل: لن نؤمن لك حىت تفجر 

 رض ـ اآليات ـ.لنا من األ
)صلى اهلل عليه و قالت أم سلمة: بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل ألـــم تقل إن اإلسالم جيــــب ما كان قبله؟ قال 

 (.11نعم، فقبل رسول اهلل إسالمه)أله(: 
م أو وال خيفى: أن الرّد وأمثاله يف هذه القضية وحنوها يراد به بيان عظم الذنب ال الرد حقيقة فقد يصب الكال

 العمل ألجل املعىن املطابقي وقد يصبان ألجل املعىن االلتزامي، مثل: )طويل النجاد( و )كثي الرماد(.
)صلى اهلل عليه و وورد يف حديث هبار الذي سّبب قتل زينب وبنتها عند هجرهتم من مكة إىل املدينة، أن النيب 

)اإلسالم جيب ما )صلى اهلل عليه و أله(: ر الكعبة وقال قبل إسالمه بعد أن أهدر دمه ولو كان متعلقاً بأستاأله( 
 قبله(.

ويف حديث الطرباين: )اإلسالم جيب ما قبله، واهلجرة جتب ما قبلها( واملراد: آن الباقي الذي بقاؤه معصية إذا 
 هاجر حمَُِيتن خطيئته.

 (.12ملعاصي والذنوب()ويف جممع البحرين: )اإلسالم جيب ما قبله والتوبة جتب ما قبلها من الكفر وا
 اإلشارة إليه.)عليه السالم( وقد تقدم يف حديث ابن هالل عن الرضا 

مل يأخذ األموال لكنه قبل إسالمه وقال: )اإلسالم جيب )صلى اهلل عليه و أله( ويف حديث إسالم املغية أن النيب 
 ما قبله(.



سبة إىل مثل الصالة والصيام، وإاّل فمثل حّد الزنا مث إن ما ذكرناه من احتمايل الرخصة أو العزمية إَّنا هو بالن
والّلواط ال شك أنه عزمية، كما أن مثل أكل أموال الناس بالباطل ـ كما فعله عدي حال مسيحيته ـ فالشك أنه 

 رخصة، إذ من الواضح أنه جيوز له إعطاء الناس أمواهلم اليت أكلها أما األموال املوجودة فقد عرفت وجوب الرّد.
  
 .31ـ األنفال:  1
 .111، ح 11، ص 2ـ عوايل اللئايل: ج  2
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 ، وفيه: )التوبة جتّب ما قبلها(.16، ب 13746، ح 129، ص 12ـ املستدرك: ج  12
 
 
 
 



 قاعدة القرعة
 أدلة القاعدة

كما ال خيفى على من راجع الوسائل واملستدرك باب احلكم بالقرعة يف القضايا وهذه القاعدة متواترة سندًا ـ  
 املشكلة يف كتاب القضاء وباب حترمي البهيمة املوطوءة، ويف غيمها، ويف البحار وغيه متفّرقاً ـ.

 كما أن عليها اإلمجاع القطعي قوالً وعماًل.
( حيث إن اهلل سبحانه مل يرده فإنه  1ن من املدحضني()وقبلها يدل عليها الكتاب يف قوله سبحانه: )فساهم فكا

 حيث قال: )فساهم(.)عليه السالم( كان عمل أهل السفينة ال عمل النيب )ع(، وحيتمل أن يكون عمل النيب 
 وعلى أّي حال ففيه دليل على كال اإلحتمالني.

يّا النيّب، وقد ذكرنا يف )األصول( أّن ( وكان من مجلتهم زكر 2وقال تعاىل: )إذ يلقون أقالمهم أيّهم يكفل مرمي()
وفعلهم وتقريرهم حّجة إاّل إذا ُعلم النسخ، وهذا ليس من اإلستثناء، باإلضافة إىل )عليه السالم( قول األنبياء 
 للقّصتني.)عليه السالم( تقرير األئمة 

 أيضاً أقرع يف كشف ذلك النّمام.)عليه السالم( كما ورد أن موسى 
عقل: أنه طريق العقالء يف كشف املوضوع إذا مل يكن بّد منها، يف غي مثل األمور املالية اليت ويدل عليه من ال

تقسم، لقاعدة العدل، أو قاعدة املهاياة، كما إذا كان هناك حمّل جتاري صغي وال نعلم أنه أليهما وال ميكن البيع 
 ـ مثاًل ـ.وال اإلجيار وال الرتاضي على أن ينفرد كل واحد منهما به شهراً 

 مورد القرعة
وحيث إن موارد قاعدة القرعة هي املوضوعات ال األحكام، فهي قرينة على إنصراف اإلطالقات إليها فال جتري 
يف األحكام، باإلضافة إىل إمكان استفادة ذلك من بعض القرائن الواردة يف بعض الروايات حيث إهنا تدّل على 

 ة أنه ليس شيء إاّل يف أحدمها بنحو الكلية أو اجلزئية.عدم املشكل يف الكتاب والسّنة، بضميم
إذا ورد أمر ما نزل به كتاب وال )عليه السالم( )كان علي )عليه السالم(: فعن عبد الرمحن القصي عن أيب جعفر 

 وهي املعضالت(.)عليه السالم(: سّنة قال: رجم )أي: اقرع( فأصاب، قال أبو جعفر 
 (.3أّن يف آخرها: وتلك )املعضالت() ويف رواية أخرى مثلها، إالّ 

 وبذلك يظهر أهنا ليست يف الشبهة البدوية أيضاً حيث إن األدلة الشرعية تشمل الشبهة البدوية فليست مبعضلة.
وهبذه القرينة وما ذكرناه ـ باإلضافة إىل اإلمجاع القويل والعملي من الفقهاء ـ ختّص القرعة مبا ذكرناه، من غي فرق 

 كون املورد من املخاصمات أو غيها، لإلطالق ولروايات خاصة.بني أن ي
أنه قال: )ليس من قوم تنازعوا مّث فومضوا أمرهم إىل اهلل إاّل )صلى اهلل عليه و أله( فمن األول: ما عن رسول اهلل 

 (.1خرج سهم احملق()
 ( بدل تنازعوا.1وا()حنوه، إالّ أنّه قال: )تقارع)عليه السالم( ويف رواية أيب بصي عن الباقر 



أنه سئل عن رجل نظر إىل راع نزا على شاة قال: )عليه السالم( ومن الثاين: ما رواه حممد بن عيسى عن الرجل 
)إن عرفها ذحبها وأحرقها وإن مل يعرفها قّسمها نصفني أبدًا حىت يقع السهم هبا فتذبح وحترق وقد جنت 

 (.6سائرها()
 إن علم بذلك بعد ذحبها وكذلك إذا ذبح البعض وبقي البعض حيث يقرع بينها.أقول: وال يبعد جريان اإلحراق 

والظاهر أّن فائدة احلرق هي شّدة التنفي والرتهيب وإاّل فالظاهر أن احليوان مل يتلّوث باجلراثيم اليت توجب 
 األمراض كما يف مّيت الفارة حيث توجد يف ميتها جرثومة الطاعون بكثرة ـ على ما ذكروا ـ.

 وال يبعد جريان ذلك يف غي الشاة من احليوانات احملّللة حىت الطيور، لفهم املناط.
نعم ال جيري يف غي املأكول كالكلب، وال يف الدابّة الواطئة كما تفعله بعض النساء املنحرفات يف الغرب حيث 

 تنزو الدابّة عليها.
 ل جتري الرباءة، كما ذكروا يف باب العلم اإلمجايل.أما إذا كان البعض خارج حمل اإلبتالء فال يشمله الدليل ب

(، 7كما أن الشارع إذا جعل طريقاً فال جمال للقرعة، كما يف زوج وزان، حيث إن )الولد للفراش وللعاهر احلجر()
 وإَّنا جتري فيما إذا كان كّلهم زناة، أو كلهم وطأوا شبهة، أو الزوج واملشتبه.

 دة الكلية:ويدل عليه، باإلضافة إىل القاع
)عليه السالم( علّياً )صلى اهلل عليه و أله( قال: )بعث رسول اهلل )عليه السالم( ما رواه الشيخ بإسناده إىل الباقر 

إىل اليمن فقال له ـ حني َقِدم ـ: حّدثين بأعجب ما ورد عليك! فقال: يا رسول اهلل أتاين قوم قد تبايعوا جارية 
دت غالمًا واحتّجوا كّلهم يدعيه، فأسهمت بينهم فجعلته لّلذي خرج سهمه فوطؤوها مجيعًا يف طهر واحد فول

ليس من قوم تنازعوا مّث فّوضوا أمرهم إىل اهلل عّز وجّل )صلى اهلل عليه و أله(: وضّمنته نصيبهم، فقال رسول اهلل 
 (.1إالّ خرج سهم احملق()

ة سببًا ألن يكون احلق ملن خرجت بامسه ال أهنا أقول: والظاهر أّن خروج سهم احملق من باب أن اهلل جعل القرع
تطابق الواقع أبداً، فكما أن قاعدة الطهارة واحللية وما أشبه حكم ثانوي ال أهنا تطابق ـ دائمًا ـ احلكم األويل  
كذلك حال القرعة لكنها ليست توجب املوضوع، ولذا لو انكشف اخلالف عمل بالواقع كما يف القاعدتني 

 أيضاً.
فى أن الواطي إَّنا يضمن الواحد فقط الذي خرجت القرعة بامسه، ألّن الشارع عنّي ذلك هبا كما إذا عنّي وال خي

 بالشاهد.
نعم لو مل ترد القرعة كان الالزم ضمان الكّل كما إذا جّنس ماء الناس حيث علم إمجااًل بأنه أحدمها، فإن املنّجس 

( فإن املمنوع شرعاً  9)يهريقهما ويتيّمم())عليه السالم(: ل يضمن كليهما بعد أمر الشارع باإلجتناب، وقد قا
 ( وحنوه.14كاملمنوع عقاًل فيشمله دليل )الضرر()

 نعم إذا أمكنت اإلستفادة مبا هو أقل من القيمة الواقعية كان الضمان بقدر اإلتالف ال بقدر الكّل.



الشيء ويسلمه الباقي، كما إذا عمد إىل  لكنا ذكرنا يف بعض مباحث )الفقه(: ان للمالك أن يضمن املتلف كلّ 
الرّز الذي أعّد لضيوفه فألقى فيه جناسة بعد طبخه، مبا يفيد يف أكل الدواّب بنصف القيمة، فللمالك أن يقول 

 أعطين قيمة الكل واستعمله أنت حيث شئت.
ره( يف سفينة البحار مجلة من مّث إّن موارد القرعة يف الروايات وكلمات الفقهاء متعّددة، وقد ذكر القمي )قدس س

 مواردها الواردة يف الروايات، وال يهّمنا التعرض هلا.
 كيفّية القرعة

وكيفّية القرعة ليست خاصة بل هي كّلما صدقت عليه: من العبارة والكتابة يف األوراق وغي ذلك، ألن املوضوع 
 حة املقّدسة.موكول إىل العرف، وقد كان بعض الفقهاء يراها حىت مبرتفعات األضر 

وإذا كان يف أحد اجلانبني استصحاب مل يكن موردها، ألنه ليس من عناوين الروايات حينئذ اليت هي: املشكل 
 واملعضل وامللتبس واجملهول واملشتبه.

ولو كان إنسان عاملًا حبقيقة أمر، واحلاكم جيهلها، فالتجأ إىل القرعة، فخرجت على خالف علم ذلك اإلنسان  
يف سعة من اإللتزام بذلك احلكم، ألن احلكم ـ املستند إىل القرعة ـ ال يغّي الواقع وليس له موضوعية   كان العامل

 كما هو احلال يف سائر موارد احلكم إالّ فيما إذا غّي احلكم الواقعي كما ورد يف أن )اليمني تذهب باحلّق(.
ا لدى بعض فأقرع يف الواسع مل يكن ملزماً وكذلك احلال إذا كانت مورد الشبهة عند احلاكم أعّم من مورده

بالنسبة إىل غي الضيق عنده، مثاًل: املوطوء عنده منحصر بني مخسة البيض وعند احلاكم يف سّتة ألن السادس 
 من مصاديق الكربى اليت ذكرناها.

إذا ترّدد الزوج بني زيد  والقرعة وإن كانت يف املوضوعات يف مورد العلم اإلمجايل، إاّل أنه يستبعد كوهنا يف مثل ما
وعمرو أو الزوجة بني أحد األختني وذلك ألن األمثلة الواردة يف الروايات ختتلف عن هذه املوارد، فاإلحتمال قوّي 

 باإلنصراف عنها إىل غيها.
و ولو خرج بعض األطراف عن حمل اإلبتالء مل يستبعد بقاء القرعة، كما إذا ضاعت إحدى الشاتني املشتبه هبما أ

 حنوه، وذلك إلطالق األدلة.
والقرعة حامسة حىت بالنسبة إلىاللوازم، فلو أقرع وخرجت الشاة املوطوءة، كانت جنسة أيضًا ألنّه الظاهر من 

)عليه األدلة، إاّل إذا كان نّص أو إمجاع على اخلالف كما يف مورد الواطئني يف الرواية املتقدمة حيث قال 
 (.11)وضمنته نصيبهم()السالم(: 

 املشكل
وال فرق يف )املشكل( بني كونه عندنا أو يف الواقع أو ال يكون له واقع، كمن تزّوج إحداهّن أو طّلقها إذا قلنا 

 بصّحة ذلك فرضاً، حيث ال واقع فإنه يقرع إلخراج إحدامها.
ل: يقرع بينهم )يف رجل قال :أول مملوك أملكه فهو ُحّر فورث ثالثة؟ قا)عليه السالم( ويف رواية عن الصادق 

 (.12فمن أصابته القرعة أعتق)



إلخراج أيّهما من الولد أو اإلبل مل يكن إاّل أمرًا ظاهرياً، فليس )عليه السالم( وال خيفى أن اقرتاع عبد املطلب 
حيث كانت من أجل إلغاء عادة )عليه السالم( من املشتبه يف شيء، وذلك ألن قصته كقّصة إبراهيم وإمساعيل 

بح األوالد، لكن إلغاء األمر أخرج هبذه الصورة املقبولة عند جمتمعهم، فالنذر من عبد املطلب أيضاً  جاهلية بذ
كما يف األحاديث، ومل يكن من )عليه السالم(  كان من أوصياء عيسى )عليه السالم(  كان مقدمة لذلك، فإنه 

 اجلاهلية يف شيء، وهذا ما نستظهره وإن أمكن أن يكون له خمرج آخر.
لتزام باللوازم أيضًا هو مقتضى األصل، إاّل إذا ورد نّص أو إمجاع على اخلالف كما تقّدم يف حديث علي واإل

 يف اليمن فيمن وطؤوا جارية.)عليه السالم( 
فقال له أبو )عليه السالم( وكما ورد يف مورد احلّر والعبد فعن املختار قال: )دخل أبو حنيفة على أيب عبد اهلل 

ما تقول يف بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان أحدمها حّر واآلخر مملوك لصاحبه ه السالم(: )عليعبد اهلل 
)عليه فلم يعرف احلّر من العبد؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ويعتق نصف هذا. فقال أبو عبد اهلل 

 (.13ل موىل هلذا)ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو احلّر ويعتق هذا فيجعالسالم(: 
باليمن يف قوم اهندمت عليهم دار هلم )عليه السالم( قال: قضى أمي املؤمنني )عليه السالم( ويف رواية أخرى عنه 

بينهما فخرج السهم على أحدمها )عليه السالم( فبقي صبيان أحدمها مملوك واآلخر حّر فأسهم أمي املؤمنني 
 (.11فجعل املال له وأعتق اآلخر)

احلّر من العبد بإحداث ثقبني يف )عليه السالم( ذا ظهر بغي القرعة مل حيتج إىل العتق كما استكشف اإلمام نعم إ
 حائط املسجد، يف قّصة مذكورة.

 هل حتتاج القرعة إىل عمل الفقهاء؟
طلقًا لزم واملشهور بني الفقهاء أن القرعة حتتاج إىل عمل الفقهاء، إما لضعف رواياهتا، أو ألنه لو ُعمل هبا م

 تأسيس فقه جديد.
وكالمها حمّل تأّمل، إذ قد عرفت تواتر الروايات هبا ولو إمجااًل، وال يُعرف ملاذا يلزم تأسيس فقه جديد، فإنه إذا 

 عمل هبا ـ يف غي املوارد اليت فيها نص أو إمجاع على غيها ـ ال يلزم احملذور.
 يت مل يعمل هبا من قبلهم كما ال خيفى على من راجع كتبهم.ولذا نرى الفقهاء يعملون هبا حىت يف املوارد ال

قال احملّقق )قدس سره( يف )الشرائع( يف كتاب القضاء: )ولو كانت ـ أي العني املتنازع عليها ـ يف يد ثالث، قضي 
 (.بأرجح البّينتني عدالة، فإن تساويا قضي ألكثرمها شهوداً، ومع التساوي عدداً وعدالة يقرع بينهما، اخل

إذا أتاه )عليه السالم( )قال: كان علي )عليه السالم(: ويف خرب عبد الرمحن بن أيب عبد اهلل عن أيب عبد اهلل 
 ( اخل.11رجالن خيتصمان بشهود عدهلم سواء وعددهم، أقرع بينهم...()

دابة إىل علي  يقول: ان رجلني اختصما يف)عليه السالم( ويف خرب عبد اهلل بن سنان قال: )مسعت أبا عبد اهلل 
فزعم كل واحد منهما أهنا نتجت عنده على مذوده، وأقام كل واحد منهما البّينة سواء يف العدد )عليه السالم( 

 (.16فأقرع بينهما(،اخل)



يف دابة ـ إىل أن قال ـ: وأقام كل واحد منهما )عليه السالم( ويف موثقة مساعة قال: )إن رجلني اختصما إىل علي 
 (.17العدد فأقرع بينهما، اخل()بّينة سواء يف 

أيضًا يف البينتني خيتلفان يف الشيء )عليه السالم( قال يف اجلواهر: وأصرح من ذلك املرسل عن أمي املؤمنني 
 الواحد يدعيه الرجالن: إنه يقرع بينهما فيه إذا اعتدلت بّينة كّل واحد منهما.

 االستخارة
تفّأل )عليه السالم( ملتعارفة سواء بالقرآن احلكيم كما ورد أن احلسني وال خيفى أن من أقسام القرعة االستخارة ا

 بالقرآن جمليئه إىل العراق فخرجت سورة التوحيد، ولذا قال ابن عّباس: إن هذه السورة عالمة على قتله.
 أو بالرقاع كما يف ذات الرقاع.

احلّجة )عجل اهلل تعاىل فرجه(،إىل غي  أو بالسبحة كما دّل على ذلك ما ذكره اجلواهر من نسبتها إىل اإلمام
 ذلك.

وال خيفى أن هذه االستخارة خيتلف معناها عن طلب اخلي من اهلل يف ما يريد اإلنسان العمل به، واليت فيها 
روايات متواترة ألن الثانية طلب اخلي فقط واألوىل االستشارة للعمل فعاًل أو تركاً، وهي ـ باإلضافة إىل الشرعية ـ 

ية حيث إن املرّدد يف األمر ال يُقدم يف فعله أو تركه جبّد حلالة الرتّدد، أما إذا ظهرت اخلية على أحدمها كان عقل
 جاداً يف مفاده، واجلّدية يف األمر من أسباب النجاح.

ه يف وهبذا تبنيم أهنا ليست من )االستقسام باألزالم( اليت كانت يف اجلاهلية وهي نوع قمار، وحمّرمة، وتفصيل
 التفاسي.
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 الفصل الثالث
 

 قاعدة نفي السبيل
 أدلة القاعدة

 (.1قوله سبحانه: )لن جيعل اهلل للكافرين على املؤمنني سبياًل()وهي قاعدة دّل عليها الكتاب ب
 والُسنمة: حيث رأينا أن الكافر ال يرث املسلم وال حيجبه إىل غي ذلك.

)اإلســـالم يعلو وال يُعلى عليه والكّفار مبنزلة املوتى )صلى اهلل عليه و أله(: فقد روى الصدوق يف الفقـــيه عن النيب 
 (.2 يورثون()ال حيجبون وال

وقالت الصّديقة الطاهرة عليها السالم: )أهل مّلتني ال يتوارثان( واملراد: أن الكافر ال يرث املسلم وإالّ ففي اإلرث 
يؤخذ مبا التزموا به، ولذا ترث زوجة اجملوسي ـ وهي بنته أو أّمه أو أخته أو ما أشبه ـ مياثني، وكذلك الزوج عن 

 زوجته إىل غي ذلك.
ملعلوم أن اآلية والرواية يف مقام التشريع ال التكوين، لوضوح أن الكفار أحيانًا يغلبون املسلمني ويعلون ومن ا

( وكما قال تعاىل: )إن ميسسكم قرح فقد مّس القوم قرح مثله 3عليهم علّوًا ماّديًا كما )عال فرعون يف األرض()
 ( إىل غي ذلك.1أذلّة() ( وقال تعاىل: )وأنتم1وتلك األيّام نداوهلا بني الناس()

رجل: يا أمي املؤمنني أرأيت قول اهلل: )ولن جيعل اهلل للكافرين على )عليه السالم( أما رواية الطربي: قال لعلي 
)فاهلل حيكم بينهم يوم القيامة، )عليه السالم(: ( وهم يقاتلوننا فيظهرون ويقتلون؟ قال له علي 6املؤمنني سبياًل()

 افرين على املؤمنني سبيالً يوم القيامة( فهو :ولن جيعل اهلل للك
 أواًل: ضعيف السند.

وثانياً: ـ على فرض صّحة احلديث ـ فهو بيان مصداق، ألنه إما تشريع أو تكوين يف الدنيا، أو حّجة يف اآلخرة أو 
الغض عن ضعف ـ بعد )عليه السالم( حّجة يف الدنيا، وحيث خرج التكوين قطعًا بقي الثالثة ااُلخر، فاإلمام 

 السند ـ كان يف مقام رّد املتصّور أنه بالتكوين وكفى ذكره مصداقاً من املصاديق.
فاملراد: أّما أن اإلسالم يعلو تشريعًا وحجة وآخرة، وأما تكوينًا يف الدنيا فال، إاّل أن يراد باآلية والرواية تكويناً 

 (.7ث قال سبحانه: )لُيظِهرَه على الّدين كّله()أيضاً يف زمان املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف( حي
واإلمجاع القطعي قواًل وعماًل: فإن الفقهاء ـ باإلضافة إىل دعواهم القاعدة مستدّلني باإلمجاع ـ عملوا هبا يف موارد  

لى كثية من الفقه من غي خالف، بل بعضهم تعّدى إىل التكوين فقالوا: بأنّه ال يسمح للكافر بأن يعلو بيته ع
 بيت املسلم، إىل غي ذلك فتأّمل.



والعقل: فإن رفعة اإلسالم وعزّه وشرفه متنع من تشريع حكم جيعل املسلم أذّل من الكافر أو مساوياً له، فال يبقى 
( وبذلك ظهر أن آية 1إاّل كونه أرفع، قال سبحانه: )وهلل العزّة ولرسوله وللمؤمنني ولكّن املنافقني ال يعلمون()

 (.14( ال تنايف هذه اآلية بل قال سبحانه: )حىت يُعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون()9لّة())وأنتم أذ
( و )إخوان 11ال يقال: فكيف جعل اهلل سبحانه الكّفار أخوة لألنبياء كما قال: )وإىل عاد أخاهم هوداً()

 ( إىل غيمها.12لوط()
 (؟13يف اخللق() )إما أخ لك يف الدين أو نظي لك)عليه السالم(: وكيف قال 

ألنه يقال: )صاغر( مبعىن أصغر، ألنه من مادته، فإن احملكوم صاغر أمام احلاكم، وإاّل مل يقصد بذلك إهانة 
)عليه واحلسني )عليه السالم( (، وأعطى علي 11)لكّل كبد حّرى أجر())عليه السالم(: الكّفار، ولذا قال 

 املاء ملن جاء لقتله، إىل غي ذلك.السالم( 
لى هذا فهذه القاعدة مقدمة على العمومات واملطلقات مثل: )يوصيكم اهلل يف أوالدكم للذّكر مثُل حّظ وع

()  ( إىل غي ذلك.16(، )وال يغتب بعضكم بعضاً()11األنثـَيَـنين
 موارد القاعدة

 مث إن موارد هذه القاعدة ـ حسب ما ذكرها الفقهاء ـ كثية، وحنن نكتفي ببعضها بإجياز إملاعاً :
 فإن الكافر إذا التقط طفل املسلم أو جمنونه ال يقّر يده عليهما، ألنه من السبيل والعلّو.

كما أنه ال حّق يف القصاص له على املسلم، فلو قتل املسلم مسلماً عمداً وكان للمقتول ولد كافر أو حنوه مل حيّق 
 الذي هو ويّل القاصر، ومثل القتل اجلروح. له القصاص، وإَّنا هو حق وارثه املسلم إن كان وإالّ فاحلاكم الشرعي

 وكذلك ال حيّق له أن يكون جاّلد احلاكم على املسلمني، وإن جاز كونه جاّلده على الكافرين.
كما ال حيق للرجل الكافر أن يبقى زوجًا للمسلمة فإذا كانان كافَرينن وأسلمت ومل يسلم الزوج يف العّدة انفسخ 

 ذكر يف كتاب )النكاح(.النكاح، على التفصيل الذي 
 وال يصح له أن يكون مصدقاً، ألنه نوع تّسلط على أرباب الزكاة، ويصح كونه آخذ اجلزية من الكّفار.

وعدم ثبوت حّق الشفعة إذا كان املشرتي مسلمًا ولو كان البائع كافراً، ألنه يستلزم حّقه يف انتزاع ملك املشرتي 
 املسلم من يده قهراً عليه.

 ه أن ال يكون له حّق التقاص من املسلم، نعم للحاكم أن يقتّص من املسلم ويعطيه للكافر.وهذا الزم
وال يصح أن يكون متولّيًا على أوقاف املسلمني: كاملدارس على أقسامها واملساجد واحلسينّيات واملكتبات 

 واملستوصفات واملستشفيات وما أشبه ذلك، ألنه سبيل على املسلمني.
 متولّياً على هذه املؤّسسات من الكافرين وعليهم، وهكذا حال مدارس األطفال وحنوها.نعم يصّح كونه 

( يف الوضع والتكليف 17وإذا كان مجيعهم كفارًا فأسلموا وبقي على كفره خرج عن يده، لظهور إطالق اآلية)
 معاً، من غي فرق بني أن يكون الواقف مسلماً أو كافراً بل وإن كان هو بنفسه الواقف.

 وكذلك حال جعله ناظراً على أمثال هذه املؤّسسات وإن مل تكن موقوفة.



أما كونه متاجرًا أو حنوه على البنوك وطبيبًا وحماميًا للكافر على الكافر أو للمسلم على الكافر فال بأس به ألنه 
 ليس سيطرة وسبياًل.

ه أو ما أشبه ألنه سبيل عرفاً، أما أن يكون وال يبعد أن يكون من املمنوع كونه شرطيًا ولو ُشرطي املرور أو حنو 
 حماسب القاضي وحنوه فال بأس ألنه ليس بسبيل عرفاً وليس علّواً على املسلم.

وال يتوّقف صّحة نذر الولد على إذن أبيه الكافر بناًء على توّقف صحة نذر الولد املسلم على إذن أبيه، أما إذا 
ه فال يبعد أن يكون لألب الكافر ذلك ألنه ليس بسبيل بل هو مثل حق قلنا: بأن النذر ال يتوقف وإَّنا له فكّ 

 الكافر يف اخليار إذا أشرتى من املسلم.
أما إذا كان األب مسلمًا والولد كافرًا فهل يتمّكن من فّك نذره؟ اإلطالق يقتضي ذلك إاّل إذا كان من دين 

 الكافر العدم، لقاعدة اإللزام.
ألوالد الصغار واجملانني املسلمني ألنه سبيل، وإذا مات املسلم وله ولد كافر أو قريب وال يصح جعله قّيمًا على ا

 آخر ممّا كان له والية جتهيزه فال والية هنا ألنه من السبيل.
 كما ال يصح أن يكون إمام احلاج.

ل احلاضر حمل مث قد ذكر الفقهاء: مسألة العبد املسلم حتت سلطة الكافر بتفصيل، لكن حيث ال يكون يف احلا
 اإلبتالء نكتفي من البحث مبا ذكرناه.

 املراد باملسلم
واملراد باملسلم األعم حىّت من املنافق ـ على ما تقّدم ـ وذلك ألن اإلميان كما يعرف من إطالقاته يف اآليات 

 واألخبار يقال :
نات على هند، وكان يعاشر بعض آية املؤم)صلى اهلل عليه و أله( على وجه العموم الشامل هلم، ولذا قرأ النيب 

 نسائه املنافقات، إىل غي ذلك.
وعلى وجه اخلصوص يف قبال النفاق الشامل للخالف أيضاً، ولذا تصح ذبائحهم وجيوز نكاح نسائهم، إىل غي 

 ذلك.
 وعلى وجه األخص يف قبال اخلالف يف مثل أدلة الشهادة والقضاء ومرجع التقليد واإلمامة وحنوها.

قال: مسعته يقول: )اإلميان ما استقّر يف القلب وأفضى به إىل )عليه السالم( لكايف عن محران عن الباقر روي يف ا
اهلل عّز وجّل وصدقه العمل بالطاعة هلل والتسليم ألمره، واإلسالم ما ظهر من قول أو فعل وهو الذي عليه مجاعة 

اريث، وجاز النكاح، واجتمعوا على الصالة والزكاة املسلمني من الفرق كلها، وبه ُحقنت الدماء وعليه جرت املو 
والصوم واحلج، فخرجوا بذلك من الكفر واضيفوا إىل اإلميان ـ إىل أن قال ـ: فهل للمؤمن فضل على املسلم يف 

 ( احلديث.11شيء من الفضائل واألحكام وغي ذلك؟ فقال: ال مها جيريان يف ذلك جمرى واحد()



أو ما )عليه السالم( صلحي واإلنتهازي أي أسلم ليتزّوج بنتًا أو يدخل حرم األئمة نعم اإلسالم الكيدي أو امل
أشبه ذلك ممّا ال يستعد بالعمل بشيء من اإلسالم فليس بإسالم، إذ املنافق أيضًا كان مستعدًا لتطبيق اإلسالم 

 على نفسه كما أشار إليه اإلمام )ع(.
 فروع

 ليس من السلطة حىت يكون ممنوعاً يف الكافر على املسلم.وال خيفى أن السائق والطّيار واملالح 
 املاء لليهودي.)عليه السالم( كما ال مينع األجي للكافر ولذا امتحى علي 

 وكذلك ليس منه ما لو استأجر الكافر املسلم لتعليمه لغًة أو صنعة، حيث إن املسلم األعلى ال الكافر.
 ى من راجع املفّصالت.ولكن فيه للفقهاء أقوال، كما ال خيفى عل

 وكذلك حال رهن املسلم داره مثالً للكافر، إذ ليس هو من العلّو والسبيل عرفاً.
)صلى اهلل وهكذا لو اشرتى املسلم من الكافر يف ذّمته فال يقال: إنه سبيل على ذّمة املسلم، ولذا اقرتض الرسول 

 صّحة احلديث ـ.( ـ بناءاً على 19من اليهودي ورهن عنده درعه)عليه و أله( 
 (.24وكون الكافر مضيفاً للمسلم ليس من السبيل والعلّو، ولذا ذهبت الزهراء عليها السالم إىل عرس اليهود)

 وكذلك حال استئجار املسلم هلم لبناء دار أو ما أشبه.
 متنع من ذلك.ال يصّح، ألن جناستهم ـ على املشهور ـ )عليه السالم( نعم استئجارهم لبناء املسجد وحرم األئمة 

 وهكذا مينع تولّيهم رئاسة بيت املال ألنه يستلزم األمر والنهي والتقريب والتبعيد وهو سلطة.
وال دليل على عدم حقهم يف اللباس احلسن أو املركوب كذلك، أو بناء دارهم أرفع من دار املسلمني وما أشبه 

 يني من أشباه ذلك خال عن الدليل.ذلك، ألنه ليس من السبيل عرفاً، فما كان يفعله بعض العثمان
 ال يقال: أن عدم السبيل يستلزم التفرقة بني الناس، أليس من األفضل عدم التفرقة كما فعله الغرب؟

ألنه يقال: إن التفرقة عند الغرب أسوء، فرتاهم يفرّقون بني األسود واألبيض، مع العلم أهنما من بلد واحد، ولغة 
ن أسوء ألن التفرقة املذكورة ـ عندنا ـ حبّجة ودليل وهي األدلة العقلية القائمة على واحدة، ودين واحد، وإَّنا كا

أصول الدين، باإلضافة إىل أهنا توجب جلب املنحرف عقيدة إىل االستقامة بينما التفرقة الغربية توجب املزيد من 
 البغضاء والشحناء واحلقد، فال دليل هلم إطالقاً.
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 قاعدة اإللزام

 أدلة القاعدة
وهي قاعدة مشهورة، دّل عليها النّص واإلمجاع، بل رمبا العقل أيضاً: حيث إن مقتضى عدم الزام الناس باإلسالم 

 يالزم تقريرهم على أحكامهم.
الكافر ـ ولو غي الكتايب ـ بني اجلزية واإلسالم والقتال، وانه ليس خاصاً  وقد ذكرنا يف )الفقه( إن اإلسالم خيّي 

 بل وسية املسلمني إىل اليوم.)عليه السالم( والوصي )صلى اهلل عليه و أله( بالكتايب كما دّلت عليه سية النيب 
 (.1بل يدّل عليه أيضاً قوله سبحانه: )لكم دينكم()

 (.2وقوله: )لسَت عليهم مبسيطر()
 (.3وقوله: )وما أنت عليهم جبّبار()

 (.1وقوله: )ال إكراه يف الدين()
َبل منه() ( فعدم القبول عند اهلل ليس معناه أنه جيرب على تركه 1أما قوله تعاىل: )ومن يبنَتغ غَي اإلسالم ديناً فلن يـُقن

 حىت يقع التدافع بينه وبني هذه اآليات.
(، و )إنا 6على حكم أهل الكتاب بكتاهبم: )وليحكم أهل اإلجنبيل()ورمبا استدل له بالكتاب أيضاً: ما دل 

 (.7أنزلنا التوراة()
، واحلكم بالنسبة إىل النيب وأحكامه غي املنسوخة.  لكن الظاهر أن املراد ما كان عندهم من الكتابـَنين الصحيَحنين

 والروايات يف ذلك حبّد التواتر :
قال: )قلت له: رجل ترك ابنته وأخته ألبيه وأمه؟ قال: املال كّله لسالم( )عليه افعن ابن حمرز عن أيب عبد اهلل 

البنته وليس لألخت من األب واألم شيء، فقلت: أنّا قد احتجنا إىل هذا والرجل املّيت من هؤالء الناس وأخته 
ال: مؤمنة عارفة؟ قال: فخذ هلا النصف، خذوا منهم ما يأخذون منكم يف سنتهم وقضائهم وأحكامهم، ق

فذكرت ذلك لزرارة فقال: ان على ما جاء به ابن حمرز لنورًا خذهم حبّقك يف أحكامهم وسّنتهم كما يأخذون 
 (.1منكم فيه()

قال: )قلت له: امرأة طلقت على غي السّنة؟ فقال: )عليه السالم( ورواية عبد الرمحن البصري عن أيب عبد اهلل 
 (.9يتزّوج هذه املرأة ال ترتك بغي الزوج()

عن املطّلقة على غي السّنة أيتزّوجها الرجل؟ فقال: )عليه السالم( ورواية علي بن محزة: )إنه سأل عن أيب احلسن 
 (.14ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزّوجوهّن فال بأس بذلك()

نعم، فقلت له: أليس تعلم  ورواية ابن مساعة: )انه سُئل عن املرأة طّلقت على غي السّنة ـ إىل أن ـ أتزّوجها؟ فقال:
أن علي بن حنظلة روى إياكم واملطّلقات ثالثًا على غي السّنة فإهّنن ذوات أزواج؟ فقال: يا بين رواية علي بن 



انه قال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم )عليه السالم( أيب محزة أوسع على الناس، روى عن أيب احلسن 
 (.11وتزّوجوهن فال بأس بذلك()

أّن يل ابن أخ زّوجته ابنيت وهو يشرب الشراب )عليه السالم(: رواية ابن طاووس: )قال: قلت أليب احلسن الرضا و 
إن كان من إخوانك فال شيء عليه، وإن كان من هؤالء فابنها منه )عليه السالم(: ويكثر ذكر الطالق؟ فقال 

انه قال: إيّاكم واملطّلقات ثالثًا يف ليه السالم( )عفإنه عىن الفراق، قال: قلت: أليس قد روي عن أيب عبد اهلل 
 (.12جملس فإهّنن ذوات األزواج؟ فقال: ذلك من إخوانكم ال من هؤالء انه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم()

عن تزويج املطّلقات ثالثاً؟ فقال يل: ان )عليه السالم( ورواية العلوي عن أبيه قال: )سألت أبا احلسن الرضا 
 (.13الثالث ال حيّل لغيكم وطالقهم حيّل لكم ألنكم ال ترون الثالث شيئاً وهم يوجبوها() طالقكم

عن مّيت ترك أمه وإخوة وأخوات فقّسم هؤالء مياثه فأعطوا )عليه السالم( رواية ابن بزيع قال: )سألت الرضا 
ه فأحببُت أن أسألك هل جيوز األم السدس وأعطوا اإلخوة واألخوات ما بقي فمات األخوات فأصابين من مياث

بلى، فقلت: ان أم املّيت فيما )عليه السالم(: يل أن آخذ ما أصابين من مياثها على هذه القسمة أم ال؟ فقال 
 (.11بلغين قد دخلت يف هذا األمر أعين الدين، فسكت قلياًل، مث قال: خذه()

عن األحكام؟ قال: جتوز على كل ذوي دين ما  قال: )سألته)عليه السالم( ورواية حممد بن مسلم عن أيب جعفر 
 (.11يستحّلون()

عن امرأة طّلقت على غي السّنة ما )عليه السالم( ورواية عبد الرمحن بن أيب عبد اهلل قلت: )سألت أبا عبد اهلل 
 (.16تقول يف تزوجيها؟ قال: تزّوج وال ترتك()

عّدة مث أمسك عنها حىت انقضت عّدهتا هل يصلح يل ورواية ابن سنان قال: )سألته عن رجل طّلق امرأته لغي 
 (.17أن أتزّوجها؟ قال: نعم ال ترتك املرأة بغي زوج()

قال: )قلت له: امرأة طّلقت على غي السّنة؟ فقال: تتزّوج هذه )عليه السالم( ورواية البصري، عن أيب عبد اهلل 
 (.11املرأة ال ترتك بغي الزوج()

انه )عليه السالم(: فزبره وهناه فقال له )عليه السالم( ّن رجاًل سّب جموسيًا حبضرة الصادق ورواية الغوايل: )روي أ
 (.19تزّوج بأّمه، فقال: أما علمَت أّن ذلك عندهم النكاح؟)

)انه قال: ال ينبغي وال يصلح للمسلم أن يقذف يهوديًا وال نصرانياً )عليه السالم(: ورواية الدعائم عن الصادق 
 (.24اً مبا مل يطلع عليه منه وقال: ان أيسر ما يف هذا أن يكون كاذباً()وال جموسي

)أنه قال لبعض أصحابه: ما فعل غرميك؟ قال: ذاك ابن الفاعلة، فنظر إليه أبو عبد اهلل )عليه السالم(: وعنه 
و ليس ذلك من أ)عليه السالم(: نظرًا شديداً، فقال: جعلُت فداك انه جموسي أمه أخته!، قال )عليه السالم( 
 (.21دينهم نكاحاً()

 (.22قال: كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه())عليه السالم( ورواية الغوايل: )ان الصادق 
 هذه هي اليت وجدناها يف الكتب األربعة والوسائل واملستدرك، وكفى هبا تواتراً.



 مشولية القاعدة
، وللكّفار كتابّياً أو غي كتايّب، ملا ذُِكر فيها من التعاليل، وهذه القاعدة شاملة للمخالفني سواء منهم املنافق وغيه

 (.23)جتوز على كل ذوي دين ما يستحّلون())عليه السالم(: مثل قوله 
 (.21)انه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم())عليه السالم(: وقوله 
 (.21)ألنكم ال ترون الثالث شيئاً وهم يوجبوهنا())عليه السالم(: وقوله 
 ( إىل غي ذلك.26)تتزّوج هذه املرأة ال ترتك بغي الزوج())عليه السالم(: وقوله 

وال فرق يف الكافر بني من له قانون ومن له دين مساوّي بزعمه، إذ القانون أيضًا دين، أترى ان قوله سبحانه: 
 ( اآلية.21ورة )ال أعبد()( ال يشمل عّباد البقر والنار وأمثاهلما؟! حيث يف أول الس27)لكم دينكم ويل دين()

كما أنه لو كان جلماعة دين وقانون فإنه يؤخذ باألغلب عندهم، مثاًل: يف الغرب ـ حالّيًا ـ القانون هو األغلب، 
)دع ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل( ولذا )عليه السالم(: بل هو أيضًا دينهم السماوي ملا رووه من قول املسيح 

 نلزمهم بقانوهنم.
يف اإللزام بني نفعهم وضررهم، لإلطالق، ولذا حكم الفقهاء للمجوسي بإرثني، مع أنه يف نفعه ال يف وال فرق 

 ضرره.
وممّا تقّدم يعلم عدم الفرق بني أقسام الكّفار واملخالفني معنا، أو مع بعضهم املّتفق، أو مع بعضهم املختلف، 

موا إلينا اخرتنا ما نرى من هذا املذهب أو ذلك املذهب، مثاًل: احلنفي واحلنبلي أو اليهودي والنصراين، فإذا حتاك
 أو هذا الدين وذلك الدين.

نعم بني املسلم مطلقًا والكافر مطلقًا يُقّدم املسلم، كما أن بني املؤالف واملخالف يقّدم املؤالف، األول لعلّو 
 اإلسالم، والثاين ألن احلق معنا.

قّلدين يكون الفيصل رأي املرجوع إليه من القاضي اجملتهد، سواء وافق نعم يف مورد اخلالف بني اجملتهدين أو امل
 أحدمها أو خالفهما، إلطالق دليل القضاء.

ولذا قال يف اجلواهر: )لو ترافع مقّلدة جمتهد يرى الصّحة عند جمتهد يرى البطالن، َحكم عليهم مبقتضى مذهبه، 
 فعة(.وليس له إلزامهم مبا وقع منهم من التقليد قبل املرا

أقول: لكن ال يبعد اختيار اجملتهد املرتافع إليه، فيما إذا مل يعلم خبطأ اجملتهدين أن حيكم حسب رأيه أو حسب 
رأي أيّهما شاء، وكذلك له احلكم حسب رأي املرتافعني إذا كانا من تقليد واحد أو تقليد مشابه يف احلكم، 

ومنهما أو منهما ومنه، عند القاضي ألن املفروض أهنم وكالء وذلك ألنه قامت احلّجة على كل اآلراء الثالثة منه 
 الذي أمر بالرجوع إليهم.)عليه السالم( اإلمام 

وعلى ما عرفت ـ من اإلطالق يف التعاليل وحنوه ـ فليس اإللزام خاصًا باألبواب الثالثة: النكاح والطالق واإلرث، 
 االيقاعات وحنوها ـ . بل يشمل سائر أبواب العبادات واملعامالت ـ األعم من



)عليه السالم(: إنه إن جاءه من يرى رأيهم أتاه مبا يرون، وقد قال علي )عليه السالم(: ويؤيده: ما ذكره اإلمام 
 ( احلديث.29)حلكمُت بني أهل التوارة()

عاً())عليه السالم(: ومنه قوله   ( وإالّ فهو ال يستقيم على مذهب اإلمامية.34)صار ُُثنها تسن
هذا من التقّية، وإن صّحت يف موردها أيضاً، عمومًا وخصوصاً، كما رواه علي بن حممد ـ على ما يف  وليس

)عليه التهذيب ـ قال: )سألته هل نأخذ يف أحكام املخالفني ما يأخذون مّنا يف أحكامهم أم ال؟ فكتب 
 (.31راة هلم()جيوز لكم ذلك إن شاء اهلل إن كان مذهبكم فيه التقّية منهم واملداالسالم(: 

وعلى هذا يصح اإللزام يف البيع والشراء والشركة والشفعة ـ إذا كان يرى الشفعة وال نراها فنأخذه بالشفعة ـ 
 واملضاربة واملزارعة واملساقاة والوصّية والرهن والوقف واهلبة وإحياء املوات واحليازة وغيها.

 اإللزام رخصة ال عزمية
ـ مطلقاً ـ بل رخصة فإذا رأى أّن احليازة ال تكون إاّل برخصة الدولة ال يلزمنا ذلك، بل  نعم ليس اإللزام عزمية علينا

 لنا احليازة.
كما أنه يلزم أن ال يفوت حمّله، مثاًل: طّلقها ثالثاً باطاًل فإّن لنا أن نزّوجها لكن إذا تزّوجت فات احملّل، فال جمال 

 لنا بزواجها، كما هو واضح.
إلزامها بديننا أو مذهبنا مع بقاء احملل ـ وذلك ألّن الواقع للكل ـ وإاّل فال، مثاًل: طّلقها ثالثاً،  ومنه يعلم انه لنا

 فإّن لنا إرجاعها إىل الزوج حسب مذهبنا الذي يقول بالصّحة فيما إذا مل تتزّوج، وإالّ فقد فات موضع اإلرجاع.
 مشهورة. ولذا ارجع العالّمة احللي )قدس سره( زوجة امللك يف قّصة

ولو كان مسلمًا فكفر مل يُلزم بالسابق، بل بدينه الفعلي، فإذا طّلقها الشيعي ثالثًا بالشروط، مّث كفرت الكتابّية 
حّق له أن يزّوجها بغي حمّلل، لقاعدة اإللزام ـ حيث ترى الصّحة يف دينها ـ وال يستصحب، لتبّدل املوضوع بل 

الشامل للكافر األصلي واملرتد، وقد تقّدم اإلشكال يف اإلنصراف ـ يف بعض يشملها قاعدة اإللزام، إلطالق دليله 
 املباحث السابقة ـ.

ولو كانت كافرة ال ترى صّحة زواجها بنا مّث أسلمت، فال إشكال يف صّحة تزوجينا هلا، إلطالق األدلّة، ولذا نرى 
 وإن مل يعتقدا الصّحة يف مذهبهما.صّحة زواج املتعة بالُسّنية، وصّحة زواج السيّن متعًة بالشيعّية، 

مّث إّن هناك بعض ما يقطع بأنه من قانون اإللزام، وبعض ما يقطع بأنه ليس منه، وبعض ما يشك فيه، فالالزم 
 الرجوع إىل القواعد املرتطبة مبوضع الشّك.

ن من املقطوع به ـ ولو مثاًل: الشك يف جريان القاعدة يف النكاح والطالق واإلرث وما أشبه ممّا تقّدم ذكره، لك
لضرورة أو إمجاع أو ارتكاز أو سية ـ أنه ال جيوز لنا شرب احلرام وأكله، وكذا النجس ممّا يعتقدون طهارته وحّليته، 

)عليه وال جيوز لنا الزنا بنسائهم والّلواط بغلماهنم، وإن أباحوا ذلك، حسب ما يف كتبهم املقّدسة، من زنا لوط 
 بزوجة أوريا ـ والعياذ باهلل ـ.)عليه السالم( يمان ببنتيه، وسلالسالم( 

 واألخي جائز يف قانوهنم، وحيث مل يصرّح باحلرمة يف دينهم يرونه حالالً يتعاطونه.



 وكذلك ال جيوز للمسلم نكاح أخته اجملوسية وسائر حمارمه ـ وبالعكس يف املسلمة ـ وإن رأوه حالاًل.
ط وحنوها فهل حيرم علينا ـ لألدلة األولية ـ أم ال ألنه مثل نكاح املطّلقة؟ وأما بالنسبة إىل الرضاع وأخت امللو 

 احتماالن.
 وهكذا ال جيوز ُسحق املسلمة بالكافرة حيث جيوز عندها.

 أما الشفعة بدون شروطنا فالظاهر جواز أخذنا منهم، إلطالق األدلة، فيما إذا مل نقطع على خالفه، كما تقّدم.
دواماً أو متعة بعد مّدة، مثاًل: جيري صيغة العقد يف شهر شعبان على أن حتّل له من شهر  وهل جتوز نكاح امرأة

 رمضان، جلوازه عندهم؟ احتماالن.
وقد قال العالّمة )قدس سره( بشبه ذلك تبعًا لرواية يف املتعة، خصوصًا واهنا اجارة، كما يف اآلية، لكن القول به 

 ، وال حميص عنه.من أشكل املشكالت، بل املشهور املنع
 ومن املقطوع به يف قانون اإللزام لو مل يأت بطواف النساء، ـ رجالً كان أو امرأة ـ فإنه ال حيرم على الزوج اآلخر.

 كما أن موضع الشك أخذ املرأة يف حال عّدهتا، طالقاً أو وفاًة أو فسخاً فيما ال يرون حمذوراً.
 اه، فيستثىن من القاعدة، إالّ أن الكالم يف إطالقه.نعم هناك دليل خاص يف عّدة الوفاة كما ذكرن

 من موارد الشبهة
كما أّن من موارد الشبهة: وطي احلائض منهّن يف احليض والنفاس حيث يرون احللية، أما إذا مل تر القسم يف 

 املتعّدد فال َقسم هلا.
 املّيت قد أوصانا بذلك. وكذلك من موارد الشبهة: جواز إحراق أمواهتم ـ أي من يرون ذلك ـ إذا كان

 وإن كان املستأنس يف وطي احليض العدم رجالً كان املوايل أو امرأة يف قبال الكافر، ويف حرق املّيت اجلواز.
 وهل جيوز أن يتزّوج الكافرة املزّوجة حيث يرون اجلواز؟ احتماالن، واألحوط الرتك.

كانت زوجة له، أو كانت املؤمنة اخلامسة ـ فيما يرى وكذلك ان تكون زوجة ملن اخّتذ أختها الكافرة، أو أمها  
الزوج املسلم أهنما قطعًا ليستا أختني أو أّمًا وبنتاً، أو ان املسلم يعلم بأهّنا الرابعة حيث طّلق الرابعة، لكنها تعلم 

 بطالن الطالق ـ .
 ه استطراداً.ومن املعلوم أن بعض الفروع املذكورة ليس من موارد قاعدة اإللزام، وإَّنا ذكرنا

 كما أن بعض ما ذكرناه يرتبط بكتاب )القضاء( وإَّنا ذكرناه ألن بني املسألتني عموماً من وجه.
وال جيوز تقبيل املسلم األجنبية الكافرة، أو الغالَم الكافر، أو ملسهما بشهوة، أو بدون شهوة يف األجنبية  

 كاملصافحة.
باخّتاذ اخلليل املتعارف واجلائز عندهم، وكذلك ال جيوز له أن كما حيرم على املسلم أن يسمح لزوجته الكافرة 

 يكون خليالً لكافرة ـ متزّوجة أو غي متزّوجة ـ باخلّلة املتعارفة عندهم، من اخللوة والقبلة والّلمس وما أشبه.
 فروع

 وممّا تقّدم اّتضح حكم الفروع اآلتية :



اد فإذا تزّوج رجل منهم بامرأة منهم بدون اشهاد، وراجعونا مثل أّن صّحة النكاح عند العامة تتوّقف على االشه
صّححنا نكاحهم، ألن اإللزام ليس معناه إبطال الواقع، إذ الواقع للكّل، ولذا ال حيّق لنا الزواج منها حىت إذا مل 

 تكن موطوءة بشبهة.
صّحة املتعة سواء كانا وكذلك يصّح نكاح أحدهم للموافقة، أو أحدنا للمخالفة بدون االشهاد، وقد تقّدم 

 خمالفني أو أحدمها خمالفاً.
ومثل ما إذا مَجََع أحد العاَمة بني العَمة واخلالة وبنت األخ واألخت برضامها ـ كما نرى ـ فإن البطالن عندهم ليس 

 معناه بطالن الواقع حىت يصّح لنا إبطال الزواج والتزويج على كّل منهما بقاعدة اإللزام.
ة عندهم على اليائسة والصغية إذا طّلقها الزوج فإنه جيوز لنا الزواج هبما بدون العّدة حيث ال ومثل وجوب العدّ 

 عّدة هلما عندنا، من غي فرق بني أن تتّشيع حال العّدة أو ال.
وكذلك احلال لو تشّيع زوجها فله أن يتزّوج بأختها إذ ال عّدة هلا عند الشيعة، وإن شئت قلت: ال عّدة يف 

. الصور  األربع من السنّـيَـنين والشيعيَـنين واملختلَفنين
نعم لو راجعنا أحد أهل السّنة حق لنا أن حنكم حبكمهم أو حبكمنا، كما هو كذلك يف الكّفار، ومثل ما إذا 
طلق السين زوجته بدون الشهود، أو طّلق إصبعها مثاًل، حيث يقع الطالق على مجيعها، فإن راجَعَنا إخرتنا اقرار 

 ـ كما هو مذهبه ـ أو الفتوى له حسب مذهبنا حىت إذا بقيا على مذهبهما. الطالق
وإذا طلق الزوج زوجته بإكراه ـ كما هو صحيح عند احلنفّية ـ جاز لنا أن ننكحها، لقاعدة اإللزام، وجاز لنا 

 الفتوى له بعدم وقوع الطالق، ألنه الواقع الثابت على اجلميع.
ن دون حضور شاهدين صّح الطالق على مذهبه، فإن أراد الزواج بأختها ـ فيما ال ولو طّلق أحد العاّمة زوجته م

 عّدة للمطّلقة ـ جاز لنا تزوجيها به، ألنه ال يكون مجعاً بني األختني، كما جيوز لنا نكاح تلك املطّلقة.
ه وحيث يصح احللف بالطالق عندهم، فلو حلف وطلقت زوجته عندهم جاز للشيعي نكاحها، أو تزوجي

 بأختها.
 وكذلك حال طالق املرأة بالكتابة، فيجوز للشيعي زواجها، ألن الكتابة طالق صحيح عندهم.

ولو تغّي القانون عندهم، بأن اشرتطوا الشاهدين يف الطالق ـ كما هو احلال يف بعض حماكمهم ـ وطّلق بدون 
زواجها، ألنه صار طريقه ودان بذلك، الشاهدين فإن كان قد اعرتف بذلك القانون مل يصح طالقه وال يصّح لنا 

والدينّية عبارة عن الطريقة، ألهنا تسبب اجلزاء بعالقة السبب واملسّبب، وإن مل يدن بالقانون كان على طريقته 
 السابقة يف صّحة الطالق.

ولو كانت املرأة الشيعية زوجة لرجل سين، فمات جاز هلا أخذ اإلرث من األرض، ألهنم يرون ذلك، وكذلك 
 بالنسبة إىل أخذ العصبة مما ليس يف مذهبنا وهو جار يف مذهبهم، على فروعها املتعّددة.

وحيث ال يثبت خيار الغنب للمغبون يف مذهب الشافعي، فلو كان املغبون من الشافعية حق للغابن الشيعي أن ال 
 يقبل فسخه، على قاعدة اإللزام.



ه إذا تغّي دينه من الكفر إىل اإلسالم، أو بالعكس، أو نعم ال يصح فرض مذهب على أهل مذهب آخر، كما أن
من مذهب إىل مذهب، فمقتضى القاعدة أن يكون حمكوماً بأحكام دينه أو مذهبه اجلديد إاّل إذا قام دليل على 

 اإلستثناء.
 وفروع املسألة كثية جداً، اكتفينا منها هبذا القدر، واهلل سبحانه العامل العاصم.
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 الفصل الرابع

 قاعدة نفي العسر والحرج
 أدلة القاعدة

 ذكرها الفقهاء يف )األصول( و )الفقه(. وهي قاعدة مشهورة
 وتدّل عليه األدلة األربعة :

 (.1فمن الكتاب: قوله سبحانه: )ما جعل عليكم يف الدين من َحرَج()
 (.2وقوله تعاىل: )ما يُريُد اهلل ليجعل عليكم من حرج()

ر()  (.3وقوله سبحانه: )يُريد اهلل بكم الُيسر وال يُريد بكم الُعسن
( 1( وقوله تعاىل: )ال يكّلف اهلل نفسًا إال ما آتاها()1حانه: )ال يُكّلف اهلل نفسًا إال ُوسعها()أما قوله سب

فدالالهتما مبنية على أن املراد بـ )الوسع( و )ما آتى( العرفية ال الدقّية، إذ لو كان املراد الدقّية لكان مثل قولك: 
لبلغاء، فالالزم أن يراد هبما أيضًا ما ذكر يف اآليات ال يكلف اهلل إاّل املمكن، وهو خارج عن نطاق كالم ا

 السابقة.
 ومن اإلمجاع: تواتره يف كلماهتم، حيث اإلمجاع العملي والقويل، إالّ أنه ظاهر االستناد ال حمتمله فقط.

التكليف  ومن العقل: قبح أن يوقع احلكيم عبيده يف احلرج إاّل ألمر أهّم، واإلستثناء قليل، وإَّنا الكالم يف جعل
مطلقًا كذلك، ولذا إذا رأينا سيدًا أوقع عبده يف املشّقة سألناه عن السبب، وال نكتفي جبوابه إاّل إذا ذكر األمر 

 األهّم.
واجلهاد والصوم يف الصيف وما أشبه من اإلستثناء العقلي أيضاً، باإلضافة إىل الشرع، واألول لالستقالل 

لتصحيح بدناً، فإذا مل يأمر املوىل عبده هبما، لكان حماًل للتساؤل، ولذا يفعلهما والسيادة، والثاين للتذكي نفساً وا
 العقالء.

عثرت )عليه السالم(: ومن السنة: متواتر الروايات مثل ما عن عبد األعلى موىل آل سامل قال: قلت أليب عبد اهلل 
يعرف هذا وأشباهه من  سالم(: )عليه الفانقطع ظفري فجعلت على أصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال 

 (.6كتاب اهلل عّز وجل، قال اهلل عّز وجل: )ما جعل عليكم يف الدين من حرج()
 إىل غيها من الروايات املذكورة يف )الوسائل( و )املستدرك( وغيمها.

 معىن العسر واحلرج
 أحدمها عن اآلخر مشل كٌل اآلخر.والعسر واحلرج إذا ذكرا معاً، كان األول بَدنَياً والثاين نفسياً، وإن أفرد 

 فالفتاة يف بيت أبيها إذا إحتملت وكان غسلها حرجاً شديداً عليها تبّدل حكمها إىل التيّمم.
 وكذلك إذا تزّوجت متعة ـ حيث ال أب هلا أو قلنا بكفاية رضاها، كما هو قول مجع من الفقهاء ـ.



مثااًل له يف الرواية، وعطف عليه أشباهه، )عليه السالم( ام أما احلرج اجلسدي فهو الشّدة البدنية، كما ذكر اإلم
وذلك ال يالزم الضرر كاحلرج، إذ بينهما عموم من وجه، فقد تصاب الفتاة املذكورة باملرض أو العمى ـ مثاًل ـ إذا 

سح على اغتسلت، وقد ال يكون إالّ الشّدة النفسية، كما أن العسر قد يؤدي إىل الضرر، كما إذا مرض بسبب امل
 البشرة، وقد ال يؤدي إىل ذلك.

وعلى هذا فهي عناوين ثالثة ثانوية حاكمة على األدلة األولية، فالقول بالفرق بني احلرج والضرر يف احلكومة غي 
 ظاهر الوجه.

ني ال ( ال يُراد به احملال، إذ ما ليس فيه قدرة على الطرف7ومما تقّدم ظهر أّن قوله سبحانه: )ما ال طاقة لنا به()
يعقل التكليف به فهو مثل أن يقال: ال تكّلفين التناقض، فاملراد به ما هو غاية طاقتنا املمكنة، ومنه قوله تعاىل: 

 (.1)وعلى الذين يطيقونه()
( حىت يقال: إنه إذا  9وال ينايف ما ذكرناه قوله سبحانه: )ال حتمل علينا إصرًا كما محلته على الذين من قـَبنِلنا()

العقل كيف كّلف سبحانه بذلك بعض األمم، إذ هو مما ذكرناه من اإلستثناء، حيث إن التحميل كان خالف 
عليهم كان كاجلهاد علينا لطفًا عقاًل، فإن الصيب إذا مل يؤّدب فهو خالف احلكمة، وتلك األمم كانت يف بداية 

 وغيه.)عليه السالم( املسية احلضارية كما يظهر من إشكاالهتم ملوسى 
ما ورد يف بعض األحاديث من أّن بين إسرائيل كانوا يقرضون حلومهم إذا أصاهبا البول، فاملراد به القرص ألهنم  أما 

كانوا يف مصر وابتلوا مبرض )البلهارزيا( مما ال يدفع جرثومته إاّل بالقرص الشديد، ويف العرف يطلق القرض على 
 القرص.

فوع أن يكون وضعيًا أو تكليفيًا إذا مل نـَُقل بأن الوضع ليس أكثر وحيث إن األدلة مطلقة فال فرق يف احلكم املر 
 من التكليف انتزاعاً كما ذكره الشيخ )قدس سره( وغيه.

 األحكام ميسورة
ويظهر من اآليات والروايات ان األحكام ليست معسورة فقط، وإَّنا ميسورة أيضًا كما قال سبحانه: )يُريُد اهلل 

َر وال يريد بك َر()بكم الُيسن ( أي أن الــمنفي ليس العسر فقط، بل فوقه: إرادة اليسر لوضوح أن بينهما 14م الُعسن
 (.11)بُِعثنُت باحلنيفية السمحة السهلة())صلى اهلل عليه و أله(: واسطة، ولذا ورد عنه 

 وعلى هذا فاألحكام اجملعولة من الشارع كلها سهلة يسية.
 (.12ن شيعتنا يف أوسع مما بني ذه وذه وأشار إىل السماء واألرض()ا)عليه السالم(: ويف رواية عن اإلمام 

 واملراد :
يف صحيحة البزنطي: )إن اخلوارج ضّيقوا على أنفسهم )عليه السالم( إما يف مقابل اخلوارج، حيث ورد عن الباقر 

 اء الضيق.( حيث إهنم كانوا يكّفرون كّل عاص، وهذا أشّد أحن13جبهالتهم، واّن الدين أوسع من ذلك()
 وإما أنه من مفهوم الّلقب، حيث إن املسلمني كلهم كذلك.

 وإما أنه يف قبال سائر املذاهب، حيث تكثر فيها األحكام املشّددة فيها مثل: استياك املقعد باحلجر وحنوه.



 ال يقال: ما ذكرمت من رفع الوضع غي تام، ألن احلرج ال يوجب رفع النجاسة أو ما أشبه.
الوضع املوجب للحرج جعل الشارع له املخرج مادام احلرج، مثاًل: حيق للمرأة اليت هي يف حرج من  ألنه يقال:

 (.11زوجها مراجعة احلاكم الشرعي، ويطلقها احلاكم إن مل يرضخ الزوج لـ )إمساك مبعروف أو تسريح بإحسان()
 رتيب آثارها.واجتناب النجاسة مادام حرجاً جيوز استعماهلا، فإذا ارتفع احلرج يلزم ت

 وإذا كان عدم نظر الطبيب إليها لعالجها يوجب احلرج الشديد مثاًل، جاز النظر والّلمس، إىل غيها من األمثلة.
مث احلرج كما هو خمّصص لألحكام األولية كذلك خمّصص مبا هو أهم لقاعدته، كما ان الضرر كذلك، فإذا بلغت 

ال يزول احلرج إاّل باجلماع مع امرأة ذات بعل مل يكن حرجه مبيحًا له، الغريزة اجلنسية ـ يف إنسان ـ حّد احلرج، و 
 ذلك ألن حرمة ذات البعل أهّم من احلرج.

واملشهور بني الفقهاء: انه علة وليست حبكمة، فلو كان كل الناس من احلكم الفالين يف حرج دون زيد مل يرفعه 
 حكمه.

بقوله: )صلى اهلل عليه و أله( ن ال حرج عليه كما أشار إليه نعم قد يرفع الشارع احلكم حكمة، فيتفع حىت عم
 (.11)لو ال أن أشّق على أميّت ألمرهتم بالسواك()

واحلرج كالضرر يف أن خوفه املستقبلي ـ شخصًا أو أحد األشخاص ـ يوجب رفع احلكم، فكما إذا خاف الضرر 
 يف املستقبل ارتفع احلكم.

ًا أو خوفاً، يرتفع احلكم عنهما، كذلك حال خوف احلرج املستقبلي،  وكما إذا علم بضرر أحد شخصني، علم
 كما إذا خاف إن فعل كذا أن يقع يف حرج رافع للحكم يف املستقبل، أو خيف وقوع أحدمها يف مثل ذلك.

  نعم ال معىن الحتمال احلرج احلايل، ألنه نفسي يوجد أوال يوجد،بينما الضرر احلايل حمتمل فهو رافع دون احلرج
 كذلك، ألنه من السالبة بانتفاء املوضوع.

 احلرج البعضي
واحلرج البعضي كالضرر كذلك ال يرفع كلي احلكم بل يقّدر بقدره إالّ إذا علم االرتباط ومل ميكن التدارك، مثاًل إذا  

ذلك من  كان غسل الرأس ـ للمرأة املتمّتع هبا ـ موجبًا للحرج الشديد، دون بقّية اجلسد، ألّن أهلها يكتشفون
الغسل الكامل، دون غسل بعض اجلسد، فإنه وإن كان بعضيًا إاّل أنه يرتفع الغسل ويبدل بالتيّمم إذ مل يشرّع 

 الشارع مثل هذا الغسل.
وكذلك احلكم لو كان ترك اجلماع ـ يف هنار شهر رمضان ـ موجبًا للحرج الشديد، فإنه ال صوم عليه، ال أن له 

 ن الشارع من عدم تشريع صوم كذلك.صوماً بعضياً، ملا ُعِلم م
 وهكذا حال الضرر.

وأما إذا أمكن التدارك، كاحلرج يف الطواف فقط أو الضرر فيه، فإنه حيج ويستنيب، فالقاعدة إهنما يقدران 
 بقدرمها كّماً وكيفاً، إالّ إذا علم من الشارع انه ال يريد الفاقد.



ـ واكتفى الزاين بالدخول )عليه السالم( ّصة املرأة يف عصر اإلمام علي مثاًل: لو اضطّرت املرأة إىل الزنا ـ كما يف ق
قلياًل زماناً أو موضعاً، مل يرفع الضرر احلرمة بالنسبة إىل الزمان األطول وكّل املوضع، لوضوح انه ال حرج وال ضرر 

 بالنسبة إىل الزائد.
ال احلرج، مثاًل: لو علم انه إذا ذهب أحد وكما يرفع الضرر بني اإلثنني شخصًا أو شيئًا أو زمانًا كذلك ح

 الشخصني إىل احلج أخذه اجلائر، ال حج على أّي منهما.
أو إذا علم ـ يف الصالة اجلهرية ـ ان الظامل يسمع، إما جهره يف املغرب أو العشاء، فيلقي عليه القبض، فإنه ال 

 جهر عليه يف كليهما.
 وجب ضرره، فإنه ال صوم عليه يف ِكَليهما.وكذلك إذا علم بأّن صومه يف أحد اليومني ي

 (.16نعم يلزم عليه القضاء هنا دون مثل الصالة لدليل )ال تُعاد()
 احلرج ال يرفع اللوازم

واحلرج ـ كالضرر ـ ال يرفع اللوازم، إاّل إذا كان الدليل دااًل على الرفع، مثاًل: لو اضطر اإلنسان إىل شرب اخلمر أو 
الفم والُغسل، أما إذا اضطّر إىل إخراج الدم يف احلج ـ كاحلجامة مثاًل ـ وفرضنا أن الدليل دّل الزنا كان عليه َغسل 

على الكفارة يف العمد، ال جتب عليه الكّفارة ال ألجل اإلضطرار إىل االحتجام بل ألجل اقتصار دليل الكّفارة 
 على العمد.

ضية ضررًا أو حرجًا ارتفع ذلك الضرر ال سائر األفراد، ومما تقدم ظهر أنه لو كان بعض األفراد الطولية أو العر 
مثاًل: كانت الصالة أول الوقت عليه ضرراً أو حرجاً، أو كانت الصالة يف البيت عليه ضرراً أو حرجاً، فإنه تثبت 

 الصالة يف سائر األزمنة واألمكنة.
 والضرر واحلرج قد يوجب التبديل الكلي، وقد يوجب البعضي.

 احلرج واإلضطرار إىل اإلفطار فإنه يبدل إىل القضاء.فمن األول: ك
ومن الثاين: كمن ال يتمّكن إاّل من إتيان ثالث ركعات فقط من صالة الظهر فإنه يصّليها وجيعل مكان الرابعة 

 التسبيحات األربع.
كم مطلقاً، مثاًل: إذا كان واحلرج كالضرر يف التقدير بَقَدره إاّل إذا قال الشارع أنه بعد رفعه احلكم األويل يرتفع احل

 الضرر يوجب الصالة بنجاسة البدن ال يرفع لزوم طهارة اللباس.
 أما إذا كان الضرر يوجب أكل لقمة يف شهر رمضان مل يكن عليه صوم بعد ذلك.

 التعارض بني احلرج والضرر
ن أحدمها أهّم إىل حد املنع ولو تعارض حرج وضرر ختّي، إذ ال دليل على تقدمي أحدمها على اآلخر، إاّل إذا كا

 عن النقيض.



وكذلك حال العسر مع أّي منهما مثاًل: لو كان يف اغتسال الفتاة احملتلمة ـ أمام أهلها باملاء احلار ـ حرج، وكان 
يف اغتساهلا باملاء البارد يف غرفتها ضرر، إاّل أن احلرج كان خفيفاً والضرر شديداً، اختارت األول، ألنه ليس بقدر 

 فع احلكم، ولو انعكس اختارت الثاين، ولو كان كل منهما يرفع احلكم، تيّممت.ير 
 ولو كان يف جانب حرج ويف ضّده أو نقيضه ضرر اختار األهم، وإاّل ختّي.

ولو كان واجبان طوليان: أحدمها حرجي أو ضرري، ومل يكن أحدمها أهم إىل حد املنع من النقيض، فاملشهور 
 األحوط تقدمي األول.

وقد ُمّثل له يف )األصول( مبا لو اضطر إىل اإلفطار يف اليوم األول من شهر رمضان أو اليوم الثاين، ولألهم مبا لو 
 اضطّر إىل اإلفطار يف اليوم األول أو اإلفطار بقية الشهر كّله.

ال فرق بينهما عند ورمبا يقال: بالتخيي يف اضطرار إفطار أحد اليومني، ألّن كاًل منهما مفّوت ملصلحة ملزمة، ف
 املوىل.

 مث الضرر يتعّدى إذا مل يُرفع إالّ به، كاملريضة تضطر إىل أن يلمسها الطبيب األجنيب، فإنه جيوز للطبيب حينئذ.
وهل احلرج كذلك؟ مقتضى القاعدة: التساوي، لوحدة الدليل، فلو كانت يف حرج نفسي شديد من عدم ملسه 

 جاز له الّلمس أيضاً.
 لضرر ومل يكن كذلك، مل يكن عليه شيء إالّ إذا كان الزم كالقضاء واإلعادة.ولو تصّور ا

 ولو زعم عدمه وكان، وقد جتّرأ يف ترك الواجب أو فعل احلرام مل يكن أكثر من التجّري.
 ولو زعم الضرر وكان حرج أو بالعكس ـ فرضاً ـ أو كذلك بالنسبة إىل أحدمها والعسر، مل يكن عليه إالّ التجّري.

 وعلى ذلك فلو تصّور الضرر ـ مثالً ـ وأفطر، مث ظهر يف النهار عدمه لزم اإلمساك.
ولو تصّور الضرر يف القيام فجلس يف الصالة وظهر يف األثناء عدمه، أمت الصالة قائماً، وال إعادة لدليل )ال 

 (.17تُعاد()
الة باطلة، وعليه الوضوء واإلستيناف، ألنه ولو تصّوره يف الطهارة املائية فتيّمم، ويف األثناء ظهر اخلالف فالص

 صالة بال طهور والزعم ال جيعل اإلنسان متطّهراً فحديث )ال تُعاد( ال يشمله.
 هل جيب التدارك

)عليه وكما جيب على الضار تدارك الضرر فهل جيب على احملرج واملعسر التدارك ـ خصوصًا بعد قول الصادق 
 رش ـ ؟بأنه حىت يف غمز اليد األالسالم( 

اجلواب: ان املالك يف )من أتلف( و )من أضّر(، فإذا كان منّقص املال فعليه الغرامة وإن مل يتلف، لفهم املالك 
 منه، ولدليل )اليد(، واملضر عليه التدارك، واحملرج واملعسر كذلك.

 ويؤيده بل يدل عليه )ال يتوى حق امرء مسلم(.
 و تعّسر عليه؟ال يقال: فما هو قدر املعطى ملن حترّج أ



)صلى اهلل عليه و ( وقد أعطى الرسول 11ألنه يقال: احلكومة حسب قوله سبحانه: )حيكم به ذوا عدل منكم()
 الدية ألجل إخافة خالد بن الوليد عشية بين جذمية، كما يف الرواية.أله( 

أدّق، والبحث والفحص عن لكين مل أجد من الفقهاء من عنون هذه املسألة، وهي حباجة إىل تتّبع أكثر وتعّمق 
 األشباه والنظائر يف الروايات وكلمات الفقهاء.

 وعليه: فإذا كان احلرج والضرر يف جسم كان على الفاعل تدارك كليهما.
كما مل نستبعد كون ذلك أيضًا يف الديات إذا أورثت اضراراً، مثاًل: قطع يد إنسان واحتاج العالج إىل ألفي 

 (.19لدليل الدية، وبقّية األلفني لدليل )ال ضرر()دينار فعليه اخلمسمائة، 
 ال يقال: إن الشارع مل حيّدد إالّ األول.

 ألنه يقال: كان العالج يف السابق بسيطاً ال يكلف شيئاً يذكر، خبالف الوقت احلاضر.
اتاً أو نفياً، كما هذا.. مضافًا إىل اجلمع بني الدليلني حسب القاعدة، لكين مل أجد تعّرضهم ملثل هذه املسألة اثب

مل أجد تعرضهم لضمان الفاعل فيما لو فعل بالولد قهراً باإلضافة إىل حّده، فهو ـ حسب املالك ـ ليس أقل من 
 إزالة البكارة قهراً، حيث احلد واألرش ـ فتأّمل ـ لكنها كالسابقتني مل أجد تعّرضهم له.

 عدم جواز احراج الكافر واعساره
ر كذلك ال جيوز إحراجه أو إعساره إاّل يف مباح الدم واملال، لكن بقدر ما ُعلم من وكما ال جيوز ضرر الكاف

الشرع ال أكثر، مثاًل: ال جيوز التمثيل بالكافر احلريب وال تعذيبه النفسي أو اجلسدي، كتسليط الكلب عليه، أو 
  من احلكومات الباطلة.نشر يده أو رجله باملنشار، أو سائر أقسام التعذيب املتعارف عليها لدى اجملرمني

( فاملباح 21( وقد كّرمه اهلل سبحانه)24ألن اإلنسان مبا هو إنسان )أخ لك يف الدين أو نظي لك يف اخللق()
منه هو القدر املصرّح به يف الشرع أو ما يفهم منه باألوىل فيما إذا كان املالك قطعياً، وما عدا ذلك يعمل به 

 حسب األصل.
احلرج والعسر حاكمة على األدلة األولية ـ بل الثانوية يف اجلملة كالتيمم إذا صار عسرًا أو مث إن أدلة الضرر و 

ضاراً، كما هو كذلك بالنسبة إىل بعض األمراض اجللدية ـ حكومة واقعية يف جانب احملمول، ولذا هي حاكمة 
النهي وإن استلزمه مؤيداً  عليها وإن كان بينهما عموم من وجه، فليس النفي يف )الضرر( و )ال حرج( مبعىن

 باألدلة اأُلخر.
وهذا ما ذكره الشيخ املرتضى )قدس سره(، ال أنه مبعىن النهي كما ذكره شيخ الشريعة رمحه اهلل، وال أنه من قبيل 

 رفع احلكم بلسان رفع املوضوع كما ذهب إليه الكفاية، وقد فّصلنا الكالم يف ذلك يف )األصول(.
فس احلكم ضرريًا أو حرجيًا أو أن ينشأ منه الضرر واحلرج، كما إذا علم ـ على حنو فال فرق بني أن يكون ن

 اإلمجال ـ أن استعماله املاء ضرر إما يف هذا اليوم أو يف غد، فإنه رافع لوجوب الوضوء إىل التيمم.
قلي يف أطراف العلم فإنه ـ بناءاً على قول اآلخوند )قدس سره( ـ ال حكومة ألدلة احلرج وحنوه على االحتياط الع

 اإلمجايل فيما كان موجباً للضرر والعسر واحلرج.



أما بناءًا على ما ارتضيناه فحيث أن الثالثة تنتهي ـ يف النهاية ـ إىل احلكم الشرعي فهي مرفوعة وإن كان 
 االحتياط يف اجلمع بني احملتمالت حبكم العقل.

ط شاملة للشبهة املقرونة بالعلم اإلمجايل، كما تشمل الشبهة بل يقال: انه حبكم الشرع أيضاً، فإن أدلة االحتيا
 البدوية قبل الفحص.

 مث إن الثالثة على قسمني :
ما منع الشارع عنه، كما إذا كان الصوم يوجب فقدان البصر للصائم، أو ما أشبه، وهذا إذا فعله عاملاً كان  - 1

 باطاًل، ألن الشارع منع عنه، والنهي يوجب الفساد.
وما رفعه الشارع امتنانًا مما ظاهره الرخصة، فهو خمّي بني الفعل والرتك، سواء كان ضرراً يف الفعل فله الرتك،  - 2

 أو ضرراً يف الرتك فله الفعل، وقد أفىت بذلك مجع من الفقهاء كما ال خيفى على من راجع شرح العروة وغيه.
ما من هذه اجلهة، فقول بعض الفقهاء بالفرق بينهما غي وحيث إن السياق يف الضرر واحلرج واحٌد فال فرق بينه

 ظاهر الوجه، وكذلك حال العسر.
 ويف الكالم تفصيل أشرنا إىل بعضه يف )األصول( و )الفقه( وبعضه يطلب من مظانه يف املفّصالت.
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 قاعدة الغــُرور

 أدلة القاعدة
 وهي من القواعد املسّلمة بني الفقهاء، وعليها إمجاعهم القويل والعملي، وإن كانت هناك مناقشة ففي الصغريات.

ىل من )املغرور يرجع إ)صلى اهلل عليه و أله(: ويدل عليها: ما رواه صاحب جامع املقاصد )قدس سره( عن النيب 
 غره(.

واستدّل به اجلواهر وغيه، فعدم كوهنا يف كتب احلديث غي ضاّر، إذ كثي من الروايات وجدت يف كتب الفتاوى 
 دوهنا، وذلك يكفي يف الوثاقة اليت هي املعيار يف قبول اخلرب، فإن كون الراوي ثقة ال خصوصية له.

 كتاب )مدينة العلم( للصدوق )قدس سره( مما مل نظفر ومن احملتمل ان احملقق الثاين )قدس سره( وجد احلديث يف
 به.

 ومجلة من الروايات املتفرقة الظاهرة فيها بعد إلغاء اخلصوصية :
)يف أربعة شهدوا على رجل حمصن )عليه السالم( مثل ما رواه ابن حمبوب، عن بعض أصحابه، عن الصادق 

إن قال الرابع: أومهت، ُضرب احلد وأغرم الدية، لسالم(: )عليه ابالزنا، مث رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل؟ قال 
 (.1وإن قال: تعّمدُت قُِتل()

وحيث إن القاصر ال شيء عليه، فاملراد باجلملة األوىل: أنه مل يبال بالشهادة كما هي حقها، وباجلملة الثانية: 
 التعّمد، كما أن القتل له إَّنا يكون مع طلب الورثة حسب موازين القصاص.

قال: يف رجل تزّوج امرأة من ولّيها فوجد هبا عيباً بعد ما دخل هبا؟ )عليه السالم( اية أيب عبيدة عن أيب جعفر ورو 
)إذا دّلس العفالء والربصاء واجملنونة واملفضاة ومن كان هبا زمانة ظاهرة فإهنا تُرّد على )عليه السالم(: قال: فقال 

 (.2ولّيها الذي كان دّلسها...()أهلها من غي طالق، ويأخذ الزوج املهر من 
 (.3ويف رواية: )ويرجع باملهر على من غرّه هبا()

 (.1ويف رواية أخرى: )ألنه دّلسها()
 (.1ويف رواية ـ بالنسبة إىل املهر ـ: )ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زّوجها مل يبنّي()

 ويف رواية: )يرجع به على الذي غرّه(.
 ملهر على من غرّه.ويف رواية: يرجع با

 لكّنهما عن طريق العاّمة مرويتان عن علي )ع(.
 (.6ويف رواية: )وعلى الذي زّوجه قيمة ُثن الولد يؤتيه إىل َمواىل الوليدة كما غّر الرجل وخدعه()

ل واملستدرك إىل غيها من الروايات املتعّددة يف بايب النكاح والشهادة بالباطل وغيمها، كما جيدها املتتّبع يف الوسائ
 والبحار.



 هذا باإلضافة إىل بناء العقالء الذي مل يردعه الشارع يف املتلفات، وأدّلة الضمان مثل )من أتلف( وغيه.
واإلشكال يف ذلك: بأن املفاد ليس اجلزء األخي من العلة فال صغرى، وكون السبب أقوى من املباشر ـ الذي هو 

كربى ـ غي وارد، ألن املعيار هو النسبة وهي حاصلة يف املقام، ولذا   امليزان يف الضمان غي حاصل هنا، فال
يضمن الطبيب إاّل إذا استربأ، نصًا وإمجاعاً، ويضمن حافر البئر فيما لو سقط فيه إنسان أو حنوه، باإلضافة إىل 

 الصغريات السابقة يف الروايات.
ار فيما إذا كان املشرتي عن الفضويل جاهاًل بأن ولذا اختار الشيخ املرتضى )قدس سره( رجوع املغرور إىل الغ

 البائع فضويل وليس مبالك، فتضّرر، وقد جعل التلف مدركاً هلذه القاعدة.
 وكيف كان.. ففي املذكورات كفاية، وإن كان بعضها حمّل تأّمل، إطالقاً أو يف اجلملة.

 املعيار رؤية العرف
لعرف يف النسبة ال اقوائية السبب واملباشر فقط، ولذا مل نستبعد أنه وقد ذكرنا يف بعض املباحث: أن املعيار رؤية ا

لو أعطى سّيارته ملن ال حُيسن القيادة، وهو يعرف ذلك، فاصطدمت بإنسان أو حيوان أو مال كان الضمان على  
 كليهما، ألن العرف ينسبه إليهما معاً، وقد جرت بذلك بعض القوانني العاملية.

إىل كل من )عليه السالم( ة املعصومني احلسن واحلسني وموسى والكاظم والرضا واجلواد ولذا ينسب قتل األئمّ 
 املباشر والسبب.

 (.7ويف احلديث: )إن يزيد قاتل احلسني )ع(()
منني بالضرر، فليس هناك غاّر ومغرور، وإن كان قد مث إذا كان الطرفان ـ السبب واملباشر، احملّرض والفاعل ـ عالَ 

يطلق عليهما توّسعاً، بل الضمان وحنوه على الفاعل، وإن كان التعزير على السبب ـ يف بعض األحيان ـ ألمره 
 باملنكر.

واملغرور  وهكذا فيما إذا كان الفاعل عاملًا واحملّرض جاهاًل، لعدم صدق التغرير مع علمه، أما إذا كان الغار عاملاً 
 جاهاًل فهو مصداق القاعدة.

 نعم اختلفوا يف الصورة الرابعة، وهي جهلهما معاً.
والظاهر: صدق التغرير، ألن العلم ليس له مدخلية يف الصدق، إذ التغرير عبارة عن ترغيب شخص إىل فعل 

بالنفع، أو مل يكن له علم  يرتّتب عليه الضرر أو فوت املنفعة، وإن كان املرّغب جاهاًل بالغرر بل كان قاطعاً 
 بأحدمها.

 وإن كان رمبا يقال: بعدم صدق عنوان الغار على مثله خصوصاً يف الصورة الثانية، لكنه غي تام عرفاً.
وعلى هذا فكل ما يغرمه الشخص اجلاهل ـ كاًل أو بعضًا ـ بسبب الغاّر، يكون عليه، سواء كان الغار عاملًا أو 

 شاكاً. جاهاًل، قاطعاً بالعدم أو
 مصاديق القاعدة



وقد أكثر الفقهاء ـ من أول الفقه إىل آخره ـ من ذكر املصاديق، وحنن نذكر بعضها وبعض األمثلة األخر مما ميكن 
 جريان القاعدة فيها.

مثل أنه لو غرّه بأن املاء ال يضرّه، فتوضأ أو اغتسل فمات أو عطب له عضو أو قّوة، فإن الغار ضامن، سواء  
( فنسب القتل إليهم، لكن يف 1)قتلوه قتلهم اهلل())صلى اهلل عليه و أله( أو غيه، ولذا قال الرسول  كان طبيباً 

 كون الرواية ممّا حنن فيه تأّمل.
ومثل ما ذكره الشيخ املرتضى )قدس سره( وغيه يف باب بيع الفضويل: ان املشرتي إذا مل خيربه الفضول ان هذا 

 تبنّي اخلالف بعد ذلك، فأخذ املالك املال وغرمه أجرة الَسَكن وحنوه، كان له الرجوع مال الغي مومهًا أنه ماله مث
 فيهما إىل الغار.

ومثل ما إذا أعطاه مال الغي بعنوان اهلدية فاستعمله مبا أوجب عليه خسارة األصل فيما صرفه كاملاء شربه، أو 
ه
ُ
 دي التدارك.األجرة وحنوها كسكىن الدار وركوب الدابّة، كان على امل

بل ومثل ما إذا أعطاه دجاجة هدية مبا لو علم املهدى إليه أهنا ليست له ملا أكلها، فإنه يكون ضامناً، لقاعدة 
 الغرور، كما أفىت به بعض الفقهاء.

د ومثل رجوع الزوج إىل الزوجة املدّلسة أو وليها املدّلس، وإن مل يكن ولياً شرعياً، كما دل عليه النص والفتوى، وق
 أشرنا إىل بعض النصوص يف أول البحث.

ومثل رجوع املتضّرر جسمًا أو مااًل إىل شاهد الزور، وقد تضّرر بسبب شهادته، سواء كان الشاهد عامداً أو ال،  
 كما دّل عليه النص والفتوى، وقد تقّدم اإلملاع إليه.

 حيث إن املهر هلا، ويكون املتحمل الغار.ومثل ما إذا ُغّر الزوج بأن فالنة زوجته فدخل هبا ـ وهي ظانة ذلك ـ 
ومثل ما إذا قّدم الغاصب طعاماً إىل شخص لضيافته، أو أسكنه يف دار باعتبار أهنا داره أو هو متوليها، أو اركبه 

 دابة الغي كذلك، فإذا رجع املالك األصيل أو اجلهة املرتبطة بالوقف على املتصّرف، رجع إىل الغار.
 إىل الصّياد بأنه صيد مباح فأراده وتبنّي أنه مال الغي، فإنه يضمن الغار.ومثل ما إذا أشار 

 ومثله ما لو غره بأنه صيد فرماه وتبنّي انه إنسان فإّن دية القتل أو اجلرح على الغار.
 ال يقال: فماذا مبسألة السبب واملباشر؟ وماذا مبسألة ان اخلطأ على العاقلة؟

 نه الغار املشمول لقاعدته، وليس ذلك من اخلطأ الذي على العاقلة.ألنه يقال: السبب هنا أقوى أل
ومثل ما إذا قال للخّياط: إن كان يكفي هذا القماش فاقطعه، فقال: يكفي، وقطعه فلم يكف وسقط عن القيمة 

 أو قّلت قيمته، فيجع صاحب الثوب إىل اخلّياط مبا غرّه.
ؤجر فيما إذا تبنّي له أنّه مال الغي فغرم له، أو كانت اإلجارة باألقل ومثل رجوع املستعي واملستأجر إىل املعي وامل

 وكانت تساوي األكثر، فإن التفاوت على الغار.
 ومثل ما إذا ذكر له، ان الطريق آمن، فذهب وأصيب يف نفسه أو ماله، حيث تشمله القاعدة.



ـ حىت ال تكون زانية ـ فإن املهر على الغار، وكذا ومثل ما إذا ذكر له: ان فالنة ال زوج هلا فتزّوجها وهي ال تعلم 
 لو غرّه بأهنا ليست أخت زوجته أو ما أشبه وهي ال تعلم أنه متزّوج بأختها، إىل غي ذلك.

ومثل ما إذا غرّه بأن ترك الطعام الفالين أو الدواء الفالين ال يضره، أو بأن ترك الذهاب ال يضرّه، فضرّه الرتك أو 
 أسد وحنوه.البقاء من جهة 

بل حيتمل أن تشمل القاعدة فيما لو قال له: ان الطريق غي آمن فلم يذهب، مما سبب ضرره حىت خسر يف 
 جتارته بالبقاء، وما أشبه ذلك، ألن العرف يرى انه الضار وانه الغار.

 لك املهر.ومثل أن يصف البنت باجلمال، فأمهرها مبا ميهر البنت اجلميلة بينما كانت قبيحة تستحق دون ذ
 ومثل أن قال له: ان البضاعة تساوي كذا، وبعد الشراء والتلف، تبنّي أّن قيمتها دون ذلك.

 ومثل أن شهدوا ان اجلراح ديته أكثر، فتبنّي أقل، حيث على الشاهد التفاوت، إىل غيها من األمثلة الكثية.
 فروع

رير بالتفاوت بأن كان أحدمها أكثر من اآلخر، فهل يلزم ولو غرّه اثنان فاخلسارة عليهما بالسويّة، أما لو كان التغ
 بالتفاوت أو بالتساوي كما ذكروا يف اجلنايات واجلنات؟

ال يبعد الثاين، وإن كان مقتضى السببية األول، واملثال خرج بالدليل، وإاّل فإذا رماه أحدمها بسهمني واآلخر 
ان مقتضى العرف والعقالء التثليث، كما لو أحرق داره بسهم مما اشرتك الثالثة يف قتله بأن كان لكل ثلث، ك

 اثنان كان ألحدمها نصيب الثلث ولآلخر نصيب الثلثني وهكذا.
مث الالزم استناد الغرور إليه وبدونه ال خسارة عليه، كما إذا مدح بنتًا بالصحة اجلّيدة، فتزّوجها بعد مدة حيث 

ثيبوبة، فأخذها استنادًا إليه باستصحاب السابق، مل يكن عليه انقلبت الصحة إىل املرض، وكذلك البكارة إىل ال
 شيء لعدم االستناد عرفاً.

ومثله ما لو أسكنه املالك، مث انتقل امللك إىل غيه واستمّر هو يف السكىن، فإنه ليس بغار حىت يلزم عليه 
 التدارك، إىل غي ذلك.

ل حسب املوازين األولية، إذ احلكم إَّنا يرتّتب بعد حتّقق ولو شّك يف مورد انه من مصاديق القاعدة، فالالزم العم
 املوضوع والفرض انه مشكوك.

ولو غرّه أحد اثنني، أو يف أحد شيئني، أو غّر أحدمها إنساناً، فالالزم إعمال قاعدة )العدل( كما ذكرنا مثله يف 
 بعض املسائل السابقة.

ر، كما إذا دّلس فتاًة امسها هند بنت زيد، فاشتبه وتزّوج ولو غرّه يف شيء فاشتبه وعمل بآخر مل يكن على الغا
هبند بنت عمرو، مما لو دّلسه فيها كان على الغار، مل يكن عليه شيء، ألنه ليس غاراً بالنسبة إليه، إذ ما ُغّر فيه 

 مل يكن، وما كان، مل يغر فيه.
ولو مل يعلم هل كان فيه املال أم ال؟ فاألصل  ولو علم بأنه غّر أحدًا مبا فيه املال ومل يعرفه كان عليه املظامل

 الرباءة.



ومثله ما لو غرّه يف أحد اثنني واآلخر ليس غرورًا ومل يعلم هـــل أنه فعل ما فيه الغرور أو الثاين؟ كان كذلك، 
 ألصالة الرباءة.

 وهل احلكم تكليفي حىت ال يكون على الصيب الغار، أو وضعّي حىت يكون عليه؟
 ين، ألنه من قبيل )من أتلف( وحنوه، خصوصاً إذا كان الغرور بالتلف، ألنه حينئذ يكون من مصاديقه.الظاهر الثا

 ولو غرّه يف زمان فعمل يف زمان آخر ال غرور فيه، كان احلكم بالثاين، ألنه ليس حينئذ مبغرور.
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 الفصل الخامس
 

 قاعدة )الزعيم غارم(
 

 أدلة القاعدة
 هي من القواعد الفقهية املذكورة يف كالمهم كثياً، وقد استدّلوا هبا يف موارد متعّددة.و 

 ويدل عليه:
( مبعىن املتعّهد بإعطاء ذلك احلمل، وهو أمر 1من الكتاب قوله سبحانه: )وِلَمن جاء به محل بعي وأنا به زعيم()

 مايل.
 ال يقال :

 أواًل: من قال هذا كالم يوسف )ع(؟
 : فهل هو حّجة يف ديننا؟وثانياُ 

 وثالثاً: فهل هو على العموم وهو مورد خاص؟
 واجلواب :

 ( إىل غيه.2كما يظهر من اآليات كقوله سبحانه: )ما كان ليأخذ أخاه())عليه السالم(  أواًل: انه كالم يوسف 
 وثانياً: ما ذكرناه يف )األصول( من استصحاب الشرائع السابقة.

 قاعدة كلية، كسائر املوارد اجلزئية يف اآليات والروايات املفيدة للعموم عرفاً. وثالثاً: املستفاد منه
( فالظاهر عدم الداللة، ألن معناه: كفيل بإثبات صّحة ذلك، 3أما قوله سبحانه: )سلهم أيّهم بذلك زعيم()

 فاستدالل بعضهم به غي ظاهر الوجه.
رواه اخلاصة والعامة ـ يف خطبته يوم فتح مكة ـ: )الزعيم  فيما)صلى اهلل عليه و أله( ومن السّنة: قول النيب 

 ( وهو إخبار بقصد اإلنشاء كما يف أمثاله، ومعناه: أنه يغرم ما ضمنه.1غارم()
حني سأله حسني بن خالد: ُجعلُت فداك قول الناس: )الضامن غارم(؟ )عليه السالم( أما قول موسى بن جعفر 

 ( فياد به قرار الضمان.1امن غرم، الغرم على من أكل املال())ليس على الض)عليه السالم(: فقال 
قال: )ملا حضر حممد بن أسامة املوت دخل عليه بنو )عليه السالم( وما رواه فضيل وعبيد، عن أيب عبد اهلل 

ليه )عهاشم، فقال هلم: قد عرفتم قرابيت ومنزليت منكم وعلّي َدينن فأحّب أن تضمنوه عيّن، فقال علي بن احلسني 
علّي َديننك كله، مث قال )عليه السالم(: ثلث َديننك علّي، مث سكت وسكتوا، فقال علي بن احلسني السالم(: 

 (.6أما انه مل مينعين أن أضمنه أواًل إالّ كراهية أن يقولوا سبقنا())عليه السالم(: علي بن احلسني 



على مّيت ـ ألنه كان مديوناً درمهني ـ وقال: صّلوا  مل يصلّ )صلى اهلل عليه و أله( ويف رواية أخرى: )ان رسول اهلل 
)صلى اهلل عليه مها علّي يا رسول اهلل أنا هلما ضامن، فقام رسول اهلل )عليه السالم(: على صاحبكم، فقال علي 

 فقال: جزاك اهلل عن اإلسالم خياً )عليه السالم( على علي )صلى اهلل عليه و أله( فصّلى عليه، مث أقبل و أله( 
 (.7وفّك رهانك كما فككت رهان أخيك()

فإنه دليل على أن الضمان يوجب براءة ذّمة املضمون، واملّيت وإن كان انتقل َديننه إىل تركته إذا كانت له تركة، إالّ 
 أن ذّمته تبقى مشغولة أيضاً، ولذا يؤخذ به يوم القيامة إن مل يؤّد عنه وكان مقّصراً يف ذلك.

 (.1قتادة حيث ضمن ديناَرينن ملّيت، فصّلى عليه رسول اهلل )ص() وقريب منه رواية أيب
 الضمان

وال خيفى ان املشهور بني فقهائنا ان الضمان ينتقل من ذّمة املضمون عنه إىل ذّمة الضامن، خالفًا للعاّمة الذين 
مان هبذه الكيفية، جعلوه ِمن ضّم ذّمة إىل ذّمة، لكنا مل نستبعد يف )الفقه( صّحة ذلك أيضاً، إذا جعل الض

حيث إن العقود ـ حىت املخرتعة منها ـ الزمة، فيكون له احلق يف الرجوع إىل أيّهما شاء، كجماعة وضعوا أيديهم 
 عرضاً على مال إنسان فهو من قبيل الواجب التخييي والكفائي وما أشبه.

 ا.إىل غيها من األخبار اليت جيدها املتتّبع يف الوسائل واملستدرك وغيمه
 ومن اإلمجاع: ما تواتر يف كلماهتم قوالً وعماًل.

 ومن العقل: انه عقالئي بال إشكال، ومل يردع عنه الشارع.
وال فرق فيه بني أن يتعّهد مبال حوالة أو ضمانًا أو بنفس مما يسّمى كفالة أو بشي آخر كعالج املريض وايصال 

 املسافر وحتصيل دار للسكىن أو ما أشبه، إىل غي ذلك.
 ال يقال: املشهور عندهم ان الوعد غي الزم الوفاء.

فإنه يقال: الوعد كذلك لكن الكالم يف العهد، ومها اعتباران عقالئيان وشرعيان، وعدم لزوم أحدمها ال يالزم 
 عدم لزوم اآلخر، وقد أملعنا إىل ذلك يف بعض مباحث )الفقه(.

ن عنه، بل يصح التعّهد ملا سيكون فيما بعد قطعًا أو وبذلك ظهر انه ال يلزم وجود الّدينن يف ذمة املضمو 
 احتمااًل، فيجوز ضمان مال اجلعالة املسّمى باجلُعل قبل فعل ما جعل عليه.

 وكذا ضمان مال السبق والرماية املسّمى بالَسَبق ـ على وزن فرس ـ.
وضمان أجرة احلّمال والطبيب  وكذا ضمان املهر الغائب للمرأة قبل العقد، وضمان الثمن يف البيع وحنوه قبله،

واملهندس والسائق والطّيار والسفان وحنوهم قبل الفعل، وال حاجة إىل بعض التوجيهات اليت ذكرها بعض الفقهاء 
 يف املوردين األولني الذين قال هبما املشهور.

 بني العهد والوعد



ر خبالف األول، حيث تقّدم انه واجب نعم فرق بني أن يعهد أو يَِعد، فالثاين ال جيب الوفاء به على املشهو 
( يف اآلية الكرمية: أوفوا بالعهود، وقد قال سبحانه: 9الوفاء ألنه نوع عقد، بل قال مجع بأن معىن )أوفوا بالعقود()

 (.14)بلى من أوىف بعهده واتقى فإن اهلل حيب املتقني()
 ا من اآليات والروايات.( إىل غيه11وقال تعاىل: )وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤواًل()

كما ظهر أنه يصح ضمان نفقة الزوجة يف املستقبل قبل العقد ـ فيما إذا كانت ترفض الزواج منه لعدم إنفاقه ـ 
 مثالً ـ فيقول ضامن: أنا أضمنه، فتتزّوج به.

 ومن الواضح: أّن معىن الضمان حينئذ مشروط بتوّفر الشرائط، كأن ال تصي ناشزة أو ما أشبه.
ذا حال من يضمن وفاء موّجه احلملة بتعّهده، واملقاول مبا يريد املقاولة عليه، والطبيب الذي يريد التطبيب وهك

 بعالجه، إىل غيهم.
والقول بأن الضمان يف هذه املوارد من قبيل )ضمان ما مل جيب( وهو باطل بل غي معقول، مل يعرف وجهه، ألنه 

مل وتبادل من هذا النوع، ووجه كونه غي معقول غي ظاهر بعد كونه من من قبيل املعاهدة ال الضمان، وفيه تعا
األمور العقالئية، وال يستلزم حمااًل من التناقض أو ما يتفرّع عليه كاجتماع الضّدين ـ حيث ُحّقق يف احلكمة: أن  

 كل احملاالت ترجع إىل التناقض ـ.
قع فيه الضمان ـ ال إشكال فيه سواء كان واجبًا حااًل أو ومنه ظهر أن نفقة الزوجة احلاضرة ـ كنفقة اليوم الذي ي

 مستقباًل.
ومما تقدم ظهر صّحة ضمان األعيان اخلارجية ـ كما قال به األساطني ـ ألّن معىن ذلك تعّهد رّدها مع وجودها  

لكن ال مثل وال قيمة له كاًل، أو بعضاً مع البدل، وتعّهد رد املثل أو القيمة، أو ما له قيمته إذ كان مثلياً أو قيمياً 
 حااًل فرضاً.

( وحنوه، 12ولو فرض أن أدلة الضمان ال تشمل مثل ذلك، نقول: انه معاملة عقالئية فيشملها )أوفوا بالعقود()
ولذا قال يف التذكرة: إّن معىن الضمان هنا اإللتزام برد نفس أعياهنا إذا كانت موجودة وضمان قيمتها على تقدير 

 التلف.
اإلشكال عليه بأنه من )ضمان ما مل جيب( أو انه خارج عن الضمان املصطلح، ولذا التجئ املستشكل وال يرد 

 مع رؤيته صّحة مثل هذا الضمان إىل أن الوجود االعتباري مضمون ال الوجود احلقيقي اخلارجي.
 د االعتباري.وفيه: ان املضمون هو الوجود احلقيقي باملعىن الذي ذكرناه، فال يبقى داع لتصّور الوجو 

وبذلك يظهر انه ال وجه لإلشكال يف ضمان األعيان اخلارجية بأهنا قبل أداء من يف يده من الغاصب وحنوه ال 
 معىن له إذ ال ضمانني لشيء واحد، وبعد أدائه ال موضوع للضمان.

ا تقّدم ـ ويكون بدله املؤّدى إذ فيه: ان معناه ان الضامن يلزم الغاصب ـ مثاًل ـ باألداء، فإذا مل يؤّد أّدى بدله ـ مم
حينئذ من قبيل بدل احليلولة مع بقاء العني يف يد الغاصب، ومع تلفها يكون قرار الضمان على الغاصب وحنوه، 



وإن كان كل منهما ضامناً، بل ال يلزم أن يكون هناك إنسان فلو أُلقى متاعه يف البحر أو هرب حيوانه وحنو 
  عرفت.ذلك صح ضمانه، للعقالئية اليت

 ال يقال: ال مقابل لضمانه.
ألنه يقال: ميكن فرض ذلك فيما أراد املضمون عنه التّشبث بالوسائل غي الالئقة إلنقاذ ماله فاطمأنه الضامن 

 بذلك.
 الضمانات الطولية والعرضية

كر يضمن عن مث إنه كما جيوز ترامي الضمان يف الضمانات املتعارفة جيوز هنا، كأن يضمن زيد لعمرو عينه، وب
 زيد فتكون ضمانات طولية، إىل آخر ما ذكروه هناك من الفروع واخلصوصيات.

هذا يف الضمانات الطولية، وميكن يف العرضية أيضًا بأن يضمنه اثنان ـ سواء يف العني أو غيها ـ فإذا أطلقا كانا 
 شريكني يف التناصف، وإذا قّيد كّل باختالف النسبة كان كذلك.

صورة األوىل إذا مل يقصد الضامن الشراكة ـ أو مل يعرفها أصاًل ـ فتخّلف أحدمها كان كله على كما أن يف ال
اآلخر، وعلى الغرميني املذكورين فيصح ثالث ضمانات مثاًل اثنان عرضيًا واآلخر طوليًا ـ قبلهما أو بعدمها ـ 

 وهكذا.
ضمن الدار اخلارجية، أحدمها: طرفها وكما يصح الضمانان على حنو الكلّية يصح على حنو الشخصية بأن ي

األمين، واآلخر: طرفها األيسر، وكذلك يضمن اثنان أحدمها مطلقاً واآلخر على تقدير عدم وفاء الضامن األول، 
 إىل غي ذلك من الصور.

مث إن حكم الرهن يف باب ضمان الغارم عينًا أو غيها حكم الرهن على الديون اخلارجية، وحيث إن األمور 
ذكورة اعتبارية منضّمة إىل صّحة كل عقد عقالئي ـ على ما أملعنا إليهما ـ ال يبقى جمال يف الكربى كما ال امل

إشكال يف تصّور الصغرى، والرهن حينئذ ال ينفك بالضمان بل انفكاكه يكون باألداء أو حنوه كاهلبة واإلرث 
 وغيمها مما يوجب فقد املوضوع.
أنكره صح أن يقول الغارم: هو على تقدير الثبوت، أو مطلقاً، أو إن مل يؤّد إليك ولو ادعى أحد على آخر مااًل و 

 إىل وقت كذا فأنا أعطيك ـ ملا عرفت من العقالئية ـ.
ولو أراد اجلائر غصب ماله أو سجنه أو قتله، فقال الغارم: أترك ذلك، على كذا، فهل يلزم ألنه عهد ـ والعهد 

يف )صلى اهلل عليه و أله( الذي ليس على احلق، وإالّ فمن الواضح أن صلح الرسول يلزم الوفاء به حىت مع الكافر 
مع معاوية كانا صلحًا مع غي احملق، ومع ذلك كان واجب الوفاء،  )عليه السالم( احلديبية وصلح اإلمام احلسن 

ويف باب الصلح مع  كما دل عليه بعض الروايات يف باب معاهدة الكّفار ـ أم ال، ألن املبطل ال يستحق شيئاً 
الكفار وحنوهم دل الدليل عليه، ففي ما سواه يعمل حسب األدلة األولية؟ وهذا لعله أقرب، ويرتّتب عليه عدم 

 إعطائه إن متكن، والتقاص إن مل يتمكن.
 احلوالة



ال يُؤدي املهر أو ويأيت يف باب الغارم احلوالة أيضاً كما إذا امتنعت البنت عن قبول الزواج ألن من تريد الزواج به 
النفقة أو ال يعمل بالقسم أو ما أشبه، فقال أب الولد مثاًل: أنا زعيم بإعطائك أو أنا أعطيك كذا إن مل يقسم 
لك، فقالت البنت: أنت ال متلك املال، فقال األب: أحّولك على فالن الثري، ووافق ذلك الثري، وجب عليه 

 (.13ه )أوفوا بالعقود()الوفاء ملا تقدم من أنه من )العهد( ويشمل
 وبقية الفروع تظهر من باب احلوالة فال حاجة إىل اإلطالة.

وكما ذكروا يف باب احلوالة يصح ترامي الزكاة بأن قال زيد: أنا زعيم عن عمرو فيقول خالد: أنا زعيم عن زيد 
 وهكذا.

 وكذلك يصح تعّددمها بالتساوي أو باالختالف على ما تقدم مثله.
أن يطلق أو يقّيد بأن يقول: أنا أضمن مهر املرأة اليت يراد زواجها إن مل يعط الزوج، كله أو بعضه  والزعيم يصح

بكله أو بعضه مطلقاً، أو إذا مل يعط إىل سنة، أو إذا مل يعط مع مطالبة الزوجة أو ما أشبه ذلك، إلطالق 
 األدلة.

ا أضمن نفقتها يف حال كون الزوج يف السفر إىل أو أن يقول: أنا أضمن نفقات الزوجة إن مل ينفق الزوج أو أن
 غي ذلك.

وكما جيوز الزعامة يف املال جيوز يف النفس كأن يقول املكفول له: أنا غي واثق بالكفيل فيقول: إن مل يف الكفيل 
 فأنا أضمن، مطلقاً أو مقّيداً.

ار القاتل عمداً فإن مل أحضره فاقتلين، نعم ال تصح الزعامة اليت مل يأذن هبا الشارع، كأن يقول: أنا كفيل بإحض
 أو يف اجلارح: إن مل أحضره فاقطع يدي.

نعم يف الضرر الذي أجازه الشارع مثل إدماء اجلسم وما أشبه يصح أن يقول الكفيل إن مل أحضر اجلارح 
 فاجرحين ألن جوازه يوجب مشول اإلطالقات له.

 ومن اجلائز أن يقول: احبسين إن مل أحضر املكفول.
 ويدل عليه ـ باإلضافة إىل القاعدة ـ روايات خاصة نقلها صاحب الوسائل وغيه يف كتاب الضمان.

برجل قد تكّفل بنفس )عليه السالم( )قال: ُأيت أميـــر املؤمنيـــن )عليه السالم( فمنها: عن عّمار، عن أبــي عبد اهلل 
 ( إىل غيها من الروايات.11رجل فحبسه، قال: اطلب صاحبك()

وهذا جيري يف احلقوق ـ ال يف األحكام ـ فلو قالت الزوجة للزوج: إن مل أحضر فالناً أو ما أشبه ذلك فال حّق يل 
 عليك يف املالمسة أو البيتوتة فيما هلا احلق يف نفسه، صّحت الكفالة.

عي إجبارها ألنه ولو تكفلت بأنه إن مل حتضر املكفول حق للمكفول له الزواج هبا جرباً فهل يصح للحاكم الشر 
 حق عليها؟ احتماالن: مقتضى القاعدة احلق، لكين مل أجد من صرّح به.

 لو مات الزعيم



ولو مات الزعيم وكان حق مايل أو ميكن تبديله باملال وكان له مال، انتقلت الزعامة إىل ماله ويكون من أصل 
 الّ مل يثبت إالّ مبوازين الدعوى.الرتكة، فإن مل يقبلوه بأن أنكروا الزعامة وقامت البّينة فهو، وإ

ولو كانوا ورثة وأثبت بعض وأنكر بعض ومل يكن املثبت مشتماًل على العدد والعدالة ثبت يف حّصة املقّر، لكن 
 الظاهر بنسبة حصته ال الكل.

حصة وهذه املسألة شبيهة مبا لو كان للمّيت ولدان وكان أحدمها يقّر بولد ثالث واآلخر ينكره حيث يأخذ من 
املقر، لكن هل ينّصف معه نصيبه أو يعطيه الزائد، فإذا كان للميت ستة وأقر زيد بعمرو وأنكره خالد فهل يعطى 

 املقر للثالث ديناراً أو ديناراً ونصفاً؟
 وال فرق يف أخذ املال من الورثة بالنسبة، بني الرجل والزوجة والولد األكرب يف باب احلبوة.

مذهبه أو تقليده أو دينه إىل ما يرى عدم الزعامة، فالظاهر البقاء على ما كان  ولو صار زعميًا مث تبّدل
 لإلستصحاب وألنه العقالئي، فال يقال: قد تبدل املوضوع، فإن مثل ذلك ليس من تبدل املوضوع عرفاً.

يه ألنه فـََعل باطاًل ولو انعكس بأن تبدل إىل ما يرى الزعامة ـ ووقت الزعامة مل يكن يراها ـ فالظاهر عدم اللزوم عل
 عند الزعامة وال دليل على التبدل.

 والفروع يف ذلك كثية وبعض ما ذكرناه حيتاج إىل تتّبع أكثر وتعّمق أدق، واهلل املستعان.
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 قاعدة اإلتالف
 أدلة القاعدة

 ال إشكال يف هذه القاعدة، واآليات والروايات هبا متواترة.
 (.1قال سبحانه: )فمن اعتدى عليكم...()

 (.2وقال تعاىل: )وإن عاقبتم..()
 (.3وقال عّز شأنه: )وجزاء سيئة سيئة()

 رواية. ومن الروايات: )من أتلف مال الغي فهو له ضامن( حيث ذكر بعضهم أنه
 (.1ورواية: )على اليد ما أخذت حىّت تؤدي()

ويف رواية أخرى: )تؤديه( إىل غيمها من متواتر الروايات املذكورة يف أبواب الضمان واحلدود والديات والقصاص 
درك وضمان األجي وشاهد الزور والعارية والرهن والزكاة وغيها، مما يقرب من مائة رواية مذكورة يف الوسائل واملست

 والبحار وغيها.
 وعليه اإلمجاع القويل والفتوائي، وبناء العقالء كافة، والسية، واملركوز يف أذهان املتشّرعة.

واملعيار صدق العناوين الواردة يف الكتاب والسّنة، مثل )االعتداء( و)السيئة( و)اإلتالف(، وال يهم بعد ذلك 
 رفع املانع.صدق املباشرة والتسبيب وإجياد الشرط واملعّد و 

مثاًل: كان هناك أسد يريد أن يفرتس إنساناً، مينعه عن ذلك باب، فإذا فتح الباب فافرتسه، كان من السبب 
 عرفاً، وإن كان من رفع املانع اصطالحاً.

وال فرق يف املباشرة بني عدم وجود اآللة كإتالفه بيده أو رجله أو نفخه يف اهلواء أو حنوها، أو وجودها كالقتل 
 لرصاص أو السم أو النار أو ما أشبه، للصدق على ما عرفت.با

كما ال فرق بني العلم واجلهل واالختيار واإلجلاء واإلكراه مما مل يكن دليل آخر على العدم، ولذا ورد ضمان 
 الّضئر لو انقلبت على الطفل يف حال نومها فمات.

 النوم ـ فكسر اإلناء مثاًل. وكذلك أفتوا بالضمان إذا كان التلف بيده أو رجله ـ يف حال
ن الغي إىل النهر إلنقاذ ولده فإنه ضامن خلراهبا، أو اكره، لكن يالحظ هنا  ُِ ومثله لو اضطّر إىل السي على َلِب

 أّن أيهما أقوى السبب أم املباشر؟ ألنه املسند إليه القتل والكسر وحنومها، ال لدليل خاص يفرق بينهما.
ن عدم ضمان النائم إذا انقلب وأتلف نفسًا أو طرفًا ال يف ماله وال على عاقلته مل وما ذكره بعض املعاصرين م

 يظهر له مدرك.
 وإن قيل: ان ظاهر الفعل االختيار.



قلنا: مناسبة احلكم واملوضوع ينفي هذا الظاهر فأّي فرق بني النائم والغافل والسكران وعدم القاصد وأشباههم؟ 
 النائمة نشر احلرمة.ولذا ذكروا: أنه لو ارتضع من 

وقد ذكرنا يف بعض املباحث: انه إذا مل ير العرف اقوائية أحدمها كان عليهما، كمن يسلم سيارته إىل من ال 
 حيسن القيادة فيصيب هبا إنساناً فيقضي عليه، فإن العرف يرى تقصيمها، وانه ال اقوائية ألحدمها على اآلخر.

لديات والقصاص ـ: ما يفّرق بني العمد وغيه، فمن جرح إنسانًا من غي نعم ذكر الشارع ـ يف أبواب احلدود وا
 عمد ال حّد عليه وال قصاص، وإَّنا الدية على عاقلته على تفصيل مذكور هناك.

كما ال فرق بني اإلسالم والكفر إاّل إذا استثىن بدليل اإللزام وحنوه، كما إذا كانت عقيدة الكّفار أّن من أتلف 
شيء على املتلف، أو ان التلف على شركة التأمني، فيما كان مؤّمنًا فليس كإتالف املسلم املؤّمن  شيئًا منهم ال

حيث إنه أواًل وبالذات على املتلف وإَّنا تدفعه الشركة حسب الشرط، ولذا لو مل تدفع حق للمتَلف عليه الرجوع 
 إىل املِتلف.
 املال واملالية

، وإن كان األصل موجودًا بشرط أن ال يكون الشارع حّرمه، فتلف املال مث إن التلف أعم من املال أو املالية
إحراق اخلشب مثاًل، واملالية جعل الثلج ماءًا فيما ال مالية له أو له مالية ناقصة حيث يضمن التفاوت، كما أن 

 منه حفظ الثلج إىل الشتاء حيث ال مالية له إطالقاً، أو الذهاب باملاء إىل النهر كذلك.
لو تبّدلت املالية للشيء الفالين إىل شيء آخر كالتمر يصبح خال، وفُرض أهنما يتساويان يف املالية فإّن أما 

 صاحبه له احلّق يف مطالبة التمر، فإن األدلة تشمله.
بل ذكرنا يف )الفقه(: أنه لو حفظ التمر حىت صار بالياً أو حامضاً، فله احلق يف مطالبة مثله وإن كان له قيمة، إذ 

 هو ال يريده، وال وجه إلعطائه مع التفاوت وإلزامه بأن يبيعه.
وكذلك احلال لو جعل املاء ثلجاً يف الشتاء حيث ال ميكن االستفادة منه وتبديله إىل املاء، ولو بدل ثلجه ماءاً مث 

 بدل املاء ثلجاً وسّلمه، فالظاهر عدم الضمان لصدق )تؤديه(.
ة مما قّل مهرها، ضمن التفاوت، وكذلك لو شّوه وجهها ببعض املساحني ولو احتفظ باجلارية حىت صارت كبي 

 وما أشبه.
وكذلك لو فعل باحليوان ما نقصت قيمته، ولو قطع َذَنب الفرس أو أذنه مبا مل ختتلف القيمة لكن القاضي ـ مثاًل ـ 

 ليس من شأنه ركوبه، حّق له مطالبة الَبَدل.
قة النقد حىت سقطت القيمة، كاًل أو بعضاً، وال فرق بني سقوط القيمة وممّا تقّدم يظهر حال ما إذا حفظ ور 

 بصورة كاملة، أو تتبدل القيمة النقدية إىل القيمة األثرية.
 املنافع

وكما يشمل املال: النقود وسائر األموال، فإنه يشمل املنافع أيضًا كسكىن الدار وركوب الدابة، فلو أتلفهما كان 
ا، والعوارض مثل انه لو أتلف سكىن الدار شهراً وكانت الدار تؤجر سنة مبائة، وأحد عشر ضامناً هلما ولعوارضهم



شهرًا خبمسني ـ ألن السنة الكاملة هلا ُثن أعلى كان ضامنًا للخمسني املتلفة ال بقدر التقسيم على األشهر 
 بالتساوي.

أو ال، وإن كان اللفظان وارَدينن يف وحيث قد عرفت األدلة فال يشرتط أن يصدق الغصب، أو ال، أو اإلتالف، 
 ( إىل غي ذلك.1)فإن الغصب كّله مردود())عليه السالم(: النص والفتوى، قال 

 عمل احلر
وممّا تقّدم ُعرف عدم الفرق بني أن يكون املتلف مملوكًا كعمل العبد، أو ال كعمل احلُر، بل الظاهر الضمان فيما 

 حبيث قّل مهرها، فإنه يضمن التفاوت. لو حبس الفتاة املطلوبة للخاطب مّدة
وحيث إن األمر ضمان وهو حكم وضعي فال فرق فيه بني العاقل واجملنون والكبي والصغي إاّل إذا مل يشمله 
الدليل عرفًا كاجملنون الفاقد للشعور إطالقًا أو الصغي غي املمّيز إذا مل يكن بتسبيب من العاقل الكبي حيث 

 يشكل ذلك بتقّلب النائم وحنوه. يضمن هو، لكن رمبا
ولو أتلف أحد شخصني مل يعرف أيهما، مل يستبعد التنصيف لقاعدة العدل، كما لو أتلف مال أحدمها مل 

 يعرف كذلك ُنّصف بينهما.
ولو اشرتك اثنان ففي القتل واجلراحات ال فرق بني التساوي وغيه ألنه حسب اجلُناة ال اجلنايات ـ كما قرر يف 

ـ أما يف األموال فهو حسب اجلنايات ال اجلنات ألنه األصل الذي خرج منه الدماء فيبقى الباقي حتت موضعه 
 األصل.

 وحيث فصلنا كثياً من املسائل يف كتاب )الفقه( نكتفي هبذا القدر.
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 الفصل السادس
 

 قاعدة الميسور
 أدلة القاعدة

 وهي من القواعد املشهورة، ويدل عليها :
( وإطالقه يشمل األصل بعدم جعل اهلل أحكامًا عسرة، 1من الكتاب قوله سبحانه: )يُريُد اهلُل بكُم الُيسر()

وحنوها، فيبقى اإلطالق بالنسبة إىل العبادة وحنوها شاماًل والفرع بعدم إرادته ما يعسر من األجزاء والشرائط 
 للبقية.

( للمسح على املرارة حيث مل يرد اهلل احلرج 2ويؤيّده استدالل اإلمام بـ )ما جعل عليكم يف الدين من حرج()
ايات الدالة على ( إىل غيها من اآليات والرو 3وبقى دليل الوضوء بإتيان البقية وتبديل املسح باإلمرار على البشرة)

 إرادة اهلل اليسر و )ان الدين رفيق( وما أشبه.
( وسندها ـ كداللتها ـ غين عن الكالم، وقد أملعنا 1ومن الُسّنة: )ما أمرتكم بشيء( و )ما ال يُدرك( و )امليسور()

 إليه يف )األصول(.
ع الذي هو من أركان وقطع النظر عن ذلك، األصل العملي يقتضي البقاء إذا رأى العرف بقاء املوضو 
 االستصحاب كفى ونوبته بعد األدلة االجتهادية، وفيه مناقشات ذكرت يف املفّصالت.

واإلشكال الذي ذكره مجاعة من األصولّيني ـ من أنه ال ميكن أن يراد من )الشيء( يف النبوي األعم من الكل 
وند )قدس سره(، وغي الظاهر عند غيه ـ والكلي، ألنه من استعمال اللفظ يف أكثر من معىن، احملال عند اآلخ
 غي ظاهر بعد وجود اجلامع، باإلضافة إىل املالك حسب املتفاهم عرفاً.

ومنه يُعلم عدم متامية إشكال ان )من( ال يستعمل يف األعم من األفراد واألجزاء، إذ هو مستعمل يف النسبة 
 زئي.التبعيضية، فال يهم بعد ذلك أن يكون الربط باجلزء أو اجل

ومن اإلمجاع: ما ال خيفى على املتتّبع قولياً وعملياً، وإن اختلفوا يف بعض املواضع، فاختالفهم إَّنا هو يف املصداق 
 هل أنه ميسوره أم ال؟ وهل انه منه أم ال؟

 ومن العقل: ان بناءهم على ذلك إذا احرز املوضوع أي أنه ميسوره وانه املستطاع منه.
 قيل أو ميكن أن يقال باألخذ هبا فيها، وهي وإن كانت حمل مناقشات لكنّــا نذكرها إملاعاً وإليك بعض املوارد اليت

 ال استيعاباً:
مثل ما إذا تعّذر تعّدد الغسل يف النجاسات احملتاجة إليه فإنه يغسل املمكن حىت يف احملتاج إىل التعفي، خصوصاً 

لشرعية كالقذارات العرفية فحاهلا حاهلا، وهذا هو ما يفهمه بعد قول العالّمة )قدس سره( ومجاعة: أن النجاسات ا
 العرف.



بل لو أمكن ختفيف النجاسة بأن كانت على الثوب أو البدن قذارة فأمكن إزالة بعضها كّمًا أو كيفًا كان من 
 )امليسور(.

اجملروحة مع له( )صلى اهلل عليه و أاملاء من الرتس على جبهة رسول اهلل )عليه السالم( ولعّل منه صب علي 
 وضوح ان املاء ال يزيل كل الدم من اجلبهة اليت فيها نتوآت فتأمل.

 استطراد
إن )صلى اهلل عليه و أله( ومن نافلة الكالم غي املرتبط باملقام، وإَّنا نذكره استطراداً ان انكسار رباعية رسول اهلل 

اخلَلقي، وقد ثبت يف حمله انه ال يكون يف الرسول أريد به سقوط بعضه، فالظاهر عدم متاميته ألنه يوجب التشويه 
 )ص(.

 مكسور الرباعية، ولو كان لَبان.)صلى اهلل عليه و أله( ويؤيّده: عدم ذكر أحد أنه رأى الرسول 
 ومثل ما إذا تعّذر كّل الدالء يف نزح البئر، فيأيت بالبعض املمكن.

الثالثة، أو ِقطع األكفان، أو احلنوط، أو كل الصالة، أو ومثل ما إذا تعّذر السدر، أو الكافور، أو كل األغسال 
 كل الدفن بأن أمكن دفن نصف جسمه دون الباقي، َفعل امليسور منها.

بل ميكن أن يقال: إنه إذا مل يكن هناك ماء وأمكن مسح السدر أو الكافور فهو املتعنّي، ألهنما عرفًا من باب 
 التطبيب والتنظيف وكالمها ممكن.

 بعد أن يقال: بالوجوب فيما إذا كان هناك حملول منّظف دون املاء.بل ال ي
 ويؤيده: ما ورد من انه إَّنا أُمر بذلك حىت يتلّقاه املالئكة بنظافة.

ومثل باب الصالة حيث يأيت بامليسور منها كما ذكر يف كتب الفقه، حىت أنه يتبّدل إىل التسبيحات األربع، لكن 
 ائية أو غيها حمل تأّمل ومل أَر من ذكره.تبدله إىل ركعة فقط من الثن

نعم ذكروا ـ يف باب الطهارة ـ مسألة السلس، ولعّل باب السرت والقبلة وما أشبه كذلك، فيأيت بالسرت وبالقبلة يف 
 بعض الصالة إن مل يتيّسر غي ذلك.

الكم أو الكيف يأيت مبا ويف اجلهر واإلخفات جتري القاعدة أيضاً، ويف باب اجلاّلل إن مل يتمكن من تكميل 
 يتيّسر، فتأّمل.

 وظاهرهم انه ال تبعيض يف الصوم إالّ يف ذي العطاش حيث ورد به النص.
 نعم يف التقية يأيت بالصوم إىل الغروب احلّسي، ويكفي فال قضاء، كما ذكر وجهه يف بابه.

لبقية نيابة، كما انه إذا مل يتمكن من ويف باب احلج يأيت ببعض الطواف أو السعي أو الوقوفني أو اجلمار ويؤتى با
بعض أعمال مىن يأيت بالبعض امليسور ويستنيب يف الذبح والرمي، وإذا مل يتمكن من بعضها إطالقًا كفى 

 املمكن.



وهل فاقد الطهورين يأيت بصورة التيّمم ـ مثاًل ـ حيث يضرّه املاء والرتاب ويأيت باحلج، كما نرى ذلك يف باب 
من )ال حرج، ال )صلى اهلل عليه و أله(  ترتك حبال غي بعيد خصوصًا ويأيت ملالك ما ذكره الصالة ألهنا ال

 ( هنا أيضاً.1حرج()
ويف اهلدي إن أمكن االشرتاك فعل كما ورد به الدليل أيضاً، أما إذا مل ميكن إاّل حيوان آخر غي األنعام الثالثة 

ال، ألنه مل يقل به أحد؟ الظاهر الثاين فيبدل إىل الصوم إاّل  فهل يأيت به، لبعض العلل يف النصوص واملالك، أم
 إذا مل يتمّكن من الصوم.

ويف باب الكفارات يأيت باملمكن من الصيام واإلطعام والعتق، أما إذا مل يتمّكن من العتق فال ينتقل الوجوب إىل 
 ُثنه ألنه ليس عرفاً ميسوراً منه.

 ببعضها املمكن، نعم إذا قـََتل فلم ميكن القصاص وأمكنه قطع يده أو ويف باب احلدود والقصاص والديات يأيت
( وغيه: ان التأديب يقوم مقام احلد 6رجله أو ما أشبه فهو ليس ميسوراً من القتل، وقد ذكرنا يف كتاب )الدولة()

 يف بعض املوارد.
اضعة يأيت به أيضاً سواء يف الكّم أو يف ويف باب نفقات الزوجة وحنوها يأيت بامليسور، كما أن الزوج يف القسم واملب

 الكيف.
 ويف باب الوصية ووالية الوقف وحنومها يأيت بامليسور منهما كّماً وكيفاً.

 ويف باب اإلرث كذلك.
وكذا باب القضاء، مثاًل: ثبت عند احلاكم ان الدار لزيد لكن ال ميكنه احلكم إاّل بأن بعض الدار له أو أهنا يف 

 ن من اإلنتفاع مبنافعها فإنه يأيت بامليسور، إىل غيها من املوارد املتعّددة.اجارته حىت يتمكّ 
 احملرمات

كما أن يف احملرمات يأيت برتك امليسور تركه كّمًا أو كيفاً، مثاًل: يف باب احلج يرتك بعض حمرماته دون بعض 
 املضطّر إليه.

بني قلع شجر احلرم أو حشيشه فإنه يرتك الشجر كما يرتك الشديد إن اضطّر إىل اخلفيف، كما إذا دار األمر 
 ويقلع احلشيش حيث إن العرف يرى انه أهون.

وهكذا لو دار األمر بني شرب انائني من اخلمر أو إناٍء، فإنه يرتك اإلنائني من اخلمر إىل إناء، أو يشرب اإلناء 
امليسور إالّ باملالك بل من باب  اخلفيف السكر كساعة مثاًل بدل شربة شديدة كساعتني، لكن هذا ليس من باب

 )ان الضرورات تقّدر بقدرها(.
ونفس هذا الكالم يأيت يف باب املستحّبات واملكروهات ـ فيما إذا مل يعلم االرتباط حبيث كان ميسوراً عرفاً ـ كما 

اء قائمًا يف حّدد بعض األشياء بعشرة أو أربعني أو سبعني، أو الدخول يف احلرم بآداب كذا، أو كراهة شرب امل
 الليل حيث إذا تيّسر عدم الشرب ليالً دون ليل أو بعض املاء دون بعض أتى بامليسور أو ترك امليسور.
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 قاعدة االشتراك في التكليف

 أدلة القاعدة
 وهي قاعدة مشهورة، ويدل عليها :

من الكتاب خطابات: )يا أيها الناس( و )يا أيّها الذين آمنوا( وما أشبه، ممّا ال إشكال يف احتاد مفادها مع مفاد 
(، 2(، )وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة()1هبذه اجلمل مثل )ُكِتَب عليكم الصيام()سائر األحكام اليت مل تصدر 

ُتم() ( وما أشبه من غي فرق بني أن يكون للتكليف أو 1(، )وهلل على الناس حّج البيت()3)واعلموا أَّّنا غِنمن
 ( إىل غيها.1للوضع مثل )يوصيكم اهلل يف أوالدكم()

احلاضرين دون الغائبني والقادمني، لقبح خطاب غي احلاضر أو املعدوم إَّنا واختصاص اخلطاب باملشافهني، أو 
 يتم إذا مل يكن تشريع للجميع كما يفهم كل أصحاب األديان والقوانني، فإهنا على حنو القضايا احلقيقية.

 هم.( مل يشمل حىت غي املعنيني فكيف بغي 6نعم إذا كان على حنو اخلارجية مثل )جّهزوا جيش أسامة()
 (.7)حكمي على الواحد حكمي على اجلماعة())صلى اهلل عليه و أله(: ومن السّنة: متواتر الروايات: كالنبوي 

( بعد ثبوت ان املراد من احلرام: احلكمان االقتضائيان، ومن 1واخلرب املشهور )حالل حممد )ص(( احلديث)
 ثة اأُلخر باملالك.احلالل غي االقتضائية، كما ذكرناه يف )الفقه( أو يشمل الثال

 (.9مكّرراً: )فليبلغ الشاهد الغائب())صلى اهلل عليه و أله( وقوله 
 ومن الواضح أن املراد باجلملة الثانية أعم من املعدوم، وقبح خطابه أو ما أشبه قد عرفت جوابه.

 إىل غيها من الروايات أمثال: )فالن ثقة يؤخذ منه معامل الدين( كما ورد مكّرراً.
 (، واألخبار الدالة على ذلك املضمون.11( وآية سؤال أهل الذكر)14قبيله آية النفر)ومن 

 ومن اإلمجاع: إنه ال إشكال فيه، فهو متواتر يف كلماهتم قواًل وعمالً بدون نكي.
 ومن العقل: انه بناء كافة العقالء يف مجيع األمصار واألدوار، هذا باإلضافة إىل اإلرتكاز والسية.

ال خصوصية للرجل أو املرأة، والصيب أو الصبية، سواء كان اخلطاب وحنوه لألول أم للثاين، مع حفظ وعليه ف
ان ثوبه أو )عليه السالم( القيود والشروط يف املوضوع، وبالعكس، ولذا لو سأل زرارة أو أم فالن من الصادق 

 خصوصية للسائل، كما ال يشك يف أنه ال ثوهبا أصابه بول، فقال: اغسله يف املاء اجلاري مرة، مل يشك يف أنه ال
 مثالً بقوله: اغسله فيه.)عليه السالم( خصوصية ألهل املدينة ـ حمل السؤال ـ أو للنهر الذي أشار إليه اإلمام 
)انظروا إىل من معكم من )عليه السالم(: ولذا مل يشك الفقهاء قدميًا وحديثًا ـ باستثناء املستند ـ يف أّن قوله 

 (، إنه يشمل البنات أيضاً.12)الصبيان(
 املستثنيات



)صلى اهلل عليه وكما أّن كثياً من القواعد هلا استثناء فهذه القاعدة كذلك فال يستشكل باختصاصات رسول اهلل 
 لغيها ما دامت يف احلياة.)عليه السالم( أو اختصاص الزهراء ـ عليها السالم ـ بعدم زواج علي و أله( 

 بالرجل كاجلهر دون املرأة أو بالعكس ككون إرثها نصف إرث الرجل يف كثي من األحيان. أو األحكام اخلاصة
 واحلاصل: ان األصل: االشرتاك، واخلارج حيتاج إىل الدليل.

مث إنا ذكرنا يف )الفقه(: أن ال خنثى مشكل بل إما رجل أو امرأة، فإن أمكن التمييز بالعالئم فهو وإاّل فله اخليار 
يف أحدمها، أو املعيار القرعة، أو قاعدة العدل يف اإلرث ـ كما يف رواية ـ فال حاجة إىل الكالم يف  يف جعل نفسه

 ذلك من جهة قاعدة االشرتاك.
 نعم االشرتاك يف التكليف ال ينايف وجوب تقليد كّل مقّلد جملتهده وإن كان رأي اجملتهدين خمتلفاً يف األحكام.

حيث إن احلكم الواقعي وإن كان واحدًا بالنسبة إىل اجلميع إاّل أن الشارع سّهل كما ال ينايف ذلك دليل اإللزام 
 لنا إلزام الكّفار مبا التزموا به، كاألحكام الثانويّة بالنسبة إىل األحكام األولية.
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 الفصل السابع

 
 قاعدة التسّلط

 أدلة القاعدة
 )الناس مسّلطون على أمواهلم وأنفسهم(.وتسّمى بقاعدة 

 ويف موضع من اجلواهر زيادة: )وحقوقهم(.
 ( مشهورة يف ألسنة الفقهاء قدمياً وحديثاً، حبيث ال حيتاج إىل البحث عن السند.1والقطعة األوىل رواية)

 (.2و)أنفسهم( مستفاد من قوله تعاىل: )النيّب أوىل باملؤمنني من أنفسهم()
( بعد أخذ املوضوع من العرف، إن مل يتصّرف فيه الشرع 3فاد من )ال يبطل حق امرء مسلم()و)حقوقهم( مست
 بزيادة أو نقيصة.

 ويدل على القاعدة: األدلة األربعة:
 (.1فمن الكتاب: قوله سبحانه: )ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل()

يب وال تأكلوا أمواهلم إىل أموالكم إنّه كان حوباً  وقوله تعاىل: )وآتوا اليتامى أمواهلم وال تتبّدلوا اخلبيث بالطّ 
 (.1كبياً()

 (.6وقوله عّز من قائل: )وآتوا الّنساء صُدقاهِتِّن حِننَلة فإن طنب لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً()
وا فريقاً من أموال الناس باإلمث وأنتم وقوله تعاىل: )وال تـــأكلوا أموالكـــم بينكم بالباطــــل وتُدلوا هبا إىل احلّكام لتأكل

 (.7تعلمون()
 (.1وقال سبحانه: )فلكم رؤوس أموالكم()

 ومن السنة :
 (.9)الناس مسّلطون على أمواهلم())صلى اهلل عليه و أله(: الروايات اخلارجة عن اإلحصاء مثل ما تقدم من قوله 

( إىل غيمها، بل 14ملال أن يعمل مباله ما شاء())إن لصاحب ا)عليه السالم(: وما رواه أبو بصي عن الصادق 
 باب املعامالت كله مبىن على الروايات الدالة على ذلك.

 ومن اإلمجاع: ما مل خيتلف فيه أحد، فهو من أقوى اإلمجاعات القولية والعملية.
 ومن العقل: ان العقالء يرون ذلك من غي نكي.

 وال يقال: ان الشيوعّيني ينكرونه.
 ال: كل بديهي ينكره مجاعة، حىت أصل الكون والوجود، حيث يقول السوفسطائيون بأنه ليس إالّ اخليال.ألنه يق

 كما يدل عليه أيضاً: املركوز يف أذهان املتشّرعة والسية القطعية.



 وقد جعل يف اإلسالم املال كالنفس، ووعد ملن أكله من غيه النار، واعترب من قُِتل دون ماله شهيداً.
 (.11)من قُِتل دون ماله فهو مبنزلة الشهيد())صلى اهلل عليه و أله(:  فعنه

)من أكل مال أخيه ظلمًا ومل يرّد عليه أَكَل جذوة من النار يوم )صلى اهلل عليه و أله(: ويف حديث آخر عنه 
 (.12القيامة()

ا جيده الطالب يف )الوسائل( و ( إىل غيها ممّ 13)حرمة ماله كحرمة دمه ())صلى اهلل عليه و أله(: ويف ثالث عنه 
 )املستدرك( و )البحار( وغيها.

 امللكية الفردية واالجتماعية
مث إن امللكية قد تكون فردية كمال زيد وعمرو، وقد تكون اجتماعية، والثاين قد تكون لطائفة كاخلمس والزكاة، 

 وقد تكون لكّل املسلمني كاملفتوحة عنوة.
إىل ما يكون حمجوراً كالوقف اخلاص، بل الوقف العام أيضاً على ما يظهر من بعض كما أهنا تقّسم بتقسيم آخر 

 األدلة واألقوال والشواهد، وقد ال يكون كذلك كسائر األمالك.
ومن ناحية املتعّلق فقد حّرم الشرع ما ليس فيه جهة صالح عريف وإن أمكن االستفادة منه يف بعض الوجوه احملّللة 

 كاخلمر، أو أطلق: ان كل ضار كذا.  سواء نّص عليه الشرع
 لكن إذا اشرتى اخلمر لصّبه يف بالوعته لقتل الديدان، والصليب جلعله حطباً للتنور فهل حيرم؟

( ولإلطالق، لكن 11احتماالن، النصراف األدلة إىل غي ذلك خصوصًا بعض فقرات رواية )حتف العقول()
 األول أقرب إىل الصناعة.

 للهو ألجل استعماهلا فيما يعكس أصوات العصافي وما أشبه، كما يتعارف اآلن.وكذلك لو اشرتى آلة ا
وقد حيرم الشيء من جهة املصرف مثل اإلسراف والتبذير، واإلضرار بالنفس أو الغي ممّا حيرم، أو من جهة أنه 

 إعانة على الظلم مثل إعطاء السوط للظامل.
ه كيف يشاء مقّيد مبا ال مالية شرعية، ومبا ال جيوز بعض واحلاصل: ان كون الشيء مال اإلنسان يتقّلب في

 التقّلبات ملا تقّدم، أو ألنه حّق الفقراء واملساكني وما أشبه.
 مشولية القاعدة

( إىل غيها من الروايات الواردة هبذه 11والقاعدة املذكورة تشمل احلقوق من جهة )حقوق املسلمني ال تبطل()
 املضامني.

باملوضوع أو مل يصرح لكن رآه العرف كان كذلك، وإاّل فال يكون مشمواًل هلا، فاملوضوع  مث إن صرح الشارع
الشرعي ال إشكال فيه، واملوضوع العريف تابع هلم، فإذا رأى حقًا يف زمان دون زمان أو مكان دون مكان، أو 

 مجاعة دون مجاعة تبعه احلكم.
قًا لكن الكافر أو املخالف ال يراه كذلك، فإنه ال احرتام حلقه، ويستثىن منه قاعدة اإللزام، كما إذا رآه الشارع ح

 ( مجلة منها، فال داعي إىل تكراره.16ولو انعكس كان له االحرتام، وقد ذكرنا يف كتاب )احلقوق()



 ولو شك يف أنه حق شرعي أم ال؟ أو حق عريف أم ال؟ فاألصل العدم.
 حّق له يف أن يتصّرف يف نفسه حمرماً كاألعمال اجلنسية احملّرمة، والتسليط على النفس حمدود حبّد عينه الشارع فال

أو كقتل نفسه أو قطع عضوه أو إتالف قّوة من قواه، ولذا نرى جواز منع احلمل ملّدة ال إذا فعل ما يعقم رمحها 
 أبداً، فاألول كغمض العني، والثاين كقلعها أو عميها.

 عي إلكراه أو اضطرار أو قاعدة أهّم ومهّم.نعم قد يسلط اإلنسان على نفسه مبحرم طبي
كما أنه ال تسّلط على نفسه أو ماله يف الواجبات كاجلهاد والقصاص واخلمس والزكاة وما أشبه، لكنا ذكرنا يف 

 بعض أبواب )الفقه( احتمال انه جيوز له الفرار عن القصاص فينتقل إىل الدية.
 إىل إعطاء الدية.)عليه السالم( شده السجاد ويؤيده: قصة الزهري الذي قتل حمقون الدم وأر 

مث إن قاعدة التسّلط خمّصصة بكل ما ورد يف أبواب الواجبات واحملّرمات واملعامالت وحنوها من القيود والشروط، 
 فإن اإلنسان مسّلط على نفسه وماله يف غي املذكورات.

ثانوي، والقاعدة أولية، وهي واردة أو حاكمة  ومثل املال: احلق، ولذا فهو خمّصص بقانون )الضرر( أيضاً، ألنه
بَغاً أو يسقي احلديقة ماءاً غزيراً ـ ممّا يؤثّر  عليه، ولذا ال حق له فيما يزعج اجليان، كأن يقيم يف داره مصنعاً أو َمدن

اره إىل على حائط جاره ـ أو ينصب ما َله صوت مزعج، أو ينشر الرائحة املؤذية هلم، أو يسّبب جريان املاء من د
 سرداهبم، أو يزعج أمساعهم بأصواته املنكرة أو ما أشبه ذلك.

 وكذلك احلال أن يرفع بناء حائطه حبيث يسّد اهلواء أو الضياء عن جاره ممّا يعّد ضرراً عرفاً.
ومل يُعلم وجه قول بعضهم بالتعارض بينهما أو حنو ذلك، وحيث تكّلمنا يف ذلك يف )الفقه( ويف قاعدة )ال 

 فال داعي إىل تكراره.ضرر( 
 وإذا اختلف املالك واجلار يف أنه ضرر أو ال؟ كان املرجع أهل اخلربة.

ولو كان ضرر مّث شّك فيه من جهة بعض التغييات مبا ال يكون من تبّدل املوضوع كان جمرى االستصحاب، 
 وكذلك العكس.

ناك غريق واحتاج إنقاذه إىل التصّرف حببل كما أن قاعدة األهم واملهّم تتقّدم على قاعدة التسّلط، فلو كان ه
 الغي جاز، للقاعدة، وإن مل يرض املالك.

 نعم ال يبعد أن يكون له اجرته من بيت املال أو غيه مجعاً بني احلّقني.
وكذلك يقدم قانون اإللزام على قاعدة التسّلط، فإذا مل يره الكافر أو املخالف حقًا أو مااًل مل يشمله )الناس 

 سّلطون( ختصيصاً على ما تقّدم اإلملاع إليه.مـــ
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 قاعدة األهّم والمهمّ 

 أدلة القاعدة
 وهي من القواعد الفقهية، ويدل عليها األدلة األربعة:

 (.2( وقّصة خرق السفينة)1فمن الكتاب: قوله سبحانه: )ولو ال أن يكون الناس()
 وا عهد باإلسالم...(.لعائشة: )لو ال أن قومك حديث)صلى اهلل عليه و أله( ومن السّنة : قوله 

 )لو ال أن يقول الناس أّن حممداً استظهر جبماعة( ـ يف قصة العقبة ـ .)صلى اهلل عليه و أله(: وقوله 
ليهجر وما )صلى اهلل عليه و أله( وعدم إقامة احلّد أو التعزير على الذين فّروا من الزحف، وعلى من قال: انه 

 أشبه.
 ا يصّلون الرتاويح ـ بعد إمتام احلّجة عليهم ـ .من كانو )عليه السالم( وترك علي 

 ( إىل غي ذلك وهو كثي.3)أّما حّقي فقد تركته خمافة أن يرتّد الناس())عليه السالم(: وقوله 
 ومن اإلمجاع: العملي منهم يف خمتلف مسائل الفقه ما ال خيفى.

تشّرعة ـ يف أنه لو خّي بني حمّرمني أحدمها أهم ـ  ومن العقل: انه بناء كافة العقالء فال يشك أحد منهم ـ وال من امل
كالزنا أو الُقبلة ـ أو واجبني كذلك ـ كإنقاذ غريق أو سفينة فيها مائة وإذا اشتغل بإنقاذ دوهنا هلكوا مجيعًا ـ أو 

 واجب وحرام ـ كالصالة ليوم أو قتل نفس حمرتمة ـ يف أنه يلزم تقدمي األهّم.
املتشّرعة، والسية القطعية، بل لعل مجلة من األحكام الثانوية ـ كالتقية وأحكام وهذا هو املركوز يف أذهان 

اإلضطرار واإلكراه وما أشبه ـ من صغريات هذه القاعدة وإن كانت هي قواعد مستقلة بل بني بعضها عموم من 
 وجه.

طشًا ـ كما يف قصة املرأة يف لكن إَّنا يقدم األهم على املهّم إذا كان إىل حد املنع عن النقيض كالزنا واملوت ع
ـ وإاّل كان خمّيًا وإن كان تقدمي األهم األفضل أفضل، كما إذا دار األمر بني إنقاذ )عليه السالم( زمان علي 

 غريقني أحدمها عامل أو عادل دون اآلخر.
غريقني رئيس اجليش مبا ولو علم باألمهية الالزمة إمجااًل، لكنه مل يستطع معرفتها بالضبط، مثل انه مل يعلم أّي ال

 يلحق غرقه اهلزمية جبيش املسلمني، دون اآلخر اجلندي، ختّي، وكذلك يف االشتباه يف احلكم.
 لو ترك األهم

ولو مل يفعل األهم وفعل املهم فلو عرف من الدليل ان ال مالك فيه بطل، حاله حال ما ذكروا من احلكم 
إذا ترك التيّمم واغتسل مما سبب موتــه أو ما أشبه، فإن عمله  اإلضطراري الذي يرتكه للفعل االختياري، كما

باطل وجيب عليه القضاء واإلعادة إن أمكن، وإاّل فعلى ورثته، وإاّل صّح مع العقاب على ترك األهم، كما ذكروا 
 يف مسألة )الرتّتب(.



 إذا كانت هناك قرائن تدّل على ولو مل يعلم انه على أّي النحوين كان مقتضى إطالق دليل املهم وجود املالك إالّ 
 اخلالف.

مث إن تقدمي األهم يكون بقدره، كما مثّلنا يف دفع األجرة للحبل، إذ األهم إَّنا يسقط حرمة الغصب، أما ما 
 عداه فال يكون من األهم واملهّم حىت يسقطه.

ة إليه، ولو أراد أكثر فال حق له، وكذا لو ُأجرب الطبيب على املعاجلة، لدليل حفظ النفس األهم فالالزم دفع األجر 
 إذ عمله ليس أكثر من املثل.

 نعم له أن يشرتط األكثر ـ قبل املعاجلة ـ لـ )تسّلط الناس على أنفسهم(.
وكذا يف البيوع وحنوها لـ )تسّلطهم على أمواهلم( مثل بيع احلنطة يف حالة توّفرها فله حق الزيادة، ويف حالة القحط 

 نه من اإلجحاف احملّرم، إىل غي ذلك مما ذكر يف موضعه.فال حّق له فيها أل
 ومما تقدم علم أنه لو كان من األهم ترك الزوجة ـ وطياً أو قسماً أو نفقة ـ لزم عليه التدارك بعد ذلك.

تكون وال تسقط األحكام الوضعية هبذا القانون ـ لو قلنا هبا ـ بل يرفع اليد عنها بقدر، مثاًل: لو كان األهّم أن ال 
 زوجته أو أن تكون زوجته فاألهم ال يوجب أحدمها بالنسبة إىل الزوجة واألجنبية.

 وكذلك يف باب الطهارة والنجاسة وامللكية والرقية وما أشبه ذلك.
ولو كان من األهّم ترك الصالة والصيام واحلج أو بعض خصوصياته، فال يسقط اإلعادة ـ إن كانت ـ أو القضاء 

 ا فيه الكفارة مطلقاً، كبعض حمّرمات اإلحرام كاإلستظالل، ملا عرف من تقدير األهم بقدره.أو الكّفارة يف م
)عليه مث القضاء واإلعادة والكّفارة والضمان إن أمكن وإالّ فال شيء على فاعل األهم، ولذا مل يرد ضمان اخلضر 

 للسفينة اليت خرقها، ولو كان لبان.السالم( 
 بالقدر املتساوي، ترك املهّم خمّياً بينهما.ولو كان أحد الشيئني أهّم 

وقاعدة األهم تقّدم على )الضرر( فلو كان غريقان إنقاذ أحدمها أهم كما مثلنا يف إنقاذ القائد أو اجلندي، وكان 
 يف األهم ضرر دون املهم قّدم األهم.

مال يتكّفل ذلك فهو، وإالّ  وإن تضّرر، كأن يصيبه مرض حيتاج لعالجه إىل بذل مال كثي، فإن كان هناك بيت
فهل يؤخذ من املنَقذ؟ احتماالن: من اجلمع بني احلّقني ومن أنه ال دليل، بل ضّرره الشارع بأمره بإنقاذه، كما إذا 
استلزم األمر باملعروف والنهي عن املنكر ضرراً، مثل أن يدفع أجرة السّيارة للذهاب إىل حمل املنكر، وشرطُُهم أن 

 يراد به الضرر املعتد به، فتأّمل. ال يستلزم ضرراً 
ولو تعارضت األمهية يف الكّم والكيف، كما إذا كان هناك غريقان من العاديني وغريق ثالث برتبة قائد جيش، مل 
يتقّدم أحدمها على اآلخر، إاّل إذا علمت األمهية املانعة من النقيض يف جانب، بل يتخّي بينهما لعدم حتّقق 

 املوضوع.
يف جانب استصحاب األمهية كفى، ولو كان استصحاب املهمية لكن مل يعلم ان اآلخر أهم أم ال، فال ولو كان 

 قاعدة ملا ذكرنا يف )األصول(: )ان األصل يف التعيني والتخيي: التخيي( وما حنن فيه من مصاديقه.



كلة، كما أن االستصحاب  وحيث جترى القاعدة فال جمال لقاعدة القرعة، ألهنا للمشكل، والقاعدة ال تدع مش
 كذلك.

 نعم ميكن اتياهنا فيما إذا علم بأمهّية أحدمها لكنه غي معنّي لعدم املعارض للقرعة حينئذ.
 وال فرق بني أن يكونا من جنس واحد أو جنسني كالقتل وشرب اخلمر.

 معرفة األهم
كل درهم من الربا فإنه يقدم الثاين، وتعرف األمهية من الدليل ومن اإلرتكاز، كما إذا دار األمر بني الزنا وأ

( أو ما 1الرتكاز املتشّرعة ان األول أهم حرمة وإن ورد يف احلديث: أن درمهًا من الربا أعظم من سبعني زنية)
 أشبه، إذ املتشرعة حيملون ذلك على التخويف، على أّن كالً من العقاب والثواب ليسا ميزان األمر.

ثر ثواباً من الواجبات، مثاًل للمبتدأ بالسالم ـ من احلسنات ـ أكثر مما للمجيب ولذا نرى أن بعض املستحبات أك
هلا من الثواب شيء عظيم بينما هي مستحبة، واإلنفاق )عليه السالم( مع أّن رّد السالم واجب، وزيارة احلسني 
 على األرحام شيء واجب إىل غي ذلك.

القطع بتوّهم أن قتله نفسه الذي ميتنع بسببه أهم، لتوّسط ولو قال: إقطع يد زيد وإاّل قتلت نفسي، مل جيب 
 الفاعل املختار.

بل األمر كذلك لو أمره مبستحب وإاّل ترك واجبًا أو فعل حمرماً، كما إذا قال: صّل صالة الّليل وإاّل ال أصلي 
 الصبح أو أجرح نفسي جرحاً حمرماً.

 تركت معاجلة األرمد حىت يعمى. ومثله: لو قال الطبيب لثري: أعطين ألف دينار وإالّ 
ولو اشتبه املّيت املسلم بالكافر وجب جتهيز كليهما ألن وجوب جتهيز املسلم أهم ـ عرفًا ـ من حرمة جتهيز 

 الكافر.
 واملسائل يف ذلك كثية نكتفي منها هبذا القدر، واهلل املستعان.
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 قاعدة العسر

 أدلة القاعدة
العسر البدين ـ الذي ليس فيه حرج نفسي وال ضرر يف املال والبدن، مثل كثرة التعب الذي ليس بعده ضرر ـ 

 (.1ر()منفي يف اآلية الكرمية يف قوله: )وال يُريد بكم الُعسن 
والظاهر ـ املستفاد عرفًا بالقرائن ـ إرادة عدم العسر ال عدم اإلرادة، وإَّنا ذكر اجلملتني ألّن بينهما واسطة: عسر 
ويسر وما ال يكون أحدمها، فكأنه قال: ال يريد بكم العسر، فُسئل: هل يريد األعّم من اليسر والواسطة؟ فقال:  

 يد الُيسر.كالّ ال يريد الواسطة أيضاً، وإَّنا ير 
وإَّنا ذكر عكس الكالم ومل يقل: ال يريد بكم العسر ويريد بكم اليسر ألمهّية اليسر، واملوضوع األهم يقّدم يف 

 الكالم، مثل )زيد شاعر( أو )الشاعر زيد(، على ما ذكروه يف البالغة.
 فإذا كان أحد الثالثة: من الضرر والعسر واحلرج فاحلكم مرفوع.

 يسّببه املكلف هو وإاّل أمكن عدم الرفع مثاًل ترك الصالة والصوم مخسني سنة مما قضاؤمها نعم ذلك فيما إذا مل
 عسر عليه، فإنه مل يسقط عنه ألنه السبب يف ذلك.

 كما ذكروا يف مسألة اقدامه على الضرر املايل حيث ال يبطل العقد، وليس له حق الفسخ ألنه السبب يف ذلك.
حلكم ـ قصورًا ال تقصيًا ـ حيتمل عدم الوجوب بقدر العسر، إلطالق دليل العسر نعم فيما إذا كان جاهاًل با

 (.2احلاكم على األدلة األولية، واليت منها )ما فاتتك من فريضة فاقضها كما فاتتك()
وهل جيب القضاء عنه بعد موته؟ مقتضى الدليل العدم، النتفاء التكليف يف حال القصور، ويف حال الذكر ال 

 األدلة.يشمله 
وحيتمل وجوب القضاء عن تركته وهو أقرب إىل الذوق الفقهي وإن كان أبعد عن الصناعة، لكن رمبا يقال: حىت 
يف صورة اجلهل ـ تقصيًا ـ ال قضاء، كما إذا أحلق الضرر بنفسه ـ عن تقصي ـ فصّلى بتيّمم، أو عن قعود أو ما 

 ملا فاته لشمول األدلة املذكورة له. أشبه، حيث إنه عاص برتك التعّلم وإن مل يكن قضاء
ومثله ما لو صّلى وصام ـ ملّدة مخسني سنة ـ بطهارة باطلة قصوراً، أو حّج باطاًل كذلك، وكان اإلتيان به ثانياً 

 عسراً عليه.
 ومل أَر من أشار إىل أصل املسألة إالّ تلميذ شريف العلماء ـ قدس سرمها ـ يف حقائقه.

 (.3بعث بالشريعة السمحة كما قال هو )ص()عليه و أله(  )صلى اهللويؤيده: انه 
 ال يقال: إن الصالة والصوم واحلج أيضاً عسرات وكذلك القصاص واحلدود والتعزيرات.

ألنه يقال: ال إشكال يف أّن هذه الواجبات ثابتة يف الشريعة، والظاهر أهنا من باب التخّصص ألدلة العسر ال 
 رج والضرر ال تشمل ما وضع شرعاً يف موردها كاخلمس واجلهاد وحنومها.التخصيص، إذ أدلة العسر واحل



 نعم إذا صارت عسرة فوق القدر املتعارف يكون احملّكم فيها دليل العسر، ألن أدلّتها منصرفة إىل املتعارف.
ف عنه وأما الثالثة األخر فهو السبب يف ذلك، فيكون كما ذكرناه يف ضرر مايل سببه هو، ودفع العسر منصر 

 فليس من باب التخصيص، بل من باب التخّصص.
وكذلك حال الديات وإن مل يكن على املرتكب كالعاقلة فإنه من احلرج أو الضرر ال من العسر وحاهلا حال 

 اخلمس والزكاة والكّفارات وما أشبه.
بقى األصل بال جزء أو  وكما أّن دليل العسر رافع لألصل فهو رافع للجزء أيضاً، فإذا كان هلما بدل فهو، وإالّ 

شرط أو مع مانع أو ما أشبه، فالوضوء العسري مرفوع كما أّن املسح على البشرة يف الشتاء القارص ـ الذي 
 يسبب عسراً ـ مرفوع أيضاً إىل البدل وهو املسح على العمامة، كما ورد بذلك النّص والفتوى.

 ا عرفت يف قضاء اجلاهل صالته وصيامه.وكذلك يرفع القضاء إذا كان عسراً كما يرفع األصل، كم
 وهل يرفع الوضع كما يرفع التكليف عند من يراه؟

اإلطالق يقتضي ذلك، كما إذا صارت على جلده جلبة يف أثر اجلرح مما رفعه حرج عليه، فإذا قلنا: برفع العسر 
 النجاسة، َغسله أو مسح عليه، وإذا قلنا: بالعدم وضع فوقه اجلبية.

حال ما إذا كان املاء يضّر بعض جسمه يف الوضوء أو الغسل فهل يرتكه ويغسل سائر اجلسد ـ وبذلك يظهر 
 وضوءاً أو غسالً ـ أم يضع عليه اجلبية؟ مقتضى األصل ـ الذي يف رفع العسر ـ هو األول.

 جناسة. ويصلي بالنجاسة إذا كانت اإلزالة عسراً عليه، لكنه من رفع التكليف أما إذا قيل برفع الوضع فال
وكما يأيت رفع العسر يف ترك الفعل العسري يأيت يف اإلتيان باحملّرم املعسور، بل ويسري ذلك إىل من البّد منه،  

 كما إذا كانت املرأة يف عسر من كثرة العرق واحتاجت إىل رؤية الطبيب أو ملسه فإنه جيوز هلا وله.
ما لو كان إىل حد املنع عن النقيض، وإاّل ختّي مع وإذا تعارض عسر وضرر، أو أحدمها مع احلرج، قّدم أمّهه

 الرتجيح أو بدونه يف املتساويني.
 يف املستحّبات

 وهل جيري رفع العسر يف املستحّبات؟
 ( اإلرادة اإللزامية.1قال بعضهم: ال، ألنه ال إلزام، وظاهر )وال يريد بكم العسر()

)بُِعثنُت بالشريعة )صلى اهلل عليه و أله(: ( وقوله 1يسر()وقال بعضهم: نعم لإلطالق ولقوله )يريد اهلل بكم ال
وسية املتشرعة من حتّمل )عليه السالم( ( إاّل أن األّول يف نفسه أقرب لو ال الذي ثبت من سيهتم 6السمحة()

كان (، كما  1( أو قراءة أربعني ختمة يف شهر رمضان)7العسر واملشّقة يف باب املستحّبات، كألف ركعة يف الليل)
 يفعله بعض املعصومني )ع(، إىل غي ذلك مما يقرب إرادة اإللزام.

حيّج ماشيًا مما يُلحق األذى برجله، وتوّرمت قدما )عليه السالم( وكذلك حال الضرر ولذا كان بعض األئمة 
 ( من كثرة العبادة، إىل غي ذلك.14( وفاطمة عليها السالم)9رسول اهلل )ص()

 ط يف الثالثة يف مثل اجلهاد، وذلك ألمر أهم حبد املنع عن النقيض.ومن الواضح ان )ال( يسق



 ويف الباب مسائل كثية تُعرف مما ذكرناه يف بايب الضرر واحلرج، فال حاجة إىل ذكرها.
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 الفصل الثامن
 

 أصالة الصّحة
 أدلة القاعدة من الكتاب

 وهي قاعدة مشهورة، ويدّل عليها: الكتاب والسّنة واإلمجاع والعقل والسية واملركوز.
 فمن الكتاب:

ناً() - 1 لغة ( بعد أن كان املراد من القول أعّم من اللفظ، فإّن القول يف ال1قوله سبحانه: )قولوا للناس ُحسن
يستعمل فيهما، يقول: )قال كذا(، ويريد اإلشارة بيده، باإلضافة إىل أنه باملالك إن مل نقل باألعمّية، فإذا أشار 

 إنسان إىل إنسان بالسوء ـ أي بأنّه يعمل سوءاً ـ قيل له: أمل يقل اهلل: )قولوا للّناس ُحسناً(؟
 رج إَّّنا يكون بالدليل.و)الناس(: يشمل املؤمن والكافر، والعادل والفاسق، وما خ

و)احُلسن(: أي كالماً حسناً، وما يقوم مقام الكالم من اإلشارة وحنوها ولذا لو كتب إنسان: اّن زيداً فاسق، قيل 
 له هذا خالف اآلية.

وال فرق بني أن يقول السيء أو يقول ما ليس حبسن، أي املتوسط بينهما، فإن احلسن خالف كليهما، فإذا دخل 
لس، فاستهزأ به هذا، أو سكت ومل يعر له اهتمامًا واحرتاماً، كان من القول بغي احلسن فيما كان إنسان يف جم

هناك واسطة، أّما إذا مل يكن كما لو كانت املعاملة صحيحة أو باطلة، فإذا قال: معاملة فالن باطلة كان من 
 يكن من القول باحلسن. القول بغي احلسن، وكذا إذا قال: ال أعلم أهّنا باطلة أو صحيحة، مل

ومن الواضح أّن املراد أعّم من القول من كونه )للناس( أو )عن الناس( لإلطالق حسب فهم العرف، أو باملناط 
 فأّي فرق بني أن يقول لزيد: إّن عبادتك باطلة أو يقول عند غيابه: إّن عبادته باطلة؟

للمعاين الواقعية ـ أو األعّم منه ومن الصّحة عنده وإن  وهل املراد الصّحة الواقعّية ـ حيث إّن األلفاظ موضوعة 
 كانت باطلة عند القائل؟

ال يبعد الثاين ولو لقرينة املقام، فإذا قال له: إّن فتواي على كفاية تسبيحة واحدة يف الركعة الثالثة والرابعة وفتواك 
 القول احلسن. على وجوب ثالث تسبيحات، مل يصدق أنّه قال للناس سوءاً، الذي هو مقابل

( فإنه من العلم اإلمجايل باحلرام يف البني إذ لو 2وقوله سبحانه: )إجتنبوا كثياً ِمَن الظَن إَن بعض الظَن إمث() - 2
 مل يكن منجزاً مل حيرم كثياً من الظّن ألجل البعض الذي هو إمث.

 واليقني يقع يف القلب. واملراد: إجتناب آثار الظّن، وإالّ فإّن الظّن ال إختياري فإنه كالشكّ 
 وال ميكن أن يقال: املراد مقّدمات الظّن، ألنّه خالف الظاهر.

 إن قيل: إّن اآلثار أيضاً خالف الظاهر.
 قلنا: هو أقرب اجملازين إىل اللفظ عرفاً.



 وإن قيل: ملاذا قال: )كثياً( دون اجلميع؟
 ّرماً من جهته.قلنا: ألّن بعض الظّن ليس طرف العلم اإلمجايل حىت يكون حم

فالظن بأّن هذا اإلنسان يصلي باطاًل مث قوله أو إشارته بذلك، أو أنه زان، أو شارب أو ما أشبه مشمول لآلية 
 الكرمية، أما إذا ظّن من دون إظهار فلم يقل أحد أنه من احملّرم.

 إن قلت: )ال تظّن السوء( ال يالزم الظّن بالصحة.
هناك معاملة مل يعلم أهّنا ربويّة أم ال، أو وطي ال يعلم أنّه زنا أم نكاح، أو شرب قلت: يالزمه غالباً، فإذا كانت 

مخر ال يعلم أنّه ملرض أم معصية، إىل حنوها، كان معىن النهي عن الفساد القول بالصحة، وهذا معناه العريف ال 
 الدّقي حىت يقال: بأن األمر بالشيء ال ينهي عن الضّد.

يء منكرًا كشرب اخلمر واجلماع مبن يعلم أهّنا ليست زوجته، والوضوء منكوسًا للصالة نعم، إذا كان ظاهر الش
 واإلفطار يف شهر رمضان، لزم الفحص حىت يعلم أنّه يرتكبه لقاعدة ثانوية، أو حمّرماً حىت يلزم اإلنكار عليه.

فرون؟ وجرت السية عن الذين كانوا يفطرون يف شهر رمضان هل أهّنم مسا)عليه السالم( ولذا سأل علي 
 بالسؤال والفحص يف أمثال تلك املوارد، كمن يبيع الوقف حيث مل يعلم أنّه مبجوز أو حرام إىل غي ذلك.

 أدلة القاعدة من الُسّنة
 ( فإن األمر أعّم من القول والفعل.3)ضع أمر أخيك على أحسنه())عليه السالم(: ومن السنة: قول علي 

( وما أشبه من صيغ التفضيل الذي قالوا إنّه جمّرد عن 1ل )إاّل باليت هي أحسن()واملراد باألحسن: احلسن مث
( واألحوط، واألقوى، وما 6( و )أفمن يلقى يف النار خي()1الفضل وإَّّنا يراد به األصل مثل )أوىل لك فأوىل()

 أشبه.
(، أو 7أو نظٌي لك يف اخللق())إّما أٌخ لك يف دين )عليه السالم(: واملراد باألخ: إما املسلم حيث قال علي 

(، إىل غي 14(، )وإخوان لوٍط()9(، )وإىل ُثوَد أخاهم صاحِلاً()1األعّم من قبيل: )وإىل عاٍد أخاهم ُهوداً()
 ذلك، وهذا أقرب إىل الذوق اإلسالمي، وإن كان األشهر األول.

 اً صّح الشراء منه، وما أشبه الشراء.ومعىن الوضع: ترتيب األثر، فإذا شّك يف أنّه هل اشرتاه صحيحاً أو فاسد
 وإذا شّك يف أنّه هل يزين هبا أو بنكاح مل يصّح له خطبتها والزواج هبا.

 وإذا شّك يف أنّه هل استوىل عليه غصباً أو مباحاً باحليازة، صّح له ترتيب آثار امللك، إىل غي ذلك.
 والروايات املتواترة اليت هي مبضمون اآليتني السابقتني.

 ن اإلمجاع: متواتر دعاويهم اإلمجاع، واإلمجاع العملي.م
 كما أّن السية القطعّية واملركوز يف أذهان املتشّرعة وبناء العقالء على ذلك.

 ( وما أشبه ذلك.11ويؤيده: )ملا قام للمسلمني سوق()
 من غي فرق يف كّل ذلك بني أن يرجع الشك إىل السبب أو املسبب أو كليهما.

 إلنسان بأّن هذا الذي مّر من عنده هل سّلم عليه أم سّبه؟ وجب عليه رّد السالم ألنّه احلسن، فتأّمل.وإذا شّك ا



أما لو شّك بأنّه هل فعل أحدمها أو قرأ القرآن أو الذكر مل يكن من األحسن أنه سّلم ولذا ال جيب رّد السالم 
 لعدم حتقق املوضوع، فتأّمل.

رواية وغيمها ـ تشمل االعتقاد جتري أصالة الصّحة فيه أيضاً، فإذا شّك يف أنه وحيث أّن األدلة ـ من اآلية وال
 صحيح االعتقاد أو فاسده ـ حىت ال يتمكن من زواج بنته له أو تزوجها به ـ جاز العمل على أصالة الصّحة.

أّن اخلارجي كافر،  مبن ظهرت بعد ذلك أهّنا خارجّية مع وضوح)عليه السالم( ولعّل من هذا القبيل تزوج اإلمام 
)إَّّنا أقضي )صلى اهلل عليه و أله(: ما كانوا يعملون بعلمهم الغييب بل قال )عليه السالم( ومن املعلوم أن األئّمة 

)عليه ما كانوا يعملون بقدرهتم الغيبّية وإاّل ملا ذهب علي )عليه السالم( ( كما أهّنم 12بينكم بالبّينات واإلميان()
أو غيه، أو )عليه السالم( د وحده وكان بإمكانه أن ال يذهب ذلك اليوم ويستخلف احلسن إىل املسجالسالم( 

 يذهب مع مسّلحني حيفظونه عن الشّر، وقد ذكرنا ذلك يف حبث آخر.
وعليه ففي البالد اإلسالمية أو احمللة املسلمة ولو يف بلد كافر ال حيتاج من يريد الزواج إىل السؤال، كما ال حيتاج 

 يد ذبح الذبيحة وشراء اللحم إىل السؤال عن عقيدة الذابح.من ير 
ولذا جرت العادة عند احُلّجاج على كفاية رؤية الذابح هناك مما ظاهره اإلسالم وإن كان حيتمل فساد عقيدته مبا 

 يوجب له الكفر.
كما قد كثرت   وهذا ليس خاّصًا باملسلم بل كذلك من ظاهره أنّه من أهل الكتاب مع احتمال كونه ملحداً،

الشيوعّية فيهم حيث جيوز لإلنسان التزويج هبّن من غي فحص عن أهّنا شيوعّية اعتقادًا أم ال، أّما الشيوعية 
 اقتصاداً فال مانع من الزواج هبا، كما ذكرناه يف بعض املباحث.

 جريان أصل الصحة يف الكافر
إاّل فيما خرج بالدليل، ولذا ال يزال املسلمون  بل ذكرنا يف بعض املباحث أّن أصل الصّحة جار يف الكّفار،
 يشرتون من الكّفار مع احتمال أن يكون املبيع سرقة أو ما أشبه.

 وممّا تقّدم ظهر جرياهنا يف االعتقادات كاألقوال واألفعال.
ول نعم، ليس موردها األعيان، فإن أصالة الصّحة فيها ـ فيما إذا شّك يف أهّنا صحيح أو معيب ـ من األص

 العقالئية ال من القواعد الفقهية.
كما أنّه خيرج عن حمّل الكالم استصحاب العدالة أو الوثاقة ـ مثاًل ـ فيما إذا شّك يف أّن العادل الفالين ارتكب 

 معصية حىت يسقط عن العدالة أم ال؟ وكذلك يف الثقة.
ذب يف املخرب، فإذا احتمل اخلطأ وكذلك خيرج عن حمّل الكالم احتمال اخلطأ والغفلة والسهو وتعّمد الك

 والصواب متّسك باألصل العقالئي يف كّل ذلك، وليس من أصل الصّحة الذي هو حمّل الكالم.
من غي فرق يف جريان أصل الصّحة والقاعدة بني األحكام الوضعّية والتكليفّية إلطالق أدلّته فالعقود واإليقاعات 

 وحنوها من هذا الباب موضوعاً.



أّن املراد بالصّحة الفاعلّية األعّم من الواقعية حكماً إذا أريد حصر األمر يف الفاعل، وأّما إذا كان حمّل  وقد عرفت
 اإلبتالء فاألصل الصّحة الواقعّية كما يف طريف العقد حيث ال يعلم املشرتي مثاًل هل أنّه عقد صحيح واقعاً أم ال.

ساد ال أن يكون أمره دائرًا بني الوجود والعدم، من غي فرق يف مّث إّن البحث هنا فيما كان قاباًل للصحة والف
الشّك بني الشرط أو اجلزء أو املانع أو القاطع خالفًا لبعض ما يظهر من احملقق الثاين )قدس سره( ممّا ذكره 

 الشيخ )رمحه اهلل( يف املكاسب ممّا ال داعي إىل تكراره.
ن ذلك، كما إذا وجدنا جزءًا من مّيت يف مقربة املسلمني حيث ال بل لرمّبا جيري األصل املذكور يف األوسع م
 نعلم أنّه ُغسل أم ال؟ فإن األصل أنه ُغسل.

 تفصيل الشيخ الطوسي وما يرد عليه
وحيث قد عرفت إطالق األدلة فال فرق يف الشّك بني األجزاء والشرائط وما أشبه وبني احتمال عدم قابلية جمري 

ن أو سفه ـ أو عدم قابلية املال ـ لوقف أو حجر على املالك ـ كما إذا باع الدار من عمرو العقد ـ لطفولة أو جنو 
بشرط أن ال يبيعها وقلنا: ان الشرط يقتضي الوضع، فما ذكره الشيخ )قدس سره( ـ من الفرق بني األول جبريانه 

 فيه واألخيين بعدم اجلريان ـ خالف ما نستظهره من األدلة والسية.
قّدم ظهر أنّه لو استناب أحداً للصالة أو الصوم أو احلّج عن مّيته، أو استنابه للحّج عن نفسه أو دفع إليه  وممّا ت

كّفارة أو ما أشبه، مّث شّك يف أنه هل فعله أم ال؟ أو علم بأنه فعله لكن شّك يف أنه هل أتى به صحيحاً أم ال؟ 
 ملتقّدمة.جرت أصالة الصّحة، لبناء املتشّرعة وسائر األدلّة ا

ولذا ال يسأل أحد من الفقهاء ـ الذين تُدفع إليهم أموال النيابة عن املّيت وشبهها ـ عن األجي هل فعل؟ أو هل 
 فعل صحيحاً؟

وكذلك احلكم إذا رأينا من ظاهره يدّل على أنّه يصلي على املّيت ولكّننا ال نعلم أنه صلى أم ال؟ أو صّلى 
 ملذكورة.صحيحاً أم ال؟ فتجري األصالة ا

واملستفاد من األدلة أّن هذا األصل أمارة، فمثبتاهتا حّجة كسائر األمارات ال أصل، فتفرّع عليه املثبتات العقلّية 
أيضاً، فإذا اشرتى شيئًا مل يعلم أنه اشرتاه باخلمر أو مبا ميلكه؟ جرت أصالة الصّحة، فيكون للمشرتي ويرثه 

 الوارث.
 االستصحاب املوضوعي، كما هي القاعدة.ومقتضى األمارية تقّدمها على 

وكما جتري أصالة الصّحة يف عمل الغي كذلك جتري يف فعل النفس كما إذا عقد عقدًا ثــّم شّك بعد مّدة هل  
كان جامعاً للشرائط فاعاًل وقاباًل وشرطاً ـ باملعىن األعّم ـ كان األصل اجلريان، كما هي السية وكذلك يف عباداته 

 ائر أموره.السابقة، وس
وهذا إّما من باب السية وبناء العقالء واإلمجاع، وإّما من باب املالك كما ذكروا ـ يف التعاون على اإلمث ـ انّه 

 يشمل فعل اإلنسان نفسه إذا فعل مقّدمات اإلمث الواصلة إليه.



صول( ولذا ال نطيل وال خيفى أّن الكالم يف هذه املباحث طويل، وقد ذكرنا بعضه يف )الفقه( وبعضه يف )األ
 البحث هنا وإَّّنا أردنا اإلملاع فقط، واهلل سبحانه العامل.
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 قاعدة الحيازة

 أدلة القاعدة
 )من حاز ملك( قاعدة فقهّية، ويظهر من اجلواهر أهنا رواية، وسواء كانت رواية أم ال، فتدل عليها األدلة األربعة.

 فمن اآليات:
( والالم للملك إذا مل تكن قرينة، وحيث ال ملك بدون احليازة ـ بالنظر األويل ـ 1ق لُكم()قوله تعاىل: )خل

 إمجاعاً، فالبّد أن يكون باحليازة، فهي تسبب إثبات امللك كما أّن اإلعراض يسبب إسقاط امللك.
 أما الروايات:

( ممّا ال حاجة 2مجلة منها يف )الفقه() فهي متواترة، ذكروها يف كتاب اإلحياء والصيد واللقطة وغيها، وقد ذكرنا
 إىل اإلعادة.
 (.3)من أحىي أرضاً مواتاً فهي له())صلى اهلل عليه و أله(: قال رسول اهلل )عليه السالم(: فعن الباقرين 

يف البعي امللقوطة )حىت أحياها من الكالل ومن املوت فهي له وال سبيل ألحد )عليه السالم( وعن الصادق 
 (.1ا هي مثل الشيء املباح()عليها وإَّن

 (.1)للعني ما رأت ولليد ما أخذت())عليه السالم(: ويف رواية الصادق عن آبائه عن علي 
 واملراد باجلملة األوىل: أّن حّظ العني الرؤية فقط، إىل غيها من الروايات الكثية.

 واإلمجاع: القطعي الذي ال خمالف له إطالقاً قواًل وعماًل.
داللته على أن اخلالق غيّن عن الكون وما فيه فبقاؤه عبثاً خالف احلكمة املنايف إلتقان اخللق، فالبّد  ومن العقل:

من أن يفّوض إىل املخلوق، وأحسن صور التفويض هو التمليك، لكن بشرط أن ال يضّر بعضهم بعضاً، ألنّه 
احلّق يف أن يتمّتع من الكون ـ  أيضًا خالف احلكمة، وهو ما حدده الشارع بإطار )لكم(، فكّل إنسان له

 واألرض من مجلته ـ مبا شاء، بشرط عدم اإلضرار بنفسه أو باآلخرين.
واحليازة حباجة إىل القصد، فمن أخذ عشبًا ليلعب به ساعة، أو صيداً كذلك أو ما أشبه، مل يكن من احليازة يف 

 شيء.
يات الواردة يف مشرتي السمكة والدابّة جيد يف جوفها شيئاً وتدّل عليه ـ باإلضافة إىل بناء العقالء ـ: مجلة من الروا

 بأنّه له.)عليه السالم( ُثيناً حيث حكم اإلمام 
مع وضوح أّن البائع مل يقصد بيع الشيء الثمني، وقد وضع يده عليه بوضعها على احليوان، لكن حيث ال قصد 

 فال ملكّية له.
فسي اإلمام، واحلميي كما ذكره الوسائل واملستدرك يف كتاب كروايات أيب محزة وحفص والزهري واملروي يف ت

 اللقطة.



 من غي فرق بني املباحات األصلية واملعرض عنها إعراضاً أو انعراضاً.
وهذا هو املركوز يف أذهان املتشّرعة وقد جرت عليه السية، ولذا ال يشّك أحد يف ملك اإلنسان للصيد ولفواكه 

عة وللماء الذي ميتحه وملا جيده يف اخلرائب السابقة أو يأخذه منها من اجلواهر أو الغابات وأشجارها املقطو 
 األواين أو األحجار، كخرائب الكوفة وسامراء وبابل وغيها.

 حيازة كل شيء حبسبه
وحيازة كّل شيء حبسبه، فحيازة األرض باإلستيالء االنتفاعي عليها، بقصد امللك ال بقصد البقاء مّدة مث 

 ، كما يف الزوار والسواح.الذهاب
 وكذلك حال حيازة احليوان بوضع اليد أو اإللقاء يف الشبكة أو يف أرض موحلة، فـََعله هبذا القصد، أو ما أشبه.

فإذا مل يكن يد أو قصد مل ميلك، كما إذا جرى املاء أو السمك أو الطي من أرضه إىل مكان آخر، أو وضع اليد 
 دون قصد امللك.بقصد العبث، أو النظر إليه ب

ولذا كان ازهاق روح احليوان باآللة أو إثبات اليد عليه، من احليازة، وعلى هذا فإذا شذب أشجار غابة أو أمجة 
 بقصده كان له.

ويؤيّده: روايات جعل القصب يف املاء ونصب الشبك كما جيدها الباحث يف الوسائل واملستدرك يف بايب الصيد 
 والذباحة.

ء الذي مل يرد من الشرع خالفه ـ ممّا يدّل على إمضائه ـ عدم الفرق يف احليازة بني التسبيب مث إن بناء العقال
 واملباشرة، سواء كان التسبيب باإلجارة أو الوكالة أو غيها.

فإن استخراج )عليه السالم( ولذا كان ذلك هو املركوز يف أذهان املتشرعة، والذي جرت عليه السية منذ زماهنم 
ن عمق البحار واإلتيان باملعادن إىل السادة واصطياد األمساك وغيها بواسطة العّمال واأُلجراء كان متعارفاً اللؤلؤ م

 يف ذلك العصر، ومل يكن عليه إنكار.
( حيث وىل الغوص بالبحرين فأصاب أربعمائة ألف درهم وأتى خبمسه لإلمام 6ورمّبا يؤيّده حديث أيب سيار)

عن أنّه حصل عليه مبباشرته أو تسبيبه، مع أّن من الواضح عدم )عليه السالم( اإلمام  ومل يسأله)عليه السالم( 
 املباشرة غالباً.

ولو قصد األجي أو الوكيل احليازة لنفسه أو لثالث مل يستبعد أن يكون هلما ال للموكل واملستأجر فقط، لعدم 
لث، وتبطالن بانتهاء مّدهتما، ويف الضمان ما توّفر شرط القصد، فهو كأن حيج ـ أو ما أشبه ـ عن نفسه، أو ثا

 ذكروا يف ختلف األجي.
ولو مل يعلم هل قصد احلائز امللك أم ال؟ فاألصل العدم إذا مل تكن هناك قرائن تدّل على القصد أو عدمه، 

 حيث ال حاجة حينئذن إىل األصل.
هما، حسب قاعدة العدل، وإذا مل يعلم ولو علم بأنّه قصد لكن ال يعلم أنّه قصده لنفسه أو لغيه؟ كان بين
 شخص الغي ـ ال حمصوراً وال معّيناً ـ كان النصف جمهول املالك فتأمل.



 ولو علم بأنّه قصد نفسه وغيه لكن ال يعلم نسبة قصده: هل لكٍل النصف أو بالتفاوت؟ فاألصل التساوي.
 تفريع على القاعدة

نع عن حيازة املباحات حبجج واهية واليت منها احتياج الدولة إىل املال، مث إنّه ال حّق للدولة أو جلهة أخرى يف امل
فإّن املال املقرر للدولة اإلسالمية هو اخلمس والزكاة واجلزية واخلراج، وإذا اقتضت الضرورة للمزيد من ذلك ـ  

اس يف احليازة ـ وال من كحالة حرب أو ما أشبه ـ ومل تتمّكن الدولة من حيازة املباحات ـ غي املانعة عن حرية الن
حتصيل التربعات وما أشبه، جاز األخذ من الناس، أو املنع عن حيازهتم للمباحات بقدر األضطرار، بشرط تعيني 
مراجع التقليد حسب الشورى إن كانوا متعددين، وليس حينئٍذ إاّل كصيغة االستثناء كما ذكرناه يف بعض كتب 

 )الفقه( بتفصيل.
 الدول املعاصرة ـ من كثرة الضرائب ومنع الناس عن حيازة املباحات وما أشبه ـ فهو خالف أما ما نراه اليوم يف

الشريعة املقّدسة، جاء بدافع اجلهل باملوازين وارادة التجمل بالسرف والرتف، وتـــكثي املوظفني اعتباطًا مما يعود 
واإلدخار، فإن دعت الضرورة إىل هذا األخي  باألضرار الكثية، وشراء األسلحة باألموال الباهظة، بغية التخزين

 فهو ممّا ذكرناه من اإلستثناء مبوازينه، وإالّ كان ضرراً مضاعفاً وحرمة مغّلظة.
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 الفصل التاسع
 

 قاعدة اإلعراض
 أدلة القاعدة

 اه العقالء.امللك عند العقالء يبدأ باحليازة يف اجلملة، مبعىن أنّه ال ميلك اإلنسان كّل ما حاز، بل بالقدر الذي ير 
مثاًل: ال يسمح العقالء لشخص واحد أن حيوز كّل أمساك البحر بواسطة جعل حاجز حول البحر أو اصطياد 

 السمك بواسطة الوسائل احلديثة، وهكذا يف الغابة واملعدن وغي ذلك.
ة إسقاط اإلعراض وينتهي بسبب فاعل اختياري ـ كالبيع ـ أو غي اختياري ـ كاإلرث ـ أو باإلعراض، وهذا أحد أدل

 للملك.
 ويدّل عليه ـ باإلضافة إىل ذلك ـ :

السية، حيث يرون أّن من ألقى متاعه يف الطريق بقصد اإلعراض، ال ميلكه بعد ذلك، فإذا التقطه آخر دخل يف 
 ملكه، كسائر املباحات.

السفينة اليت غرقت وما  )يف)عليه السالم( ومتواتر الروايات: كرواية السكوين عن الصادق عن أمي املؤمنني 
 (.1فيها... وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو هلم()

 (.2)وأّما ما اخرج بالغوص فهو هلم وهم أحّق به())عليه السالم(: ويف رواية أخرى عن الصادق 
 (.3)وإَّنا هي مثل الشيء املباح())عليه السالم(: ورواية ابن سنان يف احليوان الضائع عن الصادق 

 (.1يف الدابّة إذا سرحها أهلها فهي للذي أحياها))عليه السالم( رواية مسمع عن الصادق عن علي  ويف
 (.1)فهي للذي أحياها())عليه السالم( ويف رواية أخرى عن أمي املؤمنني 

 (.6ويف رواية السكوين: )فهي ملن أصاهبا()
ى والشطاط والوتد واحلبل والسقال وأشباهه، )ال بأس بلقطة العص)عليه السالم(: ويف رواية حريز عن الصادق 

 (.7ليس هلذا طالب))عليه السالم(: قال: وقال أبو جعفر 
 إىل غيها من الروايات يف هذه األبواب املذكورة يف )الوسائل( و )املستدرك( و )البحار(.
 اإلنعراض. مضافاً إىل روايات الكنز حيث أّن الكنوز ال تكون إالّ للناس فيعرضون عنها، أو حيصل

 (.1وروايات الطي الذي يأيت وقد ملك جناحيه)
 وروايات القرية اليت خربت، ممّا جيدها الطالب يف أبواهبا يف الكتب املذكورة وغيها.

 بل ويدّل على احلكم أيضاً: املركوز يف أذهان املتشّرعة.



رآه عرف املتشّرعة التابع لعرف العقالء  وعليه فال فرق بني اإلعراض واإلنعراض القهري وال ينفع عدم اإلعراض إذا
( 14( و)الناس مسّلطون()9أنّه ليس له، ألّن املال عريف فيشمله ـ قبل اإلعراض ال بعده ـ )ال تأكلوا أمواَلكم()

 و)ال حيل مال امرء( وما أشبه ذلك.
 وعليه فال جمال لالستصحاب، ال لعدم حتقق املوضوع فقط، بل ملا عرفت من األدلة.

 د القاعدةموار 
ومنه يعلم أنّه إذا أعرض فسبقه غيه إليه مل يكن له أخذه منه، ولو جتاذب املالك وغيه كان من التجاذب على 

 املباح.
مّث إنّه ال يبعد أن يكون اإلعراض عن بعض منافع امللك كسكىن الدار ال الزراعة فيها، أو لبعض دون بعض كأن 

إاّل لزيد، أو يف بعض األزمان كأن يقول: اعرضُت عنها يف أيّام يقول: أعرضت عن سكىن الدار لكّل أحد 
اجلمعة، حىت حيّق لكل أحد بيعها يف ذلك اليوم دون سواه، يكون حاله حال اإلعراض املطلق لألولويّة 

 وللعقالئّية.
يراه العرف انفقدتا وعلى هذا فال فرق بني االختياري كإلقاء ماله يف البحر، أو القهري كهروب غزاله إىل الغابة مبا 

 عن امللك.
وقد تبنّي بذلك أن األقسام أربعة: النقل واالنتقال االختياري أو القهري كالبيع واإلرث فيما جنس امللك باق 

 عرفاً، ومها فيما ال يبقى جنس امللك كاإللقاء يف البحر اختياراً أو قهراً.
 أن يلقي ماله يف البحر. مث اإلعراض كما يكون باألصيل يكون بالوكيل كما إذا وكله

وحيث قد عرفت أّن اإلنعراض كذلك فال فرق بني أن يكون مالكه بالغًا عاقاًل أو ال، كما إذا ألقي ماهلما ـ 
 بسبب الريح أو حنوه ـ يف البحر.
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 قاعدة التيسير

 لة القاعدةأد
 مل يذكرها الفقهاء، إكتفاًء منهم بقاعدة امليسور.

 ولعّل األوىل من مصاديق الثانية، وإن كانت حباجة إىل شيء من التوضيح.
 ( يستفاد منه التيسي أيضاً، بالنسبة إىل النفس وإىل الغي.1فإن قوله سبحانه: )يريد اهللُ بكم الُيسر()

( وما أشبه ذلك، فإنه يشمل 2)جئُتكم باحلنفية السمحة()عليه و أله(:  )صلى اهللكما يشمله أيضًا قوله 
 املوضوع واحلكم.

لذلك الشاب الذي أهنكته العبادة: )إّن هذا الدين رفيق فأوغل فيه برفق )صلى اهلل عليه و أله( كما يشملها قوله 
 (.3فإّن املنبت ال أرضاً قطع وال ظهراً أبقى()

اجلملة: ان )التعسي( الذي هو خالف )التيسي( وليد مجلة من الصفات الذميمة ـ حمّرمة ويؤيّده أو يدّل عليه يف 
 أو مكروهة ـ مثل :

 ( وما أشبه..1سوء الظّن، والتهمة، والوسوسة، والتدقيق يف املوضوع أو احلكم ولواحقهما)
 وقد ورد: أّن التدقيق يف الشيء زندقة.
 ة أو يكشف عنها كذلك، والقضية اقتضائية أو بنحو املوجبة اجلزئية.أقول: ألنه ينتهي إىل الزندقة يف اجلمل

واإلفراط والتفريط، وتصعيب األمور ذهنيًا وخارجياً، حيث إّن للتعصيب تأثيًا نفسياً، باإلضافة إىل التأثي 
 اخلارجي.

ء واحلياة بصورة خاّصة، ( ال كما أرادها اهلل سبحانه حيث خلق األحيا1وإرادة تطبيق احلياة واإلحياء على نفسه)
فإن مثل هذه اإلرادة ـ باإلضافة إىل أهنا ال تنتهي إىل نتيجة ـ توجب اهلّم واحلزن والغضب وسوء األخالق وتوتّر 

 األعصاب ـ يف اإلنسان ـ دائماً، والتأثي، والقنوط، واإلحباط، ممّا أشي إليه يف النصوص لفظاَ أو معىًن.
 بني التعسي والتيسي

أنه قال: )صلى اهلل عليه و أله( سي مظاهر يف كل أبواب احلياة أو ضّد التيسي، ولعّل ما ورد عن النيب وللتع
 )يّسروا وال تعّسروا( إشارة إىل ذلك، فإنه من فصل اخلطاب الشامل لكل شيء ونذكر هنا أُموراً :

 ملخارج بدقّة غي عرفية.)أ( التدقيق يف الوضوء والغسل والتيّمم، والصالة مثل إخراج احلروف عن ا
 وكذلك يف قراءة القرآن واألدعية والتلبيات والذكر وما أشبه.

ويف أغسال امليت وجتهيزه، واالعتكاف بأن ال خيرج عن املسجد حىت يف أشد احلاجات الدينية أو الدنيوية، وما 
 أشبه ذلك.



ارجها الدقيقة، ويف تقييم األشياء يف )ب( وهكذا التدقيق والتعقيد يف إخراج حروف العقود واإليقاعات عن خم
 املعامالت، ويف عدالة الشهود واإلمام وحنوهم، إىل حّد اإلفراط.

 )ج( ويف احملافظة على النساء إىل حّد الوسوسة واإلهتام، وكذلك احلال يف احملافظة على األوالد واألقرباء.
كون من الوسوسة الشرعية أو العرفية، ويف األكل ويف )د( والتدقيق يف النظافة جسدًا أو أثاثًا أو غي ذلك، مبا ي

الشرب ويف اللباس ويف املركب ويف املسكن ويف املتجر والبستان وما إىل ذلك، فإنّه قد يدقق اإلنسان يف كّل هذه 
 األمور وقد يتساهل.

وصيات املباشرة )هـ( وهكذا التعقيد يف اختاذ الزوجة أو الزوج، يف األخالق والسلوك وما إىل ذلك، ويف خص
واملعاشرة ويف تربية األوالد، وإدارة أمور البيت وحفظ نفسه وعائلته عن احلّر والربد، وحنومها، ويف احملافظة على 

 الصّحة إىل حّد اإلفراط.
)و( ويف األمور السياسية واالقتصادية واالجتماعية والرتبوية وغيها، وقد ورد يف احلديث: )إّن املؤمن سهل البيع، 

( وهذا من باب املثال وإاّل فاملؤمن سهل النفاذ، سهل اإلمضاء، 6هل الشراء، سهل القضاء، سهل االقتضاء()س
 سهل الرضى، سهل اإلرضاء، سهل البقاء، سهل اإلبقاء، سهل املعامالت الفردية واالجتماعية، إىل غيها.

ب على نفسه يصيبه احلرج والعنت بدون )ز( ويف التصعيب على النفس، فإن الالزم التسهيل عليها، فإن من يصع
)إّن هذه القلوب متّل كما متّل األبدان )عليه السالم(: فائدة بل يوجب ذلك تنفيه عن األمور، ولذا قال علي 

 (.7فابتغوا هلا طرائف احلكمة()
يدقق النظر ( حيث قد 1)ح( ويف التدقيق على أخطاء الناس وعدم نسيان سّيئاهتم السابقة يف قبال )خذ العفو()

 يف أمر اجلار والصديق والتلميذ واألستاذ والشريك وغيهم، وقد يتساهل معهم، فإنّه أفضل حىت من الوسط.
 )ط( ويف التدقيق يف أمور املستقبل واالهتمام الزائد به بدون مربر.

 أشبه ذلك. )ي( ويف التدقيق فيما بيده من األعلى واألوىف مثل األخذ باحلّد األعلى من التعزيرات وما
نعم، يف الواجبات واحملرمات احملددة شرعًا ال تسهيل إاّل يف موارد الضرر األكرب واإلضطرار وما أشبه، على ما 

 ( وغيه.9ذكر يف حديث الرفع)
أيضاً يسّهالن يف تلك األمور؟ واحتمال أهّنا )عليه السالم( والوصي )صلى اهلل عليه و أله( ال يقال: إنّا رأينا النيب 

ن باب الوالية خالف األصل الذي يقول: كّلما شّك يف أنه من باب احلكم أو الوالية، البّد وأن حيمل على م
 احلكم ألّن الوالية حباجة إىل أمر زائد.

ألنه يقال: البّد وأن حيمل مثل تلك األمور على قاعدة األهّم واملهّم واإلضطرار والضرورة وما أشبه ذلك 
 حّق العفو، ورمبا يقال بذلك بالنسبة إىل الفقيه.)عليه السالم( يف )الفقه( من أّن هلم  باإلضافة إىل ما ذكرناه

عفى عّمن فّر من الزحف، ومل يعاقب من مل يقبل حكمه يف متعة احلج، )صلى اهلل عليه و أله( مثاًل: الرسول 
ن هدر دمه مّث جعله حمقون ليهجر، وعفى عّمن كان مهدور الدم، بعد أ)صلى اهلل عليه و أله( ومن قال: إنه 

 الدم.



يف عفوه عن أهل مّكة، وقال ملن )صلى اهلل عليه و أله( عفى عن أهل البصرة اقتداءاً بالنيب )عليه السالم( وعلي 
اشتكى زوجه يف معصيته: أنّه ينظر يف األمر فإن ثبت، حّد الزوج، وإن مل يثبت أّدب الزوجة، مّث قام وصلى مما 

 بعد أن رأت أّن كال الطرفني يف ضررها، إىل غي ذلك.سبب هرب الشاكية، 
ومىت اقتضت هذه اإلستثناءات ـ لفقيه أو غيه ـ حسب املوازين املذكورة يف الفقه كان يف يسر، وإاّل فعليه التطبيق 

 يف األحكام اإلقتضائية.
ضل األعمال أمحزها( وكذلك ( وبني )أف14وقد ذكرنا يف بعض املباحث كيفية اجلمع بني )يريد اهلل بكم اليسر()

بني ما كان املعصومون يالقونه من املشّقة يف العبادة وما إىل ذلك وبني )أوغل فيه برفق( و )ما أنزلنا عليك القرآن 
حيث كانوا بيدهم احلكم )عليه السالم( ( وأّن املراد باألمحز: األصعب ذاتاً، ال األصعب فرداً، واهّنم 11لتشقى()

 بالنسبة إىل )أخ عالء( يف البصرة.)عليه السالم( زم أن يسلكوا ذلك املسلك كما قاله علي واألسوة، كان الال
وهذا آخر ما أردنا إيراده يف هذا الكتاب من القواعد الفقهية ونسأله سبحانه أن يقرنه بقبوله وينفع به وهو املوّفق 

 املستعان.
 قم املقدسة       
 حممد الشيازي    
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 الخاتمة
 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطاهرين

ا أن نُلِحق بذلك اإلشارة وبعد: حيث ذكرنا العديد من )القواعد( وبعض ما يتفرّع عليها من املسائل الفقهية، رأين
إىل عناوين جمموعة أخرى من القواعد اليت تضّمنتها اآليات أو الروايات أو كتب األصول أو الفقه، من األحكام 

 التكليفية أو الوضعية، دون استظهار أو تفريع أو بياٍن لإلطالق أو االمهال أو ما شابه ذلك.
 مسيع الدعاء.عسى أن يوفّقنا اهلل تعاىل للبحث عنها، أنه 

 قم املقدسة  
 حممد الشيازي

 القواعــد
 منها: احلكم املنوط باألعذار العقلية كالعجز والنسيان ال جيوز استصحابه بعد رفع العذر.

ومنها: كل ما يعترب يف عبادة وماهيتها ـ من حيث هي ال خلصوصية الفاعل ـ فهو معترب يف النائب كالقصر 
 واإلمتام.

تبار خصوص مباشرة الفاعل فاملناط هو تكليف النائب كاجلهر واإلخفات، والعجز عن القيام وأما ما يعرض بإع
 مثاًل، والقدرة عليه.

 ومنها: احلرمة التشريعية ال متنع عن االحتياط باجلمع بني الواجب وغي احملرم تشريعاً، خبالف احلرمة الذاتية.
 فاملراد به رفع الرخصة، دون التحرمي إالّ من جهة التشريع.ومنها: إذا ورد امر مبطلق مثّ ورد هني عن فرد منه 

 ومنها: كل عمل مباح مقصود للعقالء ـ ال يرجع نفعه إىل خصوص العامل ومل جيب عليه ـ جيوز استيجاره عليه.
 ومنها: ال جيب الفعل الواحد عيناً على مكّلفني.

 ومنها: كل ما يعترب يف األداء يعترب يف القضاء.
 وجد شيئاً ال مالك له فهو له. ومنها: من

 ومنها: من ادعى شيئاً وال منازع له ُدفع إليه.
 ومنها: كل صداق ظهر استحقاقه للغي فعلى املصدق مثله أو قيمته.

 ومنها: الرضاع يوجب التحرمي إذا احتد فيه عنوان النسب مع اجلهة املوجبة للتحرمي.
ن أخت األخ يف النسب إَّّنا حترم لكوهنا بنتك أو بنت ومن هنا ال حترم عليك من ارتضعت مع أخيك، فإ

 زوجتك وهاتان اجلهتان منتفيتان يف املرضعة.



ومنها: حيرم على اإلنسان بالنسب أصوله وفصوله وفصول أّول أصوله، وأول فصل من كل أصل بعده، أي: بعد 
 أول األصول.

ت، وبفصول أول األصول: األخوات، وبأول قاله بعض الفقهاء، وأراد باألصول: األمهات، وبالفصول: البنا
 فصل: العمات واخلاالت.

ومنها: ال جيوز اإلضرار بالغي لدفع الضرر عن النفس، كما ال جيب حتمل الضرر لدفع الضرر عن الغي إاّل إذا  
 كان هناك أهم يف البني.

 ومنها: كل ما أمكن اجلواب به أمكن احللف عليه.
 ب سقوط احلق.ومنها: تعّذر الرباءة ال يوج

ومنها: كل شرط علم وجوده ال يفسد العقد املعّلق عليه، كقوله يف يوم اجلمعة: إن كان هذا اليوم يوم اجلمعة فقد 
 بعتك.

 ( روي ذلك عن النيب )ص(، وفيه داللة على اإلجتزاء بإدراك الوقوف بعرفة خاصة.1ومنها: )احلج عرفة()
 خيرج عن كونه عاماً يف باب التعارض. ومنها: إذا احنصر أفراد العام يف فرد مل

 ومنها: األرش جيري يف فوات الوصف اخللقي.
 ومنها: إذا استلزم كل من اجملاز والتخصيص جمازاً، فاجملاز اجملامع للعموم أوىل من التخصيص.

ا يتوقف ومنها: إذا كانت اجلملة الشرطية مسوقة لتحقيق املوضوع، فال مفهوم هلا، واملعيار يف ذلك: ان كل م
وجود املشروط على وجود الشرط ـ حبيث ال ميكن تصوره بدونه ـ فالشرط لتحقيق املوضوع، كقولك: إن رزقت 

 ولداً فاختنه، خبالف: إن جاء زيد فاكرمه، ال مكان تصور إكرامه بدون اجمليء.
باب التعليق على  ومنها: إذا اعتمد الوصف على موصوفه فتعليق احلكم عليه مشعر بالعلية، وإاّل فيكون من

 الّلقب.
 (.2ومنها: ختصيص العام مبفهوم املخالفة ال جيري يف الكالم الواحد ال سّيما يف العّلة، واملعلول، كما يف أية النبأ)

 ومنها: املفهوم تابع للمنطوق يف العموم واخلصوص.
 ومنها: ال جيوز إخراج مورد العام عن العموم.

 فيد احلصر لعدم جواز تأخي البيان عن وقت احلاجة.ومنها: السكوت يف معرض البيان ي
 ومنها: احلّر ميلك فوائده كما ميلك منافعه.

 ومنها: من سبق إىل ما مل يسبق إليه أحد من املسلمني فهو أحّق به.
 ومنها: الفساد ال يتبعض، مبعىن: ان املعاملة إذا فسدت من جانب فسدت من اجلانبني.

على فعل مجاعة فلم يقم به بعضهم سقط الوجوب عن الباقني، فإّن فعل اجلميع  ومنها: إذا توقف وجود واجب
 سبب واحد وفعل البعض خاصة يقع لغواً، كما لو أمروا حبمل شيء ثقيل متوقف على اجتماعهم.



ومن هنا قالوا: لو توقف انزجار العاصي على هني اثنني فرتك أحدمها النهي سقط وجوب النهي عن املنكر عن 
 .اآلخر

 ومنها: ان الثمن ال يوزع على الشروط.
 ومنها: ال جيوز تعليق الواجب املطلق باجلائز خبالف املشروط.

 (، روي عن الصادق )ع(.3ومنها: كل ما أكل حلمه فال بأس مبا خيرج منه)
 ومنها: تعذر الشرط ال يكفي يف سقوطه.

 وسع يضاده.ومنها: إذا كان األمر مضيقاً اقتضى عدم اجتماعه مع أمر آخر م
 ومنها: ال تقضي صالة حىت يدخل وقت أخرى.

 ومنها: حترمي العني مستلزم لتحرمي سائر وجوه اإلنتفاعات.
 ومنها: كل حمرم اإلنتفاع به بقول مطلق ال جيوز اإلكتساب به.

 ومنها: كل ما حيدث من العني فهو للمغصوب منه.
 ومنها: كل ما جاز الشهادة عليه جاز احللف عليه.

ها: اجلملة اخلربية ظاهرة يف إثبات أصل احملمول للموضوع، ال إثبات استمراره له بعد ثبوته له، ولذا ال داللة ومن
( على قاعدة االستصحاب،بل هو من أدلة 1)كل شيء طاهر حىت تعلم أنه قذر())عليه السالم(: يف قوله 

ة عليها،كما يف قاعدة احلل والرباءة،ولذا ال قاعدة الطهارة، ومشوهلا لقاعدة االستصحاب ال يقتضي داللة الرواي
 يصح االستدالل بأخبارها لالستصحاب.

ومنها: أن احلكم على كلي ال ينايف احلكم على بعض أفراده إال مع احلصر،كما يف قوله:)يف الذهب والفضة 
لعموم من وجه، ألّن ( ، وقوله: )ليس يف العارية ضمان إاّل يف الدينار والدرهم(، فإهنما متعارضان با1ضمان()

 احلصر إثبات ونفي، ال إثبات فقط.
 ومنها: املظلوم من ظُِلم، والغرامة على الظامل، خرجوا عن هذه القاعدة يف باب املزارعة لنصوص معتربة.

 ومنها: ما يُعطي هلل فال رجوع فيه.
 ومنها: االحتياط يف الشرط ال يزيد على االحتياط يف املشروط.

 من ال خيار له. ومنها: التلف على
 ومنها: احلكم املعّلق باملشتق معلل مبا منه اإلشتقاق، كالقطع املعّلق باسم السارق، واحلّد املعّلق باسم الزاين.

( بالرواية، مع أن مورده الشهادة، وهذا غي الزم يف 6ومنها: ال جيوز ختصيص املورد، كتخصيص منطوق آية النبأ)
 املفهوم لو ُخّص بالرواية.

 ها: االستثناء يف سياق النفي مفيد للحصر.ومن
 ومنها: ال كفارة يف ترك الكفارة، كما لو أفطر يف صوم وجب بسبب النوم عن صالة العشاء، على القول به.

 ومنها: إذا حرم شيء بقول مطلق حرم ُثنه مطلقاً، وإذا حرم منفعة خاصة منه مل حيرم ُثنه مطلقاً كما يف الطني.



اص خمصص ملتعلقه العام، كما يف قولك: ال تضرب أحداً، فإن الضرب قرينة على اختصاص ومنها: الفعل اخل
 العام باألحياء.

 ومنها: اجملاز ال يدخل يف النصوص، وإَّنا يدخل يف الظواهر.
 ومنها: القواعد الكلية ال تقدح فيها العوارض اجلزئية.

 ومنها: الجيوز ألحد أن يتصرف يف مال غيه إالّ بإذنه.
 نها: محل املطلق على املقيد إَّنا هو يف الكلي ال يف الكل.وم

 ومنها: األمارات على املوضوعات مبنزلة األدلة على األحكام، مزيلة للشبهة.
 ومنها: ال حيل مال إالّ من حيث أحّله اهلل.

 ( ، كما يف مجلة من الروايات.7ومنها: )الوقوف عند الشبهات خي من اإلقتحام يف اهللكات()
 نها: فعل املكرَه ـ بالفتح ـ مستند إىل مكرهه.وم

 ومنها: املعترب يف اإلقرار الداللة العرفية ال اللغوية.
 ومنها: كل ما جاز للشاهد أن يشهد به جاز للحاكم أن حيكم به.

 ومنها: ميني الدفع ال يوجب اجللب.
 ومنها: حتقق العام متوقف على حتقق اخلاص، وإرادته ال تتوقف عليه.

 ها: طلب ترك املمتنع حمال كتحصيل احلاصل، نعم لو كان ممتنعاً هبذا املنع مل ميتنع.ومن
 ومنها: التكليف باملمتنع باإلختيار قبل اإلمتناع ال بعده.

ومنها: العربة ـ يف العموم من وجه ـ باملفهوم ال بالفرد اخلارجي، فلو احنصر العام يف فرد مل يعّد خاصًا عند 
 التعارض.

 التمثيل ال يوجب ختصيص العام.ومنها: 
 ومنها: القصد إىل غاية صحيحة كاف يف صحة العقد.

 (.1ومنها: نِعم الشيء: الفرار من احلرام)
 ومنها: يصان العقد عن الفساد مهما أمكن.

 ومنها: ال يبقى ملك بال مالك.
 ومنها: ال عتق إالّ بعد ملك.

 ومنها: العبد وما يف يده ملواله.
 على السارق إالّ مبرافعة الغرمي. ومنها: ال قطع

 ومنها: ال يُقطع إالّ من نقب نقباً أو كسر قفاًل.
ومنها: كل فرع له حكم أصله، أي: يف مسألة الربا بشرط كونه مكياًل أو موزوناً، كما يف احلنطة ودقيقها والقطن 

 وغزله، خبالف ما لو نسج ثوباً، إذ جيوز بيع ثوب بثوبني.



 مااًل أو كان املقصود منه املال فهو يثبت بشاهد وامرأتني.ومنها: كل ما كان 
 ومنها: كل ما يثبت بشاهد وامرأتني يثبت بشاهد وميني.

 (.9ومنها: كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه)
 ومنها: كل ما كان يف أصل اخللقة فزاد أو نقص فهو عيب.

 ومنها: بطالن اخلاص ال يستلزم بطالن العام.
 ال يوزّع عليها األُثان.ومنها: الشروط 

 ومنها: كل موضع حكمنا فيه بصحة الدعوى لزم املدعى عليه اجلواب.
 ومنها: كل من أمتنع عن حق ثبت عليه احلبس حىت يؤديه.

 ومنها: كل حق واجب امتنع مستحقه من قبضه فتلف فهو منه إذا مل ميكن الرجوع إىل احلاكم وحنوه.
  لوازمه.ومنها: التخيي يف الوقت ختيي يف

 ومنها: تلف املبيع بعد القبض من املشرتي وتلف الثمن من البائع.
 ومنها: لألجل قسط من الثمن.

 ومنها: التلف مدة اخليار ممن ال خيار له.
 ومنها: ميلك املبيع بالعقد.

 ومنها: ينفسخ العقد من حينه، أي: حني الفسخ.
 ومنها: مقتضى العقد االنتقال من حينه.

 حّرم اهلل شيئاً حّرم ُثنه، كما يف النبوي )ص(.ومنها: إذا 
 (.14ومنها: إذا جاهر الفاسق بفسقه فال حرمة له وال غيبة، كذا قاله الصادق )ع()

 ومنها: ما اهلاك عن ذكر اهلل فهو حرام.
 ومنها: املريض مؤمتن عليه، فإن وجد ضعفاً فليفطر، وإن وجد قوة فليصم.

 ( تفسياً لبعض اآليات.11، وقد ورد هذا يف بعض األخبار)ومنها: اإلنسان أعلم مبا يطيقه
 (.12ومنها: )اإلنسان على نفسه بصية()
(، والعرار يف الصالة، نقصان ركوعها وسجودها، والتسليم يراد به: ان ال 13ومنها: ال عرار يف صالة وال تسليم)

 يسّلم املصّلي ابتداءاً.
 (.11، إالّ الدمين فال كفارة له إالّ األداء أو يعفو الّذي له احلق)ومنها: كل ذنب يكّفره القتل يف سبيل اهلل

 ومنها: املبذر سفيه.
 ومنها: اخلبيث ال يطّهر خبيثاً مثله، إَّنا يطهره طاهر.

 ومنها: اقبضوا على أيدي سفهائكم.
 .ومنها: من الكبائر: حتليل ما حّرم اهلل وحترمي ما أحل اهلل، ألنه حكم بغي ما أنزل اهلل



 (.11ومنها: إعانة الظامل من أعظم املآمث، ويف بعض األخبار )من مشى مع ظامل ليعينه فقد خرج من اإلسالم()
 ( هو امليل اليسي، فكيف بالكثي؟16وقيل: املراد بالركون املنهى عنه يف اآلية)

 (.17وقد قيل: ان من دعا لظامل بالبقاء فقد أحّب أن يعصي اهلل)
)أنصر أخاك ظاملًا أو مظلوماً(، فاملراد: كّفه عن الظلم كما قال )صلى اهلل عليه و أله(: وله وأّما ما ورد من ق

 )ص(.
 ومنها: خي العمل أدومه وإن قّل.
 ومنها: املؤمن يُعّظم، وحيرم حتقيه.

 (.11ويف بعض األخبار: أنه أعظم حرمة من الكعبة)
 ويف بعضها: حسب ابن آدم من الشر أن حيقر أخاه.

( ويعرف هذا بقاعدة )التأسي( املستفادة أيضًا من قوله 19ها: )لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة()ومن
 )خذوا عين مناسككم(.)صلى اهلل عليه و أله(: )صلوا كما رأيتموين ُاصّلى( وقوله )صلى اهلل عليه و أله(: 

 ومنها: الطرق جيوز لكل أحد التصرف فيها مبا ال يتضرر به املارة.
 ومنها: كل ما شك يف كونه حكماً أو حقاً فهو حكم، ألغلبيته يف أخبار الشارع وألنه األصل.

 ومنها: كل ما تعارض فيه: األصل والظاهر فمقتضى األصل متبع.
 ومنها: سية املسلمني حجة إذا كانت قطعية.

 ومنها: كما ال جيوز تغيي هيئة الواجب ال جيوز تغيي هيئة املستحب.
  يعزل احلاكم وال ينقض حكمه ـ غالباً ـ.ومنها: ال

 ومنها: ليس ألحد إجبار غيه على شيء، إالّ ما استثىن.
 ومنها: اخليار يف العقد يزلزله.

 ومنها: كل عبارة ال يتم مضموهنا إالّ باإلجياب والقبول فهي عقد؛ وما ال حيتاج إىل القبول فهو إيقاع.
 خرة فهو عبادة، وكل ما كان الغرض األهم منه الدنيا فهو معاملة.ومنها: كل ما كان الغرض األهم منه اآل

 ومنها: جيوز تغيي األحكام بتغيي العادات، كما يف نفقات الزوجات واألقارب.
ومنها: كل حكم عّلق على سبب متوقع ـ وكان احلكم خمتلفًا حبسب وقت التعليق ووقت الوقوع ـ فاملعترب فيه هو 

  الثلث عند وفات املوصي.وقت الوقوع، ولذا يعترب
ومنها: الشرط إذا دخل على السبب منع تنجيز حكمه ال سببّيته، كما يف البيع بشرط اخليار، فإنه سبب لنقل 

 امللك يف احلال، وإَّنا أثر الشرط يف تأخي حكم السبب وهو اللزوم.
 ومنها: كل ما علم زيادة اهتمام الشارع برتكه من املعاصي فهو كبية.

 : كلما كان وسيلة لشيء فبعدم ذلك الشيء تنعدم الوسيلة.ومنها
 ومنها: كثياً ما يعطي املوجود حكم املعدوم كما يف فسخ العقد عند التحالف.



 ومنها: الواقع ميتنع ارتفاعه ولكن ميكن ارتفاع حكمه.
 ومنها: اإلذن العام ال ينايف املنع اخلاص، وعكسه.

قهراً إاّل اإلرث والوصية، والوقف على قوم معينني ونسلهم وعلى اجلهات ومنها: ال يدخل يف ملك إنسان شيء 
 العامة، والغنيمة ونصف الصداق إذا انتصف وحنوها.

 ومنها: كل َدينن حاّل ال يتأجل.
 ومنها: كل فعل تعلق غرض الشارع بايقاعه، ال من مباشر بعينه، يصح التوكيل فيه.

 ال يقدر عليه، وكذا كل ما يعد معاملته سفهاً.ومنها: ال يصح بيع ما ال يتمّول، وما 
ومنها: ال جيوز أن يكون للبائع الثمن واملثمن، وال لألجي املنفعة واألجرة، وال للزوج البضع واملهر، وهذا من فروع 

 عدم جواز اجلمع بني العوض واملعوض.
إاّل مستحبة، نعم حكمهم بوجوب  ومنها: ال يزاد الوصف على األصل، ولذا قالوا: ان املستحب ال يكون هيئته

 بعض اهليئات ـ كالرتتيب يف األذان والطهارة يف النافلة ـ إَّنا هو مبعىن: اإلشرتاط ال الوجوب الشرعي.
ومنها: كلما حكم الشارع باحتاد شيئني ال ميكن فيهما اإلحتاد وجب احلمل على املماثلة واملساواة يف احلكم، كما 

يف خطبيت اجلمعة: )هي صالة )عليه السالم( ( ، ويف قوله 24الطواف بالبيت صالة()))عليه السالم(: يف قوله 
 (.21حىت ينزل اإلمام()

 ومنها: كل إجياب فقبوله بعد موت املوجب باطل إالّ الوصية، وكذا موت القابل قبل القبول.
 ومنها: كل من أنكر حقاً لغيه مثّ رجع إىل اإلقرار قُِبل منه.

ر على إنشاء شيء قدر على اإلقرار به، إاّل يف مواضع أشار إليها الشهيد )قدس سره( يف ومنها: كل من قد
 قواعده.

مث قال: وكذا كل من ال يقدر على إنشاء ال يقبل إقراره إاّل يف من أّقر على نفسه بالّرق فإنه يقبل مع جهالة 
 نسبه، وال يقدر على أن ينشأ يف نفسه الّرق.

قتضي مع وجود املانع، ويرتتب عليه أنه إذا دّل دليل على حكم، ال يكفي إاّل بعدم ومنها: ال أثر لوجود امل
 املعارض.

ومنها: كل عقد أو إيقاع صدر عن مسلم مّث شك يف أنه هل وقع على وجه صحيح أو فاسد، فهو حمكوم عليه 
 بالصحة، ملا تقدم من أن أفعال املسلمني وأقواهلم حممولة على الصحة.

قد أو إيقاع شك يف شرعيته فهو فاسد، إذ األصل، عدم ترتب األثر عليه، وقد قالوا: إّن األصل ومنها: كل ع
 األويل يف املعامالت هو الفساد. وإن كان األصل الثانوي الصحة كما ذكره الشيخ )قدس سره( يف املكاسب.

 ومنها: إجراء االستصحاب يف السبب مغن عن إجرائه يف املسبب.
 د إليه فعل فظاهره صدوره عنه باإلرادة والتعمد.ومنها: كل من أسن



ومنها: كل واجب مؤقت يسقط بإنقضاء وقته إاّل مع األمر بقضائه، خبالف الفوري فإنه ال يسقط باإلخالل 
 بفوريته إالّ مع فوات الغرض كرد السالم وانقاذ الغريق.

الواجب الواقعي بني أمرين، فيقصد التقرب بكل  ومنها: ال جيوز النّية املرددة يف شيء من العبادات إاّل إذا تردد
 منهما مع اآلخر.

 ومنها: يدخل يف املبيع كل تابع عقلي كاألجزاء، وعريف كالشعر يف الغنم، وعادي كالنعل يف الفرس.
 ومنها: العادة يف كل معاملة مبنزلة الشرط الضمين، ولذا حكموا يف بيع الفرس املنعل بدخول النعل يف املبيع.

ها: كل حكم اثبتناه باالستصحاب فهو من باب اإلبقاء والبناء ال من باب اإلحداث، فيرتتب عليه كل ما ومن
 يرتتب على الكشف ال النقل.

ومنها: الشك يف الوصف يوجب الشك يف املوصوف بعنوان اتصافه بذلك الوصف، ال بعنوان كونه موضوعاً، 
 ة ال يف كوهنا إمرأة.فالشك يف زوجية إمرأة شك يف إتصافها هبذه الصف

ومنها: األحكام الشرعية إراديّات ناشئة عن املصاحل واملفاسد فتختلف باختالف املوارد واملواضع نظرًا إىل 
 اختالف املقتضي وتعّدده.

ومنها: كل ما كان القيد فيه للحكم تعدد احلالة للموضوع، فيثبت احلكم مع وجود القيد وينتفي مع عدمه، 
القيد للموضوع، مثال األول: ال جيوز الطالق يف حالة احليض، ومثال الثاين: احملرم ال جيوز له  خبالف ما لو كان

 التزويج.
 ومنها: الدليل العقلي ال خيصص ولكنه يتخصص.

ومنها: كل متعارضني بالعموم من وجه يرجع يف مادة اجتماعهما ـ اليت هي حمل التعارض ـ إىل املرجع اخلارجي، 
)صلى اهلل ( و )هنى 22حدمها حاكماً وارداً فيقدم على اآلخر باحلكومة، كما يف: )أحل اهلل البيع()إاّل إذا كان أ
 ( فيّجح قاعدتا الغرر والضرر.21( و )ال ضرر وال ضرار()21( ، وأوفوا بالعقود)23عن الغرر()عليه و أله( 

للواقعة من حيث هي هي، فال ومنها: كل حكم واقعي ظاهري، وال عكس، فإن الواقعي هو احلكم املوضوع 
 تتفاوت بالنسبة إىل اجلاهل والعامل.

ومنها: كل ما ليس للموكل التصرف فيه بالفعل مل جيز له التوكيل، ولذا مل يصح للمحرم التوكيل يف التزويج ولو 
 بعد اإلحرام.

ائض بعد زوال عذرها مع وكذا توكيل املعتّدة بعد انقضاء العدة، ويشكل جبواز توكيل الزوج يف طالق زوجته احل
 فقد القدرة احلالية، وذّب عنه بأن القيد يف األول: للموضوع فاحلالة واحدة، ويف الثاين: للحكم فتتعدد.

 ومنها: جيب تنبيه الغافل وإرشاد اجلاهل وهداية الضال.
، خبالف ما لو ومنها: كل ما ثبت وجوبه بالدليل اللفظي مّث شك يف إطالقه ومشروطيته، فاألصل فيه اإلطالق

 ثبت بالدليل الّليب فاألصل فيه املشروطية، إقتصاراً على املتيقن.
 ومنها: ال مالزمة بني األداء والقضاء، وكثياً ما يعرب عن هذا بأن: القضاء بأمر جديد.



 (.26ومنها: )صم للرؤية وافطر للرؤية()
 (.27ومنها: )ال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة()

 لفاظ كنصوصها حجة.ومنها: ظواهر األ
 ومنها: إذا نص على العّلة فهي مطردة.

 ومنها: رمبا يتم املطلوب باحتاد طريق املسألتني.
 ومنها: كثياً ما يتم املدعى بعدم القول بالفصل.

 ومنها: كل دليل حيتمل املعارض جيب الفحص عن معارضه.
 وكذلك ترك التفصيل فيما يقبله. ومنها: ترك اإلستفصال يف مقام السؤال يفيد العموم يف املقال،

 ومنها: ال جيوز اإلغراء باجلهل.
 ومنها: ال جيوز تأخي البيان عن وقت احلاجة.

 ومنها: كل اسراف وتبذير حرام.
 ومنها: املشتبه احلرمة احملصور جُيتنب، واملشتبه الوجوب احملصور يُرتكب.

 ساً.ومنها: املضطر إىل إرتكاب أحد حمذورين يرتكب أقلهما بأ
 (.21ومنها: الكرامة ال تُرد)

ومنها: غلبة البيان يف كالم الشارع أوجبت محل الكالم على املبنّي دون اجململ، وذلك فيما إذا كان خلطاب 
( 29إعتباران يكون بالنسبة إىل أحدمها جمماًل، وإىل اآلخر مبّيناً، كما يف قوله تعاىل: )حمصنني غي مسافحني()

 ج توجب البيان، خبالف التعفف.فإّن تفسيه بالتزوي
 ومنها: العام واملطلق واجململ حيمل على اخلاص واملقّيد واملبنّي.

 ومنها: ال حيمل املطلق على املقيد يف باب املستحبات بل التقييد تأكيد.
 ومنها: إذا كان حكم سبباً لتقييد املطلق بالنادر فذلك موهن له.

املعوض، فال يكون الثمن على غي املشرتي، والصداق على غي ومنها: ال يثبت عوض على من ال يستحق 
 الزوج.

 ومنها: حيرم على اإلنسان كل قريب عدا أوالد العمومة واخلؤولة.
 ومنها: ال ضمان يف فوات البضع.

 ومنها: ال ينتصف املهر إالّ بطالق غي املدخول هبا وحنوه.
 ومنها: كل ما بطل فيه املسّمى فاملرجع هو املثل.

 ومنها: كل ما قرن يف البيع بالباء فهو الثمن.
 ومنها: ال جيمع بني العوض واملعوض.

 ومنها: حكم اهلل على الواحد حكمه على اجلماعة، ويعرف هذا بقاعدة )االشرتاك(.



 ومنها: كل دم جنس إالّ دم غي ذي النفس، ورمبا يعرّب عنه بـ )أصالة النجاسة يف الدماء(.
 ة عن اللفظ.ومنها: ال جتزي الني

 ومنها: إشارة األخرس تقوم مقام لفظه.
 ومنها: التفصيل قاطع للشركة.

 ومنها: األمر الوارد عقيب احلظر ولو موهوماً ليس بظاهر يف الوجوب.
 (.34ومنها: )بُعثت على املّلة السهلة السمحة()

 ومنها: يقوم العدول مقام احلكام مع تعذرهم، ويعرف هذا بقاعدة )احلسبة(.
 نها: الُيسجد إالّ هلل.وم

 ومنها: ال يغّي خلق اهلل، وقد قال: )وألمرهّنم فليغّيّن خلق اهلل(.
 (.31ومنها: )كل مولود يولد على الفطرة، ولكن أبويه يّهودانه وينّصرانه وميّجسانه()

 ومنها: ال يستدل باحلديث الشاذ النادر، وإن كان صحيح السند.
 ديث وكاسرة.ومنها: الشهرة جابرة لضعف احل

 ومنها: يراعى االحتياط يف الفروج والدماء واألموال الكثية.
ومنها: كل أمني يُقبل قوله على من أئتمنه خاصة، مبعىن: انه لو ادعى الرد على مالكه الذي ائتمنه، قُبل قوله 

 خبالف ما لو ادعى الرد على وارثه، ـ مثاًل ـ فإنه مل يأمتنه.
 صلحة ال يقبل قوله يف رده املقبوض ملصلحة املالك.ومنها: كل من قبض شيئاً مل

ومنها: جيب املبادرة إىل رد األمانات الشرعية وإن مل يطلبها املالك، خبالف املالكية، فإنه ال جيب، ردها إاّل بعد 
 الطلب.

 ومنها: كل ما بطل من األمانة املالكية فهو من األمانة الشرعية.
 عليه شرعاً ومل يأذن فيه املالك فهو أمانة شرعية.ومنها: كل ما أذن يف االستيالء 

 ومنها: الشك يف الشرط موجب للشك يف املشروط خبالف الشك يف املانع.
 ومنها: املشروط ال جيب إالّ بعد العلم بتحقق شرطه.

 ومنها: األمر املطلق يكفي يف اإلمتثال به املرة.
 ومنها: كل ما أمر به فضده حرام.

 زم احلرام فهو حرام.ومنها: كل ما استل
 ومنها: كل ما ال يتم الواجب إالّ به فهو واجب ولو بالوجوب التبعي.
 ومنها: كل حكم عّلق على كلي، فاملكّلف خمّي يف افراده ختيياً عقلياً.

 ومنها: الدراهم والدناني متعينان بالتعيني.



مع االختالف، ويتخّي مع التساوي، وكذا الكيل ومنها: األُثان مصروفة إىل نقد البلد مع اإلحتاد، وإىل الغالب 
 والوزن.

 ومنها: كل املعامالت إذا أطلقت فهو مصروف إىل احلال.
 ومنها: إذا تعذر احلمل على احلقيقة فأقرب اجملازات متعني.

 ومنها: احلكمة قد تقتضي العموم يف اللفظ فيجري العموم احلكمي جمرى العموم الوضعي.
 قيمة أجزاء النوع الواحد منه فهو مثلى. ومنها: كل ما تساوت

 ومنها: األيادي املتعاقبة على املغصوب أياد عادية فتوجب الضمان.
 ومنها: )على اليد ما أخذته حىت تؤديه(.

 ومنها: كل قبض مل يأذن فيه املالك فهو كال قبض.
 ومنها: كل ما أخذ بأذن الشارع فال ضمان فيه.

 لة يد املالك.ومنها: يد الوكيل والويل مبنز 
 ومنها: ال عربة باليد الالغية.

 ومنها: ال حُيمل املطلق إالّ على األفراد الغالبة الشائعة.
 ومنها: إذا ورد املطلق لبيان حكم آخر، فال حجية يف إطالقه.

 ومنها: كل ما حكم به الشرع حكم به العقل، وبالعكس.
 ومنها: ال جيوز ختصيص املورد.

 لف األصل أو النص على موضع اليقني.ومنها: يقتصر فيما خا
 ومنها: التخصيص باجململ يوجب اإلمجال يف العام.

 ومنها: إذا اجتمعت احلقوق وتساوت األصناف فاملقدم هو األهم فاألهم.
 ومنها: يقّدم حق الناس على حق اهلل.

 ومنها: يتعني اجلمع بني احلقني مهما أمكن.
 ومنها: املانع الشرعي كالعقلي.

 : كل موضع يتعذر رد العني وهي باقية، جيب دفع بدهلا إىل املالك.ومنها
ومنها: كما ُتضمن العني باإلتالف تضمن باحليلولة، كما لو دفنها يف موضع بعيد ال يصل إليه يد املالك أو يف 

 موضع نسيه، ويعرب عن هذا بـ )ضمان احليلولة(.
 ومنها: كما يضمن العني يضمن أوصافها ومنافعها.

 ها: الصحة ال تستلزم القبول والثواب.ومن
 ومنها: كل مكّلف حبسبه.

 ومنها: الظن يلحق الشيء باألعم األغلب.



 ومنها: احلديث املشتمل على ما ال قائل به مبنزلة العام املخصص، فيكون حجة يف الباقي.
 ومنها: العربة بعموم اللفظ دون خصوص احملل.

 ث متعددة، أي: املصاديق.ومنها: احلديث الواحد ينحل إىل أحادي
 ومنها: التكليف بقدر الوسع.

 ومنها: جهالة الشرط تبطل الشرط.
 ومنها: خمالفة الشرط ملقتضى العقد توجب البطالن.

 ومنها: كل شرط خالف إطالق العقد ال بأس به.
 ومنها: ليس اإلسالم شرطاً يف التكاليف.
 ومنها: من حاز شيئاً من املباحات ملكه.

 يشرتط العقل والبلوغ يف الوضعيات. ومنها: ال
 ومنها: إذا بلغ الغالم أشّده جاز له كل شيء، إالّ أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً.

 ومنها: عبادة اجملنون ملغاة.
 ومنها: كل عوض تلف قبل القبض فهو من مال صاحب اليد ال من املالك.

 ومنها: النماء تابع للملك.
 م إالّ ما خرج منهما.ومنها: جيوز إسقاط احلق دون احلك

 ومنها: ال جيوز االجتهاد يف مقابل النص.
 ومنها: ال جتتمع علتان مستقلتان على معلول واحد.

 ومنها: ترجيح املرجوح قبيح، وكذا ترجيح أحد املتساويني.
 ومنها: إشتغال الذمة يقيناً ال يرتفع إالّ بالرباءة اليقينية.

 ومنها: ال امتثال عقيب االمتثال.
 (.32ها: إيّاك أن تفيت الناس برأيك أو تدين مبا ال تعلم)ومن

 ومنها: ال جيوز إدخال ما ليس من الدين يف الدين بقصد انه من الدين ويسمى هذا بالتشريع احملرم.
 ومنها: كّل بدعة حرام.

 (.33ومنها: دع القول فيما ال تعرف، واخلطاب فيما ال تكلف)
 (.31ك ما جتد إليه سبيال)ومنها: خذ باالحتياط يف مجيع أمور 
 ومنها: ال ترو ما أنت منه يف شك.

 (.31ومنها: )دع ما يريبك إىل ما ال يريبك()
 ومنها: الوقوف عند الشبهات خي من اإلقتحام يف احملرمات.

 (.36ومنها: )أميا امرء ركب أمراً جبهالة فليس عليه شيء()



 ومنها: التكليف لطف.
 ومنها: ال حرمة لفاسق.

 (.37: ال غيبة لفاسق)ومنها
 ومنها: ما جعل اهلل يف احلرام شفاًء.

 ومنها: )خذ احلائط لدينك(.
 (.31ومنها: ال صلب بعد ثالثة أيّام)

ومنها: ال خيلد يف السجن إاّل ثالثة: الذي ميسك على املوت، واملرتدة عن اإلسالم، والسارق بعد قطع اليد 
 (.39والرجل)

ال يرى احلبس إاّل يف ثالث: رجل أكل مال اليتيم، أو غصبه، أو رجل أؤمتن ( )عليه السالمومنها: كان علي 
 (.14على أمانة فذهب هبا)

 ومنها: اململوك نصف احلّر يف احلدود.
 (.11ومنها: ال جيين اجلاين على أكثر من نفسه)

 ( أي: ال دية فيه.12ومنها: )البئر جبار والعجماء جبار واملعدن جبار()
 (.13الرجل واملرأة سواء يف الدية إىل أن تبلغ ثلث دية النفس فتتضاعف جراحات الرجل)ومنها: جراحات 

 (.11ومنها: من مات يف زحام الناس وال يعلمون من قتله فديته من بيت املال)
 (.11ومنها: من شهر سيفاً فدمه هدر)

 (.16راحة)فال دية له يف قتل وال ج)عليه السالم( ومنها: من قتله القصاص بأمر اإلمام 
 (.17ومنها: إَّنا جعلت القسامة لعلة احلوط)

 (.11ومنها: )فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم()
 (.19ومنها: من قتله احلد فال دية له)

 ومنها: كل ما مل يرد فيه دية من الشرع ففيه احلكومة.
 عزير.ومنها: كل ما مل يرد فيه حد من الشرع يف املعاصي ففيه الت

 (.14ومنها: التعزير دون احلد)
 (.11فهو كافر))صلى اهلل عليه و أله( ومنها: من شك يف اهلل أو يف رسوله 

 (.12ومنها: من ال يرى للحرم حرمة فال حرمة له)
 ومنها: )هدم اإلسالم ما كان قبله(.

 (.13ومنها: ال يقيم احلد من هلل عليه حد)
 (.11حلكم)ومنها: إقامة احلدود إىل من إليه ا

 ومنها: ليس يف احلدود نظرة، أي: ال جيوز تعطيل احلدود.



 (.11ومنها: )تُدرأ احلدود بالشبهات()
 (.16ومنها: ال ميني يف حد)
 (.17ومنها: احلّد ال يورث)

 (.11ومنها: ال كفالة يف حد)
 (.19ومنها: ال يشفع يف حد)

 (.64ومنها: ال يقام على أحد حّد بأرض العدو)
 حّد على اجملنون حىت يفيق، وال على صيب حىت يدرك، وال على نائم حىت يستيقظ.ومنها: ال

 (.61ومنها: كل من خالف الشرع فعليه حّد أو تعزير)
أنه قال: )إّن اهلل قد جعل لكل شيء حداً، وجعل ملن تعدى ذلك )صلى اهلل عليه و أله( وقد روي عن النيب 

 (.62احلّد حداً()
 (.63ث إذا كان حّياً)ومنها: احلمل يرث ويور 

 ( واملراد به: هو الذي يدعى ولداً وليس به.61ومنها: )املستالط ال يرث وال يورث()
 ومنها: ال يرث ولد الزنا وال يورث.

 (.61ومنها: أّي ما رجل أقّر بولده، مثّ انتفى منه فليس له ذلك قاله الصادق )ع()
 (.66ولد ساعة مل ينف عنه أبداً()قال: )إذا أقّر الرجل بال)عليه السالم( وعن علي 

 ومنها: كّلما قصرت الرتكة عن ذوي الفروض فالنقص على البنت أو البنات واألخت لألم أو األخوات هلا.
 ومنها: كّلما أخذ ذو الفرض فرضه فالباقي ملن ال فرض له.

 ومنها: اإلرث يف النسب من اجلانبني مطلقاً إالّ فيما يستثىن، دون السبب.
 كل إرث مشروط بسبق موت املورث قطعاً، إاّل يف ما يستثىن.  ومنها:

 ومنها: كل وارث يرث من مجيع ما تركه امليت إالّ الزوجة والغريقني واملهدوم عليهما.
 ومنها: كل فريضة مل يهبطها اهلل إالّ إىل فريضة فهذا ما قدم اهلل ـ يف باب اإلرث ـ.

 ومنها: ال طعمة إالّ للجد واجلدة.
( وكل متقرب باألم وحدها 67كل متقرب باألب يقتسمون بالتفاوت )للذكر مثل حّظ االُنثيني()  ومنها:

 يقتسمون بالسوية.
 ومنها: كل ما اجتمع قرابة األبوين مع قرابة األب سقطت قرابة األب.

 ومنها: ال مينع كل من الزوجني عن نصيبه األعلى إالّ مع الولد للمورث.
 ثان مع كل وارث، وال مَينعان وال مُينعان.ومنها: الزوج والزوجة ير 

 ومنها: كل ذي رحم مبنزلة الّرحم الذي جيربه.
 ومنها: ال يرث الكافر املسلم، وللمسلم أن يرث الكافر.



 (.61ومنها: املال لألقرب ال للعصبة)
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