الفراغ والتجاوزوالصحة واليدوالقرعة
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة عىل أعدائهم أمجعني.
و بعد ،فهذا قبس منن أبانايف ع علنم ال نو أمالهنا عليننا َع َلنم الياقين
واليدقي  ،ذو الفكر الثاقب ،سيدنا وأسياذنا ،املرجع الديني العنىل آينة اا العىمن
السيد السيسياين ميع اا املسلمني بطو بقائه.
وقد وفقني اا تعاىل للاضور بني يديه واالسنيفاةة منن نمنل علومنه وتندوين
بعض من ةروسه ،وأميل أن أكون قد وفقت لنقل الصورة الصاياة ملا أمنال سنيدنا
السياذ مد ظله ،فام فيها من حماسن فهو غيض من فيض املعرفنة لندس سنام،يه ،ومنا
فيها من قصور ن والكام ا و،د ن فهو من سوء الصياغة والغفلة وزلل القلم.
وقد رشع ةام ظله ع باث قواعد الفراغ واليجاوز والصاة واليد والقرعنة منن
الدورة الثالثة ليلة ال،د اخلامس من شهر شعبان املعىم سنة ألف وأربعامئنة ومخسنة
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للهجرة النبوية الرشيفة وقد فرغ منه ليلة الثالثاء السابع عشنر من شهر مجاةس الوىل
سنة ألف وأربعامئة وسية من اهلجرة النبوية ع سية وسيني حمارضة.
وإين إذ أمحد اا سباانه عىل توفيقه إياي ع ختليد هذ الدروس القيمة لألجينا
القاةمة أسأله أن يطيل ع عمر سيدنا السياذ ويبقيه ذخر ًا ومالذ ًا لإلسالم واملسلمني،
إنّه سميع جميب.
حممد عيل الر ّباين
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القاعدة األوىل والثانية الفراغ والتجاوز
والباث فيها من جهات:
اجلهة األوىل :يف البحث عن أمور
يقع الباث ع هذ اجلهة عن املعن اجإمجنال لقاعندة الفنراغ بمعناهنا املشنهور
وقاعدة اليجاوز ،وبيان ما إذا كان للقاعدتني ناو تسانخ مع قاعدة أخرس ع املوضوع
أو اشرتاك ع الثر ،بمعن ّ :
أن القواعد املشاهبة هلاتني القاعدتني موضوع ًا ،أو القواعد
امليادة أثر ًا مع قاعد ي الفراغ واليجاوز نيعرض هلا إمجاالً؛ وذلك من أجل ما سنذكر
فيام بعد.
فالباث ع أمور:
األمر األول :يف املعنى اإلمجالي لقاعدتي الفراغ والتجاوز
ثم ّ
شك بعد العمل ع أنّه هل كان مسيجمع ًا
وهو أنّه إن در عمل من املكلفَّ ،
جلميع الرشائط ،بمعن أنّه هل وقع ايا ًا أو ال؟ فال يعين با،يام الفسناة وعندم
الصاة ،وهذ هي قاعدة الفراغ احلقيقي.
ثم ي ّ
شك ع أنّه
وأ ّما قاعدة اليجاوز ،فهي أن ييجاوز حمل جزء من أجزاء العملَّ ،
هل أت بذلك اجلزء ع حمله أو ال؟ فال يعيني بالشك ع عدم اجإتيان بعد جتاوز املال،
وهذا هو املعن اجإمجال لقاعدة اليجاوز.
األمر الثاني :يف مالحظة القواعد املساخنة مع قاعدة الفراغ أو التجاوز موضوعاً
بعد بيان املعن اجإمجال للقاعدتني ،ال بدّ من مال،ىة القواعد املسنان ة لقاعندة
الفراغ أو قاعدة اليجاوز موضوع ًا ،إ ّما من باب ّ
أن الدليل مرةة بني أن يكون املراة منه
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هو هذ القاعدة أو تلك القاعدة .وإ ّما ّ
أن هذ القواعد من القواعد اليني بينهنا وبنني
إ،دس القاعدتني أو كلييهام عموم مطل .
ووقع الكالم ع ّ
أن هذا الدليل هل يد ّ عىل العام ،ي ال تكون قاعدة الفراغ أو
قاعدة اليجاوز جمعولة مسيقلة بادّ ها ،بل جمعولة حتت سيار قاعدة عامة ،أو من بناب
أن املجعو هو اجلهة اجلامعة بينهام ،أو ّ
أن هنا قاعدتني ،فوقع الكالم ع ّ
ّ
أن ك ً
ال مننهام
جمعو .
وإمجاالً :ففي هذ اجلهة نوع من املقايسة بني قاعد ي الفراغ واليجاوز ،وبني ّ
كنل
منهام مع بعض القواعد املشاهبة هلام ،إ ّما من ،يث املوضوع وإ ّما من ،يث الثر ،وهذا
عىل أقسام ثالثة:
القسم األول :منا ينرتةة بنني كنون تلنك القاعندة أ نلية ،أو قاعندة الفنراغ أو
اليجاوز ،وهذا كام ع مورة قاعدة الفراغ احلقيقي مع قاعدة الفراغ البنائي.
وقاعدة الفراغ البنائي عبارة عام إذا أت املكلف بالعمل ،وتيقن أنّه كان ايا ًا،
ّ
الشك الساري ،فإنّه ال يعيني بشكّه من جهنة أنّنه كنان مييقنن ًا
ثم شك ع عمله بناو
َّ
بالصاة.
وقد ذكرنا ع مباث قاعدة اليقني ّ
أن هذ القاعدة هلا كربس عامة قد وقعت مورة
ّ
الشك الساري ،فإنّه قيل :إ ّن مطل اليقني بشننيء
اجإشكا  ،وهي قاعدة اليقني بناو
ّ
بالشك بعد .
سوا ٌء كان وجوةي ًا أم عدمي ًا ال يعين
والكالم ع أنّه بام ّ
أن بعض الكنابر اسنيىهر منن نفنس الة ّلنة ن اليني اسنيىهر
املشهور منها قاعدة الفراغ احلقيقي ن قاعدة الفراغ البنائي ،فال بدّ من اليوجه إىل قاعدة
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الفراغ البنائي .ومن القائلني بذلك املاق العراقني و نا،ب املسيمسنك .فهنل إ ّن
املسيفاة من الةلة هو قاعدة الفراغ احلقيقي أو قاعدة الفراغ البنائي؟
القسم الثاين :ما إذا كان الرتةيند ع ّ
أن املجعنو هنو قاعندة الفنراغ أو اليجناوز
بادّ ها ،أو أنّه عنوان عام ينطب عليها وعىل غلها ،وهذا له موارة:
املورد األول :قاعدة الفراغ احلقيقي ،وأ نالة الصناة بوجنه عنامّ ،
فنإن قاعندة
ّ
الشك ع عمل النفس ،وأ ّن ما أت به هل أت بنه نايا ًا أو
الفراغ احلقيقي مورةها
فاسد ًا ،فيجري أ الة الصاة ع عمل الننفس أي قاعندة الفنراغ ،وجامعهنا أ نالة
الصاة بوجه عام ،أي ع عمل نفسه وع عمل غل  ،فإنّه ذكر بعض ّ
أن املسنيفاة منن
اياة حممد بن مسلم ك ّلام شككت فيه مما قد مضن فامضه كنام هنو هنو أ نالة
الصاة بوجه عام.
فيقع الكالم ع ّ
أن املجعو هل هو قاعدة الفراغ احلقيقي أو أ الة الصاة بوجه
عام؟
املورد الثاين :قاعدة الفراغ البنائي وقاعندة اليقنني ،فإنّنا ذكرننا سنابق ًا ّ
أن قاعندة
أعم من قاعدة الفراغ البنائي.
اليقني ّ
املورد الثالث :قاعدة الفراغ احلقيقي وقاعدة اليجاوز ن عىل بعض املسالك ن فإنّنه
أن قاعدة اليجاوز أعم من قاعدة الفراغ ،بمعنن ّ :
ذهب بعض إىل ّ
أن ع مجينع منوارة
أعم مطلق ًا منن قاعندة
قاعدة الفراغ تكفي قاعدة اليجاوز ع احلكم بالصاة ،أي ّأّنا ّ
الفراغ؛ ولذا قالوا ّ
بأن املجعو هو قاعدة اليجاوز ،ال قاعدة الفراغ.
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ّ
وال ّ
الشك ع وجنوة
شك ع جريان قاعدة اليجاوز ع بعض املوارة ،مثل موارة

ّ
الشنك ع
جزء وعدم جريان قاعدة الفراغ ،وع املوارة اليي جتري قاعدة الفراغ وهني
إتيان جزء أو إجياة مانع بعد الفراغ من العمل جتري قاعدة اليجاوز أيض ًا.
وال بدّ من اليذكل بأنّه إن م نيمكن ع الباث اآل ي من إثبات ّ
أن بينهام عموم من
وجه يكون لذلك وجه.
القسم الثالث :ما إذا كان الرتةيد ع ّ
أن ك ً
ال من هاتني القاعدتني جمعو باندّ أو
ّ
أن املجعو هو اجلهة اجلامعة بينهام ،وهذا مثل قاعدة الفراغ ،وقاعدة اليجناوز ،فإنّنه
أن املجعو ما هو؟ فذهب بعضهم إىل ّ
سيأ ي أّنم اخيلفوا ع ّ
أن املجعنو لنيس كن ً
ال
منهام ،بل املجعو قاعدة وا،دة جامعة بينهام ،وهي ّ
أن كل يشء جتناوز ومضنن إ ّمنا
ّ
بالشك فيه ،ومضيه بميض نفسه قاعدة الفنراغ،
بميض نفسه أو بميض حمله ،فال يعين
ومضيه بميض حمله هو قاعدة اليجاوز.
وكذا قاعدة اليجاوز وقاعدة احليلولة ،فإنّه ذكر بعض ّ
أن قاعدة احليلولنة ن اليني
ّ
الشك بعد انيهاء الوقت ن ليست قاعدة ع قبا قاعدة اليجاوز ،بنل جيمعهنام
مورةها
قاعدة وا،دة ،وهي كل ما شككت فيه مما قد مضن نفسه أو حمله أو زمانه فال يعينن
أعم من املال بلااظ الجزاء املرتتبة ،واملال بمعن الزمان املقنرر
به ،أو أخذ املال ّ
له رشع ًا ،فيقا إ ّن املجعو هو قاعدة وا،دة تشمل قاعندة اليجناوز واحليلولنة ،بنل
تشمل قاعدة الفراغ واليجاوز واحليلولة.
األمر الثالث :يف القواعداملشرتكة من حيث األثر دون املوضوع
وله مورةان:
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فإّنام مشنرتكيان ع
املورد األول :قاعدة الفراغ احلقيقي مع قاعدة الفراغ البنائيّ ،
الثر ع بعض املوارة ،وبينهام عموم من وجه ،فإّنام ييصاةقان ع بعض املوارة ،كام إذا
ّ
بالشنكّ ،إال
بأّنا اياة ،فمن املس ّلم أنّه ال يعيني
تيقن ،ني االنرصاف من الصالة ّ
أن الكالم ع ّ
ّ
أن عدم االعيناء هل هو من جهة قاعدة الفنراغ احلقيقني ،أو منن جهنة
قاعدة الفراغ البنائي.
املورد الثاين :قاعدة الفراغ واليجاوز مع قاعدة (ال تعاة) اليي عربنا عنها بقنانون
فإن مفاة ّ :
ال تنقض السنة الفريضةّ ،
أن كل عمل أو خصوص الصالة املركبنة منن
الفرائض والسنن إن ّ
أخل بالسنة ال عن عمد فال يوجب فساة العمل ،واالرتباط بنني
السنة والفرائض ليس ارتباط ًا مطلق ًا ،بل ارتباطهام حمدوة.
وعليه :فمنن ّ
شنك ع القنراءة وهنو ع الركنوع ،فكلينا القاعندتني ن أي قاعندة
بالشكّ ،
ّ
فإن قاعدة ال تعاة تقنو  :إن
اليجاوز وقاعدة ال تعاة ن تقوالن بعدم االعيناء
كنت قاطع ًا بأنّك م تأت بنالقراءة نسنيان ًا أو لعنذر فصنالتك ناياة؛ وذلنك ّ
لن
االرتباطية بني السنة والفريضة حمدوةة ،فبطري أوىل إذا كان ترك القراءة حميم ً
ال تكون
ّ
بالشك.
الصالة اياة ،وقاعدة اليجاوز تقو بعدم االعيناء
وكذلك المر بالنسبة إىل الشك بعد الصالة الذي هو مورة قاعندة الفنراغّ ،
فنإن
ّ
بالشك ،وقاعدة ال تعاة تقييض ذلك أيض ًا.
قاعدة الفراغ تقو بعدم االعيناء
األمر الرابع :يف لزوم التفات الباحث إىل القواعد املساخنة واملشابهة
تقدم أنّه البد من مقايسة القاعدتني مع القواعد الُخنر املشناهبة هلنام منن ،ينث
املوضوع ومن ،يث الثر ،وهذا ع احلقيقة ليس توسعة لدائرة البانث ،بنل توسنعة
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لنىر البا،ث ،بمعن ّ :
أن البا،ث عن القاعدتني ال بدّ وأن يكون مليفين ًا إىل القواعند
املشاهبة هلام موضوع ًا أو من ،يث الثر.
والرس ع ذلك :أ ّما بالنسبة إىل القواعد املسان ة من ،يث املوضوع فمن أجل ّ
أن
البا،ث الذي هو ع مقام االسينباط ال بدّ وأن يكون مليفي ًا إليها ع مر،لة تشن ي
،دوة القاعدة اليي يريد أن يسينبطها منن خنال النىنر ع ةليلهنا وهنو الرواينات،
والنىر ع ما يمكن أن يكون هو مورة ًا للروايات؛ فمث ً
ال ع أ ل تشن ي

ّ
أن مفناة

الروايات هل هو قاعدة الفراغ احلقيقي أو البنائي ال بد من االليفات إىل قاعدة الفراغ
البنائي وقاعدة الفراغ احلقيقي ،ي نيمكن منن اسنيىهار إ،ندااا .وكنذا ع حتديند
احلدوة ال بدّ من االليفات إىل هذ القواعد ،فمث ً
ال املسيفاة من الروايات اليي اسنيفيد
منها قاعدة الفراغ البنائي هل يسيفاة منها خصوص قاعدة الفنراغ البننائي ،أو العنم
الشنك السناري مطلقن ًا ،أو ّ
ّ
أن قاعندة الفنراغ
منها ومن قاعدة اليقنني وهني منوارة
واليجاوز قاعدتان أو قاعدة وا،دة حتت ضابط وا،د؟
نك ّ
وال شن ّ
أن البا،ننث إذا اليفننت إىل القواعنند املسننان ة للقاعنندتني مننن ،يننث
املوضوع ،فهذا يؤثر ع االسنيىهار واالسنينباط؛ إذ منا م تكنن املانيمالت ع ذهنن
اجإنسان ال يمكنه االسينباط الصايح.
وأ ّما بالنسبة إىل القواعد املشاهبة هلام من ،يث الثر ،فهي أيض ًا مفيدة؛ ّ
لن كثنل ًا
ما يسينبط الفقيه قاعدة من فياوس اجإمام  ع جواب سؤا ؛ إذ نجد ع الرواينات
فياوس الئمة املعصومني  عىل طب أ و يرثها كابر عن كابر ،والفقيه من يمكنه
اسينباط ال و من فيياهم.
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وكام ّ
أن من شؤون الفقيه اليفرينع عليننا إلقناء ال نو وعلنيكم اليفرينع، 
()1

كذلك من شؤون الفقيه اسي راج الُ و من فياوهيم .
وعليه :فإن كان املسينبط مليف ًا إىل هذ القواعد املشاهبة ،ورأس فيوس من اجإمنام
 يمكن أن تكون مسيندة إىل هذا ال ل ،ويمكن أن تكون مسيندة إىل أ ل آخر،
فال يأخذ هذ الفيوس مسيندة ل ل معني ،ب الف منا إذا م يكنن مليفين ًا ،فإنّنه ربنام
ييوهم قاعدة خا ة من خال فيوس ع مورة ،فمث ً
ال إذا سأ السائل من اجإمنام 
بأين شككت ع قراءة الفاحتة ع الركعيني الوليني بعد الفنراغ منن الصنالة ،وأجابنه
ّ
الشك ،فهذا اجلواب مبين عىل أية قاعدة؟ هل هو مبنين
اجإمام  بأنّه ال تعيني هبذا
عىل قاعدة الفراغ البنائي؛ إذ املفروض أنّه ّ
شك بعد الفراغ وبعد ما كان مييقن ًا بصناة
الته ،أو ّ
أن جواب اجإمام بذلك من أجل قاعدة الفراغ ،أو من جهة قاعدة اليجاوز،
ّ
الشك الساري ،فكل هذ المور حميملة.
أو من جهة
واملقصوة ّ
أن اسنينباط الُ نو منن فيناوهيم  ميوقنف عنىل االليفنات إىل
املايمالت ،وربام حيصل لإلنسان إهبام ملا كان بني القاعدتني عموم من وجه وأ،داا
الشك ع القراءة بعد الدخو ع الركوعّ ،
ّ
فإن قانون (ال تننقض
مغن عن اآلخر ،مثل
السنة الفريضة) هنا مغن عن قاعدة اليجاوز ،فجعلها بأي ميزان و بنأي ةاع؟ ال سنيام
إذا اليزمنا ّ
بأن نسيان القراءة ليس موجب ًا للقضاء ،وال موجب ًا لسجد ي السهو.
اجلهة الثانية :يف أنّ قاعدتي الفراغ والتجاوز تأسيسية أم إمضائية
هل ّ
أن قاعد ي الفراغ وقاعدة اليجاوز ن عىل فرض اعيباراا ن معيربتان تأسيسن ًا
أو إمضاء من الشارع؟
( )1وسائل الشيعة .62 :27
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وبعبارة ُأخرس :هل ّأّنام مما بن عليه العقنالء والشنارع أمضنااا ،أو ّأّننام منن

المور اليأسيسية للشارع وليس مما بن عليه العقالء؟
والكالم إنّام هو ع قاعد ي الفراغ احلقيقي واليجاوز ،ال ع قاعدة الفراغ البننائي،
فإ ّنا قد ذكرنا سابق ًا ّ
أن قاعدة الفراغ البنائي من غريات قاعدة اليقني ،وقاعدة اليقني
ليست من القواعد العقالئية ،وما ع بعض الرواينات منن قولنه  :وكنان ،نني
انرصف أقرب إىل احل منه بعد ذلك ، وأشباهه ،إنّام هو ليقريب احلكم إىل الذهنان
()1

وبيان املناسبة بني احلكم واملوضوع ،ال أن يكون اسيدالالً من اجإمام بقانون عقالئي.
فالكالم إنّام هو ع هاتني القاعدتني ،والذي خيطر بالبا ّأّنام ليسيا منن القواعند
العقالئية ،بل قاعدتان تأسيسييان.
وع قبا ذلك مسلكان:
املسلك األول :ما سلكه السيد الربوجرةي  ن عىل ما نقل عنه ن وهو ّ
أن قاعدة
الفراغ من القواعد العقالئية ،ب الف قاعدة اليجاوز.
وتقريبهّ :
أن قاعدة الفراغ من فروع أ الة الصناة بوجنه عنام .بمعنن  :أنّنه ال
إشكا ع جريان أ الة الصاة ع عمنل الغنل عنند العقنالء ،وحيكمنون بالصناة
بالنسبة إىل أعام الغل اليي هي منشأ لألثر بالنسبة إىل اجإنسان ن كنام إذا كنان العمنل
واجب ًا كفائي ًا واشيغل به الغل ،فإن كنان عملنه نايا ًا فهنو جمنز عنّنا ،وإن م يكنن
ايا ًا وجب علينا ،وهكذا ع سائر المور من العقوة واجإيقاعات اليي هني منشنأ
لألثر بالنسبة إىل اجإنسان.

( )1من ال حيرض الفقيه .352 :1
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والرس ع ذلكّ :أّنم لو م جينروا أ نالة الصناة ع عمنل الغنل لةس ذلنك إىل
اخيال نىام أمورهم ،ولئال يلزم اخيال النىام اعيربوا أ الة الصاة ع عمل الغل،
ّ
بأن أ الة الصاة ع النفس حمكومة بأ الة الصاة ع
وهبذا املالك نفسه يمكن القو
عمل الغل.
ويرة  :أنه سيأ ي ع مباث أ الة الصاة من أ ّّنا وإن كانت جتري ع عمل الغل
أن ما جيري من أ الة الصاة إنام هو أ الة الصاة عند الفاعل ،أي ّ
ع اجلملة ،إال ّ
أن
الفاعل يأ ي بالعمل عىل طب القانون ومعيقد  ،وأ ّما أ الة الصاة عنند احلامنل ّ
وأن
عمله ايح ومطاب للقانون الذي هو معيرب عند احلامل فغل ثابت عىل وجه عام.
مضاف ًا إىل ّ
أن أ الة الصاة ع عمل الغل غل مشنروطة بالفراغ ،فإنّه كام جتنري
بعد الفراغ جتري ع الثناء وع ،ا اشيغاله.
وهذا ب الف ما نان فيهّ ،
فإن قاعدة الفراغ جتري ع ورة الفراغ ،وسننذكر ع
مباث أ الة الصاة ّ
أن حلمل عمل الغل عىل الصاة قواعد ُأخنر ،وهنذ القواعند
وإن م تكن بسعة كربوية أ الة الصاةّ ،إال أنّه يرفع هبا حمذور اخيال النىام ،كام إذا
ا،يملنا الفساة ع عمل الغل من جهة ترك السنة؛ فإنّه يمكن تصايح عمله ّ
بأن تنرك
السنة غل موجب للبطالن عىل الطالق ،بل إذا كان معيقد أنّه ال جيب ،فذلك يكفي
ع محل عمله عىل الصاة ،أو من باب قاعدة اجإلزام اليي عربنا عنها بقاعدة اال،رتام،
وأمثا ذلك.
وأ ّما أ الة الصاة بعنواّنا فهي غل ثابية عقالئي ًا ،والشناهد عنىل ذلنك أنّنه لنو
كانت ثابي ًة لكان قد اشل إليها ع رواياتننا وع فقنه العامنة أو القنوانني املدنينة ،فإنّنه
سنذكر ع حمله أنّه ليس لنا روايات ع هذا املعن  ،واملوجوة ع رواياتنا هو احلمل عىل
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الصاة ،بمعن أنّه ال يرتكب القبيح وأمثا ذلك ،فام جعله الساس ع هذا اليقريب،
وهو أ الة الصاة ع عمل الغل ،غل تام هبذ الصورة ،وكام قلنا سيأ ي الباث عنها
ع مباث مسيقل إن شاء اا تعاىل.
وأ ّما إحلاق قاعندة الفنراغ بأ نالة الصناة ع عمنل الغنل ،فهنذا غنل مقنرون
بالشواهد العقالئية ،بل الشواهد تد ّ عىل خالف ذلك؛ فإنّه من يؤلف كياب ًا أو يكيب
رسالة إىل ش

 ،وحييمل االشيبا فينه ا،نيامالً عقالئين ًا بعند الفنراغ ،يعينني هبنذا

اال،يام  ،ويراجع ما حييمل االشيبا فيه ،وكذا ع تسليمه أو تسلمه النقوة ،وهكذا ع
سائر العام .
املسلك الثاين :ما سلكه مجاعة من الكنابر مننهم السنيد اخلنوئي ،وهنو ّ
أن كلينا
قربو بأمر نفيس.
القاعدتني من القواعد العقالئية .و ّ
وتقريبهّ :
أن من يريد أن يأ ي بعمل مركنب وعنام بأجزائنه ورشائطنه الوجوةينة
والعدمية تنبعث من هذ اجإراةة الكلينة إراةات جزئينة وإتينان كنل جنزء ورشط ع
موقعه ،اللهم ّإال أن حتصل له غفلة مانعة عن إتيان كل جزء ورشط ع حمله ،وا،نيام
الغفلة هذا ملغ عند العقالء.
ويمكن أن نضيف نان إىل ذلك بأ ّنه منن أجنل ذلنك نأخنذ بنالىواهر وناني
بكالم الغل ،وهكذا ع موارة أخرس تكون أ الة عدم الغفلة ميبعة ،وعىل هذا تكون
قاعدة الفراغ وقاعدة اليجاوز مما بن عليه العقالء.
ّإال ّأّنم م يقيموا شواهد عىل ذلك ،ونان ال ننرس شنواهد تند ّ عنىل ّ
أن عمنل
العقالء عليه ،فال شواهد عىل ّأّنم إذا ا،يملوا نقص ًا أو اشيباه ًا ع الثنناء ال يعيننون
به.
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ويمكن اخلدشة فيام ذكر بوجو :
الوجه األولّ :
أن هذ القاعدة لو كاننت قاعندة عقالئينة لنذكرت ع غنل كينب
الشيعة أيض ًا ،أو كيب القنانون املندين ،واحلنا أنّنه م تنذكر ع كينبهم ،بنل قند ذكنر
السيوطي ع كياب الشبا والنىائر ما يد عىل خنالف هنذ القاعندة ،فقند قنا :
()1

(قاعدة :من شك هل فعل شيئ ًا أو ال فال ل أنّه م يفعله ن إىل أن قنا ن فمنن فنروع
ذلك ّ
شك ع ترك مأمور ع الصالة سجد للسهو أو ارتكاب فعل منهي فنال يسنجد؛
ّ
لن ال ل عدم فعلهام ... ،ومنها شك ع أثناء الوضوء أو الصنالة ،أو غلانا منن
العباةات ع ترك ركن وجبت إعاةته).
وقا ابن رجب ن وهو من فقهاء احلنابلة ن ع قواعد ( :منها إذا ّ
شك هنل تنرك
()2

واجب ًا ع الصالة فهل يلزمه السجوة عىل وجهنني أ،نداا يلزمنه ّ
لن ال نل عندم
اجإتيان به والثاين ّ
لن ال ل عدم لزوم السجوة).
وذكر الشهيد الثاين ع قواعد بعد ذكر هذ املسألة أنّنه ال جينب السنجوة عنىل
()3

مذهبنا.
ومننن هننذا ك ّلننه يىهننر ّ
أن القاعنندتني مننن خيصننات مننذهبنا ،ال أّننام قاعنندتان
عقالئييان.
الوجه الثاين :رواية زرارة اليي يسأ فيها عام هو مرتبط بقاعدة اليجاوز ،والرواية
معيربة رواها الشيخ ع اليهذيب عن أمحد بن حممد عن أمحد بن حممد بن أيب نرص عنن

( )1الشبا والنىائر.56 :
( )2القواعد البن رجب ،القاعدة الثامنة واخلمسون بعد املائة إذا تعارض أ الن.
( )3انىر متهيد القواعد 304 :ذيل القسم الثالث من القاعدة .99
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محاة بن عيس عن ،ريز بن عبد اا عن زرارة قنا  :قلنت ليب عبند اا  رجنل
شك ع الذان وقد ةخل ع اجإقامة؟ قا  :يمضنني ،قلنت :رجنل ّ
شنك ع الذان
واجإقامة وقد كرب؟ قا  :يمضني ،قلنت :رجنل شنك ع اليكبنل وقند قنرأ؟ قنا :
يميض ،قلت :شك ع القراءة وقد ركع؟ قا  :يمضني ،قلنت :يشنك ع الركنوع
ثنم
ثم قا  :يا زرارة إذا خرجنت منن يشء َّ
وقد سجد؟ قا  :يمضني عىل التهَّ ،
ةخلت ع غل فشكك ليس بيشء. 
()1

فإنّه لو كانت القاعدة عقالئينة م حيني إىل أن يسنأ اجإمنام  هنذ السنئلة
امليعدةة.
بالشننك؛ ّ
ويىهننر ّ
ّ
لن ذلننك هننو مقيضننن
أن زرارة كننان يعيقنند االعيننناء
االسيصااب ،وع كل مرة يرس ّ
أن جواب اجإمام  ال يواف االسيصااب؛ ولنذا
بأن جواب اجإمام  يبيني عىل أي قاعدة من القواعد ،وذلك ّ
ال حيصل له اجلزم ّ
لن
ال ع الو يمكن أن يي يل ّ
السئلة خيلفة ،فإنّه مث ً
أن احلكم باملضني من جهنة عندم
ثم يسنأ عمنن شنك ع الذان واجإقامنة
وجوب الذان ،ال وجوب ًا غلي ًا وال نفسي ًاَّ ،
وقد كرب ،أي يغل املسألة ويضيف إىل الذان اجإقامة ،وهكذا يسأ عن أمور ميعندةة،
ويرس ّ
أن جواب اجإمام ال يواف االسيصااب.
الوجه الثالث :أ ّن الشواهد العقالئية عىل خالف ذلك ،هذا مضاف ًا إىل ّ
أن أ نالة
عدم الغفلة هذ معارضة بأ الة عدم الغفلة من نا،ية ُأخنرس ،فنإ ّن ع مجينع منوارة
أسئلة زرارة هي من موارة قاعدة اليجاوز ،وكيف تيصور الغفلة عن العمل ،ال سنيام
إذا كان العمل حيياج إىل بذ جهد أزيد ،كالفصو امليعدةة لنألذان واجإقامنة ،و هنم
( )1هتذيب ال،كام .352 :2
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يقولون :إ ّن العمل اجإراةي ميوقف عىل اليصور واليصدي بالفائدة واجلنزم والعنزم،
ومع ذلك كيف يمكن الغفلة بمجرة اليكبل مث ً
ال ،وكيف ييصور أنّه قد أت به وغفل
ونيس أنّه قد أت به اآلن ،ال سيام فيام إذا كان الفصل قلي ً
ال جد ًا؟
نعم ،ع الُمور املرتبطة بالزمنة السابقة بام أنّه ال تبقن ع النذهن خصو نيات
ّ
العام اليي أت هبا قبل سنة مث ً
بنأن
ال أو أكثر أو أقل فييصور الشك ،ويمكن القنو
ّ
الشك مع الفصل الطويل ،ال فيام إذا كنان الفصنل قلني ً
ال
العقالء ال يعينون بمثل هذا
جد ًا ،كام ع موارة قاعدة اليجاوز.
ونان ال ناياج إىل أ الة عدم الغفلة لألخذ بالىهورات؛ فإنّنه عنىل منا ذكرننا
وأن ّ
ّ
كل ش
سابق ًا يكون الخذ بالىواهر مرتبط ًا باملواثي

ميعهد ّ
بأن يؤخذ كالمه

بام هو ظاهر فيه ،سوا ٌء نيس القرينة أم م ينسها.
وأ ّما ما قيل من ّ
،جية خرب الثقة مبينية عىل أ الة عدم الغفلة ،فإنّه بمقيضنن
أن ّ
وثاقيه ال يكذب ،وبمقيضن أ الة عدم الغفلة م يغفل عن اخلصو يات.
فأولا، :جية خرب الثقة ع قبا اخلرب املوثوق به حمل تأمل.
وثاني اا :عىل فنرض اليسنليم يكنون الخنذ بىنواهر كالمنه مبينين ًا عنىل املواثين
واالليزامات.
فىهر ّ
أن القاعدتني ليسيا إمضائييني ،بل تأسيسييان.
وال بدّ من اليذكل بأنا ال ننكر املناسبة ،بل ننكر و نوهلا إىل ،ند القانونينة عنند
العقالء.
اجلهة الثالثة :يف مفاد الروايات
اخيلفت أنىار الفقهاء وال وليني فيام يسيفاة من الروايات إىل أربع نىريات:
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أن املسيفاة من الروايات قاعدة اليجاوز فقنط ،ومرجعهنا إىل ّ
النظرية األُوىلّ :
أن

الشك ع وجوة جزء أو رشط بعد اليجاوز عن حم ّله يبن عىل وجوة  ،وليس لقاعندة
الفراغ أساس ،وهذا ما اخيار

ا،ب الرسائل.

النظرية الثانية :عكس النىرية الوىل ،وهو ما ذهب إليه املاق النائيني ،منن ّ
أن
بأّنا عبارة عن البناء عىل حتق وجوة الشننيء
املجعو هو قاعدة الفراغ ،وفرس ذلك ّ
الصايح ،و ّ
أن مورة البناء عىل حتق اليشء الصايح يكون ع العمل املركب الذي هو
ميعل حلكم ،وبيعبلنا هو الواقعة القانونية سواء كانت ميعلق ًا للاكنم أم موضنوع ًا
له ،وذكر ّ
أن الشارع املقدس اعيرب أجزاء الصالة وقائع ميعدةة.
وعليه فقاعدة اليجاوز خا ة بالصالة ،وهذا ال منن جهنة ّ
أن لقاعندة اليجناوز
كربس جمعولة ،بل من جهة تطبي الشارع املقدس قاعدة الفراغ عىل كل جزء من أجزاء
الصالة؛ وذلك من أجل اعيبار كل جزء واقعة مسيقلة.
النظرية الثالثة :ما ذهب إليها كثل من الفقهاء كاملاق اهلمداين وغل  ،وهني ّ
أن
الروايات عىل قسمني :قسم يسيفاة منها قاعدة الفراغ ،وقسم يسيفاة منها اليجاوز.
النظرية الرابعةّ :
أن الىاهر من الروايات جمعولية قاعدة عامة تعم قاعدة اليجناوز
أن ّ
وقاعدة الفراغ ،ومرجعه إىل ّ
كل يشء قد مضن إ ّما بمضن ّي نفسه أو بمضني حملنه
فامضه كام هو ،أي ّ
ّ
الشك ال يعين به.
أن
وميض اليشء بميض نفسه مورة لقاعندة الفنراغ ،ومضنيه بمضنني حملنه منورة
لقاعدة اليجاوز ،وهذا ما ذهب إليه املاق ال فهاين ،وقيل :إ ّن هذا هو املسيفاة من
عبارة الشيخ ع الرسائل.
ّأما النظرية األوىل :فام ذكر ع وجهها مرجعه إىل أمرين:
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األمر األول :املناقشات اجإثباتية ع الةلة اليي اسيد ّ هبا لقاعدة الفراغ.
األمر الثاين :املناقشات الثبوتية.

وبام ّ
أن القائل هبذ النىرية قد ّ
أخر املناقشات الثبوتية فنان ن أيض ًا ن نذكرها فنيام
بعد ،وعند اليعرض للنىرية الثالثة.
والقائل هبذ النىرية قد ذكر الروايات اليي اسيد هبا لقاعندة الفنراغ ،كموثقنة
حممد بن مسلم والرواينات اليني اسنيد هبنا لقاعندة اليجناوز ن ع كلنامت القنائلني
بالنىرية الثالثة ن واسيىهر من مجيع ذلك ّ
أن املسيفاة منها قاعدة اليجاوز.
وأساس كالمه أمر وا،د ،وهو ّ
أن ع مجيع هذ الروايات مذكور (الشك فيه) كام
ع كلام شككت فيه مما قد مىض وغل ذلك من اليعابل.
ومن املعلوم ّ
ّ
الشك ع وجوة  .وقند ألغن ظهنور
أن الشك ع الشنيء ظاهر ع
ّ
الشك ع الصاة.
ذيل بعضها الذي هو ظاهر ع
ثم نيعرض لكالمه.
ونان أوالً نذكر الروايات َّ
فمن الروايات اليي اسيد ّ هبا املشهور لقاعدة الفراغ ما روا الشيخ عن احلسنني
بن سعيد عن فوان عن ابن بكل عن حممد بن مسلم عن أيب جعفر  ن والرواينة
موثقة من أجل ابن بكل ن قا كل ما شككت فيه مما قد مىض فامضه كام هو. 
()1

ووجه االسيدال هباّ :
ّ
الشك كام يكنون ع أ نل الوجنوة ،كنذلك يكنون ع
أن
الصاة أو ع أمر آخر ،وخييلف باسب املوارة ،فيارة يقا َ ﴿ :أ يع ااَ َش ٌّك﴾ فهذا من
الشك ع الوجوة ،وقد يقا (أع زيد ٌ
ّ
شك) ،فهذا كام يمكن أن يكنون منن الشنك ع
الوجوة يمكن أن يكون الشك ع أمانيه أو عداليه.
( )1جامع ال،اةيث .440 : 2

22

 ................................................القواعد الفقهية
وقد أشار إىل ذلك الراغب ّ
وأن موارة اسيعام الشك ختيلف ،غاية المر أنّه لو م

تكن قرينة يكون قوله  :كل ما شككت فيه ظاهر ًا ع الشك ع الوجوة ،وأ ّما إذا
كانت هنا قرينة فال بد من محله عىل ما تقيضيه القرينة.
وع هذ الرواية قرائن عنىل ّ
ّ
الشنك ع ناة
أن الشنك لنيس ع الوجنوة ،بنل
املوجوة ،فمن القرائن قوله  :مما قد مضن  وقوله  :فامضه وقولنه :
كام هو.
والىاهر من كام هو أنّه كام هو عليه ،كام ذكر ع املغني ع مسألة (كن كام أننت)
فذكر( :أن املعن عىل ما أنت عليه ،وللناويني ع هذ املثنا أعارينب ،أ،ندها :هنذا
وهو ّ
أن ما مو ولة ،وأنت مبيدأ، ،ذف خرب ).
وع املقام قوله :فامضه كام هو الكاف هنا بمعن ( :عىل) ،أي :امضه عىل ما هو
عليه ،أي كام وقع امضه.
ّ
بأن الرواية من الشك ع الوجوة ال ع كيفية املوجنوة ع غاينة
وعىل هذا فالقو
البعد ،بل يمكن القو بأنّه ال وجه له أ ً
ال.
ومن الروايات اياة حممد بن مسلم عن أيب جعفر قا  :كل ما شككت
فيه بعد ما تفرغ من التك فامض وال تعد. 
()1

ووجه االسيدال هباّ :
أن قوله  :بعد ما تفرغ من التك لنه خصو نية.
والقائل بعدم جمعولية قاعدة الفراغ يقو بعدم موضوعية ذلك ،بل هذا من باب جتاوز
املال .ومن املعلوم ّ
أن هذا تأويل ال يمكن الخذ به.

( )1هتذيب ال،كام .352 :2
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والوجه ع عدم الخذ هو أ ّن مقيىض القاعدة ّ
أن املأخوذ ع القضية اللفىينة هنو
املأخوذ ع القضية اللبية وال سيام ع اليعليم ،فإنّا قد ذكرننا منرار ًا منن أنّنه فنرق بنني
فإن اليعليم عبارة عن إلقناء ال نل الكنيل بصنورته الكلينة ،أيّ :
اليعليم والفيياّ ،
أن
أ الة اليطاب بني اجإراةة اجلدية واجإراةة االسيعاملية موجوةة ،وهذا ب الف الفيينا،
فإنّه قد ال تكون أ الة اليطاب موجوة ًة ،وذلك ّ
لن السائل ع موارة الفيينا غالبن ًا منا
يسأ عن أمور ميعدةة ،قد تكون كلها ةخيلة ع احلكم وقد ال تكون كنذلك ،واملقنام
من موارة اليعليم ،وذلنك لبينان احلكنم منن نا،ينة اجإمنام  ابيندا ًء قنا  :كلنام
شككت إىل آخر .
ومن الروايات اليي اسيد املشهور هبا عىل قاعدة اليجاوز اياة زرارة قنا :
قلت ليب عبد اا  :رجل شك ع الذان وقد ةخل ع اجإقامة؟ قا  :يمضنني،
شك ع الذان واجإقامة وقد كرب؟ قا  :يمضني ،قلت :رجنل ّ
قلت :رجل ّ
شنك ع
اليكبل وقد قرأ؟ قا  :يميض قلت :رجل ّ
شك ع القراءة وقد ركع؟ قا  :يميض،
ثنم قنا  :ينا زرارة إذا
قلت :شك ع الركوع وقد سجد؟ قا  :يميض عىل التهَّ ،
ثم ةخلت ع غل فشكك ليس بيشء. 
خرجت من يشء َّ
()1

بأن املجعو هو قاعدة اليجاوز أن يقو ّ :
ويمكن للقائل ّ
إن الىاهر من (الشنك
ع الذان) هو الشك ع الوجوة ،وهكذا ع سائر الفصو .

( )1هتذيب ال،كام .352 :2
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ومن الروايات اليي اسيد ّ هبا لقاعدة اليجاوز اياة إسامعيل بن جابر ،قا :

قا أبو جعفر  :إن ش ّك ع الركوع بعد ما سجد فليمض ،وإن ّ
شك ع السنجوة
بعد ما قام فليمض ،كل يشء ّ
شك فيه مما قد جاوز وةخل ع غل فليمض عليه. 
()1

والغرض ّ
أن القائل بالنىرية الُوىل قند تعنرض هلنذ الرواينات واسنيىهر منن
اجلميع قاعدة اليجاوز ،وقا ع الرسائل ( :هل املراة من الشك ع اليشء ع قولنه ع
()2

موثقة ابن مسلم كل ما شككت فيه وع ايايي زرارة وإسامعيل شنك ع الذان
أو ع القراءة هو الشك ع الوجوة) ،وذكنر ا،نيامالت( :ظناهر ندر الرواينات أي
قوله :شككت فيه ،أو رجل ّ
شك ع الذان ن إىل أن قا ن وظاهر ذيلها ،أي قوله :قند
مضن وامضه ع املوثقة ،وقوله :إذا خرجت من يشء ،وقوله :جاوز ع الصايايني
هو اخلروج واليجاوز عن نفسه ،وال يبعد رفع اليد عن ظهور ذيلهنا بىهنور ندرها
هو إعطاء الكربس الكلية اليي تكون تلك المثلة مصاةيقها ،فنال يفهنم العنرف بعند
ذلك اال امليض واخلروج عن املال .
وهذا وان ال خيلو عن مناقشة ،لكن ربام يشهد له بعض الروايات اليني ورة فيهنا
الشك ع اليشء بمعن الشك ع الوجوة).
وهنا نيسائل :كيف يمكن تقديم الصدر عنىل النذيل منع وجنوة القنرائن اليني
ذكرناها ،ونان ال ننكر ّ
ّ
الشك قد يكون من الشك ع الوجوة ،فال ةاعي جإتعناب
أن
النفس وذكر روايات ذكر فيها الشك ع الشك ع الوجوة.

( )1هتذيب ال،كام .153 :2
( )2الرسائل للسيد اخلميني .288-287 :1

القواعد الفقهية ................................................

25

ثم إنّه اسيند إىل ما ذكر الصدوق ع كياب اهلدايةّ ،
فإن الصدوق قد نقنل جنزء ًا
َّ
من اياة زرارة هبذا الناو :قا الصاةق  :إنّك إن شككت إن م تنؤ ّذن وقند
أقمت فامض وقا ( :وهذا رصينح ع الشنك ع الوجنوة فيكنون املنراة منن سناير
الفقرات هو الشنك ع الوجنوة فرتفنع اجإمجنا عنىل فرضنه عنن نايايي زرارة
وإسامعيل الليني يكون اليعبل فيهام مشاهبا ملا ع املرسلة) ،وهو يريد رفع اجإهبنام عنن
الصايايني بواسطة املرسلة.
ثم قا ( :وقد عرفت ّ
أن إرسا الصندوق ع مثنل الرواينة وانيسناب القنو إىل
َّ
اجإمام جزم ًا ال يقرص عن توثي أمثا الكيش والنجايش والشيخ).
وقوله هذا من العجائبّ ،
فإن الصدوق ليس منن العناملني برواينات الثقنة عنن
الثقة .وقد ذكر هو ع أو الفقيه أنّه يذكر ما هو ،جة بينه وبني ربنه ،فنال يفنرق بنني
قوله :قا الصاةق ،أو روي عن الصاةق.
وأما النظرية الثانية :وهي مسلك املاق النائيني من ّ
أن مجينع الكربينات الكلينة
اليي تكون الروايات ميكفلة هلا كلها ناظرة إىل قاعندة الفنراغ .وع خصنوص أجنزاء
الصالة جتري قاعدة الفراغ تنزي ً
ال هلا منزلة الوقائع امليعدةة.
توضيح ذلك :أ ّن مدع املاقن الننائيني ّ
أن الرواينات املشنيملة عنىل الكنربس
مفاةها قاعدة الفراغ ،وقاعدة الفراغ ليست عبارة عن احلكم بصاة الشنيء املوجوة،
بل احلكم بوجوة عمل مركب يرتتب عليه الثر القانوين بعد جتاوز حمله.
فقاعدة الفراغ مورةها بنىر املاق النائيني عبارة عن اليشء الذي يكنون ذا أثنر
سواء كان موضوع احلكم مثل الوضوء والغسل الذي هو موضوع للطهارة ومو ّلد هلا،
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أم ميعل احلكم من قبيل الصالة ،فاليشء الوارة ع هذ الروايات عبنارة عنن واقعنة
قانونية.
وبيعبل آخر :اليشء عبارة عن الوا،د بو،دة قانونية بناو يرتتنب علينه الثنر،
وليس املراة من الشنيء ع هذ الروايات مطلن الشنياء سنوا ٌء كاننت مرتبطنة منع
ال،كام أم م تكن أو الشياء اليي ع ورة انضاممها إىل أشنياء ُأخنر يكنون هلنا أثنر
قانوين.
ويمكن تأييد ذلك ّ
بأن ع كل مورة يطل اليشء ع اليعنابل العرفينة والرواينات
يكون كناية عن يشء خصوص ،ال كل ما يطل عليه أنّه يشء ،فاليشء إذ يطلن فنإنام
يراة به ما كان امليكلم طالب ًا له ومرتب ًا عليه أثنر ًا؛ وذلنك هنو العمنل املركنب ع حمنل
كالمنا ،ويمكن أن يشهد لذلك قوله :فامضه كام هوّ ،
فإن ظاهر املضني هو اجإنفناذ
وترتيب الثر ،فيعلم ّ
أن العمل عمل يرتتب عليه أثر.
أن املراة من الشك هو الشك ع وجوة هذا الشنيء من باب ّ
كام ّ
أن املركب ينيفي
بانيفاء أ،د أجزائه ،فلو شك ع جزء يكون ذلك شك ًا ع وجنوة املركنب ،وكنذا منن
باب ّ
ّ
الشنك ع وجنوة
أن املرشوط ينيفي بانيفاء رشطه لو شنك ع رشط يكنون هنذا
ّ
الشك ع الوجوةّ ،إال أن تكون قرينة عىل اخلالف.
املرشوط ،فىاهر الشك هو
والروايات كلها ناظرة إىل أنّه إذا ّ
شك ع وجوة عمل مركب بعند اليجناوز عنن
حمله ال يعين به.
غاية المر ع ايايي زرارة وإسامعيل طبقت القاعندة عنىل أجنزاء الصنالة،
وهذا اليطبي تطبي من باب احلكومة عىل ناو اليوسعة ،بمعن ّ
أن الشارع اعيرب كنل
جزء من أجزاء الصالة أعامالً مسيقلة ووقائع ميعدةة.
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وعليه فيكون للقاعدة فرةان :فرة تكويني وهو عبارة عن العام املسيقلة سنوا ٌء
كان موضوع احلكم كالوضوء أم ميعل احلكم كالصالة ،وفرة تنزييل كأجزاء الصالة
ال مسيق ً
اليي اعيربها الشارع عم ً
ال.
والدليل عىل الينزيل نايايي زرارة وإسنامعيل بنن جنابر النوارةتني ع بناب
الصالة ،وال ةليل عىل الينزيل ع غل باب الصالة.
ونييجة ذلك جريان قاعدة الفنراغ ع مجينع العنام سنواء كاننت العبناةات أم
املعامالت ،وجتري ع أجزاء الصالة تنزي ً
ال لجزاء الصنالة منزلنة العنام املسنيقلة،
وذكر أنّه بام ّ
أن الروايات املشيملة عىل الكربس لسان بعضها قريب من بعض فهي تريد
بيان أمر وا،د ،وهو عبارة عن الكربس اليي ذكرناها.
ويمكن أن يؤيد املاق النائيني بام روا زرارة عن البناقر  ع الوضنوءّ ،
وأن
الذي كان ع ذهن زرارة هو عدم جريان القاعدة ع الجزاء ،والرواية هكذا :عنن أيب
جعفر  قا  :إذا كنت قاعد ًا عىل وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم ال ،فأعند
عليهام وعىل مجيع ما شككت فيه أنّك م تغسله مما سم اا ما ةمت ع ،ا الوضوء،
فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد رصت ع ،ا ُأخرس ع الصالة أو ع غلهنا
فشككت ع بعض ما سم اا مما أوجب اا عليك فيه وضوء ال يشء عليك فيه.
واملراة مما (سم اا) هو ما ذكرنا مرار ًا من ّ
أن املركبنات غالبن ًا منا ترتكنب منن
الفرائض والسننّ ،
فإن الغسل واملسح مما أوجبهام اا ،وأ ّما الرتتيب بيننهام أو الغسنل
منكوس ًا ن إن م يسيفد من اآلية ن وهكذا سائر الرشائط فهي من السنن.
وبام أنّه كان ع ذهن زرارة عندم جرينان القاعندة ع الجنزاء ،فلنذا سنأ هنذ
السئلة امليعدةة ع هذ الرواية الوارةة ع الصالة( :رجل شك ع الذان وقند ةخنل
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ع اجإقامة ،ورجل ّ
شك ع الذان واجإقامة وقد كرب ن إىل قوله ن رجل شك ع الركنوع
وقد سجد).
واحلا ّ
أن الركوع من الفرائض ومما أجبه اا ،فلو م يكن ع ذهنه تنزينل اجإمنام
أجزاء الصالة منزلة العام املسيقلة لكان مناقض ًا مع ما قاله اجإمام الباقر ع الوضنوء
،يث ،كم ع الوضوء فيام إذا كان الشك ع ما سم اا ع كيابه فإنه جتنب اجإعناةة،
وهو ع سؤاله عن الصاةق قد فرض ذلك ،ومنع ذلنك فقند اكيفن زرارة بنالكربس
الكلية اليي قاهلا اجإمام ،فمن هذ السئلة امليكررة مع ما له من سابقة ذهنية يفهنم ّ
أن
زرارة فهم من هذ الكربس ما ذكرنا من ّ
أن مورةها هنو العنام املسنيقلة لكنن منع
اليطبي اليعبدي بالنسبة إىل املوارة اخلا ة ،أي موارة الصنالة ،ولنوال هنذا اليطبين
لكانت الكربس املذكورة ع ذيل الصاياة غل شاملة لجزاء الصالة؛ ،يث قا  :يا
زرارة إذا خرجت من يشء ثم ةخلت ع غل فشكك لنيس بشننيء وهنذ العبنارة
كالعبارة اليي قاهلا ع باب الوضوء ،فيعلم ّ
أن هذا املعن كان ع ذهن زرارة أيض ًا منن
ّ
أن أجزاء الصالة ،وسبت مسيقلة.
ومل

الكالم :أ ّن مدع املاق النائيني هو ّ
أن املسنيفاة منن الرواينات هنو

قاعدة الفراغ باملعن امليقدم ،أي :ع العام اليي هني ذات و،ندة قانونينة ،والشنك
فيها بعد مضيها ال يعين به ،وتطبي القاعدة عىل أجزاء الصالة تطبي تعبدي.
وبام أنّه ال ةليل لنا عىل اليطبي ع غل أجزاء الصالة ،فال يمكن إجراء القاعدة ع
غل أجزاء الصالة من سائر العام .
واعرتض بعض الكابر عىل ما ذكر املاق النائيني بوجهني:
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أن هذا مبين عىل تنزيل اجلزء منزلة الكل ،وهذا ميوقف عىل ّ
أحدمهاّ :
أن املسيفاة
من الروايات اخيصاص قاعدة الفراغ بالكل ،واحلا ّ
أن رواية حممد بن مسنلم كلنام
أعم من أن يكون العمل جزء ًا أو كالً ،وعىل ما هو
شككت فيه مما قد مىض إىل آخر ّ ،
احل قاعدة الفراغ ال ختي

بأن يكون بعد العمل ،بل جتري ،ي ع أثناء العمل.

ويمكن اجلواب عن هذا االعرتاض بأنّه ال وجه لالسنيناة إىل خصنوص رواينة
حممد بن مسلم ،فلو كان المر كام ذكر املاق النائيني من ّ
أن كلمنة (يشء) أو (منا)
كناية عن العمل املركب الذي هو ذو أثر ،ففي هذ الرواية المر كام ذكر ّ ،
فإن كلمنة
(ما) ع هذ الرواية كناية عن العمل املسيقل ،والشناهد علينه قولنه :فامضنهّ ،
فنإن
ظاهر امليض هو إنفاذ وترتيب اآلثار عليه ،فيىهر أنّه ذا أثر مسيقل.
وبعبارة ُأخرس :لو كان ما ذهب إلينه املاقن الننائيني نايا ًا ،فيامنل هنذ
الرواية ن أيض ًا ن عىل ما ذكر  ،وإن م يكن ما ذهب إليه نايا ًا م يكنن نايا ًا ع
سائر الروايات.
ثانيهامّ :
أن موثقة ابن أيب يعفور مرةة أمرها بني أن تكون كلمة (من) فيها بيانية أو
تبعيضية ،فال يمكن للماق النائيني اليمسك هبا.
ويمكن اجلواب عن هذا االعرتاض بأنّه وإن متسك املاق النائيني هبذ املوثقنة،
ّإال ّأّنا ليست ركن كالمهّ ،
فإن كالمه أنّه يمكن اسيفاةة هذا املعن منن هنذ املوثقنة
بقرينة سائر الروايات ،وما هو ةليله عىل احلكومة إنّام هو نايايا زرارة وإسنامعيل
بن جابر ،فال يمكن هدم مسلك املاق النائيني هبذين الوجهني.
نعم ،يمكن هدم مسلكه بوجهني آخرين:
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األول :أ ّن تطبي اجإمام  عىل الجزاء وإلقاء الكنربس الكلينة ةلينل عنىل ّ
أن

الكربس هي اليي تنطب عىل موارةها ،وال ،اجة إىل السؤا عن بقية أجزاء الصنالة،
ولو كان اليطبي تطبيق ًا تعبدي ًا فام الداعي إىل إلقاء الكربس الكلية؟
الشك ع الوجوةّ ،
ّ
فإن الىناهر منن
الثاين :أ ّن ظاهر اياة حممد بن مسلم هو
أن فيها قرائن عىل ّ
الشك ع الوجوةّ ،إال ّ
ّ
أن املراة من الشنك فيهنا
الشك ع اليشء هو
ّ
الشك ع الصاة لقوله :فامضه.
هو
ّ
بالشنك ع وجنوة العمنل
وأساس كالم املاق النائيني هو تفسل قاعدة الفراغ
املركب ،ي يمكن الينزيل ع املوارة اليي ع نايايي زرارة وإسنامعيل بنن جنابر
وإحلاق هذ املوارة بالعام املسيقلة عىل ناو احلكومة.
أن قاعدة الفراغ واليجاوز خيلفيان ع املوضوع ،بمعن ّ
أيّ :
أن موضنوع قاعندة
الفراغ هو العمل املسيقل احلقيقي ،وموضوع قاعدة اليجاوز عىل مسلكه هنو العمنل
املسيقل الينزييل ،وأ ّما من ،يث املامنو فمياندتانّ ،
فنإن حممنو كنل مننهام هنو:
(العمل موجوة).
وأ ّما إذا قلنا إ ّن حمموهلام خيلف و ّ
أن حممنو قاعندة الفنراغ هنو ( نايح) ،كنام
اسيىهرنا من اياة حممد بن مسنلم ،فعلينه ال يكنون قناب ً
ال للينزينل ،وال معنن
لينزيل قوله( :رجل شك ع القراءة وقد ركع) أنّه حمكوم باكم عمل مسيقل.
أن ّ
وأما النظرية الثالثة :فهي ّ
كل منن القاعندتني جمعولينان ،وهنذا مسنلك أكثنر
امليأخرين كاملاق اهلمداين والعراقي والسنيد اخلنوئي (،فىنه اا) ،ومسنيندهم ّ
أن
الروايات عىل قسمني:
قسم يد ّ عىل قاعدة الفراغ.
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وقسم يد ّ عىل قاعدة اليجاوز.
أما القسم الو وهو ما يد عىل قاعدة الفراغ ،فعمدته معيربة حممد بن مسنلم:
كلام شككت فيه مما قد مىض فامضه كام هو.
وقد تقدّ م منّا أنّه لو كنا نان ومجلة كل ما شككت فيه لقلنا إ ّن املراة من الشك
هو الشك ع الوجوة ،وذلك لىهور الشك ع الشك ع الوجوةّ ،إال أنّه بلااظ كلمنة
(من) ع قوله :مما قد مىض اليي هي تبيني لكلمة (ما) ع قوله :كلام شككت فيه ال
بدّ أن نجعل الذيل شارً ،ا للصدر ،وقوله :قد مضن  ظاهر ع مضني نفس العمنل
ال حمله ،وكذا بقرينة قوله :فامضه كام هوّ 
فإن اجإمضاء إنفاذ للعمل عىل ما هو عليه،
ّ
الشنك ع
وهاتان القرينيان ع الذيل توجبان رصف الصدر عام كان ظاهر ًا فيه ن وهنو
الوجوة ن إىل الشك ع الصاة الذي يناسب قاعدة الفراغ.
ومفاة هذ القاعدة أعم من فعل النفس وفعل الغل؛ إذ م يذكر ع الرواية (كل ما
شككت ع عمل نفسك مما قد مضن ) ،بل ذكر كل ما شككت مما قد مىض.
نعم ،بداللة االقيضاء تكون القاعدة حمدوةة بام يكون مرتبط ًا بالش

 ،أيّ :
أن

ما يشك فيه ال بد وأن يكون له متاس عميل مع اجإنسان ،بنأن يكنون عمنل نفسنه ،أو
يكون عمل غل ّإال ّ
أن عمله منشأ لألثر لإلنسان ،كالعقوة واجإيقاعات والواجبنات
الكفائية ،وأ ّما العمل الذي ال يرتبط باجإنسان فهذا ال معنن لن يقنا  :فامضنه كنام
هو.
وأما القسم الثاين من الروايات ،وهو ما يسيىهر منها قاعدة اليجناوز ،وعمندهتا
رواييان:
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إحدامها :اياة زرارة ،قا  :قلنت ليب عبند اا  :رجنل شنك ع الذان
ثم قا  :يا زرارة إذا خرجت من يشء
وقد ةخل ع اجإقامة؟ قا  :يميض إىل آخر َّ ،
ثم ةخلت ع غل فشكك ليس بيشء.
َّ
ولو كنا نان وهذا الذيل السيىهرنا نفس ما اسنيىهرنا منن موثقنة حممند بنن
مسلم؛ وذلك ّ
ثم ةخلنت
لن ظاهر اخلروج من اليشء عبارة عن الفراغ منه ،وظاهر َّ 
ع غل  الرشوع ع غل  ،فيكون املعن هكذا :إذا فرغت من عمل ورشعت ع عمل
آخر فشكك ليس بشنيء ،وعىل هذا يكون الشك ع الصاة ،ال ع وجوة .
ّ
بنأن الرواينة
ولكن السئلة اليي قبل ذلك توجب حتويل هذا الىهنور ،والقنو
مرتبطة بقاعدة اليجاوز.
ثانيهام :اياة إسامعيل بن جابر ،قا  :قا أبو جعفر  إن ّ
شك ع الركوع
بعد ما سجد فليمض ،وإن ّ
شك ع السجوة بعد ما قام فليمض ،كل يشء شك فيه مما
قد جاوز وةخل ع غل فليمض عليه.
وهذ الرواية ن أيض ًا ن لو كنا نان والذيل السيىهرنا منها نفس ما اسيىهرنا من
موثقة حممد بن مسلمّ ،
فإن اليجاوز عن اليشء ظاهر ع اليجاوز عن نفس الشننيء ال
اليجاوز عن حمله ،وقوله :ةخل ع غل  ظاهر ع الشنروع ع الغل كنام ع ناياة
زرارة.
ّإال ّ
أن هذ الرواية ن أيض ًا ن قبل بينان الكنربس مشنيملة عنىل نغريات ،وهنذ
الصغريات ال تواف قاعدة الفراغ؛ ّ
فإن ظاهر اياة زرارة( :رجنل ّ
شنك ع الذان
ّ
الشنك ع
وقد ةخل ع اجإقامة قا  :يمضني )وهكذا سنائر املنوارة هنو أن يكنون
الوجوة .وهكذا اياة إسامعيل بن جابر.
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وبام ّ
ّ
ّ
الشنك ع الصناة
الشك ع الوجوة ،والذيل ظناهر ع
أن المثلة ظاهرة ع
فيدور المر بني أمور ثالثة:
بأن املراة ع المثلة خالف الىاهر ،يعنيّ :
األمر األول :االليزام ّ
الشنك ّ
ّ
شنك
أن
ع الصاة ع قوله :رجل ّ
شك ع الذان إىل آخر  ،وعليه فيكنون الروايينان ةالينني
عىل قاعدة الفراغ ،غاية المر قاعدة الفراغ جتري ع أجزاء الصالة أيض ًا.
وهذا ال يمكن االليزام به؛ لنّه خالف الىاهر قطع ًاّ ،
ّ
الشنك ع
فإن الىناهر هنو
الوجوة.
األمر الثاين :اليافظ عىل ظهور الصدر والنذيل معن ًاّ ،إال أنّنه نلينزم بن ّ
أن تطبين
الكربس عىل الصغريات تعبدي نىل ما اليزم به املاق النائيني من الينزيل ع الجزاء
منزلة العام املسيقلة.
وهذا اال،يام أيض ًا ال يمكن االليزام به وبعيد غاية البعد؛ إذ ذكرننا ع مقنام رة
املاق النائيني ّ
أن قطع اجإمام أسئلة زرارة وبيان الكربس الكلية إنّام هو من أجل إلقاء
ال ل ،ي ييمكن الفقهاء من اليفريع ،فإنّه فرق بني سؤا العنامي وسنؤا الفقينه
املسينبطّ ،
فإن العامي يسأ عن الصغريات؛ وذلك لعدم اطالعه عىل الكربيات.
وأ ّما الفقيه فهو يسأ عن الكربس ،واليطبي إنّنام يكنون بيند  ،واجإمنام  ع
الرواييني ع مقام تعليم الكربس ،وهذا ال يناسب اليعبدّ ،
وإال كان المنر ةائنر ًا مندار
الصغريات اليي ط ّب اجإمام  القانون عليها.
أن من املس ّلم ّ
واحلا ّ
أن زرارة فهم منن قولنه  :ينا زرارة إذا خرجنت منن
يشء إىل آخر  ،كربس كلية بال مؤونة من اليعبد.
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األمر الثالث :أن نليزم ب الف الىاهر ع الذيل؛ وذلنك لوجنوة قريننة عنىل ّ
أن
املراة من الكربس خالف الىاهر ،والقرينة هي وجوة هذ المثلنة ،أي ّ
أن املنراة منن
الشك ع الذيل هو الشك ع الوجوة ،واملراة من اخلروج عن الشنيء هو اخلروج عن
حمله ،ال عن نفس اليشء.
وهذا اال،يام هو امليعني وال مناص منه؛ ّ
لن ةوران المر كان بني أمور ثالثنة،
واثنان منها غل قابل لالليزام ،فيبق هذا اال،يام  ،وعىل هذا اال،يام المثلة اليي ع
در هاتني الصايايني تكون شار،ة للذيل.
ونييجة ذلك كربيان جمعوليان :إحدامها قاعدة الفراغ ،وهي ما تد ّ عليها موثقنة
حممد بن مسلم ،وثانيهام قاعدة اليجاوز ،وتد عليها ايايي زرارة وإسنامعيل بنن
جابر.
وقد أشكل عىل هذ النىرية بناوين من اجإشكا :
اجإشكا اجإثبا ي واالسيىهاري .وهذا اجإشكا سيأ ي ع النىرية الرابعة إن شاء
اا تعاىل ،وهو أنّه ال يدور المر بني أمور ثالثة ،بل هنا ا،يام آخنر وهنو أن يكنون
املراة من الكربس أوسع ،أي أن يكون املراة من الكربس اخلنروج عنن نفنس الشننيء
وعن حمله.
واجإشكا الثبو ي ،وهو ما أشكله ا،ب الرسائل عىل هذ النىرينة بإشنكالني
ثبوتيني ،وكال اجإشكالني عىل معقولية قاعدة الفراغ.
اإلشكال األول :وهو مبين عىل ّ
أن بنني قاعندة الفنراغ وقاعندة اليجناوز عمنوم
وخصوص مطل  ،واجإشكا هو أنّه لو كان املجعنو هنو قاعندة اليجناوز وم تكنن
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منن النا،ينة العملينة ،وهنذا

ب الف ما إذا كان املجعو هو قاعدة الفراغ ةون اليجاوز.
وبعبارة ُأخرس :بام ّ
أن بني القاعندتني عمومن ًا وخصو ن ًا مطلقن ًا ،أي أن قاعندة
اليجاوز تقييض اة العمنل مطلقن ًا ع الثنناء وبعند الفنراغ ،وأ ّمنا قاعندة الفنراغ
فيقيضني اة العمل بعد الفراغ فقط ةون الثناء ،فإذا كان بينهام عموم وخصوص
مطل  ،فجعل اخلاص يكون لغو ًا مع وجوة العام.
وسنذكر إن شاء اا تعاىل ع ضمن بيان النىرية الرابعة ّ
أن عدة من الذين يقولون
بمجعولية القاعدتني يليزمون باخيصاص قاعدة اليجاوز بالصالة فقط ،منهم املاقن
اهلمداين واملاق اخلراساين ك ً
ال ببيان.
فعىل مسلكهام م يكن بني القاعدتني عموم وخصوص مطل  ،بنل بيننهام عمنوم
وخصوص من وجهّ ،
ّ
الشك ع الصاة ع غل الصالة تكون مورة ًا لقاعدة
لن موارة
الفراغ ،واملفروض ّ
أن قاعدة اليجاوز ال جتري ع غل الصالة.
وكذلك المر بنا ًء عىل ّ
تعم الصالة وغلها ،كام قا به مجاعة.
أن قاعدة اليجاوز ّ
والوجه ع ذلك ما ذكرنا ع ضمن موثقة حممد بنن مسنلم منن ّ
أن قولنه :ك ّلنام
أعم من فعل النفس وفعل الغل ،وقاعدة اليجاوز
شككت فيه مما قد مىض إىل آخر ّ ،
لساّنا خي

بعمل النفس ،وم يقل أ،د ّ
بأن قاعدة اليجناوز جتنري ع عمنل الغنل،

ولسان رواياهتا ال يقييض ذلك.
أعم من عمل النفس وعمل الغنل ،وعلينه يكنون بيننهام
وأ ّما قاعدة الفراغ فهي ّ
عموم وخصوص من وجهّ ،
ّ
الشك ع عمنل الغنل جتنري قاعندة الفنراغ ةون
فإن ع
اليجاوز.
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هذا مضاف ًا ملا سيأ ي من الفروق ع ضمن الفروع اآلتية :منها :منا ذكنر املاقن

ّ
الشك ع الصناة بواسنطة رشط غنل مسنيقل ع الوجنوة ،كالرتتينب
العراقي وهو
واملواالة وأمثاهلام ،فإنّه إذا شككنا ع الصاة من أجل مراعاة الرتتيب واملواالة جتنري
قاعدة الفراغ ةون اليجاوز؛ وذلك ّ
لن هذا الرشط غل مسيقل ع الوجوة ،ي يمكن
أن يعيرب الشارع موجوة ًا.
وعىل كل ،ا سواء كان هذا ايا ًا أم ال ن بنا ًء عىل ما ذكرنا من تعميم قاعندة
الفراغ لعمل النفس وعمل الغل ن يكون بينهام عموم وخصوص من وجنه ،فنال ينرة
هذا اجإشكا .
اإلشكال الثاين :أ ّن الصاة ليست من الُمور اليي يعيربها الشنارع وحيكنم عنىل
وفقها؛ وذلك من جهة ّ
أن الصاة أمر انيزاعي من تطبي املأمور به عىل املأ ي بنه ،فنإن
كان املأ ي به جامع ًا للرشائط والجزاء اليي ع املأمور به يقا  :هنذا العمنل نايح،
ّ
وإال فاسد.
فالصاة والفساة ينيزعان من أمر تكويني ،وهو تطاب وعدم تطاب املأ ي به منع
املأمور به ،وهذا المر اليكويني ليس من المور اليي يمكن للشارع احلكم بياممييها.
وإن أراة الشارع احلكم بالصاة هنا فال بدّ لنه إ ّمنا منن رفنع اليند عنن الشننيء
املشكوك ،أو من جعل أمارة عىل أنّه كان موجوة ًا ،وأ ّما احلكم بياممينة العمنل بجعنل
أمر غل معقو .
الصاة فهذا ٌ
واجلواب عن ذلك:
أولاّ :
أن املسيشكل يليزم بإمكان اجلعنل مسنيقل ع المنور االنيزاعينة ،كنام ع
مباث ال،كام الوضعية فإنّه اليزم بجعل السببية والشنرطية بجعل مسيقل ،ونانن
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ذكرنا عدم قابلييهام للجعل املسيقل ،وأ ّن قوله( :جعلنت هنذا سنبب ًا لنذاك) هنو منن
االعيبار الةيب ،ومرجعه إىل جعل احلكم عند وجوة .
فمن اليزم بجعل السببية والرشطية كيف ال يليزم بجعل الصاة؟! وهنذا النذي
ذكر ع املقام مناف ملا ذكر ع مباث ال،كام الوضعية.
وثاني اا :ليس لسنان الرواينات احلكنم بالصناة ولنيس لسناّنا (أنّنك ابنن عنىل
ّ
الشك كام ع اياة حممد بن مسلم.
الصاة) ،بل لساّنا إلغاء
والنييجةّ :
أن الشارع قد تصنرف ع ميعلقنات ال،كنام ع مر،لنة الفنراغ ،وع
موضوعات ال،كام ناو ترصف ،كام سنوضاه.
أ ّما ع ميعلقات ال،كام فقد ذكرنا ع مباث اجإجنزاء وغنل منن ّ
أن ال،كنام
اليكليفية الوجوبينة باالرتكناز حمندوةة بإتينان العمنل ع اخلنارج ،فإنّنه ،يننام يقنا
لش

 :ذميك مشغولة بالعمل الفالين ،أي أنّه ما م تأت به فذ ّميك تكون مشنغولة،

فباالرتكاز تكون ال،كام اليكليفية الوجوبية مغياة هبذ الغاية ،والعقل حيكم بأ ّنه منا
م حتصل الغاية إ ّما بالوجدان أو باليعبد الشننرعي تكنون الذمنة مشنغولة ،والشنارع
ّ
بأن هذا العمل حتق َ تام ًا.
املقدس ع هذ املر،لة املادةة حلكمه يمكنه القو
أن ،كمه منيه ،غاية المنر ّ
فإذا ،كم بياممييه يكون معنا ّ
أن هنذا جمعنو باند
احلكم الىاهري ،أي ما م يقطع باخلالف.
وأما ع باب موضوعات ال،كام ،فاحلكم بالصاة ع العقوة واجإيقاعنات بعند
ميض العمل مرجعه إىل جعل ال،كام املرتتبة عىل ذلك بناو احلكم الىاهري.
هذا كله إذا م نقل بجواز جعل الصاة الىاهرية ،كام ذهب بعض إىل ذلك ،فإنّنه
إن قلنا به فال ناياج إىل ما ذكر.
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فام ذكر من اجإشكالني العقليني غل وارة ،ولنيس لننا إشنكا عقنيل ع املقنام،
والعمدة هو االسيىهار من الروايات ،وبنا ًء عنىل اليقرينب املنذكور بنام أنّنه لنيس ع
اياة حممد بن مسلم قرينة عىل خالف الىاهر ،فال بدّ من محلها عىل قاعدة الفراغ.
والذي يؤيد ّ
أن قاعدة الفراغ هلا أ الة هو الروايات اليي ذكر فيها عنوان الفنراغ
إ ّما ع كالم اجإمام أو الراوي.
منها :اياة حممد بن مسلم عن أيب جعفر ّ  
كل ما شنككت فينه بعند منا
تفرغ من التك فامض وال تعد ،فإنّه لو م يكن للفراغ من الصالة خصو ية كنان
ذكر لغو ًا.
وقد ذكرنا مرار ًا أنّه فرق بني اليعليم والفيياّ ،
فإن ع الفييا كثل ًا من اخلصو يات
اليي ع كالم السائل غل ةخيلة ع احلكم غالب ًا ،ولكن اخلصو يات ع كنالم اجإمنام
 مقيىض القاعدة ّأّنا ةخيلة ،وما أخذ ع القضية اللفىية مأخوذ ع القضية ا ّللبية.
وبام ّ
أن اجإمام  ع هذ الرواية ع مقام بيان الكربس الكلية فهو بصدة اليعليم،
وال ل ع اليعليم اليطاب بني اجإراةة االسيعاملية واجإراةة اجلدية.
ومنها :رواية حممد بن مسلم عن أيب عبد اا  أنّه قا  :إن شك الرجنل بعند
ما ىل فلم يدر أثالث ًا ىل أم أربع ًا وكان يقينه ،ني انرصف أنّه كنان قند أتنم م يعند
الصالة ،وكان ،ني انرصف أقرب إىل احل منه بعد ذلك. 
()1

وهذ الرواية ن كام هو الىاهر ن ال ترتبط بقاعدة اليجاوز ،بل إ ّما مرتبطة بقاعندة
الفراغ البنائي أو قاعدة الفراغ احلقيقي.
ومل

القو ّ
أن ع قبا قاعدة اليجاوز قاعدة ُأخرس.

( )1من ال حيرض الفقيه .352 :1
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وأما النظرية الرابعة وهي ّ
أن املسيفاة من الروايات قاعدة وا،ندة تعنم كن ً
ال منن
القاعدتني اليجاوز والفراغ.
نيعرض لليصوير الذي ذكر املاق
ويمكن تصوير اسيفاةة ذلك بوجو  ،إال أنّه ّ
ال فهاين ،وهو:
أن املسيفاة من الروايات قاعدة وا،دة وهنيّ :
ّ
أن كنل يشء قند جتناوز عننه إمنا
فالشك فيه ملغ  ،واملعيار هو اليجاوز عن العمل ،غاية المر ّ
ّ
أن
،قيق ًة أو مع العناية،
اليجاوز قد يكون بسبب إتيان العمل ،وهذا جتاوز ،قيقة ،وقد يكون بيجناوز املانل
املقرر له ،وهو جتاوز عن العمل بالعناية وتنزي ً
ال.
وهلذا املدع تقريبان:
ثم ةخلت ع غل
التقريب األول :أ ّنه ورة ع رواية زرارة إذا خرجت من يشءَّ ،
فشكك ليس بيشء فلو كنا نان وهذ اجلملة وم يكن هلنا ندر لكننا محلناهنا عنىل
قاعدة الفراغ؛ إذ الىاهر من اخلروج عن اليشء هو إتيان العمل ،ي يمكن أن يقنا :
أنّه خرج عن الته مثالًّ ،إال ّ
أن هنذ الكنربس مسنبوقة بصنغريات ،وطبقنت هنذ
الكربس عىل تلك الصغريات (رجل ّ
شك ع الذان وهو ع اجإقامنة) إىل آخنر  ،وقند
ّ
الشك ع ناة الذان واجإقامنة والقنراءة،
تقدم بطالن ا،يام أن يكون مراة زرارة
أن هذا اال،يام ع غاية البعد؛ ّ
وذكرنا ّ
لن القدر املييقن من الشك املضاف إىل اليشء
هو الشك ع الوجوة ،إن م تكن ع البني قريننة ،ومنن املفنروض أنّنه لنيس ع كنالم
السائل قرينة عىل أن املراة من الشك هو الشك ع الصاة.
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 ................................................القواعد الفقهية
بأن اليطبي تعبدي ،أيّ :
كام ال يمكن االليزام ّ
أن كربس الفراغ قد طبقت ع هنذ

املوارة ن أي موارة الشك ع الصناة ن تعبند ًا ،وهنذا منا ذكرننا ع مقنام رة املاقن
النائيني ع ذيل النىرية الثانية.
فإذا م يمكن االليزام هبذين اال،ياملني فالمر يدور بني أمرين:
األمر األول :أن نليزم بام ذكر ع النىرية الثالثة وهو ّ
أن املراة منن قولنه :إذا
خرجت من يشء اخلروج عن حمل اليشء ،يعني اجإسناة يكون إسناة ًا جمازي ًا.
عم من اخلروج عن الشننيء ،قيقنة
األمر الثاين :أن يكون اخلروج عن الشنيء أ ّ
ومع العناية.
والمر الثاين أقرب إىل الفهم العرع؛ وذلك لنّه إذا سأ أ،د عن وجوب إكرام
خاةم العام ،وعن وجوب إكرام مراف العام وكاتب العام ،فأجيب ع اجلواب بكلمة:
ثم قا املوىل من أجل قطع أسألة السائل( :أكرم العلامء) ،ف ّ
إن املسيفاة منن هنذا
نعمَّ ،
املورة هو ّ
أن العام ومن يكون ع خدمينه ومنن شنؤونه جينب إكرامنه ،ال خصنوص
املراف والكاتب واخلاةم وأشبا ذلك الذي يكون إسناة العام إلينه منن قبينل إسنناة
اليشء إىل غل املوضوع له ،بل ن كام قلنا ن املسيفاة من ذلك والقرب إىل الفهم العرع
هو املعن اجلامع.
وهذا الذي ذكرنا جار ع اياة إسامعيل بن جابرّ  :
كل يشء شك فيه مما قند
فإن الىاهر من (جاوز ) اليجاوز عن الشننيءّ ،إال أنّنه بنام ّ
جاوز وةخل ع غل ّ 
أن
اجلمل السابقة عىل هذ اجلملة كان السؤا فيها عن اليجاوز عن املال ،فاملسيفاة من
الكربس وهي قوله( :كل يشء) إىل آخر يكون هو اجلامع بني منا كنان اليجناوز عنن
اليشء واليجاوز عن حمله.
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وهذا الذي ذكرنا من اليقريب ن مع قطع النىر عن اخلصو نيات ن ممنا يسنيفاة
من كلامت املاق ال فهاين.
التقريب الثاين :أن يقا  :إ ّن اليجوز موجوة ع كلمة (خرج) و(جاوز) ،غاييه ّ
أن
المر يدور بني املعن املجازي العام واملجازي اخلاص.
وقبل توضيح ذلك نذكر الفرق بني اليقريبني ونقو :
يبدو ع الذهن أ ّن عىل اليقريب الو إذا خرج عن اليشء وفرغ منه يكون ذلنك
خروج ًا ،قيقي ًا ،واجإسناة أيض ًا إسناة ،قيقي ،وأ ّما إذا كان اخلنروج بمعنن اخلنروج
عن املال ،فهناك يكون اليجوز ،ونليزم باملجازية ع اجإسناة.
وأ ّما عىل اليقريب الثاين فإطالق اخلروج ،ي فيام إذا اسيعمل بالنسبة إىل الفنراغ
من العمل يكون إطالق ًا وإسناة ًا جمازي ًا؛ وذلك ّ
لن اخلروج ال يصدق ّإال فيام إذا كنان
لليشء ا،يواء بالنسبة إىل اجإنسان كاال،يواء املكاين ،فيصح أن يقا  :خرج من البيت
أو البلد ،أو اال،يواء الزماين بنا ًء عىل ّ
أن الزمان كاملكنان ،ففني هنذ املنوارة إطنالق
اخلروج يكون إطالق ًا ،قيقي ًا ،وإسناة ًا ،قيقي ًا ،وأ ّما العمل الصاةر من اجإنسان فليس
حميوي ًا لإلنسان ،ولذا إطالق اخلروج أو الدخو يكون إطالق ًا جمازي ًا.
وعىل هذا فيدور المر بني أن يكون املراة من (خرج) اخلروج عن الشنيء ،وهذا
قد ذكرنا أنّه ال يمكن ذلك من أجل عدم اليطبي مع الصغريات ،وبني أن يكون املراة
منه اخلروج عن املال واخلروج عن اليشء ،وأ ّما خصوص اخلنروج عنن املانل فنال
وجه لالليزام به.
وهذا اليشكيك بني املجازين وةوران المر بينهام جيري ع اياة إسامعيل بنن
جابرّ ،
فإن كلمة (جاوز ) مثل كلمة (خرج) وال يصدق اليجاوز ّإال مع اال،يواء.
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ويمكن هذا اليشكيك ع اياة حممد بن مسلم :كل ما شنككت فينه ممنا قند
مىض؛ إذ (مىض) ع اللغة بمعن (ذهب).
ومل

الكالم :أنّه ع مجيع هذ املوارة المر يدور بني االليزام بأ،د املجازين،

املجاز اخلاص واملجاز العام ،وبام ّ
أن املجاز العام أقرب إىل الذهن فال بدّ وأن يليزم به،
وذلننك ّ
لن ع االليننزام بننه حتفننظ عننىل ظهننور الكننربس ،وانسننجام ع تطبيقهننا عننىل
الصغريات.
هذا متام الكالم ع اليقريبني هلذا املسلك.
وقد أشكل عليهام بإشكاالت نذكر اثنني منها:
اإلشكال األول :أنّه يلزم من اليقريب الو اسيعام اللفنظ ع املعنن احلقيقني
واملجازي ،وهذا غل مقبو .
ويمكن اجلواب عن هذا اجإشكا بأ ّن اجإسناة ليس له لفظ ةا عليه ،بل اجإسناة
إنّام يسيفاة من هيئة الكالم ،فبام ّ
أن اجإسناة ليس من قبيل اسيعام اللفظ ،بنل مندلو
اهليئة أ ل اجإسناة ،إال ّ
أن اجإسناة ينال بيعدة أفراة املسنند إلينه ،فنال منانع منن أن
يكون اجإسناة بالنسبة إىل البعض ،قيقي ًا وبالنسبة إىل اآلخر جمازي ًا.
اإلشكال الثاين :أ ّنه ورة ع مجيع الروايات اليعبل بن (شك فيه) ،ومن املعلوم أنّنه
ال بدّ للشك من ميعل  ،فميعلقه إما مفرة ،كام هو امليوهم ع قوله (أشك ع زيد؟) أو
(أشك ع ايه) ،أو يكون الشك مضاف ًا إىل القضية وميعلق ًا هبا كاليقني ،فإن أضفنا
إىل املفرة ،ففي مورة قاعدة اليجاوز املشكوك فيه هو الوجوة ،وع مورة قاعدة الفراغ
املشكوك فيه هو الصاة ،وليس للوجوة والصاة جامع ،ي يقا مسيعمل فيه.
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وإن أضفنا إىل القضية فالمر كذلك أيض ًا؛ إذ قولنا( :أشك ع ّ
أن اجإقامة كاننت
موجوةة أم ال) يكون من قبيل اهللية البسيطة ،وقولنا( :أ ّ
شك ع اة اجإقامة) يكون
من قبيل اهللية املركبة وكان الناقصة ،وليس بينهام جامع.
وهذا اجإشكا ميوجه إىل كال اليقريبني.
ويمكن اجلواب عنه:
أولا :ال ،اجة ع اة االسيعام إىل هذا اجلامع ،وذلك من أجل ،ذف امليعل
وقوله( :فشكك ليس بيشء) يعني كل ّ
شك يكون منشأ لألثر ليس بيشء ،ومن املعلوم
ّ
أن الشك ع الوجوة والشك ع الصاة كالاا منشأ لألثر.
أن ما قيل ع تقريب اجإشكا من ّ
وثاني ااّ :
ّ
الشك ميعل كاليقني بالقضنايا ،وال
أن
يضاف إىل الفرة ،فإنّه وإن كان ييوهم ذلك ،ينام يقا ( :أشك ع زيد) ّإال ّ
أن الشك ع
بأن زيد موجوة أو ال ،أو ّ
ّ
أن زيد عنام أو ال ،أو عناة أو ال ،هنذا وإن
احلقيقة ميعل
ّ
الشنك ع الوجنوة والشنك ع
كان هو احلن والصنايح ،لكنن تقسنيم القضنية إىل
الصاة ،أي مفاة كان اليامة ،ومفاة كان الناقصة مبين عىل نوع من اليصنور واليفكنل
اللغوي الذي لعله مسيورة ع اللغة العربينة ،فإنّنه عنند غنل العنرب كاننت القضنية
عندهم عىل قسمني:
أحدمها :ثبوت يشء.
وثانيهام :ثبوت يشء ليشء.
وأ ّما ع أ ل اللغة العربية فلم تكن القضية منقسمة إىل قسمني ،بل مفاة اهليئة هو
اهلوهوية ع (زيد موجوة) ،وع (زيد أبيض) ،وليس ع لغة العرب ما يشبه (أست ،أو
اسيني).
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فبنا ًء عىل اليصور العريب هنناك هوهوينة بنني املامنو واملوضنوع سنوا ٌء كنان
املامو هو الوجوة أم ماهية من املاهيات.
وعليه فإذا قيل( :أشك ع هذا الشنيء) يعني :أشنك ع بعنض شنؤونه املياندة
معه ،سوا ٌء كان وجوة أم ايه.
فهذا اجإشكا إنّام يرة بنا ًء عىل كون اليفكر واليصور ع اللغة العربية كالفارسنية
واليونانية ،واحلا ّ
أن ع العربية كام قلنا هوهوية بني املامو واملوضوع.
والنييجةّ :
أن الوف إىل الفهم العرع منن هنذ النىرينات الربنع هنو النىرينة
الرابعة.
اجلهة الرابعة :يف ابتناء قاعدة التجاوز على أصل لفظي وعدمه
إ ّن قاعدة اليجاوز هل هي مقيىض أ ل لفىي ،ي إذا م نقنل بجرياّننا ع بناب
من البواب كالوضوء مث ً
ال كان ذلك من باب الي صي

 ،أو ليس هلنا ةلينل لفىني

يد عليها باطالقه أو عمومه ،بل ّأّنا خا ة بباب الصالة؟
وقد اخيلف العالم ع ذلك.
فإن قلنا :إ ّّنا من القوانني العقالئية اليي قد أمضناها الشنارع فنال يكنون خيصن ًا
بباب ةون باب ،إ ّال ّ
أن هذا غل ثابت.
وإن قلنا :إ ّّنا مسيفاةة من الروايات ،في يلف وضوً ،ا وخفنا ًء عنىل النىرينات
الربعة امليقدمة.
فبنا ًء عىل النىرية الثانية ن وهي نىرية املاق النائيني من ّ
أن الةلة إنّام تند عنىل
قاعدة الفراغ فقط وإ ّنام طبقت ع أجزاء الصالة تعبد ًا ن تكون قاعدة اليجناوز خيصنة
بباب الصالة.

القواعد الفقهية ................................................

45

وأ ّما بنا ًء عىل النىرية الُوىل ن وهي ّ
أن املسيفاة من الروايات هو قاعدة اليجاوز ن
فال ريب باالليزام بشموهلا جلميع البواب؛ ّ
لن مفناة قاعندة الفنراغ ن وهنو احلكنم
بصاة العمل ن ال خيي

بباب ةون بناب ،واملفنروض عنىل هنذا املسنلك ّ
أن قاعندة

اليجاوز تغني عن قاعدة الفراغ.
وكذلك إذا قلنا بالنىرية الرابعة ،وهي ّ
أن املسيفاة من الرواينات اجلهنة اجلامعنة
بني قاعدة اليجاوز وقاعدة الفراغ؛ فإنّه إذا م تكن قاعدة الفراغ خيص ًة بباب ةون باب
م تكن قاعدة اليجاوز ن أيض ًا ن خيصة بباب ةون باب.
إنّام الكالم بنا ًء عىل النىرية الثالثة ،وهني ّ
أن املسنيفاة منن الرواينات قاعندتان،
قاعدة اليجاوز وقاعدة الفراغ ،فعدة من الروايات تد عىل قاعدة الفنراغ وهني تعنم
مجيع البواب ،منها معيربة حممد بن مسلم ،وطائفة ُأخرس تد عىل قاعندة اليجناوز،
منها اياة زرارة ومعيربة إسامعيل بن جابر.
وقد ذهب إىل هذ النىرية مجع كثلّ ،إال ّأّنم اخيلفوا ع ّ
أن قاعدة اليجناوز هنل
ختي

بالصالة أو ّأّنا تعم مجيع البواب؟
فنذهب مجاعننة مننن املاققنني كنناملاق اهلمننداين ع كيناب الطهننارة ،واملاقن

اخلراساين ع ،اشييه عىل الرسائل ،والسيد ال فهاين عىل منا ع تقرينرات باثنه إىل
اخيصا ها بباب الصالة ،وناقشوا ع اجإطالق أو العموم.
وذهب مجع منهم املاق العراقي والسيد اخلوئي (ةام ظله) إىل عدم اخيصا ها
بباب الصالة.
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والكالم ع أنّه بنا ًء عىل هذ النىرية كيف يمكن لنا إنكار اجإطنالق ع ناياة
زرارة ومعيربة إسامعيل بن جابر ،فإ ّن ع ذيل الصناياة ينا زرارة إذا خرجنت منن
ثم ةخلت ع غل فشكك ليس بيشء.
يشء َّ
وع معيربة إسامعيل كل يشءشك فيه مما قند جناوز وةخنل ع غنل فلنيمض
عليه.
واليقريب الذي ذكر أو يمكن أن يذكر جإنكار اجإطالق وجهان:
الوجه األول :املناقشة الُ ولية ،وهي ما أشار إليه املاق اخلراساين ع ،اشنييه
عىل الرسائل.
ومن الواضح ّ
أن اياة زرارة ختيلف عنن معينربة إسنامعيل منن جهنة عندم
اشيام الصاياة عىل أةاة العموم واشيام املعيربة عليها.
وعليه ،فاسيفاةة العموم من الصاياة ميوقف عىل إجراء مقدمات احلكمة ،كنام
ع مجيع موارة اجإطالق.
وقد ذكر املاق اخلراساين ع ُأ وله ّ
أن من مقدمات احلكمة عدم وجوة القندر
املييقن ع مقام الي اطب ،وإنّام ال يرض وجوة القدر املييقن باجإطالق ع ما إذا كان ع
أح َّل اهللُ ال َب ْي َع﴾ وبنام ّ
أن أسنئلة زرارة
غل مقام الي اطب ،ولذا نيمسك بإطالق ﴿و َ
()1

كلها كانت مرتبطة بأجزاء الصالة ،فقوله  :إذا خرجت من يشء إىل آخر يكون
املراة من اليشء هو اليشء من أجزاء الصالة ،وتعميمها إىل سائر البواب خارج عنن
القدر املييقن.
وأ ّما معيربة إسامعيل بن جابر فاملناقشة ع شموهلا ميوقفة عىل مقدميني:
( )1سورة البقرة اآلية.275 :
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األوىل :املقدمة املذكورة.
أن أةاة العموم غل كافية للداللة عىل ّ
الثانيةّ :
أن مدخوهلا بجمينع أفنراة حمكنوم
هبذا احلكم.
وبعبارة ُأخرس :أةاة العموم غل ميعرضة لال بشنرطية مدخوهلا ،بل تقيضنني ّ
أن
مدخوهلا بياممه مشمو للاكم .أ ّما ّ
أن مدخوهلا ال برشط من سائر القيوة أو ال ،فهذا
أمر ال بدّ أن يثبت من جهة اجإطالق ،وقند عرفنت ّ
أن وجنوة القندر املينيقن مضنن ّر
ٌ
باجإطالق.
ونان ال نواف عىل ما ذكر املاق اخلراساين من ّ
أن وجوة القدر املييقن مضننر
باجإطالق مطلق ًا ،ومن ّ
أن أةوات العموم ال تد ّ عىل الال بشنرطية ،وقد تقندّ م ذلنك
مفص ً
ال ،وجممله :أ ّن اجإطالق قد يكون ع مقام اجإفياء ،وقد يكنون ع مقنام اليعلنيم،
فإن كان ع مقام اجإفياء ،فهنا وجوة القدر املينيقن ع مقنام الي اطنب يكنون مضننر ًا
باجإطالق ،كام إذا قا الطبيب للمريض( :ال بدّ لك من أن تشننرب كنذا مقندار منن
املاء) ،وكان امليعارف بني أهل تلك املنطقة اسيعام ماء النهر ،وفرضنا ّ
أن الذي يرتتب
يرض وال يرتتب عليه
عليه الثر هو ماء النهر ،ال ماء البئر وأمثاله ،فهنا عدم اليقييد ال ّ
حمذور؛ إذ ليس الطبيب ع مقام بيان ما هو متام املوضوع ،وذلك ّ
لن الكنالم ع مقنام
اجإفياء يلق بايث يمكن للمسيفيي االسيفاةة منه.
وأ ّما إذا قا الطبيب ليالمذته من كان مريض ًا بناملرض الكنذائي فليشننرب كنذا
مقدار ًا من املاء ،فإذا كان الثر مرتتب ًا عىل ماء خصوص فال بدّ وأن يقيند  ،وأ ّمنا إذا م
يقيد وأطلقه ،فيمكن الخذ بإطالق كالمه ،ولذا قلنا :إ ّن اجإطالقات ع مقام اليعليم
تشمل الفراة الناةرة.
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فإذا عرفت ذلك فال بدّ من مال،ىة ما قاله اجإمام  وأنّنه هنل كنان ع مقنام

اجإفياء عىل أسئلة زرارة ،أو أنّه ع مقام اليعليم.
والىاهر ّ
أن أسئلة زرارة وإن كانت ع مقام االسيفياءّ ،إال أنّه من الذين كان ييفقه
عىل يدي الباقر والصاةق  ،ومن الفقهاء السية الُو  ،وال بدّ من إلقاء الكربيات
للفقيه ،ولذا عد اجإمام عن الفييا إىل اليعليم ،وعىل هذا فال بدّ من الخذ باجإطالق.
وأ ّما ما ذكر من ّ
أن أةاة العموم غل ميكلفة لال برشطية مدخوهلا ن وهذا ما ذكنر
املاق النائيني ن فغل ايح أيض ًا ،بل احل ّ ّأّنا مغنية عن اجإطالق ،ال باملعن الذي
ذكر ع أجوة اليقريرات ن من ّ
أن أةاة العموم من الو تد عىل ال برشطية مدخوهلا ن
بل أةاة العموم ميكفلة لبيان أ ّن هذ الطبيعة بجميع تكثراهتنا الفرةينة مشنمولة هلنذا
احلكم بالداللة االليزامية ،فإنّه لو كان مجيع علامء هذا البلد عدوالً وقا املوىل( :أكرم
ّ
كل عام) فإذا ا،يمل ّ
أن مقصوة العلامء العدو  ،فهنا (الكنل) تعارضنه ،وبالداللنة
االليزامية تد عىل الال برشطية.
وعىل هذا فال ناياج جإثبات الالبشنرطية إىل مقدمات احلكمة ووجوة اجإطالق.
وهذا اليقريب كام ظهر تقريب لإلشكا عىل مسيوس الُ و .
وهنا تقريب آخر لعدم شموهلام جلميع البنواب عنن املاقن اهلمنداين والسنيد
ال فهاين.
فقد ذكر املاق اهلمداين ع كياب الطهنارة ( :وكينف كنان ،فالىناهر ّ
أن هنذ
()1

القاعدة خصو ة بالصالة ال ّأّنا كقاعدة الصاة سارية جارية ع مجيع أبنواب الفقنه
لقصور الرواييني عن إثبات عمومها ،يث إ ّن سوق هذ القاعدة بعند ذكنر الشنكوك
( )1مصباح الفقيه .182-181 :3
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امليعلقة بجملة من أجزاء الصالة خصو ًا ع جواب سؤا السائل ،ينث سنأ عنن
،كم الجزاء وا،د ًا بعد وا،د يوهن ظهورها ع العموم بل يصلح أن يكنون قرينن ًة
جإراةة أجزاء الصالة من إطالق اليشء بل لعل هذا هنو امليبناةر منن إطالقنه ع مثنل
املقام فكيف يمكن إثبات مثل هذا ال ل بمثل هذا الىاهر).
واجلواب عن ذلك :أ ّن السئلة امليكررة ال توجب وهن اجإطالق عن إطالقه ،بل
إذا قلنا إنّه إذا كان ذلك عدوالً عن الفييا إىل اليعليم يكون ذلك من مؤيدات اليعميم.
وما ذكر من قوله( :بل لعل هذا هنو امليبناةر) إىل آخنر  ،فإنّنه م يوضنح ذلنك،
ويمكن توضياه ّ
بأن اجلنائي منن املرتنع إذا قنا  :لنيس فينه يشء ،معننا أن الصنيد
والطيور وأمثا ذلك مما يصطاة ليس هناك إذا سئل عن الصيد والطيور وأمثا ذلك.
فإن كان هذا مراة من (مثل املقام) ،فهذا املثا مشرتك مع ما نان فيه منن جهنة
وخيلف من جهةّ ،
فإن ع املثا الذي ذكرنا يسأ السائل عنن أمنور هتمنه ،فيقنا ع
جوابه :ليس هناك يشء ،أي :ليس هناك ما تطلبه أنت.
وأ ّما ع املقام ،فبام ّ
أن السائل بصدة تعلم القنوانني اجإسنالمية والفنروع ،فقنو
اجإمام  :إذا خرجت من يشء اىل آخر  ،ال يعني ذلك أنّه جيري ع كل عمل ،بل
ع العمل القانوين الذي يكون كالمثلة املذكورة ميعلقن ًا للاكنم أو موضنوع ًا لنه أو
جزء ًا منهام بأن يكون للقانون ارتباط معه ،وهذا العمل يكون سابق ًا ،وإذا كان قد ّ
أخل
به فإن له تدارك ًا إما وجوب ًا أو اسياباب ًا.
فالكربس باسب اليناسب يكون املراة منها هو هذا ،أي :أهيا الطالنب ملعرفنة ّ
أن
الشياء امليامثلة هلذ الشياء املذكورة ع كوّنا طرف ًا حلكم لو كان قد ّ
أخل هبا ع زمان
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ساب فقد أوجب ،ك ًام فعلي ًا كلزوم القضاء واجإعاةة واالسيئناف أو اسنيابابه ،فنال
يقاس املثا باملقام.
وللماق السيد اجإ فهاين كالم شبيه بكالمنه ،ينث قنا عنىل منا ع الروائنع
الفقهية ( :وفيهّ :
أن قوله  ع ذيل الرواية كنل يشء شنك فينه وإن كنان عامن ًا،
()1

ولكن العموم إنّام هو بالنسبة إىل ما أريد من مدخو لفىة (كل) وهو يشء ،وم يعلنم
أنّه أريد من الشنيء ّ
كل عمل ع العام ،بل الىاهر كون املراة منه خصوص ما كان من
سنخ املوارة املذكورة ع سابقه من أجزاء الصالة ،فال يسيفاة منه عموم يمكن اليعدي
عن باب الصالة).
واجلواب عنه:
بأن ّ
ّ
كل عمل ع العام إذا شككت فيه فشكك ليس بشنيء ،بل نقو :
إنّا ال نقو
إ ّن كل عمل قانوين ولو جزء ًا إذا شككت فيه مما قد مضن  ،فشكك ليس بيشنء ،وال
بدّ وأن يكون لذلك اليشء من إتيانه أو عدم إتيانه أثر مرتتب عليه.
فىهر ّ
أن املسيفاة من الرواييني هو العموم ،وال يمكن االعيامة عىل ما نوقش منن
اليقريبني.
وإنّام ذكرنا هذ اجلهة من أجل اجلهة اخلامسة اليني قنالوا فيهنا ّ
بنأن الوضنوء ال
جتري فيه قاعدة اليجاوز ،وأحل بعض به الغسل والييمم ،فال بدّ وأن ننرس أوالً هنل
لنا إطالقات أو عمومات ،ي يمكن القو بالي صي
أو ال؟

( )1الروائع الفقهية .281 :2

ع الوضوء والغسل والييمم
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فىهر ّ
أن عىل النىرية الثالثة ن أيض ًا ن لنا إطالقات تد عىل قاعدة اليجاوز بايث
تشمل غل باب الصالة.
اجلهة اخلامسة :يف املوارد اخلارجة عن قاعدة التجاوز تعبداً
ثم إنّه بنا ًء عىل وجوة اجإطالق لقاعدة اليجاوز بايث تشمل غنل بناب الصنالة
هل توجد موارة خرجت عنها باليعبد أو ال؟
واملوارة اليي وقعت مورة ًا لكلامت العالم ميعدةة:
املورد األول :الوضوء
ويمكن اةعاء االتفاق عنىل ّ
أن قاعندة الفنراغ جتنري فينه ةون قاعندة اليجناوز،
بمعن  :أنّه إذا ّ
شك ع أثناء الوضوء أنّه أت باجلزء الفنالين أو ال وإن كنان ةاخن ً
ال ع
غل فال بدّ من االعيناء ،وم ينقل القو باخلالفّ ،إال ع مفياح الكرامة ،فإنّه نقل عن
مقنع الصدوق عبارة واسيىهر منها ّ
أن الصدوق قائل بجريان قاعدة اليجاوز فيهّ ،إال
أن الكالم ع االسيىهارّ ،
ّ
فإن اسيىهار ذلك من عبارة الصدوق مشكل.
والقائلون بعدم جريان قاعدة اليجاوز ع الوضوء ،ي من يقنو بنإطالق أةلنة
قاعدة اليجاوز ن عمدة ةليلهم عىل ذلك ناياة زرارة ،بنل الندليل مناصننر هبنا،
وليس المر كام هو مذكور ع بعض اليقارير من أنّه تد ّ عليه عدة روايات ،بل الدليل
كله هو الصاياة ،وهنذ الصناياة منذكورة ع الكناع واليهنذيب ،وع اليهنذيب
منقولة عن الكاع ومصدر آخر ،والرواية اياة سند ًا بال إشنكا  ،إنّنام الكنالم ع
مفاةها ،وهي عن زرارة عن أيب جعفر  قا  :إذا كنت قاعد ًا عىل وضوء وم تندر
أغسلت ذراعك أم ال فأعد عليها ،وعىل مجيع ما شككت فيه أنّك م تغسله أو متسناه
مما سم اا ما ةمت ع ،ا الوضوء ،فإذا قمت من الوضوء وفرغت فقند رصت ع
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،ا ُأخرس ع الة أو غل الة فشككت ع بعض ما سم اا مما أوجب اا تعاىل
عليك فيه وضوء ًا فال يشء عليك ،وإن شككت ع مسح رأسك ،وأ بت ع حليينك
ّ
بالشنك
ب ّلة فامسح هبا عليه وعىل ظهر قدميك وإن م تصب بلة فال تننقض الوضنوء
وامض ع التك احلديث .
()1

والباث ع هذ الصاياة من جهيني؛ وذلك لّننا مشنيملة عنىل عقند إجينايب
وعقد سلبي.
أ ّما العقد اجإجيايب فهو ّ
أن اجإنسان ماةام ع ،ا الوضوء إذا شك فنيام سنم اا
فال بدّ من اجإعاةة ،والعقد السلبي هو أنّه إذا كان املشكوك فينه غنل منا سنم اا ع
كيابه مما ثبت بالسنة النبوية فال يشء عليه.
ويد عىل كال العقدين در الصاياة ،أ،داا :باملنطوق واآلخر باملفهوم.
والىاهر ّ
أن املراة بام سم اا هو الغسليان واملسايان.
والرواية رصحية ع العقد اجإجيايبّ ،
وأن الدخو ع الغل غل مفيد لعدم االعينناء
بالشك إذا كان الشك فيام قد سم اا ،ومناف ملا يد عىل قاعدة اليجناوز وجرياّننا
ع الوضوء بواسطة اجإطالق.
ويمكن االشكا ّ
بأن الرواية ظاهرة ع وجوب اجإعاةة ملا شك فيه من ةون إعاةة
ما ةخل فيه ،أي :أنّه إذا ّ
شك ع غسل اليد اليمن وهو يريد املسح فال بدّ له أن يرجع
ويأ ي بغسل اليد اليمن فقط.
وهذ الرواية مؤيدة ملا ورة من روايات النسيان ،فقد ورة عدّ ة منن الرواينات ع
موارة النسيان وتد عىل ذلك رصا،ة أو باجإطالق ،فيمكن أن يقا إ ّن جممنوع هنذ
( )1الكاع  ،34-33 :3هتذيب ال،كام .100 :1
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الروايات وهذ الصاياة بام ّأّنا معارضة منع الرواينات الدالنة عنىل عندم سنقوط
الرتتيب ،فيكون موهونة بسبب معارضيها مع تلك الروايات.
من هذ الروايات الوارةة ع مورة النسيان اياة عنيل بنن جعفنر عنن أخينه
موس بن جعفر  قا  :سأليه عن رجل توضأ ونسني غسل يسار فقا  :يغسنل
يسار و،دها وال يعيد وضوء يشء غلها. 
()1

ومنها اياة احللبي عن أيب عبد اا  قا  :إن ذكرت وأننت ع نالتك
أنك قد تركت شيئ ًا من وضوئك املفروض عليك ،فانرصنف فنأتم النذي نسنييه منن
وضوئك ،وأعد التك ،ويكفيك من مسح رأسك أن تأخنذ منن حليينك بللهنا إذا
نسيت أن متسح رأسك ،فيمسح به مقدم رأسك. 
()2

و اياة زرارة كصناياة احللبني تند بإطالقهنا املقنامي عنىل كفاينة إتينان
املشكوك فيه.
وبام ّ
أن هذ الصاياة عىل وف الروايات الوارةة ع موارة النسنيان واملفنروض
ّأّنا معارضة بام هو أتقن منها فيكون موهونة.
إال ّ
أن املاق اهلمداين ذكر أنّه ليس للصاياة إطالق مقامي لعندم اجإتينان بنام
بعد املشكوك فيه ،وذلك لقوله  ع ذيل الصاياة :فإن شككت ع مسح رأسك
وأ بت ع حلييك بلة فامسح هبا عليه وعىل ظهر قدميك.

( )1هتذيب ال،كام .101 :1
( )2هتذيب ال،كام .98 :1
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فإنّه ذكر ع كياب الطهارة ( :والىاهر ّ
أن قوله :فإن شككت ع مسح رأسنك
()1

اىل آخر بيان ملا أمجله ع در الرواية .وحييمل أن يكون املراة منه المر باملسح بعد أن
ار ع ،ا ُأخرس).
وبام ذكر املاق اهلمداين يدفع اجإشكا .
أن هذا االسيىهار خدوش؛ وذلك من جهة ّ
ّإال ّ
أن هذا االسيىهار إنّام يمكن بنا ًء
عىل نس ة اليهذيب ،يث ورة فيه :فإن شككت ع مسح رأسك.
وأ ّما بنا ًء عىل ما ع مجيع نسخ الكاع فال يمكن مثل هذا االسيىهار؛ إذ ع الكناع
بجميع نس ه مذكور مع الواو وإن شككت ،مضاف ًا إىل أن هذ اجلملة ال يعقنل أن
حتمل عىل الوجوب ،ي يقا بأنّه بيان للصدر ،فإنّه ال بدّ وأن حتمل هذ اجلملة عنىل
االسيابابّ ،
وإال م يكن معن لليفري بني وجوة البلة وعدمه ،وإن كان حمموالً عىل
الوجوب فمع عدم وجوة البلة ال بدّ من احلكم بإعاةة الوضوء ،ال االكيفاء به.
وعليه ال يمكن ةفع اجإطالق املقامي بسنبب النذيل ،بنل النذيل يشندة ويؤكند
اجإطالق املقامي.
نىل ما إذا قا ( :إذا جاءك زيد باً ،ا فيجب عليك إكرامه وإذا جاءك عصننر ًا
فيسياب لك إكرامه وإكرام أخيه) ،فمن هذ املقابلة بنني احلكنم الوجنويب واحلكنم
االسيابايب ،واالكيفاء ع الو بوجنوب إكرامنه ،وم ينذكر ،كنم أخينه ،وذكنر ع
احلكم االسيابايب اسياباب إكرام أخيه ،نسيفيد شدة اجإطالق املقامي ،ال أن توجب
وهنه وسقوطه.

( )1مصباح الفقيه .177 :3
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ومع غض النىر عن هذا اجإشكا  ،هل عدم جريان قاعدة اليجناوز ع الوضنوء
من باب الي صي
الي صي

أو من باب الي ص

؟ إذ لقائنل أن يقنو ّ :
إن ذلنك منن بناب

 ،وذلك ّ
لن قاعدة اليجاوز ن كنام سنيأ ي ن مبينينة عنىل الندخو ع الغنل

املرتتب عليه ،واملفروض ّ
أن الصاياة تد عىل سقوط الرتتيب ،كالروايات النوارةة
ع موارة النسيان ،وعليه فهو م يدخل ع اجلزء املرتتب بعد .
أن هذا مدفوع؛ وذلك ملا سيا ي من ّ
ّإال ّ
أن املراة منن الغنل :مطلن منا ال ينبغني
الدخو فيه مع اجإخال بسابقه ع ،ا الذكر.
وأ ّما العقد السلبي وهو عدم االعيناء بالشك فيام إذا كان الشك ع غل ما سنم
اا من أجل ذكر ما سم اا ع هذ الصاياة مرتني ،وهنذا شناهد عنىل ّ
أن لإلمنام
 عناية بذلك ،وهنا يأ ي السؤا عن أنّه ما الفرق بني ما سم اا وغل منا سنم
اا؟ وأنّه هل الرواية بصدة الفرق بني ما سم اا وغل  ،أو أنّه إذا قا بعدم االعيناء
ّ
بالشك ع غل ما سم اا فهو غل مبين عىل قاعدة اليجاوز؟
ّ
بأن عدم االعيناء بالشك فيام إذا كان من غل ما سنم اا منرتبط
يمكن أن يقا
بأ،د وجهني:
أحدمها :قانون (ال تنقض السنة الفريضة) ،فإنّا اسيفدنا منن ،نديث ال تعناة ّ
أن
مطل العام املركبة من الفرائض والسنن يكنون اجإخنال بالسننة فيهنا عنن عنذر
كنسيان وغل  ،غل موجب لإلخال بالفريضة.
وعىل هذا لو ّ
أخل بام سنه النبني  عنن عنذر م يكنن هنذا اجإخنال موجبن ًا
للبطالن ،فكيف إذا ّ
شك ع أنّه أت عىل الرتتيب أم ال؟!
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وعليه فيمكن أن يكون عدم االعيناء بالشك ع السنة منن هنذ اجلهنة ن أي منن
جهة قانون (ال تنقض السنة الفريضة) ن ال من جهة جريان قاعدة اليجاوز.
والصاياة مشلة إىل ّ
أن الوضوء مركب من الفرائض والسنن.
وهنا روايات ُأخر تشل إىل ذلك ،كصاياة احللبي امليقدمنة وكموثقنة سنامعة:
من نيس مسح رأسه أو قدميه أو شيئ ًا من الوضوء الذي ذكر اا تعاىل ع القرآن كان
عليه إعاةة الوضوء والصالة. 
()1

ورواية أمحد بن عمرو ،قا  :سألت أبا احلسن  عن رجل توضنأ ونسنني أن
يمسح رأسه ،ي قام ع الصالة قا  :من نيس مسح رأسه أو شيئ ًا من الوضوء الذي
ذكر اا تعاىل ع القرآن أعاة الصالة. 
()2

إن قلت :كينف تقولنون بنذلك ،واحلنا ّ
أن اجإمنام  قند طبن القاعندة ع
اياة زرارة املفصلة عىل السنن؟
قلنا :إنّه يمكن أن يكون ذلك من جهة منا ورة ع بعنض الرواينات وإن م يكنن
معموالً هبا من ّ
أن مجيع الجزاء املنسية ال بدّ وأن تقضن أو جتب سجدتا السهو لكل
زياةة ونقيصة عىل بعض الفياوس ،فإذا قا اجإمام :فشكك ليس بيشء فمعنا أنّه ال
يرتتب عليه الثر القضائي أو وجوب سجد ي السهو.
إن قلت :نان ال نقو بوجوب سجد ي السهو لكنل زيناةة ونقيصنة ،وكنذا ال
نقو بلزوم القضاء لكل ما ينس  ،ومع ذلك كيف طب اجإمام قاعندة اليجناوز عنىل
السنن؟
( )1هتذيب ال،كام .102 :1
( )2هتذيب ال،كام .89 :1
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قلنا :يمكن أن تكون الرواية ناظرة إىل ا،يام تعمد النرتك ،فإنّنا نقنو بجرينان
القاعدة ،ي ع ورة ا،يام تعمد الرتك ،ومن املعلوم ّ
أن قنانون (ال تننقض السننة
الفريضة) ال جيري ع ورة ا،يام تعمد الرتك.
نعم اجإشكا يكون وارة ًا عىل من ال يقو بذلك ،أي :بجريان القاعدة ع ورة
ا،يام تعمد الرتك.
ثانيهام :أ ّن ،قيقة الوضوء هي الغسليان واملسايان ،وسائر المور كالغسل منن
العىل والرتتيب هي من شؤونه ورشائطه ،فنإن كنان الشنك ع الجنزاء فيعينن بنه
بمقيضن هذ الصاياة ،وأ ّما إذا كان الشك شك ًا ع الشنرائط ن والسنن تكون منن
هذا القبيل ن فيكون مرتبط ًا بقاعدة الفراغ ،واحلن ّ
أن قاعندة الفنراغ جارينة ،ين ع
أجزاء الوضوء ومجيع العام .
فقد ظهر مما ذكرنا ّ
أن الصاياة تد عىل عدم جريان قاعدة اليجاوز ع الوضوء
بواسطة عقدها اجإجيايبّ ،إال ّ
أن فيها وهن ًا بسبب إطالقها املقامي الذي يد عىل سقوط
الرتتيب.
ّ
بالشك إذا كان الشك فيام م يسمه اا إ ّمنا
وأ ّما عقدها السلبي وهو عدم االعيناء
من جهة اليفكيك بني الفرائض والسننن ،وإ ّمنا منن جهنة جرينان قاعندة الفنراغ ع
الجزاء ،فال يكون ختصيص ًا ع قاعدة اليجاوز؛ إذ مفاة الصاياة ال خيلو عن وهن.
وع قبا هذ الصاياة موثقة ابن أيب يعفور ،وهذ املوثقة منقولة ع اليهذيب ،
()1

والرسائر  ،والرواية عىل ما ع اليهذيب هكذا :أخربين الشيخ ن أي املفيد ن عنن أمحند
()2

( )1هتذيب ال،كام .101 :1
( )2مسيطرفات الرسائر.47 :
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بن حممد عن أبيه عن سعد بن عبد اا عن أمحد بن حممد بن عيس عن أمحد بن حممند
بن أيب نرص عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد اا بن أيب يعفور ،عن أيب عبد اا 
قا  :إذا شككت ع يشء من الوضوء وقد ةخلت ع غل فليس شكك بشننيء إنّنام
ّ
الشك إذا كنت ع يشء م جتز  .وهذ الرواية منقولة عن نواةر البزنطي مع زيناةة ع
درها.
والكالم ع هذ الرواية تارة من جهة السند و ُأخرس من جهة الداللة.
أ ّما من جهة السند فيمكن أن يقا  :إ ّنه ضعيف بكال طريقيه:
أ ّما طري الشيخ ،فمن جهة أنّه يروي عن الشيخ املفيد ،وهو يروي عن أمحد بنن
حممد بن ،سن الوليد ،وقد ذهب مجع إىل عدم ثبوت وثاقة أمحد بن حممند بنن ،سنن
الوليد؛ لنّه م يعنون ع كيب رجنا السنابقني وم يوثن  ،وجمنرة كوننه منن مشنايخ
اجإجازة غل كاف جإثبات وثاقيه.
وأ ّما طري ابن إةريس فمن جهة ما ذكر السيد الربوجرةي وغنل منن ّ
أن ابنن
إةريس ليس له سند إىل الكيب اليي ينقل عنها ع آخر الرسائر.
ويمكن تقريب اجإشكا بأزيد من ذلك بأن يقا ّ :
إن عدة من الكيب اليي نسبها
إىل أرباهبا قد اشيبه فيها ،فإنّه نسب الكياب إىل أبان بن تغلنب ،واحلنا ّ
أن الرواينات
اليي ينقلها عنه ال تيناسب مع أن يكون الكياب لبان؛ إذ أبنان تنوع ع زمنن اجإمنام
الصاةق  ،وبعض الروايات منقولة عن الرضا  مع الوسنائط ،وأمثنا ذلنك
من االشيباهات توجب عدم الوثوق.
ويمكن ةفع اجإشكا من نا،ية نقل اليهذيب ،بأن يقا ّ :
إن من ةأب الشيخ كنام
يىهر من املشي ة أنّه يبدأ باسم أرباب الكيب ع اجلزء الثالنث ومنا بعند  ،وال ينذكر
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سند إىل أرباب الكيب ،وذكر السند ع املشي ة ،ويىهنر منن املشني ة الكينب اليني
كانت عند الشيخ ،فإنّه كان عند الكاع وكياب نواةر أمحد بن حممد بن عيس وكياب
سعد بن عبد اا وكياب الصفار وغلها من الكيب اليي كانت موجوةة عند  ،ويذكر
ع املشي ة سند إىل أرباب الكيب ،وقد ذكر فيها أنّه من أراة اجإطالع بأزيد من ذلنك
فللاجع الفهرست.
ونييج ًة لنذلك لنو فرضننا ّ
أن سنند املشني ة كنان ضنعيف ًا فنيمكن املراجعنة إىل
الفهرست ،فلو كان له سند قوي فيه فيمكن االعيامة عليه ،وذكر الشيخ أنّه يذكر متنام
السند ع اجلزء الو والثاين من اليهذيب واالسيبصار.
وهذ الرواية ن أي موثقة ابن أيب يعفور ن من الروايات اليني ذكنر متنام سنندها،
فهذ الرواية غل مأخوذة من كياب الشيخ املفيد ،وأمحد بن حممند بنن ،سنن الوليند
ليس له كياب ،ويىهر من املشي ة أنه م يكن من مصاةر كيبه ،فإما أّننا منأخوذة منن
كياب سعد بن عبد اا وإما أّنا مأخوذة من كياب أمحد بن حممد بن عيس  ،فلنو كنان
باني ًا عىل النقل من أ ل الكياب ع اجلزء الو والثاين لذكرها إ ّما عن سعد بنن عبند
اا وإ ّما عن أمحد بن حممد بن عيسن  ،ولنه إىل هنذين الكينابني طرين

نايح ولنو

أمر حيياج إىل املزاولة.
بلااظ الفهرست ،ونان نطمئن بام ذكرنا ،وهذا ٌ
وعليه فيوسط أمحد بن حممد بنن ،سنن الوليند م يكنن مضننر ًا بصناة السنند،
والشيخ ع اجلزء الو والثاين من اليهذيب وكذا ع املشي ة ينذكر ن ،ند اجإمكنان ن
السند القليل الوسائط ،وإن كان ضعيف ًا ،وذلك لعدم اليطوينل وإن كنان هنناك سنند
أقوس إىل ا،ب الكياب.
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وكيفام كان ،فإن قلنا بعدم ثبوت وثاقة أمحد بن حممد بن ،سنن الوليند ،فنيمكن

تصايح السند بام ذكرنا.
وأ ّما اجإشكا عىل طري ابن إةريس هبذا الناو امليعارف من أنّه ليس لنه طرين
إىل أرباب هذ الكيب ضعيف ،وذلك من جهة ما ذكرنا سابق ًا من ّ
أن ابن إةريس منن
مشايخ اجإجازة ومتام الكيب اليي ينقلها الشيخ ع الفهرست ينقلها ابن إةريس ،ومثله
مثل ا،ب الوسائل ،فكام إذا كان لصا،ب الوسائل سنند إىل كيناب وكنان السنند
ال إىل الشيخ الطويس مثالً ،فيقا ّ
ميص ً
إن السند معيرب ،كذلك ابن إةرينس ،فنإن ابنن
إةريس كام قلنا من مشايخ اجإجازة وله طري إىل أرباب الكيب.
ّإال ّ
أن طرق ا،ب الوسائل وابن إةريس وغلاا كابن طاووس ليس هلنا أثنر
مهم ،بل ال بدّ من االهيامم بالكيب اليي ينقلون عنها ،فمن املمكن أن ينقنل نا،ب
الوسائل عن كياب وكان هذا الكياب مدسوس ًا أو كان لغل من ينسب إلينه ،فنال بندّ
وأن يال،ظ الكياب الذي ينقل عنه.
نعم اشيبا ابن إةريس ع عدة من املوارة يوجب وهن ما ينقله.
وأ ّما القو بأنّه ليس له طري إىل أرباب هذ الكيب كام قيل فهو بال وجه ،وعنىل
كل ،ا يكفينا طري الشيخ ،فهو معيمد وال وجه للمناقشة ع السند.
وأ ّما ةالليها فقد أشكل عليها بوجو :
الوجه األول :أ ّن االسيدال هبا جلريان قاعدة اليجاوز ع الوضوء مبنين عنىل أن
الضمل ع (غل ) يرجع إىل اليشء ،وأ ّما إذا قلنا إ ّن الضنمل راجنع إىل الوضنوء فنال
وجه لالسيدال هبا ،بل تكون مرتبطة بقاعدة الفراغ ،فمن املمكن أن يقا إ ّنه راجنع
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إىل الوضوء وذلك لنّه أقرب ،وال أقل من الرتةيد ،والرتةيد واجإمجنا كناف لن ال
يكون للصاياة معارض .هكذا قيل.
ويىهر من السيد احلكيم ع املسيمسك ع مباث الوضوء جواب عن ذلك ،وهو
ّ
أن قانون القربية معني ملرجع الضمل ع غل موارة الينابع وامليبنوع ،وأ ّمنا ع منوارة
اليابع وامليبوع فالضمل يرجع إىل امليبوع وإن كان اليابع أقرب ،واملقام من هذا القبيل؛
لن املفروض ّ
ّ
أن ما هو مورة للشك هو الشنيء ،وكلمة (منن الوضنوء) إنّنام أ ي هبنا
ليعيينه وتش يصه ،وعليه فال بدّ من أن يرجع الضمل إىل امليبوع ال إىل اليابع وإن كان
اليابع أقرب ،فال ترةيد ،وال ييعني أن يرجع الضنمل إىل القنرب ،بنل امليعنني عنوة
الضمل إىل اليشء الذي هو امليبوع.
وقد أجاب السيد اخلوئي ع باث فقهه ن غل املطبوع ن عن ذلك بأنّه م يعنون ع
كيب الةب ذلك وم يذكروا ّ
أن من املرجاات لعوة الضنمل امليبوعينة ،فنال يمكنن
االعيامة عىل ما ذكر.
والكالم ع ّ
أن الكابر وعلامء الةب هل تعرضوا لذلك أو ال؟
والىاهر ّ
فإّنم ذكروا ع املضاف واملضاف إليه ذلك،
أن ذلك مذكور ع كلامهتمّ ،
وال خصو ية للمضاف واملضاف إليه ،فقد ذكر الشهيد الثاين ع كياب متهيد القواعد
الُ ولية والعربية ( :الضمل إذا سبقه مضاف و مضاف إليه و أمكن عنوة إىل كنل
()1

منهام عىل انفراة  ،كقولك :مررت بغالم زيند فأكرمينه ،فإننه يعنوة إىل املضناف ةون
املضاف إليه ،لن املضاف هو املادّ يف عنه ،و املضاف إليه وقع ذكر بطري اليبنع ،و
هو تعريف املضاف أو ختصيصه.
( )1متهيد القواعد ال ولية والعربية ،335 :القاعدة .104
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و هبذ القاعدة أبطل أبو ّ ،يان ن وهذا ما ذكر أبو ،يان ع تفسنل رة ًا عنىل ابنن
حل َم يخ ينزير َفإينَّن ُه
،زم الندليس ن اسيدال مجاعة عىل نجاسة اخلنزير بقوله تعاىلَ ﴿ :أ ْو َ ْ
ير ْج ٌس﴾ ،يث زعموا أن الضمل ع قوله تعاىل ﴿ َفإي َّن ُه﴾ يعوة إىل اخلنزير ،و ع ّللو بأنه
أقرب مذكور.
إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة:
عيل ألف ةرهم و نصفه ،فإننه يلزمنه ألنف و مخسنامئة ،ال ألنف و
ما إذا قا  :له ّ
نصف ةرهم .و هكذا القو ع الو ايا و البيوع و الوكاالت و اجإجارات ،و غلهنا
من البواب).
وذكر السيوطي ع كيابه اجإتقان ع علوم القرآن ما يشنبه كنالم الشنهيد .وقند
()1

ذكروا شبيه ذلك ع الصفة واملو وف ،قا ابن هشام ع املغني ( :وأما ناو :جناءين
()2

غالم زيد الىريف ،فالصنفة للمضناف ،وال تكنون للمضناف إلينه ،إال بندليل؛ لن
املضاف إليه إنام جيء به لغرض الي صي

وم يؤت به لذاته).

فىهر ّ
أن الضمل والصفة إنّنام تعنوة إىل منا أ ي بنه لذاتنه ،ال منا أ ي بنه لغنرض
الي صي

واليعريف.

الوجه الثاين :أ ّن االسيدال هبا ميوقنف عنىل أن ال تكنون (منن) لليبينني .فمنن
ِ
املايمل أن تكون (من) لليبيني نىل قوله تعاىلَ ﴿ :ف ِ
األو َثـا ِ ﴾
ـن ْ
الـر ْج ََ م َ
ْ
اجتَن ُبوا ج
()3

( )1االتقان.281 :
( )2مغني اللبيب ع كياب العاريب ،الباب اخلامس ع مباث اليوابع.
( )3سورة احل اآلية.30 :
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فإذا كانت (من) هنا لليبيني تكون الرواية مرتبطة بقاعدة الفراغ وم تكن معارض ًة منع
اياة زرارة.
وهذا اجإشكا ن مع قطع النىر عن االخيالف بينهم من أنّنه هنل يكنون (منن)
للبيان أو ال ن خدوش أيض ًا؛ ّ
لن كون (من) للبيان حييناج إىل نكينة ،ففني مثنل قولنه
ِ
تعاىلَ ﴿ :ف ِ
ّ
بأن (من) للبيان من جهة أنّنه بصندة
األو َثا ِ ﴾ إنّام يقا
الر ْج ََ م َن ْ
ْ
اجتَن ُبوا ج
بيان ّ
ثنم أتن بالوثنان ،وأ ّمنا ع مثنل :إذا
أن الوثان رجس ،فنأت أوالً بنالرجس َّ
بأن (من) للبيان ال وجه لهّ ،
ّ
فنإن الشننيء لنيس
شككت ع يشء من الوضوء القو
بوضوء ،مضاف ًا إىل ّ
أن (من) إذا كانت مسبوق ًة بشنيء فاملسيفاة هو اليبعنيض ،كنام إذا
أوىص بيشء من ماله ،أي بجزئه ،ولذا ورة تعينني ذلنك ع الرواينات ّ
أن منن أوىص
بيشء من ماله ،أنه السدس.
الوجه الثالث :أنّه سلمنا ّ
أن الضمل يرجع إىل امليبوعّ ،إال أنّه إنّام يكون ذلك فنيام
إذا م تكن قرينة عىل اخلالف ،والقرينة ع املقام ذيل الرواينة ،ومنن النذيل يسنيفاة ّ
أن
ّ
الشك إذا
املراة من الصدر ن أي من ضمل (غل ) ن الوضوء ،والذيل قوله  :إنّام
كنت ع يشء م جتز  أيّ :
ّ
الشك إذا كان ع أثناء العمل له أثر  ،وإن كنت ميجاوز ًا
أن
عن العمل فشكك ليس بشنيء ،فيكون الرواية مرتبطة بقاعدة الفراغ.
ويمكن تأويل هذا الذيل بأن يقا  :قوله :كنت ع يشء مغن عن قوله م جتز ،
ّ
لن من هو كائن ع يشء فطبع ًا م جيز  ،ولفظ م جتز  إنّام أ ي به مفسنر ًا ومبين ًا لقولنه
إذا كنت ع يشء ،أي ّ
أن املعيار عدم اليجاوز عن الشنيء ،واليجاوز اةق ،ي إذا
كان جتاوز ًا عن املال ،والشاهد عىل ذلك أنّه ن كام سيأ ي ن ال يعينرب ع قاعندة الفنراغ
الدخو ع الغل ،واحلا ّ
أن الدخو ع الغل مع الكون ع الشنيء ال ييالئم ،و،ينئذ
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ّ
الشك إذا كنت ع يشء وم تندخل ع غنل ) وهني ليسنت
تكون العبارة هكذا( :إنّام
سلسة وحمياجة إىل اليأويل .
أن نييجنة اال،نيام هني ّ
بأن اال،يام الو له إشنكا آخنر ،وهنو ّ
ّ
أن
والقو
الشك ع الثناء ولو جتاوز عن املال غل ملغ  ،واحلا ّ
ّ
أن مع اليجاوز عن املانل ع
غل الوضوء يلغ الشنك؛ وذلنك لصناياة زرارة رجنل ّ
شنك ع الذان وهنو ع
ثم قا  :إذا شككت ع يشء وةخلت ع غل فشكك لنيس
اجإقامة  إىل آخر َّ ،
بيشء ،فيقع اليعارض بني الصاياة وهذ الرواية.
ويمكن ةفع املعارضة بينهام بأن يقا ّ :
إن املعيربة تقو بأن الشك ع الثنناء ن أي
ع أثناء العمل ن يعين به ،والصاياة تقو يعين به فنيام إذا م يندخل ع الغنل ،وإن
كان الدخو ع الغل م يوجب الفراغ ،فيمكن تقييد املطل هبذ الصورة.
املورد الثاني :الغسل والتيمم
ذكننر الشننيخ ع الفرائنند ّ
أن بعننض املاققننني امليننأخرين عننن املاقن كالعالمننة
والشهيدين واملاق الثاين ،كموا بعدم جريان اليجاوز ع الغسنل ،وأحلن بعضنهم
الييمم .وأ ّما املاق ومن تقدمه فيىهر ّأّنم م ييعرضوا للمسألة.
ومن يقو بجريان قاعدة اليجاوز ع الغسل والينيمم إنّنام يقنو بنه مبينين ًا عنىل
العمومات واجإطالقات ،كقوله  ع اياة زرارة :ينا زرارة إذا خرجنت منن
يشء وةخلت ع غل فشكك ليس بشنيء وأمثنا ذلنك كصناياة إسنامعيل بنن
جابر.
وأما من يقو بعدم اجلريان فيهام فله طريقان لذلك :
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إ ّما إنكار اجإطالقات الدالة عىل قاعدة اليجاوز ،وال يسنيبعد أن يكنون القندماء
مليزمني به ،كام أنكر املاق النائيني ذلك ،وذهنب إىل ّ
أن الرواينات كلهنا تند عنىل
قاعدة الفراغ ،وع خصوص ايايي زرارة وإسامعيل بن جابر طبقت هذ القاعدة
عىل أجزاء الصالة تطبيق ًا تعبدي ًا ،أي أنّه اع ُيربت أجزاء الصالة أعنامالً مسنيقلة ،وقند
تقدّ م الكالم فيه.
وأنكر اجإطالق أيض ًا املاق اخلراساين واهلمداين بيقريب أن ال إطالق للشننيء
ع مثل قوله كل يشء شككت فيه اىل آخر  ،بل الىاهر أنّه كناية عن أجزاء الصنالة،
وقد تقدّ م الكالم فيه ن أيض ًا ن مفص ً
ال ع اجلهة الرابعة.
وإ ّما االليزام ّ
بأن الدليل الدا عىل عدم جريان القاعدة ع الوضوء يد عىل عدم
اجلريان ع الغسل والييمم ،وهذا منا يىهنر منن كنالم الشنيخ ع الفرائند ،ولكالمنه
تقريبان :
أحدمها ما نذكر  ،والثاين ما ذكر السيد اخلوئي عىل ما ع مصباح الُ و .
أ ّما التقريب األول فهو ميوقف عىل مقدمات ثاليف:
املقدمــة األوىلّ :
أن الضننمل ع (غننل ) ع موثقننة ابننن أيب يعفننور امليقدمننة :إذا
شككت ع يشء من الوضوء وةخلت ع غل فشكك ليس بشنيء إنّام الشك إذا كنت
ع يشء م جتز  راجع إىل الوضوء ،وعليه قرينة خارجية ،وهي اجإمجاع.
ويمكن لنا تقوية ذلك بصاياة زرارة ّ
وأن القاعدة ال جتري ع أجنزاء الوضنوء
مما سم اا  ،ونضيف ب ّ
أن كلامهتم  مشيملة عىل امليشابه واملاكم ن كام ورة عنهم
 ن فمن رة امليشابه إىل املاكم فقد ُهدي إىل رصاط مسيقيم ،وإن كان كالمنه 
ميشاهب ًا ع املوثقة ،فيمكن تفسل بام ورة ع الصاياة اليي هي املاكم.
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املقدّ مة الثانية :أنّه بنا ًء عىل املقدّ مة الُوىل لنو تأمنل اجإنسنان ع املوثقنة لنرأس ّ
أن

خروج الوضوء عن القاعدة ليس خروج ًا ختصيصي ًا ،بل خروج عىل نانو احلكومنة،
فإنّه لو ة الدليل عىل جريان قاعدة اليجاوز ع الجزاء ،وقلنا ّ
بأن الوضوء ذو أجزاء،
وة الدليل عىل عدم جريان قاعدة اليجاوز فيه كان ذلك من باب الي صي

.

وأ ّما إذا قلنا ّ
أمر وا،ند وأجنزاؤ أبعناض لشننيء وا،ند ،فيكنون
بأن الوضوء ٌ
خروجه عىل ناو احلكومة ،فعدم جرينان القاعندة ع الوضنوء هنو منن جهنة عندم
ا،يساب أجزاء الوضوء أجزاء ،بل ا،يسبت أبعاض ًا لشنيء وا،د ،ويسيفاة ذلك من
الرواية املباركة ّ
وأن الوضوء بام أنّه يشء وا،د فلذا ال جتري فيه القاعدة.
ويمكن أن نضنيف إىل منا ذكنر منن ّ
أن قولنه  :إذا شنككت ع يشء منن
الوضوء وةخلت ع غل  أي غل الوضوء ،فنفس هذا تطبي لكربس قولنه :إذا
شككت ع يشء وةخلت ع غل فشكك ليس بشنيء ،فيطبين هنذ القاعندة عنىل
الوضوء شاهد عىل ا،يساب الوضوء أمر ًا وا،د ًا.
وذكر الشيخ (قدس رس ) ّ
ّ
الشنك إذا كننت ع
أن قوله  ع ذيل الرواية إنّنام
يشء م جتز  ضابط ع الوضوء ،ومعن ذلك ّ
ّ
الشك ع أثناء الوضوء معيرب لنّنه م
أن
جيز  ،وإنّام ال يعيرب فيام إذا كان الشك بعد اليجاوز ،فمن هنذا نسيكشنف ّ
أن الشنارع
اعيرب الوضوء عم ً
ال و،داني ًا ،فقد قا ( :جعل القاعدة ضابطة حلكم الشك ع أجزاء
()1

الوضوء قبل الفراغ عنه أو بعد ) إىل آخر .
املقدّ مة الثالثة :أنّه ليس اعيبار الوضوء أمر ًا و،داني ًا ّإال بلااظ ّ
أن الوضوء سبب
أمر وا،د بسيط ،فهذا االعيبار اعيرب الشارع أمنر ًا وا،ند ًا ،وهنذا
للطهارة والطهارة ٌ
( )1فرائد ال و .338 :3
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لّنام ن أيض ًا ن سبب لشنيء وا،د وهو الطهنارة ،فقند قنا :
جار ع الغسل والييممّ ،
ّ
(إن الوضوء بياممه ع نىر الشارع فعل وا،د باعيبار و،دة مسببه ،وهي الطهنارة) ،
()1

وقا ع الذيل( :ومما يشهد هلذا اليوجيه إحلاق املشهور الغسل والينيمم بالوضنوء ع
أمنر
هذا احلكم؛ إذ ال وجه له ظاهر ًا إال مال،ىة كون الوضوء أمر ًا وا،د ًا يطلب منه ٌ
وا،د غل قابل لليبعيض ،أعني الطهارة) .
()2

وعليه فىهر أ ّن القاعدة غل جارية ع الوضوء والغسل والييمم بمالك وا،د.
ويرة عليه:
أولا :أ ّن املقدمة الوىل ممنوعة؛ إذ قلنا ّ
إن الضمل راجنع إىل الشننيء النذي هنو
ميبوع ،ال إىل الوضوء الذي هو تابع .
وأما اجإمجاع املدع فليس إمجاعن ًا حمصن ً
ال ليكنون ،جنة ،وعنىل فنرض وجنوة
اجإمجاع فهذا ال يوجب محل الرواية عىل غل ظاهرها ،بل ال بدّ من طر،هنا منن جهنة
اجإمجاع.
و اياة زرارة ال يمكن أن تكون شار،ة ملوثقة ابن أيب يعفور.
وثاني اا :أ ّن املقدمة الثانية ن أيض ًا ن ممنوعة من أجل ّأّنا مبينية عىل املقدمة الُوىل.
وثالث اا :أ ّن املقدمة الثالثة أشبه يشء بقياس مسينبط العلة؛ إذ عىل فنرض اليسنليم
للمقدمة الثانية ّ
وأن الشارع اعيرب عم ً
ال وا،د ًا واعيرب أجزاء بعض يشء وا،د بناو
يكون ناظر ًا إىل كربس إذا شككت ع يشء وةخلت ع غنل ّ ،
وأن هنذ الكنربس ال

( )1فرائد ال و .337 :3
( )2فرائد ال و .339-338 :3
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بأن هذا إنام اعيرب الشارع أمر ًا وا،د ًا من أجنل ّ
ّ
أن
تشمل مثل الوضوء ال جما للقو
ما يرتتب عليه أمر وا،د ،فالغسل والييمم هكذا ،وهل هذا ّإال القياس؟!
هذا كله بنا ًء عىل اشرتاط الرتتيب ع الغسل غل االرمتايس ،ومن املعلوم ّ
أن هنذا
حمل خالف بني الفقهناء ،واحلن فينه ّ
أن غسنل النرأس مقندم عنىل اجلاننب اليمنن
واليرس ،وأ ّما اليمن واليرس فال ترتيب بينهام.
هذا متام الكالم ع اليقريب الذي نان اسيىهرنا من كالم الشيخ (قدس رس ).
التقريب الثاين :منا هنو منذكور ع مصنباح الُ نو  ،قنا ( :منا ذكنر شني نا
النصاري وهو ّ
أن اليكليف إنّام تعل بالطهارة ،وإنّام الغسل واملسح مقدمة حلصنوهلا
ّ
ّ
الشك ع ،صو الطهارة ،وهني
فالشك ع حتق يشء من الغسل أو املسح يرجع إىل
أمر بسيط ،فال جتري فيه قاعدة اليجاوز فال بدّ من اال،ييناط لكنون الشنك شنك ًا ع
ٌ
املاصل ،وهذا الكالم جار ع الييمم والغسل ن أيض ًا ن ّ
فإن املكلف به ع اجلمينع هنو
الطهارة) .
()1

ومرجع هذا الكالم بيقريب منا إىل ّ
أن قاعندة اليجناوز إنّنام جتنري ع ميعلقنات
ال،كام اليي هي ذات أجزاء ،كالصالة ،وأ ّما ع مقدمات العمل اليي وجوهبا مقدمي
باكم العقل فال جتري فيها قاعدة اليجاوز.
واملقام من هذا القبيل ّ
لن الغسليني واملسايني والغسالت الثاليف واملسنح عنىل
الوجه واليدين ليست من ميعلقات ال،كام ،وما هو ميعل احلكم إنام هنو الطهنارة؛
إذ ما هو رشط الصالة هو الطهارة ،والغسليان واملسايان حمصلة للطهارة ومقدمة هلا.

( )1مصباح ال و .346 :2
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وقد أجاب عن ذلك بوجهني:
()1

األول :أنّا ال نسلم ّ
بأن الغسليني واملسايني ليست من ميعلقنات احلكنم .قنا :
(وفيه :أوالًّ :
أن ظاهر اآليات والروايات كون نفس الوضوء ميعلق ًا لليكلينف كقولنه
ِ
وهك ُْم َوأ ْي ِد َيك ُْم إِ َىل ا َمل َرافِـ ِ ﴾  ،وكقولنه  افييناح الصنالة
تعاىل﴿ :فَاغْ س ُلوا ُو ُج َ
()2

الوضوء وحتريمها اليكبل وحتليلها اليسليم ، والوضوء مركب فال مانع من جرينان
()3

قاعدة اليجاوز فيه).
الثاين :أنّه لو سلمنا ّ
أن الطهارة هي الشنرط فالوضوء حمصنل رشعني ال حمصنل
عقيل كالذبح والقيلّ ،
فإن الذبح حمصنل عقنيل للقينل ،ال أن يكنون حمصن ً
ال رشعين ًا،
واملاصل الرشعي ميعل لألمر ،قا ( :عىل تقدير تسليم كون الطهارة هي املأمور بنه
وأن الوضوء مقدمة هلا  ...هذا ب الف املقام ّ
ّ
فإن الوضنوء منن املقندمات الشننرعية
حلصو الطهارة؛ إذ الشارع جعله مقدمة هلا وأمر به وبعد تعلن المنر الشننرعي بنه
وكونه مركب ًا ال مانع من جريان قاعدة اليجاوز فيه).
ومناقشة أ ل اليقريب تقييض ذكر القوا ع باب الطهارات الثالثة:
قيل إ ّّنا من قبيل ميعلقات ال،كام ،فهي ميعل احلكم الوجويب الضنمني ،كنام
ذهب إليه املاق النائيني.

( )1مصباح ال و .347-346 :2
( )2سورة املائدة اآلية.6 :
( )3الكاع .69 :3
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وقيل إ ّّنا من قبيل موضوعات ال،كام ،يعنني إذا توضنأت منث ً
ال حتصنل لنك

الطهارة ،وال ةلينل عنىل ّ
أن قاعندة اليجناوز إنّنام جتنري ع ميعلقنات ال،كنام ةون
موضوعات ال،كام.
والكربس الكلية هي أنّه إذا شنككت ع يشء وةخلنت ع غنل فشنكك لنيس
بيشء أو قوله كل يشء شككت فيه مما قد جاوزته وةخلت ع غنل فشنكك لنيس
بيشء ،وليس فيه ما يد عىل عدم جريان قاعدة اليجاوز ع غل ميعلقات ال،كام.
نعم ،ال بدّ وأن يرتتب عىل ما يشك فيه أثر رشعي إ ّما بناو تعلن احلكنم ،كنأن
كان هنا واجب وأراة إتيانه ،وال يعلم ّ
أن املأمور به هل ينطب عىل املأ ي به أو ال ،فنإذا
قيل :إذا شككت ع اجإخال بجزء وقد ةخلت ع غل فشكك ليس بيشء ،معننا ّ
أن
املأمور به منطب عىل املأ ي به.
ياصنل
وأ ّما إذا كان من قبينل موضنوعات ال،كنام ،كنام إذا أتن بالوضنوء ل ّ
ّ
وشك ع اجإخال بجزء فيقنا
الطهارة وير ّتب آثارها من الدخو ع الصالة وغل ،
له إذا شككت ع يشء وةخلت ع غل فشكك ليس بيشء.
وخال ة الكالم :أنّه كام يمكن للشارع املقدس أن يعبدنا بيطبي املأمور بنه عنىل
املأ ي به ع ميعلقات ال،كام ،كذلك يمكن له أن يعبندنا برتتنب الثنر الشننرعي ع
املوضوعات ،فاخيصاص جريان القاعدة بام إذا كان من قبينل ميعلقنات ال،كنام ال
أساس له ،مضاف ًا إىل أنّه ال يسيفاة من كلامت الشيخ ذلك أ ً
ال .
وعىل فرض اخيصاص القاعدة ع ميعلقنات ال،كنام املولوينة فنيمكن القنو
بجرياّنا عىل مسلك املشهور، ،يث اليزم مجاعة باسياباب غسل اجلنابة واسنياباب
الوضوء ع نفسه ،وكذلك ع الييمم.
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ِ
وأ ّما اجلواب الو فهو ضعيف؛ ّ
ـوهك ُْم﴾ اىل
لن قولنه تعناىل﴿ :فَاغْ سـ ُلوا ُو ُج َ
أمر إرشاةي حلصو الطهارة ،ال أنه أمر نفيس ،ي يعاقب عىل ترك الوضوء أو
آخ ر ٌ
ِ
ـن ُي ِريـدُ
الغسل أو الييمم ،ويشل إىل ذلك قوله تعناىل ع ذينل اآلينة املباركنةَ ﴿ :و َلك ْ
لِ ُي َط جه َرك ُْم﴾.
مضاف ًا إىل ّ
بأّنا ميعلقنة للاكنم،
أن الطهارة إن لو،ىت ع نفسها فيمكن القو ّ
وأ ّما إن لو،ىت بام ّأّنا رشط للصالة فال تكون ميعلقة للاكم؛ وذلك ّ
لن الشننرط
(تق ّيد جز ٌء وقيد خارجي) ،ولذا اسيشنكل ع عباةينة الطهنارات النثاليف ،واملاقن
النائيني هو فقط من ذهب إىل ّ
أن المر الضمني ييعدس إىل الشنرط.
فىهر ّ
أن الصالة مرشوطة بالطهنارة ،ال بالغسنليني واملسنايني أو بغسنل مجينع
البدن.
وأ ّما الرواية افييا،ها الوضوء اىل آخنر اليني اسيشنهد هبنا فلنيس معناهنا ّ
أن
الوضوء جزء للصالة ،بل معناها ّ
أن اجإنسان من أو المنر ،أي منن أو منا يبيندئ
بالوضوء ينبغي أن يكون ميوجه ًا وخاضع ًا ،كام ع الروايات الُخر.
وأ ّما اجلواب الثاين وهو ّ
أن املاصل بام أنّه حمصل رشعي ميعل لألمر ،فـأولا ال
ناياج ع جريان القاعدة فيه كونه ميعلق ًا لألمر ،وثاني اا يىهر من كالمه أنّه يريد بذلك
توجه المر الضمني النفيس ،واحلا ّ
أن المر الضمني النفسنني قطعن ًا غنل ميوجنه،
والوامر الُخر ن أيض ًا ن ال ةخل هلا ع جريان القاعدة وعدم جرياّنا.
فياصل مما ذكرنا ّ
أن إحلاق الغسل والييمم بالوضوء لعدم جريان قاعدة اليجاوز
حمل إشكا  ،فإن مت ّت اجإطالقات كام بنينا عليه جتري قاعدة اليجناوز ع الغسنل بننا ًء
عىل لزوم الرتتيب فيه وع الييمم أيض ًا.
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املورد الثالث :الركعتان األوليان أو خصوص الركوع والسجدتني أو السجدة الواحدة
ّ
إن من املوارة اليي قيل بعدم جريان قاعدة اليجاوز فيها هو ما ذهب إلينه مجاعنة

من القدماء من عدم جرينان قاعندة اليجناوز ع النركعيني الولينني أو ع خصنوص
الركوع والسجدتني ،بل و،ي ع السجدة الوا،دة.
فقد ذهب مجاعة إىل عدم اجلريان ع الركعيني الوليني ،سواء كان ركن ًا أم م يكن.
وذهب ابن محزة ع الوسيلة إىل عدم اجلرينان ع الركنوع وع السنجوة ،ين ع
السجدة الوا،دة.
وذكر العالمة ع اليذكرة أنّه ال جتري ع الركن.
وامليأخرون ذهبوا إىل جريان القاعدة بال فرق بني الركعيني الوليني وغلاا ،كام
ال فرق ع الركوع وغل .
ومنشأ القو بعدم جريان القاعدة ع الوليني الروايات الدالة عىل بطالن الصالة
بالشك ع الوليني ،وهم بني من أخذ باجإطالق فقا سوا ٌء كان الشنك ع النركن أم
ّ
ّ
والشنك إذا كنان ع الركنوع
بأن ركن الركعة الركوع والسنجدة،
غل  ،وبني من قا
ّ
ّ
الشنك
بنأن
والسجدة ع الركعيني الوليني يوجب بطنالن الصنالة ،وبنني منن قنا
يوجب البطالن فيام إذا كان ع الركوع والسجدتني.
وقد نسب العالمنة ع الينذكرة إىل الشني ني ن أي املفيند والطنويس ن ّ
أن مطلن
الشك فيهام موجب للبطالن ،والعالمة نفسه اخيار أنّه إذا ّ
شك ع ركن منن الركنان
ع الوليني فهذا يوجب البطالن ،وما إىل ّ
أن النركن ع الركعنة الثالثنة منن املغنرب
ملا بالوليني.
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ّ
والكالم فع ً
الشنك ع
ال فيام ذهب إلينه الشني ان ،فقند ،كنام بنالبطالن ملطلن
ّ
ّ
الشنك
الشك بعد اليجاوز أم كان
الوليني ،أي عدم جريان قاعدة اليجاوز سوا ٌء كان
ع املال.
وكالمهم هذا مسيند إىل روايات تد عىل ّ
ّ
الشك ع الوليني موجب للبطالن،
أن
وهي عدة من الروايات ،ونان نذكر بعضها مما ييناسب مع هذا املسلك.
منها :ما عن احلسني بن سعيد عن النضنر عن موس بن بكر قا  :سأله الفضنيل
عن السهو فقا  :إذا شككت ع الوليني فأعد. 
()1

ومنها :ما عن فضالة عن محاة عن الفضل بن عبد امللك قا  :قا ل :إذا م حتفظ
الركعيني الوليني فأعد التك. 
()2

ومنها :ما عن الوشاء قا قا ل أبو احلسن الرضنا  :اجإعناةة ع النركعيني
الُوليني والسهو ع الركعيني الخلتني. 
()3

ومنها :اياة زرارة عن أيب جعفر  قا  :عشنر ركعات ركعيان من الىهر
وركعيان من العرص وركعيا الصبح وركعيا املغرب وركعينا العشناء اآلخنرة ال جينوز
الوهم فيهن ،ومن وهم ع يشء منهن اسيقبل الصالة اسيقباالً. 
()4

ومثلها :عن العال عن أيب عبد اا  قا سأليه عنن الرجنل يشنك ع الفجنر
قا  :يعيد. 
()1

( )1هتذيب ال،كام .176 :2
( )2هتذيب ال،كام .177 :2
( )3هتذيب ال،كام .177 :2
( )4الكاع .273 :3
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وتقريب هذا القو  :أ ّن هذ الرواينات مطلقنة منن جهنة كنون الشنك ع عندة

الركعات أو ع الجزاء ،وهذ الروايات ناظرة إىل قاعدتني:
إحدامها :قاعدة البناء عىل الكثر ،فإنّه لو م تكن هذ الروايات لقلنا بالبنناء عنىل
الكثر ،ي إذا كان الشك ع الوليني.
ثانيتهام :قاعدة اليجاوز ،فإنّه لو م تكن هذ الروايات لقلنا بجريان القاعدة عنند
الشك بعد جتاوز املال أو بلزوم اجإتينان إذا م ييجناوز املانل ،فيوجنب إلغاءانا ع
الوليني وتكون ،اكمة عليهام.
ويرة عىل هذا اليقريب إيراةات:
اإليراد األول :أ ّن هذا مبين عىل أن تكون الروايات ع مقام البيان جإلغناء قاعندة
اليجاوز ع الوليني ،كام ّأّنا ع مقام البيان جإلغاء قاعدة البناء عىل الكثر.
ّ
الشك ع عدة الركعيني ال بدّ وأن تكون نناظرة
وبعبارة ُأخرس :كام ّأّنا ناظرة إىل
إىل الشك ع الجزاء ،وال شك ع ّأّنا مطلقة وع مقام البيان من اجلهة الوىل ،إال أنّنا
نشك ع كوّنا ع مقام البيان من اجلهة الثانية .وقد ذكرنا ع مباث اجإطالق واليقييند
أنّه إذا كان الكالم مطلق ًا من جهة ومشكوك ًا من جهة ُأخرس فال يمكن الخذ بإطالقه
من اجلهيني.
ّ
نعم ،إذا شككنا ع أنّه هل كان ع مقام البيان أ ً
بأن ال نل أنّنه
ال أو ال ،نقو
ع مقام البيان ال ع مقام اجإمجا .
ويؤكد اجإطالق من اجلهة الُوىل ن أي ّ
أن الروايات مطلقة وع مقنام البينان منن
اجلهة الوىل وهي الشك ع عدة الركعات ن بعض الرواينات ،وهني الرواينات اليني
( )1هتذيب ال،كام .180 :2

القواعد الفقهية ................................................

75

رصح فيها بذلك ،مثل موثقة سامعة :قا  :قا إذا سه الرجل ع الركعيني الُوليني
ّ
من الىهر والعرص والعيمة وم يدر أوا،دة ىل أم ثنيني فعليه أن يعيد الصالةهكنذا
ع الكاع  ،وع اليهذيب واالسيبصار  :فلم يدر بد وم يدر.
()1

()2

فعىل نس ة الكاع يكون للرشط قيدان:
الو  :أن يكون السهو ع الركعيني الوليني.
الثاين :أن يكون ع عدة الركعات ،وم يدر أوا،دة ىل أم ثنيني.
وبمفهومه يد ّ عىل عدم وجوب اجإعاةة إذا م يكن السهو ع عدة الركعات.
فنإن منا يسنيفاة منن كينب الةب ّ
وأما عىل نس ة اليهنذيب ّ
أن الفناء للعطنف
والرتتيب ،وترتيبه قد يكون معنوي ًا مثل (قام زيد فعمنرو) ،وقند يكنون ذكرين ًا وهنو
عطف مفصل عىل جممل ،وع املقام من قبيل عطف املفصل عىل املجمل.
مضنناف ًا إىل أ ّن الىنناهر مننن الشننك ع الوليننني هننو الشن ّ
نك ع الننركعيني ،ال ع
أجزائهام ،ال سيام إذا كانت الجزاء غل مقومة.
اإليراد الثاين :أنّه عىل فرض وجوة اجإطالق من اجلهة الثانية أيضن ًا ،وموضنوعه
هو الشك ع الُوليني ،أي نفرض ّ
أن اجإمام  كان بصندة البينان منن هنذ اجلهنة
وقا  :إذا شككت ع الُوليني فأعند ،ال يبقن هلنذ الرواينات موضنوع منع وجنوة
اياة زرارة وأشنباهها؛ ّ
لن قولنه  :إذا شنككت ع يشء وةخلنت ع غنل
فشكك ليس بشنيء يوجب أن ال يكون الشك ع الجزاء شنك ًا ،يعنني أن وجنوة

( )1الكاع .350 :3
( )2االسيبصار .364 :1

76

 ................................................القواعد الفقهية

كالعدم ،وعليه تكون الصاياة ،اكم ًة عىل هذ الروايات؛ إذ الصاياة توجب نفي
موضوع هذ الروايات ،ال أن يكون المر بالعكس.
اإليراد الثالثّ :
أن اياة زرارة املفصلة رجل شك ع الذان وهو ع اجإقامة
اىل آخر إن م تكن ظاهرة ع االخيصاص بالركعة الُوىل فال أقل من ّ
أن القدر املينيقن
منها هو الركعة الُوىل بلااظ الرتتيب ع الذكر ،وليست قابل ًة للامل عىل النركعيني
الخلتني.
وهكذا الروايات الُخر الوارةة ع موارة خا ة مثل قوله  ع رواية محاة بن
عثامن ،قا  :قلت ليب عبد اا  :أشك وأنا ساجد فال أةري أركعت أم ال ،فقنا :
قد ركعت امضه. 
()1

ورواية عبد الرمحن بن أيب عبد اا قا  :قلت ليب عبد اا  رجنل أهنوس إىل
السجوة فلم يدر أركع أم م يركع ،قا  :قد ركع. 
()2

ورواية حممد بن مسلم عن أ،داا سأليه عن رجنل شنك بعند منا سنجد أنّنه م
يركع ،قا  :يميض ع الته. 
()3

وهكذا ع الروايات الوارةة ع ّ
ّ
الشك إذا كان ع املال يركع مث ً
ال أو يسجد.
أن
وهذ الروايات روايات اسيفيائية ،ونان قد ذكرنا مرار ًا ّ
أن الروايات تنقسنم ع
مر،لة اليفهيم واليفهم إىل قسمني:

( )1هتذيب ال،كام .151 :2
( )2هتذيب ال،كام .151 :2
( )3هتذيب ال،كام .151 :2
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األوىل :مر،لة اليعليم واليعلم للكربيات الكلية ،ونعرب عنها بالروايات اليعليمية
علينا إلقاء ال و وعليكم اليفريع.
الثانية :مر،لة االسيفياء والفيوس ،والراوي إنّام يسأ عن مورة ابيالئه.
وليس املراة من الفيوس هو املصطلح ،بل املراة منه ّ
عام ابييل بنه،
أن السائل يسأ ّ
ثم يأمر
واجإمام  جييبه ،نىل من يراجع الطبيب ويذكر ،االته والطبيب يفاصه َّ
بأوامر وينها عن بعض الُمور ،أي :أ ّن الطبيب يطب عليه كنربس منن الكربينات ع
ذهنه ويعطيه و ف ًة عىل طب تلك الكربس ،وليس بصدة بيان نوع مرضه ،بل ع مقام
إرشنناة والخننذ بينند وإيصنناله إىل سننا،ل النجنناة ،وع هننذ املر،لننة كثننل مننن
اخلصو يات اليي يذكرها السائل غل ةخيلة ع احلكم.
وبني املر،ليني فروق ميعدةة:
منهاّ :
أن ع اليعليميات محل املطل عىل املقيد املنفصل ومحل العنام عنىل اخلناص
املنفصل ليس فيه اسيغراب؛ إذ ّ
إن بناء اليعليم عىل اليدرج ،فمث ً
ال نان نقو باجينة
ثم نذكر اخلصو يات والشنرائط ،وهذا طبعن ًا حييناج
قاعد ي الفراغ واليجاوز أوالًَّ ،
إىل مدة لبيان مجيع الرشائط واخلصو يات ،وال يلزم أن تبني مجينع اخلصو نيات ع
جملس وا،د.
وأ ّما ع االسيفياء ،فاالعيامة عىل القرينة املنفصلة خالف الذوق العنرع ،فإنّنه إذا
كان هناك ةوا ٌء ال بدّ وأن يرشب مع ةواء آخر وم يذكر الطبيب ذلك كان عمله هذا مما
ال يرىض به العقالء.
وهذ الروايات الوارةة ع املوارة اخلا ة بام ّأّنا من الفييا ال يمكنن اخيصا نها
بالركعيني الخلتني.
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وخال ة هذا اجإيراة ّ
أن اجلمع بني الروايات بامل هذ املطلقات عىل الركعيني

الخلتني ع غاية الضعف ،وال يمكن االليزام به.
أن أ،ند ًا منن الفقهناء م يقنل ّ
اإليراد الرابعّ :
بنأن نسنيان القنراءة منث ً
ال موجنب
ّ
بأن اجإنسان إذا م يأت
للبطالن ،والروايات ةا ّلة عىل عدم البطالن  ،وال يمكن القو
هبا نسيان ًا تكون الته اياة ،وأ ّما إذا شك ع اجإتيان وعدم اجإتيان الته باطلة.
اإليراد اخلامَّ :
أن الروايات اليي تد عىل بطالن الصالة ،مثنل قولنه :إذا
بأّنا مطلقة من كليا اجلهيني ،فالزم ذلك عدم جريان
شككت ع الفجر فأعد ،إن قلنا ّ
ّ
الشك ع الجزاء
فإّنا كام تشمل عدة الركعات تشمل ما إذا كان
قاعدة الفراغ أيض ًاّ ،
بال فرق بني اليجاوز وبني الفراغ ،واحلا أنّه م يقل بذلك أ،دٌ .
فىهر ّ
أن االليزام بام نسب إىل الشي ني ع غاية اجإشكا .
وأ ّما ما ذهب إليه العالمة وقوا ع اليذكرة ،وهو ّ
أن الشك إذا كان فيام هو مقنوم
ّ
الشك فيها شك ًا ع الركعة.
للركعة ع الركعيني الُوليني يكون موجب ًا للبطالن ويكون
توضيح ذلك :أ ّن الركعة هلا مقوم وهو الركوع والسجوة ع اجلملة ،وهلنا أجنزا ٌء
يصدق عليها الركعة ،لكن بناو الال برشطية ع الصدق ،يعني عندمها لعنارض غنل
مانع من حتق الركعة كالقراءة ،فالشك ع اجإخال بالجزاء ليس مانعن ًا منن القطنع
بياق الركعة؛ إذ من املمكن أن حيصل له القطع بنسيان القراءة ،ومع ذلك هو قناطع
بياق الركعة؛ ّ
ّ
الشنك ع
لن الركعة ميقومنة بنالركوع والسنجوة ع اجلملنة .وأ ّمنا
املقومات فهو ّ
شك ع حتق الركعة ع احلقيقة ،فالشك فيهنا بمقيضنن الرواينات ع
الُوليني يكون موجب ًا للبطالن ،وعليه ال بدّ من محنل الرواينات الدالنة عنىل جرينان
قاعدة اليجاوز بالركعيني الخلتني.
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ويرة عىل هذا القو عدة من اجإيراةات اليي أورةناها عىل مسلك الشي ني مثنل
ّ
أن اياة زرارة غل قابلة للامنل عنىل النركعيني الخلتنني ،وهكنذا الرواينات
الوارةة ع مقام االسيفياء عن الشك ع الركوع وقد سجد.
ويرة عليه أ ّنه بنا ًء عىل ذلك ال بدّ وأن نجري قانون البناء عىل الكثر فيام إذا ّ
شك
ع الركوع أو السنجوة ع النركعيني الخلتنني؛ ّ
لن الشنك ع الركنوع أو السنجوة
ّ
الشك ع حتق الركعة ،واحلا أنّه م يقل به أ،دٌ .
،قيقيه
والروايات كام قلنا ناظرة إىل جهة وا،دة ،وهي ّ
أن قنانون البنناء عنىل الكثنر ال
جيري ع الركعيني الوليني ،وليست ناظرة إىل جريان قاعدة اليجاوز وعدم جرياّنا.
هذا متام الكالم ع اجلهة اخلامسة.
اجلهة السادسة :يف اعتبار الدخول يف الغري وعدمه
هل يعيرب ع قاعد ي الفراغ واليجاوز الدخو ع الغل أو ال؟
وهنا ال بدّ أن نذكر متهيد ًا:
،ا له :أ ّن الدخو ع الغل حييمل بدو ًا أن يراة منه أ،د معان ثالثة:
املعنى األول :أن يكون غل مشغو بالعمل الذي شك فيه ،لكنه ع ،النة تكنون
اسيمرار ًا للاالة السابقة بناو ال حيياج إىل إراةة جديدة جإ،داثها ،كام إذا كنان قاعند ًا
للوضوء ويشك ع بعض أجزاء الوضوء وهو قاعد ،ويرس نفسه أنّه اآلن غل مشغو
بالوضوء ،فهذا القعوة اسيمرار للقعوة الو  ،وغنل حميناج إىل إراةة جديندةّ ،إال ّ
أن
الو كان قعوة ًا ع ،ا الوضوء واآلن قعوة ع غل ،ا الوضوء.
املعنى الثاين :أن يكون ةاخ ً
ال ع الغل الذي حيياج إىل إعنام إراةة جديندة ،كنأن
توضأ قاعد ًا واآلن يرس نفسه مشغوالً بعمل آخر.
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املعنى الثالث :أن يكون ةاخ ً
ال ع الغل الذي يرتتب عىل املشكوك فيه ،كأن شنك

ع الوضوء وهو يصيل.
والكالم ع املعيرب من هذ املعاين الثالثنة ع قاعند ي اليجناوز والفنراغ باسنب
طبعهام وباكم الروايات.
أ ّما قاعدة اليجاوز فباسب ما ذكر من ّأّنا عبارة عن الشك ع اليشء بعند ميضن
حمله ،فطبعها يقييض أن يعيرب فيها الندخو ع الغنل بناملعن الثالنث؛ إذ اليجناوز ال
يصدق ّإال مع الدخو ع الغل املرتتب.
وأ ّما قاعدة الفراغ فطبعها يقييض الدخو ع الغل وإن كان باملعن الو .
والكالم ع ّ
أمر آخر؟
أن املسيفاة من الروايات هل هو ما ذكرنا أو ٌ
فنقو  :إنّا ذكرنا ع اجلهة الرابعة القوا ع املسألة ن أي ع فهم الكربيات الكلية
ن وقلنا إ ّن للقوم مسالك أربعة:
املسلك األولّ :أّنا ناظرة إىل قاعندة اليجناوز ،وقند قلننا عنىل هنذا املسنلك ّ
إن
اليجاوز باسب الطبع يقيضني الدخو ع الغل املرتتب ،والروايات قند رصح فيهنا
بالدخو ع الغل ،كام ع قوله :وةخلت ع غل . 
املسلك الثاينّ :
أن الروايات ناظرة إىل قاعدة الفراغ ،واليجناوز إنّنام يسنيفاة منن
اليطبي اليعبدي ع أجزاء الصالة ،وعىل هذا املسلك ن أيض ًا ن يعيرب ع موارة اليجاوز
الدخو ع الغل عىل ما رصح به ع الروايات اليطبيقية املشيملة عىل الكربس الكلية.
وأ ّما بالنسبة إىل قاعدة الفراغ فسيأ ي الكالم فيها عند اليعرض للمسلك الرابع.
املسلك الثالثّ :
أن الروايات عىل قسمني:
قسم :يد ّ عىل قاعدة اليجاوز.
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وقسم :يد ّ عىل قاعدة الفراغ.
كثل من العالم.
وهذا ما ذهب إليه مجع ٌ
والكالم ع ّ
أن القسم الذي يد ّ عىل قاعدة الفراغ هل يعيرب فيه الدخو ع الغل
أو ال؟
وبعض أةلة قاعدة الفراغ مطلقة ،مثل قوله  ع موثقة ابن بكل عن حممد بنن
مسلم عن أيب جعفر ّ  
كل ما شككت فيه مما قد مضن فامضه كام هو. 
()1

والروايات الدالة عىل ذلك باجإطالق ع املوارة اخلا ة كثل ٌة ،مثل قولنه  ع
معيربة حممد بن مسلم عن أيب جعفر  قا ّ  :
كل ما شككت فيه بعد ما تفنرغ منن
التك فامض وال تعد. 
()2

ومثل رواية حممد بن مسلم ع الرجل يشك بعد ما ينرصنف منن نالته ،قنا :
فقا  :ال يعيد وال يشء عليه. 
()3

إنّام الكالم ع ّ
أن هذ الروايات هل هلا مقيد أو ال؟ وسنذكر فيام بعند إن شناء اا
ّ
أن بعض هذ الروايات غل قابلة لليقييد.
واةع بعض ّ
أن رواييني تدالن عىل الدخو ع الغل:
الرواية األوىل :اياة زرارة ن السنابقة ن عنن أيب جعفنر  قنا  :إذا كننت
قاعد ًا عىل وضوء وم تدر أغسلت ذراعيك أم ال فأعد عليهام ،وعىل مجيع ما شنككت
فيه أنّك م تغسله أو متساه مما سم اا ما ةمت ع ،نا الوضنوء ،فنإذا قمنت منن

( )1هتذيب ال،كام .344 :2
( )2وسائل الشيعة .246 :8
( )3االسيبصار .369 :1
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الوضوء وفرغت منه وقد رصت ع ،ا ُأخرس ع الة أو غل نالة فشنككت ع
بعض ما قد سم اا مما أوجب اا تعاىل عليك فيه وضو ٌء فال يشء عليك.
هذا باسب ما هو موجوة ع اليهذيب وأما ع الكناع فقند ورة لفنظ :فقند
()1

()2

رصت بد وقد رصت.
فمن هذ الرواية يسيفاة ّ
أن جمرة الفنراغ منن العمنل غنل كناف جلرينان قاعندة
الفراغ ،بل ال بدّ من الدخو ع الغل؛ وذلك لقوله  :فرغت منه وقند رصت ع
،ا ُأخرس.
ويمكن اجلواب عن هذا االسيدال بوجو :
أن الروايننة وارةة ع مننورة الوضننوء ،ونفننرض ّ
الوجــه األولّ :
أن ع خصننوص
الوضوء الرواية تد ّ عىل ّ
أن جريان قاعدة الفراغ ميوقف عىل الندخو ع الغنل ،وال
يمكن إرساء ،كمه إىل غل الوضوء مع ا،يام أن يكون للوضوء خصو ية.
كام ال جتري قاعدة اليجاوز ع الوضوء ن عىل ما ذهب إليه املشهور ن فمن املمكن
أن يكون للوضوء خصو ية ،فلذا كام ال جتري فيه قاعدة اليجاوز ال جتري فيه قاعندة
الفراغ ّإال بعد الدخو ع الغل.
الوجه الثاين :أ ّن هذ الرواية منقولة عىل ناوين ،فإنّه عىل نس ة اليهنذيب وقند
رصت وع نس ة الكاع فقد رصت ،فإن كان الصايح ما ع نس ة الكاع فال تد ّ
الرواية عىل اليقييد ،بل يكون قوله :فقد رصت تأكيد ًا للفراغ من الوضنوء ،فيكنون

( )1هتذيب ال،كام .100 :1
( )2الكاع .33 :3
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الدخو ع الغل ةخوالً ع الغل باملعن الو الذي هو خارج عن حمل الكنالم ،وال
تد عىل الدخو ع الغل باملعن الثاين والثالث.
نعم ،يمكن االسيدال هبا لليقييد عىل نس ة اليهذيبّ ،
فإن النواو ،الينة وتند
عىل اليقييد ،ولكن بام أنّه ال معني جإ،دس النس يني ،فال يمكن االسيدال هبا ،مضاف ًا
إىل أنّه قيل :إ ّن الكليني أضبط من الشيخ.
ال يقا  :إ ّن ما ذكر مبني عىل أن يكون مجيع نسخ الكاع فقد رصت واحلنا ّ
أن
أن النسخ املوجوةة هكذا ،واملفروض ّ
هذا غل ثابت؛ إذ غاية ما هنا ّ
أن الشيخ يروهينا
عن الكاع هبذ الصورة.
فإنّه يقا ّ :
إن الشيخ كام يىهر من مال،ىة هذ الرواينة وغلهنا منن الرواينات
،ينام يذكر رواية عن مصدرين إذا كان بينهام اخيالف ميني يكيفي بنقنل إ،ندااا ،ال
سيام إذا م يكن االخيالف بنىر موجبن ًا الخنيالف احلكنم ،أي جيمنع بنني السنندين
ويكيفي بذكر مين إ،دااا.
مضاف ًا إىل ّ
أن كيايب جامع ال،اةينث ومنيقن اجلنامن منع ّأّننام ينذكران منوارة
االخيالف م يذكرا ذلك.
فمن هنا نعرف أنّه م يكن بنا ُء الشيخ عىل ضبط االخيالفات ،وعىل هذا فال جما
لليشكيك ّ
بأن نس ة الكاع ن أيض ًا ن كانت وقد رصت.
والنييجة أنّه ال يمكن االسيدال هبا من جهة عدم وضوح مينها ،وأنّه هل وقند
رصت أو فقد رصت.
الوجه الثالث :أ ّن هذ اجلملة اليي يراة االسيشهاة هبا ،ي عنىل نقنل اليهنذيب
تفريع عىل اجلملة الُوىل ،ومعن تفريع مجلة رشطية عىل مجلة رشطية اليرصيح بمفهوم
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اجلملننة الوىل أو بننبعض مصنناةي اجلملننة الوىل ولننيس للجملننة الثانيننة امليفرعننة
اسيقال  ،وعىل هذا فال تكون مجلة رشطية مسيقلة ،ي يمكن الخذ بمفهومها.
فإنّه إن قا املوىل( :إن جاءك زيد فأكرمه ،فنإن م جيئنك وذهنب إىل عمنرو فنال
تكرمه) ،فاجلملة الثانية ترصيح بمفهوم اجلملة الشنرطية الُوىل ،وقوله( :وذهنب إىل
عمرو) ترصيح ببعض مصاةي مفهوم اجلملة الرشطية الُوىل من أجل خصو ية له،
فقوله هذا مساوق لقولكّ ( :
إن جاءك فأكرمنه وإن م جيئنك فنال تكرمنه ،ال سنيام إذا
ذهب إىل عمرو) ،فهذ اجلملة الرشطية الثانية مضاف ًا إىل ّأّننا فاقندة ملفهنوم الشننرط
فاقدة ملفهوم القيد أيض ًا ،وال يمكن القو بوجوب اجإكرام إن م يذهب إىل عمرو ،فإنّا
قلنا ّ
إن عدم وجوب اجإكرام ييأكّد بواسطة ذهابه إىل عمرو ،فال يكون هلا مفهوم.
واملقام من هذا القبيل ،فنإن قولنه  :إذا كننت قاعند ًا عنىل وضنوء وم تندر
أغسلت ذراعيك أم ال فأعد عليهام وعىل مجيع ما شككت فيه أنّك م تغسله أو متسناه
مما سم إليه ،ما ةمت ع ،ا الوضوء.
فيىهننر ّ
أن املوضننوع لوجننوب اجإعنناةة هننو القعننوة عننىل وضننوء الننذي معنننا
االشيغا  ،وقوله  :ما ةمت ع ،ا الوضوء تأكيد له ،وهذ اجلملة هي اجلملة
الرشطية الُوىل وهلا مفهوم وهو (ما م تكن ع الوضوء ال تعين بالشك).
ثم قا  :فإذا قمت من الوضوء وفرغت مننه وقند رصت ع ،نا ُأخنرس
َّ
فشككت فال يشء عليك ،فقوله  :فنإذا قمنت اىل آخنر نىنل قولنه :فنإن م
أن قوله  :وقد رصت نىل( :وذهنب إىل عمنرو)ّ ،
جيئك كام ّ
فنإن قولنه :
وقد رصت ترصيح ببعض مصاةي مفهوم الشنرطية الُوىل ،فال تد عىل اشنرتاط
قاعدة الفراغ بالدخو ع الغل ،وال يكون للجملة الثانينة مفهنوم القيند ،وذلنك ملنا

القواعد الفقهية ................................................

85

ذكرنا من ّ
أن ذكر بعض املصاةي من أجل العناية واخلصو نية ،ال ملنا ذكنر ع مبناين
أن القيد وإن كان ال ل فيه اال،رتازية ّإال ّ
االسينباط من ّ
أن هذا فيام إذا م يكن مورة
الغالب ،وع املقام بام ّ
أن اجإنسان ،ينام يفرغ من الوضوء فهو غالب ًا ما يكنون ع ،النة
ُأخرس ،فلذا ال يد ّ عىل املفهوم.
ومما ذكرنا ظهر ّ
أن مثل هذا القيد سوا ٌء كان وارة ًا مورة الغالب أم ال م يكنن لنه
مفهوم ،وذلك لوضوح ّ
أن احلكم الو ينيفي مع وجوة هذا القيد.
و،ي ع مثل (وذهب إىل عمرو) الذي م يرة منورة الغالنب فإنّنه ال يند ّ عنىل
مفهوم القيد ،وإنام جيء هبذا القيد تأكيد ًا ،ال تأسيس ًا.
الوجه الرابع :أنّه عىل فرض اليسليم ّ
بأن اجلملة الثانية هلا مفهوم أيض ًا فال يمكنن
الخذ به أيض ًا ،وذلك لوقوع املعارضة بني مفهوم الصدر ومفهوم الذيل؛ ّ
لن مفهوم
ّ
بالشك إن م تكن ع ،ا الوضوء سوا ٌء كنت ع ،ا ُأخرس
الصدر هو عدم االعيناء
أم م تكن .ومفهوم الذيل هو االعيناء بالشك إذا م تكن ع ،ا ُأخرس مثنل الصنالة
وغل الصالة ،وإن كنت فارغ ًا من الوضوء ،فيقع اليعارض بينهام.
ال يقا  :إنّه يمكن رفع اليعنارض بيقييند مفهنوم الصندر بمفهنوم النذيلّ ،
وأن
ّ
بالشنك إن فرغنت منن الوضنوء وةخلنت ع ،نا
مفهوم الُوىل هكذا( :ال تعينني
ُأخرس).
فإنّه يقا ّ :
إن اجلملة الرشطية الُوىل مفهومها ليس قاب ً
رصح
ال لليقييد ،فإنّنه قند ّ
بأن الكون عىل الوضوء ةخيل ،أي ّ
ع اجلملة الوىل ّ
ّ
الشنك معينرب منا ةمنت عنىل
أن
الوضوء ،فإنّه إن قلنا إنّه يعيرب الدخو ع الغل ن أيض ًا ن فبام أنّه أخ

فال وجه لنذكر

ما ةمت ع ،ا الوضوء ويكون ذكر لغو ًا ،وكذلك قولنه :إذا كننت قاعند ًا عنىل
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وضوء م يكن املوضوع إذا كنت قاعد ًا ،بل يكون املوضوع (إذا كننت قاعند ًا عنىل
وضوء وم تدخل ع غل ).
والنييجة إذا وقع اليعارض بني املفهنومني فييسناقطان ،وال بندّ منن الرجنوع إىل
اجإطالقات.
فىهر مما ذكرنا ّ
أن اياة زرارة غل الئقة ليقييد املطلقات ،هذا مع قطع النىنر
عن ّ
أن اجإطالقات هل هي قابلة لليقييد أو ال؟
الرواية الثانية :رواية ابن أيب يعفور امليقدمة إذا شككت ع يشء من الوضوء وقد
ةخلت ع غل فشكك ليس بيشء اىل آخر بنا ًء عىل عوة الضمل إىل الوضوء.
أن هنذا كنام تقندم خنالف الىناهر ،مضناف ًا إىل ّ
ويرة علينه ّ
أن الرواينة وراةة ع
الوضوء ويمكن أن يكون للوضوء خصو ية.
فىهر أنّه لو قلنا ّ
بأن أةلة الفراغ هي غنل أةلنة اليجناوز فنال ةلينل عنىل اعيبنار
الدخو ع الغل ع قاعدة الفراغ.
أن الةلة تشمل القاعندتني ّ
املسلك الرابع :وكل الكالم يقع فيه ،وهو ّ
وأن مثنل
قوله  :إذا خرجت من يشء وةخلت ع غل  اىل آخر يشمل ما إذا كان اخلروج
خروج ًا عن اليشء بالفراغ منه وما إذا كان اخلروج خروج ًا عن حمله.
وهذا ما ذهب إليه املاق ال فهاين وهو امل يار.
وكذلك يقع الكالم ع املسلك الثاين الذي ذهنب إلينه املاقن الننائيني منن ّ
أن
الروايات كلها ناظرة إىل قاعدة الفراغ.
فعىل هذين املسلكني يقع الكالم ع اعيبار الدخو ع الغل وأ ّنه هل يمكن تقييد
اجإطالقات أو ال؟
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وقد ذهب املاققان النائيني وال فهاين إىل االليزام باليقييد ،وأنّه ال بدّ من تقييد
مثل قوله  :كل ما شككت فيه مما قد مضن  اىل آخر بصاياة زرارة و اياة
إسامعيل بن جابر.
ّ
بأن مقيىض قانون محل املطل عىل املقيد اشرتاط الدخو ع الغل ،ين
ربام يقا
ع قاعدة الفراغ ،ومن الواضح ّ
أن الدخو ع الغل إذا كنان معينرب ًا فهنو الندخو ع
الغل باملعن الثاين أو الثالث ،وأ ّما املعن الو فهو غل معيرب جزم ًا؛ ّ
لن مرجعنه ع
احلقيقة إىل الفراغ من العمل ،وإن كان ظاهر عبارة الشيخ كفاية الدخو ع الغل ،ي
باملعن الو ، ،يث قا ع الفرائد( :والقوس اعيبار الدخو ع الغل وعندم كفاينة
جمرة الفراغّ ،إال أنه قد يكون الفراغ عن اليشء مالزم ًا للدخو ع غل كام لو فرغ عن
الصالة والوضوء ّ
فإن ،الة عدم االشيغا هبام تعد مغايرة حلاهلام وإن م يشيغل بفعنل
وجوةي فهو ةخو ع الغل بالنسبة إليهام) .
()1

ولعل الصدوق ن أيض ًا ن فهم هذا املعن من الروايات ،يث ذكر ع كياب اهلداية
عند نقله لرواية نق ً
ال باملعن ( :وةخلت ع ،الة ُأخرس).
ثم إنّه عىل مسلك املاق النائيني فقد ذهب إىل محنل املطلن عنىل املقيند .وأ ّمنا
ّ
بأن القيد وارة مورة الغالب ،أو تأويل (الغل) باملعن الذي ذكر الشنيخ فهنو
القو
خالف املوازين.
وأ ّما عىل املسلك الرابع ،فالكالم ع أ ّنه هل الروايات اليي ينراة االسنيدال هبنا
عىل اليقييد يسيىهر منها املقيدية أو ال؟

( )1فرائد ال و .334 :3
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توضيح ذلك :بام ّ
أن قوله  :إذا خرجت من يشء عىل هذا املسلك كناية عن

إلغاء الشك فيام مىض من العمل ،إما بمضني نفسه أو بمضني حمله ،و،ينئنذ فيكنون
كلمة (الدخو ع الغل) باملعن الثاين والثالث ذكر مسيدرك ًا ،فلو أريد املعن الو
كام ذكر الشيخ فيكون جمرة ذكر لالزم املعن تأكيد ًا ،وأما ،يث أريد أن يكنون قيند ًا
فهذ القيدية ليس هلا معن حمصل؛ وذلك ّ
لن املفروض أنه بالنسبة إىل أ،ند الشنقني
الذي هو قاعدة اليجاوز عن املال فإنه ،يث يقا أوالً (خرجت من يشء) فاخلروج
عن املال يكون مقوم ًا له؛ وذلك ميوقف عىل الدخو ع الغل ،فلو قيل (ةخلنت ع
غل ) هبذا اللااظ ،فإنه له جهة اليأكيد واليبيني؛ إذ يراة الغل املرتتب ،وهنو منندم
فيه.
وأ ّما بالنسبة إىل قاعدة الفراغ فلو ثبت الدخو ع الغل إنّام يكون تقييند ًا ،أي ّ
أن
املاهية الُوىل ليست بيامم املوضوع ،بل ال بدّ من ضم الدخو إىل الغل ،فبام ّ
أن قولنه:
خرجت من يشء جامع بني ما يقبل اليقييد اال طال،ي وبني منا ال يقبنل اليقييند
اال طال،ي ،فال يناسب محله عىل القيدية.
وكذلك ع رواية إسامعيل بن جعفر.
وعىل فرض معقولية اليقييد ن كام ذهب إليه املاق ال فهاين بدعوس ّ
أن اجلامع
مطل ن ال يكون عقالئي ًا ،أي ّ
أن ع مثل هذا املورة العقالء ال حيملون عىل اليقييد.
وعىل هذا فهاتان الرواييان ال تقبالن اليقييد ع نفسهام ،ومع قطع النىر عن سائر
الروايات ،ومع غض النىر عن ذلك ومعقولية اليقييد وعقالئييه ،فهل ينطبن قنانون
محل املطل عىل املقيد ع املقام أو ال؟
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ذهب املاققان النائيني وال فهاين إىل محل املطل عىل املقيد ع املقام وأنّه يعينرب
ع قاعدة الفراغ الدخو ع الغل باملعن الثاين والثالث.
وال بدّ من فان

الرواينات ّأوالً لننرس ّأّننا قابلنة لليقييند أو ال؟ فنقنو ّ :
إن

الروايات اليي هي غل مقيدة بالدخو ع الغل عىل طوائف ثالثة:
الطائفة األوىل :ما تكون من قبيل اليعليميات ،ومن هذا القبيل معيربة حممند بنن
مسلم ّ 
كل ما شككت فيه مما قد مىض فامضه كام هو ،وقد ذكرنا سابق ًا ّ
أن اليعليميات
نوعها قابل لليقييد باملنفصل ،وذلك ّ
لن ع اليعليميات بناء اليعلنيم عنىل اليندرج ع
البيان ،وال يذكر متام القيوة وشؤون املطلب ع جملس وا،د ،ولو كان ةليل يد عنىل
اليقييد لقلنا بيقييد هذ املطلقات وم يكن مانع من محل املطل عىل املقيد.
الطائفة الثانية :ما هي ظاهرة ع اجإفياء ،ال اليعليم ،مثل اياة حممد بن مسلم:
قا  :قلت ليب عبد اا  :رجل شك ع الوضوء بعد ما فنرغ منن الصنالة ،قنا :
يميض عىل الته وال يعيد. 
()1

ومثل ايايه الُخرس :عن أيب عبد اا  ع الرجل يشك بعد منا ينرصنف
من الته قا  :فقا  :ال يعيد وال يشء عليه. 
()2

ومثل رواية عيل بن جعفر عن أخيه موس  قا  :سأليه عن رجل يكون عىل
وضوء ،شك عىل وضوء هو أم ال؟ قا  :إذا ذكر وهنو ع نالته انرصنف وتوضنأ
وأعاةها ،وإن ذكر وقد فرغ من الته أجزأ ذلك. 
()3

( )1هتذيب ال،كام .101 :1
( )2هتذيب ال،كام .348 :2
( )3قرب السناة.177 :
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وأمثا ذلك مما لسانه لسان االسيفياء والفييا ،وقد ذكرنا سابق ًا ّ
أن الغاء قيند منن

القيوة ع الفييا يعد كيامن ًا فيام إذا م يكن القيد واضا ًا ،والكيامن حيياج إىل مصاح.
وهذ الطائفة غل قابلة لليقييد باملقيد املنفصل ،أي :أ ّن محل املطل عىل املقيند ع
هذ الطائفة م يكن عىل املوازين.
الطائفة الثالثة :وهي الروايات اليي هلا تقريب ارتكازي منع قاعندة الفنراغ ،وال
تيناسب مع اعيبار الدخو ع الغل ،وهي رواييان:
إحدامها :موثقة بكل بن أعني قا  :قلت له :الرجل يشك بعد ما ييوضأ قا  :هو
،ني ييوضأ أذكر من ،ني يشك ومن الواضح ّ
أن الدخو ع الغنل ال ييناسنب منع
اليعليل واليقريب االرتكازي.
ثانيتهام :ما روا الصدوق عن حممد بن مسنلم ن وال بندّ منن الينذكل ّ
بنأن سنند
الصدوق إىل حممد بن مسلم ضعيف ن عن أيب عبد اا  أنّه قا  :إن ّ
شك الرجنل
أتنم م
بعد ما ىل فلم يدر أثالث ًا ىل أم أربع ًا ،وكان يقينه ،ني انرصف أنّه كنان قند ّ
يعد الصالة وكان ،ني انرصف أقرب إىل احل منه بعد ذلك. 
()1

فعىل هذ الرواية ن أيض ًا ن املعينار هنو االنصننراف (،نني انصننرف) ،وهنذا ال
ييالئم مع الدخو ع الغل.
وهذ الرواية الثانية قد رواها ا،ب الرسائر عن نواةر حممد بن عيل بن حمبوب
هبذا السند :يعقوب بن يزيد عن ابن أيب عمل عن حممد بن مسلم عن أيب عبد اا 
ناو ّ ،إال أ ّنه قا  :أقرب منه للافظ بعد ذلك. 
()2

( )1من ال حيرض الفقيه .352 :1
( )2مسيطرفات الرسائر.207 :
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وروايات الرسائر وإن نوقش فيها ،إال أنّه ال يمكن املناقشة فيام يرويه عن كيناب
نواةر حممد بن عيل بن حمبوب؛ إذ هو يذكر ّ
أن ما يرويه عنن ذلنك الكيناب كنان عنن
نس ة ب ط جد ، ،يث قا ( :وهذا الكياب كان ب نط شني نا أيب جعفنر الطنويس
رمحه اا) .
()1

أن ابن طاووس قد ذكر ع موارة ميعدةة ّ
ويؤيد كالمه ّ
أن كياب نواةر حممند بنن
عيل بن حمبوب كان ب ط الشيخ ،وأنا أنقله عن خطه.
ولكن ما ذكر ع هذا السند من ّ
أن الراوي عن حممد بن مسلم هو ابنن أيب عمنل
حمل تأ ّمل؛ وذلك ل ّن ابن أيب عمل من الطبقة الساةسة وحممد بن مسنلم منن الطبقنة
الرابعة ،وباسب العاةة كان ع البني واسطة ،وال يمكن نقله عنه ،فلو كانت الواسطة
وا،دة فيمكن تصاياه ّ
بأن مشايخ ابن أيب عمل ثقاة ،وأ ّما إذا ا،يملنا تعدة الواسطة
املاذوفة فال يمكن تصاياه هبذا الطري .
أمنر ال
وهذ الطائفة والطائفة الثانية ال تالئم اليقييد ،ومحل املطلن عنىل املقيند ٌ
يمكن االليزام به عىل ما سلكنا ع باث املطل واملقيد.
فىهر مما ذكرنا أنّه يعيرب ع قاعدة اليجاوز الدخو ع الغل املرتتب.
وأ ّما ع قاعدة الفراغ فال يعيرب الدخو ع الغل سوا ٌء كان مرتتب ًا أم م يكن.
نعم يعيرب الدخو ع ما هو الزم الفراغ؛ وذلك ال من أجنل اعيبنار الندخو ع
الغل ،بل من أجل أنّه الزم الفراغ.
اجلهة السابعة :يف حتديد حدود الغري

( )1مسيطرفات الرسائر.181 :
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ظهر من املبا،ث السابقة ّ
أن جريان قاعدة اليجاوز ميوقف عىل الدخو ع الغل

إ ّما من جهة الروايات أو من جهة اقيضناء نفنس عننوان اليجناوز واملضننيّ ،إال أننه
اخيلف ع حتديد ،دوة الغل ،ونييج ًة لذلك اخيلفوا ع الصغريات.
والباث يقع ع مقامني:
املقام األول :يف ما يستفاد من العمومات
والقوا فيه أربعة:
القــول األول :مننا عننن بعننض القنندماء مننن الفقهنناء ن كننام ع مفينناح الكرامننة
واملسيمسك وغلاا ن من اخيصاص الغل بنالركن ،أي أنّنه إذا شنك ع يشء إننام ال
يعيد بالشك ويكون مشموالً لقاعدة اليجاوز فيام إذا ةخل ع الركن الذي بعند  ،وإذا
محل الركن عىل معنا املصطلح ن كام يقيضيه ظناهر العبنارة ن وهنو منا يكنون زياةتنه
ونقصه خ ً
ال سوا ٌء كان عن سهو أم عمد ،فعىل هذا يكون حمنل الشنك وحمنل السنهو
حمدوة ًا باد وا،دّ ،
فإن حمل السهو باق ما ةام م يندخل ع النركن؛ لنّنه إذا ةخنل ع
الركن م يكن تدارك املنسني ممكن ًا للزوم زياةة الركن ولو سهو ًا ،وقد ُجعل ذلك هنو
ّ
الشك أيض ًا.
املعيار ع
وإراةة هذا املعن من الركن مسيبعدٌ ؛ ّ
لن هذا البعض قند اليفنت إىل الرواينات
والكربيات اليي هي مشيملة عىل بعض الصغريات مس ّل ًام ،مثل( :رجل ش ّك ع الذان
وهو ع اجإقامة ،قا  :يميض )اىل آخر  ،وغلها.
ويمكن تأويل الركن ّ
بأن املراة منه عبارة عن عمل يكون الدخو فيه مانعن ًا منن
اليدارك ّإال باالسيئنافّ ،
فإن الندخو ع اجإقامنة منث ً
ال منانع عنن تندارك الذان ّإال
كرب ،وهكذا إذا ّ
باالسيئناف ،وهكذا إذا ّ
شنك ع القنراءة
شك ع الذان واجإقامة وقد ّ
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وقنند ركننع ،وإن أمكننن تأويننل روايننة زرارة (رجننل شننك ع الركننوع وقنند سننجد)
بالسجدتني ،ال سجدة وا،دةّ ،إال أنّه ال جما لليأوينل ع رواينة إسنامعيل بنن جنابر
(رجل شك ع الركوع وقد قام) اىل آخر .
وهذا القو ،ي مع تأويل الركن ال ييالئم مع الروايات املشيملة عىل الكنربس،
فض ً
ال عن الروايات اخلا ة اليي سنذكرها ع املقام الثاين ،وإنّام تعرضننا هلنذا القنو
تبع ًا للقوم.
القول الثاين :ما يسيفاة من مجاعة ،منهم املاق العراقي عىل ما ع ّناية الفكنار،
فإنّه ذهب إىل أنّه يعيرب ع الغل أن يكون مرتتب ًا عىل املشنكوك فينه ،بمعنن  :أنّنه كنان
وقوعه بعد املشكوك فيه ةخي ً
ال ع ايه ،سوا ٌء كان بالمر الوجويب أم االسنيابايب،
فاليجاوز ميوقف عىل الغل املرتتب عىل املشكوك فيه.
والرس فيهّ :
أن اليجاوز عن املال غل اةق ّإال مع الدخو ع الغنل املرتتنب،
فقد قا ّ :
(كل ذلك السيفاةة عموم احلكم باملضني من الخبار بالندخو فنيام رتنب
عىل املشكوك باجلعل الرشعي كنان جنزء ًا للصنالة أو مسنياب ًا نفسني ًا ع ،اهلنا أو ع
خارجها مما هو من تبعاهتا كاليعقيب) .
()1

وعىل هذا فلو ّ
شك ع القراءة وقد ةخل ع القنوت ،أو شك ع السنالم وهنو ع
ّ
بالشك؛ إذ اا مأمور هبام ولو بالمر االسيابايب ،وكل منهام مرتتب
اليعقيب ال يعيني
عىل املشكوك فيه.
وظاهر كالمه أنّه إذا ةخل ع املناع فبام أ ّنه غل منأمور بنه فنال بند منن االعينناء
بالشك ،وكذلك ع اهلوي ،كام إذا ش ّك ع الركوع وقد هوس إىل السجوة؛ وذلنك ّ
ّ
لن
(ّ )1ناية الفكار  4ق.56 :2

 ................................................القواعد الفقهية

94

ما هو مأمور به إنّام هو السجوة ،ال اهلوي ،والسنجوة غنل ممكنن ّإال بعند اهلنوي إىل
السجوة ،فهو مأمور به عق ً
ال ،ال رشع ًا.
وفيه :أنّه لو كان أساس هذا الياديد ع مفهنوم الغنل ،هنو ّ
أن النالزم إننام هنو
الدخو ع اليشء املرتتب عىل املشكوك فينه باجلعنل الشننرعي ،فهنذا العننوان غنل
موجوة ع الروايات ،وإن كان الساس هو ّ
أن اليجاوز عن املال ال يصدق ّإال فيام إذا
كان الغل مرتتب ًا ،فهذا يوجب تعيني املال للغل ،ال للمشكوك فيه ،ومنن املعلنوم ّ
أن
القراءة مث ً
ال ال برشط من جهة القنوت ،فال يعيرب هلا حمل بالنسبة إىل القنوت ،وهكنذا
ع اليعقيب.
اللهم ّإال أن يقا ّ :
إن اليجناوز منن يشء إىل يشء آخنر ميوقنف عنىل أن يكنون
لليشء اآلخر حمل ،وكان حمله بعد .
ويمكن اجلواب عنه ّ
بأن اليجاوز ميوقف عىل أن يكون لكل منهام حمل ن كام ينأ ي
ع تقريب القو الثالث ن وعليه فال بدّ من القو بأنّه يعيرب ع الو أن يكون له حمنل
بأن يكون قبل الثاين ،وسبقه عىل الثاين مما ييوقف عليه ايه باملعن العم ،أي أعنم
من الصاة والكام  ،والثاين يعيرب فيه أن يكون تنأخر عنن الو ةخني ً
ال ع الصناة
باملعن العم أيض ًا .هذا مضاف ًا إىل عدم وجوة عنوان املال ع الروايات.
القول الثالث :ما يسيفاة من كالم السيد اخلنوئي (ةام ظلنه) وهنو أنّنه يعينرب ع
اليجاوز الدخو ع الغل الذي يكون اة املشكوك فيه باملعن العنم ميوقفن ًا عنىل
تعقب الثاين ،والثاين ن أيض ًا ن مأمور به وميوقف ايه باملعن العم عىل اليأخر عنن
الو .
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وأساس هذ الفكرة هو أنا ناياج إىل اليجاوز عن املال ،واليجاوز عن املال ال
بدّ وأن يكون للشنيء املشكوك حمل فيه ،وامليجاوز إليه له حمل ،وحمنل املشنكوك إنّنام
حيصل باعيبار سبقه عىل الثاين ،وامليجاوز إليه حيصل باعيبار تأخر عن املشنكوك فينه
وحلوقه به.
وعىل هذا لو ّ
شك ع السالم ،وهو ع اليعقيب فال بدّ من االعيناء بالشك؛ وذلك
لنّا وإن كنا نقو بيأخر اليعقيب عن السنالمّ ،إال أنّنه ال يعينرب ع السنالم أن يكنون
ميعقب ًا باليعقيب ،وكذلك ع القنوت؛ فإنّه وإن كان القنوت يعيرب فينه أن يكنون بعند
القراءةّ ،إال ّ
أن القراءة ال يعيرب فيها أن ييعقبها القنوت ،والمنر ع اهلنوي أوضنح؛ إذ
اهلوي ليس مأمور ًا به رشع ًا ،وإنّام ييوقف السجوة عليه عقالً.
ّ
نعم ،لو تصورنا اجلزء املسياب ،وقلنا ّ
بنأن
إن اجلزء املسياب جزء أمكن القو
الدخو ع القنوت كافّ ،إال ّ
أن اجلزء املسياب غنل ميصنور للطبيعنة ،وذلنك ل ّن
جزئية اليشء للطبيعة تقييض انيفاء الطبيعة بانيفاء اجلزء؛ إذ الكل ينيفني بانيفناء أ،ند
أجزائه ،وهذ اخلا ية تناع االسياباب؛ إذ مرجع االسنياباب إىل ّ
أن اجإخنال بنه
مرض بالطبيعة ،وما يسم باجلزء املسياب إنّنام هنو مسنياب ع واجنب ،ال أن
غل ّ
يكون جزء ًا واقع ًا.
ويمكن أن يقا ع اجلواب عن هذا القو ّ :
إن هذا غل مذكور ع الروايات ،وإنّام
نقو بذلك من أجل ما يياق به اليجاوز ،فيقا ّ :
إن اليجاوز عن املال يصدق بنأن
يكون لكليهام حمل ،ومن املعلوم عدم وروة ةليل هبذا العنوان ،أي بعنوان اليجاوز عن
املال.
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ويمكن تصور اليجاوز بام سنذكر عند ذكر القو الرابع ،ويىهر منه اجلواب عن

القو الثاين والثالث.
القول الرابع :وهو ّ
أن الروايات اليي ورة ع بعضها لفظ (اليجناوز) وع بعضنها
عنوان (اخلروج) وع بعضها عنوان (امليض).
وعىل ما اسيىهرنا من ّ
أن املراة من امليض هو امليض عن اليشء إما بمضنيه ،قيقن ًة
أو بمضني حمله ،واملسيفاة من الروايات ّ
أعم من اليجناوز عنن
أن اليجاوز عن اليشء ّ
اليشء ،قيقة أو مع العناية ،أي ما يقا له عرف ًا :أنّه مضن وجتاوز.
وامليض اةق ،ي وإن م ينطب علينه قنانون القنو الثناين أو الثالنث .فمنث ً
ال
الدخو ع القنوت كاف لصدق اليجاوز وامليض عرف ًا وإن قلنا ّ
بأن القنوت مسنياب
ع الواجب ،ال أن يكون له أم ٌر ضمني ،وكذلك المر ع السالم إذا شك فيه وهنو ع
اليعقيب ،وكذلك إذا شك ع السالم بعد إتيانه املنافيات ،وكذلك اهلوي.
واجلامع هو ّ
أن كل ما ال ينبغي الدخو فيه أو اجإتينان بنه رشعن ًا منع اجإخنال
باملشكوك فيه ع ،ا االليفات يكون الدخو فيه أو االتيان به موجب ًا لصدق املضني
واليجاوز ،سواء كان مأمور ًا بالمر الوجويب الضمني أم االسيابايب أم م يكن مأمور ًا
به أ ً
ال ،كإتيان املنافيات ،أو اهلوي.
فىهر ّ
أن الصايح هو القو الرابع ،وال ملزم لالليزام بام اليزم به املاق العراقي
أو السيد اخلوئي (ةام ظله).
نعم ،لو كان وارة ًا ع الروايات عنوان اليجاوز عن املال كان ملا ذكرو وج ٌهّ ،إال
ّ
أن الوارة ع الروايات كام تقدّ م عنوان اليجاوز واملضني واخلنروج ،وهنذ العنناوين
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اةقة فيام إذا ةخل اجإنسان فيام ال ينبغي ةخوله ،ا االليفات سوا ٌء كان منأمور ًا بنه
أم م يكن.
بقي شيءٌ :يف معقولية اجلزء املستحب وعدمها
ثم إنه ذكر السيد اخلوئي (أيد اا) وجه ًا لعدم االعيناء بالشنك فنيام إذا كنان ع
القنوت وشك ع القراءة ،وهو مبني عىل تصنور اجلنزء املسنياب وعدمنه ،ولكننه م
يباث عن ذلك باث ًا إثباتي ًا ،بل باثه ثبوتي ًاّ ،
وأن اجلزء املسياب غل معقو  ،وذكنر
ذلك أيض ًا السيد احلكيم  ع مباث اخللل.
والكالم ع معقولية اجلزء املسياب وعدم معقولييه عىل ناو اجإمجا  ،فنقو ّ :
إن
أساس عدم معقولييه هو ّ
أن ،قيقة كون اليشء جنزء ًا تقييضن انيفناء الكنل بانيفائنه،
واالسيابابية تقييض جواز اجإخال به ،واجلمع بني هناتني اجلهينني منن اجلمنع بنني
امليناقضني.
ويمكن تصوير اجلزء املسياب بناو ال ينرة علينه اجإشنكا  ،وهنو المنر أوالً
بالطبيعة الال برشط من هذا اجلزء ،فهذا يشكل املاهية الواجبة ،يعني ما تعل به المر
الوجويب ،وأمر آخر بالطبيعة مع هذا اجلزء ،ال المر باجلزء اسنيقالالً .وعلينه يكنون
القنوت مث ً
ال جزء ًا ملا تعل به المر االسيابايب ،وهو ينيفي بانيفاء اجلنزء ،ومنن قنا
باجلزء املسياب ال يقو بأنّه جزء مسياب للامهية امليصفة بنالوجوب ،بنل املنراة ّ
أن
هنا أمر ًا بالطبيعنة النال بشننرط ،وأمنر ًا آخنر بالطبيعنة بشننرط يشء ،والثناين أمنر
اسيابايب.
وقد ذكر السيد اخلنوئي (،فىنه اا) عنىل منا ع مصنباح الُ نو ّ
أن القننوت
موجب لفضيلة سائر الجزاء ،وعليه فمعنا ّ
أن هنا أمر ًا وجويب قد تعل بالطبيعة الال
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برشط وأمر ًا آخر تعل بالطبيعة برشط يشء ،وإن كان ذلك موجب ًا لفضيلة نفسه يكون
من قبيل املسياب ع الواجب ،ومن املعلوم ّ
أن توجنه المنر االسنيابايب إىل املاهينة
برشط يشء ،والمر الوجويب إىل املاهية الالبشنرط ال يلزم منه أي حمذور ،وال يمكنن
املناقشة فيه ،فإن أت بالصنالة منع القننوت فقند اميثنل كنال المنرين؛ ّ
لن الطبيعنة
الالبشنرط توجد ع ضمن بشنرط يشء ،وإن أت بالصالة بال قنوت فقد اميثل المر
الوجويب فقط ،أي ّ
أن املاهية الالبشنرط حتققت ع ضمن برشط ال.
نعم ،للسيد اخلوئي رأي ع مباث املطل واملقيد ،وهو ّ
أن المر الوجويب باملاهية
الالبرشط والمر الوجويب برشط يشء غل ممكن عق ً
ال أو عقال ًء؛ ولذا ال بد من محنل
املطل عىل املقيد ،فإذا قا ( :اعي رقبة) ،و(اعي رقبة مؤمنة) ،فال بدّ من محل املطل
عىل املقيد؛ ّ
لن العرف ال يساعد عىل هذين اجلعلني ،وذلك لنّه ،يننام ينأمر باملاهينة
برشط يشء ،فك ّ
أن العقالء يرون نفس املاهية مفروضة الوجنوة ،فيكنون معنه المنر
باملاهية الالبرشط لغو ًا.
وهذا عىل فرض ايه إنّام ييم لو كان المر الثاين ن أي املاهية بشنرط يشء ن عىل
ناو الوجوب .وأ ّما ع املقام فال ييم؛ لن المر الثاين اسيابايب.
املقام الثاني :يف ما يستفاد من الروايات اخلاصة
ويقع الباث ع هذا املقام عن ما يسيفاة من الروايات الوارةة ع املوارة اخلا نة
اليي طبقت فيها كربس قاعدة اليجاوز ،و ّ
أن مفاةها يواف أي ًا منن القنوا الربعنة ع
حتديد الغل الذي ال بدّ من الدخو فيه.

القواعد الفقهية ................................................

99

أما عىل مسلك املاق النائيني وهو ّ
أن املسيفاة من الروايات قاعدة الفراغ فقنط
وإنّام طبقت هذ القاعدة عىل أجزاء الصالة واعيربت وقائع مسيقلة ،فال بدّ من تعيني
،دوة الغل من المثلة املذكورة ع الروايات.
وأ ّما عىل ما سلكنا فهل يمكن أن تكون المثلة املنذكورة مقيندة للمطلقنات أو
ال؟
والروايات اليي نريد الباث عنها ع هذا املقام أربعة:
الرواية األوىل :اياة زرارة امليقدمة ،قا  :قلت ليب عبد اا ٌ :
رجل ّ
شك
ع الذان وقد ةخل ع اجإقامة ،قا  :يمضني ،قلت :رجل ّ
شك ع الذان واجإقامنة
وقد كرب ،قا  :يميض ،قلت :رجل ّ
شك ع اليكبل وقد قرأ ،قا  :يميضن ،قلنت:
شك ع القراءة وقد ركع ،قا  :يمضني قلتّ :
شك ع الركنوع وقند سنجد ،قنا :
ثنم ةخلنت ع غنل
ثم قا  :ينا زرارة إذا خرجنت منن يشء َّ
يميض عىل التهَّ ،
فشكك ليس بيشء.
فالكربس بناء عىل مسلك املاق النائيني ناظرة إىل قاعدة الفنراغ ،ومنورة مجينع
الصغريات املوجوةة الشك ع جزء مع الدخو ع جزء آخر ،وليس فيهنا منورة منن
الشك ع جزء والدخو ع مقدمات اجلزء اآلخر ،فال بد وأن حيدة الغل هبذا احلد.
وأ ّما عىل مسلك غل من ّ
أن الكربس ةالة عىل اليجاوز أو ةالة عىل اجلهة اجلامعة،
فلقائل أن يقو  :بام ّ
أن ع هذ الرواية قد لو،ظ ع المثلة الدخو ع الغل الذي لنه
جزئية اسيقاللية ،فهذا يكون مانع ًا من انعقناة اجإطنالق للكنربس ،فنال تشنمل مثنل
اهلوي؛ وذلك من جهة وجوة القدر املييقن ع مقام الي اطب ،ومع وجوة ال يمكنن
الخذ باجإطالق.
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الرواية الثانية :معيربة إسامعيل بن جابر ،قا  :قا أبو عبد اا  :إن ّ
شنك ع
الركوع بعد ما سجد فليمض ،وإن ّ
شك ع السجوة بعد منا قنام فلنيمض ،كنل يشء
شك فيه مما قد جاوز وةخل ع غل فليمض عليه. 
()1

ويمكن أن يقا ع هذ الرواية :إ ّن المر فيها أوضح من الرواية السنابقة ،ينث
إن اليقييد ورة ع كنالم اجإمنام ،ال النراوي ،وبنام ّ
ّ
أن اجإمنام  قنا  :إن شنك ع
الركوع بعد ما سجد  ...وإن شك ع السجوة بعد ما قام لذا يىهر ّ
أن املعيرب ع قاعدة
اليجاوز هو الدخو ع الغل املسيقل ع اجلزئينة ،وم يقنل اجإمنام ( :إن شنك ع
الركوع بعد ما هوس إىل السجوة فليمض) ،وهكذا ع السجدة ،فإنّه م يقل اجإمام( :إن
ّ
شك ع السجوة بعد ما ّنض للقيام) ،فهذا يد ّ عىل االنيفناء عنند االنيفناء ،بلاناظ
مفهوم الرشط أو مفهوم القيد.
الرواية الثالثة :معيربة عبد الرمحن بن أيب عبد اا قنا  :قلنت ليب عبند اا :
رجل رفع رأسه من السجوة فشك قبل أن يسيوي جالس ًا فلم يدر أسجد أم م يسنجد
قا  :يسجد ،قلت :فرجل ّنض من سجوة فشك قبل أن يسنيوي قنائ ًام فلنم يندر
أسجد أم م يسجد ،قا  :يسجد. 
()2

بيقريب ّ
ّ
بالشك مع أنّه ةخل ع املقدمات للدخو
أن اجإمام ، كم باالعيناء
ّ
بأن الدخو ع املقدمات كاف جلريان اليجاوز.
ع الغل ،فهذ الرواية خالفة للقو
وقبل أن نجيب عن الروايات نقو ّ :
إن هذ الرواينة ن ع النىنر البندوي ن فيهنا
تشويش؛ إذ يبدو ّ
أن قوله( :رفع رأسه من السجوة فشك قبل أن يسيوي جالسن ًا فلنم
( )1هتذيب ال،كام .153 :2
( )2هتذيب ال،كام .153 :2
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يدر أسجد أم م يسجد) فيه هتافت بني الصدر والذيل؛ إذ املفروض أنّه رفع رأسه منن
السجوة ،ومورة شكه الشك ع السجوة ،فهو إن كان يعلم أنّه رفع رأسه من السجوة
فهو عام ٌ بأنّه قد سجد ،وإن كان يشنك ع السنجوة ،فهنو ال يندري رفنع رأسنه منن
السجوة أو ال ،وهكذا ع اجلملة الثانية.
والقوم وإن اسيدلوا هبذ الروايةّ ،إال أنّه م أر من تعرض هلذ اجلهة تفصيالً ،وال
بدّ من توجيهها بأ،د توجيهني:
التوجيه األول :ما يسيفاة من عنوان الباب ع االسيبصارّ ،
فإن الشيخ ذكنر هنذ
ّ
الرواية ضمن باب من ّ
بنأن قولنه( :رفنع
شك ع أنّه سجد وا،دة أو ثنينني ،والقنو
رأسه من السجوة) رفع رأسه من السنجوة ،فشنك قبنل أن يسنيوي جالسن ًا أسنجد
ّ
الشنك ع أ نل
سجدتني أم سجد سجدة وا،ندة ،ونرفنع اليند عنن ظهورهنا وأ ّن
السجوة ،وهكذا ع اجلملة الثانية.
التوجيه الثاين :أ ّن قوله( :رفع رأسه من السجوة) اىل آخر معنا أنّه كنان عازمن ًا
أن السنجوة بنام ّ
عىل السجوة وانان إىل ،النة يطلن عليهنا السنجوة عرفن ًاّ ،إال ّ
أن
،قيقيه وضع اجلبهة عىل الرض مع سائر الرشائط ،فشك ع أنّه هل سجد أو الّ ،
فإن
السجوة اناناء خاص عرف ًا ،وع الرشع عبنارة عنن وضنع اجلبهنة عنىل الرض منع
رشائط ُأخر.
وعىل اليوجيه الثاين االسيدال بالرواينة حمنل تأ ّمنل منن جهنة ّ
أن منا هنو جنزء
املقدمات عبارة عن النهوض املبدوء بالسجدة واملنيهي إىل القيام ،ومثل هذا النهوض
إنّام يكون من املقدمات العقلية للقيام وهو ع املقام مشكوك فيه.
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وكيف كان ،ييوجه اجإشكا إلينا ،إذ نان قلنا :إ ّن املعينار هنو الندخو فنيام ال
ينبغي الدخو فيه مع اجإخال بسابقه ،ا االليفات.
الرواية الرابعة :اياة عبد الرمحن بن أيب عبد اا قا  :قلت ليب عبد اا :
رجل أهوس إىل السجوة فلم يدر أركع أم م يركع؟ قا  :قد ركع. 
()1

وقد أجابوا عن هذ الرواية بأجوبة :
منها :ما عن السيد الربوجرةي عىل ما ع تقرير باثه من ّ
أن الرواية معرض عنها،
ونان قد ذكرنا ع الدورة السابقة وأجبنا عن ذلك ّ
بنأن الرواينة م يعنرض عنهنا كنام
يىهر من كياب مفياح الكرامة.
ومنها :ما أجاب به املاق النائيني وغل  ،وهو أ ّن (أهوس إىل السجوة) أعم من
أ ّنه و ل إىل السجوة أم م يصل ،ونقيد هذ الرواية بمفهنوم ناياة إسنامعيل بنن
جابر (رجل شك ع الركوع بعد ما سجد) وأنّه أهوس إىل السجوة ،وسجد ،وشك ع
الركوع.
وسيأ ي إن شاء اا أنّه ليس لرواية إسامعيل بن جابر مفهنوم كني تقيند بنه هنذ
الرواية.
أن (أهوس) فعل ماض ،ومعنن ذلنك ّ
ومنها :ما أجاب به السيد اخلوئي وهو ّ
أن
تم اهلوي فقد و ل إىل السجدة.
تم ،فإذا ّ
اهلوي قد ّ
وفيه :أنّه لو كان المر كذلك ال بدّ وأن يكون السؤا هكذا( :رجل سنجد فلنم
يدر أركع أم م يركع) ال أنّه أهوس ،وهذا وإن كان ايا ًا من ّ
أن الفعل املايض يند
عىل امليض ّإال ّ
أن ع املركبات االميداةية يسيعمل املايض بعد إتينان اجلنزء الو مننه،
( )1هتذيب ال،كام .151 :2

القواعد الفقهية 103 ................................................
فإنّه فيام إذا سئل عن زيد وأنّه ذهب إىل أي مكان؟ نجيب بأنّه ذهنب إىل كنربالء ،منع
أمر اميداةي ،فمن ،ني رشوعه يمكن اليعبل عنه
علمنا أنّه م يصل إليها بعد ،واهلوي ٌ
بأنّه أهوس إىل السجوة.
ومنها :ما ا،يمله ا،ب مفياح الكرامة وهو الفرق بني قوله (أهوس للسجوة)
و(أهوس إىل السجوة) ،فإذا قا ( :أهوس للسجوة) فمعنا أنّه بعد م يصل إىل الغاينة،
ب الف ما إذا قا ( :أهوس إىل السجوة) ،فإنّه ظاهر ع و وله إىل السجوة.
وهذا اجلواب ن أيض ًا ن غل ايح ،فقد عرفت اجلواب عن ذلك بام أجبنا به عن
السيد اخلوئي (أيد اا).
وأ ّما الروايات اليي اسيدلوا هبا فال بدّ من اجلواب عنها عىل الرتتيب فنقو :
أ ّما اياة زرارة فال يمكن اسيفاةة الكربس الكلية منها وأنّه يكفي الدخو ع
الغل ،ي إذا م يكن جزء ًا .هذا بناء عىل مسلك املاق النائيني.
وأ ّما عىل مسلكنا ،فنان قد ذكرنا سابق ًا ّ
أن ما قيل ع اجإطنالق والخنذ بنه منن
عدم وجوة قدر مييقن ع البني ال أساس له ،وال سيام ع اليعليمياتّ ،
فإن اجإمام قطنع
وبني احلكم بقوله يا زرارة اىل آخر .
أسئلة زرارة ّ
وأ ّما رواية إسامعيل بن جابر ن بيوهم مفهوم الشنرط ن فاجلواب عنها منا ذكرننا
ع مباث املفاهيم من ّ
أن القضية الرشطية قد تكون ثنائينة ،وقند تكنون ثالثينة ،ومنا
يكون هلا مفهوم إنّام هي الثالثية ،أي ما تكون مشنيملة عنىل ثالثنة أجنزاء :املوضنوع
ال إن قا ( :زيند إن جناءك فأكرمنه) فنبام ّ
والرشط واملامو  .فمث ً
أن القضنية ثالثينة
الطراف فلها مفهوم؛ إذ أخذ فيها زيد مفروض الوجوة واجإكرام معلن عنىل جمنيء
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زيد وأةاة الرشط أةاة تعلي  ،يعني ّ
أن االرتباط بني املوضوع واملامو ميوقنف عنىل
حتق املجيء ،فإن م يياق ذلك م يكن بينهام رابط ،وهذا هو معن املفهوم.
وقد تكون القضية ثنائية الطراف ،أي إذا كانت مشيملة عىل موضنوع وحممنو
فقط ،فال تد ّ عىل االنيفاء عند االنيفاء وإن كانت بصورة اجلملة الرشطية ،مثل قوله:
(إن حتق العام العاة فأكرمه) أو (إن رزقت ولد ًا فاخينه) فهنا أةاة الشنرط ُتعلن ع
احلقيقة وجوة املامو عىل وجوة املوضوع ،وانيفاء احلكم بانيفاء موضوعه أمر عقيل
وليس انيفاؤ بانيفائه من نا،ية مفهوم الرشط .
وقد يشيبه المر وال يعلم ّ
أن القضية ثنائية الطراف أو ثالثية الطراف ،كنام إذا
قا ( :إن ركب المل يوم اجلمعة ف ذ ركابه) ،فهل ال بدّ وأن يقا  :ركوب المل إن
كان يوم اجلمعة، ،ي تكون القضية ثالثية الطراف ،أو ال بدّ وأن يقنا ّ :إّننا ثنائينة
الطراف؛ إذ يوم اجلمعة أخذ من مالبسات القضية ،وم تؤخذ مجلة مسيقلة ،ومعننا :
إن حتق ركوب المل يوم اجلمعة ف ذ ركابه ،نعم لو قا ( :إن ركنب المنل وكنان
ركوبه يوم اجلمعة) كان له مفهوم.
وع املقام قوله ( :إن شك ع الركوع بعد ما سجد) ثنائية الطراف ،نعم لنو
كان هكذا( :إن شك ع الركوع وكان بعد ما سجد) لكانت ثالثية الطراف ،ولكن بام
ّ
أن (بعد ما سجد) ُأخذ من مالبسات الشك ،ال أن تكون مجلة مسنيقلة ،فنال بندّ منن
بأّنا ثنائية الطراف ،وال تد ّ عىل االنيفاء عنند االنيفناء ،وعلينه فاالسنيدال
القو ّ
هبذ الرواية غل تام.
وأ ّما معيربة عبد الرمحن بن أيب عبد اا ،فقد ذكرنا ّأّنا حمياجة إىل اليأويل ،وذكرنا
ع تأويلها ا،ياملني ،وطري االسيدال هبا ّ
أن هذا الش

ّنض إىل القيام وشك ع
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السجدة ،وأمر اجإمام بلزوم اجإتيان بالسجدة ،فيىهر منها ّ
أن الندخو ع املقندمات
غل كاف جلريان اليجاوز.
ويمكن اجلواب عنه:
أوالًّ :
أن ،كم اجإمنام  ع مقدمنة خا نة بعندم جرينان القاعندة ال يمكنن
اسيفاةة الكربس الكلية منه؛ إذ غاية المر أنّنه نلينزم ع منورة بعندم جرينان قاعندة
وأّننم اليزمنوا ع
اليجاوز ،كام يىهر ذلك من مجاعنة ن عنىل منا ع مفيناح الكرامنة ن ّ
خصوص هذا املورة بعدم جريان القاعدة ،وقد أفي السيد اليزةي ع العنروة بنذلك
ع خصوص املورة .وأ ّما الدخو ع سائر املقدمات فيكيفن بنه .واالسنيبعاة النذي
وأن اليفصيل غل معقو ضعيف ،وقد أجابوا عنه ّ
ّ
أمر
ا،ب احلدائ
بأن هذا ٌ

ذكر
معقو .

وثاني ًا :أ ّن احلكم بالسجدة ع هذ الصورة عىل وف القاعندة ،ال أن يكنون عنىل
خالف القاعدة؛ وذلك ّ
لن النهوض هنا ليس من املقدمات؛ إذ النهنوض لنيس منن
السجدة احلقيقية ن عىل اليوجيه الثاين النذي ذكرننا هلنذ الرواينة ،وهنو أقنرب منن
اليوجيه الو ن بل هو بمعن اليهين  ،ومنا هنو جنزء املقندمات هنو النهنوض منن
السجدة إىل جلسة االسرتا،ة ع اجلملة الُوىل ،والنهوض من السنجدة أو النهنوض
من جلسة االسرتا،ة اليي تكون بعد السجدة الثانية بنا ًء عىل القنو بوجنوب جلسنة
االسرتا،ة ،كام ذكر مجاعة وا،ياط السيد ع العروة ،ولكن احل ّأّنا غل الزمة.
وكيفام كان فاملقدمة إنّام هي النهوض من السنجدة الثانينة أو منن اجللنوس بعند
السجدة الثانية ،وأ ّما النهنوض منن احلالنة املفروضنة وهني هيئنة السنجدة ال واقنع
السجدة ،فعدّ من املقدمات غل ايح ،وخارج ختصص ًا.
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ال يقا  :إنّه بنا ًء عىل ما ذكرتم من ّ
أن املراة من الغل هو كل ما ال ينبغي الندخو
فيه مع اجإخال بسابقه ع ،ا االليفات ،وهذا النهوض كذلك ،فإنّنه لنو كنان خن ً
ال
بالسجدة م يكن ينبغي الدخو فيه ع ،ا االليفات.
إن ما ذكرنا من ّ
لنّا نقو ّ :
أن الغل هو مطل الغل إنّام ذكرنا ع قبنا منن قنا
ّ
بأن املعيرب هو الدخو ع الركن أو الدخو ع الغل الذي يكون منأمور ًا بنه ومرتتبن ًا
عىل املشكوك فيه ،أو الدخو ع الغل الذي يكون مأمور ًا به ،وكل وا،ند منن الغنل
واملشكوك فيه ال بدّ وأن يكون بينهام ربط ،أي أنّه يعينرب ع املشنكوك فينه سنبقه عنىل
الثاين ،ويعيرب ع الثاين حلوقه باملشكوك فيه ،وكالاا ال بدّ وأن يكون مأمور ًا به.
وعليه :قالوا ّ
بأن الدخو ع املقدمات غل كاف جلريان القاعدة ،ونان ع قباهلم
ذكرنا ّ
أن ما له حمل سوا ٌء كان مأمور ًا به أم م يكن مأمور ًا به فالدخو فيه كاف جلريان
اليجاوز ،سوا ٌء كنان منأمور ًا بنه بنالمر الوجنويب ،كنالجزاء أم منأمور ًا بنه بنالمر
االسيابايب ،كالقنوت واليعقيب ،وقد يكون جواز مرشوط ًا بأن يكون عقيب العمل
فإّنا ال جتوز ّإال بعد اليسليم ،فنان م نقل بعدم لزوم املال ،بنل قلننا إ ّن
كاملنافيات؛ ّ
املال أعم من أن يكون بنالمر الوجنويب أو االسنيابايب أو بنال أمنر ،كالندخو ع
املقدمات أو جواز مرشوط بأن يكون بعد العمل.
وعىل ٍّ
كل ال بدّ من العمل هبذ الصاياة سوا ٌء قلنا ّ
بنأن الصناياة خصصنة أم
قلنا ّ
بأن املورة خارج ختصص ًا.
اجلهة الثامنة :يف ما يتحقق به الفراغ
ال بدّ من اليذكل بام تقدم من ّ
أن قاعدة الفراغ تسيعمل ع معنيني:
أحدمها :الفراغ الواقعي عن العمل.
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ثانيهام :الفراغ البنائي واالعيقاةي ،أي يعيقد ّ
ثم يشك.
أن عمله كان ايا ًاَّ ،
واا قاعدتان ،فقاعدة الفراغ الواقعي هلنا تنرابط منع قاعندة اليجناوز ،وقاعندة
الفراغ البنائي قسم من أقسام قاعدة اليقني والشك الساري.
ثم عىل
ومعن قاعدة الفراغ البنائي أنّه ،ينام أت بالعمل كان اعيقاة أنّه ايحَّ ،
ّ
الشك الساري يشك ع أن يقينه هل كان مطابق ًا للواقع أو ال.
ناو
فربام يقا باجييها ع خصوص املورة ،ال ع كل مورة ،وعنند تعرضننا لقاعندة
اليقني قد ذكرنا هذ القاعدة ،كام تعرضنا هلا ع أوائل مباث قاعدة الفراغ واليجاوز.
وذكرنا ّ
أن قدماء ال ااب خيلفون ،فمنهم منن قنا بقاعندة الفنراغ احلقيقني
وقاعدة الفراغ البنائي كالشيخ الطويس ع النهاية ،ومن امليأخرين نا،ب اجلنواهر،
ومنهم من قا بقاعدة الفراغ احلقيقي ،ةون الفراغ البنائي ،ومننهم منن قنا بقاعندة
الفراغ البنائي ةون قاعدة الفراغ احلقيقي.
والدليل الذي يد ّ عىل قاعدة الفراغ البنائي رواييان:
إحدامها :رواية حممد بن مسلم.
ثانيتهام :رواية فقه الرضا.
وقد ناقشنا ع كلييهام من جهة السند ،ولذا ال نباث هنا عن الرواييني الليني انا
ميماضيان ع الداللة عىل قاعدة الفراغ البنائي.
وإنّام نباث هنا عن سائر الروايات اليي اسيد ّ هبا عىل قاعندة الفنراغ لننرس ّ
أن
املسيفاة منها هل هو قاعدة الفراغ احلقيقي أو البنائي؟
فنقو  :إنّه قد أخذ ع بعضها عنوان (املضني) ،كصاياة حممد بن مسلم كل ما
شككت فيه مما قد مىض فامضه كام هو.
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وع رواية ُأخرس له يقو  :سمعت أبا عبد اا  يقو  :كنل منا مضنن منن
التك وطهورك فذكرته تذكر ًا فامضه وال إعاةة عليك فيه. 
()1

وأخذ ع بعضها عنوان الفراغ ،كصاياة حممد بنن مسنلم عنن أيب جعفنر 
قا  :كل ما شككت فيه بعد ما تفرغ من التك فامض وال تعد. 
()2

وع بعضها أخذ عنوان اخلروج ،وع بعضها عنوان اليجاوز ،هذا عىل منا سنلكنا
تبع ًا للشيخ واملاق ال فهاين من ّأّنا ن أيض ًا ن ةالة عىل قاعدة الفراغ واليجاوز ،أي
ةالة عىل اجلهة اجلامعة.
والقوا ع ما يياق به الفراغ ثالثة:
القول األولّ :
أن املراة هو الفراغ احلقيقي.
القول الثاينّ :
أن املراة قاعدة الفراغ احلقيقي والفراغ االةعنائي أو العنرع .وهنو
مسلك املاق النائيني.
القول الثالث :أن املراة هو الفراغ البنائي.
ّأما القول األول ،فيقريبهّ :
أن املراة من الكلامت اليني جعلنت موضنوع ًا ع هنذ
الروايات مثل (الصالة) و(الطهور) و(الشنيء) وأمثنا ذلنك لنيس هنو خصنوص
الصايح ،بل املراة منها هو العم من الصايح والفاسد ،أي ما يدور مدار اليسنمية
عىل القو بالعم؛ إذ لو كان املراة من الصالة أو الطهور خصوص الصايح ملا كنان
وجه للشك.

( )1هتذيب ال،كام .364 :1
( )2وسائل الشيعة .246 :8
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العم وما تدور اليسمية مدار عنىل القنو بنالعم،
فاملراة ع هذ الروايات هو
ّ
العنم ّ
أن أسنامي العبناةات موضنوعة خلصنوص
سوا ٌء قلنا ع مبانث الصنايح و
ّ
أعم من الصنايح والفاسند أم قلننا إ ّن املوضنوع لنه ع الصنالة
الصايح أم قلنا إ ّّنا ّ
وأشباهها هو اخلضوع االعيباري الذي خييلف مصاةيقه باخيالف امللل والنانل منن
ثم حتولت إىل ورقة نقدية
قبيل الدينار الذي هو عبارة عن مثقا من الذهب املسكوكَّ ،
جلهة من اجلهات ،واسيعملت ع ماهينة اعيبارينة ،وختيلنف بناخيالف االعيبنارات،
ةينار وهكذا ،أي ختيلف مصاةيقها باخيالف
فالدينار الكوييي ةينار والدينار العراقي ٌ
امللل والنال ،ولجل كثرة اليطبي يمكن أن يراة منها معىم الجزاء.
واملقصوة ّ
أن الصالة وأمثاهلا ع هذ الروايات مسيعملة ع معىم الجنزاء اليني
تدور اليسمية مدارها عرف ًا ،ومضيها يياق بأ،د أمرين:
األول  :اجإتيان باجلزء الخل ،فإن أت باجلزء الخل مع اجإتيان بمعىم الجنزاء
دق أنه فرغ منه فراغ ًا ،قيقي ًا.
الثاين :اجإتيان باملنافيات ،فإ ّنه إن أت باملناع أو ّ
أخل باملواالة فيام يعيرب فيه املواالة
يصدق عليه أنّه فرغ تكوين ًا.
وأ ّما إذا ّ
شك ع اجلزء الخل وم يأت باملناع أو م خينل بناملواالة فنيام يعينرب فينه
املواالة ،فال يصدق عليه الفراغ وهو قابل لليدارك.
وعىل هذا لو ّ
شك ع الغسل وأنّه هل غسل الطرف اليسنر أو ال ،بناء ًعىل لزوم
الرتتيب بني اليمن واليرس فبام أنّه ال يعيرب فيه املواالة وم يأت باملناع ،فيجنب علينه
غسل اليرس ،وال جتري قاعدة الفراغ ،وهذا ما سنلكه بعنض الكنابر ،وعربننا عننه
بالفراغ احلقيقي.
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أعم من املذكور ع القو الو  ،أي ّ
وأما القول الثاين :وهو ّ
أن الفنراغ
أن املعيار ّ
ّ
يياق بالُمور امليقدمة وبأمر آخر وهو أنّه إذا كان بناء الشن

ع مثنل ذلنك عنىل

الييابع وأنّه عاةة ال يبقي مقدار ًا من الطرف اليسنر ع الغسل ،واآلن يرس نفسه فارغ ًا
ثم شك ع أنّه هل غسل الطرف اليسنر أو مقدار ًا من الطرف اليسنر أو
من العملَّ ،
ال ،فيجري قاعدة الفراغ.
وهكذا ع الوضوء إذا شك ع مسح الرجل اليرسس وبعد م جيف البلل النذي ع
العضاء ،وهو مشغو بعمل آخر ،فيصدق عليه أنّه فرغ من وضوئه.
و دق الفراغ عرف ًا كاف ع جريان القاعندة ،وال يعينرب ع الفنراغ أن ال يكنون
ميمكن ًا من اليدارك ،بل ال بدّ من الصدق العرع ،وهذا اةق فيام إذا أتن باملنناع أو
ّ
أخل باملواالة فيام يعيرب فيه املواالة أم م يأت.
ويمكن أن يورة عليه ّ
بأن هذا من اليمسك باملسناحمات العرفينة ،واحلنا أنّنه ال
ييمسك هبا ،ال ع تفسل املفاهيم وال ع تش ي

املصاةي .

واجلواب عن ذلك ّ
أن العرف بلااظ جمموع اجلهات اليي ع الروايات حيكم بأنّه
قد فرغ ،واملعيار هو الفهم العرع.
ويمكن تأييد املاق النائيني بصاياة زرارة النوارةة ع الوضنوء منا ةمنت ع
،ا الوضوء فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه فقد رصت ع ،ا ُأخرس ع نالة
أعم من فوت املواالة أو عدم فوت املنواالة ،فنبام أنّنه
أو غل الة اىل آخرها ،وهذا ّ
يعيرب ع الوضوء امليعارف الييابع بني أجزائه ،فبمجرة أن قام منن الوضنوء و نار ع
،الة ُأخرس ال يعيني بالشك.
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وهكذا ع الغسل ،قا ،ريز :قا زرارة :قلت له :رجنل تنرك بعنض ذراعنه أو
بعض جسد من غسل اجلنابة فقا  :إذا شك وكان به بلة وهو ع نالته مسنح هبنا
عليه وإن كان اسييقن رجع وأعاة ،فإن ةخله الشك وقد ةخل ع ،الة ُأخرس فليمض
ع الته وال يشء عليه فنرس ّ
أن اجإمام ، كم بعدم االعيناء بالشك منع أنّنه ال
يعيرب ع الغسل املواالة ،واملفروض ّ
أن اجلزء هو اجلزء الخل.
وبام ذكرنا من تفسل لكالم املاق النائيني ظهر ّ
أن اجإشكاالت الوارةة عليه غل
واضاة ،وسنيعرض لإلشكاالت عند اليعرض للقو الثالث إن شاء اا ،وأ،د هذ
اجإشكاالت ما ذكر بعض الكابر عىل ما ع مصباح الُ و ( :إال ع باب الوضوء،
()1

ّ
الشك ع اجلزء الخل منه مع االشيغا بشنيء آخر ولو
فإنّه جتري قاعدة الفراغ عند
م ييجاوز حمل اليدارك ،كام إذا ّ
شك ع مسح الرجل مع االشيغا بالصالة أو بالندعاء
املأثور بعد الوضوء ،وذلك لقوله  ع اياة زرارة فنإذا قمنت منن الوضنوء
وفرغت منه ن إىل أن قا ن و،يث إ ّن هذا احلكم عىل خالف القاعدة جيب االقيصنار
ع مورة الن

وهو الوضوء ،فلو ّ
شك ع اجلزء الخنل منن الغسنل منع االشنيغا

بشنيء آخر كالصالة ال جما جلريان قاعدة الفراغ).
ويىهر من هذ العبارة أنّه يعيرب ع الوضوء الدخو ع الغنل جلرينان القاعندة،
ونان قد ذكرنا سابق ًا أنّه ال يىهر من الصاياة الدخو ع الغل.
كام يىهر ّ
أن احلكم خي

بباب الوضوء ،واحلا ّ
أن الذيل الذي ذكرنا ذيل هلذ

الروايةّ ،إال ّ
أن ا،ب الوسائل ذكر ما ييعل بالوضوء ع باب الوضنوء ومنا ييعلن
أن املسيىهر من الرواية ّ
بالغسل ع باب الغسل ،مضاف ًا إىل ّ
أن ،كمه  ع الوضوء
( )1مصباح ال و .354 :2
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بعدم االعيناء وقوله  :ما ةمت ع ،ا الوضوء عىل القاعدة ،ال عنىل خالفهنا،
وال خيي

بباب الوضوء.

وأما القول الثالث :وهو ّ
أن املسيفاة من الروايات الفراغ االعيقاةي والبننائي ،ع
قبا القولني السابقني ،يعني ّ
أن املعيار ع الفراغ هو االعيقاة بأنّه فرغ من العمل ،ولو
اليزمنا هبذا القو م يكن اجلزء الخل أو إتيان املناع أو فوت املواالة بعنواّننا ةخني ً
ال
ع قاعدة الفراغ ،بل هذ الُمور إنّام تكون ةخيلة منن ،ينث إ ّّننا سنبب لليقنني ّ
بنأن
العمل وقع ايا ًا وفرغ منه ،وهذا ما ذكر السيد احلكيم ع املسيمسك.
وال بدّ من اليذكل ّ
بأن اللفاظ موضوعة للمعناين الننفس المرينة ،ال للمعناين
املكشوفة ،وعنوان امليض والفراغ وأمثاله طبعها يقيضني محلها عىل غل معنن الفنراغ
االعيقاةي ،بل بمعن الفراغ الواقعي واحلقيقي أو العرع.
أن السيد احلكيم  قد ذكر أمر ًا يريد به إثبات ّ
ّإال ّ
أن املراة من الفراغ هو الفراغ
االعيقاةي ،وهو وإن م يذكر بعنوان أوالً وثاني ًا وثالث ًاّ ،إال أنّه يمكن اسيفاةة ذلك من
جمموع كالمه ،وهذ المور الثالثة هي:
األمر األول :ما ذكر بقوله ( :إن ثبت اعيبنار عننوان الفنراغ ع جرينان قاعندة
()1

الفراغ كام هو ظاهر النصوص عىل ما تقدّ م ،فاملراة به إ ّما الفراغ احلقيقي أو اجإ ّةعنائي
أو البنائي ،والو موجب لسقوط القاعدة عن احلجية؛ إذ مهنام شنك ع اجلنزء فقند
شك ع الفراغ احلقيقي ،فال يمكن اليمسك هبا جإثبات اجلنزء ،والثناين ممنا ال يمكنن
االليزام به لياققه بفعل معىم الجزاء ،وال ريب ع عدم جريان القاعدة ،ينئذ؛ فإ ّنه
خالف الصايح امليقدم ن واملراة من الصنايح ناياة زرارة النوارةة ع الوضنوء
( )1مسيمسك العروة الوثق .518 :2
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والغسل امليقدمة ن فال بدّ أن يكون املراة الخل احلا ل بمجرة انيهاء العمل العيقاة
متامه).
ومرجع هذا الكالم إىل ّ
أن المر يدور مدار هنذ املعناين الثالثنة ،وبنام أنّنه ينرة
املاذور عىل الو والثاين فال بد من االليزام بالخل.
ونان نقو ع اجلواب:
أ ّما عن اجإشكا الو ن وهو اجإشكا عىل القو الو من أ ّنه موجب لسقوط
القاعدة عن احلجية ن فيىهر جوابه مما ذكرنا ع تقريب القو الو من ّ
أن املراة منن
الصالة وأشباهها هو ما تدور اليسمية مدار  ،ال العمل الصنايح ،واجإشنكا مبنني
عىل أن يكون املراة هو العمل الصايح.
وأ ّما اجإشكا عىل القو الثاين وأنّه ال يمكن االليزام بنه لياققنه بفعنل معىنم
الجزاء اىل آخر  ،فاجلواب عنه ّ
أن القائل هبذا القو ال يرس فعل معىم الجزاء حمقق ًا
للفراغ ،بل فعل معىم الجزاء من أجل حتق ماهية خا ة ،والفراغ مننه إ ّمنا حيصنل
بالمور املذكورة ع القو الو  ،وإ ّما بالفصل فيام يأ ي به مييابع ًا عاة ًة ،كام إذا كاننت
عاةته عم ً
ال عىل تيابع الجزاء ع الغسل ،فإذا شك بعد الفصنل وبعند فنوت اليينابع
يصدق عليه أنّه فرغ من العمل.
وقد غفل السيد احلكيم  عن هذا الركن من كالم املاق النائيني ،كنام غفنل
السيد اخلوئي (أيد اا) عن ذلك عىل ما ع مباين االسينباط ،ينث قنا ( :وأ ّمنا منا
()1

أفاة املاق النائيني (قدس رس ) منن ّ
أن مضنني معىنم الجنزاء يكفني ع جرينان
القاعدة ،وال يلزم مضني مجيعها ،ففيه ّ
أن العربة أنّام هو بصدق املضني ،ومن الىناهر
( )1مباين االسينباط .339 :4
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ّ
أن مضني معىم الجزاء ال يوجب دق ميض اليشء بام هو يشء منع عندم مضنني
بعضه).
فإن املاق النائيني قد رصح ّ
وهذا غفلة منهّ ،
بأن الفراغ يدور مدار فعنل معىنم
الجزاء الذي جرت العاةة بالييابع ع أجزائه ،قا ( :فصدق اليجاوز واملضني يندور
مدار فعل معىم الجزاء ،لكن مع جريان العاةة عىل الييابع واملنواالة بنني الجنزاء،
فإنه ال يصدق عرف ًا اليجاوز عن مجلة املركب إال إذا جرت العاةة عىل ذلك)  ،فهو ال
()1

يرس ّ
أن معىم الجزاء حمق للفراغ سوا ٌء جرت العاةة عىل اليينابع أم ال ،بنل معىنم
الجزاء اليي جرت العاةة بالييابع ع أجزائه.
وقا ع أجوة اليقريراتّ :
(فإن جرينان العناةة بغسنل اجلمينع ع زمنان وا،ند
يوجب دق اليجاوز عن العمل عند الشك ع اجلزء الخل مع القطع بياق معىم
الجزاء) .
()2

فاجإشكا عىل القو الثاين غل ايح وم يقل أ،دٌ ّ
بأن معىنم الجنزاء كناف
لصدق الفراغ ،والصايح امليقدم شاهد عىل متامية ما ذكر املاق النائيني ،ولذا قلننا
ّ
بأن ما ذهب إليه املاق النائيني هو الصايح.
األمر الثاين :مما يسيفاة من كالم السيد احلكيم  هو قوله( :وباجلملنة :الفنراغ
بأي معن ً أخذ ال ييوقف عىل الدخو ع الغل أو القيام أو ناواا ،بنل هني ميوقفنة

( )1فوائد ال و .630 :4
( )2أجوة اليقريرات .473 :2
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عليه ،فيقا ( :فرغت فقمت) ،وال يقا ( :قمنت ففرغنت) فكينف يصنح اعيبارهنا
فيه) .
()1

وتوضيح ذلك بيقريب منا هوّ :
أن الفراغ عىل القولني الولني ميوقف ع اجلملنة
عىل أمر آخر من فعل مناف أو فنوت منواالة أو فصنل كثنل ع الُمنور اليني يكنون
أن هذ الُمور حمققة للفراغ ،واحلا ّ
امليعارف فيها هو الييابع بني الجزاء ،أي ّ
أن هذ
فرعها العرف عىل الفراغ ،فيقولون( :فرغت فقمت) ،وال يقولون (قمنت
الُمور مما ي ّ
ففرغت) ،وهذا أكرب شاهد عىل ّ
أن املنافيات وأمثاهلا ال ةخل هلا ع الفراغ.
واجلواب عن ذلك هو :أ ّنا ال نقو بصاة هذ العبارة ع بعنض املنوارة كنام إذا
ثم قام ،فيقا ( :فرغنت فقمنت) ،وقند يكنون اجإتينان
أت بعمل ايح وفرغ منهَّ ،
باملناع حمقق ًا للفراغ ،وهكذا غل املناع من الفصل الطويل وفوت املواالة ،فيشنك ّ
أن
الفراغ قبل هذ الُمور أو بعدها ،وما يقا ( :فرغت فقمت) عىل فرض ايه ع هذا
املورة إنّام يكون ايا ًا بلااظ ّ
أن الفنراغ حيصنل باحلالنة املسنييبعة للمنناع ،ال أن
حيصل الفراغ بعد إتيان املناع ،أي احلالة اليي ينيهي إليهنا الفنراغ بنانو يكنون احلند
خارج ًا واملادوة ةاخالً ،ولذا يصح أن يقا ( :فرغت فقمت) ،فبلااظ ّ
أن القيام علة
للفراغ يصح أن يقا ( :قمت ففرغت) ،وبلااظ ّ
أن الفراغ ميقندم زمانن ًا عنىل القينام
يصح (فرغت فقمت)؛ إذ الفراغ حيصل آ ّن ًا ما قبل القيام واجإتيان باملنناع ،مضناف ًا إىل
ّ
أن العبارة ليست من العبارات الشائعة ،ي ع موارة الشك لييمسك هبا ويسيد هبا.
األمر الثالث :قوله ( :ويوضح ما ذكرنا اميناع اليفكيك بني الفراغ باجإضنافة
إىل غل اجلزء الخل وبينه باجإضافة إليه ،ومن املعلوم ّ
أن حتق الفراغ ع الو بفعنل
( )1مسيمسك العروة الوثق .520 :2
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اجلزء الخل ليس خلصو ية فيهّ ،
وإال ليعذر الفراغ ع الثاين ،فال جتري فينه القاعندة
أ ً
ال ،بل لياق الفراغ بنىر الفاعل) .
()1

أن الكالم ع ّ
توضيح كالمه :أ ّن الفراغ يياق باجلزء الخلّ ،إال ّ
أن الفراغ الذي
حيصل بواسطة اجلزء الخل هل هو بواسطة خصو ية ع اجلزء الخل ن وعلينه فنال
ّ
بأن الفراغ ال حيصل ّإال باجلزء الخل ،ال بإتيان املناع وفوت املنواالة أو
بدّ من القو
الفصل الطويل ن أو بسبب أمر آخر ،وهو حتق الفراغ بنىنر الفاعنل؟ فنبام ّ
أن اجلنزء
الخل ن أيض ًا ن مما يوجب حتق الفراغ بنىر الفاعل فمن هذ اجلهة ال بندّ منن حتقن
الفراغ ع غل من الجزاء ن أيض ًا ن بنىر الفاعل.
واجلواب عن ذلك :أنّا ال نقو إ ّن اجلزء الخل بام هو جز ٌء أخل له خصو نية،
بل ّ
إن الفراغ العرع حيصل ويياق بياق اجلزء الخل بعد اجإتيان بمعىم الجزاء،
والشياء اليي كاجلزء الخل كإتيان املنافيات أو فوت املواالة أو زوا اليينابع العنرع
بام ّأّنا ع نىر العرف حمققة للفراغ فلذا ،كمها ،كم اجلزء الخنل ،ويكيفن بأ،ند
هذ الُمور.
أن هذا القو ال يمكن االعيامة عليه كام ظهر ّ
فىهر ّ
أن القو الثاين وهو ما ذهب
إليه املاق النائيني أقوس ،والوسط أوسط.
اجلهة التاسعة :يف جريان القاعدتني يف موارد الغفلة واجلهل باحلكم
هل جتري قاعدة الفراغ أواليجاوز ع موارة القطع بالغفلة واجلهل باحلكم أو ال؟

( )1مسيمسك العروة الوثق .519 :2
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يىهر من عبارة املاق اهلمداين ّ
أن القدماء قد أطلقوا ذلك ،و،كموا بالصاة ع
مطل موارة الشك بعد الفراغ ،بال فرق بني أن يكون قاطعن ًا بالغفلنة أو ال ،وبنني أن
يكون جاه ً
ال باحلكم أو ال.
وهذا ما نقله املاق اهلمداين ع ،اشييه عىل الرسائل ،واخينار  ،وذهنب إىل ّ
أن
بناء العقالء عليه ،وأنّه لو م نقل به لزم العرس واحلرج.
وقد ناقش بعض امليأخرين ع عدّ ة ور منه.
الصورة األوىل :ما إذا كان قاطع ًا بالغفلة ع جهة منن اجلهنات املربوطنة بعملنه،
ومع ذلك حييمل أن يكون املأ ي به مطابق ًا للمأمور به من باب دور عمل منه اتفاق ًا.
وهذا كام إذا قطع بأ ّنه ،ني الوضوء كان غاف ً
ال عن أنّه البس لل اتم ،ويشنك ع
،نو
و و املاء إىل ما حتت اخلاتم ،وحييمل الصاة من جهة أنّه من املايمل أنّه قد ّ
،ركه ،فهل جتري كل من القاعدتني هنا ع مورةها أو ال؟
اخلاتم ،ني الوضوء أو ّ
ذهب مجع إىل جريان قاعدة الفراغ ،ومنشأ ذلك وجهان:
األول :املطلقات مثل اياة حممد بن مسلم :كل ما شككت فيه مما قد مىضن
فامضه كام هو ،فبإطالقها تشمل ما إذا كان قاطع ًا بالغفلة أو م يكن.
الثاين :رواية احلسني بن أيب العالء ،قا  :سألت أبا عبند اا  عنن اخلناتم إذا
،وله من مكانه ،وقا  :ع الوضوء تدير وإن نسيت ،ي تقوم ع
اغيسلت؟ قا ّ  :
الصالة فال آمرك أن تعيد الصالة.
فعدم أمر اجإمام بإعاةة الصالة من جهة ا،يام و و املاء إىل ما حتنت اخلناتم،
لمر اجإمنام بإعناةة الصنالة عنىل القاعندة ،و،كنم
ولو م تكن قاعدة الفراغ جارية َ
اجإمام  بذلك إنّام يكون من جهة قاعندة الفنراغ؛ وذلنك لجنل منا ورة منن ّ
أن
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فياوهيم  عىل وف ُأ و يرثوّنا كابر ًا عن كنابر ،وفينوس اجإمنام هننا عنىل وفن
أ ل ،وال ل ع املقام هو قاعدة الفراغ.
واعرتض عىل كل من الوجهني:
ّأما عىل الوجه األول فمن جهيني:
األوىل :ع عدم حتق اجإطالق ملورة الغفلة.
والثانية :ع وجوة مقيد لإلطالقات.
ّأما اجلهة األوىل فقد نوقش ع اجإطالق بطريقني:
األول :ما ذكر السيد اخلوئي بيقريب منا ،ومل صه :أنّه بام ّ
أن عىل ما سلكنا من
ّ
أن القاعدتني عقالئييان ومبينيينان عنىل أ نالة عندم الغفلنة ،والرواينات امليضنمنة
للكربيات مشلة إىل القاعدة العقالئية ،فال يمكن أن تكون ةائرة الروايات أوسع من
القانون العقالئي ،واملفروض ّ
أن القانون العقالئي حمدوة با،يام الغفلة وأ الة عدم
لّنا مشلة إىل القاعدة العقالئية ،وطبعن ًا تكنون
الغفلة ،فال ينعقد إطالق للروايات؛ ّ
الروايات حمدوةة بادوة القاعدة العقالئية.
واجلواب عن ذلك :أنّا قد ذكرنا ع أوائل مباث الفراغ واليجاوز ّ
أن القاعندتني
ليسيا من القواعد العقالئية ،بل من القواعد اليي أسسها الشارع.
أن هنذ القاعندة املشنار إليهنا ن وهني قاعندة اليجناوز بنناء عنىل ّ
الثاين :هو ّ
أن
الروايات مشلة إىل يشء وا،د وهنو قاعندة اليجناوز ن خيصنة باسنب املرتكنزات
العقالئية بام إذا كان الشك ع الغفلة.
بأن القاعدة هني قاعندة عقالئينةّ ،إال ّ
ّ
أن املرتكنز ع
وبعبارة ُأخرس :أنّا ال نقو
ذهنهم بلااظ اليناسب بني احلكم واملوضوع ّ
أن القاعدة ختي

بام إذا كان الشك منن
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جهة ا،يام الغفلة ،وقوله  :كل ما شنككت فينه وغنل لنيس منن ال،كنام
اليعبدية املاضة بنىر العرف بايث ال ي ّطلعون عىل رس  ،بل يرون هذا احلكم مالئن ًام
ومناسب ًا لقانون أ الة عدم الغفلة ،وهذا يكون منن قبينل القنرائن امليصنلة بنالكالم
املانعة من حتق العموم أو اجإطالق ،فقد قا ع كياب الرسائل ( :وبعبنارة ُأخنرس:
()1

أ ّن ال،كام الصاةرة من الشارع قد تكنون تعبدينة حمضنة ،ال طرين للعقنالء لفهنم
رسها ،ككثل من اليعبديات ،وقد تكون إرشاة ًا إىل طريقة العقالء كأة ّلة أخبار الثقة أو
اليد ،وقد تكون معن ميوسط ًا بينهام ،أي ال تكون تعبدية حمضة ال يعلم العقنالء رس
أ الً ،وال تكون إرشاةية إىل ما لدهيم لعدم احلكم اجلزمي بيننهم ،لكنن تكنون منن
اليعبديات اليي يكون للعقل إليها سبيل ويكون ع ارتكاز العقالء ما يناسنبها ،وهنذا
االرتكاز واملناسبات املعلومة عند العقالء قد يوجب االنرصاف إىل ما ارتكنز بيننهم،
وما نان فيه من هذا القبيل ،فإذا سمع العقالء قوله  :كل ما شككت فيه مما قند
مضن فامضه كام هو يصل المر االرتكازي موجب ًا النرصافه إىل ذلنك ويمننع عنن
فهم اجإطالق فيكون كالقرينة احلافة بالكالم أو ما يصلح للقرينية) اىل آخر .
وهذا االسيدال شبيه باسيدال

ا،ب الكفاية ع قوله  :وال ينبغي لنك

أن تنقض اليقني بالشكّ ،
وأن هذا مرتبط بالمر االرتكنازي ،وعمومنه يسنيفاة منن
قوله :وال ينبغي.
وأورة بعض عليه ّ
بأن ا،ب الكفاية ال يقو باجية االسيصنااب منن بناب
بناء العقالء.
و ُأجيب عن هذا اجإشكا بأنّه فرق بني بناء العقالء ،وبني المر االرتكازي.
( )1الرسائل للسيد اخلميني .313 :1
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واجلواب عنه بوجهني:
الوجه األول :أنّا ال ننكر املناسبة املذكورةّ ،إال ّأّنا معارضة بمناسبة ُأخرس ،وهي
املناسبة اليي حتصل ع ذهن الفقهاء والعارفني بالشنريعة املقدسة ،ومنشأ ،صو هذ
املناسبة ع أذهاّنم هو كثرة الروايات واآليات اليي تند عنىل ّ
أن ال،كنام الرشنعية
روعيت فيها جهة السهولة والسام،ة ،يعني جعلت ال،كام عىل ناو ال تكون موجبة
للضي والعسنر واحلرج النوعي ،فإذا سمع الفقيه العارف بال،كنام الرشنعية قولنه
 :كل ما شككت فيه مما قد مضن  اىل آخر يفهم من ذلك ّ
أن هذا احلكم جمعو
تسهي ً
ال عىل الُمة ،وهذا احلكم من ال،كام اليسهيلية ،وكونه من ال،كام اليسهيلية
يقيضني أن يكون احلكم عام ًا وشام ً
ال ،ي ملوارة القطع بالغفلة.
الوجه الثاينّ :
أن هذ املناسبات العقالئية ع بعض ،صن

املوضنوع ال تكنون

ّ
بأن من مقندمات
مانع ًا من ظهور الكالم ع اجإطالق أو العموم ،وإال ال بدّ من القو
الخذ باجإطالق أو العموم عدم وجوة قدر مييقن ع مقام الي اطب ،بل ،ي ع غل
موارة الي اطب ،كام ذهب نا،ب الكفاينة إىل عندم وجنوة قندر مينيقن ع مقنام
الي اطب.
وهذا غل ايح؛ لنّه ق ّلام يوجد مورة م يكن له قدر مييقن ولنو ع غنل منورة
الي اطب ،أي م تكن املصلاة ع بعض أفراة كافية ووافية ب الف أفراة الُخر.
فمثالً :الةلة اليي ع الزكناة كقولنه  :ع أربعنني شناة ،شناة إذا ألقني إىل
العرف ،فالعرف ييوجه إىل أن الشارع املقدس يريد بذلك ،صو الفقنراء عنىل يشء
وارتفاع اليفاوت الكثل بني الغنياء والفقراء بذلك ،وهذا أمر مرتكز ،ولعنل الزكناة
كانت ع المم السابقة ،فال يمكن احلكم هبذ املناسبة ّ
بأن ع أربعني شاة ،شاة عنىل
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الغنياء ةون الفقراء ،بل كل من كان له أربعني شاة ال بند ّ
وأن يعطني شناة منن ةون
فرق بني الغني والفقل.
وكذا ع باب الصوم ،فإنه ال يمكن احلكم بوجنوب الصنوم عنىل السنمني ةون
الضعيف ،وأمثا ذلك من املناسبات ع خيلف البواب ،واالليزام بنذلك ع خيلنف
أبواب الفقه مما يلزم منه فقه جديد.
فىهر ّ
أن اجإطالق ثابت ،واجلواب بكال طريقيه غل تام.
وأما اجلهة الثانية :ع املقيد بالنسبة للمطلقات
ّ
ّ
إن املقيد الذي ذكر ع كالم الشيخ إنّام هو خصوص موثقة ابن بكنل ن وبنام ّأّننا
مشيملة عىل اليعليل ،واليعليل يعمم وخيص

 ،فهي موجبة لليقييد ن قا  :قلنت لنه:

يشك بعد ما ييوضأ؟ قا  :هو ،ني ييوضأ أذكر منه ،ني يشك ،بدعوس ّ
والرجل ّ
أن
هذا علة كام فعله الشيخ ،ففي الفرائند ّ ( :
فنإن اليعلينل يند عنىل ختصني
()1

احلكنم

بمورة مع عموم السؤا  ،فيد عىل نفيه عن غل مورة العلة) ،فيقيد قوله( :ال يعيني
بشكه) الذي هو مقدر ع هذ الرواية بسنبب العلنة اليني ختصن

احلكنم وإن كنان

السؤا عام ًا.
وقد أضاف إىل هذ املوثقة بعض من الكابر عىل ما ع تقرير باثه موثقة حممد بن
مسلم ،ففي مصباح الُ و

()2

( :وقوله :وكان ،ني انصنرف أقرب إىل احل ّ منه بعد

ذلكّ 
فإن مقيىض هذا اليعليل هو االقيصنار عنىل منوارة يكنون املكلنف فيهنا أذكنر
وأقرب إىل الواقع ،ني العمل منه ،ني يشك).

( )1فرائد ال و .344 :3
( )2مصباح ال و .368 :2
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وهذ الرواية م يذكرها الشيخ وم يسيند إليها ،والرواية بياممها هكذا( :حممد بنن
مسلم عن أيب عبد اا  أنّه قا  :إن ّ
شك الرجل بعد ما ىل فلم يدر ثالث ًا ىل أم
أتم م يعد الصالة وكان ،ني انرصف أقرب
أربع ًا وكان يقينه ،ني انرصف أنّه كان قد ّ
إىل احل منه بعد ذلك.
واالسيدال بالرواية الثانية خدوش.
أولاّ :أّنا ضعيفة سند ًاّ ،
فإن سند الصدوق إىل حممد بن مسلم ضعيف ،والرسائر
نقلها عن كياب حممد بن عيل بن حمبوب ،ومن هذ النا،ية ال يمكن املناقشة فيهناّ ،إال
ّ
أن ع السند هكذا :ابن أيب عمل عن حممد بن مسلم ،وباسب الطبقات ال يمكنن أن
يروي ابن أيب عمل عن حممد بن مسلم ،وهذا إرسا باذف الواسطة.
وثاني اا :أ ّن هذ الرواية مرتبطة بقاعندة اليقنني البننائي ،ولنيس هلنا ربنط بمانل
الكالم ،وهو قاعدة الفراغ ،واملفروض ّ
أن السيد (،فىه اا) ال يقو بالفراغ البنائي.
ّ
بنأن هنذا
نعم ،لو كان يقو بالفراغ البنائي كالسيد احلكيم  يمكنن أن يقنا
اليعليل يوجب ختصي

القاعدة بنام إذا كنان حييمنل الغفلنة ،ال فنيام إذا كنان قاطعن ًا

بالغفلة ،وموثقة ابن بكل ن أيض ًا ن مرتبطة بقاعدة اليقني البنائي.
مضاف ًا إىل ّ
أن االسيدال هباتني الرواييني عىل فرض متامييهام ال توجبان ختصي
قاعدة اليجاوز ،بل توجبان ختصي

قاعدة الفراغ.

توضيح ذلك :أنّنا قند ذكرننا ّ
أن الرواينات مشنلة إىل جهنة عامنة تشنمل كلينا
القاعدتني ،وعليه فلو ة ّ ةليل عىل ختصي
يوجب ختصي

إ،دااا كنام ع املقنام ،فهنذا الندليل ال

قاعدة اليجاوز أيض ًا ،وهذا أوضح عىل مسلكه من ّأّنام قاعندتان ،ال

قاعدة وا،دة ،والروايات مشلة إىل كلييهام.

القواعد الفقهية 123 ................................................
وأ ّما اسيدال الشيخ بموثقة ابن بكل ،فالكالم ع ّأّنا هل تكون قابل ًة لليقيد ولو
بالنسبة إىل قاعدة الفراغ أو ال؟ وطري االسيدال هبا هو ما تقدم.
ّإال أنّه يمكن املناقشة فيه:
أولاّ :
أن السؤا ليس عام ًا ،واالسيدال مبني عىل أن يكنون السنؤا عامن ًا ،أي
سوا ٌء ا،يمل الغفلة أم كان قاطع ًا بالغفلة ،وهكذا لو كان السؤا عام ًا ،كام ذكر الشيخ
ّ
بأن العلة خصصة.
واجإمام ذكر ع اجلواب علة عدم االعيناء ،فهنا يمكن القو
وأ ّما إذا قلنا ّ
بأن السؤا ليس عام ًا ،بنل منصننرف إىل الفنراة امليعارفنة ،وهني
ّ
الشك ع الغفلة ،فاجإمام قد أجاب بجواب ليقريب املطلنب إىل ذهننه ،ولنيس
موارة
قوله  :هو ،ني ييوضأ أذكر اىل آخر ،كمة وال علة ،كام سننبني ذلنك إن شناء
اا.
وعليه ،فال جما للقو بيقييد الروايات هبذ الرواية؛ إذ هي ع نفسها غل الئقنة
ليقييد اجإطالقات ،وذلك من أجل ّ
أن الرواية ع ،دوة اجإفياء ال اليعليم ،وسؤاله عن
(الرجل يشك بعد ما ييوضأ) لنيس سنؤاالً تعليمين ًا ،وإال م يكنن يعننون خصنوص
الوضوء ،وع الفياوس اجإطالق ال ينعقد فيها بالنسبة للصور الناةرة ،بل تكون مرتبطة
بالصور اليي هي حمل ابيالء الناس كثل ًا.
نعم ،لو كانت من قبيل اليعليمينات ،وأ ي هبنا بصنورة الفينوس يمكنن اسنيفاةة
ّ
بأن السؤا عام.
اجإطالق منه والقو
وباجلملة عموم احلكم والسؤا ممنوع ،والسنؤا إنّنام هنو عنام يقنع كثنل ًا حمنل
ّ
وأخل بيشء أو ال.
االبيالء ،وهو الشك من جهة الغفلة ،وأنّه هل غفل
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وعليه يكون قوله  :هو ،ني ييوضأ أذكر منه ،ني يشك جوابن ًا عنن هنذا
السؤا وأنّه ال يعين با،يام الغفلة.
وعليه فال مفهوم للرواية وال تعليل ،بل هي بيان للاكم بلسان أقنرب إىل فهنم
السائل.
أن السؤا عامّ ،إال ّ
وثاني اا :سلمنا ّ
أن قوله  :هو ،ني ييوضأ أذكر اىل آخنر
كربس كلية ،وع كثل من املوارة اليي يكون اجلنواب موجنوة ًا ع ذهنن السنائل وهنو
أ الة عدم الغفلة ،فيمكن اليمسك هبا ،فإن اقيضت هذ القاعدة الصاة كام ع كثنل
من املوارة من الصور امليعارفة فيبني عىل الصاة ،فإن علم باجلزئية وشك ع أنّنه هنل
ّ
أخل به أو ال ييمسك بأ الة عدم الغفلة ويبني عىل الصاة.
وإن اقيضت البطالن يبني عىل البطالن ،كام إذا اعيقد بأ ّن المر املضاة مع اجلنزء
هو جزء ،كام إذا اعيقد ّ
بأن املعيرب هو اليوضؤ منكوس ًا ،فهنا أ نالة عندم الغفلنة عنن
معيقد موجبة للبطالن ،فأ الة عدم الغفلة قد توجب الصاة وقد توجب النبطالن،
وقد ال يكون احلكم مورة ًا ل الة عدم الغفلة ،أي ال تقيضني الصاة وال النبطالن،
كام إذا م تكن هناك غفلة.
واملقصوة ّ
أن اجإمام  ن أيض ًا ن قد ّبني احلكم بناو عام ،فال بدّ له وأن يال،ظ
ّ
أن مقيىض الذكرية أي يشء؟ هل هو الصاة أو النبطالن ،أو ال هنذا وال ذاك ،ال أن
اجإمام  علل احلكم وهو عدم االعيناء بالشك بالذكرية.
وثالث ااّ :
أن الرواية غل ناظرة إىل أ الة عدم الغفلة ،بنل منن املايمنل أن يكنون
احلكم ةائر ًا مدار الذكرية ،يعني إن كان ع ،ا الوضوء أذكر ،فال يعيني بالشك بعد
الوضوء ،وإن كان المر بالعكس ،أي م يكن ع ،ا الوضوء أذكر منه بعد الوضنوء
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ثم بعد رجع إىل ،النه
فيعيني بشكه ،كام إذا اعرتضه تشويش خاطر ع أثناء الوضوء َّ
العاةي وهو ليس من الفراة الذين يعملون شيئ ًا وينسونه عاج ً
ال.
وهذا مما م يليزم به أ،د ،وم يقل أ،د بأنّه من املعيرب مال،ىة احلناليني ع قاعندة
الفراغ وأنّه ع أي ،ا كان أذكر ،فال بد وأن يقا إ ّّنا حممولة عىل جهة ُأخرس؛ إذ لنو
بأن ظهور الرواية ع عل ّية هو ،ني ييوضأ اىل آخر لذلك فال بدّ وأن يقنا بن ّ
قلنا ّ
أن
هذا تقريب للاكم ع بعض الصور.
.

وإمجا الكالم أنّه ليس للرواية ظهور يمكن معه الي صي

واملاق النائيني وبعض من تالمذته اخيلفوا ع ّ
أن قوله  :هو ،ني ييوضأ
اىل آخر هل هو علة أو ،كمة ؟
ذهب املاق النائيني إىل أنّه ،كمة وذهب بعض تالمذته إىل أنّه علنة ،وذكنر ع
رة املاق النائيني ّ
أن املميز بني العلة واحلكمة هو العرف ،والعرف يرس ذلك علنة ال
،كمة.
أن قوله  ليس علة وال ،كمة .أ ّما أنّه ليس باكمنة فمنن جهنة ّ
والىاهر ّ
أن
املاق النائيني نفسه قد ذكر للاكمة ضابط ًا ع لباس املشكوك  ،وهذا الضابط غنل
()1

موجوة ع املقام ،وأما أنه ليس بعلة فمن جهة عدم وجوة أةاة تعليل ،وال يناسنب أن
يكون كربس كلية.

( )1اللباس املشكوك.230 :
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و ّأما الوجه الثاين :فهو االسيدال للصاة برواية احلسنني بنن أيب العنالء ،قنا :
،ولنه منن مكاننه ،وقنا ع
سألت أبا عبد اا  عن اخلاتم إذا اغيسنلت قنا ّ  :
الوضوء :تدير وإن نسيت ،ي تقوم ع الصالة فال آمرك أن تعيد الصالة. 
()1

ومرجع الرواية إىل إجنراء قاعندة الفنراغ ع الوضنوء؛ وذلنك منن أجنل عندم
خصو ية لإلةارة أو الياويل ع أثناء الوضوء أو الغسل ،بل إرشا ٌة إىل و و املناء
إىل البرشة ،وبام أنّه كان حييمل الصاة قا اجإمام  :فال آمرك أن تعيد الصالة.
واعرتض عىل ذلك ّ
بأن املذكور خالف ظاهر الرواية؛ إذ االسيىهار مبين عىل أن
يكون المر بالياويل ع الغسل واجإةارة ع الوضوء أمر ًا إرشناةي ًا لو نو املناء إىل
البرشة ،وهذا خالف الىاهر؛ إذ الىاهر ّ
أن المر اسيابايب نفيس ،والشاهد عىل ذلنك
اليفصيل بني الوضوء والغسل ،فإنّه أمر ع الغسل بالياوينل وع الوضنوء بناجإةارة،
ولو كان المر أمر ًا إرشاةي ًا ال وجه لليفصيل بينهام ،فإذا كان المر نفسني ًا فنال حيمنل
عىل الوجوب؛ لنّه مضاف ًا إىل وضوح عدم وجوبه ذكر اجإمام  :فإن نسيت ،ي
تقوم ع الصالة فال آمرك أن تعيد الصالة .هكذا اعرتض عىل االسيدال هبا ع مباين
االسينباط .
()2

وهذ املناقشة مبينينة عنىل اليفصنيل بنني الوضنوء والغسنل ع رواينة وا،ندة،
واجإشكا ييم عىل اليفصيل.
وأ ّما إذا قلنا إ ّن الرواية هي مجع بني رواييني ،ال ّ
فصل بينهام ،فإنّنه تنارة
أن اجإمام ّ
يقو اجإمام  يسياب الياويل ع الغسنل واجإةارة ع الوضنوء ،وتنارة يسنيفيي
( )1الكاع .45 :3
( )2مباين االسينباط .360-359 :4
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السائل مرتني ،مرة ع الغسل ومرة ع الوضوء ،فقا اجإمام  ع الغسل ،وله منن
مكانه ،وقا ع الوضوء تدير  ،فهذا من أنواع و و املاء إىل البرشة ،وعىل هنذا فنال
يسيفاة تفصيل من كالم اجإمام ،ويد عنىل منا ذكنر قولنه( :وقنا ع الوضنوء:
تدير  )فلو كان السؤا وا،د ًا م حيي إىل (وقا ) ،بل الىاهر من ذلنك ّ
أن السنائل
سأ عن الوضوء فأمر اجإمام  باجإةارة .
واملقصوة أنّه إذا كان ذلك من اجلمع بني الرواييني ،فال يمكنن اسنيىهار المنر
النفيس ،بل الىاهر اجإرشاةية إىل و و املاء إىل البرشة.
وقوله  :وإن نسيت اىل آخر شاهد عىل ّ
أمنر
أن المنر بالياوينل واجإةارة ٌ
إرشاةي ،وذلنك ّ
لن الرتخني

وعندم اجإعناةة ع املسنيابات غنل ميوقنف عنىل

النسيان ،فإنّه إذا ترك مسياب ًا نفسي ًا فال يرتتب عليه يشء.
مضاف ًا إىل ّ
أن االليزام بالمر االسيابايب النفسني غل ايح ،فال يمكن القنو
بأنّه يسياب ع ،ا الغسل حتويل اخلاتم من مكان إىل مكان آخر بال ةخل ع إيصا
املاء وعدمه ،وهكذا ع الوضوء ،فإ ّنه م يقل أ،د من الفقهاء عىل ما نعلنم باسنياباب
الياويل ع الغسل وباسياباب اجإةارة ع الوضوء ،سوا ٌء قطع بو و املاء إىل البرشة
أو قطع بعندم الو نو أو ّ
و،نو ع
شنك ع الو نو  ،أو أنّنه إذا أةار ع الغسنل
ّ
الوضوء فيقا إنّه م يعمل باالسياباب.
نعم إذا قلنا ّ
بأن الرواية جمملة ،فال يكون لالسيدال هبنا جلرينان قاعندة الفنراغ
جما .
الصورة الثانية :ما إذا كان قاطع ًا بالغفلة كالصورة الُوىلّ ،إال أنّه حييمل الصناة
من باب املصاةفة ،ال من جهة دور عمل من نفسه ،كام إذا ا،يمل و نو املناء ع
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املثا امليقدم من ةون دور عمل منه من جهة ّ
أن اخلاتم م يكن ضيق ًا بناو ال يصنل
املاء إليه ّإال بالياويل أو اجإةارة ،فمنن املمكنن و نو املناء إىل البشننرة منن بناب
الصدفة.
وكام إذا ىل إىل جهة من اجلهات غفل ًة وال يدري ّأّنا هنل أنّنه كنان ميجهن ًا إىل
القبلة أو ال؟
فال جتري قاعدة الفراغ ع هذ الصورة عند من يقو باخيصاص القاعدة بنام إذا
ا،يمل الغفلة ،والكالم إنّام هو عىل مسلك منن يقنو بجرينان القاعندة ع الصنورة
الُوىل من جهة اجإطالقات وعدم وجوة مقيد كاملاق النائيني ،فإنّنه ،كنم بجرينان
القاعدة ع الصورة الُوىل ،وأ ّما ع الصورة الثانية فقد أشنكل عنىل جرياّننا ،والنذي
يسيىهر من كال تقريريه ّ
أن قاعدة الفراغ جتري فيام إذا كان الشك مماضن ًا ع انطبناق
املأ ي به عىل املأمور به.
وأ ّما إذا كان املأ ي به بادوة واضا ًا وأنّه ىل إىل أي جهة ،أو أنّه كان غاف ً
ال من
ّ
ّ
فالشنك هننا ال يكنون
الشك ع أمر خارج عن املأ ي به،
حيركه ،وكان
لبسه اخلاتم وم ّ
مماض ًا ع انطباق املأمور به عىل املأ ي به ،بل الشك ع أمر خارج عن املأ ي به ،فلذا قا
بعدم شمو أةلة الفراغ للمورة.
ّ
الشك ع ،دوة املأ ي به وانطباق املأمور به عليه،
وهذا الذي ذكر غل واضح ،إذ
وأنّه هل كان بناو ينطب عليه املأمور به أو ال؟ إذ ،ين لنو كنان عاملن ًا بأننه م حينرك
اخلاتمّ ،إال ّ
أن اخلاتم ليس بناو حيصل القطع بعدم و و املاء إىل البشننرة منن ةون
حتريك أو حتويل ،ومقيىض اجإطالقات مثل قوله  :كل منا شنككت فينه ممنا قند
مضن فامضه كام هو شمو القاعدة للمقام.
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الصورة الثالثة :ما إذا ا،يمل ترك بعض الجزاء عمند ًا ،فهنل يمكنن تصنايح
العمل بقاعدة الفراغ أو ال؟
ويمكن تصوير ذلك ع بعض احلاالت النناةرة ،كنام إذا كنان مشنغوالً بالصنالة
وسمع ع أثنائها خرب ًا مدهش ًا وبن عىل قطع الصالة ،وحييمل أنّه ترك الركوعّ ،إال أنّه
عاة إىل إمتام الصالة ،وبعد الصالة يشك ع ّ
أن مثل هذ احلالة املسييبعة لرتك الركنوع
غفلة عن ذلك وإمتام الصالة ،هل ،صلت له أو م حتصل؟
وهذ املسألة مما عنوّنا الشيخ ع ضمن كالمه ،وذكر ّ
أن قاعدة الفراغ تشمل هذا
املورة.
وبنا ًء عىل ما ذهبنا إليه من وجوة اجإطالقات وال مقيد هلا ،فال إشكا ع شنمو
اجإطالقات هلذا املورة.
وأ ّما بنا ًء عىل إنكار اجإطالق بأ،د الطريقني امليقدمني ،فال جما للقنو بجرينان
قاعدة الفراغ .
وأ ّما بنا ًء عىل عدم اجإطالق من جهة االرتكاز فله جما  ،إال أنه ذكر عدم شنمو
الروايات هلذا املورة ،ومع ذلك ذكر ا،ب الرسائل بنا ًء عىل إرشاةية الروايات إىل
()1

القاعدة العقالئية أنّه ال يعيني با،يام الرتك العمدي ،وقا بل ربام يسيايل ذلك ملن
هو بصدة اميثا أمر املوىل.
واجلواب:
أولاّ :
أن هذا ليس بمسيايل كام ا ّةعي ،بل قد ييف كام م ّثلنا.

( )1الرسائل للسيد اخلميني .317 :1
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وثاني اا :قوله هذا و أنّه ال يعيني با،يام الرتك العمدي ينناع منا ذكنر منن عندم
وجوة إطالقات ،ولو كان بناء العقالء عىل عدم االعيناء بنا،يام اليعمند بناجإخال
ببعض الجزاء أو الرشائط ،فال وجه جإنكار اجإطالق؛ إذ ّ
إن اجإطالقات والعمومات
هلام فرةان ،وكالاا مرتكزان ع ذهن العقالء :أ،داا منورة ا،نيام الغفلنة ،ثنانيهام
مورة ا،يام اليعمد ع اجإخال  ،واملفروض ّ
أن العقالء ع كليهام يوافقون عنىل عندم
االعيناء ،بل الثاين أنسب وأوىل.
فال بدّ من القو بشمو املطلقات ملثل هذا املورة منع أنّنه ذكنر ّ
أن املطلقنات ال
تشمل املورة ،ونان ال نعرف ملا ذكر وجه ًا.
وأ ّما بنا ًء عىل وجوة املطلقات ّإال ّ
أن هلا مقيد ،وهو رواية بكنل بنن أعنني ،وقند
اخيلفت فيها النىار ،فاسيفاة الشيخ منها أنّه ال يعينن بنا،يام اليعمند بناجإخال ،
واسيفاة املاق العراقي ذلك ن أيض ًا ن عىل ما ع ّناية الفكار.
والسيد اخلوئي (أيد اا) وكذا ا،ب الرسائل اسيفاةا من الرواية عدم شمو
القاعدة للمورة.
أ ّما مسلك الشيخ ،فأساس اسيفاةته ذلك من الرواينة ّ
أن اجلنواب مشنيمل عنىل
الصغرس املذكورة والكربس املطوية ،يعني أنّه ال يعيني با،يام الغفلنة وهنو ال ينرتك
عن تعمد ،فال يعيني هبذا الشك.
وبني اجإمام ، كم اجإخال عن غفلة بقوله  :هو ،ني ييوضأ
وقد ذكر ّ
أذكر اىل آخر .
وأ ّما ا،يام اجإخال العمدي وأنّه ال يعيني بنه فمطنوي ع كالمنه  وذلنك
بداللة االقيضاء؛ إذ لو كان ا،يام اجإخال العمدي موجبن ًا للنبطالن م يكنن وجنه
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للاكم بالصاة ،فقد قا ع الفرائد ّ :
(فإن اليعليل يد عىل ختصي
()1

احلكم بمورة

ن إىل أن قا ن  :نعم ال فرق بني أن يكون املايمل ترك اجلنزء نسنيان ًا أو تركنه تعمند ًا
واليعليل املذكور بضميمة الكربس امليقدمة يد عىل نفي اال،ياملني).
وأ ّما من قا بعدم شمو القاعدة للمقام من جهة هذ الرواينة ،فإنّنه اسنيفاة ّ
أن
اجإمام ، كم فيها بالصاة فيام إذا كان هنا ا،يام الغفلة ،وأ ّما إذا ا،يمل اليعمد،
فال حيكم بالصاة.
يبق هنا سؤا وهو عام إذا كان السؤا الوارة ع الرواية اسيفيائي أو تعليمي.
فإن كان ع مقام االسيفياء فإنه حيمل عىل املوارة امليعارفة ،وهي الشك ع الغفلة،
ويكون جواب اجإمام  خا ًا بالنسبة إىل تلك املوارة؛ ل الة عندم الغفلنة ،وال
يكون فيها تعرض ملورة ا،يام اليعمد ،فال يمكن االسيدال هبذ الرواية.
وإن كان ع مقام اليعلم ،واملفروض ّ
أن سؤاله عام ،فالسؤا عن الشك ع اة
العمل بعد العمل بأي جهة من اجلهات ،وجمرة نفي االعيناء بالشنك ع الغفلنة ن كنام
ورة ع جواب اجإمام  هو ،ني ييوضأ اىل آخر ن ال يكفني ع احلكنم بالصناة
مطلق ًا ،بل حيياج إىل ما ذكر الشيخ من نفي ا،يام اليعمد ،ومع الرتةة بني المرين أو
مع ا،يام أمر آخر فال جيوز اليمسك هبا أيض ًا.
فرواية بكل بن أعني ال تد ّ عىل الصاة وال عىل البطالن.
فىهر مما ذكرنا أنّه ع ورة ا،يام اليعمد يكون العمل ايا ًا لإلطالقات.
الصورة الرابعة :ما إذا كان جاه ً
ال باحلكم ،نني العمنل ،و،نني الشنك م تكنن
ورة العمل حمفوظة ،كام إذا كنان جناه ً
ال بجزئينة يشء أو رشطينة يشء ،وقند أتن
( )1فرائد ال و .344 :3
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ثم بعد ذلك ظهر له ّ
أن المر الفالين جزء أو رشط ،و،ني الشنك ال يندري
بالعملَّ ،
هل إنّه أت بام ظهر بعد ذلك أنّه جزء أو ال؟
وهذ الصورة تنقسم إىل قسمني:
القسم األول :ما إذا كان جهله باحلكم عىل ناو ال يقيضني إتيان العمل فاسند ًا،
كام إذا م يكن عامل ًا بجزئية السورة ،أو مانعية يشء ،فإنّه كثل ًا ما ال يكون عامل ًا بجزئينة
يشء أو مانعية يشء ،ومع ذلك يأ ي به ا،يياط ًا أو اسنياباب ًا ،وينرتك اجإنسنان أ،يانن ًا
بعض الُمور وإن م يكن عامل ًا بامنعييه.
واملقصوة ّ
أن اجلهل قد ال يوجب إتيان العمل فاسد ًا ،إذ يمكن أن يكون جناه ً
ال
باحلكم ويأ ي بالعمل ايا ًا كام م ّثلنا.
القسم الثاين :ما يكون جهله مقيضي ًا للفساة ،كام إذا اعيقد بجزئينة يشء منع أنّنه
مانع أو بامنعية يشء واملفروض أنّه جز ٌء ،وهكذا بالنسبة إىل الرشوط.
أ ّما ع القسم الو فبنا ًء عىل ما سلكنا من وجوة اجإطالقات وعدم املقيد هلا فال
مانع من اليمسك باجإطالقات وإجراء قاعدة الفراغ ،وأ ّما بنا ًء عىل مسلك القنوم منن
إنكار اجإطالقات ،فال يمكن احلكم بالصاة من جهة قاعدة الفراغ.
وأ ّما ع القسم الثاين وفيام إذا ا،يمل أنّه أت بالعمل الصايح غفل ًة عن معيقند ،
فهل يمكن اليمسك بقاعدة الفراغ أو ال؟
الىاهر ّ
أن شمو قاعدة الفراغ له حمل إشكا وتأ ّمل ،فإنّنه وإن م نقنل كنام قنا
بعض من ّ
أن قاعدة الفراغ أ ل عقالئي أو عىل وف أ ل عقالئي ،كام أنه وإن م نقل
إ ّّنا حمدوةة باد اليناسب املرتكز للعقالءّ ،إال أنّه إذا كان خالف ًا للمرتكزات العقالئية،
كام ع املقام؛ إذ نايمل أنّه غفل عام يعيقد أنه جزء ن وهو ع الواقع مانع ن فجاء بالعمل
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خالي ًا عنه ليكون ايا ًا ،فال حيكم عليه بالصاة ،ف ّ
إن شمو اجإطالقات ملثل ذلنك
حمل تأ ّمل.
وإن قيل :إنّه ال وجه للمناقشة ع اجإطالق ،فيمكن اليمسنك للاكنم بنالبطالن
بموثقة ابن بكل امليقدمةّ ،
فإن مقيىض قوله  :هنو ،نني ييوضنأ أذكنر مننه ،نني
يشك هو البطالنّ ،
فإن إطالق قوله  يقييض أ ّن كل ش

يأ ي بالعمل عىل طب

معيقد وهو ،ني ييوضأ أذكر منه ،ني يشك ،وإتيان العمل عنىل خنالف معيقند ،
أم ٌر عىل خالف القاعدة ،وال يعيني بالشك فيه.
ولو كنا نان وهذ اجلملة يىهر منها ،كم ورتني:
األُوىل :ما إذا ا،يمل الغفلة مع تواف اعيقاة الساب والالّ ، ،إال ّ
أن الكالم ع
أنّه هل غفل و أت عىل خالف معيقد الساب أو ال؟ فاكم اجإمام  بعدم االعيناء
بمثل هذا الشك ،ومقيىض ذلك اة العمل.
الثانية :ما إذا كان اعيقاة الساب خالف ًا العيقاة الفعنيل وكنان اعيقناة السناب
مقيضي ًا للفساة ،وهنا ال يعين با،يام الغفلة أيض ًا ،ومقيضن ذلك هو البطالن.
والذي يمكن أن يقا ع قبا ذلك هو ّ
أن اسيىهار هذا املعن العام منن الرواينة
ميوقف عىل أن ال يكون السؤا ع مسيوس اجإفياء.
وأ ّما إذا كان ع مسيوس اجإفياء ،فهو حممو عىل الصور امليعارفنة ،وهني ا،نيام
الغفلة فيام إذا كان االعيقاة الساب موافق ًا العيقاة ال،ق ًا ،وعليه فالرواية بصدة بينان
ش من املسألة فقط.
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بأن الرواية ظاهرة ع ّأّنا ع مسيوس اليعلنيم والنيعلمّ ،
ّ
فنإن
إال أنّه يمكن القو
حلن الرواية وقوله( :الرجل يشك) فرض للقضية ،وم يسأ هكذا( :أين شككت بعد
ما توضأت).
مضاف ًا إىل أنّه إن أمكن إثبات مقام علمي لبكل بن أعني فيكون مقيضا أن يكون
سؤاله ع مسيوس اليعليم واليعلم.
ويمكن أن يورة ثاني ًا عىل ما ذكرنا منن ّ
أن اسنيفاةة اليعمنيم ميوقنف عنىل أن ال
يكون قوله  :هو ،ني ييوضأ اىل آخر تعليالً ،وأ ّما إذا قلنا إ ّن قوله  تعلينل
للصاة يكون ناظر ًا إىل ورة وا،دة وهي إلغاء ا،يام اخلالف ممنا اعيقند باعيقناة
ايح.
واجلواب عن ذلك ّ
أن اسيفاةة اليعليل ميوقف عىل تقندير اجلنواب وتقندير أةاة
اليعليل ،يعني ال بدّ وأن يقدر اجلواب بأنّه ( ايح) وتقدير الالم ،فيكون( :لنّه ،ني
ييوضأ أذكر) ،وهذا خالف الىاهر.
وعىل هذا فال يبعد اسيىهار البطالن من موثقة ابنن بكنل فنيام إذا كنان اعيقناة
الساب خالف ًا العيقاة الال. ،
نعم ،لو شككنا ع شمو اجإطالقات للمقام ،وكذا شككنا ع اسيىهار البطالن
من املوثقة تصل النوبة إىل بقية القواعد.
الصورة اخلامسة :ما إذا كانت ورة العمل حمفوظةّ ،إال أنّه يشك ع عملنه منن
جهة الشك ع احلكم ،كام إذا علم بأنّه أت بالصالة بال سورةّ ،إال أنّه ال يدري منا هنو
،كمه وأنّه هل جيب عليه الصالة مع السورة أو بنال سنورة ،أو منن جهنة الشنك ع
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املوضوع ،كام إذا علم أنّه اغيسل غسل اجلنابة ،ولكن يشك ع أنّه هل كان جنب ًا أو ال؟
فهل يمكن اليمسك لصاة العمل بأةلة الفراغ أو ال؟
أن أةلة قاعدة الفراغ ال تشمل هذ الصورة ،وذلك ّ
الىاهر ّ
لن ظاهر الةلة هنو
ّ
الشك ع ،دوة املأ ي به ،وأ ّما إذا كان الشنك ع احلكنم سنواء كنان احلكنم
أن يكون
مرتبط ًا بميعلقات ال،كام مثنل الصنالة والصنيام ،أو بموضنوعات ال،كنام مثنل
العقوة واجإيقاعات فال جتري.
هذا متام الكالم ع الصور اخلمسة اليي كنا بصدة بياّنا.
بقي شيء :يف وجود قواعد أخر تقتضي الصحة
وهو أنّه إن أنكرنا اجإطالق ع هذ املوارة أو قلنا بوجوة مقيند هلنا أو شنككنا ع
وجوة اجإطالق فهل هنا قواعد ُأخر تقييض الصاة أو ال؟
ونان نذكر هنا قاعدتني:
األُوىل :قاعدة (ال تنقض السنة الفريضة) ،اليي ورةت ع ذيل اياة (ال تعاة)
أن مفاةها هو ّ
بنا ًء عىل ما ذكرنا من ّ
أن كل عمل مركب من الفرائض والسنن ن واملراة
من الفريضة ما قدّ ر اا تعاىل ع كيابه ،كام ّ
أن املراة بالسنة عمل النبي  أو قولنه ن
إذا أخل املكلف بالسنة عن عذر كجهل قصنوري أو نسنيان وأمثنا ذلنك ،فهنذا ال
يوجب اجإخال بالفريضة.
مثا ذلك الصالة والوضوء ،فلو ا،يمل اجإخال  ،وكان املايمنل منن السننن،
فبمقيىض القاعدة نقو ّ :
إن اجإخال بالسنة غل مضنر ع نورة النسنيان أو اجلهنل
القصوري وأمثا ذلك ،فض ً
ال عن ا،يام اجإخال بالسنة.
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وعليه ففي موارة ا،يام اجإخال بالسنة ال ناياج ليصنايح العمنل إىل قاعندة
الفراغ فيام إذا كان اجإخال عن نسيان أو عن جهل قصوري ،والقاعدة إن جرت فإ ّنام
جتري لجل أمر آخر لنفي سجدة السهو وأمثا ذلك.
وهكذا فيام إذا كانت ع بعض الصور قاعدة تقيضنني اجإخنال كنام ا،يملننا ع
موثقة ابن بكل من ّأّنا تد عىل بطالن العمل فيام إذا كان معيقد ًا خنالف منا يعيقند
ال،ق ًا وكان مقيضا الفساة ،وكام إذا اعيقد ّ
أن املانع يكنون رشطن ًا والشننرط يكنون
مانع ًا ،فيمكن تصايح العمل هبذ القاعدة ،أي قاعدة (ال تنقض السنة الفريضة) فيام
إذا كان اجإخال إخالالً بالسنة.
الثانية :االسيصااب  ،فإنّه ع نفسه ن مع قطع النىر عن قاعدة الفراغ ومع قطنع
النىر عن قاعدة ُأخرس تقييض اجإخال ن قد يقيضني الصاة وقد يقيضني النبطالن،
فإنّه إن شككنا ع أنّه هل ّ
أخل بجزء أو ال؟ فباالسيصااب يثبت عدم اجإتيان به ،وإن
شككنا ع أنّه هل أت بامنع أو ال؟ فباالسيصااب يثبت عدم اجإتيان به.
غاية المر ّ
أن االسيصااب غل جار مع وجوة قاعدة الفراغ ،والقاعندة مقدمنة
عىل االسيصااب ،وكذا إذا كان هنا قاعدة تقيضنني النبطالن ،فاالسيصنااب غنل
جار.
نعم ،لو ترةةنا ع شمو القاعندة وم تكنن قاعندة تقيضنني النبطالن ،فيكنون
املرجع هو االسيصااب.
هذا متام الكالم ع اجلهة الياسعة.
اجلهة العاشرة :يف حدود جريان قاعدتي الفراغ والتجاوز يف الشرائط
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ال إشكا ع جريان القاعدتني ع الشنرائط ع اجلملنةّ ،إال ّ
أن الكنالم ع ،ندوة
وأّنام هل جتريان ع مجيع أقسام الرشائط أو بعضها؟ إذ الرشائط ن عىل ما يسيفاة
ذلك ّ
من كلامهتم ن تنقسم إىل قسمني :الرشائط العقلية ،والرشائط الرشعية.
أ ّما الرشائط الرشعية فأمثليها واضاة ،كاالسيقبا وأمثا ذلك.
وأ ّما الرشائط العقلية ،فقد تكون رشط ًا لياق املركب ،من قبيل قصند الصنالة؛
إذ الصالة من الُمور اليي ال تياق ّإال بالقصد كسائر العناوين القصدية.
وقد تكون رشط ًا لبعض الجزاء ،مثل املواالة ع الكلمةّ ،
فإن ،روف الكلمة إذا
كانت بينها مواالة تد عىل املقصوة ،وأ ّما ع ورة فقدان املواالة ،فال تد ّ عىل يشء.
والكالم فع ً
ال ع الرشائط العقلية اليي تكون رشطن ًا لياقن املركنب ،وأنّنه هنل
جتري قاعدة الفراغ أو اليجاوز إذا شك ع قصند الصنالة أو ال؟ كنام إذا نىل نالة
الىهر وقام و ىل الة ُأخرسّ ،إال أنّه ال يعلم أنّه قصد نالة الىهنر أيضن ًا ،أو أنّنه
قصد الة العرص ،فهل يمكن إجراء قاعدة الفراغ ليصايح ما أت به؟
وليوضيح حمل الباث وأنّه عىل أي مسلك يكون جما للكالم وعىل أي مسنلك
ال يكون ال بدّ من ذكر أمور ثالثة:
األمر األول :أ ّن ميعلقات ال،كام أو موضوعات ال،كام تنقسم إىل قسمني:
القسم األول :ما ال يكون حتققه ميوقف ًا عىل القصد ،مثل الكل والشنرب والقيل
وأمثا ذلك.
القسم الثـاين :منا هنو ميوقنف عنىل القصند وال يياقن بدوننه ،مثنل العقنوة
واجإيقاعات واليعىيم والياقل.
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ومن هذ المور الصالة ،فإ ّن الصنالة عبنارة عنن ماهينة اعيبارينة وهني اللنني
واخلضوع االعيباري ،وهذا ال ينطب عىل ما ع اخلارج ّإال بالقصد.
ومراةنا من هذا القصد غل قصد القربة ،بنل منا هنو مقنوم للصنالة منن قصند
الصالة وقصد اللني واخلضوع للرب.
والصالة كام ّأّنا ميوقفة عىل القصد ،كذلك اميياز إ،دس الصالتني عن الخرس
فإّنام مشنرتكيان ع مجينع
يكون ميوقف ًا عىل القصد أيض ًا ،مثل الة الىهر والعصنرّ ،
اخلصو يات ،واميياز إ،دااا عن الُخرس ال يكون ّإال بالقصد.
والشاهد عىل االخيالف املاهوي بينهام هو العدو من السابقة إىل الال،قةّ ،
فنإن
العدو ال يعقل ّإال مع االخيالف املاهوي بينهام ،وال يكون الرتتيب مميز ًا بينهام ،فإنّنه
وإن ورة ع الرواية :إذا زالت الشمس فقد ةخل وقنت الصنالتني إال أن هنذ قبنل
هذ ّ ، إال أنّه يسيفاة من نفس هذ الرواية ّ
أن املغايرة بينهام ع الرتبة السابقة عىل بيان
()1

الرتتيب.
مضاف ًا إىل أ ّن الرتتيب بني الصالتني رشط ذكري ،ولذا لو اعيقند أ،ندٌ بأنّنه قند
ثم اليفت إىل أنّه م ّ
يصل الىهر ال جيب عليه إعاةة العصننر
ىل الىهر وأت بالعرصَّ ،
بعد الة الىهر عىل املشهور.
نعم ،ذهب بعض إىل العدو بعد الة الىهر إىل العصنر ،وذلك لينوهم ّ
أن منا
يد ّ عىل العدو بعد الياممية رواية اياة ،وسيأ ي إن شاء اا تعاىل ّ
أن قوله :أربع
مكان أربع ليس من الرواية ،بل من كالم ،ريز أو زرارة.
()2

( )1الكاع .276 :3
( )2الكاع .291 :3
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واملقصوة أنّه كام ّ
أن الصالة ميوقفة عىل القصد ،كنذلك االمييناز ع مثنل نالة
الىهر والعرص والنافلة و الة الصبح ال يياق ّإال بالقصد.
األمر الثاينّ :
أن ع موارة إجراء القاعدة ال بدّ وأن يكنون منن ةوران المنر بنني
الصايح والفاسد ،بمعن إن قصد يكون نايا ًا وإن م يقصند كنان بناطالً ،أو إذا
ال يكون باط ً
قصد الىهر مث ً
ال وإذا قصد العصنر يكون ايا ًا ع املثا امليقدم.
وأ ّما إذا م يكن من ةوران المر بني الصايح والفاسد ،كنام إذا كنان العمنل ممنا
ييوقف عىل القصدّ ،إال ّ
أن العمل ايح سوا ٌء قصد ذلك العنوان أم عنوان ًا آخر ،كام
إذا ىل ركعينيّ ،إال أنّه ال يدري أنّه قصد نافلة الصبح أو الة الصبح ،فهنا ال جتري
قاعدة الفراغ أو اليجاوز ،وذلك ّ
لن العمنل نايح سنوا ٌء قصند النافلنة أم نالة
الصبح ،وهذا ب الف ما إذا أرةنا إثبات الة العصنر بسبب القاعدة.
أو كان أ،داا من العناوين غل القصدية ،واآلخر من العناوين القصديةّ ،إال ّ
أن
كالاا مأمور به ،كام إذا غسل بدنهّ ،إال أنّه ال يدري هنل قصند الينىينف النذي هنو
مسياب غل قصدي أو أ ّنه قصد غسل اجلنابة أو غس ً
ال آخر؟ فهنا ال يدور المر بنني
الصاة والفساة ،وذلك لنّه إن م يقصد ال يكون عمله فاسد ًاّ ،
فإن نفس الينىيف أمر
حمبوب ،وكذا إذا شك ع قوله( :بعت) وأنّه هل قصد بنذلك اجإنشناء أو قالنه تعلني ًام
للغل لصيغة البيع؟ فهنا ال يمكن إثبات اجإنشاء بواسطة قاعدة الفراغ وأشباهها؛ ّ
لن
العمل ايح عىل كل ،ا .
نعم ،إذا ّ
شك ع دور هذا القنو عنىل نانو اهلنز أو اجلند ،فنيمكن القنو
بدخوله ع املقام.
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أن مورة الكالم هو ما إذا شككنا ع ّ
والغرض من هذا المر الثاين ّ
أن القصد عىل
تقدير يكون ايا ًا وعىل تقدير آخر يكون باطالً ،وأ ّما إذا كان عىل كنال اليقنديرين
ايا ًا سوا ٌء كان كالاا قصديني أم أ،نداا قصندي ًا واآلخنر غنل قصندي ،فهنذا
خارج عن حمل الكالم.
ّ
األمر الثالث :هو ّ
بأن املفاة منن القاعندتني
أن الباث ليس عىل مسلك من يقو
تطاب املأ ي به مع ما أراة العامل ،بمعن أنّه م يغفل عام أراة ع بدء العمنل؛ إذ عنىل
هذا ال بدّ من احلكم بالفساة؛ ّ
لن الشك إنّام هو ع ما أريند وأنّنه أي يشء أراة؟ هنل
أراة الة العرص مث ً
ال ،ي يكون ايا ًا أو أراة الة الىهر ،ي يكون فاسد ًا؟
بنني هبنذ الصنورة،
والباث إنّام هو عىل ما سلكنا من اليعميم ،واليعميم هننا ي ّ
أن مورة القاعدتني هو ّ
وهي ّ
أن املاهية املشاركة مع املاهينة امليعلقنة للاكنم ع وعناء
اليرشيع أو موضوع احلكم كذلك ،هل إ ّن انطباقها مع املاهية امليعلقة للاكم انطبناق
باجلملة؟ أي ع مجيع الشؤون ،ي يكون ايا ًا ،أو إن انطباقها عليهنا ع اجلملنة؟
أي ع بعض الشؤون ،ي يكون فاسد ًا.
وعىل هذا يقع الكالم ع جريان القاعدتني وعدم جرياّنام.
فإذا ظهرت هذ الُمور الثالثة فيصايح العمل ع املثا  ،إ ّمنا منن جهنة قاعندة
الفراغ وإ ّما من جهة قاعدة اليجاوز.
أ ّما من جهة قاعدة الفراغ فقد ذكر طريقان ليصايح العمل هبا:
الطري األول :إجراء قاعدة الفراغ ع أ ل القصد.
الطري الثاين :إجراء قاعدة الفراغ ع املنوي.
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ّأما الطري األول وهو إجراء قاعدة الفراغ ع أ ل القصد ن كام ذهب إليه بعض
الكابر ع ،اشييه عىل العروة ع املسألة الُوىل من مسائل اخللل ن حمل تأ ّمنل؛ إذ هنذا
ميوقف عىل أن يكون لقصد الىهر أو العصننر منث ً
ال حمنل ووقنت حمندوة وهنو أو
الصالة ،فيقا ( :ال أةري هل إين نويت العصنر ،ي يكون ايا ًا أو نويت الىهنر
ّ
بأن قصد العصنر أو الىهر له حمل ،حمل تأ ّمل ،بل الىاهر
،ي يكون فاسد ًا) ،والقو
ّ
أن هذا القصد كقصد القربة ليس لنه حمنل ،بنل هنو مقنارن للعمنل كنام ذهنب إلينه
امليأخرون ع قصد القربة ،خالف ًا للميقدمني ،يث قالوا :إ ّن القصد هو اجإخطار ،وله
حمل ،واخيلفوا ع حمله.
ولعل القائل اسيىهر هذا املعن منن الرواينات اليني تقنو ( :الصنالة عنىل منا
ثم ختيل ع الثناء أنّه نوس
افييات عليه)  ،وقد تعرض الفقهاء ملا إذا نوس الفريضةَّ ،
()1

النافلة ،وأت ّم الصالة بنية النافلة أو بالعكس ،فاكموا ّ
بان الصنالة عنىل منا افييانت
عليه ،وهذا يكون عىل وف القاعدة ،ال من جهة ّ
أن النية هلا حمل وهو أو الصالة ،بل
من جهة ّ
أن املعيار هو االسيدامة احلكمية للنية ،وما نوا ثاني ًا خالف ًا ملا نوا أوالً يكون
من باب اخلطأ ع اليطبي  ،وهذ الروايات اليي تد عىل ّ
أن الصالة عىل منا افييانت
عليه ثالثة وكلها ضعيفة السند.
مضاف ًا إىل أنّه ال يسيفاة من هذ الروايات ّإال ما ذكرو  ،وقلننا ّ
إن احلكنم هنناك
عىل وف القاعدة ،ال اليعبد ّ
بأن النية هلا حمل معني ،ي يمكنن إجنراء قاعندة الفنراغ
فيها.

( )1هتذيب ال،كام  197 :2ح .776
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هذا مضاف ًا إىل ّ
أن قصد العنوان من املقدمات العقلية لياق العنوان ،وال جتنري
قاعدة الفراغ ّإال ع ميعلقات ال،كام أو موضوعاهتا.
وأما الطري الثاين ،وهو إجراء قاعدة الفراغ ع املنوي ،أي ع نفس العمل املنأ ي
ّ
به.
أن ّ
فاجلواب عنه :أ ّن قوله ّ  :
كل يشء شككت فيه وأمثا ذلك مفناة ّ
كنل
عمل أو واقعة قانونية سوا ٌء كان ميعل احلكم أم موضوع احلكم فيها مشابه ومشارك
للامهية امليعلقة للاكم أو موضوع احلكم ع عام اليشننريع إن شنككت ع ّأّننا هنل
تطاب مع املاهية اليي تعل هبا احلكم أو ال فابن عىل ّأّنا مطابقة هلا.
وأ ّما إذا كان الشك ع أ ل ارتباط املأ ي به منع املنأمور بنه ،فنال يمكنن إجنراء
القاعدة فيه ،واملقام من هذا القبيل؛ إذ فرق بني قصد عنوان الة العصنر وبني سنائر
الجزاء إذا شك فيهاّ ،
فإن قصد الة العرص يوجب ارتباط الجزاء إىل واقعة قانونية
وهي الة العرص امليعلقة لليكليف بقوله :ل الة العرص.
وأ ّما سائر الجزاء فال توجب ارتباط ًا بني املأ ي به واملأمور به.
فإذا كان الشك فيام هو مرتبط مع الواقعة القانونينة وشنككنا ع اليطناب وعندم
اليطاب ناكم باليطاب لقاعدة الفراغ.
وبعبارة واضاة :إذا كنا مأمورين بصالة العرص منثالً ،وأتيننا بصنالة العصننر،
وشككنا ع ّ
أن املأ ي به هل كان مطابق ًا للمنأمور بنه ع مجينع الجنزاء أو ال؟ ناكنم
بيطاب املأ ي به مع املأمور به؛ ّ
لن املأ ي به مرتبط مع املأمور به.
وأ ّما إذا كان الشك ع الواقعة القانونية وأنّه هل أت بام هنو منرتبط منع الواقعنة
القانونية أو م يأت؟ فال يمكن اليمسك بقاعدة الفراغ ليصايح مثل هذا العمل ،وكذا
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ع املقام ،فإنّه إن قصد الة الىهر ،واملفروض أنّه قد الها ،فهي غل مرتبطنة منع
الواقعة القانونية ع عام اليرشيع وهي الة العرص ،وإن قصد نالة العصننر فهني
مرتبطة ،فبام ّ
أن الشك يكون ع االرتباط ،فال يمكن تصايح العمل بالقاعدة.
إن قلت :املفروض ع هذا املثا أنّه قد قصد الصالةّ ،إال أنّنه ال يندري هنل إنّنه
قصد العرص أو الىهر؟ وعليه فال مانع من اليمسك بإطالق بعض روايات حممند بنن
مسلم كصايايه عن أيب جعفر  :كل ما شككت فيه بعد ما تفرغ منن نالتك
فامض وال تعد.
إن هذ الرواية ليس فيها إطالق يشمل املقنام؛ إذ الىناهر ّ
قلناّ :
أن الصنالة اليني
نف اجإعاةة عنها مسان ة للمعاةة ،وع املقام إن قلنا بلزوم إعاةة الة العرص م تكن
إعاةة هلاّ ،
لن ع اجإعاةة ال بدّ من أن تكون للمعاة مع املعاة له و،دة ع النوع.
وكذا الكالم ع الرواية الُخرس ملامد بن مسلم عن أيب عبند اا ع الرجنل
يشك بعد ما ينصنرف من الته قا  :فقا  :ال يعيد وال يشء عليه .فإ ّنه مضاف ًا إىل
قوله :ال يعيد يكون قوله :وال يشء عليه شاهد ًا عىل ما ذكرننا منن ّ
أن االخنيالف
والشك إنّام هو ع احلدوة ،ال ع أ ل تشارك املاهييني.
فىهر ّ
أن تصايح العمل بإجراء قاعدة الفنراغ ع النينة ،كنام ذهنب إلينه السنيد
الشاهروةي  أو ع املنوي حمل إشكا وتأ ّمل.
وأ ّما من جهة قاعدة اليجاوز فهل يمكن تصايح العمل هبا أو ال؟
يقرب إجراء قاعدة اليجاوز بالنسبة إىل النية ّ
بأن نية العصنر مث ً
ال ال بند
يمكن أن ّ
ّ
وأن تكون مقارنة لألجزاء ،واليجاوز اةق عليهنا بيجناوز الجنزاء ،وحملهنا حمنل
الجزاء.
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وجريان قاعدة اليجاوز هبذا اليقريب قد نوقش فيه بناوين:
النحو األولّ :
أن ع قاعدة اليجاوز مسلكني:
املسلك األول :تطاب املأ ي به مع ما أراة ،وقد ذكرنا ع المر الثالث ّ
أن عىل هنذا
املسلك ال يمكن إجراء قاعدة اليجاوز؛ ّ
ّ
الشك هو ع ما أراة وما قصد.
لن
موضنوع للاكنم أو
املسلك الثاين :تطاب املاهية املشاركة مع املاهينة اليني هني
ٌ
ميعل للاكم وقد حتق تطابقها معها.
وعىل هذا املسلك أيض ًا ال يمكن اليمسنك بقاعندة اليجناوز؛ وذلنك ّ
لن النينة
ليست هي ميعل احلكم الشنرعي وال من رشائط امليعل رشعن ًا ،بنل منن الشننرائط
العقلية اليي لوالها م يكن ما أت به معنون ًا بصالة العرص منثالً ،ونانن ذكرننا أنّنه ال
جتري القاعدة ّإال ع ميعلقات ال،كام الشنرعية أو موضوعات ال،كام.
النحو الثاين :ما ناقش به املاق العراقي وهو مذكور ع فنروع العلنم اجإمجنال،
وكذا ع ّناية الفكار ،فقد قا ع فنروع العلنم اجإمجنال ( :وتنوهم جرينان قاعندة
()1

مندفوع جند ًا؛ إذ جهنة نشنوء
اليجاوز فيه ن أي ع القصد ن احلاكم بوجنوة ع حملنه
ٌ
ال ،واليعبد به ال يقيضني هذ اجلهة) أيّ :
الفعا عن القصد من لوازم وجوة عق ً
أن
نفس القصد ال ةخالة له ع املوضوع ،وإنام الفعا البد أن تنشأ عن القصد ،واليعبند
بوجوة القصد ال يثبت ّ
أن الفعا نشأت عن القصد.
وع عبارته ا،يامالن:
الحتامل األول :أن يكون مراة من العبارة ّ
أن قصد عنوان العرصن لنيس ميعلن
احلكم ،والفعا إذا ات هبا بقصد العصننر توجنب كوّننا معنوننة بعننوان الصنالة
( )1روائع المال ع فروع العلم اجإمجال.7 :
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ومصداق ًا هلا ،وإجراء القاعدة ع نفس القصند ال يرتتنب علينه أي أثنر ،وأمنا إجنراء
القاعدة ع تعنون الفعا بذلك العنوان القصدي مثل عنوان الة العصنر وأمثالنه،
فهو ال يمكن إثباته.
الحتامل الثاين :ما هو ظاهر العبارة من أ ّن القصد ال يرتتنب علينه أثنر ،وإجنراء
القاعدة ع القصد ال يثبت نشوء الفعا عن قصد.
وقد أورة عليه السيد اخلوئي (أيد اا) ع فروع العلم اجإمجال:
أولا :ال ةليل عىل اعيبار نشوء الفعا عن القصد ،ي يقا إنّه ال يمكن إثباته.
وثاني اا :عىل فرض اعيبار النشوء عن قصد فيجري قاعدة اليجاوز ع النشوء.
ونان نقو  :إن كان مراة املاق العراقي النشوء بعنوانه ،فيمكن اجلنواب عننه
بام ذكر وإجراء القاعدة ع النشوء ،وأما إذا كان مراة من النشوء ما يعرب عنه بناملاق
العقيل ،أي ع تعنون الفعا اخلا ة بذلك العنوان ،فهذا يرتتب عىل وجوة القصند،
وإجراء القاعدة ع القصد ال يثبت تعنون الفعا اخلا ة بذلك العنوان ،وذلك لعدم
،جية مثبيات هذ القاعدة.
واحلا ل :إن كان مراة املاق العراقي اال،نيام الو فهنو نايح وال ينرة
عليه يشء ،وإن كان مراة اال،يام الثاين فلة عليه منا تقندم منن اجإينراةينّ ،إال ّ
أن
اجإيراة الثاين يمكن اجلواب عنه إذا م يكن مقصوة من النشوء هو النشوء بعنوانه ،بل
كان مقصوة منه اليعنون بذلك العنوان الذي ال يرتتب ّإال عىل قصد ذلك العنوان.
وأ ّما إجراء قاعدة اليجاوز ع املنوي ،وهذا قد يكون ع الثناء ويرس نفسه أنّه قد
أت باجلزء الذي هو فيه بعنوان الة العصنر ،ويشك ع ّ
أن الجزاء السابقة هل أت
هبا بعنوان الة العصنر أيض ًا أو أت هبا بعنوان الة الىهر؟
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وع هذ الصورة إجراء قاعدة اليجاوز ال حمذور فينه؛ إذ ال فنرق بنني الشنك ع
وجوة اليكبلة أو وجوة القراءة ملن هو ع الركوع ،وبنني الشنك ع القصند فيهنا؛ إذ
بالنييجة يياق ع كليهام الشك ع وجوة جزء من الة العرص مثالً.
وقد يكون الشك ع الثناءّ ،إال ّ
أن الركوع الذي هو فيه اآلن مث ً
ال يشك فيه ع أنّه
أت به بأي عنوان ،فهنا إجراء قاعدة اليجاوز بالنسبة إىل املجموع ال يمكن؛ إذ الشنك
موجوة فيام بيد وم ييجاوز عنه ،وإجراء القاعدة بالنسبة إىل الجزاء السابقة ميوقنف
عىل وجوة ترابط بينها وبني أجزاء املاهية امليعلقة للاكم ،واملفروض أنّا ّ
نشك ع ذلك
وال نعلم بوجوة الرتابط بينهام.
أن الغل الذي قد ةخل فيه هنو الركنوع منثالً ،وبنام ّ
هذا مضاف ًا إىل ّ
أن الركنوع م
ييجاوز عنه ،فال بد من إتيانه بعنوان العصنر ،وإذا أت بعنوان العصنر يوجب تكرار
بطالن الصالة؛ لنّه من زيناةة النركن ،وهكنذا بالنسنبة إىل السنجدة ،ولنيس لةلنة
القاعدة إطالق ليشمل الغل الواجب تكرار كام ع املقام.
فىهر ّ
أن قاعدة اليجاوز ع املنوي إنّام جتري فيام إذا كان االرتباط حمفوظ ًا بأن كان
اجلزء الذي بيد معنون ًا بعنوان ما ّ
شك فيه أنّه هل كان من الو ناوي ًا له أو ال.
وهبذا انيه الكالم بالنسبة إىل الرشائط العقلية بالنسبة إىل حتق املركب.
الشك ع الرشط العقيل بالنسبة إىل اجلزء ،كام إذا ّ
ّ
شك ع مواالة كلمة وا،دة
وأ ّما
مثل اليكبلةّ ،
فإن الكلمة إنّام تياق فيام إذا أت هبا ميوالية ع ،روفها ،واملواالة رشط
عقيل لياق عنوان الكلمة.
والىاهر ّ
أن قاعدة الفراغ غل جارية ع نفس املواالة ،إذ الشك ع وجوةها.
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مضننناف ًا إىل ّ
أن قاعننند ي الفنننراغ واليجننناوز جترينننان ع ميعلقنننات ال،كنننام
وموضوعاهتا ،ال ع املقدمات العقلية هلام ،واملفروض ّ
أن املواالة حمق عقيل للكلمة.
وقاعدة اليجاوز غل جارية ن أيض ًا ن ع املواالة؛ وذلك ملا ذكرننا منن جرياّننا ع
ميعلقات ال،كام وموضوعاهتا.
نعم ،إذا ةخلنا ع الكلمة اليي بعدها وشنككنا ع ناة أو حتقن الكلمنة اليني
كرب ن أي :أت باروف اليكبلة ن ّإال أنّه ال يدري هنل أتن هبنا ميوالينة
قبلها ،كام إذا ّ
،ي تكون مصداق ًا وحمقق ًا لليكبلة ،واملفروض أنّه قد ةخنل ع احلمند ،فنال يكنون
مانع ًا من جريان اليجاوز.
هذا متام الكالم ع الرشائط العقلية.
وأ ّما الرشائط الرشعية ،فهي أيض ًا عىل قسمني:
القسم األول :ما هلا حمل قبل العمل ولو بمال،ىة اليكليف االسيابايب.
القسم الثاين :ما ليس هلا حمنل معنني ،بنل ال بند منن اعيبارهنا مقرونن ًة بالعمنل
كاالسيقبا والسرت.
بأّنام من رشائنط الصنالة
أ ّما القسم الو فمثل الذان واجإقامة بنا ًء عىل القو ّ
الكاملة ن وقد اخيلف ع ّ
أن الذان واجإقامة هل انا واجبنان نفسنيان ،أو مسنيابان
نفسيان أو أّنام واجبان رشطيان للصالة الصاياة أو للصالة الكاملة ،والظهر ّأّننام
واجبان رشطيان بالنسبة إىل الصالة الكاملة ن وال شك ع جرينان قاعندة اليجناوز ع
هذا القسم ،وقد ةلت عىل اجلريان ناياة زرارة( :رجنل شنك ع الذان وهنو ع
اجإقامة) اىل آخر .
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وكذلك إذا كان الشك ع الصاة بعد الفراغ؛ لنّه وإن كنان القندر املينيقن منن
ّ
الشك ع
قوله( :رجل شك ع الذان) هو الشك ع الوجوةّ ،إال أنّه يشمل ما إذا كان
الصاة أيض ًا ،وعىل فرض عدم الشمو يكفينا املطلقنات الُخنر كقولنهّ  :
كنل يشء
شككت فيه مما قد مىض فامضه كام هو.
وأ ّما القسم الثاين فال جتري فينه قاعندة اليجناوز ،وذلنك للنزوم كوّننا مقارننة
للعمل ،واملفروض أنّه م ييجاوز.
وقد اخيلف ع بعض الُمور من أنّه هل له حمل رشعي أو ال؟ منها الوضوءّ ،
فإن
عمدة املسالك ع الوضوء مسلكان:
املسلك األولّ :
أن ما هو رشط للصالة هو املاصنل منن الغسنليني واملسنايني،
وهو الرشط املقارن للصالة ع احلقيقة ،وأ ّما الغسليان واملسايان فمولندة للشننرط،
وعىل هذا يكون الوضوء خارج ًا عن حمل الكالم.
املسلك الثاينّ :
أن الشنرط هو الغسليان واملسايان ،وهذا املسلك فيه ا،يامالن:
الحتامل األولّ :
أن الغسليني واملسايني بوجوةاا اخلارجي رشط للصنالةّ ،إال
أنّه بوجوةاا احلدوثي والبقائي االعيباري ،أي ّ
أن الوضوء له وجوة خارجي ووجوة
اميداةي ع وعاء االعيبار القانوينّ ،
فنإن الشنارع اعينرب الوضنوء باقين ًا منا م يننيقض
بالنواقض املعروفة.
الحتامل الثاينّ :
أن الرشط هو الوضوء اخلارجي الذي هو عبنارة عنن الغسنليني
واملساينيّ ،إال ّ
أن هذا مرشوط بعدم حتق أ،د النواقض عقيب الوضوء.
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فاال،يامالت ع املسألة ثالثة ،ونان ال نباث ع هذا املقام عنن الصنايح منهنا
وعدمه ،والباث موكو إىل الفقه ،وسنيعرض له إمجاالً ع بعض املبا،نث اآلتينة إن
شاء اا تعاىل.
وامل يار مسيند ًا إىل اآليات والروايات هنو اال،نيام الو ّ ،
وأن الشننرط هنو
الطهارة والمر بالوضوء والغسل والييمم إرشاة إىل ما حيصل به الطهارة ،ويدلنا عىل
ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :و َلكِ ْن ُي ِريدُ لِ ُي َط جه َرك ُْم﴾ ،وعىل هذا املسلك ن كام ذكرننا ن الوضنوء
خارج عن حمل الباث.
وأ ّما املسلك الثاين الذي ذهب إليه بعض الكابر ،ومنشؤ ّ
أن هذا هنو مقيضنن
اجلمننع بننني النندليلني ،فن ّ
الص ـ َ ِة فَاغْ ِس ـ ُلوا
نإن ظنناهر قولننه تعنناىل﴿ :إِ َذا ُق ْم ـت ُْم إِ َىل َّ
وهك ُْم﴾ اىل آخر ّ ،
أن الذي هو رشط ع الصالة هو الوضوء بوجوة اخلنارجي،
ُو ُج َ
()1

واجلمع بني هذا الدليل وأةلة النواقض يقييض أن يكون للوضوء وجنوة امينداةي ع
وعاء االعيبار .والنقض اةق بالنسبة إىل هذا الوجوةّ ،
وإال فالعمل اخلارجي النذي
قد حتق غل قابل للنقض.
وأ ّما اال،يام الثالث ،وهو ّ
أن الوضوء هو الفعل اخلارجيّ ،إال أنّه مرشوط بعدم
تعقب أ،د هذ الُمور اخلا ة اليي يعرب عنها بالنواقض.
وعىل اال،يام الثاين يكون الوضوء بوجوة االميداةي رشط ًا للصنالة ،فيكنون
من قبيل الشنرط املقارن أيض ًا ،ويكون خارج ًا عن حمل الباث.
وعىل اال،يام الثالث يكون الوضوء بوجنوة اخلنارجي هنو الشننرط للصنالة
فيكون ةاخ ً
ال ع حمل الباث.
( )1سورة املائدة اآلية.6 :
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وأما القسم الثاين من الرشوط اليي ليست هلا حمل معني رشع ًا ،فينقسم إىل قسمني
أيض ًا:
القسم األول :ما يكون رشط ًا لألجزاء ك ً
ال أو بعض ًا.
القسم الثاين :ما يكون رشط ًا ملجموع الصالة.
والفرق بني القسمني هو ّ
أن رشط املجموع ال بندّ وأن يكنون موجنوة ًا ،ين ع
،ا السكونات ،وأ ّما رشط الجزاء فهو معيرب ،ني إتيان اجلزء أو الجزاء.
وقد مثلوا لشننرط الجنزاء باالسنيقرار والطمأنيننة جلمينع الجنزاء ،واجلهنر
واجإخفات للقراءة فقط.
ورشط املجموع حييمل أن يكون هنو الشننرط للكنون الصنال ي ولنيس رشطن ًا
لألجزاء إن قلنا بمغايرة الكون الصال ي لألجزاء؛ إذ الكون الصال ي يبدأ من اليكبلة
إىل آخر اليسليم.
وحييمنل أن يكننون رشط املجمننوع رشطن ًا لألجنزاء بوجننوة املقننارن والسنناب
والال ، ،فيقا ّ
إن االسيقبا رشط للركوع ع ،ا الركوع وقبله وبعد  .وعىل هنذا
اال،يام ليس بني رشط املجموع ورشط الجزاء فرق ل ّب ًاّ ،إال ّ
أن ةائرة الرشط لشنرط
املجموع أوسع.
وحييمل ّ
أن الشارع املقدس جعنل منا يكنون مناقضن ًا أو مضناة ًا مانعن ًا ع ،نا
السكونات ،فيقا ّ :
إن االليفات بام أنّه مضاة لالسيقبا مانع.
وكيفام كان فالقائلون باليفصيل م يذكروا ما هو مراةهم من رشط املجموع ،هنل
مراةهم منه اال،يام الو أو الثاين أو الثالث؟وقد عرفنت أنّنه بننا ًء عنىل أن يكنون
مراةهم من رشط املجموع هو اال،يام الثاين فال فرق بينه وبني رشط اجلزء لب ًا.
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واحلا لّ :
أن جريان القاعدة ع القسم الو ن وهو رشط اجلزء ن بعد الفراغ من
الصالة مما ال ريب فيه ،كام إذا شك بعد الصالة ع الطمأنينة أو االسيقرار ع القراءة أو
الركوع أو السجوة وأمثا ذلك.
وأما إذا كان الشك ع الثنناء وكنان ع ،نا السنكون ،فنبام ّ
أن الشننرط رشط
للجزء وليس رشط ًا جلميع الكوان ،فبالنسبة إىل ،ا الشك وهنو ،نا السنكون ال
حيياج إىل املارز؛ إذ الشنرط رشط لألجزاء وليس رشط ًا بالنسبة إىل ،ا السكون.
وأ ّما بالنسبة إىل الجزاء السابقة اليي فرغ منها ،كام إذا شك ع اجلهر أو اجإخفات
بعد الفراغ من القراءة ،فال ريب أيض ًا ع جريان قاعدة الفراغ بنا ًء عىل ما هو احل من
جريان قاعدة الفراغ ع الجزاء كام جتري ع اجلميع ،وذلنك لإلطالقنات ،وال ةلينل
عىل اخيصا ها بمجموع العمل.
وأما جريان قاعدة اليجاوز ،فقد ذكر ع مبناين االسنينباط أنّنه ال بندّ فيهنا منن
()1

الدخو ع الغل؛ إذ ،قيقة قاعدة اليجناوز هنو اليجناوز عنن حمنل الشننيء ،وحمنل
الشنرط حمل املرشوط ،وحمل املشنروط ال ينقضني ّإال بالدخو ع الغل املرتتب.
والدخو ع الغل بنا ًء عىل كونه رشط ًا تعبدي ًا جلريان قاعدة اليجاوز فال إشنكا
من اعيبار جلرياّنا.
وأ ّما إذا قلنا ّ
بأن الدخو ع الغل معيرب ال من جهة اليعبد ،بل منن جهنة ندق
امليض مع العناية ،فال يعيرب الدخو ع الغل هنا لصدق املضني واليجاوز عرف ًا.
وأ ّما القسم الثاين وهو رشط املجموع فهو عىل ناوين:

( )1مباين االسينباط .337-336 :4
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النحو األول :ما إذا رأس نفسه ،ا الشك واجد ًا لشننرط ،ويشنك ع الكنوان
السابقة ع ّأّنا هل كانت واجد ًة للرشائط؟
ذهب املاق العراقي والسيد اخلوئي (أيد اا) إىل جريان قاعدة الفراغ؛ وذلنك
أن رشط املجموع مرجعنه إىل رشط اجلنزء ،فنإن قلننا ّ
من جهة ّ
بنأن املنراة منن رشط
املجموع ما هو رشط لألجزاء سابق ًا وال،ق ًا ومقارن ًا ،فعىل هذا جتري قاعدة الفراغ.
وأ ّما إذا قلنا :إ ّن املراة من رشط املجموع ما هو رشط للكون الصال ي ،فال جتري
القاعدة؛ إذ م يياق فراغ من الكون الصال ي.
نعم ،قاعدة الفراغ جارية عىل اال،يام الثالث أيض ًا ،وهو أن يكنون املنناقض أو
املضاة مانع ًا ،فإذا شككنا ع أنّه هل حتق االليفنات منن القبلنة أو ال ،فنال منانع منن
جريان القاعدة.
ّ
وشك ع فقدانه ملنا تقندّ م
النحو الثاين :ما إذا كان ع ،ا السكون فاقد ًا لرشط،
من الجزاء ،كام إذا كان غل مسيقبل للقبلة بالفعل ،فهننا ال وجنه للننزاع ع جرينان
القاعدة وعدم جرياّنا؛ لنّه ال مصاح ملا هو فيه فع ً
ال ،يث إنّه فاقد للرشط فيه يقين ًا،
وال جتري القاعدة بالنسبة إىل الجزاء السابقة؛ ّ
لن جرياّننا ميوقنف عنىل أن يكنون
الغل الذي ةخل فيه ايا ًا.
اجلهة احلادية عشر :يف أنّ القاعدتني من األمارات أو األصول
إن القاعدتني ميماضيان ع ال ل العميل ّ
هل ّ
وأن الينزينل يكنون إمنا بلاناظ
املكملية أو أ ّنه تنزيل مطل  ،أو أّنام أمارتان فيكون مثبياهتام ،جة؟
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فإن قلنا إّنام كسائر الُ و العملية والينزيل فيهام بلااظ املكملية ،فإذا شككنا
ع ّ
أن الصالة اليي أتينا هبا هل كانت مع الطهارة أو ال ،فيجري قاعدة الفراغ وناكنم
بصاة الصالة ،وال بدّ من اليوضؤ لصالة ُأخرس.
وأ ّما إذا قلنا إ ّن القاعدتني من المارات ،فيكون مثبياهتام ،جة أيض ًا ،يعني يثبنت
هبا الوضوء ،وال ناياج إىل وضوء آخر لصالة ُأخرس.
هذا كله فيام إذا كان للمشكوك فيه آثار فيام بعد ،كالوضوء ،ال فيام ليس له أثر فيام
بعد ،كالقراءة والركوع.
وع املقام ا،يامالن ،واملرجع ع املقام هو الرواينات ،أي أنّنه ال بندّ منن فان
الروايات وأنّه هل يسيفاة منها الينزيل بلااظ املكملية أو الينزيل بلااظ مجيع اآلثار؟
والروايات اليي اسيد هبا أو يمكنن أن يسنيد هبنا عنىل الينزينل املطلن عنىل
قسمني:
القسم األول :ما عدّ املشهور من الروايات الدالة عىل قاعدة الفراغ ،وال أقل من
أن القدر املييقن منها هو موارة قاعدة الفراغ.
القسم الثاين :ما عدّ املشهور من الروايات الدالة عىل قاعدة اليجناوز ،وال أقنل
من ّ
أن القدر املييقن منها موارة قاعدة اليجاوز.
وإ ّنام عربنا هبذا اليعبل من أجل ّ
أن امل يار وفاق ًا للشيخ واملاق ال نفهاين هنو
ةاللة مجيعها عىل قاعدة وا،دة ،وهي ّ
أن كل يشء مىض إ ّما بميض نفسه أو بميض حمله
ال يعين بالشك فيه.
ّأما روايات القسم األول:

 ................................................ 154القواعد الفقهية
فمنها :اياة حممد بن مسلم :كل ما شككت فيه مما قد مىض فامضه كام هنو
بيقريب ّ
أن اجإمضاء ع قوله :فامضه بمعن اجإنفاذ كام ع اللغة ،فكام يثبت بالقاعدة
ّ
أن الصالة كانت مع الطهارة يثبت هبا الطهارة أيض ًا.
وهذا مما ال يمكن املساعدة عليه؛ وذلك لنّا ذكرنا ع مباث ال نل املثبنت ّ
أن
جمرة تنزيل يشء منزلة يشء ال يقييض إثبات لوازمه ،بل إنّام ترتتب آثار .
ومنها :رواية حممد بن مسلم أيض ًا ،قا سمعت أبا عبد اا  يقو  :كنل منا
مىض من التك وطهورك فذكرته تذكر ًا فامضه وال إعاةة عليك فيه.
وهذ الرواية خدوشة سند ًا من نا،ييني:
األوىل :أ ّن الشيخ روس هذ الرواية عن سعد بن عبد اا عن موس بنن جعفنر،
وهو م يوث  ،نعم ،موجوة ع إسناة كامل الزيارات.
الثانية :هو يروي عن أيب جعفر ،واملراة به أمحد بن حممد بن عيسن وهنو ينروي
عن ،سن بن ،سني اللؤلؤي الذي اخيلف فيه أهل الرجا  ،فوثقه بعض كالنجنايش
وضعفه بعض آخر.
وأما دللتها:
ّ
فلو كان قوله  :وال إعاةة عليك فيه تفسل ًا لقوله :فامضنه فيكنون هنذ
الرواية أخ

من مورة قاعدة الفراغ ،يعني :إن كان الشك منن الُمنور اليني يكنون

اجإخال هبا موجب ًا للفساة مثل اجإخال بالركوع أو السجدتني فالشك فينه ال يعينن
به.
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وأ ّما سائر الشكوك مثل الشك ع القراءة أو السجدة الوا،دة ،أو اليشهد وأمثا
ذلك ،فالرواية غل ناظرة إليها ،وعىل هذا يثبت بالرواينة عندم اجإعناةة ،وأ ّمنا حتقن
الوضوء وعدمه ،فالرواية غل ناظرة إليه.
ولو م يكن قوله  :وال إعاةة اىل آخر تفسل ًا لقولنه  :فامضنه ،بنل
ذكر خا ية من خصو يات اجإمضاء ،وإنّنام رصح هبنا لاييهنا ،فعلينه منا قلننا ع
الصاياة من عدم ةاللة قوله :فامضه عىل ّ
أن املكمل واملاق نفسه موجوة وجنار
ع هذ الرواية أيض ًا.
ومثل هذ الرواية اياة حممد بن مسلم أيض ًا عن أيب جعفر قا  :كل منا
شككت فيه بعد ما تفرغ من التك فامض وال تعد.
واال،يامالن اللذان ذكرنااا ع الرواية امليقدمة جيريان ع هذ الصاياة منن ّ
أن
قولننه  :وال تعنند إ ّمننا تفسننل لقولننه  :فننامض أو ذكننر خا ننية مننن
اخلصو يات .واجلواب نفس اجلواب.
ومنها :رواية حممد بن مسلم ن أيض ًا ن وهذ الرواية مذكورة ع مصدرين:
أحدمها :الفقيه ،وسند الصدوق إىل حممد بن مسلم ضعيف.
ثانيهام :الرسائر ،وهو يروي هذ الرواية عن كياب حممند بنن عنيل بنن حمبنوب،
وهذا ال كالم فيه ،وإنّام الكالم ع رواية ابن أيب عمل عن حممد بن مسلم ،فإنه باسب
الطبقات ال يمكن أن يروي عنه؛ إذ ّ
إن ابنن أيب عمنل تنوع سننة  217ومنن الطبقنة
الساةسة ،وحممد بن مسلم توع سنة  150وهو من الطبقة الرابعة.
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وكيف كان فالرواية هكذا :إن شك الرجل بعد ما ىل فلم يدر أثالثن ًا نىل أم
أربع ًا وكان يقينه ،ني انرصف أنه كان قد أتم م يعند الصنالة ،وكنان ،نني انصننرف
أقرب إىل احل منه بعد ذلك. 
()1

وهذ الرواية مرتبطة بقاعدة الفراغ البنائي ،وهي غل قاعندة الفنراغ اليني هني
مورة كالمنا.
مضاف ًا إىل أنّه ال بدّ من فرض السؤا إ ّما ع غل الرباعية أو ع الرباعية بعد إتينان
املناع ،وأ ّما ع الرباعية فالشك ع الثاليف والربع غل موجب لإلعاةة ،ي ولو كان
الشك ع نفس الصالة ،فال يمكن االسيدال عىل كوّنا أمارة بقوله :م يعد الصالة؛
إذ هذ اجلملة ال تد ّ عىل يشء.
وهكذا ال يمكن االسيدال بجملة :وكان يقينه اىل آخر  ،من جهنة ّأّننا تند
عىل ّ
ّ
بالشك الساري ،وهذا من فروع قاعدة اليقني
أن اليقني ،ا االنرصاف ال ينقض
اليي قلنا بعدم متامييها.
ومنها :رواية بكل بن أعني ،قا  :قلت له :الرجل يشك بعد ما توضأ قنا  :هنو
،ني ييوضأ أذكر منه ،ني يشك.
فقد يقا  :إ ّن املسيفاة من هذ الرواية هو المارية؛ إذ مرجع ذلك إىل أ الة عدم
الغفلة ،ونان وإن قلنا سابق ًا إ ّن هذ الرواية ليس هلا مفهومّ ،إال أنّه ندّ قنا ذلنك ع
اجلملة ،لكنه بام ّ
أن أ الة عدم الغفلة ليست من الُ و العقالئية عندنا وإنّام الشارع
عبدنا بعدم الغفلة ،فعليه ال يمكن اسيفاةة المارية من هذ الرواية.
فيبني أنّه ال يمكن اسيفاةة اليعبد من هذ الروايات من مجيع اجلهات.
ّ
( )1من ال حيرض الفقيه  ،352 :1مسيطرفات الرسائر.207 :
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وأما القسم الثاين :وهو الروايات اليي اسيد هبا املشهور عىل قاعدة اليجاوز.
ّ
وبام أنّه ذهب بعنض ومننهم السنيد احلكنيم (قندس رس ) ع املسيمسنك إىل ّ
أن
املسيفاة من روايات قاعدة اليجاوز هو اليعبد باملشكوك فيه من مجيع اجلهات ،فال بندّ
ثم بعد ذلك نباث عن الروايات ،فنقو :
من توضيح حمل الباثَّ ،
ّ
ّ
بأن امليعبد به هو اليشء املشكوك فيه الذي قد جتاوز عنه أو عنن
إن ع قبا القو
بأن امليعبد به هو مجيع اآلثار ّ
ّ
وأن اليعبد باملشنكوك فينه بلاناظ مجينع
حمله ،هو القو
اآلثار ،وهذا ب الف القو الو ّ ،
فإن اليعبد باملشكوك فينه إنّنام هنو بلاناظ الثنر
اليصاياي واليكمييل وعدم قضاء اجلزء املنسني وعدم لزوم سجد ي السهو وأمثنا
ذلك .ومن يقو بالقو الثاين فيليزم ن مضاف ًا إىل ترتب اآلثار امليقدمة ن برتتب اآلثار
ثم شك ع أنّه هنل نىل
الوجوةية لليشء املشكوك ،فمثالً :من ىل الة العصنرَّ ،
الة الىهر أو ال ،فا،يمل السيد الينزةي  جرينان قاعندة اليجناوز بالنسنبة إىل
الة الىهر ،فال حيياج إىل إتيان الة الىهر ،مضاف ًا إىل أّنا مصااة لصالة العرص.
فالكالم ع أنّه هل يرتتب عىل قاعدة اليجاوز مجيع اآلثار ،ين الثنر الوجنوةي
لليشء املشكوك ،أو يرتتب عليه الثر اليصاياي واليكمنييل بلاناظ عندم اليندارك
وعدم قضاء املنيس وعدم سجد ي السهو وأمثا ذلنك النذي لنو ال قاعندة اليجناوز
حلكمنا بلزوم اليدارك ولزوم قضائه أو لزوم سجد ي السهو.
وينبغي اليذكل ّ
بأن من قا برتتب مجيع اآلثار إنّنام قنا بنه مسنيفاة ًا منن قاعندة
اليجاوز ،والقو بذلك ع قاعدة الفراغ إنام يكون بناء عىل احتاة القاعدتني.
وأ ّما الروايات اليي اسيد هبا عىل ترتب مجيع اآلثار ،فهي:
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الرواية األوىل :اياة زرارة قا  :قلت ليب عبد اا  :رجل شك ع الذان
وقد ةخل ع اجإقامة ،قا  :يميض ،قلت :رجل شك ع الذان واجإقامنة وقند كنرب،
قا  :يميض ،قلت :رجل شك ع اليكبل وقد قرأ ،قا  :يمضني ،قلنت :شنك ع
القراءة وقد ركع ،قا  :يميض ،قلت :شك ع الركوع وقد سجد ،قنا  :يمضنني
ثم ةخلت ع غل فشنكك لنيس
ثم قا  :يا زرارة إذا خرجت من يشء َّ
عىل التهَّ ،
بيشء.
ويمكن االسيدال هبذ الرواية بيقريبني:
وأّننا تند عنىل ّ
أن اليعبند بالشننيء
التقريب األول :االسيدال بكربس النذيل ّ
املشكوك فيه هو بلاناظ مجينع اآلثنار ،أي منن ،ينث نفسنه ومنن ،ينث مكمليينه
ومصااييه.
التقريب الثاين :اليقريب املذكور ع املسيمسك وهو االسيدال هبا بسبب المثلة
املذكورة ع الرواية.
أ ّما اليقريب الو فهو ّ
ّ
الشك ال
أن مرجع قوله  :يا زرارة اىل آخر هو أ ّن
يعين به إذا خرج من اليشء ،وهذا مطل  ،أي سواء كان الشك شك ًا ع اميثنا أمنر
النفيس أو شك ًا بلااظ مصااييه ومكملييه للعمل.
ويمكن اجلواب عن هذا اجإطالق بوجو :
الوجه األول :أ ّن من مقدمات الخذ باجإطالق عدم وجوة قندر مينيقن ع مقنام
الي اطننب ،واملقنندار امليننيقن بلانناظ المثلننة املننذكورة ع الروايننة هننو املكمليننة
واملصااية ،والسئلة كلها ناظرة إىل ،يثية املصااية.
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واجلواب عن هذا الوجه :أنّا ال نلينزم بنام قالنه املاقن اخلراسناين ،فلنيس منن
مقدمات الخذ باجإطالق عدم وجوة قدر مييقن ع مقام الي اطب ،بنل جمنرة كنون
الكالم ع مقام اجإثبات مورة ًا لإلراةة اليفهيمية كاف ع إجنراء أ نالة اليطناب بنني
اجإراةة اجلدية واالسيعاملية عند الشك ع اليطاب وعدم اليطاب  ،وال أثر للقدر املييقن
ع مقام الي اطب وعدمه.
الوجه الثاين :أ ّن املارر ع علم الُ و هنو أنّنه إذا ورة مطلن وكنان ع مقنام
البيان من جهة ونشك ع كونه ع مقام البيان من جهة ُأخنرس ،فنأخنذ بنه منن ،ينث
نقطع بأنّه ع مقام البيان من تلك احليثية ،وأ ّما من احليثية الُخرس فنال يمكنن الخنذ
باجإطالق .وكون ال ل ّ
أن املوىل ع مقام البيان إنّام جيري فيام إذا ةار المر بني كوننه
ع مقام اجإمجا أو ع مقام البيان ،ال فيام إذا علم بأنّه ع مقام البيان من جهة وشك ع
أنّه هل ع مقام البيان من جهة ُأخرس أو ال؟
وبعبارة ُأخرس :إذا شككنا ع ّ
أن املوىل هل كنان بصندة البينان أو كنان ع مقنام
اجإمجا  ،فال ل العقالئي يقو  :إ ّن املوىل ع مقام البيان.
وأ ّما إذا شككنا ع مقدار ما هو بصدة بيانه وع تعدة املراة أو تعدة اجإراةة ،فهننا
ال ل غل جار ،وعىل هذا قد فرعوا ع قوله تعاىلَ ﴿ :ف ُك ُلوا ِِمَّا ْأم َسك َْن﴾ أ ّن اآلينة
()1

بصدة بيان جواز الكل ،ال ّ
أن موضع العض طاهر.
وفيام نان فينه يقنا ّ :
إن قولنه  :إذا خرجنت منن يشء وةخلنت ع غنل
فشكك ليس بيشء ع مقام البيان من جهة ،وهي نفني االعينناء بالشنك منن نا،ينة

( )1سورة املائدة اآلية.4 :
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فقدان ما هو مكمل ومصاح للعمل ،ويشك ع أنّه هل بصدة بيان جهة ُأخرس وهي
ترتب أثر وجوة اليشء ،بمعن أنّه اميثل أمر  ،ولذا ال يمكن الخذ باجإطالق.
الوجه الثالث :ما هو مبين عىل مقدميني:
املقدمــة األُوىلّ :
أن الخننذ بنناجإطالق لننه ضننابط ،وهننو لننزوم تشن ي

املنراة

فإن املراة قد يكون مراة ًا اسيعاملي ًا وقد يكون مراة ًا تفيهمي ًاّ ،
اليفهيمي؛ ّ
فإن (زيد كثنل
الرماة) له مرا ٌة اسيعامل وهو كثرة رماة  ،ومرا ٌة تفهيمي وهو أنّه جواة ،وكونه جواة ًا
قد يكون بداعي اجلد وقد يكون بداعي اهلز أو بداع آخر.
ثم إنه قد يكون املراة االسيعامل واملراة اليفهيمي وا،د ًا ،مثل (اعي رقبة) ،فنإذا
شككنا ّ
أن املراة باجإراةة اجلدية هل هو الرقبة املؤمننة أو مطلن الرقبنة؟ فهننا جتنري
أ ننالة اليطنناب بننني اجإراةة اجلديننة واجإراةة االسننيعاملية؛ وذلننك لو،نندة اجإراةة
االسيعاملية واجإراةة اليفهيمية.
وقد يكون املراة االسيعامل غل املراة اليفهيمي ،كام ع باب الكنايات ،مثل (زيند
كثل الرماة) ،وشككنا ع أنه هل هو كناية عن أمرين أو عن أمر وا،د ،أي شنككنا ع
ّ
أن املراة باجإراةة اليفهيمية هل هو وا،د أو ميعندة؟ فنال جتنري أ نالة اليطناب وال
يمكن الخذ باجإطالق.
فاملاق السبزواري وغل قد اسيدلوا لقاعدة اليقني واالسيصااب بقوله :
ال تنقض اليقني بالشك وذلك من جهة اجإطالق ،وال شك أن قوله  هذا يند
عىل االسيصااب ،أي ّ
أن الشك الطارئ ال يعين به ،وهل يند ّ عنىل عندم االعينناء
بالشك الساري؟ كام اسيفاة ذلك املاق السنبزواري ومتسنك بإطالقنه عنىل كلنيهام
باجإطالق.
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ونان قد أجبنا هناك بنأ ّن قولنه  :ال تننقض اليقنني بالشنك لنيس منراة
االسيعامل مياد ًا مع املراة اليفهيمي ،أي ّ
أمر
أمر واملراة االسيعامل ٌ
أن املراة اليفهيمي ٌ
آخر ،وقوله  هذا كناية إ ّما عن اعيبار اليقنني باحلندويف يقينن ًا بالنسنبة إىل البقناء،
وهذا هو االسيصااب  ،وإما عن ّ
أن اليقني باحلدويف الذي قد زا نعينرب موجنوة ًا،
وهذا هو قاعدة اليقني .
واملراة اليفهيمي أ،د هذين المرين ،فال يمكن الخذ بىاهر كالم لنيس منراة ًا
باجإراةة اليفهيمية ،بل كناية .والقو بأنّه يعمهام وتعيني املراة باجإراةة اليفهيمية ال بندّ
وأن يكون بالقرائن ،وبام ّ
أن الرواية وارةة فيمن كان عىل وضوء فشك ،فالقدر املييقن
منها االسيصاابّ ،
وأن اليقني باحلدويف يقني بالنسبة إىل البقاء .وأ ّمنا إثبنات قاعندة
ُأخرس فهو حمياج إىل حممو آخر.
وحييمل أن يكون قوله تعاىلَ ﴿ :ف ُك ُلوا ِِمَّا ْأم َسك َْن﴾ من هذا القبيل ،ال منن تعندة
احليثيات ،وذلك ّ
لن قوله هذا كناية عن تذكية املمسك ،وإنام الكالم ع أنّه هنل هنذا
كناية عن أنّه طاهر أو ال؟ وبام أن املراة اليفهيمي هو تذكية املمسك ،فال يمكن إثبنات
الطهارة بذلك والخذ باجإطالق.
ونييجة هذ املقدمة هي أنّه إذا ثبت ع منورة ّ
أن املنراة بناجإراةة اليفهيمينة لنيس
املراة باجإراةة االسيعاملية ،فالبد من تش ي املراة باجإراةة اليفهيمينة ،وبعند ذلنك
نأخذ باجإطالق باجإراةة اليفهيمية ،فمنث ً
ال نأخنذ بنإطالق قولنه تعناىلَ ﴿ :ف ُك ُلـوا ِِمَّـا
ْأم َسك َْن﴾ فسوا ٌء كان اجإمساك من املذبح أم غل حيكم بيذكييه.
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وأ ّما كونه طاهر ًا أو ال ،فهو حممو آخر ال يد ّ عليه الكالم؛ إذ الكناية ال بدّ وأن
تعرف باملناسبات من ّأّنا كناية عن أي يشءّ ،
فإن كثرة الرماة مث ً
ال كناية عن اجلوة ،ال
أن يكون كناية عن أنّه طباخ أو خباز.
املقدمة الثانيـةّ :
أن الىناهر منن قولنه  :فشنكك لنيس بشننيء النوارة ع
اياة زرارة :إذا خرجت من يشء وةخلت ع غل فشكك ليس بشننيء أنّنه ال
تعيني بالشك.
وهذا الىاهر غل مراة ،بل كناية عنن أمنر آخنر؛ إذ م يكنن الكنالم ع االعينناء
بالشك؛ لنّه إذا م تكن قاعدة اليجاوز لكنا نيمسك باالسيصااب ،فليس الكنالم ع
أ ّنننه لننوال هننذ القاعنندة لكنننا نعيننني بالشن ّ
نك ،بننل كنننا نيمسننك باالسيصننااب،
واالسيصااب ملغ للشك ومثبت لليقني بعدم إتيان ما شك فيه ،وقد ذكرنا ّ
أن العامة
قد عندوا قاعندة اليجناوز منن مسنيثنيات االسيصنااب ،كنام ع الشنبا والنىنائر
للسيوطي.
وبعبارة ُأخرس :سجدتا السهو أو اليدارك أو اجإعاةة وأمثا ذلك ليس منن آثنار
الشك ،بل من آثار الواقع ،وباكم االسيصااب ناكم بعندم حتقن الواقنع ،فقولنه
فشكك ليس بيشء كناية ،ال أن يكون هو املراة اليفهيمي ،فهذا إ ّمنا كناينة عنن أنّنه
اعيرب مصاا ًا ومكمالً ،أو كناية ن مضاف ًا إىل ما ذكر ن عن أنّه اعيرب مصداق ًا ملنا ُأمنر
بالمر النفيس ،ففي املقام إ ّما أن يكون قوله كناية عن ّ
أن نالة العصننر وقعنت
ايا ًة ،وإ ّما كناية عن اميثا الىهر ،فال حيياج إىل اجإعاةة.
والكالم ع ّ
أن هذا يد عىل كليا القضييني أو عىل إ،دس القضييني ،وهنذا عنني
قوله تعاىلَ ﴿ :ف ُك ُلوا ِِمَّا ْأم َسك َْن﴾ ،وال يمكن الخذ باجإطالق جإثبات كليا القضييني.
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فىهر مما ذكرنا أ ّنه ال يمكن اسيفاةة ما اةعي من ّ
أن رواية زرارة نناظرة إىل مجينع
اآلثار ،ي اآلثار املرتتبة عىل اليشء ع نفسه.
التقريب الثاين :ما ذكر السيد احلكيم  ع املسيمسك ( :ويمكن أيض ًا إثبات
()1

وجوة الة الىهر بقاعدة اليجاوز ،وةعنوس ّ
أن قاعندة اليجناوز إنّنام تثبنت وجنوة
املشكوك بلااظ اة الفعل امليجاوز إليه ال غل ،وال تعرض فيهنا جإثبنات وجنوة
من غل هذ اجلهة ،مدفوعة).
وقد عرفت مما ذكرنا ع املقدمة ّ
أن قاعندة اليجناوز تثبنت وجنوة املشنكوك فينه
بلااظ الصاة وعدم اليدارك وعدم وجوب سنجدة السنهو وعندم قضناء منا جينب
قضاؤ  ،وغل ذلك من اآلثار.
وعليه فال وجه جلعل الصاة ع قبا سائر اآلثار ،وهذا خروج عن النزاع؛ ّ
فنإن
الياقي ّ
أن ظاهر ةليلها جواز البنناء عنىل وجنوة املشنكوك بلاناظ سنائر آثنار  ،ال
خصوص البناء عىل اة اجلزء الذي ةخل فيه.
فقد جعل  مورة النزاع خصوص الصاة أو مجيع اآلثنار ،واحلنا ّ
أن منورة
النزاع مجيع اآلثار أو الصاة والكام .
ثم قا
َّ

()2

( :وإال م يكن وجه ليطبي القاعدة ع در ناياة زرارة اآل ي عنىل

الشك ع القراءة وقد ركع؛ إذ ال شك ع اة الركنوع ع الفنرض ،وإنّنام الشنك ع
وجوة القراءة بلااظ اآلثار العملية ،كسجوة السهو ،فيطبين القاعندة إنّنام هنو هبنذا
اللااظ).

( )1مسيمسك العروة الوثق .424 :7
( )2مسيمسك العروة الوثق .425 :7
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واجلواب عن ذلك أنّا قلناّ :
إن قاعدة اليجاوز جتري بلااظ اليصايح واليكميل،
وأنّه ع املثا عىل فرض متامية الدليل ّ
وأن لكل زيناةة ونقيصنة جتنب سنجدة السنهو
ّ
الشك إذا جتاوز عننه وةخنل ع غنل ،
فباكم قاعدة اليجاوز ننفي وجوهبا ع ورة
وهذا غل حمل كالمنا وهو إثبات مجيع اآلثار ،ي آثار وجوة الشننيء وأنّنه ال جينب
اجإتيان بصالة الىهر مث ً
ال بسبب قاعدة اليجاوز.
ثم قا
َّ

()1

( :ومثله تطبيقها عىل الشك ع الذان وهو ع اجإقامنة ،فإنّنه ال شنك ع

اة اجإقامة ،فال بدّ أن يكون اليطبي بلااظ اسياباب الذان).
واجلواب عن ذلكّ :
أن هذا ميوقف عىل أن يكون الذان مسياب ًا نفسي ًا ،وامل يار
اسيناة ًا إىل موثقة عامر عدم اسيابابه اسياباب ًا نفسي ًا بالنسبة إىل الرجا .
واالسيدال إنّام ييم فيام إذا أنكر االسياباب الشنرطي النذي معننا ّ
أن الصنالة
املرشوطة بسب الذان واجإقامة هلا أمر اسيابايب ،وقد ذكرنا سابق ًا أنّنه يمكنن المنر
بيشء أمر ًا وجوبي ًا والمر بشنيء مع يشء آخر أمر ًا اسيابابي ًا ،وعليه فال يكون املثنا
من قبيل الىهر والعرص.
الرواية الثانية :رواية محاة بن عثامن  ،وهي معيربة سند ًا ،قا  :قلت ليب عبد اا
()2

 :أشك وأننا سناجد فنال أةري ركعنت أم ال ،فقنا  :قند ركعنت امنض .وع
اليهذيب  :قد ركعت امضه. 
()3

( )1مسيمسك العروة الوثق .425 :7
( )2االسيبصار .358 :1
( )3هتذيب ال،كام .151 :2
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أن قوله  :قد ركعت معنا ّ
بيقريب ّ
أن اليجاوز عن املال موجنب لينزينل
اليشء املشكوك فيه منزلة املييقن من مجيع اجلهات.
واجلواب عن ذلك:
أولا :أ ّن الشيخ قد نقل هذ الرواية ع كل من اليهذيب واالسيبصنار بطنريقني،
وكالاا ينيهيان إىل محناةّ ،إال ّ
أن ع أ،ند الطنريقني النراوي هنو فضنالة وع اآلخنر
فوان ،وع الطري الذي فيه فضالة كلمة قد ركعت غل موجوةة ،وموجوةة فنيام
يرويه فوان عنن محناة ،وعلينه فثبنوت كلمنة قند ركعنت مشنكوكة ،فنال يمكنن
االسيدال هبا.
إن قلت :إن ةار المر بني الزياةة والنقيصة فأ الة عدم الغفلة عن الزياةة مقدمة
عىل أ الة عدم الغفلة عن النقيصة؛ إذ غالب ًا ما ينس اجإنسان كلمة ،ال أن يزيد كلمة،
وعليه فام هو مذكور ع طري

فوان هو الصايح.

أن هذا ليس من الُ و العقالئيةّ ،
ال ّ
قلنا :إنّا ذكرنا ع مباث ال رضر مفص ً
فإن
العقالء ال يقدمون ن عند ةوران المر بني الغفلة عن الزياةة أو النقيصة ن أ الة عندم
الغفلة عن الزياةة عىل أ الة عدم الغفلة عن النقيصة ،بل ال بدّ منن تنرجيح أ،نداا
بالقرائن ،وإن م يمكن ترجيح أ،داا بالقرائن يكنون االسنيدال سناقط ًا منن هنذ
اجلهة.
وثاني اا :عىل فرض اليسليم لثبوت كلمة قد ركعت فإنام يكون لالسيدال وجنه
فيام لو م تلاقه كلمة امض أو امضه ،ومعه ال وجه لالسيدال ؛ إذ قوله :امنض
شاهد عىل ّ
أن اعيبار الركوع إنّام يكون بلااظ لزوم امليض واجإنفاذ واليكميل.
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وثالث اا :أ ّن الركوع أثر تصاياي وتكمييل ،وليس له أثر اسيقالل ،فإذا قيل :قد
ركعت فاملقدار املسيفاة منه هنو ترتنب الثنر اليصناياي واليكمنييل ،وذلنك ّ
لن
الركوع ليس له أثر إال الثر اليصاياي.
ومن هذا اجلواب الثالث يىهر اجلواب عن رواية عبد النرمحن بنن أيب عبند اا،
وهي :قا  :قلت ليب عبد اا  :رجل أهوس إىل السجوة فلم يدر أركع أم م يركع
قا  :قد ركع.
هذا متام الكالم ع هذ اجلهة ،وقد ظهر أنّه ال يمكن اسيفاةة تعميم الينزيل ،ي
بلااظ آثار وجوة اليشء املشكوك.
وبقي أن نذكر فرعني مرتبطني هبذ اجلهة واجلهة السابقة.
الفرع األول :أنّه إذا شك ع الطهارة ع أثناء الصالة ،فهل يمكن تصايح الصالة
بسبب قاعدة اليجاوز أو ال؟
وع املسألة أقوا ثالثة:
القول األول :أنّه ال يمكن تصايح الصالة ،وهذا ما ذهب إليه ا،ب العروة.
القول الثاين :أنّه يمكن تصايح الصنالة بالقاعندةّ ،إال أنّنه ال بندّ منن الوضنوء
لصالة ُأخرس ،وهذا ما ذهب إليه الشيخ النصاري.
القول الثالث :أنّه يمكن تصايح هذ الصالة بسبب قاعدة اليجاوز ،وال حييناج
إىل الوضوء لسائر الصلوات ،وهذا ما ذهب إليه الشيخ جعفر آ كاشف الغطاء.
وال بدّ من اليذكل ّ
بأن هناك رواية ع املقامّ ،إال ّأّنا ضعيفة سند ًا وةاللن ًة ،وهني
رواية عيل بن جعفر.
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ففي قرب اجإسناة عن عبد اا بن احلسن عن جد عيل بن جعفر عن أخيه ،قا :
سأليه عن رجل يكون عىل وضوء ،شك عىل وضوء هو أم ال ،قا  :إذا ذكنر وهنو ع
الته انرصف وتوضأ وأعاةها ،وإن ذكر وقد فرغ من الته أجزأ ذلك. 
()1

وهذ الرواية كام قلنا ضعيفة سند ًا من جهة عبد اا بن احلسن ،فإنّه م يوث  ،وأ ّما
ةالل ًة ّ
فإن ظاهر هذ الرواية أنّه كان عىل وضوء وشك ع أنّه عىل وضنوء أم ال ،فهنذا
لننيس مننن حمننل كالمنننا وهننو الشن ّ
نك ع أ ننل الوضننوء ،بننل مننن مننوارة جريننان
االسيصااب.
وهذ الرواية عىل فرض متامييها سند ًا معارضة ملا يد عىل االسيصااب ،وعليه
فام سنذكر إنّام نذكر عىل وف القاعدة ،ال مسيند ًا إىل هذ الرواية.
وعمدة النزاع بني من يقو ببطالن هذ الصالة وبني من يقو بصنايها ،سنوا ٌء
قا بلزوم الوضوء لصالة أخرس أم م يقل.
وأ ّما النزاع بني الشيخ والشيخ جعفر كاشف الغطاء فهو مرتبط باجلهنة الخنلة
اليي فرغنا منها قريب ًا وهي أنّه هنل ترتتنب مجينع اآلثنار ،ين آثنار وجنوة الشننيء
املشكوك ن وهذا ما ذهب إليه كاشف الغطاء ن أو ترتتب اآلثار اليصاياية واليكميلية
ن وهذا ما ذهب إليه الشيخ ن ؟ ولذا ال نيعرض للنزاع بينهام ،إذ تقدم آنف ًا ّ
أن الصايح
ع تلك اجلهة ّ
أن اآلثار اليصاياية هي املرتتبة فقط.
فالكالم ع جريان قاعدة اليجاوز ع الصالة وعدمه ،ومن يقو بجريان القاعدة
فأقرب طرق االسيدال له هوّ :
أن الغسليني واملسايني املأمورهبام ع قوله تعناىل ﴿إ َذا

( )1قرب اجإسناة.177 :
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الص َ ة﴾ هلا حمل ،وحملها قبل الصالة ،والشك فيها شك بعند اليجناوز عنن
ق ْم ُت ْم إىل َ
املال ،فيشملها اجإطالقات مثل قوله  :يا زرارة إذا خرجت من يشء اىل آخر .
ويرة عليه وجو ميعدةة:
الوجه األول :ما أورة املاق اهلمداين وهو أنّنه ال توجند إطالقنات تند ّ عنىل
جريان قاعدة اليجاوزّ ،إال بالنسبة لجزاء الصالة.
وبعبارة ُأخرس :قوله  :إذا خرجت من يشء وةخلت ع غل فشكك لنيس
بيشء ليس معنا إذا خرجت من أي يشء وةخلت ع غل  ،بل الشنيء املذكور هننا
كناية عن املذكورات السابقة وأجزاء الصالة ،والوضوء خنارج عنن الصنالة ولنيس
جزء ًا للصالة ،ي جتري فيه قاعدة اليجاوز.
واجلواب عن ذلك قد تقدّ م ع املبا،ث السابقة.
الوجه الثاين :ما ذكر املاق النائيني عىل ما ع أجوة اليقرينرات ،و،ا نلهّ :
أن
قاعدة اليجاوز إنّام جتري فيام إذا كان له إراةة كلية بالنسبة إىل عمل ،وكان هلذ اجإراةة
الكلية اقيضاء انبعايف إراةة جزئية بناو إذا حتق ختلف يكون ناشئ ًا من الغفلنة .وأ ّمنا
الشياء اليي يؤت هبا بإراةة مسيقلة ف ارجنة عنن ،ندوة قاعندة اليجناوز ،فمنثالً:
الوضوء بام أ ّنه من الُمور اليي يؤت هبا غالب ًا ال لجنل الصنالة؛ إذ غاينات الوضنوء
ميعدةة ،فإراةة الوضوء ليست منبعثة من إراةة الصالة ،بل ناشئة من إراةة مسيقلة.
وكذلك الكالم ع الفرع اآل يّ ،
فإن الة الىهر رشط لصاة الة العرصنّ ،إال
ّ
أن من يصيل الة الىهر ال يصليها من أجل حتق رشط العصنر ،بل يريدها لنفسنها
باسب العاةة.
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وما ذكر ال بدّ من توجيهه أوالً ،فإنّه مع قطع النىر عن املصنطلاات الفلسنفية
اليي عرب هبا من اجإراةة الكلية وانبعايف اجإراةة اجلزئية ،فهذا غل ايح.
نعم ،يمكن اليعبل بالعزم باملركب وتعدة اجإراةات بنا ًء عىل عدم انفكاك اجإراةة
عن املراة ،فمع قطع النىر عن هذ الُمور ما ذكر ال يمكنن أن يكنون أسناس عندم
جريان قاعدة اليجاوز ،بل أساسه هو ما ذهب إليه من ّ
أن مجيع الروايات املشيملة عىل
الكربس ،ي

اياة زرارة ترتبط بقاعندة الفنراغ ،أي :إن ّ
شنك ع واقعنة وا،ندة

قانونية ع وجوةها وعدم جوةها وقد جتاوز عنه وةخل ع غل فال يعينني بنه .وأ ّمنا
أجزاء العمل فال جتري القاعدة فيها.
ّإال أنّه قد طب ع رواية إسامعيل بن جابر ،و اياة زرارة عىل أجزاء الصنالة،
فهذا اليطبي تعبدي ،فيقو باليجاوز ع ،دوة اليطبي .
والفرق بني املذكورات ع الصايايني والوضوء و الة العصنر هو ّ
أن اجإنسان
غالب ًا ما يأ ي بالوضوء و الة العصنر عن إراةة مسيقلة ،وأ ّما املنذكورات فينؤت هبنا
من اجإراةات الناشئة عن العزم باملركب ،فال يمكن إجراء قاعدة اليجناوز فنيهام منن
جهة ّأّنام خارجان عن ،دوة اليطبي .
ولكنه مع هذا املكمل الذي ذكرنا ال يمكن املسناعدة علينه؛ وذلنك ملنا ذكرننا
سابق ًا من ّ
أن اليطبي ليس تعبدي ًا ،وقد تقدم الكالم ع ذلك مفصالً.
الوجه الثالث :وهو ما يرة بناء عىل مسلك السيد اخلوئي (أيد اا) من أنّه يعينرب
ع جريان قاعدة اليجاوز أن تكون اة املشكوك فينه أو كاملنه ميوقفن ًا عنىل الغنل،
والغل أيض ًا ايه أو كامله ميوقف عىل املشكوك فيه.
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بأن اة الوضوء ال تيوقف عىل الصالة ولو ّ
ّ
أن الصالة
وعىل هذا يمكن القو
ايها ميوقفة عىل الوضوء ،فال جتري قاعدة اليجاوز ع الوضنوء .وهنو (أيند اا)
وإن م ييعرض هلذا االشكا هناّ ،إال أ ّنه يأ ي عىل هذا املبن .
واجلواب عن ذلك ما ذكرنا سابق ًا أيض ًا من أنّه ال ةليل عىل أن تكون اة ّ
كنل
وا،د أو كامله ميوقف ًا عىل اآلخر.
الوجه الرابع :ما ذكر املاق العراقي عنىل منا ع ّناينة الفكنار ،و،ا نلهّ :
أن
القاعدة جتري فيام إذا كان الوضوء رشط ًا ملجموع الصالة ،وعليه فإذا ةخل ع الصالة
فيجري القاعدة.
وأ ّما إذا قلنا :إ ّن الوضوء رشط لكل جزء من أجنزاء الصنالة ن كنام هنو احلن ّ ن
فاليجاوز غل اةق بالنسبة إىل ما بيد وما يريد اجإتيان به فيام بعد .نعنم ،قند جتناوز
بالنسبة إىل الجزاء السابقة ،فقد قا

()1

( :ل ّن نسنبة الشننرط ،ينئنذ إىل مجينع اجنزاء

املرشوط نسبة وا،دة ،وجتاوز حمله باعيبنار كوننه رشطن ًا لألجنزاء املاضنية ال يكفني
بالنسبة إىل الجزاء املسيقبلة بعد عدم دق جتاوز املال بالنسبة إليها).
واجلواب عن ذلك أنّه لو كان اليجاوز بالنسبة إىل الجزاء السابقة مياقق ًا ،فهنو
بالنسبة إىل الجزاء الال،قة يكون مياقق ًا بطري أوىل؛ ّ
لن حمل الجزاء الال،قة بعد
الجزاء السابقة ،واملفروض ّ
ّ
الشك بعد جتاوز املال بالنسبة إىل الجزاء السابقة.
أن
الوجه اخلامَ :ما هو مذكور ع كلامت مجع ،وهو ّ
أن هنذا مبنني عنىل أن يكنون
نفس الوضوء رشط ًا للصالة ،وأ ّما إذا قلنا ّ
بأن املسبب من الوضوء وهو الطهارة رشط
للصالة ،أو قلنا ّ
بأن الوجوة البقائي للغسليني واملسايني رشط للصالة ،كام ذهب إليه
(ّ )1ناية الفكار  4ق.69 :2
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أن هذا هو املسيفاة من اجلمع بنني الةلنةّ ،
بعض الكابر ،يث ذكر ّ
فنإن ظناهر قولنه
تعاىل﴿ :إِ َذا ُق ْمت ُْم﴾ اىل آخر ّ ،
أن املأمور به هو الوضوء ومن أةلة النواقض نسنيفيد أ ّن
الشارع جعل له وجوة ًا بقائي ًا.
وعليهام فيكون الطهارة رشط ًا مقارن ًا للصالة ،ال أن تكنون رشطن ًا مقندم ًا ،ين
يقا بجريان قاعدة اليجاوز فيه.
وقد أجاب املاق اهلمداين عن هذا اجإشكا ع ،اشييه عىل الرسنائل بقولنه:
()1

(أقو  :هذ الدعوس وجيهة، ،يث ّ
أن حمل فعل الوضوء قبل الصنالة كفعنل الىهنر
السرت و االسيقبا و ناو ّ ،
فإن حمل إجياة مثنل هنذ
قبل العرص ،و هذا ب الف مثل ّ
الصالة ،ال قبلها.
الرشائط ،ا
ّ
ال يقا ّ :
إن الوضوء من ،يث هو ليس برشط ،بل الرشط هي ال ّطهارة احلا نلة
بفعله ،و هي كالسرت و االسيقبا معيربة ،ا الصالة.
ّ
ّ
الشنك ع فعنل الوضنوء
الشك ع ،صو الطهارة ،اهلا مس ّبب عن
لنّا نقو :
الذي له ّ
مقرر رشع ًا بعد اليجاوز عنه ،فاحل ّ عدم االليفات إليه ،بناء عىل عمنوم
حمل ّ
هذ القاعدة).
وذكر بعض الكابر كالم ًا يمكن أن يكون جوابن ًا عنن ذلنك ،وحمصنلهّ :
أن هنذا
اليقريب ال يثبت املال الرشعي للوضوء ،بنل يثبنت لنه املانل العقنيل؛ وذلنك ّ
لن
الطهارة اليي هي رشط جلميع أجزاء الصالة من املبدأ إىل املنيهن واملفنروض ّأّننا ال
أن العقل حيكم بفعل الوضنوء قبلهنا ،ال ّ
تياق ّإال بالوضوء ،فام ذكر مرجعه إىل ّ
أن
الشارع جعل للوضوء حم ً
ال وهو قبل الصالة.
( )1الفوائد الرضوية عىل الفرائد املرتضوية.466-465 :
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ويمكن اجإيراة عىل هذا اجلواب بأنّه ليس ع الرواية لفظ املال ،وما هو موجوة
ع الروايات الدخو ع الغل ،وفسنرنا بام ال ينبغي الدخو فيه مع اجإخال بسنابقه
مع االليفات ،وجعل الشارع الطهارة رشط ًا مقارن ًا مساوق مع جعل املال له.
أن املجيب قد ذكر ع رة الشيخ ّ
مضاف ًا إىل ّ
بأن الوضوء هو املأمور به رشع ًا ،فقند
ذكر ع مصباح الُ و ّ :
(أن ظاهر اآليات والروايات كون نفس الوضنوء ميعلقن ًا
ِ
وهك ُْم َوأ ْي ِد َيك ُْم إِ َىل ا َمل َرافِـ ِ ﴾ وكقولنه :افييناح
لليكليف كقوله تعاىل ﴿فَاغْ س ُلوا ُو ُج َ
()1

الصالة الوضوء وحتريمها اليكبل وحتليلها اليسليم )اىل آخر .
وعىل هذا يكون للوضوء حمل رشعي؛ إذ افيياح الصالة بالوضوء.
وهنا روايات تؤيد ذلك مثل :إنام الوضوء ،د من ،دوة اا ليعلم اا من يطيعه
ومن يعصيه وإن املؤمن ال ينجسه يشء إنام يكفيه مثل الدهن. 
()2

أن وجوب الوضوء ليس وجوبن ًا مقندمي ًا وعقلين ًاّ ،
ويسيفاة من هذ الرواية ّ
وإال
فال وجه لقوله ليعلم اا من يطيعه ممن يعصيه ،ومن املعلوم ّ
أن املقدمات ال ييصنور
فيها العصيان ،فيىهر ّ
أن الوضوء له أمر نفيس.
ومثل :ال أ،ب أن ُأرشك ع ال ي أ،د ًاّ ، 
فإن اجإمام  عد الوضنوء هننا
()3

جزء ًا للصالة.
ومثل :عد الوضوء من فرائض الصالة  ،ومعن ذلك ّ
أن المر الصال ي يشنمل
()1

الوضوء ،فكيف يقا بأنّه ليس له حمل ،وما ذكرنا من وجوة املال للوضوء ايح.
( )1مصباح ال و .346 :2
( )2الكاع .21 :3
( )3هتذيب ال،كام .354 :1
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وأ ّما االسيناة إىل هذ الروايات فغل نايح؛ إذ بعضنها ضنعيف سنند ًا ،مثنل
افيياح الصالة الوضوء ، ومثل الروايات الناهية عن اجإرشاك ع الوضوء.
()2

إن الوضوء من فنرائض الصنالةّ 
وال بدّ من تأويل بعضها مثل قوله ّ  :
بنأن
املراة مقدمة فرض الصالةّ ،
فإن فرض الصالة هو الطهارة وأمثا ذلك.
الوجه السادس :من اجإشكاالت عىل جريان قاعدة اليجاوز ع الوضنوء فنيام إذا
شك فيه ع أثناء الصالة ،بنا ًء عىل امل يار كام ذهب إليه مجاعة وهو ّ
أن الوضوء حمصل
للطهارة وما هو رشط للصالة هو الطهارة ،ال الوضوء.
وعليه فيمكن أن يقنا إ ّن منا هنو قابنل لن يكنون مكمن ً
ال م ييجناوز عننه؛ إذ
املفروض ّ
أن الطهارة من قبيل الرشط املقارن ،وما جتناوز عننه غنل قابنل لن يكنون
مصاا ًا ومكمالً؛ إذ املفروض أنّه حمصل للطهارة ،وليس غاينة الوضنوء خصنوص
ةخو الصالة ،بل يرتتب عليه عدة ُأمنور ،ولنه غاينات ميعندةة ،ولنيس للرواينات
إطالق بايث تشمل ّ
كل ما يكون له ،يثية املكملية واملصااية ولو مع الواسطة.
هذا متام الكالم ع الفرع الو .
الفرع الثاين :من شك ع أثناء الة العرص بأنّه هل أت بصالة الىهر أو ال فهل
جتري قاعدة اليجاوز أو ال؟
ع املسألة أقوا ثالثة:

( )1الكاع  272 :3ولفىه :الوقت والطهور والقبلة واليوجه والركوع والسجوة والدعاء .اخلرب.
( )2الكاع .69 :3
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القول األول :إنّه جيب العندو إىل الىهنر منن بناب العندو منن الال،قنة إىل
السابقة ،ومعنا عدم جريان قاعدة اليجاوز ،وهنذا منا ذهنب إلينه نا،ب العنروة
ومجاعة.
القول الثاين :إنّه ييم الته عرص ًا ث َّم يأ ي بالىهر ،ومرجع ذلك إىل جريان قاعدة
اليجاوز من ،يثية املكملية للعرص.
القول الثالث :إنّه ييم الته عصنر ًا ،وال حيياج إىل إتيان الىهر ،وذلنك جلرينان
قاعدة اليجاوز وترتب مجيع اآلثار.
وقد عرفت مما تقدم ّ
أن القو الثالث مما ال يمكنن االلينزام بنه؛ وذلنك لنّنه ال
يمكن إثبات الة الىهر بقاعدة اليجاوز .وليس حمنل كالمننا هننا ع الرتجنيح بنني
املسلكني الثاين والثالث ،بل ع املسلك الو الذي ينفي جريان القاعندة واملسنلكني
الخلين اللذين يثبيان جريان قاعدة اليجناوز ،فنالكالم ع جرينان قاعندة اليجناوز
وعدم جرياّنا.
والوجه ع جريان قاعدة اليجاوز هو أنّه يعيرب ع الة العصنر أن تكون عقينب
الىهر ،يعني وجوة الة الىهر ميقدم ًة عىل العصنر رشط لصاة الة العرص.
وأ ّما الىهر فال يشرتط ع ايها كوّنا ميعقبة بصالة العصننر ،وكوّننا رشطن ًا
لصالة العرص يوجب أن يكون للىهر حمل ،وبعد الدخو ع العصنر قند خنرج عنن
حمله وةخل ع غل  ،فيجري قاعدة اليجاوز.
ويناقش ع جريان قاعدة اليجاوز ع هذا الفرع بعدة منن املناقشنات امليقدمنة ع
الفرع الو  ،كاملناقشة الُوىل والثانية وغلاا .واجلنواب عنهنا هنو اجلنواب ،وإنّنام
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الكالم ع املناقشات اليي ذكروها ع هذا الفرع باخلصوص ،وهي مناقشيان مذكورتان
ع املباين ومصباح الُ و .
املناقشة األُوىلّ :
(أن تقدم الىهر عىل العصنر رشط ذكري ال واقعي ،ففي ظنرف
السهو ن كام هو املفروض ن ليس تقدمها رشط ًا ع ايها ،ي يكون هلا حمنل رشعني
وحيكم بيجاوز )  ،وع العبنارة مسناحمة ّ
فنإن قولنه( :ففني ظنرف السنهو كنام هنو
()1

املفروض) غل ايح ،بل ال بدّ من القو  :ففي ظرف الشك وا،يام السهو.
وفيه:
أولا :نان قد ذكرنا ّ
أن الغل الذي يكون الدخو فيه موجب ًا لليجاوز هنو منا ال
ينبغي الدخو فيه مع اجإخال بسابقه ،ا االليفات وعمد ًا ،وهذا املعيار ناةق ع
املقام ،مضاف ًا إىل أنّه قد ،كم اجإمام  بجريان قاعدة اليجناوز ع ناياة زرارة،
(رجل شك ع القراءة وقد ركع) اىل آخر  ،واحلا ّ
أن جزئية القراءة غل ثابية ع ،ا
النسيان.
وثاني اا :أ ّن ما ذكر من ّ
أن الرتتيب رشط ذكري ن وهذا عىل خالف مسلكه (،فىه
اا) ن فالباث ع ّ
أن الرتتيب رشط ذكري أو واقعي إنّام هنو بعند الفنراغ منن نالة
ثم تذكر أنّه م يصل الة الىهنر ،فنإن قلننا
العرص ،يعني أنّه لو ىل الة العصنرَّ ،
ّ
بأن الرتتيب بينهام رشط ذكري ،فال ،اجة إىل إعاةة العصنر وإنّنام جتنب علينه نالة
الىهر فقط ،كام ذهب إليه املشهور.
وإن قلنا ّ
بأن الرتتيب بينهام رشط واقعي ،فال بدّ من العدو إىل الة الىهر إنّام
هي أربع مكان أربع ويأ ي بصالة العرص.
( )1مباين االسينباط .353 :4
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فالنزاع بينهم إنّام هو فيام إذا أت بصالة العرص وبعد الفراغ منها تذكر بأنّه م يصل
الىهر ،وأ ّما ع الثناء فال ريب بأنّه جيب العدو وال بدّ من مال،ىة الرتتيب ،وهنذا
مما ال خالف فيه.
وع حمل الكالم وهو الشك ع الىهر أيض ًا ال بدّ من العدو  ،وذلنك منن أجنل
اليافظ عىل الرتتيب ،والشاهد عىل لنزوم الرتتينب قنوهلم ع نورة نسنيان الىهنر
وتذكر ع أثناء العرص بلزوم العدو .
املناقشة الثانية( :أنّه عىل تقدير كونه رشط ًا واقعي ًا ،كام ربام يسنيىهر منن قولنه ع
اياة زرارة :إنّام هي أربع مكان أربع )اىل آخر .
()1

وخال ة كالمهّ :
أن الة الىهر هلا جهينان منن الوجنوب :الوجنوب الغنلي
والوجوب النفيس ،أ ّما جهة وجوهبا الغلي فبلااظ ّ
أن تقندّ مها عنىل العصننر رشط
لصاة الة العصنر ،وأ ّما وجوهبا النفسني فبلااظ أ ّّنا من الواجبات اجإهلية اليي ال
بدّ من اجإتيان هبا.
وقاعدة اليجاوز عىل فرض جرياّنا إنّام جتري بلااظ ّ
أن الة الىهنر هلنا حمنل،
وهذا من جهة وجوهبا الغلي؛ إذ لو م تكن واجب ًة بوجوب غلي م يكن هلا حمل.
ّ
ولعل اليعبل بالوجوب الغلي فيه مساحمة ،وال ح اليعبل بالوجوب الرشطي.
وأ ّما من جهة الوجوب النفسني فال جتري قاعندة اليجناوز ،والبند منن إتياّننا
باكم االسيصااب وقاعدة االشيغا  ،والعدو إىل الىهر باكم الروايات.
ويرة عليه :أنه ال معن للعدو ع الثناء بعد جريان قاعدة اليجاوزّ ،
فإن قاعندة
اليجاوز تصاح العمل ّ
رشع حتفىن ًا
وأن هذ الصالة بعد الة الىهر ،والعدو إنّنام ّ
( )1مباين االسينباط .353 :4
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عىل الرتتيب بينهام ،واملفنروض ّ
أن قاعندة اليجناوز تقنو إ ّن الرتتينب حمفنوظ ،فنال
مقييض للعدو  ،ويمكن اجإتيان بصالة الىهر بعد ذلك بمقيضنن قاعندة االشنيغا
واالسيصااب ،فال وجه للقو بالعدو ع هنذا املقنام ،إذ االسيصنااب يقيضنني
اجإتيان بصالة الىهر وقاعدة اليجاوز ال تقييض عدم إتياّنا ،بل تقييض وقوع العصننر
مرتتب ًا عىل الىهر ،وال منافاة بينهام.
أن الندليل عنىل ّ
ثم إنّه ذكر السيد اخلوئي (،فىنه اا) ّ
أن الرتتينب بيننهام رشط
واقعي هو اياة زرارة وقوله  إنّام هي أربع مكان أربع ،وال بدّ منن الينذكل
بأنّه (،فىه اا) اليزم به ،أي أنّه يقو فيام إذا أت بصالة العصنر قبنل نالة الىهنر
نسيان ًا جيب عليه العدو إىل الىهر ويأ ي بصالة العصنر ،واملشهور ذهبنوا إىل ناة
الته عرص ًا وإنّام ينأ ي بصنالة الىهنر فقنط؛ وذلنك منن جهنة عندم االخنال ّإال
بالرتتيب ،وباكم قانون (ال تعاة) حيكم بصاة العرص .وأ ّما لزوم اجإتيان بالىهر فهو
عىل القاعدة.
وأ ّما السيد اليزةي والسيد اخلوئي فقد ذهبا إىل العدو بعند نالة العصننر إىل
الىهر واجإتيان بصالة العرص ،ومسيند هذا القو رواييان ،عرب السيد اخلوئي هنا عن
إ،دااا بالصاياة ،ونعت كل منهام ع الفقه بالصاياة ،وجيب العمل عليهام وإن م
يعمل هبام املشهور.
ونان أيض ًا نقو ّ
بأن إعراض املشهور ليس له موضوعيةّ ،إال أنّه ال بدّ من تقويم
ذلك وأنّه ما هو املنشأ لذلك ،فإنّه كثل ًا ما يكون إعراض املشنهور مرشند ًا إىل وهنن،
ولذا م يعمل املشهور به.
وعىل كل ،ا فالرواييان الليان اسيد هبام:
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إحـدامها :الصناياة املشنار إليهنا ،وهني مروينة ع الكناع واليهننذيبّ ،إال ّ
أن
اليهذيب يروهيا عن الكاع ،وهي :عيل بن إبراهيم عن أبيه وحممند بنن إسنامعيل عنن
فضل بن شاذان عن محاة بن عيس عن ،ريز عن زرارة عن أيب جعفر  قنا  :إذا
نسيت ال ًة أو لييها بغل وضوء وكان عليك قضاء الة ،فابدأ بأوالهن فأ ّذن هلنا
ثم ل ما بعدها بإقامة وإقامة لكل الة ،وقا  :قا أبنو جعفنر :إن
ثم لها َّ
وأقم َّ
كنت قد ليت الىهر وقد فاتك الغداة فذكرهتا فصل الغداة أي سناعة ذكرهتنا ولنو
بعد العصنر ومي ذكرت الة فاتيك لييها ،وقا  :إن نيست الىهر ،ي

نليت

ثم ل العصننر فنإنّام
العصنر فذكرهتا وأنت ع الصالة أو بعد فراغك فانوها الُوىل َّ
هي أربع مكان أربع اىل آخرها.
وع (قا ) الثاين ا،يامالن:
األول :أن يكون معطوف ًا عىل (قا ) الثاين ع قوله( :وقنا  :قنا ) وعلينه يكنون
الثاين أيض ًا رواية عن أيب جعفر .
الثاين :أن يكون معطوف ًا عىل (قا ) الو ع قوله( :وقا  :قا ) فعليه يكون منن
كالم زرارة الذي ألقا عىل ،ريز.
والظهر هو الثاين ،وعىل فرض أن ال يكون أظهر يكون جممنالً ،والشناهد عنىل
ذلك هو أنّه لو م يكن ،ريز معيني ًا هبذ اجلهة م يكن يقو ع اجلملة السابقة (وقنا :
قا ) بل كان يقو ( :وقا أبو جعفر).
إن قلتّ :
إن كياب ،ريز ،بل كيب القدماء كانت ميماضة ع نقل أقوا الئمنة
 وهذا معني من ّ
أن هذا الكالم أيض ًا من أيب جعفر.
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قلناّ :
إن كيب القدماء نىل كيب امليأخرين منهم كالكاع واليهذيب ،فكام أ ّنه يقع
النزاع كثل ًا ع ّ
أن بعض العبارات هل هي من الرواية أو ّأّنا من الكلينني أو الشنيخ؟
أن الوسائل ينقل رواية والواع ينقل قسن ًام منهنا بعننوان ّ
فنرس ّ
أن الييمنة ليسنت منن
الرواية ،بل من كالم الصدوق أو الشيخ وأمثا ذلك.
وقد ذكر الشيخ ،سني بن عبند الصنمد ع كيناب و نو الخينار إىل ُأ نو
الخبار أنّه كثل ًا ما كان يقع االشيبا  ،ولذا قاموا بفصل كالم الشيخ عن كالم اجإمنام
بواسطة خط ،وكياب ،ريز من هذا القبيل.
ويؤيد ذلك قو النجايش من ّ
أن له كينابني ع الصنالة ،وأ،نداا (ألطنف منن
اآلخر) ،ولو كان كيابه ميماض ًا ع نقل الرواية م يكن لقوله (ألطف) وجه.
ونان ال نقو إنّا واثقون ّ
بأن الذيل من كنالم زرارة ،بنل نقنو هنو منرةة بنني
المرين ،ولعل منشأ إعراض مجاعة من ال ااب هو ذلك.
ثانيتهام :ما هو مذكور ع اليهذيب واالسيبصار عن احلسني بنن سنعيد عنن ابنن
سنان عن ابن مسكان عن احللبي قا  :سأليه عن رجل نسنني أن يصنيل الُوىل ،ين
ثم يسيأنف العرص.
ىل العرص قا  :فليجعل الته اليي ىل الُوىل َّ
وذكرنا أنّه قد عرب عن هذ الرواية أيض ًا بالصاياة ،ولعل الوجه فيه أنّه محل ابن
سنان عىل عبد اا بن سنان ،والىاهر أ ّن املراة به هو حممد بن سنانّ ،
فإن احلسنني بنن
سعيد من الطبقة السابعة ،وحممد بن سنان من الطبقة الساةسة ويمكنن روايينه عننه،
وأ ّما عبد اا بن سنان فهو من الطبقة اخلامسة وال يمكن أن يروي احلسني بنن سنعيد
بال واسطة عنه.
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مضاف ًا إىل أنّه يروي ع مائة وتسعة وعرشين مورة ًا عن حممد بن سنان ،عىل ما ع
معجم الرجا  ،وم ينقل ع مورة أنّه يروي عن عبد اا بن سنان.
والغرض من ذكر ذلك بيان ّ
أن إعراض ال ااب فيه جهنة إرشناة إىل فان
الرواية مر ًة ثانية ،وبدقة أكثر ،ي نرس هل فيها ما يوهنها أو ال؟
وقد عرفنا بربكة إعراض ال ااب أنّه ال يمكن االسيدال بالصاياة ال،يام
أن يكون الكالم هو كالم زرارة .وال بالرواية الثانية من أجل ابن سنان.
وكيفام كان ،فقد كان كالمنا ع جرينان قاعندة اليجناوز وعدمنه ،ولعنل السنيد
اخلوئي بام ّ
أن املناقشيني كانيا ضعيفيني ع نىر م ييعرض هلام ع مباث خلل الصالة،
بل متسك بام سلكه من أنّه يعيرب ع الغل أن يكون كل وا،د مرتتب ًا عىل اآلخر.
والنييجةّ :
أن القوس جريان قاعدة اليجاوز ب الف الفنرع السناب  ،وال جينري
اجإشكا اخلامس عىل الفرع الو ع هذا الفرع ،وذلك من أجل ّ
أن الىهنر بوجنوة
امليقدم رشط ع اة العرص ،وهذا ب الف الوضوء.
اجلهة الثانية عشرة :يف تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز على االستصحاب
شك ع تقدم القاعدتني عنىل االسيصنااب؛ ّ
ال ّ
لن القاعندتني ع أكثنر املنوارة
أن االسيصااب يقيضني عدم إتياننه واحلنا ّ
خالفيان لالسيصااب ،أي ّ
أن اجإمنام
، كم بامليض واجإنفاذ.
ومن هنا يعرف ّ
أن االليزام بالي صي

بنأّنام أ نالن ن غنل
ن ولو عنىل القنو
ّ

وجيه من جهة أن النسبة بني أةلة االسيصااب وأةلة الفراغ واليجاوز هي العموم من
وجه ،فييعارضان ع مورة اجإجيامع ،ويدور المر بني ختصي

االسيصااب بقاعندة

القواعد الفقهية 181 ................................................
الفراغ واليجاوز ،وال يلزم من ذلك حمذور؛ إذ يبق لالسيصااب موارة كثلة ،وبني
ختصي

القاعدتني ،ويلزم منه اخيصاص الفراغ واليجاوز باملوارة الناةرة.

ونان نقو  :إ ّن المر أعىم مما ذكر ،فإنّه يلزم ختصي

مورة العامّ ،
فإن املنوارة

املذكورة ع اياة زرارة كلها مورة جلريان ال ل العدمي ،وهنذا املبانث ممنا ال
ةاعي لطر،ه وليس هناك رضورة إىل الباث عنه.
أن العالم من بعد الشيخ ذكروا تفا يل ،فبعىهم ذهب إىل ّ
ّإال ّ
أن اليقندم عنىل
ناو احلكومة ،أي ّ
أن قاعدة الفراغ واليجاوز ،اكمة عىل االسيصااب بيقريبات منها
ّأّنام من المارات ،ولذا تكون هلام ،كومة عىل االسيصااب.
بأّنام من الُ و فال بدّ من االليزام بالي صي
وأ ّما إذا قلنا ّ

 ،ويلزم منه حمذور

ّ
الشك ع املانع.
محلهام عىل املورة الناةر ،وهو مورة تعاقب احلاليني ،ومورة
وأ ّما سائر املوارة فيكون ةاخل ًة ع االسيصااب ،والكالم ع ذلك طويلّ ،إال ّ
أن
الباث غل مني .
وأ ّما باسب ما سلكنا ع االسيصااب منن ّ
أن قولنه  :ال تننقض اليقنني
بالشك ،معنا أنّه ال ترفع اليد عن اليقني باال،يام اجإةراكي عىل خالفه ،وأ ّمنا رفنع
اليد عن اليقني باجة فييقدمان عىل االسيصااب بناو الوروة.
وأ ّما إذا قلنا باجية االسيصااب والقاعدتني من باب بناء العقالء ،فالمنارات
اليي تكون ،جة عنند العقنالء خيلفنة منن ،ينث املرتبنة ،ولنيس عنندهم ،كومنة
وختصي

 ،أي ّ
أن العقالء يقولون بطولية المارات ،فمث ً
ال أ ّّنم يرون اليد أمارة عنىل

امللكية ،واجإقرار مقدم عىل اليد ،والشهاةة مقدمة عىل اجإقرار.
هذا متام الكالم ع قاعدة الفراغ واليجاوز.
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واحلمد ا رب العاملني

القاعدة الثالثة أصالة الصحة
وفيها أباايف ميعدةة:
البحث األول :يف معاني أصالة الصحة وحتديد ما هو حمل البحث
هناك معاين ميعدةة ل الة الصاة ،وينبغي بيان ما هو منها حمل النزاع ،ثم بينان
املعاين االخرس.
إن أ الة الصاة ع حمل الكالم هي ّ
فنقو ّ :
أن العمل الصاةر من الغل إذا كنان
له أثر رشعي بالنسبة إلينا ،فهل ال بد من محل عمله عىل الصايح بمعن ترتينب آثنار
الصايح عليه أو ال؟ سوا ٌء كان العمل عباةي ًا أم غل عباةي ،كام إذا شككنا ّ
أن من أت
بالواجب الكفائي كالصالة عىل امليت هل أت هبا اياة ،ي تكون ساقطة عننا أو
كانت غل اياة ،ي جتب علينا ،وهكذا ع العقوة واجإيقاعات ع ترتيب اآلثار.
ول الة الصاة ع كالم الفقهاء معان ُأخر ال بدّ من معرفيها:
املعنى األول :أ الة السالمة ع العيان ،ويباث عنن هنذ القاعندة ع مبانث
خيار العيب ،كام هو مذكور ع املكاسب وغل .
ومعن ذلك ّ
أن ال ل العقالئي أو المارة العقالئية قائمة عىل ناة كنل منن
الثمن واملثمن.
وإنّام يعنونون ذلك هناك من أجل أنّه إذا م يكن حمرز ًا لسالمة العني ن كنام هنو ع
فإّنم ال حيققون غالبن ًا ع ّ
أن املبينع نايح أو فاسند ن فمقيضنن القاعندة
الغالبّ ،
احلكم ببطالن البيع ،وهكذا ع سائر املعامالت ،واحلا أنّه حيكم بصاة املعاملنةّ ،إال
أنّه إذا ظهر معيب ًا فيرتتب عليه ما ذكرو من اآلثار ع مباث خيار العيب.
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والرس ع احلكم بالبطالن هو من جهة ّ
أن و ف الصاة لنيس بأقنل منن سنائر
اها ،مثل الو اف املربوطة بكمية املبينع أو كنام املبينع وأشنباهها،
الو اف بل أ ّ
واحلا ّ
أن اجلهل ب صو يات أ،د العوضنني موجنب لنبطالن املعاملنة ،وو نف
الصاة أهم منها ،فال بدّ من احلكم بالبطالن من جهة الغرر بمعن اجلهالة أو اخلطنر،
فإ ّما أن يكون من باب اعيبار العلم بالعوضني ومانعية اجلهالة ،وإ ّما من باب ّ
أن اخلطر
مانع ،فيكون املعاملة حمكوم ًة بالبطالن.
وقد ذهب بعضهم ةفع ًا لإلشكا بأ ّنه ييمسك لو ف الصاة بأ الة الصناة،
أي أ الة السالمة ،وهي إ ّما أ ل عقالئي أو أمارة عقالئية ،وهبا ترفع اجلهالة ويرفع
اخلطر.
وبعض من متسك هبذا ال ل متسك باالسيصنااب ،أي أنّنا نسيصناب عندم
طرو يشء عليه.
وبعضهم متسك بالغلبةّ ،
وأن الغالب ع الثمن واملثمن الصاة ،وبعضهم متسنك
ّ
بأن ال ل ع الشياء الصاة.
وما ذهبوا إليه غل ايح ،أي ّ
أن أ الة الصاة هبنذا املعنن ليسنت أ ن ً
ال أو
ّ
بأن مدرك هذا ال ل هنو
أمارة عقالئية ،وال يمكن اليمسك باالسيصااب والقو
االسيصااب؛ إذ االسيصااب ال يعني الصاة كام إذا م تكن ،اليه السابقة معلومة،
وأ ّنه من أو ما خل هل خل

ايا ًا أو معيب ًا أو كان مورة ًا ليعاقب احلاليني؟

وعىل فرض تعيني الصاة م يكن االسيصااب رافع ًا لل طر.
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وأ ّما الغلبة وكوّنا مدرك ًا لأل ل ،فهذا أيض ًا غل ايح؛ إذ الغلبة ممنوعةّ ،
لن
الجناس ختيلف باسب المكنة والزمنة من ،يث الصاة والفساة ،وم يقنل أ،ند
باليفصيل بني ما تكون الغلبة موجوةة وبني ما م تكن موجوةة.
أن الغلبة موجبة للمىنة ﴿إي َّن ال َّى َّن َال ُي ْغنيي يم َن ْ
مضاف ًا إىل ّ
احلَ َش ْي ًئا﴾ .
()1

وأ ّما ما ذكر من ّ
أن ال ل ع الشياء هو الصاة ،فهذا أيض ًا غنل نايح ،وال
سيام ع املبيعات املركبة من عدة آالت كاملكائن والسناعة ،فنال يمكنن القنو بنذلك
جإ،راز ّ
أن الثمن أو املثمن ايح.
واحل ما أشار إليه الشيخ من ّ
أن منشأ الصاة هو الشنرط االرتكازي ،والرشط
سوا ٌء كان رشط ًا رصحي ًا أو ارتكازي ًا موجب لرفع الغرر بمعن اجلهالة أو اخلطر.
توضننيح ذلننك :أ ّن الش ننرط منقسننم إىل الص ننريح واالرتكننازي ،والش ننروط
االرتكازية ع قوة الرشوط الرصحية ،فإذا قا بعيك هنذا الكيناب بشننرط أن يكنون
ايا ًا ،فمرجعه إىل االليزام عىل ما سلكنا ع املكاسب ،ال بمعن الربط ،كام ذهب
إليه املاق اجإيرواين ،أي :أين اليزم بأن يكون هذا نايا ًا ،ويعنرب عننه بالفارسنية
(قو ميدهم) ورشاؤ معل عىل االليزام ،وقوله هذا بمنزلة اجإخبار ،وال إشنكا ع
جواز االعيامة عىل قو البائع إذا أخرب بالصاة أو بالفساة ،فرشاء املشرتي يكون منن
باب االعيامة عىل قو البائع بالصاة ،وهذا رافع للجهالة واخلطر ،وذكرنا ّ
أن الرشط
االرتكازي ع قوة الرشط الرصيح .والشاهد عىل أنّه ع قوة اجإخبار هنو أنّنه إذا قنا
ثم ظهر أنّه كان معيب ًا وكان البائع يعلم بأنّه كان
بعيك هذا بشنرط أن يكون ايا ًاَّ ،
معيب ًا يصدق عليه أنّه غشه.
( )1سورة يونس ،اآلية .36
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وذهب بعض الكابر إىل منا هنو شنبيه بنام ذكرنناّ ،إال أنّنه منن بناب ّ
أن مرجنع
االشرتاط إىل جعل اخليار ،ومعن ذلك أنّه ،ينام يبيعنه بشننرط الصناة فنإ ّن الينزام
املشرتي يكون مرشوط ًا بصاة املبيع.
وهذا الذي ذكر ال يمكن املساعدة عليه؛ ّ
لن هذا عنىل فنرض متاميينه موجنب
لرفع اخلطر ،واحلا ّ
أن عمدة اجإشكا هو ما يرجع إىل اجلهالة ،وهذا ال يوجب رفنع
اجلهالة ،والباث عن ذلك موكو إىل مباث املكاسب.
وعىل ّ
كل ،ا  ،ليسنت أ نالة الصناة بمعنن أ نالة السنالمة منن الُ نو
العقالئية ،وهذا ال ل ال أ ل له.
املعنى الثاين :أ الة الصاة ع العقوة واجإيقاعات ع الشبهات احلكمية.
نييجة لليطور قد وجدت أنواع منن العقنوة غنل العقنوة امليعارفنة املنذكورة ع
الكيب الفقهية ،فإذا شككنا ع اة عقد من العقوة املسيادثة ،فيمكن أن يقنا ّ :
إن
مقيىض ال ل ع العقوة هو الصاة.
أو إذا شككنا ع رشط من الرشوط وأنّه هل يعيرب ع العقند ذلنك أو ال ،كنام إذا
شككنا ع أنّه هل يعيرب إيقاعه بالعربية أو ال؟ فيقا إ ّنا نيمسك بأ الة الصاة.
وهذا ع قبا أ نالة الفسناة ،وأ نالة الفسناة مرجعهنا إىل االسيصنااب ،أي
نسيصاب العلقة اليي كانت قبل هذا العقد وأن العقد م يؤثر.
والكالم ع ّ
أن ع قبا هذا ال ل ن أي أ الة الفساة ن هل يوجد أ ل يد عىل
الصاة أو ال؟
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يمكن أن يقا بوجوة أ ل يد عىل الصناة ،وهنو أ نالة الصناة ع العقنوة
فإن عموم ﴿أو ُفوا بِالع ُق ِ
واجإيقاعات ع الشبهات احلكميةّ ،
ود﴾ يقيضنني أن تكنون
ُ
ْ
()1

مجيع العقوة واجبة الوفاء؛ لنّه عام وع مقام إلقاء الكنربس الكلينة بنال فنرق بنني أن
يكون العقد مسيادث ًا أو غل مسياديف ،وهذا أ ل لفىي ع قبا ال ل العميل.
أح َّل اهللُ ال َب ْي َع﴾ تقيضني اة العقد عند الشنك
وأ الة اجإطالق ع مثل ﴿و َ
()2

ع رشط وأنّه هل يعينرب فينه العربينة أو ال ،وكنذا الصنلح جنائز بنني املسنلمني، 
()3

فييمسك باجإطالقّ ،إال ّ
أن اجإطالق عىل قسمني :اجإطالق اللفىي واجإطالق املقامي.
واجإطالق اللفىي ميوقف عىل أن تكون ألفاظ املعامالت موضوعة لألعم.
واجإطالق املقامي ميوقف عىل أن تكون ألفاظ املعامالت موضوعة للصايح.
فإذا كانت موضوعة للصايح ،فال يمكن اليمسك باجإطالق اللفىي؛ لنا نشك
بأنّه بيع عند الشارع أو ليس ببيع عند  ،ويعينرب ع اجإطنالق اللفىني القطنع بياقن
املاهيةّ ،إال أنّه يشك ع اعيبار يشء زائد عىل حتق املاهية.
أح َّ
ـل اهللُ
فإذا كانت ألفاظ املعنامالت موضنوعة للصنايح وقنا الشنارع﴿ :و َ
ال َب ْي َع﴾ أو الصلح جائز بني املسلمني وكان مراة البيع والصلح الصايحّ ،إال أنّنه
()4

م يبني ّ
مغاير ملا عند العنرف أم ال ،فنإطالق كالمنه
أن البيع أو الصلح الصايح عند
ٌ

( )1سورة املائدة ،اآلية.1 :
( )2سورة البقرة ،اآلية.275 :
( )3الكاع .413 :7
( )4سورة البقرة اآلية.275 :
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يقيضني ّ
أن الصايح عند العرف ايح عند  ،والفاسد عنند العنرف فاسند عنند ،
ّ
وإال لزم أن يكون كالمه لغو ًا.
واملقصوة ّ
أن أ الة الصاة ع العقوة واجإيقاعات إ ّما بمعن أ نالة العمنوم أو
أ الة اجإطالق اللفىي أو أ الة اجإطالق املقامي ،ع قبا أ الة الفساة اليي معناها
االسيصااب.
فأ الة الصاة ع العقوة هبذا املعن الثاين مما يعيمد عليهّ ،إال أنّه أيض ًا خارج عن
حمل كالمنا ولسنا بصدة بيانه.
املعنى الثالث :أ الة الصاة ع عمنل الغنل ،بمعنن أنّنه إذا ندر عمنل منن
ش

 ،وال ندري هل أنّه در منه منكر ًا أو ،سن ًا؟ فال بد من محله عنىل أنّنه ندر

منه ،سن ًا ونعيقد بأنّه در منه كذلك ،وال جيوز لننا أن نعيقند ندور مننه قبيان ًا،
فض ً
ال من ترتيب آثار القبيح ،كام إذا رأينا من يفطر ع شهر رمضان وحييمل أن يكنون
مريض ًا أو ناسي ًا وحييمل أن يكون عا ي ًا ،فال بد من محل عمله عىل الصايح ،وأنّنه م
يرتكب ذلك عصيان ًا.
ويىهر من كلامت العالم ّأّنا مورة االخيالف ،فقد يىهر من كياب العناوين أنّه
عد أ الة الصاة هبذا املعن من الضنروريات ،وع قباله النراقي الذي معارص له قند
أنكر ذلك ع العوائد ،ومل

كالم النراقيّ :
أن الخبار اليني اسنيد هبنا ل نالة

الصاة هلا معارض ،وبلااظ بعض املعارضات ال بدّ من اليفصيل بني العمل الصاةر
ن الذي هو ذو وجهني ن من املؤمن العد الثقة فيجب محله عىل الصاة وبنني العمنل
الصاةر من غل .
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وبلااظ بعض املعارضات الخر ال بدّ من اليفصيل بني أن يكون اجلور مسيولي ًا
عىل الزمان فال حيمل عىل الصاة وبني ما م يكن كذلك.
فالكالم ع وجوب احلمل عىل الصاة بمعنن عقند القلنب عنىل ندور مننه
،سن ًا ،كام ذهب إليه املشهور.
واسيد ل الة الصاة اليي هي حمل كالمنا ب ُأمور ال يلي بأن يسيد هبا ،بل ال
نفع لالسيدال هبا ل الة الصاة باملعن الثالث.
ويمكن االسيدال باآليات املباركات والرواينات ،ومنن اآلينات قولنه تعناىل:
﴿ َو ُقو ُلوا لِلن ِ
َّاس ُح ْسن اا﴾ .
()1

والذي نسيفيد من ذلك أمر تعاىل باسن املعارشة منع النناس والنيكلم معهنم
بكالم ،سن ،ال أن يكون خشن ًا وموهن ًا للطرف املقابلّ ،إال أنّه قنا الشنيخ ( :بننا ًء
()2

عىل تفسل بام ع الكاع من قوله  :ال تقولوا ّإال خل ًا ،ي تعلموا ما هو.)
وهذ الرواية سندها هكذا :عدة من أ اابنا عن الربقني عنن ابنن فضنا عنن
ثعلبة بن ميمون عن معاوية بن عامر عنن أيب عبند اا  ع قولنه تعناىلَ ﴿ :و ُقو ُلـوا
لِلن ِ
َّاس ُح ْسن اا﴾ قا  :قولوا للناس ،سن ًا وال تقولوا ّإال خل ًا ،ي تعلموا ما هو. 
()3

الىن واالعيقاة من القو ).
ثم قا الشيخ( :ولعل مبنا عىل إراةة
ّ
َّ

( )1سورة البقرة اآلية.83 :
( )2فرائد ال و .345 :3
( )3الكاع .164 :2
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لكن هذا اليفسل وإن ورة ع رواية اياةّ ،إال ّ
أن ع قبا ذلك روايات ُأخنر،
فإّنا وإن كانت ضعيفةّ ،إال ّأّنا قد ورة فيها ما هو مواف لىاهر الكالم ،مضاف ًا إىل أنّه
ّ
ليس املراة من القو الىن واالعيقاة.
ِ ِ
واسيد بقوله تعاىلِ ﴿ :
ـن إِ َّ َب ْع َ
ـن إِ ْثـم﴾  ،قنا
ـا ال َّظ ج
ـن ال َّظ ج
اجتَن ُبوا كَثري اا م َ
ْ
()1

ظن السوء إثمّ ،
وإال م يكن يشء من الىن إث ًام).
الشيخ ( :فإن ّ
()2

وال بدّ من اليذكل بأنّه م ترة رواية ع تفسل هذ اآلينة املباركنة ،كنام يىهنر منن
تفسل الربهان ونور الثقلني.
وكلامت الكابر فيها خيلفة ،بعضها تد عىل هذا املدع وبعضها ال تد ّ  ،وقنا
الشيخ ع اليبيان ( :إنّام قا ﴿كَثِري اا﴾ ّ
لن ع مجليه منا جينب العمنل علينه وال جينوز
()3

خالفيه ،وقوله﴿ :إِ َّ َب ْع َا ال َّظ جن إِ ْثم﴾ فالىن الذي يكون إث ًام إنّام هو ما يفعله ا،به
ظن حمرم ال جيوز فعلنه ،فأ ّمنا منا ال
وله طري إىل العلم بدالً منه مما يعمل عليه ،فهذا ّ
سبيل له إىل ةفعه بالعلم بدالً منه فليس بإثم).
بنالىن ع
بالىن ع ،ا االنسداة وعدم جواز العمنل
فرس بالعمل
ّ
ّ
فنرس أ ّنه قد ّ
،ا االنفياح.

( )1سورة احلجرات اآلية.12 :
( )2فرائد ال و .346 :3
( )3اليبيان .349 :9
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نعم ،ذكر الشيخ ما يد ّ عىل املدع بقوله( :يلزم املؤمن أن حيسنن الىنن بنه وال
ييسء الىن ع يشء جيد له تأويله مجي ً
ال ،وإن كان ظاهر القبيح ،ومي فعل ذلك كنان
ظنه قبيا ًا) .
()1

ونقل ع املجمع أيض ًا أقواالً ميعدةة عن العامة.
واملقصوة أنّه هل المر كام ذكر الشيخ العىم من ّ
أن ظن السوء هو القدر املييقن
مما جيب االجيناب عنه أو ال؟
يمكن القو بأنّه ليس المر كذلك ،أي ليس الىنن السنوء هنو القندر املينيقن؛
وذلك لنا ذكرنا ع مقدمة مباث املىنة ّ
الىن عبارة عن النسبة اجإجيابية أو السلبية
أن
ّ
ع النفس ،سوا ٌء كانت مقرونة باالعيقاة اجلزمي أم باالعيقاة الراجح أم بالرتةيد ،وقد
اسيعمل الىن ع اآليات الشنريفة هبذ املعاين.
نعم ،ال بدّ وأن ال يكون منشأ ،صو النسبة أمنر ًا رضورين ًا وبندهيي ًا ،فنإذا كنان
املنشأ أمر ًا رضوري ًا فهنا ال يطل الىن ،وأ ّما إذا كان املنشأ أمر ًا غل رضوري بأن كنان
برهاني ًا أو ناشئ ًا من احلب أو البغض وأمثا ذلك فيطل ويسيعمل الىن.
وذكرنا هناك أيض ًا ّ
الىن بلااظ مباةئ ،صوله ينقسم إىل أقسام ميعدةة:
أن
ّ
فقد يكون منشأ ،صوله احلب ليشء أو البغض لشنيء والشهوة وغلها.
وقد يكون منشؤ العواطف العالية ،كابه للمؤمنني أو ،به ا ،الذي أمرنا به ع
الىن باا ّ
وأن اا عند ظن عبد املؤمن ،وكذلك ،سن
الروايات ،وأنّه البد من ،سن
ّ
الىن باملؤمنني.

( )1اليبيان .350 :9
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وقد يكون منشنؤ اال،نيامالت وبلاناظ اليندقي ع الُمنور ومال،ىنة مجينع
اال،يامالت ،وهذا مما يعيني به العقالء ،وعربنا عن ذلك باملىنة اجإةراكية.
وختيلف النيائ باخيالف املناش  ،فام يكون منشنؤ احلنب والنبغض والشنهوة
وأمثا ذلك فكام ّ
أن مباةيه مناطة كذلك اآلثار املرتتبنة علينه ،وإن كنان مبينين ًا عنىل
العواطف العالية مثل الشفقة والرمحة واحلب ا وأمثا ذلك ،تكون املبناةئ واآلثنار
كلها ،سنة.
وإن كان املنشأ مال،ىة اال،يامالت ،فهذا له أثر علمي وال بدّ من االعيناء به.
فإذا عرفت ذلك نقو ّ :
إن اآلية مسبوقة بجهات لعله يمكن االسيكشناف منهنا
ِ
ين َممنُـوا َل
أُّيا ا َّلـِ َ
مقصوة اآلية املباركة ويرفع هبا اجإمجا عن اآلية ،قا تعاىلَ ﴿ :يا ه َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ـري اا
َي ْسخَ ْر َقوم م ْن َق ْوم َع َسى أ ْ َيكُونُوا َخ ْري اا من ُْه ْم َو َل ن َساء م ْن ن َساء َع َسى أ ْ َيك َُّن َخ ْ
وق َب ْعدَ ا ِ ِ
ِمن ُْه َّن َو َل َت ْل ِمزُوا أ ْن ُف َسك ُْم َو َل َتنَا َبزُوا بِالل َق ِ
اب بِئ ََْ ِال ْس ُم ال ُف ُس ُ
إل َيام َو َم ْن ََل ْ
ِ
ك هم ال َّظ ُ ِ
ِ
اجتَن ِ ُبوا كَثِري اا ِم َن ال َّظ جن إِ َّ َب ْع َ
ـا ال َّظـ جن
ين َممنُوا ْ
أُّيا ا َّلِ َ
َيت ْ
ُب َف ُأو َلئ َ ُ ُ
املو َ * َيا ه َ
إِ ْثم َو َل َ ََت َّس ُسوا﴾ ّ ،
فإن غالب هذ الُمنور منن اسنيهزاء النناس واللمنز واليننابز
باللقاب من الُمور الناشئة من ،ب النفس والبغض ومن الصفات الرذيلة ،والىنن
()1

الناش من هذ الُمور إثم ،وقد ّبني اا تعاىل لزوم االجينناب عنن كثنل منن ظننون
السوء اليني هني موجبنة الرتكناب هنذ العنام منن االسنيهزاء واللمنز واليننابز
وبني ّ
أن بعض الىن إثم، ،ي حيياط اجإنسان عن كثنل منن الىننون اليني
باللقابّ ،
فيها رائاة هذ الصفات النفسية الرذيلة ،أي أ ّن هذ الصفات هي املنشأ هلذ الىنون.

( )1سورة احلجرات اآلية 11 :و.12
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وعىل هذا فاآلية املباركة ال تد ّ عىل ّ
أن العمل الصاةر من الغل إذا كنان ظناهر
قبيا ًا ال بدّ من محله عىل املامل الصايح وإن م يكن مرتبط ًا باجإنسان.
تعرض هلا الشيخ فهي:
وأ ّما الروايات اليي ّ
األُوىل :ما ع الكاع عن أمل املؤمنني  :ضع أمر أخينك عنىل أ،سننه ،ين
تىنن بكلمة خرجت من أخيك سوء ًا وأنت جتد هلا ع اخلنل
يأتيك ما يقلبك عنه وال
ّ
حمم ً
ال. 
()1

وسندها ع الكاع هكذا( :عدّ ة عن أمحد بن حممد بن خالد عن أبيه عمنن ،دثنه
عن احلسني بن امل يار عن أيب عبد اا  قا  :قا أمل املؤمنني.)
والرواية مرسلة ،مضاف ًا إىل ّ
أن والد الربقي ممن قيل فيه :ضعيف احلديث.
ّإال أنّه ع المال رواها عن (أمحد بن حممد بن حيي العطار عن أبيه عن ابنن أيب
()2

اخلطاب عن حممد بن سنان ،عن أيب اجلاروة عن أيب جعفر الباقر عن أبيه عن جد ).
وهذا السند مما ال يعيمد عليه أيض ًا؛ لعدم ثبوت وثاقة أمحد ،وكنذلك حممند بنن
سنان.
وهذ الرواية موجوةة أيض ًا ع ّن البالغة مع وجوة فرق ،فإنّه ورة فينه بلفنظ:
أ،د بد أخيك.
وأ ّما ةالليها فنقو  :أ ّما اجلملة الُوىل وهي :ضع أمر أخيك عنىل أ،سننه ،ين
يأتيك ما يقلبك عنه ليست مشيملة عىل احلكم املولوي؛ إذ الىاهر منها كام أرشنا أنّنه
إذا ةار المر بني احلسن وال،سن فيجنب محلنه عنىل ال،سنن ،وإذا ةار المنر بنني

( )1الكاع ،362 :2وسائل الشيعة  ،614 :8باار النوار .199 :75
( )2المال للصدوق.380 :
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الراجح واملرجوح فيجب احلمل عىل الراجح بنا ًء عىل اليوسعة ع معن ال،سن ،إال
ّ
أن أ،د ًا م يقل بذلك وأنّنه إذا ةار المنر بنني احلسنن وال،سنن فيجنب محلنه عنىل
ال،سن ،وإنّام يقولون بأنّه إذا ةار المر بني الراجح واملرجنوح فيجنب احلمنل عنىل
الراجح.
فهذ الرواية مرتبطة بجهة أخالقية ّ
وأن الُخوة تقيضني ذلنك ،ويمكنن القنو
وأّنا بو،دة السياق مرتبطة باجلهات الخالقية.
بذلك ع اجلملة الثانية ّ
وإن قلنا إنا نعيمد عىل اجلملة الثانية فقط من جهة وجوةها ع النه  ،ففي النه
منقو  :وال تىنّن بكلمة خرجت من أ،د سوء ًا سوا ٌء كان أخوك أم غل .
وهذا أيض ًا خارج عن حمل كالمنا؛ إذ املدعي ال يدعي محل فعل غل املنؤمن عنىل
الصاة.
وما ذكر العالمة املجليس ع الباار ع رشح الرواية بعيد جد ًا ،فإنّه قا ( :ومنن
هذا القبيل ما سام علامء العربية أسلوب احلكيم ،كام قا احلجاج للقبعثري ميوعد ًا له
بالقيد :لمحلننك عنىل الةهنم  ،فقنا القبعثنري :مثنل المنل حيمنل عنىل الةهنم
والشهب ،فأبرز وعيد ع معرض الوعد) .
()1

إذ من الواضح أنّه ال جيب محل كالم كل وا،د ،ي احلجاج بمثل هذا احلمل.
فىهر أنّه ال يسيفاة من هذ الرواية اليي قلنا إ ّّنا أ،سن ةالل ًة من غلها ّإال جه ًة
أخالقية.
وهذ الرواية ع نفسها مع قطع النىر عن سندها ال بأس هبا ةاللة ،لكنها ال تد
عىل مدعاهم.
( )1باار النوار .200 :72
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الثانية  :رواية حممد بن الفضيل ،ففي الكاع ( :عندّ ة عنن سنهل عنن حيين بنن
()1

املبارك عن ابن جبلة عن حممد بن الفضيل).
وحيي بن مبارك م يوث  ،وابن جبلة واقفيّ ،إال أنّه ثقة ،وحممد بن الفضيل مرةة
بني الصلع الذي هو مرمي بالغلو وضعيف ،وبني حممد بن قاسم بن فضيل الذي هو
ثقة ،وابن جبلة يروي عن كليهام ،وعىل ّ
كل فالرواية غل تامة باسب السند.
وأ ّما أ ل الرواية :قا  :قلت له  :جعلت فداك الرجل من إخواين يبلغنني عننه
اليشء الذي أكرهه فأساله عن ذلك فينكر ذلك ،وقد أخربين عنه قوم ثقات ،فقا ل:
يا حممد كذب سمعك وبرصك عن أخيك ،فإن شهد عندك مخسون قسامة ،وقا لك
قوالً فصدقه وكذهبم ،ال تذيعن عليه شيئ ًا تشينه به وهتدم به مروءته ،فيكون من الذين
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـم َع َ
ـِاب
ـيع ال َفاح َشـ ُة ِل ا َّلـِ َ
ين ُح هبـو َ أ ْ تَش َ
قا اا ع كيابه﴿ :إِ َّ ا َّلـِ َ
ين َممنُـوا َُع ْ
ألِيم﴾.
قا الشيخ ( :فاملراة من تكذيب السمع والبصنر تكذيبهام فيام يفهامن من ظواهر
()2

بعض الفعا من القبح ،كام إذا ترس ش ص ًا ظاهر الصاة يشنرب اخلمنر ع جملنس
يىن أنّه جملس الرشب) .وعليه فالرواية تكون مرتبطة بمال الكالم.
أن املنراة منن ّ 
فنإن الىناهر منهنا ّ
والىاهر ّأّنا خارجة عن حمل كالمنناّ ،
كنذب
سمعك وبرصك أنّه كأنام م تر شيئ ًا منه وم تسمع ع ترتيب اآلثار منن تشنيينه وهندم
مروته ،مع أنّك قاطع بصدور منه.

( )1الكاع .147 :8
( )2وسائل الشيعة  ،280 :12الكاع .357 :2
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ومن الواضح ّ
أن الذي يفهنم هنو القنوة العاقلنة ،والسنمع والبصننر وسنيليان
جإيصا املسموع واملرئي للعقل، ،ي يقا كذهبام.
وأ ّما قوله :مخسون قسامة فكام ذكر رشاح ال،اةيث وأربناب اللغنة :القسنامة
وجد
بمعن القسم ،وتطل عىل من حيلف ،وهذا من إ،دس طرق إثبات القيل فيام إذا ُ
قييل عند مجاعة ،واةعي ّ
أن اجلامعة قيلوا هذا الش

وم يكن له شاهد ،فإنه حيلنف

مخسني قسامة عىل ذلك ويثبت به القيل ،وإذا كان عدةهم أقل فيالفون مخسني قس ًام،
فام ذكر الشيخ من ّ
أن مخسني قسامة ن أعني البينة العاةلة ن غل ايح.
والشاهد عىل ما ذكرنا روايات ُأخر ،ففي الوسائل عن أيب عبند اا  قنا :
()1

ّ
من قا ع مؤمن ما رأته عينا وسمعيه ُأذنا فهو من الذين قا اا عنز
وجنل﴿ :إِ َّ
ِ
ِ
ِ
ا َّل ِِ ِ
ين َممنُوا َُعـ ْم َع َ
ـِاب ألِـيم﴾ ، فننام رأتنه عيننا
يع ال َفاح َش ُة ِل ا َّلِ َ
ين ُح هبو َ أ ْ تَش َ
َ
وسمعيه ُأذنا إذا قاله يكون من الذين حيبون أن تشيع الفا،شة.
فالرواية غل مرتبطة بام إذا كان العمل ذا وجهني.
الثالثة :ما ع الكاع أيض ًا :عيل بن إبراهيم عن أبينه عنن محناة بنن عيسن عنن
()2

إبراهيم بن عمرو اليامين ن وإبراهيم هذا وثقه النجايش وضنعفه ابنن الغضنائري ن
()3

()4

عن أيب عبد اا  قا  :إذا اهتم املؤمن أخا إناميف اجإيامن من قلبه كام يناميف امللنح
ع املاء.

( )1فرائد ال و .348 :3
( )2الكاع .361 :2
( )3رجا النجايش ،20 :ترمجة .26
( )4رجا ابن الغضائري ،36 :ترمجة .2
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ورواية ُأخرس ع نفس املصدر  :عدة من أ اابنا عن أمحد بن حممند بنن خالند
()1

عن بعض أ اابه عن احلسني بن ،ازم عن ،سني بن عمر بن يزيد عن أبيه ن وهنذ
الرواية مع قطع النىر عن رجاهلا مرسلة ن قا سمعت أبا عبند اا  يقنو  :منن
اهتم أخا ع ةينه فال ،رمة بينهام ،ومن عامل أخا بمثل ما عامل به الناس فهو بنريء
مما ينيال.
وارتباط الرواييني باملقام مبني عىل أن يكون االهتام بمعن سوء الىن.
وهذا ما ذكر الشيخ بقوله( :ومنها :ما ورة مسيفيض ًا منن ّ
أن املنؤمن ال ينيهم
()2

أخا  وأنّه إذا اهتم أخا اناميف اجإيامن من قلبه كام يناميف امللح ع املاء ن إىل أن قا ن :
(هذا ولكن اجإنصاف عدم ةاللة هذ الخبار ،إال عىل أنّه ال بدّ من أن حيمل ما يصدر
من الفاعل عىل الوجه احلسن عند الفاعل ،وال حيمل عىل الوجه القبيح عنند  ،وهنذا
غل ما نان بصدة ).
الىنن ،وأ ّمنا إذا قلننا إ ّن اليهمنة أن
وهذا مبين عىل أن تكون اليهمة بمعن سوء
ّ
يقو ما ليس فيه ع قبا الغيبة ،فالروايات غل مرتبطة باملقام ،وقد ذكنر منال نالح
املازندراين ع رشح ُأ و الكاع ( :ولعل املراة هبا أن يقو ما ليس فينه ممنا يكسننر
()3

شأنه ويوجب شينه ،وحييمل أن يراة هبا سوء الىن به) .وذكر املجليس ع الباار منا
()4

هو شبيه بكالمه.

( )1الكاع .361 :2
( )2فرائد ال و .347 :3
( )3رشح أ و الكاع .19 :10
( )4باار النوار .198 :72
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وهناك روايات تعارض الروايات السابقة ذكرها الشيخ وتصدس للجمع بيننهام،
وهي:
األوىل :عن الصاةق  :ال تث بأخيك كل الثقةّ ،
فإن رصعة االسرتسنا لنن
تسيقا . 
وهذ الرواية مروية ع الكاع هبذا السند( :حممد بن حيي عن أمحد بن حممد عن
()1

عيل بن إسامعيل عن عبد اا بن وا ل ن وهذا ليس لنه رواينة ع الكينب الربعنة ّإال
هذ وم يوث ن عن عبد اا بن سنان).
وع الباار رواها مرس ً
ال.
()2

والىاهر ّ
بأّنا تعارض تلك الرواينات،
أن هذ الرواية ال ترتبط باملقام ،ي يقا ّ
ّ
لن الصنرعة اسم من (رصعه) إذا طر،ه عىل الرض ،و(االسرتسا ) :االسنيئناس
والطمأنينة.
ومعن ذلك ّ
أن اجإنسان ال ينبسط وال يسرتسل مع أخيه بايث يفشني لنه مجينع
أرسار  ،فإ ّنه يمكن أن حيصل بينهام خالف ،فيطر،ه عىل الرض بسبب ما أفشن لنه
الىن بأخيه وأنّه إذا
أمر إرشاةي إىل جهة أخالقية ،وال يناع ،سن
ّ
من الرسار ،وهذا ٌ
در منه ما يكون مرةة ًا بني القبيح واحلسن حيمله عىل احلسن.
والعجب من ا،ب العوائد ،فإنّه عد هذ الرواية مما تسنقط تلنك الرواينات،
،يث قا ّ :
(فإن هذ الرواية تنهن عنن متنام الوثنوق بنالخ ،في صن
()3

( )1الكاع .672 :2
( )2باار النوار  ،173 :71وفيه بلفظ( :ال تثقن).
( )3عوائد اليام .230 :

الخبنار
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امليقدمننة ولإلمجننا ع بعننض الوثننوق البنناقي ختنرج الخبننار امليقدمننة عننن احلجيننة
واالسيناة).
ثنم
الثانية :ما ع ّن البالغة  ،قا  :إذا اسيوىل الصالح عىل الزمان وأهله َّ
()1

الىن برجل م تىهر منه خزية ن أو ،وبة ن فقد ظلم وإذا اسنيوىل الفسناة
أساء رجل
ّ
الىن برجل فقد غرر.
عىل الزمان وأهله فأ،سن رجل
ّ
وهذ الرواية أيض ًا ليست معارضة ليلك الروايات ،وفيها إشارة إىل أمر عقالئي،
الىنن
الىن برجل فقد غرر ،هو ترتيب آثنار ،سنن
واملراة من قوله :فأ،سن رجل
ّ
ّ
بمعن االعيامة عليه وإظهار عقائد عند .
الثالثة :رواية حممد بن هارون اجلالب ،قا  :سمعت أبا احلسن  يقنو  :إذا
يىن بأ،د خل ًا ،ي يعرف ذلك منه.
كان اجلور أغلب من احل م حيل ل،د أن ّ
وهذ الرواية موجوةة ع الكاع هبذا السند( :عدة عن سهل بن زياة عن حممند
()2

بن احلسن بن شمون عن حممد بن هارون اجلالب) والسند غنل تنامّ ،إال ّ
أن مينهنا ال
بأس به ،ومضموّنا مضمون الرواية السابقة.
واملقصوة ّ
أن الروايات اليي عدت من املعارضات إ ّما أن ال تد ّ أ ً
ال عىل املقام،
كالرواية الدالة عىل ،رمة اهتام املؤمن وكالرواية الدالة عىل إفشاء رس املؤمن ،وإما ّأّنا
تد ّ  ،ولكن م نجد هلا سند ًا نايا ًاّ ،إال ّ
أمنر عقالئني ،وهني ال
أن أ نل املطلنب ٌ
تعارض تلك الروايات.

(ّ )1ن البالغة (حتقي
( )2الكاع .298 :5

باي الح) ،489 :رشح ّن البالغة للشيخ حممد عبد .28 :4
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وما تساملوا عليه لعله مأخوذ من العامة ،إذ للعامة روايات كثلة ع ذلك ،وحلنن
بعضها شديد ،مثل ما روا الشهيد الثاين عنهم( :قا  :قا ّ  :
إن اا تعناىل ،نرم
الىن السوء. )
يىن به
ّ
من املسلم ةمه وماله وأن ّ
()1

هذا متام الكالم ع املعن الثالث.
املعنى الرابع :ما ذكر الشيخ ،وهو أ الة الصاة ع القوا من ،يث كشفه عن
مقصوة القائل ن بيعبل الشيخ ن وبيعبل ّ
أةق من ،يث كشفه عنن الواقنع ومقدماتنه،
وبني هنا مرا،ل
فيجري أ الة الصاة ع الكالم الصاةر عن امليكلم من هذا احليثّ ،
ثالثة ،وهذ املرا،ل اليي سنذكرها إنّام نذكرها عىل وف تفكرنا ،ولذا لعله خييلف عام
ذكر الشيخ قليالً.
املرحلة األوىل :إذا در كالم من ش

وال ندري ّ
أن املراة بناجإراةة اليفهمينة

هل هو ما در منه ،أو أنّه در منه اشيباه ًا وغلط ًا أو لغو ًا؟
فهنا كام ذكر الشيخ حيمل كالمه عىل الصايح ،أي حيمل عىل أنّه أت بنه بنداعي
اجإراةة اليفهيمية.
املرحلة الثانية :ما إذا در منه كالم وشككنا ع أنّه هل هو مطاب لإلراةة اجلدية
أو ال ،وهذا تارة يكون ع اجإخبار و ُأخنرس ع اجإنشناء ،أ ّمنا ع اجإخبنار فناملراة منن
اجإراةة اجلدية ّ
أن هذا الكالم عىل وف معيقد .
وأما ع اجإنشاء فاملراة من اجإراةة اجلدية أنّه أنشأ ذلك بنداعي اجلند ،فهننا ذكنر
الشيخ أنّه جيري ال ل.

( )1كشف الريبة عن أ،كام الغيبة.21 :
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أ ّما ع اجإخبار فال شك ع إسناة مضمون الكنالم إىل ذلنك الشن

واملنيكلم

مأخوذ هبذا املضمون وأنّه أراة بإراةة جدية؛ وذلك من أجل أ ّن هذا منرتبط بميثناق
عقالئي ،وهو ّ
أن أهل كل لغة ميعهدون عىل اسيعام اللفاظ عىل وفن قنوانني تلنك
اللغة ،ويؤخذون بأقواهلم إذا م يقيموا قرينة عىل اخلالف.
واملقوم وأمثا ذلك.
ومن هذا الباب إقرار العقالء وقو الطبيب واملجيهد
ّ
وأ ّما من نا،ية االسيناة ،فال جيوز االعيامة ّإال منع الوثنوق ،وكالمنه إنّنام يكنون
،جة ع ورة الوثوق.
وأ ّما القو باجية كالمه مطلق ًا ،ي وإن ا،يمل أن معيقد عىل خالف ما أبرز
فمشكل.
املرحلة الثالثة :إذا در من امليكلم كنالم وشنككنا ع مطابقينه للواقنع ،كنام إذا
أخرب ،ريز بأنّنه روس زرارة كنذا ،أو ّ
أن الطبينب أو املجيهند قنا شنيئ ًا وشنككنا ع
مطابقيه للواقع ،وهنا تارة يكون اخلرب عن ،دس و ُأخرس عن ،نس ،فنإذا كنان عنن
،دس وكان الطرف من أهل اخلربة ن كام إذا كان جميهد ًا ن فقوله ،جة إذا كان معيمد ًا
وحمل وثوق ،وإن م يكن من أهل اخلربة فقوله ليس باجة.
وأ ّما إذا كان اخلرب عن ،س ،واملفروض أنا نث به ع املر،لة السابقة ،فهل يكون
قوله ،جة بمجرة أنّه ثقة أو كونه مسل ًام أو مؤمن ًا؟ وهذا هو ما يباث ع ،جينة خنرب
الوا،د.
وذهب بعض من جهة بعض الخبار امليقدمنة كناخلرب الندا عنىل ،رمنة اهتنام
املؤمن وعدم جواز تكذيب املؤمن إىل أن كل إمامي يعيمد عىل رواييه وتكون روايينه
،جة ،وقد ظهر ّ
أن تلك الخبار ال تد ّ ،ي عىل القل من ذلك.
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وذهب بعض إىل ،جية خرب الثقة وهذا هو املشهور.
ّإال ّ
أن الذي اخرتنا تبع ًا للشيخ ع أواخر مباث ،جية خرب الوا،د هنو ،جينة
اخلرب املوثوق به.
فىهر ّ
أن أ الة الصاة ال جتري بالنسبة إىل اخلرب إذا كنان عنن ،نس ،هنذا متنام
الكالم ع رسة معاين أ الة الصاة ومتييز ما هو حمل الباث ،وهو الباث الو .
البحث الثاني :يف الفرق بني أصالة الصحة وقاعدة الفراغ وأن الصحة عند احلامل أو الفاعل
وحمل الكالم هو ما إذا در عمل منن شن

وكنان عملنه هنذا منشنأ لألثنر

اجإلزامي أو الرتخييص بالنسبة إلينا ن عىل فرض وقوعه مسيجمع ًا جلمينع الشننرائط ن
وشككنا ع ّ
أن هذا العمل هل وقع هكذا أو ال؟ فقالوا بجريان أ الة الصاة.
وقبل الدخو ع الباث ال بدّ أن نشل إىل ّ
أن العمل الذي يصدر من اجإنسان قد
يكون بداعي ترتب الثر القانوين عليه ،وهو أمنر اعيبناري ،وهنذا كنأبواب العقنوة
واجإيقاعاتّ ،
فإن املعاملة والعقد الذي يصدر من البنائع واملشنرتي إنّنام هنو بلاناظ
ترتب الثر القانوين عليه ع املجيمع الذي يعيشون فيه ،أي يرونه ملك ًا له مثالً ،أو إذا
تزوج يروّنا زوجة أو زوجن ًا ،فنإذا شنككنا ع ّ
أن هنذ املعاملنة هنل كاننت واجندة
للرشائط أو ال ،فيقا بجريان أ الة الصاة.
وقد يكون العمل عم ً
ال خارجي ًاّ ،إال أنّه أيض ًا يؤت به بداعي ترتب الثر القانوين
عليه ،كام إذا غسل ثوب ًا نجس ًا بداعي تطهل ّ ،
فنإن الطهنارة مرتتبنة عنىل الغسنل منع
اسيجامعها الرشائط.
وقد يأ ي بالعمل بداعي تفريغ الذمةّ ،إال ّ
أن تفرينغ الذمنة بالنسنبة إلينه لنه أثنر
بالنسبة إىل اآلخرين ،كام إذا أت ش

بواجب كفائي.
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وأ الة الصاة اليي هي حمل كالمنا عىل فنرض متامييهنا جتنري ع هنذ املنوارة
الثالثة فيام كان له أثر بالنسبة إلينا.
فإذا ظهر ذلك نذكر جهيني ميفرعيني:
اجلهة األُوىل :ع الفرق بني أ الة الصاة وقاعدة الفراغ ،فنقو بينهام فرقان:
األول :أ ّن قاعدة الفراغ جتري ع عمل النفس ،وأ الة الصناة جتنري ع عمنل
الغل.
الثاينّ :
أن قاعدة الفراغ جتري ع العمل الذي مضن  ،وأ ّمنا أ نالة الصناة فنال
يعيرب ع جرياّنا كون العمل مما قد مىض ،بل جتري ،ي إذا م يأت به بعد ،كام إذا كان
هييأ نفسه للصالة عىل امليت أو كان ع أثناء الة امليت.
اجلهة الثانية :أ ّن حمل كالمنا هو إثبات الصاة عند احلامل ،أي الصاة الواقعينة،
وأ ّما إثبات الصاة عند الفاعل ،أي أنّه أت بالعمل عىل وف القانون الذي هو ملينزم
به ،أو عىل وف املذهب الذي هو مليزم به ،فهو خارج عن حمل الكالم.
فلو كان املراة من ال ل أ الة الصاة عند الفاعل لكان أمنر سنه ً
ال ،أي كننا
نليزم به ،وال ناياج إىل الةلة اليي سنذكرها ع الباث الثالث؛ إذ كل ميعهد بالقانون
سوا ٌء كان القانون رشعي ًا أم عرفي ًاّ ،
فإن بناء العقالء عىل أنه أت بنه عنىل وفن مذهبنه
ومعيقد  ،مثل اليعهد باليكلم بلغة خا ةّ ،
فإن اليكلم باللغة من املواثين العقالئينة،
ومعن ذلك أنّه تعهد بأن يربز مقا د بالعربية أو بالفارسية عىل وف القوانني اليي ع
هذ اللغة ،فكنام ّ
أن ا،نيام السنهو والغلنط واجلهنل مندفوع ،فكنذلك بالنسنبة إىل
القوانني ،فكل عمل يصدر منه ال بدّ وأن حيمل عىل أنّه عنىل وفن مذهبنه ومعيقند ،
وا،يام أنّه جاهل أو أنّه خالف القانون أو غافل مدفوع.
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وأ الة الصاة عند الفاعل ال تؤثر بالنسبة إلينا إذا علمنا أو ا،يملنا ّ
أن القنانون
الذي هو مليزم به غل القانون الذي نقو به ،كام لو كان مذهبه خالف ًا ملذهبنا.
نعم ،إذا علمنا باحتاة معنا ع اليزامه بالقانون الذي نان نليزم به فيكون أ نالة
الصاة عند مؤثرة بالنسبة لنا أيض ًا.
فأ الة الصاة اليي هي مورة كالمنا هي أ الة الصاة عنند احلامنل ال أ نالة
الصاة عند الفاعلّ ،
وأن الصايح عند الفاعل ايح عند احلامل ،وهذا مبنين عنىل
و،دة املذهب واملسلك ،ولذا أشكل المر ع إثبات ذلك.
البحث الثالث :يف ما يستدل به على أصالة الصحة
وقد اسيد ل الة الصاة بوجو أخرس غل ما ذكر من اآليات والروايات اليي
قد عرفت ما فيها.
الوجه األول :قوله تعناىل﴿ :أو ُفـوا بِـالع ُق ِ
ود﴾ واالسنيدال بنه ميوقنف عنىل
ُ
ْ
()1

مقدميني:
املقدمة األُوىل :جواز اليمسك بالعام ع الشبهات املصداقية ،كام نسب إىل الفقهاء
ع كياب العناوين ،وأ ّمنا إذا قلننا بعندم جنواز ذلنك كنام هنو الياقين  ،فنال يمكنن
االسيدال به كام هو واضح.
أن معن ﴿أو ُفوا بِالع ُق ِ
املقدمة الثانيةّ :
ود﴾ هو أنّه جيب عىل مجينع النناس ترتينب
ُ
ْ
آثار الصاة عىل العقوة ،وأ ّما إذا كان معنا أنّه جيب عىل امليعاقندين الوفناء بنالعقوة،
فأيض ًا ال يمكن اليمسك به.

( )1سورة املائدة اآلية.1 :
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ومن الواضح ممنوعية كليا املقدمينيّ ،
فإن اليمسك بالعام ع الشبهات املصنداقية
ممنوع ن عىل ما ،ققنا ع حمله ن والوفاء ع اللغنة بمعنن النيامم ،والندرهم النواع أي
الدرهم اليام ،والوفاء بالعقد بمعن إمتام العقد ،والعقد اعيبار ذهني ونفيس ،ومعننا
الوفاء بام اليزم به عىل نفسه بنا ًء عنىل أن يكنون العقند بمعنن العهند ،كنام ع بعنض
الروايات ،أو بنا ًء عىل أن يكون املراة هو العقد املشدة ،أي االليزامني اللذين عقد كل
منهام باآلخر ،وعىل أي ،ا (جيب الوفاء به) بمعن إمتامه بلااظ العام اجلوار،ية،
أي لزوم ترتيب آثار العقد عىل امليعاقدين .فالوفناء منرتبط بامليعاقندين ،ال أن تكنون
وظيفة الناس الوفاء بالعقد الذي حتق ع قارة من القارات أو ع بلد من البلدان.
وأ ّما ما ذكر ع بعض اليقريرات من ّ
أن الدليل أخ

من املدع  ،فهنو وإن كنان

ايا ًاّ ،إال ّ
أن ذلك ال يرض بإثبات أ الة الصاة ع العقوة واجإيقاعات ،والقائل ال
يسيد به عىل متام املدع  ،بل يسيد به ع خصوص العقوة.
الوجه الثاين :ما ذكر الشيخ ع الفرائد من اليمسك باجإمجاع القول وتيبع أقوا
()1

العلامء، ،يث قا ( :الثالث :اجإمجاع القول والعميل .أ ّما القول فهو مسيفاة منن تيبنع
فإّنم ال خييلفون ع ّ
أن قو مدعي الصناة ع اجلملنة
فياوس الفقهاء ع موارة كثلةّ ،
مطاب لأل ل وإن اخيلفوا ع ترجياه عىل سائر الُ و كام سيعرف) ،وذكر مثناالً
فإّنم ال خييلفون) اىل آخر .
وا،د ًا بقولهّ ( :
وال بدّ من اليذكل ّ
بأن مورة الباث هو الصاة الواقعينة وأ نالة الصناة عنند
احلامل ،فإذا عرفت ذلك نقو  :إ ّنه يمكن أن يورة عىل هذا االسيدال بعدة إيراةات:

( )1فرائد ال و .350 :3
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اإليراد األول :أنّه كام يىهر من تيمة كالمه أنه ليس فيام هو منورة كالمننا ن وهنو
الصاة الواقعية وأ الة الصاة عند احلامل ن إمجاع ،بل فيه خالف ،فإنه ذكر الشنيخ
نفسه أنه ذهب مجاعة إىل الصاة عند الفاعل ،أي أن العمل ايح عند الفاعل ،وأ ّما
ترتيب الثر بالنسبة إىل الغل فلم يقولوا به ،بل قالوا بعدمه.
قا الشيخ ( :وجهان  ،بل قوالن:
()1

ظاهر املشهور احلمل عىل الصاة الواقعية ،فإذا شك املأموم ع أن اجإمام املعيقند
بعدم وجوب السورة ،قرأها أم ال ؟ جاز له االئيامم به ،وإن م يكن لنه ذلنك إذا علنم
برتكها.
ويىهر من بعض امليأخرين خالفه:
قا ع املدارك ع رشح قو املاق  :ولو اخيلف الزوجان ،فاةع أ،داا وقوع
العقد ع ،ا اجإ،رام وأنكر اآلخر ،فالقو قو من يدعي اجإ،ال ترجيا ًا جلاننب
الصاة ،قا ّ :
إن احلمل عىل الصاة إنام ييم إذا كنان املندعي لوقنوع الفعنل ع ،نا
اجإ،رام عامل ًا بفساة ذلك ،أما مع اعرتافهام باجلهل ،فال وجنه للامنل عنىل الصناة،
انيه .
ويىهر ذلك من بعض من عارصننا ن ع أ نوله وفروعنه ن ،ينث متسنك هلنذا
ال ل بالغلبة.
بل ويمكن إسناة هذا القو إىل كل من اسنيند ع هنذا ال نل إىل ظناهر ،نا
املسلم ،كالعالمة ومجاعة ممن تأخر عننه ،فإننه ال يشنمل إال نورة اعيقناة الصناة،
خصو ّا إذا كان قد أمضا الشارع الجيهاة أو تقليد أو قيام بينة أو غل ذلك.
( )1فرائد ال و .355-354 :3
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واملسألة حمل إشكا  :من إطالق ال ااب ،ومن عندم مسناعدة أةلنيهم ،فنإن
العمدة اجإمجاع ولزوم االخيال  ،واجإمجاع الفيوائي مع ما عرفت مشكل ،والعميل ع
مورة العلم باعيقاة الفاعل للصاة أيضن ًا مشنكل ،واالخنيال ينندفع باحلمنل عنىل
الصاة ع غل املورة املذكور).
مضاف ًا إىل ما نقله عن املاق الثاين ( :وقا ع باب اجإجارة ما هنذا لفىنه :ال
()1

()2

شك ع أنّه إذا ،صل االتفاق عىل ،صو مجيع الُمور املعيربة ع العقد ن من ،صو
اجإجياب والقبو من الكاملني وجرياّنام عىل العوضني املعيربين ن ووقع االخيالف ع
رشط مفسد ،فالقو قو مدعي الصاة بيمينه لنّه املواف لأل ل؛ ّ
لن ال ل عدم
ذلك املفسد ،وال ل ع فعل املسلم الصاة .أ ّما إذا ،صل الشك ع الصاة والفساة
فإن ال ل ال يثمر هننا ّ
ع بعض الُمور املعيربة وعدمهّ ،
فنإن ال نل عندم السنبب
الناقل).
فيىهر من املاق الثاين أنّه منكر ل الة الصاة.
أن ما قام عليه اجإمجاع عىل فرض حتققه غل مرتبط باملقام ،منع ّ
فىهر ّ
أن اجإمجناع
كام يىهر من كالمه غل ،ا ل.
تم إمجاع ،فإ ّنام هو من امليأخرين ،أي من العالمة ومن تنأخر
اإليراد الثاين :أنّه لو ّ
عنه ،وهذا املقدار غل كاف لياق اجإمجاع املعيرب ،والوجه فيه ّ
أن اجإمجاع عىل فنرض
،جييه إنام يكون ،جة فيام إذا حتق اجإمجاع من امليقدم وامليأخر عىل اخيالف مبنانيهم
ومسالكهم ع قبو الخبار وعدمه ،فمن اتفاقهم عىل ذلك حيصل اجإطمئنان بأنّه كان

(، )1كا ع فرائد ال و .358-357 :3
( )2جامع املقا د .308-307 :7
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عندهم ةليل رشعي معيرب ،واجإمجناع بنفسنه لنيس باجنة ،بنل منن جهنة ،صنو
اجإطمئنان ،فإن كان االتفاق من الكل حيصل اجإطمئنان ،وأ ّما إذا كنان اتفناق مجاعنة
قليلة ،فمثل هذا اجإمجاع ال حيصل منه اجإطمئنان.
اإليراد الثالثّ :
أن اجإمجاع إنّام يكون ،جة فيام إذا م يعلم مسيندهم ،وأ ّما إذا علم
وأّنم أفيوا عىل ذلك بموجب ةليل أو رواية خا ة ،واملسيند موجنوة عنندنا
املسيند ّ
ونيمكن من معرفة ما إذا كان مسيندهم خدوش ًا أو ايا ًا ،فهذا اجإمجاع ليس باجة
وإنّام هو مرشد إىل وجوة املدرك.
والذين ذهبوا إىل أ الة الصاة إ ّما أّنم اسنيندوا إىل اآلينات السنابقة اليني قند
عرفت عدم ةالليها عىل املدع مثل قوله تعناىلَ ﴿ :و ُقو ُلـوا لِلن ِ
َّـاس ُح ْسـن اا﴾ وإ ّمنا إىل
الروايات عىل اخيالفها واليي قلنا إ ّّنا غل مرتبطة باسن الىن ،فكيف برتتيب اآلثار،
وبام ّ
أن اجإمجاع مدركي ،فاملرجع نفس املدرك ،ال اجإمجاع.
(فإّنم ال خييلفنون ع ّ
أن قنو مندعي الصناة ع
وأ ّما ما ذكر الشيخ من قولهّ :
اجلملة مطاب لأل ل) فال يمكن االسيكشاف من هذا املورة الوا،د ّ
أن ،كمهم عىل
تقديم قو مدعي الصاة ع اجلملة من باب أ الة الصاة ،بنل يمكنن أن يقنا  :إ ّن
،كمهم بذلك من جهة ُأخرس ،وهي عدم سامع اجإنكار بعد اجإقرار ،كام أشنار إليهنا
ثم بعد ذلك
السيد ع ملاقات العروة ،إذ أو ما يقو  :إين بعت هذا ،فهذا إقرار منهَّ ،
قوله بأنّه كان غرري ًا أو معيب ًا وأمثا ذلك فهذا إنكار منه ،واجإنكار بعند اجإقنرار غنل
مسموع.
ومن املمكن ،كمهم بيقديم قو مدعي الصاة منن هنذا البناب ،ال منن بناب
أ الة الصاة.
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فىهر ّ
أن اجإمجاع القول غل تام ،قا النراقي ع كياب العوائد ع العائدة الثالثنة
()1

والعرشين( :وأ ّما اجإمجاع فهو وإن أمكن اةعاؤ  ،بل القو بثبوته ع موارة جزئية يأ ي
اجإشارة إىل بعضها ولكنه عىل سبيل الكلية ن كام رصح به الفاضنل املنوىل حممند بناقر
اخلراساين ع الكفاية وغل ن غل ثابت).
وذكر ع الذيل ّ
أن ،كمهم بالصاة ع تلك املوارة مسيند إىل أةلة ُأخرس.
الوجه الثالث :من الوجو اليي اسيد ّ هبا ل الة الصاة اجإمجاع العميل وسلة
املسلمني ،وعرب بعض ببناء العقالء ،والشيخ عنرب عنن بنناء العقنالء باكنم العقنل،
وكيفام كان فنان نذكر الوجه الثالث والرابع مع ًا.
وقبل الندخو ع ةلنيلهم ال بندّ منن الينذكل بأنّنه ال يمكنن ع مندع وا،ند
االسيدال بسلة املسلمني وبناء العقالء مع ًا ،وهنذا اليعبنل أي االسنيدال بالسنلة
وبناء العقالء قد يوجد ع املكاسب ،وهذا غل ايح.
والوجه فيه ّ
أن سلة املسلمني ختيلف مع بنناء العقنالء ع الكاشنف واملنكشنف
فإن سلة املسلمني تكون كاشفة عن احلكم الشننرعي منن جهنة ّ
والرشطّ .
أن مجاعنة
خا ة يميازون ع أعامهلم وأفعاهلم وأقواهلم عن سائر امللل والنال ،وذلك مليابعيهم
ملشنرع خاص ،فمث ً
ال املسلمون يص ّلون وحيجون ويصومون ويمينازون بسنبب هنذ
العام عن سائر العقالء ،وبام ّأّنم تابعون لرشيعة اجإسالم ،فإذا ثبيت سلة مسيمرة
إىل زمان الشارع فيكون كاشفة عن احلكم الرشعي ،فالكاشف عبارة عن مجاعة مميازة
عن سائر العقالء باتباعهم ملقنن خناص ،فمنن اميينازهم نسيكشنف ّ
أن منا يعملوننه
رشعه مرشعهم.
ويميازون به عن غلهم هو الذي ّ
( )1عوائد اليام.231 :
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وع بناء العقالء يكون الكاشف هو مجيع العقالء ،ال بعضهم ةون بعنض ،فمنن
عمل متام العقالء نسيكشف ّ
أن هذا احلكم ،كم عقالئي.
واملنكشف بالسلة هو احلكم اليأسييس من املشنرع ،إذ ال يياق االمييناز ّإال أن
يكون احلكم ،ك ًام تأسيسي ًا ،واملنكشف ببناء العقالء هو احلكم اجإمضائي.
وبناء العقالء إنّام يكون كاشف ًا عن احلكم الشنرعي فيام إذا كنان مقرونن ًا بإمضناء
املرشع ولو اسيكشف إمضاؤ من عدم رةعه ،وع السلة ال حيياج إىل عدم الرةع ،بل
ال معن له؛ إذ سلة املسنلمني معننا أن اميينازهم عنن سنائر امللنل بسنبب تشننريع
مرشعهم.
وعليه فام ذكر ع مصباح الُ و

()1

من اليمسك بالسلة وعدم النرةع ،وكنذا ع

املباين لعله مساحمة من املقرر.
واملقصوة أنّه ال يمكن االسيدال بالسلة وبناء العقالء معن ًا ،والنسنب هنو أن
يسيد ببناء العقالء ،وعليه فنباث عام هو املعيار ع بناء العقالء عىل الصاة.
وع املقام ا،يامالت ثالثة:
الحتامل األول :أن يكون مرتبط ًا بجهة إةراكية ،يعني من بناب املىننة ّ
بنأن هنذا
العمل ايح ،وذلك من جهة الغلبة.
الحتامل الثاين :أن يكون من باب اال،يياج إىل هذا القنانونّ ،
وإال لنزم اخنيال
النىام ،فلو م حيكم بالصاة ع العام الصاةرة من الغل لزم اخيال النىام ،كام ذكر
الشيخ ع بناء العقالء.

( )1مصباح ال و .391 :2
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الحتامل الثالث :ما ذكر

ا،ب الرسائل ،وهو ّ
أن بعض املقنننني ع العصنار

القديمة قننوا ذلك لتباعهم تسهي ً
ثم بعد ذلك انيشننر هنذا القنانون ،وسنائر
ال هلمَّ ،
العقالء قد أخذوا ذلك.
والفرق بني اال،يام الثاين والثالث ّ
أن ع الثاين يكون امللنزم االجيامعني موجبن ًا
لرتتيب آثار الصاة ّ
وإال لزم إخيال النىام ،وع الثالث يكون القانون اليسهييل الذي
قننه بعض املقننني ع العصار القديمة هو املوجب للامل عىل الصاة.
أ ّما الغلبة والىن اجإةراكي فال يمكن االليزام بهّ ،
فإن حمنل الكنالم هنو الصناة
الواقعية ،وال غلبة فيها ،وأ ّما الصاة عند الفاعل فهو وإن قلنا بأنّه أ ل من ال و
ّإال أنّه ليس من باب الغلبة ،بل من باب أنّه من املواثي العقالئية.
وأ ّما اال،يام الثالث فهو جمرة فرضية وم يذكر له شاهد تارخيي ،بل املطمئن بنه
عدم جعل مثل هذا القانونّ ،
فإن القوانني اليني نقلنت عننهم حمندوةة جند ًا ،والفقنه
الشيعي الذي هو مميد إىل زمن الئمة  وله سعة ليس فيه أ نالة الصناة بناملعن
الذي هو حمل كالمنا ،فكيف بغلنا.
أن العمدة هو اال،يام الثاين ،فنال بند وأن ننرس ّ
فىهر ّ
أن عندم القنو بأ نالة
الصاة هل يوجب إخال النىام أو ال.
عرب عن هذا الدليل باكم العقل ،يث قا ( :الرابع :العقل املسيقل
والشيخ قد ّ
()1

احلاكم بأنّه لو م يبن عىل هذا ال ل لزم اخيال نىام املعاة واملعاش ،بنل االخنيال
احلا ل من ترك العمل هبذا ال ل أزيد من االخيال احلا ل من ترك العمل بن (يد
املسلم) .مع ّ
أن اجإمام  قا حلف
( )1فرائد ال و .351-350 :3

بن غيايف ن بعد احلكم ّ
بنأن اليند ةلينل امللنك
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وجيوز الشهاةة عىل امللك بمجرة اليد ن :إنّه لوال ذلك ملنا قنام للمسنلمني سنوق، 
()1

فيد بفاوا عىل اعيبار أ الة الصاة ع أعام املسنلمني ،مضناف ًا إىل ةاللينه بىناهر
أن كل ما لوال لزم االخيال فهو  ،؛ ّ
اللفظ ،يث إ ّن الىاهر ّ
لن االخنيال باطنل
ّ
الشنك ع ناة
واملسيلزم للباطل باطل فنقيضه  ، ،وهو اعيبار أ الة الصاة عند
ما در عن الغل .ويشل إليه أيض ًا ما ورة من نفي احلرج  ،وتوسنعة الندين  ،وذم
()2

()3

من ضيقوا عىل أنفسهم بجهاليهم ).
()4

وأورة ع املصباح عىل الشيخ بام لفىه( :وهذا الدليل أيض ًا أخ
()5

من املندع ؛

لن اسيقامة سوق املسلمني ميوقفة عىل العمل بأ الة الصاة ع العقوة وااليقاعات
فقننط؛ إذ لننو م يعمننل هبننا ع العبنناةات بننل ع املعننامالت بنناملعن العننم كالطهننارة
والنجاسة ،م يلزم اخيال ع السوق أ ً
ال).
وأنت خبل ّ
بأن الشيخ م يسيد بيد املسلم فقط ،بل لكنالم الشنيخ تيمنة وهني
االسيدال بالفاوس ،بل الشيخ اسيىهر من الرواينة ّ
بنأن اخنيال السنوق لنيس لنه
خصو ية ،بل اخيال نىام املسلمني هو املوضنوع ،فهنذا اجإشنكا غنل وارة عنىل
الشيخ.

( )1وسائل الشيعة  ، 215 : 18الباب  25من أبواب كيفية احلكم  ،احلديث . 2
( )2سورة املائدة ،اآلية ، 6 :وسورة احل  ،اآلية.78 :
( )3سورة البقرة ،اآلية  ، 286 :وانىر روايات نفي احلرج  ،وروايات اليوسنعة ع عوائند الينام :
.181 - 174
( )4وسائل الشيعة  ، 1071 : 2الباب  50من أبواب النجاسات  ،احلديث .3
( )5مصباح ال و .391 :2
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ّ
كام ّ
بأن رواية ،ف
أن اجإشكا

ضعيفة سند ًا لوقوع قاسم ع السند ،وهو مرةة

بني قاسم بن حيي وقاسم بن حممد وغل ع غل حمله؛ لنّا ال ناياج إليها ،فإنّه إن قلنا
بلزوم اخيال النىام لوال أ الة الصاة ،فال بدّ من االليزام بأ الة الصناة والقنو
باعيبارها ،وال ناياج إىل إثباهتا أو تأييدها برواية ،ف

بن غيايف؛ ّ
لن المر أوضنح

من أن ييمسك جإثباته بالرواية.
ّإال ّ
أن الكالم ع لزوم اخيال النىام عىل فرض عدم القو بأ الة الصاة .وقد
ذكروا أمثلة جإثبات ذلك مثل الروايات الوارةة ع الياريض عىل الة اجلامعة مع أنّه
غالب ًا ال يوجد وثوق بصاة الة اجإمام ،ومثل االعيامة عىل أذان املؤذن ،ومثل إقامة
املقيم جإسقاط الذان واجإقامة ،ومثل الصالة عىل امليت وتغسيله ،ومثل أعام النائب،
ومثل املعامالت الصاةرة من الوكالء ،ومثل عمل الول والويص ،فإنّه لو م حيمل عىل
الصاة يشكل المر ،وال يبق ،جر عىل ،جر.
ويمكن القو بوجوة قواعد ُأخر لرفع االخنيال  ،ومنع وجوةهنا ال ،اجنة إىل
فإّنا بلااظ جمموعها أو بلااظ مجلة منهنا رافعنة لالخنيال  ،وهنذ
أ الة الصاةّ ،
القواعد بني ما هي مس ّلمة وبني ما هي حميملة ،وبني ما هي ميساوية مع أ الة الصاة
لذهاب بعض إىل اعيبارها وذهاب بعض آخر إىل عندم اعيبارهنا ،ومنع وجنوة هنذ
القواعد ال يمكن اليمسك جإثبات أ الة الصاة باخيال النىام.
وقبل بيان هذ القواعد نشل إىل بعض اجلهات:
اجلهة األُوىلّ :
أن اجإنسان ع غالب املوارة يكون غاف ً
ال عن العام الصناةرة منن
الغل وغل ميوجه إىل ا،يام الفساة فيها ،فإنّه يغفل عنن ّ
أن منا تركنه العامنل يكنون
مفسد ًا أو أنّه أت بام هو مانع ،فإنّه ،ينام يقا بعت ةاري أو اشرتيت هنذا الكيناب أو
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ذبات الغنم وأمثا ذلك فال ينقدح ع ذهن اجإنسان وال حييمل الفساة؛ وذلنك منن
لن غالب الناس ال يعرفون موجبات الفساة ،ومن املعلوم ّ
أجل الغفلة؛ ّ
أن موضنوع
ّ
الشك ،فام م يياق موضوعه ن وهو الشك ن م يكن ل الة الصاة
أ الة الصاة هو
وج ٌه.
وعليه ،في رج قسم بسبب ذلك ،أي بسبب انيفاء موضوع أ الة الصناة وهنو
ّ
الشك.
أن اجإنسان إذا كان واثق ًا ّ
اجلهة الثانيةّ :
بأن العامل مؤمن ميندين ملينزم فياصنل
لإلنسان االطمئنان بأ ّنه أت بالعمل ايا ًا أو يأ ي به ايا ًا ،كام كان أئمة اجلامعنة
سابق ًا كذلك ،وكذلك من ييصدس للصنالة عنىل املينت وأشنبا ذلنك ممنن يوثن ع
أعامهلم ،وهذا القسم أيض ًا خارج عن أ الة الصاة؛ إذ ال ل ةليل ،يث ال ةلينل،
ومع وجوة االطمئنان ال معن جلريان أ الة الصاة .
ومن هنا يعلم ما ع االسيدال بعمل النبي ، يث و ّكل  عروة البنارقي
أن أمل املؤمنني  وكّنل العبناس ع زواج أم كلثنوم ،أو ّ
لرشاء شاة ،أو ّ
أن اجإمنام
اهلاةي  و ّكل حممد بن عيس بن عبيد اليقطينني ع طنالق زوجينه ،فعنىل فنرض
وقنوع ذلك فهنذ املوارة خنارجة من أ نالة الصاةّ ،
لن الننبي  وأمل املؤمنني
 وكذا اجإمام اهلاةي  كانوا واثقني بصاة ما يأ ي به وكنيلهم ،هنذا منع قطنع
النىر من ّأّنم عارفون ب ُأمور نان ال نعلمها ،وال يمكن االسيدال ل نالة الصناة
بمثل هذ المثلة.

القواعد الفقهية 215 ................................................
اجلهة الثالثة :أنّه كثل ًا ما جتري أ الة الصاة عند الفاعل وتكون مثمر ًة بالنسنبة
لنا ،للقطع باليزام الطرف بعني القانون الذي نان نليزم به ،وهذا القسم أيض ًا خنارج
عن أ الة الصاة عند احلامل وال ناياج إليها.
فىهر ّ
أن كثل ًا من املوارة تكون خارجة عن أ الة الصاة ،أي ال ناياج جإثبات
ايها هبذا ال ل ،إ ّما من جهة الغفلة وإ ّما من جهة االطمئنان والوثوق ،وإ ّما منن
جهة كفاية أ الة الصاة عند الفاعل.
وأ ّما القواعد اليي يمكن رفع االخيال هبا فهي عدة قواعد:
منها :قاعدة اليد ن اليي اسيد الشيخ بفاواها ل الة الصناة ن ّ
فنإن اليند كنام
سيجيء الباث عنه إن شاء اا تعاىل عبارة عن االسييالء عىل يشء من العيان ،وهذا
موجب للاكم بامللكية اليامة الطلقة لذي اليد ،ولذا جيوز رشاؤ أو إجيار منه ،وإليد
تكون أمارة عىل امللكية فيام إذا م يكن هناك علم أو بينة أو إقرار عىل اخلالف ،وإذا كان
فإما يد ّ عىل أنّه ملك غل طل له ،كام إذا كان من املوقوف عليهم أو مالك للمنافع أو
ال ،واملقصوة ّ
ملكية االنيفاع أو مالكية اليصنرف بأن يكون ولي ًا مث ً
أن اليد هلا مراتنب،
فإذا م تكن قرينة وال بينة وال علم ،كمنا بأنّه ملك طل له ،وإن علمنا أنّه ليس ملكن ًا
طلق ًا له فناكم بأنّه ملك غل طل  ،وإن علمنا بعدمه فناكم بأنّه مالك للمنافعّ ،
وإال
أن له االنيفاعّ ،
ناكم ب ّ
وإال ناكم باملكييه لليرصف ،كام ع الول والوكيل.
وعليه فمدلو اليد حيل به كثل من املوارة ،لنّه إذا أرةنا رشاء ةار منن شن
فباكم اليد يكون هو مالك ًا هلا ،بغض النىر عن ناو سبب ملكييه هلا.
أن املاق ال فهاين ذهب إىل أزيد من ذلك ،يث ذكر ّ
مضاف ًا إىل ّ
أن اليد تثبنت
هبا الزوجية ،كام إذا كانت امرأة ع ةار رجل ،ونان ال نعلم وقوع العقد عليها ،فض ً
ال
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عن الصاة والفساة ،وهلا من هذا الرجل أوالة ،فياكم باليند عنىل الزوجنة أو اليند
بأّنا زوجة له.
بلااظ االسيمياعات وأنواع املعارشات ّ
وكذلك اليد عىل طفل ،فإذا رأينا أنّه ييعامل مع الطفل بمثل ما ييعامل الناس مع
أطفاهلم من إعام الوالية واحلضانة ،فهذ اليد عىل الطفل تد عىل النسبة وأنّه ابن أو
بنت له.
وعىل هذا فكثل من المور خترج عن أ الة الصاة لجل اليد وال ناياج إليها.
وبمناسبة اليد نذكر سوق املسلم وما نع ع أرض اجإسالم من ّأّنا أمنارة عنىل
اليذكية ،وكذلك يد املسلم أمنارة عنىل اليذكينة ،و،جينة قنو ذي اليند بالنسنبة إىل
الطهارة والنجاسة.
ومنها :كل ما شككت فيه مما قد مىض فامضه كام هو عىل ما ع معيربة حممد بنن
مسلم ،بدعوس ّ
أن العمل سوا ٌء كان اةر ًا من الغل أم من نفسه إذا شك فيه فيام كنان
يرتتب عليه أثر فال بدّ من اعيبار ماضي ًا و ايا ًا كام هو عليه.
والعلامء وإن ذكروها ع عمل النفسّ ،إال أنّه ليس فيهنا قريننة عنىل اخيصا نها
بعمل النفس ،بل تشمل عمل الغل أيض ًا ،وهبا خيرج كثل منن العقنوة واجإيقاعنات،
واليقسيامت واجإفرازات ع موارة الشنركة وغلها من الُمور املاضية.
إن قلتّ :
إن ع عمل الغل من الو اجإنسان يشك ع اة أعامهلم من العقنوة
واجإيقاعات وغلها ،وهذا ب الف عمل النفسّ ،
ثنم
فإن اجإنسان ينأ ي بالعمنل أوالً َّ
ّ
الشك ،وأ ّما إذا كان الشك من الو  ،فال جتري قاعدة الفراغ.
حيصل له
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وإال ّ
قلنا :كون الشك ،اةث ًا كاف ع أن يكون الشك بعد العملّ ،
كل وا،د يشك
اآلن فيام يأ ي به من الصالة والصيام؛ إذ ال يدري جمموع هذ العام هل تقع واجند ًة
جلميع الجزاء والشنرائط أو ال ،ومثل هذا اجإهبام ال يضنر بجريان قاعدة الفراغ.
وعليه ،خيرج كثل من املوارة عن أ الة الصاة ،وحيكم بصايها من جهنة هنذ
القاعدةّ ،
ّ
الشك غالب ًا ع العام املاضية.
فإن
ومنها :االسيصاابّ ،
فإن كثل ًا من املوارة يكون فيها االسيصنااب ةلني ً
ال عنىل
الصاة ،كام إذا كان مالك ًا لليشء ،واآلن نشنك ع أنّنه مالنك لنه أو ال ،أو كنان ولين ًا
ونشك ع والييه اآلن ،أو أنّه كنان خن ً
ال ونشنك ع تبدلنه إىل اخلمنر وأمثنا ذلنك،
فاالسيصااب كثل ًا ما يوجب لصاة العمل.
ومنها  :قانون ال تنقض السنة الفريضة ،وهذا القانون مأخوذ من ذيل اياة ال
تعاة ،واملشهور قد أخذوا كربس ال تعاة ،ولذا أ ّلفوا ع ذلك رسائل ،ولكننا ذكرننا ّ
أن
الكربس هي الذيل ،وهو قوله  :ال تنقض السنة الفريضة أي ّ
أن كل عمل مركب
من الفرائض ن أي ما قدر اا وسام ع كيابه ن والسنن ليست االرتباطية بينهام مطلقة،
يعني لو ّ
أخل بالسنن عن عذر كجهل قصوري أو نسيان وغلاا ال يكون اجإخال به
موجب ًا للبطالن ،وهذا القانون غل خني

بالصنالة ،كنام يىهنر ذلنك منن رواينات

الوضوء.
ّ
وأخنل بالسننة ال عنن
وعىل هذا فلو در عمل مركب من الفنرائض والسننن
عمد ،بل جلهل قصوري ،كام إذا اجيهد ّ
بأن السورة ليسنت واجبنة وتركهنا ،فصنالته
اياة واقع ًا.
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وعليه خترج كثل من املوارة عن أ الة الصناةّ ،إال أنّنه ال بندّ منن اليميينز بنني
الفريضة والسنة وأن العمل هل هو مركب منهام أو ال.
ومنها :القانون النذي نعنرب عننه بقنانون اجإقنرار واال،نرتام لقنوانني املنذاهب
الخرس.
ونان إنّام عربنا هبذا اليعبل ع قبا املشهور ،يث إ ّّننم عنربوا بقنانون اجإلنزام،
وقانون اجإلزام ال أساس له عندنا باليفصيل الذي ذكرنا ع مبانث القضناء ،والنذي
أن الذين هلم  ،اليعايش ع ّ
اسيفدنا من جمموع الةلة وبناء العقالء هو ّ
ظل احلكومة
احلقة ال بدّ للمؤمنني من ا،رتام قوانينهم ،بمعن ترتيب اآلثار عىل السباب اليي هي
سبب عندهم وليس هلا سببية عندنا ،واليعايش السلمي واليعاون االقيصناةي النذي
كان معهم ع در اجإسالم يؤكد ذلك.
واملقصوة ّ
أن الروابط اليي كانت بينهم سوا ٌء كانت الرابطة بني املنا والشن
مثل مالكييهم لل نزير واخلمر أم بنني الشن

والشن

كالزوجينة اليني نراهنا

باطلة ،وأمثا ذلك البد للمؤمنني من ا،رتام هذ الروابط ولو ّ
أن السبب النذي أ ّةس
إىل هذ الرابطة م يكن سبب ًا عندنا.
وعليه خيرج كثل من املوارة من أ الة الصاة ،ومنن البعيند االلينزام بالصناة
لّنم ملزمون بالفروع كام ّأّنم ُملزمون بالُ و .
الواقعية ع هذ املوارةّ ،
ّإال ّ
أن الروايات الكثلة ع أبواب خيلفة تدلنا عىل ذلك ،مثل الروايات اليي تد
عىل الضامن إذا أتلف خنزير الذمي أو مخر  ،واليني تند ّ عنىل ّ
أن لكنل قنوم نكناح،
وغلها من الروايات ع خيلف البواب.
ومنها :قانون من ملك شيئ ًا ملك اجإقرار به.
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ومل

هذا القانون أنّه لو أقر بأنّه أت به ايا ًا يقبل منه ،كنام إذا قنا بأنّنه

زوج املنوىل علينه ،وختنرج
طل زوجيه يقبل منه؛ لنّه ملك الطالق ،أو ول اةع أنّه ّ
عدة من املوارة عن ةائرة أ الة الصاة بسبب هذ القاعدة.
ومنها :قاعدة اجإئيامن ع الوكيل.
قد ة ّلت بعض الروايات عىل ّ
أن الوكيل مؤمتن وليس لنا  ،اهتامنه ،وقند وقنع
اخلالف ع أنه هل يسيفاة من تلك الروايات قبو قوله إذا قا بأنّنه عقند عنىل فالننة
وكالة عن موكله أو أنّه أت بصيغة العقد ايا ًا ،فقا بعض بأنّه يسيفاة منن ةلينل
هذ القاعدة قبو قوله أيض ًا ،وقا بعضهم بعدم االسيفاةة كنام ذهنب إلينه املاقن
ال فهاين ع رساليه ع قاعدة اليد .
()1

ومنها :ما ع مرسلة يونس عن بعض رجاله عن أيب عبند اا  :قنا  :مخسنة
أشياء جيب عىل الناس أن يأخذوا هبا بىناهر احلنا  :الوالينات والينناكح واملوارينث
والذبائح والشهاةات اخلرب .
()2

فإذا كان عىل الناس الخذ بىاهر احلا ع هذ املوارة اخلمسة ،في رج أيض ًا عدة
كثلة من موارة أ الة الصاة.
ولصا،ب الواع بيان ع معن الرواية( :يعني :أن امليول لمنور غنل إذا اةعن
نيابيه مثال أو و اييه واملبارشة المرأة إذا اةع زواجها وامليرصف ع تركنة املينت إذا
اةع نسبه وبائع اللام إذا اةع تذكييه والشاهد عنىل أمنر إذا اةعن العلنم بنه وال

(ّ )1ناية الدراية .352 :3
( )2هتذيب ال،كام .288 :6
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معارض ل،د من هؤالء تقبل أقواهلم وال يفيش عنن ندقهم ،ين يىهنر خالفنه
برشط أن يكون مأمونا باسب الىاهر) .
()1

وهذ بعض القواعد اليي تنني نييجنة أ نالة الصناة ،وإذا قلننا بياممينة هنذ
ّ
بأن أ الة الصاة ليست أ ً
ال عقالئي ًا
القواعد أو بياممية بعضها ،فال مانع من القو
وممضاة عند الشارع ،وال يسيلزم من عدم القو هبا اخيال نىام املعاة واملعاش.
ولقائل أن يقو ّ :
إن الركن ع هذ القواعند هنو ناة العمنل ،ال نفنس هنذ
القواعد ،أي ّ
أن العقالء يرون العمل ايا ًا.
ونان نقو ّ :
إن هذ القواعد عىل أقسام :
فقسم منها راجع إىل أثر العمل وناظر إلينه مثنل قاعندة اليندّ ،
فنإن مصنبها أثنر
العملّ ،
فإن اليد أمارة عىل امللكية الطلقة ع بعض املوارة ،وعىل امللكية غل الطلقنة ع
بعض املوارة ،وعىل ملكية املنفعة ،وهكنذا ،وهنذ القاعندة ليسنت نناظرة إىل كيفينة
دور العمل من العامل وأنه هل هو اشرتا أو انيقل إليه بإريف أو هبة أو إجارة؟
وهكذا إذا كانت اليند أمنارة عنىل الزوجينة والنسنبة ،كنام ا ّةعن ذلنك املاقن
ال فهاين.
وهكذا قاعدة اجإقرار واال،رتامّ ،
فإن هذ القاعدة كسابقيها ليست بصدة إثبات
اة العمل وأنّه در منه ايا ًا ،بل تثبت نفس الرابطة ،فمث ً
ال لو تزوج جمنويس
بأخيه ،فنان ال نقو بصاة الزواجّ ،إال أنّه مع ذلك ال بدّ من اليعامل معها ّ
بأن هنذ
الزوجة ذات بعل وال جيوز خطبيها ،وهكذا بالنسبة إىل ثمن اخلمر واخلنزير.

( )1الواع .1015 :16
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وقسم منها ما هو مرتبط بيوسعة ةائرة اة العمل ،مثل قانون ال تنقض السننة
الفريضة ،فإنّه يسيفاة من هذا القنانون ّ
أن االرتباطينة بنني السننة والفريضنة ليسنت
ارتباطية مطلقة بناو يكون اجإخال بالسنة مطلق ًا ولو كان عن عذر موجبن ًا لنبطالن
العمل ،وليس مفاة هذا القانون مفاة أ الة الصناة ّ
وأن عملنه نايح إن شناء اا
تعاىل.
وقسم منها ما هو ةليل عىل اة العمل ،كام إذا قلنا ّ
بأن قانون منن ملنك شنيئ ًا
ملك اجإقرار به يقييض قبو قو الول والوكيل بالنسبة إىل وجنوة العمنل أو ناة
العمل املوجوة ،فهذا أمارة قولية عىل اة العمل أو نفس العمل.
وقسم منها أمارة غل قولية ،مثل ما قوينا من جريان قاعدة الفراغ ع عمل الغل
أيض ًا ،لصاياة حممد بن مسلم كل ما شككت فيه ما قند مضنن فامضنه كنام هنو
ومفاة قاعدة الفراغ مفاة أ الة الصاة ،وهكذا ظاهر احلا ع الُمور اخلمسة الوارةة
ع مرسلة يونس.
واملقصوة من هذ اليشقيقات هو أن ال يينوهم ّ
أن هنذ القواعند مفاةهنا مفناة
أ الة الصاةّ ،
فإن عدة منها غل ناظرة إىل العمل ،وعدة منهنا نناظرة إىل العمنلّ ،إال
ّأّنا تصاح العمل من نواح ُأخر ،ال بمفاة أ الة الصاة.
فىهر مما ذكرنا ّ
أن ما ذكر الشيخ من أنّه لو م نقل بأ الة الصناة لنزم اخنيال
نىام املعاة واملعاش ،غل تام ،ويمكن رفع االخيال بالقواعد الُخر.
ثم إنه قا

ا،ب الرسائل ( :وإن شئت االسيدال عليها بدليل لفىي فيمكن
()1

أن يسيد عليها بطوائف من الخبار امليفرقة ع أبواب الفقه ،منها الروايات النوارةة
( )1الرسائل للسيد اخلميني .320 :1
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ع باب جتهيز املوت ،يث تد عىل اكيفاء املسلمني ع الصندر الو تغسنيل املنوت
وكفنهم وسائر اليجهيزات وكانوا يص ّلون عليهم من غل اليفييش عن ناة الفعنل
والكفن مع وجوب الغسل وسائر اليجهيزات عىل مجيعهم).
وهذا عىل فرض متامييه ال يمكن اسيفاةة الكربس الكلية منه؛ لنّه ع مورة خاص
ّ
يمكن أن يكون مأمور ًا بأ الة الصاة ،مضاف ًا إىل ّ
بنأن
أن ع قبنا هنذا القنو قنو
الواجب أوالً هو عىل الول ،وجيب عىل الول جتهيز امليت من الغسل والكفن والصالة
عليه ،وإن م يفعل فيجب عىل اآلخرين.
وهذا القو هو امل يار ،وعليه فعمله من باب أنّه ول حمكوم بالصاة.
ثم قا ( :ومنها الروايات الوارةة ع باب احلنث عنىل اجلامعنة واجلمعنة والمنر
َّ
باالئيامم خلف من يوث بدينه وأمانيه).
وقد ظهر اجلواب عن ذلك مما ذكرنا سابق ًاّ ،
فإن غالب ًا يكون اجإنسان غاف ً
ال عنن
جهة فساة عمل إمام اجلامعة ،وعىل فرض ا،يام الفساة غالب ًا يكون اجإنسان واثق ًا به
وبأنّه يعمل عىل وجه ايح.
ثم قا ( :ومنها ما ةلت عىل البينع والشننراء لرسنو اا نىل اا علينه وآلنه
َّ
()1

والئمة عليهم السالم كرواية عروة البارقي ع الفضول وهنذ الطائفنة كثنلة يطلنع
عليها املييبع) وقد ظهر اجلواب منه مما تقدم.
وقا ( :ومنها ما ةلت عىل توكيل بعض الئمة غلهم للزواج والطنالق) ،فإنّنه
من املمكن ،صو االطمئنان هلم بعملهم ،وثاني ًا ّأّنم يعلمون ماال نعلم.
وقا ( :ومنها روايات اليوكيل).
( )1الرسائل للسيد اخلميني .321 :1
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وع اجلملة ال يسيفاة من جمموع هذ الُمور احلمل عىل الصناة بنانو الكنربس
فإّنا ال تد عىل أ الة الصاة ،ولو ة ّلت فال تد ّ عىل الكربس الكلية ،بنل ع
الكليةّ ،
مورة خاص.
البحث الرابع :يف حدود الصحة بلحا احلاالت اإلدراكية للفاعل يف نظر احلامل
إن احلامل قد يدري ّ
ّ
بأن الفاعل عام بالصايح والفاسد ،وقد يدري بجهله ،وقد
يكون شاك ًا.
وع الصورة الُوىل قد يعلم ّ
بأن اعيقاة الفاعنل مياند منع اعيقناة  ،وقند يعلنم
بي الف اعيقاة معه ،وقد يكون شاك ًا.
وع الصورة الثانية من اليشقي الخل ن وهو ما إذا علم بي الف اعيقاة معه ع
متييز الصايح عن الفاسد ن فقد ال يكون بني املعيقدين تصاةق ،مثل ما إذا علنم ّ
بنأن
اجإمام قائل بلزوم اجلهر ع الة الىهر ع يوم اجلمعة ،واحلامل قائل بلزوم اجإخفات
فيها.
وقد يكون بني املعيقدين تصاةق ،بمعن ّأّنام وإن كانا خيلفني ع العقيدة ،كام إذا
اعيقد الفاعل عدم وجوب السورة واحلامل اعيقد وجوهبا ،ومع ذلك حييمل انّه أتن
بالسورة ،وهذا الباث هو الينبيه الو الذي ذكر الشنيخ ع املقنام ،وقند ذهنب إىل
عدم جريان أ الة الصاة ع كثل من هذ الصور.
إال ّ
أن املاق اهلمداين ع تعليقيه عىل الرسائل ذهب إىل جريان أ الة الصاة ع
مجيع هذ الشقوق باسيثناء ورة وا،ندة ،وهني نورة العلنم بامل الفنة منع عندم
اليصاةق.
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قا ( :قوله :إال أ ّن اجإشكا ع بعض هذ الصور أهون منه ع بعض.
()1

كالصورة الخلة ،بل و سابقيها أيض ًا؛
أقو  :بل ال ينبغي االسيشكا ع بعضها ّ
إذ الغالب ع موارة احلاجة إىل إعام هذا ال ل إنام هو ورة اجلهل باا الفاعل أو
العلم بجهلهّ ،
فإن ابيالء عموم النّاس إنام هنو بأفعنا العنوام امل نالطني معهنم منن
الصااري و الرباري و السواق الذين ال يعرفنون أ،كنام
الرجا و النساء من أهل ّ
السلة عىل إمضاء أعامهلم و محلها عىل
املعامالت و ال ّطهارات و العباةات مع اسيقرار ّ
الصايح مع ا،يامله مطلقا إالّ
الصايح ما م يعلم فساةها ،فالقوس لزوم احلمل عىل ّ
ّ
ع ورة العلم بم الفة اعيقاة العامل و عدم تصاةق االعيقاةين).
وقريب منه كالم املاق العراقي ع ّناية الفكار.
وقبل اليعرض لكالم الشيخ الذي قا بعدم جرينان ال نل ع كثنل منن هنذ
الصور نقو :
إن االخيالف باسب الطبع ناش من ّ
ّ
أن من اعيمد ع مر،لة ترتيب الثر عنىل
أ الة الصاة فقط ،وأنّه لوال أ الة الصاة الخيل نىام املعاة واملعاش ،فال بدّ له من
توسعة ةائرة أ الة الصاة ،ي اجإمكان.
ولعله بناء عىل هذا ذهب املاقن اهلمنداين إىل جرينان أ نالة الصناة ع هنذ
الصورّ ،إال ورة وا،دة.
ولكن بنا ًء عىل ما ذكرنا فإ ّن ةائرة أ الة الصاة حمدوةة؛ إذ ع غالنب املنوارة ال
،اجة لنا بأن نرس ّ
أن فعله ايح أو فاسد ،ومع احلاجة إىل اة فعله فهنناك أمنارة
أو أمارات ةالة عىل اة عمله ،كقاعندة منن ملنك ،وكنام إذا كنان قنو الشن
( )1الفوائد الرضوية عىل الفرائد املرتضوية .113 :1
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معيرب ًا .وكام قلنا ع غالب املوارة ّ
أن ما هيمنا هو أثر العمل ،وأثر العمل كثل ًا ما يكون
حمكوم ًا بالصاة لقاعدة اليد أو سوق املسلمني أو نع املسلمني ،وع بعض احلاالت
ال يكون الثر حمكوم ًا بالصاةّ ،إال أنّه ال بدّ من اليعامل معه معاملة الصايح ،كنام ع
قانون اال،رتام ،أو ليوسعة ةائرة الصايح عندنا ،بمعن ّ
أن اجإخال بالسنة عن عذر
لو كان ذلك عن جهل قصوري ال يوجب البطالن.
وبام ّ
أن أعام اآلخرين غالب ًا جمرس ل ل من الُ و  ،فال بدّ من مال،ىة هنذ
الصور وا،دة بعد وا،دة من أنّه هل جتري فيهنا أ نالة الصناة أو ال؟ وال بندّ منن
مال،ىة أننا ع الغالب نواجه أثر أعام اآلخرين ،ال نفس العام  ،أي أنا لو ا،يجننا
إىل أجراء أ الة الصاة ،فإنّام نجرهيا غالب ًا ع أثر أعام اآلخرين.
فإذا ظهر ذلك نشنرع ع حماسبة هذ الصور ،فنقو :
الصورة األُوىل :وهي ما إذا علمنا ّ
بأن امليصدي للعمل عنام بالصناة والفسناة،
وعلمنا باحتاة اعيقاة ع متييز الصاة والفاسد مع اعيقاةنا ،فهذ الصورة هني القندر
املييقن من أ الة الصاة ،وال شك ع جرياّنا فيها.
والرس ع جرياّنا هو ّ
أن ظاهر ،ا العام بالقانون الذي هو مليزم بنه هنو إتينان
العمل عىل وف القانون ،وا،يام االشيبا والغفلة ملغ  ،وهذا نىل امللينزم بناليكلم
بلغة خا ة ،فكام ّ
أن ا،يام الغفلة واالشيبا ملغ هناك ،فكذلك هنا.
مغاير ومنناف ملنا ذكرمتنو ع مبانث قاعندة الفنراغ
ال يقا  :إ ّن ما ذكرمتو هنا
ٌ
واليجاوز ،فإنّكم خالفيم القائلني بأ الة عدم الغفلة هناك ،وهنا تقولون بأ الة عدم
الغفلة.
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فإنّه يقا  :إ ّن أ الة عدم الغفلة هناك معارضة مع أ الة عدم الغفلة عنن إتينان
يشء ثم نسيانه ،فإنّه إذا ّ
شك ع إتيان الركوع وهو ع السجدة ،فأ نالة عندم الغفلنة
تقييض إتيان الركوعّ ،إال ّ
أن هذا ال ل معارض بأ الة عدم الغفلة عنن إتينان يشء
ثم نسيانه.
ونان اسيىهرنا من موثقة ابن بكل :هو ،ني ييوضأ أذكر منه ،ني يشك أنّه ال
يعيني با،يام الغفلة ،فنان نقو بأ الة عدم الغفلة رشع ًاّ ،إال أنّه ال جتري هناك من
أجل املعارضة.
الصورة الثانية :وهي ما إذا أ،رز ّ
أن الطرف اآلخر عام بالصايح والفاسندّ ،إال
ّ
أن اعيقناة خنالف العيقاةننا ع الصنايح والفاسند ،وع هنذ الصنورة قند يكنون
الي الف عىل ناو اليباين ،وقد يكون عىل ناو العموم واخلصوص املطل .
أ ّما إذا كان الي الف عىل ناو اليباين ،كام إذا كان معيقد وجوب اجلهر بنالقراءة
ع ظهر اجلمعة ،وكان معيقدنا وجوب اجإخفات ،فال جتري أ نالة الصناة؛ وذلنك
لنّه إن أت هبا إخفات ًا ،فهذا معنا أنّه أت هبا عىل خالف معيقد اشنيباه ًا ،وهنذا منن
الُمور اليي تكون عىل خالف القانون العقالئي؛ ّ
لن ال ل عدم الغفلة عام يعينرب .
هذا إذا كان ع الثناء ،وهكذا فيام إذا كان بعد الصنالة ،فنال يمكنن اليمسنك بقولنه
 :كل ما شككت فيه مما قد مىض فامضه كام هو ليصنايح الصنالة بعند الفنراغ
منها ،وذلك ملا ذكرنا ع مباث قاعدة الفراغ واليجاوز من عدم اجإطالق لقولنه 
وشموله ملثل هذ الصورة ،وهي ورة العلم باخلالف ،وعىل فرض وجوة اجإطالق
يقيد بموثقة ابن بكل.
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ّ
الكنل ن ،ين املاقن اهلمنداين ن عنىل عندم
وكيفام كان ففي هذ الصورة اتف
جريان ال ل.
وأ ّما إذا كان الي الف عىل ناو العموم واخلصنوص املطلن  ،بنأن كنان معيقند
العم وكان اعيقاةنا الخ

 ،كام إذا قنا بعندم وجنوب السنورة وقلننا بوجوهبنا،

ونايمل أنّه أت بالسورة ،مع أ ّنه ال يقو بوجوهبا.
وبام ّ
أن الة ّلة قارصة عن شموهلا ملثل هذ الصورة اليي ظاهر احلا فيها أنه عمل
عىل وف علمه ،لكن كلامت القوم مطلقة وتشمل هذ الصورة ،فلذا اسيشكل الشيخ
ع جريان ال ل فيها.
ّإال أنّه نسب إىل الشيخ ع مصباح الُ و أنه يقو بجريان ال ل ،واحلنا ّ
أن
الشيخ قا ع الفرائد ( :ففيه اجإشكا امليقدم من تعميم ال نااب ع فيناوهيم وع
()1

بعض معاقد إمجاعاهتم عىل تقديم قو مدعي الصاة ،ومن اخيصناص الةلنة بغنل
هذ الصورة).
وقا ع مصباح الُ و ( :وع مثله يىهر من كالم شي نا النصناري جرينان
()2

أ الة الصاة ،وللمناقشة فيه جما ).
ونان نقو  :إ ّن الشك إذا كان ع ،ا العمل وأثنائه ،فال وجنه جلرينان أ نالة
الصاة واحلكم بالصاة.
وأ ّما إذا كان بعد العمل ،فيمكن تصايح العمل بقانون كل ما شككت فينه ممنا
قد مىض فامضه كام هو.

( )1فرائد ال و .356 :3
( )2مصباح ال و .393 :2
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فإّنم ال ييوقفون بعد إجراء العقد ممن يعيقد جواز
ولعل السلة أيض ًا عىل ذلكّ ،
ال أو متامية البيع ،منع ّ
الفارسية ع العقوة ع متامية الزواج مث ً
أن الغنل يقنو باعيبنار
العربية ع العقوة.
الصورة الثالثة :ما إذا علنم بأنّنه عنام بالصنايح والفاسندّ ،إال أننه يشنك ع ّ
أن
اعيقاة هل مواف العيقاة احلامل أو ال؟
قا الشيخ ( :وإن جهل احلا  ،فالىاهر احلمل جلريان الةلة ،بل يمكن جريان
()1

احلمل عىل الصاة ع اعيقاة ) .وإجنراء ال نل ع اعيقناة أمنر مشنكل ال يمكنن
االليزام به.
وذكر بعض ّ
أن السلة قامت عىل جريان أ الة الصاة ع هذ الصورة ،وأ ّنه مع
فإّنم يص ّلون خلف اجإمام من ةون حتق من أنّه
ا،يام اليواف ال يسأ عن معيقد ّ ،
هل يقو بلزوم السورة أو ال .وال يبعد أن يكون هذا هو الصايح؛ وذلك منن أجنل
أنّه إذا شك ع ّ
أن الفاعل هل اشيبه ع ذلك القانون أو ال؟ فال ل أنّه م يشيبه.
الصورة الرابعة :ما إذا علم بأنّه جاهل بالصايح والفاسد ،وقند أشنكل الشنيخ
وغل ع جريان ال ل ع هذ الصورة.
أن احلمل عنىل الصنايح بلاناظ ظناهر ،نا املسنلم ّ
ومنشأ اجإشكا هو ّ
وأن
العمل الذي يأ ي به عىل وف القانون ،وأ ّما ظاهر ،ا من هنو جاهنل بالقنانون فنال
يقييض محل عمله عىل الصايح ،قا الشيخ ( :وإن كان عاملن ًا بجهلنه باحلنا وعندم
()2

( )1فرائد ال و .356 :3
( )2فرائد ال و .356 :3
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علمه بالصايح والفاسد ،ففينه اجإشنكا امليقندم خصو ن ًا إذا كنان جهلنه جمامعن ًا
ليكليفه باالجيناب).
ونان نقو عىل فرض قصور السلة لشموهلا هلذ الصنورة ،فنال يبعند احلكنم
بالصاة بعد العمل لقوله ّ  :
كل ما شككت اىل آخر  ،هذا فيام إذا م يكن ا،يام
الصايح موهوم ًا.
ال بااله ،قا الشنيخ ( :وكنذا إن كنان جناه ً
الصورة اخلامسة :أن يكون جاه ً
ال
()1

بااله).
ولكن ذكر بعض الكابر ثبوت السلة ع هذ الصورة ،والىاهر متامية ما ذكر .
البحث اخلامس :يف أنّ أصالة الصحة تصحح العقد بالنسبة إىل مجيع الشـروط الدخيلة يف الصحة
والفساد
ّ
بأن أ الة الصاة أ ل من الُ و ولو بلااظ أ الة الصناة عنند
بعد القو
الفاعل مع القطع بيواف اعيقاة الفاعنل منع اعيقناة احلامنل هنل إ ّن أ نالة الصناة
تصاح العقد بالنسبة إىل مجيع الشنروط الدخيلة ع الصاة والفساة أو أنّه ال بند منن
اليفكيك بني الشنروط؟
املشهور بني الفقهاء هو عدم اليفكيك بني الشنروط ،وقالوا بجرياّننا ع العقنوة
مطلق ًا ،سواء كان الشنرط املشكوك فيه من الشنرائط العقالئية أم من الرشائط اجلعلية
الرشعية ،وسوا ٌء كان الرشط راجع ًا إىل نفس العقد النذي هنو فعنل الفاعنل أم كنان
راجع ًا إىل أهلية العاقد أم إىل أهلية املورة ،و،كموا ع مجينع املنوارة بجرينان أ نالة

( )1فرائد ال و .356 :3
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الصاة ،وممن ذهنب إىل ذلنك الشنيخ العىنم واملاقن اهلمنداين ع ،اشنييه عنىل
الرسائل.
وع قبا هذا القو تفصيالن:
التفصيل األول :ما نسب إىل الشيخ ع رسالة املاق ال فهاين وهنو اليفصنيل
بني الرشائط العقالئية والرشائط الرشعيةّ ،
فإن بعض الرشائط الراجعة إىل العقد أو إىل
أهلية العاقد أو إىل أهلية املورة تكون من الشنرائط العقالئينة ،أي ّ
أن عمنوم العقنالء
يعيربون هذا الرشط .وقيل إ ّن من هذا القبيل مالية العوضني ،أي أنّه ال بدّ وأن يكون
له قيمة سوقيةّ ،
وإال ال يصدق البيع ،واسيندوا عىل ما ع املصباح املنل من ّ
أن ال ل
ع البيع أن يكون مباةلة ما بام .
ونقو  :ن مع قطع النىر عن كون كياب املصباح املنل غل قابل لالعيامة ،وذلنك
لنّه ليس من الكيب اللغويةّ ،
فإن نا،ب كيناب املصنباح املننل قند رشح اللغنات
الغريبة اليي ع رشح بعض الكيب الفقهينة للشنافعي ،فإنّنه غالبن ًا منا ينذكر اللغنات
واملصطلاات الفقهية.
ومع قطع النىر عن ّ
أن املا الذي يذكر ع كلامت اللغويني ليس بمعنن املنا ع
ا طالح الفقهاءّ ،
فإن املا ع ا طالح اللغويني هو كل ما يملكه اجإنسان سوا ٌء كان
ونناظر إىل أسناس
له قيمة سوقية أم ال ن إ ّن كالم املصباح املنل حممو عىل معن آخر
ٌ
كلمة البيع والرشاء ،فإ ّنه قبل أن تعرف النقوة كان البيع والشنراء بيبديل ما بام  ،وم
يكن ع قديم اليام ما يكون ميماض ًا ع املالية كالنقوة.
وقيل من هذا القبيل ن أي من الشنرائط العقالئية ع البيع ن أن يكنون امليعاقندان
أه ً
ال لليرصف ،بمعن أن يكونا مالكني لليرصف.
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ومن الواضح ّ
أعم من أن يكون مالك ًا للعني أو م يكنن ،فإنّنه
أن مالك اليرصف ّ
من املمكن أن يكون مالك ًا للعني وم يكن مالك ًا لليصنرف لصنغر أو ،جنر أو سنفه،
ومن املمكن أن يكون مالك ًا لليصنرف وم يكن مالك ًا للعني كالول والوكيل.
وبعض الرشائط تكون من الشنرائط الشنرعية ،مثل أن ال يكنون البينع مخنر ًا أو
خنزير ًا ،ومثل بلوغ البائع واملشرتي.
فإذا ظهر ذلنك وأن الشننروط عنىل قسنمني :الشننروط العقالئينة والشننروط
الرشعية ،فيمكن أن يقا كام نسب إىل الشنيخ إ ّن أ نالة الصناة جتنري بالنسنبة إىل
الرشوط الرشعية ،وال جتري بالنسبة إىل الرشوط العقالئية.
والىاهر ّ
أن منشأ هذ النسبة هو ما ذكر الشيخ ع الينبيه الذي بعد هذا الينبينه ن
أي ع الينبيه الثالث ن فإنّه ذكر الشيخ ع المر الثالث ّ :
(أن هنذا ال نل إنّنام يثبنت
()1

اة الفعل إذا وقع الشك ع بعض الُمور املعيربة رشع ًا ع نايه ،بمعنن ترتنب
الثر املقصوة منه عليه) ،واسيفاة املاق ال فهاين من هذ العبارة ّ
أن الشيخ يقنو
باليفصيل بني الرشائط العقالئية والرشائط الرشعية.
أن هذ العبارة ال تد ّ عىل اليفصيلّ ،
واحلا ّ
أعم من أن
فإن االُمور املعيربة رشع ًا ّ
تكون تأسيسية أو إمضائية.
وهذا اليفصيل ن وال سيام عىل مسنلك الشنيخ ن غنل نايح؛ إذ مبنن أ نالة
الصاة عند الشيخ هو بناء العقالء أو ،كم العقلّ ،
فإن العقالء يبننون عنىل الصناة
بالنسبة إىل الرشائط اليي يعيربوّنا.

( )1فرائد ال و .363 :3
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نعم ،لو كان مسيند الشيخ هو سلة املسنلمني ن كنام اسنيند بعنض ن لكنان هلنذا
اليفصيل وجه ،وأ ّما من يسيند إىل بناء العقنالء كالشنيخ ،فنال وجنه هلنذا اليفصنيل،
والىاهر أنّه ال قائل به أيض ًا.
التفصيل الثاين :هو بني رشوط العقد وبني رشوط العاقد وأهلية املال ،فيجنري
أ الة الصاة ع رشوط العقد ةون رشوط العاقد ورشوط املال ،فإذا ّ
شك ع عربية
شنك ع ّ
العقد أو ماضوية الصيغة بنا ًء عىل اعيباراا جتري أ الة الصاة ،وأ ّما إذا ّ
أن
شنك ع ّ
ال أو خيار ًا ،أو ّ
أن املبينع كنان خن ً
ال كان بالغ ًا أو كان عاق ً
البائع مث ً
ال أو كنان
عبد ًا ،أو كانت مسنوغات البينع للعنني املوقوفنة موجنوةة أم ال ،فنال جتنري أ نالة
الصاة.
وهذا اليفصيل مما نسب إىل املاقن الثناين والعالمنة (قندس رسانا) ،وعبنارة
املاق الثاين جمملة ،ومنشأ هذ النسبة هو أنّه ذكر ّ
أن أ الة الصناة إنّنام جتنري بعند
اسيكام أركان العقد.
ونان قد ذكرنا ع أوائل مبانث أ نالة الصناة أنّنه ذهنب إىل جرينان أ نالة
الصاة فيام إذا شك ع إتيان الرشط املفسد فقط ،ومن الواضنح ّ
أن هنذا غنل منرتبط
الشك ع أ ل الرشط املفسد ،واحلا لّ :
بأ الة الصاة؛ ّ
ّ
أن خيار غل واضح،
لن
ولسنا بصدة حتديد مراة .
وقد ذهب إىل هذا اليفصيل املاق النائيني والسيد اخلوئي (أيد اا).
ومل

كالم املاق النائيني عىل منا ع تقرينرات باثنه هنو ّ
أن ةلينل أ نالة

الصاة هو اجإمجاع ،وبام ّ
أن الدليل ل ّبي ،فال بدّ من الخذ بالقدر املييقن ،وهنو منا إذا
كان الشك ع رشائط العقد ونفس الفعل.
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ونان ال نباث عام هو القدر املييقن من اجإمجناع ،وهنل هنو منا ذكنر املاقن
النائيني أو ما ذكر السيد ع ملاقات العروة؟ ّ
فإن السيد عد منن القندر املينيقن منن
اجإمجاع الشك ع رشائط العقد ورشائط املالّ ،
لن هذ الُمنور ليسنت منن الُمنور
اليي تكون حتت ضابط.
والقوا ميشيية وقد سب منا ّ
أن حتق اجإمجاع حمل إشكا  ،هذا بالنسبة إىل ةليل
املاق النائيني.
واسيد أيض ًا عىل أ الة الصاة ببناء العقالء ،والقندر املينيقن مننه منا إذا كنان
الشك ع رشوط الفعل ،ال الشك ع رشوط الفاعل ورشوط املال ،وهذا ما اسنيد
به السيد اخلوئي ن عىل ما ع مصباح الُ و

()1

ن قا ( :والصنايح منا ذهبنا إلينه ملنا

ذكرنا سابق ًا من أنّه ليس ل الةالصاة ةليل لفىي ييمسك بعمومنه أو إطالقنه ،وم
حيرز قيام السلة [العقالئية] عىل ترتيب اآلثار مع الشك ع القابلية ،بل املانرز قينام
السلة عىل عدم ترتيب اآلثار معه ،فإذا باع زيد ةار عمرو منع االعنرتاف بكوّننا ةار
عمرو ،وشك ع أنّه وكيل عن عمرو أم ال ،فهل يقدم العقنالء عنىل الرشناء وإعطناء
الثمن له واليصنرف ع الدار؟ كال).
وفيه :أنّه ايح ّ
أن العقالء ال يقدمون عىل مثل هذ املعاملةّ ،إال أنّه خارج عنن
حمل كالمنا؛ إذ مورة الكالم هو ما إذا در عقد وحتق بيع ع اخلارج ،وشككنا ع أنّه
هل كان مسيجمع ًا جلميع الرشائط أو ال؟

( )1مصباح ال و .395 :2
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ثم قا ( :وكذا إذا طل زيد زوجة عمرو منث ً
ال ،فالسنلة جارينة ع أمثنا هنذ
َّ
ثم ذكنر منع فصنل كثنل :
املوارة ن مما شك فيه ع القابلية ن عىل عدم ترتيب اآلثار)َّ ،
()1

(ولذا لو أنكر عمرو توكيل زيد ع الطنالق ع املثنا النذي ذكرننا فنانجر المنر إىل
الرتافع حيكم بفساة الطالق).
ونان نقو ّ :
إن العبارة الُوىل اليي ذكرها لالسيشهاة هبا عىل عدم ترتيب اآلثار
للسلة ،فيقريب االسيشهاة هو أ ّن الزوجة بعد ما طلقها عمنرو هنل جينب عليهنا أن
ترس نفسها مطلق ًة من أجل أ الة الصاة أو ال؟ وهذا قابل لالسيشهاة بنه منع قطنع
النىر عام سنذكر فيام بعد.
وأ ّما العبارة الثانية اليي ذكرها مع فصل كثل فهي مرتبطة بصورة الينازع ،والنزاع
ع حتق الوكالة وعدمه ،وليس الشك ع اة وفساة الوكالة ،غاية المر أنّه يرتتنب
عىل هذا النزاع نزاع آخر.
واملورة من املوارة اليي قد ة الن

عىل الفساة ،فال يمكن االسيشهاة به لعندم

ترتيب الثر إذا كان الشك ع أهلية امليعاقدين أو أهلية املال.
وع املقام رواييان:
إحدامها :حممد بن عيل بن احلسني بإسناة عن ةاوة بنن احلصنني عنن عمنر بنن
،نىلة ن وعمر بن ،نىلة ثقة عندنا من أجل رواية من ال يروي ّإال عن ثقة عنه ن عنن
أيب عبد اا  قا  :سأليه عن رجل قا آلخر :اخطب ل فالنة فام فعلت منن يشء
مما قاولت من داق أو ضمنت من يشء أو رشطت فنذاك ل رضنا وهنو الزم ل وم
يشهد عىل ذلك ،فذهب وخطب له وبذ عنه الصداق وغل ذلك مما طالبو وسألو ،
( )1مصباح ال و .396 :2

القواعد الفقهية 235 ................................................
فلام رجع إليه أنكر ذلك كله ،قا  :يغرم هلا نصف الصداق عنه ،وذلك أنّه هو النذي
ضيع ،قها ،فلام م يشهد هلا عليه بذلك الذي قا له ،ل هلا أن تيزوج ،وال حيل لألو
فيام بينه وبني اا عز ّ
وجل ّإال أن يطلقها؛ ّ
لن اا تعاىل يقو َ ﴿ :فإِ ْم َساك بِ َم ْع ُـروٍ ْأو
تْ ِ
َْسيح بِإِ ْح َسا ﴾  ،فإن م يفعل فإنّه مأثوم فيام بينه وبني اا عز ّ
وجل ،وكنان احلكنم
()1

الىاهر ،كم اجإسالم ،وقد أباح اا عز ّ
وجل هلا أن تيزوج. 
()2

فالزوجة عىل هذ الرواية الزوجة وإن كان حيل هلنا أن تينزوجّ ،إال أنّنه ال حيكنم
بالصاة.
ثانيتهام :حممد بن احلسن باسناة عن احلسن بن حمبوب ،عن مالك بن عطية ،عن
أيب عبيدة ،عن أيب عبد اا  ع رجل أمر رج ً
ال أن يزوجه امرأة من أهل البرصة من
بني متيم ،فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني متيم ،قا  :خالف أمر وعنىل املنأمور
نصف الصداق لهل املرأة ،وال عدة عليها وال ملايف بينهام ،فقا بعض من ،رض:
فإن أمر أن يزوجه امرأة وم يسم أرض ًا وال قبيلة ،ثم جاد اآلمر أن يكون أمر بذلك
بعد ما زوجه ،فقا  :إن كان للمأمور بينة أنه كان أمر أن يزوجه كان الصنداق عنىل
اآلمر ،وإن م يكن له بينة كان الصداق عىل املأمور لهل املنرأة وال منلايف بيننهام وال
عدة عليها ،وهلا نصف الصداق إن كان فرضا هلا داق ًا. 
()3

( )1سورة البقرة اآلية.229 :
( )2وسائل الشيعة .166 :19
( )3وسائل الشيعة .302 :20
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وع هذ الرواية أيض ًا نرس ّ
أن اجإمام ، كم بنالبطالن ،ففني هنذا املنورة ال
يمكن اليمسك بأ الة الصاة لجل وجوة الن

 ،كام ال يمكن االسيشنهاة بنه ّ
بنأن

الشك إذا كان ع امليعاقدين أو ع أهلية املال ال يمكن ترتيب آثار الصاة .هِا أولا.
وثاني ااّ :
أن احلكم ع هذا املورة عىل القاعدة وإن قلنا باجية أ الة الصاة مطلق ًا،
لن املورة ليس من جماري أ الة الصاة؛ ّ
وذلك ّ
لن اليوكيل كام سيأ ي ع البانايف
اآلتية ،قيقيه توسعة ش صية املوكل باسب اعيبار القانون العقالئي بناو يعد الفعل
الصاةر منه اةر ًا من املوكل ،ولذا لو تزوج بسبب الوكيل يكون الزوج هو املوكل ال
لن فعلنه فعلنه ،إال ّ
الوكيل ،واخليار ثابت للموكل فنيام إذا كنان العمنل خيارين ًا؛ ّ
أن
الشك ع هذا املورة هو ّ
أن الزوج ن وهو من بيد الطالق ن هل طل أو ال.
وقا السيد اخلوئي (،فىه اا) ع مصباح الُ و ( :ومما ييفنرع عنىل اعيبنار
()1

إ،راز القابلية ع جريان أ الة الصاة أنّه لو شك ع اة بيع عني موقوفة للشك ع
كون املورة من املوارة اليي قد اسيثنيت من عدم جواز بيع الوقنف ،ال جتنري أ نالة
الصاة؛ إذ قابلية املال غل حمرزة بعد كنون الوقنف غنل قابنل للبينع ،إالّ ع منوارة
خصو ة).
وهذا بىاهر خارج عن حمل الكالم؛ إذ ليس ملن يبيع العني املوقوفة أمارة عىل أنّه
جيوز له بيعها ،ولعل املراة أنّه إذا اةعت البطون الال،قة بأنّه م تكن مسنوغات البينع
موجوةة ،فهل جيوز انيزاعه من املشنرتي أو ال؟ الىناهر هنو جنواز االنينزاع ،إال ّ
أن
الكالم ع رس ذلك ووجهه.

( )1مصباح ال و .397 :2
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وكيف كان ،ذهب إىل هذا اليفصيل املاق النائيني والسنيد اخلنوئي ،فقند قنا
املاق النائيني هبذا اليفصيلّ ،إال أنّه ع باب العقوة فقنط ،وكأننه ال يقنو بنذلك ع
أبواب العباةات ،فإنّه يقو بجريان أ الة الصاة عند الشك ع الفعل وإن كان ذلك
ّ
الشك ع الفاعل.
من جهة
والسيد اخلوئي عمم ذلك ع غل أبواب العقوة أيض ًا ،وم ّثل لذلك بصالة املينت
شك ّ
وغسل امليت ،وأنّه ال جتري أ الة الصاة فيام إذا ّ
أن الغاسل مؤمن أو عاقنل أو
بالغ.
ومن نا،ية أخرس ذكر املاق النائيني ن توضيا ًا ملا ذهب إليه ن أمور ًا ،ولوال منا
ذكر لكنا نقو إ ّن الشنروط املذكورة ع كيناب البينع للميعاقندين راجعنة إىل أهلينة
العاقد ،والرشوط املذكورة للعوضني راجعة إىل قابلية املورة ،إال أنّه ال يقو بذلك.
وتوضننيح كننالم املاق ن النننائيني ه نوّ :
أن الش ننروط املننذكورة ع بنناب البيننع
للميعاقدين هي رشوط للميعاقدين ،والشنروط املذكورة للعوضني رشوط للمنورة،
ّإال أنّه (رمحه اا) أرجع بعض الشنروط الراجعة إىل امليعاقدين إىل رشوط العقد ،كنام
مكر أو ال ،بمعن هل أنّنه خينار أو ال ،وذكنر ّ
أن هنذا منن رشوط
إذا شككنا ع أنّه َ
العقد ،عىل ما ع فوائد الُ و .
وأرجع بعض الرشوط اليي تذكر ع الكيب للعوضني إىل رشائط العقد ،مثنل ّ
أن
العوضني ال بدّ وأن يكونا معلومني ع مقابل الغررينة وأشنباهها ،فنذكر ّ
أن هنذا منن
رشائط العقد ،ال أن يكون من رشائط املورة ،وكذا إذا شككنا ع وجنوة اليفاضنل ع
معاملة امليجانسني ،فذكر ّ
أن هذا أيض ًا من رشوط العقد ،ال من رشوط املورة ،أي أنّه
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جتري أ الة الصاة عند الشك ع اليفاضل وعند الشك ع املعلومية وعند الشنك ع
كونه خيار ًا.
بنأّنام غنل
وعلل (رمحه اا) اجلهالة بالنسبة إىل العوضني واعيبار عدم اليفاضل ّ
ةخيلني ع مالية املا وال ع قابلييهام لالنيقا  ،والشاهد عنىل عندم ةخلهنام ع قابلينة
العني لالنيقا هو ّ
أن الصلح جائز ولو كان جمهوالً ،وكذا ع اهلبة املعوضنة والصنلح
املسيلزم للربا جائز عىل قو  ،فمن هنا نسيكشنف ّ
أن اجلهنل غنل ةخينل بالنسنبة إىل
قابلية العني لالنيقا  ،وذكر ّ
أن االخييار رشط لصاة العقد.
ويمكن لنا تقريبه ّ
بأن منشأ احلكم بعدم نفوذ معاملة املكر هو ال حيل ما امنرء
مسلم ّإال عن طيب نفسه واحللية وترتب الثر ميوقف عىل طيب النفس ،ال أن يكون
من رشوط العاقد.
وكذا ذكر ّ
أن البلوغ ن إذا كان جمري الصيغة غل املالك ن أيض ًا من رشائط العقند،
ّ
فإن العقد ال بدّ وأن يصدر من البالغ ،بنا ًء عىل القو باعيبار .
وقد تقدم ّ
أن السيد اخلوئي وافقه ع أ ل املطلبّ ،إال أنّه م ينذكر الُمنور اليني
أن مدرك أ الة الصاة عند املاق النائيني هو اجإمجناع ،وقنا ّ
ذكرناها اآلن ،كام ّ
إن
ظاهر كلامت املجمعني هو ما إذا كان الشك ع الشنرائط الراجعة إىل العقند ،ومندرك
أ الة الصاة عند السيد اخلوئي (،فىه اا) هو بناء العقالء ،وقا ّ
إن بنناء العقنالء
قارص وال يشمل ما إذا كان الشك راجع ًا إىل أهلية العاقد أو إىل أهلية املورة.
وغلاا من العالم الذين رأينا كيبهم قالوا باليعميم ،أي قالوا بجرينان أ نالة
الصاة سوا ٌء كان الرشط راجع ًا إىل العقد أم راجع ًا إىل أهلية العاقد أم أهلية املال.
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ولعل منشأ ذهاب املاق النائيني والسيد اخلوئي إىل ما ذهبا هو اخللط بني أمرين
ال ينبغي اخللط بينهام:
أحدمها :ما هو مورة كالمنا وهو ما إذا كان العمل ناةر ًا منن شن
وميقوم ًا بش

وا،ند

وا،د ،كصالة امليت واجإيقاعات ،أو ما إذا كان ميقومن ًا بش صنني

كالعقوة ،فإذا در العمل من ش

أو ش صني وم يكن هناك تنازع ،فكينف ينيم

اليعامل مع هذا العمل من قبل ش

آخر ليس هو طرف ًا للعقد أو اجإيقاع.

وبعبارة ُأخرس :هل لألجنبي أن يرتب أثر الصاة عىل هذا العمل الصاةر منه أو
منهام ،أو ليس له أن يرتب عليه أثر الصاة؟
وكالم الكابر هو ع ترتيب أثر الغل ،والىاهر ّ
أن السلة أو بناء العقنالء تشنمل
مثل ذلك ،وال يمكن اليفكيك بني الرشوط ،ففي المثلة املذكورة إذا شك الجنبي ع
أهلية الفاعل أو أهلية املورة يرتب أثر الصاة ،وييعامل معه معاملة الصاة.
ثانيهام :ما هو مرتبط بالينازع والي ا م.
فال بدّ وأن ال خيلط بينهام ،وقد وقع اخللط بينهام ع كالم املاق النائيني والسنيد
اخلوئي ،وقد أشار املاق ال فهاين إىل ّ
أن منوارة اليننازع والي ا نم خنارج عنن
الباث.
وقد ذكروا ع تش ي

املدعي واملنكر ّ
أن املدعي من يكون كالمه خالف ًا لأل ل

أو الىاهر ،واملراة من الىاهر بمعن العرف والعاةة ،ال بمعن ظناهر ،النه منن أنّنه
ش

ميدين أو ال.
وال و امليبعة ليش ي

احلا ةقي  ،وقد ال يمكن تش ي

املدعي واملنكر فيه كنالم عنريض وطوينل وع عنني
املدعي واملنكر باسب ال ل؛ ّ
فنإن ذا اليند قند
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يكون مدعي ًا مع ّ
أن المارة عىل ملكييه موجوةة ،وقد مثلنا لذلك ع مبانث القضناء
بام إذا كانت عاممة ع يد وا،د غل معمم ويعدوا خلفه معمم بال عاممة ،وتنازعنا فنيام
بينهام ،فال يقا ملن بيد العاممة أنّه منكر واآلخر مدّ عي.
وقد يكون لكيفية طرح الندعوس ةخن ً
ال ع تشن ي

املندعي واملنكنر ،فإنّنه إذا

ا ّةعت الزوجة ّ
أن الزوج طلقها مع اليسنبيب ،والنزوج يقنو إنّنه م يوكنل أ،ند ًا ع
الطالق ،فالقو قو الزوج ،وال ل عدم توكيله ل،د ع الطالق ،وأمنا إذا قالنت
الزوجة إ ّن الطالق وقع ايا ًا والزوج يقو الطنالق م يقنع نايا ًا ،فهننا عنىل
الزوج إثبات عدم الصاة.
واملقصوة من ذكر ذلك أنّه ال يمكننا الباث فع ً
ال ع تش ي

املندعي واملنكنر،

فإن قلنا ع مورة النزاع بأمر فال يمكن خلطه باملقام ،فض ً
ال عن ُأمور ال تنرتبط باملقنام
أ الً ،فال يمكن االسيشهاة هبا عىل عدم جريان أ الة الصاة.
ومن الُمور اليي ال ترتبط باملقنام االسيشنهاة بنام إذا ا ّةعن أ،ندٌ الوكالنة عنن
ع بيع ماله من ةون أن يكون ماله حتت ترصفه ،فهل جيوز لنا أن نشرتي ذلك

ش
أو ال؟

أن ذلك غل مرتبط بأ الة الصاة ،وذلك ّ
واجلواب :أنّه ال جيوزّ ،إال ّ
لن أ الة
الصاة إنّام جتري ع الفعا  ،ال ع الش اص.
أو ما إذا ا ّةع ميول العني املوقوفة مسوغ ًا لبيع العني املوقوفة ،فال يمكن الرشاء
منهّ ،إال أنّه غل مرتبط بأ الة الصاة أيض ًا ،وكذا إذا كان النزاع بني من يقنو بأنّنك
وكليني وبني من ينكر ذلك ،فهنا القو قو املنكر ،وهذا أيض ًا ليس مرتبطن ًا بأ نالة
الصاة.
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ومل

الكالمّ :
أن الباث هو ع غل مورة الي ا م وع ،دوة ترتيب اآلثار،

وهنا ما ذهب إليه املشهور هو الصايح منن ةون فنرق بنني رشوط الفاعنل ورشوط
املورة ورشوط الفعل.
وأ ّما الباث ع مورة الي ا م فهو خارج عن حمل الكالم ،وال بدّ من تش ي
املدعي واملنكر بام ذكرنا ع مباث القضاء.
البحث السادس :يف إثبات أصالة الصحة للصحة الفعلية أو التأهلية
إ ّن الباايف السابقة كانت ع ةوران المر بني الصاة الفعلية والفساة ،والباث
الفعيل هو ع ةوران المر بني الصاة الفعلية أو الصاة اليأهلينة والفسناة ،أو ةوران
المر بني الصاة الفعلية والصاة اليأهلية ،فهنل ّ
أن أ نالة الصناة تثبنت الصناة
الفعلية أو ال؟ ذكر الشيخ ّأّنا ال تثبت ،وذكر لذلك فروع ًا ،وهي:
الفرع األول :أنّه إذا علمنا بياق اجإجياب وشككنا ع حتق القبنو  ،فيقنا  :إ ّن
اجإجياب إذا كان ميعقب ًا بالقبو فهو ذو اة فعليةّ ،
وإال فذو اة تأهلية إذا م تفت
املواالة ،ومع فوت املواالة فاجإجياب فاسد.
فهل يمكن بواسطة أ الة الصاة إثبات ّ
أن اجإجياب ذو اة فعلية فيرتتب آثار
البيع أو ال؟
وقبل اليعرض للجواب ال بدّ من اليذكل ّ
بنأن هنذا البانث كالبانث السناب ،
مورة عمل الغل مع هذ املعاملة ،ال مورة الننزاع والي ا نمّ ،
فنإن اخرتننا جرينان
أ الة الصاة ع بعض هذ الفروع ،فليس معنا أنا نليزم به ع مورة النزاع أيض ًا.
وقد ذكروا أنّه ال يمكن إثبات الصاة الفعليةّ ،إال ّأّنم اخيلفوا ع تعليله بوجو :
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الوجه األولّ :
أن اآلثار مرتتبة عىل العقد ،والعقد مركب من اجإجيناب والقبنو ،
وبعبارة ُأخرس اآلثار مرتتبة عىل البيع ،ال عىل جمرة اجإجياب ،إذ البيع من العقوة ،ولنه
ركنان :اجإجياب والقبو  ،وما نعلم به هو اجإجياب فقط ،وأ ّما القبنو فهنو مشنكوك
فيه ،وعليه فنشك ع البيع ،أي نشك ع وجوة  ،ال ع ايه.
ويمكن املناقشة ع هذا اليقريبّ :
بأن البيع له معن ً وا،د وهو إجيناب املوجنب،
وهذا ما قوا الشيخ ع أو املكاسب بعد ما نقل كالم بعض معارصينه منن ّ
أن البينع
عبارة عن اجإجياب والقبو  ،فاخيار بأن البيع هو إجياب املوجب فقط ،وعليه يرتتنب
الثرّ .
فإن املوجب ،ينام يقو ( :بعيك هذا الكياب بدرهم) منثالً ،فلنه تصننرفان ع
املا  :ترصف ع ماله وترصف ع ما الطرف اآلخر ،وتصنرفان ع النفس :تصننرف
ع نفسه بانقطاع الكياب عن نفسه وترصف ع نفس اآلخر بانقطاع الدرهم عنه ،فمن
،يث إنّه ييرصف ع ماله ونفسه فله الوالية ،وأ ّما تصنرفه ع نفس الغنل ومالنه فهنو
ترصف بال والية.
فهو بإجيابه فعل ُأمور ًا ميعدةةّ ،إال أنّنه ع بعضنها يكنون لنه الوالينة عليهنا وع
البعض اآلخر ال والية له عليها ،فإن ن ّفذ الطنرف اآلخنر منا فعلنه هنو يكنون البينع
ايا ًا ّ
وإال فاملعاملة باطلة ،فالبيع هو اجإجياب فقطّ ،إال أنّه مشنروط بينفيذ الطرف
ّ
فالشك ع الصاة ،ال ع الوجوة.
املقابل ،وعليه
والسيد اليزةي قد اخيار قو بعض معارصي الشيخ ،وكذا مجاعة من امليأخرين،
قوينا ما اخيار الشيخ ع املكاسب.
ونان قد ّ
والوجه فيهّ :
أن البيع عىل ما قيل هو متليك عني بعوض ،فإذا قنا ( :بعينك هنذا
الكياب بدرهم) مثالً ،مرجعه إىل متليك الطرف املقابل الكياب ع قبا ةرهم ،وعندما

القواعد الفقهية 243 ................................................
نالل ذلك نرس ّ
أن هذا ترصف ع كيابه بيمليكه للطرف املقابل ،وله الوالية عىل ذلك
أمر ليس له الوالية
وله ترصف آخر ع نفس الطرف املقابل بيمليك الكياب له ،وهذا ٌ
عليه ،بل للطرف اآلخر اخليار ع أنّه يم ّلك أو ال يملك.
وبام أنّه قا (بدرهم) فهذا ترصف منه ع نفسه ع متلك الندرهم ،وةاخنل حتنت
والييه ،ولكن بام ّ
أن املا هو ما الغل ،وال حيل ما امرء مسلم ّإال عن طيب نفسه
فليس له الوالية.
فهو ،ينام ينش البيع ويقنو ( :بعينك هنذا الكيناب بندرهم) يكنون تامن ًا منن
نا،ييني ،وفيه قصور من نا،ييني ،ولذا ال بدّ من اجإنفاذ من الطرف املقابل والقبو .
وعليه فلو كان املنش ولي ًا من الطرفني م حيي إىل قبو  ،والسنيد الينزةي النذي
يقو بذلك قد رصح ع العروة ع أولياء العقد أنّه إن أراة املوىل نكاح أمة لعبند فنال
حيياج إىل القبو .
وذكر هناك أنّه ال يبعد القو به ع مطل العقوة ،فيام إذا كان ولي ًا منن الطنرفني،
ومن هنا يعلم ّ
أن القبو ليس جزء ًا ،بل قد ال يكون رشط ًا للصاة ع بعض املنوارة،
بل القبو رشط ع الصاة فيام إذا م يكن املنش ولي ًا من الطرفني.
ّ
بأن القبو ركن؟
وعليه فكيف يمكن القو
وما قيل من ّ
أن امليباةر من العقد هو اجإجياب والقبو فهو ليس من ،اق اللفظ،
بل من جهة مال،ىة الفرة العاةي وعدم الياليل.
ومل

الكالم :أ ّن البيع عبارة عن اجإجياب ،وقد يكون القبو رشط ًا للصناة

وقد ال يكون ،فال مانع من إجراء أ الة الصاة جإثبات الرشط.
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الوجه الثاين :ما ذكر مجاعة ومنهم الشنيخ وهنوّ :
أن ناة كنل يشء باسنبه،
و اة اجإجياب هي أن يكون اجإجياب واجد ًا لشنرائط نفسه ،من املاضوية والعربية ن
بنا ًء عىل اعيباراا ن ومن املمكن أن يكنون اجإنسنان قاطعن ًا بصناة اجإجينابّ ،إال ّ
أن
اة اجإجياب ال تيوقف عىل اة القبو ؛ إذ اة اجإجيناب ناة تأهلينة ،ومنن
يريد إجراء أ الة الصاة ال بدّ وأن يفرق بني الصاة الفعلية والصاة اليأهلينة؛ ّ
لن
بعض الُمور قد تيصف بالصاة الفعلية ،مثل العقد املركب منن اجإجيناب والقبنو ،
وبعض المور تيصف بالصاة اليأهلية  ،بمعن ّأّنا بايث لنو انضنم إليهنا القبنو
لكانت اياة.
والصاة اليي ييصف هبا اجإجياب هي الصاة اليأهلية ،واليي هني غنل ميوقفنة
عىل القبو .
نعم ،لو انضم إىل اجإجياب القبو لثر أ ّثر  ،وع املقام اة اجإجياب مقطوع هبا،
ال أن تكون مشكوكة ،وأ ّما الصاة الفعلية فهي غل الئقة لن ييصف هبا اجإجياب؛ إذ
الصاة الفعلية إنّام هي ع ورة حتق القبو أيض ًا ،وغاية ما يثبنت بأ نالة الصناة
هي الصاة اليأهلية ع ورة الشك ع الصاة ،وهذا ليس بأعىل وأرفنع منن نورة
العلم ،ففيام إذا كان عامل ًا بصاة اجإجيناب ال يمكننه إثبنات القبنو  ،فكينف بأ نالة
الصاة.
واجلواب عن ذلك :أنّه ال بدّ من حتليل الصاة الفعلية واليأهلية ع قبا الفساة،
فنقو ّ :
إن رشائط العمل قد تكون من قبيل الشنرط املقدم ،مثل الوضنوء بالنسنبة إىل
الصالة ،بنا ًء عىل ّ
أن الرشط هو الغسليان واملسايان ،فإذا ىل وكانت الته مسبوقة
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بالوضوء ،فمن هذ النا،ية تكون نالته ذات ناة فعلينة ،وإن م تكنن مسنبوقة
بالوضوء تكون فاسدة.
وقد تكون من قبيل الرشط املقارن ،مثل الطهارة بالنسبة إىل الصالة ،بنا ًء عنىل أن
يكون رشط الصالة هو الطهارة احلا لة من الغسليني واملسايني ،فهنا إ ّما أن تكنون
له طهارة وإ ّما أن ال تكون له طهارة ،فإن كنان ذا طهنارة ،فصنالته ميصنفة بالصناة
الفعلية من هذ النا،يةّ ،
وإال فال.
وقد تكون من قبيل الرشط امليأخر.
والصاة الفعلية ةون اليأهلية ترتبطة بالشنرط املقندم واملقنارن ،وأ ّمنا الشننرط
امليأخر فييصف بالصاة اليأهلية ،فإذا انض ّم إىل العمل الرشط امليأخر ييصف بالصاة
الفعليةّ ،
وإال فال ييصف هبا ،بل ييصف بالصاة اليأهلية قبل حتق ما هنو منن قبينل
الشنرط امليأخر ،فقبل وعاء حتق الشنرط يعنرب عنهنا بالصناة اليأهلينة ،وهنذا هنو
،قيقة الصاة اليأهلية.
بأن اجإجياب ذو اة تأهلية ،فمعنا ّ
ّ
أن نفوذ ميوقف عىل
وع املقام ،ينام نقو
رشط ميأخر ،فيرتتب الثر إن حتق الرشط امليأخر ع وعائهّ ،
وإال فال.
فىهر ّ
أن الصاة اليأهلية مرتبطة بنوع وا،د منن الشننروط ،والصناة الفعلينة
مرتبطة بنوعني من الرشوط.
وأ الة الصاة تثبت الرشط بال فرق بني أن يكون الشنرط منن قبينل الشننرط
امليقدم أو املقارن أو امليأخر.
ّ
والشك ع الرشط امليأخر كالشك ع الرشط امليقدم واملقارن ،فكام جتنري أ نالة
الصاة بالنسبة إليهام جتري بالنسبة إىل الرشط امليأخر.
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ّ
بان أ الة الصاة إنّام جتري بالنسنبة إىل الشننرط امليقندم واملقنارن ةون
والقو
امليأخر بال وجه ،فإنّه يمكن إجراء أ الة الصاة ،ينام يرس ش ص ًا مشغوالً بالصالة
عىل امليت ،واحلا ّ
أن الجزاء من قبيل الشنرط امليأخر بالنسبة إىل الجزاء السابقة.
الوجه الثالث :بنا ًء عىل ما ذهب إليه املاق النائيني والسيد اخلنوئي منن لنزوم
إ،راز أهلية العاقد ع الرتبة السابقة عىل العقد ،وأنه ال يمكن إ،راز الهلية بواسنطة
أ الة الصاة ،فيمكن القو بأنّه كيف يمكن إجراء أ الة الصاة فيام إذا كان الشك
ع ّ
ّ
الشك ع أهلييه ال تقولون بنإجراء
أن القابل هل أعمل سلطيه أو ال ،مع أنّكم عند
أ الة الصاة ،وإن كانت أهلييه جإعام السلطة معينربة ع موضنوع أ نالة الصناة
بايث ال يمكن إ،رازها بأ الة الصاة ،فبطري أوىل ال يمكن إثبات إعام السلطة،
وذلك من أجل ّ
أن أهلييه مقدمة جإعام السلطة.
وبعبارة ُأخرس :إن م يكن الشك ع إعام السلطة مانع ًا من إجراء أ الة الصاة،
فال ناياج إىل إثبات أهلييه.
وهذا الوجه ايح ،ويمكن القو بالولويةّ ،إال ّ
أن أ ل الكالم غل ايح،
وقد تقدم الكالم فيه ع الباث الساب .
الوجه الرابعّ :
أن اجإجياب معل عىل القبو  ،بمعن أنّه يلينزم بنام أنشنأ إذا قبنل
الطرف املقابل.
وعليه فلإلجياب مر،ليان :مر،لة اجإجياب اجإنشائي ومر،لة اجإجيناب الفعنيل،
أن وجوة اجإنشائي وإن حتق بقوله( :بعيك هنذا الكيناب بندرهم)ّ ،إال ّ
وبلااظ ّ
أن
املنشأ معل وميوقف عىل قبو الطرف اآلخر ،فإن حتق القبو كان اجإجيناب فعلين ًا،
ّ
وإال فال يكون اجإجياب فعلي ًا ،فاملنشأ من قبيل اليدبل ومن قبيل الو يةّ ،
فنإن احلرينة
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إنّام تصل فعلية فيام إذا حتق موت املوىل ،واحلرية قبل املنوت ،رينة إنشنائية ،كنذلك
،ينام يقو (بعيك هذا الكياب بدرهم) يكون اليملينك متليكن ًا إنشنائي ًا ،وإنّنام يصنل
اليمليك فعلي ًا فيام إذا حتق القبو من الطرف املقابل ،وبام ّ
أن اآلثار مرتتبة عىل ما هنو
باحلمل الشائع فيكون متليك عني بعنوض ،ال منا هنو باحلمنل الول ،يعنني بعننوان
املفهوم اجإنشائي ،فلذا ال يمكن إثبات متليك عني بعوض بوجوة الفعيلّ ،
لن ما فعله
هو اجإنشاء املعل  ،وهذا ال يرتتب عليه الثر ،وما يرتتب عليه الثر هو إنشاء املعلن
مع وجوة املعل عليه ،أي الوجوة الفعيل ملفاة اجإنشاء ،وهو متليك عني بعوض ،وهذا
غل قابل جإثباته بأ الة الصاة ،وهذا الوجه هو امل يار لعدم جريان أ نالة الصناة
فيام إذا كان عامل ًا باجإجياب وشاك ًا ع حتق القبو .
الفرع الثاين :ما إذا حتق العقد بني الفضول وال يل ،وشككنا ع إجازة املالنك
فهل جتري أ الة الصاة أو ال؟
ذكروا ّ
أن أ الة الصاة غل جارية هنا أيض ًا ،وال بدّ من مال،ىة الوجو الربعة
السابقةّ ،
وأن أي ًا منها جتري هنا وأي ًا منها ال جتري.
أ ّما الوجه الو فهو غل جار ع هذ املسألة؛ ّ
لن البيع عىل فنرض كوننه مركبن ًا
من اجإجياب والقبو  ،فهذا حمق ع هذ املسألة؛ إذ املفروض ّ
أن اجإجياب والقبو قد
حتق بني الفضول وال يل.
وأ ّما الوجه الثاين ن عىل فرض متامييه ن فهو جار هننا ،وهنو ّ
أن الصناة اليأهلينة
للبيع الفضول مقطوع هبا ،وال يمكن إ،راز الصاة الفعلينة وإجنازة املالنك بأ نالة
الصاة اليي يكون البيع الفضول قاب ً
ال لالتصاف هبا ،وهي أ الة الصاة اليأهلية.
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واجلواب عن هذا الوجه هنو اجلنواب ،فنإ ّن الصناة اليأهلينة معناهنا ّ
أن البينع
مرشوط برشط ميأخر ،وال يفرق بني الشنروط ن أي سوا ٌء كان من الشنروط امليقدمة
أم املقارنة أم امليأخرة ن فيمكن إثباهتا بأ الة الصاة.
وأ ّما الوجه الثالث فهو أيض ًا جار ع املقام؛ وذلك ّ
لن من له إعام السنلطة هنو
املالك ،ال جمري الصيغة ،فإن قلنا ع الرتبة السابقة باعيبنار سنلطيه وإ،رازهنا فطبعن ًا
إعام سلطيه بطري أوىل ال بدّ وأن حيرز ،وال يمكن إ،رازها بأ الة الصاة.
وأ ّما الوجه الرابع فهو أيض ًا جار ع املقام ،وذلك ّ
لن الفضنول وال نيل ،نني
ييعامالن فإن ال يل ال ييعامل مطلق ًا معه ،أي سوا ٌء أجناز املالنك أم ال ،بنل ،يننام
يقو (قبلت) فمعنا أنّه إن قبل املالك وأجاز ُ
أقبل ،فهذا البيع قبل إجازة املالك ليس
ببيع باحلمل الشائع ،بل بيع باحلمل الول ،أي اجإنشائي.
فىهر ّ
أن هذا الفرع أيض ًا ال جتري فيه أ الة الصاة جإثبات الصاة الفعلية.
الفرع الثالث :أنّه لو شك ع اليقابض واجإقباض ع بيع الصنرف والسنلم فهنل
يمكن إثبات اليقابض أو اجإقباض بإجراء أ نالة الصناة ع البينع؟ ومنن الواضنح
اعيبار اليقابض ع بيع الرصف ،واعيبار اجإقباض ع السلم ،أي إعطاء الثمن مقدم ًا.
ومقيىض القاعدة جرينان أ نالة الصناة ع هنذا الفنرع؛ وذلنك ّ
لن اليقنابض
واجإقباض من الشنروط الشنرعية ،ونشك ع ّ
أن هذا البيع هل كان واجد ًا للشننروط
الرشعية أو ال؟ فيقا بأنّه جتري أ الة الصاة.
ّإال أنّه ذهنب مجنع كثنل إىل عندم جرياّننا؛ وذلنك لنّنه وإن م يكنن اليقنابض
واجإقباض معيرب ًا ع عنوان البيع ،لكنهام معيربان ع موضوع النقل واالنيقا .
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وقد ذكر السيد اخلوئي ن عىل ما ع مباين االسينباط ن( :وهكذا الكنالم ع بقينة
()1

املوارةّ ،
فإن جرينان أ نالة الصناة ع عقند الصننرف والسنلم ال يصناح احلكنم
شنك ع حتقن القنبض واجإقبناض ع اخلنارج؛ ّ
باصو النقل واالنيقا فيام إذا ّ
لن
النقل واالنيقا ع بيع الرصف والسلم ليسا من آثار جمرة العقد ،وإنّنام هنو منن آثنار
املجموع املركب من العقد والقبض واجإقباض ،وال يرتتب عىل أ الة الصاة اجلارية
لّنام غنل معينربين ع ناة العقند ع الصننرف
ع العقد حتق القبض واجإقباض؛ ّ
والسلم ،وإنام اا معيربان ع ،صو النقل واالنيقا  ،فإ ّن معن

اة العقند عبنارة

انضنم إلينه القنبض واجإقبناض لكنان منؤثر ًا ع ،صنو النقنل
عن كونه بايث لو
ّ
واالنيقا ).
إن ما ذكر السيد (،فىه اا) غل واضح؛ إذ ّ
ونان نقو ّ :
إن ما ينشئه امليعاقدان
له ،دوة ،والقبض واجإقباض غل ةخيل ع ،دوة منشئهام بام ّأّنام من العقالء ،غاينة
المر ّ
أن القوانني العرفية أو املدنية أو الشنرعية تشرتط ع العمل وع العقنوة رشائنط
بايث لو كان العمل واجد ًا ليلك الشنرائط يكون الثنر املرغنوب مرتتبن ًا ،وإن كنان
فاقد ًا هلا م يرتتب عليه الثر املرغوب وكان فاسد ًا ،والشنروط اليي يفرضها القنانون
قد تكون من الشنروط امليقدمة وقند تكنون منن الرشنوط املقارننة وقند تكنون منن
الرشوط امليأخرة.
وعليه فباسب قانون اجإسالم يعيرب ع بيع الصننرف اليقنابض ،ويرتتنب علينه
الثر فيام إذا كان ع املجلس تقابض ،وهذا الشننرط كسنائر الشننرائط ،فكنام جتنري

( )1مباين االسينباط .377-376 :4
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أ الة الصاة بالنسبة إىل املاضوية والعربية واملواالة بنني اجإجيناب والقبنو وأمثنا
ذلك ،فام املانع من جريان أ الة الصاة بالنسبة إىل اليقابض؟
ّ
بأن موضوع النقل واالنيقا مركب ونشك ع حتقن املركنب،
وال يمكن القو
ّ
وإال فال يمكن إ،راز أي رشط من الرشوط بواسطة أ الة الصاة.
وبعبارة ُأخرس :اليقنابض واجإقبناض كسنائر الشننرائط الشننرعية ،والشننرط
ّ
بنأن أ نالة الصناة ال
الرشعي معنا أنّه لوال هذا لكان فاسد ًا عند الرشع ،فإن قنا
حترز الرشائط الرشعية ،فهذا خلف ،وإن قا بإ،رازها للرشائط الشننرعية ،فنام هنو
الفرق بني هذا الرشط وسائر الرشائط الرشعية؟
شك ع ّ
الفرع الرابع :أنّه إذا ّ
أن بيع الراهن للعني املرهوننة هنل كنان مقرونن ًا أو
مسبوق ًا بإذن املرهتن أو ال؟
فقد ذكروا عدم جريان أ الة الصاة ،و ُعدّ هذا الفرع من فروع املقام.
وال بدّ أن نبني جهات ثالثة لبيان ةخو هذا الفرع وعدم ةخوله ع املقام:
اجلهة األُوىلّ :أّنم اخيلفوا ع جواز بيع الرهن ،فقد ذهنب املشنهور منن العامنة
واخلا ة إىل ّ
أن تعل  ،الرهانة بالعني و لورة العني مرهونة يمنع عن بيعهنا منن
قبل املالك ،ولذا عد الشيخ من شؤون امللك غل الطل .
وع قبا هذا املسلك ما ذهب إليه بعض العامة كام يىهر من ابن رشند ،وبعنض
اخلا ة كاملاق اجإيرواين وبعض الكابر ع فياويه وباث فقهه وهو ّ
أن  ّ ،الرهاننة
ال يكون مانع ًا من البيع ،ومثله مثل  ،اجلناية ،فكام يمكن بيع العبند اجلناين كنذلك
يمكن بيع الرهن ،وتنيقل العني إىل املشرتي بال توقف عىل إذن املرهتن ،وقد أجابوا عام
اسيد به لعدم جواز بيع الرهن.

القواعد الفقهية 251 ................................................
وهناك باث آخر ،وهو ّ
أن إجازة املرهتن بعد البيع كاجإجنازة السنابقة منؤثرة ع
اة البيع أو ال؟
ذهب املشنهور إىل ّ
أن اجإجنازة الال،قنة كاجإجنازة السنابقة ،وع قبناهلم ذهنب
ا،ب املقابيس إىل عدم تأثل اجإذن الال. ،
وعليه فهذا الفرع إنّام يكون ةاخ ً
ال ع املقام عىل مسلك املشهور ع كال الباثنني،
أي فيام إذا قلنا بعدم جواز بيع الرهن ومنا إذا قلننا ّ
بنأن اجإجنازة الال،قنة كاجإجنازة
السابقة؛ لنّه إذا قلنا بجواز بيع الرهن ،فالبيع ايح ،سوا ٌء أذن أم م يأذن ،وما ذكر
بعض الكابر ع باث ُأ وله لعله ذكر عىل مسنلك املشنهور ،وإال فهنو خنالف ملنا
ذهب إليه ع باث فقهه وفياويه.
وكذا إذا قلنا بمسلك ا،ب املقابيس يكون هذا الفرع خارج ًا عن حمل الباث؛
إذ الباث ع ةوران المر بني الصاة اليأهلية والفعلية ،وعىل مسلكه ليس هنا ناة
تأهلية ،بل المر ةائر بني الصاة والفساة؛ إذ املفروض ّ
أن اجإذن الال ،غل مؤثر ع
اة البيع.
فهذا الفرع إنّام يكون ةاخ ً
ال ع املقام عىل مسلك املشهور ع كال الباثني.
اجلهة الثانية :ع ّ
أن عدم جريان أ الة الصناة ع املقنام يمكنن أن يعلنل بأ،ند
الوجهني:
الوجه األول :ما يقييض عدم جريان أ الة الصاة عنىل مسنلك املشنهور وعنىل
مسلك ا،ب املقابيس ،وهو مبني عىل ما سلكه املاق النائيني والسنيد اخلنوئي ع
الباث الساب من ّ
أن أ الة الصاة ع ةوران المر بني الصاة والفساة إنّام جتري ع
الشك ع الفعل فقط ةون الشك ع أهلية الفاعل أو أهلية املورة.
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وبعبارة ُأخرس :ال بدّ من إ،راز أهلية الفاعل واملورة ،ي يمكن إجنراء أ نالة
الصاة ،وقد تقدم منا اجلواب عن ذلك ّ
وأن هذا ليس بصايح عندنا.
ّإال أنّه بنا ًء عىل ما ذكرا يمكن القو هنا بعدم جريان أ الة الصاة؛ إذ الشك ع
أهلية املورة بيعبل وع أهلية الفاعل بيعبل آخر بنا ًء عىل مسلك املشنهور منن ّ
أن ،ن
الرهانة مانع من انيقا املا إىل الغل ،فالشك ع قابلية املا لالنيقا .
وعرب ع فوائد الُ و من جهة الشك ع أهلية الفاعل ،وهذا اليعبل بلاناظ ّ
أن
املرهتن لو أذن فللراهن  ،البيعّ ،
وإال فليس له ذلك .
أن أ،د اليعبلين بلااظ الرهن ّ
واملقصوة ّ
وأن  ،الرهانة مانع من البيع وعلينه
فاملورة غل قابل للنقل .وثانيهام بلااظ الراهن ،وأنّه املمنوع من اليرصنف منن جهنة
اجإمجاع ومن جهة النبوي :الراهن واملرهتن ممنوعان من اليصننرف وعلينه فالفاعنل
ممنوع من اليرصف.
وهذا الوجه ايح عىل ما سلكا  ،إال أنّه غنل نايح عنندنا؛ لعندم إليزامننا
بمسلكهام.
الوجه الثاين :ما يقييض عدم جريان أ الة الصاة عىل مسلك املشهور فقط ،وال
جيري عىل مسلك ا،ب املقابيس ،وهو ّ
أن أ الة الصاة إنّام جتري ع ةوران المنر
بني الصاة والفساة ،وهذا هو القدر املسلم عند العقالء.
وأ ّما إذا كان ايا ًا عىل كل ،نا ّ ،إال أنّنه يندور المنر بنني الصناة الفعلينة
والصاة اليأهلية ،فأ الة الصاة غل جارية جإثبات إ،دس الصايني وهني الصناة
الفعلية.
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وقد تقدم اجلواب عن ذلك ،ني تعرضنا هلذا الوجه ع الفرع الو  ،وقلنا بأنّه ال
فرق بني الصاة اليأهلية والصاة الفعلية ّإال بلااظ الشنروط ،فإن كان الشنرط منن
قبيل الرشط امليقدم أو املقارن يعرب عنه بالصاة الفعلية ،وإن كنان الرشنط منن قبينل
الرشط امليأخر فيعرب بالصاة اليأهلية.
يفرق العقالء بني الشنرط امليقدم واملقارن وامليأخر ،أي ّأّنم ،ني يبنون عىل
وال ّ
الصاة جيرون أ الة الصاة ع مجيع أنواع الرشوط.
وعىل كل ،ا  ،فهذان الوجهان غل كافيني لعدم جريان أ الة الصاة ع املقنام
من وجهة نىرنا.
اجلهة الثالثة :أنّه إذا بنينا عىل عدم جريان أ الة الصناة ع املقنام ،فنإن كنان ع
املقام أ ل موضوعي يثبت الصاة أو الفساة فهو امليبع ،كام إذا كان هنا اسيصنااب
لعدم اجإذن فيام إذا م يأذن له سابق ًا ونشك ع اجإذن ،فيجري اسيصنااب عندم اجإذن
ّ
ويشك ع أنّه هل رجع عن إذننه
إىل زمان وقوع البيع ،أو إذا كان مسبوق ًا بإذن املرهتن
أو ال فيسيصاب بقاء اجإذن.
وأ ّما إذا حتق اجإذن والرجوع ،وشككنا ع ّ
أن البينع هنل كنان قبنل الرجنوع أو
بعد  ،فهنا اخيلفت كلامت العالم ،والسيد اخلوئي (أيد اا) ذكر ع باث أ وله ّ
أن
ال ل الذي يقييض اة البينع وال نل النذي يقيضنني فسناة البينع ييعارضنان
وييساقطان؛ ّ
لن اسيصااب اجإذن إىل زمن البيع يقيضني الصناة؛ وذلنك جإ،نراز
جزء منه بالوجدان وجز ٌء بال ل ،وع قباله أ ل آخر وهو اسيصااب عندم البينع
إىل زمن الرجوع ،وهذا يقييض بطالن البيع.
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وقد أشل ع تقريراته بأنّه (،فىه اا) قند عند عنن ذلنك ع بانث الفقنه وع
مباث خيار العيب ،وقد ذكر هناك ّ
أن اسيصااب اجإذن إىل زمنن البينع جينري ةون
اسيصااب عدم البيع إىل زمن الرجوع أو ع زمن اجإذن.
وله تقريبات ً ،
ال ونقض ًاّ ،إال أننا نواف ما ذكر ع الُ و  ،ال ما ذكر ع الفقه،
وتفصيل ذلك قد تقدم ع أ الة تأخر احلاةيف.
ونييجة ذلك هي أنه إذا قلنا بعدم جريان أ الة الصاة ،ففيام كان البينع مسنبوق ًا
باجإذن والرجوع حيكم بالفساة من جهة تعارض ال لني وتساقطهام.
هذا متام الكالم ع الفرع الرابع ،وبه ينيهي الكالم ع الباث الساةس.
البحث السابع :يف جريان أصالة الصحة وعدمه عند الشك يف مقوم العمل
إ ّن أ الة الصاة إنّام جتري فيام إذا علنم بياقن العمنل ع اخلنارج وشنككنا ع
اتصافه بالصاة أو الفساة ،وأ ّما إذا شك ع أ ل حتق العمل فال.
ولو شك ع تعنون العمل بعنوان يكون هذا العنوان مأمور ًا به أو ما يرتتب علينه
الثر ،فهل جتري أ الة الصاة أيض ًا ،أو ال؟
وبعبارة ُأخرس :لو شك ع مقومات العمل ن اليني هني عنىل قسنمني جنوار،ي
وجواناي ،كام إذا قلنا ّ
بأن البيع مركنب منن اجإجيناب والقبنو  ،وشنككنا ع حتقن
قصدَ الصالتية أو ال نن
القبو  ،فهنا الشك ع مقوم عنوان البيع .أو شككنا ع أنّه هل َ
فهل جتري أ الة الصاة ،ويثبت العنوان أو ال؟
ذهب املشهور إىل عدم جريان أ الة الصناة ع املقنام ،وللماقن ال نفهاين
كالم أراة به إجراء أ الة الصاة ،وال نيعرض له ،وربام ييضح ضنعفه ع ضنمن منا
يأ ي.
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وبام ّ
أن الكثر م جير أ الة الصاة فقد ذكرت وجوه ًا جإ،راز قصد العنوان:
الوجه األول :أ ّن ورة العمل باسب بناء العقالء أمارة عىل قصد العنوان.
وقد أشار الشيخ إىل ذلك ع فرائد  ،إال أنّه أنكر  ،قا ( :ولنذا لنو شنوهد منن
()1

يأ ي بصورة عمل من نالة أو طهنارة أو نسنك ،ن  ،وم يعلنم قصند حتقن هنذ
العباةات ،م حيمل عىل ذلك).
وذكر املاق اهلمداين ع تعليقيه عىل الفرائد ( :عنوان هذ العام عرفن ًا حينرز
()2

بصورهتا ،و لذا ال ييو ّقف أ،د ع الخبار عن ّ
ييوضأ أو ّ
يصيل أو يزور احلسني
أن زيد ًا ّ
السالم أو ناو ذلك ،إذا رآ ميل ّبس ًا بصورة هنذ العنام  ،و ال يعينن بنا،يام
عليه ّ
اليعوة أو اليعليم و ناو ).
جمرة ورة قصد هبا ّ
كوّنا ّ
وللماق العراقي كالم قريب منه ع ّناية الفكار.
والىاهر ّ
أن ما ذهب إليه الشيخ هو الصايح ،وما ذكر املاق اهلمداين من (أنّه
ال ييوقف) اىل آخر من جهة ّ
أن اال،يامالت الُخنر غالبن ًا ضنعيفة ،وأ ّمنا إذا م تكنن
اال،يامالت الُخر ضعيفة ،فييوقفون ع اجإخبار.
هذا هو الوجه الو من الوجو جإ،راز العنوان بعد ما م يمكن إ،راز العننوان
بأ الة الصاة.
الوجه الثاين :جإ،راز العنوان ع خصوص القوا بأن يقا إنّنه إذا حتقن عقند،
وشككنا ع قصد اجإراةة اليفهيمية أو اجإراةة اجلدية ،ففي خصنوص منوارة العقنوة
واجإيقاعات حيمل عىل اجإراةة اليفهيمية واجلدية.

( )1فرائد ال و .367 :3
( )2الفوائد الرضوية عىل الفرائد املرتضوية.476 :
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وقد ذكرنا ع أوائل مباث أ الة الصاة ّ
أن هنذ املنوارة خارجنة عنن أ نالة
الصاة؛ وذلك لنّه إذا شك ع اجإراةة االسيعاملية ،فإنه يبن عليها منن بناب امليثناق
فإن ّ
العقالئيّ ،
كل من ييكلم بلغة فإنّه مليزم باسب امليثاق العقالئي باجلري عىل وف
ميزان تلك اللغة ،فمن تكلم بلغنة جإبنراز مقا ند خا نة و،صنل شنك ع اجإراةة
اجلدية ،فمقيضن ال ل العقالئي أنّه مأخوذ بىاهر كالمه.
الوجه الثالث :جإ،راز قصد العنوان ع خصوص إخبار الوكيل بأن يقنا إخبنار
الوكيل ،جة مطلق ًا من جهة ّ
أن كل ما ال يعلم ّإال من قبل نفسه فيكون قوله مصندَّ ق ًا،
كام ع املرأة ،فإنّه يقبل قوهلا بالنسبة إىل احليض والطهر واحلمل.
وهذا الوجه ال يمكن االليزام به؛ إذ ليس لنا كربس كلية تد عليه ،نعم ،ع املرأة
ورةت روايات.
الوجه الرابع :جإ،راز قصد العنوان هو إخبار الوكينل والنائنب منن ،ينث إنّنه
ونائب .والكالم ع قبو قوله وعدم قبوله.
مؤمتن ووكيل
ٌ
وليارير حمل النزاع ال بد وأن نذكر املوارة اليي هي خارجة عن حمل الكالم:
املورد األول :فيام إذا ،صل الوثوق واالطمئنان من قو الوكيل أو النائب ،فإنّنه
الىنن ،والىناهر ّ
ال إشكا ع ّ
أن هنذا
أن االطمئنان ،جة عىل ما ذكرننا ع مبانث
ّ
املورة خارج عن حمل كالمهم.
املورد الثاين :مورة الي ا م والنزاع بني النائب واملنوب عنه أو الوكيل واملوكل،
فإنّه ال ريب ع أنّه يسمع قو النائب والوكيل إذا ا ّةع أنّه أت بالفعل بقصد النيابة أو
عمل وكال ًة عنه ،وذلك من جهة الروايات الدالة عىل أنّه مؤمتن ،ولذا لو تلف املا ع
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يد الوكيل واخيلفا ع أنّه هل كان ذلك بسبب اليعدي أو اليفنريط أو ال؟ يقبنل قنو
الوكيل ،ومقيىض اجإئيامن قبو قوله عند الينازع.
فمورة الكالم ليس ورة الي ا م ،بل هو ترتيب اآلثار للموكل واملنوب عننه
بمجرة إخبار النائب والوكيل ،أي ّ
أن قوله هل يكون ،جة للموكل أو املنوب عنه أو
ال؟
املورد الثالث :ما إذا كان الوكيل أو النائب ميه ًام بأن كانت قرينة عىل اخلنالف أو
اطمئنان عىل اخلالف ،فهذا املورة أيض ًا خارج عن حمل الكالم .
فإذا ظهر حمل الباث نقو :
ّ
إن كلامت العالم ع املقام خيلفة:
القول األول :ذهب بعض إىل ،جية قو الوكيل والنائب مطلق ًا سوا ٌء كان عاةالً
أم م يكن ،وسوا ٌء كان ثقة أم م يكن ،وهذا ما يسيفاة من كالم السيد املرتضن والسيد
احلكيم ع املسيمسك .
()1

القول الثاين :أنّه يعيمد عىل قوله فيام إذا كان عاةالً ،وهذا ما يسيىهر منن عبنارة
السيد اليزةي ع العروة ،يث قا ( :يشرتط ع النائب أن يكنون عناةالً) ،وهنذا هنو
املنسوب إىل ا،ب املدارك .
القول الثالث :أنه يعيمد عىل قوله إذا كان ثقة سوا ٌء كان عاةالً أم م يكن ،وهذا ما
ذهب إليه السيد اخلوئي وغل .
أ ّما القو الو  :ف ّ
إن السيد احلكيم ع املسيمسك ع رشح قو املاتن (الرابنع:
()1

العدالة أو الوثوق بصاة عمله) قا ( :إن الىناهر منن سنلة امليشننرعة قبنو خنرب
( )1مسيمسك العروة الوثق .7 :11
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املسيناب عىل عمل ع أةاء عمله نىل إخبار ذي اليد عام ع يد ونىل قاعدة (من ملك
شيئ ًا ملك اجإقرار به) ،وال يعيرب ع مجيع ذلك العدالة ،بل ال يبعد عدم اعيبار الوثوق
بالصدق).
وقد نقل الشيخ عن السيد املرتىض ع مباث ،جية خرب الوا،د كالم ًا يسنيفاة
()2

منه ذلك ،فقد نقل ع الفرائد ( :وقد ،كي اعرتاض السيد (قدس رس ) عنىل نفسنه:
()3

بأنه ال خالف بني المة ع أن من وكل وكي ً
ال أو اسيناب ديق ًا ع ابيياع أمة أو عقند
عىل امرأة ع بلد أو ع بالة نائية ،فامل إليه اجلارية وزف إليه املرأة ،وأخرب أنه أزاح
العلة ع ثمن اجلارية ومهر املرأة ،وأنه اشرتس هنذ وعقند عنىل تلنك :أن لنه وطأهنا
واالنيفاع هبا ع كل ما يسوغ للاملك والزوج وهذ سبيله مع زوجيه وأميه إذا أخربتنه
بطهرها و،يضها ،ويرة الكياب عىل املرأة بطالق زوجهنا أو بموتنه فيينزوج  ،وعنىل
الرجل بموت امرأته فييزوج أخيها.
وكذا ال خالف بني المة ع أن للعام أن يفيي وللعامي أن يأخذ مننه ،منع عندم
علم أن ما أفي به من رشيعة اجإسالم وأنه مذهبه.
فأجاب بام ،ا له :أنه إن كان الغرض من هذا الرة عىل من أ،ا اليعبند ب نرب
الوا،د  ،فميوجه وال حمي

 .وإن كان الغرض اال،يجناج بنه عنىل وجنوب العمنل

بأخبار اآل،اة ع الياليل والياريم ،فهذ مقامات ثبت فيها اليعبد بأخبار اآل،اة من
طرق علمية من إمجاع وغل عىل أنااء خيلفة ،ع بعضها ال يقبل إال إخبار أربعة ،وع
( )1مسيمسك العروة الوثق .8-7 :11
( )2رسائل الرشيف املرتىض .41-37 :1
( )3فرائد ال و .345-344 :1
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بعضها ال يقبل إال عدالن ،وع بعضها يكفي قو العد الوا،د ،وع بعضنها يكفني
خرب الفاس والذمي ،كام ع الوكيل ومبياع المة والزوجة ع احليض والطهر).
ّ
بأن املوارة اليي ذكرها السيد  من املوارة اليي ال يسينيب اجإنسنان
وربام يقا
وال يوكل أ،د ًا ّإال ع ورة اجإئيامن والوثوق به ،وعلينه فمرجنع ذلنك إىل ،صنو
الوثوق واالطمئنان ،وهذا خارج عن حمل الكالم.
ويمكن اجلواب عنه بأنّه وإن كان ال يسينيب وال يوكل أ،دٌ أ،ند ًا ّإال ع نورة
الوثوق واالطمئنان بهّ ،إال ّ
أن هذا ال يسيلزم الوثوق واالطمئننان بقنا ًء .فنربام يكنون
اجإنسان واثق ًا بش

ثم حيصل االطمئنان بعدم وثاقيه أو يشك ع وثاقيه.
فيسينيبهَّ ،

وما ذكر السيد احلكيم والسيد املرتىض وجيهّ ،إال ّ
أن القطع به مشكل.
وأ ّما القو الثاين :وهو قبو قوله فيام إذا كان عاةالً ،فهذا إ ّمنا منن بناب ،جينة
خرب العاة ع املوضوعات وال،كنام ،وهنذا أ،ند مصناةيقه ،وعلينه فمرجعنه إىل
الكربس الكلية ،وهي ،جية خرب العاة ع املوضوعات.
وهذا خدوش من وجهة نىرنا ،وم يد ّ ةليل عىل ،جية خرب العاة مطلق ًا.
وإ ّما من باب ّ
أن القدر املييقن من السلة أن يكون امل نرب عناةالً ،فهنذا أيضن ًا ال
يمكن االليزام به ،لنّه كام ذكر السيد املرتضن يكفني خنرب الفاسن النذمي ،سنب
بأن السلة ُرةعت بآية النبأ غل ايح؛ ّ
ّ
لن آينة النبنأ ال يمكنن هلنا
السلة ،والقو
الرةع عن السلة.
وأ ّما القو الثالث :وهو قبو قوله فيام إذا كان ثق ًة ،وهذا من بناب ،جينة خنرب
الثقة ع ال،كام واملوضوعات ،ونان قد ذكرنا ع مباث ،جية خرب الوا،د أنّنه ال
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يمكن االليزام باجية خرب الثقة ع ال،كام فض ً
ال عن املوضوعات ،وقلننا هنناك إ ّن
احلجة هي اخلرب املوثوق به وفاق ًا للشيخ النصاري ومجاعة من القدماء.
هذا متام الكالم ع هذا الفرع ،وبه ينيهي الكالم ع الباث السابع.
البحث الثامن :يف جريان أصالة الصحة يف العمل الذي فيه حيثيتان
ال للغنل و،يثينة كوننه عمن ً
وهو أنّه لو كان عمل ذا ،يثييني، ،يثية كونه عمن ً
ال
للنفس ،فهل جتري فيه أ الة الصاة من ،يث إنّه عمل للنفس أو ال؟
وهذا الباث مما م ييطرق له العالم هبذا العنوان.
وكيفام كان ،من املعلوم ّ
أن أ الة الصاة إنّام جتري ع عمل الغل ،وأ ّما ع عمنل
النفس فال جتري ،بل جتري قاعدة الفراغ ،وهنذا كعمنل النائنب عنن احلني العناجز،
وعمل الوكيل وما يشبههام.
ّ
فإن عمل النائب عن احلي العاجز وكذا عمل الوكيل هو عمل من الغل و ناةر
منه باملبارشة ،ونفس هذا العمل عمل املسينيب واملوكل باليسبيب.
فمن ،يث إنّه عمل الغل جتري فيه أ الة الصناة ،وأ ّمنا منن ،ينث إنّنه عمنل
النفس فال جتري فيه أ الة الصاة ،بل جتري قاعدة الفراغ.
بأن الفرق بني أ الة الصناة وقاعندة الفنراغ هنو ّ
وال بدّ من اليذكل ّ
أن أ نالة
الصاة جتري قبل العمل و،ني العمل وبعد  ،وأ ّما قاعدة الفراغ فنال جتنري ّإال بعند
العمل.
شك املسينيب قبل العمل أو ،ني العمل ع ّ
وعليه فإذا ّ
أن عمل النائب هنل هنو
ايح أو ال؟ فال يمكنه إجراء قاعدة الفراغ ،مضاف ًا إىل أنّه يمكنن أن يقنا إ ّن أةلنة
قاعدة الفراغ ناظرة إىل العام اليني ينأ ي هبنا املكلنف مبنارشة ،وال تشنمل نورة
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االسينابة أو الوكالة ،وأنّه م حتصل غفل ٌة منه ،كام ع موثقة ابن بكل :هو ،ني ييوضنأ
أذكر منه ،ني يشك.
ولكن تقدم ّ
أن املوثقة ال تد ّ عىل اخيصاص القاعندة بصنورة املبنارشة ،ونانن
نيمسك بمعيربة حممد بن مسلم كل ما شككت فيه مما قد مىض فامضه كام هو ،وهي
بإطالقها تشمل هذ الصورة ،و ورة املبارشة.
وعىل كل ،ا فنان نذكر فروع ًا ثالثة ،وحتقي الكالم يكون ع ضنمن البانث
عن هذ الفروع.
الفرع األول :ما ذكر الشيخ ن بنا ًء عىل اليفسل الصايح لكالمه ن وهنو اسنينابة
احلي العاجز عن احل  ،فإذا علم املسينيب ّ
أن النائب قد ،ن  ،ويعلنم أنّنه قند قصند
النيابةّ ،إال أنّه يشك ع ناة عملنه ،فنذكر الشنيخ ّ
أن هنذا العمنل لنه جهينان منن
االنيساب:
انيساب إىل النائب ،وهبذا اللااظ يكون الفعل مبارشي ًا له ،ويرتتب عنىل نايه
آثار ،منها اسياقاقه الُجرة.
وانيساب إىل املنوب عنه ،وهبذا اللااظ يكون العمل عم ً
ال له ،ويعد فعل النائب
فعل املنوب عنه من باب الفعل باليسبيب واآللة ،فكأنّه هو الذي ،ن ّ ّ ،إال أنّنه ببندن
غل .
وأ الة الصاة ال جتري من هذ اجلهة؛ ّ
لن العمل عمل النفس.
وهذا الذي ذكر الشيخ  مما خالفه اجلميع بايث قا عنه املاق ال فهاين:
(رمو بقوس وا،د).
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وقبل الدخو ع الباث ال بدّ من معرفة مورة كالم الشيخ ،ي ناكم بصنايه
أو فساة  ،فنقو :
ّ
إن مورة كالم الشيخ كام ذكرنا هو فيام إذا قصد النائب النيابة ،وليس املنورة منن
موارة عدم إ،راز قصد النيابة ،وعدم إجرائه ل الة الصاة لنيس منن جهنة أنّنه ال
يمكن إ،راز القصد بأ الة الصاة ،بل من جهة أنّه عمل النفس.
ومن هنا يعلم ّ
أن ما ع املصباح وغل من محل كنالم الشنيخ عنىل املنورة النذي
الشك فيه بقصد النيابة ال ييالئم منع منا نفهمنه منن عبنارة الشنيخّ ،
ّ
وإال كنان
يكون
خارج ًا عن حمل كالمنا؛ إذ الكالم ع حتق العمل الذي هو ذو جهيني ،فمن جهة أنّنه
عمل الغل فيجري فيه أ الة الصاة ،ومن جهة أنّه عمل نفسه فال جتري.
كام ّ
أن محل كالم الشيخ عىل مطل موارة النيابة كام ع املصباح وغل أيضن ًا غنل
بأن ما يقوله إنام هو بالنسبة إىل النيابة عن احلي ،وذلك ّ
فإن الشيخ رصح ّ
ايحّ ،
لن
ول امليت أو و يه لو اسيناب ش ص ًا للا عن امليت م يكن عمله هنذا ذا جهينني،
ويمكن للول أو الويص إجراء أ الة الصاة ،وال يعد هذا عم ً
ال من امليت باليسنبيب
واآللة ،وال يمكن انيساب احل إليه وأنّه  َّ ،ولو جماز ًا.
فمورة كالم الشيخ هو خصوص االسينابة عن احلني العناجز ال مطلن النيابنة،
وفيام إذا كان قصد النيابة حمرز ًا.
فإذا متكنا من إثبات ما فهمنا من العبارة ترتفع بعض االسيغرابات ،فإنّه قد ذكر
الشيخ ع الفرائد ( :ويمكن أن يقا ن فيام إذا كان الفعل الصاةر عن املسلم عىل وجه
()1

( )1فرائد ال و .369-368 :3

القواعد الفقهية 263 ................................................
النيابة عن الغل املكلف بالعمل أوالً وبالذات ،كالعاجز عن احل ن :إن لفعل النائنب
عنوانني:
أ،داا :من ،يث إنه فعل من أفعا النائب ،ولذا جينب علينه مراعناة الجنزاء
والرشوط املعيربة ع املبارش ،وهبذا االعيبار يرتتنب علينه مجينع آثنار ندور الفعنل
الصايح منه ،مثل :اسياقاق الجرة ،وجواز اسيئجار ثاني ًا بناء عنىل اشنرتاط فنراغ
ذمة الجل ع اة اسيئجار ثاني ًا.
والثاين :من ،يث إنه فعل للمنوب عنه، ،يث إنه بمنزلنة الفاعنل باليسنبيب أو
اآللة ،وكأ ّن الفعل بعد قصد النيابة والبدلية قائم باملنوب عنه ،وهبذا االعيبنار يراعن
فيه القرص واجإمتام ع الصالة واليميع والقران ع احل  ،والرتتيب ع الفوائت.
والصاة من احليثية الوىل ال تثبت الصاة من هذ احليثية الثانية ،بل ال بند منن
إ،راز دور الفعل الصايح عنه عىل وجه اليسبيب.
وبعبارة أخرس :إن كان فعل الغل يسقط اليكليف عنه ،من ،يث إنه فعل الغنل،
كفت أ الة الصاة ع السقوط ،كام ع الصالة عىل امليت.
وإن كان إنام يسقط اليكليف عنه من ،يث اعيبار كونه فع ً
ال لنه ولنو عنىل وجنه
اليسبيب ن كام إذا كلف بياصيل فعل بنفسنه أو ببندن غنل  ،كنام ع اسنينابة العناجز
للا ن م تنفع أ الة الصاة ع سقوطه ،بل جينب اليفكينك بنني أثنري الفعنل منن
احليثييني ،فياكم باسياقاق النائب الجرة ،وعدم براءة ذمة املنوب عنه من الفعنل.
وكام ع اسيئجار الول للعمل عن امليت .
لكن يبق اجإشكا ع اسيئجار الول للعمل عنن املينت؛ إذ ال يعينرب فينه قصند
النيابة عن الول .وبراءة ذمة امليت من آثار اة فعل الغل من ،يث هو فعله ،ال من
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،يث اعيبار فعال للول ،فال بد أن يكيف فيه بإ،راز إتيان ورة الفعل بقصد إبنراء
ذمة امليت).
ولعل ما فهمنا من هذ العبارة هو الصايح ،وذلك ليصنرحيه ّ 
بأن الكنالم
ع ورة قصد النيابة ،ال ع الشك ع النيابة بقوله( :وكنأ ّن الفعنل بعند قصند النيابنة
والبدلية قائم باملنوب عنه) ،كام يىهر من رصيح كالمه ّ
أن احلكم خاص بصورة النيابة
عن احلي لقوله( :لكن يبق اجإشكا ) إىل آخر  ،وعىل هذا اليفسل يرتفنع كثنل منن
االسيغرابات املذكورة ع املصباح وغل ،ي قنا املاقن ال نفهاين ّأّننم (رمنو
بقوس وا،د).
والرس ع ما ذهب الشيخ إليه هو ّ
أن فعل النائب فعل تسبيبي وفعنل باآللنة ،وع
موارة الفعل اليسبيبي والفعل باآللة ينيسب الفعل إىل السبب كام ينيسب إىل املبنارش،
وعليه فال جتري أ الة الصاة من جهة فعل نفسه.
ولكن هل إ ّن ما ذهب إليه الشيخ ايح أو ال؟ فنقو :
ّ
إن أساس كالم الشنيخ نايح ،أي أن قسن ًام منن الفعنا يكنون منن الفعنل
اليسبيبي والفعل باآللة ،وهذا الفعل منيسب إ ّما ،قيقة أو رشع ًا وقانون ًا إىل املسبب.
ّإال ّ
أن النيساب الفعل إىل املسبب ضابط ًا ،وهو فيام إذا كان املبارش كاآللة ،أي إذا
م تكن للمبارش إراةة أو كانت ّإال ّأّنا مندكة ع إراةة املسبب؛ لضعفها ،كنام إذا ،نرك
،يوان ًا لقيل ش
لقيل ش

فقيله ،فهنا يقا قيله زيد مثالً ،وهكذا إذا ،رك نبي ًا غنل ممينز

أو أرسل جمنون ًا لقيل ش

فقيله ،ففي أمثا ذلك يكون العمل منيسب ًا

إىل املسبب من جهة ضعف املبارش ع اسيقال اجإراةة.
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وأ ّما ع غل ذلك ،كام إذا أمر ش صن ًا بقينل شن

بنال إكنرا أو منع اجإكنرا

فالعمل ال ينيسب إىل املسبب الذي جعل للمبارش ةاعي ًا للقيل.
واملفروض ع املثا الذي ذكر الشيخ ّ
أن النائب ذو إراةة مسنيقلة وأتن بناحل
مبارشة ،فال ينيسب عمله هذا إىل املنوب عنه بوجه؛ لنّه لو كان منيسب ًا إليه فإمنا منن
باب النيابة ،أي بام أنّه نائب عنه يكون عمله عمل املنوب عنه ،أو من جهة االسيئجار،
أو من جهة كال المرين ،وال يمكن االليزام باالنيساب إىل املنوب عننه منن أي بناب
كان.
أ ّما من جهة النيابة ّ
وأن النيابة تقيضني انيسناب العمنل إىل املننوب عننه انيسناب ًا
دوري ًا فمام ال يمكن االليزام به ،وذلك ّ
لن ع موارة النيابنة اليربعينة أو ع منوارة
النيابة عن اسيئجار للميت ال يصدق ّ
أن امليت ىل أو ،ن أو نام ،بنل ولنو كنان
العمل بأمر منه ال يصدق ّ
أن العمل اةر منه ،فلو أرسل ش

ش صن ًا للاضنور

ع ،فل نياب ًة عنه ال يمكن إسناة العمل إليه ّ
وأن امللك الفالين ،رض ع احلفنل منثالً،
بل ال يمكن القو به ،ي عىل سبيل املجاز ع اجإسناة .
وإن قيل بأنّه هل هنا ارتباط بني عمل النائنب واملننوب عننه؟ قلننا :نعنم بيننهام
ارتباطّ ،إال ّ
أن االرتباط ليس ع مر،لنة الصندور باينث يعند عمنل النائنب عمن ً
ال
للمنوب عنه ،بل بلااظ اشيغا الذمة ،ففعل النائب بد فعل املنوب عننه ،والنائنب
يقوم مقام املنوب عنه ع أةاء ما كان عىل املنوب عنه أن يأ ي به ،وعمل النائب بديل ملا
ع ذمة املنوب عنه ،وهذا غاية ما تقيضيه النيابة ،ال ّ
أن عمله عمل املنوب عنه.
وأ ّما من جهة االسيئجار ّ
وأن االسيئجار يقيضني انيساب عمل النائب والجنل
إىل املؤجر ،وذلك ّ
لن اجإجيار تسبيب إىل عمل الجل ،فإنّه لو م يكن اسيئجار م يكن
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يأ ي بالعمل ،ففي احلقيقة االسيئجار سبب لعمل الطرف ،وكذا ع موارة المر بشنيء
ممن له المر ،بدعوس ّ
أن الفعنل اليكنويني كنام ينيسنب إىل املبنارش ينيسنب إىل مجينع
السباب اليي هي سبب هلذا الفعل اليكويني ،فهذا أيض ًا مما ال يمكنن االلينزام بنه ع
مطل موارة االسيئجار للعمل ،فإنّه لو اسيأجر شن

ش صن ًا لكننس املسنجد أو

لفعل من الفعا  ،فال ينيسب العمل ّإال إىل املبارش.
وما قيل لالسيشهاة ّ
بأن العمل منيسب إىل اآلمر بأنّه لو أمر ش

عبد أو ابننه

لقيل أ،د فإنّه حيبس أبد ًا ويقيل املبارش ،فمن هنا نعرف عدم ناة انيسناب العمنل
إليه ،ونفس هذا الدليل شاهدٌ عىل ّ
أن العمل غل منيسب إليه ،ولو كنان منيسنب ًا إلينه
لقيل هو أيض ًا ،بل من جهة حتريكه إىل رش خاص حيكم علينه بناحلبس املؤبند ،وعنىل
فرض الينز و اة اجإسناة يكون اجإسناة جمازي ًا ال ،قيقي ًا.
ومن املمكن أن يكون املجاز ع املسند أو املسند إليه ،ال ع اجإسناة ،كنام ع (بنن
المل املدينة) فإ ّنه إ ّما جماز ع اجإسناة بلااظ اليسبيب ،وإ ّما جماز ع الكلمنة ،ومعنن
(بن ) بذ مصارفه أو س ّبب بناء املدينة.
وأ ّما االسيئجار والنيابة بمعن ّ
أن اجيامعهام يوجنب انيسناب عمنل النائنب إىل
املنوب عنه ،فهذا أيض ًا ال يمكن االليزام به ،وذلك لألمثلة اليي ذكرناها ،فإنّه ال يسند
الفعل إىل النائب ع تلك المثلة إسناة ًا ،قيقي ًا.
ّ
بأن عمل النائب عن احلي العاجز له نوعان منن االنيسناب :انيسناب إىل
فالقو
املبارش وانيساب إىل املنوب عنه غل ايح ،وقنانون الفعنل باليسنبيب واآللنة غنل
اةق ع املقام.
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والعمل الصاةر من النائب بجعل الداعي منن املننوب عننه يوجنب فنراغ ذمنة
املنوب عنهّ ،
فإن الواجب عىل العاجز هو أن حي ش ص ًا عنه بياريك منه ومنن مالنه
نياب ًة عنه ،وباكم أ الة الصاة ع عمله يكون عمله ايا ًا ،فنال نايناج إىل أزيند
ساب آخر ،وإن كان انيسناب فهنو جمنازي ،ومنن املعلنوم ّ
أن
من ذلك ،وليس هنا اني ٌ
اجإسناة املجازي ال يرتتب عليه أثر.
فىهر ّ
أن عمل النائب ع احلقيقة ذو جهة وا،دة ،ال أن يكون ذا جهيني ،فإذا أت
النائب بالعمل عىل الوجه الصايح يكون مسياق ًا ل ُ
ألجرة وبه يسنقط الواجنب عنن
ذمة املنوب عنه؛ ّ
لن الواجب عن املنوب عنه إرسا ش

لنيا عننه منن مالنه،

واملفروض أنّه أرسل ش ص ًا من ماله ،وجتري أ الة الصاة ع عمل النائب.
ثم بعد ما ظهر ّ
أن العمل ذو جهة وا،دة ،ال نرس وجه ًا للقو بأنّه ال يرتتب عىل
َّ
أ الة الصاة هذا الثر ،أي أثر فراغ ذمة املنوب عنه؛ وذلك ّ
لن الذي يدعي السلة
العقالئية ويقو بأنّه لوال أ الة الصاة الخيل النىام يمثل بعمل النائنب والوكينل،
ّ
فإن هذ املوارة من املوارة اليي يبني العقالء فيها عىل احلمل عىل الصاة.
كام ال وجه للمناقشة ع اجإمجاع بام نقله الشيخ من أنّه يعينرب ع النائنب أن يكنون
ّ
بأن العدالة من جهة إ،راز الصاة واعيبار العدالنة ال يمكنن أن يكنون
عاةالً ،فيقا
شاهد ًا ملدع الشيخ؛ وذلك ّ
لن العدالة من املمكن أن تكون طريق ًا إىل وقوع العمنل
أو وقوع العمل عن قصد النيابة ،ال بلااظ ّ
أن العدالة إنّام اعينربت منن أجنل إ،نراز
الصاة؛ ّ
لن الذي يقو باعيبار العدالة إنّام يقو به ع النيابة عن امليت ،ومن املعلنوم
ّ
أن ع النيابة عن امليت ال جيري إشكا الشيخ ،كام تقدم.
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بأن العمل منيسب إىل امليتّ ،
وال جما للقو ّ
فإن امليت ميت وهو ال جيري أ الة
الصاة ،والذي يمكن له إجراء ال نل إنّنام هنو النويص أو النول ،وعنىل أي ،نا
فالعمل هو عمل الغل فقط.
الفرع الثاين :من الفروع اليي هي ذات جهيني عمل الوكيل ع اجلملةّ ،
فإن العمل
منيسب إىل املوكل فيام لو و ّكله لبيع ةار أو طالق زوجة وأمثا ذلك ،ال سنيام فنيام إذا
كان وكي ً
ال عنه ع إجراء الصيغة.
وإنّام قلنا ع اجلملة من أجل ّ
أن الوكيل قد يكون وكي ً
ال ع إجنراء الصنيغة ،وقند
يكون وكي ً
ال ع عمل خاص مثل رشاء ةار أو عقار ،وقد يكون الوكيل مفوض ًا ع مجيع
الُمور ،كعامل املضاربة.
والكالم ع القسم الو والثاين.
وكام أرشنا ال إشكا ع أنّه ينيسب العمل ع اجلملة إىل املوكل.
والفرق بني النيابة والوكالة ّ
أن النيابة موارةها العام اجلوار،ية اخلارجينة مثنل
احل ّ والصوم واحلضور ع حمفل وأمثا ذلك.
وأ ّما الوكالة فهي أم ٌر إنشائي قانوين ،أي ّ
أن موارةها الُمور اجإنشائية القانونينة،
مثل البيع والطالق وأشبا ذلك من الُمور اجإنشائية االعيبارية ،ولنذا عمنل الوكينل
منيسب إىل املوكل ،فلو باع الوكيل ةار زيد يقا  :زيد باع ةار  ،أو طل زوجيه.
ففي موارة اليوكيل كام ينسب العمل إىل الوكينل كنذلك ينسنب إىل املوكنل بنال
عناية ،وهبذا اللااظ ذهب مجع من الفقهاء إىل ثبوت خيار املجلس للموكل ولو در
أن الدليل قد ة ّ عىل ّ
البيع عن الوكيل ،مع ّ
أن البيعان باخليار ما م يفرتقا. 
()1

( )1الكاع .170 :5
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فإذا ظهر ذلك نقو  :لو علم املوكل بصدور العمل عن الوكيل ،وعلم بأنّه أت به
بقصد النيابةّ ،إال أنّه ال يعلم هل أت به ايا ًا أو ال؟ فهل جتري أ نالة الصناة أو
ال؟ وعىل فرض اجلريان هل تكون من أ الة الصاة ع عمل النفس أو ال؟
وقبل الدخو ع الباث ال بدّ وأن نعرف املعينار ع كنون عمنل الوكينل عمنل
املوكل قانون ًا.
والوجو اليي ذكرت أو يمكن أن تذكر لذلك ثالثة:
الوجه األول :ما ذكر املاق النائيني ع املسألة الُوىل من مسائل خيار املجلس
()1

أن ّ
وهو ّ
كل فعل يصدر من شن

كنام ينسنب إىل املبنارش ينسنب إىل مجينع أسنبابه

الطولية ،وم ّثل لذلك بأمثلة تكون من العام اخلارجية ،وقند ذكرننا ّ
أن الفنرق بنني
النيابة والوكالةّ :
أن النيابة إنّنام تكنون ع العنام اجلوار،ينة اخلارجينة والوكالنة ع
الُمور اجإنشائية القانونيةّ ،إال أنّه لو تم ما ذكر لكان مفيد ًا بالنسبة إىل النيابة.
وعىل أي ،ا  ،فقد قا ( :كام يصح انيساب الفعنل إىل املبنارش والسنبب ع كنل
ِ
ني َم ْو ِ َِتـا﴾ و ُأخنرسُ ﴿ :ق ْ
ـل َيت ََو َّفـاك ُْم َم َل ُ
ـك
فعل ،ولذا ورة﴿ :اهللُ َيت ََو ََّّف األ ْن ُف ََ ح َ
ِ
ِ ِ
ين َك َف ُروا ا َمل َ ئِ َك ُة﴾ فنسب
ا َمل ْوت ا َّلِو ُوك َجل بِك ُْم﴾ وثالثةَ ﴿ :و َل ْو ت ََرى إِ ْذ َيت ََو ََّّف ا َّلِ َ
()2

()3

()4

الفعل تارة إىل اا تعاىل و ُأخرس إىل عزرائيل عليه السالم وثالثة إىل أعوانه من املالئكة
سالم اا عليهم).

( )1منية الطالب .14 :2
( )2سورة الزمر اآلية.42 :
( )3سورة السجدة اآلية.11 :
( )4سورة النفا اآلية.50 :
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و كالمه عام يشمل موارة النيابة أيض ًا وإن ط ّبقنه هنو عنىل الوكالنة ،فيقنا ّ :
إن
املوكل بام أنّه سبب فينسب إليه العمل الصاةر من الوكيل.
إن اجإسناة إسناة جمازي ،و،ينئذ عليه أن جيينب بنام قينل بن ّ
ولقائل أن يقو ّ :
أن
اجإسناة املجازي إنّام يكون ع املوارة اليي تكون الواسطة واسطة ،لولية ،مثل ،ركنة
السفينة بالنسبة إىل ،ركة اجلالس وأمثا ذلك ،وأ ّما ع غنل ومنهنا املقنام فاجإسنناة
،قيقي.
وما ذكر املاق النائيني ال يمكن املساعدة عليهّ ،
فإن مطل المر واليسنبيب ال
يوجب انيساب العمل إىل املسبب ،وع خصوص املالئكة بام أنّه ليس هلم ،الة عصيان
وإراةهتم مندكة ع إراةة اا تعاىل ،وكذا أعوان ملك املوت إراةهتم مندكنة ع إراةتنه
تعاىل فيمكن القو بذلك .وأ ّما ع مطل العام فالقو بذلك مشكل جد ًا ،ولو ح
اجإسناة فإنّام هو إسناة املجازي ،والثر غل مرتتب عىل اجإسناة املجازي.
ال للموكنل هنو ّ
الوجه الثاينّ :
أن الرس ع عد عمل الوكيل عمن ً
أن الوكالنة لنيس
مرجعها إىل اليفويض إىل الغل ،بل ،قيقة اليوكيل إنشاء البيع فع ً
ال معلق ًا عنىل إنشناء
الطرف ،فاينام يقو ( :وكليك ع بيع ةاري بكذا) فمرجعه إىل أنّه بعنت ةاري بكنذا
معلق ًا جإنشاء الطرف بقوله( :بعت) ،ففي احلقيقة منشن البينع هنو املوكنل ،ونفنس
يغة الوكالة ميضمنة للعمل الذي و ّكل الغل ع حتصيلهّ ،إال أنّه عىل وجه اليعلي .
فإن قيلّ :
إن اليعلي ع العقوة مبطل.
قلنا :إنّه ال ةليل عىل مبطلية اليعلي ّإال اجإمجاع ،واجإمجناع ال يشنمل مثنل هنذا
اليعلي  ،والشاهد عىل ّ
أن املوكل هو املنش  :االرتكاز العقالئي.
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وهذا الوجه ع غاية الضعف؛ إذ م يقل به أ،دٌ من الفقهاء من العامة واخلا نة،
كام ّ
أن القوانني احلديثة أيض ًا ليس فيها ما يد عىل ذلك وليس له أي شاهد ،مضاف ًا إىل
ّ
أن اليوكيل تفويض المر إليه ،ال بيعه فعالً.
الوجه الثالث :ع رس انيساب عمل الوكيل إىل املوكل هوجعل الوكيل واعيبنار
بمنزلة نفسه ،فاينام يقو ( :وكليك ع بيع ةاري) مث ً
ال معنا أن بيعك لداري بيعي له،
واعيرب عملك عمل نفسني ،وبيعبل آخر( :جعلنت كَن َّل عمنيل علينك) فالوكالنة ع
احلقيقة مشنيملة عنىل إنشناء انيسناب عمنل الغنل إىل نفسنه ،وبنام ّ
أن مجينع العقنوة
واجإيقاعات من االعيبارات القانونية ،ال من االعيبارات الةبينة أي ّ
أن النسنبة نسنبة
،قيقيةّ ،إال ّأّنا نسبة قانونية ،ال أن تكون النسبة نسبة أةبية وجمازية .وقد ذكرنا منرار ًا
أن الفرق بني النسبة الةبية أو االعيبار الةيب واالعيبار القانوين ّ
ّ
أن ع االعيبار الةيب
املراة اليفهيمي غل مطاب للمراة اجلدي ،فإنّه ،ينام يعينرب الرجنل الشنجاع أسند ًا أو
الوجيه شمس ًا لو سئل منه هل هو أسد أو شمس ،قيقة؟ فيقو  :ال ،بل اعيربته أسد ًا.
وأ ّما االعيبار القانوين فاملراة اليفهمي منه مطاب للمراة اجلدي ،فإنّه ،ينام يعينرب
شيئ ًا نجس ًا أو حمرم ًا يكون نجس ًا وحمرمن ًا واقعن ًا ،أي ينرس منن بيند االعيبنار ،رامن ًا
وأتباعه أيض ًا يرونه ،رام ًا ،والعقوة واجإيقاعات من هذا القبيل.
والوكالة عىل ما ذكرنا ،قيقيها اعيبار فعل الغل اةر ًا عن النفس ،فعلينه يعينرب
فعل الوكيل فعل املوكل ،قيقةّ ،إال أنّه كام قلنا ينسب إليه قانون ًا ،ال تكوين ًا.
وفننرق بننني االنيسنناب قانون ن ًا وتكوين ن ًا ،فن ّ
نإن اليكوينيننات ةائننرة منندار العلننل
رش َب املاء أو م يشنرب ومن أي ش
واملعلوالت اليكوينية ،مثل أنّه َ
أي ش

ندر ومنن

م يصدر ،واالعيباريات ةائ ًام تكنون عنىل خنالف اليكنوين ،وهنذا عنىل
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قسمني :قد يكون االعيبار اعيبار ًا أةبين ًا ومنع العناينة ،وقند يكنون االعيبنار اعيبنار ًا
ميأ ً
ال وبال عناية ،فنعرب عن هذا باالعيبنار القنانوين ،مثنل اعيبنار اخلمنر ،رامن ًا أو
الكلب نجس ًا وهذ زوجة وهذا مالك ًا.
والوكالة كسائر العقوة مرجعها إىل االعيبنار القنانوين ّ
وأن الفعنل الصناةر عننه
اةر عنّي بام أنّه ممثل عنّي.
وهذا هو املصاح النيساب العمل الصاةر منه عم ً
ال له ،ولذا يقنا بناع ةار أو
طل زوجيه ،وإنّام ال يقا إنّه جماز من جهة ّ
أن املنشأ ع الوكالة ع الواقع اعيبار العمل
الصاةر منه من املوكل بناو االعيبار القانوين.
إن قلت :ملاذا ال تقولون هبذ املقالة ع النيابة؟
أن النيابة تكون ع العام اخلارجية ،ومعنا ّ
قلنا :إ ّنا ذكرنا ّ
أن النائب يأ ي بالعمل
الذي ع ذمة املنوب عنه ،وليس العمل الصاةر منه اةر من املنوب عنه.
وهذا الوجه هو الذي يواف كلامت الفقهاء واللغويني ،كام أنّنه موافن للقنوانني
فإّنم يذكرون ّ
بأن الوكيل ممثل عنه.
احلديثة ّ
وعليه ،فنان نعرتف ّ
بأن العمل الصاةر من الوكينل ينسنب إىل املوكنل ،قيقن ًة،
فهل يكون هذا مانع ًا من جريان أ نالة الصناة؟ أي أنّنه إذا ّ
شنك املوكنل ع ناة
العمل الصاةر من الوكيل هل يمكنه إجراء أ الة الصاة أو ال يمكنن منن جهنة ّ
أن
عمله عمل نفسه ،وأ الة الصاة ال جتري ع عمل النفس ،وإنّام جتري قاعدة الفراغ،
وقاعدة الفراغ ال جتري ّإال بعد العمل ،وهذا ب الف أ الة الصناة ع عمنل الغنل،
فإّنا جتري قبل العمل و،ني العمل وبعد .
ّ
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أن هذ الشبهة مدفوعة بلااظ ّ
والىاهر ّ
أن عمدة الدليل عىل أ الة الصاة هنو
بناء العقالء ،وأنّه لوالها الخيل النىام ،والذي هو معينرب ع بنناء العقنالء أن يكنون
العمل اةر ًا من الغل تكوين ًا سوا ٌء نسب إىل ش

آخر قانون ًا أم م ينسنب ،وفنرق

بني العمل الصاةر منه تكوين ًا ،والعمل الصاةر منه قانون ًا ،واملسيىهر من بناء العقنالء
أن يكون العمل اةر ًا منه تكوين ًا ،واملفروض ع املقام ّ
أن العمل اةر منن الوكينل
تكوين ًا ،ال من املوكل .نعم ،ينسب إىل املوكلّ ،إال أنّه ال تكوينن ًا بنل قانونن ًا ،وهنذا ال
يكون مانع ًا من جريان أ الة الصاة.
وبعبارة ُأخرس :يكفي ع جرياّنا أن يكون العمل تكوين ًا اةر ًا منن الغنل ،وع
أن الكربس ع املقام ممنوعة ولو ّ
املقام كذلك ،فاحل ّ
أن الصغرس مقبولة.
الفرع الثالث :مسألة توضئة العاجز ،وأمثاهلا مثل تولية ش
آخر أو تولييه للييمم ،وهي أنّه لو م ييمكن ش

لغسنل شن

من املبارشة ع الوضوء أو الغسل

أو الييمم ال بدّ من توضئيه ،واملسألة اتفاقية.
وهل تكون توضئة العاجز من فروع ما نان فيه؟ أي أنّه هل يكون هذا العمل ذا
جهيني اةر من الغل و اةر من النفس ،أو ّ
أن العمل ذو جهنة وا،ندة؟ ع املسنألة
وجو عديدة:
الوجه األول :أن تكون اليوضئة من باب النيابة ،بمعن ّ
أن العاجز عنن الوضنوء
يسينيب ش ص ًا ،ومن ييصدس لذلك ويصدر منه الغسنليان واملسنايان هنو النائنب
والعاجز حمل للوضوء ،وهذا مقيىض اليعبنل بالنيابنة كنام ع العنروة ،وعلينه فنال بندّ
للنائب أن يقصد القربة.
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عنرب بالنيابنةّ ،إال أنّنه م
ولكن هذا اال،يام ال ةليل عليه ،و ا،ب العروة وإن ّ
وض  ،بل ذكر أنّه عىل العاجز أن يقصند القربنة ،وهنذا
يليزم بأن يكون القصد عىل امل ّ
مناف لصدور العمل القريب عن املوض .
إن املسيفاة من الةلة هو توضئة العناجز ،بمعنن ّ
الوجه الثاين :أن يقا ّ
أن عنىل
املكلفني إجراء العمل الوضوئي أو الغسيل أو الييممي عليه ،فإن أجرس علينه العمنل
حيصل له الطهارة ،فهذا واجب كفائي ،وجيوز له أن ييقاىض من املسنلمني أجنر ًا عنىل
هذا العمل  ،وعليه أيض ًا فاملعيرب هو قصد امليول ،واليكليف بال الة ميوجه إليه ،فلو
كان ع ،ا الوضوء غل مليفت ال يضنر ذلك باصو الطهارة له .
وهذا الوجه بعيد جد ًا ،إذ ال ةليل عىل أنه واجب كفائي  ،مضاف ًا اسيبعاة ،صو
الطهارة للعاجز وإن كان غل مليفت ،ا الوضوء.
ّ
بأن الوضوء وظيفة العاجز ،غاية المر بام أنّنه عناجز وال
الوجه الثالث :أن يقا
يمكنه ذلك ال بدّ له من تسبيب السباب لوقوع العمل عليه ،ويعيرب أن يكون قا ند ًا
للقربة ،ني العمل ،وامليول من قبيل اآللة ،فسوا ٌء كنان واجند ًا لشننرائط النيابنة منن
البلوغ والعقل واجإيامن أم م يكن فالوضوء ايح ،بأن يأمر طف ً
ال بنإجراء املناء عنىل
وجهه ويديه.
وهذا أظهر الوجو  ،وقد عنرب بعنض عنن ذلنك باالسنيعانة ،وهنذا لنيس منن
االسيعانة ،قيقة ،بل العمل عمل نفسهّ ،إال أنّه اسنيعان ع مغسنولية وجهنه ويدينه،
وهذا هو املسيفاة من الروايات.
وعىل الوجه الو الكالم فيه هو الكالم ع الفرع الو  ،أي ّ
أن أ نالة الصناة
جتري وعمل النائب ال يكون عم ً
ال للمنوب عنه.
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وعىل الوجه الثاين أ الة الصاة جارية؛ لنّه عمل الغل ،وإنّنام هنو حمنل عمنل
الغل.
وعىل الوجه الثالث ،عمل امليول كأن م يكن وال يرتتب عليه أي أثر ،ولنذا قلننا
بأنّه ال يشرتط فيه البلوغ والعقل ،بل العمل عمل نفسه ،فال جتري أ الة الصاة.
نعم ،قاعدة الفراغ جاريةّ ،إال ّ
أن مورةها ما إذا كان الشك بعد العمنل ،وأ ّمنا إذا
ّ
شك ،ني العمل بأنّه هل حتق اسييعاب الوجه أو الغسل من العىل ،فال جتري قاعدة
الفراغ.
وما ذكر الشيخ عن بعض الفقهاء من أنّه تعيرب العدالة ع امليول ليوضئة العاجز
يمكن أن يكون من جهة االكيفاء بقوله ع االسييعاب والغسنل منن العنىل وأمثنا
ذلك ،ال من جهة النيابة كام ا،يمله الشيخ.
هذا متام الكالم ع الفروع الثالثة امليفرعة عىل هذ الكربس ،أي ّ
أن العمل لو كان
ذا جهيني فهل جتري أ الة الصاة أو ال؟
البحث التاسع :يف وجه تقدم أصالة الصحة على االستصحاب
ّ
إن االسيصننااب قنند يكننون ،كمين ًا وقنند يكننون موضننوعي ًا ،واالسيصننااب
احلكمي هو أ الة الفساة وعدم ترتب الثر عىل العمل املشكوك فينه ،وهنو جنار ع
مجيع موارة أ الة الصاة ،وال ل املوضوعي أو االسيصااب املوضوعي جنار ع
كثل من املوارة ،والكالم هو ع رس تقدم أ الة الصاة عىل االسيصااب.
فنقو ّ :
إن ع ةليل أ الة الصاة مسلكني:
أحدمهاّ :
أن الدليل هو إمجاع العلامء أو سلة املسنلمني ،وأ نالة الصناة ،كنم
تأسييس من الشارع.
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ّ
بأن ةليلها بناء العقالء واحلكم ،كم إمضائي من الشارع.
وثانيهام :أن يقا
فعىل الو ال ريب ع تقدم أ الة الصاة عىل االسيصااب ،واالسيصااب ال
يمكن أن يكون راةع ًا عن أ الة الصاة ،والسنر فيه أن اجإمجاع الذي يكون ،جة هو
حيصل االطمئنان من تراكم أقوا العلنامء بمال،ىنة اال،نيامالت ّ
وأن
اجإمجاع الذي ّ
هذا احلكم مما أنشأ الشارع.
وسلة املسلمني معناها ّ
أن هذ اجلامعة املميازة عن سائر الناس بعمل قد أخذت
هذا العمل ممن هو معيرب عندهم ،وهذا احلكم ،كم رشعي ،واالسيصااب ال يمكنه
رةعه ،بل هو مقدم عىل االسيصااب عىل ناو النوروة ،فنإ ّن هنذا لنيس منن نقنض
رشعي كشفه كشف ًا قطعي ًا إ ّما إمجناع العلنامء أو
اليقني بالشك ،بل نقض لليقني باكم ّ
سلة املسلمني.
ّإال أنّا ذكرننا ع أوائنل بانث أ نالة الصناة ّ
أن الندليل ضنعيف ،وال يمكنن
اليمسك باجإمجاع والسلة.
وعىل الثاين ن أي إذا قلنا ّ
بأن أ الة الصاة مما بن عليها العقالء ن فهل يمكنن أن
يكون االسيصااب راةع ًا أو ال؟
ّ
ومن املعلوم ّ
بنأن
أن بناء العقالء ممنا يعينرب فينه عندم النرةع ،فلقائنل أن يقنو
االسيصااب راةع.
فإن قلنا ّ
ّ
بأن أ الة الصاة إنّام تكون ،جة من جهة ّأّنا أمارة ،أي ينرس العقنالء
هلا كاشفية عن الواقع ،فال ريب ّ
أن االسيصنااب ال يينناى معهنا؛ إذ االسيصنااب
ّ
بالشك ،وأ ّما نقض اليقني بكاشف و،جة ُأخرس ،فهذا
يقو بعدم جواز نقض اليقني
يشء ال يسيفاة من أةلة االسيصااب.
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وإن قلنا ّ
بأن أ الة الصاة أ ل عميل ن أي :أ ّن العقالء جيروّنا ع مقنام ترتنب
الثر ن فيمكن أن يقا إ ّن ةليل االسيصااب راةع عنهّ ،إال ّ
أن هذا مبين عنىل القنو
ّ
بأن االسيصااب أمر تأسييس من الشارع.
وأ ّما إذا قلنا ّ
بنأن االسيصنااب أمنر إمضنائي وقولنه  :ال تننقض اليقنني
بالشك إرشا ٌة إىل ما بن عليه العقالء ،ففي بناء العقالء ال تناع بينهام ،يعنني ٌ
كنل ع
مورة  ،مثل اليد واجإقرار والبينةّ ،
فإن اليد ،جة لوال اجإقرار ،واجإقنرار ،جنة لنوال
البينة.
واحل كام تقدم ّ
أن االسيصااب ،جة من جهنة بنناء العقنالء ،وهكنذا القنو
باجية أ الة الصاة فإنه من جهة بناء العقالء ،فال تناع بينهام ،ويكون االسيصااب
معموالً به فيام إذا م يكن املورة من موارة أ الة الصاة.
ّ
بنأن االسيصنااب ،جنة منن جهنة أنّنه منن القواعند
وإنّام الكالم عىل القنو
اليأسيسية الرشعية ،فإن قلنا إ ّن أ الة الصاة منن المنارات العقالئينة وفيهنا جهنة
كاشفية ،فعليه ال إشكا ع تقدم أ الة الصناة عنىل االسيصنااب ،وال يمكنن أن
يكون االسيصااب راةع ًا عنها ،منن جهنة ّ
أن االسيصنااب لنيس نناظر ًا إىل إلغناء
ّ
بأن اال،يام امل الف واملضاة ملغ .
احلج العقالئية ،بل ةليل االسيصااب يقو
بأّنا ليست بأمارة عقالئية ،بل هي أ ل من الُ نو العقالئينة،
ولكن إذا قلنا ّ
ّ
بمعن ّ
أن وظيفة الشاك ع عمل الغل ترتيب آثار الصاة عم ً
بنأن
ال ،فنيمكن القنو
االسيصااب راةع عنها.
ّ
بأن االسيصااب ال يمكن أن يكون راةعن ًا عنن أ نالة
هذا ولكن يمكن القو
الصاة فيام إذا قلنا ن كام قا الشيخ ن من أنّه لوالها الخيل النىامّ ،
فإن االسيصنااب
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ال ينبغي أن تكون نييجيه عم ً
ال يؤةي إىل اخيال النىامّ ،إال أنّا قد ذكرنا سابق ًا أنّه وإن
وأّنا أ ل من الُ و العقالئية ،لكنننا ذكرننا ّ
أن
كنا نقو بأ الة الصاة ع اجلملة ّ
هناك قواعد ُأخر يمكنها أن تؤثر أثر أ الة الصاة ،ومع وجوةها ال يوجب اخنيال
النىام ،وعليه فال مانع من أن يكون االسيصااب راةع ًا عنهنا لعندم لنزوم اخنيال
النىام.
وللبعض كالم ذكر ع الرسائل وهو بصدة بيان ّ
أن االسيصااب ال يمكنن أن
()1

يكون راةع ًا عن أ الة الصاة، ،ي عىل هذا املسلك ،وما ذكر ضعيف جند ًا ،فقند
قا ( :بل تكون أةلة االسيصااب غل احلة للرةع عن بناء العقالء فيام حتق بنائهم
لّنم ع العمل عىل أ الة الصاة و ترتيب آثار الصاة عنىل املعنامالت و العبناةات
ارتكازا ال يرون أنفسهم شاكني ،ال أقو  :إّنم قاطعون ،فانه خنالف الرضنورة ،بنل
فنإّنم
أقو  :إّنم يكونون غافيل الذهن عن أن ترتيب آثار الصناة عمنل بالشنك)ّ ،
ليسوا غافلني واملفروض أنّه يدري ّ
أن االسيصنااب يقيضنني عندم الصناة وهنذ
تقيضني الصاة.
هذا متام الكالم ع هذا الباث ،وبه ينيهي الكالم ع أ الة الصاة.

( )1الرسائل للسيد اخلميني .336 :1

القاعدة الرابعة اليد
من القواعد املهمة قاعدة اليد اليي ييعرض هلا ع ال و  ،وع الفقنه ع مبانث
لّنا أ،د طرق تش ي
القضاء؛ ّ

املدعي واملنكر ،ونان ال نيعرض هلا بالسنعة اليني

تعرضنا هلا ع مباث القضاء ،وال بصورة خيرصة جد ًا ،بل نيعرض بصورة ميوسنطة
بينهام.
وقاعدة اليد مرجعها إىل احلكم باملكية من بيد املا ملكية طلقة.
والكالم فيها ع جهات ميعدةة:
اجلهة األُوىل :يف اليد وبناء العقالء
ال هو ّ
وتوضيح الكالم فيها ّ
أن مورة الباث فع ً
أن االسييالء عىل عنني هنل هنو
،جة عىل ملكييه له أو ال؟
أن اليد كاشفة عن امللكية غل الطلقة ن كام إذا علمنا ّ
وسيأ ي إن شاء اا تعاىل ّ
بنأن
العني موقوفة ونايمل أن يكون هو من املوقوف عليهم ن وكاشفة عن ملكييه للمنافع
بأن املالك غل ونايمل أن يكون هو املسيأجر ن وكاشفة عن ّ
ن كام إذا علمنا ّ
أن له ،
االنيفاع ،كام إذا علمنا ّ
بأن املا ليس له عىل ناو امللك الطل وال عىل ناو امللك غنل
الطل وال مسيأجرّ ،إال أنّه نايمل أن يكون املا موقوف ًا عىل جهة من اجلهات العامة،
ويد عىل هذا املا كاشفة عن ّ
أن له  ،االنيفاع .
واملقصوة أنا لسنا بصدة رسة كاشفية اليد فعالً ،والذي نانن بصندة اآلن هنو
،جية اليد عىل امللكية الطلقة للعني.
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فإذا ظهر هذا نقو  :ال إشكا ع ّ
أن بناء العقالء مسنيمر عنىل معاملنة ذي اليند
أن هذا هل هو أ ل عقالئي أو ّ
أن الكالم ع ّ
معاملة املالكّ ،إال ّ
أن اليد أمارة عقالئية،
يعني ّ
أن معامليهم هذ هل هي جمرة اجلري العميل بندون أن يروننه مالكن ًا منن قبينل
ال و العملية اليي هي وظيفة الشاك ،كام ذهب إليه النراقي واسيىهر بعنض منن
عبارة الشيخ .أو ّ
أن اليد ليست أ ً
ال من الُ و العقالئية ،بل هي أمارة عىل مالكية
ذي اليد؟
واحل ّأّنا من المارات وليست من الُ و  ،ال من جهة ما ذكر بعض منن ّ
أن
العقالء ليس هلم أ و تعبدية وأعامهلم تدور مدار رؤييهم والُمور الكاشفة عندهم،
ّ
فإّنم يبنون عنىل أ،ند طنرع اال،نيام فنيام لنو
فإن للعقالء أ والً كام هلم أماراتّ ،
اقيضت مصلاة نىامهم االجيامعي ذلك ،كام سنيأ ي ع مبانث القرعنة إن شناء اا
وأّنا ليست فيها أي أمارية عند العقالء ،بل هي مما بن عليها العقالء.
تعاىلّ ،
وإنّام ال نقو بأن اليد من الُ و العقالئية ،بل أمارة من جهة ّ
أن العقالء يرون
ذا اليد مالك ًا ،ولذا نرس أّنم حيكمون ّ
بأن فالن ًا أغن من فالن بمجرة رؤييهم لندكان
هذا أو ذاك فيام إذا كان ع ةكان أ،دهم الجناس املعدة للبيع أكثر وكالاا هلام عمنل
وا،د ،وهكذا إذا ةخل ش
ش

بينت شن

ورأس فينه أميعنة كثنلة ،وةخنل ةار

ال حيكم ّ
آخر ورأس فيه مياع ًا قلي ً
بأن له كذا مقدار ولفالن كذا مقدار.
فال شك ّأّنم يرون لليد أمارية عىل امللكيةّ ،إال أنّه يقع الكالم ع رس أمارية اليند

وكاشفييه عن امللكية ،وأنّه هل هو كشف إةراكي أو كشف إ،سايس؟ فإنّا قند ذكرننا
ع مباث االسيصااب ّ
أن الكشف عىل قسمني :إةراكي وإ،سايس.
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والكشف اجإةراكي هو ما حيصل لإلنسان من خال جتميع اال،يامالت والقرائن
اليي تكشف له الواقع عل ًام أو اطمئنان ًا أو مىن ًة ،والعقالء يسيندون إلينه ع كثنل منن
ُأمورهم.
أما الكشف اجإ،سايس ن سوا ٌء كان معيرب ًا أم م يكن ن هو منا يعيقند اجإنسنان ن
باعيبار موجوة ًا إ،سايس ن بالنسنبة إىل بعنض الشنياء ،وال يمكننه إقامنة الربهنان
املنطقني عننىل هنذ الرؤينة ،بنل هننو منن االنفعننا النفسنني ،كننام تقندم ع مباننث
االسيصااب ّ
أن العقالء إذا رأوا شيئ ًا عىل ،الة فإن ش ّكوا فيه شك ًا إةراكي ًا وأنّنه هنل
هو عىل ،اليه اليي رأو أو تغل؟ يرونه بعني ما رأو سابق ًا ،وهذا هو االسيصنااب،
نىر ورؤية إ،ساسية ،ال أن تكون إةراكية.
ونىرهم إىل الشنيء بعني ما رأو ٌ
فإذا ظهر ّ
أن الكشف عىل قسمني ،هل احلكم باملكية ذي اليد من جهنة الكشنف
اجإةراكي ،أو من جهة الكشف اجإ،سايس؟
أن الكشف إةراكي من جهة ّ
ذهب بعض إىل ّ
أن أمارية اليد تكون من باب الغلبة،
ّ
الىن يلا اليشء بالعم الغلب ،فإنّنه لنو كنان ننف منن ال نناف مخنس
وأن
ّ
وتسعون منهم عدوالً ،ومخسة منهم غل عدو  ،فلو رأينا ش ص ًا مننهم وشنككنا ع
الىنن إحلناق
أنّه هل هو من العدو أو من غل العدو ؟ ناكم بأنّه عناة القيضناء
ّ
الشنيء بالعم الغلب ،وذلك من جهة ّ
أن مخس ًا وتسعني ع املائنة منن اال،نيامالت
تقييض أن يكون من العدو  ،ومخس ع املائة من اال،يامالت تقيضني أن يكنون منن
غل العدو .
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واملقصوة ّ
أن الغلبة تقيضني احلكم الىني بإحلاقه بالعم الغلب ،فكاشفييه أنّنه
من العدو كشف ًا ظني ًا تكون من جهة الكشف اجإةراكي ،وهذا ما ذهب إلينه املاقن
العراقي ّ ،
وأن اليد املالكية أغلب من اليد العاةية ويد المانة وغلها.
()1

لكن ما ذهب إليه ال يمكن االليزام به:
أولا :ال يمكن اةعاء ّ
أن اليد املالكية أغلب من اليد العاةية ويد المانة بأقسامها،
مع كثرة الياةي غل املالكية ع موارة ميعدةة ،مثل الشننركات والندوائر احلكومينة،
فإن اليد هي غل مالكيةّ ،
وكذا الشنركات اخلا ةّ ،
فإن املشيغلني فيهنا عنام  ،ولنيس
املا الذي بيدهم ملك ًا هلم ،وكذا الفراة املأذونون ع اليصنرف واليند المانينة ويند
الوكيل ويد الول بأقسامه .فلو لو،ظ جمموع هذ الياةي ع قبا اليند املالكينة لعلنه
ّ
بأن الغلب هو اليد غل املالكية ،ال أن تكون اليند املالكينة أغلنب ،وال
يمكن القو
أقل من الشك ع الغلبية.
الىن الناش من الغلبة ليس ةائر ًا مدار اجلنس ،بنل
وثاني اا :عىل فرض الينز فإ ّن
ّ
ةائر مدار الصنف اخلاص ،فإنّه لو كان مخس وتسعون باملائة من طالب العلوم الدينية
أن النسبة ع بلد خاص بنالعكس ،أي ّ
عدوالً ومخس باملائة غل عدو  ،فإذا فرضنا ّ
أن
ع تلك البلدة اخلا ة مخس ًا منهم عدو ومخسة وتسعني غل عدو  ،ورأيننا ع تلنك

( )1قا ع ّنايية الفكار( :ولكن اجإنصاف هو كوّنا من المارات الكاشفة نوعا عن الواقنع؛ لن
الىاهر من بناء العرف و العقالء عىل الخذ باليد اننام هنو لكشنفها الناشن عنن غلبنة منا ع اليند
لصا،بها بناو موجب لركون النّفس إليها؛ لن الغالب ع موارةها كون ذي اليد مالك ًا ملا ع يد  ،ال
أ ّن ذلك منهم ملاض تعبدهم هبا السيقامة نىام معامالهتم ،فإن ذلك وإن كنان ممكنن ًا ع نفسنه كنام
أرشنا إليهّ ،إال أنه بعيد جد ًا)ّ .ناية الفكار  4ق.21 :2
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الىن بالعم الغلنب ع
البلدة من ال نعرف أنّه من العدو أو غل العدو ال يلاقه
ّ
اجلنس ،بل يلاقه بغل العدو ع تلك البلدة ،وذلك من جهة ّ
الىنن الناشن منن
أن
ّ
ةائر مدار الصنف اخلاص.
الغلبة ليس ةائر ًا مدار اجلنس ،بل ٌ
وبعبارة ُأخرس :أنّه ايح ّ
الىن يلان الشننيء بنالعم الغلنب ،والغلبنة
أن
ّ
للىنّ ،إال ّ
أن مال،ىة املجموع من ةون مال،ىة الفراة اليي ينيمي إليها مما ال
موجبة
ّ
وجه له ،ولو م نال،ظ ذلك ،بل اقيرصت املال،ىة عىل املجموع فإنه ييناى مع اليند،
فإنّه لو كان ش

ميوسط احلا البس ًا خلاتم يلي بالسالطني والوزراء امليش صني،

أن أغلب الناس الذين ع مسيوا ليس هلم ذلك ،فال بدّ من احلكم ّ
فبام ّ
بأن هذا اخلناتم
ليس ملك ًا له ،واحلا ّأّنم يقولون بكاشفية اليد ،ي ع مثل هذا املورة.
فىهر ّ
الىن الناش من الغلبة ال يمكن االليزام به.
أن القو بكاشفييها من جهة
ّ
ثم إنّه ال بدّ من تصوير الكشف اجإ،سايس ع املقام ،والكشف اجإ،سنايس كنام
قلنا هو االنفعا النفيس كام ع باب االسيصااب ،ومثنل وجنوة املقيضنن بوجنوة
املقييض ،فإنّه لو حتق املقييض يرس الناس متامية املقيىض ،ولنذا لنو رشب وا،ند سن ًام
يقولون بأنّه مات وال يعينون باملانع.
وأّننا ممنا بنن عليهنا
ونان ال نقو بقاعدة املقييض واملانع كام قنا هبنا بعنض ّ
العقالء ،بل نقو  :إ ّن الرؤية اجإ،ساسية هكذا ،ويرون املقيضنن (بنالفيح) بوجنوة
املقيضني ،وهذا برؤية إ،ساسية.
والرؤية اجإ،ساسية هلا أنواع:
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منها :العلقة بني االسنييالء الىناهري وامللكينةّ ،
فنإن امللكينة اسنييالء وسنيطرة
قانونية ،واالسييالء له ربط مع امللكية بايث يرونه رمز ًا هلا ،بناو املقيضني واملقيىض،
ومرآة هلا.
أن الناس يرون ّ
ومنها :الكثرة ع تقارن اليصور ،فبام ّ
أن من السنباب الشننرعية
للملكية احليازة ،وكثل ًا ما حتصل امللكية باملعاطاة ،وهي تقابض الطرفني ،وقد يكنون
ال ع املعاملة كبيع الصنرف والسلم واهلدية ،وأمثا ذلنك ،فنبام ّ
القبض ةخي ً
أن هنذا
السنخ من االرتباط اليصوري كثل ،فينجر إىل اليصدي بقانون ّ
أن اليصورات امليكررة
تياو إىل اليصدي  ،وهذ مسألة عرفية ،والدعايات واليلقينيات من هذا القبيل.
فإن اجإنسان ،ينام يسمع أوالً ّ
ّ
ثم إذا
أن الطبيب الفالين ،اذق ال يرتب عليه أثرَّ ،
تكرر ذلك من أفراة خيلفة ينقدح ع ذهنه ّ
أن هذا الطيب ،اذق ،وال حييمل اخلالف.
وع املقام كاشفية منن جهنة اجإ،سناس ،إ ّمنا منن جهنة العلقنة بنني االسنييالء
الىاهري وامللكية ،وإ ّما من جهة كثرة اليقارن ع اليصور.
فياصننلّ :
أن الرؤيننة العقالئيننة عننىل قسننمني :الرؤيننة اجإةراكيننة ،والرؤيننة
اجإ،ساسية.
والرؤية اجإةراكية مرتبطة باجإنسان بام أنه موجوة منطقي لذا فنإن اعيقناة بنأمر
حيياج إىل مال،ىة اال،يامالت أو الربهنان النذي يقيضنني ثبنوت املامنو أو نفني
املامو عن املوضوع ،وسائر طرق حتصيل العلم ،ومنها مال،ىة اال،يامالت.
الىن احلا ل من مال،ىنة اال،نيامالت منرتبط بجهنة
والعلم أو االطمئنان أو
ّ
اجإةراك وأنّه بام هو موجوة منطقي يال،ظ اال،يامالت ،والعلم الذي يطل ع املنط
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يراة منه اال،يام املائة ع املائة ،كام ّ
الىنن منا إذا كنان اال،نيام ع أ،ند الطنرفني
أن
ّ
أقوس ،والوهم ما إذا كان ا،يام الطرف اآلخر أضعف.
أن اجإنسان موجوة منطقي فإذا قلنا ّ
وبام ّ
بأن اليد أمارة عىل امللكية فال بدّ أن نقو
بان أمارية اليد من باب املىنّة ،واملىنّة من باب الغلبة ،أي ّ
ّ
أن اليد املالكية أغلنب منن
سائر الياةي.
وذكرنا أنّه يرة عليه اجإيراةان امليقدمان:
الو  :عدم ثبوت الغلبة.
والثاين :أنه عىل تقدير اليسليم البد منن مال،ىنة القطنع ع الغلبنة ال مال،ىنة
املجموع ،ومعه ال يمكن احلكم بأمارية اليد ع كثل من املوارة.
وع قبا ذلك الرؤية اليي عربنا عنها بالرؤية اجإ،ساسية واالنفعالية ،ومنشأ هذ
الرؤية غالب ًا من الُمور اليي ال وزن هلا عند العقل ،أي أنّه ال تكون هذ الُمور منشن ًأ
للعلم والقطع أو االطمئنان أو املىنةّ .إال ّ
أن اجإنسان ال تكون معيقداته ةائ ًام عىل وف
اجإةراك ،بننل كثننل ًا مننا تكننون معيقداتننه مننن الرؤيننة اجإ،ساسننية ،فن ّ
نإن النندعايات
واحلب والبغض وتقليد اآلباء والُمهات وأمثا ذلنك يكنون ةخني ً
ال ع
واليلقينيات
ّ
رؤييه لليشء عىل ناو.
وقد ذكرنا ّ
أن االسيصااب من هذا القبيل بايث ال يمكنه إثبات أنّه عىل ما كان
عىل الناو املنطقي ّإال أنّه بام رآ سابق ًا عىل ،الة خا ة وتأثر نفسي ًا مننه ،فبعند منرور
زمان حيكم عليه بأنّه عىل تلك احلالة.
والىن الذي يطل ع القرآن غالب ًا وكذا ع عبارات امليقدمني يراة منه ما ال يكون
ّ
عىل وف الربهان ،وإن كان االعيقاة جزمي ًا.
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وع املقام االسييالء اخلارجي بام ّ
أن له ترابط مع امللكية فهم يرون االسييالء أمارة
عىل امللكيةّ ،
فإّنم كنانوا يطلقنون
فإن أساس امللكية من بدء المر كان هو االسييالءّ ،
كلمة امللك ّ
وأن هذا ملك فالن وذلك ملك فالن ،من جهة اسييالء كل وا،د عىل منا
كان يملكه ،وم يكن ع بدء المر بني السيطرة اخلارجية وامللكية فنرق ،أي ّ
أن املعنن
ثم فكنك
املاةي وهو االسييالء اخلارجي واملعن االعيباري وهو امللكية كانا مندجمني َّ
بينهام.
وبام ّ
أن ع بدء ،صو امللكية كانت امللكية من جهة السنيطرة ،ومنن جهنة كثنرة
الرتابط بني السيطرة وامللكية ،فهذان أوجبا الرتابط بينهام ع مر،لة اليصنور ،وذكرننا
ّ
أن االرتباط اليصوري يياو إىل االرتباط اليصديقي ،وهذا اليصدي لنيس تصنديق ًا
عقلي ًا من قبيل الرباهني ومن قبيل مال،ىة اال،يامالت ،بل تصدي إ،سنايس أي أن
يرا اجإنسان مالك ًا ،ولذا لو نوقش فيه بأنه إذا ،كم ّ
بأن فالن أغن من فالن من جهنة
ّ
أن مياعه أكثر فإنّه من املمكن أن تكون الميعة املوجوةة ع ةكانه ما الغل وهو وكيل
عنه وأمثا ذلك فال يكون له ةليل جإثبات أنّه ماله.
بأن الشارع قد أمىض كل رؤية ،بل نقو ّ
ّ
إن الشنارع قند أمضنن
ونان ال نقو
بعض هذ ملصلاة تقيضيها ،كام ّ
أن الشارع قد أمضن االسيصااب بلااظ املصالح
العامة ،وكذا أمىض أمارية اليد عىل امللكية.
واملقصوة من ذكر ذلك ثاني ًا توضيح ما تقدم ّ
وأن المر غل مناصنر بالغلبة كنام
ذهب إليها مجاعة .وهذا متام الكالم ع اجلهة الُوىل.
اجلهة الثانية :يف الروايات املستدل بها على حجية اليد
وإنّام نذكر الروايات السيكشاف أمور ثالثة ،وهي:
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األول :أنّه هل اليد ،جة من جهة عدم الرةع فقط ،أو ّ
أن اجإمضاء الرصنيح قند
در ع الروايات؟ فإنّه لو ةلت الروايات عىل ،جية اليد ،فيكون بناء العقالء ممضن
بإمضاء إثبا ي ،ال ممىض بعدم الرةع فقط.
الثاين :أنّه هل املسيىهر من الروايات ّ
أن اليد أمارة أو أّنا أ ل كام ذهب الشنيخ
إليه ع الرواية الوىل اليي سنذكرها ،يث قا ( :يسيشعر منها ّ
أن اليد أ ل).
الثالث :أنّه هل يوجد ع الروايات إطالق يمكن اليمسك به ع كل مورة شككنا
فيه ع أمارية اليد للملكية عند العقالء؟
والروايات الوارةة ع املقام ميعدةة:
منها :رواية ،ف

بن غيايف ،وهي مما روا املشايخ الثاليف ع الكينب الربعنة،

وبني مين الفقيه والكاع ومين اليهذيب اخيالف ،كنام ّ
أن بنني الكناع والفقينه أيضن ًا
اخيالفّ ،إال ّ
أن االخيالف بينهام يسل جد ًا.
ففي الكاع طبع القديم :عيل بن إبراهيم عن أبيه وعيل بن حممد القاساين مجيعن ًا
()1

عن القاسم بن حممد بن حيي عن سليامن بن ةاوة املنقري عن ،ف

بن غيايف عن أيب

عبد اا  قا  :قا له رجل :أرأيت إذا رأيت شيئ ًا ع يدي رجل أجيوز ل أن أشهد
أنّه له؟ قا  :نعم ،قا الرجل :أشهد أنّه ع يد وال أشهد أنّه له فلعله لغل  ،فقا له
أبو عبد اا :أفيال الشنراء منه؟ قا  :نعنم ،فقنا أبنو عبند اا :فلعلنه
ثنم تقنو بعند امللنك :هنو ل
لغل  ،فمن أين جاز لك أن تشرتيه ويصل ملك ًا لنكَّ ،
ثم قا أبو عبند اا
وحتلف عليه وال جيوز أن تنسبه إىل من ار ملكه من قبله إليكَّ ،
 :لو م جيز هذا م يقم للمسلمني سوق.
( )1الكاع .387 :7
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وهذ هي الصورة املنقولة ع الكاع واليهذيب مع اخيالف.
وع الفقيه منقولة بصورة ُأخرس( :أرأيت إذا رأيت شيئ ًا ع يدي رجل أجيوز ل
()1

أن أشهد أنّه له؟ فقا  :نعم ،قلت) ،فعىل ما ع الفقيه يكون املسيشكل هنو ،فن

،

وعىل ما ع الكاع يكون املسيشكل هو الرجل السائل.
وع اليهذيب (يد رجل) بد (يدي رجل) كام هو ع الكاع والفقيه.
وقد اسيد هبا وال سيام باجلملة الخلة :لو م جيز هذا م يقم للمسلمني سنوق
عىل اليد ،وأنّه لو م تكن اليد ،جة ملا قام للمسلمني سوق ،وعليه يسيفاة من الرواينة
ّ
أن اليد أمارة عىل امللكية مطلق ًا.
وع هذ الرواية أباايف ثالثة:
البحث األول :ع سندها وعىل فرض ضعفها هل هي منجربة بعمنل املشنهور أو
ال؟
البحث الثاين :ع فقه احلديث.
البحث الثالث :ع ةالليها عىل ما ذكروا.
أ ّما الباث الو  :فاملعروف واملشنهور ّأّننا ضنعيفة سنند ًا ،وعمندة الكنالم ع
الوسائط الثالثة الخلة ع السند ،وعمدهتا قاسم بن حممد.
أ ّما ،ف

بن غيايف فليس فيام بأيدينا توثي بالنسنبة إلينه .نعنم ،اسنيفاة بعنض

توثيقه مما ذكر ع العدة من عمل ال ااب بروايات مجاعة من العامة ومنهم ،فن
بن غيايف .وبعض ذهب إىل توثيقه من جهة ّ
أن له كياب معيمد.

( )1من ال حيرض الفقيه .51 :3
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وهذا كام ترس غل مفيدّ ،
فإن العامة ذكروا ن كام ع ميزان االعيدا ن أنّنه إن روي
ّ
بأن له كياب معيمدّ ،إال أنّه ليس لنا طري جإثبنات
عن كيابه فال بأس به ،ونان نقو
ّ
أن الرواية من كيابه.
كالم كثل ،ويمكن القو باعيبار منن جهنة منا

وعىل كل ،ا فليس ع ،ف

ذكر ع العدة ،أو من جهة إثبات ّ
أن الرواية من كيابه ،مضناف ًا إىل أنّنه واقنع ع أسنناة
تفسل القمي.
وأ ّما سليامن بن ةاوة املنقري ،فقد وثقه النجايش وقا ( :لنيس بناملياق بننا)،
()1

وضعفه ابن الغضائري  ،وقنا ( :ضنعيف جند ًا ال يليفنت إلينه يوضنع كثنل ًا عنىل
()2

املهامت) ،وتبعه العالمة وابن ةاوة .
()3

وهنا تقع املناقشة املشهورة ع اة نسبة الكياب إىل ابن الغضائري ،فإن ننوقش
ع إسناة الكياب إليه كام ناقش فيه مجاعنة منن الكنابر ،فيبقن توثين النجنايش بنال
لن املفروض ّ
معارضّ ،
أن العالمة وابن ةاوة قد تبعا ابن الغضائري ،فياكم بوثاقينه
مضاف ًا إىل وجوة ع أسناة كامل الزيارات.
وأ ّما إذا قلنا ّ
بأن الكياب لنه كنام هنو امل ينار فيكنون ممنن تعنارض فينه اجلنرح
واليعديل ،فال يمكن االعيامة عليه ،بل ال بدّ من اليوقف.
والعمدة قاسم بن حممد ،الذي يروي عن سليامن ،وتعيني قاسم بن حممد مشنكل
وتوثيقه أشكلّ ،إال أنّه قد عينه السيد اخلوئي ووثقه ع مباين اليكملة.

( )1رجا النجايش ،184 :رقم .488
(، )2كا ع خال ة القوا .352 :
( )3رجا ابن ةاوة ،248 :رقم .222
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بأن تعيينه مشكل منن جهنة ّ
وإنّام قلنا ّ
أن ع بعنض نسنخ الكناع وكنذا ع منرآة
العقو  ،والوسائل( :القاسم بن حيي ) ،وع بعض نسخ الكناع واليهنذيب بكنال
()2

()1

طبعييه القديمة واجلديدة( :القاسم بن حممد) وع مشي ة الفقيه( :القاسنم بنن حممند
ال بهاين).
واخيار السيد اخلوئي ع مباين اليكملة أن يكون هو القاسم بن حيي  ،ومحله عىل
()3

القاسم بن حيي الراشدي الذي يروي عنن جندّ  ،ووثقنه بنام أنّنه منن رجنا كامنل
الزيارات.
تم ما ذكر من أنّه القاسم بن حيي  ،وقلننا بوثاقنة رجنا كامنل الزينارات،
فإن ّ
يكون ما ذهب إليه تام ًا ،ولكن الىاهر أنّه ليس هذا هو القاسم بنن حيين الراشندي،
وذلك لعدم إمكان إثباته مع وجوة هذ االخيالفات اليي أرشنا إليها .ثم ّ
أن القاسنم
بن حيي الراشدي كام أرشنا ال يروي ّإال عن جدّ  ،وأمر مرةة بني رجلنني ،فهنو إ ّمنا
القاسم بن حممد ال بهاين الذي ال طري جإثبات توثيقه بل هو موهون ،وإ ّما القاسم
بن حممد اجلوهري ،الذي قيل بأنّه ثقة من جهة وجوة ع أسناة كامل الزيارات ،ومن
وجهة نىرنا أنّه ثقة لرواية ابن أيب عمل عنه ،وعىل كل ،ا فهو القاسم بنن حممند ال
القاسم بن حيي .
وذهب السيد اخلوئي (،فىه اا) ع كيابه املعجم أنّه القاسم بن حممد ال القاسم
بن حيي  ،وعليه يكون ما ذكر ع مباين اليكملة منافي ًا ملا ذكر ع املعجم.
( )1مرآة العقو .232 :24
( )2هتذيب ال،كام .261 :6
( )3مباين اليكملة (موسوعة اجإمام اخلوئي) .140 :41
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فياصلّ :
أن الراوي عن سليامن هو القاسم بن حممد ،وهو مرةة بني القاسم بنن
حممد ال بهاين املوهون وبني القاسم بن حممد اجلوهري الثقة ،وال تعني ل،داا؛ إذ
كالاا يرويان عن سليامن بن ةاوة املنقري ،فناحلكم ّ
بنأن الرواينة معينربة سنند ًا غنل
ايح عىل مجيع املسالك.
والقو باجييها يبيني إ ّما من جهة االنجبار ن عىل فرض القنو بنه ن وإ ّمنا منن
جهة ما ذكر

ا،ب املسالك ن عىل ما ع اجلواهر ن من ّأّنا موافقة للقوانني الرشعية.

وقد ذكرنا سابق ًاّ :
أن اخلرب الضعيف إذا كنان مقرونن ًا بشنواهد الكيناب والسننة
وكان عىل وف القواعد يؤخذ به.
وهل الرواية منجربة بعمل ال ااب أو ال؟ أو ّأّنا هل تكون مقرونة بشنواهد
الكياب والسنة أو ال؟ وهذا ما يىهر من الباث ع فقه احلديث.
البحث الثاين :ل فقه احلديث
وال بدّ من اليعرض للعبائر الوارةة فيها والباث عنها.
العبارة األُوىل( :قا له رجل :إذا رأيت شيئ ًا ع يدي رجل جيوز ل أن أشنهد أنّنه
له؟ قا  :نعم.)
والكالم ع ّ
أن املشهور هل قالوا بذلك وأنّه جيوز الشهاةة بأنّنه لنه بمجنرة كنون
املا بيد أو ال؟
قا املاق ع الرشائع ( :ال ريب أن امليصنرف بالبنناء واهلندم واجإجنارة بغنل
()1

منازع يشهد له بامللك املطل  .أما من ع يد ةار ،فال شبهة ع جواز الشهاةة له باليند.
وهل يشهد له بامللك املطل ؟ قيل :نعم ،وهو املروي ،وفيه إشكا ).
( )1رشائع اجإسالم .919 :4
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ومراة من قوله( :وهو املروي) ،رواية ،ف

اليني ذكرناهنا اآلن ،واجإشنكا

ناش من جهة أنّه ال بدّ وأن تكون الشهاةة كام ع الرواينات عنىل وفن العلنم ،عنىل
مثلها فاشهد أو ةع ، وجمرة اليد مع عدم مقرونييها باليصنرفات اليي ذكرها املاق
()1

وأمثاهلا ال توجب العلم بامللكية ،وجواز الشنراء مسألة ،وجواز الشهاةة بأنّه ملك لنه
مسألة ُأخرس ،وفوق مسألة الرشاء منه.
فعليه الشهاةة بمجرة اليد ال اليد املؤكدة حمل إشكا وتأ ّمل بني الكابر ،واحلنا
ّ
أن الرواية تد عىل اجلواز.
ويمكن أن جياب عنه بوجهني:
الوجه األول :ما ما إليه ا،ب اجلنواهر ع أوائنل كالمنه وموجنوة ع مبناين
اليكملة من محل الشهاةة عىل جمرة اجإخبنار ،ال الشنهاةة اليني هني منورة الكنالم ع
مباث القضاء ،وإ،دس ركني القضاء إنّام أقضني بينكم بالبينات واليامن.
فقد ذكر ع مباين اليكملة ّ ( :
أن املراة بالشهاةة هو جواز اجإخبار عن كون شنيء
()2

ثم ذكر شواهد ن ويؤكند منا
لصا،ب اليد اسيناة ًا إىل يد ال الشهاةة ع مقام الرتافع ن َّ
ذكرنا من محل الرواية عىل اجإخبار ال عىل الشهاةة ع مقام الرتافع ذيل املعينربة ،وهنو
قوله :لو م جيز هذا م يقم للمسلمني سوق فإنّه ظاهر الداللة عىل ّ
أن املراة أن يعامل
ذو اليد معاملة املالك عم ً
ال وقوالً).
لكن محل الشهاةة ع الرواية عىل خصوص اجإخبار ال وجه له.

( )1وسائل الشيعة .342 :27
( )2مباين اليكملة (موسوعة اجإمام اخلوئي) .140-139 :41
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هذا مضاف ًا إىل ّ
أن هذا الوجه ال ييالئم مع الباث ،فإ ّن الباث ع جواز الشنهاةة
واحللف عىل طبن المنارات ،وقند ذكنر ع الرواينة :وحتلنف علينه ،أي ّ
أن وزان
الشهاةة وزان احللف ،فكام ال بدّ من العلنم ع الشنهاةة كنذلك ال بندّ منن العلنم ع
احللف ،فكيف جيوز احللف وال جتوز الشهاةة ،فمن هنا يعلم أ ّن املراة بالشهاةة ليست
خصوص اجإخبار ،بل املراة هبا الشهاةة اليي هي ع وزان احللف.
أن الرواية ال تد ّ عىل جواز الشهاةة بمجنرة اليندّ ،
الوجه الثاينّ :
فنإن ع نسن ة
الفقيه والكاع( :إذا رأيت شيئ ًا ع يدي رجل) ،بصيغة اليثنيه ،وع نس ة اليهنذيب :
()1

(ع يد رجل) ،فمن املمكن أن يقا بالفرق بني يدي ويد ،وسنذكر تصننريح الُةبناء
واملفرسين ّ
بأن اليثنية جتيء للمبالغة ،وقوله( :ع يدي رجل) لليأكيد ،فيكنون معننا :
إذا رأيت شيئ ًا ع يدي رجل ،بمعن ّ
أن علينه اليند الكاملنة واملسنيقرة علينه ،وعلينه
فيكون الرواية مرتبطة باليد املؤكدة اليي أشل إليها ع كالم املاقن ع الشننرائع ،وال
تد ّ عىل جواز الشهاةة بمجرة اليد.
وهكذا قوله ( :قا  :نعم ،)فيمكن أن يقا إ ّن هنذ الرواينة عنىل خنالف
املوازينّ ،
فإن الشهاةة يعيرب فيها العلم ،وجمرة قينام بيننة أو سنائر احلجن ال يوجنب
العلم وال يكون جموز ًا للشهاةة؛ لنّه كام قلنا أخذ ع الشهاةة العلم ،واحلا ّ
أن اجإمنام
، كم بجواز الشهاةة بمجرة رؤية املا بيدي الرجل أنّه له.
وال يمكن لةلة ،جية احلج إثبات قيام اليد وأمثاله مقنام العلنم املوضنوعي،
وال سيام ع الشهاةة املأخوذة من الشهوة.

( )1هتذيب ال،كام .262 :6
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وقد قوس ا،ب اجلواهر هذ اجلهة وأنّه ال يمكنن القنو بنذلك ،أي بجنواز
الشهاةة بمجرة اليد ،بل ذكر ع رة ا،ب املسالك ن الذي ذكر ّأّنا موافقة للقنوانني
الرشعية ن ّأّنا خالفة للقوانني الشنرعية ،فقد قا ( :ومن ذلك يعرف أنّه ال وجنه ملنا
()1

ع املسالك من ةعوس موافقة اخلنرب املزبنور للقنوانني الرشنعية؛ إذ منن املعلنوم ّأّننا
تقيضني كون الشاهد ال يشهد ّإال بعلم ّ
وإال عىل مثل الشمس ومثل الكف والفنرض
أنّه يشهد بمشكوك فيه أو مىنون العدم).
وأساس هذا الوجه ييوقف عىل مقدميني:
املقدمة األُوىلّ :
أن اليد عىل قسمني :يدٌ مؤكدة ويد غل مؤكندة ،وهنذا منا ذكنر
فقهاء العامة واخلا ة ،فذهبوا إىل جواز الشهاةة ع القسم الو مسيند ًا إليهاّ ،إال ّ
أن
عباراهتم مشوشة ع حتديد ،دوة اليد املؤكدة ،كام ذكر ا،ب اجلواهر ،فقالوا بلزوم
االقرتان باليصنرفات ،وهل ال بدّ من تكرار اليصنرفات أو ّ
أن اليصنرفات ع اجلملنة
كافية ،وأنه هل ال بدّ وأن تكون يد عىل املا مدة طويلة ،أو تكفي املدة القصلة؟
ففي بدائع الصنائع ن وهو ع الفقه احلنفي ن ذكر أنّه ال بدّ وأن تكون اليند مقرتننة
باليرصفات ،ونقل عن أيب يوسف أنّه ال بدّ وأن يقع ع قلب اجإنسان أنّه ملك له.
والغرض أنّه ال إشكا ع تقسيم الفقهاء اليد عىل قسمني ،يدٌ مؤكندة ويند غنل
مؤكدة ،واحلكم بجواز الشهاةة عىل وف اليد املؤكدة ممنا ال إشنكا فينه بنني العامنة
واخلا ة .والشهاةة عىل وف اليد غل املؤكدة وأنّه له ،حمل إشكا .
واملائز بني القسمني هو ما ذكر

ا،ب اجلواهر ع آخر كالمه بعننوان( :اللهنم

ّإال أن يقا ) ونان قد أوضانا ع مباث الطهارة ومباث القضاء ،ومل صهّ :
أن ما
( )1جواهر الكالم .145 :41
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يشهد به قد يكون أمر ًا تكويني ًا وقد يكنون اعيبارين ًا وقانونين ًا مثنل الزوجينة وامللكينة
وأمثا ذلك.
فإذا كان املشهوة به أمر ًا تكويني ًا وحمسوس ًا بإ،ندس احلنواس كالسنمع والبصننر
وأشباههام ،فال إشكا ع جواز الشهاةة عىل وف احلس.
وأ ّما إذا كان املشهوة به أمر ًا اعيباري ًا ،فهذا إ ّما مسيند إىل السبب ،أو إىل الطري .
واملراة من السبب هو العقوة واجإيقاعات ،كام لو كان ،ارض ًا ع جملنس العقند،
أن هذ املرأة زوجة فالن ،من باب ّ
فيشهد ّ
أن العقنوة واجإيقاعنات هلنا هوهوينة منع
الزوجية وامللكية وأمثاهلا ،أي ّ
أن العرف يرس ذلك مصداق ًا للزوجية ،وال تعد شهاةته
شهاةة من غل علم.
كام ّ
أن املراة من الطري ما يكون مساوق ًا للسبب ،أي أن العنرف ينرس الزوجينة
مث ً
ال مصداق ًا له ،كام إذا رأينا امرأة ع بيت رجل وهو ييعامل معها معاملة الزوجة وله
بأّنا زوجة فالن وإن م نكن ،ارضين ع جملس عقداا ،والعرف
منها أوالة ،فناكم ّ
يرس االقرتان بينهام مصداق ًا للزوجية بايث ال يعيني باليشكيك ع زوجييه  ،وبعبنارة
أخرس أ ّن الطري يكون بناو ينيزع العقالء منه الزوجية .
وهكذا البنوةّ ،
فإن من تولد ع فنراش شن

وتربن ع ،جنر ييعامنل معنه

معاملة الولد ،فينيزع العقالء من ذلك أنّه ولد له وإن م يعلمنوا ،قيقنة المنر ،فمنن
املمكن أن يكون ولد غنل  ،فنالعقالء ال يعيننون بمثنل هنذ اال،نيامالت ،وبيعبنل
أن الطري مو ّلد للنسبة العرفية ،أي ّ
ا،ب اجلواهر ّ
أن العنرف ينرس ذلنك ،قيقن ًة
الزوجية أو البنوة.
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وهكذا السيطرة عىل املا مدة طويلة واليصنرف فيه بأنواع اليصنرفات كاجإجارة
والبناء وأمثا ذلك من ةون أن يكون له منازع ومن ةون شاهد من أنّنه ول أو وكينل
وأمثا ذلك.
فالعرف يرس مثل هذ السيطرة مصداق ًا للملكية ،ويرس هوهوية للطري مع ذي
الطري بناو لو قيل إ ّين ال أعلم ّ
أن هذا البيت بيت فنالن لرمنو بالشنذوذ وإن كنان
المر باسب الواقع كام قا  ،أي أنّنه منن املمكنن أن ال يكنون البينت بينيهمّ ،إال ّ
أن
العقالء يرون مثل هذ السيطرة عىل املا أنّه ملك له ،بايث لنو ألغن الشنارع هنذ
الرؤية م يكن إلغاء الشارع مانع ًا من رؤييهم ،كام ّ
أن بعض الطوائف كانوا يرون الغارة
من أسباب امللكية ،فإذا ،صلت الغارة واسيبدوا بامللك واشرتس أ،د منهم شيئ ًا منن
اآلخر يشرتيه بعنوان أنّه ملك له ،فإن قيل له :إ ّن الشارع قد ألغ ذلك وهني ليسنت
سبب ًا للملك ،فال يكون إلغاء الشارع مانع ًا من رؤييه أنّه ملنك لنهّ ،إال أنّنه يقنو  :إ ّن
الشارع قد ألغا .
واملقصوة أ ّن الطري قد يكون حمقق ًا للنسبة العرفية أو مصنداق ًا للنسنبة العرفينة،
يىن
فإن كانت الشهاةة عىل وف هذا الطري فليست الشهاةة من قبيل ما يشك فيه أو ّ
فإّنم يرون ّ
أن
فيه ،بل شهاةة عىل وف ما يكون ا،يام اخلالف ملغ وغل معين بهّ ،
هذا ملك له أو زوجة له أو ولد له ،وأمثا ذلك.
وقد ال يكون بني الطري وذي الطري هوهوينة ،كنام إذا ثبينت ملكينة شن
بالبينة أو ب رب الثقة ،فإن شهد أ،دٌ فإنام يشهد عنىل وفن المنارة ،والعنرف ال ينرس
النسبة حمققة.
وخال ة الكالمّ :
أن الطري عىل قسمني:
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1ن ما يكون حمقق ًا أو مصداق ًا للنسبة العرفية.
2ن وما ال يكون كذلك.
فإن كان من القسم الو  ،فال إشكا ع جواز الشهاةة ،وهذا هو املراة من اليند
وأّنا بامذا تياق  ،وإن كان منن القسنم الثناين
املؤكدة اليي اخيلف ع حتديد ،دوةها ّ
بأن كانت الشهاةة مسيندة إىل ،جة رشعية أو بطري عقالئي ك نرب الثقنة ،وال ينرس
العقالء الطري حمقق ًا للنسبة العرفية ،فال جتوز الشهاةة.
املقدمة الثانيةّ :
أن رواية ،ف

نقلت ع الكاع والفقيه( :إذا رأيت شيئ ًا ع يندي

رجل) بصيغة اليثنية.
ومنقولة ع اليهذيب( :إذا رأيت شيئ ًا ع يد رجل) بصيغة املفرة ،ومفناة (يندي)
و(يد) خيلف ،فإن كان مفاةاا ميعدة ًا ،فال بدّ إ ّما من ترجيح نس ة الكناع والفقينه،
أو ال أقل من الرتةيد ،فال بدّ من الخذ بالقدر املييقن ،وهو اليد املؤكدة.
وليوضيح اخيالفهام ع املفاة نقو :
فإن املفرسين واللغويني قد ذكروا ّ
بأن اليثنية تد عىل اليأكيدّ ،
ّ
أن اليثنية قد ينؤت
هبا لليأكيد واليشديد واليكثل ،ال ملجرة االثنينية ،ونشل إىل بعض املصاةر اليي ذكرت
ذلك.
ففي جممع البيان ( :وإنام قا ﴿ :يدا ﴾ عىل اليثنية  ،مبالغة).
()1

وع تفسل الرازي ّ :
(أن املراة باليثنية املبالغة ع و ف النعمة).
()2

وكذا ع تفسل اليبيان ( :واليثنية أشدّ مبالغ ًة).
()1

( )1جممع البيان .378 :3
( )2تفسل الرازي  ،44 :12وع النس ة اليي بأيدينا ورة لفظ (بالنسبة) بد (باليثنية).
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وهننامش الكشنناف وجمننازات القننرآن للسننيد الننريض وع املنننار وع تنناج
()2

()3

()4

العروس ( :ال يدين لك هبذا أي ال قوة لك به م حيكه سيبويه إال مثن ومعن اليثنينة
()5

هنا اجلمع واليكثر) ،وع رشح ابن عقيل .وعليه ،فاليثنية ع مثل يندي وقولنه تعناىل:
﴿ َب ْل َيدَ ا ُه َم ْب ُسو َطتَا ِ ﴾ م يؤت هبا ليد عىل اجإثنني ،بل أ ي هبا للداللة عنىل املبالغنة
()6

واليكثر.
فعىل نس ة الكاع والفقيه يكون املعن هكذا :إذا رأيت شيئ ًا بيد رجل وكنان لنه
كام االسييالء عليه فهل جيوز ل أن أشهد أنّه له أو ال؟ فقا  :نعم.
فالرواية تد ّ عىل جواز الشهاةة عىل طب اليد املؤكدة اليني ال خنالف ع جنواز
الشهاةة عىل طبقها بني العامة واخلا ة.
ومع هذا الوجه ال ناياج إىل اليأويل الذي ذكر

ا،ب اجلواهر واخيار السيد

اخلوئي.
ونييجة الباث :أنه إ ّما أن يكون هذا املعن هو امليعني ،أو ال أقل من الرتةيد وال
بدّ من الخذ بالقدر املييقن ،وم يثبت كون هذ اجلملة خالفة للقوانني الشنرعية ،كنام
ّ
بأن املشهور م يعملوا هبا ،بل
ذكر ا،ب اجلواهر رة ًا عىل ا،ب املسالك ،أو يقا

( )1تفسل اليبيان .581 :8
( )2تفسل الكشاف .383 :3
( )3جمازات القرآن.32 :
( )4تفسل املنار .455 :6
( )5تاج العروس .357 :20
( )6سورة املائدة اآلية.64 :
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بعض الشواهد تد ّ أو تشل إىل ّ
أن بعنض قندماء ال نااب قند فهمنوا ذلنك منن
الرواية ،فإنّه نقل ا،ب اجلواهر عن املبسوط منن ّ
أن رواينات أ ناابنا تند عنىل
جواز الشهاةة عىل وف اليد املؤكدة واملقرونة باليرصفات.
ثم يذكر ا،ب اجلواهر أنّه م يىفر برواية تد ّ عىل ذلك ّإال رواية ،ف
َّ

وهي

تد عىل جواز الشهاةة عىل مطل اليد ،فمن هنا يىهر أنّه كان ع أذهنان القندماء منا
ذكرنا ولو م ُيذكر ع كلامت امليأخرين.
العبارة الثانية :قوله  ع جواب إشكا السائل أو ،ف

 :أفيانل الشننراء

منه؟ قا  :نعم ،فقا أبو عبد اا  فلعله لغل من أين جاز لك أن تشرتيه.
فال بدّ من بيان هذ اجلملة ،إذ يرة عليها ّ
أن اجإمام  اسنيد ّ جلنواز الشنهاةة
عىل طب اليد بالية الشنراء منه ،واحلا أ ّن الرشاء ال ييوقف عىل مالكييه للعني ،بنل
ميوقف عىل أن يكون مالكن ًا لليصننرف ،ومنن املعلنوم ّ
أن بنني ملنك العنني وملنك
اليرصف عموم من وجه ،فإنّه من املمكن أن يكون مالك ًا للعني واليرصف ،ويمكن أن
يكون مالك ًا لليصنرف ةون العني كام ع الولياء والوكيل املفوض ،ويمكن أن يكنون
مالك ًا للعني ةون اليرصف كام ع املاجور عليه ،وعليه فال يمكن االسنيدال بالينة
الرشاء مللكييه له.
ويمكن أن جياب عن هذا اجإيراة بوجهني:
الوجه األول :ما ذكر املاقن اال نفهاين منن أن منورة هنذ الرواينة ن بقريننة
درها ن هو ّ
أن من بيد املا يدعي امللكية ،ولوال ذلك ملا ا،يني إىل الشنهاةة ،فنإذا
كان مدعي ًا للملك ،فهذا ال ييالئم مع كونه ولي ًا أو مأذون ًا من قبل الغل.
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وعليه فقو اجإمام  يد عىل املطلوب ،ومعنا أنّه هل جيوز لنك أن تشنرتي
من هذا الش

الذي أنت تعرتف بأنّه ليس وكي ً
ال وال مأذون ًا وأمثا ذلك من قبنل

أ،د؟ فأجاب :نعم ،ومعن ذلك أنّه ملك له.
الوجه الثاين :ن النذي هنو أقنوس منن الوجنه الو ن هنو ّ
أن االسنيدال لنيس
ثم
ب صوص الرشاء ،بل بمجموع مجلة من أين جاز لك أن تشرتيه ويصل ملك ًا لك َّ
تقو بعد امللك هو ل وحتلف عليه.
ومعن قوله  من أين جاز لك أن تشرتيه ويصل ملك ًا لك :أنك اسيبدةت
به وترصفت فيه وسيطرت عليه ،ال امللكية العرفية ،فهل لك أن تنسبه إىل نفسك بنأن
تقو هذا ملك ل وحتلف عليه ،فأي فرق بني يندك املؤكندة ن املفنروض ّ
أن اليند يند
مؤكدة إذ امللك بمعن اسيبد ن املوجبة جلواز احللف وبني يد غنلك اليني هني أيضن ًا
كذلك ،مع ّ
أن ملكييك من ميفرعات ملكييه.
وخال ة املعن  :أنّه هل جيوز الشنراء منه وبعد ما ةخل ع ملكك وتصنرفت فيه
بأنواع اليرصفات وبعد مدة طويلة إذا اةعيت أنّه لنك ،هنل جينوز لنك أن تنسنبه إىل
نفسك ن مع ّ
أن النسبة مأخوذ فيها القطع عىل ناو املوضوعية؛ إذ القو بغنل علنم ال
جيوز ن وحتلف عليه ن واحللف أيض ًا مأخوذ فيه القطع عىل ناو املوضوعية ن فإذا جناز
لك أن تنسبه إىل نفسك وحتلف عليه ،فيجوز الشهاةة بأنّه ملك له.
وهذا الذي ذكرنا لعله أوضح عىل نقل الفقيهّ ،
فإن منورة االسيشنهاة ع الفقينه
هكذا( :قلت :فلعله لغل  ،قا  : :فمن أين جاز لنك أن تشنرتيه ويصنل ملكن ًا
ثم تقو بعد امللك :هو ل وحتلف عليه.)
لكَّ ،
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وبام ّ
أن امللك قد تكرر نامل هذا امللك عىل امللكية اخلا ة ،وسيأ ي اليعرض هلنا
ع رواية عيل بن إبراهيم ،قا الراغب ( :فامللك ضبط اليشء امليرصف فيه باحلكم).
()1

وع القاموس وتاج العروس ( :ملكه يملكه ملك ًا ا،يوا قاةر ًا عىل االسنيبداة
()3

()2

به ،وملكه يملكه متلك ًا اسيبد به) .ومعن قوله  :تقو بعد امللنك أنّنه بعند منا
ةخل حتت سيطرتك من مجيع اجلهات باليرصفات .
وعىل هذا الوجه يدفع اجإشكا امليقدم ويكون االسيدال تام ًا.
العبارة الثالثة :قوله  :لو م جيز هذا م يقم للمسنلمني سنوق ،ويىهنر منن
عبارة الشيخ ع الفرائد أنّه اسيفاة ّ
أن اليد إذا م تكن معيربة م يقم للمسلمني سنوق،
()4

كام يشل إليه ع قوله ع ذيل رواية ،ف

الدالة عنىل احلكنم بامللكينة عنىل منا ع يند

املسلمني إنه لوال ذلك ملا قام للمسلمني سوق.
أن احلكم ّ
واسيفاةة ذلك ن أيّ :
بأن ما بيد املسلمني ملك هلم ن منن هنذ اجلملنة
مشكل ،؛ إذ مقيىض القاعدة ع قوله   :لو م جيز هذا م يقم للمسلمني سنوق أن
يرجع الضمل إىل ما كان مورة الباث ،وهنو جنواز الشنهاةة وعدمنه عنىل امللكينة،
فيكون املعن هكذا :لو م جتز الشهاةة م يقم للمسلمني سوق ،ومن الواضح ّ
أن قينام
السوق أجنبي عن جواز الشهاةة ،سنوا ٌء قلننا ّ
بنأن القينام بمعنن النرواج ع مقابنل
الكساة ،أو وجوة ع مقابل تعطيله.

( )1املفرةات ع غريب القرآن ،472 :ماةة (ملك).
( )2القاموس املايط  ،320 :3ماةة (ملك).
( )3تاج العروس  ،13646ماةة (ملك).
( )4فرائد ال و .350 :3
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وإن قلنا :إ ّن الضمل راجع إىل مجيع ال،كام املرتتبة عىل اليد ،ي الشنراء الذي
كان املسيشكل قائ ً
ال بجواز  ،وأنّه لوال هذ الُمور ملا قام للمسلني سنوق ،فهنذا وإن
كان له معن ً حمصل ّإال أنّه غل مناسب؛ ّ
لن املسيشنكل كنان يقنو بجنواز الشننراء
وإشكاله إنّام كان بالنسبة إىل الشهاةة.
والىاهر ّ
أن املراة أنّه لو م جتز الشهاةة عىل ملكية ذي اليند ال،نيام كوننه ملكن ًا
للغل ،فالزم ذلك عدم جواز النسبة إىل النفس لو اشرتا و ار ملك ًا له ،وعدم جواز
احللف عليه.
أن عدم جواز الشهاةة مبين عىل ّ
وبعبارة ُأخرس :كام ّ
أن اليد ال تقوم مقام القطنع
املوضوعي ،إذ املفروض ّ
أن املأخوذ ع الشهاةة هو القطع املوضنوعي ،واليند أمنارة،
فكذلك أخذ القطع املوضوعي ع النسبة واحللف ،يعني أنّه لو تعلنم بأنّنه ملنك لنك
جيوز لك أن تنسبه إىل نفسك أو حتلف عليه ،فإن كان ا،يام أنّه لغل مانع ًا من جواز
الشهاةة ،فكذلك يكون مانع ًا من جواز النسبة واحللف إذا اشرتا منه و ار ملك ًا له.
وعليه ،فال يمكن له إشهاة الغل بأنّه ملك له ،وال يمكن له أن ينسنب إىل نفسنه
وال يمكن له احللف .وعىل هذا ال يبق للمسلمني سوق؛ وذلك:
أولا :يوجب تضعيف ةاعي البيع والشنراءّ ،
فنإن اجإنسنان يشنرتي شنيئ ًا ،ين
ييمكن من أن ينسبه إىل نفسه ،فلو كان بايث لو قيل هذا الكياب مث ً
ال ملن فال يمكننه
القو بأنّه ل ،وع مثله ال يرغب الناس ع الشنراء ،كنام ّ
أن النذي يأخنذ النثمن إذا م
يمكنه أن ينسبه إىل نفسه ال يرغب ع البيع.
وثاني اا :يوجب أن ال تكون له محاية قانونية ،فإنّه إن جناء أ،ندٌ وأخنذ منن ةكنان
ش

مياع ًا وقا بأنّه ل ،فيكون الغا ب مدعي ًا ،وعىل املشهور يعينرب ع الندعوس
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املسموعة أن يكون اال ّةعاء جزمي ًا .فلو قا  :إ ّين ا،يمل أن يكون منا أخنذ ملكن ًا ل،
فمثل هذ الدعوس غل مسموعة عىل املشهور ،فلو ا ّةع أنّه أخذ من الندكان قهنر ًا،
فهذ الدعوس وإن كانت جزمي ًة ّإال أنّه ال يمكنه إقامة البينة؛ إذ البينة العاةلة غالبن ًا ال
تكون موجوةة.
وكذا لو ا ّةع أ،د ّ
أن بعض الكيب املوجوةة ع هذا الدكان ل ن منث ً
ال ن فيكنون
ذو اليد مدع عليه ،وجواب املدع عليه إ ّما أن يكون باجإقرار أو باجإنكار ،أو بقنو
ال أعلم ولست أةري ،أو بالسكوت ،واملفروض أنّه لو أقر بأنّه له فهذا سبب لضنياع
ماله .وال يمكنه اجإنكار ،وذلك لعدم جنواز النسنبة إىل نفسنه منن ةون علنم ،ومنع
ا،يام أنّه لغل فال بدّ له إ ّما أن يسكت أو يقو لست أةري ،فنإن سنكت ع قبالنه،
فقد ذكر السيد اليزةي ع ملاقات العروة ( :إذا سكت املدع عليه عن اجلواب بعد
()1

مطالبيه ،فإن كان ذلك لعذر ن إىل أن يقو ن وإن كنان ال لعنذر ألزمنه بناجلواب أوالً
ثم بالشدة والغلىة ميدرج ًا من الةن إىل العىل عىل ،سنب مراتنب
بالرف واللنيَّ ،
أرص عنىل السنكوت عنناة ًا
المر باملعروف والنهي عن املنكر ،فإن أجناب فهنو وإن ّ
وجلاج ًا ،فعن مجاعة أنّه حيبس ،ي جييب وهو املاكي عن املفيند والشنيخ ع النهاينة
واخلالف والديلمي وابن محزة ونسب إىل كافة امليأخرين ،وقيل ن وإن م يعرف قائله ن
إنّه جيرب عليه بالضنرب واجإهاننة ،وعنن املبسنوط والسننرائر وبعنض املينأخرين ّ
أن
احلاكم يقو له ثالث ًا إن أجبت ّ
وإال جعليك ناك ً
ال ورةةت اليمني عنىل املندعي ،فنإن
أرص رة اليمني عىل املدعي ،بل عن املبسوط أنّه الذي يقيضيه مذهبنا وعن الرسائر أنّه
الصايح من مذهبنا).
( )1تكملة العروة .102-101 :2
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ونان لسنا بصدة بيان احلكم الفقهي وبيان امل يار ،بل بصدة بيان أنّه لو سكت
ماذا جيري عليه؟ ويمكن أن حيلف املدعي ويأخذ ماله.
وإن قا  :لست أةري ،فقد اخيلف الفقهاء ع ذلك ،فقيل بأنّه ال بد له أن حيلنف
أو يرة القسم إىل الطرف املقابل ،وقيل بأنّه إذا قا  :لسنت أةري يسنأ عنن الطنرف
ثنم إذا ،لنف
املقابل أنّه يدري أو ال يدري ،فإن قا يدري حيلفونه عىل أنّه ال يدريَّ ،
ذو اليد بأنّه ال يدري اخيلف ع أنّه هل تكون ملثل هذ اليد أمارية أو ال؟
ذهب مجاعة إىل ّ
أن مثل هذ اليد ليست هلا أمارية ،وعليه ّفرع ا،ب املسيند ع
املسيند والعوائد بأنّه يصبح املا جمهو املالك ،وتصل النوبة إىل القرعة بينهام.
ّإال أنّا ذكرنا ع مباث القضاء ّ
بأن ع هذا املورة يبق املدعي بال معارض ،غايينه
ُحي ّلف املدعي عىل ما اةعا .
وإنّام ذكرنا ذلك مناقشة ملا ذكروا.
وأ ّما امل يار فهو ،جية يد ،ي إذا قا لست أةري.
والغرض من بيان هذ الُمور أنّه لو م جتز النسبة واحللف كيف يكون المر؟
وقد ظهر مما ذكرنا أنّنه م يكنن للمشنرتي أو البنائع محاينة قانونينة ،وإذا م تكنن
للسوق محاية قانونية ،وهو ةائ ًام ع معرض الرسقة والغارة ،فمثل هذا السوق ييعطنل
ال حمالة.
البحث الثالث :ع ةالليها عىل املدع وعدمها.
فعىل ما ذكرنا من ّ
أن هذ الرواية تد عىل اعيبار اليد املؤكدة ،فال إطالق فيها.
بأّنا تد عىل اعيبار اليد مطلق ًا.
نعم ،بنا ًء عىل القو اآلخر يمكن القو ّ
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ومل

الكالم فيها ،أ ّّنا ضعيفة أولا ،وةالليها عىل اعيبار اليد مطلقن ًا ضنعيفة

ثاني اا ،والقوس ّأّنا تد ّ عىل اعيبار اليد املوكدة.
الرواية الثانية :منقولة من مصندرين :تفسنل عنيل بنن إبنراهيم القمني ،وعلنل
الرشائع.
ففي الوسائل  :عن تفسل عيل بن إبراهيم ،عن أبينه ،عنن ابنن أيب عمنل ،عنن
()1

عثامن ،عن عيس ومحاة بن عثامن ،مجيع ًا عن أيب عبد اا ع ،ديث فدكّ  :
أن أمل
املؤمنني  قا ليب بكر :أحتكم فينا ب الف ،كم اا تعاىل ع املسلمني؟ قنا  :ال،
قا  :فإن كان ع يد املسلمني يشء يملكونه اةعيت أنا فيه ،من تسأ البينة ،قا  :إيناك
كنت أسأ البينة عىل ما تدّ عيه عىل املسلمني ،قا  :فإذا كان ع يدي يشء فناةع فينه
املسلمون تسألني البينة عىل ما ع يدي وقد ملكيه ع ،ياة رسنو اا  وبعند وم
تسأ املؤمنني البينة عىل ما اةعوا عيل كام سأليني البينة عىل ما ا ّةعيت عليهم احلديث.
ورواها الصدوق ع العلل مرسالً( :عن أبيه عن عيل بن إبراهيم عنن أبينه عنن
()2

ابن أيب عمل عمن ذكر عن أيب عبد اا .)
وهذ الرواية مروية ع اال،يجاج مرسالًّ ،إال ّ
أن العمدة املصندران امليقندمان،
()3

تفسل عيل بن إبراهيم وعلل الرشائع.
وعىل تفسل عيل بن إبراهيم ال مناقشة ع السندّ ،إال أ ّنه مع ذلك يمكن املناقشة ع
اعيبارها بلااظ وجوةها ع هذا اليفسل؛ وذلك لعدم ثبوت كون هذا اليفسل النذي

( )1وسائل الشيعة .293 :27
( )2علل الرشائع .190 :1
( )3اال،يجاج للطربيس .122 :1
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بأيدينا لعيل بن إبراهيم القمي ،وقد ذكرنا ع الباث عن حتريف القرآن وعدمنه عندم
ثبوت هذا اليفسل له.
وقد ناقش مجاعة ع كون هذا الكياب له ،منهم نا،ب كشنف القنناع املاقن
اليسرتي ،والىاهر أ ّنه جمموعة مجعها أبو الفضل عباس بن حممد بن قاسم بن محزة بنن
ثنم
موس بن جعفر ،وقد أخذ ع أوائل الكياب مقدار ًا من تفسل عيل بنن إبنراهيمَّ ،
ثم ذكر روايات عمن كانوا ع
أضاف إليه مقدار ًا من تفسل زياة بن منذر أيب اجلاروةَّ ،
طبقة عيل بن إبراهيم وعن غلهم منن طبقنة تالمنذة عنيل بنن إبنراهيم ،وع أواخنر
الكياب ذكر الروايات اليي يرووهيا العامة عن ابن عباس ،و ّ
يقل النقنل عنن عنيل بنن
إبراهيم ع آخر الكياب.
وقد ذكر املاق اآلغا بزرك الطهراين ع كيابه الذريعنة ع اجلنزء الرابنع مبا،ثن ًا
،و هذا الكياب ،وال بدّ من اليذكل ّ
بأن أبا الفضل هذا كان ع طبقة الكلينني وهنو
غل معنون ع الرجا و،اله جمهو .
نعم ،هو معنون ع كيب النسب ،ومن هنا يعرف ّ
أن وجوة ش

ع أسناة هذا

الكياب ال يد عىل وثاقيه جلهالة الكياب والكاتب جمهو .
وأ ّما رواية العلل فهي مرسلةّ ،إال ّ
أن إرسناهلا ال يكنون مانعن ًا منن اعيبارهنا ،إذ
املرسل هو ابن أيب عمل الذي ال يروي وال يرسل ّإال عن ثقة ،ومراسيل ابن أيب عمل
وإن اخيلفوا فيها ّإال ّ
أن امل يار هو ،جييها تبع ًا للشيخ الطويس ،وخالف ًا للماقن ع
بعض كلامته.
وعىل كل ،ا فالرواية معيربة عندنا من جهة ابن أيب عمل ،ومعيربة عند مجاعنة
من جهة متامية سندها عىل ما ع تفسل عيل بن إبراهيم.
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وأ ّما ةالليها عىل املدع فيمكن أن يقا إ ّّنا تد عىل ،جية اليد املؤكدة عنىل منا
والرس فينه ّ
أن
ع تفسل عيل بن إبراهيم ،وتد عىل ،جية اليد مطلق ًا عىل ما ع العلل،
ّ
املذكور ع اليفسل :فإن كان ع يند املسنلمني يشء يملكوننه أي يشء يسنيبدون بنه
باليرصف فيه ،وتسألني البينة عىل ما ع يدي وقد ملكت اىل آخر .
وع الربهان نق ً
ال عن تفسل عيل بن إبراهيم :فام با فاطمة سأليها البينة عىل منا
ع يدهيا وقد ملكيه ع ،يناة رسنو اا  وبعند  أي كنان حتنت سنيطرة فاطمنة
الزهراء  ع ،ياة النبي  وبعد  ،فذكر كلمة يملكونه وملكيه تشل إىل اليد
املؤكدة.
وأ ّما عىل نس ة العلل فال يوجد فيها كلمة (يملكونه) و(ملكيه).
وقد ذهب ا،ب الرسائل إىل ّ
أن هذ الرواينة تند عنىل أمارينة اليند ،وذلنك
بقرينة (يملكونه) ،وهذا كام ترس ّ
فإن كلمة (يملكونه) ال تد ّ عىل أمارية اليد ،مضاف ًا
إىل عدم وجوةها ع العلل.
وإن قيلّ :
بأن المر يدور بني الزياةة والنقيصة ،وأ الة عدم الغفلة عنن الزيناةة
مقدمة عىل أ الة عدم النقيصة.
قلنا :إنّا قد ذكرنا سابق ًا ّ
أن أ الة عدم الغفلة عن الزياةة ليسنت أ ن ً
ال عقالئين ًا
،ي تقدم عىل أ الة عدم النقيصة.
الرواية الثالثة :وهي ما روا الشيخ بسند إىل عنيل بنن احلسنن الفضنا  .ففني
()1

الوسائل  :عيل بن ،سن الفضا عن حممد بن الوليد عن يونس بن يعقنوب عنن أيب
()2

( )1هتذيب ال،كام .302 :9
( )2وسائل الشيعة .216 :26
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عبد اا  ع امرأة متوت قبل الرجل أو رجل قبل املرأة قنا  :منا كنان منن ميناع
النساء فهو للمرأة وما كان من مياع الرجا والنساء فهو بينهام ومن اسيوىل عنىل يشء
منه فهو له.
وال بأس هبا سند ًاّ ،
فإن عيل بن ،سن الفضا وحممد بن الوليند وينونس ثقنات
وإن كانوا فطاينيّ ،إال ّ
أن الكالم ع سند الشيخ إىل كياب عيل بن احلسن الفضا .
واملشهور قالوا بضعف السند من جهة أ ّنه ع املشي ة والفهرسنت فينه عنيل بنن
حممد بن زبل القريش وهو م يوث ع كيب رجالنا ،وإن كان يىهر منن فهرسنت ابنن
النديم أنّه من الكابر وكان معروف ًا بابن الكوع.
وقد أجيب عن ذلك بوجو مذكورة ع املعجم وغل  ،ويمكنن اجلنواب بوجنه
آخر وهو ّ
أن الشيخ يروي مجيع مرويات ابن عقدة بسند ايح ،و،ني ينروي كينب
عيل بن احلسن الفضا ينقل ّ
أن ابن عقدة نقل متامها.
وعليه ،يكون سند الشيخ إىل مجيع كيب عيل بنن احلسنن الفضنا

نايا ًا منن

طري ابن عقدة ،وطرق أخر أيض ًا موجوةة ليصنايح السنند إلينهّ ،إال أنّنه ال ،اجنة
لذكرها.
وأ ّما ةالليها فهي مشيملة عىل مجل ثاليف كلها مرتبطة باملقام:
قوله  :من اسيوىل عىل يشء منه فهو لنه فمعننا إن كنان الرجنل أو املنرأة
مسيولي ًا عىل يشء بايث ال يكون غل مشرتك ًا معه ،فهو مالنه سنوا ٌء كنان منن ميناع
الرجل أم املرأة.
فيىهر من هذ اجلملة ّ
أن اليد غنل املشنرتكة ،جنة ،وهنذا وإن كنان منن قبينل
اجإفياءّ ،إال أنّه يمكن اليعدي منه إىل غل للقطع بعدم خصو ية املورة.
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وقوله :وما كان من مياع الرجا والنساء فهو بينهام فمعنا أنّه إذا كان مياع
يعدّ مياع ًا للرجا والنساء ،واملفروض أنّه كان ع يد كليهام وم يكن أ،داا مسنيولي ًا
ةون اآلخر فهو بينهام.
وأ ّما قوله  :ما كان من مياع النساء فهو للمرأة ،فهذ مسألة خيلف فيها بني
فقهاء العامة واخلا نة ،وع الرواينات ،ومرجعنه باسنب الىناهر إىل ّ
أن اليند اليني
عىل يشء يعيرب فيها املناسبة ،فلو كنان ش صنان ذوا يند بالنسنبة إىل يشء،

للش

وكان هذا اليشء مناسب ًا ل،داا ةون اآلخر ،فال بدّ من احلكم ن باسب هذ الرواية
ن ّ
بأن هذا املا ملن يناسبه ةون اآلخر ،وهذا احلكم كان مشهور ًا بني العامة واخلا نة،
ويشبه هذا القو ما نقله الشافعي عن إبنراهيم الن عني النذي هنو اسنياذ اسنياذ أيب
،نيفة.
وأشكل عىل هذا القو بأنّه ال يمكن جعل املعيار هو اليناسبّ ،
وإال لنو قلننا بنه
لزم القو به فيام إذا كان املا مشرتك ًا بني رجلني ،كام إذا كان بينت لخنوين أ،نداا
فقل واآلخر غني ،فياكم ّ
بأن البيت للغني ال للفقل ،وحترير هذ املسألة وتأويلها ع
املباث اآل ي إن شاء اا تعاىل.
الرواية الرابعة :رواية مسعدة بن ندقة ،وقند اسنيد هبنا النراقني ع املسنيند،
والسيد اليزةي ع ملاقات العروة ،وهذ الرواية هي اليي يسيد هبنا للنرباءة ومنن
أةلة أ الة احلل ،إال أّنام اسيدال هبا لليد ،وم نر هلام تقريب ًا لالسيدال .
والرواية مروية ع الكاع عن عيل بن إبراهيم عن أبيه عنن هنارون بنن مسنلم،
()1

وع اليهذيب عن عيل عن هارون ،وكالاا ممكن؛ إذ (عيل) قد ينروي بواسنطة أبينه
()1

( )1الكاع .313 :5

 ................................................ 310القواعد الفقهية
عن هارون وقد يروي بال واسطة أبيه ن عن مسعدة بن ندقة عنن أيب عبند اا 
قا  :سمعيه يقو  :كل يشء هو لك ،ال ،ي تعلم أنه ،رام بعينه فيدعه من قبنل
نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشرتييه وهو رسقة واململوك عندك لعله ،ر
قد باع نفسه أو خدع فبيع قهر ًا أو امرأة حتيك وهي اخيك أو رضيعيك والشياء كلها
عىل هذا ،ي يسيبني لك غل ذلك أو تقوم به البينة.
والباث فيها من جهيني:
اجلهة األوىل :من جهة السند ،وأّنا معيربة من ،يث السند أو ال؟
اجلهة الثانية :ع مفاةها.
اما اجلهة الوىل فنقو ّ :
إن االشكا فيها من جهنة مسنعدة بنن ندقة ،فإننه م
يوث  ،وتوثيقه ممكن من جهة وجوة ع أسناة كامل الزيارات ،وع أسناة تفسل عنيل
بن ابراهيم القمي ،إال أ ّن هذا حمل تأمل واشكا .
ويمكن توثيقه بام ذكر والد املجليس من أنه يىهر من جمموع رواياته أ ّنه ثقةّ ،
فإن
من تيبع رواياته يرس اسياكامها وتطابقها مع رواية الثقات ،واالسنياكام واليطناب
مع روايات الثقات وسيلة وةليل عىل الوثاقة ،وذكر ّ
أن رواياته أوث وأكثر اسياكام ًا
من رواية الجالء كجميل و،ريز.
وهذا الطري جإثبات الوثاقة ،سن لو تم ذلك ،أي اسييفاء مجيع رواياته ،وهنذا
الطري هو امليبع قدي ًام و،ديث ًا ،فإننا ناكم بوثاقة ش
وموافقيها للواقع وسائر الخبار من الثقات.

( )1هتذيب ال،كام .226 :7

من مال،ىة جمموع أخبار
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لكن ختيلف النىار ع مطابقة رواياته للواقع ،فقد تكون رواينة مطابقنة للواقنع
بنىر ش

وال تكون مطابقة للواقع بنىر ش

آخر ،فمن باب املثا منا ذكنر ع

لقاء سعد بن عبد اا لإلمام العسكري  فذكر الشنهيد الثناين ّ
أن عالئنم الكنذب
أن مينها يد ّ
والوضع مشهوةة ع هذ الرواية ،واملجليس واملامقاين وأمثاهلام ذهبوا إىل ّ
عىل دقها.
وكيفام كان ،فلو فرض الييبع والباث عن رواياته وكاننت ن كنام قينل ن سنديدة
وميينة فال بأس باحلكم بوثاقيه من هذ اجلهة .
ونان باملقدار الذي راجعنا وجدنا ّ
أن أكثر رواياته ،سن وال بأس هبنا ،وبعنض
رواياته المر فيها ليس واضا ًا.
وأما اجلهة الثانية :فيقا ّ
إن هذ الرواية ع بدء النىر يسيفاة منها أ الة احلل ،إال
أ ّنه يمكن تقريب الرواية بناو يمكن اسيفاةة قاعدة اليد منها بأن يقا  :لو كننا نانن
ومجلة :كل يشء هو لك ،ال ،ي تعلم أنه ،رام أمكن اسيفاةة أ الة احلل منها،
ّ
(بنأن كنل يشء مشنكوك احللينة واحلرمنة حمكنوم
ومرجع أ الة احلل عىل ما ذكروا
باحللية)؛ وذلك ّ
لن (هو) ضمل فصل ،وضمل الفصل عاةة يقع بني املبيدأ واخلرب أو
ما ع ،كمهام بلااظ اليأكيند ،و(كنل يشء) مبيندأ و(،نال ) خنرب  ،و(لنك) جنار
وجمرور ميعل باال  ،ومن قبيل الىروف اليي تد ّ عنىل معناهنا ال نلية وميعلقنة
بفعل غل مقدر ،ومعناها :كل يشء مشكوك احللية واحلرمة هو لك ،ال ،ي تعلم
أ ّنه ،رام.
إال ّ
أن ع قبا ذلك معن آخر وا،يام آخر ،وهو أن تكون مجلة (هو لك ،ال )
مجلة خربية جيء هبا نعي ًا للشنيء ،ومرجعها إىل ّ
أن كل يشء هو لك ،نال  ،و(لنك)
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جار وجمرور ميعل بماذوف هو مسيقر أو كائن ،ويكون بمعن (عنند) ومنن قبينل
الىروف ،وعليه تد ّ الرواية عىل قاعدة اليد.
وهذا املعن وإن كان خالف الىاهر ،إال ّ
أن ما يوجب تقوييه هو ضنعف املعنن
الو من نا،يني:
األوىل :أنه عىل املعن الو البد وأن يؤخذ املوضوع (كل يشء مشكوك احلرمنة
واحللية)؛ إذ ال ل مأخوذ ع موضوعه الشك ،وقوله ، ي تعلنم أننه ،نرام
شاهد عىل ّ
أن املوضوع مشكوك احللية واحلرمة.
واحلا ّ
أن (كل يشء) ،كم عليه باليينه إىل زمنان ،صنو املغينا وهنو العلنم
باحلرمة ،فمن جهة ّ
أن العلم باحلرمة أخذ غاية البد وأن يكون املوضنوع كنل يشء ال
تعرف ،رميه وال ،لييه هو لك ،ال  ،وهذا حيياج إىل مؤونة زائدة ونوع من ارتكاب
خالف الىاهر.
وأما عىل املعن الثاين فال نايناج فينه لليقندير؛ اذ ع منوارة المنارات ال يقيند
بالشك ع موارة اجإثبات ،فإ ّنه ال يقا خرب الثقة عند الشك ،جة.
الناحية الثانية :أنه ذكر ع هذ الرواية أمثلة ،وهذ المثلة بنا ًء عىل املعنن الو
ال تكون من تطبي الكربس عىل الصغرس ،بنل تكنون منن بناب الينىنل ،واحلنا ّ
أن
الىاهر ع املثا الذي يذكر بعد بيان الكربس أن يكون من باب اليطبي .
فإ ّنه عىل املعن الو ومحل الرواية عنىل أ نالة احلنل ،ال تكنون المثلنة أمثلنة
ل الة احلل ،إذ أخذ الشك ع موضوع أ الة احلل كام ع كنل أ نل ،ومنع وجنوة
المارة ن سواء كانت عىل الوفاق أم عىل اخلالف ن يرتفع موضوع ال ل ،ولذا يقنا
ال تصل النوبة إىل ال ل إذا كانت هناك أمارة.
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وع هذ المثلة المارة أو ال ل املوضوعي يد عىل احللينة ،وعنىل هنذا فنال
يمكن تطبي أ الة احلل عىل هذ المثلة ،فإن قوله  وذلك مثل الثنوب يكنون
عليك قد اشرتييه وهو رسقة فهنا احلكم باحللية ليس من أجل أ الة احلنل ،بنل إمنا
ّ
من جهة ثبوت يد عليه فع ً
بأن يد عىل هذا املا أمنارة ملكيينه ،وإن تنزلننا
ال ،فيقا
عن ذلك فنقو بأنّه له من جهة أ الة الصاة ع الرشاء ن بناء عنىل جرياّننا ،ين ع
موارة الشك ع أهلية الفاعل كام قلنا بذلك ن وإن م يمكن ذلك نيمسنك بيند البنائع،
ومع وجوة أ،د هذ المور ال تصل النوبة إىل أ الة احلل ،وال يمكن أن يكون هذا
املثا مثاالً ل الة احلل.
وهكذا املثا الثاين واململوك عندك لعله ،ر قد باع نفسنه أو خندع فبينع قهنر ًا
فهنا مملوكييه إما مسيندة إىل يد نفسه أو با الة الصاة ع البينع ن بننا ًء عنىل أن يكنون
البيع هو االجياب فقط ن أو بيد البائع.
وهكذا املثا الثالث أو امراة حتيك وهي ُاخيك أو رضيعيك ففنيام إذا ا،يمنل
اجإنسان ّ
أن زوجيه اخيه أو رضيعيه يكون هذا اال،نيام مندفوع ًا إمنا بيند عليهنا أو
بأ الة الصاة ع النكاح ،أو بأ الة العدم الزل ع النسب ،أو باسيصنااب العندم
النعيي ع الرضاع.
والفرق بني اسيصااب العدم الزل والنعيي هو ّ
أن ع اسيصااب العدم النعيي
املوضوع موجوة ،إال أ ّنه فاقد للنعتّ ،
فإن من أو تولد م يياقن الرضناع املانرم،
وع العدم الزل املوضوع غل موجوة من الو وإال فبعد وجوة إما أن تكون اخيه
أو ليست ب ُاخيه.
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فىهر ّ
أن ع مجيع المثلة املذكورة ع الرواية إما أن جتري المارة أو ال ل الذي
ّ
بأن الرواية مرتبطة بأ الة احلل البد من القو
هو مقدم عىل أ الة احلل ،فعىل القو
بأن االمثلة ذكرت للينىنل ال لبينان الصنغرس ،إال ّ
أن االلينزام بنذلك بعيند ،وهنذا
ب الف املعن الثاينّ ،
فإن االمثلة تكون أمثلة للكربس.
ومل

الكالمّ :
أن املعن الو وإن كان هو الىاهر ،إال أنه البد من رفع اليد

عنه للزوم ارتكاب أمرين ،وكالاا خالف الىاهر ،أ،داا تقندير (مشنكوك احللينة
واحلرمة) ،وثانيهام االليزام بأن المثلة من باب الينىل ،وحتفى ًا للىهورين البند منن
محل الرواية عىل قاعدة اليد.
وهذا اليقريب خدوش من جهيني:
اجلهة األوىل :أ ّن الشاهد الثاين ال ييالئم مع املعن الثاين أيض ًا ،فإن احلكم باحللية
ع مجيع المثلة ليس مسيند ًا إىل اليد الفعلية عليه ،بل إما من جهنة أ نالة الصناة ع
الرشاء ،أو من جهة يد البائع ،أو من جهة االسيصااب العندم الزل أو النعيني ،وال
يسيفاة من الرواية ّ
أن اجإمام ، كم بأ ّنه له من جهة يد عليه ،فيطبي الكربس عىل
الصغرس م حيفظ عىل كال املعنني.
اجلهة الثانية :أ ّن هذا املعن خالف الىاهر كام هو معرتف به.
ويمكن أن يقا لدفع كال االشكالني باالليزام بمعن ثالنث ،وهنو أن يقنا ّ :
إن
قوله  :كل يشء هو لك ،ال  إىل آخر يند عنىل ّ
أن احلرمنة اليني هني أ،ند
ال،كام االلزامية ال أثر هلا إال بعد و نوهلا وتنجزهنا بنالعلم ،وبعبنارة أخنرس :إن
احلكم االلزامي ما م ينكشف م يكن له أثر ،ولذا ال تصح العقوبة عنىل خالفينه ،فهنو
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وإن كان ،ك ًام الزامي ًا ع الواقع إال أنه غل مكشوف ،ال بالعلم الوجنداين وال بنالعلم
اليعبدي ،فهذا احلكم وجوة كأن م يكن ،أي ليس قاب ً
ال والئق ًا للياريك أو الزجر.
وخال ة القو  :أ ّن ال،كام ال تصل إىل مر،لة الفاعلية والينجز إال إذا كاننت
مكشوفة ،وال يرتتب عليها اخلا ية املرتقبة منها.
ونضيف إليهّ :
أن احلكم باحلرمة إذا م يكن معلوم ًا فال ينجز ،سواء كان مشكوك ًا
فيه أم مىنون ًا أم كان قاطع ًا بضد  ،أي كان قاطع ًا بأنّه ،ال  ،ففي مجيع هذ املوارة ال
يصل احلكم باحلرمة إىل مر،لة الينجز ،وعليه يكون معن الرواية( :كل يشء هو لك
،ال ) .واحللية معناها رفع عقدة احلىر ،أي أنّه منز منزلة احلال إىل زمنان العلنم
باحلرمة ،سواء كنت قاطع ًا بأنّه ،ال أم كنت شاك ًا أم ظان ًا.
واملقصوة ّ
أن السرتة ماةامت موجوةة فهو لك بمنزلنة احلنال  ،وعلينه ال يلنزم
املاذوران امليقدمان ،وهذا املعن ييالئم منع وجنوة المنارة الدالنة عنىل احللينة؛ إذ
املفروض ّ
أن الغاية هي العلم باحلرمة أو المارة اليي تقوم مقام العلم باحلرمة كالبينة،
فام ةام م حيصل علم عىل احلرمة أو م تقم بينة عىل احلرمة كل يشء لك ،ال وإن كان
هنا أمارة أو أ ل يد عىل احللية ،فيجري أ الة احلل هبنذا املعنن  ،وكنذلك جتنري
المارة أو ال ل اآلخر الدا عىل احللية.
وعليه فقوله  :وذلك مثل الثوب إىل آخر  ،يكون من مصناةي كنل يشء
لك ،ال  ،وأ الة احلل هبذا املعن جتيمع مع المارة عىل احللية ،ومنا قينل :منن ّ
أن
المارة وبعض ال و مقدمة عىل أ الة احلل ،إنّام يكون ايا ًا ع مورة اخيالف
املفاة ،وأ ّما مع االحتاة فال ،بل كالاا جاريان ،ولذا نرس قدماء ال ااب يسنيدلون
بالمارة وال ل ع ورة اليواف .
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فىهر ّ
أن االسيدال هبذ الرواية لليد بال وجه وإن اسيد هبنا نا،ب املسنيند
والسيد اليزةي ع ملاقات العروة.
الرواية اخلامسة :اياة العي

بن القاسم عن أيب عبد اا  ،قنا  :سنأليه

عن مملوك اةع أنّه ،ر وم يأت ببينة عىل ذلك ،اشرتيه؟ قا  :نعم ، وهذ الرواينة
()1

تد ع اجلملة عىل اليد ع مورة اململوك.
الرواية السادسة :رواية محزة بن محنران ،قنا  :قلنت ليب عبند اا  :اةخنل
السوق وأريد أشرتي جارية فيقو  :إين ،رة ،فقا  :اشرتها إال أن يكون هلا بيننة، 
()2

وهذ الرواية أيض ًا ةالة عىل اليد ع اجلملة.
والبدّ من اجإشارة إىل أ ّن السؤا عن العبد والمة ع هذ الروايات من أجنل ّ
أن
الكوفيني كأيب ،نيفة واتباعه كأيب يوسف ذهبوا إىل ّ
أن اليد ،جة بالنسبة إىل اجلامةات
والطفا غل املميزين ،وأما إذا كان كبل ًا أو كبلة فيدُ مقدم ٌة عىل ي
يد غنل و ُيسنمع
ّ
قوله.
وقد نقل ذلك ع بدائع الصنائع( :وقا كل يشء ع يد إنسان سوس العبد والمة
يسعك أن تشهد أنه له ،واسيثن العبد والمة ،فيقضن أن ال حتل له الشنهاةة بامللنك
لصا،ب اليد فيهام ،إال إذا أقرا بأنفسهام ،وإنام أراة به العبد الذي يكون له ع نفسه يند
بأن كان كبل ًا يعرب عن نفسه ،وكذا المة؛ ل ّن الكبل ع يد نفسه ظاهر؛ إذ ال ل هو
احلرية ع بني آةم ،والرق عارض) .
()3

( )1هتذيب ال،كام .74 :7
( )2املصدر نفسه.
( )3بدائع الصنائع .267 :6
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اجلهة الثالثة :يف حدود اليد وثبوتها
قد تقدم أنّه ال إشكا ع أمارية اليد بالنسنبة إىل العينان ،والكنالم ع أمارييهنا
بالنسبة إىل املنافع أو ال؟
ذكر املاق النراقي ع القواعد واملسيند بأنّنه م يصننرح بعمنوم اليند وشنموهلا
بالنسبة إىل املنافع ،واخيار ّ
بأن اليد بالنسبة إىل املنافع ال أمارية هلا ،وامليأخرون عنه قند
تعرضوا لكالمه كالسيد اليزةي ع ملاقات العنروة واملاقن ال نفهاين ع رسنالة
اليد.
والكالم فع ً
ال ع تقريب كالم املاق النراقي ،وكالمه ع العوائد واملسيند وا،د،
ّإال أنّه غل مرتب ،ونان نذكر كالمه مرتب ًا مع توضيح منّا فنقو :
إنكار لمارية اليد بالنسبة إىل املنافع و،جييها مرجعه إىل جهيني:
اجلهة األوىل :املناقشة الثبوتية.
واجلهة الثانية :املناقشة اجإثباتية ع ةاللة الروايات وبناء العقالء.
أ ّما املناقشة الثبوتية فمرجعها إىل ّ
أن ميعل اليد البدّ وأن يكون أمر ًا موجنوة ًا ،إذ
اليد بمعن االسييالء ،واالسييالء عىل اليشء املعدوم ال معن له ،واملنافع من المنور
امليدرجة الوجوة ،وبيعبل آخر غل قار الذات ،فمنفعة الدار قابلييها للسكن ومنفعنة
الفرس قابلييه للركوب ،وأمثا ذلك ميدرجة الوجوة ،وال يياق مجيعها ع آن وا،د
كالعيان ،فبالنسبة إىل ما مضن من املنافع وما هو موجوة اآلن يمكن القو بأنّه كان
يد عليها ،وأ ّما بالنسبة إىل املنافع اآلتية فال يمكن أن تكون اليد أمارة بالنسنبة إليهنا.
وكيف يعقل أن يقا هذا الش

مسيو بالنسبة إىل املنافع اآلتية؟
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وقد ذكر شبيه ذلك ع بعض مبا،ثه ،فإنه ذكر ع بعض العوائد بأن ملكية اليشء
ّ
بنأن
الذي ليس بموجوة ع اخلارج غل معقولةّ ،إال أن يكون هناك تعبند ،ولنذا قنا
اة بيع النسيئة وبيع السلم عىل خالف القاعدة ،وإنّام نقو هبا من جهة اليعبد.
وكأنّه يرس امللكية من قبيل العراض بالنسنبة إىل مو نوفها ،فكنام ّ
أن وجوةهنا
ميوقف عىل وجوة املو وف كذلك امللكية.
وأ ّما املناقشة اجإثباتية فقد ناقش ع إطالق الروايات بالنسنبة إىل املننافع وع بنناء
العقالء.
أ ّما بالنسبة إىل الروايات فقد تعرض للروايات السنابقة ونناقش ع إطالقهنا وع
إطالق غلها ،وذكر ّ
بأن الدا ّ منها إنّام هي رواية فدك ،وأجاب بأن هذ الرواية أيض ًا
منرصفة إىل العيان لقوله  :يش ٌء يملكونه.
وذكر بأنه :نعم هنا رواية أخرس تُوهم بأن املنافع واالنيفاعات مورة لليد ،وعنرب
عنها ب رب ر . ،وهي :عن حممد بن حيي (العطار) ،عن حممد بنن احلسنني (بنن أيب
اخلطاب) قا  :كيبت إىل أيب حممد  :رجل كانت له ر ،عنىل ّننر قرينة والقرينة
لرجل ،فأراة ا،ب القرية أن يسوق إىل قرييه املاء ع غل هنذا النهنر ويعطنل هنذ
الر ، ،أ له ذلك أم ال؟ فوقع  :ييق اا ويعمل ع ذلنك بناملعروف وال يضننر
أخا املؤمن. 
()1

وهذ الرواية تد عىل أن يد عىل املاء من ،يث إنه كان ينيفع به ةالة عنىل أن لنه
 ،االنيفاع ،فذكر أنه ع خصوص املورة نليزم بأن له  ،االنيفناع ،منع أننه يمكنن
القو بأن عدم جواز سد املاء ليس من جهة اليد ،بل من اخلرب وقاعدة الرضر.
( )1وسائل الشيعة .342 : 17
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وأما بالنسبة إىل بناء العقالء ،فقد قا ع العوائد( :وأما ما قد يندع منن ظهنور
اليد ع امللكية ،وهو ،ا ل ع املنافع أيض ًا ،ففيه ن بعد تسليم اليد فيهنا ن مننع ،جينة
ذلك الىهور أوالً ،ومنع الىهور ثاني ًا ،فإنه لو سلم فإنام هو ع العيان مع اليرصنفات
امللكية ،وأما ع املنافع اليي أعياّنا ملك الغل فال؛ لشيوع مشاهدة الناس ميرصفني ع
كثل من املنافع من غل حتق جهة اللزوم وامللكية ،فيامل اجلار عىل ،نائط جنار أو
املشرتك وينصب امليازيب عىل ةار أو ملكه ويطرح الثل  ،ويضع خشب السقف عىل
،ائطه ،وجيري املاء من ةار إىل ةار  ،أو ماؤ إىل ةار  ،ويسنيعمل املسنلمون بشناهد
احلا بعضهم ماء بعض ،وجيرون مياههم ع ةورهم ،وقد يغلون مواضع اجلريان ع
كل عام ،ويبنون احلياض الكبلة املجدةة ،إىل غل ذلك ،بل يمكن اةعاء ظهور عندم
امللكية ع أمثا ذلك وابيناء المر أوالً عىل املساحمة أو شاهد احلا ) .
()1

هذا متام الكالم ع تقريب كالم املاق النراقي.
أما ما ذكر من املناقشة الثبوتية فيمكن اجلواب عنه بوجهني:
الوجه األول :ما يسيفاة من كلامت املاق ال فهاين وهو أننه ال وجنه النكنار
موجوةية املنافع؛ إذ املنافع وإن م تكن موجوةة بالوجوة بال الة كالعيان ،إال أّننا
موجوةة بوجوة العني باليبع؛ إذ املراة باملنافع ع حمنل البانث هنو احليثينات القائمنة
بالعني ،والعني هلا قابلية بالنسبة إىل تلك املنافع ،فمث ً
ال منافع الدار عبارة عنن قابلييهنا
للمسكونية ،و،يثية املسكونية منفعة قائمة بالدار ،وكنذا املركوبينة بالنسنبة للفنرس،
وهذ املنافع موجوةة بوجوة العني وباليبع ،واليد إنام تكون عليهنا بناليبع ،فنإن اليند
ابيدا ًء عىل العني وثاني ًا وبالعرض تكون عنىل املننافع ن وهنذا نىنل منا ذكنر املاقن
( )1عوائد اليام ،746 :مسيند الشيعة .343 :17
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اخلراساين ع الكفاية من وجوب املقدمة بوجوب ذي املقدمة باليبع ن والوجوة بناليبع
ع مقابل الوجوة بالعرض ،إذ الوجوة بالعرض عبارة عن كون املوجوة شيئ ًا آخر ،إال
أنه ينسب إىل يشء آخر بالعرض واملجاز ،وهذا ال يرتتنب علينه أثنر ،وأمنا املوجنوة
باليبع فهو ما يكون موجوة ًا ،إال أن وجوة تابع لوجوة يشء آخنر ،واملننافع بنام أّننا
،يثيات قائمة بالعني ،فلذا تكون موجوةة بوجنوة العنني منن قبينل وجنوة املقبنو
بوجوة القابل ووجوة املقيضن بوجوة املقييض ،فإن املقيىض موجوة بوجوة مقيضيه.
ومل

هذا الوجه :أنه لو أنكر املاق النراقي الوجوة بال الة للمنافع فهذا

ايح ،وأما إذا أراة إنكار الوجوة باليبع فهذا غل نايح؛ وذلنك لّننا ،يثينات
قائمة بالعني ،فاملالك لليشء مالك ملنافعه باليبع ،واملسيول عنىل العنني مسنيو عنىل
املنافع باليبع ،فاملنافع هلا وجوة ،وعليه فاالسييالء بالنسبة إىل املنافع أمر معقو .
ويمكن أن يقا ع اجلواب عن املاق ال فهاين ّ
بأن الوجوة عىل أقسام ثالثة:
الوجوة العيني ،وهذا كالشياء املوجوةة ع اخلارج.
والوجوة الذمي ،بمعن ما يكون ع ذمة ش

 ،مثل الثمن ع النسيئة واملنثمن

ع بيع السلم  ،فهذا الثمن أو املثمن موجوة ع الذمة.
والوجوة اليقديري ،وهو كاملنافع.
أما الوجوة الذمي فال بد وأن نذكر أ ّن الذمة وعاء من الوعينة يعيربهنا العقنالء
لفراة خا ة ،أي ملن كان قاب ً
ال لليملك ،والذمة عبارة عن ما يعيربها العقالء ملن كان
إما بالفعل مالك ًا ملا يعاةلنه أو بنالقوة ،ومصناح هنذا االعيبنار مالكيينه لليطبين ع
اخلارج ،فإن العقالء ال يعيربون الذمة ملن ال ييمكن من أةاء النثمن أو املنثمن أ ن ً
ال،
والذمة حمياجة إىل الر يد ،فهذا الر يد قد يكون ر يد ًا فعلين ًا أو بنالقوة منن قبينل
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الوراق اليي يعيرب هلا مالية ،ومن املعلوم أ ّن هذ الوراق بام أ ّّننا أوراق ال قيمنة هلنا
وقيميها مكيسبة من الر يد املوجوة ع البننك أو مكيسنبة منن املعناةن اليني متكّنن
احلكومة من اعيبار هذ الوراق.
واملقصوة أ ّن الكيل الذمي أمر موجوة ،إال أ ّنه ةائر مدار االعيبار ،بمعن أنه ال بد
من اليمليك ،ي يوجد ،بمعن أ ّن اجإنسان ال يملك عشنرة آالف ةينار ع ذميه ،ي
يقو بأين اشرتيت هذ الدار بعشنرة آالف ةينار ع ذميي ،بل باليملينك بنه ع وعناء
اعيبار امللكية يوجد عرشة آالف ةينار ،وغل الزم أن يكون اجإنسان أوالً مالك ًا لليشء
ثم يبيع أو يشرتي ،أي يمل ّكه للغل ،بل له  ،اليملينك ع ذمينه ،فنإذا م ّلنك يكنون
الطرف املقابل مالك ًا ع ذميه ،ومصاح هذا االعيبار كام قلنا وجوة ما يعاة ذلك إما
بالفعل أو بالقوة ،وهبذا يىهر اجلواب عام ذكر ع النسيئة والسلم ،وليست امللكية من
عوارض املوجوة اخلارجي اليي ال بد وأن يكون مو وفها موجنوة ًا ع اخلنارج ،بنل
يكفي كونه موجوة ًا ع الذمة.
وأما الوجوة اليقديري فهو عىل قسمني:
القسم األول :ما يكون اعيباري ًا ومن قبيل املجناز ،وهنذا ال يرتتنب علينه الثنر
القانوين.
القسم الثاين :ما يكون معيرب ًا قانون ًا.
وإنام يرتتب الثر عىل الوجوة اليقديري ع مورةين ،وع حمنل البانث ال يوجند
ضابط للمورةينّ ،
فإن الوجوة اليقديري حيياج إىل منشأ ن كام قلنا إ ّن الوجنوة النذمي
حيياج إىل مصاح ن ومنشأ ومصاح الوجوة اليقديري أ،د أمرين:
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الو  :العقد ،كعقد اجإجارة وما يلا به ،فإ ّنه إذا آجر ةار للغل ملدة سنة تكون
منافع الدار ملدة سنة للغل ،فهنذ املنفعنة موجنوةة بوجنوة تقنديري وبيبنع الوجنوة
اجإنشائي.
فوت ش
الثاين :اليفويت ،فإ ّنه لو ّ

منافع ةار شن

حيكنم علينه بالضنامن

ويقدّ ر وجوة املنافع ،وهكذا ع عمل احلر الكسوب ،وع سائر الشياء.
وال أثر قانوين للوجوة اليقديري بدون أ،د هنذين السنببني ،وإطنالق الوجنوة
اليقديري ع غل هذين املورةين يكون جمازي ًا.
وإنام ذكرنا ذلك من أجل ما ع ألسنة بعض الفقهاء من أ ّن اجإنسان كام أنه مالنك
للعني كذلك مالك للمنافع ،بل ذكر بعضهم أ ّنه مالك للمنافع امليضاةة ،أي أ ّنه مالك
لنواع املنافع.
وقد ظهر مما ذكرنا أ ّن العقالء اليرون مالك العني مالكن ًا للمننافع ،بمعنن أ ّّننم
عند عدّ هم ملا يملكه ال يعدون منافع الدار منث ً
ال ع قبنا نفنس الندار ،نعنم لنه ،ن
االنيفاع و ،متليك املنافع ،وليس كل من له  ،اليمليك يكون مالك ًا له ،ولذا قلننا
ع الكيل الذمي إنه له  ،اليمليك ،إال أنّنه لنيس باملنك ع ذمينه شنيئ ًا ،وكنذا احلنر
الكسوبّ ،
يؤجر نفسه ملدة شهر ،إال أ ّنه ليس مالك ًا لعمله فع ً
ال ،وما قيل من
فإن له أن ّ
أ ّن احلر مالك لعامله بامللكية الذاتية ليس له معن حمصل ،نعم ،احلر مالك لن يم ّلك
عمله للغل ،فإذا م ّلك عمله للغل يكون الغل مالك ًا لعمله.
فىهر بام ذكرنا أ ّن اجلواب الذي ذكر املاقن ال نفهاين غنل كناف ،لنّنا وإن
نقو بالوجوة اليقديري ،إال أ ّن مثل هذا الوجوة اليقديري ليس له أثر قنانوين ،وإننام
فوت الغل هذ املنفعة.
يكون الوجوة اليقديري قانوني ًا فيام إذا م ّلكه الغل أو ّ
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الوجه الثاين :ن ع اجلواب عن االشكا الثبو ي ن منا هنو امل ينار ،وهنو أ ّن اليند
واالسييالء إنام يكون بالنسبة إىل العني ،واملكشوف باليد أنواع االخيصا ات ،إال أن
االخيصا ات ةرجات ،بمعن أ ّن املكشوف باليند ع الرتبنة الوىل أمنر ،وع الرتبنة
الثانية أمر آخر ،وهكذا.
ففي الرتبة الوىل املكشوف باليد أمور:
أ،دها :ملكية العني.
ثانيها :ملكية اليرصفات االعيبارية بالنسبة إىل العني ،واليي منها :أ ّن له  ،إجيار
العني ،إذ عىل مسلكنا ن كام ذكرنا ع مقام اجلواب عن املاق ال فهاين ن مالك العني
ال يكون مالكا للمنافع ،بل مالك لن يم ّلك ،أي له  ،اليمليك من قبيل اليمليك ع
الكيل الذمي ،والعقالء ال يعيربون مالك العني مالك ًا للمنفعة ،فإّنم ع مقنام عندّ منا
يملكه ال يعدّ ون منافع الدار ع قبا نفس الدار.
وثالثها ، :االنيفاع من العني وسائر اليرصفات.
فاليد ع املر،لة الوىل أمارة عىل هذ المور ،وليس بني هذ المنور تنرابط ع
الثبوت والسقوط ع مر،لة الكشف ،بمعن أنه لو كانت هناك ،جة عىل نفني أ،ند
هذ المور ،وا،يمل وجوة البقية ،فاليد تكون كاشفة بالنسبة إىل البقية ،فمث ً
قر
ال لو أ ّ
من بيد املا أ ّن العني ليست له ،فاليد تكون كاشنفة بالنسنبة إىل ملكينة اليصننرفات
االعيبارية ،وبالنسبة اىل  ،االنيفاع وسائر اليرصفات فيام إذا كانت البقية حميملة.
وكذا إذا ة ّ الدليل عىل أنه ع قطعة من الزمان ليس لنه اليصننرفات االعيبارينة
كا اجإجيار مث ً
ال ،كام إذا آجر ةار ملدة ،فإ ّنه ليس له أن يؤجر ثاني ًا لش

آخنر ع

هذ املدة ،فيكون اليد كاشفة عن ملكية العني وعن  ،االنيفاع وسائر اليرصفات.
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أو ة ّ الدليل عىل أ ّنه ليس له  ،االنيفاع ،كام ع امليول إذا كنان الوقنف جلامعنة
خا ة كاملدارس مث ً
ال ،فميول املدرسة ليس له  ،االنيفاع ،ونعلم بأن العني ليسنت
له ،إال أ ّن له اليصنرف االعيباري بإجيار املوقوفات الراجعة إىل املدرسة ،فيكنون اليند
كاشفة عن ملكية اليرصفات االعيبارية.
واملقصوة أ ّن اليد ابيداء كاشفة عن أمور ال ترابط بينها ع السقوط والثبوت ،ففي
كل مورة ة ّ الدليل أو قامت احلجة عىل أ ّن أ،د هذ المور غل ثابنت تكنون اليند
كاشفة عن البقية ع ورة ا،يام البقية ،وهذا من قبيل العام امل صن

ّ ،
فنإن العنام

،جة ع الباقي والعام ابيداء كاشف عن اجلميع ،وع كل مورة ة ّ الدليل عىل اخلالف
يرفع اليد بالنسبة إليه فقط وع ما وراء نليزم به.
وعليه لو انيفت هذ املر،لة بأن علمننا بأنّنه لنيس مالكن ًا للعنني ولنيس مالكن ًا
لليرصفات االعيبارية ،وا،يملنا أن يكون مالك ًا للمنفعة بأن كانت يد عىل الندار يند
املسيأجر فناكم بأنّه مالك للمنفعة من جهة يد عليها ،وهكذا لو علمنا ّ
بأن يد عنىل
الدار ليست يد مسيأجر أيض ًا فناكم ّ
بأن له  ،االنيفاع بعارية وشبهها.
واليد تد ّ عىل  ،االنيفناع وقند تند ّ عنىل ،ن االخيصناص ع منوارة ،ن
الياجلّ ،
فإن ع موارة الياجل له احل ع اليملك باجإ،ياء ،واليند تند ّ عنىل ،ن
الي ليل ،ومعن ،قه :أن يملك اخلمر بالي ليل ،وهكذا ع سائر املوارة ،مثل الكلب
غل الصيوة ليس مالك ًا له ،إال أ ّن له  ،االخيصاص ،فإن بعض الكالب وإن م يكن
يوة ًا ،إال أن له منافع أخر لكشف اجلرائم وكشف اجإ،ياء ،وهنذا ال خيني

باليند

الش صية ،بل ييصور ع الياةي النوعيةّ ،
فإن اليد النوعية كاشفة عن ،قهم ع ذلك،
كاملرور من مكانّ ،
فإن يدهم عىل املرور من ذلك املكان اخلاص أمارة عىل ،قهم فيه.
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والغننرض أ ّن الينند سننواء كانننت ش صننية أم نوعيننة هلننا مكشننوفات ميعنندةة،
واملكشوفات باليد ذو ةرجات ،وال تصل إىل الدرجة امليأخرة منع وجنوة الندرجات
الخر.
ّ
بأن اليد ال تد عنىل املننافع أو عنىل ،ن االخيصناص،
وعليه فال يمكن القو
ونان ال ندعي أ ّن اليد عنىل املننافع تكنون أوالً وبالنذات ،كنام ذهنب إلينه املاقن
ال فهاين ،بل نقو إ ّن اليد أوالً عىل العني ،إال ّ
أن املكشوف هبا خيلف عند العقنالء
باسب املوارة.
وهذا هو الذي يكون عليه بناء العقالء ،وال يرة عليه املاذور الثبو ي ،فإنا ذكرنا
ع بعض املوارة أ ّنه ال تكون املنافع ملك ًا ،وهو كام ع مالك العني ،فإن املنافع ال تكون
ملك ًا له ،وع بعض املوارة تكون ملكن ًا ،إال أ ّّننا مقندرة الوجنوة وموجنوةة بوجنوة
العقد ،وما ذكر النراقي من أ ّن املنافع ميدرجة الوجوة ايح ،إال أنه جتيمع ع وعاء
العقد و،ينام يقا ( :ملكيك منافع الدار بكذا ملدة سنة) مث ً
ال ،وحيكم بملكييه هلا ،منع
أ ّن اليد ليست عليها ،بل عىل نفس العني ،ويد عىل العني تكون كاشنفة عنن ملكيينه
للمنافع.
وأما ع مقام اجإثبات وإنكار لداللة الخبار مع مناقشيه ع إطالقها ،فنقو  :إنّه
ال مانع من اليمسك ب رب الر ،الذي ذكر وأجاب عنهّ ،
فإن ظاهر اخلرب أ ّنه ذو اليد
بالنسبة إىل اسيفاةة املاء ،وليس ملالك العني تغيل جمرس املاء وإضاعة ،قه.
وما أجاب به بأنّه نليزم به ع مورة اخلرب أ ّوالً ونليزم به للضنرر ثاني ًا غل ايح؛
ّ
لن اخلرب ال يسيفاة منه خصو نية ،وال يمكنن اخيصا نه بناملورة ،وإال لنزم زوا
الفقه ،فإ ّنه لو سأ السائل عن إ ابة البو للثوب وأمر اجإمام  بغسله ،ال يمكن
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احلكم بأنّه نليزم بنجاسة البو ع خصوص الثنوب ،واالسنيفياء وإن كنان ع منورة
خاص ،إال أ ّن اجلواب عىل وف الكربس الكلية ،كام ع الروايات منن أ ّّننم يفينون ع
املسائل عىل وف أ و علم يرثها كابر عن كابر ،نعم البد لنا من معرفة ما هو ةخيل
ع املوضوع وما هو غل ةخيل ،ففي كنل منورة نقطنع بدخالنة شننيء ع احلكنم أو
ا،يملنا ذلك فالبد من أخذ  ،وإذا قطعنا بعدم ةخاليه فيلغ .
وفيام نان فيه ال حتيمل ةخالنة يشء ع املوضنوع إال منا ذكرننا منن أ ّن لنه ،ن
االسيفاةة من هذا املاء من أجل يد وما ذكر من أ ّنه نليزم به للضنرر ،والضنرر معننا
إزالة  ،اآلخرين ع املقام ،وعليه فال مانع من االسيدال بالرواية.
وهنا رواية أخرس م ييعرض هلا املاق النراقي ،وأشار إليها الشيخ النصاري ع
املكاسب فيام تعرض له ع (بيع سكن الدار اليي ال يعلم ا،بها) أنه هل البند وأن
يكون ميعل البيع هو العني أو ال؟ وتعرض هلا ا،ب اجلنواهر ع املسنألة اخلامسنة
من مسائل إ،ياء املوات.
وهي ما روا الشيخ ع اليهذيب :اسااق بن عامر عن العبد الصالح قنا سنأليه
عن رجل ع يد ةار ليست له وم تز ع يد ويد آبائه من قبله قد أعلمه من مىض من
آبائه أّنا ليست هلم ،وال يدرون ملن هي ،فيبيعها ويأخذ ثمنها ،قا  :ما أ،ب أن يبيع
رب
ما ليس له ،قلت :فإ ّنه ليس يعرف ا،بها وال يدري ملن هي ،وال أظنه جييء هلا ّ
أبد ًا ،قا  :ما أ،ب أن يبيع ما ليس له ،قلت :فيبيع سكناها أو مكاّنا ع يد  ،فيقو :
أبيعك سكناي وتكون ع يدك كام هي ع يدي ،قا  :نعم يبيعها عىل هذا. 
()1

وهذ الرواية معيربة سند ًا.
( )1هتذيب ال،كام .130 :7
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وذكر ع الواع ( :أو مكاّنا ع يد  ،أي منزليها عند  ،كام يفرس بقوله :وتكنون
()1

ع يدك كام هي ع يدي).
وإطالق البيع هنا من اسيعام اللفظ ع غل ما وضع له ،ومن بناب املشناكلة؛ إذ
املفروض أ ّن هذا الش

وآباء كان هلم اليد بالنسبة إىل سكن هنذ الندار ،ويرفنع

وعنرب عنن هنذا ببينع
اليد عن هذ السكن اليي هي ،قهم بموجب اليد بإزاء منا ،
ّ
الدار.
ومن الواضح أ ّن من يبذ املا بإزاء رفع اليد عن سكن الندار إننام يعيمند عنىل
يدهم ،كام أ ّن آباء وا،د ًا بعد وا،د كانوا يعيمدون عىل يد السناب مقروننة باعرتافنه
ّ
بأن العني ليست له ،فيمكن اسيفاةة أ ّن اليد واالسييالء عىل املنافع تد ّ عىل أ ّن املننافع
له باسب الخبار.
وأما بناء العقالء ،فقد أنكر املاق النراقي بذكر أمثلة:
منها( :فيامل اجلار عىل ،ائط جار أو املشرتك) ،فهذا املثا مما اليزم بنه السنيد
اليزةي ع ملاقات العروة فقد ذكر( :أو كان جذوعه عىل ،ائط الغل) ،واليزم ّ
بنأن
()2

هذا يد عىل أ ّن له ،ق ًا ع ذلك ،وال مانع من االليزام بذلك.
ومنها( :وبنصب امليازيب عىل ةار أوملكه) وهذا غل ميعارف ع بلداننا ،وكنذا
طرح الثل .
واملقصوة أ ّن المثلة اليي ذكرها ،إما من المثلة اليي نليزم فيها بثبوت احلن  ،أو
ال نليزم هبا من جهة شواهد احلا عىل أنه ليس له ذلك ،بل من جهة تفضنل الطنرف

( )1الواع .763 :18
( )2تكملة العروة الوثق .121 :2
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املقابل وإجازته له ،فال يمكن إنكار بناء العقالء هبذ المثلة ،بل بناء العقنالء ع اليند
سواء كانت ش صية أم نوعية قائمة عىل أ ّن اليد عىل العني تد ّ عىل ملكييه للمنافع.
وقد ذكر النراقي نفسه أ ّنه لو وقع نزاع بني من بيد املنا وغنل بنأن يقنو كنل
منهام أنا آجرته ،فالقو قو من بيد الدار.
فىهر مما ذكرنا أ ّن اليد تد ّ عىل ملكية املنافع كام تد ّ عنىل ملكينة العنني وسنائر
اليملكات.
اجلهة الرابعة :يف حجية اليد يف صورة عدم علم صاحب اليد بامللك وعدمها
وفيها أمران:
الو  :أن اليد هل هي ،جة مطلق ًا سواء اعرتف ذو اليد بعدم علمه ّ
بأن العني له
أم ال؟
الثاين :ع أ ّن اليد هل تكون ،جة بالنسبة إىل ا،بها فيام إذا م يعلم بأنّه مالك أو
ال؟
والبد من الباث فيهام.
بأّنا ليست له،
وليوضيح المر ّ
الو نقو  :إ ّن اليد ليست باجة إذا أقر ذو اليد ّ
قر بذلك املف ّلنس منن
وكان إقرار مسموع ًا ن إذ قد ال يكون إقرار مسموع ًا ،كام إذا أ ّ
أجل خروجه عن  ،الغرماءّ ،
فإن مثل هذا اجإقرار غل مسموع ن ففي هذ الصنورة
ليست اليد باجة ،واجإقرار مقدم عىل اليد.
كام أنه ال إشكا ع أ ّنه ال يعيرب ع ،جية اليد بالنسبة إىل الغل ن الذي يريد ترتيب
ّ
بأن هذا يعيقند
بأّنا له ،وكذا اليعيرب اليرصف املنب
اآلثار ن اةعاؤ واعرتافه بأنّه عام ّ
بأنّه ملكه ،بل يكفي ع ترتيب اآلثار جمرة كونه ع يد .
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والشاهد عىل ذلك ن مضاف ًا إىل وضو،ه ن الرواية الدالة عىل كيفينة تقسنيم املنا
بني الرجل واملرأة إذا مات أ،داا ،فقد جاء فيها :ومن اسيوىل عنىل يشء فهنو لنه،
ومن الواضح أ ّن امليت ال اةعاء له ملا كان حتت يد .
والكالم إنام هو فيام إذا كان ذو اليد معرتف ًا بعدم العلم بأنّه له أو ليس له.
والبد من اليذكل ّ
بأن مورة الكالم ما إذا اعرتف بعدم العلم بالنسنبة إىل امللكينة
الىاهرية ،وأما إذا قا بأين ال أعلم أ ّنه ملك ل واقع ًا أم ال ،فنإ ّين وإن اشنرتييه إال أ ّين
مع ذلك ال أعلم بامللكية الواقعية ،فهذا خارج عن حمل الكالم.
وبعبارة أخرس :الكالم ع أ ّنه هل يعيرب ع ،جية اليد أن ال يكون ذو اليد جناه ً
ال
باحلا أو اليد ،جة ،ي إذا كان جاه ً
ال باحلا .
والمر الثاين الذي هو حمل الكالم أيض ًا هو أ ّن اليد هل هي ،جة بالنسبة إىل ذي
اليد ،ي إذا كان يعلم بأنّه له أو ليس له ،كام إذا رأس ع بييه كياب ًا أو ورقنة وال يندري
أ ّنه له أم لغل  ،فهل تكون يد ،جة له وحيكم بأنّه له أو ال؟
ذهب املاق النراقي إىل عدم ،جية اليد ع كال املورةين ،وكثنل قنالوا باجينة
اليد ع كال املورةين كالسيد اليزةي ع ملاقات العروة ،وبعنض قند تعنرض لألمنر
الثاين فقط ،وهو أ ّن اليد هل تكون ،جة لذي اليد أو ال؟ واليزم بأّنا ،جة له.
واسيد القائلون باجية اليد بروايات منها:
الرواية األوىل :اياة حممد بن مسلم عن أيب جعفر  قا  :سأليه عن الندار
يوجد فيها الورق؟ فقا  :إن كانت معمورة فيها أهلها فهي هلم ،وإن كانت خربة قند
جال عنها أهلها فالذي وجد املا أ ،به. 
()1

( )1وسائل الشيعة .447 :25
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وهنا رواية أخرس شبيهة هبذ الرواية ومينها عني هذا املين ،ولعنل أ،نداا نقنل
باملعن ّ ،
فإن االمام ، كم بأ ّّنا هلم إذا كانت معمورة فيها أهلها ،فال بد وأن يس ّلم
بأّنا لننا ن وأمنا إذا
إىل أهل الدار ،سواء قالوا أهل الدار بأّنا هلم أم قالوا نان ال نعلم ّ
بأّنا ليست هلم ،فمن الواضح أ ّن يدهم ليست باجة ع هنذ الصنورة ن وهنذ
قالوا ّ
الرواية مطلقة من هذ اجلهة ،وع مثل الورق غالب ًا أهل الدار ال يعلمون أ ّّننا هلنم؛ إذ
كثل ًا ما يلعب الطفا بالورق فيقع من أيدهيم وأشبا ذلك ،ومع ذلك ،كم اجإمنام
 بأ ّّنا هلم.
فهذ الرواية مطلقة من جهة أ ّن الغل البد وأن ييعامل مع ذي اليند ّ
بنأن النورق
لهل الدار ولذي اليد ،سواء قالوا بأنا نعلم أّنا لنا أم قالوا ال نعلم أّنا لنا أو ليس لنا،
وأما كيف ييعامل أهل الدار مع هذا املا فيام إذا م يكونوا عاملني بأ ّنه هلم أو ليس هلم،
فهذ جهة أخرس ال يمكن اسيفاةهتا من الرواية ،واحلكم بأنه هلنم سنواء علمنوا أم م
يعلموا .فإ ّنه لو كان قوله  :فهي هلم مسوق ًا لبيان ،كنم الواجند وأنّنه البند أن
يسلمهم ما وجد ،فال يد ّ عىل أّنم كيف ييعاملون معه ،وأ ّنه هلنم كنام اسنيفاة ذلنك
املاق ال فهاين.
الرواية الثانية اليي اسيد هبا حلجية اليد مطلق ًا هي موثقة يونس بن يعقوب عنن
أيب عبد اا  ع امرأة متوت قبل الرجل أو رجل قبل املرأة ،قا  :ما كان من ميناع
النساء فهو للمرأة ،وما كان من مياع الرجا والنساء فهو بينهام ،ومن اسيوىل عىل يشء
منه فهو له. 
()1

( )1وسائل الشيعة .216 :26
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والىاهر ّ
أن مورةها موت الرجل أو املرأة فقد ّبني  اليقسيم الثالثي ،وهو أن
الموا االخيصا ية ل،داا من ،يث االنيفاع فهي له ،وما كنان بيننهام فمشنرتك
بينهام ،وما كان حتت اسييالء أ،داا فهو للمسيول.
وهنا العلم واجلهل ال ييصور بالنسبة إىل امليت ،ي يقو بأين أعلم أو ال أعلنم،
وأما بالنسبة إىل اآلخر فهذ الرواية مطلقة من جهة كونه عامل ًا أو غنل عنام ،وأمنا إذا
املقنر
قنر لنه ،ين إذا كنان ّ
علم بأنّه للغل فيقو بأنّه للغل ،وبإقرار يعط املا ملن أ ّ
مسيو عليه.
قسم أن يعطي املا اخلاص باملرأة هلا ،وكنذا منا كاننت هني مسنيولية
فوظيفة ا ُمل ّ
عليها ،سواء اعرتفت ّ
بأن املا هلا أم قالت بأين ال أعلم أ ّن املا ل أو ليس ل.
وهذ الرواية كالرواية السابقة ساكية من ،يث معامليها مع هنذا املنا النذي ال
تعلم بأنّه هلا أو ليس هلا.
الرواية الثالثة :رواية مسعدة بن دقة ،إال أ ّنه قد عرفت مما تقدم أ ّن ةالليها عنىل
اليد ضعيفة جد ًا.
فقد ظهر أ ّن الروايات تد ّ عىل امللكية ع اجلملة ،ي إذا اعرتف بأنّه ال يعلم أنّنه
له أو ليس له ،وأما أ ّن اليد ،جة بالنسبة إىل ذي اليد ،ي إذا م يكن عامل ًا بأنّه له فهنذا
يشء اليمكن اسيفاةته من الروايات ،فهي ساكية عن هذ اجلهة.
وع قبا ذلك اسيد املاق النراقي لعدم ،جية اليد برواييني:
الرواية األوىل :اياة مجيل بن الح ن اليي نقلها املشائخ الثالثة ن قا  :قلنت
ليب عبد اا  :رجل وجد ع منزله ةينار ًا ،قا  :يدخل منزله غل ؟ قلت :نعنم
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كثل ،قا  :هذا لقطة ،قلت :فرجل وجد ع ندوقه ةينار ًا ،قا  :يدخل أ،ند يند
ع ندوقه غل أو يضع غل فيه شيئ ًا؟ قلت :ال ،قا  :فهو له. 
()1

واسيد املاق النراقي بكليا اجلمليني عىل عدم ،جية اليد بالنسبة إىل ذي اليد،
وقا ع املسيند( :فإنّه ،كم فيام هو ع ةار الذي ال يعلم أنّه له مع كونه ع يد عىل ما
مر ،ومسيولي ًا عليه أنّه ليس له ،و أيض ًا ع ّلل كون ما وجند ع الصنندوق لنه بنام يفيند
ّ
العلم بأنّه ليس لغل ) .
()2

واسيدالله لعله يكون ميوقف ًا عىل مقدميني:
األوىل :أ ّن املنز حتت يد  ،وكل ما يكون املنز حميوي ًا له فهنو أيضن ًا حتنت يند ،
وعليه فمورة الكالم هو مورة اليد.
الثانية :أ ّن اجإمام  م حيكم ع هذا الفرض أ ّنه ملكه ،بل سأله :يدخل منزلنه
غل ؟ ،مع أ ّن املفروض أ ّنه ذو اليد ،فلو كان بناو م يكن يدخل غل لكان هنا أمارة
أخرس غل اليد عىل ملكييه ،وبام أنّه أجاب بن( :نعم كثل) ،فلهنذا ،كنم اجإمنام 
بأنّه لقطة ،فيىهر من هذ الرواية أ ّن اليد ليست باجة مع عدم علمه بأنّه له.
وهكذا بالنسبة إىل اجلملة الثانيةّ ،
فإن اجإمام  م حيكم بأنّه لنه بمجنرة أنّنه ذو
اليد ،بل سأله بأنّه يدخل أ،د يد ع ندوقه أو يضع فيه شيئ ًا ،وبام أ ّن السائل أجاب
بال ،فاكم  بأنّه له من جهة أ ّن عدم ةخو أ،د يد فيه وعدم وضعه شيئ ًا أمنارة
عىل أ ّّنا له ،ال من جهة اليد ،ففي كليا الصورتني اليد مفروضة ،واجإمام إنام سأ منن
أجل وجوة أمارة أخرس تد ّ عىل ّأّنا له أو عدم وجوةها ،فبام أنه أجاب ع الصنورة
( )1الكاع .137 :5
( )2مسيند الشيعة  ،339 :17عوائد اليام ع بيان قواعد ال،كام.743 :
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الوىل بأنّه (يدخل كثل) ،كم  بأّنا لقطة؛ وذلك لعدم وجوة أمارة تد عىل أ ّّنا
له ن مع أ ّن اليد كانت موجوةة ن وع الصورة الثانية بام أ ّنه أجاب بنالنفي ،فننفس هنذا
أمارة عىل أ ّّنا له ،فلوجوة المارة الدالة عىل أ ّّنا له ،كم اجإمام  بأّنا له.
هذا متام الكالم ع تقريب ما ذهب إليه املاق النراقي.
ولكن اسيفاةة ذلك من الرواية واحلكم بعدم ،جية اليد ع نورة عندم العلنم
مشكل؛ ّ
لن جواب اجإمام  ع كليا الصورتني ييالئم مع هذا القو كام ييالئم مع
القو باجية اليد.
الو أ ّن اليد ،جة بالنسبة إىل ذي اليد ولو م يعلم بأنّه
فإ ّنه لو فرضنا ع السؤا
ّ
بأّنا له؛ ل ّنه البد من اليشقي الثالثي
له فمجرة ذلك غل كاف لن حيكم اجإمام ّ 
بأن يسأ اجإمام  هل يدخل فيه غل أو ال؟ وإذا أجناب بننعم فالبند وأن يسنأ
اجإمام أ ّن الداخلني كثل وغل حمصور أو قليل وحمصور؟
وإ ّنام قلنا بلزوم اليشقي الثالثي من جهة أ ّنه لو كان الدخو ع الندار منن قبنل
اآلخرين قلي ً
ال جد ًا ،فلصا،ب الدار اليد بالنسبة إىل الدار وما حتيويه.
وأما إذا كان الداخلون قليلني ،ويمرون كثل ًا عىل ةار  ،فمنن املمكنن اعيبنارهم
مجيع ًا ذا اليد ،واحلكم بأياة مشرتكة.
وأما إذا كان عدةهم كثل ويمرون كثل ًا عىل هذ الدار حيكم بأّنا لقطة وليس هو
بذي اليد.
وبعبارة أخرس :جمرة أ ّن اليد ،جة بالنسبة إىل ذي اليد ال يثبت أ ّن هذا الشن
ذو اليد ،بل البد من إثباته بجهة أخرس ،فلو كان الداخلون فيها كثنلين م تكنن يند
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عىل الدار يد ًا عىل هذ الورقة ،ولو كان من يدخلها كثل ًا اثنني أو ثالثة فيمكن القنو
باشرتاك الياةي ،ولو كان الدخو ناةر ًا جد ًا فيكون يد يد ًا خيصة.
بأّنا
وبام أ ّن السائل أجاب( :نعم كثل) لذا ،كم اجإمام  بأّنا لقطة ،واحلكم ّ
ّ
بأن اليد ،جة بالنسبة إىل ذي اليد ،وذلك من أجل أ ّنه ع هذ
لقطة ال ييناى مع القو
الصورة ال يكون ذا اليد.
ولو م يكن جييب (نعم كثل) ،بل كان يقو  :نعم يدخل غل  ،فلعل اجإمنام 
كان يسأ عنه أ ّن الداخلني كثل أو قليل ،وإن كان جييب بأنّه قليل فلعنل اجإمنام 
كان حيكم باالشرتاك ،وكذا لو كان أجاب بأنّه ال يدخل أ،د غل ؛ لكان اجإمنام 
بأّنا له من جهة يد عليها.
،كم ّ
وهناك جهة أخرس يمكن أن يكون اليشقي بلااظها ،وهي اعيبنار عندم الغلبنة
عىل اخلالف ع اليد ،فإ ّنه لو قلنا ّ
بأن اليد ،جة وقلنا إ ّنه البد من أن ال تكون غلبة عىل
اخلالف ،كان ،كم اجإمام  أيض ًا ايا ًاّ ،
فإن اليد ،جة لنوال غلبنة مانعنة منن
اليد ،كالدكاكني املعدة لبيع أموا الناس ،وما ع أيدي اللصوص ،فإ ّنه هل ييعامل مع
أمواهلم معاملة امللكية أو ال؟
والبد من اليذكل بأ ّنا ال نقو باجية اليد من باب الغلبة ،إال أ ّن الغلبنة املضناةة
مانعة من ،جية اليد ،ومن املمكن أن يكون سؤا اجإمام من هذ النا،ينة ،وبنام
أ ّنه أجاب بام يفيد غلبة املضاة ع الصورة الوىل فلذا ،كنم اجإمنام  بأّننا لقطنة،
فيشقي اجإمام  إما من جهة تش يصه  أنه ذو اليد أو ال ،وإما من جهة معرفة
وجوة غلبة املضاة وعدمه.
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كام أ ّن جواب اجإمام  ييالئم مع القو بعدم ،جية اليد بالنسبة إىل ذي اليند،
فإ ّنه لو فرضنا أ ّن يد ليست باجة ،فال بد وأن يسأ اجإمنام  عنن وجنوة أمنارة
أخرس تد عىل أ ّّنا له ،وبام أ ّنه أجاب( :نعم كثنل) ع الصنورة الوىل ،فاجإمنام 
بأّنا لقطة من جهة عدم وجوة أمارة تد ّ عىل أ ّّنا له ،واملفروض أ ّن يد ليسنت
،كم ّ
باجة.
بأّنا لقطة :أ ّن اليد ليست باجة بالنسبة إىل ذي
فال يسيفاة من ،كم اجإمام ّ 
اليد.
وبعبارة أخرسّ :
أن هذ الرواية تيالئم مع القو باجية اليد كام تيالئم مع القو
بعدم ،جية اليدّ ،
فإن من يقو باجية اليد تارة يقو باجييها إذا كانت يد ًا خيصنة،
فإن م تكن كذلك بأن كان معه غل اثنان أو ثاليف أو أكثر فيسأ عننهم ،فنإذا قنالوا
بأّنا ليست هلم فيكون ع املسألة
بأّنا هلم فيقسم بينهم كام سيأ ي إن شاء اا ،وإن قالوا ّ
مشكلة أخرس ،وأ ّما إذا كان الداخلون مجاعة كثلة فليس هو بذي اليد.
وأخرس يقو باجييها فيام إذا م تكن غلبة املضاة عىل خالفها ،يعني البد وأن ال
يكون ا،يام كونه له موهوم ًا ع قبا كونه لغل .
والكالم ع أ ّن اسيفسارات اجإمام ميوافقة مع أي من املسلكني؟
الو يدخل منزلنه غنل  فهنو موافن ملنا ذهنب إلينه املاقن
أما االسيفسار ّ
النراقي؛ إذ لو كانت يد ،جة م يكن وجه هلذا السؤا ؛ ل ّنه عىل تقدير العندم يكنون
موجب ًا لالطمئنان بأنّه له.
وعىل تقدير الوجوة كام ع الرواية (قلت نعم كثل) فهذا يكون منش ًأ لعدم احلكم
بأنّه له.

 ................................................ 336القواعد الفقهية
وعىل مسلك من يقو باجية اليد يكون الوجه ع سنؤا اجإمنام  أننه تنارة
يكون ا،ب الدار هو ذا اليد ،وتارة يكون هو وغل مشرتك ًا ذا اليد ،وتنارة يكنون
الدخلون ع الدار مجاعة كثلة.
فإذا كان ا،ب الدار هو ذا اليد فقط بأن يكنون النداخلون علينه قلينل ونناةر
جد ًا ،ففي هذ الصورة يكون املا له من جهة أ ّنه ذو اليد ،وع الصورة الثانية بأن كان
الداخلون أفراة ًا معدوةين فيكونون كلهم ذا اليد ،وحيكم بأنّه هلم مشرتك ًا.
وع الصورة الثالثة تكون لقطة من جهة عدم كون ا،ب الدار ذا اليند بالنسنبة
إىل هذا الورق.
فمن املمكن أن يكون وجه سؤا اجإمام  هو معرفة وتش ي

ذي اليد ،فإ ّنه

لو كان جييب بالنفي وأ ّنه ال يدخل أ،دٌ لكانت اليد يد ًا خيصة به ،ولو كان جييب بنعم
وم يكن يقو (نعم كثل) ،فبام أ ّن ةخو الفراة عليه بناو امليعارف م يكن له أي أثر،
إال إذا ع ّقب هذا السؤا بسؤا آخر ،وهو أ ّن الداخلني عليه يكون عىل ناو يوجنب
اليد ،ي حيكم بالرشكة ،أو ليس هبذا احلد ،ي يكون له بلااظ اليند ،أو أ ّن الفنراة
بأّنا لقطة.
كثلة ،ي حيكم ّ
والغرض أ ّن سؤا اجإمام  هو ليش ي

ذي اليد ،وبام أ ّنه أجاب بقوله (نعم

كثل) ،كم اجإمام  بأّنا لقطة وليس ا،ب الدار ذا اليد بالنسبة إىل هذ الورقة.
ويمكن أن يكون وجه السؤا وجوة غلبة املضاة وعدمه ،فإ ّنه لنو كنان ا،نيام
سقوطه منه اثنان ع املائة ،وا،يام السقوط من كنل وا،ند منن النداخلني وا،ند ع
املائة ،فبالنييجة يكون ا،يام السقوط مننه ع قبنا ا،نيام السنقوط منن اآلخنرين
ا،يامالً ضعيف ًا.
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بأّنا له من جهنة
وعىل هذا الوجه أيض ًا لو كان اجلواب بالنفي حلكم اجإمام ّ 
عدم وجوة غلبة املضاة.
ولو كان اجلواب باجإثبات فمجرة هذا اجلواب غل كاف للاكم ،بل البد من أن
يع ّقب السؤا بسؤا آخر ،وهو أ ّنه هل يكون النداخلون علينه بنانو يكنون موجبن ًا
ليدهم أيض ًا أو ال؟ فإذا م يكن ةخوهلم هبذا الناو ،فغلبة املضاة غنل موجنوةة أيضن ًا
وحيكم بأّنا له ،وإن كان موجب ًا ليدهم أيض ًا فإ ّما أن يكون عدةهم حمصور ًا ففي هنذ
الصورة حيكم باالشرتاك ،وإال حيكم بأّنا لقطة ،وبام أنّنه أجناب رأسن ًا بقولنه( :نعنم
كثل) فمن جهة وجوة غلبة املضاة ،كم اجإمام  بأّنا لقطة.
ومما ذكرنا يىهر ّ
أن ذيل الرواية أيض ًا ييالئم مع كال القولني ،ومع هنذ الوجنو
الثالثة اليي ذكرناها لوجه السؤا فكام يمكن أن يكون وجه السؤا ما ذكر املاقن
النراقي كذلك يمكن أن يكون وجنه السنؤا أ،ند النوجهني اللنذين ذكرناانا منن
تش ي

ذي اليد ومن معرفة وجوة غلبة املضاة مع اليد وعدمه.

فهذ الرواية ال يمكن االسيدال هبا عىل عدم ،جية اليد بالنسبة إىل ذي اليد كام
اسيد هبا املاق النراقي ،كام ال يمكن االسيدال هبا حلجية اليد كنام اسنيد غنل ،
غاية المر بام أ ّنا م نليزم بوجوة اجإطالق ع سائر الروايات وليس لنا ةليل يند عنىل
،جية اليد بالنسبة إىل ذي اليد فنقو بعدم ،جية اليد بالنسبة إىل ذي اليد.
الرواية الثانية :اليي اسيد هبا املاق النراقي لعدم ،جية اليد فيام إذا اعرتف بأنّه
ال يعلم أنه ملكه ع قبا ما اسيىهرنا من الروايات من أ ّن يد ،جة ع اجلملة ،وهي
معيربة إسااق بن عامر ،قا سألت أبا إبراهيم  عن رجنل ننز ع بعنض بينوت
مكة فوجد فيه ناو ًا من سبعني ةرا ًا مدفونة ،فلم تنز معنه وم ينذكرها ،ين قندم
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الكوفة ،كيف يصنع؟ قا  :يسأ عنها أهل املننز لعلهنم يعرفوّننا ،قلنت :فنإن م
يعرفوها؟ قا  :ييصدق هبا. 
()1

واملراة باملدفونة ع الرواية أي مدفونة بالرتاب ،ال ّأّنا مكنوزة.
وتقريبها ّ
أن اليد إذا كانت مقرونة بعدم املعرفة فليست باجة.
واالسيدال هبا ميوقف عىل مقدميني:
األوىل :أن يكون أهل املنز ع حمل الكالم ذا اليد بالنسبة إىل املا املدفون.
الثانية :أن يكون املراة من (م يعرفوها) هو عدم علمهم بأّنا ،ومن جييب بنأ ّين ال
أعلم أ ّن هذا اليشء ل أو ليس ل يصدق عليه أنه ال يعرفه.
واجلواب اجإمجال عام ذكر هو :أ ّن هذ الرواية ال تد ّ عىل مدع املاقن ؛ لنّنه
لو كان المر كام ذكرنا ع املقدمة الوىل من ّ
أن أهل املننز ذو اليند بالنسنبة إىل املنا
املدفون ،فيجب عىل الواجد تسليم املا إليهم لّننم ذو اليند ،وم يكنن وجننه لمنر
اجإمام  بالسؤا يسأ عنها أهل املنز  ،فعىل مسلكه أيض ًا البد من القو بندفع
املا إليهم من ةون سؤا ؛ ّ
لن املفروض أ ّن أهل املنز ذو اليد بالنسبة إليه ،وليس ع
البني اعرتاف وإقرار بأّنم ال يعلمون أ ّنه هلم أو ليس هلم ،وال ريب أ ّن يدهم ،جة فيام
إذا سكيوا أو قالوا بأنّه لنا ،واملفروض أ ّّنم بعدُ م يعرتفوا بشننيء ،فوظيفينه اليسنليم
إليهم من ةون سؤا  ،نعم لو أبرزوا بأنا ال نعلم أو ليس لنا ،فهذ مسألة أخرس.
توضيح ذلك :أ ّن املقدمة الوىل ممنوعة؛ وذلك ّ
لن أهل املنز ع أوقنات احلن
وغل أوقات احل إذا كان املنز معد ًا لنزو احلجاج والزوار فليسوا بذي اليد بالنسبة
لن املفروض ّ
إىل الدراهم املدفونةّ ،
أن البيت حتت يد احلجاج والزوار.
( )1وسائل الشيعة .448 :25
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واملقدمة الثانية أيض ًا ممنوعة ،وذلك ّ
لن العرفان ع اللغة :العلنم ب صو نيات
اليشء وجزئياته ،واجإمام  أمر بأن يسأ أهل املنز لعلهم يعرفوّنا ،فإن كانوا
عارفني باخلصو يات وأّنا كم هي فيعط هلم ،وهذا تعريف اللقطة ،فإن م يعرفوها
فال تعط هلم وإن قالوا بأّنا لنا؛ ل ّّنم ليسوا بذي اليد بالنسنبة إلينه ،لنذا قنا :
ييصدق هبا وذلك لعدم إمكان اليعريف بالنسبة إىل اآلخرين.
وعىل هذا املعن ال تكون الرواية ناظرة إىل منا يريند املاقن إثباتنه منن أ ّن اليند
ليست باجة فيام إذا قا

ا،بها بأنّه ال يعلم أ ّنه له أو ليس له.

فياصل مما ذكرنا أ ّن ع كليا املسأليني ليس لنا ةليل عىل العدم ،وأما ع خصوص
معاملة غل ذي اليد مع ذي اليد معاملة امللكية ،ي ع ورة اعرتافه بعدم العلم فلنا
ةليل ع اجلملة ،يعني إيصا املنا إلينه ع مقنام القسنمة وفنيام إذا وجند يشء ع ةار
معمورة فيها أهلها ،وأما ع غلاا من البيع أو الشنراء فال ةليل ،ال من الروايات وال
من بناء العقالء.
اجلهة اخلامسة :يف األيادي املشرتكة
إن كان االسييالء عىل العني لكثر من ش

فاينئذ تكون اليناةي مشنرتكة،

وع اليد امل يصة ذكرنا ّأّنا كاشفة عن امللكية ،ولكن ع الياةي املشرتكة هنل تكنون
اليد كاشفة عن امللكية؟ وما هو مكشوفها؟
القوا ع املسألة خيلفة:
قيلّ :
بأن كل وا،د من الياةي أو اليدين كاشفة عن ملكية اسيقاللية تامة ،وذكر
بأنّه ليس بني امللكيينني االسنيقاللييني ختنالف وتنناف ،وهنذا منا يىهنر منن السنيد
الطباطبائي ع ملاقات العروة.
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بأن كل وا،دة من اليدين كاشفة عن ملكينة اسنيقاللية ،إال ّ
وقيلّ :
أن امللكيينني
االسيقاللييني بام أنه يسيايل اجيامعهام عىل عني وا،دة فلذا تيعارضنان وتيسناقطان،
والبد من الرجوع إىل القواعد الُخر اليي سنشل إليها قريب ًا إن شاء اا ،وهذا ما يىهر
من ا،ب اجلواهر.
وقيلّ :
بأن كل وا،دة من اليدين كاشفة عن امللكية عىل ناو اجإشاعة ،وعليه فال
تناع بينهام.
والبد من اليعرض لمور ثالثة مقدمة ليوضيح حمل الباث:
األول :ع امللكية اليي يمكن أن تكون مكشوفة ع الياةي املشرتكة.
األمر ّ
األمر الثاين :ع أ ّنه هل يعقل أن يكون املكشوف هبا ملكية تامة أو ال؟ وأنّنه هنل
يمكن أن يكون املكشوف هو امللكية عىل نانو اجإشناعة أو ال؟ وع ،قيقنة اجإشناعة
وأ ّّنا ما هي؟
األمر الثالث :االسينياج من المرين.
الو فقد أرشنا إىل أ ّن السيد الطباطبائي قد ذكنر ع ملاقنات العنروة
أ ّما المر ّ
بأنّه ال مانع من االليزام ّ
بأن املكشوف ع كل وا،دة من اليدين ملكية اسيقاللية ،يعني
أ ّن كل وا،د من الش صني يملك هذ العني ملكية مسيقلة ،وذكر لذلك شواهد.
وهذا مما ال يمكن االليزام به؛ ّ
لن العقالء ال يعيربون لكل منهام ملكينة مسنيقلة
للعني الوا،دةّ ،
فإن العقالء ال يرون امللكية لدار لرجلني كام يروّنا لشن

وا،ند،

وهذا غل قابل لالليزام به ،والسنر فيه إمجاالً أ ّن امللكية ن كام ذكرنا ع مباث ال،كام
الوضعية ن مما يرتتب عليها أ،كام ًا تكون هذ ال،كام بالنسبة إليهنا كاملقومنات ،أي
أ ّن امللكية ميقومة بيلك ال،كام ،وتلك ال،كام مانعة من تصور ملكييني مسنيقليني
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ع املقامّ ،
فإن من تلك ال،كام أ ّنه لوال احلجر لكان لكل مالك أن ييصنرف ع ملكه
باليصنرفات االعيبارية واخلارجية بدون إذن من ش

آخر ،ومنن تلنك ال،كنام

تبعية متام املنافع للعني ،فاينام يقنا  :إ ّن هنذا الشن

مالنك ،معننا أ ّن مثنل هنذ

المور مرتتبة عليه ،أي أ ّّنا مقومة هلا ،وال،كام املرتتبة عىل ال،كام الوضنعية منن
قبيل املقومات ،ولعله هبذا يوجه كالم الشيخ النصاري ،يث ذهب إىل أ ّن ال،كنام
الوضعية منيزعة من ال،كام اليكليفية.
وعىل هذا الساس ال يمكن االليزام ّ
بأن ك ً
ال منهام مالنك بامللكينة االسنيقاللية،
،يث إ ّن ترصف كل وا،د ع املجموع ميوقف عىل إذن اآلخر سواء كنان اليصننرف
تصنرف ًا اعيباري ًا كالبيع واجإجارة وأمثا ذلك أم كان اليرصف ترصف ًا خارجي ًا.
وهكذا ثمرة هذ العني ال تنيقل إىل أ،داا فقط ،بل تنيقل إليهام مع ًا ،فال يمكن
االليزام بام ذكر السيد؛ من أجل عدم اجيامع ملكييني مسيقليني عنىل يشء وا،ند ،ال
من باب قانون اسياالة اجيامع املثلني ،فإ ّنه ال تضاة ع ال،كام من ،يث نفسها ،بنل
اليضاة بينها يكون بلااظ حميوياهتا .ومع عدم إمكان االليزام به فامللكية امليصنورة ع
املقام هي امللكية عىل ناو اجإشاعة.
وأ ّما القو الثاين فسيأ ي الباث عنه إن شاء اا.
حقيقة امللكية على حنو اإلشاعة
والبد من معرفة امللكية عىل ناو اجإشاعة وأ ّنه ما هي ،قيقيها؟ فهل الفنرق بنني
امللكية املسيقلة وامللكية عىل ناو اجإشاعة النقصان ع اململنوك ،أو الفنرق منن جهنة
النقصان ع امللكية؟
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ّ
بأن الفرق بينهام من جهنة النقصنان ع اململنوك ،بمعنن أ ّن كنل
يمكن أن يقا
وا،د منهام يملك ،صة غل معينة.
ّ
بأن الفرق من جهة النقصان ع امللكية ،بمعن أ ّن كالاا مالكان
ويمكن أن يقا
ومملوكهام مجيع العني ،ال ،صة غل معينة ،إال أ ّن ملكييهام ملكية ضعيفة ،وبيعبل آخر
لكل منهام نصف امللكية.
ونان لسنا فع ً
ال بصدة بيان القوا ع اجإشاعة ،والقوا فيها كثلة ،بل بصدة
بيان قولني منها هلام وزن وربط باملقام ،واا عبارة من هذين القولني:
الو  :أ ّن الفرق بني امللكية املسيقلة وامللكية املشاعة هو منن جهنة النقصنان ع
ّ
امللكية.
الثاين :أ ّن الفرق بينهام من جهة النقصان ع اململوك.
والقسمة واجإفراز عىل القو الو يكون عبارة عن متركنز امللكينة اليني كاننت
منبسطة عىل املجموع بناو خفيف ع النصف املعني ،وممن يسيىهر من كلامهتم القو
الو هو املاق العراقي ع كياب القضاء ،والسيد احلكنيم ع ّنن الفقاهنة ،وعندة
أخر كصا،ب البلغة والشيخ هاةي الطهراين ع كيناب الصنلح وبعنض السناتيذ ع
باثه الذي م يطبع بعد ،مباث كرس املشاع ع البيع.
قا ع ّن الفقاهة ( :بمعن كوّنا حتت ملكية وا،ندة ملنالكني بعند اعيبارانا
()1

كاملك وا،د ،ولو م يال،ىا وا،د ًا فامللكييان ناقصيان ملالكني كام أنه لو اعيرب اليشنء
املشرتك كسور ًا ميعدةة كان كل كسنر ملك ًا ملالك عىل ناو االسيقال  ،فهذ اجلهنات

(ّ )1ن الفقاهة.424-423 :
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ختيلف باخيالف هذ االعيبارات ،وإال فام أنشأ البائع ،قيقة ليس إال اليشننريك ،ال
أ ّن املبيع ،قيقة هو الكرس).
وإنام ذكرنا هذا القو من جهة أنه لنو قلننا ع االسنييالئني عنىل منا وا،ند ّ
أن
اسييالء كل منهام اسييالء ناق

وضنعيف ،فنيمكن منن خنال اسنييالئني ناقصنني

اسيكشاف ملكييني ناقصيني ،فييطابقان.
وأما القو الثاين فمرجعه إىل النقصنان ع اململنوك ،بمعنن أ ّن كنل وا،ند منن
الش صني مالك حلصة من هذا اليشء الذي يعرب عنه بالكرس املشاع ،فيقا هذ الدار
نصفها ل ونصفها لفالن مث ً
ال ،ال أن يقا  :أننا مالنك لنيامم الندار بنصنف امللكينة أو
امللكية الضعيفة وهكذا اآلخر .وهنا قد ييسائل عن هذا اجلزء اململوك هل هو كنيل أو
جزئي ،خارجي أو غل خارجي فلذا حيياج هذا القو إىل بيان ،فنقو :
ال إشكا ع أ ّن اآليات املباركات والروايات الرشيفة والقوانني احلديثة عىل وف
هذا القو  ،فإنه عرب ع الفرائض بالثلث والربع والثمن وهكذا ،واململوك هو الثلنث
أو الربع أو الثمن ،وهكذا ع القوانني احلديثة.
وإنام االشكا ع تصوير اجإشاعة ،فإ ّنه ليس املنراة منن النصنف منث ً
ال النصنف
املعني؛ ل ّنه ليس فيه إشاعة ،كام أ ّنه ليس املراة بالنصف النصف ال برشط اليعني ،فإ ّنه
من الكيل ع املعني ،ومن املعلوم أ ّنه فرق بني الكيل ع املعني واملشاع.
وإن ُأريد من النصف النصف الال ميعنني ،فهنو غنل موجنوة ع اخلنارج ،فهنل
املشاع أمر واي أو أمر معنوي ،ينام يقا بأ ّين أملك النصنف النال ميعنني منن هنذ
الو .
الدار؟ ولعل االشكا ع اليصوير أوجب االليزام بالقو
ّ
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ونان نشل هنا إىل ما ع الوسيط وع لسان امليجدةين ،فإ ّنه ذكر ع الوسيط أ ّن ع
املشاع اململوك هو احلصة ،إال أ ّنه أمر معنوي ،ال أن يكون أمنر ًا واقعين ًا ،فقند ذكنر ع
الوسيط ع بيان القسمة( :بيعنديل جنوهري ع حملنه ن أي امللنك ن فبعند أن كاننت
()1

ملكييه طوا الشيوع واقعة بمجرة ،صة معنوية عىل الشنيء الشائع كله ةون حتديد)
وكأنه يرس أن كسنر املشاع أمر ًا معنوي ًا ،والكرس املعني الذي يعني فيام بعد أمر ًا ماةين ًا،
ويطب المر املاةي عىل المر املعنوي.
وبام أ ّن تصوير الكرس املشاع أمر مشكل فنوضاه من خال بيان أمرين:
األمر األول :ع بيان الكرس وكيفية انيزاعه.
الكرس عبارة عن القل من عدة الوا،د ،مثنل نصنف الوا،ند أو ثلنث الوا،ند
وهكذا ،وتقسيم العدة الوا،د إىل هذ الكسور ميوقف عىل أمور:
منها :أن يكون الشنيء وا،د ًا إما بالو،دة احلقيقية كالعبد والمنة ،أو بالو،ندة
االعيبارية.
ومنها :أنه البد وأن يكون اليشء ميكم ًام بالذات أو باالعيبارّ ،
فإن الكم هو الذي
يقبل القسمة (الكم ما بالذات قسمة قبل).
ومنها :أنه البد من أن تكون القسام ميساوية.
فإذا ،صلت هذ الشنروط يمكن تقسيم الشنيء إىل أقسنام ميعاةلنة وتياصنل
منها الكسور.
وهذا اليقسيم إىل الثلث أو الربع وهكذا ،عمل ذهنني لننا وننينزع منن الشننيء
الوا،د النصف أو الثلث أو الربع ،فهذا العمل عمنل ذهنني؛ إذ منن خنواص القنوة
( )1الوسيط ع رشح القانون املدين  ،953 :8نق ً
ال عن االسياذ ،سن كلة.

القواعد الفقهية 345 ................................................
املدركة تكثر اليشء بأنواع من اليكثر ،وهذا نوع من اليكثر ،وقد يكون تكثر باجإمجا
واليفصيل كاجإنسان و،يوان ناط  ،وقد يكون بأنااء أخرس.
ونسبة هذ امليكثرات إىل الوا،د اخلارجي عني نسبة المنر االنيزاعني إىل منشنأ
االنيزاع أو شبيهة هبا ،ووجوة هذ الكسور تكون بوجوة الوا،ند اخلنارجي ،كنام أ ّن
وجوة المر االنيزاعي بوجوة منشأ انيزاعه ،وموجوة بوجوة باليبع.
األمر الثاين :أ ّنه بعد ،صو الكسور بلااظ اليعني وعدمه يقسم إىل أقسام ثالثة،
ّ
فإن النصف مث ً
ال قد يكون برشط يشء ،أي برشط اليعني ،وقد يكون ال برشط اليعني،
وقد يكون برشط ال عن اليعني.
والنصف برشط اليعني هو منا حيصنل بعند اجإفنراز مثنل النصنف الشننرقي أو
الغريب ،والنصف امليعني قابل لن ييقوم بنه الصنفات اخلارجينة والصنفات النفسنية
واالعيبارية ،فيقا هذا النصف أسوة وذاك أبيض ،وهذا النصنف ملنك فنالن وذاك
ملك فالن وهكذا.
اليعني هو ما يكون قاب ً
تعني له ،وهذا هنو
ال
لليعني ،إال أنّه ال ّ
ّ
والنصف ال برشط ّ
الذي يعرب عنه بالكيل ع املعني ،وتعيينه أو تع ّينه إنّام يكون بيد مالك الكل ،فإذا اشرتس
اليعني يكون هذا من الكيل ع املعني ،فللاملك تطبي هنذا الثلنث
ثلث يشء ال برشط ّ
ييعني ملكنه ع البناقي ،فهننا
من الثاليف اليي يراها ،ولو تلف ثلثي املا وبقي ثلث ّ
تعني ،ال تعيني ،كام هو مذكور ع املكاسب.
ّ
اليعني مما ال يقبل الصفات ،فال يقا  :إ ّن نصفه الال ميعني
والنصف برشط ال عن ّ
أبيضّ ،
امليعنني ،والنصنف
فإن البياض والسواة وأمثا ذلك مما يعرض عىل الشننيء
ّ
الال ميعني ليس بكيل؛ إذ الكيل قابل لالنطباق عنىل كنل وا،ند ،ولكننه قابنل ليعلن
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امللكية به ،فيقا ،صة غل معينة من هنذ الندار ل و،صنة أخنرس كنذلك لفنالن،
ومرجع هذا إىل ّ
أن كل وا،د منهام يملك ،صة غل معينة.
اليعنني ،وهنذا هنو ،قيقنة
تعني إىل عننوان
ّ
واليقسيم واجإفراز يبدّ عنوان الال ّ
اليقسيم ع النصف برشط ال ،وهذا ب الف اليقسيم ع الكيل ع املعنني نن ّ
فنإن هنناك
تعيني ،والال برشط يوجد ع ضمن برشط يشء وقابل لليطبي ن ولكن النصنف النال
ميعني غل قابل لليطبي عىل مجيع النصاف؛ إذ كل نصف فرض يكون نصنف ًا ميعينن ًا
ّ
ولو تلف املا ع اجإشاعة يكون اليلف عىل كليهام.
الو فمرجع اليقسيم إىل متركز امللكية الضنعيفة املنبسنطة عنىل
وأ ّما عىل القو
ّ
اجلميع ع ،صة معينة ،ي تصبح ملكية قوية.
والكالم فع ً
ال ع اخييار أ،د القولني فنقو :
الو فهو مما ال يمكن اجإليزام بهّ ،
فإن اآليات والروايات اليي هني ع
أ ّما القو
ّ
بيان الفرائض وغلها قد أضيف فيها نصيب كل من الورايف إىل الكسور ،وهكنذا ع
العرف ،فإنّه ،ينام يسأ عن ش

ماذا يملك ،فيجيب ربع هذا البسيان ،أو نصنف

رصح فيها ّ
بأن اململوك ع املشناع هنو
هذا البيت ،وهكذا ع القوانني احلديثة ،فإنّه قد ّ
احلصة ،ال نصف امللكية أو امللكية اخلفيفة.
وإن أجاب ش

ّ
بأن متام الدار ل بملكية ضعيفة فلس العقالء ذلك عدم تأةية

املطلب بوجه نايح ،ومنن املعلنوم أنّنه ال يمكنن ختطئنة العقنالء ع االعيبنارات
بأن ما ترونه من ّ
ّ
أن اململوك هنو احلصنة غلنط ،بنل الصنايح هنو
العقالئية ،والقو
امللكية الضعيفة أو نصف امللكيةّ ،
فإن المور االعيبارية من المور اليي يرجع فيها إىل
العقالء ،وليست من المور الواقعية ،ي يمكن ختطئيهم ،بل المور االعيبارينة منن
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خرتعات أذهان العقالء ،مثنل الوجنوب واحلرمنة والزوجينة وامللكينة ،فنال يمكنن
ختطئيهم ع هذ المور اليي هي من خرتعات أذهاّنم.
أن مرجع الي طئة إىل ّ
نعم يمكن ختطئيهم ع بعض املوارة ،إال ّ
أن هذا ليس عنىل
وف املصالح واملفاسد ،وأ ّما ختطئيهم بأن يقا ال تعلمون ما هي الشنركة أو الزوجية
فهي أمر غل ايح؛ لنّه كام قلنا هذ المور من مصنوعاهتم.
مضاف ًا إىل ذلك ّ
أن ع اجإليزام هبذا القو مبعدات:
منها :أنّه البد من عدم اليفاضل إذا كانت املباةلة بني جنسني ربنويني ،فنإذا كنان
ل،داا اع من ربة وزّنا عشنرون اع ًا ،وكان لش

آخر عشنرون ناع ًا،

فعىل هذا القو جيوز بيعهام؛ ّ
لن ا،ب الصاع مالنك لعشننرين ناع ًا عنىل نانو
خفيف ،وال يلزم منه الربا .وهكذا فيام إذا كان ل،د نصف الصربة وهو عرشة ياع،
ويريد بيع هذا النصف بعرشة ياع أخرس آلخر ،فعىل القو الو يلزم مننه الربنا؛
ّ
لن من يملك عرشة ياع من ربة وزّنا عشننرون ناع ًا يكنون مملوكنه عرشنين
اع ًا ،لكن بناو ضعيف ،فال حتفظ املساواة بني املبيعني.
وأ ّما القو الثاين وهو ّ
أن اململوك هو احلصة ع الكسنر املشاع ،واملراة من احلصة
النصف أو الثلث النال ميعنني ،ونسنبيه إىل الكنل نسنبة المنور االنيزاعينة إىل منشنأ
انيزاعها ،يعني ييصورن وا،د ًا ع الذهنّ ،
فإن كان الوا،د ميكمام فهو ،وإال يعيربونه
ميكم ًام ،ثم يقسمونه إىل أقسام ميعاةلة ،وهذا ناو من اليكثر الذهني يوجب ،صو
الكسور ،وهذ الكسور بلااظ اليعيني وعدمه كام قلنا تقسم إىل ثالثة أقسنام بشننرط
وميصور.
يشء ،وال بشنرط ،وبرشط ال ،فهذا القو أمر معقو
ّ
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إال أنّه قد يقا بعدم معقولية هذا القو لوجو عديدة ذكرنا مخسة منها ع بعض
املبا،ث ،وعمدهتا ما أشنل إليهنا ع ّنن الفقاهنة ،وحمصنلهّ :
أن هنذ احلصنة اليني
فرسمتوها بالنصف الال ميعني ،وهذا النصف إ ّما كيل أو جزئني ،وال يمكنن اجإلينزام
بأي منهام؛ لنّه إن قيل بأنّه كيل ،فام هو الفرق بنني الكنيل ع املعنني واملشناع؟ وجمنرة
اليعني ال يوجنب فرقن ًا ،واحلنا ّ
أن
ميعني والنصف الال بشنرط ّ
القو بالنصف الال ّ
بينهام فروق ًا كثلة ،كام ع املكاسب وغل .
منهاّ :
ييعني بواسطة
املعني بيد البائع الذي هو مالك الكل ،وقد ّ
أن تعيني الكيل ع ّ
اليلف وأشباهه ،وأ ّما ع الكرس املشاع فكالاا عىل ،د سواء ،وليس ل،داا تعينني
احلصة.
ومنهاّ :
لليعني إذا كان الباقي بمقدار الكنيل ،وأ ّمنا ع الكسننر
أن اليلف موجب
ّ
ّ
ميعني كل.
املشاع فاليلف يكون عليهام ،فال يمكن القو
بأن النصف الال ّ
وكذلك ال يمكن القو بأنّه جزئي؛ إذ اجلزئية مساوقة لليش

واليعني ،وهذا
ّ

كيف يكون جزئي ًا مع أنّه ال تعني له ،فهو من الفرة املرةة ،والفرة املرةة غل معقنو ؛
إذ ال يعقل الرتةيد ع املاهيات وال ع الوجوة؛ إذ لكل ماهية ،ند حمندوة ،والوجنوة
مساوق لليش

 ،والنصف الال ميعني مناف للجزئية.

ويمكن اجلواب عنه بأنّا نليزم ّ
ميعنني جزئني ،وال يمكنن
بأن هذا النصنف النال
ّ
لن الكيل قابل لإلنطباق عىل كثلينّ ،
اجإليزام بأنّه كيل؛ ّ
وكنل نصنف فنرض ع هنذ
الدار أو هذا البسيان يكون نصف ًا معين ًا ،واحلا ّ
اليعنني
أن هذا النصف برشط ال عنن
ّ
وغل قابل لإلنطباق عىل كل نصف فرض ،فال يمكن اجإليزام بأنّه كيل ،بل نليزم بأنّنه
جزئي ،واجلزئية وإن كانت مساوقة لليش

 ،إال ّ
أن هذا جزئي بجزئية منشأ انيزاعه
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وهو البسيان أو الدار ،فإنّا قد ذكرنا ّ
أن الكرس املشاع منيزع من الوا،ند النذي هنو ع
املقام قد فرض بسيان ًا أو ةار ًا ،والبسيان الذي هو الكل جزئي ،وال ترةيد له ع مر،لة
الوجوة؛ إذ هذا النصف موجوة باليبع أو بالعرض ن عىل اخيالف فينه ن بوجنوة يشء
معني وهو البسيان ،فال ترةيد ع وجوة  ،وهذا شبيه ما يقا ع الكنيل منن ّ
أن الكنيل
ّ
املعني فال ترةيد ع وجوة  ،وهذا النصف
يوجد بوجوة الفرة ،فإن وجد بوجوة الفرة ّ
ميعني موجوة بوجوة الكل؛ إذ ليس له وجوة ع ما وراء وجوة الكل.
الال ّ
ميعني الذي نقو
وهكذا ال ترةيد له ع مر،لة املاهوية فإنّه نصف أو ثلث ،والال ّ
به إنّام هو بلااظ اليع ّينات امليصورة ع النصافّ ،
فإن الدار أو البسيان قابلة لليقسنيم
لكثر من مليون قسمة عىل وجه اليساوي ،وهذا النصف بالنسبة إىل كل من اليع ّينات
برشط ال.
ميعني وجوة بوجوة منشأ
ميعني) ليس بلااظ منشأ انيزاعه؛ لنّه ّ
وو فه (بالال ّ
انيزاعه ،بل كام قلنا بلااظ النصاف امليع ّينة اليي ال تنطب فع ً
ال ن أي ماةام هو مشاع ًا
ن عىل يشء منها ،والقسمة عىل هذا القو مرجعها إلغاء أ،د العنارص وهو عنرص الال
تعني وتعيينه ع ،صة مع ّيننة ،والقسنمة عنىل مسنلك املشنهور بنني اجإمامينة ن وهنو
ّ
ميعني.
الصايح ن عبارة عن تعيني الال ّ
فىهر مما ذكرنا ّ
أن ما يقبل الكشف ع الكرس املشاع هنو كنون كنل مننهام مالكن ًا
ميعني ،وبيعبل آخر مالك ًا حلصة غل ميع ّينة.
للنصف الال ّ
وأما المر الثاين وهو ع كاشفية الياةي املشرتكة عن امللكية.
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وكان مقيىض الباث تقديم الكالم ع ّ
أن الياةي املشرتكة هل تكون كاشفة عن
امللكية؟ ثم نرس ما هو املكشوف هبا ،إال أنّه نىر ًا لوجوة بعض اليواات نييجة اخللط
ع الكاشف واملكشوف قدمنا الباث عن املكشوف.
ّ
بأن اسييالء كل من اليدي عنىل الشننيء مقنرون باسنييالء
وع هذا المر نقو
اآلخر ،وليس مثل اليد امل يصة ،يث ّ
إن يند واسنييالء غنل مقروننة بيند أخنرس،
والريب ع ّ
أن اليد بالنسبة إىل اململوك كاشفة ،وبالنسبة إىل املبا،ات مم ّلكة ،والكنالم
ع ّ
أن الياةي امليعدةة كيف تكون يد ًا عنىل يشء؟ وأنّنه هنل تعندة اليناةي يوجنب
نقصان ًا ع اليد أو ع ميعل اليد أو ال يوجب أي نقصان ال ع اليد وال ع ميعلقها؟
ع املقام ا،يامالت ثالثة:
اال،يام الو ّ :
أي نق
أن تعدة الياةي ال يوجب ّ

 ،ال ع اليند وال ع ميعلن

اليد ،وهذا ما يىهر من املاق النراقي و ا،ب اجلواهر والسيد الطباطبنائي ،أي ّ
أن
االسييالء إنّام يكون عىل متام املا .
أن تعدة الياةي يوجب النقصان ع اليند ،بمعنن ّ
اال،يام الثاينّ :
أن جلمنيعهم
اسييالء وا،د ،فلكل منهم بعض االسييالء ،وهذا ما ذكر املاق العراقني ع كيناب
القضاء .
()1

أن تعدة الياةي يوجب النقصان ع امليعلن  ،بمعنن ّ
اال،يام الثالثّ :
أن لكنل
منهم اسييالء عىل النصف املشاع ،وهذا منا ذهنب إلينه املاقن ال نفهاين ،وتبعنه
ا،ب الرسائل.

( )1كياب القضاء.168 :
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أن اال،يام الو هو الصايح ن مع قطع النىر عنن ّ
والىاهر ّ
أي
أن املكشنوف ّ
يشء ن وال نرس وجه ًا لنقصان اليد أو امليعل  ،فإنّه من املمكن أن يكون ةار ًا أو ةكانن ًا
حتت ترصف أزيد من يد وا،دة ،بايث ييصنرف كل منهم ع الدكان بجمينع أننواع
اليرصفات كالبيع والرشاء وغلاا ،وجمرة ضم اسييالء السييالء ال يوجب نقصن ًا ع
االسييالء.
إال أنّه قيل مقدمة اال،يام الثاين والثالث أنّه ليس لكل منهام أو منهم منع اآلخر
من اليصنرف ،ومن عدم قدرته عىل منع اآلخر منن اليصننرف نعنرف ّ
أن االسنييالء
اسييالء ناق

؛ لنّه لو كان مسيولي ًا باالسييالء اليام لكان له منع الغل من اليرصنف،

فقد ذكر املاق العراقي ع كياب القضاء ّ :
(لن اسييالء كل وا،د مسيق ً
ال مالزم مع
()1

قدرته عىل منع الغل عن اليرصف ،وهذا املعن ال جيامع مع قدرة الغل كذلك).
وقا
ش

ا،ب الرسائل ( :أال ترس أنّنه فنرق واضنح بنني كنون يشء حتنت يند
()2

بنأي نانو يشناء منن
وا،د ييرصف فيه بام يشاء ويمنع ترصف غل أو جييز
ّ

إتالف وإفساة وغلاا ،وبني كونه حتت يد ش صني يكون كل منهام ميرصف ًا فيهّ ،
فإن
ترصف كل وا،د ليس كالو ).
ونان نسأ القائلني بعدم القدرة عىل املنع أنّه ما مراةهم من القدرة؟ هنل املنراة
القدرة اليكوينية ،أو القدرة الرشعية؟
فإن كان مراةهم القدرة اليكوينية ،فمن ال يكون قاةر ًا عىل منع اآلخرين ال يكون
مسيولي ًا ،ي ع اليد امل يصة ،وهذا مما اليقو به هذا القائل.

( )1املصدر نفسه.
( )2الرسائل للسيد اخلميني .272 :1
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وإن كان مراةهم عدم جواز املننع رشعن ًا ،فهنذا خلنط بنني اآلثنار املرتتبنة عنىل
املنكشف مع الكاشف ،فإ ّنه ،يث ذهب إىل ّ
أن االسييالء كاشف عن امللكينة بالنسنبة
إىل الكرس املشاع ،ومن آثار مالكييه للكسنر املشاع عدم جواز منع الرشنيك ،فنبام أنّنه
ليس له  ،املنع ،فليس هنا اسييالء تام .وكالمنا فع ً
ال ع الكاشف مع قطع النىر عن
لي قنانون منن
املنكشف ،ونان نفرض الكالم فيام إذا م يكن املسيوليان خاضنعني ّ
القوانني ،فهل اسييالؤاا عىل هذا اليشء اسييالء تام أو ناق

؟ مع قطنع النىنر عنن

املنكشف وأنّه ماذا يكون مكشوف ًا هبذا االسييالء؟
ومن هنا تعرف ما ع اال،يام الثالث من االسييالء عنىل النصنف املشناعّ ،
فنإن
االسييالء إنّام يكون بالنسبة إىل جمموع العني اخلارجي ،واليصنرفات تكون وارةة عىل
العني ،ال عىل النصف املشاعّ ،
فإن أ،د الرشيكني ييرصف ع الدار أو الدكان وأمثاهلام
بمجموع الدار وبمجموع الدكان ،ولذا قلنا ع اال،يام الثاين ّ
بأن االسييالء اسنييالء
تام ،ال أن يكون االسييالء ناقص ًا.
فىهر ّ
أن اال،يام الو هنو الصنايح ،وال يمكنن اجإلينزام بناال،يام الثناين
والثالث.
وأما المر الثالث :ع ما هو املكشوف بالياةي املشرتكة.
الىاهر ّ
أن الكرس املشاع امليناسب مع الياةي هنو املكشنوف ع منورة اليناةي
املشرتكة ،فإن كانيا اثنيني ،فاملكشوف ملكية النصف ،وإن كانت ثالثة ،فاملكشوف هو
الثلث ،وهكذا.
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وعمدة الدليل عىل ذلك بناء العقالء ،ونؤيند بمؤيندين ،فإنّنه ال إشنكا ع ّ
أن
العقالء إذا رأوا ّ
بأن غل من وا،د مسيو عىل ةار أو ةكان وناواا ،وييرصفون فينه
وع الميعة بأنواع اليرصفات حيكمون بأنّه ملك هلم ويروّنم عىل السواء ع املالكية.
وربام يسيبعد هذا القو بأنّه ال تناسب بني االسييالء اليام وملكية احلصة ،وهنذا
ب الف بعض املسالك الٌخر ،فإنّه عىل القو بأ ّن ع املشاع اململوك نصف امللكينة أو
ّ
بأن االسييالء اسييالء ناق
امللكية الضعيفة ،وعىل القو
ميناسب ًاّ ،
فإن اسييالء الناق

يكون الكاشف واملنكشف

كاشف عنن امللكينة الناقصنة ،كنام ذهنب إلينه املاقن

العراقي.
ّ
بأن اململوك ع الكسنر املشاع هو احلصنة ،واالسنييالء يكنون
وهكذا عىل القو
عىل النصف املشاع ،فأيض ًا يكون اليناسب حمفوظ ًا ،كام قا به املاق ال فهاين.
وهكذا لو قلنا ّ
بأن اليد أ ل ،ال أن تكون أمارة ،كام ذهب إليه املاقن النراقني،
فإنّه لو قلنا ّ
بأن اليد أ ل وليست فيها كاشفية ،فبام أنّه غل الزم أن يكون بني ال نل
واملوضوع تناسب ،بل ال بد وأن يكون ال ل عىل وف املصنلاة ،فمنن املمكنن أن
يكون االسييالءان أو الزيد منشأ حلكم العقالء بملكييهم عىل ،د سواء وعنىل نانو
الكرس املشاع ،فعىل هذا القو أيض ًا ال يلزم حمذور عدم اليناسب.
ولكن قد يشكل ّ
بأن اليناسب بني الكاشنف واملنكشنف غنل حمفنوظ عنىل هنذا
القو  ،إذ تقولون بأمارية اليد وكاشفييها عىل ناو الكشف اجإ،سنايس عنن امللكينة،
ومن نا،ية أخرس اليزميم ّ
بأن اسييالء كل وا،د منهام اسييالء تام ،ومع ذلك تقولون
ّ
بأن اململوك هو احلصة ،فال تناسب بني الكاشف ن وهو االسييالء الينام ن واملنكشنف
وهو مملوكية احلصة.
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بأن الذي قلنا ع أمارية اليد هو ّ
ويمكن اجلواب عنه ّ
أن اليد أمارة وكاشنفة عنن
امللكية بالكشف اال،سايس ،ال أن تكون أمارة عىل ناو احلكاينة ،ين تكنون الدقنة
ملاوظة ،بل نان قلنا بام ّ
أن االسييالء اخلارجي ميناسب مع امللكية ،فلذا ،ني ينرس
العقالء االسييالء يرون امللكية ،وهذا أمنر ختنييل ،وحيكمنون عنىل وفن هنذا المنر
اجإ،سايس والي ييل ّ
بأن هذا ملك فالن ،واملعيار إنّام هنو ،كنم العقنالء ،و،كمهنم
بامللكية من جهة ّ
أن هذا المر اجإ،سايس عىل وف املصالح ،فلنذا يكنون هنذا المنر
اجإ،سايس معيرب ًا عندهم بام أنّه عىل وف املصلاة وحيكمون عىل وفقه وأنّه مالك له.
ومن الواضح ّ
أن الكشف اجإ،سايس والي ّييل غل مبني عىل الدقة واليناسب بني
الكاشف واملنكشف ،بل يكفي أقل ارتبناط بيننهام ،وأقنل االرتبناط ع املقنام هنو ّ
أن
املفروض ّ
أن ك ّل وا،د منهام له االسييالء اليام بالنسبة إىل متام املنا  ،ويرتتنب بعنض
آثار االسييالء اليام ،وهو ّ
أن لكل منهام احل ع مجيع اليصنرفات ،وهنا لنيس نقن

،

نعم ع خصوص امللكية بام أنّه ال يمكن اجلمع بني ملكييني فلذا حيكمون ّ
بأن ك ً
ال منهام
مالك للاصة ،واحلصة أمر إنيزاعي وموجوةة بوجوة الكل بناو يصح أن يقا هنذ
أي مقدار لك؟ فيجيب :نصفه أو ثلثه أو ربعه.
الدار ل ،ف ُيسأ ّ :
ّ
والكل ن يعني ّ
أن وجوة منندك ع وجنوة
وهذا املقدار من االرتباط بني اململوك
الكل وبيبع وجوة الكل أو بالعرض ،واحلا ّ
أن االسييالء بالنسبة إىل الكل ،وامللكينة
إنّنام تكنون بالنسنبة إىل المنر اجإنيزاعني وهنو احلصنة ن يكفني ع تصنايح الرؤينة
اجإ،ساسية والي يلية.
بأن لكل منهام النصف فيام إذا كانا اثنني ،وحيكمون ّ
وإنّام حيكم العقالء ّ
بأن لكنل
منهام الثلث فيام إذا كانوا ثالثة وهكذا ،من أجل ّ
بأي
أن الكسور غل ميناهية ،واحلكم ّ
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كرس يكون من الرتجيح بال مرجح ،واحلكم بالنصف أو الثلث أو الربع ّ
كل ع مورة
هو امليناسب مع اليدي.
ومل ّ

الكالمّ :
أن هذا االسيبعاة ال يوجب اليزلنز ع أ نل بنناء العقنالء،

وهذا االسيبعاة لو كان له أثنر فنإنّام يكنون منؤثر ًا ع إنكنار أمارينة اليند ع اليناةي
امليعدةة ،ال ع بناء العقالء.
وكام قلنا ع أو الباثّ :
إن لبناء العقالء مؤيدين:
فإّنم حيكمنون ع منورة اليناةي امليعندةة
الو  :إمجاع فقهاء العامة واخلا ةّ ،
باحلصة اليي نعرب عنها بالكسنر املشاع ،فإن كانت يدان فبالينصيف بينهام ،وإن كاننت
بأن ّ
لكل منهم الثلث ،وال اخيالف بينهم ع ّ
ثالثة فياكم ّ
أن احلكم الفقاهيي هو هذا،
ّ
فإن احلكم قد يكون ،ك ًام فقاهيي ًا ،وقد يكنون ،كن ًام قضنائي ًا ،واحلكنم الفقناهيي ع
بأن ّ
مورة االخيالف ّ
لكل منهام النصف ،واحلكم القضائي هنو النذي ُينشنؤ احلناكم
لفصل اخلصومة ،وأثر فصل اخلصومة ،و،رمة جتديد اخلصومة بعند ذلنك ،وعندم
جواز الرة وأمثا ذلك.
وهناك نزاع ع ّ
أن ع مورة احلكم القضائي بالينصيف هل حيياج إىل احللف أيض ًا
أو ال؟
وأ ّما احلكم اجإبيدائي بالينصيف فالىاهر أنّه ال إشكا فيه ،وع القضاء بام أنّه كل
مجع إىل احلكم بالينصيف مع احللف ،وهذا
وا،د منهام مدع ومدع عليه ،فلذا ذهب ٌ
هو املشهور بني امليأخرين من فقهائنا وقدماء العامة ،وأ ّما القدماء منا فقد قنالوا بعندم
اال،يياج إىل احللف.
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الثاين :الروايات ،منها :موثقة يونس بن يعقوب الوارةة ع ميناع الرجنل واملنرأة
وما كان من مياع الرجا والنساء فهو بيننهام فنبام ّ
أن ينداا عنىل هنذ الميعنة يند
مشرتكة ،واملفروض ورة تساوي اليدين ع القنوة والضنعف ،فلنذا ،كنم اجإمنام
 :فهو بينهام.
ويؤيد هذ الرواية :رواية رفاعنة الن ناس عنن أيب عبند اا  ،وهني كنام ع
الوسائل  :إذا ط ّل الرجل امرأته وع بييها مياع [فلها ما يكون للنسناء ،ومنا يكنون
()1

للرجا والنساء قسم بينهام .قا  :وإذا ط ّل الرجنل املنرأة] فاةعنت ّ
أن امليناع هلنا،
()2

واةع الرجل ّ
أن املياع له ،كان له ما للرجا  ،وهلنا منا يكنون للنسناء[ ،ومنا يكنون
للرجا والنساء قسم بينهام] .
()3

أن الرواية هكذا ع الفقيه واالسيبصار ،واحلا ّ
ونقل ا،ب الوسائل يوهم ّ
أن
أن املياع هلا ،واةعن ّ
ع الفقيه هكذا :إذا طل الرجل امرأته ،فاةعت ّ
أن امليناع لنه،
()4

كان له ما للرجا  ،وهلا ما للنساء.
وع االسيبصار هكذا :إذا ط ّل الرجل امرأته وع بييها ميناع ،فلهنا منا يكنون
()5

للنساء ،وما يكون للرجا والنساء قسم بينهام .قا  :وإذا ط ّل الرجل املرأة فاةعت ّ
أن
املياع هلا ،واةع الرجل ّ
أن املياع له ،كان له ما للرجا  ،وهلا ما للنساء.

( )1وسائل الشيعة .216 :26
( )2ما بني املعقوفيني ليس ع اليهذيب.
( )3ما بني املعقوفيني ليس ع االسيبصار.
( )4من ال حيرض الفقيه .111 :3
( )5االسيبصار .47-46 :3
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وهي عىل نقل اليهذيب هكذا :إذا ط ّل الرجل امرأته وع بييها مياع ،فاةعنت
()1

أ ّن املياع هلا ،واةع الرجل أ ّن املياع له ،كان له ما للرجا  ،وهلا ما للنساء ،وما يكنون
للرجا والنساء قسم بينهام.
وع سند هذ الرواية احلسن بن مسكني ،وهو غل مذكور ع الرجا وم يوث .
إال ّأّنا اياة عىل نقل الصدوق؛ ل ّن رواهيا ن عىل نقله ن عن رفاعنة الن ناس
هو ابن أيب عمل ال احلسن بن مسكني ،وهي وإن م يذكر فيها ،كم ما يكون للرجنا
والنساء ،و،كم ما يكون للرجا  ،إال أ ّنه بقرينة قوله  :فلها ما يكنون للنسناء،
يىهر احلكم فيام يكون للرجا من أنّه له ،وكذا يىهر ّ
أن ما يكون للرجا والنساء فهو
بينهام ،أو ال أقل من ّ
أن هذ الرواية مؤيدة أيض ًا.
ويمكن أن يورة عىل هذ الروايات ن وعمدهتا موثقة يونس بنن يعقنوب ن ب ّأّننا
معارضة ببعض الروايات:
األوىل :اياة عبند النرمحن بنن احلجناج عنن أيب عبند اا  املنذكورة ع
الوسائل ( :ثم قىض بقضاء بعد ذلك لوال ّأين شهدته م أرو عنه :ماتت امرأة منّا وهلا
()2

زوج وتركت مياع ًا فرفعيه إليه ،فقا  :اكيبوا املياع ،فلام قرأ قا للزوج :هذا يكون
للرجا واملرأة فقد جعلنا للمرأة ،إال امليزان ،فإنّه من مياع الرجل فهنو لنك ،فقنا
أي يشء هو اليوم؟ فقلت :رجع ن إىل أن قا بقو إبراهيم الن عني ن
 ل :فعىل ّ
ّ
أن جعل البيت للرجل ،ثم سأليه  عن ذلك فقلت :منا تقنو أننت فينه؟ فقنا :
القو الذي أخربتني أنّك شهدته وإن كنان قند رجنع عننه ،فقلنت :يكنون امليناع

( )1هتذيب ال،كام .294 :6
( )2وسائل الشيعة .214 :26
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للمرأة؟ فقا  :أرأيت إن أقامت ب ّينة إىل كم كانت حتياج؟ فقلت شاهدين ،فقا  :لو
سألت من بني البييها ن يعني اجلبلني ،ونانن يومئنذ بمكنة ن لخنربوك ّ
أن اجلهناز
واملياع هيدس عالنية من بيت املرأة إىل بيت زوجها ،فهي اليي جاءت به ،وهذا املندعي
فإن زعم أنّه أ،ديف فيه شيئ ًا فليأت عليه البينة.)
فهذ الصاياة معارضة ليلك الروايات من جهة ،كمه ّ 
بأن منا كنان منن
مياع الرجل واملرأة فهو للمرأة ،والبدّ من محل تلك الروايات عىل اليقية.
ويمكن اجلواب عن هذا اجإيراة بأنّه يمكن اجلمع بينهام بنأن يقنا ع خصنوص
املوارة اليي يكون جري العرف والعاةة عىل خالف اليد امل يصة أو املشرتكة فالعمنل
يكون عىل وف اجلري العرع ،واليد امل يصة واملشرتكة إنّام تكون ،جنة فنيام م يكنن
عىل خالفها جري العرف والعاةة ،وعليه فإن كان اجلهاز واملياع من بيت العروس كام
يكون ذلك ميعارف ًا ع بعض البلدان ،يث يؤت بجميع لوازم البيت من بينت املنرأة،
ففي مثل ذلك حيكم ّ
بأن املياع كله للمرأة ،وال يعين باليد .ومورة موثقنة ينونس بنن
يعقوب ورواية رفاعة هو فيام إذا م جير العرف والعاةة عىل خالف اليد ،وهبذ الصورة
يمكن اجلمع بينهام.
الرواية الثانية :ما روا ع الوسائل من أ،كام الصلح حممد بن عيل بنن احلسنني
()1

بإسناة عن عبد اا بن املغلة ،عن غل وا،د من أ اابنا ن وعبد اا بن املغنلة منن
الكابر ومن أ ااب اجإمجاع والغلب حيكمون باعيبار السند فيام إذا قا ( :عن غنل
وا،د من أ اابنا) ،يث إ ّنه من املسيبعد أن يقو بذلك وم يكن أ،د منهم ثقة ن عن
أيب عبد اا  ع رجلني كان معهنام ةرانان ،فقنا أ،نداا :الندراان ل ،وقنا
( )1وسائل الشيعة .450 :18
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أقنر ّ
بنأن أ،ند
اآلخر :اا بيني وبينك؟ فقا  :أ ّما الذي قا انا بينني وبيننك فقند ّ
الدراني ليس له وأنّه لصا،به ويقسم اآلخر بينهام.
وهذ الرواية رواها الشيخ ع موضعني من اليهذيب ،إال أنّه ذكر بد (عنن غنل
وا،د)( :عن بعض أ اابنا) ،وهذ الرواية خيلفة مينن ًا وسنند ًا ،وال نيعنرض فعن ً
ال
هلذ اجلهات.
ّ
بأن ةراني كان بيداا ،وأ،داا يقو  :اا بيني وبينك واآلخنر
فيمكن أن يقا
بأّنام ل ،فلو كنان منا ذكرمتنو
يقو ّ

نايا ًا لكنان اجإمنام ، كنم بالينصنيف

والرشكة ،ومن املعلوم ّ
بأّنام ل هو املدعي ،واآلخر كالمه عىل وف امليزان
أن من يقو ّ
والقاعدة ،والقو قو من يكون قوله عىل وف القاعدة ،واحلا ّ
أن اجإمام ، كم
بناو آخر.
ويمكن اجلواب عنه بوجو ميعدة  ،بعضها راجعة إىل اخيالف النسخ، ،يث ّ
إن
بأّنام
ع بعض النسخ( :ع رجلني كان بينهام ةراان) بد (كان معهام) ،فيمكن القو ّ
م يكونا ذا اليد ،مع شواهد أخر ،وال نيعرض هلا فعالً ،وقند تعرضننا هلنا ع مبا،نث
القضاء.
واجلواب الذي نذكر فع ً
ال هو :أن النزاع م يكن ع الرشنكة وعندمها ،فإنّنه وإن
كان الىاهر من قوله( :اا بيني وبينك) الشنركة ،إال ّ
أقر
أن جواب اجإمام  :فقد ّ
بأن الدراني ليس له يعرف ّ
ّ
أن النزاع م يكن ع الرشكة وعدم الشنركة ،بل أ،نداا
يقو أ،د الدراني ل واآلخر لك ،واآلخر يقو كال الدراني ل ،وعىل هذا فاكم
مقر بأنّه
تنصيف الدرهم يكون عىل القاعدة ،والدرهم اآلخر وإن كان حتت يد إال أنّه ٌ
ليس له ،واليد ال ،جية هلا مع وجوة اجإقرار ،واالخيالف ع الندرهم اآلخنر ،ينث
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يقو أ،داا ل واآلخر أيض ًا يقو بأنّه ل ،فاكم اجإمام  بالينصنيف ،هنذا كلنه
فيام إذا كانت الياةي ميساوية ع القوة والضعف.
وأ ّما إذا كانت الياةي خيلفة ع القوة والضعف ،كام إذا كان بعض الميعة مورة ًا
لليد اجإنيفاعية ل،داا وبعضها مورة ًا لليد اجإنيفاعية لآلخر ،كنام إذا كنان ع ةكنان
كبل نجار وخياط ،والميعة املوجوةة ع هذا الدكان وإن كاننت حتنت ينداا ،إال ّ
أن
أ،داا له اليد اجإنيفاعية بآالت النجارة ،واآلخر له اليد اجإنيفاعية بالنسنبة إىل آالت
اخلياطة ،فهنا اليد املقرونة باليد اجإنيفاعية هي اليي تكون قوية بالنسبة إىل اآلالت اليي
ينيفع هبا.
وليس غرضنا من ذلك اليناسب الذي نقلنا عن الشافعي ع أوائل مبانث اليند،
فإنّه يلزم من القو باليناسب حماذير.
ّ
بأن الميعة اليي للمرأة يد
ويمكن تفسل موثقة يونس بن يعقوب بذلك ،والقو
إنيفاعية بالنسبة إليها ،مثل احليل واللباس اخلاص للنسناء فللنسناء ،ففني مثنل ذلنك
حيكم ّ
بأن املا ملن له اليد اجإنيفاعية مضاف ًا إىل اسييالئه ،وهذا أيض ًا عليه بناء العقالء.
هذا متام الكالم ع اجلهة اخلامسة.
اجلهة السادسة :يف أ ّن املراد من اليد ما تكون قبال اليد العدوانية واألمانية
من اجلهات اليي البدّ من الباث عنها هي ّ
أن اليد ع حمل الباث ع مقابنل اليند
العدوانية واليد المانيةّ ،
فإن اليد باسب ا طالح الفقهاء قند تو نف بالعدوانينة،
ومرجعها إىل اليسلط عنىل منا الغنل بغنل ،ن ّ رشعني ،وقند تو نف بالمانينة،
ومرجعها إىل اليسلط عىل ما الغل با سواء كان بإذن من املالك من قبيل الوةيعنة
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واجإجارة والرهن والعارية وأمثا ذلنك ،أم بنإذن رشعني ،كنام ع اللقطنة والضنالة
وأمثا ذلك.
أي ،ا  ،فباسب ا طالح الفقهاء قد تكنون اليند عدوانينة وقند تكنون
وعىل ّ
أمانية ،واليد اليي تكون ،جة عىل امللكية ما تكون ع قبا اليدين العدوانية والمانية،
أن لكل من اليدين أ،كام ًا خا ة هباّ ،
ومن املعلوم ّ
فإن اليد العدوانية موجبة للضنامن
وإن كان اليلف منن ةون تعندٍّ وتفنريط ،ووجنوب رة إىل املالنك وغنل ذلنك منن
ال،كام املذكورة ع الكيب.
وكذلك اليد المانيةّ ،
فإن هلا أ،كام ًا خا ة ،كوجوب احلفنظ والنرة إىل املالنك
وأمثا ذلك.
فال ريب ع ّ
أن اليد تيصف هبذين العنوانني ع ا طالح الفقهاء ،كام أنّه ال رينب
ع ّ
أن اليد اليي هي أمارة عىل امللكية البد وأن ال تكون معنونة بأ،د العنوانني ،فإنّه لو
كان تعنوّنا بأ،د العنوانني حمنرز ًا فنال يعقنل أمارييهنا عنىل امللكينة؛ ّ
لن الزم ذلنك
اليهافت ع اجلعلّ ،
فإن مرجع اليد العدوانية إىل أنّه ليس باملك ،وكنذا اليند المانينة،
وال يمكن أن تعيرب اليد أمارة عىل امللكية مع تعنوّنا بالعدوانية أو المانية.
فالبدّ لمارة اليد عىل امللكية أن ال يكون العنوانان حمرزين ،ال بنالعلم الوجنداين
وال بغل من قبيل البينة واجإقرار ،إنّام الكالم ع اليد اليي حييمنل ّأّننا معنوننة بأ،ند
العنوانني ،وكانت مسبوقة بأ،داا ،كام إذا ا،يملننا ّ
بنأن يند عنىل هنذا الشننيء يند
عدوانية ،وكانت مسبوقة بالعدوانية ،إال أنّه فع ً
ال نايمل أنّه انيقل إليه فيام بعد بوجنه
رشعي.
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والىاهر أنّه الخالف بينهم ن ع اجلملة ن ع ّ
أن اليد املسبوقة بالعدوانية أو المانية
ال يرتتب عليها أثر ،أي ال تكون أمارة عىل امللكية ع اجلملة ،إال ّ
أن الكنالم ع حتديند
،دوة ذلك.
أن اليد اليي هي أمارة عىل امللكية ،فقنا بعضنهمّ :
واخيلفوا ع ّ
إن اليند اليني ال
تكون معنونة بأ،د العنوانني ولو باكم االسيصااب أمارة عىل امللكية ،ومعن ذلك
ّ
أن جمرة سب اليد العنوانية غل مرض ،بل البد من سب أ،د العنوانني مع املارز لبقاء
بأّنا ن أي اليد ن عىل ما كانت ،فال
ذلك العنوان ،أي أنّه البد وأن جيري االسيصااب ّ
تكون اليد املسبوقة بالعدوان ن اليي هي باكم االسيصااب فع ً
ال يد عدوانية ن أمنارة
ّ
فكأن الدليل هكذا :كل يد أمارة عىل امللكية إال منا كاننت معنوننة بأ،ند
عىل امللكية،
العنوانني ولو باكم االسيصااب.
وهذا ما يىهر من كالم السيد الطباطبنائي ع ملاقنات العنروة ،وكنذا املاقن
النائيني واملاق ال فهاين.
وقا بعض آخر :إ ّن اليد اليي أمارة عىل امللكية ،هي اليد اليي ال تكنون مسنبوقة
بأ،د العنوانني ،وأما إذا كانت مسبوقة بأ،داا ،وم يكن لدينا حمرز عىل انيفناء ذلنك
العنوان ،فمثل هذ اليد ال تكون أمارة عىل امللكية.
أن منشنأ القنو الو ّ ،
ومنشأ هذين القولني ،بايث يىهر الفرق بينهام ،هنو ّ
أن
اليد باسب ا طالح الفقهاء ن كام ذكرنا ع أو الباث ن قد تعنون بالعدوانينة وقند
ويعرب عن الو بالغصب ،وهو االسييالء عىل منا الغنل عندوان ًا،
تعنون بالمانيةّ ،
ويعرب عن الثاين بالمانة ،وهي االسييالء عىل منا الغنل بان ّ بنأذن منن املالنك أو
ّ
الشارع.
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وما أخذ ع موضوع اليد ن اليي هي أمارة و،جة عىل امللكية ن مضناف ًا إىل الشنك
أن الشك مأخوذ ع موضوع كنل أمنارةّ ،
ع امللكية وعدم امللكية ن ومن الواضح ّ
فنإن
المارات وال و إنّام تكون ع مورة الشك ن أن ال حيرز ولو باكم االسيصنااب
ّأّنا معنونة بأ،د العنوانني ،فإن أ،رز ولو باالسيصااب ّأّنا معنونة بأ،د العنوانني م
تكن ،جة ،وأ ّما إذا م يثبت باالسيصااب ّأّنا معنونة بأ،د العنوانني ،كنام ع منوارة
تعاقب احلاليني ،فال مانع من ،جية اليد وأمارييها عىل امللكيةّ ،
فإن ع منوارة تعاقنب
احلنناليني إ ّمننا أن ال جيننري االسيصننااب لقصننور النندليل وإ ّمنا أن جيننري فيعارضننه
االسيصااب اآلخر وييساقطان.
وأساس هذ الفكرة ّ
أن االسيصااب تارة يكنون ع منؤةس اليند كاسيصنااب
عدم امللكية أو اسيصااب امللكية.
وأخرس يكون ع غل مؤةس اليد ،لكنه ميعرض حلا اليد.
واليد إنّام تكون مقدمة بالنسبة إىل االسيصااب اجلاري ع مؤةس اليد ،وإال لنزم
سقوط مجيع الياةي؛ إذ ليس مورة إال وجيري فيه اسيصااب عندم امللكينة أو عندم
اجإنيقا وأمثا ذلك.
ناظر إىل ،الة اليد ن مثل اسيصنااب ،النة
وأ ّما االسيصااب الثاين ن الذي هو ٌ
بأّنا اآلن عدوانية ،فمثل هذا االسيصااب مقندم
اليد فيام إذا كانت عدوانية ،فناكم ّ
عىل اليد ،وما يقا من ّ
أن اليد مقدمة عىل االسيصااب ،املراة بنه هنو االسيصنااب
احلكمي مثل اسيصااب عدم امللكينة ،فاالسيصنااب النناظر إىل ،النة اليند رافنع
ملوضوع اليد؛ إذ اليد إنّام تكون أمارة و،جة عند العقالء فيام إذا كانت اليد مشنكوكة،
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و،اليها مشكوكة أيض ًا ،فإذا أ،رزنا باالسيصنااب ّأّننا عدوانينة فلتفنع موضنوع
احلجية لليد.
وأ ّما أساس القو اآلخر ن الذي قا به مجاعة منهم املاقن العراقني ن فهنو أنّنه
ليس ع املقام اسيصااب إال االسيصااب اجلاري ع مؤةس اليد ،وهنو اسيصنااب
عدم امللكية ،وأ ّما اسيصااب ،الة اليد فال وجه له.
توضيح ذلكّ :
أن اليد مقدمة عىل اسيصااب عدم امللكينة ،وهنذا أمنر واضنح،
وأ ّما االسيصااب اآلخر الذي يكون ناظر ًا إىل ،الة اليد فهو غنل جنار؛ إذ ذكرننا ع
مبا،ث االسيصااب أنّه البدّ وأن يكون جمرس االسيصااب ،كنم أو موضنوع ذي
،كم ،وأ ّما ع المور اليي ليس هلا تأ ّ ل ع لسان الشارع املقدس ،بل نان ننيزعنه،
فال جيري فيها االسيصااب.
فقد ذكر ع مباث تأخر احلاةيف بأنّه لنو م يؤخنذ عننوان اليقندم أو اليقنارن أو
اليأخر ع لسان الدليل ،بل أخذ منشأ انيزاعه كالصالة مع الطهارة ،ففي مثل ذلنك ال
يمكن إجراء االسيصااب بأن نسيصاب عدم تقارن الصالة مع الطهارة؛ إذ ليس ع
الدليل عنوان اليقارن ،بنل نانن نايناج إىل نالة وطهنارة واجنيامعهام ع الزمنان،
جتمعهام ،إال ّ
أن هذا المر االنيزاعني لنيس جمنرس
واليقارن وإن كان أمر ًا انيزاعي ًا من ّ
لالسيصااب؛ لنّه م يؤخذ ع لسان الدليل موضوع ًا للاكم ،وإثبات منشأ االنينزاع
أو نفيه بواسطة إثبات المر االنيزاعي أو نفيه يكون من ال ل املثبت.
والمر ع املقام كذلكّ ،
فإن تقسيم اليد إىل يد عدوانية ويد أمانية ع قبنا امللنك
جمرة ا طالح من الفقهاء ،ومرجعه إىل انيزاع عنوانني لليد إذا كانت مقرونة باسييالء
غل ذي اليد ن أي املالك ن إ ّما من غل  ،أو عن  ، ،فإذا كانت اليد مقرونة باسييالء
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غل ذي اليد وكانت عن غل ،ن فينينزع عننوان الغصنبية والعدوانينة ،وإذا كاننت
السيطرة عىل ما الغل مع إذن من املالك أو الشارع فينيزع منه اليد المانية.
فعنوان المانية والعدوانية عنوانان منيزعان ،وليسا من المور اليي تكون جمنرس
لأل و .
وما له واقعية ليس إال امللكية وعدم امللكية ،واالسيصااب لو كنان جينري فنإنّام
جيري ع عدم امللكية ،واملفروض بام أنّه يكون ع مؤةس اليد فماكوم لليد ،وعليه فال
لّنام عنوانان منيزعان من عدم امللكية.
جيري االسيصااب ع الغصبية والمانية؛ ّ
وعىل ما تقدم من عدم جريان االسيصااب ع ،الة اليد هل حيكم بامللكينة منع
سب يد عىل العني بالغصبية أو المانية أو ال؟
فيقا  :بأنّه ال حيكم بامللكية؛ وذلك من جهة ّ
أن اليد إنّام تكون ،جة وأمنارة فنيام
إذا م تكن يد مسبوقة بام الغل ،وم تكنن ،جنة عنىل ارتفناع تلنك اليند الغصنبية،
فاملدع يكون ّ
أن ما بن عليه العقالء هو أمارية اليد فيام إذا كانت مشكوكة بأّننا يند
ملك أو غل ملك ،وم تكن مسبوقة بغل امللكية ،ومنشنأ هنذا الشننرط هنو ّ
أن ةلينل
،جية اليد عبارة عن أ،د أمرين :بناء العقالء ،ورواية ،ف

بن غيايف ،وكل وا،ند

منهام قارص عن إثبات ،جية اليد فيام إذا كانت مسبوقة بملكية الغل ،كام إذا كانت يد
عىل هذا اليشء ن الذي يد عليه فع ً
ال ن يدُ غصبية ،ونشك ع أنّه هل انيقل إليه فيام بعد
بوجه رشعي أو ال؟ فهنا يد بام ّأّنا كانت مسبوقة بالغصنب ن ال منن ،ينث جرينان
االسيصااب ع ،الة اليد ن فال يرس العقالء مثل هذ اليد أمارة عىل امللكية.
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وأما رواية ،ف

فبام أنّه ذكر ع ذيلها لو م جيز هنذا م يقنم للمسنلمني سنوق

ليس فيها إطالق بالنسبة إىل اليد املسبوقة بالغصب أو المانة؛ إذ السوق غنل ميقنوم
بمثل هذ اليد.
هذا متام الكالم ع توضيح املسلكني ،ووجه ذهاب كل منهم إىل ما ذهب إليه.
وبام ذكرنا ظهر ّ
أن الفرق بني املسلكني يىهر ع تعاقب احلاليني ،كام إذا علمنا بأنّه
كانت يد عىل هذا اليشء يد غصب ع زمان ،ونعلم ّ
بأن يد عليه كاننت يند ملنك ع
زمان ،وشككنا ع امليقدم منهام وامليأخر ،وبني القولني عموم وخصوص مطل  ،فإنّنه
عىل القو الو تكون اليد ،جة ع تعاقب احلاليني؛ إذ ما كنان مانعن ًا منن اليند هنو
إ،راز ،الة اليد ،وبام أنّه ال يمكن إ،راز ،الة اليد من جهة تعاقب احلاليني فال يكون
لّننا مشنكوكة
هناك مانع من أمارية اليد و،جييها ،فناكم باجية يند وأمارييهنا؛ ّ
احلا  ،وليس لنا حمرز جإثبات احلالة السابقة.
وعىل القو الثاين ال يمكنن احلكنم باجييهنا وأمارييهنا؛ وذلنك منن جهنة ّ
أن
املوضوع ن وهو اليد املشكوكة ن مرشوط بعدم سبقها بالغصب أو المانة ،واملفروض
ّ
أن يد مسبوقة باليد الغصبية أو المانية.
والىاهر ّ
أن القو الو هو الصايح؛ وذلك من جهة تأ ل هذ العناوين عند
العقالء ،وللغصب ع الشنريعة املقدسة أ،كام ،كام ّ
أن لألمانة أ،كام ًا ،وتأ ل هنذ
العناوين عند العقالء كاف ع جريان االسيصااب.
والعمدة هنا حتديد ،دوة اليد ،وبنام ّ
أن اسيكشناف بنناء العقنالء أمنر مشنكل،
فالعمدة إطالق الروايات.
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أ ّما رواية ،ف

بن غيايف ،فقد تقندم أ ّّننا ضنعيفة سنند ًا وال يمكنن تصنايح

سندها بأي وجه من الوجو .
وأ ّما ةالليها فقد تقدم الكالم فيها أيض ًا ،وقلناّ :
إن قوله  :لنو م جينز هنذا م
يقم للمسلمني سوق مسوق لبيان كساة السنوق إذا م جتنز الشنهاةة واالنيسناب إىل
النفس واحللف عليه ،فاالسيدال هبا غل ممكن؛ إذ ال إطنالق هلنا ،والرواينة ندر ًا
وذي ً
ال مسوقة لبيان جواز الشهاةة وعدم جوازها.
وأ ّما موثقة يونس بن يعقوب :ومن اسيوىل عىل يشء فهو له ن وهني العمندة ن
ّ
بنأن القندر
والروايات الُخر املشاهبة هلا فمن املمكن إسيفاةة اجإطالق منها ،ونقنو
املييقن الذي هو خارج عن اجإطالقات هو فنيام إذا كنان أ،ند العننوانني حمنرز ًا ولنو
باالسيصااب ،وفيام عدا نأخذ باجإطالق .وأما عنوان عدم لزوم سب ملكينة الغنل
فهو عنوان أعم يوجب الي صي

الزائد وليس عليه ةليل ،وهو عىل خالف امليزان.

الو ؛ ّ
لن بنا ًء علينه يكنون الي صني
وبإطالق الخبار يرت ،القو
ّ

ّ
أقنل؛

،يث ال يقييض سقوط اليد ع موارة تعاقب احلناليني ،ب نالف القنو الثناين النذي
يقييض عدم ،جية اليد ،ي ع تعاقب احلاليني ،يث ال جيري االسيصنااب ،فنرفنع
اليد عن اجإطالقات باملقدار املييقن.
وأما السلة العقالئية ن اليي هي عمدة الدليل عىل ،جينة اليند ن فهنل تقيضنني
القو الو  ،أو القو الثاين؟
فنقو  :إ ّن السلة ن بنا ًء عىل ما ذكرنا ع أوائل مباث اليد ن معيمدة عىل الكشف
اجإ،سايس والي ّييل ،من ّ
أن َمن بيد املا مالك له ،واالسيصااب أيضن ًا مبنين عنىل
اجإ،ساس ،وهو من ال و العقالئية ،بمعن ّ
أن من رأس ش ص ًا عىل ،الة يرا فيام
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بعد عىل تلك احلالة ،ويي ّيله عىل احلالة اليي رآ هبا ويرتب اآلثار عىل تلك احلالنة ع
مر،لة اجإ،ساس.
و،يث ّ
إن اليد واالسيصااب كالاا مما بن علينه العقنالء منن جهنة الكشنف
اجإ،سايس ،وإنّنام اعيربانا العقنالء ملصنالح ،فعلينه ال تكنون اليند املسنبوقة بأ،ند
العنوانني أمارة عندهم عىل امللكية؛ ّ
لن املفروض ّأّنا كانت عدوانية واآلن يروّنا عىل
تلك احلالة ،ففيام إذا كانت اليد العنوانية حمرزة ولو باالسيصااب ،فال يرون العقنالء
مثل هذ اليد أمارة عىل امللكية ،بل يروّنا إ ّمنا يند ًا عدوانينة أو أمانينة ،والسنلة وإن
كانت من العام اخلارجية إال أنّه حتت حماسبة نفسانية.
وأ ّما ع ورة تعاقب احلاليني وعدم إمكان إ،راز أ،د العنوانني باالسيصااب،
بنأي
فمجرة ملكية الغل ع بدو ،دويف اليد غل مانعة من ،جينة اليند ،فإنّنه يسنأ
ّ
معيار ترفعون اليد عن اليد اليي كانت كاشفة عن امللكية عند العقالء بمجنرة السنب
بأ،د العنوانني الذي ليس له حمرز فعالً؟
ورفع اليد عن أمارية اليد حمياج إىل تعبد ،وأ ّما الذوق العقالئي فهو غل مناسب.
وبعبارة أخرس :اليد اليي ثبيت ،جييها من بناب بنناء العقنالء منن املناسنب أن
يكون حمدّ ةها شيئ ًا يعرتف به العقالء.
وإذا فرضنا عدم جريان االسيصااب الذي هو أيض ًا ممنا بنن علينه العقنالء؛ إذ
املفروض ع ورة تعاقب احلاليني إ ّما أن يقا عدم جرينان االسيصناابني لقصنور
ةليل االسيصااب ،أو جرياّنام وتساقطهام ،فمجرة سب ملكية الغل الذي ال يمكنن
إ،راز باالسيصااب غل كاف لرفع اليد عن أمارية اليد.

القواعد الفقهية 369 ................................................
فىهر أنّه إذا كان املرجع هو السلة ،فهي أيض ًا ال تقيضنني عندم ،جينة اليند ع
ورة تعاقب احلاليني ،كام إذا كان املرجع هو الخبار ،فهي أيضن ًا ال تقيضنني عندم
،جية اليد ،بل يمكن اليمسك بإطالقها جإثبات احلجية.
بقي هنا شيء :يف التعامل مع املال مع سبق اليد العدوانية أو األمانية
ثم إنّه إذا قلنا ّ
بأن سب اليند العدوانينة أو المانينة مانعنة منن ،جينة اليند إ ّمنا
لالسيصااب أو ملجرة سب اليد عىل ملك الغل ،فكيف ييعامل مع هذا املنا النذي
بيد ؟ وهذا تارة يفرض ع غل ورة الينازع وأخرس ع ورة الينازع.
أ ّما ع ورة غل الينازع ،فإذا كانت اليند عدوانينة ،فنال جينوز البينع والشننراء
أي ننوع منن
واليرصف ع هذا املا  ،وإن كانت اليد أمانية ،فالبد من مال،ىة أنّه من ّ
المانة ،فإذا كانت يد يد وةيعة أو عارية وأمثا ذلك ،فال جينوز بيعنه ورشاؤ  ،وإن
كانت يدَ الوكيل املفوض أو عامنل املضناربة وأمثنا ذلنك فيجنوز البينع والشننراء
واجإجارة وأمثا ذلك.
وإذا علمنا أنّه كانت يد أمانية ،إال أنّا ال نعلم ّأّنا من أي نوع منن الماننة ،هنل
من قبيل العارية أو الوكيل املفوض؟ فأيض ًا جيوز البيع والشنراء؛ ّ
لن يد ع أو المر
كانت كاشفة عن امللكية وملكية اليرصف ،فباملقدار الذي نعلم نرفع اليد عنهنا ،وهنو
ّ
أن املا ليس له ،وأ ّما ملكية اليصنرف فهي باقية ،وقد ذكرنا سابق ًا أنّه يمكن اليفكيك
بني امللكية وملكية اليرصفات؛ لنّه من املمكن أن ال يكون مالك ًا للعني ويكون مالك ًا
لليرصفات ،كالوكيل والول وأمثا ذلك.
وأ ّما ورة الينازع ،فقد يكون طرف النزاع هو املالك الو  ،وقد يكنون غنل ،
فإن كان طرف النزاع هنو املالنك ،فنالقو قولنه إذا اةعن ّ
أن امللنك ملكنه ،وذلنك
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لالسيصااب أوالً ،فإنّه يسيصاب بقاء ملكية العني له ،وثانين ًا جإمكنان عند املالنك
لن املفروض ّ
الو ذا اليد؛ ّ
أن يد الثاين باالسيصااب يد عدوانية منه ،أو يند أمانينة
منه ،وثبت ع حمله ّ
أن يد المني و،ي يد الغا ب يد املالك ال يل ،وع احلقيقة ذو
اليد هو املالك الو  ،ويد المني يد تبع ّية.
وأ ّما إذا كان طرف النزاع غل املالك الو  ،واةع أنّه هو املالك ،فهنا يرجع إىل
املالك الو  ،فإن قا املالك الو  ،هذا ليس ل فعالً ،وم يقنل أنّنه ملنن هنذا املنا ،
فبمجرة أنّه أقر بذلك (من ملك شيئ ًا ملك اجإقرار به) ،فال يكنون هننا اسيصنااب،
واملفروض أنّه لوال االسيصااب كانت يد ،جة ،فيكون من بيد املا هنو ذو اليند
والذي يدعي أنّه له يكون مدعي ًا ،والبدّ من إثبات مدعا .
وإن قا املالك الو هذا ملن بيد املا فع ً
ال ،فاحلكم أنّه لنه ،ولآلخنر أن يثبنت
مدعا .
وإن قا  :إ ّن املا لكليهام ،أي املدعي ومن بيد املا  ،فياكم بأنّه هلام؛ إذ يد إنّنام
أقر املالك الو أنّه له ،وليس ع هذا املقندار اسيصنااب،
تكون ،جة بالنسبة إىل ما ّ
وأ ّما املقدار الذي أقر بأنّه لآلخر فال تكون يد عليه كاشفة عن امللكية.
نعم إن قا هذا ليس ل بل هلام ،أو بل بعضه لفالن فيكون يد من بيد املا فعن ً
ال
،جة؛ وذلك لنّه بمجرة أن قا  :هذا ليس ل ،فقد أقر عىل نفسه بنام جينوز اجإقنرار،
وتكون يد من بيد املا ،جة ،وقوله( :بل هلام) أو (بل بعضه لفالن) إقرار عىل الغل،
واجإقرار عىل الغل غل مسموع.
وهناك ور أخرس م نيعرض هلا ويىهر ،كمها باليأمل فيام ذكر.
اجلهة السابعة :يف إقرار صاحب اليد على أنّ املال كان لغريه
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ويقع الكالم ع هذ اجلهة ،و ثبوت ملكية الغل للام قبل وضنع اليند علينه،
وخييلف هذا الباث عن الباث الساب الذي كان ع ثبوت ملكية الغل ،ا ،دويف
اليد، ،يث قلنا ّ
بأن مثل هذ اليد ال اعيبار هبا ،وهنا امللكية ثابية قبل ،دويف اليد ،وال
ريننب فننيام إذا كانننت امللكيننة ثابيننة بالبينننة أو العلننم اخلننارجي فالينند مقدمننة عننىل
االسيصااب ،واسيصااب ملكية الغل غل مفيد؛ ل،د وجهني:
الوجه الو  :ما ذكرنا ع باب االسيصااب من ّ
أن االسيصااب ال يمكن لنه
أن يعارض احلج  ،وةليل االسيصااب قارص عن شموله ملوارة وجنوة احلجنة ال
تنقض اليقني بالشك.
الوجه الثاين :ما تكرر منّا من ّ
أن االسيصااب واليد ،جيان عقالئييان ،واحلج
العقالئية ذات ةرجات عند العقالء.
وع مورة اليد واالسيصااب ن أي اسيصااب عدم امللكية ن تكون اليد مقدمنة
عند العقالء عىل االسيصااب ،وإال لزم سقوط اليد مطلق ًا ،فإنّه كل من بيد املنا م
يكن مالك ًا له من الو  ،واالسيصااب إنّام يكون ،جة فيام إذا م تكنن اليند ،واليند
،جة فيام إذا م يكن إقرار ،واجإقرار ،جة فيام إذا م تكن ب ّينة.
والغرض ّ
أن المارات العقالئية هلا ةرجات ،ومع وجوة الدرجة العالية ال تصل
النوبة إىل الدرجة النازلة ،والباث ع ّ
أن اليد هل هي ،اكمنة أو ال؟ ال يرتتنب علينه
أثر.
ففي ةوران المر بني اليد واالسيصااب تكون اليند مقدمنة ،وال يعينن باليند
السابقة ،فلو وقع النزاع بينهام يكون من بيد املا هو املندع علينه واآلخنر مندعي ًا،
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لن اليد السابقة منيفينة ،واالسيصنااب وإن كنان جارين ًا إال ّ
والقو قوله؛ ّ
أن اليند
مقدمة عىل االسيصااب.
وعليه فام ذكر املاق ع الشنرائع ،والعالمنة ع االرشناة منن ّ
أن قنو املالنك
الساب مقدم ال نعرف له وجه ًا وجيه ًا .كام ّ
أن ما ذكر العالمة ع اليارير من تسناقط
اليدين ال نعرف له وجه ًا؛ إذ اليد السابقة ال يمكنها أن تعنارض اليند الفعل ّينة؛ ل ّّننا
منيفية فع ً
ال باليد الال،قنة ،ومنا يمكنن أن يكنون معارضن ًا إنّنام هنو االسيصنااب،
واملفروض ّ
أن اليد مقدمة عىل االسيصااب.
واحل هو ما ذهب إليه املشهور من ّ
أن القو قو من بيد املا فعالً.
وأ ّما لو أقر ذو اليد بملكية سابقة للغل ،فهذا موجب لسقوط يد عىل املشنهور،
والكالم ع ما هي خصو ية اجإقرار ،فإنّه لو ثبت بالبينة أو العلم اخلارجي أنّنه كنان
ملك ًا للغل م يكن يرتتب عليه أثر ،وأ ّما لو أقر ذو اليد بأنّه كان ملك ًا لفالن فيسقط يد
الو لو تنازعا.
ع قبا املالك ّ
ذكر املاق النائيني وبعض من أعاظم تالمذته ع توجيه ذلك ّ
بأن السنر ع ذلك
ليس ع تقدّ م االسيصااب الناش ء منن اجإقنرار عنىل اليند ،بنل منن بناب انقنالب
قر بذلك عند احلاكم انقلب النزاع ،فيكنون منن بيند املنا مندعي ًا
الدعوس ،فإنّه إذا أ ّ
النيقا املا إليه ،واآلخر ن أي ا،ب املا امل َق ّنر لنه ن ينكنر ذلنك ،وال نل عندم
اجإنيقا  ،واليد الفعلية ال تثبت اللوازم ،ومنها إنيقا املا إليه ،فلذا يكون القو قو
املقر له.
الو
املالك ّ
ّ
ويمكن املناقشة ع ذلك:
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أوالً :جمرة اجإقرار بأنّه كان له ال يوجب انقالب الدعوس مطلق ّا ،كام ذكر ع مباين
يقر بانيقاله منه إليه بال واسطة ،بل
قر بأنّه كان له سابق ًا ،إال أنّه ال ّ
اليكملة ؛ لنّه وإن أ ّ
()1

من املمكن أن تكون هنا واسطة انيقل إليها أوالً ثم إليه ،وعليه فهو ال يدعي االنيقنا
منه مبارشة ،ي يمكن تشكيل الدعوس ،واملفروض ّ
أن الواسطة ليست بطرف النزاع،
نعم لو اةع انيقل منه إليه مبارشة يمكن القو بذلك ،وأ ّما جمنرة اجإقنرار بأنّنه كنان
ذلك له سابق ًا ال يوجب انقالب الدعوس ،فإنّه كام قلنا لنيس الزم ذلنك انيقالنه إلينه
فإن مجيع الموا أو أغلبها هكذاّ ،
مبارشةّ ،
فإن الكياب أوالً كان لنارش ثنم انيقنل إىل
ب ّياع الكيب ،ثم انيقل إليه ،وجمرة اجإقرار ّ
بأن الكياب كان لنارش ليس معنا انيقاله إليه
مبارشة ،وهكذا الشياء الخر.
فقد قا السيد اخلوئي ع مباين اليكملة ّ :
(فإن اجإقرار بامللكية السابقة مع ةعوس
()2

أن نا،ب اليند يندعي ّ
ال ال ينفك عن ةعوس اجإنيقا  ،ومعنن ذلنك ّ
امللكية فع ً
أن
ملكييه إنّام هي من جهة اجإنيقا ممن اعرتف بملكييه سابق ًا ،وعلينه فنامللزم باجإثبنات
وإقامة الب ّينة إنّام هو ا،ب اليد وهو املدعي).
وقد عرفت أنّه ال مالزمة بني إقرار بملكييه السابقة وبني ةعوا انيقنل إلينه مننه
مبارشة ،بل ربام يكون انيقل إليه بالواسطة ،هذا منع قطنع النىنر عنن مناقشنيه ع ّ
أن
الداللة اجإليزامية غل مؤثرة ع طرح الدعوس ،ومن ّ
أن اجإقرار ع غل حمرض احلاكم ال
يرتتب عليه أثر.

( )1مباين اليكملة .58 :1
( )2مباين اليكملة .69 :1
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أقر بأنّه كان لآلخر وانيقل إليه مبارشة ،فهل هذا يوجب سقوط اليند أو
وأما إذا ّ
ال؟
فهنا قوالن :قو بعدم سقوط اليد ،وقو بسقوطها.
وللقو بعدم سقوط اليد هنا مسلكان:
أ،داا :ما ذكر املاق ال فهاين من ّ
أن مثبيات المارات ،جنة ،واليند منن
ّ
بأن هذا الكياب مث ً
ال له ،فهنذ اليند تثبنت لوازمهنا اليني منهنا
المارات ،فلو اةع
انيقاله إليه ،كام تثبت أ،كامها مثل االنيقا إىل الواريف.
وعليه فكام ّ
أن المارة مقدمة عىل االسيصااب بمدلوهلا املطابقي ،كذلك المارة
مقدمة عىل االسيصااب بمدلوهلا اجإليزامي ،فال جيري االسيصااب.
ويرة عليه أنّنه قند تقندم ع مبانث االسيصنااب عندم ،جينة مثبينات مجينع
المارات ،بل فيها تفصيل.
فإن كانت المارة مما هلا كشف إةراكني نناق

والشنارع املقندس متنم كشنفها،

فمثبياهتا ،جة كاخلرب والبينة وأمثا ذلك.
وأ ّما إذا كان كشفها كشف ًا إ،ساسني ًا ،فمثنل هنذ المنارة ليسنت هلنا اخلا نية
املنطقية ،بمعن أن تكنون مثبياهتنا ،جنة ،واالسيصنااب واليند منن هنذا القبينل،
ومثبياهتام ليست باجة.
وهذا الذي ذكر املاق ال فهاين من ،جية مثبيات اليند ذهنب إلينه املاقن
العراقي أيض ًا ،إال أنّه ذكر ّ
أقنر بأنّنه كنان لنه،
أن اجإمجاع قائم عىل سقوط اليد فنيام إذا ّ
والىاهر أنّه ال إمجاع ع املسألة كام اةعا املاق العراقي.
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ثانيهامّ :
أن املعيار ع تش ي

املدعي واملنكر هل هو مصب الدعوس أو اهلدف؟

وبعبارة أخرس :هل املعيار هو العنصنر الشكيل أو العنصنر املعنوي؟
فإن كان املعيار عبارة من العنرص الشكيل فاحل ما ذهب إليه املشهور من سنقوط
اليد ،وأ ّما إن كان املعيار هو العنرص الشكيل واهلدف ن ّ
فإن اهلدف هو أخنذ املنا ممنن
بيد املا ن فال وجه ملا ذهب إليه املشهور.
وامل يارّ :
أن املعيار ع تش ي

املصب ،بل املعينار هنو
املدعي واملنكر ليس هو
ّ

اهلدف والعنرص املعنوي.
وليوضيح ذلك نذكر ما عنون ع باث القضاء ،وهو :أنّه لو تنازع ذو اليد مع من
كان له املا سابق ًا ،بأنّه انيقنل إلينه بنالبيع واآلخنر يندعي أنّنه انيقنل إلينه باهلبنة ،أو
بالعكس ،فبنا ًء عىل أن يكون املعيار مصب الدعوس والعنرص الشنكيل ،فيكنون قنو
كليهام خالف ًا لأل ل ،ويكون من باب اليداعي والياالف ،وحيكنم بعندم حتقن كنل
وا،د منهام إذا ،لفا.
وأ ّما بناء عىل أن يكون املعيار هو اهلدف ،في يلف املسألة ،فقد يكون القو قو
من يدعي البيع وقد يكون القو قو من يدعي اهلبة ،فإنّه لو كان النزاع بداعي ّ
أن من
انيقل إليه املا باهلبة تكون ذميه فارغة وغل مشغولة بالثمن ،واملنيقل عنه ع احلقيقنة
يطالب منه الثمن ،ويقو بأ ّنه انيقل منّي إليه بالبيع ،وال ل براءة ذمة من انيقل إلينه
عن العوض والثمن ،فالقو قو من يدعي اهلبة.
ال بالبيع ،ي يكون
وإن كان النزاع بداع آخر ،كام إذا اةع املنيقل إليه بأنّه انيقل ّ
الزم ًا وليس له أن يرجع ،واآلخر يدعي أنّه انيقل مني باهلبة فيل أن أفس ها ،وعليه بام
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ّ
أن ال ل ع امللكية ن كام ذكر ع املكاسب ن هو اللزوم ،فيكون القو قو من يندعي
البيع ،ال من جهة البيع ،بل من جهة ّ
أن املعيار هو اهلدف ،والبيع يقيضني اللزوم.
ثم إنّه ذهب مجاعة إىل ّ
أن املعيار ع تش ي

املدعي واملنكر هو اهلدف والغرض

من الدعوس ،ونان ذكرننا ع مبانث القضناء أنّنه يمكنن االسنيدال هلنذا املندع
باجإطالق املقامي لقوله  :الب ّينة عىل من اةع  ،واليمني عىل منن اةعني علينه، 
()1

وبام أنّه م يبني ع الرشيعة املقدسة ما يمكن به متييز املدعي من املدع عليه ،بل أوكنل
المر إىل العرف ،والعرف يمييز املدعي من املنكر باهلدف ،ال بشكل طرح الدعوس.
وقد اسيد لذلك بروايات ،ونان قد ناقشنا ع ةالليها ع مبانث القضناء ،إال
ّ
أن أ ل املطلب ثابت.
وعىل هذا الساس البدّ من مال،ىة اهلدف والغرض منن الندعوس ،فنإن كنان
النزاع والدعوس من أجل أخذ املا ممّن بيد املا فع ً
ال فيكون هو املدعي ،ومن يريند
اليافظ عىل ما بيد هو املنكر ،وعليه فال يفرق بني أن تكون الندعوس هبنذ الصنورة
بأن يقو ( :كل منهام ل) ،أو يكون هبذ الصورة بأن يعرتف رصحي ًا كأن يقو ( :كنان
ال) ،والسيام إذا قا أوالً بأنّه ل ،ثم قا بأنّه كان سابق ًا لك ،فإنّه لنو
لك إال أنّه انيقل ّ
كان باملدلو املطابقي م يكن يرتتب عليه أثر فض ً
ال عن املدلو اجإليزامي ،مضناف ًا إىل
أنّه ليس ع البني مدلو إليزامي؛ ل ّنا ذكرنا ّ
أن قوله هنذا ال يند ّ عنىل االنيقنا مننه
مبارشة .وامل يار هو عدم انقالب الدعوس مطلق ًا .ومن هننا يىهنر أنّنه ال نايناج إىل
الباث عن اليفصيالت املذكورة من اجإقرار ع حمضنر احلناكم وغنل ومنن الداللنة
املطابقية أو الداللة اجإليزامية.
( )1الكاع .415 :7
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وإذا م نقل هبذا القو  ،وقلنا بالقو الو  ،فالبدّ من الباث عن هنذ المنور.
والقو بلزوم اجإقرار ع حمضنر احلاكم وأن يكون بالداللة املطابقية أقنوس ممنا ذهنب
إليه املاق النائيني من انقالب الدعوس مطلق ًا ،أي سواء كان اجإقرار ع حمرض احلاكم
أم م يكن ،وسواء كانت الداللة مطابقية أم إليزامية.
ّ
بأن اليد السابقة مقدمنة عنىل اليند
ولعل من ذهب إىل انقالب الدعوس ومن قا
الال،قة ،أو من قا بيعارض اليدين وتساقطهام إنّام قالوا هبذا من أجل ّ
أن احلكم عنىل
طب اليد الال،قة كثل ًا ما يكون خارج ًا من احلكم بالقسط والعند النذي حيكنم بنه
ضمل اجإنسان ،فإنّه لو أخذ ظام قاهر ما َ رجل ،وكان املا ،ني املااكمة بيد الىام،
فلو ،كم عىل املالك الو ن والذي يقر له من بيد املا أنّه كان سابق ًا لنه ن باجإثبنات
وإقامة البينةُ ،يرس ّ
أن هذا خارج عن القسط والعد  ،فلعل هذا هو منشأ من ذهب إىل
انقالب الدعوس أو تعارض اليدين وتساقطهام أو ّ
أن اليد السابقة مقدمة عىل الال،قة.
وأّنا هل مشوبة بمعارضة العرف والعاةة
إال أنّه البدّ للااكم من مال،ىة اليدّ ،
أو ال؟ كام أشل إليه ع اياة عبد الرمحن بن احلجاج ن اليني أرشننا إليهنا سنابق ًا ن
إن العناةة كاننت عنىل ّ
بأن مجيع املا للمرأة ،فن ّ
إن اجإمام ، كم ّ
،يث ّ
أن اجلهناز
والميعة يؤت هبا من بيت املرأة.
ونان نقو باجية اليد اليي م تكن مشوبة بمعارضة العنرف والعناةة ،وقند ال
جيوز الرشاء من بعض الياةي.
مضاف ًا إىل ّ
أن القو بانقالب الدعوس أيض ًا قد يكون خالف ًا للضمل والوجندان،
ّ
فإن الشياء املصنوعة ع املصانع والكيب املطبوعة ع املطابع وأمثا ذلك ،ليس ل،د
إنكار ّأّنا كانت لصا،ب املصنع أو ّ
أن هذا الكياب لنارش وأمثنا ذلنك ،بنل إنكنار
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يكون من إنكار البدهييات ،ومع ذلك فاحلكم ّ
بأن من بيد املا علينه اجإثبنات ،كنم
عىل خالف الضمل والوجدان.
ومل ّ

الكالمّ :
أن الذي يقيضيه القانون الشنرعي هو اعيبنار قنو ذي اليند،

وال أثر لإلقرار ،إال ّ
أن عىل القايض ّ
واليفا
تكشف المور،
ّ

منن ّ
أي
أن هنذ اليند ّ

يد؟ وهل تكون مشوبة بمعارضة العرف والعاةة أو ال؟
ففي كل مورة تكون اليد عند العرف ساقطة فال حيكم باجييهنا ،كنام إذا اةعن
أن املا الذي بيد له ،وهناك من يدعي ّ
سارق ومن هو مشهور بالرسقة ّ
أن املنا لنه.
ففي مثل ذلك ال حيكم العرف باجية يد من اشيهر بالسنرقة واخليانة.
ويمكن االسيدال ملا ذهبننا إلينه منن عندم انقنالب الندعوس بانديث فندك،
ونيعرض له ع الباث الال. ،
اجلهة الثامنة :يف ما لو أق ّر صاحب اليد ملن يقوم مقام املالك بأ ّن املال له
ومن اجلهات امليفرعة عىل مسلك املشهور من انقالب الدعوس هي أنّه لو أقر من
بيد املا ملن يكون قائ ًام مقام املالك الو إ ّمنا بنإريف أو و ناية بنأن كنان و ني ًا أو
موىص له ،فهل هذا اجإقرار موجب لسقوط اليد وانقالب الدعوس أو ال؟
فيه أقوا ثالثة:
أقر من بيد املا للاملك الو بالداللة املطابقية م يكنن
ونان ،يث قلنا بأنّه لو ّ
أقر ملن هنو قنائم مقنام املالنك
إقرار موجب ًا لسقوط يد فبطري أوىل نقو به فيام إذا ّ
الو .
األول :إ ّن اجإقرار للمويص أو املوىص له موجب النقالب الدعوس مطلق ًا،
القول ّ
باليقريب امليقدم بالباث الساب  ،وكام ّ
أن اجإقنرار لننفس املالنك الو كنان موجبن ًا
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النقالب الدعوس ،كذلك اجإقرار للواريف أو الويص أو املوىص له النذي قنائم مقنام
املالك الو موجب النقالب الدعوس ،وهذا اجإقرار يكون إقرار ًا هلم؛ ّ
لن سلطنيهم
اميداة مللكية وسلطنة امليت.
القول الثاين :عندم االنقنالب هننا مطلقن ًا ،ين إذا قلننا بناالنقالب ع البانث
يقر ّ
الساب ؛ وذلك ّ
بأن هذا املا كان للميت ،والذي هو مقر له املفروض
املقر إنّام ّ
لن ّ
قر أ ّنه انيقل
أنّه ميت وليس له اةعاء ،ومن يقوم مقامه م يكن اجإقرار له ،بمعن أنّه م ي ّ
إل ،ي يدع عدم االنيقا  ،فهو خارج عن طرف الننزاع ،وجمنرة أنّنه واريف أو
منه ّ
ويص أو موىص له ،غل مفيد النقالب الدعوس؛ ّ
لن الوراثة إنّام تكون فيام تركنه منن
 ،أو ما  ،ومن أين يثبت ّ
أن هذا يشء تركه لوارثه؟
والينز عام ذكرنا  ،فهذا القو أقوس من غل .
وعىل فرض اليسليم
ّ
القول الثالث :ما ذكر املاق النائيني واملاق العراقي ،إال ّ
أن املاقن الننائيني
قا به عىل طب القاعدة ،واملاق العراقي قا به من جهة اجإمجاع ،وهو اليفصنيل ع
املسألة بني اجإقرار للموريف ،فهذا موجب النقالب الدعوس ،وبني اجإقرار للمويص،
فهذا ال يوجب انقالب الدعوس بالنسبة إىل الويص واملوىص له.
وذكر املاق النائيني ذلك عىل وف نىرييه ع امللكية ،واملاق العراقي قا هبذا
اليفصيل ومتسك باجإمجاع ،وبام أنّه ال إمجاع ع البني ،نيعرض ملا ذكر املاق الننائيني
إمجاالً.
ومل

كالم املاق النائيني ع مسألة امللكية هوّ :
أن امللكية عبنارة عنن علقنة

إضافية بني املالك واململوك ،فكأنّه خيط موهوم بنني املالنك واململنوك ،فقند يكنون
اليغيل واليبديل ع نا،ية منه ،وهذا كام ع البيعّ ،
فإن ع باب البيع املباةلة إنّام تكون ع
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اململوكني ،واجإضافة موجوةة ،بمعن أنّه ع بيع الكياب بدينار ينيقل الدينار إىل البائع
والكياب إىل املشرتي ،فكأنّه فيح اخليط الذي كان مشدوة ًا بالكياب ،واخليط املوهنوم
الذي كان مشدوة ًا بالدينار وتغل مكاّنام ،فبدّ ما كان مشدوة ًا بالكياب ُشندّ بنالبيع
بالدينار ،وكذا ع الطرف اآلخر.
وقد يكون اليغيل ع نا،ية أخرس من اخليط املوهوم ،كام إذا منات املالنك ،فهننا
أن امللكية موجوةة إال ّ
يقوم وارثه مقامه ،يعني ّ
أن اليغيل ،صل ع نا،ية املالك ،وقد
يكون بإجياة إضافة ،كام ع اهلبة ،فإنّه ،ينام هيب ماالً للغل يوجد امللكية للغل.
وعىل هذا الساس بام ّ
ملوريف ،فاجإقرار بأنّه كان لنه
أن ملكية الواريف عني ملكية ا ّ
سابق ًا كاجإقرار ع زمان املالك الو  ،فكام أنّه كان اجإقرار موجب ًا النقنالب الندعوس
كذلك يوجب اجإقرار انقالب الدعوس للواريف.
فإّنا من قبيل اهلبة وإجياة امللكية للغل ،فيكنون املنوىص لنه مغناير ًا
وأ ّما الو ية ّ
الو .
،ك ًام مع املالك ّ
وهذا النوع من اليفكر مما ال يمكن اجإليزام به ،وله باث طويل ،إال أ ّنننا نجينب
بإمجا فنقو  :إ ّن البيع ليس من قبيل فيح جانب من اخليط وشد بغل ّ ،
فإن من يبينع
مقدار ًا من احلنطة أو شيئ ًا آخر ببيع السلم م يكن مالك ًا هلذا املقدار ع ذميه، ،ي يقا
بأن البيع من قبيل فيح اخليط املوهوم؛ إذ م يكن قبل البيع يشء ع ذميه ،بل ّ
ّ
إن اجإنسان
مالك لن يم ّلك ،كام تقدم ذلك ،وهكذا ع النسيئة ،مضاف ًا إىل أنّه لنو كاننت امللكينة
ميقومة بالطرفني عرف ًا وعقالً ،وبانيهاء أ،د الطرفني ينيهي أمد
نوع إضافة ،فاجإضافة ّ
اجإضافة ،و،ينام يموت اجإنسان تنقطع إضافيه إىل ما كان يملكه ،ولوال قانون اجإريف
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م نكن ناكم بأنّه هلم ،وهذا إضافة أخرس غل اجإضنافة الوىل ،ولعلنه الينزم بنذلك
لدفع اجإشكا ع ،ديث فدك الذي سنيعرض له إن شاء اا.
فهذا اليفصيل الذي ذهب إليه املاق النائيني ال وجه له ،وقد خالفه املينأخرون
عنه فيام ذهب إليه ع أ ل الفكرة ،وقلنا ّ
إن املاق العراقي وإن وافقه هنا ع احلكنم،
إال أنّه ليس ذلك من جهة أ ل الفكرة ،بل من جهة اجإمجاع.
وظهر مما ذكرنا :أنّا ال نقو بانقالب الدعوس مطلقن ًا سنواء كنان لننفس املالنك
الو أم كان للواريف أم الويص أم املوىص له.
ويشهد ملا ذهبنا إليه ،ديث فدك ،يث أشكل به عىل القائلني بانقالب الندعوس
ع هذا الفرع وسابقه.
والبدّ من اليذكل ّ
بأن اجإشكا إنّام يرة عىل من ال يقو باجية مثبينات اليند؛ إذ
ّ
بنأن
لو قلنا باجية مثبياهتا فيد ذو اليد ُتثبت االنيقا  .وكذلك يرة عىل منن ال يقنو
املعيار ع تش ي

ّ
بأن املعيار هو العنصننر
املدعي واملدع عليه هو اهلدف ،بل يقو

الشكيل وكيفية طرح الدعوس.
أقر ذو اليد للاملك الساب
فاجإشكا إنام هو عىل القائل بانقالب الدعوس فيام إذا ّ
أو َمن يقوم مقامه يمن الواريف والويص أو املنوىص لنه ،وهنذا اجإشنكا منن نا،ينة
،ديث فدك .فالبد من مال،ىة ةاللة ،ديث فدك وأنّه يد عىل خالف ما ذهب إليه
املشهور أو يواف ما ذهبوا إليه؛ إذ املفروض ّ
متسك باليد ،وسنأ 
أن اجإمام ّ 
أبا بكر أنّه ملاذا تطلب الب ّينة مع وجوة اليد.
ذكر بعنض ّ
أن هنذا احلنديث خنالف النقنالب الندعوس فنيام إذا كنان اجإقنرار
لل صم ،ال َمن يقوم مقامه.
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وذكر بعض ّ
أقر ذو اليد لل صنم أو
أن احلديث خالف النقالب الدعوس فيام إذا ّ
َمن يقوم مقامه.
أي ،ا  ،حتقي ذلك ّ
بنأي منن املباثنني يقنع ع
وأن ،ديث فدك منرتبط ّ
وعىل ّ
ضمن أمور ،ويىهر من خالهلا ما ذكر الكابر.
األمر األول :أنّه ال إشكا ع ّ
أن فاطمة الزهراء  كانت ذات يند بالنسنبة إىل
فدك ،وهذا يىهر من رواية تفسل عىل بن إبراهيم، ،يث ذكر فيها ّ
أن أبا بكنر أخنرج
وكالء الزهراء  عن فدك ،ورواينات ُأخنر تند عنىل ذلنك أيضن ًا ،إال ّ
أن بعنض
ميكلمي العامة كقايض القضاة الذي جييب عنه الرشيف املرتىض ،عنىل منا ع الشناع
وأّننا 
ورشح النه البن أيب احلديد ،وكذا نفس ابن أيب احلديد ،قد أنكروا ذلك ّ
كانت ذات يد ،وإنّام ذهبوا إىل ذلك من جهة أنّه لو كان بيدها م يكن وجه لألخذ منها.
ولكن الروايات الوارةة عن طريقنا وكذا الروايات الوارةة عن العامة تند عنىل
ّ
أن فدك كانت بيدها .
ورواياتنا ع ذلك كثلة وال ناياج إىل ذكرها ،وقد ورة ع كلامت اجإمنام  ع
ّن البالغة :كانت ع أيدينا من ّ
كل ما أظليه السامء فدك ًا.
وأ ّما روايات العامة ،فقد نقل ابن أيب احلديد ع رشح ّن البالغة عن أيب سعيد
اخلدري وغل أنّه ّملا نز قوله تعاىل﴿ :و َآ ي
ت َذا ا ْل ُق ْر َب ََّ ،ق ُه﴾ ةعا النبي  فاطمنة
َ
()1

()2

فأعطاها فدك.

( )1رشح ّن البالغة .275 :16
( )2سورة اجإرساء ،اآلية.26 :
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وقد ذكر ذلك ع تفسل هذ اآلية املباركة ع الدر املنثور عن مصناةر ميعندةة،
()1

وكذا كنز العام .
والىاهر من قوله( :فأعطاها فدك) ّأّنا أخذته ،فال يليفنت إىل منا ذكنر ابنن أيب
أن اجإعطاء ال يد ّ عىل القبضّ ،
احلديد من ّ
فإن اجإعطاء من ماةة املعاطاة ،وهي الخذ
ّ
بأن النبي أعطاها وهي م تأخذ وم حيصل القبض.
والعطاء ،وال يمكن القو
إال أنّه أشكل عىل هذ الرواية املنقولة ع مصاةر ميعدةة عن طريقهم ّ
بنأن اآلينة
املباركة ﴿و َآ ي
ت َذا ا ْل ُق ْر َب ََّ ،ق ُه﴾ من سنورة اجإرساء ،وقند ذهنب بعنض إىل ّ
أن هنذ
َ
السورة املباركة مك ّية.
بأن ع قبا البعض عدة ممن يقولون ّ
ويمكن اجلواب ّ
بأن هذ السورة ك ّلها مك ّية،
فإّنا مدن ّية ،والىاهر من الذين رووا هذ الرواية ع تفسل اآلية
إال هذ اآلية الرشيفةّ ،
أن هذ اآلية مدن ّية ،مضناف ًا إىل ّ
أن اعيقاةهم عىل ّ
املباركة ّ
أن املصنا،ف املوجنوةة قند
ذكر فيها ع أو السورة ّأّنا مك ّية ،إال هذ اآلية الرشيفة.
فال إشكا ع ّ
أن فدك كانت بيد فاطمة الزهراء  ،ورواياتنا تد ّ عىل ذلك.
األمر الثاين :أنّه ال إشكا ع ّ
أن فاطمة الزهراء  قد اةعت النالة ،وأنّه انيقل
إليها من النبي الكرم  ،ولو م تكن مدع ّية للنالة ،فالرواينة غنل مرتبطنة بمانل
الباث.
وقد أنكر ذلك بعض ميكلمني العامنة ،إال ّ
أن الرواينة اليني ع تفسنل عنيل بنن
إبراهيم تد عىل ّأّنا اةعنت النالنة ،فعنن أيب عبند اا ّ  :ملنا بوينع ليب بكنر
()2

( )1الدر املنثور ع اليفسل باملأثور .177 :4
( )2تفسل القمي .155 :2
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واسيقام له المر عىل مجيع املهاجرين والنصار بعث إىل فدك ،فأخرج وكينل فاطمنة
بنت رسو اا  منها ،فجاءت فاطمة  إىل أيب بكر فقالت :يا أبا بكنر منعينني
عن ملاثي من رسو اا  وأخرجت وكييل من فدك وقد جعلها ل رسو اا 
بأمر اا اخلرب.
نعم اجإمام أمل املؤمنني  م يذكر ذلك عندما اعرتض عىل كيفية املااكمة.
فال إشكا ع ّأّنا  قد اةعت النالة بقوهلا :وقد جعلها ل رسنو اا 
عىل ما ع هذ الرواية ،وعليه فال وجه جإنكار اةعاء النالة كام ع مباين اليكملة، ،يث
إن الرواية معيربة عند ّ ،
ولعل الوجه ع اجإنكار هو تق ّطنع الرواينة ع الوسنائلّ ،
ّ
فنإن
املذكور ع الوسنائل قطعنة منن الرواينة ،فينوهم ّ
أن هنذ القطعنة هني مجينع منورة
اجإ،يجاج ،فقد ذكر ع مباين اليكملة ( :ويندفع أوالً ّ
بأن أمل املؤمنني  قد اةع
()1

ملكييه وم يعرتف بانيقاله إليه من رسو اا  ،وال تنقلب الدعوس ما م يعرتف ذو
اليد باالنيقا  ،وجمرة العلم بامللكية السابقة ال أثر له؛ لعدم ،جية االسيصنااب منع
مر).
اليد كام ّ
ولعل الوجه ع عدم ذكر أمل املؤمنني  ذلك هو ّ
أن اجإمام  م يكن طرف
الدعوس ،بل فاطمة الزهراء  هني طنرف الندعوس ،وفاطمنة الزهنراء  قند
رص،ت بذلك ع در هذ الرواية.
األمر الثالثّ :
أن قوهلا  :قد جعلها ل رسو اا   فيه ا،يامالت ثالثة:
الحتامل األول :أن تكون فدك قبل إعطائها لفاطمنة الزهنراء  كاننت ملكن ًا
ش صي ًا لرسو اا  وأعطاها هلا.
( )1مباين اليكملة .59 :1
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الحتامل الثاين :أن تكون فدك فيئ ًا ،وهذا ملك لإلمام باملعن العام النذي ينطبن
عىل رسو اا  ،وكانت ملك ًا لرسو اا  بعنوان رئيس املسلمني ،ويعرب عنن
هذا ع زماننا بملك الدولة وأشبا ذلك.
الحتامل الثالث :أن تكون فدك فيئ ًا للمسنلمني وملكن ًا لعامنة املسنلمني ،إال ّ
أن
النبي  من ،يث له الوالية قد أعطاها لفاطمة الزهراء .
وعىل بعض هذ اال،يامالت تكون الرواية مرتبطة بالبانث الو  ،وهنو منا إذا
أقر ذو اليد لل صم فقط ،وعىل بعضها تكون الرواية مرتبطة بالباث الثاين ،وهو منا
ّ
أقر ملن يقوم مقام املالك السناب  ،وعنىل بعضنها يكنون جنواب املاقن الننائيني
إذا ّ
ايا ًا عىل مسلكه ،وعىل بعضها ال جما هلذا اجلواب.
فإنّه عىل اال،يام الو  ،وعىل فرض كون فدك ملك ًا ش صي ًا للنبي الكرم 
وقد جعلها لفاطمة الزهراء  ،وأعداؤها يدّ عون ّ
أن هذا املا

ندقة للمسنلمني،

فعىل هذا اال،يام يمكن للماق النائيني أن جييب بأنّا وإن قلننا بنانقالب الندعوس
باجإقرار للاملك أو الواريف ،إال أنّا ال نقو باجإنقالب فيام إذا كان اجإقرار للموىص له
أن اخلصنم يندعي ّ
أو الويص ،واملفروض عىل هذا اال،نيام ّ
أن منا تركنه النبني 
باسب و ييه للمسلمني.
وأ ّما عىل اال،يام الثاين ،الذي هنو مسنلك اجإمامينة ،منن ّ
أن الفنيء والنفنا
وأمثا ذلك ملك لرسو اا  ،إال أنّه ملك العنوان ،ال امللك الش يص ،والفنرق
بينهام ّ
أن امللك الش يص ينيقل إىل الواريف ،وأ ّما ملك العننوان فينيقنل إىل منن يقنوم
مقامه ومعنون بذلك العنوان ،كام ع رواية أيب عيل بن راشد.
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فعىل هذا اال،يام ن واملااجة ليست عىل هذا اال،يام كام سنذكر ن مندعاهم ّ
أن
هذا املا لل ليفة الذي يقوم مقام النبي  ،وعليه البدّ للماق النائيني وأمثالنه أن
يقولوا باجإنقالب؛ ّ
لن هذا أوضح من الواريف؛ إذ ع الواريف اةع املاقن الننائيني
أ ّنه يقوم مقام املالك الو  ،أ ّما ع هذ الصورة فال إشكا ع ّ
أن مجيع منا للنبني 
ّ
بأن اخلليفة من بعد  هو
ينيقل إىل خليفيه ممّا يكون من ملك العنوان ،إال أنّا نقو
أمل املؤمنني  ،وهم يدعون أ ّن اخلليفة أبنو بكنر ،ففني احلقيقنة اعرتفنت فاطمنة
الزهراء  خلصم معيقد بأنّه قائم مقام النبي .
وعىل هذا فال يمكن اجلواب بام ذكر املاق النائيني.
وأ ّما اال،يام الثالث الذي يكون الكالم ع هذ الرواينة مبينين ًا علينه ،وهنو ّ
أن
النفا ع ٌء للمسلمني ،إال ّ
أن النبي  من جهة أنّه ول المر أعطاها لفاطمة الزهراء
فإّننا (سنالم اا
 ،فعليه تكون الرواية مرتبطة بالباث الساب  ،ال هبذا البانثّ ،
فاملقر له واخلصم يكون وا،ند ًاّ ،
فنإن
عليها) اعرتفت بانيقا فدك من املسلمني إليها،
ّ
النقل وإن كان من نا،ية النبي إال ّ
أن املنيقل عنه هو املسلمون.
ّ
ولعل نىر الشيخ ع الفرائد إىل هنذا اال،نيام ، ،ينث تعنرض الشنيخ للبانث
الو فقط وم ييعرض هلذا الباث ،وذكر ّ
أن القو باجإنقالب مناف حلنديث فندك،
فقد قا ( :بل يىهر مما ورة ع حماجة عيل  منع أيب بكنر ع أمنر فندك املروينة ع
()1

اجإ،يجاج ن ورواية اجإ،يجاج مرسلة وكان عىل الشيخ أن يقو املروية ع تفسل عيل
بن إبراهيم أو علل الشنرائع ن أنّه م يقدح ع تشبث فاطمة  باليد وةعواهنا تلقني
امللك عن رسو اا  مع أنّه قد ُيقا ّإّنا ،ينئذ ارت مدعية ال تنفعها اليد).
( )1فرائد ال و .322 :3
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أقنر ذو اليند
والغرض أنّه عىل اال،يام الثالنث تكنون الرواينة مرتبطنة بنام إذا ّ
لل صم ،وعىل اال،ياملني الو َلني تكون الرواية مرتبطة بالباث الذي نان فينه ،إال
أنّه عىل اال،يام الو يمكن للماق النائيني اجلواب عنه بام ذكر من اليفصيل بني
الواريف والنويص واملنوىص لنه ،وعنىل اال،نيام الثناين اليمكننه اجلنواب هبنذا؛ إذ
اجإعرتاف ملن يقوم مقامه فيام إذا كان امللك ملك عنوان أوضح منن النواريف، ،ينث
أن الواريف هو الذي يقوم مقامه ،ويكنون اجإعنرتاف ّ
اةع ّ
بنأن امللنك كنان للمينت
إعرتاف للواريف ع احلقيقة ،فينقلب الدعوس.
وأ ّما ع ملك العنوان فانيقا امللك إىل املعنون بعد بنذلك العننوان أوضنح منن
ورة الريف.
األمر الرابع :ع إنكار اخلصم لكون فدك نالة
إنّه ،ينام اةعت فاطمة الزهراء  انيقا فدك إليها من رسو اا  هل أنكر
اخلصم ذلك؟ أو قا بأنّا ال نعلم؟
وقد سب أنّه م ييضح من هو اخلصم ،هل هو املسلمون أو أبو بكر ،مع أ ّن احلاكم
البدّ وأن يكون غل اخلصم ،فكام ال يمكن أن يكون احلاكم شاهد ًا ،كنذلك ال يمكنن
أن يكون نفسه خص ًام ،ولذا جعل النبي  الصاابة ،ك ًام ع قصيه منع العنرايب ع
ثمن الناقة ،ورجع أمل املؤمنني إىل رشيح ع قصيه مع اليهوةي.
فإن أنكر خصمها ،فيكون الرواية مرتبطة بمال البانث ،يعنني تكنون الرواينة
خالفة للمشنهور؛ إذ ينذهب املشنهور إىل أنّنه لنو اعنرتف ذو اليند بملكيينه السنابقة
للم ا م أو ملن يقوم امل ا م مقامه ،وأنكر امل ا م ،ففني هنذ الصنورة تسنقط
اليد ،وتنقلب الدعوس.
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بأين ال أعلم؟
فهل اخلصم أنكر النالة أو قا ّ
ذكر املاق اهلمداين ومجاعة منن املاققنني ومننهم نا،ب مبناين اليكملنة ّ
أن
اخلصم م ينكر النالة ،بل غاية المر أنّه كان جاه ً
ال بالنالة ،وبذلك أراةوا أن جييبوا
عن ،ديث فدك.
واجلواب الثاين الذي أجاب به السيد اخلوئي (،فىه اا) ع مباين اليكملة مبنني
عىل ذلك ،وكذا املاق اهلمداين ومجاعة ،بل ذكر ع الرسائل ّ
بأّنم م
أن اليأريخ يشهد ّ
ينكروا النالة.
وأرصوا عنىل ّأّننا عء،
ولكن ما ذكرو غل واضح ،بل الىاهر إنكارهم ذلنك،
ّ
فإّنا وإن كاننت مرسنلة
ففي رواية العلل اليي هي الصايح عندنا كام ذكرنا سابق ًا ن ّ
()1

فإّننا وإن
إال أنّا نقو باعيبار مراسيل ابن أيب عمل ،وأ ّما رواية تفسل عيل بن إبراهيم ّ
كانت اياة السند ،إال أنّه ال يمكن االعيامة عليها للجهل بناملؤلف لليفسنل ،كنام
تقدم ن ففيها فقا عمر :هذا عء للمسلمني ولسنا من خصوميك ع يشء وهل هنذا
إال إنكار النالة؟
(إن هذا املا م يكن للنبي  وإنّام كان ماالً
وع رشح النه البن أيب احلديد ّ :
()2

من أموا املسلمني حيمل النبي  به الرجا وينفقه ع سبيل اا) ،وقا ع موضنع
مت
آخر ( :فقا هلا سمعت رسو اا  يقو  :إنّام هي طعمة أطعمناها اا ،فإذا ّ
()3

كانت للمسلمني فلام توع رسو اا  ولييه كام كان يليه).
( )1علل الرشائع .191 :1
( )2رشح ّن البالغة .214 :16
( )3رشح ّن البالغة .218 :16
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فىهر ّ
بأّنم م ينكروا ذلك ن ،ي يدفع اجإشكا ن ال يمكن القبو به،
أن القو
ّ
ول
وهناك شواهد ُأخر ،ففي الغدير ( :فكان يضع ما يأتيه منها ع أبناء السنبيل ،ثنم َ
()1

ول
أبو بكر وعمر وعثامن وعيل  فوضعوا ذلك بايث وضعه رسو اا  ثنم َ
معاوية فأقطعها مروان بن احلكم).
واملقصوة ّ
أن الىاهر من روايات العامة وكذا من رواياتنا إنكارهم للنالة.
األمر اخلامَ :ع ما إذا قا اخلصم بأّنم ال يعلم بالنالة
أن اخلصم قا بأ ّنه ال يعلم ّ
لو فرضنا ّ
بأن فدك ًا نالة ،فهل يوجنب هنذا إنقنالب
أقنر ذو اليند لل صنم أو منن
الدعوس أو ال؟ وهل يمكن للقائلني باجإنقالب فيام إذا ّ
بأين ال أعلم أو ال؟
يقوم مقامه أن ينكروا اجإنقالب فيام إذا قا اخلصم ّ
يمكن القو بأنّه ال حمالة تنقلب الدعوس إذا قا اخلصم ال أعلنم؛ إذ لنو اةعنت
فاطمة الزهراء  قد جعلهنا ل رسنو اا  ،فيندها ال تند ّ عنىل اجلعنل؛ ّ
لن
املفروض عدم ،جية مثبيات اليد ،فيكون هي  مدع ّية؛ إذ املفروض سقوط يدها،
وتدّ عي ّ
بأن النبي  جعلها هلا بال فرق بني إنكار املسنلمني أو قنوهلم لسننا نندري،
غاية المر أنّه جيب عليهم احللف إذا أنكروا ،وإذا قالوا بعدم العلم ،فإ ّما أن يصدقهم
بأّنم ال يعلمون ،وإ ّما أن ال يصدقهم ،فإن دقهم فينيهي امل ا نمة ،وإن م
ذو اليد ّ
يصدقهم ،فيالفون عىل عدم علمهم ،وليست نييجة ذلك عدم إنقالب الدعوس.
أن املاق اهلمداين ذكر ع تعليقيه عىل الفرائد ّ
إال ّ
أن منشأ إنقالب الدعوس هو
()2

املقر ،قا :
إنكار اخلصم ال إقرار ّ
( )1الغدير .195 :7
( )2الفوائد الرضوية عىل الفرائد املرتضوية .108 :2
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السنبب كني يعنوة ننزاعهم إىل اليشناجر ع وقنوع النّقنل
(هذا إذا أنكر اخلصم ّ
وعدمه ،و أ ّما لو م ينكر النّقل ،بل اعرتف بجهله باحلا بأن قا كان هنذا ملكن ًا ل أو
ملورثي و م أعلم بانيقاله منّي أو من مورثي إليك بسبب رشعي ،كام ع قض ّية أيب بكر،
ّ
فليس له مطالبة الب ّينة ،بل ال يصغ إىل مثل هذ الدّ عوس؛ إذ ليس أثر االعرتاف أزيد
السناب ملكن ًا للمندّ عي ،بنل لنيس للمندّ عي فنيام بيننه و بنني اا
من العلم بكونه ع ّ
السنابقة ا ّليني حييمنل
اليصن ّرف ع مثل الفرض ع ما ع يد الغل اعيامة ًا عنىل ملك ّيينه ّ
زواهلا بناقل رشعي؛ ّ
بالسبب كذلك أمارة له ما
لن اليد كام ّأّنا أمارة لغل عند اجلهل ّ
م يعلم بكوّنا عاةية ،فاكم املشهور بانيزاع العني من يند إننام هنو ع نورة إنكنار
السبب املوجب النقالب الدّ عوس ،ال االعرتاف بجهله باحلا املسيلزم لبقاء الدّ عوس
ّ
عىل ما كانت عليه و هي امللك ّية الفعل ّية ال ع سببها ،فمطالبة أيب بكر الب ّيننة منهنا 
مع أنّه م يكن ع مقابلها من ينكر اليّل ّقي ممّا ال وجه له).
أن املوجب لإلنقالب هو اخلصم ،واحلا ّ
فقد زعم املاق اهلمداين ّ
أن املوجنب
جإنقالب الدعوس هو اةعاء ذو اليد باجإنيقا منه إليه ،سواء أنكر اخلصم ذلك أم قا
بأين ال أعلم.
ّ
أن هذ الرواية ةالة عنىل ّ
ياصل ممّا ذكرنا ع ضمن هذ الرواية الرشيفةّ :
أن منا
ف ّ
أقنر لل صنم أو منن يقنوم مقامنه ،غنل
ذهب إليه املشهور من إنقالب الندعوس إذا ّ
ّ
بأن اجإقرار موجب جإنقالب الدعوس.
ايح ،أي أنّه ال يمكن القو
اجلهة التاسعة :يف حكم اليد مع العلم بأن العني مل تكن ملك طلق سابقاً
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لو كانت عني حتت يد ش

وييعامل معها معاملة امللكية ،ونانن نعلنم سنب

هذ العني بكوّنا ملك ًا غل طل  ،بمعن أنّا نعلم ّ
أن هذ العنني كاننت سنابق ًا وقفن ًا،
ومن املعلوم ّ
أن الوقف عىل قسمني:
األول :اليارير ،وهو غل قابل للبيع.
الثاين :ملك غل طل  ،وهو ال جيوز بيعه إال مع املسوغات املذكورة ع حملها.
منها :ما إذا رشط الواقف جواز بيعها وتبديلها عند قلة املنفعة.
ومنها :ما إذا آ إىل اخلراب بايث ال ينيفع به.
ومنها :ما إذا وقع اخلالف والنزاع بني املوقوف عليهم بايث يسيباح به المنوا
والنفس ،وغل ذلك من مسوغات بيع الوقف.
والكالم ع ّ
أن اليد الفعل ّية مع سب الوقفية هل هي ،جة أو ال؟ بمعن أنّنه هنل
ختللت مسوغات بيع الوقف أو ال؟
ذهب ع ملاقات العروة وكذا ع الوسيلة ،وعدة منن املاشنني عنىل الوسنيلة،
واملاق ال فهاين ،إىل ،جية اليد مع سب الوقفية.
إال ّ
أن املاق النائيني واملاق العراقي وبعض آخر ع أ نوهلم ذهبنوا إىل عندم
،جية اليد مع سب الوقفية.
وليوضيح حمل الباث نذكر أمرين خارجني عن حمل الباث:
األمر األول :أنّه ال إشكا ع أنّه ال يعيرب ع أمارية اليد إ،راز كنون العنني قابلنة
للنقل واالنيقا فعالً ،فلو كانت عني حتت يد رجل وال نعلم ّأّنا وقف أو ملنك لنه،
بأّنا ملك له ،وكذا إذا كان ش
فياكم ّ

حتت يند شن

وييعامنل معنه معاملنة
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العبد ،وال نعلم أنّه ،ر أو عبد ،فال شك ع أنّه حيكم بأنّنه عبند ،منع أنّنا نشنك ع ّ
أن
العني قابلة للنقل واالنيقا أم ال.
وليس مسيند ما نقلنا عن بعض احلنف ّية من عدم ،جينة اليند هنو قصنور ةلينل
اليد ،بل إنّام قالوا بذلك من جهة ّ
أن اجإنسان ذو اليد بالنسبة إىل نفسه ،ويد عىل نفسه
معارضة مع يد اآلخر عليه ،فإ ّما أن تكون يد مقدمة عىل يد من يندعي أنّنه عبند أو
تيساقطان ،ويرجع إىل أ الة احلرية.
وهذ املسألة من املسائل اليي ُس يئ َل أئمينا عنها ،وقد أجابوا ّ 
بأن اليند ،جنة
،ي ع هذا املورة ،ويد العبد عىل نفسه ال قيمة هلا ،واملقصوة ّ
أن هنذا املنورة خنارج
عن حمل الكالم ،وال ريب ع ّ
أن اليد ،جة ،ين منع الشنك ع قابلينة العنني للنقنل
واالنيقا .
األمر الثاين :أن تكون العني مو وفة بالوقفية ،ا وضع اليد عليها.
فهذا خارج عن حمل الكالمّ ،
بأّننا كاننت وقفن ًا
فإن حمل الكنالم فنيام إذا علمننا ّ
سابق ًا ،إال أنّا ال نعلم ّ
أن وضع اليد عليه هل كان عىل ملكه أو م يكن عىل ملكه؟
وأ ّما إذا علمنا ّ
بأن وضع اليد كان عىل غل ملكه ،بل كان عىل الوقف إ ّما بعننوان
العدوان أو بغل العدوان وال نعلم ّ
بأن اليد هل تبدّ لت من العدوانية إىل امللكية أو ال؟
فهذ مسألة تقدم الباث عنها ،وقلنا ّ
إن اسيصااب ،الة اليد جار ،ومثل هذ اليد ال
تكون ،جة.
فإذا ظهر خروج هذين املورةين يىهر ّ
أن حمل الباث ع اليد املوضوعة عىل عني،
وال نعلم ّ
أن من بدو ،دوثها هل كانت عىل ملكه أو كانت عىل الوقف؟
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وع احلقيقة مرجع هذ املسألة ،إىل ّ
أن الدليل الندا عنىل ،جينة اليند هنل هنو
مرشوط بعدم سب الوقفية مع اسيصااب الوقفية أو ال؟ فالبدّ من الرجنوع إىل أةلنة
اليد.
فقد متسك املاق ال فهاين باجإطالقات جإثبات ،جينة اليند ،ين إذا كاننت
أي رواينة
وأّنا إطالقات ّ
العني مسبوقة بالوقفية ،إال أنّه م يبني مراة من اجإطالقاتّ ،
أو روايات؟
فلو كان نىر إىل رواية ،ف

بن غيايف ،واالسيدال بقوله  :لو م جيز هذا

م يقم للمسلمني سوق ،فقد ذكرنا أن الرواية غل معيربة سنند ًا ،وذينل الرواينة غنل
مربوط باجية اليد ،بل مرتبط بجواز الشهاةة عىل طب اليد واحللف عىل طبقها ،ومنا
يسيفاة منه ،جية اليد ع هذ الرواية هو كالم السائل ،يث أجاب عن سؤا اجإمنام
 :أحيل الرشاء منه؟ بن ( :نعم) ،فبام أنّه أجاب عىل وفن مرتكنز وبنام أنّنه منن
العقالء فهذا ليس له إطالق ،بل البدّ وأن نرس بناء العقالء ،فإن متكنّا من إثبات بنناء
العقالء فهو ،وإال ال يمكن االسيدال بإطالق قوله( :نعم).
ولو كان نىر إىل موثقة يونس بن يعقوب املشنيملة عنىل اجلمنل الثالثنة ،ومنن
املمكن أن يكون نىر إىل مجيع اجلمل ،والسيام بقوله  :ومنن اسنيوىل عنىل يشء
منه فهو له.
ويمكن أن يناقش فيها ّ
ُ
ملنك الطلن منرةة ًا بنني
بأن مورة الرواية هو ما إذا كان
ش صني.
ولعله كان نىر إىل ،ديث فدك؛ إذ سأ اجإمام  أبا بكنر :فنإن كنان ع يند
املسلمني يشء يملكونه اةعيت أنا فيه ،من كنت تسأ البينة؟ قا  :إيناك كننت أسنأ
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الب ّينة عىل ما تدعيه عىل املسلمني ،إذا اةعيت أنا تسألني البيننة ،فنإذا كنان بيندي يشء
اةع فيه املسلمون تسألني البينة عىل ما ع يدي.
بيقريب أن الفيء الذي للمسلمني إذا اةعيت أنا تسألني الب ّينة ،فإذا كان ع يندي
يشء ويدعيه املسلمون كيف تسألني الب ّينة ،وعليه فإذا اةع مجاعة ّ
أن العنني موقوفنة
عليهم واحلا ّ
أن العني بيد ش

 ،فالبدّ هلم من إثبات ذلك بالب ّينة ولو كانت العني

مسبوقة بالوقفية.
فمن ا،يجاجه  نعرف بأنّه ال فرق بني امللك اجإجيامعي بأ،ند ألواننه سنواء
كان فيئ ًا أم وقف ًا جلامعة أم كان من الرايض املفيو،ة عنوة، ،يث ّأّنا باعيقاةنا جلميع
املسلمني ،ولعل أقرب رواية يمكن االسنيدال هبنا هني هنذ الرواينة ،وإن كنان ع
إطالقها نىر.
والعمدة ع املقام هو بناء العقالء بنا ًء عىل أمارية وكاشفية اليدّ ،
فإن اليند كاشنفة
رس كاشنفية اليند؟ وهنل هنذا السنن ّر
عن امللكية عند العقالء ،فالبدّ وأن نرس ما هو ّ
موجوة ع حمل الكالم أو ال؟
وقنند ذكرنننا سننابق ًا ّ
أن الس نن ّر ع كاشننفية الينند أ،نند أمننرين :الغلبننة ،والرؤيننة
اجإ،ساسية.
فإن قلنا بأمارية اليد من جهة الغلبة ّ
وأن الىن يلا الشننيء بنالعم الغلنب،
فهنا يمكن احلكم بأمارية اليد أيض ًا من باب الغلبنة ،وال يعينن بأنّنه كنان وقفن ًا أو م
يكن.
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أن الغلبنة البندّ وأن تكنون ع املنورة ،وبنام ّ
ويمكن أن يناقش فينه ،بن ّ
أن غالنب
الوقاف ال تطرأ عليها املسوغات ،فال يمكن احلكم بأمارييها من جهة الغلبة؛ وذلنك
ّ
لن هذ الغلبة تعارض تلك الغلبة.
بأن الغلبة لليد ،وليس هنا غلبة عىل خالف امللكيةّ ،
وجياب عن هذ املناقشة ّ
فنإن
املوقوفات عىل الوالة جي ً
ال بعد جيل أو عىل العلامء أو عىل الفقراء ،اليي مىض عليهنا
فإّنا ع معرض النزاع
مدة مديدة كقرنني أو أزيد غالب ًا ما تطرأ مسوغات البيع عليهاّ ،
بني املوقوف عليهم الذي ربام تسيباح به الموا والنفس ،وهو أمنر تقيضنيه طبيعنة
الشنركةّ ،
فإن اسنيبا،ة المنوا والنفنس م تكنن منن المنور املسنيبعدة ع تلنك
املجيمعات ،وال ّ
أقل من ّ
أن النزاع واالخيالف وكثرة الشنركاء ومضني مدة مديندة،
وهجرة أهلها لعروض عوارض ،وإنقطاع املاء عن البلد ،وجريان السنيل ،والزلزلنة،
وأمثا ذلك من موجبات خراب املا والدار والبسيان وعدم االسيفاةة منها.
نعم ر ّبام لقرص املدة أو جلهة أخرس حيصل اجإطمئنان بعدم طرو مسوغ ،وال شك
ّ
أن ع ورة اجإطمئنان م تكن اليند ،جنة ،والكنالم إنّنام هنو فنيام إذا م يكنن هنناك
إطمئنان.
ونان وإن م نقل بأمارية اليد من باب الغلبة ،إال ّ
أن هذا اجإشكا غل وارة عىل
القو بالغلبة.
فنإّنم ينرون
وأ ّما إذا قلنا بأمارييها من باب بناء العقالء من الرؤية اجإ،ساسنيةّ ،
املسيول عىل يشء وامليرصف فيه مالك ًا.
وع حمل الكالم بام ّ
أن العقالء يرونه ميرصف ًا أو مسيولي ًا عىل ما كان وقف ًا سنابق ًا،
فأيض ًا يرونه مالك ًا.
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ال يقا  :بأنّه ايح ،إال ّ
أن هذا اليشء كان العقالء يرونه موقوف ًا ،وهذ الرؤينة
خالفة للرؤية الفعل ّية.
فإنّه يقا  :إ ّن ،كمهم بأنّه مالك ملا ع يد كثل ًا ما يكون معارض ًا لالسيصنااب
املوضوعي أو احلكمي ،وع املقام اسيصااب عدم طرو املسوغ ال يرتتب عليه أثر إال
بلااظ نفي امللكية ،واحلا ّ
أن اليد تد عىل امللكية الفعلية.
وبعبارة أخرس :االسيصااب هنا يكون معارض ًا ملؤةس اليد ،وال يقاس املقام بام
إذا م يبني االسيصااب ،الة اليد.
وع املقام باسب العرف والعاةة ال قصور ع الرؤية ن أي رؤية ذي اليد مالكن ًا ن
وال يوجد فرق بني هذ الصورة وسائر الصور ،ولو م تكن اليد ،جة م يقدم أ،د عىل
رشاء الوقفّ ،
فإن الذي يشرتي محام ًا أو خان ًا كان ع الساب وقف ًا ،فإنّه يشرتيه ليسيفيد
ي
للاامم أو لل ان أ،د؛ إذ كل وا،د يشك ع ّ
أن يند
منه ،فإذا م تكن يد ،جة م يأت ّ
هل كانت قبل طرو مسوغات البيع أو بعد  ،واملفروض عدم ،جية يد  ،واحلنا أنّنا
نرس ّ
أن الناس يشرتون وييعاملون معه معاملة املالك.
وهكذا لو وجد ورقة تثبت ّ
أن نصف هذا البلد كان وقف ًا مث ً
ال عىل عشلة فنالن،
فلو م تكن اليد ،جة لكان للعشلة أن تأخذ مجيع البيوت املوجنوةة ع تلنك املنطقنة
وإخراج أهلها ،وختريب مساجدها ومدارسها ن مع ّ
أن الوثائ اليي يشرتي هبا النناس
أرض ًا أو ةار ًا كثل ًا ما تيلف بمرور الزمان وعروض احلنواةيف ومنوت الكبنار وغنل
ذلك ،فلعله كان عندهم ما يثبت ّ
أن الرشاء كان عىل وجه ايح ن وهذا مما ال يمكن
اجإليزام به.
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أن الذي يشكل ع ال و ال يشكل ع الفقهّ ،
ولذا نرس ّ
فإن نا،ب الرسنائل
ذهب ع حترير الوسيلة إىل خالف ما ذكر ع ال و  ،وقد أرشنا ع أو البانث ّ
أن
السيد ال فهاين ع الوسيلة ومجع من املاشني ذهبوا إىل ّ
أن اليد أمارة عىل امللكية.
وهذا متام الكالم ع اليد ،وإن كانت مسائل إليد كثلة ،إال ّ
أن املقدار الذي يمكن
الباث عنه ع ال و هو هذا املقدار الذي ذكرنا  ،واحلمد ا رب العاملني.
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القاعدة اخلامسة القرعة
وفيها أباايف:
البحث األول :يف أمور
وهلذا الباث ،يثية مقدمية للروايات اليي نيعرض هلنا ع البانث الثناين ،ينث
يكون هذا الباث مؤيد ًا ع فهم الروايات.
األمر األوّل :يف املعنى اللغوي للقرعة
الذي يىهر من كيب اللغة هو ّ
أن القرعة من االقرتاع ،واالقرتاع بمعن اجإخييار،
واجإخييار قد يكون إخييار ًا مبارش ًا وقد يكون ال باملبارشة ،بل بمؤونة منن املصناةفة،
فإنّه قد خييار اجإنسان أو مجاعة شيئ ًا عشوائي ًا وعىل سبيل املصاةفة .ففي لسان العرب:
(االقرتاع :اجإخييارُ ،يقا ُ ي
اقرت َع فالن ،أي ْ
اخيي َل ،والقريع :اخليار عن كنراع .واقنرتع
ي
وّنْبيهمَ :أع َطو إ ّيا ) .
اليشء:
يار ماهلم َ
اخيار  .وأقرعو خ َ
َ
ي
نار املننا .
نل مالننه؛ والقرعننة والقريعننة :خين ُ
وع الصننااح  :أقرعننه :أعطننا َخن ْ َ
ومل ّ الكالم أنّه قد ُأخذ اجإخييار ع القرعة.
()1

()2

وع املنجد الذي ييطرق إىل ا طالح املينأخرين ،قنا ( :االقنرتاع :اليعينني عنن
ّ
فنإن ع كينب
طري احلظ ورضب القرعنة ،فناز بناالقرتاع والء الناخنب بصنوته)
()3

يعنربون عنن االني ابنات بناالقرتاع ،واالقنرتاع بمعنن اجإخيينار،
القوانني احلديثة ّ
( )1لسان العرب .267 :8
( )2الصااح  ،1263-1262 :3ماةة (قرع).
( )3املنجد :ماةة (قرع).
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واالقرتاع يعني أ ّن كل وا،د خييار ش ص ًا ،إال ّ
أن املني َ ب هو الذي ،صل عىل أكثنر
اآلراء ،واحلصو عىل الكثرية إنّام هو عىل سبيل احلظ.
وعىل ما ذكر فالقرعة من االقرتاع بمعن االخييار ،غاينة المنر ّ
أن االخيينار قند
يكون مبارشة وقد تيوسط فيه املصناةفة ،واالخيينار النذي يكنون عنىل سنبيل احلنظ
يعرب عنه بالقرعة ،وهو املنرصف إليه من لفظ القرعة.
واملصاةفة ّ
األمر الثاني :هل القرعة مما بنى عليه العقالء؟
ّ
إن القرعة ن باملعن الذي ُذكير ن هلا أ ل عقالئي وسابقة ،والقرعة كانت ميعارفة
ع الزمنة القديمة ،وقد ُأشل إىل القرعة ع القرآن املجيد ع مورةين:
الو  :قوله تعاىلَ ﴿ :و َما ُكن َْت َلدَ ْهيي ْم إي ْذ ُي ْل ُق َ
نم َي ْك ُف ُنل َم ْنر َي َم َو َمنا
ون َأ ْق َال َم ُه ْم َأ ه ُهي ْ
خيي يَص ُم َ
ون﴾ .
ُكن َْت َلدَ ْهيي ْم إي ْذ َ ْ
نك ا َْمل ْشنا ي
ني إ إي ْذ َأبن َ إي َىل ا ْل ُف ْل ي
ي
ون إ
نن ا ُْمل ْر َسنلي َ
ُ
َ
الثاين :قوله تعاىلَ ﴿ :وإي َّن ُيون َُس َمل َ
()1

اه َم َف َك َ
ني﴾ .
ان يم َن ا ُْملدْ َ ،يض َ
َف َس َ
()2

وقد ذكر ع الروايات ع تفسل اآلييني ّأّنام تدالن عنىل القرعنة ع اجلملنة ،وقند
جاء ع مرسلة ،ريز السب اليارخيي للقرعة ،يث ذكر فيها قصة مريم وقصة يونس
()3

وقصة عبد املطلب.
فال ريب ع ّ
أن للقرعة سبق ًا تارخيي ًا وهلنا أ نل قنرآين ،وإنّنام الكنالم ع ،ندوة
القرعة عقالئي ًا مع قطع النىر عن الروايات.
( )1سورة آ عمران ،اآلية .44
( )2سورة الصافات ،اآلية .141-139
( )3وسائل الشيعة  ،260 :27باب احلكم بالقرعة ع القضايا املشكلة ،ح .12
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األمر الثالث :يف حدود القرعة عند العقالء
ّ
إن القرعة قد تكون عىل ناو املوضوعية وقد تكون عىل ناو الكاشفية ،والقرعة
عىل ناو املوضوعية هي اعيبار و و السنهم اخلناص أو مصناةفة السنهم اخلناص
معني ع البني.
،يث ال مرجح ،فيكون القرعة مع ّينة ،يث ال ّ
والقرعة عىل ناو الكاشفية هي مصاةفة السهم اخلاص أو و نوله ،وقند اعينرب
كاشف ًا وعل ًام ،يث ال علم ع البني.
تعني واقعني
وأ ّما القرعة عىل ناو املوضوعية فلها موارة ،فإنّه قد ال يكون ليشء ّ
وقد يكون له ذلك.
تعني ،فهذا عىل نانوين :قند يكنون الشننيء
املورد األول :فيام إذا م يكن لليشء ّ
ميعني واقعن ًا ن منن المنور املرغنوب فيهنا ،وقند يكنون
معني له ن وهو غل ّ
الذي ال ّ
مرغوب ًا عنه ،فيقرتع حلفظ ا،رتام رغبات اجلميع.
الو  :ما إذا كان هناك عرشة آالف ش
مثا
ّ

مث ً
ال مي رجني منن اجلامعنة،

أن ّ
واحلكومة تريد إرسا مائة منهم إىل اخلنارج جإكنام ةراسنيهم ،وبنام ّ
كنل وا،ند
يرغب أن يكون هو املرسل ،وبني رغباهتم تشاح وتزا،م ،فهنا تقرع احلكومنة بيننهم
،يث ال مرجح ل،دهم عىل اآلخر ،فهذا العمل من أجل ا،رتام رغبات اجلميع.
ومن هذا القبيل قصة مريم؛ إذ ٌّ
كل منهم أراة تكفل مريم ،وبنام أنّنه ال يمكنن أن
معنني وال منرجح
ييكفلها كل وا،د منهم؛ فلنذا انيهن المنر إىل القرعنة ،ينث ال ّ
ل،دهم عىل اآلخر.
ومن هذا القبيل االقرتاع بني الزوجات فيام إذا أراة ا طااب وا،ندة مننهن ع
السفر ن كام هو مذكور ع الشنرائع ن وغل ذلك من املوارة املذكورة ع الروايات.
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ومثا الثاين :ما إذا قررت ةولة إرسا مجاعة من الطباء إىل القنرس والريناف،
فايث إ ّن ّ
كل طبيب ال يرغب إىل ذلك ،فيقرتع بينهم ا،رتام ًا لرغبات اجلميع ،ومنن
هذا القبيل قصة يونس ،يث إنّه أب إىل الفلك املشاون ،وةار المر بني غرق وا،ند
منرجح لغنرق أي
معني وال
ّ
أو غرق اجلميع ،وغرق وا،د أوىل من غرق اجلميع ،وال ّ
اه َم َفك َ
ني﴾.
َان يم َن ا ُْملدْ َ ،يض َ
منهم ،فانيه المر إىل القرعة ﴿ َف َس َ
وإذا كان المر مرغوب ًا فيه أو مرغوب ًا عنه فاالقرتاع أعد قضنية كنام ع الرواينة:
أي قضية أعد من القرعة. 
ّ 
()1

تعني واقع ًا ،كام إذا تنازع اثنان أو أكثنر ع ةار،
املورد الثاين :وهو ما إذا كان ليشء ّ
تعني واقعي ،فإن تراضيا بالقرعة ،فهذ
وع الواقع يكون الدار ملك ًا ل،داا ،فهنا له ّ
الصورة أيض ًا كسابقييها تكون القرعنة فيهنا أمنر ًا مسياسنن ًا وعقالئين ًا ،ال منن بناب
خصو ية القرعة ،بل من باب ّ
خل ،وأ،د طرق الصلح هو الصنلح عنىل
أن الصلح ٌ
ناو القرعة اليي توجب اليافظ عىل ا،رتام رغبة ّ
كل منهام.
تعني واقع ًاّ ،إال أنّه لنيس منن بناب تنرايض
املورد الثالث :وهو ما إذا كان ليشء ّ
املي ا مني بالقرعة ،بل احلاكم الرشعي ييوسل بالقرعة منن جهنة عندم وجنوة منا
يمكن رفع الي ا م به ،فإنّه إذا فرضنا تولد طفل من امرأة وقد بارشهنا اثننان بنانو
يمكن أن يكون الولد ملاق ًا هبام رشع ًا ،فينازعنا ع الولند عنند احلناكم ،فهننا يقنرتع
بينهام ،وقد ذكر الشيخ ع اخلالف هذ املسألة ونقنل عنن الشنافعي ّ
أن املرجنع هنو
()2

( )1من ال حيرض الفقيه .92 :3
( )2اخلالف  ،348 :6مسألة .23
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القيافة ،وعن أيب ،نيفة ّ
أن الولد هلام ،وبام أ ّن كنال المنرين غنل نايح؛ إذ ليسنت
القيافة أمر ًا عقالئي ًا ،وكذا كون الولد هلام ،فالعد من الكل هو القرعة.
أو إذا هدم ةار عىل أهلها وم يب من أهلها ّإال اثنان ،أ،داا ،نر واآلخنر عبند،
فإذا م يمكن اليمييز ،فاملرجع هو القرعة ،كام ع الروايةّ ،إال ّ
أن الكنالم فعن ً
ال ع بنناء
العقالء مع قطع النىر عن الروايات ،وال ريب ّ
بأن القرعة ع هذ املوارة الثالثنة أمنر
عقالئي ،وأ ّما ع املورة الخل ن وهو توسل القايض بالقرعة ن فالمر فيه حمل إشنكا
وتأ ّمل ع عقالئييه.
والبدّ من اليذكل ّ
بأن هذ املسألة هلا سب تنارخيي ،فقند أنكنر أ نااب النرأي
ومنهم أبو ،نيفة ومحاة والن عي ن اسياذ محاة ن القرعة ع اجلملنة ،والبناقون قنائلون
باجإطالق ،فقد نقل ع تفسل القرطبي عن أيب ،نيفة ّ
أن القرعنة إنّنام تكنون ع منورة
يمكن الرتايض ،وأ ّما فيام إذا م يكن للرتايض أثر فليس هنا قرعة.
ومل

كالمه :أن القرعة إنّام تكون ع مورة الرتايض ،ال ع غل  ،واخيصنت

بمورة الرتايض ع آيات ال،كام للجصاص وم ينسبه إىل أيب ،نيفةّ ،إال ّ
أن اجلصاص
هو ،نفي.
وقد اعرتض ابن العنريب ن النذي هنو منالكي ن عنىل أيب ،نيفنة ع كيابنه آينات
ال،كام ّ
بأن القرعة إنّام تكون ع مورة اليشاح واملنازعة ،فكينف تقنو هبنا ع منورة
الرتايض ،ومن الواضح ّ
أن مقصنوة أيب ،نيفنة منن ذلنك هنو إذا تراضنا املينازعنان
بالقرعة ،فإن القرعة عبارة عن اني اب الفراة ما كان هلنم ،ن االني ناب فينه عنىل
سبيل املصاةفة ،وأ ّما كونه ،ر ًا أو عبد ًا ،فهذا ليس مما يكون لألفنراة اني ابنه مبنارشة
،ي يقا باالقرتاع بينهام ،وكذا فيام إذا أعي مجيع مماليكهّ ،إال أنّه ليس له ما سنوس
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املامليك ،ففي هذ الصورة يعي ثلث مماليكه ،ويكون إخراج الثلث املعين بالقرعنة،
وأبو ،نيفة يقو ع هذ املسألة إنّه كيف يمكن سنلب احلرينة عنن بعنض بالقرعنة،
واحلا ّ
أن املالك أعي مجيع مماليكه.
وحمصل الكالمّ :
أن أبا ،نيفة يقنو بالقرعنة فنيام إذا أمكنن النرتايض ،أي كنان
ّ
للرتايض أثر ،وأ ّما إذا م يكن للرتايض أثنر ن كنام ع هنذ املسنألة ن فنال قرعنة ،وهنذا
ب الف املوارة الثالثة اليي ذكرناهاّ ،
فإن للرتايض فيها أثر ًا.
فالكالم هو فيام إذا م يكن للرتايض أثر ،فهل تكون القرعة عقالئية أو ال؟ وعنىل
فرض ثبوت القرعة ع هذا املورة ،هل تكون القرعنة تعبد ّينة أو عقالئينة؟ هنذا كلنه
بالنسبة إىل القرعة عىل ناو املوضوعية.
ميصورة ع موارة ثالثة:
وأ ّما القرعة عىل ناو الكاشف ّية فهي
ّ
املورد األول :ع اسيكشاف ال،كام وموضوعاهتا وميعلقاهتا ،كام إذا م نعلم ّ
بأن
هذا اليشء واجب أو ،رام ،أو فيام إذا م نعلم ّ
بأن الواجب هو الىهر أو اجلمعة ،أو إذا
أن املجيهد العلم هو زيد أو عمرو ،أو ّ
م نعلم ب ّ
أن هذا عاة أو ال؟
وال ريب ع عدم تعويل العقالء عىل القرعة ع هذا املورة.
املورد الثاين :ع اسيكشاف مثل الربح واخلسارة أو املوت وعدمه ،وهكذا ،وهذا
املورة أيض ًا ليست القرعة فيه مما بن عليه العقالء.
املورد الثالث :ع اسيكشاف كون العمل خل ًا أو رش ًا ،أو ّأهيام أرجح فيام إذا كنان
ّ
كل منهام خل ًا .وهذ الصورة عنىل منا نقنل كاننت ميعارفنة عنند بعنض القنوام ع
ي
نموا بي ْ
نالَ ْز َال يم﴾
اجلاهلية ،فقد نقل ع اليفاسل ع ضمن قولنه تعناىلَ ﴿ :و َأ ْن ت َْس َي ْقس ُ
()1

( )1سورة املائدة ،اآلية .3
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بأّنم كانوا ييشبثون بالقرعة ملعرفة ّ
رش هبذا الناو بأن يكيب إ،ندس
ّ
خل أو ٌّ
أن العمل ٌ
الرقاع أمرين ريب ،وعىل الخرس ّناين ريب ،ورقعة أخرس م يكيب عليها يشء .ولنيس
هذا تفسل ًا لقوله تعاىلَ ﴿ :و َأ ْن ت َْس َي ْق يس ُموا بي ْالَ ْز َال يم﴾ ،بل له تفسل آخر.
وهذا املورة كسابقيه ليس عقالئي ًا ،مع قطع النىر عن ترشيع هنذا املنورة وعندم
ترشيعه.
وقد ذكر ابن إةريس ع الرسائر ّ
أن روايات القرعة والبنناةق وأشنبا ذلنك منن
أضعف الروايات  ،وذكر املاق ع املعيرب ّأّنا شاذةّ ،إال ّ
أن العالمنة ع امل يلنف
()1

()2

()3

قد ر ّة عىل ابن إةريس.
وكون القرعة والبناةق وأشبا ذلك هلا أ ل ع الرشع أو ليس هلا ذلك فهذا أمنر
لسنا بصدة بيانه اآلن ،بل بصدة بيان عقالئية القرعة ع هذا املورة ،وكنام ذكرننا هنذا
املورة كسابقيه غل عقالئي ،والعقالء ال ييشبثون بالقرعة ع هذا املورة.
نعم العقالء ييشبثون بالقرعة فيام إذا ال،ىوا أطراف القضية بأن ال،ىوا العمل
من ،يث الاية وا،يامالت ،صو النييجنة واال،نيام املضناة وبقينة المنور ممنا
حتلوا ع العمل
يال،ىها العقالء ع كل ما يريدون إتيانه واليشاور مع اآلخرين ،فإن ّ
وعدمه تشبثوا بالقرعةّ ،إال ّ
أن تشبثهم بالقرعة ليس من جهة الكاشفية ،بل منن جهنة
اليال ،ولعل روايات اجإسي ارة والقرعة ناظرة إىل هذ اجلهة.
رفع
ّ

( )1قنا ع الرسنائر( :فأمنا الرقناع ،والبنناةق ،والقرعنة ،فمنن أضنعف أخبنار اآل،ناة ،وشنواذ
الخبار) .الرسائر .313 :1
( )2املعيرب .376 :2
( )3خيلف الشيعة .355 :2
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فىهر مما ذكرنا ّ
تعنني أو
أن ما بن عليه العقالء هو القرعة فيام إذا م يكن لليشنء ّ
ولكن املي ا مني تراضيا بالقرعة منن بناب ّ
أن القرعنة إ،ندس طنرق الصنلح
كان
ّ
عربنا عن هذا القسم بالقرعة عىل ناو املوضوعية.
﴿ َو ه
الص ْل ُح َخ ْ ٌل﴾  ،ونان ّ
()1

البحث الثاني :أقوال العامة يف القرعة
إ ّن اآلراء ع القرعة ن كام أرشنا ن خيلفة عند العامة، ،يث أنكر الكوفينون مننهم
القرعةّ ،إال أنّه ال مطلق ًا ،بل فيام إذا م يكن للنرتايض ع املنورة أثنر ،وإن ر ّة بعضنهم
روايات القرعة من جهة قياس القرعة باالسيقسام بالزالم.
والكوفة بام ّأّنا كانت حمل جتمع الشيعة وأ ااب الرأي ،فقد كانت مركز الفكر
للعام اجإسالمي ،وكانت معل ًام للثقافة ،ومجع من أهل الكوفة م يكونوا يعرتفنون ّ
بنأن
القرعة ع غل مورة الرتايض وما إذا كان للرتايض أثر من المور اليي يعين هبا ولو ع
مسألة فصل اخلصومة ،بمعن إعام القرعة لفصل اخلصومة.
محاة اسياذ أيب ،نيفة رواية عمران بن ،صني
ففي املغني البن قدامة أنّه قرأ عىل ّ
()2

الدالة عىل ّ
أن من أعي مجيع مماليكه وم يكن له ما سوس مماليك سية ،تقسم املاملينك
محاة( :هنذا منن قنو الشنيخ،
إىل ثالثة أقسام ويقرع بينهم ،وبعدما قرأها عليه ،قا ّ
يعني إبليس).
واملقصوة ّ
أن أ ااب الرأي م يكونوا من القائلني بالقرعة لفصل اخلصومة؛ إذ
القرعة بمال،ىة اال،يامالت ال توجب الىن.

( )1سورة النساء ،اآلية .128
( )2املغني  ،298 :10املسألة .8610
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وأ ّما غل هذ الطائفة من املالكية والشافع ّية فهنم يقولنون بالقرعنة ،وقند كينب
الشافعي جزء ًا ع القرعة ع أو اجلزء الثامن من الم ،والب اري قد ذكر ع آخر باب
وأّنا من
الشهاةات (باب القرعة واملشكالت) جإثبات إمكان فصل اخلصومة بالقرعة ّ
البينات كام ع فيح الباري ،والغرض ّ
أن النزاع بني العامة ع القرعة نزاع شديد.
وع رواياتنا ما يشل إىل خالفة أيب ،نيفة للقرعة ،وهذ املسنألة كاننت مطرو،نة
عند ميكليمنا وأن القرعة ما هي ،قيقيها ،وسنذكر ع مباث تعارض الةلة الرشعية
إن شاء اا رساية الفقه اخلالع إىل امليكلمني وأّنم وقعوا حتت تنأثل الننزاع بنام أّننم
كانوا مفكرين ومعارشين لسائر الفرق ،كالرواية اليي فيها قصة الط ّيار مع زرارة اليني
سنيعرض هلا إن شاء اا فيام بعد ورواية حممد بن ،كيم.
والغرض ّ
أن اجإخيالف كان شديد ًا و،اة ًا بينهم ع فصل اخلصنومة وأمثالنه ،ال
ع القرعة عىل ناو الكاشف ّية وال فيام إذا كان للرتايض أثر.
البحث الثالث :الروايات الدالة على القرعة
وهذا الباث هو العمدة ولجله ذكرنا الباثني امليقدمني ،وهنو أنّنه هنل توجند
روايات تد بعمومها أو إطالقها عىل القرعة بايث يمكن اسنيفاةة الكنربس الكلينة
منها أو ال توجد؟
بأّنا عمومات القرعة:
وهنا روايات قيل ّ
الرواية األوىل :ما نقله الشيخ ع اليهذيب عن نواةر حممد بن أمحند بنن حيين
()1

ن

وهذا الكياب كان القميون يسمونه ةبة شنبيب تشنبيه ًا لنه بدبنة كاننت لرجنل يبينع
الدهنّ ،
أي نوع من الدهن خينرج مننه ،أي ّ
أن فينه كنل
وكل من جاء إليه وطلب منه ّ
( )1هتذيب ال،كام .240 :6
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يشء ،وقد كيب الصدوق وابن الوليد هلذا الكيناب مسنيثنيات ،ويسنم مسنيثنيات
نواةر احلكمة ن وهو ثقة.
والرواية هي ما روا حممد بن أمحد بن حيي عن موس بن عمر عن عيل بن عثامن
عن حممد بن ،كيم ن أو ،كم ن قا  :سألت أبا احلسن  عنن يشء فقنا ل :كنل
إن القرعة ختطأ وتصيب ،فقا ّ  :
جمهو ففيه القرعة ،قلت لهّ :
كنل منا ،كنم اا بنه
فليس بم ط.
وع الفقيه ( :وروي عن حممد بن احلكيم قا  :سنألت أبنا احلسنن موسن بنن
()1

جعفر )اخلرب.
والرواية مذكورة ع الوسائل .
()2

والسند كام ع اليهذيب ضعيف؛ إذ موس بن عمر هو موس بن عمر بنن يزيند
بن ظبيان الصيقل ،ال موس بن عمر بن بزيع الذي هو ثقة ،نعم ،هو موجوة ع كامل
الزيارات.
وعيل بن عثامن م يوث  ،وأ ّما حممد بن احلكيم فقد محلو عنىل حممند بنن احلكنيم
اخلثعمي ،وهو ممدوح؛ إذ كان من امليكلمني وممن أجاز له اجإمام موس بن جعفر
الكيش ،وهناك شواهد أخر عىل أنّه كان من امليكلمني.
بأن حياج الناس عىل ما ذكر
ّ
وأ ّما من وجهة نىرنا ،فإنّه حمكوم بالوثاقة من جهة ثبنوت رواينة ابنن أيب عمنل
و فوان عنه ،ورواييهم عنه ةليل عىل وثاقيه عندنا.
وأ ّما رواية الفقيه ،فيمكن أن يناقش فيها بوجهني:
( )1من ال حيرض الفقيه .92 :3
( )2وسائل الشيعة .262 :27
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الوجه األول :ما ذكر عن بعض العالم عىل ناو الكربس الكلية بأنّه كل منا ورة
ع الفقيه بلفظ (روي عن فالن) فال حيكم بكونه مسند ًا وإن كان للصدوق إليه سنند،
وإنّام يكون مسند ًا فيام إذا قا (روس فالن) .وعليه ،سواء كنان حممند بنن احلكنيم أم
حممد بن ،كم فال حيكم بياممية السند .
()1

وهذا الوجه ضعيف لمور:
األمر األولّ :
أن قو الصدوق ع املشي ة (وما كان ع هذا الكيناب عنن فنالن)
مطل ويشمل ما إذا قا (روي عن فالن).
أن القو بذلك له الزم فاسد م ُيليزم بنه ،وهنو ّ
األمر الثاينّ :
أن تسنعة وأربعنني
ش ص ًا من اللذين للصدوق سندٌ إليهم ع املشني ة رواياتنه عننهم مناصننرة بلفنظ
(روي عن فالن) ،فنيسأ بأي ةاع ذكر الصدوق السند إلنيهم ع املشني ة إذا م يكنن
مفيد ًا هلذ الروايات؟
األمر الثالث :أ ّن املطلع عىل املشي ة عارف ّ
بأن املشي ة رتبت عىل ترتيب الفقيه،
يعني ّ
أن أو مورة ذكر ع الفقيه ذكر ع املشي ة ،وهكذا ،وباسنب اليناسنب بنني
أرقام املشي ة ومواضع ذكر الش

ع الفقيه نرس ع أزيد من تسنعني منورة ًا ذكنر

الصدوق طريقه إىل الراوي ،واحلا ّ
أن املذكور ع الفقيه (روي عن فالن).
وع املشي ة يذكر الصدوق طريقه إىل حممد بن ،كم أو احلكيم ،بل لنه طريقنان
إليه ،وكالاا ايح ،أ،داا محاة عن ،ريز واآلخر ابن أيب عمل ،وذكر ع املشي ة
مواف للرتتيب ع الفقيه ،ومع ذلك نجد ع هذ الرواية يذكرها بعنوان( :وروي عن
حممد بن ،كم).
( )1موسوعة اجإمام اخلوئي .206 :22
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أن املنذكور ع الفقينه هنو حممند بنن ،كنم ،واحلنا ّ
الوجه الثاين :هو ّ
أن سنند
الصدوق إىل حممد بن ،كيم ،فكيف يمكن تصاياه بمامد بن ،كنيم النذي روس
الشيخ ع اليهذيب عنه بسند ايح ،والشاهد عىل ذلك ّ
أن الشنيخ احلنر العناميل ع
فهرسيه ن الذي كيبه ملن ابيدأ هبم الصدوق مع أنّه ليس له سندٌ إليهم ن ذكر من مجليهم
ّ
بنأن
حممد بن ،كم ،و(حممد بن ،كم) ال يوجد ع غل هذا املورة ،اللهم ّإال أن يقا
حممد بن ،كم هو حممد بن ،كيم.
ونان قد ذكرنا أنّه إن كان هو حممد بن ،كيم فهو ثقة من أجنل رواينة نفوان
وابن أيب عمل عنه.
وأ ّما إذا كان الصايح هو حممد بن ،كم فليس للصدوق سند إليه ،مضاف ًا إىل أنّه
مرةة بني أفراة.
والذي كنا نذهب إليه ع الدورات السابقة هو ّ
أن الرواية ضعيفة لجل حممد بن
أن النذي يبندو ّ
،كم؛ إذ ليس للصدوق طري إليه وهو مرةة بني أفنراةّ ،إال ّ
أن هنذا
الرجل هو حممد بن ،كيم ،فإنّه من املايمل قوي ًا أن يكون الغلط من النساخ ،والسيام
بمال،ىة ما ذكرنا من ّ
أن ترتيب املشي ة عىل ترتيب الروايات.
وقد ذهب بعض إىل متامية الرواية من أجل ما ذكر الشيخ ع النهاية( :وكل أمنر
مشكل جمهو يشيبه احلكم فيه ،فينبغي أن تسيعمل فيه القرعة ،ملا روي عن أيب احلسن
موس  وعن غل من آبائه وأبنائه من قوهلم :كل جمهو ففيه القرعة ، )فنسب
()1

الرواية إىل موس بن جعفر  وغل من آبائه وأبنائه ،والىاهر ّ
أن (غل منن آبائنه

( )1النهاية ع جمرة الفقه والفياوس.346 :
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وأبنائه) من زياةة النساخ ،فإنّه لو كان كذلك من آبائه وأبنائنه لكننا عثرننا عنىل هنذ
الروايات.
وأ ّما مفاةها ،قا  :سألت أبا احلسن  عنن يشء فقنا ل :كنل جمهنو ففينه
القرعة ،قلت لهّ :
إن القرعة ختطن وتصنيب ،فقنا  :كنل منا ،كنم اا بنه فلنيس
بم ط.
والباث عن مفاةها يقع ع جهيني:
ميعنني
اجلهة األوىل :أ ّن املجهو ع قوله  :كل جمهو  هو ما كان له واقنع
ّ
وكان مسيور ًا عنا ،وأ ّما إذا م يكن له تعني واقعي ،كام ع القسم الو من القرعة عىل
ناو املوضوعية ،أو إذا أعي ثلث مماليكه ،أو اخلنث اليي ليس هلا ما للرجا والنساء،
وأمثا ذلك ،فال يطل عليه املجهو .
معني وجمهو هو مورة اهيامم ال وليني ،وأشكل علنيهم بأنّنه
وما كان له واقع ّ
إذا كانت القرعة ع مجيع المور املجهولة ،فنال يبقن منورة لالسيصنااب والنرباءة
والي يل واالشيغا .
اجلهة الثانية :أ ّن املسيىهر من كيب اللغة ،واملؤيد بموارة اليطبي ع الروايات هو
ّ
أن القرعة عبارة عن تعيني  ،ل،د الفنراة امليننازعني بناالقرتاع ،وتكنون القرعنة
لصالح أ،داا أو أ،دهم وعىل رضر اآلخرين.
واملقصوة ّ
أن القرعة إنّام تكون بني اثنني فام فوق ،أي أنّه إذا تنازع اثنان أو مجاعنة
ع يشء فيقرع بينهم ،غاية المر ّ
أن الذي َيقرع بينهم إ ّما وكيلهم وإ ّما احلاكم ع بناب
املرافعات ن كام ورة ع باب تعارض الب ّينات روايات كثلة تد عىل ّ
أن احلناكم يقنرع
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بينهام ن وإ ّما الوال من باب احلكومة والوالينة ،كنام ورةت أيضن ًا رواينات ع منلايف
اخلنث وع معاملة اآلخرين معها ،فالقرعة حمدوةة هبذا احلد.
وال تصدق القرعة ع موارة تعيني تكليف نفسنه ،كارمنة رشب الينين و،ليينه
وأمثا ذلك ،و،ينام نراجع اللغة نرس ّ
أن القرعة لليقارع بني القوم.
وعليه فال منافاة بينها وبني ال و العملية الوارةة ع مورة الشاكّ ،
فإن الشناك
موظف بالعمل بال و العملية وال يمكنه القرعنة؛ لقصنور القرعنة عنن شنموهلا
ليعيني تكليف نفسه ،والقرعة إنّام تكون ع موارة تعيني ،قه أو  ،غل  ،فيقرع بينهام
أو بينه وبني اآلخرين ،فمن خرج سهمه يكنون هنو ال،ن  ،ففني املصنباح املننل :
()1

(وتقارع القوم واقرتعوا واالسم القرعة) ،وهكذا يىهر من عبارات القناموس وتناج
العروس أ ّن القرعة إنّام تكون بني اثنني أو أزيند ،وع اللسنان  :هني السنهمة ،يقنا
()2

كانت له القرعة ،إذا أقرعهم ،أي غلبهم هبا).
فاملسيىهر من اللغة ّ
أن القرعة عمل منشؤها احلقوق أو احل املجهو لألفراة.
أ ّما إذا كان املجهو واقعة وا،دة بالنسبة إىل ش

وا،د كنام إذا كنان جناه ً
ال

بارمة رشب اليين و،لييه فال تصدق القرعة هنا.
وعرب فيهنا بالسنهام،
نعم ورةت روايات ع باب االسي ارة ن كام ع الوسائل ن ّ
()3

وهي وإن كانت قرعةّ ،إال ّ
يعرب فيها بالقرعة.
أن تلك الروايات كلها ضعيفة وم ّ

( )1املصباح املنل  ،499 :2ماةة (قرع).
( )2لسان العرب  ،266 :8ماةة (قرع).
( )3وسائل الشيعة  63 :8وما بعدها.
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وعىل ما ذكرنا ظهر ّ
أن مفاة الرواية ليس معن عام ًا ،ي نقنع ع اجإشنكا  ،بنل
من نفس كلمة القرعة عرفنا ّأّنا تسيعمل ع مورة الي ا نم وع تعينني ،ن جمهنو
ل،د الفراة أو الفرةين عىل اآلخرين ،فال تد الرواية عىل أمر أوسع ممنا بنن علينه
العقالء.
هذ هي الطريقة اليي نانن نسنلكها ،ولألكنابر طنرق أخنر نيعنرض هلنا عنند
اليعرض إىل نسبة االسيصااب مع القرعة إن شاء اا.
الرواية الثانية :ن اليي عدت من الروايات العامة ن وهني منذكورة ع مصندرين:
أ،داا :بصائر الدرجات للصفار  ،ثانيهام :كياب االخيصناص املنسنوب للشنيخ
()2

()1

املفيد ،وهي عن أمحد بن حممد بن عيس عن احلسنني بنن سنعيد ،وحممند بنن خالند
الربقي عن النرض بن سويد عن عيس بن عمران احللبي عن عبد اا بن مسنكان عنن
عبد الر،يم ،قا  :سمعت أبا جعفر  يقو ّ  :
إن علي ًا  كان إذا ورة عليه أمر م
جي فيه كياب وم جت به سنّة رجم فيه ن يعني ساهم ن فأ ناب ،ثنم قنا  :ينا عبند
الر،يم وتلك من املعضالت.
وهذ الرواية نقلها ا،ب املسيدرك عن االخيصاص وكأنّه غفل عن بصنائر
()3

الدرجات ،مع ّ
أن النقل من البصائر أوىل من االخيصاص كام سنذكر إن شاء اا.

( )1بصائر الدرجات.409 :
( )2االخيصاص.310 :
( )3مسيدرك الوسائل .378 :17
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ومفاة هذ الرواية ّ
أن اجإمام  كان يقرع فيام ال جيد فيه نص ًا من كياب أو سنة،
وبام ّ
أن اجإمام  م يكن مبيىل بام نان مبيلون به ،فيجنوز لننا اليمسنك بالقرعنة ع
النصني وع موارة ال و العملية.
مورة تعارض ّ
والبد من الباث ع هذ الرواية من جهات:
اجلهة األوىل :ع قيمة كياب بصائر الندرجات واالخيصناص وهنل نسنبيهام إىل
الصفار واملفيد ثابية أو ال.
أ ّما كياب االخيصاص فلم يذكر من مجلة كيب املفيند ع كينب الرجنا منع أنّنه
ذكرت فيها تفا يل كيب املفيد ،واليناسب وضع الكياب أن ينقل املفيد ذلنكّ ،
فنإن
هذ الرواية املذكورة ع االخيصاص ابيدأ فيها بأمحد بن حممد بن عيس منع ّ
أن املفيند
ال يمكن أن يروي عنه؛ إذ هو من الطبقة السابعة واملفيد منن الطبقنة احلاةينة عشننر،
أن من راجع بانار الننوار واملسنيدرك والذريعنة ينرس ّ
مضاف ًا إىل ّ
أن هنذا الكيناب
جمموعة ألفها بعض امليقدمني ،وال نعلم من هو مؤلفها.
والعمدة هو كياب بصائر الدرجات ،وقد جاء فيه سبع رواينات ،نو القرعنة،
سية منها تنيهي إىل عبد الر،يم القصل ،ومضنموّنا مياندٌ  ،وإ،نداها هنذ الرواينة
املباويف عنها اليي فيها كلمة (يعني ساهم) ،وإ،داها عن حممد بن موس عن موس
احللبي.
وقد ناقش بعض ع كياب بصائر الدرجات بأنّه ال سند لنا إليهّ ،
فإن الشنيخ بعند
ما ذكر سند الصايح إىل كيب الصفار ن وهنو سنند حممند بنن احلسنن بنن الوليند ن
يسيثني منه كياب بصائر الدرجات .هذا وإن كان للشيخ سنند آخنر إلينهّ ،إال ّ
أن فينه
أمحد بن حممد بن حيي  ،وهو م يوث .
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وهذ املناقشة ال يمكن مساعدهتا؛ ّ
لن اسيثناء هلذا الكياب ليس منن جهنة أنّنه
ليس للصفار ،بل من جهة ّأّنم كانوا ال يروون مثل هذ الروايات الوارةة ع مقامات
الئمة من جهة الغلو ،كام اسيثنوا من كياب نواةر احلكمنة وكيناب رشائنع عنيل بنن
إبراهيم ،كام ع رواية حتريم حلم اجإبلّ ،
فنإن املفيند وأرضابنه إننام يسنيثنون ذلنك وم
يروونه من جهة ّأّنم إذا روو ربام اسيىهر ّأّنم كانوا يقولون بذلك ومليزمني به.
والياقي كام تقدم ع مباث يانة القرآن املجيد من الياريف ّ
أن هذا الكيناب
له نس ة كربس ونس ة غرس كام ع الذريعة ،ومن ال،ظ أسانيد هذا الكيناب ينرس
ّ
أن عدة من الروايات مروية عن طبقة ميأخرة عننه وكأنّنه زيند ع هنذا الكيناب ،وال
يمكن االطمئنان ّ
بأن مجيع ما ع الكياب للصفار.
اجلهة الثانية :أ ّن الروايات املذكورة ع بصائر الدرجات ينيهي سند سنية منهنا إىل
عبد الر،يم القصل ،وإ،داها عن موس احللبي .أ ّما موس احللبي فهو غنل معننون
ع الرجا  ،وأ ّما عبد الر،يم القصل فهو وإن كان مذكور ًاّ ،إال أنّه م يوث ولنيس لننا
طري جإثبات وثاقيهّ ،إال ما ذكر املاديف النوري ع املسيدرك من الطنرق جإثبنات
()1

وثاقيه ،وبعض هذ الطرق ال أمارية هلا عىل الوثاقة عندنا ،كنقل املشايخ عننه وأمثنا
ذلك ،والطري الذي له أمارية عىل الوثاقة ن وهو نقل ابن أيب عمل عنه ن ال واقعية له،
ّ
فإن املصاةر اليي راجعناها م نر فيها نقل ابن أيب عمل عنه.
ونقل مثل هذ الروايات عن ش

يوجب الشك ،فالبد من اليأمل فيه.

اجلهة الثالثةّ :
أن لفظ (ساهم) م يرة ّإال ع هذ الرواية (رجم فينه يعنني سناهم)
وال حييمل أن تكون كلمة (يعني سناهم) منن اجإمنام  ،ولنو كاننت منن اجإمنام
( )1خامتة املسيدرك .128 :8 ،402-401 :4
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لقا (أعني) بد (يعني) ،ولذا ع غل هذ الرواية غل موجوة ،بل فيهنا (رجنم
فيه) ،وهذا املعن عىل خالف اللغة؛ ّ
لن (رجم) ع اللغة :هو القو باملىنة واحلدس،
مجنا بيا ْل َغ ْي ي
نب﴾ )
وع الصااح ( :والرجم :أن ييكلم الرجل بالىن ،قا تعناىلَ ﴿ :ر ْ ً
()2

()1

فهذا اليفسل غل ايح.
وعىل فرض متامية الرواية البدّ من احلمل الذي ارتكبنه املجلسنني  وهنو ّ
أن
الرجم بمعن اجإهلام.
وع نفس هذا الكياب ن أي كياب بصائر الدرجات ن رواينات ع البناب الياسنع
من اجلزء اخلامس وعدة منها ااح ،كصاياة حممد بن مسلم عن أيب جعفر 
()3

قا  :كان عيل  يعمل بكياب اا وسننة رسنوله ،فنإذا ورة علينه يشء واحلناةيف
الننذي لننيس ع الكينناب وال ع السنننة أهلمننه اا احلن فيننه إهلامن ًا ،وذلننك واا مننن
املعضالت.
فنرس ّ
أن كلمة وذلك واا منن املعضنالت وارةة ع هنذ الرواينة ،وع سنائر
الروايات اليي ذكرها ع الباب الياسع.
فكلمة (رجم) إ ّما اشيبا من الراوي ،أو ّ
أن معنا اجإهلام كنام ع هنذ الرواينات،
فإن هناك باب آخر ع ّ
ّ
أن الئمة  مسدةون ،ومع هذا كيف يمكن أن ينسب إليهم
بأّنم كانوا يسااون.
ّ

( )1الصااح  ،1928 :5ماةة (رجم).
( )2سورة الكهف ،اآلية .22
( )3بصائر الدرجات.254 :
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اجلهة الرابعة :أ ّن الىاهر من هذ الرواية ّ
أن الرجم بمعن ساهم من خواص أمل
املؤمنني  والئمة  ،وقرعيهم كانت تصيب ،كام ورة من ّ
أن قرعة اجإمنام
ال ختطأ ،ومع هذا ال تكون الرواية مرتبطة بغل اجإمام .
اجلهة اخلامسة :أنّه ال يمكن عدّ هذ الرواية من العموماتّ ،
فإن القرعة إنّام تكون
ع مورة فقدان الن

.

فىهر ّ
أن هذ الرواية ال يمكن االعيامة عليها ال سند ًا وال ةالل ًة.
الرواية الثالثة :عن عا م بن محيد عن أيب بصل عن أيب جعفر  قنا  :بعنث
رسو اا  علي ًا  إىل اليمن ،فقا لنه ،نني قندم، :ندثني بأعجنب منا ورة
عليك ،قا  :يا رسو اا أتاين قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها مجيع ًا ع طهنر وا،ند،
فولدت غالم ًا ،فاخيلفوا فيه ،كلهم يدعي فيه ،فأسهمت بينهم ثالثة ،فجعلينه للنذي
خرج سهمه وضمنيه نصيبهم ،فقا النبني  :لنيس منن قنوم تقنارعوا وفوضنوا
أمرهم إىل اا إال خرج سهم املا . 
()1

وهذ الرواية منقولة ع موارة ميعدةة ،فقد رويت عن احللبي وعن معاوية بنن
()2

عامر  ،ورويت عن سليامن بن خالد ع كياب النكناح وغنل هنذ املنوارة .ومنورة
()3

()4

االسيشهاة هو اجلملة الخلة منها.
وال إشكا ع سندها.

( )1من ال حيرض الفقيه .95-94 :3
( )2وسائل الشيعة  ،257 :27باب احلكم بالقرعة ع القضايا املشكلة ،ح .1
( )3وسائل الشيعة  ،261 :27باب احلكم بالقرعة ع القضايا املشكلة ،ح .14
( )4وسائل الشيعة  ،171 :21باب أن الرشكاء ع اجلارية إذا وقعوا عليها ع طهر وا،د ،ح .3
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وأ ّما ةالليها فهي ال تد ّإال عىل ما ذكرننا منن ّ
أن القرعنة إنّنام تكنون ع منوارة
االخيالف عند مجاعة ،غاية المر طبقت ع قضاء أمنل املنؤمنني  ،فهنذ الرواينة
ليست من الروايات العامة.
والبد من اليذكل ّ
تطرق إليها ع اجلواهر ع
بأن هذ املسألة معنونة ع الفقه ،فقد ّ
كيايب النكاح والقضاء ،واخيلفوا ع املراة من النصيب هل هو نصنيبهم منن الولند أو
اجلارية؟ وبام أنّه ليس مرتبط ًا بام نان فيه فال نيعرض له.
وال خيف ّ
أن اجلملة الوىل قد ورةت ع روايات عديندة ،ونقلهنا العامنة أيضن ًا،
وللشافعي باب ع اجلزء السابع من كياب الم حتت عنوان (اخيالف عيل وعبداا بن
مسعوة)  ،والىاهر من هذا الباب أنّه بصدة ذكر خالفة أمل املؤمنني مع عبنداا
()1

بن مسعوة ،إال أنّه ليس المر كذلك ،بل املراة منه هنو تضنعيف أهنل النرأي النذين
منهم أبو ،نيفة ،يث ّإّنم كانوا ينسبون فقههم إىل عنيل  وعبنداا بنن مسنعوة،
ويريد الشافعي ع هذا الباب إثبات ّ
أن فقههم ليس من عيل  وال من عبنداا بنن
مسعوة ،ويذكر ع هذا الباب الروايات الوارةة عنهام اليي م يعمل أ ااب الرأي هبا،
ومنها هذ الرواية ،أي رواية عا م بن محيد ،يث إّنم يقولون ّ
بأن الولند للجمينع،
وإنّام ال نقو نان بذلك من جهة عدم متامية الرواية من ،يث السند.
وكياب الم موضوع ليضعيف فقه أهل الرأي والطااوي الذي من احلنفية ،وله
وبنني
كيب منها معاين اآلثار ،وقد تعرض هلذ املسألة ع اجلزء الرابع من معاين اآلثار ّ
أن الوجه ع عدم العمل هبذ الرواية هو ّ
ّ
أن هذا العمل منن عنيل  كنان ع ندر

( )1كياب الم .172 :7
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اجإسالم ،والقو بالقرعة كان ع در اجإسالم ،إال أنّه نسخ ،والدليل عليه منا روي
عن عيل ّ 
أن الولد للجميع.
وهذ الرواية اليي اسيشهد هبا غل ثابية من طريقنا.
وضمنيه نصيبهم فقد أوضاه نا،ب اجلنواهر بن ّ
أن احلكنم
وأ ّما قوله ّ  :
بالضامن من جهة ّ
أن اجلارية بام أّنا مشرتكة والنامء ننامء للجارينة ،فالبندّ منن اعطناء
نصيب الولد الذي هو نامء اجلارية لآلخرين.
وأ ّما قوله  ليس من قوم تقارعوا وفوضنوا أمنرهم إىل اا إال خنرج سنهم
املا  فسيأ ي الباث فيه إن شاء اا من أنّه هل خيرج سهم املا ع القرعة أو ال؟
وهناك رواية أخرس لعباس بن هال شبيهة هبذ الرواية إال أنّنه ذكنر فيهنا( :إال
خرج السهم ال وب) .
()1

فىهر مما ذكرنا أنّه ليس للرواية إطالق بايث يمكن اليمسك هبا للقرعة ع مجيع
وترغب عىل الصلح ع املنازعات ،إال ّ
ّ
أن الصلح عنىل
املوارة ،بل هذ الرواية حترص
ناو القرعة أعد .
الرواية الرابعة :عن احلسني بن سعيد عن محاة بن عيس عن سيابة وإبراهيم بنن
عمر عن أيب عبداا  ع رجل قا  :أو مملوك أملكه فهو ،ر ،فوريف ثالثة ،قا :
يقرع بينهم فمن أ ابيه القرعة أعي  ،قا  :والقرعة سنّة. 
()2

( )1وسائل الشيعة .313 :26
( )2هتذيب ال،كام  ،239 :6وسائل الشيعة  ،257 :27وفيه :عن سيابة وإبراهيم بن عمر مجيعن ًا،
عن أيب عبد اا .
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ومورة اجإسيدال هو اجلملنة الخنلة :والقرعنة سننّة ،وأ ّمنا أ نل الرواينة
فباسب ظاهرها غل معمو هبا؛ لنّه من املس ّلامت عنندنا أنّنه ال عين إال ع ملنك،
وإنشاء احلرية قبل امللك غل مفيد ،ولذا محل فقهاؤنا هذ الرواية عىل نورة الننذر،
وقد ذكر ع اجلواهر ع كياب العي كالم الفقهاء.
وأ ّما قوله  :والقرعة سنّة يمكن القو بأنّه ال إطالق فيها ،بل اجإمنام 
بصدة بيان ّ
أن القرعة من المور اليي كان ميش النبي  عليهنا ،ولنيس املنراة منن
السنة ما تكون ع قبا الكياب ،فإنّا ذكرنا ّ
أن للقرعة أ ل قرآين.
وأ ّما موارة اسيعامهلا ،فهو من المور غل املذكورة ،وليس اجإمام  بصدة بيان
ّ
أن القرعة ع مجيع املوارة ،ي ييمسك بإطالقها.
الرواية اخلامسة :عيل بن احلسن عن أيوب بن نوح عنن نفوان بنن حيين عنن
عبداا بن مسكان قا ُ :سئل أبو عبد اا  وأنا عند عنن مولنوة لنيس بنذكر وال
أنث وليس له إال ةبر ،فكيف يوريف؟ قا  :جيلس اجإمنام وجيلنس عنند أنناس منن
وأي
أي منلايف يورثوننه ،ثنم قنا ّ  :
املسلمني ،فيدعون اا وجييل السهام عليه عىل ّ
قضية أعد منن قضنية جينا عليهنا بالسنهام يقنو اا تعناىل ﴿ َفسناهم َفك َ ي
نن
َنان م َ
َ َ َ
ني﴾ .
ا ُْملدْ َ ،يض َ
()1

وينبغي اليذكل ّ
وأي قضية أعند منن
أن هناك عدة روايات مشيملة عىل مجلةّ  :
إن اا تبننارك وتعنناىل يقننو َ ﴿ :فسنناهم َفك َ ي
قضننية جيننا عليهننا بالسننهام ّ
ننن
َننان م َ
َ َ َ
ني﴾ ،إال ّ
أن عمدهتا هذ الرواية ،وعليه ينبغي مال،ىة هنذ الرواينة سنند ًا
ا ُْملدْ َ ،يض َ
وةاللة.
( )1سورة الصافات ،اآلية .141
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ورواة هذ الرواينة كلهنم ثقنات والسنند إىل عنيل بنن احلسنن الفضنا يمكنن
تصاياه بطري  ،ولكن هذ الرواية نقلت بسندين عن فوان بنن حيين وينذكراا
ا،ب الوسنائل وينيهني السنند إىل نفوان ،إال ّ
أن نفوان ينروي عنن إسنااق
العرزمي أو إسااق الفرازي أو إسااق املراةي ن عىل اخنيالف النسنخ ن فنيمكن أن
يقا إ ّن إسااق سواء كان العرزمي أم الفنرازي أم املنراةي فهنو جمهنو وال يمكنن
احلكم بوثاقيه ،ومن املمكن أن تكون الرواية مرسلة باذف الواسنطة؛ إذ النراوي ع
كلييهام فوان ،وقد ذكر النجايش ّ
أن روايات عبداا بن مسكان عن أيب عبداا 
ع غاية القلة ،وكنان ال يندخل عنىل أيب عبند اا  اسنيايا ًء ،وكنان ينروي عنن
أ ااب أيب عبداا  ،وذكر شبيه ذلك الكيش.
إال ّ
أن ا،ب املسيدرك قد نقض عىل النجنايش برواينات ،وهنل هنذا الننقض
ايح أو ليس بصايح؟
يمكن القو بأنّه حمل تأمل من جهة ّ
أن النجايش كان مطلع ًا عىل هنذ الرواينات
فلو كان المر كام ذكر النجايش من أنّه قليل الرواية عن أيب عبنداا  لكنان هنذا
قرينة عامة عىل إرسا الروايات اليي يروهيا عن أيب عبداا .
أي ناو كان فمن املايمل قوي ًا أن تكون الرواية مرسلة باذف الواسطة.
وعىل ّ
وهبذا املفاة مرسلة ثعلبة بن ميمون ،وللصدوق أيضن ًا مراسنيل ذكنر فيهنا هنذ
اجلملة.
وأي قضية أعد من قضية جيا عليها بالسنهامّ 
أن القضنية
ومعن قوله ّ  :
اليي تسيعمل فيها القرعة هي أعد القضايا ،وهذا إنّام ذكر ةفعن ًا السنيغراب العامنة
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،يث إّنم اسنيغربوا منن أن تكنون القرعنة إ،ندس املنوازين ع املرافعنات وفصنل
اخلصومة ،كام ذهب إليه أهل الرأي من العامة.
واجإمام  بصدة بيان ّ
أن القضية اليي يقرع فيها أعد من غلها؛ إذ ال حييمل
فيها ميل إىل طرف من أطراف القضية كام ربنام حييمنل ولنو ضنعيف ًا ع سنائر المنور
كالب ّينةّ ،
فإن ع الب ّينة واليمني وأشباههام إراةة الفنراة تكنون ةخيلنة ،ومنا ال يكنون
ةخي ً
ال فيه إراةة الفراة هو القرعنة ،وتسناوي املي ا نمني ملانوظ بنانو أشند ع
القرعة ،وليس اجإمام  بصدة بيان ّ
أن القرعة ع كل مورة ،ي ييمسك بإطالقهنا
وعدّ ها من الروايات العامة.
فىهر من هذ الروايات اخلمس أنّه ال يمكن اسيفاةة أزيد مما بن علينه العقنالء
منها ،فال تكون القرعة منافية لأل و العملية ،ي يشكل ّ
بأن مع وجنوة القرعنة ع
مجيع املوارة ال تصل النوبة إىل ال و العملية.
البحث الرابع :يف الروايات اليت توهم جريان القرعة على خالف القواعد
قد يقا ّ :
إن عدة من الروايات أجريت القرعة فيها عىل خالف القواعند ،فالبند
وأّنا هل تكون خالفة للقواعد أو ال؟
من مال،ىة هذ الروايات ّ
األوىل :روس الشيخ ن كام ع الوسائل ن عن حممد بن أمحد بن حيي عن حممد بنن
()1

عيس ن وهو حممد بن عيس بن عبيد اليقطيني ،وهنو ثقنة منن وجهنة نىرننا ن عنن
الرجل ن واملراة إ ّما اجإمام اجلواة  وإ ّما اجإمام اهلاةي  ن أنّه ُسنئل عنن رجنل

( )1وسائل الشيعة  ،169 :24باب حتريم حلم البهيمة اليي ينكاها اآلةمي ولبنها ،ح .1
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نىر إىل راع نزا عىل شاة ،قنا  :إن عرفهنا ذباهنا وأ،رقهنا ،وإن م يعرفهنا قسنمها
نصفني أبد ًا ،ي يقع السهم هبا ،فيذبح وحترق ،وقد نجت سائرها.
وهبذا املضمون نقل ا،ب الوسائل عن احلسن بنن عنيل بنن شنعبة ع حتنف
()1

العقو عن أيب احلسن الثالث ع جواب مسائل حيي بن أكثم الذي كان قايض القضاة
أن نسبة الكياب إىل احلسن بن عيل بن شعبة غل ثابية ،وال يعلم ّ
ع ذلك العرص ،إال ّ
أن
هذا الش

أي ةرجنة منن الوثاقنة
أي طبقة هنو ،وع ّ
أي قرن كان يعيش ،ومن ّ
ع ّ

والفضل؛ إذ م يرتجم ع كيب الرجا  ،نعم يىهر من نفس الكياب ّ
أن الرجل كنان ذا
فهم ،وقد مجع روايات ال بأس هبا ع اجلملة.
بأّننا
فالعمدة ع املقام هو ما روا الشيخ ،فربام يقا ن كام قا مجاعة من الكابر ن ّ
خالفة للقواعد؛ ،يث إنّه ال ّ
شك ع ،رمة الغنم املوطوء ،ومقيضن العلم اجإمجال ع
أطراف الشبهة املاصورة ن كام هو كذلك ع املقام ن هو االجيناب عن الكل ا،يياطن ًا،
وجريان القرعة ع مورة تقييض قاعدة االشيغا اجإجينناب عنن الكنل عنىل خنالف
القاعدة ،وقد أشار إىل ذلك ا،ب اجلواهر.
ّ
وأن المر فيها عىل القاعدة.
وقد أجاب ا،ب الرسائل عن ذلك بجوابني
()2

اجلواب الو هو ما لفىه( :واليعبل بنجناة سنائرها لعلنه إشنارة إىل ّ
أن هنذا
نرب ع الرواينة
املورة أيض ًا من قبيل تزا،م ،قوق الشياة ع بقاء ،ياهتا) ،وبام أنّه قد ُع ّ
توهم ّ
أن الغنم وأشباهه له  ّ ،احلياة ،فيزا،م ،قوقهم ع احلياة
وقد نجت سائرهاّ 
تقييض ذلك.

( )1وسائل الشيعة  ،170 :24باب حتريم حلم البهيمة اليي ينكاها اآلةمي ولبنها ،ح.4
( )2الرسائل للسيد اخلميني .348 :1
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أن المر ليس كذلك ،فإنّه ال يسيفاة من الروايات والفياوس ّ
إال ّ
أن للايوان ّ ،
احلياة.
نعم ع آخر كياب النكاح ،يث ييعرض القوم لباث النفقات قد تعرضوا كام ع
اجلواهر لنفقة احليوان اململوك ،وظاهر بعض الكلامت ،رمة إيذائها ووجوب اجإنفاق
عليها ،وهذا املقدار هو الذي يمكن أن يقا بثبوته من ،قوق احليوان ،وأ ّما  ،احلياة
فهو غل ثابت.
ونان نرس أنّه مع ّ
بأي
أن ذباه مقدمة للارق م يأمر اجإمام  بإزهاق رو،ه ّ
ناو كان أو ،رقه رأس ًا ،وبام ّ
أن الذبح أسهل الطرق جإزهاق روح احليوان وأقل أذينة
له فلذا أمر اجإمام بالذبح أوالً ثم ،رقه.
اجلواب الثاين هو ما لفىه( :وربام حييمل أن يكون مورة من قبيل تزا،م ،قوق
أرباب الغنمّ ،
فإن قطيع الغنام يكون من أرباب ميفرقة غالب ًا فييزا،م ،قوقهم).
ويمكن اجلواب عنه ّ
بأن العلم اجإمجال إنّنام يكنون منؤثر ًا فنيام إذا ،صنل العلنم
اجإمجال لش

وا،د بأن علم إ ّما هذا نجنس أو ذاك ،أو هنذا ،نرام أو ذاك ،وأ ّمنا

العلم اجإمجال بأنّه إ ّما هو جمنب أو غل  ،فال يكون مؤثر ًا ،بنل هنذا لنيس منن العلنم
اجإمجال بيشء.
أي منهم.
واملقام من قبيل الثاين ،فالقاعدة تقييض عدم وجوب الذبح عىل ّ
والذي يمكن أن يقا ع اجلواب هوّ :
أن ذبح الغنم و،رقه وةفنه مما ينطب عليه
عنوان اجإرساف ع نفسه ،ويكون حمرم ًا باسب بناء العقنالء والشننرع ،وعلينه ففني
املقام علامن إمجاليان:
أ،داا :وجوب ذبح أ،د الغنام و،رقه وةفنه.
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وثانيهام، :رمة ذبح سائر الغنام و،رقها.
فال يمكن املوافقة القطعية للعلمني اجإمجاليني.
وأ ّما موافقيهام اال،ياملية بأن يأخذ أ،د الغنام عشنوائي ًا ويذبانه وحيرقنه فغنل
عقالئي ن والعلم االمجال تنجيز وسائر خصو ياته باسب مسلكنا عقالئني ،ال أن
يكون عقلي ًا ن ّ
لن ا،يام أن يكون هذا هنو املوطنوء موهنوم عنند العقنالء؛ فإنّنه إذا
فرضنا أن يكون القطيع مائة شاة ،فا،يام أن يكون ما أخذنا عشنوائي ًا هنو املوطنوء
وا،د ع املائة ،وأن ال يكون هو بل غل  :تسعة وتسعني ع املائة ،والعقالء ال حيكمون
اليال ،فييوسل بالقرعنة ،وهنذا احلكنم ال
بموافقة اال،يام املوهوم ،فبام أنّه يقع ع
ّ
خيي ّ هبذا املورة فقط ،بل ع مجيع املوارة املشاهبة هلذا املورة ،ففي كنل منورة يكنون
إتالف اجلميع إرساف ًا ييوسل بالقرعة من جهة ّ
أن اخييار أ،دها عشوائي ًا غل عقالئي،
واملفروض أنّه جيب ذبح أ،دها و،رقه بموجب العلم اجإمجال ،ولذا نرس ّ
أن حيي بن
أكثم الذي هو قايض القضاة يقبل احلكم ،وال يمكنن القنو بنإتالف مجينع الغننام
لجل العلم اجإمجال بوجوب ذبح أ،دها و،رقه بنا ًء عىل متامية رواية حتف العقو .
ربام يقا  :إ ّن االرساف واليضييع إنّام يكون حمرم ًا فيام إذا كان بال موجنب ،وأ ّمنا
إذا كان له موجب وإن كان هو العلم اجإمجال كام ع املقام ،فمثل هذا االرساف ال يعدّ
حمرم ًا وال ينطب عليه عنوان اليضييع.
وجياب عن ذلك ّ
بأن ا،يام وا،د ع املائة ال يوجب عدم دق االرساف.
وهنا جواب آخر وهوّ :
أن الواط ضامن لقيمنة احلينوان فنيام إذا ذبنح احلينوان
وأ،رق وةفن ،ال جمرة القيمة سواء ذبح احليوان و،رق أم م ينذبح ،وبعبنارة أخنرس
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جمرة العمل ال يوجب الضامن بأن يأخذ ا،ب الغنام قيمة احليوان منن ةون ذبنح
و،رق.
فأ ّما العمل امليعقب بالذبح واحلرق فموجب للضنامن ،أو ّ
أن النذبح واحلنرق إذا
حتققا يكون الواط ضامن ًا ،وضامنه حمدوة باد العمل الذي أت بنه وهنو وطء أ،ند
الغنام ،فالبد من تعيني ّ
أي وا،دة هي ،ي حيكم بضامنه لقيميها،
أن الشاة املوطوءة ّ
فييعني بالقرعة ويرتتنب علينه مجينع اآلثنار منن
ولوال ذلك ال يمكن احلكم بضامنه،
ّ
الضامن والذبح واحلرق.
إن قلت :إ ّن الواط ضامن للجميع؛ ّ
لن عمله هذا قند أوجنب العلنم اجإمجنال
بوجوة موطوء ع هذا القطيع ،فبام أنّه أفسد علينا مجيع هذ الغنام يكون ضامن ًا.
بأن املقدار النذي ة ّ علينه الندليل هنو ّ
ويمكن اجلواب عنه ّ
أن النواط ل،ند
الغنام ضامن لذلك الغنم ،وأ ّما العلم اجإمجال الذي أوجب االجيناب عن اجلميع أو
ذبح اجلميع ن عىل فرض القو به ن إنّام هو ناش من جهله ،ال من نا،ية الواط .
مفصنلة ومشنيملة لقصنة شناب كنان
الثانية :وهي املنقولة ع الوسائل  ،وهني ّ
()1

يبكي ،وذكر لإلمام أمل املؤمنني  قصة والد وأنّه سافر مع مجاعنة ومعنه أمنوا
كثلة ،ثم رجعوا وقالوا بأنّه مات وم يكن لنه منا  ،وهني رواينة أيب بصنل ،ومنورة
االسيشهاة ع هذ الرواية هو( :ثم إ ّن الفي والقوم اخيلفوا ع ما أيب الفي كم كان،
فأخذ عيل  خامته ومجيع خواتيم من عنند  ،قنا  :أجيلنوا هنذ السنهام ،فنأ ّيكم
عز ّ
وجل ،وهو ال خييب.)
أخرج خامتي فهو اةق ع ةعوا ؛ لنّه سهم اا ّ

( )1وسائل الشيعة  ،279 :27باب أنه يسياب للقايض تفري أهل الدعوس واملنكرين ،ح.1
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ومثلها الرواية املذكورة بعدها ع الوسائل ،وهني بنام ّ
أن رواهينا جمهنو فلنذا ال
نيعرض هلا.
أن القرعة هنا خالفة للقواعد ،يث ّ
والكالم ع ّ
إن الفي يدعي عليهم بأزيند ممنا
أقروا عىل أنفسهم فيكونون هم املدع عليهم.
وع املسألة نىرييان ،والفقهاء وإن م يعنونوا نفس هذ املسألة ،إال ّأّنم عنونوا ما
يكون شبيه ًا باملقام ،كنام ع الرشنائع واجلنواهر  ،وهنو أنّنه لنو اخيلنف ع الزيناةة
()2

()1

والنقيصة بني املالك والغا ب ،فذكر ع الشنرائع( :إذا تلف املغصنوب واخيلفنا ع
القيمة ،فالقو قو املالك مع يمينه ،وهو قو الكثر ،وقينل القنو قنو الغا نب
وهو أشبه).
وع املقام القو إ ّما قو الفي مع البينة بناء عىل ما ورة ع اياة أيب والة ن كام
ع اجلواهر ن نليزم ّ
بأن القو قو الفي مع البينة ،وإ ّما قو املنكر؛ لنّه مدع علينه،
فال تصل النوبة إىل القرعة ،واحلكم بالقرعة هنا خالف للقواعد.
وقد ذكر العالمة املجليس ع املرآة ّ
أن املشنهور عنىل خالفهنا ،وهنذ قضنية ع
()3

واقعة ،قا ( :ولعله ،كم ع واقعة ال ييعدا ).
وبام أنّا نقو باجية اخلرب املوثوق به ال ،جية خرب الثقة ،وإعنراض املشنهور ال
أن إعراضهم من ّبه ومرشند إىل ّ
يوجب سقوط اخلرب عن احلجية ،إال ّ
أن ع اخلنرب يشء،

( )1رشائع اجإسالم .775 :4
( )2جواهر الكالم .223 :37
( )3مرآة العقو ع رشح أخبار آ الرسو .206 :24
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فالبدّ من اليأمل ع مينها وسندها زائد ًا عىل الدقة الولية ،فعلينا مراجعة الرواية منر ًة
ثانية ومال،ىيها فنقو :
ّ
إن الذي ذكرنا عن الرشائع واجلواهر قابل لليأويل ،فإنّنا قند ذكرننا ع مبانث
القضاء ّ
أن االخيالف بني املدعي واملنكر إذا كان ع امليبناينني بنأن يندعي أ،نداا ّإين
أعطييك بعل ًا ،واآلخر يقو أعطييني غن ًام ،فهنا يقرع بينهام ،خالفن ًا للنراقني وغنل
،يث أرجع اخلالف إىل االخيالف ع القيمة ،فإن كان اخنيالف الفين منع القنوم ع
أن المر كذلك عاةةّ ،
اجلنس ن كام ّ
فإن اليجار سنابق ًا كنانوا حيملنون معهنم الميعنة
الرخيصة عندهم والغالية ع البالة الخر ،فيبيعوّنا هناك ويشرتون الميعة الرخيصة
عندهم الغالية ع بالةهم ن بأن كان يدعي ّ
أن معه كذا مقدار من احلرير منث ً
ال والقنوم
كانوا يقولون ّ
بأن معه كذا مقدار من القامش اآلخر ،واالخيالف ع الكمية منن جهنة
ّ
أن االخيالف ع الكمية مرآة للنوعية ع هذ املوارة.
ّ
بأن املورة من موارة القل والكثر ،وهنا مدعي ومنكر،
وعليه فال يرة اجإشكا
فالبدّ من اجإليزام بأ،د القولني السابقني.
إال ّ
أن ع املقام ،يثييني أخريني ربام ال حيصل االطمئنان بالرواية من جهيهام.
احليثية األوىل :أ ّن نوع القرعة ع الرواينة غنل نايح؛ إذ أسناس القرعنة عنىل
تساوي اال،يامالت مع أفراة املينازعني ،فإن كان قو ّ
كل مننهم مسناوي ًا منن ،ينث
القوة مع القو اآلخر ،فهنا يقرع بينهم عىل هذا النانو بنأن جيعنل خنامتني :أ،نداا
ال وهو سهم املا  ،واآلخر سهم املبطل ،واحلا ّ
خامته مث ً
أن النوارة ع هنذ الرواينة
عيل  خامته ومجيع خواتيم من عند .
هو :فأخذ ٌ
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فإن كان ّ
لكل من املدعي واملنكر  ،اجإخنراج منرة وا،ندة ،فنيمكن أن يكنون
امل َرج غل خامته  فيبق اليال بااله.
وإن كان ّ
لكل من املدعي واملنكر  ،اجإخنراج منرة وا،ندة ،كنام إذا فرضننا ّ
أن
املنكرين تسعة واملدعي وا،د ًا فيمكن أن يكون للمدعي  ،اجإخنراج منرة وا،ندة،
ّ
ولكل وا،د من اليسعة  ،اجإخراج مرة وا،دة ،فنييجة ذلك ّ
أن القرعة قرعنة غنل
عاةلة؛ لنّه بلاناظ اال،نيامالت يكنون ،صنو خامتنه  ع أيندهيم تسنعة منن
اال،يامالت ،بينام ع ا،يام وا،د من العرشة يكون ع يد الفي .
ويمكن تأويل هذ احليثية بأنّه يمكن فرض تساوي السهام بأن إذا فرضنا ّ
أن عدة
اخلواتيم عرشة ،خيرج مخسة منها للمدعي ومخسة للمنكرين ،فمن كنان خناتم اجإمنام
 مع خواتيمه فهو املا  ،ةون اآلخر.
وربام يقا بأنّه ال ةاعي جلعل اخلواتيم عشنرة ،ويمكن االقرتاع بينهم ب امتني ال
مجيع خواتيم من عند .
أن ّ
ظاهر ع ّ
لكل منهم  ،اجإخراج.
مضاف ًا إىل أن أ ّيكم أخرج خامتي إىل آخر
ٌ
احليثية الثانيةّ :
أن اجإمام  كان بإمكانه ن كام أخذ اجإقرار عنهم بقيل أيب الفين
يقر ّ
يقر به ّ
كنل مننهم بنه،
كل منهم ن أن يطلب منهم كيابة مقدار املا الذي ّ
بكيابة ما ّ
ولقروا بمثل ما أقروا به ع القيل ،وانكشف احلا .
فمن هذ احليثية تكون الرواية مسيغربة وأنّه ملاذا م ييبع اجإمام  الطريقة اليي
متكن من خالهلا إثبات قيلهم إ ّيا باجإقرار مما يوجب إقرارهم بالنسبة إىل املا  ،منع ّ
أن
الفي مهيم بأمر أبيه وأمر أمواله من الو  ،وجمرة ّ
أن ةعوس املا الكثل إنّام تكون بعد
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إقرارهم عىل القيل ال توجب أن يغفل عنه القايض امليوجه واملليفنت وأن ال يال،نظ
هذ اجلهة من الو .
وهاتان احليثييان توجبان الرجوع إىل سندها ّ
وأن الرواية هل هني ناةرة أو ال؟
وهنا مب ّعد ،وهو ّ
أن املفيد نقل هذ الرواية ع اجإرشاة مع خصو يات وةقائ أكثر،
()1

إال أنّه ع تلك الرواية ورة ّ
أن املا كان مدفون ًا وأخرجو  ،وليس فيها منازعنة الفين
مع القوم ع القلة والكثرة ،بل فيها( :فأمر من مىض منهم مع بعضهم إىل موضع املنا
الذي ةفنو  ،فاسي رجه منه وسلمه إىل الغالم) إىل آخر .
أن املفيد يذكرها بام ّ
ورواييه وإن كانت مرسلة ،إال ّ
أن نقلنة اآلثنار رووهنا ،فقند
عقد فص ً
ال حتت عنوان( :وكان من قضايا  بعد بيعة العامة له ومضني عثامن بنن
عفان عىل ما روا أهل النقل من محلة اآلثار) ثم قا املفيد  بعند ذلنك ( :فهنذا
()2

()3

طرف من ذكر قضايا  وأ،كامه الغريبة اليي م يقض هبا أ،د قبله وال عرفها من
العامة واخلا ة أ،د إال عنه ،واتفقت عرتته عىل العمل هبا).
فالشيخ املفيد يدعي ّ
أن هذ الرواية والروايات الخر اليني ذكرهنا رواهنا أهنل
النقل ومحلة اآلثار ومما اتفقت عرتته عىل العمل هبا .فالرواية وإن كانت مرسلة ،إال ّ
أن
املرسالت خيلفة من ،يث االعيبار.
مضاف ًا إىل ّ
أن هذ الرواية منقولة ع اجلعفرينات وقنرب اجإسنناة ،ولنيس فنيهام
االخيالف ع املا  ،وعدم ذكر االخيالف ع هذ الروايات من ّبه إىل أنّه يمكن أن تكون
( )1اجإرشاة .217 :1
( )2اجإرشاة .212 :1
( )3اجإرشاة .223 :1

القواعد الفقهية 431 ................................................
الرواية غل اةرة هبذا الناو ،و،ينام نراجع السند نرس أ ّنه ن بنا ًء عنىل نقنل الكناع

()1

واليهذيب ن مشيمل عىل عيل بن أيب محزة البطائني ،وهو ضعيف عنىل املشنهور .وع
()2

الفقيه روس الرواية إال ّ
أن الرواية عن أيب جعفر .
()3

بأن هذ الرواية من املراسنيل ،إال ّ
ّ
أن الصندوق ذكنر سنند إىل مجينع
وربام يقا
ّ
بأن هذ منن
القضايا امليفرقة لمل املؤمنني  ع املشي ة  ،والسند ايح .فيقا
()4

قضايا أمل املؤمنني  وللصدوق سند ايح إىل قضايا .
ولكن ما ذكر ع املشي ة ال يشمل هذ الرواية ،وهذا يىهر من مراجعة الفقينه،
ّ
فإن القضايا املنقولة امليفرقة ع قبا القضايا املنقولة املجيمعة ،والصدوق نقل عدة من
قضايا أمل املؤمنني  جميمعة ع كياب القضاء (بناب احلينل ع ال،كنام) ،وهنذ
الرواية اليي ذكرت منقولة هناك.

( )1الكاع .371 :7
( )2هتذيب ال،كام .316 :6
( )3من ال حيرض الفقيه .24 :3
( )4قا ع املشي ة( :وما كان فيه ميفرق ًا من قضايا أمل املؤمنني  فقد روييه عن أيب ،وحممد بنن
احلسن ريض اا عنهام عن سعد بن عبد اا ،عن إبراهيم بن هاشم ،عن عبد الرمحن بن أيب نجنران،
عن عا م بن محيد ،عن حممد بن قيس ،عن أيب جعفنر  ،)وقند أشنار إىل نفنس هنذا السنند ع
موضع آخر ،قا ( :ما كان فيه عن حممد بن قيس فقد روييه عن أيب  عن سعد بنن عبند اا ،عنن
إبراهيم بن هاشم ،عن عبد الرمحن بن أيب نجران ،عن عا م بن محيد ،عن حممد بن قنيس) .منن ال
حيرض الفقيه .527 :4 ،486 :4
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ونقل عدة من قضايا أمل املؤمنني  ميفرقة وع ضمن البواب الفقهية ،ومنا
له سند ايح هو الروايات الوارةة ع قضايا أمل املؤمنني  ميفرقنة ،وال يشنمل
هذ الرواية.
مضاف ًا إىل ما ذكرنا سابق ًا ّ
أن مشي ة الفقيه مرتبة عىل ترتيب الروايات املنقولة ع
الفقيه ،والرتتيب يقيضني أن يكون السنند الصنايح مرتبطن ًا بالقضنايا امليفرقنة ،ال
القضايا املجيمعة.
والنييجة :أنّه ال وثوق لنا هبذ الرواية من ،ينث السنند ،كنام أنّنه ال وثنوق لننا
ّ
بنأن الرواينة
بالنسبة إىل ذيلها املشيمل عىل اخيالف الفي مع القوم ،فال يمكن القو
عىل خالف القواعد ،مضاف ًا إىل أنّه يمكن توجيه الرواية بام يكون موافق ًا للقاعدة وهو
ن كام قلنا ن أن يكون اخيالفهم ع اجلنس ،وإذا كان كذلك فاملصل إىل القرعنة موافن
للقاعدة ،وقد نبهنا عىل ذلك ع مباث القضاء.
الثالثة :ما نقله ع الوسائل  :وبإسناة عن محاة بنن عيسن  ،عمنن أخنرب  ،عنن
()1

،ريز ،عن أيب جعفر  قا  :أو من سوهم عليه مريم بنت عمران ،وهو قو اا
عز وجلَ ﴿ :و َما ُكن َْت َلدَ ْهيي ْم إي ْذ ُي ْل ُق َ
ون َأ ْق َال َم ُه ْم َأ ه ُهي ْم َي ْك ُف ُل َم ْر َي َم﴾ والسهام سية ،ثنم
()2

اسيهموا ع يونس ملا ركب مع القوم فوقفت السفينة ع اللجة ،فاسنيهموا فوقنع عنىل
يونس ثاليف مرات ،قا  :فمضن يونس إىل در السفينة ،فإذا احلوت فاتح فا فرم
نفسه ،ثم كان عند عبد املطلب تسنعة بننني ،فننذر ع العنارش إن رزقنه اا غالمن ًا أن
يذباه ،فلام ولد عبد اا م يكن يقدر أن يذباه ورسو اا  ع لبه ،فجاء بعرش
( )1وسائل الشيعة .260 :27
( )2سورة آ عمران ،اآلية .44
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من اجإبل فساهم عليها وعىل عبد اا ،ف رجت السهام عىل عبد اا ،فزاة عرش ًا ،فلنم
تز السهام خترج عىل عبد اا ويزيد عرش ًا ،فلام أن خرجت مائة خرجت السهام عنىل
اجإبل ،فقا عبد املطلب :ما أنصفت ريب ،فأعاة السنهام ثالثن ًا ف رجنت عنىل اجإبنل
فقا  :اآلن علمت ّ
أن ريب قد ريض ،فنارها.
أن هذا السند غلنط؛ ّ
والىاهر ّ
لن محناة ينروي بنال واسنطة عنن ،رينز غالبن ًا،
أن الصايح هو محاة عن ،ريز عمن أخرب  ،كام ع اخلصا ّ ،
والىاهر ّ
فإن ،ريز هنو
()1

الذي قيل فيه أنّه كان قليل اليرشف ب دمة الصاةق  ويروي عنه مع الواسطة.
والرواية يمكن أن يقا  :إّنا تد ّ عىل خالف القواعد؛ إذ أثبيت القرعة ع منورة
النذرّ ،
فإن النذر ال ينعقد فيام إذا كان ميعلقه مرجوً ،ا ،وعىل فرض إنعقاة فال يكنون
جواز العد ثم القرعة بينهام مرشوع ًا.
وع اجلواب يقا :
أوالً :أ ّن الرواية مرسلة وال اعيامة عليها.
وثاني ًا :سوق الرواية ليس لبيان احلكم فع ً
ال ،بل لبيان اجإميداة اليارخيي للقرعنة،
أي ّ
أن القرعة من المور اليي كانت قبل اجإسالم بزمان طويل ،فإنّه يىهر منن بعنض
أن الئمة  قد كانوا بصدة بيان ّ
الروايات ّ
أن ال،كنام اجإسنالمية بعضنها ممنا لنه
سابقة تأرخيية قبل اجإسالم ،ثم جاء اجإسالم وقند أمضناها بياممهنا أو بصنورة نق ّينة،
واملورة من هذا القبيل ،كام ورةت روايات ع باب اخلمس من ّ
أن اخلمس مما سنّه عبد
املطلب وأمضا اا ع اجإسالم ،فال يمكن بأن يسيشهد هبا عىل ّ
أن القرعنة فيهنا عنىل
خالف املوازين.
( )1اخلصا .156 :
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الرواية الرابعة :ما نقله ع املسيدرك عن أمحد بن حممد بن عيس ع نواةر  :عن
()1

عثامن بن عيس  ،عن بعض أ اابه ،عن أيب عبد اا  ،قا  :إ ّن اا تبارك وتعاىل
أو ،إىل موس  :أن بعض أ اابك ينم عليك فا،ذر  ،فقا  :يا رب ال أعرفه
أخربين به ،ي أعرفه ،فقا  :يا موس عبت عليه النميمة ،وتكلفني أن أكنون ناممن ًا!
فقا  :يا رب ،وكيف ا نع؟ قا اا تعاىل :فرق أ اابك عشنرة عشنرة ،ثنم تقنرع
بينهم ،فإ ّن السهم يقع عىل العرشة اليي هو فيهم ،ثم تفرقهم وتقرع بينهم ،فإ ّن السهم
يقع عليه ،قا  :فلام رأس الرجنل أن السنهام تقنرع ،قنام فقنا  :ينا رسنو اا ،أننا
ا،بك ،ال واا ال أعوة.
وهذ الرواية كام ترس فإنّه ليس تش ي

النامم بالقرعة منن المنور العقالئينة،
ّ

مضاف ًا إىل ّأّنا ن كام ع الرواية السابقة ن لبينان إمينداة القرعنة تارخيين ًا ،مضناف ًا إىل ّ
أن
الكياب الذي نقل عنه كياب نواةر أمحد بن حممد بن عيس  ،وهذا الكيناب وإن كنان
يعيمد علينه بعنض الكنابر إذا نقنل عننه نا،ب الوسنائل ،ال منا ينقلنه نا،ب
املسيدرك ،إال ّ
أن هذا الكياب عىل ما نقل كان عبارة عن أوراق ميفرقة من فقه الرضا،
والسند ال ينيهي إىل ش

معني ،وع غالب املوارة ،نذف رجنا السنند ،وبنام ّ
أن
ّ

،ديث الرفع كان من هذا الكياب فقد ااه بعض الكابر.
إال أنّه ليس المر كذلك ،وال يمكن اعيبار هذا الكياب بايث يكون من مصاةر
الفقه اجإسالمي ويكون ،جة .هذا كله مضاف ًا إىل إرسا الرواية فقد نقلها (عن بعض
أ اابه).

( )1مسيدرك الوسائل .375 :17
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أن هذ الرواية أوالً بصدة بيان االميداة اليارخيي للقرعة ،وثاني ًا ّ
فىهر ّ
أن الكياب
املنقو عنه غل معيمد عندنا وعند مجاعة من الفقهاء ،وقند تقندم البانث عنن هنذا
الكياب ع مباث الرباءة عند اليعرض حلديث الرفع ،وثالثن ًا ّأّننا مرسنلة .هنذا كلنه
مضاف ًا إىل ّ
أن مينها فيه ما فيه.
هذا متام الكالم ع الروايات اليي توهم ّ
أن مورةها يكون من املوارة اليي تكنون
القرعة خالفة للقواعد ال ولية أو العقالئية.
البحث اخلامس :النسبة بني أدلة القرعة وأدلة األصول العملية
ّ
إن القرعة ن كام ذكرنا ن عىل قسمني:
تعني واقعي لجل تعيينه ،وهذا كام إذا
تارة تعمل القرعة ع املوارة اليي ليس فيها ّ
كان العمل أو اليشء مرغوب ًا فيه ،وكان تزا،م للرغبنات أو كنان الشننيء أو العمنل
مرغوب ًا عنه.
فيعنني بالقرعنة،
واملوارة الوارةة ع الروايات هي من قبيل إذا أعي ثلث عبيد ،
ّ
وتعيني الزوجة بالقرعة إذا طل إ،دس زوجاته عىل فرض اة هذا الطالق.
ومن الواضح ّ
أن القرعة ع هذ املوارة ال ربط هلا بأةلة ال نو ،ين يال،نظ
النسبةّ ،
فإن ال و العملية وأشباهها من ال و ن كقاعدة الطهارة واحلل ّية وأمثاهلا
معني ،وهذ الةلة بصندة بينان وظيفنة الشناك ع
ن إنّام تكون فيام إذا كان ليشء واقع ّ
معنني ،فنال يكنون يشء منن ال نو
املعني ،وأ ّما إذا م يكن واقع ّ
قبا ذلك الواقع ّ
جاري ًا.
وعليه ال يكون القسم الو من القرعة منافي ًا لةلة ال و وأشباهها.

 ................................................ 436القواعد الفقهية
معني ،والكالم ع هذا القسنم منن القرعنة إن
وأخرس ما يكون ع مورةها واقع ّ
قلنا باخيصا ه باملوارة املذكورة ع الروايات وأنكرنا وجوة عمنوم أو أطنالق يند
عىل القرعة ،فال منافاة هلذا القسم أيض ًا مع ال و العمليةّ ،
فإن بعض الروايات اليي
عدّ ت من العمومات ،مثل موارة الرتغيب عىل الصلح عىل ناو القرعة ال تناع بينهنا
وبني ال و .
وإنّام تكون رواية حممد بن ،كيم منافية لأل و إذا قلنا بياممييها ،وأ ّما إذا ناقشنا
فيها سند ًا ن كام نوقش فيها ،وناقشنا ع الدورات السنابقة ن فنال يكنون ع البنني يشء
بأّننا ال إطنالق هلنا ،بنل الرواينة مرتبطنة
منافي ًا لأل و  ،أو ناقشنا فيها ةالل ًة وقلنا ّ
بصورة اخيالف الرغبات وتزا،م احلقوق ومورة الينازع ،فال تكنون القرعنة منافينة
لأل و أيض ًا.
فإذا قلنا بياممييها سند ًا وةاللة وقلنا إ ّّنا مطلقة تشمل مجيع املوارة ،فيمكن القو
بأّنا منافية لأل و  ،والبدّ وأن نال،ظ النسبة بينهنا وبنني ال نو  ،إال أنّنه يمكنن
ّ
املناقشة ع اجإطالق بام تقدم وبام سنذكر اآلن ،وهوّ :
أن حممد بن ،كيم كنام ع كينب
الرجا من امليكلمني من أ ااب موس بن جعفر  ،وبعض رواياتنه تند ّ عنىل
ذلك ،كرواييه ع القياس اليي تد عىل أنّه من الكنابر وأراة االسنيجازة منن اجإمنام
 بالنسبة إىل القياسّ ،
فإن فقهاءنا كانوا غالب ًا ع الكوفة وخيالطون أهل النرأي منن
العامة ،وع كثل من املسائل كانوا ييذاكرون معهم ،ولذا ع كثل من املوارة اليي كانت
لهل الرأي شبهة وإشكا فيها كانوا يعرضون الشبهة عىل اجإمنام  ،ومنن هنذ
املسائل مسألة القرعة ،ففي الكاع :عيل بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أيب عمل عن حممد
بن ،كيم قا  :قلت ليب احلسن موس  جعلت فداك ف ّقهنا اا ع الدين وأغناننا
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اا بكم عن الناس ،ي ّ
أن اجلامعة منّا ليكون ع املجلس ما يسنأ رجنل نا،به إال
من اا علينا بكم ،فربام ورة علينا اليشء م يأتنا فيه
وحترض املسألة وحيرض جواهبا فيام ّ
عنك وال عن آبائك فيه يشء فنىرنا إىل أ،سن ما حيضنرنا وأوفن الشنياء ملنا جاءننا
عنكم فنأخذ به؟ فقا  :هيهات هيهات ،ع ذلك واا هلك من هلك يا بن ،كنيم،
قا  :ثم قا  :لعن اا أبا ،نيفة كان يقو  :قا عيل وقلت.
قننا حممنند بننن ،كننيم هلشننام بننن احلكننم :واا منا أرةت إال أن يننرخ

لع

القياس .
()1

وهناك رواية أخرس سأله اجإمام  :أكنت جتلس إليه؟ فقا  :ال ولكنن هنذا
كالمه .
()2

فيىهر منها ومن غلها ّ
أن فقهاءنا كانوا معارشين لهل الرأي ،وحممد بن ،كيم
وإن كان من امليكلمني إال ّأّنم كانوا ييذاكرون املسائل الفقهية اليي تكون من املسائل
الكالمية ،وسنيعرض ع مباث تعارض الةلة الرشعية إىل ّ
أن الكيب اليي كيبنت ع
ّ
الفقه اخلالع من الو إنّام كيبها امليكلمون ،ولذا نرس ّ
للعالمنة
أن كياب ّنن احلن ّ
الذي كيبه رة ًا عىل العامة ذا فصو ثالثة ،فصل ع أ و العقائد ،وفصل ع أ نو
الفقه ،وفصل ع الفقه.
فإذا عرفنا أنّه كان معارش ًا هلم ،فنعرف ّ
أن ما يسأله من اجإمام  كان مطرو،ن ًا
بينهم ،إال أنّه نقله عىل ناو اجإمجا بقوله( :سألت أبنا احلسنن  عنن يشء) فنإذا
ال،ظ اجإنسان املايط واجلو الذي كان يعيش فينه واجإشنكا النذي كنان منن قبنل

( )1الكاع .56 :1
( )2الكاع .57 :1
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أن القرعة تصيب وختط ء يفهم اجإنسان ّ
امل الفني ن وهم أ ااب أيب ،نيفة ن من ّ
أن
ما كان مورة ًا للنزاع هو القرعة لفصل اخلصومة والينازع ،ال ع مورة الرتايضّ ،
فإن أبا
،نيفة أيض ًا يقو بالقرعة ع مورة الرتايض ،وعليه يكون قوله ّ  :
كل جمهو ففيه
القرعة من قبيل قوله تعاىلَ ﴿ :و َع َىل كُل َض يامر﴾ يعني ّ
أن الكلية بلااظ النوع ن كنام
()1

ذكر ع املغني ن ال بلااظ الفرة ،وّ 
كل جمهو ففيه القرعنة ع قبنا قنو أيب ،نيفنة
يعم ذلك ،ونىل ذلك قو ابن العريب ع
بمعن عدم اخيصا ها بمورة الرتايض ،بل ّ
كيابه آيات ال،كام ،فبعد ما يذكر أقوا امل الفني للقرعة يقو ( :واحلن ّ عنندي أن
جتري ع ّ
كل مشكل)  ،فقوله هذا ع قبنا منن يقنو باخيصناص القرعنة بمنوارة
()2

خا ة.
والغرض ّ
أن مال،ىة السائل ومال،ىة اجلو الذي كان يعيش فيه و،يثية السؤا
ن فإنّه وإن م تذكر احليثية ع الرواية إال أنّه من الواضح ّ
أن مثل هنذا الشن

يسنأ

أي يشء ن ومال،ىة االعرتاض (القرعة تصيب وختط ء) ،ينث ّ
إن االعنرتاض
عن ّ
هو اعرتاض امل الفني ،حيصل منه اجإطمئننان بعندم إطنالق الرواينة ،واجإمنام 
بأن ّ 
كل ما ،كم اا به فليس بم ط ،أي ّ
أجاب عن االعرتاض ّ
أن القرعة مما ،كنم
اا به ،و،كم اا يكون عىل وفن املصنالح ،وهنو ال يكنون بم طن ء مثنل أ نالة
فإن أ الة الطهارة يمكن أن تكون عىل خالف الواقع ،إال ّ
الطهارةّ ،
أن احلكم بطهارة
اليشء املشكوك فيه ليس فيه خطأ.
ولألكابر ع املقام كلامت يمكن تقسيمها إىل قسمني:
( )1سورة احل  ،اآلية .27
( )2آيات ال،كام .31 :4
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بأن القرعة بام أنّا نعلم ّأّنا ليست ع ّ
القسم األول :القو ّ
كل أمر جمهو وال ريب
ال أو بعض ًا ،ففي ّ
ع ذلك ،فلذا ع مقام تعيني موارة القرعة نيابع الفقهاء ك ً
كنل منورة
عمل الفقهاء فيه بالقرعة نعمل هبا.
وبعبارة أخرس :بام ّ
أن القرعة خصصة بي صيصات كثلة توجب وهنها ،فلذا ال
يمكن االعيامة عليها ،وكان عمل الفقهاء ميم ًام حلجية الرواية ومبين ًا ملراةها ،وهذا منا
ذكر الشيخ ع ضمن كلامته ،وكثل غل الشيخ قالوا به أيض ًا.
وهذا الطري ال يمكن اجإليزام به؛ ّ
لن عمل الفقهاء كلهم أو بعضهم مع ا،يام
وجوة قرائن عندهم وميابعيهم ع تعيني مراة احلديث مما ال يمكنن اجإلينزام بنه ،فإنّنا
وإن كنّا ميأخرين عنهم عرص ًا ،ولكن ربام يكون ع العصنار الخنلة رجنا يكنون
اطالعهم عىل اجلو الفقهي لزمان إلقاء الرواية أكثر وأوسع من امليقدمني ،وال يمكنن
للفقيه أن ييابع اآلخرين فيجري القرعة ع املوارة اليي أجروا القرعة فيها تبع ًا هلم.
القسم الثاين :اجإجابة عن ّ
،ل املعضلة.
ونان نذكر من الجوبة عدة منها:
اجلواب األول :ما ذكر املاق اهلمنداين ع ،اشنييه عنىل الفرائند  ،فقند قنا :
()1

(ال ّىاهر ّ
أن القرعة ال تعنارض شنيئ ًا منن الة ّلنة و ال نو اجلارينة ع ال،كنام و
املوضوعات ،بل الىناهر اخيصناص مورةهنا بالشنبهات املوضنوع ّية اليني م يثبنت
ليش ي

عميل تع ّبدي).
رشعي أو أ ل
،كمها طري
ّ
ّ

( )1الفوائد الرضوية عىل الفرائد املرتضوية .115 :2
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ومل

كالمه محل املجهو عىل ما إذا كان اليشء جمهنوالً منن ،ينث احلكنم

الواقعي ومن ،يث احلكم الىاهري اليعبدي فقا ( :لن القرعة إنّنام هني ّ
لكنل أمنر
مشكل).
ثم ذكر عالميني من عالئم احلقيقة واملجاز ،واا اليباةر وعندم ناة السنلب،
فقا ( :وامليباةر ع كونه مشك ً
ييال املكلف ع تشن ي
ال كونه عىل وجه ّ

،كمنه ع

مقام العمل ،ومع وجوة طري رشعي ن ولو تعبدي ن يرتفع اجإشكا وال يقا علينه
أنّه أمر مشكل).
ويمكن املناقشة فيه:
أوالًّ :
أن الوارة ع الرواية هو (املجهو ) ،ال (املشكل) وال (املشيبه).
وثاني ًا :عىل فرض أنّه كان ع الرواية لفظ (مشكل) ،فلامذا ال تكون القرعة طريق ًا
ال ن ولو أ ً
وأ ً
ال عقالئي ًا ن ،ي جتري ع ةوران المر بني املاذورين ع الشنبهات
املوضوعية وع العلم اجإمجال.
اجلواب الثاين :ما سلكه السيد اخلوئي (أيد اا) وهو مياد منع منا ذهنب إلينه
املاق اهلمداين ع أ ل املطلب ،إال ّ
أن كالمه خييلف عن كالمنه منن ،ينث البينان،
ولكن بدون ذكر كلمة (جمهو ) أو (مشكل) وإن كان يسيىهر منن كالمنه ع مسنيند
العروة مباث اخلمس وروة كلمة (مشكل) ع الروايات ،وبام ّ
أن كالمه الذي نانن
()1

بصدة بيانه ميفرق ع باث فقهه وأ وله ،فلذا نقرب كالمه عنىل وفن منا ع تقرينر
باثه من الفقه وال و .

( )1موسوعة اجإمام اخلوئي .147 :25
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وهوّ :
أن كلمة (املجهو ) ع هذ الرواية البد أن حتمل عىل ما ال يكنون ،كمنه
معلوم ًا ،ال ،كمه الواقعي وال ،كمه الىاهري ،ال تعبدييه وال عقلييه ن وقد أشار إىل
عدم معلومييه منن ،ينث ،كمنه العقنيل ع مسنيند العنروة ن وهنذا مسناوق للفنظ
(املشكل) الوارة ع كلامت الفقهاء ،يث يعربون بقوهلم( :ال خيلو عن إشكا ) وأمثا
ذلك.
وإنّام نامل املجهو عىل هذا املعن من جهة أنّه لنو م ناملنه علينه لنزم إعنام
القرعة ع موارة العلم مطلق ًا ،وهذا من المور اليي هني واضناة الفسناة ،وأ ّمنا إذا
محلنا عىل ما ذكرنا فالقرعة تكون ميأخرة عن مجيع ال و  ،وختي

القرعة بموارة

خا ة.
ويرة عليه مضاف ًا إىل عدم وجوة كلمة (جمهو ) ع الروايات ّ
أن هذا االسنيىهار
إن كان من نفس كلمة (جمهو ) ،فهذا االسيىهار مما ال وجه له؛ إذ الىاهر منن كلمنة
(جمهو ) هو الشك ،أي ّ
كل يشء مشكوك فيه ،فإن كان املشكوك فينه هنو املوضنوع،
فمعنا إذا م يكن املوضوع معلوم ًا .وإن كان املشكوك فيه هو احلكم ،فمعنا إذا م يكن
ّ
بأن املشكوك فيه إذا كان هو املوضوع فمعنا
احلكم معلوم ًا .غاية المر يمكن أن يقا
إذا م يكن ،كم ذلك املوضوع معلوم ًا .وأ ّما ،كم هذا اليشء ع ورة الشك فلنيس
أن ّ
هو ،ك ًام هلذا اليشء ،إال مع املجاز ع اجإسناةّ ،
وكل جمهو معنا ّ
كنل يشء يكنون
هو جمهوالً ،غاية المر أنّا نقو بأنّه جمهو احلكم ،كام إذا ال يعلم ،كم اليين مث ً
ال ،ال
خل أو مخر ،فهذا احلكم ليس ،كم ما إذا ال يعلم أنّه ّ
ما ال يعلم أنّه ّ
خل أو مخر.
وإمجا الكالمّ :
أن هذا اللسان عني لسان رفع ما ال يعلمون والناس ع سنعة
ما ال يعلمون وغل ذلك.
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وما ذكر من ّ
أن لفظ (املجهو ) مساوق للفظ (املشكل) الذي هنو ع كثنل منن
كلامت الفقهاء فيسأ عنه أنّه هل تليزمون بإجراء القرعنة فنيام إذا قنا املقلند( :هنذا
احلكم مشكل) أو (ال خيلو عن إشكا )؟
وإن كان هذا االسيىهار مسيند ًا إىل القرينة فهذ القرينة ال تكون مع ّينة هلذا املعن
الذي ذكرمتو  ،بل توجب الرتةيد بني املعن واملعاين الخر ،مضناف ًا إىل أنّنه ال يوجند
مثا ع املوضوعات الفقهية من جهة عمنل املكلنفّ ،
فنإن املثنا املنذكور ع مسنيند
أن املا الذي ال يعلم أنّه ما هذا أو ما ذاكّ ،
العروة من ّ
فإن ال نل ع مثنل ذلنك
عدم ملكية هذا وعدم ملكية ذاك ،إال أنّا نعلم ّ
بأن أ،د االسيصاابني خالف للواقنع،
وجمرة ذلك ال يوجب سقوطها .نعم ع مسائل القضاء إن م تكن القرعة منن منوازين
القضاء قد ال يمكن فصل اخلصومة.
وخال ة الكالمّ :
جمنرس
أن ةائرة ال ل موسعة بايث ال يبق مورة إال وهنو
ً
ل،د ال و  ،وال يوجد مثا ع املوضوعات الفقهية يكون خالي ًا من أ ل.
اجلواب الثالث :ما ذكر

ا،ب الرسائل ،ومرجع كالمه إىل إشكالني:

اإلشكال األولّ :
أن السؤا ع الرواية ليس هبذا الناو املنقو (سأليه عن يشء)،
بل السؤا كان من جهة خا نة ،وبنام أنّنا نايمنل أن يكنون ع السنؤا خصو نية
توجب رصف املجهو إىل قسم خاص ،وكانت قرينة عىل ّ
أن املراة من املجهو ليس
مطل املجهو  ،بل قسم خاص منه ،فلذا ال يمكنن اليمسنك هبنذا العمنوم واحلكنم
بإجراء القرعة ع ّ
كل جمهو .
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وبعبارة أخرس :بنام أ ّن السنؤا حمنذوف ،ومنن املايمنل أن تكنون ع السنؤا
املاذوف قرينة توجب رصف املجهو إىل بعض الفراة ،فهذا يكون مانع ًا من الخذ
بالعموم ،والرواية تكون جمملة.
ّ
بأن ا،يام وجنوة قريننة ع السنؤا مندفوع
ويمكن اجلواب عن هذا اجإشكا
بوثاقة الراوي؛ إذ لو كان المر كذلك لوجب عىل الراوي بينان تلنك القريننة وعندم
اجإخال هبا ع النقل ،وبام ّ
أن املفروض هو وثاقة الراوي ،فمن هنا نعرف أنّنه م تكنن
ع السؤا خصو ية وقرينة ةخيلة ع فهم كالم اجإمام .
وبعبارة أخرس :ا،يام وجوة قرينة مقالية مانعة عن العمنوم مندفوع بال نل،
وخالف ظاهر نقل الثقة.
ال يقا  :كيف تقولون بذلك؟ واحلا أ ّنكنم قلنيم باخيصناص الرواينة بمنوارة
خا ة من جهة القرينة احلالية.
إن القرائن احلالية ختيلف عن القنرائن املقالينة ،فإنّنا قند ذكرننا بنام ّ
فإنّه يقا ّ :
أن
الرجل كان من ميكلمي الشيعة ومن أعاظمهم بايث أمر اجإمام موسن بنن جعفنر
واملااجة مع الناس ن كام ع الرجا ن فهذ اجلهة مع سب ذهنه ملدرسة
 باجللوس
ّ
أهل الرأي وأفكارهم كانت تقييض محل الرواية عىل ما محلنا  ،وليس من وظيفة الناقل
أي مقام علمي ،وهل كان معارش ًا للم الفني أو ال؟ وأمثا ذلك.
بيان أنّه ع ّ
وأ ّما القرائن املقالية ،فاجإخال هبا يكون مرض ًا ومنافي ًا لوثاقيه.
اإلشكال الثاينّ :
أن بناء العقالء بام أنّه مسيمر عىل القرعة ع ،دوة خا ة ،وهي
اعيبار القرعة ع باث القضاء ع موارة فصل اخلصنومة وع منوارة تننازع احلقنوق،
فبناء العقالء عليه مانع من ظهور انعقاة العموم ع أوسع ممّا بن عليه العقالء ،وحيكم
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ّ
بأن هذا العموم ع احلقيقة إرشاة إىل ما بن عليه العقالء ،فنال يمكنن القنو باعيبنار
القرعة ع مجيع البواب ع غل ما بن عليه العقالء.
ولكن هذا الذي ذكر حمل تأمل وإشكا .
أوالً :أ ّن جعل املوضوع ع كالم اجإمام  هو (املجهو ) شاهد عىل ّ
أن احلكم
ليس بإرشاةي إىل ما بن عليه العقالء؛ وذلك ل ّن القدر املييقن ممّا بن علينه العقنالء
تعني واقعني ،فيعمنل القرعنة لياصنيل
ع القرعة ن كام ذكرنا ن ما إذا م يكن للشنيء ّ
املرجح ،كام إذا كان العمل عم ً
ال مرغوب ًا فيه أو كنان العمنل مرغوبن ًا عنّنه ،فا،رتامن ًا
جلميع الرغبات يقرع بينهم.
فالقدر املييقن من بناء العقالء ليس جمهوالً ،فيكون بني املجهو ومنا بنن علينه
العقالء تباين.
وإن قلنا بعقالئية القرعة ع مورة فصل اخلصومة والينازع فيام إذا كنان للشننيء
معني فيكون بينهام عموم وخصوص ،إال أ ّنا ذكرنا ّ
أن عقالئية القرعنة ع فصنل
واقع ّ
ّ
بنأن الرواينة
اخلصومة ليس من الواضاات ،بل حمل تأ ّمل ،ومعه كيف يمكن القنو
إرشاة إىل ما بن عليه العقالء ،ي حتدة الرواية بادوة بناء العقالء؟
وثاني ًا :أنّه قد أشكل عىل اجإمام ( :القرعة ختط ء وتصيب) ،فيىهر من ذلك
أن القرعة أمر عقالئني؛ إذ ّ
عدم تلقي املسيشكل ّ
أن المنر العقالئني ،يننام يلقن إىل
الطرف املقابل فإنّه يقبل ويسنلم لنه وال وجنه لإلشنكا ؛ فالقرعنة منع أنّنه ختطن ء
وتصيب عقالئية ع مورة ا،رتام الرغبات وع مورة فصل اخلصومة.
وأظهر منه جواب اجإمام ، يث متسك اجإمام  باحلكم اجإهلي واليعبدي
ما ،كم اا فليس بم ط ،فبام ّ
أن احلكم ،كم اا فال يمكن القو بأنّه خطأ سنواء
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أ ابت القرعة أم م تصب ،ولو كان الكالم مسوق ًا لبيان بناء العقالء ،وكان المر أمر ًا
عقالئي ًا م يكن وجه لإلشكا كام م يكن وجه هلذا اجلواب اليعبدي.
ثم ّ
إن ا،ب الرسائل اسيشهد ملا ذهب إليه بكالم الشنيخ الطنويس ع النهاينة
ّ
واخلالف وغلاا ،يث ّإّنم ذكنروا القرعنة ع مبانث القضناء وع بعنض الفنروع
وقالواّ ( :
كل جمهو ففيه القرعة).
وهذا اجإسيشهاة ضعيف؛ لعدم ،جية فهم فقيه عنىل فقينه آخنر ،مضناف ًا إىل ّ
أن
أعم من املدع  ،وهم قد طبقوا الكربس الكلية ع مورة خناص ،وبنام ّ
أن
الدليل غالب ًا ّ
هذا الفرع كان ع القضاء فال يفهم منه أ ّّنم م يفهموا من الرواية ّأّنا كانت حمدوةة بام
بن عليه العقالء.
أن الرواية ذات عموم أفراةي ّ 
اجلواب الرابع :ن ما خيطر ببالنا ن وهو ّ
كل جمهنو
فإّنا من هنذ اجلهنة تشنمل مجينع منوارة
ففيه القرعة ،وال ريب فيها هبذا اللااظّ ،
اجلهل ،أي سواء كان املجهو من نوع االخيالف ع النسب ،كالولد املرةة بني أفراة،
أو كان من قبيل احلرية والرق ّية ،أو كان من قبيل الزوجة املرةةة بني اثنني ،أو من قبيل
اململوك املرةة بني ش صني ،وأمثا ذلك، ،ي إذا كان من قبيل املولنوة املنرةة بنني
الذكر والنث  ،فالرواية شاملة جلميع هذ املوارة.
وأ ّما بالنسبة إىل املقرع فهل تكون الرواية مطلقة بالنسبة إليه؟ وسيأ ي إن شاء اا
أنّه ذهب بعض إىل اخيصاص القرعة باجإمام أو بالقايض.
وأن املجهو يمكن فيه القرعة ّ
فهل قوله  مطل من هذ اجلهةّ ،
لكل أ،د أو
أي أ،د؟
ّ
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كل جمهو من ّ
وبعبارة أخرس :إ ّن معن الرواية هل هو ّ
كل أ،د فيه القرعنة؟ أو
ّ
كل جمهو ممّن وظيفيه فصل اخلصومة ففيه القرعة؟
واةعنناء اجإطننالق والشننمو مننن هننذ اجلهننة اليمكننن اليمسننك لننه بننالعموم
الفراةي ،بل البدّ من اليمسك باجإطالق؛ إذ العموم الفنراةي إنّنام هنو بالنسنبة إىل
املجهو  ،ال بالنسبة إىل من له  ّ ،االقرتاع.
فإذا ظهر ذلك نقو ّ :
إن الكالم إذا كان مسوق ًا جلهة من اجلهات ،وشككنا ع أنّه
هل كان بصدة البيان من جهة أخرس؟ فال أ ل جإثبات أنّه ع مقام بيان تلك اجلهة إن
شككنا ع أنّه هل ع مقام البيان أو ال ،كام ذكر ذلك ع مباث املطل واملق ّيد؟
ّ
بأن القدر املييقن هو القرعة ملن ييصدس فصل اخلصومة.
وعليه فيمكن القو
توضيح ذلك :أ ّن من يواجه جمهوالً تارة يكنون بصندة تعينني وظيفينه ووظيفنة
ثنم القرعنة إن
ثم ال و ّ ،
ثم الماراتّ ،
مقلديه ،فالبدّ له أوالً من العلم الوجداينّ ،
و لت النوبة إليها ،وال تصل النوبة إليها أبد ًا ،ي فيام قالوا فيه إشكا  ،بل و،ي ع
املثا املذكور ع مسيند العروة ،واملقصوة أنّه لو و نلت النوبنة إىل القرعنة ،فيكنون
القرعة مرتبطة بعمله الش يص ،وميأخرة عن مجيع ال و .
وأخرس يكون املجهو ال بلااظ عمله الش يص ،بل بلااظ فصنل اخلصنومة،
وع هذ املر،لة يكون اجلهل ميأخر ًا عن العلم ،فإنّه بنا ًء عىل جواز العمل عىل العلنم
ع القضاء فيعمل القايض أوالً عىل وف علمه ،وإن م يكن عامل ًا فنال تقنوم المنارات
مقام علمه ،بل البد من إعام موازين القضاء ،وميزان القضاء الب ّينة واليمني ،والقرعة
إ ّما ليعيني من عليه اليمنني ،كنام إذا كنان الشنهوة ميسناوين عندة ًا وعدالن ًة ن كنام ع
الروايات ن أو لفصل اخلصومة.
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والغرض ّ
أن املجهو ع هذ املر،لة من اجلهل الذي ال تقوم المنارات مقامنه
وال ال و  ،والمارات إنّام تكون مفيدة ليش ي

املدعي عن املنكر ،والقنايض بنام

أنّه قاض ال يمكنه االعيامة ع مقام فصل اخلصومة عىل المارات.
فىهر ّ
أن اجلهل هنا هو اجلهل اليكويني ،وهذا اجلهل هو النذي فينه القرعنة إ ّمنا
ليعيني من عليه اليمني أو لفصل اخلصومة.
وهذا ب الف ما إذا كان اجلهل بالنسبة إىل تعيني وظيفيه الش صنية ،فإنّنه البندّ
وأن تكون القرعة ميأخرة عن العلم الوجداين والمارات وال و .
هذا متام الكالم ع اجلواب عن رواية حممد بن ،كيم اليي قيل إ ّّنا من الرواينات
العامة.
البحث السادس :يف كيفية إعمال القرعة
وهذا الباث مشيمل عىل جهات:
اجلهة األوىل :أنّه ال ريب ع عدم كيفية خا ة للقرعة ،بل املعيرب هنو احتناة عندة
السهام مع الش اص أو املوضوعات ،بمعن حلاظ العدالنة ع القرعنة ،وعلينه فلنو
ُجعل لش

سهمني ولآلخر سهم ،وأقرع بينهام ،فهنا م تال،ظ العدالنة ،بنل عنىل

خالف العدالة ،وهذا ثابت باسب بناء العقالء والرواينات ،فإنّنه ذكنر ع الرواينات
وأي قضية أعد من القرعة.
ّ 
ولذا ناقشنا ع رواية أيب بصل امل دوشة سند ًا ّ
بأن الىاهر منها هو عندم مراعناة
اليساوي ع السهام.
اجلهة الثانية :أنّه بعد ما ظهر من لزوم مراعاة اليساوي ع السهام هنل البندّ منن
إعام القرعة بكيفية خا ة أو ال؟
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الىاهر عدم لزوم كيفية خا ة ،بمعن أنّه بعد ما قلنا بلزوم مراعاة اليسناوي ع
السهام بعدة الش اص أو املوضوعات ،فهنا كام يمكنن القرعنة بيننهم منرة وا،ندة
وبسهام ميعدةة باسب الفراة أو املوضوعات ،كذلك يمكنن إعنام القرعنة بيننهم
بسهمني وجعلهم نصفني ،وهكذا ،ي تنيهي القرعة أو بالعكس ،فكام ع قطيع الغنم
يمكن إعام القرعة عىل وف ما ورة ع الرواية كذلك يمكن إعام القرعة مرة وا،دة
وبسهام ميعدةة؛ وذلك لنّه لو،ظ ع كليهام العدالة ،ووروة قسم ع الرواية ن كنام ع
قطيع الغنم ن إنّام هو من باب أنّه أسهل ،ال لجل خصو ية ع االقرتاع هبذ الكيفية.
اجلهة الثالثةّ :
أن احتاة السهام منع عندة الشن اص أو املوضنوعات إنّنام يكنون
معيرب ًا فيام إذا كان اال،يام ع ّ
كل منهم ميسناوي ًا ،وأ ّمنا إذا كنان اال،نيام ع بعنض
أقوس وع بعض أضعف ،كام إذا كان لش
ذلك الش

عند ش

ةرهم ولش

آخر عند

ةراان ،وتلف ةرهم من هذ الدراهم فام هي الوظيفة؟ ن واملفنروض

عدم العمل برواية السكوين لضعف سندها من جهة النوفيل عىل امل يار ن فهل يقنرتع
بينهام باسب الفراة؟ أي أنّه جيعل سهم ملنن لنه ةرهنم وا،ند وسنهم آخنر ملنن لنه
ةراان ،أو يقرتع بينهام بلااظ اال،يامالت ،أي جيعل ملنن لنه ةرهنم سنهم وملنن لنه
ةراان سهامن؛ وذلك لنّه بلااظ اال،يامالت يكون ا،يام اليالف ملنن لنه ةرانان
أزيد ممّن له ةرهم وا،د.
وتوضيح ذلك :أنّه لو كان املجموع مائة ةرهم وكنان ةرهنم لشن
لش

والبناقي

آخر وتلف منه ةرهم وا،د ،فهنا ا،يام أن يكون اليالف منن منا َمنن لنه

تسعة وتسعون تسعة وتسعني ع املائة ،وا،يام أن يكون اليالف من ما َمن له ةرهم
وا،د وا،د ع املائة ،فإن أعمل القرعة عىل ناو اليساوي فيكون الرابح هنو منن لنه
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تسعة وتسعون؛ لنّه باسب اال،يامالت يكون اليالف من ماله بنسبة تسعة وتسنعني
ع املائة ،والقرعة عىل هذا الناو م تال،ظ فيها العدالة ،بل البدّ منن االقنرتاع بيننهام
باسب اال،يامالت ،هذا كله إذا كانت اال،يامالت قابلة إىل تبديلها بالعدة الرينايض
امللموس كام ع هذا املثا .
وأ ّما إذا م يكن كذلك ،بل كان عىل نانو ال يمكنن تبنديل اال،نيامالت بالعندة
الريايض ،كام إذا كان ل،داا شاهدان ولآلخر شهوة مخسة كنام ع رواينة السنكوين،
فال يمكن اجإليزام بيساوي السهام مع اال،يامالت ،إال عىل القو بياممية الرواينة كنام
فإن الرواية معيربة من وجهة نىرنناّ ،
هو غل بعيدّ ،
فنإن النراوي هلنذ الرواينة اثننان
النوفيل وعبد اا بن املغلة ،فمن جهة عبد اا بن املغلة تكون الرواينة معينربة وإن م
يعمل بمضموّنا الفقهاء ،ففي الوسائل  :قضن أمل املؤمنني  ع رجلني اةعينا
()1

بغلة ،فأقام أ،داا شاهدين واآلخر مخسة ،فقىض لصنا،ب الشنهوة اخلمسنة مخسنة
أسهم ولصا،ب الشاهدين سهمني.
واالسيدال هبذ الرواية ميوقف عىل أن يكون املراة من السهام سنهام القرعنة،
احلصة ،بمعن ّ
قسمها بيننهم بنأن جعنل
وأ ّما إذا كان املراة من السهام ّ
أن اجإمام ّ 
مخس ،ص

لصا،ب الشهوة اخلمسة و،صيني لصنا،ب الشناهدين فنال يمكنن

االسيدال بالرواية .وبام ّ
أن ع الرواية ا،ياملني فال يمكن االسيدال هبا.
وعليه فإنّام نقو بالقرعة عىل هذا الناو من جهنة وجنوة المنارات اخلارجينة،
واملفروض اخيالفهام ع عدة الماراتّ ،
فإن ل،داا شاهدين ولآلخر مخسة.

( )1وسائل الشيعة .253 :27
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وأ ّما إذا كان اال،يام ع ذهن القايض فقط بأن حييمل تسعة وتسعني ع املائنة أن
يكون املا ل،داا املعني ،فال ةليل عىل القرعة بناو اليساوي ع اال،يام .
اجلهة الرابعة :أنّه هل البدّ من السنهم الثالنث إذا ا،يمنل أن يكنون املنا لغنل
املينازعني أو ال؟
الىاهر عدم لزوم سهم ثالث سواء كان اال،يام مدفوع ًا بأ ل من ال نو أم
ال؛ ل ّنننا مننأمورون بالىنناهر ،والىنناهر ّ
أن املينننازعني أ،ننداا مالننك ،مضنناف ًا اىل أن
االقرتاع بينهام هبذا الناو قند ال يوجنب فصنل اخلصنومة ،ومنا ورة ع رواينة مجينل
املشيملة ملبا،ثة الط ّيار مع زرارة من جعل سهم ثالث ال يمكن اجإليزام به ملا ذكرنا من
أن الىاهر ّ
ّ
أن املا ل،داا.
اجلهة اخلامسة :ع أنّه هل ختي

القرعة باجإمام  أو ال؟

نقل عن مجاعة ّأّنم قالوا باخيصا ها باجإمام ،وتد ّ عليه مرسلة محاة :القرعنة
ال تكون إال لإلمام ، وكالم يونس( :قا  :ع رجل كان له عدة مماليك ،فقا  :أ ّيكنم
()1

ثم مات املوىل وم يدر أهيم الذي
،ر ،فع ّلمه وا،د منهمّ ،
ع ّلمني آية من كياب اا فهو ّ
ع ّلمه أنّه قا يسي رج بالقرعة ن وهذا القو قنو ينونس ن قنا  :وال يسني رجه إال
اجإمام ّ
لن له عىل القرعة كالم ًا وةعا ًء ال يعلمه غل ) .
()2

وبام ّ
أن القرعة عند العقليني من العامة كان أمر ًا مسيغرب ًا ،فلع ّله ذكر يونس ذلنك
ع مقام اال،يجاج واسناةها إىل اجإمام والمر الغيبي ،ي ال يسينكر.

( )1وسائل الشيعة .259 :27
( )2وسائل الشيعة .60 :23
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وكيفام كان فمرسلة محاة ليس باجة ،وكذا كالم يونس ،ومقيىضن القاعندة هنو
جواز االقرتاع ملن بيد المر فيام إذا كانت هناك رغبات سواء كان اليشء مرغوب ًا فينه
أم مرغوب ًا عنه ،وكذا جواز االقرتاع ّ
لكل من املي ا مني إذا رضيا بالقرعة.
نعم إذا كانت القرعة من شؤون القضاء سواء أراة القايض تعيني من عليه اليمني
بالقرعة أم أراة فصل اخلصومة هبا ،فالقرعة منن وظنائف القنايض ،وبنام ّ
أن القضناء
منصب إهلي ،وقد جعل هذا املنصب لإلمام ومن يعينه اجإمام ،وبام ّ
أن القنايض نائنب
له ،فله  ّ ،االقرتاع؛ وذلك للروايات اليي ع باب القضاء.
أن ع ّ
وللوال  ّ ،االقرتاع ع ملايف اخلنث املشكل كام ع الرواية ،واملقصوة ّ
كل
مورة من هيمه المر له  ّ ،االقرتاع ،وهو قد يكون قاضي ًا وقد يكون والي ًا وقد يكون
أ،د املي ا مني ،وقد يكون الزوج كام إذا أراة ا نطااب أ،ند الزوجنات معنه ع
السفر ،فالقو باخيصاص القرعة باجإمام ممّا ال وجه له.
البحث السابع :يف أنّ القرعة كاشفة أو أنّها أصل
معني ،مثل ما إذا كان العمل مرغوبن ًا فينه أو
القرعة قد تكون ع ما ليس له واقع ّ
ّ
بأن القرعة كاشفة هنا غل ايح؛ إذ ال واقع ،ي يمكن كشفه
مرغوب ًا عنه ،فالقو
معني عند اا ،فهنا ُيسأ هل ّ
أن القرعة هلا كاشفية أو
بالقرعة ،وقد تكون فيام له واقع ّ
ال؟ وهل يعقل جعل الكاشفية للقرعة أو ال؟
ذهب بعض إىل ّ
أن القرعة ليست هلا كاشفية ،ال تامة وال ناقصنة ،ومنا لنيس لنه
كشف مطلق ًا يسيايل جعل الكاشفية بالنسبة له ،نىل ما ذكر الشيخ ع الرباءة من ّ
أن
جعل احلجية للشك واال،يام ال يمكن من جهة أنّه ال كاشفية هلام.
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مضاف ًا إىل ّ
أن الشارع املقدس قد مش ع القرعة بامليش العقالئي ،وبنناء العقنالء
عىل عدم اعيبارها كاشفة.
وما ذكر بالنسبة إىل إمكان اعيبارها كاشف ًا واسيااليه ال يمكنن املسناعدة علينه؛
وذلك ّ
لن ع المور االعيبارية يدور اجإمكان واجإسياالة مدار املصنلاة واملفسندة،
فإن رأس الشارع أنّه من املصلاة أن جيعل ملا ليس له كاشفية كاشفية ،فيمكن له جعل
شك ّ
ذلك ،كام أنّه إذا رأس من املصلاة أن يلغي كاشفية ما له كاشفية ،وال ّ
أن لنبعض
القسام من القرعة أو ما ع ،كنم القرعنة منن االسني ارة عنند بعنض االشن اص
كاشفية ،أي ّأّنم يرون االسي ارة كاشفة ،وهنذ الرؤينة قند يوافقهنا الشنارع ،وقند
يلغيها باسب املصالح واملفاسد.
فالقو باجإسياالة ممّا ال وجه له ،والبدّ هنا من مال،ىة الكاشفية.
والكاشفية للقرعة إن كان املراة هبا الكشف الواقعي ،ال بأسباب غيبينة ،بمعنن
ّ
أن سهم املا له ارتباط مع الواقع ويكشف الواقع بالسهم املا  ،فهذا ممّا ال يمكنن
القو بنه؛ ّ
لن رضب القرعنة ال ينالزم الواقنع بالعلينة واملعلولينة ،وال ينيالئم منع
أن اال،يام بالنسبة إىل ّ
مال،ىة اال،يامالت؛ إذ املفروض ّ
كل وا،د عىل ،ندّ سنواء،
فليس لنا طري إىل اسيكشاف الواقع ولو ظن ًا.
وإن كان املراة هبا الكشف عن الواقع بسبب غيبي وبعناية إهلية ،ففي ّ
كنل منورة
ة ّ الدليل عىل وجوة العناية اجإهلية ع اليعيني بالقرعة ،كام يىهر من الروايات الوارةة
ع قصة يونس أو قصة عبد املطلب ،فال إشكا  ،ونقو به.
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وكذا إذا كان املقرتع اجإمام  وةعا بدعاء ال ير ّةّ ،
فإن ةعاء اجإمام  خيلف
باسب الروايات :ةعا ٌء ال ير ّة ،وةعاء يمكن أن يسنيجاب ويمكنن أن ال يسنيجاب
فع ً
ال ملصالح.
وإنّام الكالم فيام إذا م يد ّ ةليل عىل وجوة سبب غيبي ،فهنا املقرتع أو املقرتعنني
قد يفوضون أمرهم إىل اا ويطلبون منه إخراج سهم املا وقد ال يطلبون منه تعناىل
ذلك ،بل يقرتعون بام أنّه مما بن عليه العقالء.
نوين َأسني ي
فإن ةعوا وطلبوا من اا إخراج سنهم املان  ،فبمقيضنن ﴿ا ْة ُع ي
ب
َج ْ
ْ
ّ
بأن للقرعة ارتباط ًا منع الواقنع ،إال فنيام إذا كنان الندعاء عنىل
َلك ُْم﴾ يمكن القو
()1

خالف املصالح أو م تكن رشائط الدعاء أو الداعي جميمع ًة ،فارتباط القرعنة بنالواقع
هبذا املقدار.
وإن اقرتعوا ال مبيهلني إىل اا ،بل فوضنوا أمنرهم إىل املصناةفة ،فهننا ال وجنه
للقو بكاشفية القرعة.
وأّنا هل تد ّ عىل كاشفية القرعنة أو ال ،بنل تند ّ
والبدّ من مال،ىة الروايات ّ
عىل عدم كاشفييها؟
والروايات عىل قسمني:
مشنعر بناخلالف ،منهنا :رواينة
القسم األول :ما ال يد ّ عىل كاشفية القرعة ،بل
ٌ
إن القرعة ختط ء وتصيب ،قا ّ  :
حممد بن ،كيم ،فقلت ّ
كل ما ،كنم اا بنه فلنيس
بم ط ،والىاهر من عدو اجإمام ، يث م يقل ّ
بأن القرعة ال ختط ء ،بنل قنا
 :ما ،كم اا به فليس بم ط هو ّ
أن القرعة ال كاشفية هلا.
( )1سورة غافر ،اآلية .60
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القسم الثاين :ما هو مرتبط بيعارض الب ّينيني ،والقرعة ع تعارض الب ّينيني ليعينني
عمن له احل  ،فمن قرع ،أي غلب بالقرعة يقنا
من عليه اليمني .وليس فيها كاشفية ّ
له :ا،لف ،فإن ،لف فيثبت احل باحللف ،وإن نكل حيكم عليه إن م يكن له احللنف
املرةوة ،وإال يقا للثاين ا،لف أنت ،عىل اخيالف ع مباث القضاء.
منها :اياة احللبي ،قا ُ :سئل أبو عبد اا  عن رجلني شنهدا عنىل أمنر،
وجاء آخران فشهدا عىل غل ذلك ،فاخيلفوا ،قا  :يقنرع بيننهم ،فنأهيم قنرع فعلينه
اليمني ،وهو أوىل باحل . 
()1

ومنها :اياة ةاوة بن رس،ان وعبد الرمحن بن أيب عبند اا عنن أيب عبند اا
 ع شاهدين شهدا عىل أمر وا،د ،وجاء آخران فشهدا عىل غل الذي شهدا عليه،
فأهيم قرع عليه اليمني ،وهو أوىل بالقضاء. 
واخيلفوا ،قا  :يقرع بينهمّ ،
()2

ومنها :رواية ،سني بن خيار ،قا  :ةخل أبو ،نيفة عىل أيب عبد اا  فقا له
،نر
أبو عبد اا  :ما تقو ع بيت سقط عنىل قنوم فبقني مننهم نب ّيان أ،نداا ّ
واآلخر مملوك لصا،به فلم يعرف احلر من العبد؟ فقا أبو ،نيفة :يعي نصنف هنذا
ونصف هذا ،فقا أبو عبد اا  :ليس كذلك؛ ولكنه يقرع بيننهام ،فمنن أ نابيه
احلر ،ويعي هذا ،فيجعل موىل هلذا.
القرعة فهو ّ
وهذ الرواية منقولة ع الوسائل هكذا( :وعنه عن محاة عن امل ينار) ،وهكنذا
()1

نقل ع موضع من اليهذيب  ،إال أنه ع موضع آخر منه ( :عن محاة بنن عيسن عنن
()2

احلسني بن خيار).
( )1وسائل الشيعة .254 :27
( )2وسائل الشيعة .251 :27
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وقد أ ّيد ا،ب معجم الرجا أن يكون الصنايح هنو احلسنني بنن خينار ،ال
امل يار فقط.
والىاهر ّ
أن ما ذكر السيد اخلوئي (،فىنه اا) هنو الصنايح ،ويمكنن احلكنم
بوثاقة احلسني بن خيار من غل جهة وجوة ع أسناة كامل الزيارات.
ثم ّإّنا لو م تكن اجلملة الخلة وهي :ويعي هنذا إىل آخنر لكاننت الرواينة
مناسبة للكاشفية ،إال ّ
أن ،كم اجإمام  بالنسنبة إىل الثناين بنالعي فيجعنل منوىل
أن له  ّ ،والئه ،فمن هنا يعرف ّ
هلذا ،ومعن ذلك ّ
أن القرعة ال يرتتب عليهنا مجينع
اآلثار ،بل يرتتب عليها الثر من جهة ،وهذا مناف لكشفها عن الواقع ،بل يىهر منن
الرواية ّ
أن القرعة معيربة ع ،دوة ال ل.
وهناك قسم آخر من الروايات تد ّ عىل كاشفية القرعة عن الواقع ،مثل اياة
ثم فوضنوا أمنرهم إىل اا إال
أيب بصل :فقا رسو اا  :ليس من قوم تنازعوا ّ
خرج سهم املا . 
()4

ومثل مرسلة ةاوة بن أيب يزيد الع ّطار عن بعنض رجالنه عنن أيب عبند اا :
فمن خرج سهمه فهو املا وهو أوىل هبا. 
()5

ورواية عباس بن هال امليقدمة وفيها :خرج السهم ال وب.

( )1وسائل الشيعة .258 :27
( )2هتذيب ال،كام .239 :6
( )3هتذيب ال،كام .361 :9
( )4وسائل الشيعة .258 :27
( )5وسائل الشيعة .252 :27
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ورواية أيب بصل امليقدمة املشيملة عىل نزاع الفي مع قوم :فأيكم أخرج خامتي،
فهو اةق ع ةعوا ؛ لنه سهم اا عز وجل ،وهو ال خييب. 
()1

واجإليزام أو القو بكاشفية القرعة ال بأسباب غيبية أو بأسباب غيبية مطلق ًا ممّا ال
يمكن اجإليزام به وإن كان يىهر من رواية مجيل ّ
أن زرارة فهم من القرعة ّأّنا كاشنفة،
فعن ابن أيب عمل عن مجيل قا ( :قا الط ّيار لزرارة :ما تقو ع املسااة أليس ،ق ًا؟
فقا زرارة :بىل هي  ، ،فقا الط ّيار :أليس قد ورة أنّه خيرج سهم املا ؟ قا  :بىل.
ثم نساهم علينه ،وننىنر هكنذا هنو؟ فقنا لنه
قا  :فيعا ،ي اةعي أنا وأنت شيئ ًا ّ
ثم اقرتعنوا إال خنرج
زرارة :إنّام جاء احلديث بأنّه ليس من قوم ّ
فوضوا أمرهم إىل اا ّ
سهم املا  ،فأما عىل اليجارب فلم يوضع عىل اليجارب ،فقا الط ّيار :أرأيت إن كانا
مجيع ًا مدعيني اةعيا ما ليس هلام من أين خينرج سنهم أ،نداا؟ فقنا زرارة :إذا كنان
كذلك جعل معه سهم مبيح ،فإن كانا اةعيا ما ليس هلام خرج سهم املبيح) .
()2

ويىهر من هذ الرواية ّ
أن النزاع بينهام كان ع كاشفية القرعة والنيالزم النواقعي
وزرارة كان مليزم ًا بذلك والط ّيار كان خالف ًا له ،واجإليزام بكاشفية القرعة مطلق ًا غنل
ايح.
وقد ّأو بعضهم هذ الرواية والروايات الدالة عىل كاشفييها ّ
بأن قولنه  إال
خرج سهم املا  نىل سائر الروايات ،مثل قوله  هو أ ،هبا ومثل قوله 
فعليه اليمني كام ع اياة احللبي ،يعني :إن ،لف يكون هو أ. ،

( )1وسائل الشيعة .280 :27
( )2وسائل الشيعة .258-257 :27
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وهذا اليأويل كام ّأوله بعض ممّا ال وجنه لنه ع هنذ الرواينة؛ إذ اليمنني كنان ع
ثم فوضوا أمنرهم إىل
تعارض الب ّينيني ،ال ع مورة هذ الرواية ليس من قوم تنازعوا ّ
اا إال خرج سهم املا ّ ،
فإن هذ الرواية مرتبطة بالصلح عىل ناو القرعة.
فقوله  :إال خرج سهم املا  أمر يدور بني أن يكون هذا ع ،ندوة قولنه
وين َأسي ي
تعاىل ﴿ا ْة ُع ي
ب َلك ُْم﴾ فلو كان الداعي من مسيجايب الدعوة وكنان ةعناؤ
َج ْ
ْ
()1

واجد ًا للرشائط فيمكن أن تشمله العناية اجإهلية وخيرج سهم املا  ،فهنذا وعند مننه
باسيجابة الدعاء.
وبني أن يكون هذا تقوية للكشف الذي يرا بعض العقالء ع االسني ارة ،فهنذا
تقوية هلذا االعيقاة ،فالقرعة هلا جهة تعبد ّينة منن امليعبندين منن العقنالء ،والشنارع
املقدس رأس من املصلاة تقوية هذا االعيقاة ،إال أنه ليس معنن ذلنك ّ
أن القرعنة ال
تي لف عن الواقع ،بل معنا ّ
أن هنذا الكشنف اجإ،سنايس ،جنة ويعيمند علينه ع
اجلملة.
فىهر ممّا ذكرنا ّ
أن القرعة ،جة ع ،دوة ال ل ومثبياهتا ليست باجة ،كام ظهر
من الباث الساب ّ
أن القرعة ال تيناى مع ال و .
هذا متام الكالم ع القرعة واحلمد ا أوالً وآخر ًا.

( )1سورة غافر ،اآلية .60
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