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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
أمجعٌن،  احلمد هلل رب العادلٌن، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبٌن الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضٌن، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(241) 

 : النسبة بني اهلبة واهلديةتلخيص فيو حتصيل
نسببببة ابببٌن اذلببببة واذلديبببة احامببباالت أرابببن  الاسببباوط والابببباين والعمبببوم ادلطلبببا و إبببي   العمبببوم  بببن و بببو ولعلبببو  ببباىر إحبببد  ان يف السبببب  

 ثبار العبرس، وأخب  و والصبدقة وادلنةبة والعطيبة  إطالقان  أعبم شمبمب ابو اذلديبة   للهبةعبارات اجلواىر، إضافة إىل االحامال اآلخر وىو ان يكون 
 مجيعاً.شكون او  باينة ذلا 

 أدلة مباينتها هلا
 وقد يسادل على ادلباينة أبحد أ ور  

بْ  َيَابا  )هدط إىل ادلهد  إليبو، عكبا اذلديبة ولبطا شطلبا اذلببة علبى هللا شعباىل  مبا يف م  بان اذلدية قوا ها اكوهنا مما ياقرب او ال -أ ََ يَبَهبُب ِل
ُوُر رَ  ب  َيَابا  الب ََ َّبَ  َأًبَ  اْلَ ىَّبا ُ رَببَّنَبا  َ )و (1)(ِإََنًثا َويَبَهُب ِل َبةا ِإ َْ ِْْق  ُبُل بَبنَبا بَبْ بَد ِإْد َىبَديْبتَبَنا َوَىبْب لَنَبا ِمب  لَّبُدًَ  َر وال شطلبا عليبو  (2)( تُب

 اذلدية وا و البم هدط أو أىد ، إال شوسعاً ورلازاً، إذ ال ياقرب هللا شعاىل إىل العبد.
 ة.ان اذلدية  اقّو ة ابلاقدير واالحرتام عكا اذلب -ب
  ا ت ىدية وإال،  الدار،  ا ت ىبة.  إليو،  الكااب،اهنا  اقّو ة ابلنقب واال اقال، عكا اذلبة فإذا  ا ت شقبب النقب واال اقال ومحلها  -ج
 اهنا  اقّو ة او ود الواسطة أو الرسول، عكا اذلبة. -د

 باينة إذ شصلح دلياًل على العموم ادلطلا أيإاً.لكن ىطه الو وه األران، حىت لو فرض متا ية اعإها، أعم  ن الداللة على ادل
 ما ان  ا  قلناه عن صاحب الرايض أيإاً صاحل لافسًنه ابلعموم ادلطلا ابلقول ان اذلبة امبكب عبام شاوقب  علبى العقبد اللفظبي وال شكفبي 

وشبببو  عليببو السببالماألئمببة و  صببلى هللا عليببو والببو وسببلمسببًنة النبب  فيهببا ادلعاطبباة إال اذلديببة  ببن أقسببا ها فاكفببي فيهببا ادلعاطبباة للببدليب اخلببا  وىببو 
 ذلك.

 الثَرة: يف أربع ص ر
 فيما لو أحرز الفقيو ان اذلدية عقد، اناء على ادلباينة اينها واٌن اذلبة. -أ  شظهر والثَرة

ك  نهببا الزم و ازلببزل وشببك يف ان كببة و بيةببة وان ادلملّ بب وعببان  مملّ  عقببد واهنببا اببب وانبباء علببى اهنببا أخبب   نهببا  طلقبباً وقلنببا ابن اذلبببة  -ب
 .دية  ن قسم ادلملك أبحد قسميو أو ادلبيحاذل

أل ببو  ببن  (4()3)(َأْوفُبب ْا ِلْلُ ُوبب دِ )علبى ىببطا األخببًن ال شمبملها  إذاذلديببة، انبباء علبى ادلباينببة، اببٌن  وهنبا عقببداً أو إيقاعبباً  أ بر با شببردد   دون -ج
 .الامسك ابلعام يف المبهة ادلوضوعية إذ ال يعلم أعقد ىي أم ال

، وىبطا ردد أ رىا اناء على  وهنا أخ   طلقاً  ن اذلبة اٌن  وهنا عقداً أو إيقاعباً إذا قلنبا ابن اذلببة علبى  بوعٌن عقبد وإيقبا ودون  ا لو ش -د
 ىو الطط ينسجم  ن اإلطالق األعم ذلا.

ْة  ل  أحرز ان اهلدية عود وش  اهنا  زمة أو جائ
    ك انةو اللزوم أو انةو اجلواز والازلزلاهنا مملّ   فا و اعد إحراز اهنا عقد فلو شك (5)أ ا يف الفرضٌن األولٌن

                                                           

 .44سورة المور   آية  (1)
 .8سورة آل عمران  آية  (2)
 .1سورة ادلائدة  آية  (3)
 اناء على ان العقود ال شممب اإليقاعات. (4)
 )أ( و)ب(.ومها  (5)
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 الثَرة بنا  على أعَية ال و د م  الكامل والنا ص أو ا خصية
يمببمب اذلديببة حينبببطش اببال إشببكال فافيببد لزو هببا، دون  ببا لببو قلنببا  (َأْوفُبب ْا ِلْلُ ُوبب دِ )فا ببو انبباء علببى أعميببة )العقببود(  ببن الكا ببب والنبباق  فببان 

د ولو لال صراف للكا ب وان النباق   بن العقبود )أط ادلازلبزل( شبًن  مبمول ألوفبوا ابلعقبود ابدعو  لبزوم الانباقا  بن  ولبو ذلبا إذ أبخصية العقو 
)أط ادلازلبزل اطاشبو(  ادلإباراة  بثاًل إذ  اجلبائز   العقبد   ىو لزوم الوفباء ابلعقبد وعبدم صبةة فسبوو فهبو الزم شبًن  ازلبزل فكيب  يمبمب   (َأْوُف اْ ) فاد 

ذقاإبى وقوعهبا  اعلقباً ألوفبوا  والز بةً  اناقإباً يف العقبود اجلبائزة إذ شكبون حينببطش  بائزة ذقاإبى ذاابا واإلمجبا   (َأْوُف ْا ِلْلُ ُو دِ )ليو يكون  فاد ع
يمبمب العقبد اجلبائز اطاشبو ىبب  (َأْوفُب اْ )دون شبر  اللبزوم فيبو انباء علبى صبةة ىبطا المبر ، إذ الكبالم عبن ان اب)والكالم  لو يف العقد اجلائز ذااتً 

 .ال اعد المر  فا و حبث آخر ،وذا ىو ىو اااداءً 
العقببد النبباق   ،لكا ببب، دلناسبببات احلكببم وادلوضببو  أو شًنىببا، فا ببو ال يمببمب، اقاإبباءً ل نصبرف  (َأْوفُبب ْا ِلْلُ ُوبب دِ )واحلاصبب  ا ببو إن قلنببا ابن 

علببم ابهنببا شفيببد ادللببك ادلازلببزل أم شببك اهنببا شفيببد ادللببك ادلازلببزل أم الببالزم والكببالم اآلن علببى  سببواء)يببد للنقببب ادلازلببزل  ادلإبباراة و اذلديببة فأط ادل
يكبببون  بببن  (َأْوفُببب ْا ِلْلُ ُوببب دِ )واهنبببا شفيبببد النقبببب الكا بببب أو النببباق  فبببان الامسبببك ابببب؛ إذ علبببى اال صبببراف للكا بببب فمبببن المبببك يف اذلديبببة (األخبببًن

 . طا احلال يف  ب عقد شك يف لزو و و وازه، و الامسك ابلعام يف المبهة ادلوضوعية
 (َأْوُف ْا ِلْلُ ُو دِ )احملتَالت يف 

 فنقول  ا و حتامب فيو ثالث احاماالت   (َأْوُف ْا ِلْلُ ُو دِ ) عم ذلك  بين،  ما أشران إليو، على حتقيا  عىن 
 ال فا  لل ود ًفسو

 .األول  )أوفوا ابلعقد  فسو(  قااب فسوو )ادون الرتاضي(
 ال فا  مبوتضاه

 .االثاين  )أوفوا ذقاإى العقود(  قااب عدم شرشيب آاثرى
للبدليب اخلبا  علبى  وازىبا ) بن  وهنبا عرفباً  بطلك  (1)فان أريد األول  مل يممب  ثبب ادلإباراة وسبائر العقبود اجلبائزة  اذلببة حبىت اعبد القببا

 للاناقا أو رفن اليد عن ادلسّلم او  ن  وازىا. –  ما سبا  – ذلا  و ب (َأْوُف اْ )واإلمجا  وشًن ذلك( فان  ول 
ز بة  وإن أريد الثاين   لها إذ يكون حينببطش أ نبيباً عبن اجلبواز واللبزوم وو بوب الوفباء أبصبب العقبد اعبدم فسبوو، ابب يكبون ادلبراد ان العقبود ال

دلإباراة( وإن  ا بت عقبداً  بائزاً لكنبو  بادام مل يفسبل أحبد الطبرفٌن هبا أط رشبوا آاثرىبا عليهبا واعملبوا ذقاإباىا فمبثاًل )ا (َأْوُف اْ ) ا ت أو  ائزة 
عقببد  ببائز فمببادام مل يعزلببو فببان عليببو ان يرشببب عليهببا آاثرىببا فلببو اب   فاهنببا عليببو، و ببطا الو الببة افعليهمببا شقسببيم الببراح  ببثاًل اينهمببا حسبببما اشفقبب

ات، و طلك اذلبة فا و  بادام قبد أىبد  فبان عليبو ان يسبلم اذلديبة إليبو  بثاًل إال إذا الو يب داره و الة عنو صح البين ولزم إذا مل يكن فيو أحد اخليار 
 فسل.

 األعم منهَا
أعبم  نهمبا فكبب  با مل يببدل البدليب علبى اسباثناء األول )وعلبى  و ببو  بائزاً( فافيبد  ليهمبا )اللببزوم  (َأْوفُب ْا ِلْلُ ُوبب دِ )الظباىر  ان  الثالبث  وىبو

اقبي  (2)علبى حاذلبا ابلنسببة للثباين ولبو دل البدليب علبى اسباثناء الثباين فرضباً  (َأْوفُب اْ )ل على اساثناء األول اقيت داللبة والعمب ابدلقاإى( و لما د
 .وعلى شًن ادلساثىن  ن ادلقاإ يات على األول داالً أوفوا 

 وآلو الطاىري  وصلى هللا على دمحم اساعمال اللفظ يف أ ثر  ن  عىن؛ دلا سيأيت.  ن وال يرد ان الاعميم يكون
رِّ َواْلَ اَلًَِيِة، َواْلَ ْدِل يف الرَِّضا َواْلَغَضِب، وَ ))  صلى هللا عليو والو وسلمقال رسول هللا  ْخاَلِص يف السِّ اْلَوْصِد يف اْلَفْوِر َأْوَصاِن َرّبِّ ِبِتْسٍع: َأْوَصاِن ِلْْلِ

 َواْلِغََن، 

                                                           

فاهنبا الز بة  شصرفاً  غًّناً ذلا حبيث ال يصدق )القيام اعينها( البوارد يف الروايبة ضة وال قصد هبا القراة، وال شلفت أو شصرف فيهاإذا  ا ت لغًن ذط الرحم، أو إذا مل شكن  عوّ  (1)
 .شصرفاً  غًناً ذلا  ما سبا أو شصرف هبا ضة أو قصد هبا القراة أو شلفت اعد القباإذا  ا ت للرحم أو  ا ت  عوّ 

  ما لو ابعو امر  ان ال شناقب إليو ادلنافن لفرتة ) ادلساأ  ر  ن قبب(.  (2)
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ِِن َوُأْعِطيَ  ََ ْ  َظَل ََّ  َوَأِصَل َمْ  َ َطَ ِِن، َمْ  َحَرَمِِن   َوَأْن َأْعُفَ  َع
ِِت ِفْكراا َوَمْنِطِوي ِدْرراا َوًََظِري ِعََباا  َْ   36   صلى هللا عليو والو وسلمحت  العقول عن آل الرسول  ((َوَأْن َيُك َن َص


