
 (15ٓٔه)11ٔٔ/ صفر  ٕالثالاثء ..... ......................................................... (التزاحم)االصول: مباحث 

1 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على  احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم 

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٕ15) 

 فرٌع: ضمان احلّر وعدمه
وال يتوىم التكرار عدم ضمان احلّر بوضع اليد عليو وعدم ضمانو لو تلف وىو يف بيده،  )اجلواىر( و)الفقو( إىل ذىبوقد 

 مها مسألتان:أو التأكيد بل 
عليهما وإن   تتلمف، رعمن ان ضمما ا  اليمدضممن األمموال بوضمع ت  عليمو، كمما  اليمدضممن احلمّر ردمرض وضمع األوىل: انو ىل ي  

 .ردرض وضع يده يتعلق بذمتو
 وىل عن الضمان بنفسو والثانية عن تندزه.فاأل  حينئٍذ؟،  إذا تلفت، أي ىل يستقر الضمان عليو هاو ىل يضمنالثانية: ان

واإلضممرار  لقتلممو أو حرحموعدممو مطلقمما  إال لمو كمان ىممو السمبب ادلبا مر و واألقموال يف ادلسمألة: الضمممان مطلقما  وىمو ادل تممار، 
و، ومما حمدث ةفمة ياويمة أو أرضمية أو  ومهما، ومما لمو حعلمو يف مظمان التلمف  بو، والتفصيل بني ما لو أمهلمو فتلمف ومما   يهملم

 كأرض مسبعة و وه.
ويف اجلمواىر: ال عينما  وال منفعمة، بمال خمال  زلقمق أحمده  .(واحلمر ال يضممن ابلبصمب، ولمو كمان  مبوا  ))قال يف الشمرائع: 

، بممل وال إ ممكال ضمممرورة عممدم كونممو ممماال ، حممم  فيممو علممى معممن كونممو كبصمممب ادلممال ادلوحممب للضمممان، وإن ممممات حتممف أنفممو
 .(1)يتحقق فيو الضمان م انتهى(

وىذه ىي ادلسألة األوىل، واما ادلسألة الثانية فهي )مث انو لو أ اب الصبو  رق أو حرق أو موت يف يد البا ب ممن  مو 
لممف بسممبب كلممد  احليممة والعقممرب ووقممو  تسمبيبو   يضمممنو، وقممال الشمميب يف كتمماب اجلممراح: يضمممنو البا ممب إذا كمان  ممبوا ، فت

 علممى رأي. ن  م  كلممد  احليممة ووقممو  احلممائ  ض مم  ويف القواعممد لممو تلممف الصممبو يف يممد البا ممب بسممببٍ  ،كممذا يف الشممرائع احلممائ .
وحسممن كممما يف ادلقتصممر،  وفيممو قمموة كممما يف ادل تلممف. كممما يف اخلممال  والممدروس. وعلممق عليممو يف مفتمماح الكرامممة بقولممو: قمموي.

وقممد أفم  بمو مجممع، كمما يف حممامع ادلقا مد، وكأنممو  ة ادلبسمموط يف ابب اجلمراح والتبصممرة وتعليمق اإلر ماض ورلمممع ال ىمان.وىمو خمو 
 .مال إليو فيو

وادل ممممالف الشمممميب يف  صممممب ادلبسمممموط، وائقممممق يف امممماىر الشممممرائع أو  ممممر ها، والشممممهيد يف امممماىر إ ممممالق اللمعممممة، ويف 
موضمع ممن التمذكرة، وكأنمو ممال إليمو يف ادلسمال  والكفايمة، ويف األول انمو األ مهر، ويف وقمد يظهمر ذلم  يف  اإليضاح أنو أقمو..

الثمممان انمممو ادلشمممهور، وال تمممرحيك يف النمممافع وكشمممف الرمممموز والتحريمممر واإلر ممماض والتمممذكرة يف موضمممع منهممما، و ايمممة ادلمممراض والتنقممميك 
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 .(1)أقو. م انتهى( ، واألولوادلهذب البار  والروضة
 مان من اختطف حراً األدلة على ض

 وادلهم التدبر يف األضلة وادلناقشات.
 ((َعَلى اْلَيِد َما َأَخَذْت َحَّتى تُ َؤدِّيَ )) -ٔ

 البا مب أو اخلما ف أو وقمد أخمذ (2)((َعلَ ى اْليَ ِد َم ا َأَخ َذْت َح َّتى تُ  َؤدِّيَ ))  لى هللا عليو والمو وسملمالدليل األول: قولو 
مطلقما  نظمرا  إل مالق احلمدي ،  بتلفموردمرض وضمع يمده عليمو ويسمتقر عليمو أو اجملنون أو الكبو فعليو ضمانو  احلري  الصبي  السارق

 ولكن قد يورض عليو بوحهني:
 اإلشكال السندي على الرواية واجلواب عنه

 . لى هللا عليو والو وسلمان احلدي  مرسل عنو  األول:
شمهرة بمني وقد جيماب ابنمو مشمهور لمد. الفمريقني اخلا مة والعاممة، والشمهرة لمد. اخلا مة حمابرة للسمند فيمما نمر. فكيمف ابل

جبم  الشمهرة بممني الفمريقني نظمرا  ألنممو ممن ائمال عمماضة أن  ،حمم  ممن ال يمر. الشممهرة حمابرةقمد يقمول انممو بعبمارة أخمر.: الفمريقني؟ 
 .فتدبر  لى هللا عليو والو وسلمضون  دوره منو من موّحد زلدض يتفق اخلا ة والعامة على حدي  عن رسول هللا بنص 

 قالء وحرت عليها السوة العقالئية.عليها الع بنوعلى أي فان القاعدة )واحلدي ( مما 
 .؟ال يقال: ا ا ضليل لّب فال يشمل  ورة الش 

 كان ادلرحع إ الق الرواية.  الرواية  السوة و إذ يقال: أوال : إذا ح ت 
، بممل وال  مم  لممديهم يف اثنيمما : انممو ال  مم  لممد. العقممالء يف ضمممان البا ممب للصممب إذا تلممف عنممده، مطلقمما  أو يف اجلملممة

 و رعن انو بعهدتو ومسؤول عنو، ردرض وضع يده عليو وأخذه من ضون رضا وليو.ضمان
 اإلشكاالت الداللية الثالثة

الظاىر انو ال خمال  يف ان احلمر ال يضممن بوضمع اليمد والبصمب، ألنمو لمي  رمال من: )رلمع ال ىان أ كل بو ما  الثاين:
)ألنمو يقمال اماىر حم  تمؤض. يف  :والفقمو ممن (3)منا يقال يف األمموال(فال يدخل حتت يد ادلتصر ، فان إثبات اليد والتصر  إ

 (4)ذيل احلدي  األول انو يف ادلال وحنوه، فال يشمل مثل إرحا  احلر أو إعطاء ضيتو فانو ال يصدق عليو األضاء(
( احلمر المذي أخمذه  َذتْ َما َأَخ ( دلن يعقل فال تشمل )من( دلا ال يعقل و)َما( ال تشمل العاقل، فان )ماونضيف: ومن ان )

ادلشمركني عنممدما أقبحموا علممى القمرآن الكممر  ابنمو حكممم ابن   ملى هللا عليممو والمو وسمملمكبموا  كممان أم  مبوا ، وعلممى ذلم  أحمماب 
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عبمد وان ادلسيك كمان ي   (1)(ِإنىُكْم َوما تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللِى َحَصُب َجَهنىَم َأنْ ُتْم ََلا وارُِدونَ )عيسى ادلسيك يف النار لقولو تعاىل: 
َوم ا )انو تعاىل   يقل )إنكم ومن تعبدون( بمل قمال   لى هللا عليو والو وسلميف النار؟ فأحاب  عليو السالموان اآلية تفيد ابنو 

 (2)( ال تشمل العاقل؟ماو) (تَ ْعُبُدونَ 
( والثالم  تُ  َؤدِّيَ ( يف الرواية لبو األموال واثنيها إىل عدم انطباق )اْلَيدِ فهذه إ كاالت ثالث أوذلا مستند إىل عدم مشول )

 (.َمادم  دق )إىل ع
 )ما أخذت( و)تؤدي( عليهواألجوبة: صدق )اليد( 

 وقد جياب بوحهني:
علمى ادلمال المذي أخمذه كمما يصمدقان عرفا  على الصمب المذي أخمذه   يصدقان (َما َأَخَذتْ ) عن األول ابن )اليد( و)األخذ(

 فال وحو لت صيصو ابألموال.
 ،أال تر. انمو لمو أخمذ الصمب كأمانمٍة ممن أبيمو ليو ملو إىل أممو ممثال   ،ضاء الصب( أعم من أضاء ادلال وأتُ َؤدِّيَ )وعن الثان ابن 

 انو يقول: أضيت األمانة أو أضيت ما أخذت؟
ذل  وإن  ك لكنو خيرج عنو ابلقرينة والقرينة ىي مناسبات احلكم وادلوضمو  بمل مناسمبة بعمو ادلوضمو  وعن الثال : ابن 

َم  ا امماىر )ان أي  ،( األعممم مممن  فممل أخممذه أو كتمماب أخممذهَم  ا َأَخ  َذتْ ( فممان امماىر )م  البعضممو اآلخممر وىممو ) (تذَ َخ  أَ )وىممو 
 فتأمل. ( األعم من العاقل و وه،َأَخَذتْ 

، لكنممو لمو سمملم ( فتوسمعهام  ا)فيكممون حاكمما  علمى  كممما سمبق،  يف الصمورتني الصماضق( تُ   َؤدِّيَ وقمد يسمتدل للتعممميم بعمموم )
 ال مينع التمس  ألنو فر  إحراز العموم.ولو ترضض فاإلمج ،فلي  أرحك من العك 

( خا ة را ال يعقل. ما( والظاىر انو  فلة عن ان )ماقرينة على ختصيص )( تُ َؤدِّيَ ) فقد حعل خصوصائقق الر يت أما 
 قرينممة علمى التوسممع وادلسمازلة يف معممن (3))قمال ائقمق الر مميت: حم  تممؤضي قرينمة علمى ختصمميص ادلو مول وال ميكممن حعمل عموممو

عدم  دق األضاء على ضفع ضية احلر، ألن ضفع القيمة أو ادلثمل يف ادلاليمات ضفمع ابلعمني ادلبصموبة عرفما   :وحو القرينة ،اليد األول
                                                             

 .98ء: آية سورة األنبيا (1)
(2)  ِإنىُك  ْم َوم  ا تَ ْعبُ  ُدوَن ِم  ْن ُدوِن اَّللِى َحَص  ُب َجَه  نىَم أَنْ   ُتْم ََل  ا وارُِدونَ )قَ  اُلوا فَ  َِبْخِيْين َع  ْن قَ ْولِ  ِه  ِإَذا َك  اَن َمْعبُ  وُدُ ْم َمَعُه  ْم َّ النى  اِر فَ َ   ْد

ِى ِبَك اَلِْ اْلَع َرِب  ص لى   علي ه وال ه وس لمََلُْم َرُس وُل اَّللِى  َعَبُدوا اْلَمِسيَح َأفَ تَ ُ وُل ِإنىُه َّ النىاِر فَ َ الَ  انَُه أَنْ  َزَل اْلُ  ْر َن َعلَ  ََ ِإنى اَّللىَ ُس ْب
يع اً فَ ِ نْ  ُ ُكن ْ ُتْم ِم َن اْلَع َرِب فَ ِبَن ْ   َواْلُمتَ َعاَرُف َّ ُلَغِتَها َأنى َما ِلَما اَل يَ ْعِ ُل َوَمْن ِلَمْن يَ ْعِ ُل َوالى ِذي َيْص ُلُح ََلَُم ا يَِ ُتْم تَ ْعَلُم وَن َ  َذا قَ اَل اَّللى

َِ اَل تَ ْعِ  ُل َواْلَمِس يُح  (ِإنىُكْم َوما تَ ْعُبُدونَ )تَ َعاََل  َْ الىِِت َعَبُدوَ ا َوِ   اَل يَ ْدُخُل َّ ُيَْلِتَه ا َفِ نى ُه يَ ْعِ  ُل َولَ ْو َك اَن  علي ه الس الْيُرِيُد اأْلَْصَنا
)أبو الفتك الكراحكي، كنز الفوائد، ضار الذخائر م  ْلَمِسيُح َّ اجْلُْمَلِة فَ َ اَل اْلَ ْوُْ َصَدْقَت ََي َرُسوَل اَّللىِ َقاَل ِإنىُكْم َوَمْن تَ ْعُبُدوَن َلَدَخَل ا

 (.186ص 2قم: ج
 ادلو ول وىو )ما(. (3)
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خبممال  الديممة فا مما  ،ضممرورة قيممام العمموض يف ادلاليممات مقممام ادلعمموض يف حممل الفوائممد ادلقصمموضة عنممد العقممالء لممو   يكممن يف كلهمما
 .(1)قيقة وال حكما ، وإمنا ىي حكم  رعي  بو اجلرمية(ال ح ليست عوضا  لنف ٍ 
( خمماص م  اواثنيمما  يف ان ) احلممّر، كممما سممبق، مشولممو ألضاء الطفمملوعممدم  (تممؤضي) التزامممو خبصمموصأوال  يف وقممع فممان اإل ممكال 

ال علمى الوحمو المذي األمموال، إ اليمد علمى( المذي سمّلم ابنمو اماىر يف اليمدببو ذوي العقول فكيمف التمزم بعموممو ووّسمع ب كتمو )
 ىذا. ذكرانه فتأمل.

ألن ضفممع القيمممة أو ادلثممل يف ادلاليممات ضفممع ابلعممني ادلبصمموبة عرفمما  ضممرورة قيممام العمموض يف ولعلممو  ت تتمممة ومناقشممة يف قولممو )
لممنفٍ  ال خبممال  الديممة فا مما ليسممت عوضمما   ،ادلاليممات مقممام ادلعمموض يف حممل الفوائممد ادلقصمموضة عنممد العقممالء لممو   يكممن يف كلهمما

 حقيقة وال حكما (.
ْصاَلحَ )) عليه السالْقوله  -ٕ َا َأرَاَد اإْلِ  ((ِإَّنى

َأنى رَُج اًل َش  َرَد لَ ُه بَِع  فَاِن فََِبَخ َذُجَا رَُج  ٌل )): عليمو السممالمالمدليل الثمان: )ادلفهمموم ممن روايمة السممكون، ع مٍن ح ٍعف مٍر ع ممٍن أ ب يمو  
ٍِّ  فَ َ َرنَ ُهَما َّ َحْبٍل فَاْختَ َنَق َأَحُدُجَا َوَماتَ  ْصاَلحَ  عليه السالْفَ ُرِفَع َذِلَك ِإََل َعِل َا َأرَاَد اإْلِ ْنُه َوقَاَل ِإَّنى  (2)((فَ َلْم ُيَضمِّ

ْص  اَلحَ وذلم  اسمتناضا  إىل كممون ) َ ا َأرَاَد اإْلِ فمان ادلفهموم منهمما امما الضممد أو  ؛( كم . كليممة وكمون مفهومهما كمم . كليمة أيضمما  ِإَّنى
الضمد، أو ان   يمرض اإل ممالح ضممن، وىمو النقميو، والظماىر مممن  وىموفسمماض ضممن، انمو إن أراض اإلامما ادلفهموم ان النقميو أي 

 ادلفهوم ادلتباضر ىو النقيو ال الضد على انو لو أريد دلا أضر إال ابالستدالل على ما   يكن إ الحا  وال إفساضا . فتدبر
)علممى تقممدير  إذ ادلفهمموم (3)(اءَُكْم فاِس  ٌق بِنَ بَ  ٍ  فَ تَ بَ ي ىنُ  واَي َأي َُّه  ا الى  ذيَن  َمنُ  وا ِإْن ج  )ال يقممال: ادلفهمموم الضممد كقولممو تعمماىل: 

ولممو  ال يعقممل النهممي عممن التبممنيإذ ان حمماءكم عمماضل، وىممو الضممد، ال ان   جيممئ فاسممق بنبممأ فممال تتبينمموا إذ انممو لبممو  اإلذعممان بممو(
 مع عدم رليء خ  أ ال ؟ إر اضا  

ومممع إمكا ممما فالظمماىر ان ادلفهمموم ىممو  ،نقمميو، عكمم  ممما حنممن فيمموإذ جيمماب: ذلمم  خلصو ممية ادلقممام، وىممو لبويممة إراضة ال
 . فتدبر.(4)النقيو أو األعم منهما

 وصلى   على دمحم و له الطا رين
 

َ ُص ُأولَِئَك ِمْن )): قال  لى هللا عليو والو وسلمعن أيب حعفر  َمْن َعلىَم ََبَب ُ ًدى فَ َلُه ِمْثُل َأْجِر َمْن َعِمَل ِبِه َواَل يُ ن ْ
َ ُص ُأولَِئَك ِمْن َأْوزَاِرِ ْم َشيْ  ُأُجوِرِ ْم َشْيئاً   1الكايف: ج) ((ئاً َوَمْن َعلىَم ََبَب َضاَلٍل َكاَن َعَلْيِه ِمْثُل َأْوزَاِر َمْن َعِمَل ِبِه َواَل يُ ن ْ

                                                             

 .64ص 78ووت: جالسيد دمحم احلسيين الشوازي، موسوعة الفقو / كتاب البصب، ضار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر م ب (1)
 .315ص 11األحكام، ضار الكتب اإلسالمية م  هران: ج  الشيب الطوسي، هتذيب (2)
 .6سورة احلدرات: آية  (3)
 فان   يرض اإل الح أو أراض اإلفساض، فهو خاص. (4)



 (15ٓٔه)11ٔٔ/ صفر  ٕالثالاثء ..... ......................................................... (التزاحم)االصول: مباحث 
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