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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة عىل أعدائهم أمجعني.

أمالهنا عليننا َعَلنم الياقين  و بعد، فهذا قبس منن أبانايف ع علنم ال نو  

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 

ت لنقل الصورة الصاياة ملا أمنال  سنيدنا بعض من ةروسه، وأميل أن أكون قد وفق

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.

منن  باث قواعد الفراغ واليجاوز والصاة واليد والقرعنةوقد رشع ةام ظله ع 

 ومخسنةاخلامس من شهر شعبان املعىم سنة ألف وأربعامئنة  ال،دورة الثالثة ليلة الد
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 مجاةس الوىلمن شهر بع عشنر السا الثالثاءللهجرة النبوية الرشيفة وقد فرغ منه ليلة 

 حمارضة. سية وسينيمن اهلجرة النبوية ع  سيةسنة ألف وأربعامئة و

ي ع ختليد هذ  الدروس القيمة لألجينا  وإين إذ أمحد اا سباانه عىل توفيقه إيا

القاةمة أسأله أن يطيل ع عمر سيدنا السياذ ويبقيه ذخرًا ومالذًا لإلسالم واملسلمني، 

 إّنه سميع جميب.

 

 حممد عيل الرّباين
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 غ والتجاوزالفرا والثانية القاعدة األوىل

 :والباث فيها من جهات

 يف البحث عن أمور: األوىل اجلهة

 شنهوراملعن  اجإمجنال لقاعندة الفنراغ بمعناهنا املهذ  اجلهة عن ع باث يقع ال

كان للقاعدتني ناو تسانخ مع قاعدة أخرس ع املوضوع بيان ما إذا وقاعدة اليجاوز، و

اعدتني موضوعًا، أو القواعد : أّن القواعد املشاهبة هلاتني القأو اشرتاك ع الثر، بمعن 

نذكر  سهلا إمجاالً؛ وذلك من أجل ما نيعرض  راغ واليجاوزيادة أثرًا مع قاعد ي الفامل

  فيام بعد.

 فالباث ع أمور:

 إلمجالي لقاعدتي الفراغ والتجاوزاملعنى ايف  :األمر األول

ثمَّ شّك بعد العمل ع أّنه هل كان مسيجمعًا  ،هو أّنه إن  در عمل من املكلفو

با،يام  الفسناة وعندم  يعين ال ف ؟ال وأ ، بمعن  أّنه هل وقع  ايااً جلميع الرشائط

 قاعدة الفراغ احلقيقي. يه  ، وهذالصاة

شّك ع أّنه يثمَّ  جزء من أجزاء العمل،يجاوز حمل ين أ يوأّما قاعدة اليجاوز، فه

، عدم اجإتيان بعد جتاوز املالع  بالشكفال يعيني  ؟ال وع حمله أ اجلزءهل أت  بذلك 

 ة اليجاوز.عن  اجإمجال لقاعداملوهذا هو 

 يف مالحظة القواعد املساخنة مع قاعدة الفراغ أو التجاوز موضوعًا :األمر الثاني

قاعندة لسنان ة ، ال بّد من مال،ىة القواعد املبعد بيان املعن  اجإمجال للقاعدتني

ّما من باب أّن الدليل مرةة بني أن يكون املراة منه إالفراغ أو قاعدة اليجاوز موضوعًا، 
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هذ  القواعد من القواعد اليني بينهنا وبنني أّن ّما إو لقاعدة أو تلك القاعدة.هذ  اهو 

  .مطل هام عموم يالقاعدتني أو كلي إ،دس

ووقع الكالم ع أّن هذا الدليل هل يدّ  عىل العام ،ي  ال تكون قاعدة الفراغ أو 

من بناب  ، أوقاعدة عامة سيارولة حتت عقاعدة اليجاوز جمعولة مسيقلة باّدها، بل جم

أّن كاًل مننهام  وأوقع الكالم ع أّن املجعو  هو اجلهة اجلامعة بينهام، ، فقاعدتني هنا أنّ 

 و .عجم

 كنّل في هذ  اجلهة نوع من املقايسة بني قاعد ي الفراغ واليجاوز، وبنيف :وإمجاالً 

ذا ّما من ،يث الثر، وهإّما من ،يث املوضوع وإام، هلشاهبة منهام مع بعض القواعد امل

 عىل أقسام ثالثة:

 وأة، أو قاعندة الفنراغ يالقاعندة أ نل ك: منا ينرتةة بنني كنون تلنالقسم األول

 ام ع مورة قاعدة الفراغ احلقيقي مع قاعدة الفراغ البنائي.كاليجاوز، وهذا 

 ،وتيقن أّنه كان  ايااً  ،ام إذا أت  املكلف بالعملالفراغ البنائي عبارة ع ةوقاعد

من جهنة أّننه كنان مييقننًا ال يعيني بشّكه فإّنه  ،او الشّك الساريثمَّ شك ع عمله بن

 .بالصاة

قد وقعت مورة  وقد ذكرنا ع مباث قاعدة اليقني أّن هذ  القاعدة هلا كربس عامة

يء ناليقني بشنّن مطل  إ :فإّنه قيل ،اجإشكا ، وهي قاعدة اليقني بناو الشّك الساري

 بالشّك بعد .  نعدميًا ال يعي مسواٌء كان وجوةيًا أ

اليني اسنيىهر ن اسنيىهر منن نفنس الةّلنة والكالم ع أّنه بام أّن بعض الكنابر 

اليوجه إىل قاعدة فال بّد من ، قاعدة الفراغ البنائين يقي املشهور منها قاعدة الفراغ احلق
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ّن إفهنل  ومن القائلني بذلك املاق  العراقني و نا،ب املسيمسنك. .الفراغ البنائي

 ؟قاعدة الفراغ البنائيقاعدة الفراغ احلقيقي أو هو من الةلة سيفاة امل

اليجناوز  وأقاعندة الفنراغ املجعنو  هنو ما إذا كان الرتةيند ع أّن : القسم الثاين

 :عنوان عام ينطب  عليها وعىل غلها، وهذا له موارةأّنه ، أو باّدها

، فنإّن قاعندة ، وأ نالة الصناة بوجنه عناماحلقيقيقاعدة الفراغ  :األول املورد

ه هل أت  بنه  ناياًا أو ّن ما أت  بأنفس، والغ احلقيقي مورةها الشّك ع عمل الفرا

جري أ الة الصاة ع عمل الننفس أي قاعندة الفنراغ، وجامعهنا أ نالة يفاسدًا، ف

أي ع عمل نفسه وع عمل غل ، فإّنه ذكر بعض أّن املسنيفاة منن  ،الصاة بوجه عام

أ نالة هنو    فامضه كنام هنونقد مض مماّلام شككت فيه ك اياة حممد بن مسلم 

 الصاة بوجه عام.

أ الة الصاة بوجه  الكالم ع أّن املجعو  هل هو قاعدة الفراغ احلقيقي أو عقفي

 ؟عام

وقاعندة اليقنني، فإّننا ذكرننا سنابقًا أّن قاعندة  قاعدة الفراغ البنائي :الثاين املورد

 ائي.اليقني أعّم من قاعدة الفراغ البن

املسالك ن فإّننه  بعضوقاعدة اليجاوز ن عىل  قاعدة الفراغ احلقيقي: املورد الثالث

أّن ع مجينع منوارة  :بمعنن  ،ذهب بعض إىل أّن قاعدة اليجاوز أعم من قاعدة الفراغ

منن قاعندة  اً أي أّّنا أعّم مطلق ،قاعدة اليجاوز ع احلكم بالصاةتكفي قاعدة الفراغ 

 الفراغ. ال قاعدة ،بأّن املجعو  هو قاعدة اليجاوزالفراغ؛ ولذا قالوا 
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، مثل موارة الشّك ع وجنوة وال شّك ع جريان قاعدة اليجاوز ع بعض املوارة

الشنّك ع  هنيقاعدة الفراغ، وع املوارة اليي جتري قاعدة الفراغ و عدم جريانجزء و

 .أيضاً  وزقاعدة اليجا إتيان جزء أو إجياة مانع بعد الفراغ من العمل جتري

 من إثبات أّن بينهام عموم من  ياآليمكن ع الباث ن بأّنه إن م لوال بّد من اليذك

 وجه يكون لذلك وجه.

بانّد  أو  جمعو ما إذا كان الرتةيد ع أّن كاًل من هاتني القاعدتني : القسم الثالث

ليجناوز، فإّننه اجلهة اجلامعة بينهام، وهذا مثل قاعدة الفراغ، وقاعدة اهو املجعو  أّن 

 فذهب بعضهم إىل أّن املجعنو  لنيس كنالً  ؟يأ ي أّنم اخيلفوا ع أّن املجعو  ما هوس

ّمنا إ  نبل املجعو  قاعدة وا،دة جامعة بينهام، وهي أّن كل يشء جتناوز ومضن ،منهام

ال يعين  بالشّك فيه، ومضيه بميض نفسه قاعدة الفنراغ، ف ،بميض نفسه أو بميض حمله

 له هو قاعدة اليجاوز.ومضيه بميض حم

وقاعدة احليلولة، فإّنه ذكر بعض أّن قاعدة احليلولنة ن اليني  ذا قاعدة اليجاوزكو

الوقت ن ليست قاعدة ع قبا  قاعدة اليجاوز، بنل جيمعهنام انيهاء مورةها الشّك بعد 

  نفسه أو حمله أو زمانه فال يعينن  نقد مض مماما شككت فيه  قاعدة وا،دة، وهي كل

الزمان املقنرر  أخذ املال أعّم من املال بلااظ الجزاء املرتتبة، واملال بمعن  به، أو

بنل  ،ّن املجعو  هو قاعدة وا،دة تشمل قاعندة اليجناوز واحليلولنةإله رشعًا، فيقا  

 تشمل قاعدة الفراغ واليجاوز واحليلولة.

  املشرتكة من حيث األثر دون املوضوعاعدويف الق :األمر الثالث

 ان:ةه مورلو



 
 

 11 ................................................ القواعد الفقهية
 

ان ع ي: قاعدة الفراغ احلقيقي مع قاعدة الفراغ البنائي، فإّّنام مشنرتكاملورد األول

ام إذا كع بعض املوارة،  ييصاةقانّنام إاملوارة، وبينهام عموم من وجه، فر ع بعض ثال

إاّل  ،بالشنّك  يم أّنه ال يعينفمن املسلّ  ،تيقن ،ني االنرصاف من الصالة بأّّنا  اياة

أو منن جهنة  ،من جهة قاعدة الفنراغ احلقيقنيهو هل  االعيناءالم ع أّن عدم أّن الك

 قاعدة الفراغ البنائي.

ها بقنانون عن انرباليي ع (ال تعاة)اعدة الفراغ واليجاوز مع قاعدة : قاملورد الثاين

ال تنقض السنة الفريضة،  ّركبنة منن أّن كل عمل أو خصوص الصالة امل  :مفاة فإن

واالرتباط بنني  ،بالسنة ال عن عمد فال يوجب فساة العمل أخّل  إننن الفرائض والس

 ة.وبل ارتباطهام حمد ،السنة والفرائض ليس ارتباطًا مطلقاً 

أي قاعندة ن كلينا القاعندتني فوهنو ع الركنوع،  وعليه: فمنن شنّك ع القنراءة

إن  :تقنو  عاةال تتقوالن بعدم االعيناء بالشّك، فإّن قاعدة ن  ال تعاةاليجاوز وقاعدة 

فصنالتك  ناياة؛ وذلنك لّن كنت قاطعًا بأّنك م تأت بنالقراءة نسنيانًا أو لعنذر 

إذا كان ترك القراءة حميماًل تكون  طري  أوىلباالرتباطية بني السنة والفريضة حمدوةة، ف

 .الصالة  اياة، وقاعدة اليجاوز تقو  بعدم االعيناء بالشّك 

 فنإنّ  ،د الصالة الذي هو مورة قاعندة الفنراغبعالشك وكذلك المر بالنسبة إىل 

 .أيضاً  تقييض ذلك ال تعاةقاعدة الفراغ تقو  بعدم االعيناء بالشّك، وقاعدة 

  لزوم التفات الباحث إىل القواعد املساخنة واملشابهةيف  :األمر الرابع

 منن ،ينث امالقاعدتني مع القواعد الُخنر املشناهبة هلن تقدم أّنه البد من مقايسة

وهذا ع احلقيقة ليس توسعة لدائرة البانث، بنل توسنعة  ،الثرملوضوع ومن ،يث ا
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مليفينًا إىل القواعند أّن البا،ث عن القاعدتني ال بّد وأن يكون  :بمعن لنىر البا،ث، 

 املشاهبة هلام موضوعًا أو من ،يث الثر.

أجل أّن  من ،يث املوضوع فمن ةسان أّما بالنسبة إىل القواعد امل :والرس ع ذلك

ع مر،لة تشن ي   مليفيًا إليهاع مقام االسينباط ال بّد وأن يكون هو البا،ث الذي 

،دوة القاعدة اليي يريد أن يسينبطها منن خنال  النىنر ع ةليلهنا وهنو الرواينات، 

ع أ ل تشن ي  أّن مفناة  ؛ فمثالً والنىر ع ما يمكن أن يكون هو مورةًا للروايات

الفراغ احلقيقي أو البنائي ال بد من االليفات إىل قاعدة الفراغ الروايات هل هو قاعدة 

وكنذا ع حتديند  ار إ،ندااا.هيىسنيمكن منن ا،ي  نالبنائي وقاعدة الفراغ احلقيقي 

يفيد اسناحلدوة ال بّد من االليفات إىل هذ  القواعد، فمثاًل املسيفاة من الروايات اليي 

ها خصوص قاعدة الفنراغ البننائي، أو العنم منها قاعدة الفراغ البنائي هل يسيفاة من

أو أّن قاعندة الفنراغ ، السناري مطلقناً منها ومن قاعدة اليقنني وهني منوارة الشنّك 

 ؟ان أو قاعدة وا،دة حتت ضابط وا،دواليجاوز قاعدت

سننان ة للقاعنندتني مننن ،يننث وال شننّك أّن البا،ننث إذا اليفننت إىل القواعنند امل

ع ذهنن ملانيمالت ا كننتر واالسنينباط؛ إذ منا م االسنيىهافهذا يؤثر ع  ،املوضوع

 اجإنسان ال يمكنه االسينباط الصايح.

كثنلًا  لنّ  ؛ةأيضًا مفيدهي وأّما بالنسبة إىل القواعد املشاهبة هلام من ،يث الثر، ف

ع الرواينات  نجدإذ  ؛ع جواب سؤا  قاعدة من فياوس اجإمام الفقيه ما يسينبط 

نه عىل طب  أ و  يرثها كابر عن كابر، والفقيه من يمك ني فياوس الئمة املعصوم

 اسينباط ال و  من فيياهم.
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، (1)عليننا إلقناء ال نو  وعلنيكم اليفرينعالفقيه اليفرينع  شؤونوكام أّن من 

 .كذلك من شؤون الفقيه اسي راج الُ و  من فياوهيم 

 فيوس من اجإمنام ورأس ،ةوعليه: فإن كان املسينبط مليفًا إىل هذ  القواعد املشاهب

  إىل أ ل آخر ةكون مسيندتويمكن أن  ،إىل هذا ال ل ةنديسمكون تيمكن أن، 

ل ل معني، ب الف منا إذا م يكنن مليفينًا، فإّننه ربنام  ةفال يأخذ هذ  الفيوس مسيند

 ن اجإمنام م  السائل أفمثاًل إذا س ،فيوس ع مورةقاعدة خا ة من خال  ييوهم 

ع قراءة الفاحتة ع الركعيني الوليني بعد الفنراغ منن الصنالة، وأجابنه بأين شككت 

مبنين هو هل  ؟قاعدة ةعىل أي ني هبذا الشّك، فهذا اجلواب مبينبأّنه ال تعي اجإمام 

املفروض أّنه شّك بعد الفراغ وبعد ما كان مييقنًا بصناة  إذ ؛عىل قاعدة الفراغ البنائي

ليجاوز، لك من أجل قاعدة الفراغ، أو من جهة قاعدة ا الته، أو أّن جواب اجإمام بذ

 كل هذ  المور حميملة.ف، أو من جهة الشّك الساري

ىل إميوقنف عنىل االليفنات  يناوهيم فواملقصوة أّن اسنينباط الُ نو  منن 

 ،دااأكان بني القاعدتني عموم من وجه وملا إلنسان إهبام لل صاملايمالت، وربام حي

ال تننقض )الشّك ع القراءة بعد الدخو  ع الركوع، فإّن قانون  عن اآلخر، مثل نغم

ال سنيام  ؟و بنأي ةاعاعدة اليجاوز، فجعلها بأي ميزان عن ق غنم هنا (السنة الفريضة

 لسجد ي السهو. اً وال موجب ،للقضاء اً موجبليس إذا اليزمنا بأّن نسيان القراءة 

 تأسيسية أم إمضائية يف أّن قاعدتي الفراغ والتجاوز :اجلهة الثانية

ًا سنسيتأ تانمعيربن ا عىل فرض اعيباران أّن قاعد ي الفراغ وقاعدة اليجاوز هل 

 ؟أو إمضاء من الشارع

                                      
 .62: 27وسائل الشيعة  (1)
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مضنااا، أو أّّننام منن أوالشنارع  العقنالء بن  عليه مما: هل أّّنام وبعبارة ُأخرس

 ؟بن  عليه العقالء شارع وليس ممالالمور اليأسيسية ل

 ،ع قاعدة الفراغ البننائيال  ،الفراغ احلقيقي واليجاوز  يع قاعدهو ّنام إوالكالم 

وقاعدة اليقني  ، غريات قاعدة اليقني منقد ذكرنا سابقًا أّن قاعدة الفراغ البنائي  افإنّ 

وكنان ،نني  :ليست من القواعد العقالئية، وما ع بعض الرواينات منن قولنه 

ليقريب احلكم إىل الذهنان هو وأشباهه، إّنام  ،(1)انرصف أقرب إىل احل  منه بعد ذلك

 عقالئي. قانونب ملناسبة بني احلكم واملوضوع، ال أن يكون اسيدالالً من اجإماماوبيان 

، والذي خيطر بالبا  أّّنام ليسيا منن القواعند تنيقاعدهاتني الع هو ّنام إالكالم ف

 .ن تأسيسييانابل قاعدت ،العقالئية

 ان:كوع قبا  ذلك مسل

ن عىل ما نقل عنه ن وهو أّن قاعدة  سلكه السيد الربوجرةي ما : املسلك األول

 ب الف قاعدة اليجاوز. ،الفراغ من القواعد العقالئية

بمعنن : أّننه ال  أّن قاعدة الفراغ من فروع أ الة الصناة بوجنه عنام. :تقريبهو

بالصناة ، وحيكمنون ءإشكا  ع جريان أ الة الصاة ع عمنل الغنل عنند العقنال

ام إذا كنان العمنل منشأ لألثر بالنسبة إىل اجإنسان ن كنهي بالنسبة إىل أعام  الغل اليي 

وإن م يكنن  عنّنا، فإن كنان عملنه  ناياًا فهنو جمنز ،واشيغل به الغل واجبًا كفائياً 

نشنأ هني ممور من العقوة واجإيقاعات اليي ، وهكذا ع سائر الناجب عليو اياًا 

  اجإنسان.لألثر بالنسبة إىل

                                      
 .352: 1من ال حيرض  الفقيه  (1)
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لةس ذلنك إىل أّّنم لو م جينروا أ نالة الصناة ع عمنل الغنل  :والرس ع ذلك

نىام أمورهم، ولئال يلزم اخيال  النىام اعيربوا أ الة الصاة ع عمل الغل،   خيالا

يمكن القو  بأّن أ الة الصاة ع النفس حمكومة بأ الة الصاة ع ذا املالك نفسه وهب

 عمل الغل.

وإن كانت جتري ع عمل الغل  اّّن أمن ع مباث أ الة الصاة سيأ ي أنه يرة : و

أي أّن  ،الفاعل دعنالصاة أ الة  وإنام هإال أّن ما جيري من أ الة الصاة  ،ع اجلملة

احلامنل وأّن  د، وأّما أ الة الصاة عنن يقدعالفاعل يأ ي بالعمل عىل طب  القانون وم

 عام.غل ثابت عىل وجه فاحلامل  عند يربعمو هعمله  ايح ومطاب  للقانون الذي 

ام جتنري بالفراغ، فإّنه ك ةروطنأّن أ الة الصاة ع عمل الغل غل مشإىل مضافًا 

 اء وع ،ا  اشيغاله.ثنجتري ع ال بعد الفراغ

نذكر ع سن الف ما نان فيه، فإّن قاعدة الفراغ جتري ع  ورة الفراغ، وبوهذا 

مل عمل الغل عىل الصاة قواعد ُأخنر، وهنذ  القواعند حلمباث أ الة الصاة أّن 

إاّل أّنه يرفع هبا حمذور اخيال  النىام، كام إذا  ،وية أ الة الصاةربكسعة بوإن م تكن 

تنرك  ا،يملنا الفساة ع عمل الغل من جهة ترك السنة؛ فإّنه يمكن تصايح عمله بأنّ 

يكفي ذلك ف ،يقد  أّنه ال جيبعم بل إذا كان ،القطعىل اللبطالن لالسنة غل موجب 

ها بقاعدة اال،رتام، عنن باب قاعدة اجإلزام اليي عربنا ع محل عمله عىل الصاة، أو م

 وأمثا  ذلك.

والشناهد عنىل ذلنك أّننه لنو  ،ئياً صاة بعنواّنا فهي غل ثابية عقالوأّما أ الة ال

فإّننه  ،نينةدأو القنوانني املها ع رواياتننا وع فقنه العامنة يإل اشلقد لكان  ةً ثابي تكان

احلمل عىل هو وجوة ع رواياتنا سنذكر ع حمله أّنه ليس لنا روايات ع هذا املعن ، وامل
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الساس ع هذا اليقريب،  ، فام جعلهيرتكب القبيح وأمثا  ذلك بمعن  أّنه ال ،الصاة

لباث عنها يأ ي اسوكام قلنا  ،وهو أ الة الصاة ع عمل الغل، غل تام هبذ  الصورة

 .ع مباث مسيقل إن شاء اا تعاىل

وأّما إحلاق قاعندة الفنراغ بأ نالة الصناة ع عمنل الغنل، فهنذا غنل مقنرون 

، بل الشواهد تدّ  عىل خالف ذلك؛ فإّنه من يؤلف كيابًا أو يكيب يةئبالشواهد العقال

هبنذا  يننيعالفنراغ، ي عنديبا  فينه ا،نيامالً عقالئينًا بشوحييمل اال ،رسالة إىل ش  

وهكذا ع  ،النقوة تسلمه وكذا ع تسليمه أو ،ويراجع ما حييمل االشيبا  فيه ،اال،يام 

 سائر العام .

كلينا وهنو أّن  ،: ما سلكه مجاعة من الكنابر مننهم السنيد اخلنوئياملسلك الثاين

  .  بأمر نفيسبوقرّ و القاعدتني من القواعد العقالئية.

بعمل مركنب وعنام بأجزائنه ورشائطنه الوجوةينة  أّن من يريد أن يأ ي تقريبه:و

وإتينان كنل جنزء ورشط ع  جزئينة اتإراةنبعث من هذ  اجإراةة الكلينة والعدمية ت

صل له غفلة مانعة عن إتيان كل جزء ورشط ع حمله، وا،نيام  حتاللهم إاّل أن  ،موقعه

 عند العقالء. غ ملالغفلة هذا 

اهر وناني  وأجنل ذلنك نأخنذ بنالىمنن  هويمكن أن نضيف نان إىل ذلك بأنّ 

تكون وعىل هذا  ،يبعةمتكون أ الة عدم الغفلة  سبكالم الغل، وهكذا ع موارة أخر

 الء.قعال بن  عليه قاعدة الفراغ وقاعدة اليجاوز مما

شواهد عىل ذلك، ونان ال ننرس شنواهد تندّ  عنىل أّن عمنل إاّل أّّنم م يقيموا 

م إذا ا،يملوا نقصًا أو اشيباهًا ع الثنناء ال يعيننون أّّن  فال شواهد عىل ،عليه ءالعقال

 .به
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 بوجو : ويمكن اخلدشة فيام ذكر 

لنذكرت ع غنل كينب  ئينة: أّن هذ  القاعدة لو كاننت قاعندة عقالاألولالوجه 

قند ذكنر بنل ع كينبهم،  ذكرتنواحلنا  أّننه م  ،القنانون املندينالشيعة أيضًا، أو كيب 

: قنا ما يد  عىل خنالف هنذ  القاعندة، فقند  (1)والنىائر السيوطي ع كياب الشبا 

منن فنروع فال ل أّنه م يفعله ن إىل أن قنا  ن )قاعدة: من شك هل فعل شيئًا أو ال ف

لسهو أو ارتكاب فعل منهي فنال يسنجد؛ ل مور ع الصالة سجدأشّك ع ترك م ذلك

صنالة، أو غلانا منن شك ع أثناء الوضوء أو ال ومنها... ، امهفعل لّن ال ل عدم

 عاةته(.إ تالعباةات ع ترك ركن وجب

: )منها إذا شّك هنل تنرك (2)ع قواعد ن وهو من فقهاء احلنابلة ن  قا  ابن رجبو

ال نل عندم  سجوة عىل وجهنني أ،نداا يلزمنه لنّ هل يلزمه الفواجبًا ع الصالة 

 لّن ال ل عدم لزوم السجوة(. اجإتيان به والثاين

لة أّننه ال جينب السنجوة عنىل أع قواعد  بعد ذكر هذ  املس (3)ثاينيد الوذكر الشه

 مذهبنا.

ن اقاعنندت امال أّننن ،يصننات مننذهبناومننن هننذا كّلننه يىهننر أّن القاعنندتني مننن خ

 ن.اييئعقال

بط بقاعدة اليجاوز، والرواية ت  فيها عام هو مرأرواية زرارة اليي يس: الوجه الثاين

هذيب عن أمحد بن حممد عن أمحد بن حممد بن أيب نرص عنن معيربة رواها الشيخ ع الي

                                      
 .56النىائر: الشبا  و (1)

 .القاعدة الثامنة واخلمسون بعد املائة إذا تعارض أ النالقواعد البن رجب،  (2)

 .99ذيل القسم الثالث من القاعدة  304انىر متهيد القواعد:  (3)
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 رجنل قنا : قلنت ليب عبند اا  محاة بن عيس  عن ،ريز بن عبد اا عن زرارة

شنّك ع الذان  رجنل، قلنت: ينيمضنقا :  ؟شك ع الذان وقد ةخل ع اجإقامة

قنا :  ؟شنك ع اليكبنل وقند قنرأ رجنلقلنت:  ،ينيمضقا :  ؟واجإقامة وقد كرب

يميض :قا :  ؟شك ع القراءة وقد ركع، قلتينيمض :شنك ع الركنوع ي، قلنت

يا زرارة إذا خرجنت منن يشء ثنمَّ ثمَّ قا :  ،ي عىل  التهنيمضقا :  ؟وقد سجد

 .(1)شكك ليس بيشءت ع غل  فةخل

هنذ  السنئلة   اجإمنام أن يسنأ فإّنه لو كانت القاعدة عقالئينة م حيني  إىل 

 دةة.امليع

 ذلننك هننو مقيضننن  لنّ  ؛ويىهننر أّن زرارة كننان يعيقنند االعيننناء بالشننّك 

ال يواف  االسيصااب؛ ولنذا  ، وع كل مرة يرس أّن جواب اجإمام االسيصااب

عىل أي قاعدة من القواعد، وذلك لّن  يبيني جواب اجإمام  ال حيصل له اجلزم بأنّ 

ي من جهنة عندم نن يي يل أّن احلكم باملضالسئلة خيلفة، فإّنه مثاًل ع الو  يمكن أ

  عمنن شنك ع الذان واجإقامنة أال وجوبًا غليًا وال نفسيًا، ثمَّ يسن ،وجوب الذان

، ة  عن أمور ميعندةألة ويضيف إىل الذان اجإقامة، وهكذا يسأأي يغل املس ،وقد كرب

 ويرس أّن جواب اجإمام ال يواف  االسيصااب.

أّن أ نالة إىل ، هذا مضافًا اهد العقالئية عىل خالف ذلكّن الشوأ: الثالث الوجه

ّن ع مجينع منوارة إعدم الغفلة هذ  معارضة بأ الة عدم الغفلة من نا،ية ُأخنرس، فن

ال سنيام  ،الغفلة عن العمل كيف تيصورمن موارة قاعدة اليجاوز، و هيرارة أسئلة ز

هنم  و ،ة لنألذان واجإقامنةفصو  امليعدةالأزيد، ك دبذ  جهعمل حيياج إىل إذا كان ال

                                      
 .352: 2هتذيب ال،كام  (1)
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واجلنزم والعنزم،  بالفائدةّن العمل اجإراةي ميوقف عىل اليصور واليصدي  إ :يقولون

وكيف ييصور أّنه قد أت  به وغفل  ،ومع ذلك كيف يمكن الغفلة بمجرة اليكبل مثالً 

 ؟ جداً ونيس أّنه قد أت  به اآلن، ال سيام فيام إذا كان الفصل قليالً 

ن خصو نيات هالسابقة بام أّنه ال تبقن  ع النذبطة بالزمنة تاملر رنعم، ع الُمو

ويمكن القنو  بنأّن  ،ييصور الشكفالعام  اليي أت  هبا قبل سنة مثاًل أو أكثر أو أقل 

العقالء ال يعينون بمثل هذا الشّك مع الفصل الطويل، ال فيام إذا كنان الفصنل قلنياًل 

 . موارة قاعدة اليجاوزكام ع ،جداً 

نان ال ناياج إىل أ الة عدم الغفلة لألخذ بالىهورات؛ فإّننه عنىل منا ذكرننا و

باملواثي  وأّن كّل ش   ميعهد بأّن يؤخذ كالمه  اً بطتالخذ بالىواهر مريكون سابقًا 

 م ينسها. مو ظاهر فيه، سواٌء نيس القرينة أبام ه

  نقيضنبملغفلة، فإّنه عدم ا عىل أ الة يةينمبوأّما ما قيل من أّن ،ّجية خرب الثقة 

   أ الة عدم الغفلة م يغفل عن اخلصو يات.نوثاقيه ال يكذب، وبمقيض

 : ،جية خرب الثقة ع قبا  اخلرب املوثوق به حمل تأمل.فأولا 

عنىل املواثين   يناً نيمبالخنذ بىنواهر كالمنه يكنون : عىل فنرض اليسنليم وثانياا 

 واالليزامات.

 يان.يبل تأسيس ،نيييفىهر أّن القاعدتني ليسيا إمضائ

بل ننكر و نوهلا إىل ،ند القانونينة عنند  ، بأنا ال ننكر املناسبةلبّد من اليذكوال 

 .ءالعقال

 يف مفاد  الروايات :اجلهة الثالثة

  فيام يسيفاة من الروايات إىل أربع نىريات:نييالفقهاء وال ولأنىار  تاخيلف
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اعدة اليجاوز فقنط، ومرجعهنا إىل أّن : أّن املسيفاة من الروايات قالنظرية األُوىل

ه يبن  عىل وجوة ، وليس لقاعندة الشك ع وجوة جزء أو رشط بعد اليجاوز عن حملّ 

 سائل.راغ أساس، وهذا ما اخيار   ا،ب الالفر

أّن وهو ما ذهب إليه املاق  النائيني، منن عكس النىرية الوىل، : النظرية الثانية

يء نذلك بأّّنا عبارة عن البناء عىل حتق  وجوة الشناملجعو  هو قاعدة الفراغ، وفرس 

هو العمل املركب الذي مورة البناء عىل حتق  اليشء الصايح يكون ع أّن و ،الصايح

موضنوعًا  مللاكنم أ اً ة القانونية سواء كانت ميعلققعواالهو وبيعبلنا  ،ميعل  حلكم

 عدةة.أجزاء الصالة وقائع مي اعيرب، وذكر أّن الشارع املقدس هل

خا ة بالصالة، وهذا ال منن جهنة أّن لقاعندة اليجناوز  وعليه فقاعدة اليجاوز

كربس جمعولة، بل من جهة تطبي  الشارع املقدس قاعدة الفراغ عىل كل جزء من أجزاء 

 الصالة؛ وذلك من أجل اعيبار كل جزء واقعة مسيقلة.

 مداين وغل ، وهني أنّ ما ذهب إليها كثل من الفقهاء كاملاق  اهل: النظرية الثالثة

 اليجاوز. اوقسم يسيفاة منه ،قسم يسيفاة منها قاعدة الفراغ :الروايات عىل قسمني

أّن الىاهر من الروايات جمعولية قاعدة عامة تعم قاعدة اليجناوز : النظرية الرابعة

ي حملنه نّي نفسه أو بمضن  إّما بمضنوقاعدة الفراغ، ومرجعه إىل أّن كّل يشء قد مض

 كام هو، أي أّن الشّك ال يعين  به. فامضه

منورة  هي حملننومضنيه بمضن ،نفسه مورة لقاعندة الفنراغ يضوميض اليشء بم

ّن هذا هو املسيفاة من إ :وقيل ،لقاعدة اليجاوز، وهذا ما ذهب إليه املاق  ال فهاين

 عبارة الشيخ ع الرسائل.

 مرجعه إىل أمرين: ها: فام ذكر ع وجهأّما النظرية األوىل
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 املناقشات اجإثباتية ع الةلة اليي اسيدّ  هبا لقاعدة الفراغ.: األمر األول

  .املناقشات الثبوتية: األمر الثاين

نذكرها فنيام ن أيضًا ن  وبام أّن القائل هبذ  النىرية قد أّخر املناقشات الثبوتية فنان

 بعد، وعند اليعرض للنىرية الثالثة.

كموثقنة  ،لروايات اليي اسيد  هبا لقاعندة الفنراغوالقائل هبذ  النىرية قد ذكر ا

القنائلني  كلنامت اسنيد  هبنا لقاعندة اليجناوز ن عحممد بن مسلم والرواينات اليني 

 بالنىرية الثالثة ن واسيىهر من مجيع ذلك أّن املسيفاة منها قاعدة اليجاوز.

كام  (الشك فيه)ات مذكور وأساس كالمه أمر وا،د، وهو أّن ع مجيع هذ  الرواي

 .وغل ذلك من اليعابل كلام شككت فيه مما قد مىض ع

 ظهنور  غنوقند أل .يء ظاهر ع الشّك ع وجوة نومن املعلوم أّن الشك ع الش

 .ظاهر ع الشّك ع الصاةهو ها الذي ذيل بعض

  .ونان أوالً نذكر الروايات ثمَّ نيعرض لكالمه

ن احلسنني ع ة الفراغ ما روا  الشيخاملشهور لقاعدهبا من الروايات اليي اسيدّ  ف

ن والرواينة    عن حممد بن مسلم عن أيب جعفرلبك ابنبن سعيد عن  فوان عن 

 . (1)ما شككت فيه مما قد مىض فامضه كام هو كل ن قا  لبك ابنموثقة من أجل 

يكنون ع كنذلك  ،الشّك كام يكنون ع أ نل الوجنوة أنّ  :هبا جه االسيدال وو

﴾ ااَ﴿َأعي فيارة يقا :  ،باسب املوارة يلفخيو ،خرآمر أع  أوالصاة  فهذا من  َشكٌّ

يمكن أن يكنون منن الشنك ع  ام، فهذا ك(شٌك  ع زيد  )أالشّك ع الوجوة، وقد يقا  

  .الوجوة يمكن أن يكون الشك ع أمانيه أو عداليه
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ر أّنه لو م يلف، غاية المختموارة اسيعام  الشك  وقد أشار إىل ذلك الراغب وأنّ 

ظاهرًا ع الشك ع الوجوة، وأّما إذا  ما شككت فيه كل :تكن قرينة يكون قوله 

 .قيضيه القرينةتعىل ما  هقرينة فال بد من محل هنا تكان

بنل الشنّك ع  ناة  ،وع هذ  الرواية قرائن عنىل أّن الشنك لنيس ع الوجنوة

: وقولنه  فامضه : وقوله  نقد مض امم :من القرائن قوله ف ،وجوةامل

كام هو. 

 (كن كام أننت)لة أكام ذكر ع املغني ع مس ،هو عليهأّنه كام  كام هوالىاهر من و

هنذا  :أ،ندها ،أعارينب  اثنامل لناويني ع هذلو ،)أن املعن  عىل ما أنت عليه :ذكرف

 ،ذف خرب (. ،وأنت مبيدأ ،وهو أّن ما مو ولة

امضه عىل ما هو  :أي (،عىل) :الكاف هنا بمعن  وفامضه كام هوع املقام قوله: 

 أي كام وقع امضه. ،عليه

القو  بأّن الرواية من الشك ع الوجوة ال ع كيفية املوجنوة ع غاينة فوعىل هذا 

 .البعد، بل يمكن القو  بأّنه ال وجه له أ الً 

ما شككت  كل :ومن الروايات  اياة حممد بن مسلم عن أيب جعفر قا  

 .(1)عد ما تفرغ من  التك فامض وال تعدفيه ب

 .خصو نيةلنه  بعد ما تفرغ من  التك :أّن قوله  :ووجه االسيدال  هبا

بل هذا من باب جتاوز  ،كلاعدة الفراغ يقو  بعدم موضوعية ذوالقائل بعدم جمعولية ق

 .ومن املعلوم أّن هذا تأويل ال يمكن الخذ به .املال
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ّن مقيىض القاعدة أّن املأخوذ ع القضية اللفىينة هنو أهو والوجه ع عدم الخذ 

منرارًا منن أّننه فنرق بنني فإّنا قد ذكرننا  ،ملقضية اللبية وال سيام ع اليعلياملأخوذ ع ا

أّن عبارة عن إلقناء ال نل الكنيل بصنورته الكلينة، أي:  فإّن اليعليم ،فيياوال اليعليم

 ا، الف الفيينباالسيعاملية موجوةة، وهذا راةة أ الة اليطاب  بني اجإراةة اجلدية واجإ

منا غالبنًا  اوذلك لّن السائل ع موارة الفيين ،ةً كون أ الة اليطاب  موجوةت فإّنه قد ال

كنذلك، واملقنام كون تكون كلها ةخيلة ع احلكم وقد ال ت  عن أمور ميعدةة، قد أيس

كلنام  :قنا  ابينداءً  ، وذلنك لبينان احلكنم منن نا،ينة اجإمنام من موارة اليعليم

 .إىل آخر  شككت

اليجاوز  اياة زرارة قنا :  ومن الروايات اليي اسيد  املشهور هبا عىل قاعدة

، ينيمضنقا :  ؟شك ع الذان وقد ةخل ع اجإقامة : رجلقلت ليب عبد اا 

قلت: رجنل شنّك ع  ،ينيمضقا :  ؟ربكقد ت: رجل شّك ع الذان واجإقامة وقل

، يميضقا :  ؟شّك ع القراءة وقد ركع قلت: رجل يميض؟ قا : أراليكبل وقد ق

ينا زرارة إذا ، ثنمَّ قنا : يميض عىل  التهقلت: شك ع الركوع وقد سجد؟ قا : 

 .(1)ليس بيشء ت من يشء ثمَّ ةخلت ع غل  فشككخرج

 الشنكالىاهر من )ويمكن للقائل بأّن املجعو  هو قاعدة اليجاوز أن يقو : إّن 

 وهكذا ع سائر الفصو . ،الشك ع الوجوة هو (ع الذان
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قا :  ،ومن الروايات اليي اسيدّ  هبا لقاعدة اليجاوز  اياة إسامعيل بن جابر

ن شّك ع السنجوة إو ،ّك ع الركوع بعد ما سجد فليمضإن ش :قا  أبو جعفر 

 .(1)يمض عليهكل يشء شّك فيه مما قد جاوز  وةخل ع غل  فل ،بعد ما قام فليمض

تعنرض هلنذ  الرواينات واسنيىهر منن رض أّن القائل بالنىرية الُوىل قند غوال

شك ع اليشء ع قولنه ع ل املراة من ال)ه: (2)ع الرسائل وقا اجلميع قاعدة اليجاوز، 

زرارة وإسامعيل شنك ع الذان  ييوع  ايا ما شككت فيه كلمسلم  ابنموثقة 

أي  تظناهر  ندر الرواينا) :وذكنر ا،نيامالت (،ع الوجوةأو ع القراءة هو الشك 

أي قوله:  قند  ،رجل شّك ع الذان ن إىل أن قا  ن وظاهر ذيلهاأو  ،قوله: شككت فيه

ع الصايايني وقوله: جاوز   ،إذا خرجت من يشء :وقوله ،  وامضه ع املوثقةنمض

 لهنا بىهنور  ندرهاوال يبعد رفع اليد عن ظهور ذي ،واليجاوز عن نفسه هو اخلروج

فنال يفهنم العنرف بعند  ،هو إعطاء الكربس الكلية اليي تكون تلك المثلة مصاةيقها

 ذلك اال امليض واخلروج عن املال .

لكن ربام يشهد له بعض الروايات اليني ورة فيهنا  ،وهذا وان ال خيلو عن مناقشة

 .(الشك ع اليشء بمعن  الشك ع الوجوة

ديم الصدر عنىل النذيل منع وجنوة القنرائن اليني كيف يمكن تق يسائل:نا نهو

الشك ع الوجوة، فال ةاعي جإتعناب  منونان ال ننكر أّن الشّك قد يكون  ،ذكرناها

 .كر فيها الشك ع الشك ع الوجوةالنفس وذكر روايات ذ
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 اً اسيند إىل ما ذكر  الصدوق ع كياب اهلداية، فإّن الصدوق قد نقنل جنزء ّنهإثمَّ 

ن وقند ن م تنؤذّ إإّنك إن شككت  :قا  الصاةق رة هبذا الناو: زرامن  اياة 

وهذا رصينح ع الشنك ع الوجنوة فيكنون املنراة منن سناير ) قا :و أقمت فامض

الفقرات هو الشنك ع الوجنوة فرتفنع اجإمجنا  عنىل فرضنه عنن  نايايي زرارة 

يد رفع اجإهبنام عنن (، وهو يروإسامعيل الليني يكون اليعبل فيهام مشاهبا ملا ع املرسلة

 الصايايني بواسطة املرسلة.

: )وقد عرفت أّن إرسا  الصندوق ع مثنل الرواينة وانيسناب القنو  إىل قا ثمَّ 

 اجإمام جزمًا ال يقرص عن توثي  أمثا  الكيش والنجايش والشيخ(.

هذا من العجائب، فإّن الصدوق ليس منن العناملني برواينات الثقنة عنن  هلقوو

بينه وبني ربنه، فنال يفنرق بنني ،جة ع أو  الفقيه أّنه يذكر ما هو  هووقد ذكر  الثقة.

 .قا  الصاةق، أو روي عن الصاةق :قوله

الكلينة ات ينربأّن مجينع الك من ك املاق  النائينيلمس وهي :الثانية النظريةوأما 

جنزاء أوع خصنوص  هلا كلها ناظرة إىل قاعندة الفنراغ. ميكفلةاليي تكون الروايات 

 جتري قاعدة الفراغ تنزياًل هلا منزلة الوقائع امليعدةة. الصالة

عنىل الكنربس  مدع  املاقن  الننائيني أّن الرواينات املشنيملة نّ أتوضيح ذلك: 

 ،يء املوجوةنن احلكم بصاة الشعقاعدة الفراغ ليست عبارة مفاةها قاعدة الفراغ، و

 اوز حمله.بل احلكم بوجوة عمل مركب يرتتب عليه الثر القانوين بعد جت

عن اليشء الذي يكنون ذا أثنر  فقاعدة الفراغ مورةها بنىر املاق  النائيني عبارة

، هلا دلطهارة ومولّ لموضوع هو كان موضوع احلكم مثل الوضوء والغسل الذي  سواء
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ميعل  احلكم من قبيل الصالة، فاليشء الوارة ع هذ  الروايات عبنارة عنن واقعنة  مأ

 قانونية.

قانونية بناو يرتتنب علينه الثنر، ليشء عبارة عن الوا،د بو،دة : اوبيعبل آخر

سنواٌء كاننت مرتبطنة منع  يء ع هذ  الروايات مطلن  الشنياءنوليس املراة من الش

م تكن أو الشياء اليي ع  ورة انضاممها إىل أشنياء ُأخنر يكنون هلنا أثنر  مال،كام أ

 قانوين.

ت االعرفينة والرواين بلايشء ع اليعنالع كل مورة يطل   د ذلك بأنّ ييويمكن تأ

فاليشء إذ يطلن  فنإنام  ،ال كل ما يطل  عليه أّنه يشء ،يكون كناية عن يشء خصوص

يراة به ما كان امليكلم طالبًا له ومرتبًا عليه أثنرًا؛ وذلنك هنو العمنل املركنب ع حمنل 

اجإنفناذ هو ي ن، فإّن ظاهر املضفامضه كام هوقوله: ويمكن أن يشهد لذلك كالمنا، 

 أّن العمل عمل يرتتب عليه أثر.فيعلم ب الثر، يوترت

يء من باب أّن املركب ينيفي نالشك ع وجوة هذا الشهو كام أّن املراة من الشك 

وكنذا منن  ،شكًا ع وجنوة املركنبذلك شك ع جزء يكون لو ف ،بانيفاء أ،د أجزائه

كنون هنذا الشنّك ع وجنوة رشطه لو شنك ع رشط ياملرشوط ينيفي بانيفاء  باب أنّ 

 كون قرينة عىل اخلالف.تإاّل أن  ،الشّك ع الوجوة املرشوط، فىاهر الشك هو

ركب بعند اليجناوز عنن والروايات كلها ناظرة إىل أّنه إذا شّك ع وجوة عمل م

 به.  حمله ال يعين

زرارة وإسامعيل طبقت القاعندة عنىل أجنزاء الصنالة،  ييغاية المر ع  ايا

اعيرب كنل  عرن  أّن الشاطبي  تطبي  من باب احلكومة عىل ناو اليوسعة، بمعوهذا الي

 ع ميعدةة.ئاقوجزء من أجزاء الصالة أعامالً مسيقلة و
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فرة تكويني وهو عبارة عن العام  املسيقلة سنواٌء  :وعليه فيكون للقاعدة فرةان

الصالة  زاءنزييل كأجتميعل  احلكم كالصالة، وفرة  مأ كان موضوع احلكم كالوضوء

  .اليي اعيربها الشارع عماًل مسيقالً 

زرارة وإسنامعيل بنن جنابر النوارةتني ع بناب  ييليل عىل الينزيل  ناياوالد

 الصالة، وال ةليل عىل الينزيل ع غل باب الصالة.

 معبناةات أال اننتع مجينع العنام  سنواء ك ونييجة ذلك جريان قاعدة الفنراغ

الصالة تنزياًل لجزاء الصنالة منزلنة العنام  املسنيقلة، املعامالت، وجتري ع أجزاء 

بعض فهي تريد  نم قريببعضها  وايات املشيملة عىل الكربس لسانوذكر أّنه بام أّن الر

 بيان أمر وا،د، وهو عبارة عن الكربس اليي ذكرناها.

وأّن  ،ع الوضنوء ام روا  زرارة عن البناقر ب املاق  النائينيأن يؤيد ويمكن 

عنن أيب عدة ع الجزاء، والرواية هكذا: ذي كان ع ذهن زرارة هو عدم جريان القاال

فأعند  ،إذا كنت قاعدًا عىل وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم القا :  جعفر 

 ،ت ع ،ا  الوضوءمما ة ااسم   اّنك م تغسله ممأيع ما شككت فيه  وعىل مجامعليه

ع الصالة أو ع غلهنا  رصت ع ،ا  ُأخرس قمت من الوضوء وفرغت منه وقدفإذا 

 .وضوء  ال يشء عليك فيه هعليك في ااأوجب  امم اافشككت ع بعض ما سم  

كنب منن ا ترتمن أّن املركبنات غالبنًا منهو ما ذكرنا مرارًا  (اا  سم)واملراة مما 

يننهام أو الغسنل أّما الرتتيب بو ،اا هامأوجب افإّن الغسل واملسح مم ،الفرائض والسنن

 من السنن.فهي وهكذا سائر الرشائط ن إن م يسيفد من اآلية ن منكوسًا 

  هنذ  أذا سندم جرينان القاعندة ع الجنزاء، فلنوبام أّنه كان ع ذهن زرارة عن

ع الذان وقند ةخنل  جل شكر) :ع الصالةالوارةة السئلة امليعدةة ع هذ  الرواية 
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ان واجإقامة وقد كرب ن إىل قوله ن رجل شك ع الركنوع ع اجإقامة، ورجل شّك ع الذ

 وقد سجد(.

، فلو م يكن ع ذهنه تنزينل اجإمنام اا هأجب اوع من الفرائض وممواحلا  أّن الرك

 أجزاء الصالة منزلة العام  املسيقلة لكان مناقضًا مع ما قاله اجإمام الباقر ع الوضنوء

ع ما سم  اا ع كيابه فإنه جتنب اجإعناةة،  ،يث ،كم ع الوضوء فيام إذا كان الشك

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 أّن 

سنيقلة لكنن منع زرارة فهم من هذ  الكربس ما ذكرنا  من أّن مورةها هنو العنام  امل

، ولنوال هنذا اليطبين  اليطبي  اليعبدي بالنسبة إىل املوارة اخلا ة، أي موارة الصنالة

يا لكانت الكربس املذكورة ع ذيل الصاياة غل شاملة لجزاء الصالة؛ ،يث قا : 

وهنذ  العبنارة  زرارة إذا خرجت من يشء ثم ةخلت ع غل  فشكك لنيس بشننيء

باب الوضوء، فيعلم أّن هذا املعن  كان ع ذهن زرارة أيضًا منن  كالعبارة اليي قاهلا ع

 .أّن أجزاء الصالة ،وسبت مسيقلة

ّن مدع  املاق  النائيني هو أّن املسنيفاة منن الرواينات هنو أومل   الكالم: 

الشنك و ،قانونينةذات و،ندة هني املعن  امليقدم، أي: ع العام  اليي قاعدة الفراغ ب

 وتطبي  القاعدة عىل أجزاء الصالة تطبي  تعبدي. ،هب  يعينفيها بعد مضيها ال 

فال يمكن إجراء القاعدة ع  ،وبام أّنه ال ةليل لنا عىل اليطبي  ع غل أجزاء الصالة

 غل أجزاء الصالة من سائر العام .

 ابر عىل ما ذكر  املاق  النائيني بوجهني:واعرتض بعض الك
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أّن املسيفاة وهذا ميوقف عىل  ،الكل اجلزء منزلةعىل تنزيل  مبين: أّن هذا أحدمها

كلنام واحلا  أّن رواية حممد بن مسنلم  ،وايات اخيصاص قاعدة الفراغ بالكلمن الر

أو كاًل، وعىل ما هو  اً أعّم من أن يكون العمل جزء ،إىل آخر  شككت فيه مما قد مىض

   ع أثناء العمل.بل جتري ،ي ،يكون بعد العمل احل  قاعدة الفراغ ال ختي  بأن

خصنوص رواينة إىل االعرتاض بأّنه ال وجه لالسنيناة ويمكن اجلواب عن هذا 

 (منا)أو  (يشء)حممد بن مسلم، فلو كان المر كام ذكر  املاق  النائيني من أّن كلمنة 

فإّن كلمنة  ،أثر، ففي هذ  الرواية المر كام ذكر  وذهو كناية عن العمل املركب الذي 

فنإّن  ،فامضنه :والشناهد علينه قولنه ،لرواية كناية عن العمل املسيقلع هذ  ا (ما)

 ذا أثر مسيقل. هو إنفاذ  وترتيب اآلثار عليه، فيىهر أّنه يضظاهر امل

يامنل هنذ  ف ،ما ذهب إلينه املاقن  الننائيني  نايااً لو كان وبعبارة ُأخرس: 

ًا م يكنن  ناياًا ع عىل ما ذكر ، وإن م يكن ما ذهب إليه  نايان أيضًا ن  الرواية

 سائر الروايات.

فيها بيانية أو  (من)كون كلمة تا بني أن هأّن موثقة ابن أيب يعفور مرةة أمر: هامثاني

 فال يمكن للماق  النائيني اليمسك هبا. ،تبعيضية

عن هذا االعرتاض بأّنه وإن متسك املاق  النائيني هبذ  املوثقنة،  ويمكن اجلواب

كالمه، فإّن كالمه أّنه يمكن اسيفاةة هذا املعن  منن هنذ  املوثقنة إاّل أّّنا ليست ركن 

زرارة وإسنامعيل  يابقرينة سائر الروايات، وما هو ةليله عىل احلكومة إّنام هو  نايا

 ذين الوجهني.بن جابر، فال يمكن هدم مسلك املاق  النائيني هب

 نعم، يمكن هدم مسلكه بوجهني آخرين:
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عىل الجزاء وإلقاء الكنربس الكلينة ةلينل عنىل أّن  ّن تطبي  اجإمام أ: األول

وال ،اجة إىل السؤا  عن بقية أجزاء الصنالة،  ،الكربس هي اليي تنطب  عىل موارةها

 ؟الداعي إىل إلقاء الكربس الكلية ولو كان اليطبي  تطبيقًا تعبديًا فام

اهر منن ّن ظاهر  اياة حممد بن مسلم هو الشّك ع الوجوة، فإّن الىنأ: الثاين

الشك ع اليشء هو الشّك ع الوجوة، إاّل أّن فيها قرائن عىل أّن املراة من الشنك فيهنا 

  .فامضههو الشّك ع الصاة لقوله: 

ل قاعدة الفراغ بالشنّك ع وجنوة العمنل فسوأساس كالم املاق  النائيني هو ت

 يل بنن جنابرزرارة وإسنامع ييع  نايااملركب ،ي  يمكن الينزيل ع املوارة اليي 

 .وإحلاق هذ  املوارة بالعام  املسيقلة عىل ناو احلكومة

ان ع املوضوع، بمعن  أّن موضنوع قاعندة يأي: أّن قاعدة الفراغ واليجاوز خيلف

هنو العمنل وموضوع قاعدة اليجاوز عىل مسلكه  ،الفراغ هو العمل املسيقل احلقيقي

هنو: فنإّن حممنو  كنل مننهام  ،انمياندتفمن ،يث املامنو  وأّما ، املسيقل الينزييل

 .(العمل موجوة)

كنام  ،( نايح)أّن حممنو  قاعندة الفنراغ هنو و خيلف امّن حمموهلإذا قلنا إوأّما 

وال معنن   ،لينزينللال يكنون قناباًل  فعلينه ،من  اياة حممد بن مسنلم  اسيىهرنا

 أّنه حمكوم باكم عمل مسيقل. (راءة وقد ركعرجل شك ع الق) :لينزيل قوله

منن القاعندتني جمعولينان، وهنذا مسنلك أكثنر  أّن كّل فهي : النظرية الثالثةوأما 

ومسنيندهم أّن  (،،فىنه اا)امليأخرين كاملاق  اهلمداين والعراقي والسنيد اخلنوئي 

 الروايات عىل قسمني:

 قسم يدّ  عىل قاعدة الفراغ.
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 وقسم يدّ  عىل قاعدة اليجاوز.

 :معيربة حممد بن مسنلمعمدته ف ،اعدة الفراغما يد  عىل قهو والقسم الو  أما 

كلام شككت فيه مما قد مىض فامضه كام هو. 

ّن املراة من الشك إلقلنا  ما شككت فيه كلومجلة نان أّنه لو كنا منّا وقد تقّدم 

الشك ع الوجوة، وذلك لىهور الشك ع الشك ع الوجوة، إاّل أّنه بلااظ كلمنة هو 

ال  كلام شككت فيهع قوله:  (ما) لكلمة نيتبيهي اليي  د مىضمما ق: ع قوله (من)

ي نفس العمنل نع مضظاهر   نقد مضقوله: جعل الذيل شار،ًا للصدر، ونبّد أن 

فإّن اجإمضاء إنفاذ للعمل عىل ما هو عليه،  فامضه كام هوقرينة قوله: بوكذا  ،ال حمله

وهنو الشنّك ع ن ر عام كان ظاهرًا فيه توجبان رصف الصد لوهاتان القرينيان ع الذي

 .ناسب قاعدة الفراغيإىل الشك ع الصاة الذي ن الوجوة 

ما  كل) ومفاة هذ  القاعدة أعم من فعل النفس وفعل الغل؛ إذ م يذكر ع الرواية

 .ما شككت مما قد مىض كلبل ذكر  ،( نشككت ع عمل نفسك مما قد مض

بطًا بالش  ، أي: أّن تدوةة بام يكون مراعدة حمالقتكون بداللة االقيضاء  نعم،

أو ما يشك فيه ال بد وأن يكون له متاس عميل مع اجإنسان، بنأن يكنون عمنل نفسنه، 

قوة واجإيقاعات والواجبنات عكال ،نشأ لألثر لإلنسانميكون عمل غل  إاّل أّن عمله 

فامضنه كنام  :يقنا  اجإنسان فهذا ال معنن  لنبة، وأّما العمل الذي ال يرتبط الكفائي

 .هو

عمندهتا ما يسيىهر منها قاعدة اليجناوز، ومن الروايات، وهو  الثاين قسمالوأما 

 :رواييان
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: رجنل شنك ع الذان قا : قلنت ليب عبند اا  ،ة زرارةا:  ايمهااحدإ

ت من يشء يا زرارة إذا خرجثمَّ قا :  ،إىل آخر  يميضقا :  ؟وقد ةخل ع اجإقامة

  .ليس بيشء ت ع غل  فشككثمَّ ةخل

نفس ما اسنيىهرنا  منن موثقنة حممند بنن  ناسيىهرالولو كنا نان وهذا الذيل 

ثمَّ ةخلنت مسلم؛ وذلك لّن ظاهر اخلروج من اليشء عبارة عن الفراغ منه، وظاهر 

غت من عمل ورشعت ع عمل الرشوع ع غل ، فيكون املعن  هكذا: إذا فر ع غل 

 ال ع وجوة . ،يء، وعىل هذا يكون الشك ع الصاةنشليس ب آخر فشكك

ولكن السئلة اليي قبل ذلك توجب حتويل هذا الىهنور، والقنو  بنأّن الرواينة 

 بطة بقاعدة اليجاوز.تمر

إن شّك ع الركوع  قا : قا  أبو جعفر  ،:  اياة إسامعيل بن جابرامثانيه

كل يشء شك فيه مما  ،مضيفل وإن شّك ع السجوة بعد ما قام ،مضيبعد ما سجد فل

 .ع غل  فليمض عليه قد جاوز  وةخل

لو كنا نان والذيل السيىهرنا منها نفس ما اسيىهرنا  من ن أيضًا ن  وهذ  الرواية

يء ال نعن نفس الشنيجاوز عن اليشء ظاهر ع اليجاوز موثقة حممد بن مسلم، فإّن ال

 ناياة  كنام عروع ع الغل ن الشظاهر ع ةخل ع غل قوله: اليجاوز عن حمله، و

 زرارة.

وهنذ   ،قبل بينان الكنربس مشنيملة عنىل  نغرياتن أيضًا ن  إاّل أّن هذ  الرواية

)رجنل شنّك ع الذان  :زرارةالصغريات ال تواف  قاعدة الفراغ؛ فإّن ظاهر  اياة 

أن يكنون الشنّك ع  هنو وهكذا سنائر املنوارة( ينيمض :وقد ةخل ع اجإقامة قا 

 وهكذا  اياة إسامعيل بن جابر. .الوجوة
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 بام أّن المثلة ظاهرة ع الشّك ع الوجوة، والذيل ظناهر ع الشنّك ع الصناةو

 يدور المر بني أمور ثالثة:ف

ليزام بأّن املراة ع المثلة خالف الىاهر، يعني: أّن الشنّك شنّك ال: ااألولاألمر 

 ةاليننيكنون الروايينان ي، وعليه ف آخر إىل رجل شّك ع الذانع الصاة ع قوله: 

 غاية المر قاعدة الفراغ جتري ع أجزاء الصالة أيضًا.، عىل قاعدة الفراغ

لّنه خالف الىاهر قطعًا، فإّن الىناهر هنو الشنّك ع  ؛وهذا ال يمكن االليزام به

 الوجوة.

أّن تطبين  ، إاّل أّننه نلينزم بنمعناً  النذيلو ظهور الصدرعىل يافظ ال: الثاين األمر

زيل ع الجزاء نالنائيني من الي الكربس عىل الصغريات تعبدي نىل ما اليزم به املاق 

  منزلة العام  املسيقلة.

ال يمكن االليزام به وبعيد غاية البعد؛ إذ ذكرننا ع مقنام رة أيضًا وهذا اال،يام  

إّنام هو من أجل إلقاء  ة وبيان الكربس الكليةرسئلة زراأاملاق  النائيني أّن قطع اجإمام 

الفقينه سنؤا  ني سؤا  العنامي وفإّنه فرق ب ل ،ي  ييمكن الفقهاء من اليفريع،ال 

 وذلك لعدم اطالعه عىل الكربيات. ؛ن الصغرياتع  أاملسينبط، فإّن العامي يس

ع  ، واجإمنام  كنون بينديإّننام  واليطبي  ،  عن الكربسأوأّما الفقيه فهو يس

مندار  اً ام تعليم الكربس، وهذا ال يناسب اليعبد، وإاّل كان المنر ةائنرالرواييني ع مق

 القانون عليها.   اجإمام الصغريات اليي طبّ 

إذا خرجنت منن ينا زرارة  :م أّن زرارة فهم منن قولنه واحلا  أّن من املسلّ 

 كربس كلية بال مؤونة من اليعبد. ،إىل آخر  يشء
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وذلنك لوجنوة قريننة عنىل أّن  ؛ىاهر ع الذيلأن نليزم ب الف ال: األمر الثالث

أي أّن املنراة منن  ،وجوة هذ  المثلنةهي املراة من الكربس خالف الىاهر، والقرينة 

يء هو اخلروج عن نواملراة من اخلروج عن الش ،هو الشك ع الوجوةالشك ع الذيل 

 ال عن نفس اليشء. ،حمله

ةوران المر كان بني أمور ثالثنة،  ني وال مناص منه؛ لنّ عيوهذا اال،يام  هو امل

وعىل هذا اال،يام  المثلة اليي ع  ،فيبق  هذا اال،يام  ،منها غل قابل لالليزام واثنان

 لذيل.ل در هاتني الصايايني تكون شار،ة 

وهي ما تدّ  عليها موثقنة  ،قاعدة الفراغ مهااحدإ :كربيان جمعوليانذلك  ونييجة

وتد  عليها  ايايي زرارة وإسنامعيل بنن  ،عدة اليجاوزقا وثانيهامحممد بن مسلم، 

 جابر.

  وقد أشكل عىل هذ  النىرية بناوين من اجإشكا :

إن شاء  ىرية الرابعةوهذا اجإشكا  سيأ ي ع الن واالسيىهاري. اجإشكا  اجإثبا ي

بل هنا ا،يام  آخنر وهنو أن يكنون  ،وهو أّنه ال يدور المر بني أمور ثالثة، اا تعاىل

يء نأي أن يكون املراة من الكربس اخلنروج عنن نفنس الشن ،املراة من الكربس أوسع

 .وعن حمله

 ا،ب الرسائل عىل هذ  النىرينة بإشنكالني  هأشكل هو ماو ،واجإشكا  الثبو ي

 ، وكال اجإشكالني عىل معقولية قاعدة الفراغ.نيثبوتي

اليجناوز عمنوم  بنني قاعندة الفنراغ وقاعندة وهو مبين عىل أنّ : اإلشكال األول

كنن تقاعندة اليجناوز وم هنو ن املجعنو  هو أّنه لو كااجإشكا  و ،وخصوص مطل 
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نا،ينة العملينة، وهنذا النقن  منن  جمعولة ال يرتتب عليه أي يشء والقاعدة الفراغ 

  الف ما إذا كان املجعو  هو قاعدة الفراغ ةون اليجاوز.ب

أي أن قاعندة  ،اً مطلقن اً خصو نو اً وبعبارة ُأخرس: بام أّن بني القاعندتني عمومن

أّمنا قاعندة الفنراغ و ،اليجاوز تقييض  اة العمنل مطلقنًا ع الثنناء وبعند الفنراغ

فإذا كان بينهام عموم وخصوص ، بعد الفراغ فقط ةون الثناء لمي  اة العنيقيضف

 جعل اخلاص يكون لغوًا مع وجوة العام.فمطل ، 

نىرية الرابعة أّن عدة من الذين يقولون وسنذكر إن شاء اا تعاىل ع ضمن بيان ال

بمجعولية القاعدتني يليزمون باخيصاص قاعدة اليجاوز بالصالة فقط، منهم املاقن  

 .ناهلمداين واملاق  اخلراساين كاًل ببيا

بنل بيننهام عمنوم  فعىل مسلكهام م يكن بني القاعدتني عموم وخصوص مطل ،

ع غل الصالة تكون مورةًا لقاعدة  وخصوص من وجه، لّن موارة الشّك ع الصاة

 الفراغ، واملفروض أّن قاعدة اليجاوز ال جتري ع غل الصالة.

 به مجاعة. وز تعّم الصالة وغلها، كام قا وكذلك المر بناًء عىل أّن قاعدة اليجا

كّلنام والوجه ع ذلك ما ذكرنا  ع ضمن موثقة حممد بنن مسنلم منن أّن قولنه: 

ل الغل، وقاعدة اليجاوز أعّم من فعل النفس وفع إىل آخر ، مىضشككت فيه مما قد 

 ،جتنري ع عمنل الغنل بعمل النفس، وم يقل أ،د بأّن قاعدة اليجناوز ي خلساّنا 

 ولسان رواياهتا ال يقييض ذلك.

يكنون بيننهام من عمل النفس وعمل الغنل، وعلينه أعّم فهي قاعدة الفراغ  وأّما

ع الشّك ع عمنل الغنل جتنري قاعندة الفنراغ ةون  فإنّ  ،عموم وخصوص من وجه

 اليجاوز.
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املاقن   منا ذكنر  :منها:  من الفروق ع ضمن الفروع اآلتية يا سيأملهذا مضافًا 

كالرتتينب  ،العراقي وهو الشّك ع الصناة بواسنطة رشط غنل مسنيقل ع الوجنوة

واملواالة جتنري  الرتتيب ةواملواالة وأمثاهلام، فإّنه إذا شككنا ع الصاة من أجل مراعا

قاعدة الفراغ ةون اليجاوز؛ وذلك لّن هذا الرشط غل مسيقل ع الوجوة ،ي  يمكن 

 موجوةًا.الشارع  يعيرب أن 

ا ذكرنا من تعميم قاعندة ال ن بناًء عىل م مىل كل ،ا  سواء كان هذا  اياًا أوع

فنال ينرة  ،وجنهيكون بينهام عموم وخصوص من ن عمل النفس وعمل الغل لالفراغ 

 هذا اجإشكا .

عنىل كنم حيو اليي يعيربها الشنارعيست من الُمور ّن الصاة لأ: اإلشكال الثاين

أ ي بنه، فنإن انيزاعي من تطبي  املأمور به عىل امل وذلك من جهة أّن الصاة أمر ؛قهاوف

 ،هنذا العمنل  نايح :أ ي به جامعًا للرشائط والجزاء اليي ع املأمور به يقا امل كان

 وإاّل فاسد.

نيزعان من أمر تكويني، وهو تطاب  وعدم تطاب  املأ ي به منع يفالصاة والفساة 

 .لشارع احلكم بياممييهالاملأمور به، وهذا المر اليكويني ليس من المور اليي يمكن 

يء نلشنرفنع اليند عنن امنن وإن أراة الشارع احلكم بالصاة هنا فال بّد لنه إّمنا 

وأّما احلكم بياممينة العمنل بجعنل  ،مارة عىل أّنه كان موجوةاً أجعل من املشكوك، أو 

 الصاة فهذا أمٌر غل معقو .

 :واجلواب عن ذلك

كنام ع عنل مسنيقل ع المنور االنيزاعينة، إمكان اجلليزم بي املسيشكل أنّ  :أولا 

ونانن  ،بجعل مسيقل رطيةنبجعل السببية والشفإّنه اليزم مباث ال،كام الوضعية 
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منن  وهن (كاهنذا سنببًا لنذ جعلنت) ه:لوق نّ أو ،م قابلييهام للجعل املسيقلرنا عدذك

 ومرجعه إىل جعل احلكم عند وجوة . ،ةيبال عيباراال

وهنذا النذي  ؟!فمن اليزم بجعل السببية والرشطية كيف ال يليزم بجعل الصاة

 ذكر  ع املقام مناف ملا ذكر  ع مباث ال،كام الوضعية.

أّننك ابنن عنىل )لرواينات احلكنم بالصناة ولنيس لسناّنا : ليس لسنان اوثانياا 

 ، بل لساّنا إلغاء الشّك كام ع  اياة حممد بن مسلم.(الصاة

وع  ،غرف ع ميعلقنات ال،كنام ع مر،لنة الفنرانقد تصأّن الشارع  :النييجةو

 .وضاهكام سن ،موضوعات ال،كام ناو ترصف

ال،كنام  أنّ  منن جنزاء وغنل اث اجإكام فقد ذكرنا ع مبت ال،أّما ع ميعلقا

حمندوةة بإتينان العمنل ع اخلنارج، فإّننه ،يننام يقنا   اليكليفية الوجوبينة باالرتكناز

 ،ذّميك تكون مشنغولةفأي أّنه ما م تأت به  ،بالعمل الفالين ةمشغول ذميك :لش  

ه منا ال،كام اليكليفية الوجوبية مغياة هبذ  الغاية، والعقل حيكم بأنّ تكون فباالرتكاز 

رعي تكنون الذمنة مشنغولة، والشنارع نصل الغاية إّما بالوجدان أو باليعبد الشنحتم 

 تامًا. يمكنه القو  بأّن هذا العمل حتقَ   هاملقدس ع هذ  املر،لة املادةة حلكم

، غاية المنر أّن هنذا جمعنو  باند هفإذا ،كم بياممييه يكون معنا  أّن ،كمه مني

 .طع باخلالفأي ما م يق ،احلكم الىاهري

واجإيقاعنات بعند  احلكم بالصاة ع العقوةف ،ع باب موضوعات ال،كامأما و

 ال،كام املرتتبة عىل ذلك بناو احلكم الىاهري. جعلإىل  ميض العمل مرجعه

فإّننه  ،ذلكذهب بعض إىل  كامهذا كله إذا م نقل بجواز جعل الصاة الىاهرية، 

 فال ناياج إىل ما ذكر. هإن قلنا ب
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لننا إشنكا  عقنيل ع املقنام،  ليني غل وارة، ولنيسقع ذكر  من اجإشكالني الفام

وبناًء عنىل اليقرينب املنذكور بنام أّننه لنيس ع  ،االسيىهار من الرواياتهو دة موالع

 . بّد من محلها عىل قاعدة الفراغفال ،د بن مسلم قرينة عىل خالف الىاهراة حممي ا

الفنراغ  اليي ذكر فيها عنوانالروايات هو أ الة اعدة الفراغ هلا والذي يؤيد أّن ق

 ّما ع كالم اجإمام أو الراوي.إ

ما شنككت فينه بعند منا  كّل   اياة حممد بن مسلم عن أيب جعفر  :منها

كن للفراغ من الصالة خصو ية كنان ي، فإّنه لو م تفرغ من  التك فامض وال تعد

 ذكر  لغوًا.

من اخلصو يات  اً فييا كثلوالفييا، فإّن ع ال يعليمنا مرارًا أّنه فرق بني الوقد ذكر

ولكن اخلصو يات ع كنالم اجإمنام غالبًا، اليي ع كالم السائل غل ةخيلة ع احلكم 

 لبية.وما أخذ ع القضية اللفىية مأخوذ ع القضية الّ  ،مقيىض القاعدة أّّنا ةخيلة 

 يعليم،دة الصربس الكلية فهو ب مقام بيان الكع هذ  الرواية ع وبام أّن اجإمام 

 اليطاب  بني اجإراةة االسيعاملية واجإراةة اجلدية. ع اليعليمال ل و

إن شك الرجنل بعند أّنه قا :  : رواية حممد بن مسلم عن أيب عبد اا منهاو

ثالثًا  ىل أم أربعًا وكان يقينه ،ني انرصف أّنه كنان قند أتنم م يعند أما  ىل فلم يدر 

  .(1)وكان ،ني انرصف أقرب إىل احل  منه بعد ذلك ،الصالة

بطة بقاعندة تبل إّما مر ،ال ترتبط بقاعدة اليجاوزن  ىاهرال هوكام ن وهذ  الرواية 

 الفراغ البنائي أو قاعدة الفراغ احلقيقي.

 ومل   القو  أّن ع قبا  قاعدة اليجاوز قاعدة ُأخرس.

                                      
 .352: 1من ال حيرض  الفقيه ( 1)
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الروايات قاعدة وا،ندة تعنم كناًل منن  هي أّن املسيفاة منو الرابعة النظريةوأما 

 القاعدتني اليجاوز والفراغ.

ذكر  املاق  إال أّنه نيعّرض لليصوير الذي يمكن تصوير اسيفاةة ذلك بوجو ، و

 :، وهوال فهاين

أّن كنل يشء قند جتناوز عننه إمنا  :وهني أّن املسيفاة من الروايات قاعدة وا،دة

غاية المر أّن  ،واملعيار هو اليجاوز عن العمل ، فالشّك فيه ملغ ،أو مع العناية ،قيقةً 

بيجناوز املانل وهذا جتاوز ،قيقة، وقد يكون  ،اليجاوز قد يكون بسبب إتيان العمل

 .جتاوز عن العمل بالعناية وتنزيالً  املقرر له، وهو

 تقريبان:  وهلذا املدع

لت ع غل  ثمَّ ةخ ،إذا خرجت من يشءرواية زرارة ورة ع  ه: أنّ التقريب األول

لكننا محلناهنا عنىل   ندركن هلنا يلو كنا نان وهذ  اجلملة وم ف فشكك ليس بيشء

أن يقنا : إذ الىاهر من اخلروج عن اليشء هو إتيان العمل ،ي  يمكن  ؛قاعدة الفراغ

وطبقنت هنذ   ،ته مثاًل، إاّل أّن هنذ  الكنربس مسنبوقة بصنغرياتأّنه خرج عن  ال

وقند  ،إىل آخنر  (جل شّك ع الذان وهو ع اجإقامنةر)الكربس عىل تلك الصغريات 

الذان واجإقامنة والقنراءة، تقدم بطالن ا،يام  أن يكون مراة زرارة الشّك ع  ناة 

وذكرنا أّن هذا اال،يام  ع غاية البعد؛ لّن القدر املييقن من الشك املضاف إىل اليشء 

ملفنروض أّننه لنيس ع كنالم الشك ع الوجوة، إن م تكن ع البني قريننة، ومنن اهو 

 الشك ع الصاة.هو السائل قرينة عىل أن املراة من الشك 
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كام ال يمكن االليزام بأّن اليطبي  تعبدي، أي: أّن كربس الفراغ قد طبقت ع هنذ  

وهنذا منا ذكرننا  ع مقنام رة املاقن   ،تعبنداً ن أي موارة الشك ع الصناة ن املوارة 

 انية.النائيني ع ذيل النىرية الث

 :ال،ياملني فالمر يدور بني أمرينن اين االليزام هبذفإذا م يمك

إذا  :: أن نليزم بام ذكر ع النىرية الثالثة وهو أّن املراة منن قولنهاألمر األول

 ن حمل اليشء، يعني اجإسناة يكون إسناةًا جمازيًا.عاخلروج  خرجت من يشء

يء ،قيقنة نعّم من اخلروج عن الشنيء أنأن يكون اخلروج عن الش: األمر الثاين

 ومع العناية.

  أ،د عن وجوب إكرام أوذلك لّنه إذا س ؛ الفهم العرعوالمر الثاين أقرب إىل

 :فأجيب ع اجلواب بكلمة ،وعن وجوب إكرام مراف  العام وكاتب العام ،خاةم العام

هنذا إّن املسيفاة منن ف ،لة السائل: )أكرم العلامء(أثمَّ قا  املوىل من أجل قطع أس ،منع

ال خصنوص  ،أّن العام ومن يكون ع خدمينه ومنن شنؤونه جينب إكرامنههو املورة 

إسنناة  منن قبينل إسناة العام إلينهالذي يكون  راف  والكاتب واخلاةم وأشبا  ذلكامل

املسيفاة من ذلك والقرب إىل الفهم العرع  ن كام قلنان بل ، اليشء إىل غل املوضوع له

 عن  اجلامع.هو امل

ا قند ممكّل يشء شك فيه  :وهذا الذي ذكرنا  جار  ع  اياة إسامعيل بن جابر

إاّل أّننه بنام أّن  ،يءنعن الشناليجاوز  (جاوز )فإّن الىاهر من  جاوز  وةخل ع غل 

فاملسيفاة من  ،عن اليجاوز عن املالفيها السؤا  كان السابقة عىل هذ  اجلملة  اجلمل

منا كنان اليجناوز عنن  يكون هو اجلامع بني ( إىل آخر كل يشء) :لهوهي قو الكربس

 اليشء واليجاوز عن حمله.
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وهذا الذي ذكرنا  من اليقريب ن مع قطع النىر عن اخلصو نيات ن ممنا يسنيفاة 

 .ال فهاينمن كلامت املاق  

أّن  يهغاي ،(جاوز)و (خرج)ّن اليجوز موجوة ع كلمة إ :: أن يقا التقريب الثاين

 .اخلاص العام واملجازي يعن  املجازاملمر يدور بني ال

 وقبل توضيح ذلك نذكر الفرق بني اليقريبني ونقو : 

عىل اليقريب الو  إذا خرج عن اليشء وفرغ منه يكون ذلنك  نّ أن هيبدو ع الذ

، وأّما إذا كان اخلنروج بمعنن  اخلنروج يإسناة ،قيقأيضًا  واجإسناة ،خروجًا ،قيقياً 

 ونليزم باملجازية ع اجإسناة. ،فهناك يكون اليجوز ،عن املال

إطالق اخلروج ،ي  فيام إذا اسيعمل بالنسبة إىل الفنراغ فوأّما عىل اليقريب الثاين 

من العمل يكون إطالقًا وإسناةًا جمازيًا؛ وذلك لّن اخلروج ال يصدق إاّل فيام إذا كنان 

خرج من البيت  :فيصح أن يقا  ،كاين،يواء املالليشء ا،يواء بالنسبة إىل اجإنسان كال

أو اال،يواء الزماين بناًء عىل أّن الزمان كاملكنان، ففني هنذ  املنوارة إطنالق  ،أو البلد

وأّما العمل الصاةر من اجإنسان فليس  ،وإسناةًا ،قيقياً  ،اخلروج يكون إطالقًا ،قيقياً 

 ازيًا.يكون إطالقًا جمولذا إطالق اخلروج أو الدخو   ،حميويًا لإلنسان

يء، وهذا نوعىل هذا فيدور المر بني أن يكون املراة من )خرج( اخلروج عن الش

ي  مع الصغريات، وبني أن يكون املراة بقد ذكرنا أّنه ال يمكن ذلك من أجل عدم اليط

ج عنن املانل فنال وأّما خصوص اخلنرو، خلروج عن املال واخلروج عن اليشءمنه ا

 .وجه لالليزام به

إسامعيل بنن  بني املجازين وةوران المر بينهام جيري ع  اياة وهذا اليشكيك

 وال يصدق اليجاوز إاّل مع اال،يواء. (خرج)مثل كلمة  (جاوز )جابر، فإّن كلمة 
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ما شنككت فينه ممنا قند  كل :ويمكن هذا اليشكيك ع  اياة حممد بن مسلم

 .(ذهب)ع اللغة بمعن   (مىض)إذ  ؛مىض

 ،مجيع هذ  املوارة المر يدور بني االليزام بأ،د املجازينأّنه ع  :ومل   الكالم

جاز العام أقرب إىل الذهن فال بّد وأن يليزم به، امل أّن املجاز اخلاص واملجاز العام، وبام

عننىل انسننجام ع تطبيقهننا و ،االليننزام بننه حتفننظ عننىل ظهننور الكننربسع وذلننك لّن 

 الصغريات.

 املسلك. متام الكالم ع اليقريبني هلذا اهذ

 : منهانياثنام بإشكاالت نذكر وقد أشكل عليه

قيقني ع املعنن  احل اسيعام  اللفنظ اليقريب الو  أّنه يلزم من: اإلشكال األول

 قبو .مواملجازي، وهذا غل 

اجإسناة  ه، بلفظ ةا  عليلّن اجإسناة ليس له أويمكن اجلواب عن هذا اجإشكا  ب

مندلو  بنل  ، أّن اجإسناة ليس من قبيل اسيعام  اللفظامبالكالم، ف هيئةإّنام يسيفاة من 

فنال منانع منن أن إال أّن اجإسناة ينال بيعدة أفراة املسنند إلينه، ، اهليئة أ ل اجإسناة

 يكون اجإسناة بالنسبة إىل البعض ،قيقيًا وبالنسبة إىل اآلخر جمازيًا.

، ومن املعلوم أّننه يه(اليعبل بن )شك فع مجيع الروايات ه ورة أنّ : اإلشكال الثاين

أو  ؟(شك ع زيدأ)ع قوله كام هو امليوهم  ،فميعلقه إما مفرة ،شك من ميعل لال بّد ل

فإن أضفنا   كاليقني، مضافًا إىل القضية وميعلقًا هبا، أو يكون الشك (شك ع  ايهأ)

فراغ قاعدة اليجاوز املشكوك فيه هو الوجوة، وع مورة قاعدة الفي مورة ف ،إىل املفرة

 ة جامع ،ي  يقا  مسيعمل فيه.اصوليس للوجوة وال ،املشكوك فيه هو الصاة
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شك ع أّن اجإقامة كاننت أ) :؛ إذ قولناأيضاً  المر كذلكفا  إىل القضية وإن أضفن

يكون  (شّك ع  اة اجإقامةأ) :ن قبيل اهللية البسيطة، وقولنايكون م (موجوةة أم ال

 وليس بينهام جامع. ،ناقصةمن قبيل اهللية املركبة وكان ال

 وهذا اجإشكا  ميوجه إىل كال اليقريبني. 

 ويمكن اجلواب عنه:

ع  اة االسيعام  إىل هذا اجلامع، وذلك من أجل ،ذف امليعل   ة،اجال : أولا 

يعني كل شّك يكون منشأ لألثر ليس بيشء، ومن املعلوم  (ليس بيشء فشكك)وقوله: 

 لصاة كالاا منشأ لألثر.أّن الشك ع الوجوة والشك ع ا

أّن ما قيل ع تقريب اجإشكا  من أّن الشّك ميعل  كاليقني بالقضنايا، وال : وثانياا 

إاّل أّن الشك ع  (شك ع زيد)أ :ذلك ،ينام يقا  يوهميفإّنه وإن كان  ،يضاف إىل الفرة

إن و، هنذا ال أو عناة  أو ،ال ، أو أّن زيد عنام أوال احلقيقة ميعل  بأّن زيد موجوة أو

إىل الشنّك ع الوجنوة والشنك ع قضنية كان هو احلن  والصنايح، لكنن تقسنيم ال

عىل نوع من اليصنور واليفكنل  مبينالصاة، أي مفاة كان اليامة، ومفاة كان الناقصة 

اللغوي الذي لعله مسيورة ع اللغة العربينة، فإّننه عنند غنل العنرب كاننت القضنية 

 عندهم عىل قسمني:

 ت يشء.: ثبوحدمهاأ

 : ثبوت يشء ليشء.وثانيهام

بل مفاة اهليئة هو  ،لم تكن القضية منقسمة إىل قسمنيفّما ع أ ل اللغة العربية أو

ما يشبه )أست، أو ليس ع لغة العرب ، و(زيد أبيض)، وع (زيد موجوة)اهلوهوية ع 

 اسيني(.
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كنان  ع سنواءٌ هوينة بنني املامنو  واملوضنوهوهنناك يصور العريب فبناًء عىل ال

 ماهية من املاهيات. ماملامو  هو الوجوة أ

 ةاملياند شنك ع بعنض شنؤونهأ :يعني (يءنالشهذا شك ع أ)وعليه فإذا قيل: 

  ايه. مٌء كان وجوة  أامعه، سو

فهذا اجإشكا  إّنام يرة بناًء عىل كون اليفكر واليصور ع اللغة العربية كالفارسنية 

  هوية بني املامو  واملوضوع.كام قلنا هوحلا  أّن ع العربية واليونانية، وا

النىرينة  وهنالربنع  منن هنذ  النىريناتالوف  إىل الفهم العرع أّن  :والنييجة

 الرابعة.

 يف ابتناء قاعدة التجاوز على أصل لفظي وعدمه :اجلهة الرابعة

،ي  إذا م نقنل بجرياّننا ع بناب  مقيىض أ ل لفىيهي قاعدة اليجاوز هل ّن إ

اب كالوضوء مثاًل كان ذلك من باب الي صي ، أو ليس هلنا ةلينل لفىني من البو

 ؟بل أّّنا خا ة بباب الصالة ،عمومهأو  هقيد  عليها باطال

 .ع ذلك معالال وقد اخيلف

ّّنا من القوانني العقالئية اليي قد أمضناها الشنارع فنال يكنون خيصنًا إ :فإن قلنا

 .اّل أّن هذا غل ثابتبباب ةون باب، إ

عنىل النىرينات  في يلف وضو،ًا وخفناءً  ،ّّنا مسيفاةة من الرواياتإ :وإن قلنا

 .الربعة امليقدمة

وهي نىرية املاق  النائيني من أّن الةلة إّنام تند  عنىل ن فبناًء عىل النىرية الثانية 

تكون قاعدة اليجناوز خيصنة  ن ام طبقت ع أجزاء الصالة تعبداً قاعدة الفراغ فقط وإنّ 

 الصالة.بباب 
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ن وهي أّن املسيفاة من الروايات هو قاعدة اليجاوز ن وأّما بناًء عىل النىرية الُوىل 

وهنو احلكنم ن ال ريب باالليزام بشموهلا جلميع البواب؛ لّن مفناة قاعندة الفنراغ ف

قاعندة  ك أنّ لال خيي  بباب ةون بناب، واملفنروض عنىل هنذا املسنن بصاة العمل 

 الفراغ. عن قاعدة يغنتيجاوز ال

وهي أّن املسيفاة من الرواينات اجلهنة اجلامعنة ، وكذلك إذا قلنا بالنىرية الرابعة

ون باب ةبباب  ةً بني قاعدة اليجاوز وقاعدة الفراغ؛ فإّنه إذا م تكن قاعدة الفراغ خيص

 خيصة بباب ةون باب. ن أيضًا ن  كن قاعدة اليجاوزتم 

 ،ثة، وهني أّن املسنيفاة منن الرواينات قاعندتانإّنام الكالم بناًء عىل النىرية الثال

م يات تد  عىل قاعدة الفنراغ وهني تعنالروا فعدة منقاعدة اليجاوز وقاعدة الفراغ، 

 ،مجيع البواب، منها معيربة حممد بن مسلم، وطائفة ُأخرس تد  عىل قاعندة اليجناوز

 .زرارة ومعيربة إسامعيل بن جابر منها  اياة

إاّل أّّنم اخيلفوا ع أّن قاعدة اليجناوز هنل  ،ثلمجع ك يةهذ  النىرذهب إىل  وقد

 ؟لصالة أو أّّنا تعم مجيع البوابختي  با

، واملاقنن  ةطهنناركيناب الذهب مجاعننة مننن املاققنني كنناملاق  اهلمننداين ع فن

عىل منا ع تقرينرات باثنه إىل  ال فهاينسيد عىل الرسائل، وال يهاخلراساين ع ،اشي

 ة، وناقشوا ع اجإطالق أو العموم.اخيصا ها بباب الصال

إىل عدم اخيصا ها  (ةام ظله)منهم املاق  العراقي والسيد اخلوئي  وذهب مجع

 بباب الصالة.
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كيف يمكن لنا إنكار اجإطنالق ع  ناياة    النىريةوالكالم ع أّنه بناًء عىل هذ

ت منن خرجنينا زرارة إذا ع ذيل الصناياة  نّ إف ،زرارة ومعيربة إسامعيل بن جابر

 .ليس بيشء يشء ثمَّ ةخلت ع غل  فشكك

لنيمض مما قند جناوز  وةخنل ع غنل  ف شك فيهكل يشءوع معيربة إسامعيل 

 .عليه

 واليقريب الذي ذكر أو يمكن أن يذكر جإنكار اجإطالق وجهان:

خلراساين ع ،اشنييه املناقشة الُ ولية، وهي ما أشار إليه املاق  ا: الوجه األول

 .لرسائلعىل ا

ومن الواضح أّن  اياة زرارة ختيلف عنن معينربة إسنامعيل منن جهنة عندم 

 اشيام  الصاياة عىل أةاة العموم واشيام  املعيربة عليها.

كنام  ،من الصاياة ميوقف عىل إجراء مقدمات احلكمةوعليه، فاسيفاةة العموم 

  .ع مجيع موارة اجإطالق

من مقدمات احلكمة عدم وجوة القندر  وقد ذكر املاق  اخلراساين ع ُأ وله أنّ 

ما إذا كان ع رض وجوة القدر املييقن باجإطالق ع ييقن ع مقام الي اطب، وإّنام ال املي

وبنام أّن أسنئلة زرارة  (1)﴾أَحلَّ اهللُ الَبْيعَ ﴿وغل مقام الي اطب، ولذا نيمسك بإطالق 

يكون  إىل آخر  يشءإذا خرجت من  :بطة بأجزاء الصالة، فقوله تكلها كانت مر

وتعميمها إىل سائر البواب خارج عنن  ،اليشء من أجزاء الصالةهو املراة من اليشء 

 القدر املييقن.

 املناقشة ع شموهلا ميوقفة عىل مقدميني:فوأّما معيربة إسامعيل بن جابر 

                                      
 .275سورة البقرة اآلية: ( 1)
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 : املقدمة املذكورة.األوىل

حمكنوم  مدخوهلا بجمينع أفنراة لة عىل أّن لداللغل كافية ة العموم ةاأ: أّن الثانية

 هبذا احلكم.

ي أّن نبل تقيضن ،رطية مدخوهلانشبوبعبارة ُأخرس: أةاة العموم غل ميعرضة لال 

، فهذا ال أومدخوهلا ال برشط من سائر القيوة أّن أّما  مدخوهلا بياممه مشمو  للاكم.

ّر نيقن مضنوقند عرفنت أّن وجنوة القندر املين ،أمٌر ال بّد أن يثبت من جهة اجإطالق

 باجإطالق.

ر نضنمساين من أّن وجوة القدر املييقن ما ذكر  املاق  اخلرا عىلونان ال نواف  

وقد تقنّدم ذلنك  ،رطيةنباجإطالق مطلقًا، ومن أّن أةوات العموم ال تدّ  عىل الال بش

اليعلنيم،  مقناماجإفياء، وقد يكنون ع  مقامّن اجإطالق قد يكون ع أ :وجممله ،مفصالً 

رًا نفهنا وجوة القدر املينيقن ع مقنام الي اطنب يكنون مضن ،اجإفياء مقامان ع فإن ك

رب كنذا مقندار منن نال بّد لك من أن تشن)إذا قا  الطبيب للمريض:  ، كامباجإطالق

وفرضنا أّن الذي يرتتب  ،وكان امليعارف بني أهل تلك املنطقة اسيعام  ماء النهر ،(املاء

ال يرّض وال يرتتب عليه  يدماء البئر وأمثاله، فهنا عدم اليقيال  ،عليه الثر هو ماء النهر

حمذور؛ إذ ليس الطبيب ع مقام بيان ما هو متام املوضوع، وذلك لّن الكنالم ع مقنام 

 بايث يمكن للمسيفيي االسيفاةة منه. يلق اجإفياء 

رب كنذا نمذته من كان مريضًا بناملرض الكنذائي فليشنالوأّما إذا قا  الطبيب لي

وأّمنا إذا م  ،مقدارًا من املاء، فإذا كان الثر مرتتبًا عىل ماء خصوص فال بّد وأن يقيند 

 اليعليممقام ّن اجإطالقات ع إ :ا قلنافيمكن الخذ بإطالق كالمه، ولذ ،يقيد  وأطلقه

 تشمل الفراة الناةرة.
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 قناممع كنان وأّننه هنل  فإذا عرفت ذلك فال بّد من مال،ىة ما قاله اجإمام 

 اليعليم. مقامأسئلة زرارة، أو أّنه ع عىل اجإفياء 

إاّل أّنه من الذين كان ييفقه  ،االسيفياءع مقام  توالىاهر أّن أسئلة زرارة وإن كان

الكربيات وال بّد من إلقاء  ،و ، ومن الفقهاء السية الُ عىل يدي الباقر والصاةق 

 .طالقجإ، وعىل هذا فال بّد من الخذ بايمليعلإىل االفييا عد  اجإمام عن ولذا  ،للفقيه

وأّما ما ذكر من أّن أةاة العموم غل ميكلفة لال برشطية مدخوهلا ن وهذا ما ذكنر  

ال باملعن  الذي  ،القط، بل احلّ  أّّنا مغنية عن اجإأيضاً  يحغل  افاملاق  النائيني ن 

 ن عىل ال برشطية مدخوهلا من أّن أةاة العموم من الو  تد ن ذكر ع أجوة اليقريرات 

ةينة مشنمولة هلنذا هذ  الطبيعة بجميع تكثراهتنا الفرّن ألبيان ة لبل أةاة العموم ميكف

احلكم بالداللة االليزامية، فإّنه لو كان مجيع علامء هذا البلد عدوالً وقا  املوىل: )أكرم 

وبالداللنة  ،هتعارضن (الكنل)فهنا  ،ء العدو املمقصوة  الع إذا ا،يمل أنّ ف (كّل عام

 ال برشطية.لتد  عىل ا االليزامية

 رطية إىل مقدمات احلكمة ووجوة اجإطالق.نالبشلوعىل هذا فال ناياج جإثبات ا

 .قريب لإلشكا  عىل مسيوس الُ و وهذا اليقريب كام ظهر ت

ملاقن  اهلمنداين والسنيد وهنا تقريب آخر لعدم شموهلام جلميع البنواب عنن ا

 .ال فهاين

الىناهر أّن هنذ  وكينف كنان، ف: )(1)املاق  اهلمداين ع كياب الطهنارة فقد ذكر

ع مجيع أبنواب الفقنه جارية ية راسا كقاعدة الصاة القاعدة خصو ة بالصالة ال أّّن 

ّن سوق هذ  القاعدة بعند ذكنر الشنكوك إالرواييني عن إثبات عمومها ،يث  لقصور

                                      
 .182-181: 3مصباح الفقيه ( 1)
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  عنن أب سؤا  السائل ،ينث سنصو ًا ع جواامليعلقة بجملة من أجزاء الصالة خ

،كم الجزاء وا،دًا بعد وا،د يوهن ظهورها ع العموم بل يصلح أن يكنون قريننًة 

مثنل ع جإراةة أجزاء الصالة من إطالق اليشء بل لعل هذا هنو امليبناةر منن إطالقنه 

 املقام فكيف يمكن إثبات مثل هذا ال ل بمثل هذا الىاهر(.

بل  ،امليكررة ال توجب وهن اجإطالق عن إطالقهّن السئلة أواجلواب عن ذلك: 

 دات اليعميم.مؤين الفييا إىل اليعليم يكون ذلك من عدوالً ّنه إذا كان ذلك عإإذا قلنا 

م يوضنح ذلنك، فإّننه  ر ،خن آىلإ (وما ذكر من قوله: )بل لعل هذا هنو امليبناةر

ننا  أن الصنيد مع ،ع إذا قنا : لنيس فينه يشءرتنويمكن توضياه بأّن اجلنائي منن امل

 والطيور وأمثا  ذلك مما يصطاة ليس هناك إذا سئل عن الصيد والطيور وأمثا  ذلك.

فهذا املثا  مشرتك مع ما نان فيه منن جهنة  (،مثل املقام)مراة  من هذا فإن كان 

فيقنا  ع  ،هتمنهعنن أمنور   السائل أة، فإّن ع املثا  الذي ذكرنا يسوخيلف من جه

 أي: ليس هناك ما تطلبه أنت. ،ءليس هناك يش :جوابه

فقنو   ،والفنروعاجإسنالمية قنوانني التعلم السائل بصدة فبام أّن  ،وأّما ع املقام

ال يعني ذلك أّنه جيري ع كل عمل، بل  ر ،خ آاىل إذا خرجت من يشء : اجإمام

 ع العمل القانوين الذي يكون كالمثلة املذكورة ميعلقنًا للاكنم أو موضنوعًا لنه أو

جزءًا منهام بأن يكون للقانون ارتباط معه، وهذا العمل يكون سابقًا، وإذا كان قد أخّل 

 به فإن له تداركًا إما وجوبًا أو اسيابابًا.

فالكربس باسب اليناسب يكون املراة منها هو هذا، أي: أهيا الطالنب ملعرفنة أّن 

كم لو كان قد أخّل هبا ع زمان الشياء امليامثلة هلذ  الشياء املذكورة ع كوّنا طرفًا حل
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فنال ، هو اسنيابابأناف ئسياالواجإعاةة ساب  فقد أوجب ،كاًم فعليًا كلزوم القضاء و

 .ملقاميقاس املثا  با

روائنع العنىل منا ع  ،ينث قنا  بكالمنهللماق  السيد اجإ فهاين كالم شبيه و

 ،وإن كنان عامناً  كنل يشء شنك فينهع ذيل الرواية  أّن قوله  :)وفيه :(1)الفقهية

وم يعلنم  ،وهو يشء (كل)لفىة  هو بالنسبة إىل ما أريد من مدخو ولكن العموم إّنام 

بل الىاهر كون املراة منه خصوص ما كان من  ،يء كّل عمل ع العامنأّنه أريد من الش

سنخ املوارة املذكورة ع سابقه من أجزاء الصالة، فال يسيفاة منه عموم يمكن اليعدي 

  ب الصالة(.عن با

 واجلواب عنه:

 :بل نقو  ،يءنليس بش عمل ع العام إذا شككت فيه فشككّنا ال نقو  بأّن كّل إ

ليس بيشنء، وال  فشكك ، نإذا شككت فيه مما قد مض اً كل عمل قانوين ولو جزء نّ إ

 تب عليه.رتإتيانه أثر م بّد وأن يكون لذلك اليشء من إتيانه أو عدم

الرواييني هو العموم، وال يمكن االعيامة عىل ما نوقش منن  فىهر أّن املسيفاة من

 اليقريبني.

ضنوء ال اليني قنالوا فيهنا بنأّن الو هذ  اجلهة من أجل اجلهة اخلامسة وإّنام ذكرنا

مم، فال بّد وأن ننرس أوالً هنل يسل واليغحل  بعض به الأو ،جتري فيه قاعدة اليجاوز

 صي  ع الوضوء والغسل والييمم اليلنا إطالقات أو عمومات ،ي  يمكن القو  ب

 ؟ال وأ

                                      
 .281: 2الروائع الفقهية ( 1)
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بايث  لنا إطالقات تد  عىل قاعدة اليجاوزن أيضًا ن  ةالثالث النىريةفىهر أّن عىل 

 .تشمل غل باب الصالة

 يف املوارد اخلارجة عن قاعدة التجاوز تعبدًا :اجلهة اخلامسة

 لصنالةبناب ا ّنه بناًء عىل وجوة اجإطالق لقاعدة اليجاوز بايث تشمل غنلإ ثم

  ؟ال ويعبد أالعنها ب توجد موارة خرجتل ه

 :لكلامت العالم ميعدةة اً مورةوقعت اليي واملوارة 

 الوضوءاملورد األول: 

ويمكن اةعاء االتفاق عنىل أّن قاعندة الفنراغ جتنري فينه ةون قاعندة اليجناوز، 

وإن كنان ةاخناًل ع  أّنه أت  باجلزء الفنالين أو الأّنه إذا شّك ع أثناء الوضوء  : بمعن

فإّنه نقل عن  ،إاّل ع مفياح الكرامة ،ال بّد من االعيناء، وم ينقل القو  باخلالففغل  

مقنع الصدوق عبارة واسيىهر منها أّن الصدوق قائل بجريان قاعدة اليجاوز فيه، إاّل 

 أّن الكالم ع االسيىهار، فإّن اسيىهار ذلك من عبارة الصدوق مشكل.

بعدم جريان قاعدة اليجاوز ع الوضوء ،ي  من يقنو  بنإطالق أةلنة  نووالقائل

 ،ر هبنانقاعدة اليجاوز ن عمدة ةليلهم عىل ذلك  ناياة زرارة، بنل الندليل مناصن

بل الدليل  ،دّ  عليه عدة رواياتتير من أّنه رالمر كام هو مذكور ع بعض اليقاوليس 

وع اليهنذيب  ،واليهنذيب وهنذ  الصناياة منذكورة ع الكناع ،كله هو الصاياة

إّننام الكنالم ع  ،والرواية  اياة سندًا بال إشنكا  ،ومصدر آخر عن الكاع ةمنقول

دًا عىل وضوء وم تندر إذا كنت قاعقا :  عن زرارة عن أيب جعفر مفاةها، وهي 

ه أّنك م تغسله أو متسناه ك أم ال فأعد عليها، وعىل مجيع ما شككت فيأغسلت ذراع

قند رصت ع فقمت من الوضوء وفرغت فإذا  ،وضوءت ع ،ا  الما ما ةا  مما سم
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أوجب اا تعاىل  ممااا   فشككت ع بعض ما سم  الة  الة أو غل،ا  ُأخرس ع 

حليينك  عوأ بت ، وإن شككت ع مسح رأسك ،فال يشء عليك اً عليك فيه وضوء

 تننقض الوضنوء بالشنّك بّلة فامسح هبا عليه وعىل ظهر قدميك وإن م تصب بلة فال

  .(1)احلديث تكوامض ع  ال

مشنيملة عنىل عقند إجينايب لّننا والباث ع هذ  الصاياة من جهيني؛ وذلك 

 .وعقد سلبي

اا   ام ع ،ا  الوضوء إذا شك فنيام سنمهو أّن اجإنسان ماةفأّما العقد اجإجيايب 

وك فينه غنل منا سنم  اا ع أّنه إذا كان املشكهو ال بّد من اجإعاةة، والعقد السلبي ف

 .وية فال يشء عليهنبة الكيابه مما ثبت بالسن

  .ا: باملنطوق واآلخر باملفهومأ،دا ،ويد  عىل كال العقدين  در الصاياة

 .انايبام سم  اا هو الغسليان واملس أّن املراة والىاهر

لعدم االعينناء  والرواية رصحية ع العقد اجإجيايب، وأّن الدخو  ع الغل غل مفيد

ا وجرياّنن د  عىل قاعدة اليجناوزيومناف ملا  ،بالشك إذا كان الشك فيام قد سم  اا

 ع الوضوء بواسطة اجإطالق.

  بأّن الرواية ظاهرة ع وجوب اجإعاةة ملا شك فيه من ةون إعاةة اشكاالويمكن 

ال بّد له أن يرجع يد اليمن  وهو يريد املسح فالما ةخل فيه، أي: أّنه إذا شّك ع غسل 

 ويأ ي بغسل اليد اليمن  فقط.

ا ورة من روايات النسيان، فقد ورة عّدة منن الرواينات ع ملمؤيدة  وهذ  الرواية

ّن جممنوع هنذ  إيقا  النسيان وتد  عىل ذلك رصا،ة أو باجإطالق، فيمكن أن  ةموار

                                      
 .100: 1، هتذيب ال،كام 34-33: 3الكاع ( 1)
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عندم سنقوط عنىل  دالنةوهذ  الصاياة بام أّّنا معارضة منع الرواينات ال الروايات

 فيكون موهونة بسبب معارضيها مع تلك الروايات. ،الرتتيب

من هذ  الروايات الوارةة ع مورة النسيان  اياة عنيل بنن جعفنر عنن أخينه 

يغسنل ي غسل يسار  فقا : نليه عن رجل توضأ ونسأقا : س موس  بن جعفر 

 .(1)يسار  و،دها وال يعيد وضوء يشء غلها

تك ذكرت وأننت ع  نال إنقا :  أيب عبد اا   اياة احللبي عن ومنها

أتم النذي نسنييه منن فنفانرصنف  ،ركت شيئًا من وضوئك املفروض عليكقد ت أنك

ن تأخنذ منن حليينك بللهنا إذا أويكفيك من مسح رأسك  ،تكوأعد  ال ،وضوئك

 .(2)فيمسح به مقدم رأسك ،نسيت أن متسح رأسك

هنا املقنامي عنىل كفاينة إتينان و اياة زرارة كصناياة احللبني تند  بإطالق

 املشكوك فيه.

وبام أّن هذ  الصاياة عىل وف  الروايات الوارةة ع موارة النسنيان واملفنروض 

 .ةنوأّّنا معارضة بام هو أتقن منها فيكون موه

لصاياة إطالق مقامي لعندم اجإتينان بنام لّنه ليس أأّن املاق  اهلمداين ذكر  إال

فإن شككت ع مسح رأسك ع ذيل الصاياة:  ه وذلك لقول ،بعد املشكوك فيه

 .وأ بت ع حلييك بلة فامسح هبا عليه وعىل ظهر قدميك

                                      
 .101: 1هتذيب ال،كام  (1)

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

وحييمل أن يكون املراة منه المر باملسح بعد أن  .بيان ملا أمجله ع  در الرواية ر خ آاىل

  ،ا  ُأخرس(. ار ع

 .  املاق  اهلمداين يدفع اجإشكا وبام ذكر

؛ وذلك من جهة أّن هذا االسيىهار إّنام يمكن بناًء إاّل أّن هذا االسيىهار خدوش

 .مسح رأسك عفإن شككت ،يث ورة فيه: عىل نس ة اليهذيب 

الكناع  عوأّما بناًء عىل ما ع مجيع نسخ الكاع فال يمكن مثل هذا االسيىهار؛ إذ 

أن هذ  اجلملة ال يعقنل أن إىل مضافًا  ،وإن شككتبجميع نس ه مذكور مع الواو 

لصدر، فإّنه ال بّد وأن حتمل هذ  اجلملة عنىل ل،ي  يقا  بأّنه بيان  مل عىل الوجوبحت

بني وجوة البلة وعدمه، وإن كان حمموالً عىل  لليفري  االسياباب، وإاّل م يكن معن 

 ال االكيفاء به. ،وجوة البلة ال بّد من احلكم بإعاةة الوضوءالوجوب فمع عدم 

يشندة ويؤكند  لبنل النذي ،وعليه ال يمكن ةفع اجإطالق املقامي بسنبب النذيل

 اجإطالق املقامي.

رًا نإذا جاءك زيد  با،ًا فيجب عليك إكرامه وإذا جاءك عصن) :إذا قا  ما لنى

واحلكنم  ابلة بنني احلكنم الوجنويبهذ  املق ، فمن(وإكرام أخيه فيسياب لك إكرامه

ذكر ،كنم أخينه، وذكنر ع م ينواالكيفاء ع الو  بوجنوب إكرامنه، و ،االسيابايب

ال أن توجب  ،ة اجإطالق املقامينسيفيد شد ،احلكم االسيابايب اسياباب إكرام أخيه

 وهنه وسقوطه.

                                      
 .177: 3مصباح الفقيه  (1)
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 هل عدم جريان قاعدة اليجناوز ع الوضنوء ،ض النىر عن هذا اجإشكا ومع غ

إذ لقائنل أن يقنو : إّن ذلنك منن بناب  ؟من باب الي صي  أو من باب الي ص 

نينة عنىل الندخو  ع الغنل الي صي ، وذلك لّن قاعدة اليجاوز ن كنام سنيأ ي ن مبي

روايات النوارةة كال ،عليه، واملفروض أّن الصاياة تد  عىل سقوط الرتتيب املرتتب

  .جلزء املرتتب بعد و م يدخل ع اوعليه فه ،ع موارة النسيان

لن  منا ال ينبغني مط :إاّل أّن هذا مدفوع؛ وذلك ملا سيا ي من أّن املراة منن الغنل

 .بسابقه ع ،ا  الذكر  خالالدخو  فيه مع اجإ

إذا كان الشك ع غل ما سنم  وأّما العقد السلبي وهو عدم االعيناء بالشك فيام 

وهنذا شناهد عنىل أّن لإلمنام  ،نيمرتهذ  الصاياة من أجل ذكر ما سم  اا ع  اا

 ني ما سم  اا وغل منا سنم  هنا يأ ي السؤا  عن أّنه ما الفرق بعناية بذلك، و

أو أّنه إذا قا  بعدم االعيناء  ،وأّنه هل الرواية بصدة الفرق بني ما سم  اا وغل  ؟اا

 ؟عىل قاعدة اليجاوز ع غل ما سم  اا فهو غل مبينبالشّك 

ط بتن أن يقا  بأّن عدم االعيناء بالشك فيام إذا كان من غل ما سنم  اا منريمك

  :وجهنيبأ،د 

أّن  تعناة، فإّنا اسيفدنا منن ،نديث ال (ال تنقض السنة الفريضة)قانون  :أحدمها

عنن عنذر فيهنا بالسننة   خنالاجإيكنون ملركبة من الفرائض والسنن مطل  العام  ا

 .ال  بالفريضةإلخلوجب غل م ،كنسيان وغل 

موجبنًا اجإخنال  هنذا  نعنن عنذر م يكن وعىل هذا لو أخّل بام سنه النبني 

 ؟!ع أّنه أت  عىل الرتتيب أم ال كيف إذا شّك فللبطالن، 
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أي منن  ن هنذ  اجلهنة مننوعليه فيمكن أن يكون عدم االعيناء بالشك ع السنة 

 اعدة اليجاوز.ال من جهة جريان قن  (ال تنقض السنة الفريضة)جهة قانون 

  .من الفرائض والسنن لة إىل أّن الوضوء مركبشوالصاياة م

 :وكموثقنة سنامعة امليقدمنةكصاياة احللبي  ،وهنا روايات ُأخر تشل إىل ذلك

كان  من نيس مسح رأسه أو قدميه أو شيئًا من الوضوء الذي ذكر  اا تعاىل ع القرآن

 . (1)عليه إعاةة الوضوء والصالة

ي أن نعن رجل توضنأ ونسن لت أبا احلسن أقا : س ،أمحد بن عمرو ورواية

من الوضوء الذي أو شيئًا  رأسهمسح من نيس ،ي  قام ع الصالة قا : رأسه يمسح 

 .(2)ذكر  اا تعاىل ع القرآن أعاة الصالة

 قند طبن  القاعندة ع ذلك، واحلنا  أّن اجإمنام بنإن قلت: كينف تقولنون 

 ؟ة عىل السنن اياة زرارة املفصل

كنن يمنا ورة ع بعنض الرواينات وإن م  قلنا: إّنه يمكن أن يكون ذلك من جهة

السهو لكل  اب سجدتجت  أو نمعموالً هبا من أّن مجيع الجزاء املنسية ال بّد وأن تقض

معنا  أّنه ال ف ليس بيشء فشكك :ض الفياوس، فإذا قا  اجإمامزياةة ونقيصة عىل بع

  .القضائي أو وجوب سجد ي السهو ثريرتتب عليه ال

إن قلت: نان ال نقو  بوجوب سجد ي السهو لكنل زيناةة ونقيصنة، وكنذا ال 

ومع ذلك كيف طب  اجإمام قاعندة اليجناوز عنىل  ،نقو  بلزوم القضاء لكل ما ينس 

 ؟ننالس

                                      
 .102: 1هتذيب ال،كام  (1)

 .89: 1هتذيب ال،كام  (2)
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قلنا: يمكن أن تكون الرواية ناظرة إىل ا،يام  تعمد النرتك، فإّننا نقنو  بجرينان 

ال تننقض السننة )،ي  ع  ورة ا،يام  تعمد الرتك، ومن املعلوم أّن قنانون القاعدة 

 جيري ع  ورة ا،يام  تعمد الرتك. ال (الفريضة

أي: بجريان القاعدة ع  ورة  ،نعم اجإشكا  يكون وارةًا عىل من ال يقو  بذلك

 ا،يام  تعمد الرتك.

ر المور كالغسل منن وسائ ،الغسليان واملسايان يّن ،قيقة الوضوء هأ: هامثاني

بنه   يعيننففنإن كنان الشنك ع الجنزاء  ،من شؤونه ورشائطههي العىل والرتتيب 

منن تكون السنن ون رائط ن  هذ  الصاياة، وأّما إذا كان الشك شكًا ع الشنبمقيض

،ين  ع  ينةراغ، واحلن  أّن قاعندة الفنراغ جاربطًا بقاعدة الفتيكون مرن فهذا القبيل 

 مجيع العام .أجزاء الوضوء و

فقد ظهر مما ذكرنا أّن الصاياة تد  عىل عدم جريان قاعدة اليجاوز ع الوضوء 

الذي يد  عىل سقوط  يبواسطة عقدها اجإجيايب، إاّل أّن فيها وهنًا بسبب إطالقها املقام

 الرتتيب.

إّمنا  إذا كان الشك فيام م يسمه اا وأّما عقدها السلبي وهو عدم االعيناء بالشّك 

من جهة اليفكيك بني الفرائض والسننن، وإّمنا منن جهنة جرينان قاعندة الفنراغ ع 

 عن وهن. مفاة الصاياة ال خيلوالجزاء، فال يكون ختصيصًا ع قاعدة اليجاوز؛ إذ 

  ،(1)وع قبا  هذ  الصاياة موثقة ابن أيب يعفور، وهذ  املوثقة منقولة ع اليهذيب

ي املفيد ن عنن أمحند أخربين الشيخ ن أ :اليهذيب هكذاالرواية عىل ما ع ، و(2)والرسائر

                                      
 .101: 1هتذيب ال،كام  (1)

 .47مسيطرفات الرسائر:  (2)
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بن حممد عن أبيه عن سعد بن عبد اا عن أمحد بن حممد بن عيس  عن أمحد بن حممند 

 عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد اا بن أيب يعفور، عن أيب عبد اا  بن أيب نرص

يء إّننام نكك بشنإذا شككت ع يشء من الوضوء وقد ةخلت ع غل  فليس شقا : 

مع زيناةة ع  وهذ  الرواية منقولة عن نواةر البزنطي .جتز الشّك إذا كنت ع يشء م 

 . درها

 هذ  الرواية تارة من جهة السند وُأخرس من جهة الداللة. والكالم ع

 ضعيف بكال طريقيه: هفيمكن أن يقا : إنّ  أّما من جهة السند

وهو يروي عن أمحد بنن  ،عن الشيخ املفيد أّما طري  الشيخ، فمن جهة أّنه يروي

حممد بن ،سن الوليد، وقد ذهب مجع إىل عدم ثبوت وثاقة أمحد بن حممند بنن ،سنن 

وجمنرة كوننه منن مشنايخ  ،الوليد؛ لّنه م يعنون ع كيب رجنا  السنابقني وم يوثن 

 اجإجازة غل كاف جإثبات وثاقيه.

الربوجرةي وغنل  منن أّن ابنن  وأّما طري  ابن إةريس فمن جهة ما ذكر  السيد

  .ب اليي ينقل عنها ع آخر الرسائرليس له سند إىل الكي إةريس 

ذلك بأن يقا : إّن عدة من الكيب اليي نسبها  من زيدأويمكن تقريب اجإشكا  ب

بان بن تغلنب، واحلنا  أّن الرواينات أإىل  فإّنه نسب الكياب ،إىل أرباهبا قد اشيبه فيها

بنان تنوع ع زمنن اجإمنام أ؛ إذ بانناسب مع أن يكون الكياب لتيال  نهع هااليي ينقل

مع الوسنائط، وأمثنا  ذلنك   ، وبعض الروايات منقولة عن الرضا الصاةق

 من االشيباهات توجب عدم الوثوق.

ةأب الشيخ كنام  منويمكن ةفع اجإشكا  من نا،ية نقل اليهذيب، بأن يقا : إّن 

وال ينذكر  ،باسم أرباب الكيب ع اجلزء الثالنث ومنا بعند يىهر من املشي ة أّنه يبدأ 
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ويىهنر منن املشني ة الكينب اليني  ،وذكر السند ع املشي ة ،سند  إىل أرباب الكيب

فإّنه كان عند  الكاع وكياب نواةر أمحد بن حممد بن عيس  وكياب  ،كانت عند الشيخ

ويذكر  ،موجوةة عند  الصفار وغلها من الكيب اليي كانت سعد بن عبد اا وكياب

من ذلنك  بأزيدوقد ذكر فيها أّنه من أراة اجإطالع  ،ع املشي ة سند  إىل أرباب الكيب

 فللاجع الفهرست.

يمكن املراجعنة إىل فنلنذلك لنو فرضننا أّن سنند املشني ة كنان ضنعيفًا  ونييجةً 

كر متنام وذكر الشيخ أّنه يذ ،يمكن االعيامة عليهففيه  فلو كان له سند قوي ،لفهرستا

 .  والثاين من اليهذيب واالسيبصارالسند ع اجلزء الو

 ،من الروايات اليني ذكنر متنام سنندهان  أي موثقة ابن أيب يعفورن وهذ  الرواية 

وأمحد بن حممند بنن ،سنن الوليند  ،الشيخ املفيدفهذ  الرواية غل مأخوذة من كياب 

منأخوذة منن أّننا كيبه، فإما  ليس له كياب، ويىهر من املشي ة أنه م يكن من مصاةر

فلنو كنان  ،مأخوذة من كياب أمحد بن حممد بن عيس أّنا ما إ وسعد بن عبد ااكياب 

بانيًا عىل النقل من أ ل الكياب ع اجلزء الو  والثاين لذكرها إّما عن سعد بنن عبند 

ايح ولنو ولنه إىل هنذين الكينابني طرين   ن ،عن أمحد بن حممد بن عيسن اا وإّما 

 وهذا أمٌر حيياج إىل املزاولة. ،ن بام ذكرنائلااظ الفهرست، ونان نطمب

رًا بصناة السنند، نوعليه فيوسط أمحد بن حممد بنن ،سنن الوليند م يكنن مضن

ن اجإمكنان  د،نينذكر ن والشيخ ع اجلزء الو  والثاين من اليهذيب وكذا ع املشي ة 

اليطوينل وإن كنان هنناك سنند السند القليل الوسائط، وإن كان ضعيفًا، وذلك لعدم 

  أقوس إىل  ا،ب الكياب.
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يمكن فنوكيفام كان، فإن قلنا بعدم ثبوت وثاقة أمحد بن حممد بن ،سنن الوليند، 

 تصايح السند بام ذكرنا.

هبذا الناو امليعارف من أّنه ليس لنه طرين   طري  ابن إةريس عىل وأّما اجإشكا 

ذكرنا سابقًا من أّن ابن إةريس منن إىل أرباب هذ  الكيب ضعيف، وذلك من جهة ما 

ومثله  ،ي ينقلها الشيخ ع الفهرست ينقلها ابن إةريسيال كيبالمتام ومشايخ اجإجازة 

 ا،ب الوسائل، فكام إذا كان لصا،ب الوسائل سنند إىل كيناب وكنان السنند  مثل

بنن فنإن ا ،كذلك ابن إةرينس ،عيربميصاًل إىل الشيخ الطويس مثاًل، فيقا  إّن السند م

 .إةريس كام قلنا من مشايخ اجإجازة وله طري  إىل أرباب الكيب

إاّل أّن طرق  ا،ب الوسائل وابن إةريس وغلاا كابن طاووس ليس هلنا أثنر 

 نا،ب بل ال بّد من االهيامم بالكيب اليي ينقلون عنها، فمن املمكن أن ينقنل  ،مهم

من ينسب إلينه، فنال بنّد  الوسائل عن كياب وكان هذا الكياب مدسوسًا أو كان لغل

 وأن يال،ظ الكياب الذي ينقل عنه.

 نعم اشيبا  ابن إةريس ع عدة من املوارة يوجب وهن ما ينقله.

وعنىل  ،بال وجهفهو وأّما القو  بأّنه ليس له طري  إىل أرباب هذ  الكيب كام قيل 

 فهو معيمد وال وجه للمناقشة ع السند. ،كل ،ا  يكفينا طري  الشيخ

 ا ةالليها فقد أشكل عليها بوجو :وأمّ 

أن مبنين عنىل ّن االسيدال  هبا جلريان قاعدة اليجاوز ع الوضوء أ: الوجه األول

 ّن الضنمل راجنع إىل الوضنوء فنالإإىل اليشء، وأّما إذا قلنا يرجع  (غل )ضمل ع ال

ه راجنع نّ إعدة الفراغ، فمن املمكن أن يقا  بطة بقاتبل تكون مر ،وجه لالسيدال  هبا
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والرتةيد واجإمجنا  كناف لن ال  ،إىل الوضوء وذلك لّنه أقرب، وال أقل من الرتةيد

 هكذا قيل. .لصاياة معارضليكون 

ن ذلك، وهو ويىهر من السيد احلكيم ع املسيمسك ع مباث الوضوء جواب ع

منوارة ملرجع الضمل ع غل موارة الينابع وامليبنوع، وأّمنا ع  نيعأّن قانون القربية م

 ؛واملقام من هذا القبيل ،ىل امليبوع وإن كان اليابع أقربالضمل يرجع إفاليابع وامليبوع 

هبنا  إّننام أ ي (الوضنوءمنن )وكلمة  ،يءنهو الش لشكلما هو مورة أّن لّن املفروض 

إىل اليابع وإن كان صه، وعليه فال بّد من أن يرجع الضمل إىل امليبوع ال ينه وتش يليعي

عنني عنوة يني أن يرجع الضنمل إىل القنرب، بنل امليعيوال  ،، فال ترةيدأقرب اليابع

 الضمل إىل اليشء الذي هو امليبوع.

ن ع غل املطبوع ن عن ذلك بأّنه م يعنوث فقهه ن وقد أجاب السيد اخلوئي ع با

كيب الةب ذلك وم يذكروا أّن من املرجاات لعوة الضنمل امليبوعينة، فنال يمكنن 

 يامة عىل ما ذكر.االع

  ؟ال ولامء الةب هل تعرضوا لذلك أوالكالم ع أّن الكابر وع

 ،الىاهر أّن ذلك مذكور ع كلامهتم، فإّّنم ذكروا ع املضاف واملضاف إليه ذلكو

وال خصو ية للمضاف واملضاف إليه، فقد ذكر الشهيد الثاين ع كياب متهيد القواعد 

 إذا سبقه مضاف و مضاف إليه و أمكن عنوة  إىل كنل الضمل: )(1)الُ ولية والعربية

كقولك: مررت بغالم زيند فأكرمينه، فإننه يعنوة إىل املضناف ةون  منهام عىل انفراة ،

املضاف إليه، لن املضاف هو املاّديف عنه، و املضاف إليه وقع ذكر  بطري  اليبنع، و 

 هو تعريف املضاف أو ختصيصه.

                                      
 .104، القاعدة 335متهيد القواعد ال ولية والعربية:  (1)
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ن وهذا ما ذكر  أبو ،يان ع تفسنل  رةًا عنىل ابنن  و هبذ  القاعدة أبطل أبو ،ّيان

ير  َفإينَّنُه ﴿ :اسيدال  مجاعة عىل نجاسة اخلنزير بقوله تعاىل،زم الندليس ن  نزي َأْو حَلَْم خي

ْجٌس  ير، و عّللو  بأنه يعوة إىل اخلنز ﴾َفإينَّهُ ﴿،يث زعموا أن الضمل ع قوله تعاىل  ﴾ري

 .أقرب مذكور

 روع القاعدة:إذا علمت ذلك فمن ف

ال ألنف و  ما إذا قا : له عيّل ألف ةرهم و نصفه، فإننه يلزمنه ألنف و مخسنامئة،

و غلهنا  ،نصف ةرهم. و هكذا القو  ع الو ايا و البيوع و الوكاالت و اجإجارات

 . (من البواب

وقند  .كنالم الشنهيدع علوم القرآن ما يشنبه  (1)به اجإتقانوذكر السيوطي ع كيا

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

لن  ؛إال بندليل ،وال تكنون للمضناف إلينه ،فالصنفة للمضناف ،غالم زيد الىريف

 (.لغرض الي صي  وم يؤت به لذاته املضاف إليه إنام جيء به

بنه لغنرض  ال منا أ ي ،بنه لذاتنه وة إىل منا أ يفىهر أّن الضمل والصفة إّننام تعن

 الي صي  واليعريف.

منن ف .نيينليبلكنون )منن( تهبا ميوقنف عنىل أن ال  ّن االسيدال أ: الوجه الثاين

ََ ِمـَن األْوَثـا ِ ﴿ني نىل قوله تعاىل: يليبلكون )من( تاملايمل أن  ْج  (3)﴾َفاْجَتنُِبوا الـرج

                                      
 .281االتقان:  (1)

 اخلامس ع مباث اليوابع.مغني اللبيب ع كياب العاريب، الباب  (2)

 .30سورة احل  اآلية: ( 3)
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كن معارضًة منع بطة بقاعدة الفراغ وم تتليبيني تكون الرواية مرلهنا  (من) تفإذا كان

  اياة زرارة.

 (منن)ن مع قطع النىر عن االخيالف بينهم من أّننه هنل يكنون  وهذا اجإشكا 

للبيان حييناج إىل نكينة، ففني مثنل قولنه  (من)لّن كون  أيضًا؛ خدوشللبيان أو ال ن 

ََ ِمَن األْوَثا ِ ﴿تعاىل:  ْج  بصندةأّننه للبيان من جهة  (من)إّنام يقا  بأّن  ﴾َفاْجَتنُِبوا الرج

إذا  :فنأت  أوالً بنالرجس ثنمَّ أتن  بالوثنان، وأّمنا ع مثنل ،بيان أّن الوثان رجس

يء لنيس نفنإّن الشنللبيان ال وجه له،  (من)القو  بأّن  شككت ع يشء من الوضوء

كنام إذا  ،اليبعنيضهو سيفاة فامليء نبش ةً مسبوق تإذا كان (من)أّن إىل بوضوء، مضافًا 

أّن منن أوىص تعينني ذلنك ع الرواينات ورة ولذا أي بجزئه،  ،لهأوىص بيشء من ما

 .نه السدسأ ،بيشء من ماله

إاّل أّنه إّنام يكون ذلك فنيام  ،ل يرجع إىل امليبوعمضأّنه سلمنا أّن ال: الوجه الثالث

ذيل يسنيفاة أّن والقرينة ع املقام ذيل الرواينة، ومنن الن ،إذا م تكن قرينة عىل اخلالف

إّنام الشّك إذا  :الوضوء،  والذيل قوله ن  (غل )أي من ضمل  ن ردصن الاملراة م

وإن كنت ميجاوزًا  أي: أّن الشّك إذا كان ع أثناء العمل له أثر ، ز نت ع يشء م جتك

 بطة بقاعدة الفراغ.تفيكون الرواية مر ،يءنليس بش عن العمل فشكك

، م جتز عن قوله  مغن ت ع يشءكنقوله:  :بأن يقا  ويمكن تأويل هذا الذيل

ًا لقولنه نيرًا ومبنبه مفس إّنام أ ي م جتز  لفظلّن من هو كائن ع يشء فطبعًا م جيز ، و

إذا كنت ع يشء، يء، واليجاوز  اةق ،ي  إذا نأي أّن املعيار عدم اليجاوز عن الش

ال يعينرب ع قاعندة الفنراغ  نسيأ ي كام ن كان جتاوزًا عن املال، والشاهد عىل ذلك أّنه 

و،ينئذ  ،الئمييء ال ينالدخو  ع الغل، واحلا  أّن الدخو  ع الغل مع الكون ع الش
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( وهني ليسنت إّنام الشّك إذا كنت ع يشء وم تندخل ع غنل ) :تكون العبارة هكذا

 .إىل اليأويل  ةحمياجسلسة و

يجنة اال،نيام  هني أّن ني إشنكا  آخنر، وهنو أنّ له والقو  بأّن اال،يام  الو  

ز عن املانل ع ، واحلا  أّن مع اليجاوناء ولو جتاوز عن املال غل ملغ ثالشّك ع ال

رجنل شنّك ع الذان وهنو ع وذلنك لصناياة زرارة  الشنك؛ لغ يغل الوضوء 

إذا شككت ع يشء وةخلت ع غل  فشكك لنيس  :ثمَّ قا  إىل آخر ،  اجإقامة 

 هذ  الرواية.والصاياة بني عارض يال فيقع ،بيشء

أي ن ثنناء ويمكن ةفع املعارضة بينهام بأن يقا : إّن املعيربة تقو  بأن الشك ع ال

وإن  ،به فنيام إذا م يندخل ع الغنل  به، والصاياة تقو  يعين  يعينن ع أثناء العمل 

 ة.مكن تقييد املطل  هبذ  الصوريكان الدخو  ع الغل م يوجب الفراغ، ف

 الغسل والتيمم :املورد الثاني

أّن بعننض املاققننني امليننأخرين عننن املاقنن  كالعالمننة  الفرائنندذكننر الشننيخ ع 

حلن  بعضنهم أو ،ا بعدم جريان اليجاوز ع الغسنلوالشهيدين واملاق  الثاين ،كمو

  .لةأيىهر أّّنم م ييعرضوا للمسفقدمه وأّما املاق  ومن ت الييمم.

عنىل  مبينيناً اليجاوز ع الغسل والينيمم إّننام يقنو  بنه  ومن يقو  بجريان قاعدة

خرجنت منن ينا زرارة إذا ع  اياة زرارة:  كقوله  ،واجإطالقات العمومات

وأمثنا  ذلنك كصناياة إسنامعيل بنن  يءنليس بش يشء وةخلت ع غل  فشكك

 جابر.

 :جلريان فيهام فله طريقان لذلك وأما من يقو  بعدم ا
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أن يكنون القندماء  ال يسنيبعدات الدالة عىل قاعدة اليجاوز، واجإطالقّما إنكار إ

كام أنكر املاق  النائيني ذلك، وذهنب إىل أّن الرواينات كلهنا تند  عنىل  ،به نيمليزم

زرارة وإسامعيل بن جابر طبقت هذ  القاعدة  ييوع خصوص  ايا ،قاعدة الفراغ

اء الصالة أعنامالً مسنيقلة، وقند ربت أجزأي أّنه اعيُ  ،عىل أجزاء الصالة تطبيقًا تعبدياً 

 .تقّدم الكالم فيه

ال إطالق للشننيء    اخلراساين واهلمداين بيقريب أناملاقأيضًا وأنكر اجإطالق 

بل الىاهر أّنه كناية عن أجزاء الصنالة،  ،اىل آخر  كل يشء شككت فيهع مثل قوله 

 مفصاًل ع اجلهة الرابعة.ن أيضًا ن  وقد تقّدم الكالم فيه

ّما االليزام بأّن الدليل الدا  عىل عدم جريان القاعدة ع الوضوء يد  عىل عدم إو

كالمنه لو الفرائند،اجلريان ع الغسل والييمم، وهذا منا يىهنر منن كنالم الشنيخ ع 

 :تقريبان 

 ما ذكر  السيد اخلوئي عىل ما ع مصباح الُ و . والثاينما نذكر ،  أحدمها

 :عىل مقدمات ثاليفقف فهو ميو األول التقريبأّما 

إذا موثقننة ابننن أيب يعفننور امليقدمننة: الضننمل ع )غننل ( ع : أّن األوىلاملقدمــة 

يء إّنام الشك إذا كنت نمن الوضوء وةخلت ع غل  فشكك ليس بش شككت ع يشء

 وهي اجإمجاع. ،راجع إىل الوضوء، وعليه قرينة خارجية ع يشء م جتز 

ة زرارة وأّن القاعدة ال جتري ع أجنزاء الوضنوء ويمكن لنا تقوية ذلك بصايا

مشيملة عىل امليشابه واملاكم ن كام ورة عنهم  أّن كلامهتم ب، ونضيف  ااسم   مما

  ُدي إىل رصاط مسيقيم، وإن كان كالمنه ن فمن رة امليشابه إىل املاكم فقد ه 

 ي املاكم.بام ورة ع الصاياة اليي ه تفسل فيمكن  ،ميشاهبًا ع املوثقة
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لنرأس أّن أّنه بناًء عىل املقّدمة الُوىل لنو تأمنل اجإنسنان ع املوثقنة : املقّدمة الثانية

بل خروج عىل نانو احلكومنة،  ،خروج الوضوء عن القاعدة ليس خروجًا ختصيصياً 

أجزاء،  وع الجزاء، وقلنا بأّن الوضوء ذفإّنه لو ة  الدليل عىل جريان قاعدة اليجاوز 

 .  صيييل عىل عدم جريان قاعدة اليجاوز فيه كان ذلك من باب الوة  الدل

يكنون ف ،يء وا،ندنض لشنابعنأ  ؤنا بأّن الوضوء أمٌر وا،ند وأجنزاوأّما إذا قل

ة عندم منن جهنهنو  جرينان القاعندة ع الوضنوء فعدمخروجه عىل ناو احلكومة، 

اة ذلك من يء وا،د، ويسيفنلش أبعاضاً بل ا،يسبت  ،ا،يساب أجزاء الوضوء أجزاء

 .ا،د فلذا ال جتري فيه القاعدةالرواية املباركة وأّن الوضوء بام أّنه يشء و

إذا شنككت ع يشء منن  :قولنه  منن أنّ  أن نضنيف إىل منا ذكنر ويمكن 

إذا  :نفس هذا تطبي  لكربس قولنهف ،أي غل الوضوء الوضوء وةخلت ع غل 

القاعندة عنىل   فيطبين  هنذ ،يءنشككت ع يشء وةخلت ع غل  فشكك ليس بش

 عىل ا،يساب الوضوء أمرًا وا،دًا. هدالوضوء شا

إّننام الشنّك إذا كننت ع ع ذيل الرواية  وذكر الشيخ )قدس رس ( أّن قوله 

م  ضابط ع الوضوء، ومعن  ذلك أّن الشّك ع أثناء الوضوء معيرب لّننه جتز يشء م 

كشنف أّن الشنارع سينفمن هنذا  ،شك بعد اليجاوزا كان الجيز ، وإّنام ال يعيرب فيام إذ

كم الشك ع أجزاء حل)جعل القاعدة ضابطة  :(1)قا فقد  ،اعيرب الوضوء عماًل و،دانياً 

 .إىل آخر  الوضوء قبل الفراغ عنه أو بعد (

أّنه ليس اعيبار الوضوء أمرًا و،دانيًا إاّل بلااظ أّن الوضوء سبب : املقّدمة الثالثة

فهذا االعيبار اعيرب  الشارع أمنرًا وا،ندًا، وهنذا  ،هارة أمٌر وا،د بسيطلطهارة والطل

                                      
 .338: 3فرائد ال و  ( 1)
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 قنا :فقند  ،يء وا،د وهو الطهنارةنسبب لشن أيضًا ن  جار  ع الغسل والييمم، لّّنام

 ،(1) وهي الطهنارة( ،بهمسبوا،د باعيبار و،دة  فعلالوضوء بياممه ع نىر الشارع  )إنّ 

شهور الغسل والينيمم بالوضنوء ع اليوجيه إحلاق امل )ومما يشهد هلذا :ع الذيل وقا 

مال،ىة كون الوضوء أمرًا وا،دًا يطلب منه أمنٌر إال إذ ال وجه له ظاهرًا  ؛هذا احلكم

 .(2) (لليبعيض، أعني الطهارةوا،د غل قابل 

 ّن القاعدة غل جارية ع الوضوء والغسل والييمم بمالك وا،د.وعليه فىهر أ

 ويرة عليه:

يء النذي هنو نالضمل راجنع إىل الشنقلنا إّن قدمة الوىل ممنوعة؛ إذ املّن أ: أولا 

 ال إىل الوضوء الذي هو تابع . ،ميبوع

يكنون ،جنة، وعنىل فنرض وجنوة ل حمصنالً  اً فليس إمجاعن  املدعوأما اجإمجاع 

منن جهنة ر،هنا من طبل ال بّد  ،اجإمجاع فهذا ال يوجب محل الرواية عىل غل ظاهرها

 اجإمجاع.

 ال يمكن أن تكون شار،ة ملوثقة ابن أيب يعفور. و اياة زرارة

 ممنوعة من أجل أّّنا مبينية عىل املقدمة الُوىل.ن أيضًا ن  ّن املقدمة الثانيةأ: وثانياا 

ّن املقدمة الثالثة أشبه يشء بقياس مسينبط العلة؛ إذ عىل فنرض اليسنليم أ: وثالثاا 

واعيرب أجزاء  بعض يشء وا،د بناو  عماًل وا،داً  للمقدمة الثانية وأّن الشارع اعيرب 

وأّن هنذ  الكنربس ال  ،إذا شككت ع يشء وةخلت ع غنل يكون ناظرًا إىل كربس 

                                      
 .337: 3فرائد ال و  ( 1)

 .339-338: 3فرائد ال و  ( 2)



 
 

 القواعد الفقهية ................................................ 68
 

أجنل أّن  تشمل مثل الوضوء ال جما  للقو  بأّن هذا إنام اعيرب  الشارع أمرًا وا،دًا من

 ؟! القياسوهل هذا إاّل  ،كذاه، فالغسل والييمم ما يرتتب عليه أمر وا،د

ومن املعلوم أّن هنذا  ،غل االرمتايساشرتاط الرتتيب ع الغسل  هذا كله بناًء عىل

اليمنن  عنىل اجلاننب حمل خالف بني الفقهناء، واحلن  فينه أّن غسنل النرأس مقندم

 واليرس فال ترتيب بينهام. وأّما اليمن ،واليرس

 الم الشيخ )قدس رس (.الذي نان اسيىهرنا  من كهذا متام الكالم ع اليقريب 

 ناشني )منا ذكنر   :قنا  ،ع مصنباح الُ نو  : منا هنو منذكورالثاينالتقريب 

وإّنام الغسل واملسح مقدمة حلصنوهلا  ،يف إّنام تعل  بالطهارةوهو أّن اليكلالنصاري 

وهني  ،ع ،صو  الطهارة فالشّك ع حتق  يشء من الغسل أو املسح يرجع إىل الشّك 

ري فيه قاعدة اليجاوز فال بّد من اال،ييناط لكنون الشنك شنكًا ع فال جت ،أمٌر بسيط

املكلف به ع اجلمينع هنو فإّن ن أيضًا ن  الييمم والغسلوهذا الكالم جار  ع  ،املاصل

  .(1) الطهارة(

ع ميعلقنات قاعندة اليجناوز إّننام جتنري ومرجع هذا الكالم بيقريب منا إىل أّن 

مقدمي لصالة، وأّما ع مقدمات العمل اليي وجوهبا كا ،ذات أجزاءهي اليي ال،كام 

 قاعدة اليجاوز. باكم العقل فال جتري فيها

 والغسالت الثاليف واملسنح عنىل ني واملساينيملقام من هذا القبيل لّن الغسليوا

 ؛نام هنو الطهنارةإحلكم وما هو ميعل  ا ،الوجه واليدين ليست من ميعلقات ال،كام

 ارة ومقدمة هلا.لطهلوالغسليان واملسايان حمصلة  ،و الطهارةإذ ما هو رشط الصالة ه
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 ذلك بوجهني: عن (1)وقد أجاب

. قنا : حلكنما قناتميعلمن   ليستني واملساينيّنا ال نسلم بأّن الغسليأ :األول

يكلينف كقولنه لالوضوء ميعلقًا ل كون نفسأوالً: أّن ظاهر اآليات والروايات  :وفيه)

افييناح الصنالة  ، وكقولنه (2)﴾وَهُكْم َوأْيِدَيُكْم إىَِل امَلَرافِـِ  َفاْغِسُلوا ُوُج ﴿تعاىل: 

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

 قاعدة اليجاوز فيه(.

رط فالوضوء حمصنل رشعني ال حمصنل نلو سلمنا أّن الطهارة هي الش : أّنهالثاين

فإّن الذبح حمصنل عقنيل للقينل، ال أن يكنون حمصناًل رشعينًا،  ،ذبح والقيلعقيل كال

أمور بنه امل)عىل تقدير تسليم كون الطهارة هي قا :  ،واملاصل الرشعي ميعل  لألمر

رعية ن الف املقام فإّن الوضنوء منن املقندمات الشنبهذا ...  وأّن الوضوء مقدمة هلا

رعي بنه نتعلن  المنر الشنبعد رع جعله مقدمة هلا وأمر به وإذ الشا ؛حلصو  الطهارة

 ريان قاعدة اليجاوز فيه(.وكونه مركبًا ال مانع من ج

  :ةالقوا  ع باب الطهارات الثالث ومناقشة أ ل اليقريب تقييض ذكر

كنام  ،نيفهي ميعل  احلكم الوجويب الضنم ،ّّنا من قبيل ميعلقات ال،كامإقيل 

  .ذهب إليه املاق  النائيني

                                      
 .347-346: 2مصباح ال و  ( 1)

 .6سورة املائدة اآلية: ( 2)

 .69: 3الكاع ( 3)



 
 

 القواعد الفقهية ................................................ 70
 

صنل لنك حتضنأت منثاًل يعنني إذا تو ،موضوعات ال،كام من قبيل ّّناإوقيل 

ةلينل عنىل أّن قاعندة اليجناوز إّننام جتنري ع ميعلقنات ال،كنام ةون  الطهارة، وال

 موضوعات ال،كام.

لنيس  شنككت ع يشء وةخلنت ع غنل  فشنكك إذاوالكربس الكلية هي أّنه 

ل  فشنكك لنيس غن قد جاوزته وةخلت ع مماكل يشء شككت فيه أو قوله  بيشء

 ما يد  عىل عدم جريان قاعدة اليجاوز ع غل ميعلقات ال،كام.فيه ، وليس بيشء

ن أكن ،ّما بناو تعلن  احلكنمإرشعي  أثرتب عىل ما يشك فيه نعم، ال بّد وأن يرت

ال، فنإذا  ومور به هل ينطب  عىل املأ ي به أوال يعلم أّن املأ ،نا واجب وأراة إتيانههن اك

ليس بيشء، معننا  أّن  خال  بجزء وقد ةخلت ع غل  فشككككت ع اجإإذا ش :قيل

 املأمور به منطب  عىل املأ ي به.

ل ياّصنكنام إذا أتن  بالوضنوء ل ،ال،كنامكان من قبينل موضنوعات إذا وأّما 

وشّك ع اجإخال  بجزء فيقنا   ،ب آثارها من الدخو  ع الصالة وغل الطهارة ويرتّ 

 .ليس بيشء وةخلت ع غل  فشككشككت ع يشء  إذاله 

أمور بنه عنىل املام يمكن للشارع املقدس أن يعبدنا بيطبي  أّنه ك :وخال ة الكالم

رعي ع نكذلك يمكن له أن يعبندنا برتتنب الثنر الشن ،املأ ي به ع ميعلقات ال،كام

ال ميعلقنات ال،كنام  بام إذا كان من قبينلفاخيصاص جريان القاعدة  ،املوضوعات

 .أّنه ال يسيفاة من كلامت الشيخ ذلك أ اًل مضافًا إىل  ،س لهأسا

املولوينة فنيمكن القنو  وعىل فرض اخيصاص القاعدة ع ميعلقنات ال،كنام 

اسنياباب باسياباب غسل اجلنابة ومجاعة ،يث اليزم  ،ّنا عىل مسلك املشهوربجريا

 وكذلك ع الييمم. ،الوضوء ع نفسه
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 اىل ﴾َفاْغِسـُلوا ُوُجـوَهُكمْ ﴿: قولنه تعناىل ؛ لنّ وأّما اجلواب الو  فهو ضعيف

أمر نفيس ،ي  يعاقب عىل ترك الوضوء أو  هال أن ،أمٌر إرشاةي حلصو  الطهارة ر خآ

َوَلكِـْن ُيِريـُد ﴿الغسل أو الييمم، ويشل إىل ذلك قوله تعناىل ع ذينل اآلينة املباركنة: 

َرُكمْ   .﴾لُِيَطهج

يمكن القو  بأّّنا ميعلقنة للاكنم، فت ع نفسها أّن الطهارة إن لو،ىإىل مضافًا 

رط نلصالة فال تكون ميعلقة للاكم؛ وذلك لّن الشنلوأّما إن لو،ىت بام أّّنا رشط 

ة الطهنارات النثاليف، واملاقن  ةينولذا اسيشنكل ع عبا ،(يقيد خارججزٌء و دتقيّ )

 .رطنإىل الش ييعدسذهب إىل أّن المر الضمني من فقط هو النائيني 

غسنل مجينع ب أو ني واملسناينيالغسنليبال  ،هر أّن الصالة مرشوطة بالطهنارةفى

 البدن.

لنيس معناهنا أّن اليني اسيشنهد هبنا ف ر خن آاىل افييا،ها الوضوءوأّما الرواية 

 ئأي منن أو  منا يبيند ،للصالة، بل معناها أّن اجإنسان من أو  المنر الوضوء جزء

 كام ع الروايات الُخر. ،اً بالوضوء ينبغي أن يكون ميوجهًا وخاضع

ال  فـأولا وأّما اجلواب الثاين وهو أّن املاصل بام أّنه حمصل رشعي ميعل  لألمر، 

يىهر من كالمه أّنه يريد بذلك  وثانياا ناياج ع جريان القاعدة فيه كونه ميعلقًا لألمر، 

ميوجنه،  ي قطعنًا غنلنالضمني النفسن توجه المر الضمني النفيس، واحلا  أّن المر

 ال ةخل هلا ع جريان القاعدة وعدم جرياّنا.ن أيضًا ن  والوامر الُخر

 فياصل مما ذكرنا أّن إحلاق الغسل والييمم بالوضوء لعدم جريان قاعدة اليجاوز

قاعدة اليجناوز ع الغسنل بنناًء  جتريينا عليه ناجإطالقات كام ب تفإن متّ  ،حمل إشكا 

 يمم أيضًا.عىل لزوم الرتتيب فيه وع الي
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 السجدة الواحدةأو  نيخصوص الركوع والسجدت ن أو اين األولاالركعت :املورد الثالث

ما ذهب إلينه مجاعنة هو  امن املوارة اليي قيل بعدم جريان قاعدة اليجاوز فيهإّن 

ني أو ع خصنوص ينقاعندة اليجناوز ع النركعيني الولمن القدماء من عدم جرينان 

 ي  ع السجدة الوا،دة.بل و، ،الركوع والسجدتني

 .سواء كان ركنًا أم م يكن ،نيي عدم اجلريان ع الركعيني الولفقد ذهب مجاعة إىل

ة ،ين  ع و السنجوذهب ابن محزة ع الوسيلة إىل عدم اجلرينان ع الركنوع وع

 .السجدة الوا،دة

 .اليذكرة أّنه ال جتري ع الركن وذكر العالمة ع

كام  ،ااان القاعدة بال فرق بني الركعيني الوليني وغلن ذهبوا إىل جريووامليأخر

  .ال فرق ع الركوع وغل 

ومنشأ القو  بعدم جريان القاعدة ع الوليني الروايات الدالة عىل بطالن الصالة 

 موهم بني من أخذ باجإطالق فقا  سواٌء كان الشنك ع النركن أ ،بالشك ع الوليني

الركعة الركوع والسنجدة، والشنّك إذا كنان ع الركنوع  غل ، وبني من قا  بأّن ركن

والسجدة ع الركعيني الوليني يوجب بطنالن الصنالة، وبنني منن قنا  بنأّن الشنّك 

  يوجب البطالن فيام إذا كان ع الركوع والسجدتني.

قد نسب العالمنة ع الينذكرة إىل الشني ني ن أي املفيند والطنويس ن أّن مطلن  و

ن بطالن، والعالمة نفسه اخيار أّنه إذا شّك ع ركن منن الركناالشك فيهام موجب لل

ن ع الركعنة الثالثنة منن املغنرب وما  إىل أّن النرك ،ع الوليني فهذا يوجب البطالن

   بالوليني.الم
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 بنالبطالن ملطلن  الشنّك ع فيام ذهب إلينه الشني ان، فقند ،كنام والكالم فعالً 

كان الشنّك  موز سواٌء كان الشّك بعد اليجاوز أأي عدم جريان قاعدة اليجا ،الوليني

  ع املال.

وكالمهم هذا مسيند إىل روايات تد  عىل أّن الشّك ع الوليني موجب للبطالن، 

 ناسب مع هذا املسلك.ييونان نذكر بعضها مما  ،وهي عدة من الروايات

ضنيل سأله الف :ر عن موس  بن بكر قا نسني بن سعيد عن النضاحلعن ما  :منها

 .(1)عدأإذا شككت ع الوليني فعن السهو فقا : 

إذا م حتفظ قا : قا  ل: عن فضالة عن محاة عن الفضل بن عبد امللك ما  :ومنها

 .(2) التك ني فأعديالركعيني الول

اجإعناةة ع النركعيني  : الرضنا قا  ل أبو احلسنقا   شاءوال عنما  :ومنها

 .(3)يني الخلتنيوالسهو ع الركعني يالُول

ت ركعيان من الىهر اركع عشنرقا :   اياة زرارة عن أيب جعفر  :ومنها

وركعيان من العرص وركعيا الصبح وركعيا املغرب وركعينا العشناء اآلخنرة ال جينوز 

 .(4)ومن وهم ع يشء منهن اسيقبل الصالة اسيقباالً  ،الوهم فيهن

ه عنن الرجنل يشنك ع الفجنر   سأليقا عن العال عن أيب عبد اا  :ومثلها

 .(1)يعيد :قا 

                                      
 .176: 2هتذيب ال،كام ( 1)

 .177: 2هتذيب ال،كام  (2)

 .177: 2هتذيب ال،كام ( 3)

 .273: 3الكاع ( 4)
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عندة  ّن هذ  الرواينات مطلقنة منن جهنة كنون الشنك عأ :تقريب هذا القو و

 الركعات أو ع الجزاء، وهذ  الروايات ناظرة إىل قاعدتني:

فإّنه لو م تكن هذ  الروايات لقلنا بالبنناء عنىل  ،: قاعدة البناء عىل الكثرمهااحدإ

   إذا كان الشك ع الوليني.الكثر ،ي

فإّنه لو م تكن هذ  الروايات لقلنا بجريان القاعدة عنند  ،اليجاوز : قاعدةهامتثاني

ا ع انءإذا م ييجناوز املانل، فيوجنب إلغاالشك بعد جتاوز املال أو بلزوم اجإتينان 

 .الوليني وتكون ،اكمة عليهام

 ويرة عىل هذا اليقريب إيراةات:

عىل أن تكون الروايات ع مقام البيان جإلغناء قاعندة  ّن هذا مبينأ: األولاإليراد 

 كام أّّنا ع مقام البيان جإلغاء قاعدة البناء عىل الكثر. ،اليجاوز ع الوليني

عدة الركعيني ال بّد وأن تكون نناظرة  وبعبارة ُأخرس: كام أّّنا ناظرة إىل الشّك ع

ا مطلقة وع مقام البيان من اجلهة الوىل، إال أّننا ع أّّن وال شك  ،إىل الشك ع الجزاء

وقد ذكرنا ع مباث اجإطالق واليقييند  .اجلهة الثانيةنشك ع كوّنا ع مقام البيان من 

ال يمكن الخذ بإطالقه فمن جهة ُأخرس مشكوكًا من جهة ومطلقًا أّنه إذا كان الكالم 

 هيني.اجلمن 

قام البيان أ اًل أو ال، نقو  بأّن ال نل أّننه نعم، إذا شككنا ع أّنه هل كان ع م

 ع مقام البيان ال ع مقام اجإمجا .

أي أّن الروايات مطلقة وع مقنام البينان منن  ن هة الُوىلاجلويؤكد اجإطالق من 

وهني الرواينات اليني  ،الرواينات بعضن وهي الشك ع عدة الركعات  اجلهة الوىل

                                                                                       
 .180: 2هتذيب ال،كام ( 1)
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ني يذا سه  الرجل ع الركعيني الُولإ: قا : قا  مثل موثقة سامعة ،ذلكبفيها  حرّص 

هكنذا من الىهر والعرص والعيمة وم يدر أوا،دة  ىل أم ثنيني فعليه أن يعيد الصالة

 .وم يدربد   فلم يدر: (2)واالسيبصار ، وع اليهذيب(1)ع الكاع

 لرشط قيدان:لفعىل نس ة الكاع يكون 

 ني.ييني الولأن يكون السهو ع الركعالو : 

 .وم يدر أوا،دة  ىل أم ثنينيالثاين: أن يكون ع عدة الركعات، 

 مفهومه يدّ  عىل عدم وجوب اجإعاةة إذا م يكن السهو ع عدة الركعات.بو

ا يسنيفاة منن كينب الةب أّن الفناء للعطنف منفنإّن عىل نس ة اليهنذيب أما و

، وقند يكنون ذكرينًا وهنو (د فعمنروقام زي)وترتيبه قد يكون معنويًا مثل  ،والرتتيب

  عطف املفصل عىل املجمل.ن قبيل وع املقام م جممل،عطف مفصل عىل 

ال ع  ،الىنناهر مننن الشننك ع الوليننني هننو الشننّك ع الننركعيني نّ أإىل مضننافًا 

 .ةالجزاء غل مقوم تال سيام إذا كان ،أجزائهام

، وموضنوعه أيضناً  هة الثانيةأّنه عىل فرض وجوة اجإطالق من اجل: اإليراد الثاين

البينان منن هنذ  اجلهنة  بصندةكان  أي نفرض أّن اجإمام  ،نيهو الشك ع الُولي

وقا : إذا شككت ع الُوليني فأعند، ال يبقن  هلنذ  الرواينات موضنوع منع وجنوة 

شنككت ع يشء وةخلنت ع غنل   إذا : اياة زرارة وأشنباهها؛ لّن قولنه 

أن وجنوة   يعنني ،ن ال يكون الشك ع الجزاء شنكاً يوجب أ يءنليس بش فشكك

                                      
 .350: 3الكاع ( 1)

 .364: 1االسيبصار ( 2)
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الصاياة ،اكمًة عىل هذ  الروايات؛ إذ الصاياة توجب نفي تكون وعليه  كالعدم،

 كون المر بالعكس.يضوع هذ  الروايات، ال أن مو

 رجل شك ع الذان وهو ع اجإقامةأّن  اياة زرارة املفصلة : اإليراد الثالث

قدر املينيقن ال ال أقل من أنّ فظاهرة ع االخيصاص بالركعة الُوىل إن م تكن ر  خ آاىل

عىل النركعيني  منها هو الركعة الُوىل بلااظ الرتتيب ع الذكر، وليست قابلًة للامل

  .الخلتني

ع رواية محاة بن  وهكذا الروايات الُخر الوارةة ع موارة خا ة مثل قوله 

 :فقنا  ،: أشك وأنا ساجد فال أةري أركعت أم العبد اا  قا : قلت ليب ،عثامن

قد ركعت امضه(1). 

رجنل أهنوس إىل  ورواية عبد الرمحن بن أيب عبد اا قا : قلت ليب عبد اا 

 .(2)قد ركعقا :  ،السجوة فلم يدر أركع أم م يركع

عن رجنل شنك بعند منا سنجد أّننه م  هسأليعن أ،داا حممد بن مسلم  ورواية

 .(3)يميض ع  التهقا :  يركع،

 وهكذا ع الروايات الوارةة ع أّن الشّك إذا كان ع املال يركع مثاًل أو يسجد.

ونان قد ذكرنا مرارًا أّن الروايات تنقسنم ع  ،ةوهذ  الروايات روايات اسيفيائي

 اليفهم إىل قسمني:وم يمر،لة اليفه

                                      
 .151: 2هتذيب ال،كام ( 1)

 .151: 2هتذيب ال،كام ( 2)

 .151: 2هتذيب ال،كام ( 3)
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عرب عنها بالروايات اليعليمية نو م للكربيات الكلية،: مر،لة اليعليم واليعلاألوىل

ا إلقاء ال و  وعليكم اليفريعنليع. 

 .  عن مورة ابيالئهأإّنام يس يوس، والراويف: مر،لة االسيفياء والالثانية

بنه،    عاّم ابييلأبل املراة منه أّن السائل يس ،املصطلحهو وليس املراة من الفيوس 

ته والطبيب يفاصه ثمَّ يأمر  الويذكر ،انىل من يراجع الطبيب  ،جييبه واجإمام 

يطب  عليه كنربس منن الكربينات ع ّن الطبيب أامر وينها  عن بعض الُمور، أي: بأو

بل ع مقام  ،مرضهوليس بصدة بيان نوع  ،ه ويعطيه و فًة عىل طب  تلك الكربسهنذ

كثننل مننن  ىل سننا،ل النجنناة، وع هننذ  املر،لننةإرشنناة  والخننذ بينند  وإيصنناله إ

 .ع احلكمخلصو يات اليي يذكرها السائل غل ةخيلة ا

 :وبني املر،ليني فروق ميعدةة

املنفصل ومحل العنام عنىل اخلناص  املقيدات محل املطل  عىل يأّن ع اليعليم :منها

بناء اليعليم عىل اليدرج، فمثاًل نان نقو  باجينة إّن املنفصل ليس فيه اسيغراب؛ إذ 

رائط، وهذا طبعنًا حييناج ن، ثمَّ نذكر اخلصو يات والشقاعد ي الفراغ واليجاوز أوالً 

بني مجينع اخلصو نيات ع تزم أن يل إىل مدة لبيان مجيع الرشائط واخلصو يات، وال

 جملس وا،د.

 إذااالعيامة عىل القرينة املنفصلة خالف الذوق العنرع، فإّننه ف ،وأّما ع االسيفياء

آخر وم يذكر الطبيب ذلك كان عمله هذا مما ةواٌء ال بّد وأن يرشب مع ةواء هناك كان 

  ال يرىض به العقالء.

وهذ  الروايات الوارةة ع املوارة اخلا ة بام أّّنا من الفييا ال يمكنن اخيصا نها 

 بالركعيني الخلتني.
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وخال ة هذا اجإيراة أّن اجلمع بني الروايات بامل هذ  املطلقات عىل الركعيني 

 ، وال يمكن االليزام به.الخلتني ع غاية الضعف

أّن أ،ندًا منن الفقهناء م يقنل بنأّن نسنيان القنراءة منثاًل موجنب : اإليراد الرابع

إذا م يأت  ، وال يمكن القو  بأّن اجإنسان عىل عدم البطالن ةلّ االروايات ةوللبطالن، 

 لة.ته باطا شك ع اجإتيان وعدم اجإتيان  الته  اياة، وأّما إذكون  التهبا نسيانًا 

إذا  :أّن الروايات اليي تد  عىل بطالن الصالة، مثنل قولنه: اإليراد اخلامَ

الزم ذلك عدم جريان ف ،، إن قلنا بأّّنا مطلقة من كليا اجلهينيشككت ع الفجر فأعد

قاعدة الفراغ أيضًا، فإّّنا كام تشمل عدة الركعات تشمل ما إذا كان الشّك ع الجزاء 

 وبني الفراغ، واحلا  أّنه م يقل بذلك أ،ٌد.بال فرق بني اليجاوز 

 فىهر أّن االليزام بام نسب إىل الشي ني ع غاية اجإشكا .

أّن الشك إذا كان فيام هو مقنوم  وأّما ما ذهب إليه العالمة وقوا  ع اليذكرة، وهو

 .يكون الشّك فيها شكًا ع الركعةولركعة ع الركعيني الُوليني يكون موجبًا للبطالن ل

ّن الركعة هلا مقوم وهو الركوع والسجوة ع اجلملة، وهلنا أجنزاٌء أ توضيح ذلك:

ال برشطية ع الصدق، يعني عندمها لعنارض غنل للكن بناو ا ،يصدق عليها الركعة

الشك ع اجإخال  بالجزاء ليس مانعنًا منن القطنع فمانع من حتق  الركعة كالقراءة، 

قناطع هو له القطع بنسيان القراءة، ومع ذلك  بياق  الركعة؛ إذ من املمكن أن حيصل

وأّمنا الشنّك ع  بياق  الركعة؛ لّن الركعة ميقومنة بنالركوع والسنجوة ع اجلملنة.

  الرواينات ع نفالشك فيهنا بمقيضن ،املقومات فهو شّك ع حتق  الركعة ع احلقيقة

لنة عنىل جرينان الُوليني يكون موجبًا للبطالن، وعليه ال بّد من محنل الرواينات الدا

 قاعدة اليجاوز بالركعيني الخلتني.
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ويرة عىل هذا القو  عدة من اجإيراةات اليي أورةناها عىل مسلك الشي ني مثنل 

أّن  اياة زرارة غل قابلة للامنل عنىل النركعيني الخلتنني، وهكنذا الرواينات 

 مقام االسيفياء عن الشك ع الركوع وقد سجد. الوارةة ع

ه بناًء عىل ذلك ال بّد وأن نجري قانون البناء عىل الكثر فيام إذا شّك أنّ  ويرة عليه

ع الركوع أو السنجوة ع النركعيني الخلتنني؛ لّن الشنك ع الركنوع أو السنجوة 

 ،قيقيه الشّك ع حتق  الركعة، واحلا  أّنه م يقل به أ،ٌد.

نناء عنىل الكثنر ال إىل جهة وا،دة، وهي أّن قنانون الب والروايات كام قلنا ناظرة

 وليست ناظرة إىل جريان قاعدة اليجاوز وعدم جرياّنا. ،جيري ع الركعيني الوليني

  هذا متام الكالم ع اجلهة اخلامسة.

 يف اعتبار الدخول يف الغري وعدمه :اجلهة السادسة

 ؟ال وليجاوز الدخو  ع الغل أهل يعيرب ع قاعد ي الفراغ وا

 هيدًا:ال بّد أن نذكر متهنا و

 ثالثة: معانّن الدخو  ع الغل حييمل بدوًا أن يراة منه أ،د ،ا له: أ

لكنه ع ،النة تكنون  ،فيه شكذي بالعمل الأن يكون غل مشغو  : املعنى األول

كام إذا كنان قاعندًا  ،ال حيياج إىل إراةة جديدة جإ،داثها ناوللاالة السابقة باسيمرارًا 

رس نفسه أّنه اآلن غل مشغو  يوضوء وهو قاعد، وللوضوء ويشك ع بعض أجزاء ال

إاّل أّن  ،بالوضوء، فهذا القعوة اسيمرار للقعوة الو ، وغنل حميناج إىل إراةة جديندة

 وةًا ع ،ا  الوضوء واآلن قعوة ع غل ،ا  الوضوء.عقالو  كان 

ن أكن ،ةعنام  إراةة جديندإياج إىل حيةاخاًل ع الغل الذي : أن يكون املعنى الثاين

 توضأ قاعدًا واآلن يرس نفسه مشغوالً بعمل آخر.
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شنك ن أك ،رتتب عىل املشكوك فيهيل الذي : أن يكون ةاخاًل ع الغاملعنى الثالث

 يصيل. هوع الوضوء و

فنراغ باسنب ع قاعند ي اليجناوز والالثالثنة  من هذ  املعايناملعيرب ع والكالم 

 .طبعهام وباكم الروايات

جاوز فباسب ما ذكر من أّّنا عبارة عن الشك ع اليشء بعند ميضن أّما قاعدة الي

يقييض أن يعيرب فيها الندخو  ع الغنل بناملعن  الثالنث؛ إذ اليجناوز ال  هافطبع ،حمله

 يصدق إاّل مع الدخو  ع الغل املرتتب.

 قييض الدخو  ع الغل وإن كان باملعن  الو .يوأّما قاعدة الفراغ فطبعها 

 ؟أمٌر آخر ويات هل هو ما ذكرنا  أأّن املسيفاة من الروا والكالم ع

ي ع فهم الكربيات الكلية أن إّنا ذكرنا ع اجلهة الرابعة القوا  ع املسألة  فنقو :

 ّن للقوم مسالك أربعة:إوقلنا ن 

إّن عنىل هنذا املسنلك قند قلننا : أّّنا ناظرة إىل قاعندة اليجناوز، واألولاملسلك 

والروايات قند رصح فيهنا  ،ي الدخو  ع الغل املرتتبنطبع يقيضاليجاوز باسب ال

 . وةخلت ع غل  ، كام ع قوله:بالدخو  ع الغل

منن  : أّن الروايات ناظرة إىل قاعدة الفراغ، واليجناوز إّننام يسنيفاةالثايناملسلك 

ة اليجاوز يعيرب ع موارن أيضًا ن  اليطبي  اليعبدي ع أجزاء الصالة، وعىل هذا املسلك

 الدخو  ع الغل عىل ما رصح به ع الروايات اليطبيقية املشيملة عىل الكربس الكلية.

 عند اليعرض للمسلك الرابع. اسيأ ي الكالم فيهفوأّما بالنسبة إىل قاعدة الفراغ 

 : أّن الروايات عىل قسمني:الثالثاملسلك 

 دّ  عىل قاعدة اليجاوز.يقسم: 
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 لفراغ.دّ  عىل قاعدة ايوقسم: 

 .ذهب إليه مجع كثٌل من العالم اموهذا 

الدخو  ع الغل فيه والكالم ع أّن القسم الذي يدّ  عىل قاعدة الفراغ هل يعيرب 

 ؟ال وأ

 عن حممد بنن لع موثقة ابن بك مثل قوله  ،ةلة قاعدة الفراغ مطلقةبعض أو

 .(1) هو  فامضه كامنما شككت فيه مما قد مض كّل  عن أيب جعفر مسلم 

ع  مثل قولنه  ،والروايات الدالة عىل ذلك باجإطالق ع املوارة اخلا ة كثلةٌ 

ما شككت فيه بعد ما تفنرغ منن  كّل قا :  معيربة حممد بن مسلم عن أيب جعفر 

 .(2)تك فامض وال تعد ال

رواية حممد بن مسلم ع الرجل يشك بعد ما ينرصنف منن  نالته، قنا :  ومثل

 .(3)يد وال يشء عليهال يعفقا : 

وسنذكر فيام بعند إن شناء اا  ؟ال وأّن هذ  الروايات هل هلا مقيد أ إّنام الكالم ع

 ليقييد.لبعض هذ  الروايات غل قابلة أّن 

 :ع الغل رواييني تدالن عىل الدخو  واةع  بعض أنّ 

ت إذا كننقنا :  عنن أيب جعفنر ن السنابقة ن  اياة زرارة  :الرواية األوىل

، وعىل مجيع ما شنككت امقاعدًا عىل وضوء وم تدر أغسلت ذراعيك أم ال فأعد عليه

فنإذا قمنت منن  ،ةمت ع ،نا  الوضنوء ماغسله أو متساه مما سم  اا ّنك م تأفيه 

                                      
 .344: 2هتذيب ال،كام ( 1)

 .246: 8وسائل الشيعة ( 2)

 .369: 1االسيبصار ( 3)
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ع  الة أو غل  نالة فشنككت ع  الوضوء وفرغت منه وقد رصت ع ،ا  ُأخرس

 .عليك فيه وضوٌء فال يشء عليكبعض ما قد سم  اا مما أوجب اا تعاىل 

فقند فقند ورة لفنظ:  (2)ع الكناعأما و (1)ع اليهذيب هذا باسب ما هو موجوة

 .وقد رصتبد   رصت

فمن هذ  الرواية يسيفاة أّن جمرة الفنراغ منن العمنل غنل كناف جلرينان قاعندة 

رصت ع فرغت منه وقند  :وذلك لقوله  ؛الفراغ، بل ال بّد من الدخو  ع الغل

 .،ا  ُأخرس

 ويمكن اجلواب عن هذا االسيدال  بوجو :

الروايننة وارةة ع مننورة الوضننوء، ونفننرض أّن ع خصننوص  : أنّ األولالوجــه 

الرواية تدّ  عىل أّن جريان قاعدة الفراغ ميوقف عىل الندخو  ع الغنل، وال الوضوء 

  صو ية.اء ،كمه إىل غل الوضوء مع ا،يام  أن يكون للوضوء خرسيمكن إ

كن ن عىل ما ذهب إليه املشهور ن فمن املم كام ال جتري قاعدة اليجاوز ع الوضوء

فلذا كام ال جتري فيه قاعدة اليجاوز ال جتري فيه قاعندة  ،لوضوء خصو يةلأن يكون 

 الفراغ إاّل بعد الدخو  ع الغل.

وقند ليهنذيب فإّنه عىل نس ة ا ،ّن هذ  الرواية منقولة عىل ناوينأ: الوجه الثاين

نس ة الكاع فال تدّ  ما ع إن كان الصايح ف ،فقد رصتوع نس ة الكاع  رصت

تأكيدًا للفراغ من الوضنوء، فيكنون  فقد رصتبل يكون قوله:  ،الرواية عىل اليقييد

                                      
 .100: 1هتذيب ال،كام ( 1)

 .33: 3الكاع ( 2)



 
 

 83 ................................................ القواعد الفقهية
 

الذي هو خارج عن حمل الكنالم، وال   ةخوالً ع الغل باملعن  الو الدخو  ع الغل

 ع الغل باملعن  الثاين والثالث.تد  عىل الدخو  

فإّن النواو ،الينة وتند   ،يقييد عىل نس ة اليهذيبللنعم، يمكن االسيدال  هبا 

السيدال  هبا، مضافًا فال يمكن ا ،النس يني س،دجإني بام أّنه ال مع ولكنعىل اليقييد، 

 ّن الكليني أضبط من الشيخ.إ :أّنه قيلإىل 

واحلنا  أّن  فقد رصتأن يكون مجيع نسخ الكاع  عىل مبنيّن ما ذكر إ :ال يقا 

واملفروض أّن الشيخ يروهينا  ،هذا غل ثابت؛ إذ غاية ما هنا أّن النسخ املوجوةة هكذا

 عن الكاع هبذ  الصورة.

منن الرواينات  غلهناهذ  الرواينة و فإّنه يقا : إّن الشيخ كام يىهر من مال،ىة

ال  ،ااا،ندنقنل إبينهام اخيالف ميني يكيفي بام يذكر رواية عن مصدرين إذا كان ني،

سيام إذا م يكن االخيالف بنىر  موجبنًا الخنيالف احلكنم، أي جيمنع بنني السنندين 

 ا.اا،دإن ويكيفي بذكر مي

أّن كيايب جامع ال،اةينث ومنيقن  اجلنامن منع أّّننام ينذكران منوارة إىل مضافًا 

 االخيالف م يذكرا ذلك.

يكن بناُء الشيخ عىل ضبط االخيالفات، وعىل هذا فال جما  فمن هنا نعرف أّنه م 

 .توقد رصكانت ن أيضًا ن  ليشكيك بأّن نس ة الكاعل

وقند أّنه ال يمكن االسيدال  هبا من جهة عدم وضوح مينها، وأّنه هل  نييجةالو

 .فقد رصتأو  رصت

ليهنذيب  نقنل اة االسيشهاة هبا ،ي  عنىلاّن هذ  اجلملة اليي يرأ: الوجه الثالث

، ومعن  تفريع مجلة رشطية عىل مجلة رشطية اليرصيح بمفهوم تفريع عىل اجلملة الُوىل
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امليفرعننة اجلملننة الوىل أو بننبعض مصنناةي  اجلملننة الوىل ولننيس للجملننة الثانيننة 

 اسيقال ، وعىل هذا فال تكون مجلة رشطية مسيقلة ،ي  يمكن الخذ بمفهومها.

فنإن م جيئنك وذهنب إىل عمنرو فنال  ،إن جاءك زيد فأكرمه)فإّنه إن قا  املوىل: 

وذهنب إىل ) :رطية الُوىل، وقولهنبمفهوم اجلملة الش فاجلملة الثانية ترصيح، (تكرمه

ترصيح ببعض مصاةي  مفهوم اجلملة الرشطية الُوىل من أجل خصو ية له،  (عمرو

ال سنيام إذا  ،تكرمنه إّن جاءك فأكرمنه وإن م جيئنك فنال) :فقوله هذا مساوق لقولك

رط نأّّننا فاقندة ملفهنوم الشنإىل اجلملة الرشطية الثانية مضافًا  ، فهذ (ذهب إىل عمرو

فاقدة ملفهوم القيد أيضًا، وال يمكن القو  بوجوب اجإكرام إن م يذهب إىل عمرو، فإّنا 

 .كون هلا مفهوميذهابه إىل عمرو، فال عدم وجوب اجإكرام ييأّكد بواسطة إّن قلنا 

إذا كننت قاعندًا عنىل وضنوء وم تندر  :فنإن قولنه  ،واملقام من هذا القبيل

ّنك م تغسله أو متسناه أيهام وعىل مجيع ما شككت فيه أغسلت ذراعيك أم ال فأعد عل

 .مما سم  إليه، ما ةمت ع ،ا  الوضوء

فيىهننر أّن املوضننوع لوجننوب اجإعنناةة هننو القعننوة عننىل وضننوء الننذي معنننا  

هي اجلملة تأكيد له، وهذ  اجلملة  ما ةمت ع ،ا  الوضوء : هقولاالشيغا ، و

 .(عين بالشكتم تكن ع الوضوء ال  )مالرشطية الُوىل وهلا مفهوم وهو ا

قمت من الوضوء وفرغت مننه وقند رصت ع ،نا  ُأخنرس فإذا  : قا ثمَّ 

فنإن م نىنل قولنه:  ر خن آاىل قمنتفنإذا  :، فقوله فشككت فال يشء عليك

: ، فنإّن قولنه )وذهنب إىل عمنرو( :نىل وقد رصت :كام أّن قوله  جيئك

وقد رصت فال تد  عىل اشنرتاط  ،رطية الُوىلنترصيح ببعض مصاةي  مفهوم الش

قاعدة الفراغ بالدخو  ع الغل، وال يكون للجملة الثانينة مفهنوم القيند، وذلنك ملنا 
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أجل العناية واخلصو نية، ال ملنا ذكنر ع مبناين ذكرنا من أّن ذكر بعض املصاةي  من 

ازية إاّل أّن هذا فيام إذا م يكن مورة رت،أّن القيد وإن كان ال ل فيه اال االسينباط من

يكنون ع ،النة فهو غالبًا ما الغالب، وع املقام بام أّن اجإنسان ،ينام يفرغ من الوضوء 

 لذا ال يدّ  عىل املفهوم.ف ،ُأخرس

م يكنن لنه  ال مظهر أّن مثل هذا القيد سواٌء كان وارةًا مورة الغالب أومما ذكرنا 

 . وجوة هذا القيدينيفي مع أّن احلكم الو  لوضوح مفهوم، وذلك 

ال يندّ  عنىل ه فإّننالذي م يرة منورة الغالنب )وذهب إىل عمرو( و،ي  ع مثل 

 ال تأسيسًا. ،القيد تأكيداً  ذاهب إنام جيءو ،مفهوم القيد

ال يمكنن فأيضًا هلا مفهوم  ّنه عىل فرض اليسليم بأّن اجلملة الثانيةأ: ه الرابعالوج

لّن مفهوم  ؛وذلك لوقوع املعارضة بني مفهوم الصدر ومفهوم الذيل ،أيضاً  الخذ به

تكن ع ،ا  الوضوء سواٌء كنت ع ،ا  ُأخرس  ن مإاالعيناء بالشّك عدم الصدر هو 

 ةصنالالإذا م تكن ع ،ا  ُأخرس مثنل  االعيناء بالشكومفهوم الذيل هو  أم م تكن.

 .من الوضوء، فيقع اليعارض بينهام وإن كنت فارغاً  ،ةصالالوغل 

فع اليعنارض بيقييند مفهنوم الصندر بمفهنوم النذيل، وأّن رّنه يمكن إ :ال يقا 

ال تعينني بالشنّك إن فرغنت منن الوضنوء وةخلنت ع ،نا  ) :هكذا مفهوم الُوىل

 .(ُأخرس

إّنه يقا : إّن اجلملة الرشطية الُوىل مفهومها ليس قاباًل لليقييد، فإّننه قند رّصح ف

ت عنىل منأي أّن الشنّك معينرب منا ة ،ء ةخيلع اجلملة الوىل بأّن الكون عىل الوضو

فال وجه لنذكر  خ ام أّنه أبفن أيضًا ن  الدخو  ع الغل فإّنه إن قلنا إّنه يعيرب ،الوضوء

  الوضوءما ةمت ع ،ا  ًوكذلك قولنه:  ،ويكون ذكر  لغواعنىل  اً إذا كننت قاعند
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اعندًا عنىل إذا كننت ق)بل يكون املوضوع  ،إذا كنت قاعداً م يكن املوضوع  وضوء

  .(وضوء وم تدخل ع غل 

نييجة إذا وقع اليعارض بني املفهنومني فييسناقطان، وال بنّد منن الرجنوع إىل الو

 اجإطالقات.

طلقات، هذا مع قطع النىنر ة زرارة غل الئقة ليقييد املأّن  ايافىهر مما ذكرنا 

  ؟ليقييد أو اللقابلة هي هل ن أّن اجإطالقات ع

إذا شككت ع يشء من الوضوء وقد رواية ابن أيب يعفور امليقدمة  :الثانية الرواية

 بناًء عىل عوة الضمل إىل الوضوء. ر خ آاىل ع غل  فشكك ليس بيشء ةخلت

أّن الرواينة وراةة ع إىل تقندم خنالف الىناهر، مضنافًا ام علينه أّن هنذا كن ويرة

 الوضوء ويمكن أن يكون للوضوء خصو ية.

ال ةلينل عنىل اعيبنار فنغنل أةلنة اليجناوز هي فىهر أّنه لو قلنا بأّن أةلة الفراغ 

 الدخو  ع الغل ع قاعدة الفراغ.

لةلة تشمل القاعندتني وأّن مثنل ، وهو أّن ايقع فيهوكل الكالم : الرابعاملسلك 

يشمل ما إذا كان اخلروج  ر خ آاىل إذا خرجت من يشء وةخلت ع غل  :قوله 

 .خروجًا عن اليشء بالفراغ منه وما إذا كان اخلروج خروجًا عن حمله

 .وهو امل يار ال فهاينه املاق  وهذا ما ذهب إلي

لينه املاقن  الننائيني منن أّن الذي ذهنب إ الكالم ع املسلك الثاينوكذلك يقع 

 الروايات كلها ناظرة إىل قاعدة الفراغ.

ه هل يمكن تقييد فعىل هذين املسلكني يقع الكالم ع اعيبار الدخو  ع الغل وأنّ 

 ؟ال واجإطالقات أ
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إىل االليزام باليقييد، وأّنه ال بّد من تقييد  ال فهاينوقد ذهب املاققان النائيني و

بصاياة زرارة و اياة  ر خ آاىل  نما شككت فيه مما قد مض كل :مثل قوله 

 إسامعيل بن جابر.

قيد اشرتاط الدخو  ع الغل ،ين  ربام يقا  بأّن مقيىض قانون محل املطل  عىل امل

الندخو  ع  فهنوومن الواضح أّن الدخو  ع الغل إذا كنان معينربًا  ،ع قاعدة الفراغ

ه ع لّن مرجعن؛ ملعن  الو  فهو غل معيرب جزماً وأّما ا ،الغل باملعن  الثاين أو الثالث

احلقيقة إىل الفراغ من العمل، وإن كان ظاهر عبارة الشيخ كفاية الدخو  ع الغل ،ي  

: )والقوس اعيبار الدخو  ع الغل وعندم كفاينة الفرائدع  قا باملعن  الو ، ،يث 

لدخو  ع غل  كام لو فرغ عن لء مالزمًا قد يكون الفراغ عن اليشأنه جمرة الفراغ، إاّل 

عد مغايرة حلاهلام وإن م يشيغل بفعنل ت امهب،الة عدم االشيغا   الصالة والوضوء فإنّ 

 .(1) (بالنسبة إليهام وجوةي فهو ةخو  ع الغل

فهم هذا املعن  من الروايات ،يث ذكر ع كياب اهلداية ن أيضًا ن  ولعل الصدوق

  اًل باملعن : )وةخلت ع ،الة ُأخرس(.عند نقله لرواية نق

وأّمنا  .قيندد ذهب إىل محنل املطلن  عنىل املاملاق  النائيني فقثم إّنه عىل مسلك 

باملعن  الذي ذكر  الشنيخ فهنو  (الغل)رة الغالب، أو تأويل وقو  بأّن القيد وارة مال

  .خالف املوازين

ة االسنيدال  هبنا ايات اليي ينرالرواهل  هالكالم ع أنّ فوأّما عىل املسلك الرابع، 

 ؟د يسيىهر منها املقيدية أو العىل اليقيي

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

و،ينئنذ فيكنون  ،ي حملهني نفسه أو بمضنإما بمض ،العملإلغاء الشك فيام مىض من 

ذكر  مسيدركًا، فلو أريد املعن  الو  كلمة )الدخو  ع الغل( باملعن  الثاين والثالث 

كام ذكر  الشيخ فيكون جمرة ذكر لالزم املعن  تأكيدًا، وأما ،يث أريد أن يكنون قيندًا 

فهذ  القيدية ليس هلا معن  حمصل؛ وذلك لّن املفروض أنه بالنسبة إىل أ،ند الشنقني 

ء( فاخلروج الذي هو قاعدة اليجاوز عن املال فإنه ،يث يقا  أوالً )خرجت من يش

عن املال يكون مقومًا 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.

لو ثبت الدخو  ع الغل إّنام يكون تقييندًا، أي أّن فوأّما بالنسبة إىل قاعدة الفراغ 

اهية الُوىل ليست بيامم املوضوع، بل ال بّد من ضم الدخو  إىل الغل، فبام أّن قولنه: امل

خرجت من يشء ال يقبنل اليقييند  جامع بني ما يقبل اليقييد اال طال،ي وبني منا

 .ال يناسب محله عىل القيديةفاال طال،ي، 

  .وكذلك ع رواية إسامعيل بن جعفر

بدعوس أّن اجلامع  ال فهاينام ذهب إليه املاق  كن معقولية اليقييد  وعىل فرض

 ال حيملون عىل اليقييد. ءأي أّن ع مثل هذا املورة العقال ،ال يكون عقالئياً ن مطل  

ليقييد ع نفسهام، ومع قطع النىر عن سائر ال تقبالن االرواييان  وعىل هذا فهاتان

 قنانونينطبن   لئييه، فهومعقولية اليقييد وعقال ض النىر عن ذلك، ومع غالروايات

 ؟املقام أو ال عطل  عىل املقيد محل امل
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إىل محل املطل  عىل املقيد ع املقام وأّنه يعينرب  ال فهاينذهب املاققان النائيني و

 ع قاعدة الفراغ الدخو  ع الغل باملعن  الثاين والثالث.

إّن  :فنقنو  ؟ال ليقييند أولننرس أّّننا قابلنة لالً ت أوّ وال بّد من فان  الرواينا

 غل مقيدة بالدخو  ع الغل عىل طوائف ثالثة:هي الروايات اليي 

ات، ومن هذا القبيل معيربة حممند بنن يما تكون من قبيل اليعليم: الطائفة األوىل

ات يوقد ذكرنا سابقًا أّن اليعليم ،ما شككت فيه مما قد مىض فامضه كام هو كّل مسلم 

ات بناء اليعلنيم عنىل اليندرج ع يصل، وذلك لّن ع اليعليماملنفبيقييد لنوعها قابل ل

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.

مثل  اياة حممد بن مسلم:  ،ع اجإفياء، ال اليعليم : ما هي ظاهرةالطائفة الثانية

قنا :  ،: رجل شك ع الوضوء بعد ما فنرغ منن الصنالةقا : قلت ليب عبد اا 

ته وال يعيديميض عىل  ال(1). 

ع الرجل يشك بعد منا ينرصنف  ومثل  ايايه الُخرس: عن أيب عبد اا 

 .(2)ال يعيد وال يشء عليهقا : فقا :  تهمن  ال

ا : سأليه عن رجل يكون عىل ق جعفر عن أخيه موس  ومثل رواية عيل بن 

انرصنف وتوضنأ  تهإذا ذكر وهنو ع  نالشك عىل وضوء هو أم ال؟ قا :  ،وضوء

 .(3)ته أجزأ  ذلكوإن ذكر وقد فرغ من  ال ،هاوأعاة

                                      
 .101: 1هتذيب ال،كام ( 1)

 .348: 2هتذيب ال،كام ( 2)

 .177قرب السناة: ( 3)
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اء قيند منن غد ذكرنا سابقًا أّن الوأمثا  ذلك مما لسانه لسان االسيفياء والفييا، وق

 يعد كيامنًا فيام إذا م يكن القيد واضاًا، والكيامن حيياج إىل مصاح.يا ع الفيالقيوة 

ّن محل املطل  عىل املقيند ع أ: ليقييد باملقيد املنفصل، أيلوهذ  الطائفة غل قابلة 

 هذ  الطائفة م يكن عىل املوازين.

 وال ،هي الروايات اليي هلا تقريب ارتكازي منع قاعندة الفنراغو: الطائفة الثالثة

  :وهي رواييان ،يناسب مع اعيبار الدخو  ع الغلت

هو  بن أعني قا : قلت له: الرجل يشك بعد ما ييوضأ قا : ل: موثقة بكمهااحدإ

ناسنب منع ييالواضح أّن الدخو  ع الغنل ال  ومن ،ني ييوضأ أذكر من ،ني يشك

 واليقريب االرتكازي. لاليعلي

 بنأّن سنند لن مسنلم ن وال بنّد منن الينذك: ما روا  الصدوق عن حممد بثانيتهام

إن شّك الرجنل أّنه قا :  الصدوق إىل حممد بن مسلم ضعيف ن  عن أيب عبد اا 

ثالثًا  ىل أم أربعًا، وكان يقينه ،ني انرصف أّنه كنان قند أتنّم م أبعد ما  ىل فلم يدر 

 .(1)يعد الصالة وكان ،ني انرصف أقرب إىل احل  منه بعد ذلك

وهنذا ال  ،(رفن،نني انصن)راف ناالنصنهنو املعينار ن أيضًا ن  هذ  الروايةفعىل 

  .م مع الدخو  ع الغلئاليي

مد بن عيل بن حمبوب وهذ  الرواية الثانية قد رواها  ا،ب الرسائر عن نواةر حم

 يعقوب بن يزيد عن ابن أيب عمل عن حممد بن مسلم عن أيب عبد اا هبذا السند: 

 .(2)بعد ذلك أقرب منه للافظ :ه قا إاّل أنّ  ،ناو 

                                      
 .352: 1من ال حيرض  الفقيه ( 1)

 .207مسيطرفات الرسائر: ( 2)
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ال يمكن املناقشة فيام يرويه عن كيناب إال أّنه  ها،إن نوقش فيروايات الرسائر وو

كنان عنن نواةر حممد بن عيل بن حمبوب؛ إذ هو يذكر أّن ما يرويه عنن ذلنك الكيناب 

وهذا الكياب كان ب نط شني نا أيب جعفنر الطنويس نس ة ب ط جد ، ،يث قا : )

  .(1) (اارمحه 

بنن  ويؤيد كالمه أّن ابن طاووس قد ذكر ع موارة ميعدةة أّن كياب نواةر حممند

 ن خطه.عوأنا أنقله  ،عيل بن حمبوب كان ب ط الشيخ

السند من أّن الراوي عن حممد بن مسلم هو ابنن أيب عمنل  اولكن ما ذكر ع هذ

مد بن مسنلم منن الطبقنة وحم ساةسةّن ابن أيب عمل من الطبقة الحمل تأّمل؛ وذلك ل

وباسب العاةة كان ع البني واسطة، وال يمكن نقله عنه، فلو كانت الواسطة  ،ابعةرال

ة، وأّما إذا ا،يملنا تعدة الواسطة اوا،دة فيمكن تصاياه بأّن مشايخ ابن أيب عمل ثق

 املاذوفة فال يمكن تصاياه هبذا الطري .

اليقييد، ومحل املطلن  عنىل املقيند أمنٌر ال  مئالطائفة والطائفة الثانية ال تالوهذ  

 .املطل  واملقيد باثيمكن االليزام به عىل ما سلكنا  ع 

 تب.رتفىهر مما ذكرنا أّنه يعيرب ع قاعدة اليجاوز الدخو  ع الغل امل

 .تبًا أم م يكنرتال يعيرب الدخو  ع الغل سواٌء كان مفوأّما ع قاعدة الفراغ 

وذلك ال من أجنل اعيبنار الندخو  ع  ؛ما هو الزم الفراغع  يعيرب الدخو نعم 

 بل من أجل أّنه الزم الفراغ. ،الغل

 حدود الغريحتديد يف  :اجلهة السابعة

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

ي، إاّل أننه نملضنجهة اقيضناء نفنس عننوان اليجناوز وا من وأ إّما من جهة الروايات

  .اخيلفوا ع الصغرياتلذلك ونييجًة  ،غلاخيلف ع حتديد ،دوة ال

 :مقامنيع يقع والباث 

 ستفاد من العموماتا يم يفول: األاملقام 

 أربعة: هالقوا  فيو

كننام ع مفينناح الكرامننة ن : مننا عننن بعننض القنندماء مننن الفقهنناء األولالقــول 

غل بنالركن، أي أّننه إذا شنك ع يشء إننام ال اخيصاص ال من ن واملسيمسك وغلاا

وإذا   ،بعندذي ةخل ع الركن الشموالً لقاعدة اليجاوز فيام إذا د بالشك ويكون مييع

وهنو منا يكنون زياةتنه ن ة ركام يقيضيه ظناهر العبنان محل الركن عىل معنا  املصطلح 

حمنل السنهو د، فعىل هذا يكون حمنل الشنك ومسهو أم ععن ونقصه خاًل سواٌء كان 

إذا ةخنل ع  لّننه ؛، فإّن حمل السهو باق ما ةام م يندخل ع النركنحمدوةًا باد وا،د

ذلك هنو عل ُج قد للزوم زياةة الركن ولو سهوًا، و ي ممكناً نالركن م يكن تدارك املنس

  .أيضاً  املعيار ع الشّك 

الرواينات  وإراةة هذا املعن  من الركن مسيبعٌد؛ لّن هذا البعض قند اليفنت إىل

ع الذان ّك جل شر) :مثل ،امً مشيملة عىل بعض الصغريات مسلّ هي والكربيات اليي 

 ، وغلها.ر خ آاىل (يميض :قا  ،وهو ع اجإقامة

ه مانعنًا منن املراة منه عبارة عن عمل يكون الدخو  في ويمكن تأويل الركن بأنّ 

الذان إاّل  منانع عنن تندارك فإّن الندخو  ع اجإقامنة منثالً  ،نافئاليدارك إاّل باالسي

وهكذا إذا شنّك ع القنراءة  ،وهكذا إذا شّك ع الذان واجإقامة وقد كرّب  ،نافئباالسي
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رجننل شننك ع الركننوع وقنند سننجد( )تأويننل روايننة زرارة إن أمكننن وقنند ركننع، و

ليأوينل ع رواينة إسنامعيل بنن جنابر لال سجدة وا،دة، إاّل أّنه ال جما   ،بالسجدتني

 .ر خ آاىل (ع الركوع وقد قام رجل شك)

م مع الروايات املشيملة عىل الكنربس، ئاليال يالركن  مع تأويل،ي  وهذا القو  

فضاًل عن الروايات اخلا ة اليي سنذكرها ع املقام الثاين، وإّنام تعرضننا هلنذا القنو  

 تبعًا للقوم.

ا ع ّناية الفكنار، املاق  العراقي عىل ممنهم  ،ما يسيفاة من مجاعة: القول الثاين

بمعنن : أّننه كنان  ،ينهتبًا عىل املشنكوك فرتأّنه يعيرب ع الغل أن يكون مفإّنه ذهب إىل 

االسنيابايب،  مسواٌء كان بالمر الوجويب أ ،يهةخياًل ع  ابعد املشكوك فيه  وقوعه

 .هتب عىل املشكوك فيرتفاليجاوز ميوقف عىل الغل امل

املال غل  اةق إاّل مع الدخو  ع الغنل املرتتنب،  أّن اليجاوز عن :والرس فيه

ي من الخبار بالندخو  فنيام رتنب ن: )كّل ذلك السيفاةة عموم احلكم باملضقا فقد 

أو ع  ع ،اهلنانفسنيًا مسنيابًا  ولصنالة أل اً عىل املشكوك باجلعل الرشعي كنان جنزء

 .(1) (كاليعقيب خارجها مما هو من تبعاهتا

أو شك ع السنالم وهنو ع  ،ع القراءة وقد ةخل ع القنوتوعىل هذا فلو شّك 

تب رتمكل منهام و ،ولو بالمر االسيابايب امإذ اا مأمور هب ؛اليعقيب ال يعيني بالشّك 

 عىل املشكوك فيه.

ن االعينناء ه غل منأمور بنه فنال بند منام أنّ بوظاهر كالمه أّنه إذا ةخل ع املناع ف

وذلنك لّن  ؛ّك ع الركوع وقد هوس إىل السجوة إذا شكام ،يوكذلك ع اهلو ،بالشّك 

                                      
 .56: 2ق 4ّناية الفكار ( 1)
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إىل  يوالسنجوة غنل ممكنن إاّل بعند اهلنو ي،ال اهلو ،أمور به إّنام هو السجوةما هو م

 ال رشعًا. ،مأمور به عقالً  وفه ،السجوة

إننام هنو أّنه لو كان أساس هذا الياديد ع مفهنوم الغنل، هنو أّن النالزم  :وفيه

رعي، فهنذا العننوان غنل نملرتتب عىل املشكوك فينه باجلعنل الشنالدخو  ع اليشء ا

إاّل فيام إذا  يصدقال موجوة ع الروايات، وإن كان الساس هو أّن اليجاوز عن املال 

ال للمشكوك فيه، ومنن املعلنوم أّن  ،كان الغل مرتتبًا، فهذا يوجب تعيني املال للغل

وهكنذا  ،يعيرب هلا حمل بالنسبة إىل القنوت القراءة مثاًل ال برشط من جهة القنوت، فال

 .ع اليعقيب

إّن اليجناوز منن يشء إىل يشء آخنر ميوقنف عنىل أن يكنون  :هم إاّل أن يقا لال

 وكان حمله بعد . ،ليشء اآلخر حملل

 حمل ن كام ينأ ي امميوقف عىل أن يكون لكل منه بأّن اليجاوزويمكن اجلواب عنه 

ه فال بّد من القو  بأّنه يعيرب ع الو  أن يكون له حمنل ع تقريب القو  الثالث ن وعلي

أعنم  أيم، عمما ييوقف عليه  ايه باملعن  الوسبقه عىل الثاين  ،بأن يكون قبل الثاين

والثاين يعيرب فيه أن يكون تنأخر  عنن الو  ةخنياًل ع الصناة  ،من الصاة والكام 

 نوان املال ع الروايات.عدم وجوة عإىل مضافًا هذا  باملعن  العم أيضًا.

: ما يسيفاة من كالم السيد اخلنوئي )ةام ظلنه( وهنو أّننه يعينرب ع القول الثالث

اليجاوز الدخو  ع الغل الذي يكون  اة املشكوك فيه باملعن  العنم ميوقفنًا عنىل 

ن عنعىل اليأخر  باملعن  العم يهمأمور به وميوقف  ان أيضًا ن  والثاين ،تعقب الثاين

 و .ال
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يجاوز عن املال ال وال ،وأساس هذ  الفكرة هو أنا ناياج إىل اليجاوز عن املال

وحمنل املشنكوك إّننام  ،وامليجاوز إليه له حمل فيه، يء املشكوك حملنلشلبّد وأن يكون 

حيصل باعيبار سبقه عىل الثاين، وامليجاوز إليه حيصل باعيبار تأخر  عن املشنكوك فينه 

 وحلوقه به.

وذلك  ؛ال بّد من االعيناء بالشكفوهو ع اليعقيب  ،و شّك ع السالموعىل هذا ل

إاّل أّننه ال يعينرب ع السنالم أن يكنون  ،بيأخر اليعقيب عن السنالم  نقوكنا لّنا وإن 

ميعقبًا باليعقيب، وكذلك ع القنوت؛ فإّنه وإن كان القنوت يعيرب فينه أن يكنون بعند 

أوضنح؛ إذ  يع اهلنوالمنر يها أن ييعقبها القنوت، و فإاّل أّن القراءة ال يعيرب ،القراءة

 عقاًل. يهيوقف السجوة عليوإّنام  ،به رشعاً  اً ليس مأمور ياهلو

مكن القو  بنأّن أ وقلنا إّن اجلزء املسياب جزء ،نعم، لو تصورنا اجلزء املسياب

ّن يعنة، وذلنك لبطللغنل ميصنور  نوت كاف، إاّل أّن اجلزء املسيابالدخو  ع الق

نيفناء أ،ند لطبيعة تقييض انيفاء الطبيعة بانيفاء اجلزء؛ إذ الكل ينيفني بالجزئية اليشء 

اجإخنال  بنه  إذ مرجع االسنياباب إىل أنّ  ؛ناع االسيابابته، وهذ  اخلا ية ئأجزا

ال أن  ،إّننام هنو مسنياب ع واجنب لطبيعة، وما يسم  باجلزء املسيابغل مرّض با

 واقعًا. اً يكون جزء

، وإّنام ن أن يقا  ع اجلواب عن هذا القو : إّن هذا غل مذكور ع الرواياتويمك

جاوز عن املال يصدق بنأن فيقا : إّن الي ،اليجاوز ما يياق  بهنقو  بذلك من أجل 

أي بعنوان اليجاوز عن  ،هبذا العنوانعدم وروة ةليل هام حمل، ومن املعلوم ييكون لكل

 .املال
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اجلواب عن منه ويىهر قو  الرابع، سنذكر  عند ذكر الويمكن تصور اليجاوز بام 

 القو  الثاين والثالث.

ع بعضنها و (اليجناوز)ورة ع بعضها لفظ يي الروايات ال وهو أنّ : القول الرابع

 .(امليض)وع بعضها عنوان  (اخلروج)عنوان 

ًة بمضنيه ،قيقن عن اليشء إماهو امليض امليض من ن أّن املراة عىل ما اسيىهرنا مو

اليجاوز عن اليشء أعّم من اليجناوز عنن  املسيفاة من الروايات أنّ و ،ي حملهنأو بمض

    وجتاوز.نأّنه مض :ما يقا  له عرفاً  أي ،ةيناعو مع الأاليشء ،قيقة 

فمنثاًل  الثناين أو الثالنث.القنو  قنانون ينطب  علينه  م وإنوامليض  اةق ،ي  

القنوت مسنياب  يض عرفًا وإن قلنا بأنّ الدخو  ع القنوت كاف لصدق اليجاوز وامل

ٌر ضمني، وكذلك المر ع السالم إذا شك فيه وهنو ع مال أن يكون له أ ،ع الواجب

 وكذلك إذا شك ع السالم بعد إتيانه املنافيات، وكذلك اهلوي. ،اليعقيب

واجلامع هو أّن كل ما ال ينبغي الدخو  فيه أو اجإتينان بنه رشعنًا منع اجإخنال  

ي نموجبًا لصدق املضالدخو  فيه أو االتيان به كوك فيه ع ،ا  االليفات يكون باملش

م يكن مأمورًا  ماالسيابايب أ مسواء كان مأمورًا بالمر الوجويب الضمني أ ،واليجاوز

 أو اهلوي. ،كإتيان املنافيات ،به أ الً 

املاق  العراقي ه ام اليزم بفىهر أّن الصايح هو القو  الرابع، وال ملزم لالليزام ب

 أو السيد اخلوئي )ةام ظله(.

إاّل  ،كان ملا ذكرو  وجهٌ  نعم، لو كان وارةًا ع الروايات عنوان اليجاوز عن املال

ي واخلنروج، وهنذ  العنناوين نوارة ع الروايات كام تقّدم عنوان اليجاوز واملضأّن ال
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منأمورًا بنه  ات سواٌء كاناجإنسان فيام ال ينبغي ةخوله ،ا  االليففيام إذا ةخل  ة اةق

 .أم م يكن

 يف معقولية اجلزء املستحب وعدمها :بقي شيٌء

وجهًا لعدم االعيناء بالشنك فنيام إذا كنان ع )أيد  اا( السيد اخلوئي ذكر ثم إنه 

 ، ولكننه ممبني عىل تصنور اجلنزء املسنياب وعدمنهوهو القنوت وشك ع القراءة، 

ذكنر و ،غل معقو  اجلزء املسياب ثبوتيًا، وأنّ  هباث بل ،يباث عن ذلك باثًا إثباتياً 

  .ع مباث اخللل السيد احلكيم ذلك أيضًا 

إّن فنقو :  ،عىل ناو اجإمجا  يهوعدم معقولي عقولية اجلزء املسيابوالكالم ع م

 ،تقييضن انيفناء الكنل بانيفائنه اً هو أّن ،قيقة كون اليشء جنزءأساس عدم معقولييه 

اجلهينني منن اجلمنع بنني  هناتنيواجلمع بني  ،به ييض جواز اجإخال واالسيابابية تق

 امليناقضني.

وهنو المنر أوالً  ،شنكا بناو  ال ينرة علينه اجإ ر اجلزء املسيابيويمكن تصو

يعني ما تعل  به المر  ،املاهية الواجبةشكل يبرشط من هذا اجلزء، فهذا  الالبالطبيعة 

وعلينه يكنون  اجلزء، ال المر باجلزء اسنيقالالً.آخر بالطبيعة مع هذا  أمرو ،الوجويب

ملا تعل  به المر االسيابايب، وهو ينيفي بانيفاء اجلنزء، ومنن قنا   اً القنوت مثاًل جزء

بنل املنراة أّن  ،صفة بنالوجوبيللامهية امل ملسياب ال يقو  بأّنه جزء مسيابباجلزء ا

والثناين أمنر   يشء،رط نبشنآخنر بالطبيعنة  اً رط، وأمنرنبشن النالبالطبيعنة  اً هنا أمر

 اسيابايب.

عنىل منا ع مصنباح الُ نو  أّن القننوت  (،فىنه اا)وقد ذكر السيد اخلنوئي 

 الالوجويب قد تعل  بالطبيعة  اً هنا أمر موجب لفضيلة سائر الجزاء، وعليه فمعنا  أنّ 
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ون كان ذلك موجبًا لفضيلة نفسه يكإن و ،بالطبيعة برشط يشءتعل  آخر  اً وأمر برشط

ومن املعلوم أّن توجنه المنر االسنيابايب إىل املاهينة  ،من قبيل املسياب ع الواجب

رط ال يلزم منه أي حمذور، وال يمكنن نمر الوجويب إىل املاهية الالبشالبرشط يشء، و

لّن الطبيعنة  ؛فإن أت  بالصنالة منع القننوت فقند اميثنل كنال المنرين ،املناقشة فيه

رط يشء، وإن أت  بالصالة بال قنوت فقد اميثل المر نبشع ضمن  درط توجنالالبش

 رط حتققت ع ضمن برشط ال.ناملاهية الالبش أي أنّ  ،الوجويب فقط

يب باملاهية وع مباث املطل  واملقيد، وهو أّن المر الوج يئي رألسيد اخلولنعم، 

بد من محنل الالبرشط والمر الوجويب برشط يشء غل ممكن عقاًل أو عقالًء؛ ولذا ال 

، فال بّد من محل املطل  (مؤمنةرقبة اعي  )، و(عي  رقبةا) :املطل  عىل املقيد، فإذا قا 

مر باملاهينة وذلك لّنه ،يننام ينأ ،هذين اجلعلني عىللّن العرف ال يساعد  ؛عىل املقيد

فيكنون معنه المنر  ،الوجنوة ةضوفرمنفس املاهية  ونيرالعقالء  أنّ فك ،برشط يشء

 الالبرشط لغوًا.باملاهية 

عىل ن رط يشء نأي املاهية بشن وهذا عىل فرض  ايه إّنام ييم لو كان المر الثاين 

 المر الثاين اسيابايب.ال ييم؛ لن وأّما ع املقام ف ناو الوجوب.

 ستفاد من الروايات اخلاصة ما ي الثاني: يفاملقام 

لوارةة ع املوارة اخلا نة سيفاة من الروايات اما ي عنع هذا املقام الباث ويقع 

منن القنوا  الربعنة ع أّن مفاةها يواف  أيًا و ،طبقت فيها كربس قاعدة اليجاوزاليي 

 .حتديد الغل الذي ال بّد من الدخو  فيه
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أما عىل مسلك املاق  النائيني وهو أّن املسيفاة من الروايات قاعدة الفراغ فقنط 

الة واعيربت وقائع مسيقلة، فال بّد من تعيني وإّنام طبقت هذ  القاعدة عىل أجزاء الص

 ،دوة الغل من المثلة املذكورة ع الروايات.

ة املنذكورة مقيندة للمطلقنات أو وأّما عىل ما سلكنا  فهل يمكن أن تكون المثل

 ؟ال

 يد الباث عنها ع هذا املقام أربعة:نروالروايات اليي 

: رجٌل شّك : قلت ليب عبد اا قا  ، اياة زرارة امليقدمة: األوىلالرواية 

ت: رجل شّك ع الذان واجإقامنة ، قلينيمضع الذان وقد ةخل ع اجإقامة، قا : 

، قلنت: يميضن، قا : أ، قلت: رجل شّك ع اليكبل وقد قريميض، قا : ربكقد و

شّك ع الركنوع وقند سنجد، قنا : قلت:  ينيمضشك ع القراءة وقد ركع، قا : 

 عىل  التهيميض : ثمَّ قا ،  ينا زرارة إذا خرجنت منن يشء ثنمَّ ةخلنت ع غنل

 .فشكك ليس بيشء

مجينع منورة و ،دة الفنراغبناء عىل مسلك املاق  النائيني ناظرة إىل قاعالكربس ف

منورة منن فيهنا وليس  ،الشك ع جزء مع الدخو  ع جزء آخرالصغريات املوجوةة 

 الغل هبذا احلد.ة فال بد وأن حيد ،جلزء اآلخرالشك ع جزء والدخو  ع مقدمات ا

من أّن الكربس ةالة عىل اليجاوز أو ةالة عىل اجلهة اجلامعة،  وأّما عىل مسلك غل 

ه ي لنلو،ظ ع المثلة الدخو  ع الغل الذقد فلقائل أن يقو : بام أّن ع هذ  الرواية 

فنال تشنمل مثنل  ،للكنربس اجإطنالق ةاعقنًا من اننعجزئية اسيقاللية، فهذا يكون ما

ومع وجوة  ال يمكنن  ،وذلك من جهة وجوة القدر املييقن ع مقام الي اطب ؛اهلوي

  الخذ باجإطالق.
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إن شنّك ع  : عبد ااقا : قا  أبو  ،معيربة إسامعيل بن جابر: الرواية الثانية

 كنل يشء ،وإن شّك ع السجوة بعد منا قنام فلنيمض ،الركوع بعد ما سجد فليمض

 . (1)وةخل ع غل  فليمض عليه  شك فيه مما قد جاوز

ّن المر فيها أوضح من الرواية السنابقة ،ينث إ :ويمكن أن يقا  ع هذ  الرواية

إن شنك ع قنا :  ال النراوي، وبنام أّن اجإمنام  ،ع كنالم اجإمنامورة اليقييد إّن 

دة ىهر أّن املعيرب ع قاعيلذا  وإن شك ع السجوة بعد ما قام...  ما سجد الركوع بعد

إن شنك ع : )سيقل ع اجلزئينة، وم يقنل اجإمنام الدخو  ع الغل املهو اليجاوز 

إن ) :فإّنه م يقل اجإمام ،، وهكذا ع السجدة(ما هوس إىل السجوة فليمض الركوع بعد

، فهذا يدّ  عىل االنيفناء عنند االنيفناء، بلاناظ (شّك ع السجوة بعد ما ّنض للقيام

 مفهوم الرشط أو مفهوم القيد.

: قنا : قلنت ليب عبند اا عبد اا  عبد الرمحن بن أيب معيربة: الرواية الثالثة

سجد أم م يسنجد أفلم يدر  ن يسيوي جالساً أرأسه من السجوة فشك قبل  رجل رفع

فلنم يندر  : فرجل ّنض من سجوة  فشك قبل أن يسنيوي قنائامً قلت، يسجدقا  : 

  . (2)يسجد: قا ، يسجدأسجد أم م 

لدخو  ل،كم باالعيناء بالشّك مع أّنه ةخل ع املقدمات  أّن اجإمام بيقريب 

 ع الغل، فهذ  الرواية خالفة للقو  بأّن الدخو  ع املقدمات كاف جلريان اليجاوز.

فيهنا ن ع النىنر البندوي ن اينة : إّن هذ  الرو وقبل أن نجيب عن الروايات نقو

قبل أن يسيوي جالسنًا فلنم  رفع رأسه من السجوة فشك: )يبدو أّن قولهذ إ ؛تشويش

                                      
 .153: 2هتذيب ال،كام ( 1)

 .153: 2هتذيب ال،كام ( 2)
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إذ املفروض أّنه رفع رأسه منن  ؛هتافت بني الصدر والذيلفيه  (يدر أسجد أم م يسجد

ومورة شكه الشك ع السجوة، فهو إن كان يعلم أّنه رفع رأسه من السجوة  ،السجوة

فهنو ال يندري رفنع رأسنه منن  ،لسنجوةيشنك ع اكان فهو عامٌ بأّنه قد سجد، وإن 

 السجوة أو ال، وهكذا ع اجلملة الثانية.

ياًل، وال من تعرض هلذ  اجلهة تفص م أرإاّل أّنه  ،سيدلوا هبذ  الروايةوالقوم وإن ا

 توجيهني:بّد من توجيهها بأ،د 

الشيخ ذكنر هنذ   فإنّ : ما يسيفاة من عنوان الباب ع االسيبصار، األولالتوجيه 

رفنع ) :واية ضمن باب من شّك ع أّنه سجد وا،دة أو ثنينني، والقنو  بنأّن قولنهالر

فشنك قبنل أن يسنيوي جالسنًا أسنجد  ،رفع رأسه من السنجوة (رأسه من السجوة

الشنّك ع أ نل  نّ أوا،ندة، ونرفنع اليند عنن ظهورهنا وسجدة سجدتني أم سجد 

 وهكذا ع اجلملة الثانية. ،السجوة

معنا  أّنه كنان عازمنًا  ر خ آاىل (له: )رفع رأسه من السجوةّن قوأ: الثاين هالتوجي

إاّل أّن السنجوة بنام أّن  ،اً عىل السجوة وانان  إىل ،النة يطلن  عليهنا السنجوة عرفن

ال، فإّن  وأفشك ع أّنه هل سجد  ،وضع اجلبهة عىل الرض مع سائر الرشائط يه،قيق

اجلبهنة عنىل الرض منع وع الرشع عبنارة عنن وضنع  ،السجوة اناناء خاص عرفاً 

 رشائط ُأخر.

حمنل تأّمنل منن جهنة أّن منا هنو جنزء  الرواينةعىل اليوجيه الثاين االسيدال  بو

ومثل هذا النهوض  ،إىل القيام يواملنيه ةبالسجد ءبدواملقدمات عبارة عن النهوض امل

 إّنام يكون من املقدمات العقلية للقيام وهو ع املقام مشكوك فيه.
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الندخو  فنيام ال هنو  عينارّن املإ :اجإشكا  إلينا، إذ نان قلناجه ييو، كيف كانو

  مع اجإخال  بسابقه ،ا  االليفات. ينبغي الدخو  فيه

:  اياة عبد الرمحن بن أيب عبد اا قا : قلت ليب عبد اا : الرواية الرابعة

 . (1)قد ركعإىل السجوة فلم يدر أركع أم م يركع؟ قا :  رجل أهوس

 :جابوا عن هذ  الرواية بأجوبة وقد أ

 ،: ما عن السيد الربوجرةي عىل ما ع تقرير باثه من أّن الرواية معرض عنهامنها

الرواينة م يعنرض عنهنا كنام ونان قد ذكرنا ع الدورة السابقة وأجبنا عن ذلك بنأّن 

  .من كياب مفياح الكرامةيىهر 

أعم من  (أهوس إىل السجوة)ّن وهو أ ،جاب به املاق  النائيني وغل ما أ :هامنو

بنن  و ل إىل السجوة أم م يصل، ونقيد هذ  الرواية بمفهنوم  ناياة إسنامعيل هأنّ 

وشك ع  ،وسجد ،جابر )رجل شك ع الركوع بعد ما سجد( وأّنه أهوس إىل السجوة

 الركوع.

هنذ  بنه كني تقيند ة إسامعيل بن جابر مفهنوم وسيأ ي إن شاء اا أّنه ليس لرواي

 اية.الرو

أّن  ومعنن  ذلنك ،فعل ماض (أهوس) ما أجاب به السيد اخلوئي وهو أنّ  :ومنها

  .فقد و ل إىل السجدة يفإذا تّم اهلو ،اهلوي قد تمّ 

رجل سنجد فلنم ) :أّنه لو كان المر كذلك ال بّد وأن يكون السؤا  هكذا :وفيه

الفعل املايض يند   ّنه أهوس، وهذا وإن كان  اياًا من أنّ أال  (يدر أركع أم م يركع

الو  مننه،  زءاجلن إتينانعىل امليض إاّل أّن ع املركبات االميداةية يسيعمل املايض بعد 

                                      
 .151: 2هتذيب ال،كام ( 1)
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منع  ،ب إىل كنربالءهنذنجيب بأّنه  ؟ّنه ذهب إىل أي مكانسئل عن زيد وأإذا فإّنه فيام 

عنه  فمن ،ني رشوعه يمكن اليعبل ،بعد، واهلوي أمٌر اميداةي اأّنه م يصل إليهعلمنا 

 بأّنه أهوس إىل السجوة.

 (لسجوةلأهوس )ا،يمله  ا،ب مفياح الكرامة وهو الفرق بني قوله ما  :ومنها

 ،معنا  أّنه بعد م يصل إىل الغاينةف (لسجوةلأهوس )، فإذا قا : (أهوس إىل السجوة)و

 ، فإّنه ظاهر ع و وله إىل السجوة.(أهوس إىل السجوة)ب الف ما إذا قا : 

عن به فقد عرفت اجلواب عن ذلك بام أجبنا  ،غل  ايحن أيضًا ن  وهذا اجلواب

 .(أيد  اا)السيد اخلوئي 

 ب فنقو : وأّما الروايات اليي اسيدلوا هبا فال بّد من اجلواب عنها عىل الرتتي

ها وأّنه يكفي الدخو  ع منأّما  اياة زرارة فال يمكن اسيفاةة الكربس الكلية 

 .بناء عىل مسلك املاق  النائينيهذا  .اً جزءالغل ،ي  إذا م يكن 

ه منن وأّما عىل مسلكنا، فنان قد ذكرنا سابقًا أّن ما قيل ع اجإطنالق والخنذ بن

اجإمام قطنع  فإنّ  ،، وال سيام ع اليعليمياتعدم وجوة قدر مييقن ع البني ال أساس له

 .ر خ آاىل يا زرارةأسئلة زرارة وبنّي احلكم بقوله 

منا ذكرننا   ارط ن فاجلواب عنهنم مفهوم الشية إسامعيل بن جابر ن بيوها رواوأمّ 

ن ثنائينة، وقند تكنون ثالثينة، ومنا ع مباث املفاهيم من أّن القضية الرشطية قد تكو

املوضنوع  :أي ما تكون مشنيملة عنىل ثالثنة أجنزاء ،كون هلا مفهوم إّنام هي الثالثيةي

ام أّن القضنية ثالثينة فنب (ن جناءك فأكرمنهزيند إ)فمثاًل إن قا :  والرشط واملامو .

زيد مفروض الوجوة واجإكرام معلن  عنىل جمنيء أخذ فيها  إذفلها مفهوم؛ الطراف 
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، يعني أّن االرتباط بني املوضوع واملامو  ميوقنف عنىل زيد وأةاة الرشط أةاة تعلي 

 م.معن  املفهوهو فإن م يياق  ذلك م يكن بينهام رابط، وهذا  ،حتق  املجيء

موضنوع وحممنو   ت مشيملة عىلإذا كانأي  ،وقد تكون القضية ثنائية الطراف

 :مثل قوله بصورة اجلملة الرشطية، كانتفال تدّ  عىل االنيفاء عند االنيفاء وإن  ،فقط

  ع عل نرط تُ ن)إن حتق  العام العاة  فأكرمه( أو )إن رزقت ولدًا فاخينه( فهنا أةاة الش

وانيفاء احلكم بانيفاء موضوعه أمر عقيل  ،  عىل وجوة املوضوعاحلقيقة وجوة املامو

 .وليس انيفاؤ  بانيفائه من نا،ية مفهوم الرشط 

أو ثالثية الطراف، كنام إذا وقد يشيبه المر وال يعلم أّن القضية ثنائية الطراف 

إن  ركوب المل :، فهل ال بّد وأن يقا (إن ركب المل يوم اجلمعة ف ذ ركابه)قا : 

كان يوم اجلمعة، ،ي  تكون القضية ثالثية الطراف، أو ال بّد وأن يقنا : إّّننا ثنائينة 

وم تؤخذ مجلة مسيقلة، ومعننا :  ،الطراف؛ إذ يوم اجلمعة أخذ من مالبسات القضية

إن ركنب المنل وكنان ) :إن حتق  ركوب المل يوم اجلمعة ف ذ ركابه، نعم لو قا 

 له مفهوم. كان (ركوبه يوم اجلمعة

: )إن شك ع الركوع بعد ما سجد( ثنائية الطراف، نعم لنو املقام قوله وع 

بام  ولكن ،ثالثية الطراف تلكان (إن شك ع الركوع وكان بعد ما سجد) :كان هكذا

فنال بنّد منن  ،كون مجلة مسنيقلةتال أن  ،خذ من مالبسات الشكأُ  (بعد ما سجد)أّن 

ه فاالسنيدال  وال تدّ  عىل االنيفاء عنند االنيفناء، وعلين ،افالقو  بأّّنا ثنائية الطر

 ام.هبذ  الرواية غل ت

قد ذكرنا أّّنا حمياجة إىل اليأويل، وذكرنا فوأّما معيربة عبد الرمحن بن أيب عبد اا، 

ا،ياملني، وطري  االسيدال  هبا أّن هذا الش   ّنض إىل القيام وشك ع  اع تأويله
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أّن الندخو  ع املقندمات منها مام بلزوم اجإتيان بالسجدة، فيىهر وأمر  اجإ ،السجدة

 جلريان اليجاوز. غل كاف

 عنه:ويمكن اجلواب 

ع مقدمنة خا نة بعندم جرينان القاعندة ال يمكنن  أّن ،كم اجإمنام أوالً: 

لينزم ع منورة  بعندم جرينان قاعندة أّننه ناسيفاةة الكربس الكلية منه؛ إذ غاية المر 

كام يىهر ذلك من مجاعنة ن عنىل منا ع مفيناح الكرامنة ن وأّّننم اليزمنوا ع  ،اليجاوز

بنذلك وقد أفي  السيد اليزةي ع العنروة  ،خصوص هذا املورة بعدم جريان القاعدة

السنيبعاة النذي وا .بنه  ا الدخو  ع سائر املقدمات فيكيفنوأمّ  ع خصوص املورة.

ا أمٌر عيف، وقد أجابوا عنه بأّن هذذكر   ا،ب احلدائ  وأّن اليفصيل غل معقو  ض

 معقو .

كنون عنىل يال أن  ،  الصورة عىل وف  القاعندةّن احلكم بالسجدة ع هذأوثانيًا: 

خالف القاعدة؛ وذلك لّن النهوض هنا ليس من املقدمات؛ إذ النهنوض لنيس منن 

ن أقنرب منوهنو  ،السجدة احلقيقية ن عىل اليوجيه الثاين النذي ذكرننا  هلنذ  الرواينة

ومنا هنو جنزء املقندمات هنو النهنوض منن  ،اليهين بمعن  هو اليوجيه الو  ن بل 

أو النهنوض  السجدة إىل جلسة االسرتا،ة ع اجلملة الُوىل، والنهوض من السنجدة

بناًء عىل القنو  بوجنوب جلسنة  ،ة اليي تكون بعد السجدة الثانيةمن جلسة االسرتا

 .ولكن احل  أّّنا غل الزمة ،روةع العكام ذكر مجاعة وا،ياط السيد  ،االسرتا،ة

النهوض من السنجدة الثانينة أو منن اجللنوس بعند  ياملقدمة إّنام هفكيفام كان و

ال واقنع  وأّما النهنوض منن احلالنة املفروضنة وهني هيئنة السنجدة ،السجدة الثانية

 .اً وخارج ختصص ،  من املقدمات غل  ايحعدّ ف ،السجدة
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ما ال ينبغي الندخو   كلهو ا ذكرتم من أّن املراة من الغل ّنه بناًء عىل مإ :ال يقا 

فإّننه لنو كنان خناًل  ،فيه مع اجإخال  بسابقه ع ،ا  االليفات، وهذا النهوض كذلك

 بالسجدة م يكن ينبغي الدخو  فيه ع ،ا  االليفات.

ن قنا  مطل  الغل إّنام ذكرنا  ع قبنا  منهو إّن ما ذكرنا  من أّن الغل  :لّنا نقو 

تبنًا رتالدخو  ع الركن أو الدخو  ع الغل الذي يكون منأمورًا بنه ومهو بأّن املعيرب 

وكل وا،ند منن الغنل  ،ن مأمورًا بهويك الذيعىل املشكوك فيه، أو الدخو  ع الغل 

أي أّنه يعينرب ع املشنكوك فينه سنبقه عنىل  ،يكون بينهام ربط واملشكوك فيه ال بّد وأن

 وكالاا ال بّد وأن يكون مأمورًا به. ،ع الثاين حلوقه باملشكوك فيه الثاين، ويعيرب

وعليه: قالوا بأّن الدخو  ع املقدمات غل كاف جلريان القاعدة، ونان ع قباهلم 

الدخو  فيه كاف جلريان فم يكن مأمورًا به  مذكرنا أّن ما له حمل سواٌء كان مأمورًا به أ

منأمورًا بنه بنالمر  مكنالجزاء أ ،ه بنالمر الوجنويبًا بناليجاوز، سواٌء كنان منأمور

بأن يكون عقيب العمل  اً جواز  مرشوط عقيب، وقد يكونيكالقنوت وال ،االسيابايب

ّن إبنل قلننا  ،لزوم املال فنان م نقل بعدم ،كاملنافيات؛ فإّّنا ال جتوز إاّل بعد اليسليم

كالندخو  ع  ،أو بنال أمنر م من أن يكون بنالمر الوجنويب أو االسنيابايبعاملال أ

 املقدمات أو جواز  مرشوط بأن يكون بعد العمل.

 مسواٌء قلنا بنأّن الصناياة خصصنة أوعىل كلٍّ ال بّد من العمل هبذ  الصاياة 

 قلنا بأّن املورة خارج ختصصًا.

 يتحقق به الفراغما  يف :اجلهة الثامنة

 يعمل ع معنيني:أّن قاعدة الفراغ تسمن بام تقدم  لكذال بّد من الي

 : الفراغ الواقعي عن العمل.أحدمها



 
 

 107 ................................................ القواعد الفقهية
 

 .ثمَّ يشك ،أّن عمله كان  ايااً  أي يعيقد ،: الفراغ البنائي واالعيقاةيهامثاني

وقاعندة  ،الواقعي هلنا تنرابط منع قاعندة اليجناوزفقاعدة الفراغ  ،واا قاعدتان

 الفراغ البنائي قسم من أقسام قاعدة اليقني والشك الساري. 

ثمَّ عىل  ،البنائي أّنه ،ينام أت  بالعمل كان اعيقاة  أّنه  ايح  قاعدة الفراغ ومعن

 .ال ولواقع ألناو الشّك الساري يشك ع أن يقينه هل كان مطابقًا 

ال ع كل مورة، وعنند تعرضننا لقاعندة  ،ةرفربام يقا  باجييها ع خصوص املو

 وائل مباث قاعدة الفراغ واليجاوز.كام تعرضنا هلا ع أ ،اليقني قد ذكرنا هذ  القاعدة

فمنهم منن قنا  بقاعندة الفنراغ احلقيقني  ،ونوذكرنا أّن قدماء ال ااب خيلف

ومن امليأخرين  نا،ب اجلنواهر،  ،وقاعدة الفراغ البنائي كالشيخ الطويس ع النهاية

ومننهم منن قنا  بقاعندة  ،ةون الفراغ البنائي ،ومنهم من قا  بقاعدة الفراغ احلقيقي

 .بنائي ةون قاعدة الفراغ احلقيقيفراغ الال

 :والدليل الذي يدّ  عىل قاعدة الفراغ البنائي رواييان

 رواية حممد بن مسلم.: مهااحدإ

 فقه الرضا. : روايةهامتثاني

انا ولذا ال نباث هنا عن الرواييني الليني  ،هام من جهة السنديوقد ناقشنا ع كلي

 فراغ البنائي.ان ع الداللة عىل قاعدة الضييمام

لننرس أّن وإّنام نباث هنا عن سائر الروايات اليي اسيدّ  هبا عىل قاعندة الفنراغ 

 ؟قاعدة الفراغ احلقيقي أو البنائيمنها هل هو املسيفاة 

ما  كلكصاياة حممد بن مسلم  ،(يناملض)قد أخذ ع بعضها عنوان نقو : إّنه ف

 .شككت فيه مما قد مىض فامضه كام هو
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  منن نمنا مضن كنليقو :  يقو : سمعت أبا عبد اا  ة ُأخرس لهوع رواي

 .(1)تك وطهورك فذكرته تذكرًا فامضه وال إعاةة عليك فيه ال

 عنن أيب جعفنر  كصاياة حممد بنن مسنلم ،نوان الفراغوأخذ ع بعضها ع

 .(2)تك فامض وال تعدما شككت فيه بعد ما تفرغ من  ال كلقا : 

عىل منا سنلكنا هذا اخلروج، وع بعضها عنوان اليجاوز،  وع بعضها أخذ عنوان

أي  ،ةالة عىل قاعدة الفراغ واليجاوزن أيضًا ن  من أّّنا ال فهاينللشيخ واملاق  تبعًا 

 ةالة عىل اجلهة اجلامعة.

 ثالثة: الفراغ ما يياق  بهع القوا  و

 أّن املراة هو الفراغ احلقيقي.: األول القول

وهنو  .قاعدة الفراغ احلقيقي والفراغ االةعنائي أو العنرع املراة أنّ : الثاين القول

 .مسلك املاق  النائيني

 الفراغ البنائي. أن املراة هو: الثالث القول

الكلامت اليني جعلنت موضنوعًا ع هنذ  املراة من أّن  :فيقريبه ،األول القول أّما

خصنوص هنو س وأمثنا  ذلنك لني (يءنالش)و (الطهور)و (الصالة)الروايات مثل 

أي ما يدور مدار  اليسنمية  ،فاسدبل املراة منها هو العم من الصايح وال ،الصايح

إذ لو كان املراة من الصالة أو الطهور خصوص الصايح ملا كنان  ؛عىل القو  بالعم

 وجه للشك.

                                      
 .364: 1هتذيب ال،كام ( 1)

 .246: 8وسائل الشيعة ( 2)
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مدار  عنىل القنو  بنالعم، اليسمية دور تهو العّم وما ع هذ  الروايات املراة ف

العبناةات موضنوعة خلصنوص  العنّم أّن أسناميوع مبانث الصنايح  سواٌء قلنا

ّن املوضنوع لنه ع الصنالة إقلننا  مأ سنداّّنا أعّم من الصنايح والفإقلنا  مالصايح أ

وأشباهها هو اخلضوع االعيباري الذي خييلف مصاةيقه باخيالف امللل والنانل منن 

ك، ثمَّ حتولت إىل ورقة نقدية قبيل الدينار الذي هو عبارة عن مثقا  من الذهب املسكو

 ،وختيلنف بناخيالف االعيبنارات ،واسيعملت ع ماهينة اعيبارينة ،جلهة من اجلهات

ف مصاةيقها باخيالف دينار العراقي ةيناٌر وهكذا، أي ختيلالدينار الكوييي ةينار والف

 .ن أن يراة منها معىم الجزاءكثرة اليطبي  يمك لجلو ،امللل والنال

ي ينمعىم الجنزاء الع هذ  الروايات مسيعملة ع الصالة وأمثاهلا  واملقصوة أنّ 

 :عرفًا، ومضيها يياق  بأ،د أمرين امدارهاليسمية دور ت

: اجإتيان باجلزء الخل، فإن أت  باجلزء الخل مع اجإتيان بمعىم الجنزاء األول

  دق أنه فرغ منه فراغًا ،قيقيًا.

ه إن أت  باملناع أو أخّل باملواالة فيام يعيرب فيه املواالة اجإتيان باملنافيات، فإنّ : الثاين

 يصدق عليه أّنه فرغ تكوينًا.

وأّما إذا شّك ع اجلزء الخل وم يأت باملناع أو م خينل بناملواالة فنيام يعينرب فينه 

 .قابل لليداركهو و فال يصدق عليه الفراغ ،املواالة

بناءً عىل لزوم  ،ال ور أنالطرف اليس وعىل هذا لو شّك ع الغسل وأّنه هل غسل

فيجنب علينه  ،الرتتيب بني اليمن واليرس فبام أّنه ال يعيرب فيه املواالة وم يأت باملناع

وال جتري قاعدة الفراغ، وهذا ما سنلكه بعنض الكنابر، وعربننا عننه  ،غسل اليرس

 بالفراغ احلقيقي.
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الفنراغ  الو ، أي أنّ  القو املذكور ع  : وهو أّن املعيار أعّم منالثاين القول وأّما

ك عنىل وبأمر آخر وهو أّنه إذا كان بناء الشن   ع مثنل ذلن يياق  بالُمور امليقدمة

واآلن يرس نفسه فارغًا  ،ر ع الغسلنمن الطرف اليس اً مقدار يالييابع وأّنه عاةة ال يبق

 ور أناليسمن الطرف  ر أو مقداراً نثمَّ شك ع أّنه هل غسل الطرف اليس ،من العمل

  .يجري قاعدة الفراغفال، 

وهكذا ع الوضوء إذا شك ع مسح الرجل اليرسس وبعد م جيف البلل النذي ع 

 ه.ئآخر، فيصدق عليه أّنه فرغ من وضوالعضاء، وهو مشغو  بعمل 

وال يعينرب ع الفنراغ أن ال يكنون  ،عرفًا كاف ع جريان القاعندة و دق الفراغ

أتن  باملنناع أو إذا وهذا  اةق فيام  ،بل ال بّد من الصدق العرع ،اليدارك ميمكنًا من

 أخّل باملواالة فيام يعيرب فيه املواالة أم م يأت.

ويمكن أن يورة عليه بأّن هذا من اليمسك باملسناحمات العرفينة، واحلنا  أّننه ال 

 املفاهيم وال ع تش ي  املصاةي . تفسلال ع  ،ييمسك هبا

ب عن ذلك أّن العرف بلااظ جمموع اجلهات اليي ع الروايات حيكم بأّنه واجلوا

 الفهم العرع.هو واملعيار  ،قد فرغ

منا ةمنت ع ييد املاق  النائيني بصاياة زرارة النوارةة ع الوضنوء ويمكن تأ

،ا  الوضوء فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه فقد رصت ع ،ا  ُأخرس ع  نالة 

ه ، وهذا أعّم من فوت املواالة أو عدم فوت املنواالة، فنبام أّننارهخآ اىل أو غل  الة

فبمجرة أن قام منن الوضنوء و نار ع  أجزائه، بنيالوضوء امليعارف الييابع  يعيرب ع

  .ُأخرس ال يعيني بالشك ة،ال
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قا  ،ريز: قا  زرارة: قلت له: رجنل تنرك بعنض ذراعنه أو  ،وهكذا ع الغسل

ته مسنح هبنا إذا شك وكان به بلة وهو ع  نالبة فقا : بعض جسد  من غسل اجلنا

د ةخل ع ،الة ُأخرس فليمض عليه وإن كان اسييقن رجع وأعاة، فإن ةخله الشك وق

،كم بعدم االعيناء بالشك منع أّننه ال  فنرس أّن اجإمام  ته وال يشء عليهع  ال

 ل.واملفروض أّن اجلزء هو اجلزء الخ ،الغسل املواالةع يعيرب 

كاالت الوارةة عليه غل كالم املاق  النائيني ظهر أّن اجإشلتفسل  من وبام ذكرنا

وأ،د هذ   ،يعرض لإلشكاالت عند اليعرض للقو  الثالث إن شاء ااسنواضاة، و

 ،ال ع باب الوضوءإ: )(1)ع مصباح الُ و  اجإشكاالت ما ذكر  بعض الكابر عىل ما

يء آخر ولو ند الشّك ع اجلزء الخل منه مع االشيغا  بشفإّنه جتري قاعدة الفراغ عن

كام إذا شّك ع مسح الرجل مع االشيغا  بالصالة أو بالندعاء  ،م ييجاوز حمل اليدارك

 قمنت منن الوضنوءفنإذا ع  اياة زرارة  املأثور بعد الوضوء، وذلك لقوله 

لقاعدة جيب االقيصنار ّن هذا احلكم عىل خالف اإن إىل أن قا  ن و،يث  وفرغت منه

فلو شّك ع اجلزء الخنل منن الغسنل منع االشنيغا   ،الن  وهو الوضوء رةع مو

 قاعدة الفراغ(.ريان يء آخر كالصالة ال جما  جلنبش

 ،ويىهر من هذ  العبارة أّنه يعيرب ع الوضوء الدخو  ع الغنل جلرينان القاعندة

 الدخو  ع الغل. ونان قد ذكرنا سابقًا أّنه ال يىهر من الصاياة

ل هلذ  يذ، واحلا  أّن الذيل الذي ذكرنا  كام يىهر أّن احلكم خي  بباب الوضوء

لن  إاّل أّن  ا،ب الوسائل ذكر ما ييعل  بالوضوء ع باب الوضنوء ومنا ييع ،الرواية

ع الوضوء  أّن املسيىهر من الرواية أّن ،كمه إىل بالغسل ع باب الغسل، مضافًا 
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، هناعنىل خالفال  ،عىل القاعدة ما ةمت ع ،ا  الوضوء :ناء وقوله بعدم االعي

 ي  بباب الوضوء.خيوال 

أّن املسيفاة من الروايات الفراغ االعيقاةي والبننائي، ع وهو : الثالث القولوأما 

االعيقاة بأّنه فرغ من العمل، ولو هو أّن املعيار ع الفراغ  قبا  القولني السابقني، يعني

ا هبذا القو  م يكن اجلزء الخل أو إتيان املناع أو فوت املواالة بعنواّننا ةخنياًل زمنيلا

 ّّننا سنبب لليقنني بنأنّ إلُمور إّنام تكون ةخيلة منن ،ينث بل هذ  ا ،ع قاعدة الفراغ

 العمل وقع  اياًا وفرغ منه، وهذا ما ذكر  السيد احلكيم ع املسيمسك.

ال للمعناين  ،مرينةظ موضوعة للمعناين الننفس ال بأّن اللفالوال بّد من اليذك

الفنراغ لها عىل غل معنن  محي نقيضيامليض والفراغ وأمثاله طبعها املكشوفة، وعنوان 

 الواقعي واحلقيقي أو العرع.الفراغ بل بمعن   ي،االعيقاة

غ إثبات أّن املراة من الفراغ هو الفرا هقد ذكر أمرًا يريد ب إاّل أّن السيد احلكيم 

ذلك من  وثالثًا، إاّل أّنه يمكن اسيفاةةوهو وإن م يذكر بعنوان أوالً وثانيًا  ،االعيقاةي

 هي:جمموع كالمه، وهذ  المور الثالثة 

)إن ثبت اعيبنار عننوان الفنراغ ع جرينان قاعندة  :(1)بقوله : ما ذكر األمر األول

الفراغ احلقيقي أو اجإّةعنائي فاملراة به إّما  ،الفراغ كام هو ظاهر النصوص عىل ما تقّدم

أو البنائي، والو  موجب لسقوط القاعدة عن احلجية؛ إذ مهنام شنك ع اجلنزء فقند 

فال يمكن اليمسك هبا جإثبات اجلنزء، والثناين ممنا ال يمكنن  ،شك ع الفراغ احلقيقي

؛ فإنّ ، زام به لياققه بفعل معىم الجزاءااللي ه وال ريب ع عدم جريان القاعدة ،ينئذ 

خالف الصايح امليقدم ن واملراة من الصنايح  ناياة زرارة النوارةة ع الوضنوء 
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قاة يوالغسل امليقدمة ن فال بّد أن يكون املراة الخل احلا ل بمجرة انيهاء العمل الع

 متامه(.

ه ينرة وبنام أّنن ،أّن المر يدور مدار هنذ  املعناين الثالثنةإىل ومرجع هذا الكالم 

 والثاين فال بد من االليزام بالخل.الو   املاذور عىل

  :ونان نقو  ع اجلواب

ه موجب لسقوط وهو اجإشكا  عىل القو  الو  من أنّ ن الو   أّما عن اجإشكا 

مما ذكرنا  ع تقريب القو  الو  من أّن املراة منن فيىهر جوابه  ن القاعدة عن احلجية

  مبنني لعمل الصنايح، واجإشنكاال ا ،مدار اليسمية دور هو ما تالصالة وأشباهها 

 العمل الصايح.هو كون املراة ي عىل أن

بنه لياققنه بفعنل معىنم وأّما اجإشكا  عىل القو  الثاين وأّنه ال يمكن االليزام 

حمققًا  ءاجزهبذا القو  ال يرس فعل معىم ال اجلواب عنه أّن القائلف ،ر خ آالجزاء اىل

ق  ماهية خا ة، والفراغ مننه إّمنا حيصنل بل فعل معىم الجزاء من أجل حت ،للفراغ

 تكام إذا كانن ،عاةةً مييابعًا ل فيام يأ ي به صوإّما بالف ،ذكورة ع القو  الو بالمور امل

ل وبعند فنوت اليينابع صنفإذا شك بعد الف ،لجزاء ع الغسلعاةته عماًل عىل تيابع ا

 .يصدق عليه أّنه فرغ من العمل

هذا الركن من كالم املاق  النائيني، كنام غفنل عن  وقد غفل السيد احلكيم 

: )وأّمنا منا قنا ،ينث  (1)عن ذلك عىل ما ع مباين االسينباط (أيد  اا)السيد اخلوئي 

 ي معىنم الجنزاء يكفني ع جريناننمنن أّن مضن)قدس رس ( أفاة  املاق  النائيني 

ومن الىناهر  ،ينملضففيه أّن العربة أّنام هو بصدق ا ،ي مجيعهانوال يلزم مض ،القاعدة
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ي ني معىم الجزاء ال يوجب  دق ميض اليشء بام هو يشء منع عندم مضننأّن مض

 بعضه(.

يدور مدار فعنل معىنم قد رصح بأّن الفراغ ملاق  النائيني ا فإنّ  ،وهذا غفلة منه

ي يندور نصدق اليجاوز واملضف)، قا : هئالذي جرت العاةة بالييابع ع أجزا الجزاء

 ،لكن مع جريان العاةة عىل الييابع واملنواالة بنني الجنزاء ،الجزاءمدار فعل معىم 

ال هو ف، (1)ذلك(مجلة املركب إال إذا جرت العاةة عىل فإنه ال يصدق عرفًا اليجاوز عن 

بنل معىنم  ،حمق  للفراغ سواٌء جرت العاةة عىل اليينابع أم المعىم الجزاء أّن يرس 

 ه.ئ أجزاي جرت العاةة بالييابع عيلالجزاء ا

ع أجوة اليقريرات: )فإّن جرينان العناةة بغسنل اجلمينع ع زمنان وا،ند قا  و

يوجب  دق اليجاوز عن العمل عند الشك ع اجلزء الخل مع القطع بياق  معىم 

 .(2) الجزاء(

فاجإشكا  عىل القو  الثاين غل  ايح وم يقل أ،ٌد بأّن معىنم الجنزاء كناف 

ولذا قلننا  ،يقدم شاهد عىل متامية ما ذكر  املاق  النائينيلصدق الفراغ، والصايح امل

  بأّن ما ذهب إليه املاق  النائيني هو الصايح.

الفنراغ  :هو قوله: )وباجلملنة  من كالم السيد احلكيما يسيفاة مم: األمر الثاين

بنل هني ميوقفنة  ،بأي معنً  أخذ ال ييوقف عىل الدخو  ع الغل أو القيام أو ناواا
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فكينف يصنح اعيبارهنا  (ففرغنتقمنت ) :وال يقا  ،(فرغت فقمت) :فيقا  ،يهعل

 .(1)فيه(

ع اجلملنة ميوقف الولني  القولنيأّن الفراغ عىل  :توضيح ذلك بيقريب منا هوو

يكنون من فعل مناف أو فنوت منواالة أو فصنل كثنل ع الُمنور اليني  عىل أمر آخر

واحلا  أّن هذ   ،ي أّن هذ  الُمور حمققة للفراغأ ،امليعارف فيها هو الييابع بني الجزاء

قمنت )وال يقولون  ،(فرغت فقمت) :عىل الفراغ، فيقولون عها العرففرّ الُمور مما ي

 .، وهذا أكرب شاهد عىل أّن املنافيات وأمثاهلا ال ةخل هلا ع الفراغ(ففرغت

رة كنام إذا ا ال نقو  بصاة هذ  العبارة ع بعنض املنواأنّ  :واجلواب عن ذلك هو

وقند يكنون اجإتينان  ،(فرغنت فقمنت) :فيقا  ،ثمَّ قام ،أت  بعمل  ايح وفرغ منه

فيشنك أّن  ،باملناع حمققًا للفراغ، وهكذا غل املناع من الفصل الطويل وفوت املواالة

عىل فرض  ايه ع هذا  (فرغت فقمت) :وما يقا  ،الفراغ قبل هذ  الُمور أو بعدها

ال أن  ،سنييبعة للمنناعاظ أّن الفنراغ حيصنل باحلالنة امل اياًا بلا املورة إّنام يكون

الفنراغ بنانو يكنون احلند  اإليهن ينيهيأي احلالة اليي  ،حيصل الفراغ بعد إتيان املناع

فبلااظ أّن القيام علة  ،(فرغت فقمت) :خارجًا واملادوة ةاخاًل، ولذا يصح أن يقا 

ااظ أّن الفراغ ميقندم زماننًا عنىل القينام وبل ،(قمت ففرغت) :للفراغ يصح أن يقا 

إىل مضنافًا  ،ما قبل القيام واجإتيان باملنناع آّناً إذ الفراغ حيصل  ؛(فرغت فقمت)يصح 

 ييمسك هبا ويسيد  هبا.لأّن العبارة ليست من العبارات الشائعة ،ي  ع موارة الشك 

الفراغ باجإضنافة : )ويوضح ما ذكرنا اميناع اليفكيك بني  قوله: األمر الثالث

ومن املعلوم أّن حتق  الفراغ ع الو  بفعنل  ،باجإضافة إليه وبينهإىل غل اجلزء الخل 
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 القاعندةفينه فال جتري  ،وإاّل ليعذر الفراغ ع الثاين ،اجلزء الخل ليس خلصو ية فيه

 .(1) بل لياق  الفراغ بنىر الفاعل( ،أ الً 

إاّل أّن الكالم ع أّن الفراغ الذي  ،زء الخلّن الفراغ يياق  باجلأتوضيح كالمه: 

حيصل بواسطة اجلزء الخل هل هو بواسطة خصو ية ع اجلزء الخل ن وعلينه فنال 

وت املنواالة أو ال بإتيان املناع وف ،بّد من القو  بأّن الفراغ ال حيصل إاّل باجلزء الخل

فنبام أّن اجلنزء  ؟بنىنر الفاعنلبسبب أمر  آخر، وهو حتق  الفراغ  والفصل الطويل ن أ

مما يوجب حتق  الفراغ بنىر الفاعل فمن هذ  اجلهة ال بنّد منن حتقن  ن أيضًا ن  الخل

 بنىر الفاعل.ن أيضًا ن  الفراغ ع غل  من الجزاء

 ،ّن اجلزء الخل بام هو جزٌء أخل له خصو نيةإّنا ال نقو  أواجلواب عن ذلك: 

 ،ويياق  بياق  اجلزء الخل بعد اجإتيان بمعىم الجزاءبل إّن الفراغ العرع حيصل 

اجلزء الخل كإتيان املنافيات أو فوت املواالة أو زوا  اليينابع العنرع كوالشياء اليي 

بأ،ند   ويكيفن ،ذا ،كمها ،كم اجلزء الخنلبام أّّنا ع نىر العرف حمققة للفراغ فل

 هذ  الُمور.

عيامة عليه كام ظهر أّن القو  الثاين وهو ما ذهب فىهر أّن هذا القو  ال يمكن اال

  والوسط أوسط. ،إليه املاق  النائيني أقوس

 يف جريان القاعدتني يف موارد الغفلة واجلهل باحلكم :اجلهة التاسعة

 ؟ال واجلهل باحلكم أو غفلةع موارة القطع بالواليجاوز أالفراغ  ةقاعدهل جتري 
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ع بالصاة و،كموا  ، أّن القدماء قد أطلقوا ذلكيىهر من عبارة املاق  اهلمداين

وبنني أن  ،بال فرق بني أن يكون قاطعنًا بالغفلنة أو ال ،رة الشك بعد الفراغامطل  مو

 يكون جاهاًل باحلكم أو ال.

اخينار ، وذهنب إىل أّن و ،وهذا ما نقله املاق  اهلمداين ع ،اشييه عىل الرسائل

 العرس واحلرج.لزم قل به لو م نأّنه وبناء العقالء عليه، 

 .قد ناقش بعض امليأخرين ع عّدة  ور منهو

ربوطنة بعملنه، بالغفلة ع جهة منن اجلهنات امل : ما إذا كان قاطعاً األوىل الصورة

 .اً ومع ذلك حييمل أن يكون املأ ي به مطابقًا للمأمور به من باب  دور عمل منه اتفاق

ويشنك ع  ،ن أّنه البس لل اتمعغافاًل ،ني الوضوء كان  هإذا قطع بأنّ كام وهذا 

  وحييمل الصاة من جهة أّنه من املايمل أّنه قد ،نوّ  ،إىل ما حتت اخلاتمو و  املاء 

 ؟ال وأ هاع مورةهل جتري كل من القاعدتني هنا ، فهكاتم ،ني الوضوء أو ،رّ اخل

 ومنشأ ذلك وجهان: ،الفراغ قاعدةذهب مجع إىل جريان 

ما شككت فيه مما قد مىضن  كلل  اياة حممد بن مسلم: : املطلقات مثاألول

 ، فبإطالقها تشمل ما إذا كان قاطعًا بالغفلة أو م يكن.فامضه كام هو

عنن اخلناتم إذا   قا : سألت أبا عبند اا ،سني بن أيب العالءاحلرواية : الثاين

  تقوم ع ع الوضوء تدير  وإن نسيت ،ي :، وقا مكانه ،ّوله منقا :  ؟اغيسلت

 .الصالة فال آمرك أن تعيد الصالة

 ،فعدم أمر اجإمام بإعاةة الصالة من جهة ا،يام  و و  املاء إىل ما حتنت اخلناتم

  اجإمنام بإعناةة الصنالة عنىل القاعندة، و،كنم ولو م تكن قاعدة الفراغ جارية لمرَ 

منن أّن بذلك إّنام يكون من جهة قاعندة الفنراغ؛ وذلنك لجنل منا ورة  اجإمام 
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عىل وف  ُأ و  يرثوّنا كابرًا عن كنابر، وفينوس اجإمنام هننا عنىل وفن   فياوهيم 

 وال ل ع املقام هو قاعدة الفراغ. ،أ ل

 واعرتض عىل كل من الوجهني:

 : فمن جهيني الوجه األول عىلأّما 

 .ورة الغفلةملعدم حتق  اجإطالق  ع: األوىل

 قيد لإلطالقات.م ةع وجو: والثانية

 اجإطالق بطريقني:فقد نوقش ع اجلهة األوىل ا أمّ 

أّنه بام أّن عىل ما سلكنا  من  :ومل صه ،: ما ذكر  السيد اخلوئي بيقريب منااألول

، والرواينات امليضنمنة ان عنىل أ نالة عندم الغفلنةيننييبمن واأّن القاعدتني عقالئيي

رة الروايات أوسع من لة إىل القاعدة العقالئية، فال يمكن أن تكون ةائشللكربيات م

وأ الة عدم  ن العقالئي حمدوة با،يام  الغفلةالقانون العقالئي، واملفروض أّن القانو

وطبعنًا تكنون  ،لّّنا مشلة إىل القاعدة العقالئية ؛لرواياتلالغفلة، فال ينعقد إطالق 

 الروايات حمدوةة بادوة القاعدة العقالئية.

أوائل مباث الفراغ واليجاوز أّن القاعندتني ّنا قد ذكرنا ع أواجلواب عن ذلك: 

 . بل من القواعد اليي أسسها الشارع ،ليسيا من القواعد العقالئية

 بنناء عنىل أنّ ن وهني قاعندة اليجناوز املشنار إليهنا هو أّن هنذ  القاعندة : الثاين

الروايات مشلة إىل يشء وا،د وهنو قاعندة اليجناوز ن خيصنة باسنب املرتكنزات 

 ام إذا كان الشك ع الغفلة.العقالئية ب

قاعندة عقالئينة، إاّل أّن املرتكنز ع هني وبعبارة ُأخرس: أّنا ال نقو  بأّن القاعدة 

ذهنهم بلااظ اليناسب بني احلكم واملوضوع أّن القاعدة ختي  بام إذا كان الشك منن 
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وغنل  لنيس منن ال،كنام  ما شنككت فينه كل :وقوله  ،جهة ا،يام  الغفلة

بل يرون هذا احلكم مالئناًم  ،لعون عىل رس بايث ال يطّ  املاضة بنىر العرف ديةاليعب

قانون أ الة عدم الغفلة، وهذا يكون منن قبينل القنرائن امليصنلة بنالكالم لومناسبًا 

 :: )وبعبنارة ُأخنرس(1) ع كياب الرسائل قا اجإطالق، فقد  وأاملانعة من حتق  العموم 

 ال طرين  للعقنالء لفهنم ،قد تكنون تعبدينة حمضنةّن ال،كام الصاةرة من الشارع أ

 وأ ة العقالء كأةّلة أخبار الثقةوقد تكون إرشاةًا إىل طريق ،ككثل من اليعبديات ،رسها

 رس ون تعبدية حمضة ال يعلم العقنالء أي ال تك ،ميوسطًا بينهام  نكون معتوقد  ،اليد

لكنن تكنون منن  ،بيننهممي أ اًل، وال تكون إرشاةية إىل ما لدهيم لعدم احلكم اجلز

وهنذا ، ون ع ارتكاز العقالء ما يناسنبهااليعبديات اليي يكون للعقل إليها سبيل ويك

 ،االرتكاز واملناسبات املعلومة عند العقالء قد يوجب االنرصاف إىل ما ارتكنز بيننهم

ما شككت فيه مما قند  كل :فإذا سمع العقالء قوله  ،وما نان فيه من هذا القبيل

ويمننع عنن  النرصافه إىل ذلنكيصل المر االرتكازي موجبًا    فامضه كام هونمض

 .ر خ آاىل (فة بالكالم أو ما يصلح للقرينيةفهم اجإطالق فيكون كالقرينة احلا

وال ينبغي لنك  :وهذا االسيدال  شبيه باسيدال   ا،ب الكفاية ع قوله 

وعمومنه يسنيفاة منن  ،الرتكنازيبط بالمر ات، وأّن هذا مرأن تنقض اليقني بالشك

 .وال ينبغي :قوله

الكفاية ال يقو  باجية االسيصنااب منن بناب  وأورة بعض عليه بأّن  ا،ب

 بناء العقالء.

 وُأجيب عن هذا اجإشكا  بأّنه فرق بني بناء العقالء، وبني المر االرتكازي.

                                      
 .313: 1الرسائل للسيد اخلميني ( 1)
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 واجلواب عنه بوجهني:

وهي  ،اسبة ُأخرسنورة، إاّل أّّنا معارضة بمأّنا ال ننكر املناسبة املذك: الوجه األول

ريعة املقدسة، ومنشأ ،صو  هذ  نالفقهاء والعارفني بالش ذهنل ع صيي حتاملناسبة ال

املناسبة ع أذهاّنم هو كثرة الروايات واآليات اليي تند  عنىل أّن ال،كنام الرشنعية 

 ةكون موجبت ال يعني جعلت ال،كام عىل ناو،ة، لة والساموروعيت فيها جهة السه

ر واحلرج النوعي، فإذا سمع الفقيه العارف بال،كنام الرشنعية قولنه نلضي  والعسل

 :نما شككت فيه مما قد مض كل  يفهم من ذلك أّن هذا احلكم جمعو   ر خ آاىل

من ال،كام اليسهيلية وكونه  ،تسهياًل عىل الُمة، وهذا احلكم من ال،كام اليسهيلية

 احلكم عامًا وشاماًل ،ي  ملوارة القطع بالغفلة. ي أن يكوننيقيض

كنون تلعقالئية ع بعض ،صن  املوضنوع ال املناسبات ا : أّن هذ الوجه الثاين

ال بّد من القو  بأّن من مقندمات إال مانعًا من ظهور الكالم ع اجإطالق أو العموم، و

بل ،ي  ع غل  ،قدر مييقن ع مقام الي اطبالخذ باجإطالق أو العموم عدم وجوة 

مينيقن ع مقنام موارة الي اطب، كام ذهب  نا،ب الكفاينة إىل عندم وجنوة قندر 

  .الي اطب

غنل منورة  يوجد مورة م يكن له قدر مييقن ولنو ع قّلاملّنه  ؛وهذا غل  ايح

 وافية ب الف أفراة  الُخر.وع بعض أفراة  كافية املصلاة كن تأي م  ،الي اطب

إىل  يإذا ألقن ع أربعنني شناة، شناة :قولنه كليي ع الزكناة ا فمثاًل: الةلة

فالعرف ييوجه إىل أن الشارع املقدس يريد بذلك ،صو  الفقنراء عنىل يشء  ،العرف

الزكناة  ولعنل ،الكثل بني الغنياء والفقراء بذلك، وهذا أمر مرتكزوارتفاع اليفاوت 

عنىل  ع أربعني شاة، شاةسبة بأّن فال يمكن احلكم هبذ  املنا ،السابقة الممع  تكان
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بل كل من كان له أربعني شاة ال بند وأّن يعطني شناة منن ةون  ،الغنياء ةون الفقراء

 فرق بني الغني والفقل.

ال يمكن احلكم بوجنوب الصنوم عنىل السنمني ةون فإنه  ،وكذا ع باب الصوم

م بنذلك ع خيلنف وأمثا  ذلك من املناسبات ع خيلف البواب، واالليزا ،الضعيف

 أبواب الفقه مما يلزم منه فقه جديد.

 واجلواب بكال طريقيه غل تام. ،فىهر أّن اجإطالق ثابت

 املقيد بالنسبة للمطلقاتع  اجلهة الثانية:وأّما 

وبنام أّّننا  ن ع كالم الشيخ إّنام هو خصوص موثقة ابن بكنلالذي ذكر  املقيدإّن 

قا : قلنت لنه:  ن ليقييدلفهي موجبة  ،يعمم وخيص واليعليل  ،مشيملة عىل اليعليل

، بدعوس أّن هو ،ني ييوضأ أذكر منه ،ني يشكوالرجل يشّك بعد ما ييوضأ؟ قا : 

فنإّن اليعلينل يند  عنىل ختصني  احلكنم ) :(1) الفرائندففي  ،هذا علة كام فعله الشيخ

ال يعيني )قوله:  فيقيد ،(علةلايد  عىل نفيه عن غل مورة ف ،ا بمورة  مع عموم السؤ

مقدر ع هذ  الرواية بسنبب العلنة اليني ختصن  احلكنم وإن كنان هو الذي  (بشكه

 السؤا  عامًا.

وقد أضاف إىل هذ  املوثقة بعض من الكابر عىل ما ع تقرير باثه موثقة حممد بن 

رف أقرب إىل احلّ  منه بعد ننصوكان ،ني ا)وقوله:  :(2) ففي مصباح الُ و  ،مسلم

 منوارة يكنون املكلنف فيهنا أذكنر يصنار عنىلقفإّن مقيىض هذا اليعليل هو اال ذلك

  .(،ني العمل منه ،ني يشك رب إىل الواقعأقو

                                      
 .344: 3فرائد ال و  ( 1)

 .368: 2مصباح ال و  ( 2)
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والرواية بياممها هكذا: )حممد بنن ، وم يسيند إليهاالشيخ م يذكرها  وهذ  الرواية

ثًا  ىل أم إن شّك الرجل بعد ما  ىل فلم يدر ثالأّنه قا :  مسلم عن أيب عبد اا 

أربعًا وكان يقينه ،ني انرصف أّنه كان قد أتّم م يعد الصالة وكان ،ني انرصف أقرب 

 .إىل احل  منه بعد ذلك

  .واالسيدال  بالرواية الثانية خدوش

فإّن سند الصدوق إىل حممد بن مسلم ضعيف، والرسائر ، أّّنا ضعيفة سنداً  :أولا 

وب، ومن هذ  النا،ية ال يمكن املناقشة فيهنا، إاّل حممد بن عيل بن حمبنقلها عن كياب 

يمكنن أن ال أّن ع السند هكذا: ابن أيب عمل عن حممد بن مسلم، وباسب الطبقات 

 وهذا إرسا  باذف الواسطة. ،يروي ابن أيب عمل عن حممد بن مسلم

بطة بقاعندة اليقنني البننائي، ولنيس هلنا ربنط بمانل تّن هذ  الرواية مرأ: وثانياا 

 ال يقو  بالفراغ البنائي. (،فىه اا)لكالم، وهو قاعدة الفراغ، واملفروض أّن السيد ا

يمكنن أن يقنا  بنأّن هنذا  نعم، لو كان يقو  بالفراغ البنائي كالسيد احلكيم 

ال فنيام إذا كنان قاطعنًا  ،اليعليل يوجب ختصي  القاعدة بنام إذا كنان حييمنل الغفلنة

 بطة بقاعدة اليقني البنائي.تمريضًا ن ن أ وموثقة ابن بكلبالغفلة، 

ال توجبان ختصي   يهاممتاميدال  هباتني الرواييني عىل فرض أّن االسيإىل مضافًا 

 بل توجبان ختصي  قاعدة الفراغ. ،قاعدة اليجاوز

تشنمل كلينا  ّننا قند ذكرننا أّن الرواينات مشنلة إىل جهنة عامنةأتوضيح ذلك: 

فهنذا الندليل ال  ،ىل ختصي  إ،دااا كنام ع املقنامالقاعدتني، وعليه فلو ةّ  ةليل ع

ال  ،وهذا أوضح عىل مسلكه من أّّنام قاعندتان، يوجب ختصي  قاعدة اليجاوز أيضاً 

 هام.يوا،دة، والروايات مشلة إىل كلي قاعدة
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ليقيد ولو لالكالم ع أّّنا هل تكون قابلًة ف ،وأّما اسيدال  الشيخ بموثقة ابن بكل

 وطري  االسيدال  هبا هو ما تقدم. ؟ال واعدة الفراغ أبالنسبة إىل ق

 :إاّل أّنه يمكن املناقشة فيه

أي  ،اً مناعأن يكنون السنؤا  واالسيدال  مبني عىل  ،أّن السؤا  ليس عاماً  :أولا 

كام ذكر الشيخ  ،لو كان السؤا  عاماً وهكذا  ،كان قاطعًا بالغفلة مسواٌء ا،يمل الغفلة أ

 .خصصةفهنا يمكن القو  بأّن العلة  ،اب علة عدم االعيناءواجإمام ذكر ع اجلو

وهني  ،رف إىل الفنراة امليعارفنةنبنل منصن ،وأّما إذا قلنا بأّن السؤا  ليس عاماً 

ولنيس   ،ذهننهاملطلنب إىل اجإمام قد أجاب بجواب ليقريب فموارة الشّك ع الغفلة، 

إن شناء ذلنك كام سننبني  ،،كمة وال علة ر خ آاىل هو ،ني ييوضأ أذكر :قوله 

 اا.

غل الئقنة  وعليه، فال جما  للقو  بيقييد الروايات هبذ  الرواية؛ إذ هي ع نفسها

عن  هم، وسؤاليوذلك من أجل أّن الرواية ع ،دوة اجإفياء ال اليعل ،د اجإطالقاتيليقي

عننون خصنوص ييكنن م وإال مينًا، يما ييوضأ( لنيس سنؤاالً تعل )الرجل يشك بعد

بطة تبل تكون مر ،لصور الناةرةلضوء، وع الفياوس اجإطالق ال ينعقد فيها بالنسبة الو

 حمل ابيالء الناس كثلًا.هي بالصور اليي 

هبنا بصنورة الفينوس يمكنن اسنيفاةة  أ يات، ويننعم، لو كانت من قبيل اليعليم

 اجإطالق منه والقو  بأّن السؤا  عام.

والسنؤا  إّننام هنو عنام يقنع كثنلًا حمنل وباجلملة عموم احلكم والسؤا  ممنوع، 

 .ال وغفلة، وأّنه هل غفل وأخّل بيشء أاالبيالء، وهو الشك من جهة ال
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ًا عنن هنذا جوابن هو ،ني ييوضأ أذكر منه ،ني يشك :وعليه يكون قوله  

 با،يام  الغفلة.  السؤا  وأّنه ال يعين

فهنم بلسان أقنرب إىل  بيان للاكمهي بل  ،لرواية وال تعليللوعليه فال مفهوم 

  .السائل

 ر خن آاىل هو ،ني ييوضأ أذكر :سلمنا أّن السؤا  عام، إاّل أّن قوله : وثانياا 

ع ذهنن السنائل وهنو يكون اجلنواب موجنوةًا وع كثل من املوارة اليي  ،كلية كربس

فإن اقيضت هذ  القاعدة الصاة كام ع كثنل  ،اأ الة عدم الغفلة، فيمكن اليمسك هب

جلزئية وشك ع أّننه هنل فإن علم با ،يبني عىل الصاةفمن املوارة من الصور امليعارفة 

 . الة عدم الغفلة ويبني عىل الصاةال ييمسك بأ وأخّل به أ

ّن المر املضاة مع اجلنزء د بأاعيقكام إذا ، ت البطالن يبني عىل البطالنوإن اقيض

فهنا أ نالة عندم الغفلنة عنن  ،منكوساً  ؤيوضام إذا اعيقد بأّن املعيرب هو الك ،هو جزء

 ،معيقد  موجبة للبطالن، فأ الة عدم الغفلة قد توجب الصاة وقد توجب النبطالن

 ،ي الصاة وال النبطالننأي ال تقيض ،وقد ال يكون احلكم مورةًا ل الة عدم الغفلة

 كن هناك غفلة.تكام إذا م 

فال بّد له وأن يال،ظ  ،عاماو  احلكم بنقد بنّي ن أيضًا ن  واملقصوة أّن اجإمام 

ال أن  ،ال هنذا وال ذاك وأ ،النبطالن وهل هو الصاة أ ؟أّن مقيىض الذكرية أي يشء

 علل احلكم وهو عدم االعيناء بالشك بالذكرية. اجإمام 

بنل منن املايمنل أن يكنون  ،أّن الرواية غل ناظرة إىل أ الة عدم الغفلة: وثالثاا 

ني بالشك بعد ييع فال ،رية، يعني إن كان ع ،ا  الوضوء أذكراحلكم ةائرًا مدار الذك

أي م يكن ع ،ا  الوضوء أذكر منه بعد الوضنوء  ،الوضوء، وإن كان المر بالعكس
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كام إذا اعرتضه تشويش خاطر ع أثناء الوضوء ثمَّ بعد  رجع إىل ،النه  ،يعيني بشكهف

 .الً جاعنسونه ًا ويالعاةي وهو ليس من الفراة الذين يعملون شيئ

وم يقل أ،د بأّنه من املعيرب مال،ىة احلناليني ع قاعندة  ،وهذا مما م يليزم به أ،د

ّّنا حممولة عىل جهة ُأخرس؛ إذ لنو إبد وأن يقا  ، فال أذكر الفراغ وأّنه ع أي ،ا  كان

أّن ذلك فال بّد وأن يقنا  بنل ر خ آاىل هو ،ني ييوضأة قلنا بأّن ظهور الرواية ع عليّ 

 الصور.تقريب للاكم ع بعض هذا 

 لرواية ظهور يمكن معه الي صي .لوإمجا  الكالم أّنه ليس 

 هو ،ني ييوضأ :واملاق  النائيني وبعض من تالمذته اخيلفوا ع أّن قوله 

 ؟،كمة  وهل هو علة أ ر خ آاىل

ر ع ذهب املاق  النائيني إىل أّنه ،كمة وذهب بعض تالمذته إىل أّنه علنة، وذكن

والعرف يرس ذلك علنة ال  ،بني العلة واحلكمة هو العرف رة املاق  النائيني أّن املميز

 ،كمة.

منن جهنة أّن فأّما أّنه ليس باكمنة  .علة وال ،كمة يسل والىاهر أّن قوله 

ابط غنل وهذا الض ،(1) املاق  النائيني نفسه قد ذكر للاكمة ضابطًا ع لباس املشكوك

وال يناسنب أن  ،اة تعليلمن جهة عدم وجوة أةف علةليس بأما أنه وموجوة ع املقام، 

 كلية. يكون كربس

                                      
 .230اللباس املشكوك: ( 1)
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، قنا : سنني بنن أيب العنالءاحللصاة برواية لهو االسيدال  ف: أّما الوجه الثاينو

وقنا  ع  ،لنه منن مكاننه،وّ عن اخلاتم إذا اغيسنلت قنا :  سألت أبا عبد اا 

 . (1) الصالة فال آمرك أن تعيد الصالةتدير  وإن نسيت ،ي  تقوم ع :الوضوء

وذلنك منن أجنل عندم  ؛ومرجع الرواية إىل إجنراء قاعندة الفنراغ ع الوضنوء

بل إرشاٌة إىل و و  املناء  ،خصو ية لإلةارة أو الياويل ع أثناء الوضوء أو الغسل

 .فال آمرك أن تعيد الصالة :وبام أّنه كان حييمل الصاة قا  اجإمام  ،إىل البرشة

عىل أن  ظاهر الرواية؛ إذ االسيىهار مبينواعرتض عىل ذلك بأّن املذكور خالف 

يكون المر بالياويل ع الغسل واجإةارة ع الوضوء أمرًا إرشناةيًا لو نو  املناء إىل 

والشاهد عىل ذلنك  ،البرشة، وهذا خالف الىاهر؛ إذ الىاهر أّن المر اسيابايب نفيس

، فإّنه أمر ع الغسل بالياوينل وع الوضنوء بناجإةارة، اليفصيل بني الوضوء والغسل

ليفصيل بينهام، فإذا كان المر نفسنيًا فنال حيمنل لولو كان المر أمرًا إرشاةيًا ال وجه 

فإن نسيت ،ي   :ذكر اجإمام  ح عدم وجوبهلّنه مضافًا إىل وضو ؛عىل الوجوب

ض عىل االسيدال  هبا ع مباين هكذا اعرت .تقوم ع الصالة فال آمرك أن تعيد الصالة

 .(2)االسينباط

وهذ  املناقشة مبينينة عنىل اليفصنيل بنني الوضنوء والغسنل ع رواينة وا،ندة، 

 واجإشكا  ييم عىل اليفصيل.

ل بينهام، فإّننه تنارة اجإمام فّص  ال أنّ  ،مجع بني رواييني هي ّن الروايةإوأّما إذا قلنا 

يسنيفيي وتنارة  ،ل واجإةارة ع الوضنوءيسياب الياويل ع الغسن يقو  اجإمام 
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ع الغسل ،وله منن  مرة ع الغسل ومرة ع الوضوء، فقا  اجإمام  ،السائل مرتني

مكانه، وقا  ع الوضوء تدير ، فهذا من أنواع و و  املاء إىل البرشة، وعىل هنذا فنال 

 :، ويد  عنىل منا ذكنر قولنه: )وقنا  ع الوضنوءيسيفاة تفصيل من كالم اجإمام

 تديرالىاهر من ذلنك أّن السنائل بل  ،قا (( فلو كان السؤا  وا،دًا م حيي  إىل )و

 .باجإةارة    عن الوضوء فأمر  اجإمام أس

فال يمكنن اسنيىهار المنر  ،واملقصوة أّنه إذا كان ذلك من اجلمع بني الرواييني

 بل الىاهر اجإرشاةية إىل و و  املاء إىل البرشة. ،النفيس

شاهد عىل أّن المنر بالياوينل واجإةارة أمنٌر  ر خ آاىل وإن نسيت: وقوله 

عنىل إرشاةي، وذلنك لّن الرتخني  وعندم اجإعناةة ع املسنيابات غنل ميوقنف 

  ال يرتتب عليه يشء.فترك مسيابًا نفسيًا  إذاالنسيان، فإّنه 

القنو   ي غل  ايح، فال يمكننبالمر االسيابايب النفس أّن االليزامإىل مضافًا 

بأّنه يسياب ع ،ا  الغسل حتويل اخلاتم من مكان إىل مكان آخر بال ةخل ع إيصا  

باسنياباب  معلننه م يقل أ،د من الفقهاء عىل ما املاء وعدمه، وهكذا ع الوضوء، فإنّ 

ٌء قطع بو و  املاء إىل البرشة االياويل ع الغسل وباسياباب اجإةارة ع الوضوء، سو

  ع  نو  أو شنّك ع الو نو ، أو أّننه إذا أةار ع الغسنل و،نوّ أو قطع بعندم الو

 ّنه م يعمل باالسياباب.إالوضوء فيقا  

فال يكون لالسيدال  هبنا جلرينان قاعندة الفنراغ  ،نعم إذا قلنا بأّن الرواية جمملة

 جما .

ة ما إذا كان قاطعًا بالغفلة كالصورة الُوىل، إاّل أّنه حييمل الصنا :الثانية الصورة

ال من جهة  دور عمل من نفسه، كام إذا ا،يمل و نو  املناء ع  ،فةةمن باب املصا
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 دور عمل منه من جهة أّن اخلاتم م يكن ضيقًا بناو ال يصنل  من ةوناملثا  امليقدم 

رة منن بناب نبشنفمنن املمكنن و نو  املناء إىل ال ،املاء إليه إاّل بالياويل أو اجإةارة

 الصدفة.

إىل  ميجهناً  كنانأّننه أّّنا هنل  جهة من اجلهات غفلًة وال يدريىل إام إذا  ىل كو

 ؟القبلة أو ال

من يقو  باخيصاص القاعدة بنام إذا عند ع هذ  الصورة فال جتري قاعدة الفراغ 

عىل مسلك منن يقنو  بجرينان القاعندة ع الصنورة إّنام هو الكالم وا،يمل الغفلة، 

فإّننه ،كنم بجرينان  ،كاملاق  النائيني الُوىل من جهة اجإطالقات وعدم وجوة مقيد

والنذي  ،قد أشنكل عنىل جرياّننافالقاعدة ع الصورة الُوىل، وأّما ع الصورة الثانية 

ي فيام إذا كان الشك مماضنًا ع انطبناق أّن قاعدة الفراغ جتر تقريريه يسيىهر من كال

 املأ ي به عىل املأمور به.

أو أّنه كان غافاًل من  ،وأّنه  ىل إىل أي جهة وأّما إذا كان املأ ي به بادوة  واضااً 

ال يكنون هننا فالشنّك  ،كه، وكان الشّك ع أمر خارج عن املأ ي بهلبسه اخلاتم وم حيرّ 

فلذا قا   ،بل الشك ع أمر  خارج عن املأ ي به ،مماضًا ع انطباق املأمور به عىل املأ ي به

  .ةربعدم شمو  أةلة الفراغ للمو

غل واضح، إذ الشّك ع ،دوة املأ ي به وانطباق املأمور به عليه،   روهذا الذي ذك

م حينرك ،ين  لنو كنان عاملنًا بأننه إذ  ؟ناو ينطب  عليه املأمور به أو الوأّنه هل كان ب

رة منن ةون نإاّل أّن اخلاتم ليس بناو حيصل القطع بعدم و و  املاء إىل البشن ،اخلاتم

منا شنككت فينه ممنا قند  كل :ت مثل قوله حتريك أو حتويل، ومقيىض اجإطالقا

 شمو  القاعدة للمقام.   فامضه كام هونمض
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تصنايح ا،يمل ترك بعض الجزاء عمندًا، فهنل يمكنن : ما إذا ةالثالث الصورة

 ؟العمل بقاعدة الفراغ أو ال

ويمكن تصوير ذلك ع بعض احلاالت النناةرة، كنام إذا كنان مشنغوالً بالصنالة 

إاّل أّنه  ،ربًا مدهشًا وبن  عىل قطع الصالة، وحييمل أّنه ترك الركوعوسمع ع أثنائها خ

وبعد الصالة يشك ع أّن مثل هذ  احلالة املسييبعة لرتك الركنوع  ،عاة إىل إمتام الصالة

 ؟م حتصل وهل ،صلت له أ ،غفلة عن ذلك وإمتام الصالة

ة الفراغ تشمل هذا لة مما عنوّنا الشيخ ع ضمن كالمه، وذكر أّن قاعدأوهذ  املس

 املورة.

بناًء عىل ما ذهبنا إليه من وجوة اجإطالقات وال مقيد هلا، فال إشكا  ع شنمو  و

 اجإطالقات هلذا املورة.

جرينان للقنو  بفال جما   ،وأّما بناًء عىل إنكار اجإطالق بأ،د الطريقني امليقدمني

 .قاعدة الفراغ 

ذكر عدم شنمو   أنهإال  ،كاز فله جما وأّما بناًء عىل عدم اجإطالق من جهة االرت

بناًء عىل إرشاةية الروايات إىل  (1) الروايات هلذا املورة، ومع ذلك ذكر  ا،ب الرسائل

  الرتك العمدي، وقا  بل ربام يسيايل ذلك ملن العقالئية أّنه ال يعيني با،يام القاعدة

 بصدة اميثا  أمر املوىل.هو 

 :واجلواب

 لنا.بل قد ييف  كام مثّ  ،يسيايل كام اّةعأّن هذا ليس بم: أولا 
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و أّنه ال يعيني با،يام  الرتك العمدي ينناع منا ذكنر  منن عندم قوله هذا : وثانياا 

ء العقالء عىل عدم االعيناء بنا،يام  اليعمند بناجإخال  وجوة إطالقات، ولو كان بنا

ت والعمومات اجإطالقاإّن فال وجه جإنكار اجإطالق؛ إذ  ،ببعض الجزاء أو الرشائط

ثنانيهام  ،أ،داا منورة ا،نيام  الغفلنة :وكالاا مرتكزان ع ذهن العقالء ، فرةانامهل

عندم  عنىليوافقون ع كليهام العقالء واملفروض أّن  ،اجإخال مورة ا،يام  اليعمد ع 

 بل الثاين أنسب وأوىل. ،االعيناء

ذكنر أّن املطلقنات ال  فال بّد من القو  بشمو  املطلقات ملثل هذا املورة منع أّننه

 وجهًا.  تشمل املورة، ونان ال نعرف ملا ذكر

وقند وأّما بناًء عىل وجوة املطلقات إاّل أّن هلا مقيد، وهو رواية بكنل بنن أعنني، 

 ،بنا،يام  اليعمند بناجإخال   أّنه ال يعينن افاسيفاة الشيخ منه ،النىارفيها اخيلفت 

 عىل ما ع ّناية الفكار.واسيفاة املاق  العراقي ذلك ن أيضًا ن 

شمو  عدم من الرواية  اوكذا  ا،ب الرسائل اسيفاةاا( أيد  )والسيد اخلوئي 

 القاعدة للمورة.

اسيفاةته ذلك من الرواينة أّن اجلنواب مشنيمل عنىل  فأساس ،أّما مسلك الشيخ

رتك با،يام  الغفلنة وهنو ال ين ييعني أّنه ال يعين ،الصغرس املذكورة والكربس املطوية

 فال يعيني هبذا الشك. ،عن تعمد

هو ،ني ييوضأ  :،كم اجإخال  عن غفلة بقوله    اجإماموبنّي  وقد ذكر

 .ر خ آاىل أذكر

وذلنك  ع كالمنه  يمطنوفوأّما ا،يام  اجإخال  العمدي وأّنه ال يعيني بنه 

جنه م يكنن واجإخال  العمدي موجبنًا للنبطالن  بداللة االقيضاء؛ إذ لو كان ا،يام 
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: )فإّن اليعليل يد  عىل ختصي  احلكم بمورة  (1) الفرائدع  قا للاكم بالصاة، فقد 

ن إىل أن قا  ن : نعم ال فرق بني أن يكون املايمل ترك اجلنزء نسنيانًا أو تركنه تعمندًا 

 واليعليل املذكور بضميمة الكربس امليقدمة يد  عىل نفي اال،ياملني(.

فإّننه اسنيفاة أّن  ،دة للمقام من جهة هذ  الرواينةوأّما من قا  بعدم شمو  القاع

 ،وأّما إذا ا،يمل اليعمد ،ا،يام  الغفلة هنا،كم فيها بالصاة فيام إذا كان  اجإمام 

 فال حيكم بالصاة.

 اسيفيائي أو تعليمي.الرواية ع  الوارةعام إذا كان السؤا  يبق  هنا سؤا  وهو 

عىل املوارة امليعارفة، وهي الشك ع الغفلة، حيمل  فإنهاالسيفياء  مقامع فإن كان 

 الو، ل الة عندم الغفلنة ؛خا ًا بالنسبة إىل تلك املوارة جواب اجإمام يكون و

 .كن االسيدال  هبذ  الروايةفال يم ،فيها تعرض ملورة ا،يام  اليعمد يكون

 ، فالسؤا  عن الشك ع  اةع مقام اليعلم، واملفروض أّن سؤاله عام إن كانو

العمل بعد العمل بأي جهة من اجلهات، وجمرة نفي االعيناء بالشنك ع الغفلنة ن كنام 

ر  ن ال يكفني ع احلكنم بالصناة خ آاىل هو ،ني ييوضأ  ورة ع جواب اجإمام

مطلقًا، بل حيياج إىل ما ذكر  الشيخ من نفي ا،يام  اليعمد، ومع الرتةة بني المرين أو 

 ز اليمسك هبا أيضًا.مع ا،يام  أمر آخر فال جيو

  ال عىل البطالن.ورواية بكل بن أعني ال تدّ  عىل الصاة ف

 .العمل  اياًا لإلطالقاتيكون فىهر مما ذكرنا أّنه ع  ورة ا،يام  اليعمد 

كنن تم و،نني الشنك  ،جاهاًل باحلكم ،نني العمنلكان  : ما إذاةالرابع الصورة

زئينة يشء أو رشطينة يشء، وقند أتن   ورة العمل حمفوظة، كام إذا كنان جناهاًل بج
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أو رشط، و،ني الشنك ال يندري  ءثمَّ بعد ذلك ظهر له أّن المر الفالين جز ،بالعمل

 ؟أو ال ءأت  بام ظهر بعد ذلك أّنه جزإّنه هل 

 وهذ  الصورة تنقسم إىل قسمني:

 ،ي إتيان العمل فاسنداً ن: ما إذا كان جهله باحلكم عىل ناو ال يقيضالقسم األول

 إذا م يكن عاملًا بجزئية السورة، أو مانعية يشء، فإّنه كثلًا ما ال يكون عاملًا بجزئينة كام

وينرتك اجإنسنان أ،ياننًا  ،يشء أو مانعية يشء، ومع ذلك يأ ي به ا،يياطًا أو اسنياباباً 

 بعض الُمور وإن م يكن عاملًا بامنعييه.

مكن أن يكون جناهاًل ي، إذ واملقصوة أّن اجلهل قد ال يوجب إتيان العمل فاسداً 

 لنا.باحلكم ويأ ي بالعمل  اياًا كام مثّ 

كام إذا اعيقد بجزئينة يشء منع أّننه  ،ما يكون جهله مقيضيًا للفساة: القسم الثاين

 وهكذا بالنسبة إىل الرشوط. ،يشء واملفروض أّنه جزءٌ  ةعينامبمانع أو 

ال فهلا جإطالقات وعدم املقيد بناًء عىل ما سلكنا  من وجوة افأّما ع القسم الو  

وأّما بناًء عىل مسلك القنوم منن  ،مانع من اليمسك باجإطالقات وإجراء قاعدة الفراغ

 بالصاة من جهة قاعدة الفراغ.فال يمكن احلكم  ،إنكار اجإطالقات

وأّما ع القسم الثاين وفيام إذا ا،يمل أّنه أت  بالعمل الصايح غفلًة عن معيقند ، 

 مسك بقاعدة الفراغ أو ال؟فهل يمكن الي

م نقنل كنام قنا  فإّننه وإن الىاهر أّن شمو  قاعدة الفراغ له حمل إشكا  وتأّمل، 

م نقل أنه وإن كام  ،بعض من أّن قاعدة الفراغ أ ل عقالئي أو عىل وف  أ ل عقالئي

  ،لعقالئيةّّنا حمدوةة باد اليناسب املرتكز للعقالء، إاّل أّنه إذا كان خالفًا للمرتكزات اإ

كام ع املقام؛ إذ نايمل أّنه غفل عام يعيقد أنه جزء ن وهو ع الواقع مانع ن فجاء بالعمل 
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ملثل ذلنك  اجإطالقات شمو إّن فخاليًا عنه ليكون  اياًا، فال حيكم عليه بالصاة، 

 حمل تأّمل.

يمكن اليمسنك للاكنم بنالبطالن فّنه ال وجه للمناقشة ع اجإطالق، إ :وإن قيل

هنو ،نني ييوضنأ أذكنر مننه ،نني  :ثقة ابن بكل امليقدمة، فإّن مقيىض قوله بمو

ّن كل ش   يأ ي بالعمل عىل طب  يقييض أ إطالق قوله فإّن  ،هو البطالن يشك

 ،وإتيان العمل عنىل خنالف معيقند  ،هو ،ني ييوضأ أذكر منه ،ني يشكمعيقد  و

 بالشك فيه. يوال يعين ،ٌر عىل خالف القاعدةمأ

 ولو كنا نان وهذ  اجلملة يىهر منها ،كم  ورتني:

إاّل أّن الكالم ع  ،: ما إذا ا،يمل الغفلة مع تواف  اعيقاة  الساب  والال، األُوىل

بعدم االعيناء  فاكم اجإمام  ؟ال وأت  عىل خالف معيقد  الساب  أ وأّنه هل غفل 

 بمثل هذا الشك، ومقيىض ذلك  اة العمل.

السناب    عيقاة  الفعنيل وكنان اعيقناةالكان اعيقاة  الساب  خالفًا : ما إذا الثانية

 البطالن.هو   ذلك نا،يام  الغفلة أيضًا، ومقيضال يعين  بمقيضيًا للفساة، وهنا 

والذي يمكن أن يقا  ع قبا  ذلك هو أّن اسيىهار هذا املعن  العام منن الرواينة 

 ء.ميوقف عىل أن ال يكون السؤا  ع مسيوس اجإفيا

حممو  عىل الصور امليعارفنة، وهني ا،نيام  هو وأّما إذا كان ع مسيوس اجإفياء، ف

ه فالرواية بصدة بينان عيقاة  ال،قًا، وعليالموافقًا  الساب  االعيقاةالغفلة فيام إذا كان 

 لة فقط.أش  من املس
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 فنإنّ إال أّنه يمكن القو  بأّن الرواية ظاهرة ع أّّنا ع مسيوس اليعلنيم والنيعلم، 

أين شككت بعد )هكذا:   أوم يس ،فرض للقضية (الرجل يشك) :حلن الرواية وقوله

 .(تما توضأ

يكون مقيضا  أن يكون فلبكل بن أعني أّنه إن أمكن إثبات مقام علمي إىل مضافًا 

 سؤاله ع مسيوس اليعليم واليعلم.

ف عنىل أن ال ويمكن أن يورة ثانيًا عىل ما ذكرنا منن أّن اسنيفاةة اليعمنيم ميوقن

تعلينل  ّن قوله إتعلياًل، وأّما إذا قلنا  ر خ آاىل هو ،ني ييوضأ :يكون قوله 

لصاة يكون ناظرًا إىل  ورة وا،دة وهي إلغاء ا،يام  اخلالف ممنا اعيقند  باعيقناة ل

  ايح.

أةاة عىل تقندير اجلنواب وتقندير واجلواب عن ذلك أّن اسيفاةة اليعليل ميوقف 

لّنه ،ني فيكون: ) ،وتقدير الالم ( ايح)بأّنه  اجلواب يقدرال بّد وأن يعني  ،اليعليل

 ، وهذا خالف الىاهر.(ييوضأ أذكر

سيىهار البطالن من موثقة ابنن بكنل فنيام إذا كنان اعيقناة  وعىل هذا فال يبعد ا

 عيقاة  الال، .الالساب  خالفًا 

 اسيىهار البطالن وكذا شككنا ع ،نعم، لو شككنا ع شمو  اجإطالقات للمقام

 تصل النوبة إىل بقية القواعد. من املوثقة

إاّل أّنه يشك ع عملنه منن  ، ورة العمل حمفوظة تما إذا كان: ةاخلامس صورةال

إاّل أّنه ال يدري منا هنو  ،كام إذا علم بأّنه أت  بالصالة بال سورة ،جهة الشك ع احلكم

هنة الشنك ع بنال سنورة، أو منن جهل جيب عليه الصالة مع السورة أو  ،كمه وأّنه
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 ؟ال ويشك ع أّنه هل كان جنبًا أ ولكن ،سل غسل اجلنابةيغاأّنه كام إذا علم  ،املوضوع

 ال؟ وفهل يمكن اليمسك لصاة العمل بأةلة الفراغ أ

هنو الىاهر أّن أةلة قاعدة الفراغ ال تشمل هذ  الصورة، وذلك لّن ظاهر الةلة 

أ ي به، وأّما إذا كان الشنك ع احلكنم سنواء كنان احلكنم أن يكون الشّك ع ،دوة امل

ت ال،كنام مثنل موضنوعابأو  ،بطًا بميعلقات ال،كام مثنل الصنالة والصنيامتمر

 فال جتري. العقوة واجإيقاعات

 هذا متام الكالم ع الصور اخلمسة اليي كنا بصدة بياّنا.

 يف وجود قواعد أخر تقتضي الصحة :ءشيبقي 

وجوة مقيند هلنا أو شنككنا ع باجإطالق ع هذ  املوارة أو قلنا رنا وهو أّنه إن أنك

 ال؟ وقييض الصاة أتوجوة اجإطالق فهل هنا قواعد ُأخر 

 :نيونان نذكر هنا قاعدت

 (تعاةال ع ذيل  اياة ) ورةت، اليي (ال تنقض السنة الفريضة): قاعدة األُوىل

واملراة  ن مركب من الفرائض والسننهو أّن كل عمل  هابناًء عىل ما ذكرنا من أّن مفاة

 ن لنهأو قو كام أّن املراة بالسنة عمل النبي  ،ر  اا تعاىل ع كيابهمن الفريضة ما قدّ 

فهنذا ال  ،كصنوري أو نسنيان وأمثنا  ذلنقبالسنة عن عذر كجهل املكلف إذا أخل 

  .يوجب اجإخال  بالفريضة

 ،كان املايمنل منن السنننو ،فلو ا،يمل اجإخال  ،مثا  ذلك الصالة والوضوء

ر ع  نورة النسنيان أو اجلهنل نغل مضاجإخال  بالسنة إّن  :قو نالقاعدة بمقيىض ف

 فضاًل عن ا،يام  اجإخال  بالسنة. ،القصوري وأمثا  ذلك
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وعليه ففي موارة ا،يام  اجإخال  بالسنة ال ناياج ليصنايح العمنل إىل قاعندة 

 امفإنّ  جرتن إهل قصوري، والقاعدة أو عن جالفراغ فيام إذا كان اجإخال  عن نسيان 

 .سجدة السهو وأمثا  ذلك لنفيجتري لجل أمر آخر 

ام ا،يملننا ع كني اجإخنال  نع بعض الصور قاعدة تقيضن تكانوهكذا فيام إذا 

موثقة ابن بكل من أّّنا تد  عىل بطالن العمل فيام إذا كان معيقدًا خنالف منا يعيقند  

املانع يكنون رشطنًا والشننرط يكنون أّن اعيقد  كام إذاو ،فساةوكان مقيضا  ال ال،قاً 

فيام  (ال تنقض السنة الفريضة)أي قاعدة  ،، فيمكن تصايح العمل هبذ  القاعدةمانعاً 

 إذا كان اجإخال  إخالالً بالسنة.

غ ومع قطنع مع قطع النىر عن قاعدة الفران ع نفسه  فإّنه، : االسيصااب الثانية

ي النبطالن، ني الصاة وقد يقيضنضيقد يقن اجإخال   قييضتخرس النىر عن قاعدة أُ 

إن به، و عدم اجإتيان يثبتاالسيصااب فب ؟ال وإن شككنا ع أّنه هل أخّل بجزء أفإّنه 

 به. يثبت عدم اجإتياناالسيصااب فب ؟ال وشككنا ع أّنه هل أت  بامنع أ

اغ، والقاعندة مقدمنة المر أّن االسيصااب غل جار  مع وجوة قاعدة الفر غاية

االسيصنااب غنل في النبطالن، نعىل االسيصااب، وكذا إذا كان هنا قاعدة تقيضن

.  جار 

فيكنون  ،ي النبطالنننعم، لو ترةةنا ع شمو  القاعندة وم تكنن قاعندة تقيضن

 املرجع هو االسيصااب.

 هذا متام الكالم ع اجلهة الياسعة.

 اغ والتجاوز يف الشرائطجريان قاعدتي الفر حدوديف  :اجلهة العاشرة
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إاّل أّن الكنالم ع ،ندوة  ،ع اجلملنةع الشنرائط ال إشكا  ع جريان القاعدتني 

عىل ما يسيفاة ن ط ائإذ الرش ؟ع مجيع أقسام الرشائط أو بعضها  هل جتريانامذلك وأّّن 

 الرشعية. الرشائطو ،الرشائط العقلية تنقسم إىل قسمني:ن من كلامهتم 

 كاالسيقبا  وأمثا  ذلك. ،الرشعية فأمثليها واضاة أّما الرشائط

وأّما الرشائط العقلية، فقد تكون رشطًا لياق  املركب، من قبيل قصند الصنالة؛ 

 إذ الصالة من الُمور اليي ال تياق  إاّل بالقصد كسائر العناوين القصدية.

كلمة إذا فإّن ،روف ال ،مثل املواالة ع الكلمة ،وقد تكون رشطًا لبعض الجزاء

 عىل يشء. فال تدّ   ،بينها مواالة تد  عىل املقصوة، وأّما ع  ورة فقدان املواالة تكان

والكالم فعاًل ع الرشائط العقلية اليي تكون رشطنًا لياقن  املركنب، وأّننه هنل 

كنام إذا  نىل  نالة  ؟ال واليجاوز إذا شك ع قصند الصنالة أ جتري قاعدة الفراغ أو

ة ُأخرس، إاّل أّنه ال يعلم أّنه قصد  نالة الىهنر أيضنًا، أو أّننه الىهر وقام و ىل  ال

 ؟ء قاعدة الفراغ ليصايح ما أت  بهفهل يمكن إجرا ،قصد  الة العرص

للكالم وعىل أي مسنلك  اث وأّنه عىل أي مسلك يكون جما حمل البوليوضيح 

  ال يكون ال بّد من ذكر أمور ثالثة:

 ام أو موضوعات ال،كام تنقسم إىل قسمني:ّن ميعلقات ال،كأ: األمر األول

رب والقيل نمثل الكل والش ،: ما ال يكون حتققه ميوقفًا عىل القصدالقسم األول

 وأمثا  ذلك.

وة مثنل العقن ،هد وال يياقن  بدوننصنق: منا هنو ميوقنف عنىل الالقسم الثـاين

  .واجإيقاعات واليعىيم والياقل
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ني لنبنارة عنن ماهينة اعيبارينة وهني الع ّن الصنالةفإ ،ومن هذ  المور الصالة

 .، وهذا ال ينطب  عىل ما ع اخلارج إاّل بالقصدواخلضوع االعيباري

قصند منن  لصنالةلبنل منا هنو مقنوم  ،ومراةنا من هذا القصد غل قصد القربة

 الصالة وقصد اللني واخلضوع للرب.

 سخرن العس الصالتني ،دإاميياز  كذلك ،الة كام أّّنا ميوقفة عىل القصدوالص

فإّّنام مشنرتكيان ع مجينع  ،رن، مثل  الة الىهر والعصأيضاً عىل القصد  اً ميوقفيكون 

  .از إ،دااا عن الُخرس ال يكون إاّل بالقصديميااخلصو يات، و

فنإّن  ،هو العدو  من السابقة إىل الال،قة اهد عىل االخيالف املاهوي بينهاموالش

ملاهوي بينهام، وال يكون الرتتيب مميزًا بينهام، فإّننه العدو  ال يعقل إاّل مع االخيالف ا

وقنت الصنالتني إال أن هنذ  قبنل  إذا زالت الشمس فقد ةخلوإن ورة ع الرواية: 

الرتبة السابقة عىل بيان إاّل أّنه يسيفاة من نفس هذ  الرواية أّن املغايرة بينهام ع ،  (1)هذ 

 .الرتتيب

ولذا لو اعيقند أ،نٌد بأّننه قند  ،يصالتني رشط ذكرّن الرتتيب بني الأإىل مضافًا 

ر نالىهر ال جيب عليه إعاةة العصن ثمَّ اليفت إىل أّنه م يصّل  ، ىل الىهر وأت  بالعرص

 ملشهور.بعد  الة الىهر عىل ا

ر، وذلك لينوهم أّن منا ننعم، ذهب بعض إىل العدو  بعد  الة الىهر إىل العص

أربع ية  اياة، وسيأ ي إن شاء اا تعاىل أّن قوله: يدّ  عىل العدو  بعد الياممية روا

 بل من كالم ،ريز أو زرارة. ،ليس من الرواية  (2)مكان أربع

                                      
 .276: 3الكاع ( 1)

 .291: 3الكاع ( 2)
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كنذلك االمييناز ع مثنل  نالة  ،واملقصوة أّنه كام أّن الصالة ميوقفة عىل القصد

 الىهر والعرص والنافلة و الة الصبح ال يياق  إاّل بالقصد.

 موارة إجراء القاعدة ال بّد وأن يكنون منن ةوران المنر بنني أّن ع: األمر الثاين

قصد يكون  ناياًا وإن م يقصند كنان بناطاًل، أو إذا  إنالصايح والفاسد، بمعن  

 ر يكون  اياًا ع املثا  امليقدم.نقصد الىهر مثاًل يكون باطاًل وإذا قصد العص

كنام إذا كنان العمنل ممنا  ،وأّما إذا م يكن من ةوران المر بني الصايح والفاسد

آخر، كام  اً عنوان مإاّل أّن العمل  ايح سواٌء قصد ذلك العنوان أ ،ييوقف عىل القصد

فهنا ال جتري  ،إاّل أّنه ال يدري أّنه قصد نافلة الصبح أو  الة الصبح ،إذا  ىل ركعيني

 نالة  مقاعدة الفراغ أو اليجاوز، وذلك لّن العمنل  نايح سنواٌء قصند النافلنة أ

 ر بسبب القاعدة.نأرةنا إثبات  الة العصإذا الصبح، وهذا ب الف ما 

غل القصدية، واآلخر من العناوين القصدية، إاّل أّن أو كان أ،داا من العناوين 

إاّل أّنه ال يدري هنل قصند الينىينف النذي هنو  ،كالاا مأمور به، كام إذا غسل بدنه

فهنا ال يدور المر بنني  ؟غساًل آخر ه قصد غسل اجلنابة أومسياب غل قصدي أو أنّ 

فإّن نفس الينىيف أمر  ،الصاة والفساة، وذلك لّنه إن م يقصد ال يكون عمله فاسداً 

اجإنشناء أو قالنه تعلنياًم  وأّنه هل قصد بنذلك (بعت) :حمبوب، وكذا إذا شك ع قوله

وأشباهها؛ لّن فهنا ال يمكن إثبات اجإنشاء بواسطة قاعدة الفراغ  ؟صيغة البيعلللغل 

 عىل كل ،ا . ايح العمل 

يمكن القنو  فن ع  دور هذا القنو  عنىل نانو اهلنز  أو اجلند،نعم، إذا شّك 

 بدخوله ع املقام.
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القصد عىل أّن شككنا ع هو ما إذا الكالم  ةورالغرض من هذا المر الثاين أّن مو

اليقنديرين  ن عىل كنالعىل تقدير آخر يكون باطاًل، وأّما إذا كاوتقدير يكون  اياًا 

فهنذا أ،نداا قصنديًا واآلخنر غنل قصندي،  مني أي اياًا سواٌء كان كالاا قصد

 خارج عن حمل الكالم.

املفاة منن القاعندتني  بأنّ يقو  من هو أّن الباث ليس عىل مسلك : األمر الثالث

لعمنل؛ إذ عنىل ا بدءّنه م يغفل عام أراة  ع أبمعن   ، ي به مع ما أراة  العاملتطاب  املأ

هنل  ؟ع ما أريند وأّننه أي يشء أراةهو هذا ال بّد من احلكم بالفساة؛ لّن الشك إّنام 

 ؟أراة  الة الىهر ،ي  يكون فاسداً أراة  الة العرص مثاًل ،ي  يكون  اياًا أو 

 ، هبنذ  الصنورةبننّي ياليعميم هننا و هو عىل ما سلكنا  من اليعميم، والباث إّنام

لاكنم ع وعناء ل ةيعلقنامللقاعدتني هو أّن املاهية املشاركة مع املاهينة وهي أّن مورة ا

انطبناق  قة للاكميعلّن انطباقها مع املاهية املإهل  ،اليرشيع أو موضوع احلكم كذلك

 ؟ن انطباقها عليهنا ع اجلملنةإيع الشؤون ،ي  يكون  اياًا، أو ي ع مجأ ؟باجلملة

 .ي ع بعض الشؤون ،ي  يكون فاسداً أ

  . جريان القاعدتني وعدم جرياّنامعىل هذا يقع الكالم عو

ّمنا منن جهنة قاعندة إيصايح العمل ع املثا ، فهذ  الُمور الثالثة  تفإذا ظهر

 عدة اليجاوز.قا ةجهمن ّما إالفراغ و

 :افقد ذكر طريقان ليصايح العمل هب قاعدة الفراغمن جهة أّما 

  ل القصد.: إجراء قاعدة الفراغ ع أالطري  األول

 إجراء قاعدة الفراغ ع املنوي.: الطري  الثاين
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كام ذهب إليه بعض  ن هو إجراء قاعدة الفراغ ع أ ل القصدو أّما الطري  األول

لة الُوىل من مسائل اخللل ن حمل تأّمنل؛ إذ هنذا أع ،اشييه عىل العروة ع املسبر االك

حمنل ووقنت حمندوة وهنو أو  ر منثاًل نميوقف عىل أن يكون لقصد الىهر أو العصن

ر ،ي  يكون  اياًا أو نويت الىهنر ننويت العص إينهل ال أةري ) :فيقا  ،الصالة

ر أو الىهر له حمل، حمل تأّمل، بل الىاهر ن، والقو  بأّن قصد العص(،ي  يكون فاسداً 

لعمنل كنام ذهنب إلينه لن مقنارهنو بنل  ،أّن هذا القصد كقصد القربة ليس لنه حمنل

وله  ،رخطاّن القصد هو اجإإ :دمني ،يث قالواقصد القربة، خالفًا للميق ن عوامليأخر

 واخيلفوا ع حمله. ،حمل

الصنالة عنىل منا )ولعل القائل اسيىهر هذا املعن  منن الرواينات اليني تقنو : 

ثمَّ ختيل ع الثناء أّنه نوس  ،ا إذا نوس الفريضةمل، وقد تعرض الفقهاء (1) (افييات عليه

فاكموا باّن الصنالة عنىل منا افييانت  ،ة بنية النافلة أو بالعكسّم الصالالنافلة، وأت

بل  ،ال من جهة أّن النية هلا حمل وهو أو  الصالة ،عليه، وهذا يكون عىل وف  القاعدة

يكون خالفًا ملا نوا  أوالً ثانيًا ، وما نوا  للنية ةسيدامة احلكمياالهو من جهة أّن املعيار 

وهذ  الروايات اليي تد  عىل أّن الصالة عىل منا افييانت  ،طبي من باب اخلطأ ع الي

 عليه ثالثة وكلها ضعيفة السند.

وقلننا إّن احلكنم هنناك  ،أّنه ال يسيفاة من هذ  الروايات إاّل ما ذكرو إىل مضافًا 

قاعندة الفنراغ  إجنراء يمكننهلا حمل معني ،ي   النيةليعبد بأّن اعىل وف  القاعدة، ال 

 فيها.

                                      
 .776ح  197: 2هتذيب ال،كام ( 1)
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وال جتنري  ،أّن قصد العنوان من املقدمات العقلية لياق  العنوان ضافًا إىلمهذا 

 .اقاعدة الفراغ إاّل ع ميعلقات ال،كام أو موضوعاهت

، وهو إجراء قاعدة الفراغ ع املنوي، أي ع نفس العمل املنأ ي وأّما الطري  الثاين

 به.

ك مفناة  أّن كنّل وأمثا  ذل كّل يشء شككت فيه :ّن قوله أفاجلواب عنه: 

مشابه ومشارك فيها موضوع احلكم  معمل أو واقعة قانونية سواٌء كان ميعل  احلكم أ

ل ريع إن شنككت ع أّّننا هننلاكم أو موضوع احلكم ع عام اليشنل ةيعلقاملللامهية 

 ا.هلعىل أّّنا مطابقة  ابنف ال وا احلكم أهبتطاب  مع املاهية اليي تعل  

فنال يمكنن إجنراء  ،ع أ ل ارتباط املأ ي به منع املنأمور بنهوأّما إذا كان الشك 

ر وبني سنائر نالقاعدة فيه، واملقام من هذا القبيل؛ إذ فرق بني قصد عنوان  الة العص

قصد  الة العرص يوجب ارتباط الجزاء إىل واقعة قانونية  ، فإنّ اإذا شك فيه الجزاء

 ة العرص. ل  ال :ليكليف بقولهل ةيعلقاملوهي  الة العرص 

  .ور بهأمبني املأ ي به وامل اً  توجب ارتباطفال وأّما سائر الجزاء

ع اليطناب  وعندم  كناو مرتبط مع الواقعة القانونينة وشنكفإذا كان الشك فيام ه

 قاعدة الفراغ.باليطاب  لاكم ناليطاب  

 ،رنصالة العرص منثاًل، وأتيننا بصنالة العصنبإذا كنا مأمورين  :وبعبارة واضاة

ناكنم  ؟ال وور بنه ع مجينع الجنزاء أمنأمللاملأ ي به هل كان مطابقًا شككنا ع أّن و

 لّن املأ ي به مرتبط مع املأمور به. ؛بيطاب  املأ ي به مع املأمور به

وأّما إذا كان الشك ع الواقعة القانونية وأّنه هل أت  بام هنو منرتبط منع الواقعنة 

كذا سك بقاعدة الفراغ ليصايح مثل هذا العمل، وفال يمكن اليم ؟ية أو م يأتنالقانو
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فهي غل مرتبطنة منع واملفروض أّنه قد  الها،  ،فإّنه إن قصد  الة الىهر ،املقام ع

ر فهني نوإن قصد  نالة العصن ،الواقعة القانونية ع عام اليرشيع وهي  الة العرص

 بالقاعدة. فال يمكن تصايح العمل ،ع االرتباطيكون مرتبطة، فبام أّن الشك 

إّننه ي هنل إاّل أّننه ال يندر ،أّنه قد قصد الصالة ع هذا املثا املفروض  :إن قلت

ق بعض روايات حممند بنن مانع من اليمسك بإطال وعليه فال ؟الىهر وقصد العرص أ

ما شككت فيه بعد ما تفرغ منن  نالتك  كل :عن أيب جعفر  يهمسلم كصايا

 .فامض وال تعد

إذ الىناهر أّن الصنالة اليني  ؛اية ليس فيها إطالق يشمل املقنامقلنا: إّن هذ  الرو

كن ت وع املقام إن قلنا بلزوم إعاةة  الة العرص م ة،لمعاةلسان ة ماجإعاةة عنها  نف 

 ه و،دة ع النوع.للمعاة مع املعاة لكون تّد من أن إعاةة هلا، لّن ع اجإعاةة ال ب

ع الرجنل  بن مسلم عن أيب عبند اا وكذا الكالم ع الرواية الُخرس ملامد

مضافًا إىل  ه. فإنّ ال يعيد وال يشء عليهته قا : فقا :  ال منرف نيشك بعد ما ينص

عىل ما ذكرننا منن أّن االخنيالف  اً شاهد عليه وال يشء :قولهيكون  ال يعيدقوله: 

 ال ع أ ل تشارك املاهييني. ،والشك إّنام هو ع احلدوة

كنام ذهنب إلينه السنيد  ،ايح العمل بإجراء قاعدة الفنراغ ع النينةفىهر أّن تص

  أو ع املنوي حمل إشكا  وتأّمل. الشاهروةي 

 ؟ال وفهل يمكن تصايح العمل هبا أقاعدة اليجاوز من جهة وأّما 

ر مثاًل ال بند ناليجاوز بالنسبة إىل النية بأّن نية العصقاعدة إجراء يمكن أن يقّرب 

نة لألجزاء، واليجاوز  اةق عليهنا بيجناوز الجنزاء، وحملهنا حمنل وأّن تكون مقار

 الجزاء.
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 وجريان قاعدة اليجاوز هبذا اليقريب قد نوقش فيه بناوين:

 :ني: أّن ع قاعدة اليجاوز مسلكاألولالنحو 

وقد ذكرنا ع المر الثالث أّن عىل هنذا  ،تطاب  املأ ي به مع ما أراة :األول املسلك

 ع ما أراة وما قصد.هو لّن الشّك  ؛كن إجراء قاعدة اليجاوزاملسلك ال يم

موضنوٌع للاكنم أو هني : تطاب  املاهية املشاركة مع املاهينة اليني الثاين املسلك

 حتق  تطابقها معها. قدوميعل  للاكم 

وعىل هذا املسلك أيضًا ال يمكن اليمسنك بقاعندة اليجناوز؛ وذلنك لّن النينة 

رائط نرعي وال من رشائط امليعل  رشعنًا، بنل منن الشننلشميعل  احلكم اهي  تليس

بصالة العرص منثاًل، ونانن ذكرننا أّننه ال  معنوناً العقلية اليي لوالها م يكن ما أت  به 

 رعية أو موضوعات ال،كام.نجتري القاعدة إاّل ع ميعلقات ال،كام الش

اجإمجنال، العلنم  مذكور ع فنروعهو ما ناقش به املاق  العراقي و :الثاين النحو

)وتنوهم جرينان قاعندة  :(1) ع فنروع العلنم اجإمجنال قا وكذا ع ّناية الفكار، فقد 

 ءإذ جهنة نشنو ؛اليجاوز فيه ن أي ع القصد ن احلاكم بوجنوة  ع حملنه مندفوٌع جنداً 

أي: أّن  ي هذ  اجلهة(نواليعبد به ال يقيض ،الفعا  عن القصد من لوازم وجوة  عقالً 

صد ال ةخالة له ع املوضوع، وإنام الفعا  البد أن تنشأ عن القصد، واليعبند نفس الق

 بوجوة القصد ال يثبت أّن الفعا  نشأت عن القصد.

 ا،يامالن: ع عبارتهو

قصد عنوان العرصن لنيس ميعلن   أن يكون مراة  من العبارة أنّ  :الحتامل األول

كوّننا معنوننة بعننوان الصنالة ر توجنب نالعصن بقصدوالفعا  إذا ات  هبا  ،احلكم

                                      
 .7روائع المال ع فروع العلم اجإمجال: ( 1)
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إجنراء أمنا ومصداقًا هلا، وإجراء القاعدة ع نفس القصند ال يرتتنب علينه أي أثنر، و

 ،ر وأمثالنهن الة العصبذلك العنوان القصدي مثل عنوان القاعدة ع تعنون الفعا  

 .إثباته مكني ال وفه

علينه أثنر، وإجنراء ّن القصد ال يرتتنب أما هو ظاهر العبارة من : الحتامل الثاين

 القاعدة ع القصد ال يثبت نشوء الفعا  عن قصد.

 :اجإمجالالعلم ع فروع  (أيد  اا)السيد اخلوئي عليه وقد أورة 

  ّنه ال يمكن إثباته.إد ،ي  يقا  ال ةليل عىل اعيبار نشوء الفعا  عن القص :أولا 

 .ءليجاوز ع النشوعىل فرض اعيبار النشوء عن قصد فيجري قاعدة ا: ثانياا و

فيمكن اجلنواب عننه  ،بعنوانه ءإن كان مراة املاق  العراقي النشو :ونان نقو 

ما يعرب عنه بناملاق   ء، وأما إذا كان مراة  من النشوءبام ذكر وإجراء القاعدة ع النشو

 ،رتتب عىل وجوة القصنديفعا  اخلا ة بذلك العنوان، فهذا أي ع تعنون ال ،العقيل

لقاعدة ع القصد ال يثبت تعنون الفعا  اخلا ة بذلك العنوان، وذلك لعدم وإجراء ا

 ات هذ  القاعدة.ي،جية مثب

إن كان مراة املاق  العراقي اال،نيام  الو  فهنو  نايح وال ينرة  احلا ل:و

إاّل أّن  ،منا تقندم منن اجإينراةين،يام  الثاين فلة عليه عليه يشء، وإن كان مراة  اال

بل  ،بعنوانه ءالنشوهو  ء يمكن اجلواب عنه إذا م يكن مقصوة  من النشواجإيراة الثاين

 .كان مقصوة  منه اليعنون بذلك العنوان الذي ال يرتتب إاّل عىل قصد ذلك العنوان

سه أّنه قد هذا قد يكون ع الثناء ويرس نفو ،نويأّما إجراء قاعدة اليجاوز ع املو

ويشك ع أّن الجزاء السابقة هل أت   ،رنة العصبعنوان  الفيه هو الذي  أت  باجلزء

 ؟أو أت  هبا بعنوان  الة الىهر ر أيضاً نهبا بعنوان  الة العص
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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 

  الشك ع وجوة جزء من  الة العرص مثاًل.امع كليهيياق  يجة بالني

مثاًل يشك فيه ع أّنه اآلن إاّل أّن الركوع الذي هو فيه  ،وقد يكون الشك ع الثناء

إذ الشنك  ؛بأي عنوان، فهنا إجراء قاعدة اليجاوز بالنسبة إىل املجموع ال يمكنبه أت  

ء القاعدة بالنسبة إىل الجزاء السابقة ميوقنف موجوة فيام بيد  وم ييجاوز عنه، وإجرا

نشّك ع ذلك  أّنا واملفروض ،عىل وجوة ترابط بينها وبني أجزاء املاهية امليعلقة للاكم

 ط بينهام.بارتوال نعلم بوجوة ال

أّن الغل الذي قد ةخل فيه هنو الركنوع منثاًل، وبنام أّن الركنوع م إىل هذا مضافًا 

ر يوجب تكرار  نوإذا أت  بعنوان العص ،رنإتيانه بعنوان العصفال بد من  ،ييجاوز عنه

لةلنة وهكنذا بالنسنبة إىل السنجدة، ولنيس لّنه من زيناةة النركن،  ؛بطالن الصالة

 .الغل الواجب تكرار  كام ع املقاميشمل لإطالق القاعدة 

ًا بأن كان فىهر أّن قاعدة اليجاوز ع املنوي إّنام جتري فيام إذا كان االرتباط حمفوظ

 ال. وّنه هل كان من الو  ناويًا له أاجلزء الذي بيد  معنونًا بعنوان ما شّك فيه أ

 وهبذا انيه  الكالم بالنسبة إىل الرشائط العقلية بالنسبة إىل حتق  املركب.

كام إذا شّك ع مواالة كلمة وا،دة  ،وأّما الشّك ع الرشط العقيل بالنسبة إىل اجلزء

ياق  فيام إذا أت  هبا ميوالية ع ،روفها، واملواالة رشط تكلمة إّنام الفإّن  مثل اليكبلة،

 عقيل لياق  عنوان الكلمة.

 .هاواالة، إذ الشك ع وجوةوالىاهر أّن قاعدة الفراغ غل جارية ع نفس امل
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أّن قاعننند ي الفنننراغ واليجننناوز جترينننان ع ميعلقنننات ال،كنننام إىل مضنننافًا 

 مة.لقدمات العقلية هلام، واملفروض أّن املواالة حمق  عقيل للكال ع امل ،اوموضوعاهت

؛ وذلك ملا ذكرننا منن جرياّننا ع وقاعدة اليجاوز غل جارية ن أيضًا ن ع املواالة

 عاهتا.وميعلقات ال،كام وموض

كلمنة اليني النعم، إذا ةخلنا ع الكلمة اليي بعدها وشنككنا ع  ناة أو حتقن  

ال يدري هنل أتن  هبنا ميوالينة أي: أت  باروف اليكبلة ن إاّل أّنه   نقبلها، كام إذا كرّب 

املفروض أّنه قد ةخنل ع احلمند، فنال يكنون و ،وحمققًا لليكبلة كون مصداقاً ت،ي  

 مانعًا من جريان اليجاوز.

 هذا متام الكالم ع الرشائط العقلية.

 وأّما الرشائط الرشعية، فهي أيضًا عىل قسمني:

 ما هلا حمل قبل العمل ولو بمال،ىة اليكليف االسيابايب.: القسم األول

بالعمنل  ةً بنل ال بند منن اعيبارهنا مقرونن ،: ما ليس هلا حمنل معننيالقسم الثاين

 كاالسيقبا  والسرت.

 من رشائنط الصنالة اممثل الذان واجإقامة بناًء عىل القو  بأّّن فأّما القسم الو  

ل انا واجبنان نفسنيان، أو مسنيابان هاجإقامة اخيلف ع أّن الذان ووقد ن الكاملة 

نفسيان أو أّنام واجبان رشطيان للصالة الصاياة أو للصالة الكاملة، والظهر أّّننام 

ال شك ع جرينان قاعندة اليجناوز ع ون بالنسبة إىل الصالة الكاملة ن واجبان رشطيا

ن وهنو ع رجنل شنك ع الذا)عىل اجلريان  ناياة زرارة:  توقد ةل ،هذا القسم

 .ر خ آاىل (اجإقامة
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قندر املينيقن منن اللّنه وإن كنان  ؛وكذلك إذا كان الشك ع الصاة بعد الفراغ

إاّل أّنه يشمل ما إذا كان الشّك ع  ،الشك ع الوجوةهو  (رجل شك ع الذان) :قوله

كنّل يشء كقولنه: وعىل فرض عدم الشمو  يكفينا املطلقنات الُخنر  ،أيضاً  الصاة

 .يه مما قد مىض فامضه كام هوشككت ف

وذلنك للنزوم كوّننا مقارننة  ،قاعندة اليجناوز وأّما القسم الثاين فال جتري فينه

 واملفروض أّنه م ييجاوز. ،لعملل

الوضوء، فإّن  منها ؟ال ووقد اخيلف ع بعض الُمور من أّنه هل له حمل رشعي أ

 ع الوضوء مسلكان:عمدة املسالك 

 ،ينيا واملسننيالة هو املاصنل منن الغسنليلصلهو رشط  : أّن مااملسلك األول

 ،رطنلشنلفمولندة وأّما الغسليان واملسايان  ،لصالة ع احلقيقةلقارن املرشط هو الو

 وعىل هذا يكون الوضوء خارجًا عن حمل الكالم.

 ن:وهذا املسلك فيه ا،يامال ،رط هو الغسليان واملساياننأّن الش: املسلك الثاين

إاّل  ،صنالةلا اخلارجي رشط ل بوجوةاني واملساينيأّن الغسلي: لالحتامل األو

أّن الوضوء له وجوة خارجي ووجوة  أي ،ا احلدوثي والبقائي االعيباريأّنه بوجوةا

فنإّن الشنارع اعينرب الوضنوء باقينًا منا م يننيقض  ،اميداةي ع وعاء االعيبار القانوين

 بالنواقض املعروفة.

 نين الغسنليعنعبنارة هو الذي  لرشط هو الوضوء اخلارجيأّن ا: الحتامل الثاين

  .رشوط بعدم حتق  أ،د النواقض عقيب الوضوءمإاّل أّن هذا  ،نيواملساي
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منهنا  صنايحالن عننباث ع هذا املقام ال لة ثالثة، ونان أع املساال،يامالت ف

ينة إن ، والباث موكو  إىل الفقه، وسنيعرض له إمجاالً ع بعض املبا،نث اآلتوعدمه

 شاء اا تعاىل.

رط هنو نالو ، وأّن الشناال،نيام  وامل يار مسيندًا إىل اآليات والروايات هنو 

نا عىل ويدل ،شاة إىل ما حيصل به الطهارةالطهارة والمر بالوضوء والغسل والييمم إر

َرُكمْ ﴿ذلك قوله تعاىل:  لوضنوء وعىل هذا املسلك ن كام ذكرننا ن ا ،﴾َوَلكِْن ُيِريُد لُِيَطهج

 خارج عن حمل الباث.

  نمقيضن  أّن هذا هنو ؤومنش ،الذي ذهب إليه بعض الكابر وأّما املسلك الثاين

ــُلوا ﴿فننإّن ظنناهر قولننه تعنناىل:  ،اجلمننع بننني النندليلني ــَ ِة َفاْغِس ــُتْم إىَِل الصَّ إَِذا ُقْم

ارجي، ، أّن الذي هو رشط ع الصالة هو الوضوء بوجوة  اخلنر خ آاىل (1)﴾ُوُجوَهُكمْ 

وجنوة امينداةي ع يقييض أن يكون للوضوء واجلمع بني هذا الدليل وأةلة النواقض 

العمل اخلارجي النذي فوإاّل  ،بالنسبة إىل هذا الوجوةالنقض  اةق و وعاء االعيبار.

 لنقض.لقد حتق  غل قابل 

 بعدم مرشوطاخلارجي، إاّل أّنه هو الفعل هو أّن الوضوء والثالث،  اال،يام وأّما 

  .تعقب أ،د هذ  الُمور اخلا ة اليي يعرب عنها بالنواقض

فيكنون  ،لصنالةل اً الوضوء بوجوة  االميداةي رشطيكون الثاين  اال،يام وعىل 

  .ويكون خارجًا عن حمل الباث ،املقارن أيضاً رط نمن قبيل الش

الوضوء بوجنوة  اخلنارجي هنو الشننرط للصنالة الثالث يكون  اال،يام وعىل 

 خاًل ع حمل الباث.ةافيكون 

                                      
 .6سورة املائدة اآلية: ( 1)
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إىل قسمني  قسمينفهلا حمل معني رشعًا،  تالقسم الثاين من الرشوط اليي ليسأما و

 :أيضاً 

 كون رشطًا لألجزاء كاًل أو بعضًا.يما : القسم األول

 كون رشطًا ملجموع الصالة.ي: ما القسم الثاين

،ين  ع أّن رشط املجموع ال بنّد وأن يكنون موجنوةًا هو والفرق بني القسمني 

 .وأّما رشط الجزاء فهو معيرب ،ني إتيان اجلزء أو الجزاء، سكونات،ا  ال

واجلهنر  ،رط الجنزاء باالسنيقرار والطمأنيننة جلمينع الجنزاءنشنلوقد مثلوا 

 واجإخفات للقراءة فقط.

ورشط املجموع حييمل أن يكون هنو الشننرط للكنون الصنال ي ولنيس رشطنًا 

بدأ من اليكبلة  ي يكون الصالالإذ  ؛ ي لألجزاءون الصالكالإن قلنا بمغايرة  جزاءلأل

  .إىل آخر اليسليم

  املقننارن والسنناب  ةأن يكننون رشط املجمننوع رشطننًا لألجنزاء بوجننو حييمنلو

هنذا عىل و .لركوع ع ،ا  الركوع وقبله وبعد لوالال، ، فيقا  إّن االسيقبا  رشط 

رط نق لّبًا، إاّل أّن ةائرة الرشط لشاملجموع ورشط الجزاء فرليس بني رشط اال،يام  

 املجموع أوسع.

أّن الشارع املقدس جعنل منا يكنون مناقضنًا أو مضناةًا مانعنًا ع ،نا   حييملو

 .السيقبا  مانعلاالليفات بام أّنه مضاة إّن  :فيقا  ،السكونات

مراةهم من رشط املجموع، هنل هو ن باليفصيل م يذكروا ما والقائلفام كان وكيف

ه بنناًء عنىل أن يكنون وقد عرفنت أّنن؟م منه اال،يام  الو  أو الثاين أو الثالثمراةه

 .لباً  اال،يام  الثاين فال فرق بينه وبني رشط اجلزءهو رشط املجموع مراةهم من 
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بعد الفراغ من ن وهو رشط اجلزء ن جريان القاعدة ع القسم الو  أّن  واحلا ل:

بعد الصالة ع الطمأنينة أو االسيقرار ع القراءة أو كام إذا شك  ،ال ريب فيهمما  الصالة

 الركوع أو السجوة وأمثا  ذلك.

رط رشط نام أّن الشنبفن ،ع الثنناء وكنان ع ،نا  السنكونالشك كان أما إذا و

للجزء وليس رشطًا جلميع الكوان، فبالنسبة إىل ،ا  الشك وهنو ،نا  السنكون ال 

 ليس رشطًا بالنسبة إىل ،ا  السكون.وجزاء رط رشط لألنإذ الش ؛حيياج إىل املارز

كام إذا شك ع اجلهر أو اجإخفات  ،هافرغ من الييا بالنسبة إىل الجزاء السابقة وأمّ 

احل  من هو غ من القراءة، فال ريب أيضًا ع جريان قاعدة الفراغ بناًء عىل ما افربعد ال

ك لإلطالقنات، وال ةلينل وذلن ،جريان قاعدة الفراغ ع الجزاء كام جتري ع اجلميع

 عىل اخيصا ها بمجموع العمل.

منن  هناأّننه ال بنّد في (1)االسنينباط مبناينجريان قاعدة اليجاوز، فقد ذكر ع أما و

يء، وحمنل نالدخو  ع الغل؛ إذ ،قيقة قاعدة اليجناوز هنو اليجناوز عنن حمنل الشن

  الغل املرتتب.ي إاّل بالدخو  ع نروط ال ينقضنوحمل املش ،رط حمل املرشوطنالش

والدخو  ع الغل بناًء عىل كونه رشطًا تعبديًا جلريان قاعدة اليجاوز فال إشنكا  

 جلرياّنا.  من اعيبار

بل منن جهنة  ندق  ،ليعبدوأّما إذا قلنا بأّن الدخو  ع الغل معيرب ال من جهة ا

 عرفًا. ي واليجاوزناية، فال يعيرب الدخو  ع الغل هنا لصدق املضعنامليض مع ال

 عىل ناوين: ووأّما القسم الثاين وهو رشط املجموع فه

                                      
 .337-336: 4مباين االسينباط ( 1)
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 وانويشنك ع الكن ،رطننفسه ،ا  الشك واجدًا لشن رأس: ما إذا األولالنحو 

 ؟للرشائط ةً واجد تالسابقة ع أّّنا هل كان

وذلنك  ؛إىل جريان قاعدة الفراغ (أيد  اا)ذهب املاق  العراقي والسيد اخلوئي 

رشط جلنزء، فنإن قلننا بنأّن املنراة منن املجموع مرجعنه إىل رشط امن جهة أّن رشط 

 فعىل هذا جتري قاعدة الفراغ. ،املجموع ما هو رشط لألجزاء سابقًا وال،قًا ومقارناً 

فال جتري  ، يط املجموع ما هو رشط للكون الصالرشمن  ّن املراةإ :وأّما إذا قلنا

 القاعدة؛ إذ م يياق  فراغ من الكون الصال ي.

نناقض أو وهو أن يكنون امل ،نعم، قاعدة الفراغ جارية عىل اال،يام  الثالث أيضاً 

فنال منانع منن  ،فإذا شككنا ع أّنه هل حتق  االليفنات منن القبلنة أو ال ،املضاة مانعاً 

 جريان القاعدة.

وشّك ع فقدانه ملنا تقنّدم  ،: ما إذا كان ع ،ا  السكون فاقدًا لرشطالنحو الثاين

ع ع جرينان لننزال، فهننا ال وجنه كان غل مسيقبل للقبلة بالفعلكام إذا ، من الجزاء

؛ لّنه ال مصاح ملا هو فيه فعاًل ،يث إّنه فاقد للرشط فيه يقينًا، القاعدة وعدم جرياّنا

وال جتري القاعدة بالنسبة إىل الجزاء السابقة؛ لّن جرياّننا ميوقنف عنىل أن يكنون 

 الغل الذي ةخل فيه  اياًا.

 يف أّن القاعدتني من األمارات أو األصول :ية عشراداجلهة احل

بلاناظ يكنون إمنا ان ع ال ل العميل وأّن الينزينل ي ميماضنيالقاعدتإّن هل 

 ؟ام ،جةهتاثبييكون مفمارتان أأو أّنام  ،تنزيل مطل  هاملكملية أو أنّ 
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إذا شككنا ف ،كمليةّنام كسائر الُ و  العملية والينزيل فيهام بلااظ املإفإن قلنا 

م الفراغ وناكن فيجري قاعدة ،ال وع أّن الصالة اليي أتينا هبا هل كانت مع الطهارة أ

 لصالة ُأخرس. ؤبصاة الصالة، وال بّد من اليوض

ام ،جة أيضًا، يعني يثبنت هتاثبيفيكون م ،ماراتالقاعدتني من ال نّ إوأّما إذا قلنا 

 لصالة ُأخرس. ال ناياج إىل وضوء آخرو ،هبا الوضوء

لوضوء، ال فيام ليس له أثر فيام كا ،هذا كله فيام إذا كان للمشكوك فيه آثار فيام بعد

 .كالقراءة والركوع ،بعد

أي أّننه ال بنّد منن فان   ،وع املقام ا،يامالن، واملرجع ع املقام هو الرواينات

 ؟بلااظ مجيع اآلثارالروايات وأّنه هل يسيفاة منها الينزيل بلااظ املكملية أو الينزيل 

والروايات اليي اسيد  هبا أو يمكنن أن يسنيد  هبنا عنىل الينزينل املطلن  عنىل 

 قسمني:

وال أقل من  ،  املشهور من الروايات الدالة عىل قاعدة الفراغ: ما عدّ القسم األول

 هو موارة قاعدة الفراغ.منها املييقن  قدرالأن 

ات الدالة عىل قاعدة اليجناوز، وال أقنل   املشهور من الروايما عدّ : القسم الثاين

 .منها موارة قاعدة اليجاوز قدر املييقنالمن أّن 

هنو  ال نفهاينهبذا اليعبل من أجل أّن امل يار وفاقًا للشيخ واملاق   عربناام وإنّ 

له ةاللة مجيعها عىل قاعدة وا،دة، وهي أّن كل يشء مىض إّما بميض نفسه أو بميض حم

 يه.بالشك ف  ال يعين

 :أّما روايات القسم األول
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 ما شككت فيه مما قد مىض فامضه كام هنو كل:  اياة حممد بن مسلم: منهاف

ام يثبت بالقاعدة كبمعن  اجإنفاذ كام ع اللغة، ف فامضه :بيقريب أّن اجإمضاء ع قوله

 أّن الصالة كانت مع الطهارة يثبت هبا الطهارة أيضًا.

عليه؛ وذلك لّنا ذكرنا ع مباث ال نل املثبنت أّن  ةال يمكن املساعد مماوهذا 

 رتتب آثار .تبل إّنام  ،جمرة تنزيل يشء منزلة يشء ال يقييض إثبات لوازمه

منا  كنليقو :  قا  سمعت أبا عبد اا  ،: رواية حممد بن مسلم أيضاً ومنها

 .تك وطهورك فذكرته تذكرًا فامضه وال إعاةة عليك فيهمىض من  ال

 لرواية خدوشة سندًا من نا،ييني:وهذ  ا

 ،بن عبد اا عن موس  بنن جعفنر ّن الشيخ روس هذ  الرواية عن سعدأ: األوىل

 .الزياراتم يوث ، نعم، موجوة ع إسناة كامل  ووه

روي واملراة به أمحد بن حممد بن عيسن  وهنو ين ،هو يروي عن أيب جعفر :الثانية

فوثقه بعض كالنجنايش  ،يه أهل الرجا ف اخيلف الذيعن ،سن بن ،سني اللؤلؤي 

 وضعفه بعض آخر.

  :وأّما دللتها

فيكنون هنذ   فامضنهلًا لقوله: فست وال إعاةة عليك فيه :فلو كان قوله 

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

السجدتني فالشك فينه ال يعينن   للفساة مثل اجإخال  بالركوع أو اً اجإخال  هبا موجب

 به.
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وأّما سائر الشكوك مثل الشك ع القراءة أو السجدة الوا،دة، أو اليشهد وأمثا  

الرواية غل ناظرة إليها، وعىل هذا يثبت بالرواينة عندم اجإعناةة، وأّمنا حتقن  ف ،ذلك

 الرواية غل ناظرة إليه.ف ،الوضوء وعدمه

بنل  ،فامضنه :تفسلًا لقولنه  ر خ آىلا وال إعاةة :ولو م يكن قوله 

فعلينه منا قلننا ع  ،وإّننام رصح هبنا لاييهنا ،ذكر خا ية من خصو يات اجإمضاء

جنار  وعىل أّن املكمل واملاق  نفسه موجوة  فامضهة من عدم ةاللة قوله: ياالصا

  ع هذ  الرواية أيضًا.

منا  كلقا : جعفر عن أيب   اياة حممد بن مسلم أيضاً ومثل هذ  الرواية 

 .تك فامض وال تعدشككت فيه بعد ما تفرغ من  ال

 ة منن أنّ اع هذ  الصاي جيريانذكرنااا ع الرواية امليقدمة واال،يامالن اللذان 

ذكننر خا ننية مننن أو  فننامض :إّمننا تفسننل لقولننه  وال تعنند :قولننه 

 واجلواب نفس اجلواب. .اخلصو يات

 م ن أيضًا ن وهذ  الرواية مذكورة ع مصدرين:رواية حممد بن مسل :ومنها

 : الفقيه، وسند الصدوق إىل حممد بن مسلم ضعيف.أحدمها

، ، وهو يروي هذ  الرواية عن كياب حممند بنن عنيل بنن حمبنوب: الرسائرثانيهام

باسب فإنه  ،ابن أيب عمل عن حممد بن مسلمرواية إّنام الكالم ع و ،وهذا ال كالم فيه

ومنن الطبقنة  217ة ابنن أيب عمنل تنوع سننإّن ؛ إذ عنهمكن أن يروي الطبقات ال ي

 .وهو من الطبقة الرابعة 150سنة  الساةسة، وحممد بن مسلم توع



 
 

 القواعد الفقهية ................................................ 156
 

 نىل أم  بعد ما  ىل فلم يدر أثالثناً  إن شك الرجلالرواية هكذا: كيف كان فو

رف ن انصن، وكنان ،ننييعند الصنالة قينه ،ني انرصف أنه كان قد أتم موكان ي أربعاً 

 .(1)أقرب إىل احل  منه بعد ذلك

هني بطة بقاعدة الفراغ البنائي، وهي غل قاعندة الفنراغ اليني ترالرواية م وهذ 

 مورة كالمنا.

أّنه ال بّد من فرض السؤا  إّما ع غل الرباعية أو ع الرباعية بعد إتينان إىل مضافًا 

بع غل موجب لإلعاةة ،ي  ولو كان املناع، وأّما ع الرباعية فالشك ع الثاليف والر

؛ م يعد الصالةمارة بقوله: أعىل كوّنا س الصالة، فال يمكن االسيدال  الشك ع نف

 إذ هذ  اجلملة ال تدّ  عىل يشء.

من جهنة أّّننا تند   ،ر خ آاىل وكان يقينهاالسيدال  بجملة: هكذا ال يمكن و

الساري، وهذا من فروع قاعدة اليقني عىل أّن اليقني ،ا  االنرصاف ال ينقض بالشّك 

 اليي قلنا بعدم متامييها.

هنو توضأ قنا : ما  قا : قلت له: الرجل يشك بعد ،ل بن أعنيكب: رواية ومنها

 .،ني ييوضأ أذكر منه ،ني يشك

مارية؛ إذ مرجع ذلك إىل أ الة عدم املسيفاة من هذ  الرواية هو ال نّ إ :يقا قد ف

قنا ذلنك ع إاّل أّنه  ندّ  ،ّن هذ  الرواية ليس هلا مفهومإا سابقًا الغفلة، ونان وإن قلن

دنا وإّنام الشارع لكنه بام أّن أ الة عدم الغفلة ليست من الُ و  العقالئية عن ،ةملاجل

 مارية من هذ  الرواية.لغفلة، فعليه ال يمكن اسيفاةة النا بعدم ادعب

 من مجيع اجلهات. الرواياتهذ   ال يمكن اسيفاةة اليعبد منفيبنّي أّنه 

                                      
 .207، مسيطرفات الرسائر: 352: 1  الفقيه من ال حيرض( 1)
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 .وهو الروايات اليي اسيد  هبا املشهور عىل قاعدة اليجاوز: وأّما القسم الثاين

ك إىل أّن يمسنمننهم السنيد احلكنيم )قندس رس ( ع املسوأّنه ذهب بعنض  وبام

فال بنّد  ،اليعبد باملشكوك فيه من مجيع اجلهاتهو املسيفاة من روايات قاعدة اليجاوز 

 :فنقو  ،اتبعد ذلك نباث عن الرواي ثمَّ  ،حمل الباثمن توضيح 

هو اليشء املشكوك فيه الذي قد جتاوز عنه أو عنن به يعبد إّن ع قبا  القو  بأّن امل

يعبد به هو مجيع اآلثار وأّن اليعبد باملشنكوك فينه بلاناظ مجينع القو  بأّن املهو حمله، 

ملشكوك فينه إّننام هنو بلاناظ الثنر فإّن اليعبد با ،اآلثار، وهذا ب الف القو  الو 

أمثنا  ووعدم لزوم سجد ي السهو نسني ي واليكمييل وعدم قضاء اجلزء املاليصايا

ثار اآلرتتب ن باآلثار امليقدمة ترتب مضافًا إىل ن  فيليزمومن يقو  بالقو  الثاين  ذلك.

هنل  نىل شك ع أّنه  ثمَّ  ،رنشكوك، فمثاًل: من  ىل  الة العصليشء املل ةالوجوةي

جرينان قاعندة اليجناوز بالنسنبة إىل  ا،يمل السيد الينزةي فال،  و الة الىهر أ

 أّنا مصااة لصالة العرص.إىل مضافًا  ،فال حيياج إىل إتيان  الة الىهر ، الة الىهر

وجنوةي الثنر الفالكالم ع أّنه هل يرتتب عىل قاعدة اليجاوز مجيع اآلثار ،ين  

اليكمنييل بلاناظ عندم اليندارك وليه الثر اليصاياي ليشء املشكوك، أو يرتتب عل

ذلنك النذي لنو ال قاعندة اليجناوز  وعدم قضاء املنيس وعدم سجد ي السهو وأمثا 

 .ولزوم قضائه أو لزوم سجد ي السهولزوم اليدارك با منكحل

دة  بأّن من قا  برتتب مجيع اآلثار إّننام قنا  بنه مسنيفاةًا منن قاعنلوينبغي اليذك

 القاعدتني.ع قاعدة الفراغ إنام يكون بناء عىل احتاة والقو  بذلك اليجاوز، 

 :، فهياليي اسيد  هبا عىل ترتب مجيع اآلثار وأّما الروايات
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: رجل شك ع الذان قا : قلت ليب عبد اا  :  اياة زرارةالرواية األوىل

وقند كنرب، ، قلت: رجل شك ع الذان واجإقامنة يميضقا :  ،وقد ةخل ع اجإقامة

، قلنت: شنك ع ينيمضرجل شك ع اليكبل وقد قرأ، قا : ، قلت: يميضقا : 

 ينيمضن، قلت: شك ع الركوع وقد سجد، قنا : يميضالقراءة وقد ركع، قا : 

يا زرارة إذا خرجت من يشء ثمَّ ةخلت ع غل  فشنكك لنيس ثمَّ قا :  ،تهعىل  ال

 .بيشء

 ية بيقريبني:االسيدال  هبذ  الروايمكن و

يء نس النذيل وأّّننا تند  عنىل أّن اليعبند بالشنرب: االسيدال  بكالتقريب األول

 ينهكمليمث أي منن ،ينث نفسنه ومنن ،ين ،ارثناملشكوك فيه هو بلاناظ مجينع اآل

 .يهومصااي

اليقريب املذكور ع املسيمسك وهو االسيدال  هبا بسبب المثلة : التقريب الثاين

 املذكورة ع الرواية.

ّن الشّك ال أهو  ر خ آاىل يا زرارة :هو أّن مرجع قوله فّما اليقريب الو  أ

 أي سواء كان الشك شكًا ع اميثنا  أمنر  ،وهذا مطل  ،يعين  به إذا خرج من اليشء

  للعمل. يهومكملي يهالنفيس أو شكًا بلااظ مصااي

 ويمكن اجلواب عن هذا اجإطالق بوجو :

ت الخذ باجإطالق عدم وجوة قندر مينيقن ع مقنام ّن من مقدماأ: الوجه األول

الي اطننب، واملقنندار امليننيقن بلانناظ المثلننة املننذكورة ع الروايننة هننو املكمليننة 

 والسئلة كلها ناظرة إىل ،يثية املصااية. ،املصاايةو



 
 

 159 ................................................ القواعد الفقهية
 

لنيس منن فاملاقن  اخلراسناين،  هقالنلينزم بنام ّنا ال نأواجلواب عن هذا الوجه: 

بنل جمنرة كنون  ،الق عدم وجوة قدر مييقن ع مقام الي اطبمقدمات الخذ باجإط

مية كاف ع إجنراء أ نالة اليطناب  بنني يالكالم ع مقام اجإثبات مورةًا لإلراةة اليفه

وال أثر للقدر املييقن  ،اجإراةة اجلدية واالسيعاملية عند الشك ع اليطاب  وعدم اليطاب 

 ع مقام الي اطب وعدمه.

مطلن  وكنان ع مقنام  ورةاملارر ع علم الُ و  هنو أّننه إذا ّن أ: الوجه الثاين

فنأخنذ بنه منن ،ينث  ،ُأخنرس جهةونشك ع كونه ع مقام البيان من  جهةالبيان من 

يثية الُخرس فنال يمكنن الخنذ احلنقطع بأّنه ع مقام البيان من تلك احليثية، وأّما من 

المر بني كوننه  ةارإّنام جيري فيام إذا  املوىل ع مقام البيان أنّ ال ل كون و باجإطالق.

شك ع م بأّنه ع مقام البيان من جهة وع مقام اجإمجا  أو ع مقام البيان، ال فيام إذا عل

 ؟مقام البيان من جهة ُأخرس أو ال أّنه هل ع

وبعبارة ُأخرس: إذا شككنا ع أّن املوىل هل كنان بصندة البينان أو كنان ع مقنام 

 ّن املوىل ع مقام البيان.إ :ل العقالئي يقو ال فاجإمجا ، 

فهننا  ،وأّما إذا شككنا ع مقدار ما هو بصدة بيانه وع تعدة املراة أو تعدة اجإراةة

، وعىل هذا قد فرعوا ع قوله تعاىل:  َّا أْمَسْكنَ ﴿ال ل غل جار  ّن اآلينة أ (1) ﴾َفُكُلوا ِِم

 هر.ال أّن موضع العض طا ،بصدة بيان جواز الكل

إذا خرجنت منن يشء وةخلنت ع غنل   :إّن قولنه  :وفيام نان فينه يقنا 

ع مقام البيان من جهة، وهي نفني االعينناء بالشنك منن نا،ينة  فشكك ليس بيشء

                                      
 .4سورة املائدة اآلية: ( 1)
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فقدان ما هو مكمل ومصاح للعمل، ويشك ع أّنه هل بصدة بيان جهة ُأخرس وهي 

 ال يمكن الخذ باجإطالق.ولذا  ،بمعن  أّنه اميثل أمر  ،ترتب أثر وجوة اليشء

 عىل مقدميني: ما هو مبين: الوجه الثالث

راة املنن: أّن الخننذ بنناجإطالق لننه ضننابط، وهننو لننزوم تشنن ي  األُوىل املقدمــة

زيد كثنل )، فإّن اً تفيهمي اً مراةقد يكون مراةًا اسيعامليًا وقد يكون اليفهيمي؛ فإّن املراة 

ة ، ومراٌة تفهيمي وهو أّنه جواة، وكونه جواةًا له مراٌة اسيعامل وهو كثرة رما (الرماة

 .آخر د وقد يكون بداعي اهلز  أو بداعقد يكون بداعي اجل

فنإذا  ،(اعي  رقبة)مثل  ،داً ،قد يكون املراة االسيعامل واملراة اليفهيمي واثم إنه 

ري فهننا جتن ؟و الرقبة املؤمننة أو مطلن  الرقبنةشككنا أّن املراة باجإراةة اجلدية هل ه

وذلننك لو،نندة اجإراةة  ؛أ ننالة اليطنناب  بننني اجإراةة اجلديننة واجإراةة االسننيعاملية

  االسيعاملية واجإراةة اليفهيمية.

زيند )مثل  ،كام ع باب الكنايات ،املراة االسيعامل غل املراة اليفهيميقد يكون و

شنككنا ع أي  ،أمر وا،دعن كناية عن أمرين أو هو ، وشككنا ع أنه هل (كثل الرماة

فنال جتنري أ نالة اليطناب  وال  ؟ة اليفهيمية هل هو وا،د أو ميعندةأّن املراة باجإراة

  يمكن الخذ باجإطالق.

: اسيدلوا لقاعدة اليقني واالسيصااب بقوله قد فاملاق  السبزواري وغل  

ال تنقض اليقني بالشك وال شك أن قوله  ،وذلك من جهة اجإطالق   هذا يند

أي أّن الشك الطارئ ال يعين  به، وهل يندّ  عنىل عندم االعينناء  ،صاابعىل االسي

عنىل كلنيهام ومتسنك بإطالقنه املاق  السنبزواري كام اسيفاة ذلك  ؟بالشك الساري

 باجإطالق.
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لنيس منراة   ال تننقض اليقنني بالشنك :ّن قولنه أبنونان قد أجبنا هناك 

ملراة اليفهيمي أمٌر واملراة االسيعامل أمٌر أي أّن ا ،االسيعامل ميادًا مع املراة اليفهيمي

هذا كناية إّما عن اعيبار اليقنني باحلندويف يقيننًا بالنسنبة إىل البقناء،  آخر، وقوله 

الذي قد زا  نعينرب  موجنوةًا، وهذا هو االسيصااب ، وإما عن أّن اليقني باحلدويف 

 قاعدة اليقني . وهذا هو

فال يمكن الخذ بىاهر كالم لنيس منراةًا  ،واملراة اليفهيمي أ،د هذين المرين

وتعيني املراة باجإراةة اليفهيمية ال بنّد  والقو  بأّنه يعمهام. بل كناية ،باجإراةة اليفهيمية

 ييقناملقدر الف ،وبام أّن الرواية وارةة فيمن كان عىل وضوء فشك ،وأن يكون بالقرائن

 وأّمنا إثبنات قاعندة إىل البقاء. ها االسيصااب، وأّن اليقني باحلدويف يقني بالنسبةمن

 .ُأخرس فهو حمياج إىل حممو  آخر

َّا أْمَسْكنَ ﴿وحييمل أن يكون قوله تعاىل:  ال منن تعندة  ،من هذا القبيل﴾ َفُكُلوا ِِم

إنام الكالم ع أّنه هنل هنذا و ،وذلك لّن قوله هذا كناية عن تذكية املمسك ،احليثيات

فال يمكن إثبنات  ،املراة اليفهيمي هو تذكية املمسك وبام أن ؟كناية عن أّنه طاهر أو ال

 الطهارة بذلك والخذ باجإطالق. 

اةة اليفهيمينة لنيس املنراة بناجإر أّنه إذا ثبت ع منورة أنّ هي ونييجة هذ  املقدمة 

وبعند ذلنك  ،فالبد من تش ي  املراة باجإراةة اليفهيمينة ،ةة االسيعامليةاملراة باجإرا

ا ﴿ :نأخنذ بنإطالق قولنه تعناىلفمنثاًل  ،اةة اليفهيميةنأخذ باجإطالق باجإر َـّ َفُكُلـوا ِِم

 حيكم بيذكييه.  غل مذبح أفسواٌء كان اجإمساك من امل ﴾أْمَسْكنَ 
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إذ الكناية ال بّد وأن  ؛ه الكالمفهو حممو  آخر ال يدّ  علي ،أو ال اً وأّما كونه طاهر

رة الرماة مثاًل كناية عن اجلوة، ال عرف باملناسبات من أّّنا كناية عن أي يشء، فإّن كثت

 أن يكون كناية عن أّنه طباخ أو خباز.

ع  النوارة يءنفشنكك لنيس بشن:  الىناهر منن قولنهأّن : املقدمة الثانيـة

أّننه ال  يءنإذا خرجت من يشء وةخلت ع غل  فشكك ليس بشن اياة زرارة: 

 .تعيني بالشك

إذ م يكنن الكنالم ع االعينناء  ؛آخنربل كناية عنن أمنر  ،هذا الىاهر غل مراةو

فليس الكنالم ع  ،باالسيصاابلّنه إذا م تكن قاعدة اليجاوز لكنا نيمسك  ؛بالشك

 ،نيمسننك باالسيصننااببننل كنننا  ،أّنننه لننوال هننذ  القاعنندة لكنننا نعيننني بالشننّك 

لليقني بعدم إتيان ما شك فيه، وقد ذكرنا أّن العامة  للشك ومثبت   واالسيصااب ملغ  

عندوا قاعندة اليجناوز منن مسنيثنيات االسيصنااب، كنام ع الشنبا  والنىنائر  قد

 للسيوطي.

السهو أو اليدارك أو اجإعاةة وأمثا  ذلك ليس منن آثنار  اسجدت :ُأخرسوبعبارة 

بل من آثار الواقع، وباكم االسيصااب ناكم بعندم حتقن  الواقنع، فقولنه  ،الشك

فشكك ليس بيشء ن أّننه عنملراة اليفهيمي، فهذا إّمنا كناينة ال أن يكون هو ا ،كناية

منر ن أّنه اعيرب  مصداقًا ملنا أُ ن عمضافًا إىل ما ذكر ن اعيرب  مصااًا ومكماًل، أو كناية 

ر وقعنت نن أّن  نالة العصنعكناية  قولهأن يكون بالمر النفيس، ففي املقام إّما 

 اةة.إىل اجإعفال حيياج  ،الىهر وإّما كناية عن اميثا  ،ةً  ايا

 نيوهنذا عن ،والكالم ع أّن هذا يد  عىل كليا القضييني أو عىل إ،دس القضييني

َّا أْمَسْكنَ قوله تعاىل: ﴿  ال يمكن الخذ باجإطالق جإثبات كليا القضييني.و ،﴾َفُكُلوا ِِم
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رة إىل مجينع ظاننأّن رواية زرارة من  ه ال يمكن اسيفاةة ما اةعيفىهر مما ذكرنا أنّ 

 ثار املرتتبة عىل اليشء ع نفسه.اآلثار ،ي  اآل

: )ويمكن أيضًا إثبات (1) ع املسيمسك ما ذكر  السيد احلكيم : التقريب الثاين

وةعنوس أّن قاعندة اليجناوز إّننام تثبنت وجنوة  ،وجوة  الة الىهر بقاعدة اليجاوز

وال تعرض فيهنا جإثبنات وجنوة   ،املشكوك بلااظ  اة الفعل امليجاوز إليه ال غل

 .(مدفوعة ،ل هذ  اجلهةمن غ

وقد عرفت مما ذكرنا ع املقدمة أّن قاعندة اليجناوز تثبنت وجنوة املشنكوك فينه 

سنجدة السنهو وعندم قضناء منا جينب بلااظ الصاة وعدم اليدارك وعدم وجوب 

 وغل ذلك من اآلثار. ، ؤقضا

وعليه فال وجه جلعل الصاة ع قبا  سائر اآلثار، وهذا خروج عن النزاع؛ فنإّن 

ال  ،لياقي  أّن ظاهر ةليلها جواز البنناء عنىل وجنوة املشنكوك بلاناظ سنائر آثنار ا

 .بناء عىل  اة اجلزء الذي ةخل فيهخصوص ال

مورة النزاع خصوص الصاة أو مجيع اآلثنار، واحلنا  أّن منورة  فقد جعل 

 النزاع مجيع اآلثار أو الصاة والكام .

عنىل  زرارة اآل ي اعدة ع  در  ناياة)وإال م يكن وجه ليطبي  الق :(2) قا ثمَّ 

وإّننام الشنك ع  ،إذ ال شك ع  اة الركنوع ع الفنرض ؛الشك ع القراءة وقد ركع

يطبين  القاعندة إّننام هنو هبنذا ف ،كسجوة السهو ،وجوة القراءة بلااظ اآلثار العملية

 اللااظ(.

                                      
 .424: 7مسيمسك العروة الوثق  ( 1)

 .425: 7مسيمسك العروة الوثق  ( 2)
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 ،واليكميلإّن قاعدة اليجاوز جتري بلااظ اليصايح  :واجلواب عن ذلك أّنا قلنا

وأّنه ع املثا  عىل فرض متامية الدليل وأّن لكل زيناةة ونقيصنة جتنب سنجدة السنهو 

ع  ورة الشّك إذا جتاوز عننه وةخنل ع غنل ، ننفي وجوهبا باكم قاعدة اليجاوز ف

يء وأّننه ال جينب نوهذا غل حمل كالمنا وهو إثبات مجيع اآلثار ،ي  آثار وجوة الشن

 ثاًل بسبب قاعدة اليجاوز.اجإتيان بصالة الىهر م

فإّننه ال شنك ع  ،تطبيقها عىل الشك ع الذان وهو ع اجإقامنة )ومثله :(1) قا ثمَّ 

 فال بّد أن يكون اليطبي  بلااظ اسياباب الذان(. ، اة اجإقامة

لذان مسيابًا نفسيًا، وامل يار واجلواب عن ذلك: أّن هذا ميوقف عىل أن يكون ا

 عامر عدم اسيابابه اسيابابًا نفسيًا بالنسبة إىل الرجا . ةًا إىل موثقةاسينا

معننا  أّن الصنالة النذي  رطينواالسيدال  إّنام ييم فيام إذا أنكر االسياباب الش

مكنن المنر ياملرشوطة بسب  الذان واجإقامة هلا أمر اسيابايب، وقد ذكرنا سابقًا أّننه 

وعليه فال يكون املثنا  ، مرًا اسيابابياً يء مع يشء آخر أنبيشء أمرًا وجوبيًا والمر بش

  من قبيل الىهر والعرص.

قا : قلت ليب عبد اا  ،، وهي معيربة سنداً (2) بن عثامن رواية محاة :الثانية الرواية

 : أشك وأننا سناجد فنال أةري ركعنت أم ال، فقنا :قند ركعنت امنض.  وع

 . (3)امضهقد ركعت   :اليهذيب

                                      
 .425: 7مسيمسك العروة الوثق  ( 1)

 .358: 1االسيبصار ( 2)

 .151: 2هتذيب ال،كام ( 3)
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زينل نمعنا  أّن اليجاوز عن املال موجنب لي قد ركعت: بيقريب أّن قوله 

 من مجيع اجلهات.منزلة املييقن اليشء املشكوك فيه 

  :واجلواب عن ذلك

 ،ّن الشيخ قد نقل هذ  الرواية ع كل من اليهذيب واالسيبصنار بطنريقنيأ: أولا 

ع اآلخنر و وكالاا ينيهيان إىل محناة، إاّل أّن ع أ،ند الطنريقني النراوي هنو فضنالة

، وموجوةة فنيام غل موجوةة قد ركعت فوان، وع الطري  الذي فيه فضالة كلمة 

وعلينه فثبنوت كلمنة قند ركعنت مشنكوكة، فنال يمكنن  يرويه  فوان عنن محناة،

 االسيدال  هبا.

الغفلة عن الزياةة مقدمة  أ الة عدمفإن قلت: إن ةار المر بني الزياةة والنقيصة 

يزيد كلمة، أن ال  ،اجإنسان كلمةما ينس  ة عن النقيصة؛ إذ غالبًا عىل أ الة عدم الغفل

 وعليه فام هو مذكور ع طري   فوان هو الصايح.

فإّن ية، ئأّن هذا ليس من الُ و  العقال قلنا: إّنا ذكرنا ع مباث ال رضر مفصالً 

أ الة عندم ن  عند ةوران المر بني الغفلة عن الزياةة أو النقيصةالعقالء ال يقدمون ن 

، بل ال بّد منن تنرجيح أ،نداا الغفلة عن الزياةة عىل أ الة عدم الغفلة عن النقيصة

سناقطًا منن هنذ  االسنيدال  يكنون ترجيح أ،داا بالقرائن وإن م يمكن  ،بالقرائن

 اجلهة.

فإنام يكون لالسيدال  وجنه  قد ركعتعىل فرض اليسليم لثبوت كلمة : وثانياا 

 امنض، ومعه ال وجه لالسيدال ؛ إذ قوله: امضهأو  مضا لمةتلاقه كلو م فيام 

 شاهد عىل أّن اعيبار الركوع إّنام يكون بلااظ لزوم امليض واجإنفاذ واليكميل.
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قد  :وليس له أثر اسيقالل، فإذا قيل ،ّن الركوع أثر  تصاياي وتكمييلأ: وثالثاا 

وذلنك لّن  ،اياي واليكمنييلفاملقدار املسيفاة منه هنو ترتنب الثنر اليصن ركعت

 الركوع ليس له أثر إال الثر اليصاياي.

ومن هذا اجلواب الثالث يىهر اجلواب عن رواية عبد النرمحن بنن أيب عبند اا، 

: رجل أهوس إىل السجوة فلم يدر أركع أم م يركع وهي: قا : قلت ليب عبد اا 

 .قد ركعقا : 

ّنه ال يمكن اسيفاةة تعميم الينزيل ،ي  أقد ظهر و ،هذا متام الكالم ع هذ  اجلهة

 .ء املشكوكبلااظ آثار وجوة اليش

   هبذ  اجلهة واجلهة السابقة.نيبطت مرنيذكر فرعبقي أن نو

الصالة الصالة، فهل يمكن تصايح  أثناءالطهارة ع شك ع  إذاأّنه : الفرع األول

 ؟بسبب قاعدة اليجاوز أو ال

 :لة أقوا  ثالثةأع املسو

 ما ذهب إليه  ا،ب العروة.ّنه ال يمكن تصايح الصالة، وهذا : أاألولالقول 

إاّل أّننه ال بنّد منن الوضنوء  ،عندةبالقا : أّنه يمكن تصايح الصنالةالقول الثاين

 لصالة ُأخرس، وهذا ما ذهب إليه الشيخ النصاري.

حييناج  : أّنه يمكن تصايح هذ  الصالة بسبب قاعدة اليجاوز، والالقول الثالث

 إىل الوضوء لسائر الصلوات، وهذا ما ذهب إليه الشيخ جعفر آ  كاشف الغطاء.

إاّل أّّنا ضعيفة سندًا وةاللنًة، وهني  ،ع املقامهناك رواية  بأّن لوال بّد من اليذك

 رواية عيل بن جعفر.
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قا :  ،جد  عيل بن جعفر عن أخيهاا بن احلسن عن  عبدففي قرب اجإسناة عن 

إذا ذكنر وهنو ع قا :  ،أم الهو شك عىل وضوء  ،رجل يكون عىل وضوء ليه عنأس

 . (1)من  الته أجزأ  ذلك وإن ذكر وقد فرغ، ته انرصف وتوضأ وأعاةها ال

فإّنه م يوث ، وأّما  ،بن احلسنضعيفة سندًا من جهة عبد اا كام قلنا  هذ  الروايةو

وء وشك ع أّنه عىل وضنوء أم ال، فهنذا ةاللًة فإّن ظاهر هذ  الرواية أّنه كان عىل وض

ء، بننل مننن مننوارة جريننان لننيس  مننن حمننل كالمنننا وهننو الشننّك ع أ ننل الوضننو

 .االسيصااب

وعليه  ،د  عىل االسيصاابيا ملوهذ  الرواية عىل فرض متامييها سندًا معارضة 

 الرواية.هذ  ال مسيندًا إىل  ،القاعدةوف  فام سنذكر  إّنام نذكر  عىل 

ٌء اسنو ،يهالنزاع بني من يقو  ببطالن هذ  الصالة وبني من يقو  بصناوعمدة ا

 أم م يقل. سخرأقا  بلزوم الوضوء لصالة 

بط باجلهنة الخنلة تشيخ جعفر كاشف الغطاء فهو مرالوأّما النزاع بني الشيخ و

يء نرتتنب مجينع اآلثنار ،ين  آثنار وجنوة الشنتفرغنا منها قريبًا وهي أّنه هنل  اليي

  ةواليكميلي ةرتتب اآلثار اليصايايتا ما ذهب إليه كاشف الغطاء ن أو ن وهذاملشكوك 

ولذا ال نيعرض للنزاع بينهام، إذ تقدم آنفًا أّن الصايح  ؟ن وهذا ما ذهب إليه الشيخ ن 

 .هي املرتتبة فقط ةع تلك اجلهة أّن اآلثار اليصاياي

يقو  بجريان القاعدة  منو ،فالكالم ع جريان قاعدة اليجاوز ع الصالة وعدمه

ا إذَ ﴿ع قوله تعناىل  املأمورهبام ني واملساينيأّن الغسلي :هوله السيدال  اقرب طرق فأ
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ك فيها شك بعند اليجناوز عنن والش ،وحملها قبل الصالة ،هلا حمل ﴾ةَ  إىل الَص  مْ تُ مْ ق  

 .ر خ آاىل يا زرارة إذا خرجت من يشء :يشملها اجإطالقات مثل قوله ف ،املال

 ويرة عليه وجو  ميعدةة:

وجند إطالقنات تندّ  عنىل تة  املاق  اهلمداين وهو أّننه ال ما أور :األولالوجه 

 إاّل بالنسبة لجزاء الصالة. ،جريان قاعدة اليجاوز

إذا خرجت من يشء وةخلت ع غل  فشكك لنيس  :وبعبارة ُأخرس: قوله 

يء املذكور هننا نبل الش ،ليس معنا  إذا خرجت من أي يشء وةخلت ع غل  بيشء

كناية عن املذكورات السابقة وأجزاء الصالة، والوضوء خنارج عنن الصنالة ولنيس 

  قاعدة اليجاوز.فيه للصالة ،ي  جتري  اً جزء

 با،ث السابقة.املواجلواب عن ذلك قد تقّدم ع 

أّن ،ا نله: و ،: ما ذكر  املاق  النائيني عىل ما ع أجوة اليقرينراتالوجه الثاين

وكان هلذ  اجإراةة  ،قاعدة اليجاوز إّنام جتري فيام إذا كان له إراةة كلية بالنسبة إىل عمل

ا وأّمن حتق  ختلف يكون ناشئًا من الغفلنة.إذا الكلية اقيضاء انبعايف إراةة جزئية بناو  

عنن ،ندوة قاعندة اليجناوز، فمنثاًل:  ارجنة هبا بإراةة مسيقلة ف  الشياء اليي يؤت

لصنالة؛ إذ غاينات الوضنوء ه من الُمور اليي يؤت  هبا غالبًا ال لجنل االوضوء بام أنّ 

 بل ناشئة من إراةة مسيقلة. ،إراةة الوضوء ليست منبعثة من إراةة الصالةفميعدةة، 

وكذلك الكالم ع الفرع اآل ي، فإّن  الة الىهر رشط لصاة  الة العرصن، إاّل 

بل يريدها لنفسنها  ،رنق  رشط العص الة الىهر ال يصليها من أجل حتمن يصيل أّن 

 باسب العاةة.
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هه أوالً، فإّنه مع قطع النىر عن املصنطلاات الفلسنفية يوما ذكر  ال بّد من توج

 فهذا غل  ايح. ،اجلزئية الكلية وانبعايف اجإراةةهبا من اجإراةة  رباليي ع

كاك اجإراةة بناًء عىل عدم انف اتراةتعدة اجإاملركب وبنعم، يمكن اليعبل بالعزم 

عن املراة، فمع قطع النىر عن هذ  الُمور ما ذكر  ال يمكنن أن يكنون أسناس عندم 

أّن مجيع الروايات املشيملة عىل من  يهما ذهب إلبل أساسه هو  ،جريان قاعدة اليجاوز

: إن شنّك ع واقعنة وا،ندة أيبقاعندة الفنراغ،  ترتبطالكربس ،ي   اياة زرارة 

وأّمنا  جوةها وقد جتاوز عنه وةخل ع غل  فال يعينني بنه. قانونية ع وجوةها وعدم

 .فيها أجزاء العمل فال جتري القاعدة

جزاء الصنالة، أعيل بن جابر، و اياة زرارة عىل إاّل أّنه قد طب  ع رواية إسام

 .قو  باليجاوز ع ،دوة اليطبي يفهذا اليطبي  تعبدي، ف

اجإنسان ر هو أّن نو الة العص والفرق بني املذكورات ع الصايايني والوضوء

هبنا   رات فينؤتووأّما املنذك ،عن إراةة مسيقلةر نالوضوء و الة العصبيأ ي ما غالبًا 

يمكن إجراء قاعدة اليجناوز فنيهام منن ال من اجإراةات الناشئة عن العزم باملركب، ف

 جهة أّّنام خارجان عن ،دوة اليطبي .

كن املسناعدة علينه؛ وذلنك ملنا ذكرننا  ولكنه مع هذا املكمل الذي ذكرنا  ال يم

 سابقًا من أّن اليطبي  ليس تعبديًا، وقد تقدم الكالم ع ذلك مفصاًل.

أّنه يعينرب ما يرة بناء عىل مسلك السيد اخلوئي )أيد  اا( من وهو : الوجه الثالث

الغنل، عنىل  اً لنه ميوقفناملشكوك فينه أو كام اة كون تأن ع جريان قاعدة اليجاوز 

 له ميوقف عىل املشكوك فيه.غل أيضًا  ايه أو كاموال



 
 

 القواعد الفقهية ................................................ 170
 

يوقف عىل الصالة ولو أّن الصالة تيمكن القو  بأّن  اة الوضوء ال  وعىل هذا

هنو )أيند  اا( و . ايها ميوقفة عىل الوضوء، فال جتري قاعدة اليجاوز ع الوضنوء

 يأ ي عىل هذا املبن . هإاّل أنّ وإن م ييعرض هلذا االشكا  هنا، 

كنّل  اة كون تال ةليل عىل أن  اجلواب عن ذلك ما ذكرنا  سابقًا أيضًا من أّنهو

 وا،د أو كامله ميوقفًا عىل اآلخر.

أّن  ،ا نله:الفكنار، وما ذكر  املاق  العراقي عنىل منا ع ّناينة : الوجه الرابع

ة القاعدة جتري فيام إذا كان الوضوء رشطًا ملجموع الصالة، وعليه فإذا ةخل ع الصال

 فيجري القاعدة.

رشط لكل جزء من أجنزاء الصنالة ن كنام هنو احلنّ  ن  ّن الوضوءإ :وأّما إذا قلنا

نعنم، قند جتناوز  فيام بعد.به فاليجاوز غل  اةق بالنسبة إىل ما بيد  وما يريد اجإتيان 

رط ،ينئنذ إىل مجينع اجنزاء ننسنبة الشن نّ ل) :(1) قا بالنسبة إىل الجزاء السابقة، فقد 

جنزاء املاضنية ال يكفني لأل حمله باعيبنار كوننه رشطناً  رشوط نسبة وا،دة، وجتاوزامل

 (. دق جتاوز املال بالنسبة إليها عدم جزاء املسيقبلة بعدالنسبة إىل الب

هنو ف ،اققاً يواجلواب عن ذلك أّنه لو كان اليجاوز بالنسبة إىل الجزاء السابقة م

لّن حمل الجزاء الال،قة بعد  ؛ًا بطري  أوىليكون مياققبالنسبة إىل الجزاء الال،قة 

 بالنسبة إىل الجزاء السابقة. الجزاء السابقة، واملفروض أّن الشّك بعد جتاوز املال

وهو أّن هنذا مبنني عنىل أن يكنون  ،ما هو مذكور ع كلامت مجع: الوجه اخلامَ

وهو الطهارة رشط بأّن املسبب من الوضوء  قلنانفس الوضوء رشطًا للصالة، وأّما إذا 

كام ذهب إليه  ، رشط للصالةني واملساينيئي للغسليوجوة البقاالللصالة، أو قلنا بأّن 
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بر ،يث ذكر أّن هذا هو املسيفاة من اجلمع بنني الةلنة، فنإّن ظناهر قولنه ابعض الك

ّن ، أّن املأمور به هو الوضوء ومن أةلة النواقض نسنيفيد أر خ آاىل ﴾إَِذا ُقْمُتمْ ﴿تعاىل: 

 الشارع جعل له وجوةًا بقائيًا.

كون الطهارة رشطًا مقارنًا للصالة، ال أن تكنون رشطنًا مقندمًا ،ين  يوعليهام ف

 يقا  بجريان قاعدة اليجاوز فيه.

 بقولنه: (1) املاق  اهلمداين عن هذا اجإشكا  ع ،اشييه عىل الرسنائل وقد أجاب

قبل الصنالة كفعنل الىهنر  أقو : هذ  الدعوس وجيهة، ،يث أّن حمل فعل الوضوء)

قبل العرص، و هذا ب الف مثل الّسرت و االسيقبا  و ناو ، فإّن حمل إجياة مثنل هنذ  

 ال قبلها. ،الرشائط ،ا  الّصالة

بل الرشط هي الّطهارة احلا نلة  ،ال يقا : إّن الوضوء من ،يث هو ليس برشط

 بفعله، و هي كالسرت و االسيقبا  معيربة ،ا  الصالة.

 نقو : الشّك ع ،صو  الطهارة ،اهلا مسّبب عن الشنّك ع فعنل الوضنوءلّنا 

بعد اليجاوز عنه، فاحلّ  عدم االليفات إليه، بناء عىل عمنوم  الذي له حمّل مقّرر رشعاً 

 .(هذ  القاعدة

أّن هنذا  :وذكر بعض الكابر كالمًا يمكن أن يكون جوابنًا عنن ذلنك، وحمصنله

بنل يثبنت لنه املانل العقنيل؛ وذلنك لّن  ،للوضوءال الرشعي املاليقريب ال يثبت 

إىل املنيهن  واملفنروض أّّننا ال  أبدرشط جلميع أجزاء الصالة من املهي الطهارة اليي 

مرجعه إىل أّن العقل حيكم بفعل الوضنوء قبلهنا، ال أّن  ، فام ذكر تياق  إاّل بالوضوء

 للوضوء حماًل وهو قبل الصالة.الشارع جعل 
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وما هو موجوة  ،هذا اجلواب بأّنه ليس ع الرواية لفظ املال ىلع اجإيراةويمكن 

مع اجإخال  بسنابقه  رنا  بام ال ينبغي الدخو  فيهنع الروايات الدخو  ع الغل، وفس

 مع االليفات، وجعل الشارع الطهارة رشطًا مقارنًا مساوق مع جعل املال له.

الوضوء هو املأمور به رشعًا، فقند أّن املجيب قد ذكر ع رة الشيخ بأّن إىل مضافًا 

: )أّن ظاهر اآليات والروايات كون نفس الوضنوء ميعلقنًا  (1) ذكر ع مصباح الُ و 

افييناح  :وكقولنه ﴾َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأْيِدَيُكْم إىَِل امَلَرافِـِ  لليكليف كقوله تعاىل ﴿

 .ر خآ ( اىلالصالة الوضوء وحتريمها اليكبل وحتليلها اليسليم

 الوضوء.بإذ افيياح الصالة  ؛وعىل هذا يكون للوضوء حمل رشعي

اا ليعلم اا من يطيعه  إنام الوضوء ،د من ،دوةتؤيد ذلك مثل:  اتوهنا رواي

 . (2)إنام يكفيه مثل الدهن ءصيه وإن املؤمن ال ينجسه يشومن يع

وعقلينًا، وإاّل  ويسيفاة من هذ  الرواية أّن وجوب الوضوء ليس وجوبنًا مقندمياً 

، ومن املعلوم أّن املقدمات ال ييصنور ليعلم اا من يطيعه ممن يعصيهال وجه لقوله ف

 فيها العصيان، فيىهر أّن الوضوء له أمر نفيس.

عد الوضنوء هننا  ، فإّن اجإمام  (3)ُأرشك ع  ال ي أ،داً أ،ب أن ال ومثل: 

 للصالة. اً جزء

شنمل يومعن  ذلك أّن المر الصال ي  ،(1)الةومثل: عد الوضوء من فرائض الص

 وما ذكرنا  من وجوة املال للوضوء  ايح. ،  بأّنه ليس له حملاالوضوء، فكيف يق
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سنندًا، مثنل  ها ضنعيفبعضن غل  نايح؛ إذفهذ  الروايات إىل وأّما االسيناة 

افيياح الصالة الوضوء(2)، .ومثل الروايات الناهية عن اجإرشاك ع الوضوء 

بنأّن  إّن الوضوء من فنرائض الصنالة : بّد من تأويل بعضها مثل قوله وال

 فإّن فرض الصالة هو الطهارة وأمثا  ذلك. ،املراة مقدمة فرض الصالة

: من اجإشكاالت عىل جريان قاعدة اليجاوز ع الوضنوء فنيام إذا الوجه السادس

وهو أّن الوضوء حمصل  مجاعةعىل امل يار كام ذهب إليه  بناءً  ،الصالة شك فيه ع أثناء

 ال الوضوء. ،لصالة هو الطهارةللطهارة وما هو رشط ل

ّن منا هنو قابنل لن يكنون مكمناًل م ييجناوز عننه؛ إذ إوعليه فيمكن أن يقنا  

ل قابنل لن يكنون غنجتناوز عننه وما  ،املفروض أّن الطهارة من قبيل الرشط املقارن

وليس غاينة الوضنوء خصنوص  ،للطهارةمصااًا ومكماًل؛ إذ املفروض أّنه حمصل 

ولنه غاينات ميعندةة، ولنيس للرواينات  ،بل يرتتب عليه عدة ُأمنور ،ةخو  الصالة

 إطالق بايث تشمل كّل ما يكون له ،يثية املكملية واملصااية ولو مع الواسطة.

 هذا متام الكالم ع الفرع الو .

هل فال  و  بصالة الىهر أمن شك ع أثناء  الة العرص بأّنه هل أت: الفرع الثاين

 ال؟ وجتري قاعدة اليجاوز أ

 لة أقوا  ثالثة:أع املس
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إىل الىهنر منن بناب العندو  منن الال،قنة العندو  إىل  ّنه جيبإ: األولالقول 

ا ذهنب إلينه  نا،ب العنروة منوهنذا  ،  عدم جريان قاعدة اليجاوزالسابقة، ومعنا

 ومجاعة.

مَّ يأ ي بالىهر، ومرجع ذلك إىل جريان قاعدة ّنه ييم  الته عرصًا ثإ: القول الثاين

 اليجاوز من ،يثية املكملية للعرص.

وال حيياج إىل إتيان الىهر، وذلنك جلرينان  ،راً نّنه ييم  الته عصإ: القول الثالث

 قاعدة اليجاوز وترتب مجيع اآلثار.

ال وقد عرفت مما تقدم أّن القو  الثالث مما ال يمكنن االلينزام بنه؛ وذلنك لّننه 

وليس حمنل كالمننا هننا ع الرتجنيح بنني  يمكن إثبات  الة الىهر بقاعدة اليجاوز.

واملسنلكني الذي ينفي جريان القاعندة  لو ع املسلك ااملسلكني الثاين والثالث، بل 

، فنالكالم ع جرينان قاعندة اليجناوز جريان قاعدة اليجناوزاللذين يثبيان الخلين 

 .وعدم جرياّنا

ر أن تكون عقينب نعيرب ع  الة العصيان قاعدة اليجاوز هو أّنه ع جريوالوجه 

 ر رشط لصاة  الة العرص.نعىل العص يعني وجوة  الة الىهر ميقدمةً  ،الىهر

رشطنًا  ر، وكوّننانوأّما الىهر فال يشرتط ع  ايها كوّنا ميعقبة بصالة العصن

قند خنرج عنن ر نلصالة العرص يوجب أن يكون للىهر حمل، وبعد الدخو  ع العص

 فيجري قاعدة اليجاوز. ،حمله وةخل ع غل 

ويناقش ع جريان قاعدة اليجاوز ع هذا الفرع بعدة منن املناقشنات امليقدمنة ع 

إّننام وعنهنا هنو اجلنواب، واجلنواب  الفرع الو ، كاملناقشة الُوىل والثانية وغلاا.
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وهي مناقشيان مذكورتان  الكالم ع املناقشات اليي ذكروها ع هذا الفرع باخلصوص،

 ع املباين ومصباح الُ و .

ي ظنرف فف ،ر رشط ذكري ال واقعين: )أّن تقدم الىهر عىل العصاملناقشة األُوىل

ع  ايها ،ي  يكون هلا حمنل رشعني  اً تقدمها رشطليس ن كام هو املفروض ن السهو 

سنهو كنام هنو ففني ظنرف ال)وع العبنارة مسناحمة فنإّن قولنه:  ،(1) وحيكم بيجاوز (

 .ففي ظرف الشك وا،يام  السهو :بل ال بّد من القو  ،غل  ايح (املفروض

 فيه: و

نان قد ذكرنا أّن الغل الذي يكون الدخو  فيه موجبًا لليجاوز هنو منا ال : أولا 

املعيار  ناةق ع ، وهذا داً ميفات وعلينبغي الدخو  فيه مع اجإخال  بسابقه ،ا  اال

 ،بجريان قاعدة اليجناوز ع  ناياة زرارة ،كم اجإمام قد أّنه إىل املقام، مضافًا 

، واحلا  أّن جزئية القراءة غل ثابية ع ،ا  ر خ آرجل شك ع القراءة وقد ركع( اىل)

 .النسيان

،فىه )ذكر  من أّن الرتتيب رشط ذكري ن وهذا عىل خالف مسلكه  ماّن أ: وثانياا 

إّنام هنو بعند الفنراغ منن  نالة  ري أو واقعيأّن الرتتيب رشط ذك عن فالباث  (اا

فنإن قلننا  ،ثمَّ تذكر أّنه م يصل  الة الىهنر ،رنيعني أّنه لو  ىل  الة العص ،العرص

ب علينه  نالة جتنر وإّننام نفال ،اجة إىل إعاةة العص ،بأّن الرتتيب بينهام رشط ذكري

 الىهر فقط، كام ذهب إليه املشهور.

إّنام ام رشط واقعي، فال بّد من العدو  إىل  الة الىهر قلنا بأّن الرتتيب بينه وإن

 ويأ ي بصالة العرص. هي أربع مكان أربع
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تذكر بأّنه م يصل منها فالنزاع بينهم إّنام هو فيام إذا أت  بصالة العرص وبعد الفراغ 

وهنذا  ،الىهر، وأّما ع الثناء فال ريب بأّنه جيب العدو  وال بّد من مال،ىة الرتتيب

 مما ال خالف فيه.

وذلنك منن أجنل  ،وع حمل الكالم وهو الشك ع الىهر أيضًا ال بّد من العدو 

اليافظ عىل الرتتيب، والشاهد عىل لنزوم الرتتينب قنوهلم ع  نورة نسنيان الىهنر 

 وتذكر  ع أثناء العرص بلزوم العدو .

يسنيىهر منن قولنه ع كام ربام  ،ّنه عىل تقدير كونه رشطًا واقعياً أ): املناقشة الثانية

 .ر خ آاىل ) (1)إّنام هي أربع مكان أربع :زرارة ة ايا

الوجنوب الغنلي  :أّن  الة الىهر هلا جهينان منن الوجنوب :وخال ة كالمه

ر رشط نتقنّدمها عنىل العصنوالوجوب النفيس، أّما جهة وجوهبا الغلي فبلااظ أّن 

ّّنا من الواجبات اجإهلية اليي ال ي فبلااظ أنر، وأّما وجوهبا النفسنلصاة  الة العص

 بّد من اجإتيان هبا.

 ،وقاعدة اليجاوز عىل فرض جرياّنا إّنام جتري بلااظ أّن  الة الىهنر هلنا حمنل

  .بوجوب غلي م يكن هلا حمل ةً وهذا من جهة وجوهبا الغلي؛ إذ لو م تكن واجب

 بالوجوب الرشطي. ح اليعبل الوجوب الغلي فيه مساحمة، والولعّل اليعبل ب

البند منن إتياّننا ي فال جتري قاعندة اليجناوز، ونوجوب النفسالوأّما من جهة 

 العدو  إىل الىهر باكم الروايات.، واالشيغا باكم االسيصااب وقاعدة 

قاعندة  فإنّ  ،نه ال معن  للعدو  ع الثناء بعد جريان قاعدة اليجاوزأ :ويرة عليه

حتفىنًا ع والعدو  إّننام رّش  ،لصالة بعد  الة الىهرتصاح العمل وأّن هذ  ا اليجاوز
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فنال  ،ّن الرتتينب حمفنوظإقاعندة اليجناوز تقنو   واملفنروض أنّ عىل الرتتيب بينهام، 

االشنيغا  قاعندة   نضنييان بصالة الىهر بعد ذلك بمقللعدو ، ويمكن اجإت مقييض

ي نيقيضنفال وجه للقو  بالعدو  ع هنذا املقنام، إذ االسيصنااب ، واالسيصااب

ر نبل تقييض وقوع العصن ،اجإتيان بصالة الىهر وقاعدة اليجاوز ال تقييض عدم إتياّنا

 وال منافاة بينهام. ،تبًا عىل الىهررتم

أّن الندليل عنىل أّن الرتتينب بيننهام رشط  (،فىنه اا)ذكر السيد اخلوئي ثم إّنه 

 ل بّد منن الينذك، والإّنام هي أربع مكان أربع  اياة زرارة وقوله هو واقعي 

ر قبنل  نالة الىهنر نأي أّنه يقو  فيام إذا أت  بصالة العص ،اليزم به (،فىه اا)بأّنه 

ر، واملشهور ذهبنوا إىل  ناة ننسيانًا جيب عليه العدو  إىل الىهر ويأ ي بصالة العص

إاّل  االخنال وذلنك منن جهنة عندم  ؛ًا وإّنام ينأ ي بصنالة الىهنر فقنط الته عرص

حيكم بصاة العرص. وأّما لزوم اجإتيان بالىهر فهو  (ال تعاة)وباكم قانون  ،بالرتتيب

 عىل القاعدة.

ر إىل نذهبا إىل العدو  بعند  نالة العصنفقد والسيد اخلوئي  وأّما السيد اليزةي

 نعهنا اخلوئي ومسيند هذا القو  رواييان، عرب السيد  ،الىهر واجإتيان بصالة العرص

بالصاياة، وجيب العمل عليهام وإن م  الفقهع كل منهام نعت اا بالصاياة، وا،دإ

 يعمل هبام املشهور.

إاّل أّنه ال بّد من تقويم  ،ونان أيضًا نقو  بأّن إعراض املشهور ليس له موضوعية

 ،وهننذلك وأّنه ما هو املنشأ لذلك، فإّنه كثلًا ما يكون إعراض املشنهور مرشندًا إىل 

  .ولذا م يعمل املشهور به

  :الرواييان الليان اسيد  هبامف عىل كل ،ا و
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إاّل أّن  ،ع الكناع واليهننذيب مروينةالصناياة املشنار إليهنا، وهني  :مهااحـدإ

عيل بن إبراهيم عن أبيه وحممند بنن إسنامعيل عنن وهي: عن الكاع، اليهذيب يروهيا 

إذا قنا :  عن زرارة عن أيب جعفر  فضل بن شاذان عن محاة بن عيس  عن ،ريز

ن هلنا ذّ أف هنبأوال أفابد ،نسيت  الًة أو  لييها بغل وضوء وكان عليك قضاء  الة

وأقم ثمَّ  لها ثمَّ  ل ما بعدها بإقامة وإقامة لكل  الة، وقا : قا  أبنو جعفنر: إن 

كنت قد  ليت الىهر وقد فاتك الغداة فذكرهتا فصل الغداة أي سناعة ذكرهتنا ولنو 

يك  لييها، وقا : إن نيست الىهر ،ي   نليت ذكرت  الة فات مي ر ونبعد العص

ر فنإّنام نر فذكرهتا وأنت ع الصالة أو بعد فراغك فانوها الُوىل ثمَّ  ل العصننالعص

 .رهاخ آاىل هي أربع مكان أربع

 وع )قا ( الثاين ا،يامالن:

الثاين ع قوله: )وقنا : قنا ( وعلينه يكنون  (قا ) : أن يكون معطوفًا عىلاألول

 .فر أيضًا رواية عن أيب جعالثاين 

الو  ع قوله: )وقا : قا ( فعليه يكون منن  (قا )أن يكون معطوفًا عىل : الثاين

 كالم زرارة الذي ألقا  عىل ،ريز.

والظهر هو الثاين، وعىل فرض أن ال يكون أظهر يكون جممناًل، والشناهد عنىل 

يقو  ع اجلملة السابقة )وقنا : هبذ  اجلهة م يكن  ياً لك هو أّنه لو م يكن ،ريز معينذ

 قا ( بل كان يقو : )وقا  أبو جعفر(.

ل كيب القدماء كانت ميماضة ع نقل أقوا  الئمنة ب ،إن قلت: إّن كياب ،ريز

 وهذا معني من أّن هذا الكالم أيضًا من أيب جعفر.  
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ه يقع فكام أنّ  ،كيب القدماء نىل كيب امليأخرين منهم كالكاع واليهذيب قلنا: إنّ 

 ؟هل هي من الرواية أو أّّنا من الكلينني أو الشنيخ بعض العباراتالنزاع كثلًا ع أّن 

فنرس أّن الوسائل ينقل رواية والواع ينقل قسناًم منهنا بعننوان أّن الييمنة ليسنت منن 

 بل من كالم الصدوق أو الشيخ وأمثا  ذلك. ،الرواية

و  الخينار إىل ُأ نو  و ن شيخ ،سني بن عبند الصنمد ع كينابالوقد ذكر 

أّنه كثلًا ما كان يقع االشيبا ، ولذا قاموا بفصل كالم الشيخ عن كالم اجإمنام  الخبار

  .بواسطة خط، وكياب ،ريز من هذا القبيل

ألطنف منن ) ع الصنالة، وأ،نداا نيذلك قو  النجايش من أّن له كيناب ويؤيد

 وجه. (ألطف)يكن لقوله  ع نقل الرواية م ميماضاً ، ولو كان كيابه (اآلخر

منرةة بنني هنو بنل نقنو   ،ّنا واثقون بأّن الذيل من كنالم زرارةإونان ال نقو  

 المرين، ولعل منشأ إعراض مجاعة من ال ااب هو ذلك.

سني بنن سنعيد عنن ابنن عن احلمذكور ع اليهذيب واالسيبصار هو ما : تهامثاني

ي أن يصنيل الُوىل ،ين  نجل نسنسنان عن ابن مسكان عن احللبي قا : سأليه عن ر

 .يسيأنف العرصفليجعل  الته اليي  ىل الُوىل ثمَّ  ىل العرص قا : 

ولعل الوجه فيه أّنه محل ابن  ،وذكرنا أّنه قد عرب عن هذ  الرواية أيضًا بالصاياة

سنني بنن احلفإّن  ،ّن املراة به هو حممد بن سنانأعىل عبد اا بن سنان، والىاهر  سنان

د من الطبقة السابعة، وحممد بن سنان من الطبقة الساةسة ويمكنن روايينه عننه، سعي

سني بنن سنعيد احلوأّما عبد اا بن سنان فهو من الطبقة اخلامسة وال يمكن أن يروي 

 بال واسطة عنه.
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ن مورةًا عن حممد بن سنان، عىل ما ع يأّنه يروي ع مائة وتسعة وعرشإىل  مضافاً 

  .ة أّنه يروي عن عبد اا بن سنانينقل ع مورمعجم الرجا ، وم 

 فان والغرض من ذكر ذلك بيان أّن إعراض ال ااب فيه جهنة إرشناة إىل 

 ؟ال وكثر ،ي  نرس هل فيها ما يوهنها أالرواية مرًة ثانية، وبدقة أ

وقد عرفنا بربكة إعراض ال ااب أّنه ال يمكن االسيدال  بالصاياة ال،يام  

  كالم زرارة. وال بالرواية الثانية من أجل ابن سنان.هو  أن يكون الكالم

كان كالمنا ع جرينان قاعندة اليجناوز وعدمنه، ولعنل السنيد فقد  ،وكيفام كان

 ، ع نىر  م ييعرض هلام ع مباث خلل الصالةنياخلوئي بام أّن املناقشيني كانيا ضعيفي

 وا،د مرتتبًا عىل اآلخر.بل متسك بام سلكه من أّنه يعيرب ع الغل أن يكون كل 

والنييجة: أّن القوس جريان قاعدة اليجاوز ب الف الفنرع السناب ، وال جينري 

وذلك من أجل أّن الىهنر بوجنوة   ،اجإشكا  اخلامس عىل الفرع الو  ع هذا الفرع

 امليقدم رشط ع  اة العرص، وهذا ب الف الوضوء.

 االستصحاب لىلتجاوز عقاعدة الفراغ وا تقدميف  :ةاجلهة الثانية عشر

ع أكثنر املنوارة القاعندتني ال شّك ع تقدم القاعدتني عنىل االسيصنااب؛ لّن 

ي عدم إتياننه واحلنا  أّن اجإمنام نأي أّن االسيصااب يقيض ،خالفيان لالسيصااب

 .كم بامليض واجإنفاذ، 

ل غن ن ولو عنىل القنو  بنأّّنام أ نالنن ومن هنا يعرف أّن االليزام بالي صي  

من هي العموم الفراغ واليجاوز  أةلةاالسيصااب و أةلة من جهة أن النسبة بني هيوج

يدور المر بني ختصي  االسيصااب بقاعندة وامع، يييعارضان ع مورة اجإجفوجه، 
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الفراغ واليجاوز، وال يلزم من ذلك حمذور؛ إذ يبق  لالسيصااب موارة كثلة، وبني 

 يصاص الفراغ واليجاوز باملوارة الناةرة.ويلزم منه اخ ،ختصي  القاعدتني

ّن المر أعىم مما ذكر، فإّنه يلزم ختصي  مورة العام، فإّن املنوارة إ :ونان نقو 

وهنذا املبانث ممنا ال  ،املذكورة ع  اياة زرارة كلها مورة جلريان ال ل العدمي

 رضورة إىل الباث عنه.هناك ةاعي لطر،ه وليس 

عنىل  ىهم ذهب إىل أّن اليقندمفبع ،الشيخ ذكروا تفا يلبعد من  العالمإاّل أّن 

أي أّن قاعدة الفراغ واليجاوز ،اكمة عىل االسيصااب بيقريبات منها  ،ناو احلكومة

 عىل االسيصااب.ولذا تكون هلام ،كومة  ،ماراتمن ال امأّّن 

حمذور ويلزم منه  ،وأّما إذا قلنا بأّّنام من الُ و  فال بّد من االليزام بالي صي 

 محلهام عىل املورة الناةر، وهو مورة تعاقب احلاليني، ومورة الشّك ع املانع.

ع االسيصااب، والكالم ع ذلك طويل، إاّل أّن  ةً كون ةاخليوأّما سائر املوارة ف

 الباث غل مني .

ال تننقض اليقنني  :وأّما باسب ما سلكنا  ع االسيصااب منن أّن قولنه 

رفنع  وأّمنا ،،يام  اجإةراكي عىل خالفهاالال ترفع اليد عن اليقني ب، معنا  أّنه بالشك

 الوروة.فييقدمان عىل االسيصااب بناو اليد عن اليقني باجة 

المنارات ب بناء العقالء، فوأّما إذا قلنا باجية االسيصااب والقاعدتني من با

ة ولنيس عنندهم ،كومن ،خيلفنة منن ،ينث املرتبنة العقنالء اليي تكون ،جة عنند

مارة عنىل أّّنم يرون اليد أفمثاًل  ،ماراتأي أّن العقالء يقولون بطولية ال ،وختصي 

 والشهاةة مقدمة عىل اجإقرار. ،امللكية، واجإقرار مقدم عىل اليد

 .هذا متام الكالم ع قاعدة الفراغ واليجاوز
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 واحلمد ا رب العاملني

 



 

 أصالة الصحة القاعدة الثالثة

 ة:أباايف ميعدة اوفيه

 حمل البحثما هو  ديدحتمعاني أصالة الصحة و: يف البحث األول

ثم بينان  ،هو منها حمل النزاع هناك معاين ميعدةة ل الة الصاة، وينبغي بيان ما

 املعاين االخرس.

هي أّن العمل الصاةر من الغل إذا كنان  ع حمل الكالمفنقو : إّن أ الة الصاة 

بمعن  ترتينب آثنار  يحال بد من محل عمله عىل الصافهل  ،له أثر رشعي بالنسبة إلينا

كام إذا شككنا أّن من أت   ،غل عباةي مسواٌء كان العمل عباةيًا أ ؟عليه أو ال يحالصا

بالواجب الكفائي كالصالة عىل امليت هل أت  هبا  اياة ،ي  تكون ساقطة عننا أو 

 .ت ع ترتيب اآلثاركانت غل  اياة ،ي  جتب علينا، وهكذا ع العقوة واجإيقاعا

 :هاء معان ُأخر ال بّد من معرفيهاول الة الصاة ع كالم الفق

أ الة السالمة ع العيان، ويباث عنن هنذ  القاعندة ع مبانث  :األول املعنى

 وغل .كام هو مذكور ع املكاسب  ،خيار العيب

منن  عىل  ناة كنلقائمة مارة العقالئية ن  ذلك أّن ال ل العقالئي أو الومع

 الثمن واملثمن.

 ع هنوكنام ن لسالمة العني  اً وإّنام يعنونون ذلك هناك من أجل أّنه إذا م يكن حمرز

  القاعندة نمقيضنف ن بينع  نايح أو فاسندال حيققون غالبنًا ع أّن امل مفإّّن  ،غالبال

 إاّل  ،ّنه حيكم بصاة املعاملنةأسائر املعامالت، واحلا  هكذا ع و ،البيع احلكم ببطالن

 يرتتب عليه ما ذكرو  من اآلثار ع مباث خيار العيب.فأّنه إذا ظهر معيبًا 
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من جهة أّن و ف الصاة لنيس بأقنل منن سنائر هو  والرس ع احلكم بالبطالن

بينع وأشنباهها، بينع أو كنام  املربوطة بكمية املها، مثل الو اف املبل أاّ  الو اف

ب لنبطالن املعاملنة، وو نف واحلا  أّن اجلهل ب صو يات أ،د العوضنني موجن

الغرر بمعن  اجلهالة أو اخلطنر، فال بّد من احلكم بالبطالن من جهة  ،الصاة أهم منها

ّما من باب أّن اخلطر إعلم بالعوضني ومانعية اجلهالة، ومن باب اعيبار الأن يكون ّما إف

 يكون املعاملة حمكومًة بالبطالن.ف ،مانع

 ،ه ييمسك لو ف الصاة بأ الة الصناةوقد ذهب بعضهم ةفعًا لإلشكا  بأنّ 

رفع اجلهالة ويرفع توهبا  ،مارة عقالئيةألسالمة، وهي إّما أ ل عقالئي أو أي أ الة ا

 اخلطر.

وبعض من متسك هبذا ال ل متسك باالسيصنااب، أي أّننا نسيصناب عندم 

 طرو يشء عليه.

هم متسنك ة، وأّن الغالب ع الثمن واملثمن الصاة، وبعضبلغمتسك بال وبعضهم

 بأّن ال ل ع الشياء الصاة.

أ ناًل أو  تالصاة هبنذا املعنن  ليسنوما ذهبوا إليه غل  ايح، أي أّن أ الة 

مارة عقالئية، وال يمكن اليمسك باالسيصااب والقو  بأّن مدرك هذا ال ل هنو أ

االسيصااب؛ إذ االسيصااب ال يعني الصاة كام إذا م تكن ،اليه السابقة معلومة، 

 ؟أو كان مورةًا ليعاقب احلاليني معيباً  وه من أو  ما خل  هل خل   اياًا أنّ وأ

 وعىل فرض تعيني الصاة م يكن االسيصااب رافعًا لل طر.
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فهذا أيضًا غل  ايح؛ إذ الغلبة ممنوعة، لّن  ،وّنا مدركًا لأل لوك وأّما الغلبة

م يقنل أ،ند ساة، وباسب المكنة والزمنة من ،يث الصاة والفختيلف الجناس 

 .ن موجوةةتكم ما اليفصيل بني ما تكون الغلبة موجوةة وبني ب

َن احْلَ   َشْيًئا﴿أّن الغلبة موجبة للمىنة إىل مضافًا   .(1) ﴾إينَّ الىَّنَّ اَل ُيْغنيي مي

وال  ،وأّما ما ذكر من أّن ال ل ع الشياء هو الصاة، فهذا أيضًا غنل  نايح

فنال يمكنن القنو  بنذلك  ،ملركبة من عدة آالت كاملكائن والسناعةات اعيبسيام ع امل

 جإ،راز أّن الثمن أو املثمن  ايح.

رط االرتكازي، والرشط نلصاة هو الشاواحل  ما أشار إليه الشيخ من أّن منشأ 

 أو ارتكازيًا موجب لرفع الغرر بمعن  اجلهالة أو اخلطر.رصحيًا رشطًا سواٌء كان 

روط نوالشنن ،ريح واالرتكننازينط منقسننم إىل الصننرنّن الشننأتوضننيح ذلننك: 

ون رط أن يكننإذا قا  بعيك هنذا الكيناب بشنفاالرتكازية ع قوة الرشوط الرصحية، 

كام ذهب  ،ال بمعن  الربط ،عىل ما سلكنا  ع املكاسب  اياًا، فمرجعه إىل االليزام

عننه بالفارسنية  ويعنرب ،أين اليزم بأن يكون هذا  نايااً  :أي ،املاق  اجإيرواينإليه 

وال إشنكا  ع  ،وقوله هذا بمنزلة اجإخبار ،  معل  عىل االليزامؤ)قو  ميدهم( ورشا

جواز االعيامة عىل قو  البائع إذا أخرب بالصاة أو بالفساة، فرشاء املشرتي يكون منن 

وهذا رافع للجهالة واخلطر، وذكرنا أّن الرشط  ،باب االعيامة عىل قو  البائع بالصاة

خبار هنو أّننه إذا قنا  والشاهد عىل أّنه ع قوة اجإ ازي ع قوة الرشط الرصيح.االرتك

م بأّنه كان لرط أن يكون  اياًا، ثمَّ ظهر أّنه كان معيبًا وكان البائع يعنبعيك هذا بش

 معيبًا يصدق عليه أّنه غشه.

                                      
 .36سورة يونس، اآلية ( 1)
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إاّل أّننه منن بناب أّن مرجنع  ،وذهب بعض الكابر إىل منا هنو شنبيه بنام ذكرننا

ّن الينزام فنإرط الصناة نومعن  ذلك أّنه ،ينام يبيعنه بشن ،رتاط إىل جعل اخلياراالش

 ي يكون مرشوطًا بصاة املبيع.رتشامل

موجنب  ينهعنىل فنرض متامي هذا كر  ال يمكن املساعدة عليه؛ لنّ وهذا الذي ذ

وهذا ال يوجب رفنع  ،إىل اجلهالة هو ما يرجعدة اجإشكا  مواحلا  أّن ع ،لرفع اخلطر

 ، والباث عن ذلك موكو  إىل مباث املكاسب.لةاجلها

أ نالة الصناة بمعنن  أ نالة السنالمة منن الُ نو  ليسنت وعىل كّل ،ا ، 

 العقالئية، وهذا ال ل ال أ ل له.

 أ الة الصاة ع العقوة واجإيقاعات ع الشبهات احلكمية. :الثاين املعنى

يعارفنة املنذكورة ع أنواع منن العقنوة غنل العقنوة امل تليطور قد وجدلنييجة 

إّن  :فيمكن أن يقنا  ،الكيب الفقهية، فإذا شككنا ع  اة عقد من العقوة املسيادثة

 مقيىض ال ل ع العقوة هو الصاة.

كنام إذا  ،ال وط وأّنه هل يعيرب ع العقند ذلنك أأو إذا شككنا ع رشط من الرشو

 بأ الة الصاة. ا نيمسكفيقا  إنّ  ؟ال وشككنا ع أّنه هل يعيرب إيقاعه بالعربية أ

أي  ،وهذا ع قبا  أ نالة الفسناة، وأ نالة الفسناة مرجعهنا إىل االسيصنااب

 نسيصاب العلقة اليي كانت قبل هذا العقد وأن العقد م يؤثر.

هل يوجد أ ل يد  عىل ن أي أ الة الفساة ن والكالم ع أّن ع قبا  هذا ال ل 

 ؟ال والصاة أ
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، وهنو أ نالة الصناة ع العقنوة   عىل الصناةدييمكن أن يقا  بوجوة أ ل 

كنون تي أن نيقيضن (1)﴾أْوُفوا بِالُعُقودِ ﴿واجإيقاعات ع الشبهات احلكمية، فإّن عموم 

فنرق بنني أن  الوفاء؛ لّنه عام وع مقام إلقاء الكنربس الكلينة بنال ةمجيع العقوة واجب

 ال ل العميل. يكون العقد مسيادثًا أو غل مسياديف، وهذا أ ل لفىي ع قبا 

ي  اة العقد عند الشنك نقيضت (2) ﴾أَحلَّ اهللُ الَبْيعَ و﴿وأ الة اجإطالق ع مثل 

، (3)الصنلح جنائز بنني املسنلمنيال، وكنذا  وط وأّنه هل يعينرب فينه العربينة أع رش

 .اجإطالق اللفىي واجإطالق املقامي :الق، إاّل أّن اجإطالق عىل قسمنيفييمسك باجإط

 كون ألفاظ املعامالت موضوعة لألعم.تللفىي ميوقف عىل أن واجإطالق ا

 .لصايحلكون ألفاظ املعامالت موضوعة تواجإطالق املقامي ميوقف عىل أن 

لنا نشك  ؛فال يمكن اليمسك باجإطالق اللفىي ،لصايحلفإذا كانت موضوعة 

بياقن   بأّنه بيع عند الشارع أو ليس ببيع عند ، ويعينرب ع اجإطنالق اللفىني القطنع

 .عىل حتق  املاهية اعيبار يشء زائدإاّل أّنه يشك ع  ،املاهية

أَحـلَّ اهللُ ﴿و :لصنايح وقنا  الشنارعلفإذا كانت ألفاظ املعنامالت موضنوعة 

إاّل أّننه  ،وكان مراة  البيع والصلح الصايح الصلح جائز بني املسلمنيأو  (4)﴾الَبْيعَ 

إطالق كالمنه فن أم ال، ا عند العنرفمل  مغايٌر أو الصلح الصايح عند البيع م يبني أنّ 

                                      
 .1اآلية:  ،سورة املائدة( 1)

 .275اآلية:  ،سورة البقرة( 2)

 .413: 7الكاع ( 3)

 .275سورة البقرة اآلية: ( 4)
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 ،والفاسد عنند العنرف فاسند عنند  ،ي أّن الصايح عند العرف  ايح عند نيقيض

 وإاّل لزم أن يكون كالمه لغوًا.

العمنوم أو  واملقصوة أّن أ الة الصاة ع العقوة واجإيقاعات إّما بمعن  أ نالة

اليي معناها  ع قبا  أ الة الفساة ،قاميأو أ الة اجإطالق امل أ الة اجإطالق اللفىي

 االسيصااب.

مما يعيمد عليه، إاّل أّنه أيضًا خارج عن الثاين  ن املع اهبذأ الة الصاة ع العقوة ف

 حمل كالمنا ولسنا بصدة بيانه.

 ندر عمنل منن بمعنن  أّننه إذا  ،اة ع عمنل الغنلأ الة الص :الثالث املعنى

فال بد من محله عنىل أّننه  ندر  ؟ه منكرًا أو ،سناً  در منأّنه وال ندري هل  ،ش  

 ،وال جيوز لننا أن نعيقند  ندور  مننه قبياناً  ،كذلكبأّنه  در منه  منه ،سنًا ونعيقد

كام إذا رأينا من يفطر ع شهر رمضان وحييمل أن يكنون  ،فضاًل من ترتيب آثار القبيح

وأّننه م  ،عمله عىل الصايحفال بد من محل  ،مريضًا أو ناسيًا وحييمل أن يكون عا ياً 

 .يرتكب ذلك عصياناً 

م أّّنا مورة االخيالف، فقد يىهر من كياب العناوين أّنه عالويىهر من كلامت ال

روريات، وع قباله النراقي الذي معارص له قند نأ الة الصاة هبذا املعن  من الض عد

سنيد  هبنا ل نالة أّن الخبار اليني ا :وائد، ومل   كالم النراقيعأنكر ذلك ع ال

وبلااظ بعض املعارضات ال بّد من اليفصيل بني العمل الصاةر  ،الصاة هلا معارض

من املؤمن العد  الثقة فيجب محله عىل الصاة وبنني العمنل ن وجهني  وذهو الذي ن 

 الصاةر من غل .



 
 

 189 ................................................ القواعد الفقهية
 

مسيوليًا  اجلور خر ال بّد من اليفصيل بني أن يكونعارضات الاملوبلااظ بعض 

  .لزمان فال حيمل عىل الصاة وبني ما م يكن كذلكعىل ا

فالكالم ع وجوب احلمل عىل الصاة بمعنن  عقند القلنب عنىل  ندور  مننه 

 ،سنًا، كام ذهب إليه املشهور.

بل ال  ،حمل كالمنا بُأمور ال يلي  بأن يسيد  هباهي واسيد  ل الة الصاة اليي 

 .لثلثاهبا ل الة الصاة باملعن  الالسيدال   نفع

: ويمكن االسيدال  باآليات املباركات والرواينات، ومنن اآلينات قولنه تعناىل

 .(1) ﴾َوُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسناا ﴿

من ذلك أمر  تعاىل باسن املعارشة منع النناس والنيكلم معهنم   والذي نسيفيد

 )بنناءً  :(2)الشنيخ قنا لطرف املقابل، إاّل أّنه لال أن يكون خشنًا وموهنًا  ،بكالم ،سن

 (.ال تقولوا إاّل خلًا ،ي  تعلموا ما هو :من قوله عىل تفسل  بام ع الكاع 

عدة من أ اابنا عن الربقني عنن ابنن فضنا  عنن وهذ  الرواية سندها هكذا: 

َوُقوُلـوا ﴿ :ع قولنه تعناىل ثعلبة بن ميمون عن معاوية بن عامر عنن أيب عبند اا 

 .(3)ما هو س ،سنًا وال تقولوا إاّل خلًا ،ي  تعلمواقولوا للنا﴾ قا : لِلنَّاِس ُحْسناا 

 نا  عىل إراةة الىّن واالعيقاة من القو (.ب)ولعل م :الشيخ قا ثمَّ 

                                      
 .83سورة البقرة اآلية: ( 1)

 .345: 3فرائد ال و  ( 2)

 .164: 2الكاع ( 3)
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 ،إاّل أّن ع قبا  ذلك روايات ُأخنر ،لكن هذا اليفسل وإن ورة ع رواية  اياة

أّنه إىل مضافًا  ،لكالما هو مواف  لىاهر اإاّل أّّنا قد ورة فيها م ،فإّّنا وإن كانت ضعيفة

 ليس املراة من القو  الىن واالعيقاة.

 ، قنا (1)﴾اْجَتنُِبوا َكثرِياا ِمـَن الظَّـنج إِ َّ َبْعـَا الظَّـنج إِْثـم  ﴿واسيد  بقوله تعاىل: 

 (.وإاّل م يكن يشء من الىن إثامً  ،)فإن ظّن السوء إثم :(2)الشيخ

ىهنر منن يتفسل هذ  اآلينة املباركنة، كنام  رة رواية عت بأّنه م لوال بّد من اليذك

 تفسل الربهان ونور الثقلني.

 قنا بعضها تد  عىل هذا املدع  وبعضها ال تدّ ، و ،وكلامت الكابر فيها خيلفة

منا جينب العمنل علينه وال جينوز يه لّن ع مجل ﴾َكثرِياا ﴿: )إّنام قا  (3)الشيخ ع اليبيان

فالىن الذي يكون إثاًم إّنام هو ما يفعله  ا،به  ﴾لظَّنج إِْثم  إِ َّ َبْعَا ا﴿وقوله:  ،خالفيه

أّمنا منا ال ففعلنه، فهذا ظّن حمرم ال جيوز  ،وله طري  إىل العلم بدالً منه مما يعمل عليه

 سبيل له إىل ةفعه بالعلم بدالً منه فليس بإثم(.

بنالىّن ع  بالعمل بالىّن ع ،ا  االنسداة وعدم جواز العمنل ه قد فرّس فنرس أنّ 

 ،ا  االنفياح.

                                      
 .12ية: سورة احلجرات اآل( 1)

 .346: 3فرائد ال و  ( 2)

 .349: 9اليبيان  (3)
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أن حيسنن الىنن بنه وال  يلزم املؤمنبقوله: )  ما يدّ  عىل املدعالشيخ كر نعم، ذ

ومي  فعل ذلك كنان  ،القبيح ، وإن كان ظاهر جيد له تأويله مجيالً  ءالىن ع يش ءييس

 .(1) (ظنه قبيااً 

  .ن العامةعميعدةة  أقواالً  ع املجمع أيضاً نقل و

ييقن من أّن ظن السوء هو القدر املالعىم هل المر كام ذكر الشيخ واملقصوة أّنه 

  ؟مما جيب االجيناب عنه أو ال

أي ليس الىنن السنوء هنو القندر املينيقن؛  ،يمكن القو  بأّنه ليس المر كذلك

ة اجإجيابية أو السلبية ن النسبعمة مباث املىنة أّن الىّن عبارة وذلك لنا ذكرنا ع مقد

بالرتةيد، وقد  مالراجح أباالعيقاة  مباالعيقاة اجلزمي أ واٌء كانت مقرونةع النفس، س

 ريفة هبذ  املعاين.ناسيعمل الىن ع اآليات الش

، فنإذا كنان اً دهييبنو اً رضورين اً نعم، ال بّد وأن ال يكون منشأ ،صو  النسبة أمنر

غل رضوري بأن كنان  وأّما إذا كان املنشأ أمراً  ،فهنا ال يطل  الىن اً رضوري اً املنشأ أمر

 يطل  ويسيعمل الىن.فبرهانيًا أو ناشئًا من احلب أو البغض وأمثا  ذلك 

 :عدةة،صوله ينقسم إىل أقسام مي ئهناك أيضًا أّن الىّن بلااظ مباةوذكرنا 

 .غلهايء والشهوة ونشليشء أو البغض لفقد يكون منشأ ،صوله احلب 

ا، الذي أمرنا به ع مؤمنني أو ،به كابه لل ،ف العالية  العواطؤوقد يكون منش

وكذلك ،سن  ،من ،سن الىّن باا وأّن اا عند ظن عبد  املؤمنالبد وأّنه  ،الروايات

 الىن باملؤمنني.

                                      
 .350: 9اليبيان  (1)
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ومال،ىنة مجينع    اال،نيامالت وبلاناظ اليندقي  ع الُمنورؤوقد يكون منشن

 .ة اجإةراكيةيعيني به العقالء، وعربنا عن ذلك باملىن ااال،يامالت، وهذا مم

ب والنبغض والشنهوة   احلنؤمنشن يكونفام  ،وختيلف النيائ  باخيالف املناش 

وإن كنان مبينينًا عنىل  ،مناطة كذلك اآلثار املرتتبنة علينهام أّن مباةيه وأمثا  ذلك فك

املبناةئ واآلثنار تكون العواطف العالية مثل الشفقة والرمحة واحلب ا وأمثا  ذلك، 

 .ةكلها ،سن

 فهذا له أثر علمي وال بّد من االعيناء به. ،املنشأ مال،ىة اال،يامالت وإن كان

يكشناف منهنا فإذا عرفت ذلك نقو : إّن اآلية مسبوقة بجهات لعله يمكن االس

يَن مَمنُـوا َل ﴿ ، قا  تعاىل:ويرفع هبا اجإمجا  عن اآلية مقصوة اآلية املباركة ِِ ا الَّـ َ َيا أُّيه

 َعَسى أْ  َيُكنَّ َخـرْياا  َيْسَخْر َقوم  ِمْن َقْوم  
َعَسى أْ  َيُكوُنوا َخرْياا ِمنُْهْم َوَل نَِساء  ِمْن نَِساء 

ََ اِلْسُم الُفُسوُق َبْعَد اإِلياَمِ  َوَمْن ََلْ  ِمنُْهنَّ َوَل َتْلِمُزوا أْنُفَسُكْم َوَل َتنَاَبُزوا بِاللَقاِب بِْئ

يَن مَمنُوا اْجَتنُِبوا َكثرِياا ِمَن الظَّنج إِ َّ َبْعـَا الظَّـ *َيُتْب َفُأوَلئَِك ُهُم الظَّاملُِوَ  
ِِ ا الَّ َ نج َيا أُّيه

ُسوا سَّ اسنيهزاء النناس واللمنز واليننابز  مننغالب هذ  الُمنور فإّن ،  (1) ﴾إِْثم  َوَل ََتَ

والىنن  ،باللقاب من الُمور الناشئة من ،ب النفس والبغض ومن الصفات الرذيلة

 اا تعاىل لزوم االجينناب عنن كثنل منن ظننون بنّي قد إثم، و ن هذ  الُمورالناش  م

لمنز واليننابز السنيهزاء واالموجبنة الرتكناب هنذ  العنام  منن هني السوء اليني 

 أّن بعض الىن إثم، ،ي  حيياط اجإنسان عن كثنل منن الىننون اليني باللقاب، وبنّي 

 ّن هذ  الصفات هي املنشأ هلذ  الىنون.أي أ ،فيها رائاة هذ  الصفات النفسية الرذيلة

                                      
 .12و 11سورة احلجرات اآلية: ( 1)
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اآلية املباركة ال تدّ  عىل أّن العمل الصاةر من الغل إذا كنان ظناهر  فوعىل هذا 

  .بطًا باجإنسانتقبياًا ال بّد من محله عىل املامل الصايح وإن م يكن مر

 :ض هلا الشيخ فهيوأّما الروايات اليي تعرّ 

ضع أمر أخينك عنىل أ،سننه ،ين   :ملؤمنني ما ع الكاع عن أمل ا: األُوىل

وأنت جتد هلا ع اخلنل  اً يأتيك ما يقلبك عنه وال تىنّن بكلمة خرجت من أخيك سوء

 . (1)حممالً 

وسندها ع الكاع هكذا: )عّدة عن أمحد بن حممد بن خالد عن أبيه عمنن ،دثنه 

 (.نيقا : قا  أمل املؤمن  يار عن أيب عبد اا املسني بن احلعن 

 ضعيف احلديث. :أّن والد الربقي ممن قيل فيهإىل والرواية مرسلة، مضافًا 

حيي  العطار عن أبيه عن ابنن أيب حممد بن عن )أمحد بن  اهارو (2)إاّل أّنه ع المال

 عن أبيه عن جد (.الباقر اخلطاب عن حممد بن سنان، عن أيب اجلاروة عن أيب جعفر 

ليه أيضًا؛ لعدم ثبوت وثاقة أمحد، وكنذلك حممند بنن وهذا السند مما ال يعيمد ع

 سنان.

ورة فينه بلفنظ: فإّنه  ،فرقوجوة ع ّن  البالغة مع  وهذ  الرواية موجوةة أيضاً 

أ،د   بدأخيك. 

ضع أمر أخيك عنىل أ،سننه ،ين  أّما اجلملة الُوىل وهي:  :وأّما ةالليها فنقو 

كم املولوي؛ إذ الىاهر منها كام أرشنا أّننه ليست مشيملة عىل احل يأتيك ما يقلبك عنه

المنر بنني  اروإذا ة ،يجنب محلنه عنىل ال،سننف،سن المر بني احلسن وال ارإذا ة

                                      
 .199 :75، باار النوار 614 :8، وسائل الشيعة 362: 2الكاع( 1)

 .380المال للصدوق: ( 2)
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إال  ،عىل اليوسعة ع معن  ال،سن بناءً  يجب احلمل عىل الراجحفالراجح واملرجوح 

محلنه عنىل  يجنبفم يقل بذلك وأّننه إذا ةار المنر بنني احلسنن وال،سنن أّن أ،دًا 

يجنب احلمنل عنىل فال،سن، وإّنام يقولون بأّنه إذا ةار المر بني الراجح واملرجنوح 

 الراجح.

ي ذلنك، ويمكنن القنو  نبطة بجهة أخالقية وأّن الُخوة تقيضتفهذ  الرواية مر

 بطة باجلهات الخالقية.تبذلك ع اجلملة الثانية وأّّنا بو،دة السياق مر

ففي النه   ،اجلملة الثانية فقط من جهة وجوةها ع النه  نا نعيمد عىلإوإن قلنا 

 غل . مسواٌء كان أخوك أ اً وال تىنّن بكلمة خرجت من أ،د سوءمنقو : 

محل فعل غل املنؤمن عنىل  ي ال يدعيإذ املدع ؛هذا أيضًا خارج عن حمل كالمناو

 الصاة.

ومنن : )قا دًا، فإّنه وما ذكر  العالمة املجليس ع الباار ع رشح الرواية بعيد ج

له  ميوعداً  يللقبعثر كام قا  احلجاج ،هذا القبيل ما سام  علامء العربية أسلوب احلكيم

حيمنل عنىل الةهنم  : مثنل المنللننك عنىل الةهنم ، فقنا  القبعثنري: لمحبالقيد

 .(1) (، فأبرز وعيد  ع معرض الوعدوالشهب

 ،ي  احلجاج بمثل هذا احلمل. إذ من الواضح أّنه ال جيب محل كالم كل وا،د

ّّنا أ،سن ةاللًة من غلها إاّل جهًة إّنه ال يسيفاة من هذ  الرواية اليي قلنا أفىهر 

 أخالقية.

لكنها ال تد   ،مع قطع النىر عن سندها ال بأس هبا ةاللةوهذ  الرواية ع نفسها 

 .عىل مدعاهم

                                      
 .200: 72باار النوار ( 1)
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ة عنن سنهل عنن حيين  بنن : )عندّ (1)ففي الكاع، فضيلالرواية حممد بن :  الثانية

 فضيل(.البارك عن ابن جبلة عن حممد بن امل

فضيل مرةة الحممد بن و ،إاّل أّنه ثقة ،ابن جبلة واقفيوحيي  بن مبارك م يوث ، و

وبني حممد بن قاسم بن فضيل الذي هو  ،مرمي بالغلو وضعيفهو الذي  بني الصلع

 اية غل تامة باسب السند.الروفهام، وعىل كّل يوابن جبلة يروي عن كل ،ثقة

يبلغنني عننه  قا  : قلت له : جعلت فداك الرجل من إخواينأ ل الرواية: وأّما 

: فقا  ل ،وقد أخربين عنه قوم ثقات ،الذي أكرهه فأساله عن ذلك فينكر ذلك ءاليش

وقا  لك  ،فإن شهد عندك مخسون قسامة ،كيا حممد كذب سمعك وبرصك عن أخي

من الذين  فيكون ،به وهتدم به مروءته تشينه ال تذيعن عليه شيئاً  ،موكذهب هفصدق قوالً 

اب  ﴿ :قا  اا ع كيابه َِ ـْم َعـ يَن مَمنُـوا َعُ ِِ يَن ُحِبهـوَ  أْ  َتِشـيَع الَفاِحَشـُة ِل الَّـ
ِِ إِ َّ الَّـ

 .﴾ألِيم  

ر اهوهام فيام يفهامن من ظبير تكذنملراة من تكذيب السمع والبصاف) :(2)الشيخ قا 

ع جملنس  رب اخلمنرنكام إذا ترس ش صًا ظاهر الصاة يش ،بعض الفعا  من القبح

 بطة بمال الكالم.ت(. وعليه فالرواية تكون مريىن أّنه جملس الرشب

ب كنذّ راة منن والىاهر أّّنا خارجة عن حمل كالمننا، فنإّن الىناهر منهنا أّن املن

ينه وهندم ي ترتيب اآلثار منن تشننام م تر شيئًا منه وم تسمع عأأّنه ك سمعك وبرصك

 ، مع أّنك قاطع بصدور  منه.مروته

                                      
 .147: 8الكاع ( 1)

 .357: 2، الكاع 280: 12وسائل الشيعة ( 2)
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ليان ير وسننلنة، والسنمع والبصنقاضح أّن الذي يفهنم هنو القنوة العاومن الو

 جإيصا  املسموع واملرئي للعقل، ،ي  يقا  كذهبام.

القسنامة  :وأربناب اللغنةفكام ذكر رشاح ال،اةيث  مخسون قسامةوأّما قوله: 

د ام إذا وُج في وهذا من إ،دس طرق إثبات القيل ،وتطل  عىل من حيلف ،مبمعن  القس

حيلنف فإنه  ،أّن اجلامعة قيلوا هذا الش   وم يكن له شاهد يواةع ،قييل عند مجاعة

 ،يالفون مخسني قسامً فوإذا كان عدةهم أقل  ، قسامة عىل ذلك ويثبت به القيلنيمخس

 غل  ايح.ن ني البينة العاةلة أعن ام ذكر  الشيخ من أّن مخسني قسامة ف

: قنا  عن أيب عبند اا  (1)والشاهد عىل ما ذكرنا  روايات ُأخر، ففي الوسائل

  إِ َّ : ﴿ما رأته عينا  وسمعيه ُأذنا  فهو من الذين قا  اا عنز وجنّل ع مؤمن من قا

ـ يَن مَمنُوا َعُ ِِ يَن ُحِبهوَ  أْ  َتِشيَع الَفاِحَشُة ِل الَّ
ِِ اب  ألِـيم  الَّ َِ  عيننا أتنه رام ن، فن ﴾ْم َعـ

 وسمعيه ُأذنا  إذا قاله يكون من الذين حيبون أن تشيع الفا،شة.

 وجهني. ابطة بام إذا كان العمل ذتغل مر فالرواية

عيل بن إبراهيم عن أبينه عنن محناة بنن عيسن  عنن : أيضاً  (2)ما ع الكاع: الثالثة

ن  (4)وضنعفه ابنن الغضنائري (3)نجايشال هذا وثقعمرو اليامين ن وإبراهيم هإبراهيم بن 

به كام يناميف امللنح لإذا اهتم املؤمن أخا  إناميف اجإيامن من ققا :  عن أيب عبد اا 

 .املاء ع

                                      
 .348: 3فرائد ال و  ( 1)

 .361: 2الكاع ( 2)

 .26، ترمجة 20رجا  النجايش: ( 3)
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: عدة من أ اابنا عن أمحد بن حممند بنن خالند (1)ورواية ُأخرس ع نفس املصدر

عن أبيه ن وهنذ   يزيد بن سني بن ،ازم عن ،سني بن عمراحلعن بعض أ اابه عن 

منن يقنو :  الرواية مع قطع النىر عن رجاهلا مرسلة ن قا  سمعت أبا عبند اا 

 ءمثل ما عامل به الناس فهو بنريومن عامل أخا  ب ،اهتم أخا  ع ةينه فال ،رمة بينهام

 .مما ينيال

 وارتباط الرواييني باملقام مبني عىل أن يكون االهتام بمعن  سوء الىن.

املنؤمن ال ينيهم ما ورة مسيفيضًا منن أّن  :بقوله: )ومنها (2)ا ما ذكر  الشيخوهذ

ن :  قا  إىل أنن  امللح ع املاء ام يناميفاناميف اجإيامن من قلبه ك إذا اهتم أخا وأّنه  أخا 

أّنه ال بّد من أن حيمل ما يصدر عىل  إال ،جإنصاف عدم ةاللة هذ  الخبارالكن وهذا )

وهنذا  ،حيمل عىل الوجه القبيح عنند  وال، سن عند الفاعلاحلوجه الىل لفاعل عمن ا

 (.غل ما نان بصدة 

أن اليهمنة  نّ إوأّمنا إذا قلننا  ،بمعن  سوء الىننّ كون اليهمة تعىل أن  وهذا مبين

بطة باملقام، وقد ذكنر منال  نالح تفالروايات غل مر ،ما ليس فيه ع قبا  الغيبةيقو  

ر ن: )ولعل املراة هبا أن يقو  ما ليس فينه ممنا يكسن(3)ُأ و  الكاعاملازندراين ع رشح 

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

 هو شبيه بكالمه.
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، للجمع بيننهام سوتصدالشيخ  هاذكرهناك روايات تعارض الروايات السابقة و

 وهي:

رصعة االسرتسنا  لنن  فإنّ ، تث  بأخيك كل الثقةال : الصاةق  عن: األوىل

 . تسيقا 

هبذا السند: )حممد بن حيي  عن أمحد بن حممد عن  (1)وهذ  الرواية مروية ع الكاع

كينب الربعنة إاّل العيل بن إسامعيل عن عبد اا بن وا ل ن وهذا ليس لنه رواينة ع 

 هذ  وم يوث  ن عن عبد اا بن سنان(.

 .رواها مرسالً  (2)وع الباار

باملقام ،ي  يقا  بأّّنا تعارض تلك الرواينات،  ال ترتبطوالىاهر أّن هذ  الرواية 

ناس ئاالسني (:االسرتسا )و ،طر،ه عىل الرضإذا  (هرصع)رعة اسم من نلّن الص

 والطمأنينة.

ي لنه مجينع نومعن  ذلك أّن اجإنسان ال ينبسط وال يسرتسل مع أخيه بايث يفش

فيطر،ه عىل الرض بسبب ما أفشن  لنه  ،ه يمكن أن حيصل بينهام خالففإنّ  ،أرسار 

ّنه إذا أوال يناع ،سن الىّن بأخيه و من الرسار، وهذا أمٌر إرشاةي إىل جهة أخالقية،

  در منه ما يكون مرةةًا بني القبيح واحلسن حيمله عىل احلسن.

 ،تلنك الروايناتعد هذ  الرواية مما تسنقط فإّنه  ، ا،ب العوائد منب والعج

 صن  الخبنار يف ،اية تنهن  عنن متنام الوثنوق بنالخ: )فإّن هذ  الرو(3)قا  ،يث

                                      
 .672: 2الكاع ( 1)

 ، وفيه بلفظ: )ال تثقن(.173: 71اار النوار ب( 2)

 .230عوائد اليام :  (3)
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رج الخبننار امليقدمننة عننن احلجيننة ختننامليقدمننة ولإلمجننا  ع بعننض الوثننوق البنناقي 

 واالسيناة(.

ح عىل الزمان وأهله ثنمَّ إذا اسيوىل الصال :قا  ، (1)ما ع ّن  البالغة :الثانية

فسناة فقد ظلم وإذا اسنيوىل الن أو ،وبة ن  ةىهر منه خزيترجل م بالىّن رجل أساء 

 .رجل الىّن برجل فقد غررعىل الزمان وأهله فأ،سن 

ىل أمر عقالئي، وفيها إشارة إ ،يلك الرواياتلوهذ  الرواية أيضًا ليست معارضة 

ن الىنّن ، هو ترتيب آثنار ،سنرجل الىّن برجل فقد غرر،سن فأ :واملراة من قوله

 بمعن  االعيامة عليه وإظهار عقائد  عند .

إذا يقنو :  قا : سمعت أبا احلسن  ،رواية حممد بن هارون اجلالب :الثالثة

 .كان اجلور أغلب من احل  م حيل ل،د أن يىّن بأ،د خلًا ،ي  يعرف ذلك منه

عن حممند هبذا السند: )عدة عن سهل بن زياة  (2)موجوةة ع الكاع وهذ  الرواية

مينهنا ال  شمون عن حممد بن هارون اجلالب( والسند غنل تنام، إاّل أنّ بن سن احلبن 

 ومضموّنا مضمون الرواية السابقة. ،بأس به

 ،ال تدّ  أ اًل عىل املقامأن إّما  اتواملقصوة أّن الروايات اليي عدت من املعارض

أّّنا ما إعىل إفشاء رس املؤمن، و كالرواية الدالة عىل ،رمة اهتام املؤمن وكالرواية الدالة

إاّل أّن أ نل املطلنب أمنٌر عقالئني، وهني ال  ،ن م نجد هلا سندًا  نايااً لكو ،تدّ  

 تعارض تلك الروايات.

                                      
 .28: 4، رشح ّن  البالغة للشيخ حممد عبد  489ّن  البالغة )حتقي   باي  الح(:  (1)

 .298: 5الكاع  (2)
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وحلنن  ،مأخوذ من العامة، إذ للعامة روايات كثلة ع ذلك هوما تساملوا عليه لعل

إّن اا تعناىل ،نرم  :  مثل ما روا  الشهيد الثاين عنهم: )قا : قا ،بعضها شديد

 .)(1)وماله وأن يىّن به الىّن السوء من املسلم ةمه

 هذا متام الكالم ع املعن  الثالث.

من ،يث كشفه عن  أ الة الصاة ع القوا وهو  ،الشيخ: ما ذكر  الرابع املعنى

، همقصوة القائل ن بيعبل الشيخ ن وبيعبل أةّق من ،يث كشفه عنن الواقنع ومقدماتن

 هنا مرا،ل الصاة ع الكالم الصاةر عن امليكلم من هذا احليث، وبنّي أ الة فيجري 

هذ  املرا،ل اليي سنذكرها إّنام نذكرها عىل وف  تفكرنا، ولذا لعله خييلف عام ثالثة، و

 ذكر  الشيخ قلياًل.

ةة اليفهمينة إذا  در كالم من ش   وال ندري أّن املراة بناجإرا: املرحلة األوىل

 ؟ر منه اشيباهًا وغلطًا أو لغواً  دأّنه  وما  در منه، أ هل هو

فهنا كام ذكر الشيخ حيمل كالمه عىل الصايح، أي حيمل عىل أّنه أت  بنه بنداعي 

 اجإراةة اليفهيمية.

إلراةة اجلدية لمطاب  هو : ما إذا  در منه كالم وشككنا ع أّنه هل املرحلة الثانية

خبنار فناملراة منن ر وُأخنرس ع اجإنشناء، أّمنا ع اجإخباارة يكون ع اجإتال، وهذا  وأ

 اجإراةة اجلدية أّن هذا الكالم عىل وف  معيقد .

ذلك بنداعي اجلند، فهننا ذكنر  أنشأراة من اجإراةة اجلدية أّنه املفع اجإنشاء أما و

 الشيخ أّنه جيري ال ل.

                                      
 .21كشف الريبة عن أ،كام الغيبة:  (1)
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م يكلخبار فال شك ع إسناة مضمون الكنالم إىل ذلنك الشن   واملنأّما ع اجإ

بط بميثناق تّن هذا منرأبإراةة جدية؛ وذلك من أجل   راةأمأخوذ هبذا املضمون وأّنه 

عىل اسيعام  اللفاظ عىل وفن  قنوانني تلنك  ونعقالئي، وهو أّن أهل كل لغة ميعهد

 ويؤخذون بأقواهلم إذا م يقيموا قرينة عىل اخلالف. ،اللغة

 م وأمثا  ذلك.جيهد واملقوّ الباب إقرار العقالء وقو  الطبيب وامل ومن هذا

وكالمنه إّننام يكنون  ،فال جيوز االعيامة إاّل منع الوثنوق ،وأّما من نا،ية االسيناة

 ،جة ع  ورة الوثوق.

وإن ا،يمل أن معيقد  عىل خالف ما أبرز   ،ي وأّما القو  باجية كالمه مطلقًا 

 مشكل.ف

كنام إذا  ،لواقنعلطابقينه : إذا  در من امليكلم كنالم وشنككنا ع مالثالثة املرحلة

أو أّن الطبينب أو املجيهند قنا  شنيئًا وشنككنا ع  ،أخرب ،ريز بأّننه روس زرارة كنذا

لواقع، وهنا تارة يكون اخلرب عن ،دس وُأخرس عن ،نس، فنإذا كنان عنن لمطابقيه 

فقوله ،جة إذا كان معيمدًا ن كام إذا كان جميهدًا  ن ،دس وكان الطرف من أهل اخلربة

 ، وإن م يكن من أهل اخلربة فقوله ليس باجة.قوحمل وثو

فهل يكون  ،به ع املر،لة السابقة نث واملفروض أنا  ،وأّما إذا كان اخلرب عن ،س

،جينة خنرب  هو ما يباث عهذا و ؟قوله ،جة بمجرة أّنه ثقة أو كونه مسلاًم أو مؤمناً 

 الوا،د.

عنىل ،رمنة اهتنام وذهب بعض من جهة بعض الخبار امليقدمنة كناخلرب الندا  

ايينه ورتكون ي يعيمد عىل رواييه ومماإم جواز تكذيب املؤمن إىل أن كل املؤمن وعد

  .قل من ذلك،ي  عىل القد ظهر أّن تلك الخبار ال تدّ  ،جة، و
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 وذهب بعض إىل ،جية خرب الثقة وهذا هو املشهور.

ا،د هنو ،جينة إاّل أّن الذي اخرتنا  تبعًا للشيخ ع أواخر مباث ،جية خرب الو

 رب املوثوق به.اخل

فىهر أّن أ الة الصاة ال جتري بالنسبة إىل اخلرب إذا كنان عنن ،نس، هنذا متنام 

 الباث الو .رسة معاين أ الة الصاة ومتييز ما هو حمل الباث، وهو الكالم ع 

 لوأن الصحة عند احلامل أو الفاع وقاعدة الفراغلفرق بني أصالة الصحة يف االبحث الثاني: 

لألثنر  أنشنمهنذا لكالم هو ما إذا  در عمل منن شن   وكنان عملنه اوحمل 

 ن رائطنعىل فرض وقوعه مسيجمعًا جلمينع الشنن بالنسبة إلينا  اجإلزامي أو الرتخييص

 أ الة الصاة. جريانفقالوا ب ؟ال ووشككنا ع أّن هذا العمل هل وقع هكذا أ

لعمل الذي يصدر من اجإنسان قد أّن اإىل  شلوقبل الدخو  ع الباث ال بّد أن ن

وهنذا كنأبواب العقنوة  ،وهو أمنر اعيبناري ،يكون بداعي ترتب الثر القانوين عليه

إّننام هنو بلاناظ ع واملشنرتي ئد الذي يصدر من البناقعواجإيقاعات، فإّن املعاملة وال

أو إذا  أي يرونه ملكًا له مثاًل، ،ترتب الثر القانوين عليه ع املجيمع الذي يعيشون فيه

زوجة أو زوجنًا، فنإذا شنككنا ع أّن هنذ  املعاملنة هنل كاننت واجندة  يروّناتزوج 

 ال، فيقا  بجريان أ الة الصاة. ولرشائط أل

به بداعي ترتب الثر القانوين   إاّل أّنه أيضًا يؤت ،اً يوقد يكون العمل عماًل خارج

مرتتبنة عنىل الغسنل منع  ةفنإّن الطهنار ،عليه، كام إذا غسل ثوبًا نجسًا بداعي تطهل 

 اسيجامعها الرشائط.

وقد يأ ي بالعمل بداعي تفريغ الذمة، إاّل أّن تفرينغ الذمنة بالنسنبة إلينه لنه أثنر 

 .كام إذا أت  ش   بواجب كفائي ،بالنسبة إىل اآلخرين
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ع هنذ  املنوارة جتنري حمل كالمنا عىل فنرض متامييهنا هي وأ الة الصاة اليي 

 أثر بالنسبة إلينا.فيام كان له الثالثة 

 :ميفرعيني نيفإذا ظهر ذلك نذكر جهي

 ع الفرق بني أ الة الصاة وقاعدة الفراغ، فنقو  بينهام فرقان:: اجلهة األُوىل

ّن قاعدة الفراغ جتري ع عمل النفس، وأ الة الصناة جتنري ع عمنل أ: األول

 الغل.

ا أ نالة الصناة فنال  ، وأّمنن: أّن قاعدة الفراغ جتري ع العمل الذي مضالثاين

كان كام إذا  ،به بعدم يأت ،ي  إذا  يبل جتر ،ّنا كون العمل مما قد مىضع جريايعيرب 

 لصالة عىل امليت أو كان ع أثناء  الة امليت.ليأ نفسه هي

أي الصاة الواقعينة،  ،منا هو إثبات الصاة عند احلاملّن حمل كالأ: اجلهة الثانية

أي أّنه أت  بالعمل عىل وف  القانون الذي هو ملينزم  ،فاعلوأّما إثبات الصاة عند ال

 .فهو خارج عن حمل الكالم ،به، أو عىل وف  املذهب الذي هو مليزم به

أي كننا  ،فلو كان املراة من ال ل أ الة الصاة عند الفاعل لكان أمنر  سنهالً 

ميعهد بالقانون  وال ناياج إىل الةلة اليي سنذكرها ع الباث الثالث؛ إذ كل ،نليزم به

 وفن  مذهبنه الء عىل أنه أت  بنه عنىلعقبناء الفإّن عرفيًا،  مرشعيًا أسواٌء كان القانون 

ين  العقالئينة، د باليكلم بلغة خا ة، فإّن اليكلم باللغة من املواثهمثل اليع، ومعيقد 

ليي ع بأن يربز مقا د  بالعربية أو بالفارسية عىل وف  القوانني ا دهومعن  ذلك أّنه تع

فكنذلك بالنسنبة إىل  ،هذ  اللغة، فكنام أّن ا،نيام  السنهو والغلنط واجلهنل مندفوع

 ،فكل عمل يصدر منه ال بّد وأن حيمل عىل أّنه عنىل وفن  مذهبنه ومعيقند  ،القوانني

 وا،يام  أّنه جاهل أو أّنه خالف القانون أو غافل مدفوع.
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أو ا،يملنا أّن القنانون  ا علمناؤثر بالنسبة إلينا إذتوأ الة الصاة عند الفاعل ال 

 .لو كان مذهبه خالفًا ملذهبناالذي هو مليزم به غل القانون الذي نقو  به، كام 

يكون أ نالة فنعم، إذا علمنا باحتاة  معنا ع اليزامه بالقانون الذي نان نليزم به 

 الصاة عند  مؤثرة بالنسبة لنا أيضًا.

ي أ الة الصاة عنند احلامنل ال أ نالة مورة كالمنا ههي فأ الة الصاة اليي 

عنىل  وهذا مبنين ،لفاعل  ايح عند احلاملالصايح عند ا الصاة عند الفاعل، وأنّ 

  ع إثبات ذلك.المر و،دة املذهب واملسلك، ولذا أشكل 

 يف ما يستدل به على أصالة الصحةبحث الثالث: ال

والروايات اليي  توقد اسيد  ل الة الصاة بوجو  أخرس غل ما ذكر من اآليا

 .قد عرفت ما فيها

واالسنيدال  بنه ميوقنف عنىل  (1)﴾أْوُفـوا بِـالُعُقودِ قوله تعناىل: ﴿: الوجه األول

 مقدميني:

كام نسب إىل الفقهاء  ،: جواز اليمسك بالعام ع الشبهات املصداقيةاملقدمة األُوىل

فنال يمكنن  ،ب العناوين، وأّمنا إذا قلننا بعندم جنواز ذلنك كنام هنو الياقين اع كي

 االسيدال  به كام هو واضح.

جيب عىل مجينع النناس ترتينب هو أّنه ﴾ أْوُفوا بِالُعُقودِ أّن معن  ﴿: املقدمة الثانية

آثار الصاة عىل العقوة، وأّما إذا كان معنا  أّنه جيب عىل امليعاقندين الوفناء بنالعقوة، 

 فأيضًا ال يمكن اليمسك به.

                                      
 .1سورة املائدة اآلية: ( 1)
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فإّن اليمسك بالعام ع الشبهات املصنداقية  ،مينيومن الواضح ممنوعية كليا املقد

النواع أي والندرهم  ،ممنوع ن عىل ما ،ققنا  ع حمله ن والوفاء ع اللغنة بمعنن  النيامم

الدرهم اليام، والوفاء بالعقد بمعن  إمتام العقد، والعقد اعيبار ذهني ونفيس، ومعننا  

كنام ع بعنض  ،لعقند بمعنن  العهندالوفاء بام اليزم به عىل نفسه بناًء عنىل أن يكنون ا

ذين عقد كل لالعقد املشدة، أي االليزامني الهو الروايات، أو بناًء عىل أن يكون املراة 

، ةبمعن  إمتامه بلااظ العام  اجلوار،ي (جيب الوفاء به)وعىل أي ،ا   ،منهام باآلخر

كنون تال أن  ،ينبط بامليعاقندتفالوفناء منر لزوم ترتيب آثار العقد عىل امليعاقدين. أي

 وظيفة الناس الوفاء بالعقد الذي حتق  ع قارة من القارات أو ع بلد من البلدان.

 فهنو وإن كنان ، خ  من املدعأوأّما ما ذكر ع بعض اليقريرات من أّن الدليل 

قائل ال وال ،رض بإثبات أ الة الصاة ع العقوة واجإيقاعاتيال  ذلك إاّل أنّ  ، ايااً 

 بل يسيد  به ع خصوص العقوة. ، متام املدعيسيد  به عىل 

من اليمسك باجإمجاع القول وتيبع أقوا   (1)الفرائدما ذكر  الشيخ ع : الوجه الثاين

ة منن تيبنع اأّما القول فهو مسيف .اجإمجاع القول والعميل :)الثالث قا :،يث  ،العلامء

قو  مدعي الصناة ع اجلملنة  فإّّنم ال خييلفون ع أنّ  ،ع موارة كثلة فياوس الفقهاء

وذكر مثناالً  ،وإن اخيلفوا ع ترجياه عىل سائر الُ و  كام سيعرف( لمطاب  لأل 

 .ر خ آاىل (فإّّنم ال خييلفون)وا،دًا بقوله: 

 بأّن مورة الباث هو الصاة الواقعينة وأ نالة الصناة عنند لال بّد من اليذكو

 :إيراةاتبعدة عىل هذا االسيدال  يورة  يمكن أن هنّ إ :قو نفإذا عرفت ذلك  ،احلامل

                                      
 .350: 3فرائد ال و  ( 1)
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وهنو ن يىهر من تيمة كالمه أنه ليس فيام هو منورة كالمننا : أّنه كام األول اإليراد

فإنه ذكر الشنيخ  ،بل فيه خالف ،إمجاعن الصاة الواقعية وأ الة الصاة عند احلامل 

وأّما  ،اعلأي أن العمل  ايح عند الف ،ذهب مجاعة إىل الصاة عند الفاعلنفسه أنه 

  .بل قالوا بعدمه ،ترتيب الثر بالنسبة إىل الغل فلم يقولوا به

 وجهان ، بل قوالن:): (1)قا  الشيخ

اجإمام املعيقند أن  فإذا شك املأموم عظاهر املشهور احلمل عىل الصاة الواقعية، 

علنم إن م يكن لنه ذلنك إذا ، وبه ، قرأها أم ال ؟ جاز له االئياممبعدم وجوب السورة

 .برتكها

 :ويىهر من بعض امليأخرين خالفه

فاةع  أ،داا وقوع ، قا  ع املدارك ع رشح قو  املاق : ولو اخيلف الزوجان

جلاننب  من يدعي اجإ،ال  ترجيااً  العقد ع ،ا  اجإ،رام وأنكر اآلخر، فالقو  قو 

،نا   عاحلمل عىل الصاة إنام ييم إذا كنان املندعي لوقنوع الفعنل  إنّ  الصاة، قا :

للامنل عنىل الصناة،  بفساة ذلك، أما مع اعرتافهام باجلهل، فال وجنه اجإ،رام عاملاً 

 انيه .

متسنك هلنذا  ،ينث نع أ نوله وفروعنه  ن ويىهر ذلك من بعض من عارصننا 

 ال ل بالغلبة.

ظناهر ،نا   بل ويمكن إسناة هذا القو  إىل كل من اسنيند ع هنذا ال نل إىل

إال  نورة اعيقناة الصناة،  ة ممن تأخر عننه، فإننه ال يشنملومجاع املسلم، كالعالمة

 .و تقليد أو قيام بينة أو غل ذلكالجيهاة أ إذا كان قد أمضا  الشارع خصو اّ 
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ن أةلنيهم، فنإ ، ومن عندم مسناعدةواملسألة حمل إشكا : من إطالق ال ااب

والعميل ع  ،عرفت مشكل ، واجإمجاع الفيوائي مع ماالعمدة اجإمجاع ولزوم االخيال 

، واالخنيال  ينندفع باحلمنل عنىل مشنكل مورة العلم باعيقاة الفاعل للصاة أيضناً 

 (.الصاة ع غل املورة املذكور

ال  :: )وقا  ع باب اجإجارة ما هنذا لفىنه(2)ن املاق  الثاينع (1)نقلهما إىل مضافًا 

،صو  من ن عقد شك ع  أّنه إذا ،صل االتفاق عىل ،صو  مجيع الُمور املعيربة ع ال

ووقع االخيالف ع ن اجإجياب والقبو  من الكاملني وجرياّنام عىل العوضني املعيربين 

لّن ال ل عدم  ؛فالقو  قو  مدعي  الصاة بيمينه لّنه املواف  لأل ل ،رشط مفسد

أّما إذا ،صل الشك ع الصاة والفساة  ة.وال ل ع فعل املسلم الصا ،ذلك املفسد

فإّن ال ل ال يثمر هننا فنإّن ال نل عندم السنبب  ،ور املعيربة وعدمهع بعض الُم

 الناقل(.

 فيىهر من املاق  الثاين أّنه منكر ل الة الصاة.

بط باملقام، منع أّن اجإمجناع تفىهر أّن ما قام عليه اجإمجاع عىل فرض حتققه غل مر

 كام يىهر من كالمه غل ،ا ل.

أي من العالمة ومن تنأخر  ،من امليأخرين ام هوفإنّ  ،عأّنه لو تّم إمجا: اإليراد الثاين

غل كاف لياق  اجإمجاع املعيرب، والوجه فيه أّن اجإمجاع عىل فنرض املقدار عنه، وهذا 

نام يكون ،جة فيام إذا حتق  اجإمجاع من امليقدم وامليأخر عىل اخيالف مبنانيهم إ يه،جي

نان بأّنه كان ئىل ذلك حيصل اجإطمتفاقهم عفمن ا ،ومسالكهم ع قبو  الخبار وعدمه

                                      
 .358-357: 3،كا  ع فرائد ال و  ( 1)
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بنل منن جهنة ،صنو   ،ه لنيس باجنةسنفعندهم ةليل رشعي معيرب، واجإمجناع بن

نان، وأّما إذا كنان اتفناق مجاعنة ئكان االتفاق من الكل حيصل اجإطم فإن ،نانئاجإطم

 نان.ئل هذا اجإمجاع ال حيصل منه اجإطمفمث ،قليلة

ن ،جة فيام إذا م يعلم مسيندهم، وأّما إذا علم أّن اجإمجاع إّنام يكو: اإليراد الثالث

عنندنا  موجنوة املسيندو ،املسيند وأّّنم أفيوا عىل ذلك بموجب ةليل أو رواية خا ة

فهذا اجإمجاع ليس باجة  ،ونيمكن من معرفة ما إذا كان مسيندهم خدوشًا أو  ايااً 

 مرشد إىل وجوة املدرك.هو وإّنام 

ي قند اسنيندوا إىل اآلينات السنابقة الينأّنم ّما إ اةوالذين ذهبوا إىل أ الة الص

ّمنا إىل إ﴾ وَوُقوُلـوا لِلنَّـاِس ُحْسـناا مثل قوله تعناىل: ﴿  عرفت عدم ةالليها عىل املدع

كيف برتتيب اآلثار، ف ،بطة باسن الىنتّّنا غل مرإاليي قلنا و روايات عىل اخيالفهاال

 ال اجإمجاع. ،رجع نفس املدركفامل ،وبام أّن اجإمجاع مدركي

)فإّّنم ال خييلفنون ع أّن قنو  مندعي الصناة ع من قوله: وأّما ما ذكر  الشيخ 

،كمهم عىل  املورة الوا،د أنّ  هذا منال يمكن االسيكشاف فاجلملة مطاب  لأل ل( 

ّن إ :بنل يمكنن أن يقنا  ،تقديم قو  مدعي الصاة ع اجلملة من باب أ الة الصاة

كام أشنار إليهنا  ،بعد اجإقرار وهي عدم سامع اجإنكار ،جهة ُأخرس من،كمهم بذلك 

فهذا إقرار منه، ثمَّ بعد ذلك  ،ين بعت هذاإ :ملاقات العروة، إذ أو  ما يقو  السيد ع

نكار منه، واجإنكار بعند اجإقنرار غنل إهذا ف قوله بأّنه كان غرريًا أو معيبًا وأمثا  ذلك

 مسموع.

ال منن بناب  ،الصاة منن هنذا البناب،كمهم بيقديم قو  مدعي  ومن املمكن

 أ الة الصاة.
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عائدة الثالثنة الع  (1)النراقي ع كياب العوائد قا فىهر أّن اجإمجاع القول غل تام، 

بل القو  بثبوته ع موارة جزئية يأ ي  ، ؤوأّما اجإمجاع فهو وإن أمكن اةعاوالعرشين: )

حممند بناقر املنوىل ح به الفاضنل كام رصن اجإشارة إىل بعضها ولكنه عىل سبيل الكلية 

 غل ثابت(.ن اخلراساين ع الكفاية وغل  

 وذكر ع الذيل أّن ،كمهم بالصاة ع تلك املوارة مسيند إىل أةلة ُأخرس.

: من الوجو  اليي اسيدّ  هبا ل الة الصاة اجإمجاع العميل وسلة الوجه الثالث

 ،عنن بنناء العقنالء باكنم العقنلوالشيخ عنرب  ،بناء العقالءبوعرب بعض  ،املسلمني

 وكيفام كان فنان نذكر الوجه الثالث والرابع معًا.

وا،ند   بأّننه ال يمكنن ع مندع لمنن الينذكوقبل الندخو  ع ةلنيلهم ال بنّد 

االسيدال  بسلة املسلمني وبناء العقالء معًا، وهنذا اليعبنل أي االسنيدال  بالسنلة 

 وهذا غل  ايح. ،ع املكاسب دوبناء العقالء قد يوج

والوجه فيه أّن سلة املسلمني ختيلف مع بنناء العقنالء ع الكاشنف واملنكشنف 

رعي منن جهنة أّن مجاعنة نن احلكم الشنعفإّن سلة املسلمني تكون كاشفة  والرشط.

وذلك مليابعيهم  ،خا ة يميازون ع أعامهلم وأفعاهلم وأقواهلم عن سائر امللل والنال

ون وحيجون ويصومون ويمينازون بسنبب هنذ  ملسلمون يصلّ فمثاًل ا ،رع خاصنملش

سلة مسيمرة  تفإذا ثبي ،العام  عن سائر العقالء، وبام أّّنم تابعون لرشيعة اجإسالم

مميازة يكون كاشفة عن احلكم الرشعي، فالكاشف عبارة عن مجاعة فإىل زمان الشارع 

كشنف أّن منا يعملوننه فمنن اميينازهم نسي ،قنن خناصمل عن سائر العقالء باتباعهم

 عه مرشعهم.ويميازون به عن غلهم هو الذي رّش 

                                      
 .231عوائد اليام: ( 1)
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فمنن  ،ال بعضهم ةون بعنض ،الكاشف هو مجيع العقالءيكون وع بناء العقالء 

 .سيكشف أّن هذا احلكم ،كم عقالئيعمل متام العقالء ن

رع، إذ ال يياق  االمييناز إاّل أن ناحلكم اليأسييس من املشهو واملنكشف بالسلة 

 بناء العقالء هو احلكم اجإمضائي.بيكون احلكم ،كاًم تأسيسيًا، واملنكشف 

بإمضناء  رعي فيام إذا كنان مقرونناً نوبناء العقالء إّنام يكون كاشفًا عن احلكم الش

بل  ،عدم الرةعال حيياج إىل وع السلة  ،ه  من عدم رةعؤولو اسيكشف إمضا املرشع

ريع نأن اميينازهم عنن سنائر امللنل بسنبب تشن ال معن  له؛ إذ سلة املسنلمني معننا 

 مرشعهم.

وكنذا ع  ،من اليمسك بالسلة وعدم النرةع (1)فام ذكر ع مصباح الُ و وعليه 

  .املباين لعله مساحمة من املقرر

أن هنو نسنب وال ،واملقصوة أّنه ال يمكن االسيدال  بالسلة وبناء العقالء معناً 

 .بناء العقالء عىل الصاةث عام هو املعيار ع فنبايسيد  ببناء العقالء، وعليه 

 وع املقام ا،يامالت ثالثة:

بنأّن هنذا يعني من بناب املىننة  ،بطًا بجهة إةراكيةتأن يكون مر: الحتامل األول

 وذلك من جهة الغلبة. ،العمل  ايح

وإاّل لنزم اخنيال   ،أن يكون من باب اال،يياج إىل هذا القنانون: الحتامل الثاين

كام ذكر  ،ام، فلو م حيكم بالصاة ع العام  الصاةرة من الغل لزم اخيال  النىامالنى

 الشيخ ع بناء العقالء.

                                      
 .391: 2مصباح ال و  ( 1)
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ع العصنار  ، وهو أّن بعض املقننننيما ذكر   ا،ب الرسائل: الحتامل الثالث

وسنائر  ،ر هنذا القنانوننثمَّ بعد ذلك انيشن ،تباعهم تسهياًل هلمالقديمة قننوا ذلك ل

 ء قد أخذوا ذلك.العقال

 اً وجبنمزم االجيامعني امللنيكون والفرق بني اال،يام  الثاين والثالث أّن ع الثاين 

القانون اليسهييل الذي يكون ال  النىام، وع الثالث ية وإاّل لزم إخاصرتتيب آثار الل

 قننه بعض املقننني ع العصار القديمة هو املوجب للامل عىل الصاة.

كنالم هنو الصناة الن اجإةراكي فال يمكن االليزام به، فإّن حمنل أّما الغلبة والى

وإن قلنا بأّنه أ ل من ال و   عند الفاعل فهوالصاة وأّما وال غلبة فيها، الواقعية، 

 بل من باب أّنه من املواثي  العقالئية. ،إاّل أّنه ليس من باب الغلبة

بل املطمئن بنه  ،اهد تارخييفرضية وم يذكر له ش وأّما اال،يام  الثالث فهو جمرة

والفقنه  ،جنداً  ةعننهم حمندوة تي نقلنينفإّن القوانني ال ،قانونعدم جعل مثل هذا ال

ن  وله سعة ليس فيه أ نالة الصناة بناملع مميد إىل زمن الئمة هو الشيعي الذي 

 .فكيف بغلنا ،حمل كالمناهو الذي 

عندم القنو  بأ نالة  أنّ  يام  الثاين، فنال بند وأن ننرسفىهر أّن العمدة هو اال،

 أو ال.ال  النىام هل يوجب إخ الصاة

 العقل املسيقل )الرابع: :(1)،يث قا  اكم العقلقد عرّب عن هذا الدليل بالشيخ و

ال  يخنبنل اال ،خيال  نىام املعاة واملعاشبأّنه لو م يبن عىل هذا ال ل لزم ا كماحلا

يد ن )ال  احلا ل من ترك العمل باحلا ل من ترك العمل هبذا ال ل أزيد من االخي

بعد احلكم بنأّن اليند ةلينل امللنك ن قا  حلف  بن غيايف  مع أّن اجإمام  .(املسلم
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 ،(1)ملنا قنام للمسنلمني سنوق ّنه لوال ذلكإن: وجيوز الشهاةة عىل امللك بمجرة اليد 

بىناهر  فًا إىل ةاللينهمضنا ،فيد  بفاوا  عىل اعيبار أ الة الصاة ع أعام  املسنلمني

لّن االخنيال  باطنل  ؛ما لوال  لزم االخيال  فهو ،  ّن الىاهر أّن كلإاللفظ ،يث 

 ةبار أ الة الصاة عند الشنّك ع  ناوهو اعي ،واملسيلزم للباطل باطل فنقيضه ، 

وذم  ،(3)وتوسنعة الندين، (2)ويشل إليه أيضًا ما ورة من نفي احلرج .ما  در عن الغل

 (.(4)بجهاليهممن ضيقوا عىل أنفسهم 

 ؛وهذا الدليل أيضًا أخ  من املندع ) بام لفىه:عىل الشيخ  (5)وأورة ع املصباح

الصاة ع العقوة وااليقاعات  بأ الة لن اسيقامة سوق املسلمني ميوقفة عىل العمل

بنناملعن  العننم كالطهننارة املعننامالت  إذ لننو م يعمننل هبننا ع العبنناةات بننل ع ؛فقننط

  .(اخيال  ع السوق أ الً م يلزم  ،والنجاسة

بل لكنالم الشنيخ تيمنة وهني  ،وأنت خبل بأّن الشيخ م يسيد  بيد املسلم فقط

االسيدال  بالفاوس، بل الشيخ اسيىهر من الرواينة بنأّن اخنيال  السنوق لنيس لنه 

بل اخيال  نىام املسلمني هو املوضنوع، فهنذا اجإشنكا  غنل وارة عنىل  ،خصو ية

  الشيخ.
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وهو مرةة  ،سندًا لوقوع قاسم ع السند كا  بأّن رواية ،ف  ضعيفةكام أّن اجإش

ناياج إليها، فإّنه إن قلنا ال لّنا  ؛بني قاسم بن حيي  وقاسم بن حممد وغل  ع غل حمله

بلزوم اخيال  النىام لوال أ الة الصاة، فال بّد من االليزام بأ الة الصناة والقنو  

لّن المر أوضنح  ؛ا أو تأييدها برواية ،ف  بن غيايفباعيبارها، وال ناياج إىل إثباهت

 من أن ييمسك جإثباته بالرواية.

وقد . عىل فرض عدم القو  بأ الة الصاةإاّل أّن الكالم ع لزوم اخيال  النىام 

ذكروا أمثلة جإثبات ذلك مثل الروايات الوارةة ع الياريض عىل  الة اجلامعة مع أّنه 

ة  الة اجإمام، ومثل االعيامة عىل أذان املؤذن، ومثل إقامة ال يوجد وثوق بصاغالبًا 

ومثل أعام  النائب،  ،ومثل الصالة عىل امليت وتغسيله ،املقيم جإسقاط الذان واجإقامة

مل عىل والويص، فإّنه لو م حي الصاةرة من الوكالء، ومثل عمل الولومثل املعامالت 

 .ر،جر عىل ،ج  وال يبق ،الصاة يشكل المر

بوجوة قواعد ُأخر لرفع االخنيال ، ومنع وجوةهنا ال ،اجنة إىل  ويمكن القو 

وهنذ   ،افعنة لالخنيال رااظ جمموعها أو بلااظ مجلة منهنا فإّّنا بل ،أ الة الصاة

مة وبني ما هي حميملة، وبني ما هي ميساوية مع أ الة الصاة القواعد بني ما هي مسلّ 

ومنع وجنوة هنذ   ،إىل عندم اعيبارهنا لذهاب بعض إىل اعيبارها وذهاب بعض آخر

 القواعد ال يمكن اليمسك جإثبات أ الة الصاة باخيال  النىام.

 وقبل بيان هذ  القواعد نشل إىل بعض اجلهات:

منن  ةالعام  الصناةريكون غافاًل عن  غالب املوارة أّن اجإنسان ع: اجلهة األُوىل

يكنون العامنل عنن أّن منا تركنه  يغفل ، فإّنهفيها ا،يام  الفساة الغل وغل ميوجه إىل

ام يقا  بعت ةاري أو اشرتيت هنذا الكيناب أو ني،، فإّنه مفسدًا أو أّنه أت  بام هو مانع
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وذلنك منن  ؛ذهن اجإنسان وال حييمل الفساةال ينقدح ع فذبات الغنم وأمثا  ذلك 

موضنوع  أجل الغفلة؛ لّن غالب الناس ال يعرفون موجبات الفساة، ومن املعلوم أنّ 

م يكن ل الة الصاة ن وهو الشك ن ام م يياق  موضوعه ف ،أ الة الصاة هو الشّك 

 وجٌه.

أي بسبب انيفاء موضوع أ الة الصناة وهنو  ،وعليه، في رج قسم بسبب ذلك

 الشّك.

ياصنل ف يندين ملينزممؤمن م العاملبأّن إذا كان واثقًا اجإنسان أّن : اجلهة الثانية

كام كان أئمة اجلامعنة  ، ايااً  ه أت  بالعمل  اياًا أو يأ ي بهنّ نان بأئلإلنسان االطم

ثن  ع ووكذلك من ييصدس للصنالة عنىل املينت وأشنبا  ذلنك ممنن ي ،سابقًا كذلك

 ،إذ ال ل ةليل ،يث ال ةلينل ؛أعامهلم، وهذا القسم أيضًا خارج عن أ الة الصاة

 ومع وجوة االطمئنان ال معن  جلريان أ الة الصاة .

قي رعروة البنا ل ،يث وكّ  بعمل النبي هنا يعلم ما ع االسيدال  ومن 

ل العبناس ع زواج أم كلثنوم، أو أّن اجإمنام وّكن لرشاء شاة، أو أّن أمل املؤمنني 

زوجينه، فعنىل فنرض  ل حممد بن عيس  بن عبيد اليقطينني ع طنالقوكّ  اهلاةي 

 وأمل املؤمنني بي نلّن النالة الصاة، نارجة من أ نذ  املوارة خنهفوع ذلك نوق

  وكذا اجإمام اهلاةي  كانوا واثقني بصاة ما يأ ي به وكنيلهم، هنذا منع قطنع

ة الصناة ن بُأمور نان ال نعلمها، وال يمكن االسيدال  ل نالوالنىر من أّّنم عارف

 .بمثل هذ  المثلة
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ن مثمرًة بالنسنبة : أّنه كثلًا ما جتري أ الة الصاة عند الفاعل وتكواجلهة الثالثة

، وهذا القسم أيضًا خنارج ني القانون الذي نان نليزم بهعلنا، للقطع باليزام الطرف ب

 عن أ الة الصاة عند احلامل وال ناياج إليها.

أي ال ناياج جإثبات  ،ن أ الة الصاةعفىهر أّن كثلًا من املوارة تكون خارجة 

وإّما منن  ،نان والوثوقئن جهة االطمجهة الغفلة وإّما م منإّما  ، ايها هبذا ال ل

 جهة كفاية أ الة الصاة عند الفاعل.

 :عدة قواعدفهي وأّما القواعد اليي يمكن رفع االخيال  هبا 

: قاعدة اليد ن اليي اسيد  الشيخ بفاواها ل الة الصناة ن فنإّن اليند كنام  منها

وهذا  ،ء من العيانسيجيء الباث عنه إن شاء اا تعاىل عبارة عن االسييالء عىل يش

 د  أو إجيار  منه، وإليؤجيوز رشاولذا  ،لكية اليامة الطلقة لذي اليداملموجب للاكم ب

وإذا كان  ،فيام إذا م يكن هناك علم أو بينة أو إقرار عىل اخلالفمارة عىل امللكية أكون ت

لك للمنافع أو كام إذا كان من املوقوف عليهم أو ما ،يدّ  عىل أّنه ملك غل طل  له فإما

 ،مراتنب اواملقصوة أّن اليد هل ،رف بأن يكون وليًا مثالً نملكية االنيفاع أو مالكية اليص

إن علمنا أّنه ليس ملكنًا و ،بأّنه ملك طل  له نافإذا م تكن قرينة وال بينة وال علم ،كم

وإاّل  ،لك للمنافعاناكم بأّنه مف ن علمنا بعدمهوإ ،ناكم بأّنه ملك غل طل طلقًا له ف

 ، كام ع الول والوكيل.ليرصفل يهلكياموإاّل ناكم ب ،أّن له االنيفاعناكم ب

 ء ةار منن شن  إذا أرةنا رشا ل به كثل من املوارة، لّنهوعليه فمدلو  اليد حي

 .سبب ملكييه هلاناو بغض النىر عن  ،اهل اً هو مالكيكون اكم اليد بف

ثبنت تىل أزيد من ذلك ،يث ذكر أّن اليد ذهب إ ال فهاينأّن املاق  إىل  مضافاً 

فضاًل  ،ونان ال نعلم وقوع العقد عليها ،ع ةار رجل امرأة تكام إذا كان ،الزوجية اهب
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وهلا من هذا الرجل أوالة، فياكم باليند عنىل الزوجنة أو اليند  ،عن الصاة والفساة

 بلااظ االسيمياعات وأنواع املعارشات بأّّنا زوجة له.

عامل  الناس مع يعامل مع الطفل بمثل ما يييفإذا رأينا أّنه  ، طفلك اليد عىلوكذل

د  عىل النسبة وأّنه ابن أو تاليد عىل الطفل   عام  الوالية واحلضانة، فهذإمن  أطفاهلم

 بنت له.

 رج عن أ الة الصاة لجل اليد وال ناياج إليها.ختوعىل هذا فكثل من المور 

رة عنىل مناأوما  نع ع أرض اجإسالم من أّّنا  وبمناسبة اليد نذكر سوق املسلم

منارة عنىل اليذكينة، و،جينة قنو  ذي اليند بالنسنبة إىل أوكذلك يد املسلم  ،اليذكية

 الطهارة والنجاسة.

ع معيربة حممد بنن  عىل ما شككت فيه مما قد مىض فامضه كام هو ماكل : ومنها

كنان من نفسه إذا شك فيه فيام  مأمسلم، بدعوس أّن العمل سواٌء كان  اةرًا من الغل 

 ال بّد من اعيبار  ماضيًا و اياًا كام هو عليه.فيرتتب عليه أثر 

إاّل أّنه ليس فيهنا قريننة عنىل اخيصا نها  ،عمل النفس والعلامء وإن ذكروها ع

، وة واجإيقاعناتقنعرج كثل منن الخيغل أيضًا، وهبا بل تشمل عمل ال ،بعمل النفس

 ركة وغلها من الُمور املاضية.نازات ع موارة الشواليقسيامت واجإفر

العقنوة  منإن قلت: إّن ع عمل الغل من الو  اجإنسان يشك ع  اة أعامهلم 

فإّن اجإنسان ينأ ي بالعمنل أوالً ثنمَّ  ، الف عمل النفسبواجإيقاعات وغلها، وهذا 

  الفراغ.فال جتري قاعدة  ،وأّما إذا كان الشك من الو  ،حيصل له الشّك 
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قلنا: كون الشك ،اةثًا كاف ع أن يكون الشك بعد العمل، وإاّل كّل وا،د يشك 

 ةً اآلن فيام يأ ي به من الصالة والصيام؛ إذ ال يدري جمموع هذ  العام  هل تقع واجند

 ر بجريان قاعدة الفراغ.نال، ومثل هذا اجإهبام ال يض ورائط أنجلميع الجزاء والش

وحيكم بصايها من جهنة هنذ   ،ن أ الة الصاةعن املوارة خيرج كثل م وعليه،

 العام  املاضية. عفإّن الشّك غالبًا  ،القاعدة

عنىل  االسيصنااب ةلنيالً يكون فيها من املوارة  اً فإّن كثل ،: االسيصاابومنها

ولينًا واآلن نشنك ع أّننه مالنك لنه أو ال، أو كنان  ،يشءلكام إذا كان مالكًا ل ،الصاة

 ،أو أّنه كنان خناًل ونشنك ع تبدلنه إىل اخلمنر وأمثنا  ذلنك ،والييه اآلنونشك ع 

 وجب لصاة العمل.يفاالسيصااب كثلًا ما 

: قانون ال تنقض السنة الفريضة، وهذا القانون مأخوذ من ذيل  اياة ال ومنها

، ولكننا ذكرننا أّن رسائلع ذلك وا فكربس ال تعاة، ولذا ألّ واملشهور قد أخذوا  ،تعاة

كل عمل مركب أي أّن  ال تنقض السنة الفريضة :قوله هو و ،لكربس هي الذيلا

، هام مطلقةاالرتباطية بينليست والسنن  ن اا وسام  ع كيابه  أي ما قدر ن من الفرائض

ذر كجهل قصوري أو نسيان وغلاا ال يكون اجإخال  به عيعني لو أخّل بالسنن عن 

كنام يىهنر ذلنك منن رواينات  ،غل خني  بالصنالة موجبًا للبطالن، وهذا القانون

 الوضوء.

وعىل هذا فلو  در عمل مركب من الفنرائض والسننن وأخنّل بالسننة ال عنن 

فصنالته  ،كام إذا اجيهد بأّن السورة ليسنت واجبنة وتركهنا ،بل جلهل قصوري ،عمد

  اياة واقعًا.
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ّد منن اليميينز بنني إاّل أّننه ال بن ،ن أ الة الصناةعه خترج كثل من املوارة وعلي

 مركب منهام أو ال.هو الفريضة والسنة وأن العمل هل 

ذاهب املنقنوانني لقنرار واال،نرتام : القانون النذي نعنرب عننه بقنانون اجإومنها

 .سخرال

ّّننم عنربوا بقنانون اجإلنزام، إع قبا  املشهور ،يث ونان إّنام عربنا هبذا اليعبل 

اليفصيل الذي ذكرنا ع مبانث القضناء، والنذي أساس له عندنا بال وقانون اجإلزام 

اسيفدنا من جمموع الةلة وبناء العقالء هو أّن الذين هلم ،  اليعايش ع ظّل احلكومة 

هي بمعن  ترتيب اآلثار عىل السباب اليي  ،ا،رتام قوانينهممن احلقة ال بّد للمؤمنني 

اون االقيصناةي النذي سبب عندهم وليس هلا سببية عندنا، واليعايش السلمي واليع

 كان معهم ع  در اجإسالم يؤكد ذلك.

واملقصوة أّن الروابط اليي كانت بينهم سواٌء كانت الرابطة بني املنا  والشن   

 نراهنابنني الشن   والشن   كالزوجينة اليني  مأ مثل مالكييهم لل نزير واخلمر

النذي أّةس السبب ة، وأمثا  ذلك البد للمؤمنني من ا،رتام هذ  الروابط ولو أّن باطل

 إىل هذ  الرابطة م يكن سببًا عندنا. 

 من املوارة من أ الة الصاة، ومنن البعيند االلينزام بالصناة لرج كثخيوعليه 

 زمون بالفروع كام أّّنم ُملزمون بالُ و .رة، لّّنم ملااملو  الواقعية ع هذ

ثل الروايات اليي تد  م ،الكثلة ع أبواب خيلفة تدلنا عىل ذلك إاّل أّن الروايات

 ،تندّ  عنىل أّن لكنل قنوم نكناح اليني، وإذا أتلف خنزير الذمي أو مخر  عىل الضامن

 وغلها من الروايات ع خيلف البواب.

 .ون من ملك شيئًا ملك اجإقرار بهقان :ومنها
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كنام إذا قنا  بأّننه  ،أت  به  اياًا يقبل منهالقانون أّنه لو أقر بأّنه  هذا ومل  

رج ختنج املنوىل علينه، واةع  أّنه زوّ  لّنه ملك الطالق، أو ول ؛قبل منهزوجيه يطل  

 عدة من املوارة عن ةائرة أ الة الصاة بسبب هذ  القاعدة.

 .الوكيل يامن عئاجإ : قاعدةومنها

قند وقنع وقد ةّلت بعض الروايات عىل أّن الوكيل مؤمتن وليس لنا ،  اهتامنه، 

ّننه عقند عنىل فالننة ذا قا  بأإقبو  قوله من تلك الروايات أنه هل يسيفاة ع اخلالف 

 اياًا، فقا  بعض بأّنه يسيفاة منن ةلينل العقد بصيغة   تأأّنه أو  هوكالة عن موكل

هذ  القاعدة قبو  قوله أيضًا، وقا  بعضهم بعدم االسيفاةة كنام ذهنب إلينه املاقن  

 .(1)ع رساليه ع قاعدة اليد ال فهاين

قنا : مخسنة  :أيب عبند اا بعض رجاله عن مرسلة يونس عن  : ما عومنها

الينات والينناكح واملوارينث الو :بىناهر احلنا  هباأشياء جيب عىل الناس أن يأخذوا 

 .(2)رباخل ح والشهاةاتئوالذبا

في رج أيضًا عدة  ،فإذا كان عىل الناس الخذ بىاهر احلا  ع هذ  املوارة اخلمسة

 الصاة. كثلة من موارة أ الة

أن امليول لمنور غنل  إذا اةعن   :يعنيولصا،ب الواع بيان ع معن  الرواية: )

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 

                                      
 .352: 3ّناية الدراية  (1)

 .288: 6هتذيب ال،كام  (2)
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الء تقبل أقواهلم وال يفيش عنن  ندقهم ،ين  يىهنر خالفنه معارض ل،د من هؤ

 .(1) (برشط أن يكون مأمونا باسب الىاهر

وهذ  بعض القواعد اليي تنني  نييجنة أ نالة الصناة، وإذا قلننا بياممينة هنذ  

قو  بأّن أ الة الصاة ليست أ اًل عقالئيًا الضها، فال مانع من عالقواعد أو بياممية ب

 اخيال  نىام املعاة واملعاش. اوال يسيلزم من عدم القو  هب ،وممضاة عند الشارع

هنذ  نفنس ال  ،هنو  ناة العمنل ع هذ  القواعندالركن ولقائل أن يقو : إّن 

 ي أّن العقالء يرون العمل  اياًا.أالقواعد، 

 :إّن هذ  القواعد عىل أقسام  :ونان نقو 

فنإّن مصنبها أثنر  ،دينلاالعمل وناظر إلينه مثنل قاعندة  فقسم منها راجع إىل أثر

غل الطلقنة ع املوارة، وعىل امللكية  مارة عىل امللكية الطلقة ع بعضأفإّن اليد  ،العمل

كيفينة وهكنذا، وهنذ  القاعندة ليسنت نناظرة إىل  ،ملنفعةا ةلكيوعىل م ،بعض املوارة

 ؟انيقل إليه بإريف أو هبة أو إجارةهل هو اشرتا  أو وأنه  من العاملالعمل  دور 

كنام اّةعن  ذلنك املاقن   ،منارة عنىل الزوجينة والنسنبةأ دلينا تذا إذا كانوهك

 .ال فهاين

وهكذا قاعدة اجإقرار واال،رتام، فإّن هذ  القاعدة كسابقيها ليست بصدة إثبات 

فمثاًل لو تزوج جمنويس  ،ثبت نفس الرابطةتبل  ، اة العمل وأّنه  در منه  ايااً 

بأّن هنذ  اليعامل معها إاّل أّنه مع ذلك ال بّد من فنان ال نقو  بصاة الزواج،  ،بأخيه

 وهكذا بالنسبة إىل ثمن اخلمر واخلنزير. ،الزوجة ذات بعل وال جيوز خطبيها

                                      
 .1015: 16الواع  (1)
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بط بيوسعة ةائرة  اة العمل، مثل قانون ال تنقض السننة تما هو مر وقسم منها

يضنة ليسنت الفريضة، فإّنه يسيفاة من هذا القنانون أّن االرتباطينة بنني السننة والفر

ارتباطية مطلقة بناو  يكون اجإخال  بالسنة مطلقًا ولو كان عن عذر  موجبنًا لنبطالن 

عملنه  نايح إن شناء اا  ا القانون مفاة أ الة الصناة وأنّ العمل، وليس مفاة هذ

 تعاىل.

كام إذا قلنا بأّن قانون منن ملنك شنيئًا  ،وقسم منها ما هو ةليل عىل  اة العمل

عمنل أو  ناة قييض قبو  قو  الول والوكيل بالنسبة إىل وجنوة الملك اجإقرار به ي

 مارة قولية عىل  اة العمل أو نفس العمل.أالعمل املوجوة، فهذا 

مارة غل قولية، مثل ما قوينا  من جريان قاعدة الفراغ ع عمل الغل أوقسم منها 

  هنو  فامضنه كنامنما قند مضن شككت فيه ماكل أيضًا، لصاياة حممد بن مسلم 

ور اخلمسة الوارةة ومفاة قاعدة الفراغ مفاة أ الة الصاة، وهكذا ظاهر احلا  ع الُم

 .ع مرسلة يونس

ال يينوهم أّن هنذ  القواعند مفاةهنا مفناة أن املقصوة من هذ  اليشقيقات هو و

إاّل  ،لوعدة منهنا نناظرة إىل العمن ،فإّن عدة منها غل ناظرة إىل العمل ،أ الة الصاة

 ال بمفاة أ الة الصاة. ،ُأخر تصاح العمل من نواحأّّنا 

فىهر مما ذكرنا أّن ما ذكر  الشيخ من أّنه لو م نقل بأ الة الصناة لنزم اخنيال  

 القواعد الُخر.ويمكن رفع االخيال  ب ،نىام املعاة واملعاش، غل تام

ن ن شئت االسيدال  عليها بدليل لفىي فيمكإ: )و(1) ا،ب الرسائل قا ثم إنه 

منها الروايات النوارةة  ،يفرقة ع أبواب الفقهأن يسيد  عليها بطوائف من الخبار امل

                                      
 .320: 1الرسائل للسيد اخلميني  (1)
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صندر الو  تغسنيل املنوت  الاء املسلمني ع فيكعىل اع باب جتهيز املوت  ،يث تد  

يفييش عن  ناة الفعنل المن غل  مون عليهائر اليجهيزات وكانوا يصلّ وكفنهم وس

 اليجهيزات عىل مجيعهم(.مع وجوب الغسل وسائر والكفن 

لّنه ع مورة خاص  ؛منه ال يمكن اسيفاةة الكربس الكلية يهوهذا عىل فرض متامي

أّن ع قبنا  هنذا القنو  قنو  بنأّن إىل ن مأمورًا بأ الة الصاة، مضافًا كوييمكن أن 

وجيب عىل الول جتهيز امليت من الغسل والكفن والصالة  ،الواجب أوالً هو عىل الول

 وإن م يفعل فيجب عىل اآلخرين. ،عليه

 وهذا القو  هو امل يار، وعليه فعمله من باب أّنه ول حمكوم بالصاة.

عنىل اجلامعنة واجلمعنة والمنر : )ومنها الروايات الوارةة ع باب احلنث قا ثمَّ 

 (.وأمانيه يامم خلف من يوث  بدينهئباال

ن عن اجإنسان غافالً يكون لبًا سابقًا، فإّن غا  انوقد ظهر اجلواب عن ذلك مما ذكر

به  اً اجإنسان واثقيكون جهة فساة عمل إمام اجلامعة، وعىل فرض ا،يام  الفساة غالبًا 

 أّنه يعمل عىل وجه  ايح.بو

راء لرسنو  اا  نىل اا علينه وآلنه نومنها ما ةلت عىل البينع والشن: )(1)قا ثمَّ 

فضول وهنذ  الطائفنة كثنلة يطلنع والئمة عليهم السالم كرواية عروة البارقي ع ال

 ( وقد ظهر اجلواب منه مما تقدم.عليها املييبع

(، فإّننه لزواج والطنالقلتوكيل بعض الئمة غلهم ما ةلت عىل )ومنها وقا : 

 وثانيًا أّّنم يعلمون ماال نعلم. ،نان هلم بعملهمئمن املمكن ،صو  االطم

 )ومنها روايات اليوكيل(.وقا : 
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عىل الصناة بنانو الكنربس احلمل يسيفاة من جمموع هذ  الُمور  وع اجلملة ال

بنل ع  ،عىل الكربس الكلية لو ةّلت فال تدّ  و ،الكلية، فإّّنا ال تد  عىل أ الة الصاة

  .مورة خاص

  حدود الصحة بلحا  احلاالت اإلدراكية للفاعل يف نظر احلامليفالبحث الرابع: 

م بالصايح والفاسد، وقد يدري بجهله، وقد إّن احلامل قد يدري بأّن الفاعل عا

 يكون شاكًا. 

وقند يعلنم  ،الُوىل قد يعلم بأّن اعيقاة الفاعنل مياند منع اعيقناة  ةوع الصور

  .وقد يكون شاكاً  ،بي الف اعيقاة  معه

وهو ما إذا علم بي الف اعيقاة  معه ع ن خل الصورة الثانية من اليشقي  ال وع

فقد ال يكون بني املعيقدين تصاةق، مثل ما إذا علنم بنأّن  ن فاسدمتييز الصايح عن ال

بلزوم اجإخفات  يوم اجلمعة، واحلامل قائل عاجإمام قائل بلزوم اجلهر ع  الة الىهر 

 .افيه

كام إذا  ،وقد يكون بني املعيقدين تصاةق، بمعن  أّّنام وإن كانا خيلفني ع العقيدة

ومع ذلك حييمل اّنه أتن   ،احلامل اعيقد وجوهبااعيقد الفاعل عدم وجوب السورة و

ذهنب إىل قند و، ذكر  الشنيخ ع املقنامالذي نبيه الو  يبالسورة، وهذا الباث هو ال

 عدم جريان أ الة الصاة ع كثل من هذ  الصور.

إىل جريان أ الة الصاة ع  ذهبسائل رع تعليقيه عىل ال املاق  اهلمداين إال أنّ 

باسيثناء  ورة وا،ندة، وهني  نورة العلنم بامل الفنة منع عندم مجيع هذ  الشقوق 

 اليصاةق.
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 .ّن اجإشكا  ع بعض هذ  الصور أهون منه ع بعضأال إقوله: ) :(1)قا 

 ؛بل و سابقيها أيضاً  ،بل ال ينبغي االسيشكا  ع بعضها كالّصورة الخلة أقو :

 ورة اجلهل باا  الفاعل أو إذ الغالب ع موارة احلاجة إىل إعام  هذا ال ل إنام هو 

ا  العنوام امل نالطني معهنم منن فإّن ابيالء عموم النّاس إنام هنو بأفعن ،العلم بجهله

ذين ال يعرفنون أ،كنام الّصااري و الرباري و السواق الساء من أهل الرجا  و الن

ىل املعامالت و الّطهارات و العباةات مع اسيقرار الّسلة عىل إمضاء أعامهلم و محلها ع

فالقوس لزوم احلمل عىل الّصايح مع ا،يامله مطلقا إالّ  ،الّصايح ما م يعلم فساةها

 .(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 :

اعيمد ع مر،لة ترتيب الثر عنىل  منإّن االخيالف باسب الطبع ناش  من أّن 

وأّنه لوال أ الة الصاة الخيل نىام املعاة واملعاش، فال بّد له من  ،أ الة الصاة فقط

  .توسعة ةائرة أ الة الصاة ،ي  اجإمكان

الصناة ع هنذ   ذهب املاقن  اهلمنداين إىل جرينان أ نالةعىل هذا بناء  هولعل

 إاّل  ورة وا،دة. ،الصور

ّن ةائرة أ الة الصاة حمدوةة؛ إذ ع غالنب املنوارة ال فإولكن بناًء عىل ما ذكرنا 

منارة أفعله فهنناك ،اجة لنا بأن نرس أّن فعله  ايح أو فاسد، ومع احلاجة إىل  اة 

  وكنام إذا كنان قنو  الشن  ،كقاعندة منن ملنك ،ةالة عىل  اة عمله اتمارأأو 
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يكون وأثر العمل كثلًا ما  ،أثر العمل أّن ما هيمنا هووكام قلنا ع غالب املوارة  معيربًا.

بالصاة لقاعدة اليد أو سوق املسلمني أو  نع املسلمني، وع بعض احلاالت  اً حمكوم

كنام ع  ،معاملة الصايحاليعامل معه إاّل أّنه ال بّد من  ،بالصاة اً الثر حمكومال يكون 

السنة عن عذر بمعن  أّن اجإخال  ب يوسعة ةائرة الصايح عندنا،ل، أو اال،رتامقانون 

  صوري ال يوجب البطالن.قجهل عن لو كان ذلك 

ل ل من الُ و ، فال بّد من مال،ىة هنذ   غالبًا جمرس وبام أّن أعام  اآلخرين

منن  وال بندّ  ؟ال وأ نالة الصناة أفيهنا هل جتري من أّنه  ةالصور وا،دة بعد وا،د

ال نفس العام ، أي أنا لو ا،يجننا  ،أثر أعام  اآلخرينواجه غالب نع النا نمال،ىة أ

 .أثر أعام  اآلخرين فإّنام نجرهيا غالبًا ع ،إىل أجراء أ الة الصاة

  :فنقو ، رع ع حماسبة هذ  الصورنفإذا ظهر ذلك نش

 ،بالصناة والفسناةذا علمنا بأّن امليصدي للعمل عنام إوهي ما  :األُوىل الصورة

قندر الهني فهذ  الصورة  ،ناقاة  ع متييز الصاة والفاسد مع اعيقاةيوعلمنا باحتاة اع

 .يهاشك ع جرياّنا فوال  ،يقن من أ الة الصاةاملي

مليزم بنه هنو إتينان هو والرس ع جرياّنا هو أّن ظاهر ،ا  العام بالقانون الذي 

يكلم الينزم بننىل املل اوهذ ،  والغفلة ملغ العمل عىل وف  القانون، وا،يام  االشيبا

 .هناك كذلف ،با  ملغ  هناكيشفكام أّن ا،يام  الغفلة واال ،خا ةبلغة 

ّن ما ذكرمتو  هنا مغايٌر ومنناف ملنا ذكرمتنو  ع مبانث قاعندة الفنراغ إ :ال يقا 

ة عدم وهنا تقولون بأ ال ،واليجاوز، فإّنكم خالفيم القائلني بأ الة عدم الغفلة هناك

 الغفلة.
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تينان ّن أ الة عدم الغفلة هناك معارضة مع أ الة عدم الغفلة عنن إإ :فإّنه يقا 

، فأ نالة عندم الغفلنة السجدةإتيان الركوع وهو ع نسيانه، فإّنه إذا شّك ع ثم يشء 

بأ الة عدم الغفلة عنن إتينان يشء تقييض إتيان الركوع، إاّل أّن هذا ال ل معارض 

 نسيانه.ثم 

أّنه ال  هو ،ني ييوضأ أذكر منه ،ني يشكبكل:  ابنرنا من موثقة هىسين اونا

فنان نقو  بأ الة عدم الغفلة رشعًا، إاّل أّنه ال جتري هناك من  ،يعيني با،يام  الغفلة

 أجل املعارضة.

عام بالصايح والفاسند، إاّل اآلخر ما إذا أ،رز أّن الطرف  يوه :الثانية الصورة

وع هنذ  الصنورة قند يكنون  ،عيقاةننا ع الصنايح والفاسندالالف أّن اعيقناة  خن

 وقد يكون عىل ناو العموم واخلصوص املطل . ،الي الف عىل ناو اليباين

كام إذا كان معيقد  وجوب اجلهر بنالقراءة  ،أّما إذا كان الي الف عىل ناو اليباين

وذلنك  ؛لصناةفال جتري أ نالة ا، اجإخفاتوجوب ع ظهر اجلمعة، وكان معيقدنا 

وهنذا منن  ،يقد  اشنيباهاً فهذا معنا  أّنه أت  هبا عىل خالف مع ،هبا إخفاتاً  أت لّنه إن 

 ؛ لّن ال ل عدم الغفلة عام يعينرب .قانون العقالئيالتكون عىل خالف الُمور اليي 

ال يمكنن اليمسنك بقولنه ا فيام إذا كان بعد الصنالة، فنكذهو ،هذا إذا كان ع الثناء

 :شككت فيه مما قد مىض فامضه كام هو مال ك  ليصنايح الصنالة بعند الفنراغ

 من عدم اجإطالق لقولنه  وذلك ملا ذكرنا ع مباث قاعدة الفراغ واليجاوز ،منها

وعىل فرض وجوة اجإطالق  ،باخلالف وشموله ملثل هذ  الصورة، وهي  ورة العلم

  .قيد بموثقة ابن بكلي
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عنىل عندم ن ،ين  املاقن  اهلمنداين ن اتف  الكنّل  في هذ  الصورةفوكيفام كان 

  جريان ال ل.

ن كنان معيقند  أىل ناو العموم واخلصنوص املطلن ، بنوأّما إذا كان الي الف ع

 ،العم وكان اعيقاةنا الخ ، كام إذا قنا  بعندم وجنوب السنورة وقلننا بوجوهبنا

 ال يقو  بوجوهبا. هأنّ مع  ،ونايمل أّنه أت  بالسورة

الةّلة قارصة عن شموهلا ملثل هذ  الصورة اليي ظاهر احلا  فيها أنه عمل وبام أّن 

اسيشكل الشيخ كلامت القوم مطلقة وتشمل هذ  الصورة، فلذا  لكنعىل وف  علمه، 

 .هاع جريان ال ل في

بجريان ال ل، واحلنا  أّن أنه يقو  إاّل أّنه نسب إىل الشيخ ع مصباح الُ و  

)ففيه اجإشكا  امليقدم من تعميم ال نااب ع فيناوهيم وع  :(1)دالفرائع  قا الشيخ 

ومن اخيصناص الةلنة بغنل  ،بعض معاقد إمجاعاهتم عىل تقديم قو  مدعي الصاة

 هذ  الصورة(.

)وع مثله يىهر من كالم شي نا النصناري جرينان  :(2)ع مصباح الُ و  وقا 

 وللمناقشة فيه جما (. ،أ الة الصاة

فال وجنه جلرينان أ نالة  ،ّن الشك إذا كان ع ،ا  العمل وأثنائهإ :ونان نقو 

 م بالصاة.كواحل الصاة

شككت فينه ممنا  ماكل فيمكن تصايح العمل بقانون  ،د العملعوأّما إذا كان ب

 .قد مىض فامضه كام هو
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فإّّنم ال ييوقفون بعد إجراء العقد ممن يعيقد جواز  ،ولعل السلة أيضًا عىل ذلك

منع أّن الغنل يقنو  باعيبنار  ،ع متامية الزواج مثاًل أو متامية البيع ية ع العقوةالفارس

 العربية ع العقوة.

 شنك ع أنّ ي هه عنام بالصنايح والفاسند، إاّل أننما إذا علنم بأّنن: الصورة الثالثة

 ؟ال وأ احلامل عيقاةالاعيقاة  هل مواف  

بل يمكن جريان  ،جلريان الةلةفالىاهر احلمل  ،)وإن جهل احلا  :(1)الشيخ قا 

ع اعيقناة  أمنر مشنكل ال يمكنن ال نل وإجنراء  .(اعيقاة احلمل عىل الصاة ع 

 االليزام به.

مع  هرة، وأنّ وذكر بعض أّن السلة قامت عىل جريان أ الة الصاة ع هذ  الصو

 أّنه   منون خلف اجإمام من ةون حتقفإّّنم يصلّ  ،  عن معيقد أسا،يام  اليواف  ال ي

وال يبعد أن يكون هذا هو الصايح؛ وذلك منن أجنل . هل يقو  بلزوم السورة أو ال

 ال ل أّنه م يشيبه.ف ؟ال وهل اشيبه ع ذلك القانون أ الفاعلأّنه إذا شك ع أّن 

الفاسد، وقند أشنكل الشنيخ وما إذا علم بأّنه جاهل بالصايح : الصورة الرابعة

 لصورة.وغل  ع جريان ال ل ع هذ  ا

هو أّن احلمل عنىل الصنايح بلاناظ ظناهر ،نا  املسنلم وأّن  ومنشأ اجإشكا 

ال فنالعمل الذي يأ ي به عىل وف  القانون، وأّما ظاهر ،ا  من هنو جاهنل بالقنانون 

كان عاملنًا بجهلنه باحلنا  وعندم  )وإن: (2)قا  الشيخيقييض محل عمله عىل الصايح، 
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امليقندم خصو نًا إذا كنان جهلنه جمامعنًا  ففينه اجإشنكا  ،بالصايح والفاسد هعلم

 (.ليكليفه باالجيناب

ونان نقو  عىل فرض قصور السلة لشموهلا هلذ  الصنورة، فنال يبعند احلكنم 

هذا فيام إذا م يكن ا،يام   ،ر خ آاىل شككت ماكّل  :بالصاة بعد العمل لقوله 

 الصايح موهومًا.

: )وكنذا إن كنان جناهاًل (1)الشنيخ  قاجاهاًل بااله، : أن يكون الصورة اخلامسة

  بااله(.

 ذكر بعض الكابر ثبوت السلة ع هذ  الصورة، والىاهر متامية ما ذكر . ولكن

يف أّن أصالة الصحة تصحح العقد بالنسبة إىل مجيع الشـروط الدخيلة يف الصحة  البحث اخلامس:

 والفساد

اظ أ الة الصناة عنند بعد القو  بأّن أ الة الصاة أ ل من الُ و  ولو بلا

ّن أ نالة الصناة إ هنل اعيقاة الفاعنل منع اعيقناة احلامنلالفاعل مع القطع بيواف  

روط الدخيلة ع الصاة والفساة أو أّنه ال بند منن نتصاح العقد بالنسبة إىل مجيع الش

  ؟روطناليفكيك بني الش

ع العقنوة وقالوا بجرياّننا  ،روطناملشهور بني الفقهاء هو عدم اليفكيك بني الش

علية من الرشائط اجل مئط العقالئية أرانرط املشكوك فيه من الشنء كان الشاسو ،مطلقاً 

 كنان منفس العقد النذي هنو فعنل الفاعنل أ ًا إىلعاجرالرشعية، وسواٌء كان الرشط 

و،كموا ع مجينع املنوارة بجرينان أ نالة ، ةرإىل أهلية املو مالعاقد أ ةًا إىل أهليعاجر
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ملاقن  اهلمنداين ع ،اشنييه عنىل االشنيخ العىنم وذهنب إىل ذلنك  نومم ،الصاة

 الرسائل.

 وع قبا  هذا القو  تفصيالن:

ما نسب إىل الشيخ ع رسالة املاق  ال فهاين وهنو اليفصنيل : التفصيل األول

بني الرشائط العقالئية والرشائط الرشعية، فإّن بعض الرشائط الراجعة إىل العقد أو إىل 

أي أّن عمنوم العقنالء  ،رائط العقالئينةنمن الشتكون د أو إىل أهلية املورة قاأهلية الع

أي أّنه ال بّد وأن يكون  ،ّن من هذا القبيل مالية العوضنيإوقيل  .يعيربون هذا الرشط

صباح املنل من أّن ال ل املواسيندوا عىل ما ع  ،له قيمة سوقية، وإاّل ال يصدق البيع

 ة ما  بام .ع البيع أن يكون مباةل

صباح املنل غل قابل لالعيامة، وذلنك املكياب  كونن عمع قطع النىر ن  ونقو :

صنباح املننل قند رشح اللغنات امللّنه ليس من الكيب اللغوية، فإّن  نا،ب كيناب 

كيب الفقهينة للشنافعي، فإّننه غالبنًا منا ينذكر اللغنات الالغريبة اليي ع رشح بعض 

 واملصطلاات الفقهية.

ن أّن املا  الذي يذكر ع كلامت اللغويني ليس بمعنن  املنا  ع عقطع النىر ومع 

ن سواٌء كان ا طالح الفقهاء، فإّن املا  ع ا طالح اللغويني هو كل ما يملكه اجإنسا

حممو  عىل معن  آخر ونناظٌر إىل أسناس  املصباح املنل ّن كالمن إ له قيمة سوقية أم ال

وم  ،راء بيبديل ما  بام نتعرف النقوة كان البيع والشقبل أن  هكلمة البيع والرشاء، فإنّ 

 يكن ع قديم اليام ما يكون ميماضًا ع املالية كالنقوة.

أن يكنون امليعاقندان ن رائط العقالئية ع البيع نأي من الشن وقيل من هذا القبيل 

 لليرصف. نيمالك اأهاًل لليرصف، بمعن  أن يكون
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فإّننه  ،أو م يكنن نييرصف أعّم من أن يكون مالكًا للعومن الواضح أّن مالك ال

رف لصنغر أو ،جنر أو سنفه، نمن املمكن أن يكون مالكًا للعني وم يكن مالكًا لليص

 كالول والوكيل. نيمالكًا للعرف وم يكن نومن املمكن أن يكون مالكًا لليص

مخنرًا أو  مثل أن ال يكنون البينع ،رعيةنرائط الشنمن الشتكون وبعض الرشائط 

 ومثل بلوغ البائع واملشرتي. ،خنزيراً 

روط نروط العقالئينة والشننالشن :روط عنىل قسنمنينفإذا ظهر ذلنك وأن الشن

ّن أ نالة الصناة جتنري بالنسنبة إىل إالرشعية، فيمكن أن يقا  كام نسب إىل الشنيخ 

 وال جتري بالنسبة إىل الرشوط العقالئية. ،الرشوط الرشعية

ن ذ  النسبة هو ما ذكر  الشيخ ع الينبيه الذي بعد هذا الينبينه والىاهر أّن منشأ ه

)أّن هنذا ال نل إّننام يثبنت  :(1)فإّنه ذكر الشيخ ع المر الثالث ن أي ع الينبيه الثالث

بمعنن  ترتنب  ، اة الفعل إذا وقع الشك ع بعض الُمور املعيربة رشعًا ع  نايه

من هذ  العبارة أّن الشيخ يقنو   ال فهاينق  عليه(، واسيفاة املامنه الثر املقصوة 

 باليفصيل بني الرشائط العقالئية والرشائط الرشعية.

فإّن االُمور املعيربة رشعًا أعّم من أن  ،واحلا  أّن هذ  العبارة ال تدّ  عىل اليفصيل

 تكون تأسيسية أو إمضائية.

نن  أ نالة إذ مب ؛غنل  نايحن وال سيام عىل مسنلك الشنيخ ن وهذا اليفصيل 

فإّن العقالء يبننون عنىل الصناة  ،،كم العقل وأالصاة عند الشيخ هو بناء العقالء 

 الرشائط اليي يعيربوّنا. بالنسبة إىل
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لكنان هلنذا ن كنام اسنيند بعنض  ن نعم، لو كان مسيند الشيخ هو سلة املسنلمني

 ،ليفصنيلفنال وجنه هلنذا ا ،وأّما من يسيند إىل بناء العقنالء كالشنيخ ،اليفصيل وجه

 والىاهر أّنه ال قائل به أيضًا.

هو بني رشوط العقد وبني رشوط العاقد وأهلية املال، فيجنري : التفصيل الثاين

أ الة الصاة ع رشوط العقد ةون رشوط العاقد ورشوط املال، فإذا شّك ع عربية 

ع أّن  العقد أو ماضوية الصيغة بناًء عىل اعيباراا جتري أ الة الصاة، وأّما إذا شنّك 

بينع كنان خناًل أو كنان البائع مثاًل كان بالغًا أو كان عاقاًل أو خيارًا، أو شنّك ع أّن امل

فنال جتنري أ نالة  ،املوقوفنة موجنوةة أم السنوغات البينع للعنني م تعبدًا، أو كان

 الصاة.

وعبنارة  ،(ا)قندس رسان والعالمنةوهذا اليفصيل مما نسب إىل املاقن  الثناين 

 جتنري بعند ومنشأ هذ  النسبة هو أّنه ذكر أّن أ الة الصناة إّننام ،ةجممل املاق  الثاين

  .اسيكام  أركان العقد

ونان قد ذكرنا ع أوائل مبانث أ نالة الصناة أّننه ذهنب إىل جرينان أ نالة 

بط تفقط، ومن الواضنح أّن هنذا غنل منر دالصاة فيام إذا شك ع إتيان الرشط املفس

 ،أّن خيار  غل واضح ا ل:حلوا ،دأ ل الرشط املفس لّن الشّك ع ؛بأ الة الصاة

 .لسنا بصدة حتديد مراة و

 .(أيد  اا)وقد ذهب إىل هذا اليفصيل املاق  النائيني والسيد اخلوئي 

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

منا إذا  هنوو ،قنمن الخذ بالقدر املييفال بّد  ،وبام أّن الدليل لّبي ،الصاة هو اجإمجاع

 ن الشك ع رشائط العقد ونفس الفعل.كا
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وهنل هنو منا ذكنر  املاقن   ،القدر املييقن من اجإمجناععام هو ونان ال نباث 

منن  فإّن السيد عد منن القندر املينيقن ؟النائيني أو ما ذكر  السيد ع ملاقات العروة

ال، لّن هذ  الُمنور ليسنت منن الُمنور اجإمجاع الشك ع رشائط العقد ورشائط امل

 .اليي تكون حتت ضابط

هذا بالنسبة إىل ةليل  والقوا  ميشيية وقد سب  منا أّن حتق  اجإمجاع حمل إشكا ،

 .نائينياملاق  ال

بناء العقالء، والقندر املينيقن مننه منا إذا كنان بأ الة الصاة  واسيد  أيضًا عىل

رشوط الفاعل ورشوط املال، وهذا ما اسنيد  ال الشك ع  ،علفالشك ع رشوط ال

)والصنايح منا ذهبنا إلينه ملنا   :قا  ن (1)به السيد اخلوئي ن عىل ما ع مصباح الُ و 

ذكرنا  سابقًا من أّنه ليس ل الةالصاة ةليل لفىي ييمسك بعمومنه أو إطالقنه، وم 

بل املانرز قينام  ،ليةعىل ترتيب اآلثار مع الشك ع القاب]العقالئية[ حيرز قيام السلة 

ةار  اب اآلثار معه، فإذا باع زيد ةار عمرو منع االعنرتاف بكوّننيالسلة عىل عدم ترت

وإعطناء  اءفهل يقدم العقنالء عنىل الرشن ،وشك ع أّنه وكيل عن عمرو أم ال ،عمرو

  .كال( ؟رف ع الدارنالثمن له واليص

املعاملة، إاّل أّنه خارج عنن مثل هذ  عىل أّنه  ايح أّن العقالء ال يقدمون  :وفيه

وشككنا ع أّنه  ،ما إذا  در عقد وحتق  بيع ع اخلارجهو حمل كالمنا؛ إذ مورة الكالم 

 ؟ان مسيجمعًا جلميع الرشائط أو الهل ك
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فالسنلة جارينة ع أمثنا  هنذ   ،زوجة عمرو منثالً زيد : )وكذا إذا طل  قا ثمَّ 

 :(1)ثمَّ ذكنر منع فصنل كثنل ،(عدم ترتيب اآلثار عىلن مما شك فيه ع القابلية ن املوارة 

لو أنكر عمرو توكيل زيد ع الطنالق ع املثنا  النذي ذكرننا  فنانجر المنر إىل )ولذا 

 الرتافع حيكم بفساة الطالق(.

الُوىل اليي ذكرها لالسيشهاة هبا عىل عدم ترتيب اآلثار إّن العبارة  :ونان نقو 

هنل جينب عليهنا أن  عمنرو هاّن الزوجة بعد ما طلقفيقريب االسيشهاة هو أ ،للسلة

وهذا قابل لالسيشهاة بنه منع قطنع  ؟ال ومطلقًة من أجل أ الة الصاة أرس نفسها ت

 النىر عام سنذكر  فيام بعد.

بطة بصورة الينازع، والنزاع توأّما العبارة الثانية اليي ذكرها مع فصل كثل فهي مر

ع  اة وفساة الوكالة، غاية المر أّنه يرتتنب وليس الشك  ،ع حتق  الوكالة وعدمه

 عىل هذا النزاع نزاع آخر.

فال يمكن االسيشهاة به لعندم  ،واملورة من املوارة اليي قد ة  الن  عىل الفساة

 ترتيب الثر إذا كان الشك ع أهلية امليعاقدين أو أهلية املال.

  املقام رواييان:عو

بنن  إسناة  عن ةاوة بنن احلصنني عنن عمنر: حممد بن عيل بن احلسني باإحدامه

عندنا من أجل رواية من ال يروي إاّل عن ثقة عنه ن عنن ثقة ،نىلة ن وعمر بن ،نىلة 

اخطب ل فالنة فام فعلت منن يشء  :قا : سأليه عن رجل قا  آلخر أيب عبد اا 

وهنو الزم ل وم  اضمنت من يشء أو رشطت فنذاك ل رضن ا قاولت من  داق أومم

 ،وبذ  عنه الصداق وغل ذلك مما طالبو  وسألو له فذهب وخطب  ،هد عىل ذلكيش
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وذلك أّنه هو النذي  ،عنهيغرم هلا نصف الصداق قا :  ،فلام رجع إليه أنكر ذلك كله

وال حيل لألو   ،ل هلا أن تيزوج،عليه بذلك الذي قا  له  فلام م يشهد هلا ،ضيع ،قها

ٍ  أْو : ﴿لّن اا تعاىل يقو  ؛ أن يطلقهافيام بينه وبني اا عز وجّل إاّل  َفإِْمَساك  بَِمْعـُرو

يح  بِإِْحَسا    وكنان احلكنم  ،، فإن م يفعل فإّنه مأثوم فيام بينه وبني اا عز وجّل (1)﴾َتْْسِ

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

إاّل أّننه ال حيكنم  ،ل هلنا أن تينزوجحيكان عىل هذ  الرواية الزوجة وإن فالزوجة 

 بالصاة.

، عن عطية حممد بن احلسن باسناة  عن احلسن بن حمبوب، عن مالك بن: تهامثاني

يزوجه امرأة من أهل البرصة من  أن ع رجل أمر رجالً  ، عن أيب عبد اا أيب عبيدة

وعنىل املنأمور  خالف أمر متيم، قا :  فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني ،بني متيم

 :، فقا  بعض من ،رضوال ملايف بينهام وال عدة عليها ،نصف الصداق لهل املرأة

ثم جاد اآلمر أن يكون أمر  بذلك  ،وال قبيلة أرضاً  ن أمر  أن يزوجه امرأة وم يسمإف

للمأمور بينة أنه كان أمر  أن يزوجه كان الصنداق عنىل  إن كانبعد ما زوجه، فقا : 

له بينة كان الصداق عىل املأمور لهل املنرأة وال منلايف بيننهام وال  م يكناآلمر، وإن 

 .(3)ف الصداق إن كان فرضا هلا  داقاً نص وهلا ،عدة عليها
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ففني هنذا املنورة ال  ،،كم بنالبطالن وع هذ  الرواية أيضًا نرس أّن اجإمام 

هاة بنه بنأّن ام ال يمكن االسيشنك ،يمكن اليمسك بأ الة الصاة لجل وجوة الن 

 .هِا أولا  الشك إذا كان ع امليعاقدين أو ع أهلية املال ال يمكن ترتيب آثار الصاة.

ا باجية أ الة الصاة مطلقًا، ن: أّن احلكم ع هذا املورة عىل القاعدة وإن قلوثانياا 

لّن اليوكيل كام سيأ ي ع البانايف  ؛وذلك لّن املورة ليس من جماري أ الة الصاة

بناو يعد الفعل  كل باسب اعيبار القانون العقالئية ،قيقيه توسعة ش صية املواآلتي

ولذا لو تزوج بسبب الوكيل يكون الزوج هو املوكل ال  ،الصاةر منه  اةرًا من املوكل

إال أّن ، لّن فعلنه فعلنه ؛اريناً خيثابت للموكل فنيام إذا كنان العمنل واخليار  ،الوكيل

 ال. وهل طل  أن من بيد  الطالق الزوج ن وهو أّن الشك ع هذا املورة هو 

ومما ييفنرع عنىل اعيبنار ) :(1)ع مصباح الُ و  (،فىه اا)السيد اخلوئي  قا و

بيع عني موقوفة للشك ع  إ،راز القابلية ع جريان أ الة الصاة أّنه لو شك ع  اة

 جتنري أ نالة الوقنف، ال كون املورة من املوارة اليي قد اسيثنيت من عدم جواز بيع

للبينع، إالّ ع منوارة  إذ قابلية املال غل حمرزة بعد كنون الوقنف غنل قابنل ؛الصاة

 (.خصو ة

مارة عىل أّنه أإذ ليس ملن يبيع العني املوقوفة  ؛وهذا بىاهر  خارج عن حمل الكالم

ينع كن مسنوغات البتالبطون الال،قة بأّنه م  تولعل املراة أّنه إذا اةع ،جيوز له بيعها

ال أّن إ ،ال؟ الىناهر هنو جنواز االنينزاع و، فهل جيوز انيزاعه من املشنرتي أموجوةة

 الكالم ع رس ذلك ووجهه.
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املاق  النائيني والسنيد اخلنوئي، فقند قنا    هذا اليفصيلذهب إىلوكيف كان، 

ال يقنو  بنذلك ع  هننأوك ،إاّل أّنه ع باب العقوة فقنط ،املاق  النائيني هبذا اليفصيل

ل وإن كان ذلك عفيان أ الة الصاة عند الشك ع الفإّنه يقو  بجر ،اب العباةاتأبو

  .من جهة الشّك ع الفاعل

ل لذلك بصالة املينت والسيد اخلوئي عمم ذلك ع غل أبواب العقوة أيضًا، ومثّ 

وغسل امليت، وأّنه ال جتري أ الة الصاة فيام إذا شّك أّن الغاسل مؤمن أو عاقنل أو 

 بالغ.

منا  لوالو ،أموراً ن توضياًا ملا ذهب إليه ن يني ن نا،ية أخرس ذكر املاق  النائوم

أهلينة راجعنة إىل املذكورة ع كيناب البينع للميعاقندين روط نّن الشإذكر  لكنا نقو  

 ال يقو  بذلك.أّنه  إال ،املورةقابلية راجعة إىل  والرشوط املذكورة للعوضني ،العاقد

روط املننذكورة ع بنناب البيننع نالشننأّن  :وئيني هننتوضننيح كننالم املاقنن  الننناو

روط املذكورة للعوضني رشوط للمنورة، نوالش ،رشوط للميعاقدين هي عاقدينللمي

كنام  ،العقد طروط الراجعة إىل امليعاقدين إىل رشونأرجع بعض الش (رمحه اا)إاّل أّنه 

ر أّن هنذا منن رشوط ذكنو ،ال وأّننه خينار أهل بمعن  ، ال و  أإذا شككنا ع أّنه مكرَ 

 .ع فوائد الُ و  عىل ماالعقد، 

وأرجع بعض الرشوط اليي تذكر ع الكيب للعوضني إىل رشائط العقد، مثنل أّن 

فنذكر أّن هنذا منن ، رينة وأشنباههاغروأن يكونا معلومني ع مقابل ال ال بدّ  العوضني

ع وة اليفاضنل ع وجنال أن يكون من رشائط املورة، وكذا إذا شككنا  ،رشائط العقد

أي أّنه  ،ال من رشوط املورة ،فذكر أّن هذا أيضًا من رشوط العقد، معاملة امليجانسني
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جتري أ الة الصاة عند الشك ع اليفاضل وعند الشك ع املعلومية وعند الشنك ع 

 كونه خيارًا.

  غنلاماجلهالة بالنسبة إىل العوضني واعيبار عدم اليفاضل بنأّّن  (رمحه اا)وعلل 

والشاهد عنىل عندم ةخلهنام ع قابلينة  ، ع مالية املا  وال ع قابلييهام لالنيقا نيةخيل

الصنلح و عوضنةوكذا ع اهلبة امل ،العني لالنيقا  هو أّن الصلح جائز ولو كان جمهوالً 

فمن هنا نسيكشنف أّن اجلهنل غنل ةخينل بالنسنبة إىل  ،جائز عىل قو  للربااملسيلزم 

 وذكر أّن االخييار رشط لصاة العقد.، قا قابلية العني لالني

ال حيل ما  امنرء ويمكن لنا تقريبه بأّن منشأ احلكم بعدم نفوذ معاملة املكر  هو 

ال أن يكون  ،واحللية وترتب الثر ميوقف عىل طيب النفس مسلم إاّل عن طيب نفسه

 من رشوط العاقد.

أيضًا من رشائط العقند، ن الك الصيغة غل امل يإذا كان جمرن وكذا ذكر أّن البلوغ 

 .بناًء عىل القو  باعيبار  ،فإّن العقد ال بّد وأن يصدر من البالغ

إاّل أّنه م ينذكر الُمنور اليني  ،السيد اخلوئي وافقه ع أ ل املطلب تقدم أنّ  قدو

وقنا  إّن  ،لة الصاة عند املاق  النائيني هو اجإمجناعاذكرناها اآلن، كام أّن مدرك أ 

رائط الراجعة إىل العقند، ومندرك نجمعني هو ما إذا كان الشك ع الشلامت املظاهر ك

هو بناء العقالء، وقا  إّن بنناء العقنالء  (،فىه اا)أ الة الصاة عند السيد اخلوئي 

 قارص وال يشمل ما إذا كان الشك راجعًا إىل أهلية العاقد أو إىل أهلية املورة.

قالوا بجرينان أ نالة أي  ،كيبهم قالوا باليعميموغلاا من العالم الذين رأينا 

  .املالأهلية  العاقد أمراجعًا إىل أهلية  مسواٌء كان الرشط راجعًا إىل العقد أالصاة 
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ولعل منشأ ذهاب املاق  النائيني والسيد اخلوئي إىل ما ذهبا هو اخللط بني أمرين 

  :بينهامال ينبغي اخللط 

ما إذا كان العمل  ناةرًا منن شن   وا،ند  ما هو مورة كالمنا وهو :أحدمها

ش صنني بيقاعات، أو ما إذا كان ميقومنًا كصالة امليت واجإ ،وميقومًا بش   وا،د

م فكينف يني ،وم يكن هناك تنازعفإذا  در العمل من ش   أو ش صني ، كالعقوة

 و اجإيقاع.ألعقد ًا لطرفهو ليس آخر ش   قبل مع هذا العمل من عامل الي

مل الصاةر منه أو أثر الصاة عىل هذا الع ألجنبي أن يرتبهل ل :خرسوبعبارة أُ 

  ؟ن يرتب عليه أثر الصاةله أمنهام، أو ليس 

ع ترتيب أثر الغل، والىاهر أّن السلة أو بناء العقنالء تشنمل هو وكالم الكابر 

 وال يمكن اليفكيك بني الرشوط، ففي المثلة املذكورة إذا شك الجنبي ع ،مثل ذلك

 عامل معه معاملة الصاة.يوي ،أهلية الفاعل أو أهلية املورة يرتب أثر الصاة

  .بط بالينازع والي ا متما هو مر :ثانيهام

اق  النائيني والسنيد ع كالم املقد وقع اخللط بينهام و ،فال بّد وأن ال خيلط بينهام

 نم خنارج عنن ىل أّن منوارة اليننازع والي اإ ال فهاين، وقد أشار املاق  اخلوئي

 الباث.

  املدعي واملنكر أّن املدعي من يكون كالمه خالفًا لأل ل ش يوقد ذكروا ع ت

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

 ش   ميدين أو ال.

وال و  امليبعة ليش ي  املدعي واملنكر فيه كنالم عنريض وطوينل وع عنني 

اليند قند  اةقي ، وقد ال يمكن تش ي  املدعي واملنكر باسب ال ل؛ فنإّن ذ احلا 



 
 

 القواعد الفقهية ................................................ 240
 

مارة عىل ملكييه موجوةة، وقد مثلنا لذلك ع مبانث القضناء يكون مدعيًا مع أّن ال

وتنازعنا فنيام  ،خلفه معمم بال عاممة واعديع يد وا،د غل معمم و مةعام تبام إذا كان

 ة أّنه منكر واآلخر مّدعي.فال يقا  ملن بيد  العامم ،بينهام

ةخناًل ع تشن ي  املندعي واملنكنر، فإّننه إذا لكيفية طرح الندعوس وقد يكون 

ّننه م يوكنل أ،ندًا ع إوالنزوج يقنو   ،الزوجة أّن الزوج طلقها مع اليسنبيب تاّةع

منا إذا قالنت أوال ل عدم توكيله ل،د ع الطالق، و ،فالقو  قو  الزوج ،الطالق

فهننا عنىل  ،طالق وقع  اياًا والزوج يقو  الطنالق م يقنع  نايااً ّن الإالزوجة 

 الزوج إثبات عدم الصاة.

 ،واملقصوة من ذكر ذلك أّنه ال يمكننا الباث فعاًل ع تش ي  املندعي واملنكنر

رتبط باملقنام تنفإن قلنا ع مورة النزاع بأمر فال يمكن خلطه باملقام، فضاًل عن ُأمور ال 

  .سيشهاة هبا عىل عدم جريان أ الة الصاةأ اًل، فال يمكن اال

رتبط باملقنام االسيشنهاة بنام إذا اّةعن  أ،نٌد الوكالنة عنن تاليي ال ومن الُمور 

فه، فهل جيوز لنا أن نشرتي ذلك ش   ع بيع ماله من ةون أن يكون ماله حتت ترص

 ؟ال وأ

لك لّن أ الة بط بأ الة الصاة، وذتغل مر ذلك إاّل أنّ  ،أّنه ال جيوز :واجلواب

 .ال ع الش اص ،الصاة إّنام جتري ع الفعا 

رشاء فال يمكن ال ،عني املوقوفةالأو ما إذا اّةع  ميول العني املوقوفة مسوغًا لبيع 

وكذا إذا كان النزاع بني من يقنو  بأّننك  ،أيضاً  بط بأ الة الصاةتإاّل أّنه غل مر ،منه

بطنًا بأ نالة تليس مر وهذا أيضاً  ،  قو  املنكرفهنا القو ،وكليني وبني من ينكر ذلك

 الصاة.
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 ،ع غل مورة الي ا م وع ،دوة ترتيب اآلثارهو أّن الباث  :ومل   الكالم

وهنا ما ذهب إليه املشهور هو الصايح منن ةون فنرق بنني رشوط الفاعنل ورشوط 

 املورة ورشوط الفعل.

الم، وال بّد من تش ي  وأّما الباث ع مورة الي ا م فهو خارج عن حمل الك

    ع مباث القضاء.نااملدعي واملنكر بام ذكر

 يف إثبات أصالة الصحة للصحة الفعلية أو التأهليةبحث السادس: ال

والفساة، والباث الفعلية ّن الباايف السابقة كانت ع ةوران المر بني الصاة إ

صاة اليأهلينة والفسناة، أو ةوران الع ةوران المر بني الصاة الفعلية أو هو الفعيل 

لصناة فهنل أّن أ نالة الصناة تثبنت ا، المر بني الصاة الفعلية والصاة اليأهلية

 :، وهيفروعاً لذلك وذكر  ،ذكر الشيخ أّّنا ال تثبت ؟الفعلية أو ال

ّن إ :ب وشككنا ع حتق  القبنو ، فيقنا أّنه إذا علمنا بياق  اجإجيا: الفرع األول

لية إذا م تفت  اة تأه ووإاّل فذ ، اة فعلية ون ميعقبًا بالقبو  فهو ذب إذا كااجإجيا

 اجإجياب فاسد.فاملواالة  تاملواالة، ومع فو

رتتب آثار فية فعلية  ا وأ الة الصاة إثبات أّن اجإجياب ذفهل يمكن بواسطة 

 ؟البيع أو ال

اب ،  بنأّن هنذا البانث كالبانث السنلوقبل اليعرض للجواب ال بّد من اليذك

جرينان  اخرتننامورة  عمل الغل مع هذ  املعاملة، ال مورة الننزاع والي ا نم، فنإّن 

 ع بعض هذ  الفروع، فليس معنا  أنا نليزم به ع مورة النزاع أيضًا.أ الة الصاة 

 :بوجو  هاخيلفوا ع تعليلإاّل أّّنم  ،ذكروا أّنه ال يمكن إثبات الصاة الفعليةوقد 
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آلثار مرتتبة عىل العقد، والعقد مركب من اجإجيناب والقبنو ، : أّن ااألول الوجه

ولنه  ،ال عىل جمرة اجإجياب، إذ البيع من العقوة ،وبعبارة ُأخرس اآلثار مرتتبة عىل البيع

وأّما القبنو  فهنو مشنكوك  ،اجإجياب والقبو ، وما نعلم به هو اجإجياب فقط :ركنان

 ال ع  ايه. ،أي نشك ع وجوة  ،وعليه فنشك ع البيع ،فيه

بأّن البيع له معنً  وا،د وهو إجيناب املوجنب،  :ويمكن املناقشة ع هذا اليقريب

نقل كالم بعض معارصينه منن أّن البينع كاسب بعد ما وهذا ما قوا  الشيخ ع أو  امل

وعليه يرتتنب  ،إجياب املوجب فقطهو أن البيع فاخيار ب ،عبارة عن اجإجياب والقبو 

رفان ع نلنه تصنفمنثاًل،  (بعيك هذا الكياب بدرهم) :ب ،ينام يقو فإّن املوج الثر.

رف نتصن :رفان ع النفسنوتص ،اآلخر ما  الطرف ترصف ع ماله وترصف ع :املا 

فمن ، خر بانقطاع الدرهم عنهع نفسه بانقطاع الكياب عن نفسه وترصف ع نفس اآل

فهنو رفه ع نفس الغنل ومالنه نوأّما تص، ييرصف ع ماله ونفسه فله الواليةّنه إ،يث 

 .بال والية ترصف

ع بعضنها يكنون لنه الوالينة عليهنا وع إاّل أّننه  ،بإجيابه فعل ُأمورًا ميعدةة وفه

ذ الطنرف اآلخنر منا فعلنه هنو يكنون البينع عليها، فإن نفّ له ال والية  اآلخر بعضال

روط بينفيذ الطرف نمش إاّل أّنه ، اياًا وإاّل فاملعاملة باطلة، فالبيع هو اجإجياب فقط

  ال ع الوجوة. ،املقابل، وعليه فالشّك ع الصاة

من امليأخرين،  ةمجاعوكذا  ،قو  بعض معارصي الشيخ اخيارقد والسيد اليزةي 

 .الشيخ ع املكاسب اخيار ينا ما ونان قد قوّ 

بعينك هنذا ) :قنا  اإذفمتليك عني بعوض،  هوأّن البيع عىل ما قيل  :والوجه فيه

وعندما  ،مثاًل، مرجعه إىل متليك الطرف املقابل الكياب ع قبا  ةرهم (ياب بدرهمالك
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ىل ذلك ل، وله الوالية عبالطرف املقلنالل ذلك نرس أّن هذا ترصف ع كيابه بيمليكه 

املقابل بيمليك الكياب له، وهذا أمٌر ليس له الوالية  فوله ترصف آخر ع نفس الطر

 و ال يملك.أك  أّنه يملّ عار لطرف اآلخر اخليلبل  ،عليه

وةاخنل حتنت  ،لندرهمامتلك نفسه ع هذا ترصف منه ع ف (بدرهم)وبام أّنه قا  

 وال حيل ما  امرء مسلم إاّل عن طيب نفسه ،ما  الغلهو بام أّن املا  لكن ، ووالييه

 فليس له الوالية.

منن  اً امنتيكنون  (ا الكيناب بندرهمبعينك هنذ) :البيع ويقنو   فهو ،ينام ينش

 صور من نا،ييني، ولذا ال بّد من اجإنفاذ من الطرف املقابل والقبو .قفيه و ،نا،ييني

وليًا من الطرفني م حيي  إىل قبو ، والسنيد الينزةي النذي   وعليه فلو كان املنش

ال فنيقو  بذلك قد رصح ع العروة ع أولياء العقد أّنه إن أراة املوىل نكاح أمة لعبند  

 لقبو .حيياج إىل ا

وذكر هناك أّنه ال يبعد القو  به ع مطل  العقوة، فيام إذا كان وليًا منن الطنرفني، 

لصاة ع بعض املنوارة، لبل قد ال يكون رشطًا  ،اً ومن هنا يعلم أّن القبو  ليس جزء

 ن الطرفني.موليًا  نش رشط ع الصاة فيام إذا م يكن املبل القبو  

  ؟قبو  ركنفكيف يمكن القو  بأّن الوعليه 

اللفظ،  ،اقليس من  فهو اةر من العقد هو اجإجياب والقبو وما قيل من أّن امليب

 بل من جهة مال،ىة الفرة العاةي وعدم الياليل.

لصناة لّن البيع عبارة عن اجإجياب، وقد يكون القبو  رشطًا أ :ومل   الكالم

 وقد ال يكون، فال مانع من إجراء أ الة الصاة جإثبات الرشط.
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 ،أّن  ناة كنل يشء باسنبه :ما ذكر  مجاعة ومنهم الشنيخ وهنو: الوجه الثاين

رائط نفسه، من املاضوية والعربية ن نشلو اة اجإجياب هي أن يكون اجإجياب واجدًا 

صناة اجإجيناب، إاّل أّن باملمكن أن يكنون اجإنسنان قاطعنًا  بناًء عىل اعيباراا ن ومن

 ؛ إذ  اة اجإجيناب  ناة تأهلينة، ومنن  اة اجإجياب ال تيوقف عىل  اة القبو

لية والصاة اليأهلينة؛ لّن عفة ال بّد وأن يفرق بني الصاة اليريد إجراء أ الة الصا

 ،مثل العقد املركب منن اجإجيناب والقبنو  ،يصف بالصاة الفعليةقد تبعض الُمور 

و  ، بمعن  أّّنا بايث لنو انضنم إليهنا القبنالصاة اليأهلية تيصف بوبعض المور 

 لكانت  اياة.

غنل ميوقفنة اليي هني والصاة اليي ييصف هبا اجإجياب هي الصاة اليأهلية، و

 عىل القبو .

 ،وع املقام  اة اجإجياب مقطوع هبا ،نعم، لو انضم إىل اجإجياب القبو  لثر أّثر 

إذ  ؛ف هبا اجإجيابصال أن تكون مشكوكة، وأّما الصاة الفعلية فهي غل الئقة لن يي

ة الفعلية إّنام هي ع  ورة حتق  القبو  أيضًا، وغاية ما يثبنت بأ نالة الصناة الصا

وهذا ليس بأعىل وأرفنع منن  نورة  ،صاة اليأهلية ع  ورة الشك ع الصاةالهي 

فكينف بأ نالة  ،ثبنات القبنو إاجإجيناب ال يمكننه  العلم، ففيام إذا كان عاملًا بصاة

 الصاة.

حتليل الصاة الفعلية واليأهلية ع قبا  الفساة،  أّنه ال بّد من :واجلواب عن ذلك

رط املقدم، مثل الوضنوء بالنسنبة إىل نن من قبيل الشوكتلعمل قد ارشائط قو : إّن فن

ته مسبوقة  ال ت، فإذا  ىل وكانايانعىل أّن الرشط هو الغسليان واملسالصالة، بناًء 
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مسنبوقة  ن م تكنن ناة فعلينة، وإ تفمن هذ  النا،ية تكون  نالته ذا ،بالوضوء

 .بالوضوء تكون فاسدة

وقد تكون من قبيل الرشط املقارن، مثل الطهارة بالنسبة إىل الصالة، بناًء عنىل أن 

أن تكنون ، فهنا إّما نييا واملسنيطهارة احلا لة من الغسلييكون رشط الصالة هو ال

بالصناة ته ميصنفة فصنال ،له طهارة، فإن كنان ذا طهنارةأن ال تكون له طهارة وإّما 

 وإاّل فال. ،الفعلية من هذ  النا،ية

 .روقد تكون من قبيل الرشط امليأخ

رط نشنالوأّمنا  ،رط املقندم واملقنارننبطة بالشترةون اليأهلية توالصاة الفعلية 

الرشط امليأخر ييصف بالصاة  العمل ّم إىلضان ذا، فإاليأهليةفييصف بالصاة امليأخر 

يصف بالصاة اليأهلية قبل حتق  ما هنو منن قبينل ي بل ،يصف هبايالفعلية، وإاّل فال 

رط يعنرب عنهنا بالصناة اليأهلينة، وهنذا هنو نعاء حتق  الشوفقبل  ،رط امليأخرنالش

 ،قيقة الصاة اليأهلية.

معنا  أّن نفوذ  ميوقف عىل ف اة تأهلية،  وملقام ،ينام نقو  بأّن اجإجياب ذوع ا

 .وإاّل فال ،هئعاومليأخر ع إن حتق  الرشط ايرتتب الثر أخر، فرشط مي

والصناة الفعلينة  ،طورنبطة بنوع وا،د منن الشنتفىهر أّن الصاة اليأهلية مر

 ط.وبطة بنوعني من الرشتمر

رط نرط منن قبينل الشننوأ الة الصاة تثبت الرشط بال فرق بني أن يكون الش

 امليقدم أو املقارن أو امليأخر.

أ نالة فكام جتنري  ،امليقدم واملقارن والشّك ع الرشط امليأخر كالشك ع الرشط

 بالنسبة إليهام جتري بالنسبة إىل الرشط امليأخر.الصاة 
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رط امليقندم واملقنارن ةون نوالقو  باّن أ الة الصاة إّنام جتري بالنسنبة إىل الشن

بالصالة  ام يرس ش صًا مشغوالً ني،إجراء أ الة الصاة فإّنه يمكن  امليأخر بال وجه،

 رط امليأخر بالنسبة إىل الجزاء السابقة.نا  أّن الجزاء من قبيل الشواحل ،عىل امليت

بناًء  عىل ما ذهب إليه املاق  النائيني والسيد اخلنوئي منن لنزوم : الوجه الثالث

إ،راز أهلية العاقد ع الرتبة السابقة عىل العقد، وأنه ال يمكن إ،راز الهلية بواسنطة 

ك الش يف يمكن إجراء أ الة الصاة فيام إذا كانيمكن القو  بأّنه كفأ الة الصاة، 

ال، مع أّنكم عند الشّك ع أهلييه ال تقولون بنإجراء  وع أّن القابل هل أعمل سلطيه أ

عام  السلطة معينربة ع موضنوع أ نالة الصناة أهلييه جإ تأ الة الصاة، وإن كان

عام  السلطة، إ فبطري  أوىل ال يمكن إثبات ،بايث ال يمكن إ،رازها بأ الة الصاة

 عام  السلطة.مقدمة جإ يهوذلك من أجل أّن أهلي

 ،عام  السلطة مانعًا من إجراء أ الة الصاةإعبارة ُأخرس: إن م يكن الشك ع وب

 فال ناياج إىل إثبات أهلييه.

، إاّل أّن أ ل الكالم غل  ايح ،يةوويمكن القو  بالول ،وهذا الوجه  ايح

 لباث الساب .وقد تقدم الكالم فيه ع ا

  إذا قبنل أأّنه يلينزم بنام أنشن بمعن  ،أّن اجإجياب معل  عىل القبو : الوجه الرابع

 الطرف املقابل.

مر،لة اجإجياب اجإنشائي ومر،لة اجإجيناب الفعنيل،  :جياب مر،ليانإللوعليه ف

، إاّل أّن (بعيك هنذا الكيناب بندرهم) :حتق  بقولهوإن وجوة  اجإنشائي أّن وبلااظ 

، فعليناً  اجإجيناب كانشأ معل  وميوقف عىل قبو  الطرف اآلخر، فإن حتق  القبو  املن

احلرينة  قبيل الو ية، فنإنّ  أ من قبيل اليدبل ومنشنوإاّل فال يكون اجإجياب فعليًا، فامل
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، واحلرية قبل املنوت ،رينة إنشنائية، كنذلك املوىل فعلية فيام إذا حتق  موت تصلإّنام 

وإّننام يصنل  ،يكون اليملينك متليكنًا إنشنائياً  (ا الكياب بدرهمبعيك هذ)،ينام يقو  

املقابل، وبام أّن اآلثار مرتتبة عىل ما هنو  ففيام إذا حتق  القبو  من الطر اليمليك فعلياً 

يعنني بعننوان  ،ال منا هنو باحلمنل الول ، بعنوضنييكون متليك عفباحلمل الشائع 

 فعلهليك عني بعوض بوجوة  الفعيل، لّن ما فهوم اجإنشائي، فلذا ال يمكن إثبات متامل

علن  وهذا ال يرتتب عليه الثر، وما يرتتب عليه الثر هو إنشاء امل ،هو اجإنشاء املعل 

وهذا  ،فاة اجإنشاء، وهو متليك عني بعوضمل لفعيلوجوة االمع وجوة املعل  عليه، أي 

عدم جريان أ نالة الصناة غل قابل جإثباته بأ الة الصاة، وهذا الوجه هو امل يار ل

 فيام إذا كان عاملًا باجإجياب وشاكًا ع حتق  القبو .

وشككنا ع إجازة املالنك  ،: ما إذا حتق  العقد بني الفضول وال يلالفرع الثاين

  ال؟ وفهل جتري أ الة الصاة أ

من مال،ىة الوجو  الربعة  ا أيضًا، وال بدّ نذكروا أّن أ الة الصاة غل جارية ه

 منها ال جتري. اً أيًا منها جتري هنا وأي لسابقة، وأنّ ا

لة؛ لّن البيع عىل فنرض كوننه مركبنًا أأّما الوجه الو  فهو غل جار  ع هذ  املس

لة؛ إذ املفروض أّن اجإجياب والقبو  قد أذ  املسمن اجإجياب والقبو ، فهذا حمق  ع ه

 حتق  بني الفضول وال يل.

صناة اليأهلينة الجار هننا، وهنو أّن فهو عىل فرض متامييه ن وأّما الوجه الثاين ن 

للبيع الفضول مقطوع هبا، وال يمكن إ،راز الصاة الفعلينة وإجنازة املالنك بأ نالة 

 الصاة اليي يكون البيع الفضول قاباًل لالتصاف هبا، وهي أ الة الصاة اليأهلية.
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البينع  معناهنا أنّ  صناة اليأهلينةال نّ فنإ ،اجلواب عن هذا الوجه هنو اجلنوابو

روط امليقدمة نأي سواٌء كان من الشن روط نوال يفرق بني الش ،مرشوط برشط ميأخر

 يمكن إثباهتا بأ الة الصاة.ن فامليأخرة  ماملقارنة أ مأ

عام  السنلطة هنو إر  ع املقام؛ وذلك لّن من له فهو أيضًا جا وأّما الوجه الثالث

باعيبنار سنلطيه وإ،رازهنا فطبعنًا  ع الرتبة السابقةال جمري الصيغة، فإن قلنا  ،املالك

 بأ الة الصاة. اوال يمكن إ،رازه ،عام  سلطيه بطري  أوىل ال بّد وأن حيرزإ

فهو أيضًا جار  ع املقام، وذلك لّن الفضنول وال نيل ،نني  ا الوجه الرابعوأمّ 

بنل ،يننام  ،أم ال جناز املالنكأأي سواٌء معه، ال ييعامل مطلقًا فإن ال يل ييعامالن 

ازة املالك ليس ، فهذا البيع قبل إجمعنا  أّنه إن قبل املالك وأجاز أقبُل ف (قبلت)يقو  

 أي اجإنشائي. ،بل بيع باحلمل الول ،عئببيع باحلمل الشا

 فىهر أّن هذا الفرع أيضًا ال جتري فيه أ الة الصاة جإثبات الصاة الفعلية.

رف والسنلم فهنل نيقابض واجإقباض ع بيع الصأّنه لو شك ع ال: الفرع الثالث

ومنن الواضنح  ؟يمكن إثبات اليقابض أو اجإقباض بإجراء أ نالة الصناة ع البينع

 أي إعطاء الثمن مقدمًا. ،اعيبار اليقابض ع بيع الرصف، واعيبار اجإقباض ع السلم

ومقيىض القاعدة جرينان أ نالة الصناة ع هنذا الفنرع؛ وذلنك لّن اليقنابض 

روط نشنلرعية، ونشك ع أّن هذا البيع هل كان واجدًا لنروط الشنقباض من الشواجإ

 .فيقا  بأّنه جتري أ الة الصاة ؟ال والرشعية أ

كنن اليقنابض يوذلنك لّننه وإن م  ؛عندم جرياّننا إاّل أّنه ذهنب مجنع كثنل إىل

 ا .لكنهام معيربان ع موضوع النقل واالنيق ،واجإقباض معيربًا ع عنوان البيع



 
 

 249 ................................................ القواعد الفقهية
 

ن: )وهكذا الكنالم ع بقينة  (1)االسينباط مباينوقد ذكر السيد اخلوئي ن عىل ما ع 

رف والسنلم ال يصناح احلكنم نجرينان أ نالة الصناة ع عقند الصن فإنّ  ،املوارة

لّن  ؛جباصو  النقل واالنيقا  فيام إذا شنّك ع حتقن  القنبض واجإقبناض ع اخلنار

وإّننام هنو منن آثنار  ،م ليسا من آثار جمرة العقدرصف والسلالالنقل واالنيقا  ع بيع 

وال يرتتب عىل أ الة الصاة اجلارية  ،املجموع املركب من العقد والقبض واجإقباض

رف نالعقند ع الصن غنل معينربين ع  ناة املّّن  ؛ع العقد حتق  القبض واجإقباض

ة العقند عبنارة ّن معن   ا، فإ امعيربان ع ،صو  النقل واالنيق إنام ااو ،والسلم

ث لو انضنّم إلينه القنبض واجإقبناض لكنان منؤثرًا ع ،صنو  النقنل يعن كونه با

 واالنيقا (.

ن اامليعاقدإّن ما ينشئه  إذ ؛واضحغل  (،فىه اا)ما ذكر  السيد إّن ونان نقو : 

،دوة، والقبض واجإقباض غل ةخيل ع ،دوة منشئهام بام أّّنام من العقالء، غاينة له 

رعية تشرتط ع العمل وع العقنوة رشائنط نأّن القوانني العرفية أو املدنية أو الشالمر 

ثنر املرغنوب مرتتبنًا، وإن كنان الرائط يكون نك الشلبايث لو كان العمل واجدًا لي

روط اليي يفرضها القنانون نوالش ،فاقدًا هلا م يرتتب عليه الثر املرغوب وكان فاسداً 

كنون منن تكنون منن الرشنوط املقارننة وقند تقند دمة وروط امليقنكون من الشتقد 

 الرشوط امليأخرة.

رف اليقنابض، ويرتتنب علينه نوعليه فباسب قانون اجإسالم يعيرب ع بيع الصن

رائط، فكنام جتنري نرط كسنائر الشننالثر فيام إذا كان ع املجلس تقابض، وهذا الشن

                                      
 .377-376: 4مباين االسينباط ( 1)
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 اجإجيناب والقبنو  وأمثنا  واملواالة بنني ة بالنسبة إىل املاضوية والعربيةأ الة الصا

 ؟ملانع من جريان أ الة الصاة بالنسبة إىل اليقابضا فام ،ذلك

مركب ونشك ع حتقن  املركنب،  وال يمكن القو  بأّن موضوع النقل واالنيقا 

 الرشوط بواسطة أ الة الصاة. منال يمكن إ،راز أي رشط فوإاّل 

رط نرعية، والشننالشنرائط ناليقنابض واجإقبناض كسنائر الشن :وبعبارة ُأخرس

  بنأّن أ نالة الصناة ال اقنهذا لكان فاسدًا عند الرشع، فإن الرشعي معنا  أّنه لوال 

رعية، فنام هنو نلرشائط الشنل  بإ،رازها ان قإو ،فهذا خلف ،ز الرشائط الرشعيةحتر

 ؟الرشط وسائر الرشائط الرشعية اهذالفرق بني 

أو  هنل كنان مقرونناً  املرهوننةلعني لن أّنه إذا شّك ع أّن بيع الراه: الفرع الرابع

 ؟مسبوقًا بإذن املرهتن أو ال

 الفرع من فروع املقام.هذا  دّ عُ  عدم جريان أ الة الصاة، وذكروا فقد 

 :بني جهات ثالثة لبيان ةخو  هذا الفرع وعدم ةخوله ع املقامن أنوال بّد 

 منةملشنهور منن العاالرهن، فقد ذهنب ا: أّّنم اخيلفوا ع جواز بيع األُوىل اجلهة

ن بيعهنا منن ع يمنعنة وهالرهانة بالعني و لورة العني مر،  تعل   واخلا ة إىل أنّ 

 غل الطل .عد  الشيخ من شؤون امللك قبل املالك، ولذا 

 يىهر من ابن رشند، وبعنض اموع قبا  هذا املسلك ما ذهب إليه بعض العامة ك

هو أّن ،ّ  الرهاننة فياويه وباث فقهه واخلا ة كاملاق  اجإيرواين وبعض الكابر ع 

من البيع، ومثله مثل ،  اجلناية، فكام يمكن بيع العبند اجلناين كنذلك  اً ال يكون مانع

نيقل العني إىل املشرتي بال توقف عىل إذن املرهتن، وقد أجابوا عام تهن، ويمكن بيع الر

  اسيد  به لعدم جواز بيع الرهن.
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زة السنابقة منؤثرة ع ة املرهتن بعد البيع كاجإجناوهو أّن إجازوهناك باث آخر، 

 ؟ال و اة البيع أ

ذهب املشنهور إىل أّن اجإجنازة الال،قنة كاجإجنازة السنابقة، وع قبناهلم ذهنب 

 س إىل عدم تأثل اجإذن الال، .ي ا،ب املقاب

 ،وعليه فهذا الفرع إّنام يكون ةاخاًل ع املقام عىل مسلك املشهور ع كال الباثنني

جإجنازة الال،قنة كاجإجنازة بعدم جواز بيع الرهن ومنا إذا قلننا بنأّن ا قلنايام إذا أي ف

سواٌء أذن أم م يأذن، وما ذكر   ،فالبيع  ايح ،بجواز بيع الرهن قلناإذا  لّنه؛ السابقة

وإال فهنو خنالف ملنا  ،بر ع باث ُأ وله لعله ذكر  عىل مسنلك املشنهورابعض الك

 فياويه.ذهب إليه ع باث فقهه و

 ؛ن حمل الباثعس يكون هذا الفرع خارجًا يوكذا إذا قلنا بمسلك  ا،ب املقاب

إذ الباث ع ةوران المر بني الصاة اليأهلية والفعلية، وعىل مسلكه ليس هنا  ناة 

بل المر ةائر بني الصاة والفساة؛ إذ املفروض أّن اجإذن الال،  غل مؤثر ع  تأهلية،

  اة البيع.

 الباثني. إّنام يكون ةاخاًل ع املقام عىل مسلك املشهور ع كال فهذا الفرع

ع أّن عدم جريان أ الة الصناة ع املقنام يمكنن أن يعلنل بأ،ند : الثانية اجلهة

 الوجهني:

ما يقييض عدم جريان أ الة الصاة عنىل مسنلك املشنهور وعنىل : الوجه األول

ي والسنيد اخلنوئي ع النائين عىل ما سلكه املاق  يس، وهو مبنيمسلك  ا،ب املقاب

من أّن أ الة الصاة ع ةوران المر بني الصاة والفساة إّنام جتري ع  الباث الساب 

 ة.رفاعل أو أهلية املوالشك ع الفعل فقط ةون الشك ع أهلية ال
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ال بّد من إ،راز أهلية الفاعل واملورة ،ي  يمكن إجنراء أ نالة  :وبعبارة ُأخرس

 نا اجلواب عن ذلك وأّن هذا ليس بصايح عندنا.الصاة، وقد تقدم م

إذ الشك ع  ؛إاّل أّنه بناًء عىل ما ذكرا يمكن القو  هنا بعدم جريان أ الة الصاة

،ن  منن أّن بناًء عىل مسلك املشنهور  بيعبل آخر لأهلية املورة بيعبل وع أهلية الفاع

 ة املا  لالنيقا .فالشك ع قابلي ،من انيقا  املا  إىل الغل الرهانة مانع

ا اليعبل بلاناظ أّن وعرب ع فوائد الُ و  من جهة الشك ع أهلية الفاعل، وهذ

 .وإاّل فليس له ذلك  ،ذن فللراهن ،  البيعأاملرهتن لو 

اليعبلين بلااظ الرهن وأّن ،  الرهانة مانع من البيع وعلينه أ،د واملقصوة أّن 

اظ الراهن، وأّنه املمنوع من اليرصنف منن جهنة بلا وثانيهام فاملورة غل قابل للنقل.

وعلينه فالفاعنل  رفنالراهن واملرهتن ممنوعان من اليصن :اجإمجاع ومن جهة النبوي

 ممنوع من اليرصف.

إال أّنه غنل  نايح عنندنا؛ لعندم إليزامننا وهذا الوجه  ايح عىل ما سلكا ، 

 لكهام.بمس

ة عىل مسلك املشهور فقط، وال : ما يقييض عدم جريان أ الة الصاالثاين الوجه

الصاة إّنام جتري ع ةوران المنر  ، وهو أّن أ الةسيجيري عىل مسلك  ا،ب املقاب

 بني الصاة والفساة، وهذا هو القدر املسلم عند العقالء.

وأّما إذا كان  اياًا عىل كل ،نا ، إاّل أّننه يندور المنر بنني الصناة الفعلينة 

ة غل جارية جإثبات إ،دس الصايني وهني الصناة والصاة اليأهلية، فأ الة الصا

 الفعلية.
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ع الفرع الو ، وقلنا بأّنه ال  عن ذلك ،ني تعرضنا هلذا الوجهوقد تقدم اجلواب 

رط منن نفإن كان الش ،روطنفرق بني الصاة اليأهلية والصاة الفعلية إاّل بلااظ الش

إن كنان الرشنط منن قبينل ، وقبيل الرشط امليقدم أو املقارن يعرب عنه بالصاة الفعلية

 خر فيعرب بالصاة اليأهلية.أالرشط املي

رط امليقدم واملقارن وامليأخر، أي أّّنم ،ني يبنون عىل نالعقالء بني الش قوال يفرّ 

 الصاة جيرون أ الة الصاة ع مجيع أنواع الرشوط.

  لعدم جريان أ الة الصاة ع املقنامنيهذان الوجهان غل كافيف ،ىل كل ،ا وع

 من وجهة نىرنا.

أّنه إذا بنينا عىل عدم جريان أ الة الصناة ع املقنام، فنإن كنان ع : الثالثة اجلهة

كام إذا كان هنا اسيصنااب  ،فهو امليبع أ ل موضوعي يثبت الصاة أو الفساةاملقام 

فيجري اسيصنااب عندم اجإذن  ،عدم اجإذن فيام إذا م يأذن له سابقًا ونشك ع اجإذنل

أو إذا كان مسبوقًا بإذن املرهتن ويشّك ع أّنه هل رجع عن إذننه  ،قوع البيعإىل زمان و

 ال فيسيصاب بقاء اجإذن. وأ

وشككنا ع أّن البينع هنل كنان قبنل الرجنوع أو  ،وأّما إذا حتق  اجإذن والرجوع

ذكر ع باث أ وله أّن  (أيد  اا)كلامت العالم، والسيد اخلوئي  تبعد ، فهنا اخيلف

ي فسناة البينع ييعارضنان نلذي يقييض  اة البينع وال نل النذي يقيضنال ل ا

وذلنك جإ،نراز  ؛ي الصناةنيصااب اجإذن إىل زمن البيع يقيضلّن اس ؛وييساقطان

جزء منه بالوجدان وجزٌء بال ل، وع قباله أ ل آخر وهو اسيصااب عندم البينع 

 وهذا يقييض بطالن البيع. ،إىل زمن الرجوع
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قند عند  عنن ذلنك ع بانث الفقنه وع  (،فىه اا)راته بأّنه وقد أشل ع تقري

مباث خيار العيب، وقد ذكر هناك أّن اسيصااب اجإذن إىل زمنن البينع جينري ةون 

 .زمن الرجوع أو ع زمن اجإذن اسيصااب عدم البيع إىل

 ال ما ذكر  ع الفقه، ،واف  ما ذكر  ع الُ و ننا ن، إاّل أ،اًل ونقضاً وله تقريبات 

 وتفصيل ذلك قد تقدم ع أ الة تأخر احلاةيف.

 كان البينع مسنبوقًا امففي ،إذا قلنا بعدم جريان أ الة الصاةهي أنه  ذلك ونييجة

 باجإذن والرجوع حيكم بالفساة من جهة تعارض ال لني وتساقطهام.

 ، وبه ينيهي الكالم ع الباث الساةس.هذا متام الكالم ع الفرع الرابع

 يف جريان أصالة الصحة وعدمه عند الشك يف مقوم العمل: البحث السابع

ككنا ع ّن أ الة الصاة إّنام جتري فيام إذا علنم بياقن  العمنل ع اخلنارج وشنإ

 .شك ع أ ل حتق  العمل فالوأّما إذا ، اتصافه بالصاة أو الفساة

ينه ولو شك ع تعنون العمل بعنوان يكون هذا العنوان مأمورًا به أو ما يرتتب عل

 ؟ال ول جتري أ الة الصاة أيضًا، أفه ،الثر

عنىل قسنمني جنوار،ي ن اليني هني شك ع مقومات العمل لو  :وبعبارة ُأخرس

وشنككنا ع حتقن   ،قلنا بأّن البيع مركنب منن اجإجيناب والقبنو  إذاوجواناي، كام 

نن  ال وأتية الصال دَ أو شككنا ع أّنه هل قَص  القبو ، فهنا الشك ع مقوم عنوان البيع.

 أو ال؟ ناالعنو ثبتوي ،جتري أ الة الصاةفهل 

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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 د العنوان:جإ،راز قص اً وجوه تذكروبام أّن الكثر م جير أ الة الصاة فقد 

 .العنوانمارة عىل قصد أ ءبناء العقال باسب ورة العمل  نّ أ: الوجه األول

لنو شنوهد منن )ولنذا إال أّنه أنكر ، قا :  ،ذلك ع فرائد إىل  (1)الشيخ قد أشارو

م قصند  حتقن  هنذ  لنوم يع ،أو طهنارة أو نسنك ،ن  ةيأ ي بصورة عمل من  نال

 م حيمل عىل ذلك(. ،ةاتالعبا

حينرز  عرفناً   العام   هذ   عنوان: )(2)الفرائداق  اهلمداين ع تعليقيه عىل وذكر امل

ييوّضأ أو يصيّل أو يزور احلسني  بصورهتا، و لذا ال ييوّقف أ،د ع الخبار عن أّن زيداً 

بصورة هنذ  العنام ، و ال يعينن  بنا،يام   عليه الّسالم أو ناو ذلك، إذا رآ  ميلّبساً 

 (.د هبا اليعّوة أو اليعليم و ناو صكوّنا جمّرة  ورة ق

 .الفكارع ّناية  قريب منهوللماق  العراقي كالم 

أّنه )والىاهر أّن ما ذهب إليه الشيخ هو الصايح، وما ذكر  املاق  اهلمداين من 

كنن تخنر غالبنًا ضنعيفة، وأّمنا إذا م ،يامالت الُ االمن جهة أّن  ر خ آاىل (ال ييوقف

 خبار.فييوقفون ع اجإ ،عيفةالت الُخر ض،ياماال

هذا هو الوجه الو  من الوجو  جإ،راز العنوان بعد ما م يمكن إ،راز العننوان 

 بأ الة الصاة.

 ،ّننه إذا حتقن  عقندإن يقا  أ،راز العنوان ع خصوص القوا  بجإ: الوجه الثاين

قنوة ففي خصنوص منوارة الع ،وشككنا ع قصد اجإراةة اليفهيمية أو اجإراةة اجلدية

 واجإيقاعات حيمل عىل اجإراةة اليفهيمية واجلدية.

                                      
 .367: 3ل و  فرائد ا (1)

 .476الفوائد الرضوية عىل الفرائد املرتضوية:  (2)
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الة أ نلصاة أّن هنذ  املنوارة خارجنة عنن وقد ذكرنا ع أوائل مباث أ الة ا

منن بناب امليثناق يبن  عليها ه إنف ،الصاة؛ وذلك لّنه إذا شك ع اجإراةة االسيعاملية

العقالئي باجلري عىل وف  باسب امليثاق  فإّنه مليزمفإّن كّل من ييكلم بلغة  ،العقالئي

بلغنة جإبنراز مقا ند خا نة و،صنل شنك ع اجإراةة تكلم من ميزان تلك اللغة، ف

 ىاهر كالمه.  ال ل العقالئي أّنه مأخوذ بنيضفمق ،اجلدية

خبار الوكيل بأن يقنا  إخبنار إجإ،راز قصد العنوان ع خصوص : الوجه الثالث

قًا، لم إاّل من قبل نفسه فيكون قوله مصندَّ ما ال يع مطلقًا من جهة أّن كل ،جة الوكيل

 فإّنه يقبل قوهلا بالنسبة إىل احليض والطهر واحلمل. ،كام ع املرأة

كلية تد  عليه، نعم، ع املرأة  كن االليزام به؛ إذ ليس لنا كربسوهذا الوجه ال يم

 ورةت روايات.

ّننه إ،ينث  إخبار الوكينل والنائنب مننهو : جإ،راز قصد العنوان الوجه الرابع

 . والكالم ع قبو  قوله وعدم قبوله مؤمتن ووكيل ونائٌب.

 :خارجة عن حمل الكالمهي ملوارة اليي وليارير حمل النزاع ال بد وأن نذكر ا

ئب، فإّننه نان من قو  الوكيل أو النائفيام إذا ،صل الوثوق واالطم: املورد األول

والىناهر أّن هنذا  ، مبانث الىننّ نان ،جة عىل ما ذكرننا  عئال إشكا  ع أّن االطم

 املورة خارج عن حمل كالمهم.

مورة الي ا م والنزاع بني النائب واملنوب عنه أو الوكيل واملوكل، : املورد الثاين

فإّنه ال ريب ع أّنه يسمع قو  النائب والوكيل إذا اّةع  أّنه أت  بالفعل بقصد النيابة أو 

ولذا لو تلف املا  ع  ،ات الدالة عىل أّنه مؤمتنوكالًة عنه، وذلك من جهة الرواي عمل
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يقبنل قنو   ؟ال وأ طيريفناليد الوكيل واخيلفا ع أّنه هل كان ذلك بسبب اليعدي أو 

 يامن قبو  قوله عند الينازع.ئالوكيل، ومقيىض اجإ

عننه  ترتيب اآلثار للموكل واملنوبهو فمورة الكالم ليس  ورة الي ا م، بل 

 و،جة للموكل أو املنوب عنه أ ، أي أّن قوله هل يكونب والوكيلبمجرة إخبار النائ

 ؟ال

قرينة عىل اخلنالف أو  تما إذا كان الوكيل أو النائب ميهاًم بأن كان: املورد الثالث

 .نان عىل اخلالف، فهذا املورة أيضًا خارج عن حمل الكالم ئاطم

 نقو :فإذا ظهر حمل الباث 

 :يلفةإّن كلامت العالم ع املقام خ

ذهب بعض إىل ،جية قو  الوكيل والنائب مطلقًا سواٌء كان عاةالً : األول القول

املرتضن  والسيد وسواٌء كان ثقة أم م يكن، وهذا ما يسيفاة من كالم السيد  ،م يكن مأ

 .(1)يمسكساحلكيم ع امل

عبنارة  فيام إذا كان عاةالً، وهذا ما يسيىهر مننيعيمد عىل قوله  : أّنهالقول الثاين

وهنذا هنو  ،)يشرتط ع النائب أن يكنون عناةالً( قا :السيد اليزةي ع العروة ،يث 

 املنسوب إىل  ا،ب املدارك .

م يكن، وهذا ما  مإذا كان ثقة سواٌء كان عاةالً أ: أنه يعيمد عىل قوله الثالث القول

 ذهب إليه السيد اخلوئي وغل .

 :ع رشح قو  املاتن )الرابنع (1)يمسكسامل السيد احلكيم عإّن أّما القو  الو : ف

خنرب   رعة قبنونسنلة امليشن مننالىناهر ن إ) قا :الوثوق بصاة عمله(  والعدالة أ

                                      
 .7: 11مسيمسك العروة الوثق   (1)
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من ملك )خبار ذي اليد عام ع يد  ونىل قاعدة إيناب عىل عمل ع أةاء عمله نىل املس

عدم اعيبار الوثوق  بل ال يبعد ،وال يعيرب ع مجيع ذلك العدالة ،(شيئًا ملك اجإقرار به

 .(بالصدق

ع مباث ،جية خرب الوا،د كالمًا يسنيفاة  (2)وقد نقل الشيخ عن السيد املرتىض

: لسيد )قدس رس ( عنىل نفسنهوقد ،كي اعرتاض ا: )(3)الفرائدقد نقل ع منه ذلك، ف

 ع ابيياع أمة أو عقند أو اسيناب  ديقاً  المة ع أن من وكل وكيالً  بأنه ال خالف بني

وأخرب  أنه أزاح  ،مل إليه اجلارية وزف إليه املرأةىل امرأة ع بلد  أو ع بالة نائية، فاع

وعقند عنىل تلنك: أن لنه وطأهنا  ، وأنه اشرتس هنذ لعلة ع ثمن اجلارية ومهر املرأةا

وأميه إذا أخربتنه  وهذ  سبيله مع زوجيه والزوج واالنيفاع هبا ع كل ما يسوغ للاملك

يرة الكياب عىل املرأة بطالق زوجهنا أو بموتنه فيينزوج ، وعنىل و ،بطهرها و،يضها

 .بموت امرأته فييزوج أخيها الرجل

مننه، منع عندم  وكذا ال خالف بني المة ع أن للعام أن يفيي وللعامي أن يأخذ

 .به من رشيعة اجإسالم وأنه مذهبه علم أن ما أفي 

 أ،ا  اليعبند ب نرب  من: أنه إن كان الغرض من هذا الرة عىلفأجاب بام ،ا له

اال،يجناج بنه عنىل وجنوب العمنل  . وإن كان الغرضالوا،د ، فميوجه وال حمي 

فهذ  مقامات ثبت فيها اليعبد بأخبار اآل،اة من ، خبار اآل،اة ع الياليل والياريمبأ

 ، ع بعضها ال يقبل إال إخبار أربعة، وعإمجاع وغل  عىل أنااء خيلفة طرق علمية من

                                                                                       
 .8-7: 11مسيمسك العروة الوثق   (1)

 .41-37: 1رسائل الرشيف املرتىض  (2)

 .345-344: 1فرائد ال و   (3)
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بعضنها يكفني  ، وع بعضها يكفي قو  العد  الوا،د، وعال يقبل إال عدالنبعضها 

 .(والزوجة ع احليض والطهر المة ذمي، كام ع الوكيل ومبياعخرب الفاس  وال

من املوارة اليي ال يسينيب اجإنسنان  وربام يقا  بأّن املوارة اليي ذكرها السيد 

مرجنع ذلنك إىل ،صنو  وثوق به، وعلينه فيامن والئأ،دًا إاّل ع  ورة اجإوال يوكل 

 نان، وهذا خارج عن حمل الكالم.ئالوثوق واالطم

،ندًا إاّل ع  نورة ال يسينيب وال يوكل أ،ٌد أكان ن إويمكن اجلواب عنه بأّنه و

فنربام يكنون  ننان بقناًء.ئأّن هذا ال يسيلزم الوثوق واالطمإاّل  ،نان بهئالوثوق واالطم

 نان بعدم وثاقيه أو يشك ع وثاقيه.ئثمَّ حيصل االطم ،ينيبهيسفاجإنسان واثقًا بش   

 إاّل أّن القطع به مشكل. ،وما ذكر  السيد احلكيم والسيد املرتىض وجيه

بناب ،جينة  مننوهو قبو  قوله فيام إذا كان عاةالً، فهذا إّمنا وأّما القو  الثاين: 

ينه فمرجعنه إىل وعل ،وهنذا أ،ند مصناةيقه ،خرب العاة  ع املوضوعات وال،كنام

 .خرب العاة  ع املوضوعاتوهي ،جية  ،الكليةالكربس 

 وهذا خدوش من وجهة نىرنا، وم يدّ  ةليل عىل ،جية خرب العاة  مطلقًا.

فهنذا أيضنًا ال  ،ّما من باب أّن القدر املييقن من السلة أن يكون امل نرب عناةالً إو

،سنب  يكفني خنرب الفاسن  النذمي  نيمكن االليزام به، لّنه كام ذكر السيد املرتض

ا هلن بآية النبأ غل  ايح؛ لّن آينة النبنأ ال يمكنن تةعالسلة، والقو  بأّن السلة رُ 

 الرةع عن السلة.

وهذا من بناب ،جينة خنرب  ،وأّما القو  الثالث: وهو قبو  قوله فيام إذا كان ثقةً 

ّننه ال أ الوا،د خربالثقة ع ال،كام واملوضوعات، ونان قد ذكرنا ع مباث ،جية 
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ّن إفضاًل عن املوضوعات، وقلننا هنناك يمكن االليزام باجية خرب الثقة ع ال،كام 

 وفاقًا للشيخ النصاري ومجاعة من القدماء. احلجة هي اخلرب املوثوق به

 باث السابع.وبه ينيهي الكالم ع الهذا متام الكالم ع هذا الفرع، 

 حة يف العمل الذي فيه حيثيتانيف جريان أصالة الصبحث الثامن: ال

 عمنالً كوننه  ينةغنل و،يثلل عمنالً كونه  ية،يث ،،يثييني اهو أّنه لو كان عمل ذو

 ؟و الألنفس لّنه عمل إري فيه أ الة الصاة من ،يث جتفهل  ،لنفسل

 .هبذا العنوانمما م ييطرق له العالم الباث  وهذا

جتري ع عمل الغل، وأّما ع عمنل  من املعلوم أّن أ الة الصاة إّنامكيفام كان، و

بل جتري قاعدة الفراغ، وهنذا كعمنل النائنب عنن احلني العناجز،  ،ال جتريفالنفس 

 وعمل الوكيل وما يشبههام.

عمل من الغل و ناةر  هو حلي العاجز وكذا عمل الوكيلفإّن عمل النائب عن ا

 ب.منه باملبارشة، ونفس هذا العمل عمل املسينيب واملوكل باليسبي

ّننه عمنل إأ الة الصناة، وأّمنا منن ،ينث فيه ّنه عمل الغل جتري إفمن ،يث 

 .بل جتري قاعدة الفراغ ،جتري فيه أ الة الصاة فالالنفس 

أّن أ نالة  هنو بأّن الفرق بني أ الة الصناة وقاعندة الفنراغ لوال بّد من اليذك

ال جتنري إاّل بعند فنالصاة جتري قبل العمل و،ني العمل وبعد ، وأّما قاعدة الفراغ 

 العمل.

ع أّن عمل النائب هنل هنو  وعليه فإذا شّك املسينيب قبل العمل أو ،ني العمل

ّن أةلنة إأّنه يمكنن أن يقنا  إىل افًا ال يمكنه إجراء قاعدة الفراغ، مضف ؟ال و ايح أ

وال تشنمل  نورة  ام  اليني ينأ ي هبنا املكلنف مبنارشة،قاعدة الفراغ ناظرة إىل الع
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هو ،ني ييوضنأ  :كام ع موثقة ابن بكل ،صل غفلٌة منهحتبة أو الوكالة، وأّنه م االسينا

 .أذكر منه ،ني يشك

ونانن  ،لكن تقدم أّن املوثقة ال تدّ  عىل اخيصاص القاعندة بصنورة املبنارشةو

، وهي ما شككت فيه مما قد مىض فامضه كام هو كلنيمسك بمعيربة حممد بن مسلم 

 .الصورة، و ورة املبارشة شمل هذ بإطالقها ت

بانث حتقي  الكالم يكون ع ضنمن الووعىل كل ،ا  فنان نذكر فروعًا ثالثة، 

 عن هذ  الفروع.

ما ذكر  الشيخ ن بناًء عىل اليفسل الصايح لكالمه ن وهنو اسنينابة : الفرع األول

د ويعلنم أّننه قند قصن ،احلي العاجز عن احل ، فإذا علم املسينيب أّن النائب قد ،ن 

هنذا العمنل لنه جهينان منن  إاّل أّنه يشك ع  ناة عملنه، فنذكر الشنيخ أنّ  ،النيابة

  :االنيساب

ايه ويرتتب عنىل  ن ،له اً الفعل مبارشييكون وهبذا اللااظ  ،انيساب إىل النائب

 .منها اسياقاقه الُجرة ،آثار

نائب ويعد فعل ال ،له العمل عمالً يكون وهبذا اللااظ  ،وانيساب إىل املنوب عنه

إاّل أّننه ببندن  ،فكأّنه هو الذي ،نّ   ،من باب الفعل باليسبيب واآللة فعل املنوب عنه

 غل .

 .لّن العمل عمل النفس ؛ةهوأ الة الصاة ال جتري من هذ  اجل

 :ال فهايناملاق   قا  عنهمما خالفه اجلميع بايث  وهذا الذي ذكر  الشيخ 

 وا،د(. سوقب رمو )
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،ي  ناكم بصنايه  مورة كالم الشيخمعرفة ث ال بّد من باوقبل الدخو  ع ال

 فنقو : ،أو فساة 

إّن مورة كالم الشيخ كام ذكرنا هو فيام إذا قصد النائب النيابة، وليس املنورة منن 

 ل الة الصاة لنيس منن جهنة أّننه ال موارة عدم إ،راز قصد النيابة، وعدم إجرائه

 أّنه عمل النفس. بل من جهة ،يمكن إ،راز القصد بأ الة الصاة

ىل املنورة النذي عنع املصباح وغل  من محل كنالم الشنيخ ما ومن هنا يعلم أّن 

وإاّل كنان  ،الئم منع منا نفهمنه منن عبنارة الشنيخيقصد النيابة ال يب هيكون الشّك في

فمن جهة أّننه  ،جهيني وذهو إذ الكالم ع حتق  العمل الذي  ؛خارجًا عن حمل كالمنا

  .ال جتريفومن جهة أّنه عمل نفسه  ،فيه أ الة الصاة يجريفعمل الغل 

كام أّن محل كالم الشيخ عىل مطل  موارة النيابة كام ع املصباح وغل  أيضنًا غنل 

وذلك لّن  ،بالنسبة إىل النيابة عن احلي إنام هوفإّن الشيخ رصح بأّن ما يقوله  ، ايح

 ،ت م يكن عمله هنذا ذا جهيننيول امليت أو و يه لو اسيناب ش صًا للا  عن املي

وال يعد هذا عماًل من امليت باليسنبيب  ،ويمكن للول أو الويص إجراء أ الة الصاة

 ولو جمازًا. واآللة، وال يمكن انيساب احل  إليه وأّنه ، َّ 

 ،خصوص االسينابة عن احلني العناجز ال مطلن  النيابنةهو فمورة كالم الشيخ 

 رزًا.وفيام إذا كان قصد النيابة حم

رتفع بعض االسيغرابات، فإّنه قد ذكر تة رإثبات ما فهمنا  من العبا منفإذا متكنا 

 فيام إذا كان الفعل الصاةر عن املسلم عىل وجه نويمكن أن يقا  : )(1)الفرائدالشيخ ع 

                                      
 .369-368: 3فرائد ال و   (1)
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لفعل النائنب  : إننوبالذات، كالعاجز عن احل   أوالً النيابة عن الغل املكلف بالعمل 

 عنوانني:

مراعناة الجنزاء  ، ولذا جينب علينهمن ،يث إنه فعل من أفعا  النائب :دااأ،

علينه مجينع آثنار  ندور الفعنل  ، وهبذا االعيبار يرتتنبلرشوط املعيربة ع املبارشوا

بناء عنىل اشنرتاط فنراغ  جار  ثانياً ئوجواز اسي ،صايح منه، مثل: اسياقاق الجرةال

 .جار  ثانياً ئاسي ذمة الجل ع  اة

باليسنبيب أو  ، ،يث إنه بمنزلنة الفاعنل: من ،يث إنه فعل للمنوب عنهلثاينوا

عن  ، وهبذا االعيبنار يراعنه باملنوب ائمالفعل بعد قصد النيابة والبدلية ق نّ أاآللة، وك

 .، والرتتيب ع الفوائتن ع احل والقرا واليميع فيه القرص واجإمتام ع الصالة

الثانية، بل ال بند منن  بت الصاة من هذ  احليثيةوالصاة من احليثية الوىل ال تث

 .اليسبيب إ،راز  دور الفعل الصايح عنه عىل وجه

غنل، إنه فعل ال ، من ،يثكان فعل الغل يسقط اليكليف عنه : إنوبعبارة أخرس

 .امليت ، كام ع الصالة عىلكفت أ الة الصاة ع السقوط

ولنو عنىل وجنه  لنه كونه فعالً  وإن كان إنام يسقط اليكليف عنه من ،يث اعيبار

ف بياصيل فعل بنفسنه أو ببندن غنل ، كنام ع اسنينابة العناجز كام إذا كل ناليسبيب 

كينك بنني أثنري الفعنل منن ، بل جينب اليفسقوطه م تنفع أ الة الصاة ع ن للا 

 .م براءة ذمة املنوب عنه من الفعنل، وعدالجرةباسياقاق النائب  ، فياكماحليثييني

 جار الول للعمل عن امليت .ئاسي وكام ع

فينه قصند  إذ ال يعينرب ؛جار الول للعمل عنن املينتئ اسيلكن يبق  اجإشكا  ع

من ،يث هو فعله، ال من  . وبراءة ذمة امليت من آثار  اة فعل الغلالنيابة عن الول
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راء فيه بإ،راز إتيان  ورة الفعل بقصد إبن ، فال بد أن يكيف ،يث اعيبار  فعال للول

 (.ذمة امليت

بأّن الكنالم  رحيه نيصلوذلك  ،من هذ  العبارة هو الصايح  اولعل ما فهمن

بعند قصند النيابنة  الفعنل نّ أال ع الشك ع النيابة بقوله: )وكن ،ع  ورة قصد النيابة

نوب عنه(، كام يىهر من رصيح كالمه أّن احلكم خاص بصورة النيابة بامل والبدلية قائم

، وعىل هذا اليفسل يرتفنع كثنل منن إىل آخر  : )لكن يبق  اجإشكا (عن احلي لقوله

رمنو  )أّّننم  ال نفهايناالسيغرابات املذكورة ع املصباح وغل  ،ي  قنا  املاقن  

 .(بقوس وا،د

هو أّن فعل النائب فعل تسبيبي وفعنل باآللنة، وع إليه ذهب الشيخ ما والرس ع 

الفعل إىل السبب كام ينيسب إىل املبنارش، ينيسب  موارة الفعل اليسبيبي والفعل باآللة

 وعليه فال جتري أ الة الصاة من جهة فعل نفسه.

 فنقو : ؟ال وّن ما ذهب إليه الشيخ  ايح ألكن هل إو

أي أن قسناًم منن الفعنا  يكنون منن الفعنل  ،إّن أساس كالم الشنيخ  نايح

 وقانونًا إىل املسبب. رشعاً  الفعل منيسب إّما ،قيقة أووهذا  ،والفعل باآللة ياليسبيب

كان املبارش كاآللة، أي إذا  وهو فيام إذا ،اً إاّل أّن النيساب الفعل إىل املسبب ضابط

كنام إذا ،نرك ها، عفلض ؛سببع إراةة امل ةمندك اإاّل أّّن  تكن للمبارش إراةة أو كانتم 

 نبيًا غنل ممينز  فهنا يقا  قيله زيد مثاًل، وهكذا إذا ،رك ،،يوانًا لقيل ش   فقيله

العمل منيسبًا يكون ففي أمثا  ذلك  ،لقيل ش   أو أرسل جمنونًا لقيل ش   فقيله

 سبب من جهة ضعف املبارش ع اسيقال  اجإراةة.إىل امل
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 كام إذا أمر ش صنًا بقينل شن   بنال إكنرا  أو منع اجإكنرا  ،وأّما ع غل ذلك

 يًا للقيل.سبب الذي جعل للمبارش ةاعالعمل ال ينيسب إىل املف

إراةة مسنيقلة وأتن  بناحل   وأّن النائب ذ ع املثا  الذي ذكر  الشيخاملفروض و

إمنا منن فال ينيسب عمله هذا إىل املنوب عنه بوجه؛ لّنه لو كان منيسبًا إليه فمبارشة، 

 ،جارئعمل املنوب عنه، أو من جهة االسيأي بام أّنه نائب عنه يكون عمله  ،باب النيابة

وال يمكن االليزام باالنيساب إىل املنوب عننه منن أي بناب  ،كال المرين أو من جهة

 كان.

ي انيسناب العمنل إىل املننوب عننه انيسنابًا نأّما من جهة النيابة وأّن النيابة تقيض

عينة أو ع منوارة مام ال يمكن االليزام به، وذلك لّن ع موارة النيابنة اليربف دوريًا 

و كنان ال يصدق أّن امليت  ىل أو ،ن  أو  نام، بنل ولنجار للميت ئالنيابة عن اسي

العمل  اةر منه، فلو أرسل ش   ش صنًا للاضنور  العمل بأمر منه ال يصدق أنّ 

ع ،فل نيابًة عنه ال يمكن إسناة العمل إليه وأّن امللك الفالين ،رض ع احلفنل منثاًل، 

 . عىل سبيل املجاز ع اجإسناة ،ي  ال يمكن القو  به بل 

بيننهام  نعنم :قلننا ؟قيل بأّنه هل هنا ارتباط بني عمل النائنب واملننوب عننهوإن 

إاّل أّن االرتباط ليس ع مر،لنة الصندور باينث يعند عمنل النائنب عمناًل  ،ارتباط

والنائنب  ،ففعل النائب بد  فعل املنوب عننه ،للمنوب عنه، بل بلااظ اشيغا  الذمة

ملا  بديل وعمل النائب ،املنوب عنه أن يأ ي بهيقوم مقام املنوب عنه ع أةاء ما كان عىل 

 ال أّن عمله عمل املنوب عنه. ،وهذا غاية ما تقيضيه النيابةع ذمة املنوب عنه، 

يساب عمل النائب والجنل ي اننجار يقيضئجار وأّن االسيئوأّما من جهة االسي

ر م يكن اجئسياكن فإّنه لو م ي ،ب إىل عمل الجليوذلك لّن اجإجيار تسب ،جرؤإىل امل
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يء نر بشموكذا ع موارة ال ،جار سبب لعمل الطرفئففي احلقيقة االسي ،يأ ي بالعمل

ممن له المر، بدعوس أّن الفعنل اليكنويني كنام ينيسنب إىل املبنارش ينيسنب إىل مجينع 

االلينزام بنه ع سبب هلذا الفعل اليكويني، فهذا أيضًا مما ال يمكنن هي السباب اليي 

فإّنه لو اسيأجر شن   ش صنًا لكننس املسنجد أو  ،جار للعملئوارة االسيمطل  م

 ال ينيسب العمل إاّل إىل املبارش.ف ،لفعل من الفعا 

وما قيل لالسيشهاة بأّن العمل منيسب إىل اآلمر بأّنه لو أمر ش   عبد  أو ابننه 

العمنل  بعدم  ناة انيسنافمن هنا نعرف  ،ويقيل املبارش ّنه حيبس أبداً فإلقيل أ،د 

ولو كنان منيسنبًا إلينه  ،أّن العمل غل منيسب إليهعىل ونفس هذا الدليل شاهٌد  ،إليه

ه بناحلبس املؤبند، وعنىل بل من جهة حتريكه إىل رش خاص حيكم علين ،لقيل هو أيضاً 

  .اجإسناة جمازيًا ال ،قيقياً يكون اجإسناة  ة او  فرض الينز

بنن  )كنام ع  ،ال ع اجإسناة ،املسند إليه ومن املمكن أن يكون املجاز ع املسند أو

ومعنن   ،وإّما جماز ع الكلمنة ،يببسيه إّما جماز ع اجإسناة بلااظ الفإنّ  (المل املدينة

 ب بناء املدينة.بذ  مصارفه أو سبّ  (بن )

جار والنيابة بمعن  أّن اجيامعهام يوجنب انيسناب عمنل النائنب إىل ئوأّما االسي

فإّنه ال يسند  ،وذلك لألمثلة اليي ذكرناها ،يضًا ال يمكن االليزام بهاملنوب عنه، فهذا أ

 الفعل إىل النائب ع تلك المثلة إسناةًا ،قيقيًا.

انيسناب إىل  :فالقو  بأّن عمل النائب عن احلي العاجز له نوعان منن االنيسناب

 غنل ، وقنانون الفعنل باليسنبيب واآللنةاملبارش وانيساب إىل املنوب عنه غل  ايح

  . اةق ع املقام



 
 

 267 ................................................ القواعد الفقهية
 

ن النائب بجعل الداعي منن املننوب عننه يوجنب فنراغ ذمنة موالعمل الصاةر 

بياريك منه ومنن مالنه  عنه اً فإّن الواجب عىل العاجز هو أن حي  ش ص ،املنوب عنه

فنال نايناج إىل أزيند  ،وباكم أ الة الصاة ع عمله يكون عمله  ايااً ، نيابًة عنه

جمنازي، ومنن املعلنوم أّن  فهنووإن كان انيسناب  ،ساٌب آخروليس هنا اني ،من ذلك

 اجإسناة املجازي ال يرتتب عليه أثر.

ذا أت  فإال أن يكون ذا جهيني،  ،ا،دةجهة و وفىهر أّن عمل النائب ع احلقيقة ذ

وجه الصايح يكون مسياقًا لأُلجرة وبه يسنقط الواجنب عنن الالنائب بالعمل عىل 

 ،رسا  ش   لنيا  عننه منن مالنهواجب عن املنوب عنه إال لنّ  ؛عنه ذمة املنوب

  .وجتري أ الة الصاة ع عمل النائب ،واملفروض أّنه أرسل ش صًا من ماله

جهة وا،دة، ال نرس وجهًا للقو  بأّنه ال يرتتب عىل  وثمَّ بعد ما ظهر أّن العمل ذ

ذي يدعي السلة أي أثر فراغ ذمة املنوب عنه؛ وذلك لّن ال ،أ الة الصاة هذا الثر

العقالئية ويقو  بأّنه لوال أ الة الصاة الخيل النىام يمثل بعمل النائنب والوكينل، 

 عىل احلمل عىل الصاة.فيها العقالء  يبنيفإّن هذ  املوارة من املوارة اليي 

كام ال وجه للمناقشة ع اجإمجاع بام نقله الشيخ من أّنه يعينرب ع النائنب أن يكنون 

النة ال يمكنن أن يكنون بأّن العدالة من جهة إ،راز الصاة واعيبار العد عاةالً، فيقا 

وذلك لّن العدالة من املمكن أن تكون طريقًا إىل وقوع العمنل  ؛الشيخ  شاهدًا ملدع

ال بلااظ أّن العدالة إّنام اعينربت منن أجنل إ،نراز  ،أو وقوع العمل عن قصد النيابة

ومن املعلنوم  ،قو  به ع النيابة عن امليتة إّنام يالصاة؛ لّن الذي يقو  باعيبار العدال

 كام تقدم. ،إشكا  الشيخأّن ع النيابة عن امليت ال جيري 
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فإّن امليت ميت وهو ال جيري أ الة  ،العمل منيسب إىل امليتال جما  للقو  بأّن و

والذي يمكن له إجراء ال نل إّننام هنو النويص أو النول، وعنىل أي ،نا   ،الصاة

 عمل الغل فقط.هو  العملف

العمل  جهيني عمل الوكيل ع اجلملة، فإنّ  تذاهي من الفروع اليي  :الفرع الثاين

ال سنيام فنيام إذا  ،له لبيع ةار أو طالق زوجة وأمثا  ذلكمنيسب إىل املوكل فيام لو وكّ 

 .كان وكياًل عنه ع إجراء الصيغة

وقند  ،وكياًل ع إجنراء الصنيغةوإّنام قلنا ع اجلملة من أجل أّن الوكيل قد يكون 

يكون وكياًل ع عمل خاص مثل رشاء ةار أو عقار، وقد يكون الوكيل مفوضًا ع مجيع 

 كعامل املضاربة. ،الُمور

 .والكالم ع القسم الو  والثاين

 إشكا  ع أّنه ينيسب العمل ع اجلملة إىل املوكل. الوكام أرشنا 

رةها العام  اجلوار،ية اخلارجينة مثنل النيابة موالنيابة والوكالة أّن اوالفرق بني 

 احلّ  والصوم واحلضور ع حمفل وأمثا  ذلك.

 ،رةها الُمور اجإنشائية القانونينةاأي أّن مو ،ٌر إنشائي قانوينموأّما الوكالة فهي أ

مثل البيع والطالق وأشبا  ذلك من الُمور اجإنشائية االعيبارية، ولنذا عمنل الوكينل 

 زيد باع ةار ، أو طل  زوجيه. :فلو باع الوكيل ةار زيد يقا  ،املوكل منيسب إىل

 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 

  .(1)ان باخليار ما م يفرتقاعالبيمع أّن الدليل قد ةّ  عىل أّن  ،البيع عن الوكيل

                                      
 .170: 5الكاع  (1)
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وعلم بأّنه أت  به  ،فإذا ظهر ذلك نقو : لو علم املوكل بصدور العمل عن الوكيل

 وفهل جتري أ نالة الصناة أ ؟ال وال يعلم هل أت  به  اياًا أإاّل أّنه  ،بقصد النيابة

 ؟أ الة الصاة ع عمل النفس أو ال وعىل فرض اجلريان هل تكون من ؟ال

ن عمنل الوكينل عمنل كنو ععينار املعرف نبل الدخو  ع الباث ال بّد وأن قو

 .املوكل قانوناً 

 :ثالثةلذلك ذكر تأو يمكن أن  توالوجو  اليي ذكر

لة الُوىل من مسائل خيار املجلس أع املس (1)ما ذكر  املاق  النائيني: الوجه األول

ينسنب إىل مجينع أسنبابه وهو أّن كّل فعل يصدر من شن   كنام ينسنب إىل املبنارش 

، وقند ذكرننا أّن الفنرق بنني ل لذلك بأمثلة تكون من العام  اخلارجيةالطولية، ومثّ 

أّن النيابة إّننام تكنون ع العنام  اجلوار،ينة اخلارجينة والوكالنة ع  :النيابة والوكالة

  النيابة.إاّل أّنه لو تم ما ذكر  لكان مفيدًا بالنسبة إىل ،الُمور اجإنشائية القانونية

والسنبب ع كنل  )كام يصح انيساب الفعنل إىل املبنارش قا :وعىل أي ،ا ، فقد 

ـا﴿ورة: ولذا  ،فعل ََ ِحنَي َمْوِِتَ ـاُكْم َمَلـُك ﴿ :وُأخنرس (2)﴾اهللُ َيَتَوَّفَّ األْنُف ُقـْل َيَتَوفَّ

َل بُِكمْ املَ  و ُوكج ِِ يَن َكَفُروا امَلَ ئَِكةُ َوَلْو َتَرى إِْذ َيَتَوَّفَّ الَّ ﴿ ثالثة:و (3)﴾ْوِت الَّ فنسب  (4)﴾ِِ

 إىل أعوانه من املالئكة ةوثالثعليه السالم وُأخرس إىل عزرائيل  تعاىلل تارة إىل اا عفال

 (.سالم اا عليهم

                                      
 .14: 2منية الطالب ( 1)

 .42سورة الزمر اآلية: ( 2)

 .11سورة السجدة اآلية: ( 3)

 .50سورة النفا  اآلية: ( 4)
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ا : إّن قنه هنو عنىل الوكالنة، فيقنطبّ  نإه عام يشمل موارة النيابة أيضًا وكالم و

 .لصاةر من الوكيلا لمالعفينسب إليه املوكل بام أّنه سبب 

أّن بنقينل و،ينئذ عليه أن جيينب بنام إّن اجإسناة إسناة جمازي،  :ولقائل أن يقو 

مثل ،ركنة  ،ع املوارة اليي تكون الواسطة واسطة ،لولية اجإسناة املجازي إّنام يكون

اجإسنناة فوأّما ع غنل  ومنهنا املقنام  ،نسبة إىل ،ركة اجلالس وأمثا  ذلكالسفينة بال

 ،قيقي.

، فإّن مطل  المر واليسنبيب ال ة عليهساعداملاملاق  النائيني ال يمكن  وما ذكر 

وع خصوص املالئكة بام أّنه ليس هلم ،الة عصيان  ،يوجب انيساب العمل إىل املسبب

وإراةهتم مندكة ع إراةة اا تعاىل، وكذا أعوان ملك املوت إراةهتم مندكنة ع إراةتنه 

القو  بذلك مشكل جدًا، ولو  ح فوأّما ع مطل  العام   .يمكن القو  بذلكفتعاىل 

 والثر غل مرتتب عىل اجإسناة املجازي. ،إسناة املجازي هوإّنام فاجإسناة 

أّن الرس ع عد عمل الوكيل عمناًل للموكنل هنو أّن الوكالنة لنيس : الوجه الثاين

فعاًل معلقًا عنىل إنشناء يع بل ،قيقة اليوكيل إنشاء الب ،مرجعها إىل اليفويض إىل الغل

ذا رجعه إىل أّنه بعنت ةاري بكنمف (وكليك ع بيع ةاري بكذا) : يقو فاينام، الطرف

ونفنس  ،ففي احلقيقة منشن  البينع هنو املوكنل ،(تبع) :معلقًا جإنشاء الطرف بقوله

 .صيله، إاّل أّنه عىل وجه اليعلي ل الغل ع حت يغة الوكالة ميضمنة للعمل الذي وكّ 

  .إّن اليعلي  ع العقوة مبطل :يلفإن ق

طلية اليعلي  إاّل اجإمجاع، واجإمجناع ال يشنمل مثنل هنذا بّنه ال ةليل عىل مإ :قلنا

 االرتكاز العقالئي. :والشاهد عىل أّن املوكل هو املنش  ،اليعلي 
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 ،من الفقهاء من العامة واخلا نة أ،دٌ به وهذا الوجه ع غاية الضعف؛ إذ م يقل 

إىل ىل ذلك وليس له أي شاهد، مضافًا قوانني احلديثة أيضًا ليس فيها ما يد  عكام أّن ال

  ال بيعه فعاًل. ،أّن اليوكيل تفويض المر إليه

ع رس انيساب عمل الوكيل إىل املوكل هوجعل الوكيل واعيبنار  : الوجه الثالث

لداري بيعي له، معنا  أن بيعك  مثالً  (وكليك ع بيع ةاري)بمنزلة نفسه، فاينام يقو : 

فالوكالنة ع  (عمنيل علينك لَّ جعلنت َكن) :ي، وبيعبل آخرنواعيرب عملك عمل نفس

احلقيقة مشنيملة عنىل إنشناء انيسناب عمنل الغنل إىل نفسنه، وبنام أّن مجينع العقنوة 

واجإيقاعات من االعيبارات القانونية، ال من االعيبارات الةبينة أي أّن النسنبة نسنبة 

وقد ذكرنا منرارًا  ا نسبة قانونية، ال أن تكون النسبة نسبة أةبية وجمازية.إاّل أّّن  ،ةي،قيق

أّن الفرق بني النسبة الةبية أو االعيبار الةيب واالعيبار القانوين أّن ع االعيبار الةيب 

املراة اليفهيمي غل مطاب  للمراة اجلدي، فإّنه ،ينام يعينرب الرجنل الشنجاع أسندًا أو 

 بل اعيربته أسدًا. ،ال :فيقو  ؟سئل منه هل هو أسد أو شمس ،قيقة الوجيه شمسًا لو

فإّنه ،ينام يعينرب  ،لمراة اجلديلمطاب  منه املراة اليفهمي ف وأّما االعيبار القانوين

ي ينرس منن بيند  االعيبنار ،رامنًا أ ،واقعناً  اً وحمرمن اً نجس يكونشيئًا نجسًا أو حمرمًا 

 .قوة واجإيقاعات من هذا القبيللعمًا، وااتباعه أيضًا يرونه ،رأو

فعلينه يعينرب  ،والوكالة عىل ما ذكرنا ،قيقيها اعيبار فعل الغل  اةرًا عن النفس

 .ال تكويناً  ،فعل الوكيل فعل املوكل ،قيقة، إاّل أّنه كام قلنا ينسب إليه قانوناً 

فننإّن اليكوينيننات ةائننرة منندار العلننل  ،وفننرق بننني االنيسنناب قانونننًا وتكويننناً 

رب ومن أي ش    ندر ومنن ناملاء أو م يش َب مثل أّنه رَش  ،ملعلوالت اليكوينيةوا

وهنذا عنىل  ،أي ش   م يصدر، واالعيباريات ةائاًم تكنون عنىل خنالف اليكنوين
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 اً كنون االعيبنار اعيبناريقند و ،قد يكون االعيبار اعيبارًا أةبينًا ومنع العناينة :قسمني

مثنل اعيبنار اخلمنر ،رامنًا أو  ،عيبنار القنانوين عن هذا باالعربفن ،اًل وبال عناية ميأ

 .اً الكلب نجسًا وهذ  زوجة وهذا مالك

كسائر العقوة مرجعها إىل االعيبنار القنانوين وأّن الفعنل الصناةر عننه  والوكالة

 ي.بام أّنه ممثل عنّ  ي اةر عنّ 

ولذا يقنا  بناع ةار  أو  ،اح النيساب العمل الصاةر منه عماًل لهوهذا هو املص

ّنه جماز من جهة أّن املنشأ ع الوكالة ع الواقع اعيبار العمل إ  زوجيه، وإّنام ال يقا  طل

 الصاةر منه من املوكل بناو االعيبار القانوين.

  ؟النيابة ملاذا ال تقولون هبذ  املقالة ع :إن قلت

 ي بالعمل ومعنا  أّن النائب يأ ،ذكرنا أّن النيابة تكون ع العام  اخلارجية اقلنا: إنّ 

 من املنوب عنه. اةر وليس العمل الصاةر منه  ،الذي ع ذمة املنوب عنه

كام أّننه موافن  للقنوانني  ،وهذا الوجه هو الذي يواف  كلامت الفقهاء واللغويني

 ممثل عنه. بأّن الوكيلفإّّنم يذكرون احلديثة 

،قيقنًة، وعليه، فنان نعرتف بأّن العمل الصاةر من الوكينل ينسنب إىل املوكنل 

أي أّننه إذا شنّك املوكنل ع  ناة  ؟هذا مانعًا من جريان أ نالة الصناةفهل يكون 

العمل الصاةر من الوكيل هل يمكنه إجراء أ الة الصاة أو ال يمكنن منن جهنة أّن 

، وإّنام جتري قاعدة الفراغ، وأ الة الصاة ال جتري ع عمل النفس ،عمله عمل نفسه

 ، الف أ الة الصناة ع عمنل الغنلبوهذا  ،عد العملوقاعدة الفراغ ال جتري إاّل ب

 .جتري قبل العمل و،ني العمل وبعد فإّّنا 
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 واة هنوالىاهر أّن هذ  الشبهة مدفوعة بلااظ أّن عمدة الدليل عىل أ الة الص

 أن يكنون معينرب ع بنناء العقنالءهو ام، والذي بناء العقالء، وأّنه لوالها الخيل النى

م ينسنب، وفنرق  مغل تكوينًا سواٌء نسب إىل ش   آخر قانونًا أالعمل  اةرًا من ال

واملسيىهر من بناء العقنالء  ،بني العمل الصاةر منه تكوينًا، والعمل الصاةر منه قانوناً 

أن يكون العمل  اةرًا منه تكوينًا، واملفروض ع املقام أّن العمل  اةر منن الوكينل 

إاّل أّنه ال تكويننًا بنل قانوننًا، وهنذا ال  ،املوكل نعم، ينسب إىل ال من املوكل. ،تكويناً 

 يكون مانعًا من جريان أ الة الصاة.

وع  ،يكفي ع جرياّنا أن يكون العمل تكوينًا  اةرًا منن الغنل :وبعبارة ُأخرس

 ع املقام ممنوعة ولو أّن الصغرس مقبولة.الكربس املقام كذلك، فاحل  أّن 

عاجز، وأمثاهلا مثل تولية ش   لغسنل شن   لة توضئة الأمس: الفرع الثالث

ييمم، وهي أّنه لو م ييمكن ش   من املبارشة ع الوضوء أو الغسل لل يهآخر أو تولي

 لة اتفاقية.أواملس ،هيأو الييمم ال بّد من توضئ

عمل ذا الأي أّنه هل يكون هذا  ؟العاجز من فروع ما نان فيه كون توضئةتوهل 

لة أع املسن ؟جهنة وا،ندة وذةر من النفس، أو أّن العمل جهيني  اةر من الغل و ا

 :وجو  عديدة

ن الوضنوء عنبمعن  أّن العاجز  ،ةباينوضئة من باب اليكون التأن : الوجه األول

ومن ييصدس لذلك ويصدر منه الغسنليان واملسنايان هنو النائنب  ،ب ش صاً ينيسي

 العنروة، وعلينه فنال بنّد والعاجز حمل للوضوء، وهذا مقيىض اليعبنل بالنيابنة كنام ع

 للنائب أن يقصد القربة.
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إاّل أّننه م  ،و ا،ب العروة وإن عنرّب بالنيابنة ،ولكن هذا اال،يام  ال ةليل عليه

وهنذا  ،بل ذكر أّنه عىل العاجز أن يقصند القربنة ، وّض يليزم بأن يكون القصد عىل امل

 . وضصدور العمل القريب عن املل مناف

توضئة العناجز، بمعنن  أّن عنىل هو ا  إّن املسيفاة من الةلة أن يق: الوجه الثاين

فإن أجرس علينه العمنل  ،املكلفني إجراء العمل الوضوئي أو الغسيل أو الييممي عليه

عنىل من املسنلمني أجنرًا  ه أن ييقاىضل وزكفائي، وجيحيصل له الطهارة، فهذا واجب 

واليكليف بال الة ميوجه إليه، فلو  ،املعيرب هو قصد امليولفوعليه أيضًا  ، هذا العمل

 .ر ذلك باصو  الطهارة له نكان ع ،ا  الوضوء غل مليفت ال يض

إذ ال ةليل عىل أنه واجب كفائي ، مضافًا اسيبعاة ،صو  وهذا الوجه بعيد جدًا، 

 الطهارة للعاجز وإن كان غل مليفت ،ا  الوضوء.

اجز، غاية المر بام أّننه عناجز وال أن يقا  بأّن الوضوء وظيفة الع: الثالث الوجه

يمكنه ذلك ال بّد له من تسبيب السباب لوقوع العمل عليه، ويعيرب أن يكون قا ندًا 

رائط النيابنة منن نللقربة ،ني العمل، وامليول من قبيل اآللة، فسواٌء كنان واجندًا لشن

اء املناء عنىل الوضوء  ايح، بأن يأمر طفاًل بنإجرفم يكن  مالبلوغ والعقل واجإيامن أ

 وجهه ويديه.

لنيس منن  ة، وهنذاناعوهذا أظهر الوجو ، وقد عنرب بعنض عنن ذلنك باالسني

ان ع مغسنولية وجهنه ويدينه، عبل العمل عمل نفسه، إاّل أّنه اسني ،ة ،قيقةناعاالسي

  وهذا هو املسيفاة من الروايات.

الة الصناة وعىل الوجه الو  الكالم فيه هو الكالم ع الفرع الو ، أي أّن أ ن

 جتري وعمل النائب ال يكون عماًل للمنوب عنه.
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وإّننام هنو حمنل عمنل  ،لّنه عمل الغل ؛وعىل الوجه الثاين أ الة الصاة جارية

 الغل.

ن م يكن وال يرتتب عليه أي أثر، ولنذا قلننا أعىل الوجه الثالث، عمل امليول كو

 فال جتري أ الة الصاة. ،سهبأّنه ال يشرتط فيه البلوغ والعقل، بل العمل عمل نف

وأّمنا إذا  ،كان الشك بعد العمنل إاّل أّن مورةها ما إذا ،نعم، قاعدة الفراغ جارية

فال جتري قاعدة  ،الغسل من العىل وأعاب الوجه يشّك ،ني العمل بأّنه هل حتق  اسي

 الفراغ.

جز ئة العاعيرب العدالة ع امليول ليوضتن بعض الفقهاء من أّنه ع  الشيخ وما ذكر

بقوله ع االسييعاب والغسنل منن العنىل وأمثنا   يمكن أن يكون من جهة االكيفاء

 جهة النيابة كام ا،يمله الشيخ. منذلك، ال 

العمل لو كان أّن  أيثالثة امليفرعة عىل هذ  الكربس، هذا متام الكالم ع الفروع ال

 ؟ال وهيني فهل جتري أ الة الصاة أذا ج

 على االستصحاب وجه تقدم أصالة الصحةيف : البحث التاسع

االسيصننااب قنند يكننون ،كميننًا وقنند يكننون موضننوعيًا، واالسيصننااب إّن 

احلكمي هو أ الة الفساة وعدم ترتب الثر عىل العمل املشكوك فينه، وهنو جنار  ع 

وال ل املوضوعي أو االسيصااب املوضوعي جنار  ع ع موارة أ الة الصاة، يمج

 أ الة الصاة عىل االسيصااب. ع رس تقدمهو الكالم كثل من املوارة، و

  :نيفنقو : إّن ع ةليل أ الة الصاة مسلك

وأ نالة الصناة ،كنم  ،إمجاع العلامء أو سلة املسنلمنيهو أّن الدليل  :أحدمها

 تأسييس من الشارع.
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 : أن يقا  بأّن ةليلها بناء العقالء واحلكم ،كم إمضائي من الشارع.هامثانيو

واالسيصااب ال  ،االسيصااب عىلو  ال ريب ع تقدم أ الة الصاة فعىل ال

،جة هو  ر فيه أن اجإمجاع الذي يكوننن أ الة الصاة، والسعيمكن أن يكون راةعًا 

اال،نيامالت وأّن نان من تراكم أقوا  العلنامء بمال،ىنة ئل االطماجإمجاع الذي حيّص 

 الشارع. أنشأ هذا احلكم مما 

 تأخذقد ن سائر الناس بعمل عناها أّن هذ  اجلامعة املميازة وسلة املسلمني مع

واالسيصااب ال يمكنه ، وهذا احلكم ،كم رشعي ،عندهم عيربهو مهذا العمل ممن 

ّن هنذا لنيس منن نقنض إعىل االسيصااب عىل ناو النوروة، فنمقدم هو بل  ،رةعه

إمجناع العلنامء أو  ّماإكشفه كشفًا قطعيًا  يعكم رّش بل نقض لليقني با ،اليقني بالشك

 سلة املسلمني.

وال يمكنن  ،إاّل أّنا ذكرننا ع أوائنل بانث أ نالة الصناة أّن الندليل ضنعيف

 .اليمسك باجإمجاع والسلة

فهل يمكنن أن  ن الة الصاة مما بن  عليها العقالءأي إذا قلنا بأّن أ ن وعىل الثاين 

 ؟يكون االسيصااب راةعًا أو ال

عقالء ممنا يعينرب فينه عندم النرةع، فلقائنل أن يقنو  بنأّن ومن املعلوم أّن بناء ال

 االسيصااب راةع.

العقنالء  سأي ينر ،مارةأفإّن قلنا بأّن أ الة الصاة إّنام تكون ،جة من جهة أّّنا 

إذ االسيصنااب  ؛معهنا نناىياشفية عن الواقع، فال ريب أّن االسيصنااب ال يهلا ك

فهذا  ،نقض اليقني بكاشف و،جة ُأخرس وأّما ،يقو  بعدم جواز نقض اليقني بالشّك 

 يشء ال يسيفاة من أةلة االسيصااب.
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ّن العقالء جيروّنا ع مقنام ترتنب أأي: ن  قلنا بأّن أ الة الصاة أ ل عميل وإن

عنىل القنو   إاّل أّن هذا مبين ،ّن ةليل االسيصااب راةع عنهإفيمكن أن يقا   ن الثر

 .بأّن االسيصااب أمر تأسييس من الشارع

ال تننقض اليقنني  :وأّما إذا قلنا بنأّن االسيصنااب أمنر إمضنائي وقولنه 

ع  يعنني كنٌل ، في بناء العقالء ال تناع بينهامإرشاٌة إىل ما بن  عليه العقالء، ف بالشك

فإّن اليد ،جة لوال اجإقرار، واجإقنرار ،جنة لنوال  ،مثل اليد واجإقرار والبينة ،مورة 

 البينة.

هكنذا القنو  و ،أّن االسيصااب ،جة من جهنة بنناء العقنالءواحل  كام تقدم 

ويكون االسيصااب  ،فال تناع بينهام ،من جهة بناء العقالء فإنهأ الة الصاة باجية 

 معموالً به فيام إذا م يكن املورة من موارة أ الة الصاة.

إّنام الكالم عىل القنو  بنأّن االسيصنااب ،جنة منن جهنة أّننه منن القواعند و

منارات العقالئينة وفيهنا جهنة ّن أ الة الصاة منن الإفإن قلنا  يسية الرشعية،اليأس

وال يمكنن أن  ،كاشفية، فعليه ال إشكا  ع تقدم أ الة الصناة عنىل االسيصنااب

نها، منن جهنة أّن االسيصنااب لنيس نناظرًا إىل إلغناء عيكون االسيصااب راةعًا 

 .لغ ،يام  امل الف واملضاة ماالاحلج  العقالئية، بل ةليل االسيصااب يقو  بأّن 

بل هي أ ل من الُ نو  العقالئينة،  ،مارة عقالئيةأيست بولكن إذا قلنا بأّّنا ل

يمكن القنو  بنأّن فن ،بمعن  أّن وظيفة الشاك ع عمل الغل ترتيب آثار الصاة عمالً 

 .نهاعاالسيصااب راةع 

ن أ نالة عنعنًا سيصااب ال يمكن أن يكون راةهذا ولكن يمكن القو  بأّن اال

ل النىام، فإّن االسيصنااب لوالها الخيمن أّنه ن  كام قا  الشيخن الصاة فيام إذا قلنا 
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إن وّنا قد ذكرنا سابقًا أّنه ، إاّل أالنىام اخيال يؤةي إىل ماًل ينبغي أن تكون نييجيه عال 

كرننا أّن ذ نناا أ ل من الُ و  العقالئية، لكنقو  بأ الة الصاة ع اجلملة وأّّن نكنا 

مع وجوةها ال يوجب اخنيال  و ،ؤثر أثر أ الة الصاةتأن  هاقواعد ُأخر يمكن هناك

نهنا لعندم لنزوم اخنيال  عنع من أن يكون االسيصااب راةعًا النىام، وعليه فال ما

 النىام.

وهو بصدة بيان أّن االسيصااب ال يمكنن أن  (1)بعض كالم ذكر  ع الرسائلللو

ذكر  ضعيف جندًا، فقند  ماو ،لصاة، ،ي  عىل هذا املسلكن أ الة اعيكون راةعًا 

بل تكون أةلة االسيصااب غل  احلة للرةع عن بناء العقالء فيام حتق  بنائهم : )قا 

لّنم ع العمل عىل أ الة الصاة و ترتيب آثار الصاة عنىل املعنامالت و العبناةات 

انه خنالف الرضنورة، بنل ن، فّنم قاطعوإال يرون أنفسهم شاكني، ال أقو : ارتكازا 

(، فنإّّنم  ن ترتيب آثار الصناة عمنل بالشنكأّنم يكونون غافيل الذهن عن إأقو : 

ي عندم الصناة وهنذ  نليسوا غافلني واملفروض أّنه يدري أّن االسيصنااب يقيضن

 ي الصاة.نتقيض

 هذا متام الكالم ع هذا الباث، وبه ينيهي الكالم ع أ الة الصاة.

 

                                      
 .336: 1الرسائل للسيد اخلميني ( 1)



 

 اليد ةالقاعدة الرابع

لفقنه ع مبانث وع ا ، واليي ييعرض هلا ع ال قاعدة اليد من القواعد املهمة 

بالسنعة اليني ونان ال نيعرض هلا  ،تش ي  املدعي واملنكر طرق أ،د الّّن  ؛القضاء

بل نيعرض بصورة ميوسنطة  ،صورة خيرصة جداً رضنا هلا ع مباث القضاء، وال بتع

 .امبينه

 .لكية من بيد  املا  ملكية طلقةبام احلكم وقاعدة اليد مرجعها إىل

 :ع جهات ميعدةة والكالم فيها

 يف اليد وبناء العقالءاجلهة اأُلوىل: 

وتوضيح الكالم فيها أّن مورة الباث فعاًل هو أّن االسييالء عىل عنني هنل هنو 

 ؟ال وعىل ملكييه له أ ،جة

كام إذا علمنا بنأّن  ن ل الطلقةلكية غاملعن  ةاليد كاشف وسيأ ي إن شاء اا تعاىل أنّ 

ع فانللمعن ملكييه ة وكاشف ن عليهمونايمل أن يكون هو من املوقوف  العني موقوفة

له ،  أّن  عنة وكاشف ن كام إذا علمنا بأّن املالك غل  ونايمل أن يكون هو املسيأجرن 

لك غنل امل ناو طل  وال عىلاملا  ليس له عىل ناو امللك ال كام إذا علمنا بأنّ  ،االنيفاع

لعامة، كون املا  موقوفًا عىل جهة من اجلهات ايإاّل أّنه نايمل أن  ،وال مسيأجر الطل 

 .ع ن أّن له ،  االنيفاعملا  كاشفة عىل هذا ا يد و

واملقصوة أنا لسنا بصدة رسة كاشفية اليد فعاًل، والذي نانن بصندة  اآلن هنو 

 ،جية اليد عىل امللكية الطلقة للعني.
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ا ظهر هذا نقو : ال إشكا  ع أّن بناء العقالء مسنيمر عنىل معاملنة ذي اليند فإذ

مارة عقالئية، أأّن اليد  وا هل هو أ ل عقالئي أمعاملة املالك، إاّل أّن الكالم ع أّن هذ

منن قبينل  ري العميل بندون أن يروننه مالكناً يعني أّن معامليهم هذ  هل هي جمرة اجل

ذهب إليه النراقي واسيىهر  بعنض منن كام  الشاك،يفة وظهي ال و  العملية اليي 

مارة عىل مالكية أو  العقالئية، بل هي أو أّن اليد ليست أ اًل من الُ  عبارة الشيخ.

 ؟ذي اليد

جهة ما ذكر  بعض منن أّن  منال  ،وليست من الُ و  اتمارواحل  أّّنا من ال

فة عندهم، رؤييهم والُمور الكاشمدار  تدورالعقالء ليس هلم أ و  تعبدية وأعامهلم 

لنو  م يبنون عنىل أ،ند طنرع اال،نيام  فنيام، فإّّن ماراتأكام هلم  فإّن للعقالء أ والً 

 مبانث القرعنة إن شناء اا ، كام سنيأ ي عذلك مصلاة نىامهم االجيامعي تاقيض

 مارية عند العقالء، بل هي مما بن  عليها العقالء.أوأّّنا ليست فيها أي ، تعاىل

الء يرون العق مارة من جهة أنّ أبل  ،ن اليد من الُ و  العقالئيةوإّنام ال نقو  بأ

كان دأغن  من فالن بمجرة رؤييهم لن اً نحيكمون بأّن فالأّنم ولذا نرس  ،اليد مالكاً  اذ

 عمنلإذا كان ع ةكان أ،دهم الجناس املعدة للبيع أكثر وكالاا هلام فيام هذا أو ذاك 

فينه أميعنة كثنلة، وةخنل ةار  سأا ةخل ش   بينت شن   ور، وهكذا إذوا،د

 حيكم بأّن له كذا مقدار ولفالن كذا مقدار. قليالً  اً فيه مياعورأس ش   آخر 

مارية اليند أأّنه يقع الكالم ع رس  مارية عىل امللكية، إاّل ألليد فال شك أّّنم يرون 

فإّنا قند ذكرننا  ؟سايسإ،ي أو كشف كراةعن امللكية، وأّنه هل هو كشف إ يهوكاشفي

 .إةراكي وإ،سايس :ع مباث االسيصااب أّن الكشف عىل قسمني
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من خال  جتميع اال،يامالت والقرائن حيصل لإلنسان ما هو الكشف اجإةراكي و

ع كثنل منن العقالء يسيندون إلينه و ،نانًا أو مىنةً ئالواقع علاًم أو اطماليي تكشف له 

 هم.ُأمور

هو منا يعيقند  اجإنسنان ن م يكن ن  مأ سواٌء كان معيرباً  الكشف اجإ،سايس نأما 

إقامنة الربهنان  هوال يمكنن ،ن بالنسنبة إىل بعنض الشنياءإ،سايس  اً موجوة عيبار با

ع مباننث كننام تقندم  ،ينمنن االنفعننا  النفسن هننوبنل  ،ةرؤيننهنذ  الاملنطقني عننىل 

وأّننه هنل شكًا إةراكيًا  وا فيهاالسيصااب أّن العقالء إذا رأوا شيئًا عىل ،الة فإن شكّ 

 ،يرونه بعني ما رأو  سابقًا، وهذا هو االسيصنااب ؟  أو تغلأوهو عىل ،اليه اليي ر

 ال أن تكون إةراكية. ،يةء بعني ما رأو  نىٌر ورؤية إ،ساسينونىرهم إىل الش

فإذا ظهر أّن الكشف عىل قسمني، هل احلكم باملكية ذي اليد من جهنة الكشنف 

 ؟جهة الكشف اجإ،سايس ةراكي، أو مناجإ

من باب الغلبة، تكون مارية اليد أأّن  من جهة راكيةذهب بعض إىل أّن الكشف إ

ف منن ال نناف مخنس  ننوأّن الىّن يلا  اليشء بالعم الغلب، فإّننه لنو كنان 

ع   ، فلو رأينا ش صًا مننهم وشنككناوالً، ومخسة منهم غل عدودون منهم عسعتو

 إحلناقالىنّن القيضناء ة  اعنناكم بأّنه  ؟و من غل العدو من العدو  أهو أّنه هل 

ني ع املائنة منن اال،نيامالت سعتو اً ، وذلك من جهة أّن مخسيء بالعم الغلبنالش

أن يكنون منن ي نتقيض تأن يكون من العدو ، ومخس ع املائة من اال،يامالتقييض 

 غل العدو .
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أّننه  يهقه بالعم الغلب، فكاشفيي احلكم الىني بإحلانواملقصوة أّن الغلبة تقيض

من العدو  كشفًا ظنيًا تكون من جهة الكشف اجإةراكي، وهذا ما ذهب إلينه املاقن  

 نة وغلها.يد الماأغلب من اليد العاةية و ةلكيا، وأّن اليد امل(1)العراقي

 :لكن ما ذهب إليه ال يمكن االليزام به

بأقسامها،  لب من اليد العاةية ويد المانةاليد املالكية أغ ال يمكن اةعاء أنّ  :أولا 

ركات والندوائر احلكومينة، نلكية ع موارة ميعدةة، مثل الشناغل امل يمع كثرة الياة

ولنيس  ،فإّن املشيغلني فيهنا عنام  ،ة مالكيلغ هيفإّن اليد  ،ركات اخلا ةنوكذا الش

ويند  ةرف واليند المانيننأذونون ع اليصامل ةراف، وكذا المملكًا هل هماملا  الذي بيد

علنه ل ةلكينايند املالفلو لو،ظ جمموع هذ  الياةي ع قبا   الوكيل ويد الول بأقسامه.

أغلنب، وال  ةلكيناكون اليند املتال أن  ،ةلكياغل امليد هو اليمكن القو  بأّن الغلب 

  أقل من الشك ع الغلبية.

بنل  ،لبة ليس ةائرًا مدار اجلنسّن الىّن الناش  من الغفإعىل فرض الينز  : وثانياا 

الب العلوم الدينية طمن وتسعون باملائة  الصنف اخلاص، فإّنه لو كان مخس ةائر مدار

 أي أنّ  ،عدوالً ومخس باملائة غل عدو ، فإذا فرضنا أّن النسبة ع بلد خاص بنالعكس

تلنك ورأيننا ع  ،عدو  ومخسة وتسعني غل عدو  مع تلك البلدة اخلا ة مخسًا منه

                                      
 لن ؛اجإنصاف هو كوّنا من المارات الكاشفة نوعا عن الواقنع قا  ع ّنايية الفكار: )ولكن( 1)

يد اننام هنو لكشنفها الناشن  عنن غلبنة منا ع اليند الىاهر من بناء العرف و العقالء عىل الخذ بال

ملا ع يد ، ال  لن الغالب ع موارةها كون ذي اليد مالكاً  ؛ها بناو موجب لركون النّفس إليهالصا،ب

ع نفسنه كنام  ن كنان ممكنناً إن ذلك وإهبا السيقامة نىام معامالهتم، ف ذلك منهم ملاض تعبدهم نّ أ

 .21: 2ق 4(. ّناية الفكار نه بعيد جداً أإاّل  ،أرشنا إليه
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البلدة من ال نعرف أّنه من العدو  أو غل العدو  ال يلاقه الىّن بالعم الغلنب ع 

لاقه بغل العدو  ع تلك البلدة، وذلك من جهة أّن الىنّن الناشن  منن يبل  ،نساجل

 بل ةائٌر مدار الصنف اخلاص. ،الغلبة ليس ةائرًا مدار اجلنس

والغلبنة  ،يء بنالعم الغلنبنلشنأّن الىّن يلان  اوبعبارة ُأخرس: أّنه  ايح 

ا ال مم اليي ينيمي إليها الفراةإاّل أّن مال،ىة املجموع من ةون مال،ىة  ،موجبة للىنّ 

مع اليند،  ناىييم نال،ظ ذلك، بل اقيرصت املال،ىة عىل املجموع فإنه ولو  ،ه لهوج

 ،امليش صنيخلاتم يلي  بالسالطني والوزراء  فإّنه لو كان ش   ميوسط احلا  البساً 

 هذا اخلناتم فال بّد من احلكم بأنّ  ،هلم ذلك وا  ليسيسمأغلب الناس الذين ع  ام أنّ بف

 ليس ملكًا له، واحلا  أّّنم يقولون بكاشفية اليد ،ي  ع مثل هذا املورة.

 من الغلبة ال يمكن االليزام به.  من جهة الىّن الناش يهافىهر أّن القو  بكاشفي

كشف اجإ،سنايس كنام الو ،تصوير الكشف اجإ،سايس ع املقام ال بّد منثم إّنه 

 بوجنوة ن قلنا هو االنفعا  النفيس كام ع باب االسيصااب، ومثنل وجنوة املقيضن

ولنذا لنو رشب وا،ند سناًم  ،ىضيقالناس متامية امل سير املقييض، فإّنه لو حتق  املقييض

 نون باملانع.يّنه مات وال يعأيقولون ب

هنا بعنض وأّّننا ممنا بنن  عليهبنا عدة املقييض واملانع كام قنا  ونان ال نقو  بقا

  )بنالفيح( بوجنوة نرؤية اجإ،ساسية هكذا، ويرون املقيضنالّن إ :بل نقو ، العقالء

 .برؤية إ،ساسية اوهذ ،يناملقيض

 :والرؤية اجإ،ساسية هلا أنواع
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وسنيطرة  : العلقة بني االسنييالء الىناهري وامللكينة، فنإّن امللكينة اسنييالءمنها

 ،واملقيىض نيواالسييالء له ربط مع امللكية بايث يرونه رمزًا هلا، بناو املقيض ،قانونية

 ومرآة هلا.

رعية نع تقارن اليصور، فبام أّن الناس يرون أّن من السنباب الشن : الكثرةومنها

ن وقد يكنو ،وهي تقابض الطرفني ،للملكية احليازة، وكثلًا ما حتصل امللكية باملعاطاة

رف والسلم واهلدية، وأمثا  ذلنك، فنبام أّن هنذا نالقبض ةخياًل ع املعاملة كبيع الص

فينجر إىل اليصدي  بقانون أّن اليصورات امليكررة  ،خ من االرتباط اليصوري كثلنالس

 .هذا القبيلات من يلة عرفية، والدعايات واليلقينأمس  تياو  إىل اليصدي ، وهذ

ثمَّ إذا  ،أوالً أّن الطبيب الفالين ،اذق ال يرتب عليه أثر فإّن اجإنسان ،ينام يسمع

 .وال حييمل اخلالف ،ذا الطيب ،اذقه ذهنه أنّ ع تكرر ذلك من أفراة خيلفة ينقدح 

ّمنا منن جهنة العلقنة بنني االسنييالء إاملقام كاشفية منن جهنة اجإ،سناس،  وع

  .ّما من جهة كثرة اليقارن ع اليصورإو ،الىاهري وامللكية

والرؤيننة  ،راكيننةالرؤيننة اجإة أّن الرؤيننة العقالئيننة عننىل قسننمني: فياصننل:

 اجإ،ساسية.

أمر بناعيقناة  لذا فنإن منطقي موجوة أنه بطة باجإنسان بام توالرؤية اجإةراكية مر

ي ثبنوت املامنو  أو نفني نقيضني،ىة اال،يامالت أو الربهنان النذي حيياج إىل مال

 ومنها مال،ىة اال،يامالت. ،صيل العلماملامو  عن املوضوع، وسائر طرق حت

جهنة بط بتنان أو الىّن احلا ل من مال،ىنة اال،نيامالت منرئوالعلم أو االطم

منطقي يال،ظ اال،يامالت، والعلم الذي يطل  ع املنط  اجإةراك وأّنه بام هو موجوة 
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،ند الطنرفني كام أّن الىنّن منا إذا كنان اال،نيام  ع أ ،راة منه اال،يام  املائة ع املائةي

 أقوس، والوهم ما إذا كان ا،يام  الطرف اآلخر أضعف.

ال بّد أن نقو  ف امللكية مارة عىلأإذا قلنا بأّن اليد فموجوة منطقي وبام أّن اجإنسان 

أغلنب منن  يةيد املالكالأي أّن  ،، واملىنّة من باب الغلبةمارية اليد من باب املىنّةأباّن 

 سائر الياةي.

 :نان امليقدمارة عليه اجإيراةوذكرنا أّنه ي

 .لبةعدم ثبوت الغ :الو 

أنه عىل تقدير اليسليم البد منن مال،ىنة القطنع ع الغلبنة ال مال،ىنة  :والثاين

 ع كثل من املوارة. ومعه ال يمكن احلكم بأمارية اليد ،املجموع

شأ هذ  وع قبا  ذلك الرؤية اليي عربنا عنها بالرؤية اجإ،ساسية واالنفعالية، ومن

هذ  الُمور منشنًأ كون توزن هلا عند العقل، أي أّنه ال الرؤية غالبًا من الُمور اليي ال 

عىل وف   كون معيقداته ةائامً تإاّل أّن اجإنسان ال  و االطمئنان أو املىنة.أللعلم والقطع 

كننون معيقداتننه مننن الرؤيننة اجإ،ساسننية، فننإّن النندعايات تبننل كثننلًا مننا  ،اجإةراك

ت وأمثا  ذلنك يكنون ةخنياًل ع ات واحلّب والبغض وتقليد اآلباء والُمهايينقلوالي

.ل يهرؤي  ليشء عىل ناو 

وقد ذكرنا أّن االسيصااب من هذا القبيل بايث ال يمكنه إثبات أّنه عىل ما كان 

فبعند منرور  ،ناو املنطقي إاّل أّنه بام رآ  سابقًا عىل ،الة خا ة وتأثر نفسيًا مننهالعىل 

 حيكم عليه بأّنه عىل تلك احلالة.زمان 

ال يكون  راة منه مايامليقدمني  ات  ع القرآن غالبًا وكذا ع عباروالىّن الذي يطل

 يًا.مف  الربهان، وإن كان االعيقاة جزعىل و
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مارة أمع امللكية فهم يرون االسييالء  وع املقام االسييالء اخلارجي بام أّن له ترابط

فإّّنم كنانوا يطلقنون  ،المر كان هو االسييالء ءس امللكية من بدعىل امللكية، فإّن أسا

كلمة امللك وأّن هذا ملك فالن وذلك ملك فالن، من جهة اسييالء كل وا،د عىل منا 

المر بني السيطرة اخلارجية وامللكية فنرق، أي أّن املعنن   ءكان يملكه، وم يكن ع بد

عيباري وهو امللكية كانا مندجمني ثمَّ فكنك املاةي وهو االسييالء اخلارجي واملعن  اال

 بينهام.

،صو  امللكية كانت امللكية من جهة السنيطرة، ومنن جهنة كثنرة  ءبام أّن ع بدو

الرتابط بني السيطرة وامللكية، فهذان أوجبا الرتابط بينهام ع مر،لة اليصنور، وذكرننا 

اليصدي  لنيس تصنديقًا وهذا أّن االرتباط اليصوري يياو  إىل االرتباط اليصديقي، 

أن من قبيل الرباهني ومن قبيل مال،ىة اال،يامالت، بل تصدي  إ،سنايس أي  عقلياً 

  من فالن من جهنة إذا ،كم بأّن فالن أغنبأنه فيه يرا  اجإنسان مالكًا، ولذا لو نوقش 

يل ميعة املوجوةة ع ةكانه ما  الغل وهو وككون التّنه من املمكن أن فإ أّن مياعه أكثر

 .ن له ةليل جإثبات أّنه مالهويكفال عنه وأمثا  ذلك 

  نالشنارع قند أمضننقو  إّن ونان ال نقو  بأّن الشارع قد أمىض كل رؤية، بل 

ملصالح   االسيصااب بلااظ انكام أّن الشارع قد أمض ،بعض هذ  ملصلاة تقيضيها

 مارية اليد عىل امللكية.أأمىض  وكذا ،العامة

ر بالغلبة كنام نوأّن المر غل مناص تقدمك ثانيًا توضيح ما واملقصوة من ذكر ذل

 وهذا متام الكالم ع اجلهة الُوىل. ذهب إليها مجاعة.

 حجية اليد ستدل بها علىملالروايات ايف اجلهة الثانية: 

 :ثالثة، وهي أمورالسيكشاف  الروايات وإّنام نذكر
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مضاء الرصنيح قند و أّن اجإعدم الرةع فقط، أجهة : أّنه هل اليد ،جة من األول

  نممضالعقالء  ءنابيكون ف ،فإّنه لو ةلت الروايات عىل ،جية اليد ؟ در ع الروايات

 ال ممىض بعدم الرةع فقط. ،ضاء إثبا يإمب

كام ذهب الشنيخ  أّن اليد أمارة أو أّنا أ ل من الرواياتسيىهر املأّنه هل : الثاين

 .(منها أّن اليد أ ل يسيشعر) :،يث قا إليه ع الرواية الوىل اليي سنذكرها 

ع كل مورة شككنا  اليمسك به : أّنه هل يوجد ع الروايات إطالق يمكنالثالث

 ؟مارية اليد للملكية عند العقالءأفيه ع 

 :والروايات الوارةة ع املقام ميعدةة

مما روا  املشايخ الثاليف ع الكينب الربعنة، ي اية ،ف  بن غيايف، وهو: رمنها

أيضنًا  الفقينهكنام أّن بنني الكناع و ،اليهذيب اخيالفمين كاع والبني مين الفقيه وو

 إاّل أّن االخيالف بينهام يسل جدًا. ،اخيالف

بن حممد القاساين مجيعنًا  عيل بن إبراهيم عن أبيه وعيل طبع القديم: (1)ففي الكاع

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

قا : قا  له رجل: أرأيت إذا رأيت شيئًا ع يدي رجل أجيوز ل أن أشهد  عبد اا 

، قا  الرجل: أشهد أّنه ع يد  وال أشهد أّنه له فلعله لغل ، فقا  له نعمأّنه له؟ قا : 

فلعلنه  :؟ قا : نعنم، فقنا  أبنو عبند ااراء منهنأفيال الش :أبو عبد اا

هنو ل  :ثنمَّ تقنو  بعند امللنك ،ويصل ملكًا لنك ، فمن أين جاز لك أن تشرتيهل لغ

ثمَّ قا  أبو عبند اا  ،وحتلف عليه وال جيوز أن تنسبه إىل من  ار ملكه من قبله إليك

 : ز هذا م يقم للمسلمني سوقجيلو م. 

                                      
 .387: 7الكاع  (1)
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 وهذ  هي الصورة املنقولة ع الكاع واليهذيب مع اخيالف.

رجل أجيوز ل  يأرأيت إذا رأيت شيئًا ع يد)منقولة بصورة ُأخرس:  (1)قيهوع الف

 ،، فعىل ما ع الفقيه يكون املسيشكل هنو ،فن (، قلتنعمقا : ف ؟أن أشهد أّنه له

  .وعىل ما ع الكاع يكون املسيشكل هو الرجل السائل

 وع اليهذيب )يد رجل( بد  )يدي رجل( كام هو ع الكاع والفقيه.

 ز هذا م يقم للمسلمني سنوقجيلو م وقد اسيد  هبا وال سيام باجلملة الخلة: 

اينة ووعليه يسيفاة من الر ،لو م تكن اليد ،جة ملا قام للمسلمني سوق عىل اليد، وأّنه

 مارة عىل امللكية مطلقًا.أأّن اليد 

 وع هذ  الرواية أباايف ثالثة:

هل هي منجربة بعمنل املشنهور أو ا ع سندها وعىل فرض ضعفه: البحث األول

 ؟ال

 ع فقه احلديث.: البحث الثاين

 ع ةالليها عىل ما ذكروا.: البحث الثالث

أّما الباث الو : فاملعروف واملشنهور أّّننا ضنعيفة سنندًا، وعمندة الكنالم ع 

 . الثالثة الخلة ع السند، وعمدهتا قاسم بن حممدالوسائط 

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

اعة من العامة ومنهم ،فن  توثيقه مما ذكر ع العدة من عمل ال ااب بروايات مج

 وبعض ذهب إىل توثيقه من جهة أّن له كياب معيمد. .بن غيايف

                                      
 .51: 3من ال حيرض  الفقيه  (1)
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 يع ميزان االعيدا  ن أّننه إن رو وهذا كام ترس غل مفيد، فإّن العامة ذكروا ن كام

كيابه فال بأس به، ونان نقو  بأّن له كياب معيمد، إاّل أّنه ليس لنا طري  جإثبنات ن ع

 الرواية من كيابه. أنّ 

منن جهنة منا  ويمكن القو  باعيبار  ،كالم كثل ليس ع ،ف فوعىل كل ،ا  

سنناة أع واقنع أّننه إىل مضنافًا  ،رواية من كيابه، أو من جهة إثبات أّن الةدع الع ذكر

 قمي.تفسل ال

، (ننابياق  لنيس بنامل) قا :و (1)وأّما سليامن بن ةاوة املنقري، فقد وثقه النجايش

 عنىلفنت إلينه يوضنع كثنلًا ي)ضنعيف جندًا ال يل ، وقنا :(2)وضعفه ابن الغضائري

 .(3)املهامت(، وتبعه العالمة وابن ةاوة

ننوقش  فإن، إىل ابن الغضائريالكياب ع  اة نسبة  وهنا تقع املناقشة املشهورة

بر، فيبقن  توثين  النجنايش بنال اع إسناة الكياب إليه كام ناقش فيه مجاعنة منن الكن

فياكم بوثاقينه معارض، لّن املفروض أّن العالمة وابن ةاوة قد تبعا ابن الغضائري، 

 سناة كامل الزيارات.أوجوة  ع إىل مضافًا 

تعنارض فينه اجلنرح فيكنون ممنن كنام هنو امل ينار وأّما إذا قلنا بأّن الكياب لنه 

 .بل ال بّد من اليوقف ،فال يمكن االعيامة عليه ،واليعديل

والعمدة قاسم بن حممد، الذي يروي عن سليامن، وتعيني قاسم بن حممد مشنكل 

 اين اليكملة.إاّل أّنه قد عينه السيد اخلوئي ووثقه ع مب، وتوثيقه أشكل

                                      
 .488، رقم 184رجا  النجايش:  (1)

 .352،كا  ع خال ة القوا :  (2)

 .222، رقم 248رجا  ابن ةاوة:  (3)
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الكناع وكنذا ع منرآة سنخ بعنض ننه مشكل منن جهنة أّن ع يبأّن تعي قلنا وإّنام

كنال ب (2)اليهنذيبو بعض نسخ الكناعقاسم بن حيي (، وع ال)، والوسائل: (1)العقو 

قاسنم بنن حممند القاسم بن حممد( وع مشي ة الفقيه: )الطبعييه القديمة واجلديدة: )

 هاين(.بال 

له عىل قاسم بن حيي ، ومحالأن يكون هو  (3)واخيار السيد اخلوئي ع مباين اليكملة

ووثقنه بنام أّننه منن رجنا  كامنل  ،قاسم بن حيي  الراشدي الذي يروي عنن جنّد ال

 الزيارات.

قاسم بن حيي ، وقلننا بوثاقنة رجنا  كامنل الزينارات، الفإن تّم ما ذكر  من أّنه 

قاسم بنن حيين  الراشندي، الولكن الىاهر أّنه ليس هذا هو  ،يكون ما ذهب إليه تاماً 

قاسنم الأّن  ثم مع وجوة هذ  االخيالفات اليي أرشنا إليها.ته لعدم إمكان إثبا وذلك

بن حيي  الراشدي كام أرشنا ال يروي إاّل عن جّد ، وأمر  مرةة بني رجلنني، فهنو إّمنا 

قاسم الموهون، وإّما هو الذي ال طري  جإثبات توثيقه بل  هاينبال قاسم بن حممد ال

سناة كامل الزيارات، ومن أة وجوة  ع قيل بأّنه ثقة من جه بن حممد اجلوهري، الذي

قاسم بنن حممند ال الابن أيب عمل عنه، وعىل كل ،ا  فهو  لروايةوجهة نىرنا أّنه ثقة 

 قاسم بن حيي .ال

قاسم القاسم بن حممد ال الع كيابه املعجم أّنه  (،فىه اا)وذهب السيد اخلوئي 

  يًا ملا ذكر  ع املعجم.بن حيي ، وعليه يكون ما ذكر  ع مباين اليكملة مناف

                                      
 .232: 24مرآة العقو   (1)

 .261: 6هتذيب ال،كام  (2)

 .140: 41م اخلوئي( مباين اليكملة )موسوعة اجإما (3)
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قاسم بنن الوهو مرةة بني  ،قاسم بن حممدالأّن الراوي عن سليامن هو  ياصل:ف

إذ  ؛قاسم بن حممد اجلوهري الثقة، وال تعني ل،دااالاملوهون وبني  هاينبال حممد 

كالاا يرويان عن سليامن بن ةاوة املنقري، فناحلكم بنأّن الرواينة معينربة سنندًا غنل 

 عىل مجيع املسالك.  ايح

إّما من جهة االنجبار ن عىل فرض القنو  بنه ن وإّمنا منن يبيني والقو  باجييها 

 لقوانني الرشعية.لجهة ما ذكر   ا،ب املسالك ن عىل ما ع اجلواهر ن من أّّنا موافقة 

أّن اخلرب الضعيف إذا كنان مقروننًا بشنواهد الكيناب والسننة  :وقد ذكرنا سابقاً 

 القواعد يؤخذ به. وكان عىل وف 

أو أّّنا هل تكون مقرونة بشنواهد  ؟وهل الرواية منجربة بعمل ال ااب أو ال

 احلديث.وهذا ما يىهر من الباث ع فقه  ؟الكياب والسنة أو ال

 ل فقه احلديث :البحث الثاين

 الوارةة فيها والباث عنها. للعبائروال بّد من اليعرض 

إذا رأيت شيئًا ع يدي رجل جيوز ل أن أشنهد أّننه : )قا  له رجل: األُوىل العبارة

 .(نعمله؟ قا : 

والكالم ع أّن املشهور هل قالوا بذلك وأّنه جيوز الشهاةة بأّننه لنه بمجنرة كنون 

 ؟ال ود  أاملا  بي

اهلندم واجإجنارة بغنل رف بالبنناء ونال ريب أن امليص: )(1)املاق  ع الرشائع قا 

. أما من ع يد  ةار، فال شبهة ع جواز الشهاةة له باليند. طل امل يشهد له بامللك منازع

 (.؟ قيل: نعم، وهو املروي، وفيه إشكا املطل  وهل يشهد له بامللك

                                      
 .919: 4رشائع اجإسالم  (1)
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ومراة  من قوله: )وهو املروي(، رواية ،ف  اليني ذكرناهنا اآلن، واجإشنكا  

عنىل علنم، ناش  من جهة أّنه ال بّد وأن تكون الشهاةة كام ع الرواينات عنىل وفن  ال

اليي ذكرها املاق   رفاتنباليص ا، وجمرة اليد مع عدم مقرونييه(1)مثلها فاشهد أو ةع

لة، وجواز الشهاةة بأّنه ملك لنه أراء مسنوجب العلم بامللكية، وجواز الشتوأمثاهلا ال 

 لة الرشاء منه.ألة ُأخرس، وفوق مسأمس

  وتأّمل بني الكابر، واحلنا  فعليه الشهاةة بمجرة اليد ال اليد املؤكدة حمل إشكا

 أّن الرواية تد  عىل اجلواز.

 ويمكن أن جياب عنه بوجهني:

ما ما  إليه  ا،ب اجلنواهر ع أوائنل كالمنه وموجنوة ع مبناين : الوجه األول

رة الكنالم ع وال الشنهاةة اليني هني من ،اليكملة من محل الشهاةة عىل جمرة اجإخبنار

 .ي بينكم بالبينات واليامننإّنام أقضء مباث القضاء، وإ،دس ركني القضا

يء نهو جواز اجإخبار عن كون ش أّن املراة بالشهاةة) :(2)ذكر ع مباين اليكملةفقد 

منا  لصا،ب اليد اسيناةًا إىل يد  ال الشهاةة ع مقام الرتافع ن ثمَّ ذكر شواهد ن ويؤكند

املعينربة، وهنو ل يم الرتافع ذخبار ال عىل الشهاةة ع مقاذكرنا من محل الرواية عىل اجإ

فإّنه ظاهر الداللة عىل أّن املراة أن يعامل  لو م جيز هذا م يقم للمسلمني سوققوله: 

 قوالً(.عماًل ولك اذو اليد معاملة امل

 خبار ال وجه له.ع الرواية عىل خصوص اجإلكن محل الشهاةة 

                                      
 .342: 27وسائل الشيعة  (1)

 .140-139: 41مباين اليكملة )موسوعة اجإمام اخلوئي(  (2)
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جواز الشنهاةة  ّن الباث عفإ ،الئم مع الباثيأّن هذا الوجه ال يإىل مضافًا هذا 

، أي أّن وزان وحتلنف علينهمنارات، وقند ذكنر ع الرواينة: واحللف عىل طبن  ال

فكام ال بّد من العلنم ع الشنهاةة كنذلك ال بنّد منن العلنم ع  ،الشهاةة وزان احللف

ّن املراة بالشهاةة ليست م ألفمن هنا يع ،وز الشهاةةجتف، فكيف جيوز احللف وال لاحل

 ع وزان احللف.هي بل املراة هبا الشهاةة اليي  ،خباراجإخصوص 

أّن الرواية ال تدّ  عىل جواز الشهاةة بمجنرة اليند، فنإّن ع نسن ة : الوجه الثاين

: (1)ه، وع نس ة اليهنذيبثنيالفقيه والكاع: )إذا رأيت شيئًا ع يدي رجل(، بصيغة الي

ريح الُةبناء ني ويد، وسنذكر تصن)ع يد رجل(، فمن املمكن أن يقا  بالفرق بني يد

فيكنون معننا : ، ديالغة، وقوله: )ع يدي رجل( لليأكيء للمبجت ثنيةواملفرسين بأّن الي

وعلينه  ،علينه ةواملسنيقر ةيند الكاملنالبمعن  أّن علينه  ،إذا رأيت شيئًا ع يدي رجل

رائع، وال نالشنكالم املاقن  ع أشل إليها ع  ييال بطة باليد املؤكدةتون الرواية مرفيك

 تدّ  عىل جواز الشهاةة بمجرة اليد.

ّن هنذ  الرواينة عنىل خنالف إفيمكن أن يقا   ،(نعم: )قا : قوله وهكذا 

وجمرة قينام بيننة أو سنائر احلجن  ال يوجنب  ،فإّن الشهاةة يعيرب فيها العلم ،املوازين

لعلم، واحلا  أّن اجإمنام لّنه كام قلنا أخذ ع الشهاةة ا ؛لشهاةةلم وال يكون جموزًا لالع

 أّنه له. رجلالمجرة رؤية املا  بيدي ب ،كم بجواز الشهاةة 

 ،وال يمكن لةلة ،جية احلج  إثبات قيام اليد وأمثاله مقنام العلنم املوضنوعي

 وال سيام ع الشهاةة املأخوذة من الشهوة.

                                      
 .262: 6هتذيب ال،كام  (1)



 
 

 القواعد الفقهية ................................................ 294
 

ز أي بجنوا ،وقد قوس  ا،ب اجلواهر هذ  اجلهة وأّنه ال يمكنن القنو  بنذلك

ر أّّنا موافقة للقنوانني ذك ن الذيالشهاةة بمجرة اليد، بل ذكر ع رة  ا،ب املسالك 

: )ومن ذلك يعرف أّنه ال وجنه ملنا (1)قا رعية، فقد نلقوانني الشلأّّنا خالفة  ن الرشعية

ع املسالك من ةعوس موافقة اخلنرب املزبنور للقنوانني الرشنعية؛ إذ منن املعلنوم أّّننا 

شاهد ال يشهد إاّل بعلم وإاّل عىل مثل الشمس ومثل الكف والفنرض ي كون النتقيض

 أّنه يشهد بمشكوك فيه أو مىنون العدم(.

 يوقف عىل مقدميني:يوأساس هذا الوجه 

يٌد مؤكدة ويد غل مؤكندة، وهنذا منا ذكنر   :: أّن اليد عىل قسمنياألُوىل املقدمة

إاّل أّن  ا،القسم الو  مسيندًا إليه فقهاء العامة واخلا ة، فذهبوا إىل جواز الشهاةة ع

فقالوا بلزوم  ،يد املؤكدة، كام ذكر  ا،ب اجلواهرالعباراهتم مشوشة ع حتديد ،دوة 

رفات ع اجلملنة نرفات أو أّن اليصنوهل ال بّد من تكرار اليص ،رفاتناالقرتان باليص

  ؟املدة القصلة كفيتون يد  عىل املا  مدة طويلة، أو كتال بّد وأن هل كافية، وأنه 

كون اليند مقرتننة ته احلنفي ن ذكر أّنه ال بّد وأن فقالع  وهوفي بدائع الصنائع ن ف

  .ب اجإنسان أّنه ملك لهلباليرصفات، ونقل عن أيب يوسف أّنه ال بّد وأن يقع ع ق

والغرض أّنه ال إشكا  ع تقسيم الفقهاء اليد عىل قسمني، يٌد مؤكندة ويند غنل 

 إشنكا  فينه بنني العامنة كم بجواز الشهاةة عىل وف  اليد املؤكدة ممنا المؤكدة، واحل

 حمل إشكا . ،وأّنه له اليد غل املؤكدة الشهاةة عىل وف و .واخلا ة

ما ذكر   ا،ب اجلواهر ع آخر كالمه بعننوان: )اللهنم هو ز بني القسمني ئواملا

ما أّن  :قضاء، ومل صهإاّل أن يقا ( ونان قد أوضانا  ع مباث الطهارة ومباث ال

                                      
 .145: 41جواهر الكالم  (1)
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الزوجينة وامللكينة أمرًا تكوينيًا وقد يكنون اعيبارينًا وقانونينًا مثنل  يشهد به قد يكون

 وأمثا  ذلك.

ر ناحلنواس كالسنمع والبصن س،ندإوحمسوسًا ب به أمرًا تكوينياً  ةفإذا كان املشهو

 فال إشكا  ع جواز الشهاةة عىل وف  احلس. ،وأشباههام

 .مسيند إىل السبب، أو إىل الطري فهذا إّما  ،به أمرًا اعيبارياً  ةووأّما إذا كان املشه

 ،كام لو كان ،ارضًا ع جملنس العقند ،العقوة واجإيقاعاتهو واملراة من السبب 

فيشهد أّن هذ  املرأة زوجة فالن، من باب أّن العقنوة واجإيقاعنات هلنا هوهوينة منع 

شهاةته  تعدوال  ،ذلك مصداقًا للزوجيةالزوجية وامللكية وأمثاهلا، أي أّن العرف يرس 

 شهاةة من غل علم.

ينرس الزوجينة  فأي أن العنر ،لسببلة من الطري  ما يكون مساوقًا اكام أّن املر

ة وله عامل معها معاملة الزوجيع بيت رجل وهو ي امرأةكام إذا رأينا  ،مثاًل مصداقًا له

والعرف ع جملس عقداا،  ينارضوإن م نكن ، النم بأّّنا زوجة فكمنها أوالة، فنا

يرس االقرتان بينهام مصداقًا للزوجية بايث ال يعيني باليشكيك ع زوجييه ، وبعبنارة 

 .بناو ينيزع العقالء منه الزوجية يكون الطري   نّ أأخرس 

عامنل معنه يوة، فإّن من تولد ع فنراش شن   وتربن  ع ،جنر  ينهكذا البو

فمنن  ،وإن م يعلمنوا ،قيقنة المنر ن ذلك أّنه ولد لهع العقالء مفينيز ،معاملة الولد

وبيعبنل  ،املمكن أن يكون ولد غنل ، فنالعقالء ال يعيننون بمثنل هنذ  اال،نيامالت

 ينرس ذلنك ،قيقنةً لنسبة العرفية، أي أّن العنرف لد  ا،ب اجلواهر أّن الطري  مولّ 

 .الزوجية أو البنوة
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رفات كاجإجارة نف فيه بأنواع اليصرنوهكذا السيطرة عىل املا  مدة طويلة واليص

والبناء وأمثا  ذلك من ةون أن يكون له منازع ومن ةون شاهد من أّننه ول أو وكينل 

 وأمثا  ذلك.

لطري  مع ذي لفالعرف يرس مثل هذ  السيطرة مصداقًا للملكية، ويرس هوهوية 

وإن كنان  وذلرمنو  بالشنذيّن ال أعلم أّن هذا البيت بيت فنالن إالطري  بناو  لو قيل 

إاّل أّن  ،هميباسب الواقع كام قا ، أي أّننه منن املمكنن أن ال يكنون البينت بينالمر 

العقالء يرون مثل هذ  السيطرة عىل املا  أّنه ملك له، بايث لنو ألغن  الشنارع هنذ  

غارة الكام أّن بعض الطوائف كانوا يرون  ،الرؤية م يكن إلغاء الشارع مانعًا من رؤييهم

اشرتس أ،د منهم شيئًا منن وذا ،صلت الغارة واسيبدوا بامللك فإ ،امللكية من أسباب

ّن الشارع قد ألغ  ذلك وهني ليسنت إ :لهاآلخر يشرتيه بعنوان أّنه ملك له، فإن قيل 

ّن إ :يه أّنه ملنك لنه، إاّل أّننه يقنو فال يكون إلغاء الشارع مانعًا من رؤي ،سببًا للملك

 الشارع قد ألغا .

نسنبة العرفينة، لّن الطري  قد يكون حمققًا للنسبة العرفية أو مصنداقًا لواملقصوة أ

أو يىّن  فيهالشهاةة من قبيل ما يشك  تالشهاةة عىل وف  هذا الطري  فليس تفإن كان

به، فإّّنم يرون أّن   وغل معينملغ  بل شهاةة عىل وف  ما يكون ا،يام  اخلالف  ،فيه

 وأمثا  ذلك. هذا ملك له أو زوجة له أو ولد له،

ملكينة شن    توقد ال يكون بني الطري  وذي الطري  هوهوينة، كنام إذا ثبين

منارة، والعنرف ال ينرس إنام يشهد عنىل وفن  الفن شهد أ،ٌد بالبينة أو ب رب الثقة، فإ

 النسبة حمققة.

 أّن الطري  عىل قسمني: :وخال ة الكالم
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 ن ما يكون حمققًا أو مصداقًا للنسبة العرفية.1

 ما ال يكون كذلك.ن و2

فإن كان من القسم الو ، فال إشكا  ع جواز الشهاةة، وهذا هو املراة من اليند 

، وإن كان منن القسنم الثناين املؤكدة اليي اخيلف ع حتديد ،دوةها وأّّنا بامذا تياق 

 سإىل ،جة رشعية أو بطري  عقالئي ك نرب الثقنة، وال ينر ةالشهاةة مسيند تبأن كان

 وز الشهاةة.جتفال  ،ي  حمققًا للنسبة العرفيةالعقالء الطر

: أّن رواية ،ف  نقلت ع الكاع والفقيه: )إذا رأيت شيئًا ع يندي الثانية املقدمة

 .ةيثنرجل( بصيغة الي

)إذا رأيت شيئًا ع يد رجل( بصيغة املفرة، ومفناة )يندي(  :ومنقولة ع اليهذيب

بّد إّما من ترجيح نس ة الكناع والفقينه،  فال ،فإن كان مفاةاا ميعدةاً  ،و)يد( خيلف

 فال بّد من الخذ بالقدر املييقن، وهو اليد املؤكدة. ،أو ال أقل من الرتةيد

 وليوضيح اخيالفهام ع املفاة نقو :

قد ينؤت   ثنيةالي املفرسين واللغويني قد ذكروا أنّ  د، فإنّ يعىل اليأك تد  ثنيةبأّن الي

 تال ملجرة االثنينية، ونشل إىل بعض املصاةر اليي ذكر ،لثد واليشديد واليكييأكلهبا ل

 ذلك.

 .(عىل اليثنية ، مبالغة ﴾يدا ﴿ وإنام قا :: )(1)ففي جممع البيان

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

 )واليثنية أشّد مبالغًة(. :(1)ع تفسل اليبيانوكذا 

                                      
 .378: 3جممع البيان  (1)

 ظ )بالنسبة( بد  )باليثنية(.، وع النس ة اليي بأيدينا ورة لف44: 12تفسل الرازي  (2)
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وع تنناج  (4)وع املنننار (3)وجمننازات القننرآن للسننيد الننريض (2)وهننامش الكشنناف

ومعن  اليثنينة   ثنم الإسيبويه  هأي ال قوة لك به م حيك يدين لك هبذا ال: )(5)العروس

وعليه، فاليثنية ع مثل يندي وقولنه تعناىل:  .، وع رشح ابن عقيل(هنا اجلمع واليكثر

هبا للداللة عنىل املبالغنة  بل أ ي ،ثننيا ليد  عىل اجإيؤت هبم   (6)﴾َبْل َيَداُه َمْبُسوَطَتا ِ ﴿

 واليكثر.

 لنهفعىل نس ة الكاع والفقيه يكون املعن  هكذا: إذا رأيت شيئًا بيد رجل وكنان 

 ال؟ فقا : نعم. وأن أشهد أّنه له أل هل جيوز عليه فكام  االسييالء 

يني ال خنالف ع جنواز تدّ  عىل جواز الشهاةة عىل طب  اليد املؤكدة ال فالرواية

 الشهاةة عىل طبقها بني العامة واخلا ة.

ومع هذا الوجه ال ناياج إىل اليأويل الذي ذكر   ا،ب اجلواهر واخيار  السيد 

 اخلوئي.

ال أقل من الرتةيد وال  وأ ،نيعيكون هذا املعن  هو امليأن إّما أنه  :ونييجة الباث

رعية، كنام نن هذ  اجلملة خالفة للقوانني الشبّد من الخذ بالقدر املييقن، وم يثبت كو

بل  ،يعملوا هبا ذكر  ا،ب اجلواهر رةًا عىل  ا،ب املسالك، أو يقا  بأّن املشهور م

                                                                                       
 .581: 8تفسل اليبيان  (1)

 .383: 3تفسل الكشاف  (2)

 .32جمازات القرآن:  (3)

 .455: 6تفسل املنار  (4)

 .357: 20تاج العروس  (5)

 .64سورة املائدة اآلية: ( 6)



 
 

 299 ................................................ القواعد الفقهية
 

شل إىل أّن بعنض قندماء ال نااب قند فهمنوا ذلنك منن تدّ  أو تبعض الشواهد 

  عنىل الرواية، فإّنه نقل  ا،ب اجلواهر عن املبسوط منن أّن رواينات أ ناابنا تند

  .جواز الشهاةة عىل وف  اليد املؤكدة واملقرونة باليرصفات

ثمَّ يذكر  ا،ب اجلواهر أّنه م يىفر برواية تدّ  عىل ذلك إاّل رواية ،ف  وهي 

تد  عىل جواز الشهاةة عىل مطل  اليد، فمن هنا يىهر أّنه كان ع أذهنان القندماء منا 

 ذكر ع كلامت امليأخرين.ذكرنا ولو م يُ 

راء نأفيانل الشنع جواب إشكا  السائل أو ،ف :  : قوله الثانية عبارةال

 .فلعله لغل  من أين جاز لك أن تشرتيه ؟ قا : نعم، فقا  أبو عبد اا منه

اسنيدّ  جلنواز الشنهاةة  فال بّد من بيان هذ  اجلملة، إذ يرة عليها أّن اجإمام 

للعني، بنل  يهال ييوقف عىل مالكيرشاء ّن الراء منه، واحلا  أنعىل طب  اليد بالية الش

رف، ومنن املعلنوم أّن بنني ملنك العنني وملنك نيوقف عىل أن يكون مالكنًا لليصنم

 واليرصف، ويمكن أن نياليرصف عموم من وجه، فإّنه من املمكن أن يكون مالكًا للع

يكنون رف ةون العني كام ع الولياء والوكيل املفوض، ويمكن أن نيكون مالكًا لليص

كن االسنيدال  بالينة وعليه فال يم، ةون اليرصف كام ع املاجور عليه مالكًا للعني

 له. يهالرشاء مللكي

 ويمكن أن جياب عن هذا اجإيراة بوجهني:

بقريننة ن أن منورة هنذ  الرواينة  منن اال نفهاينما ذكر  املاقن  : الوجه األول

  إىل الشنهاةة، فنإذا يذلك ملا ا،ينيدعي امللكية، ولوال أّن من بيد  املا  ن هو ها ر د

 الئم مع كونه وليًا أو مأذونًا من قبل الغل.يفهذا ال ي ،كان مدعيًا للملك
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ومعنا  أّنه هل جيوز لنك أن تشنرتي  ،يد  عىل املطلوب قو  اجإمام فوعليه 

من هذا الش   الذي أنت تعرتف بأّنه ليس وكياًل وال مأذونًا وأمثا  ذلك من قبنل 

 نعم، ومعن  ذلك أّنه ملك له. :ابفأج ؟أ،د

هنو أّن االسنيدال  لنيس هنو أقنوس منن الوجنه الو  ن النذي : ن الوجه الثاين

من أين جاز لك أن تشرتيه ويصل ملكًا لك ثمَّ بل بمجموع مجلة  ،ب صوص الرشاء

 .تقو  بعد امللك هو ل وحتلف عليه

ت ةاسيبدأنك  :لك من أين جاز لك أن تشرتيه ويصل ملكاً  ومعن  قوله 

ال امللكية العرفية، فهل لك أن تنسبه إىل نفسك بنأن  ،به وترصفت فيه وسيطرت عليه

تقو  هذا ملك ل وحتلف عليه، فأي فرق بني يندك املؤكندة ن املفنروض أّن اليند يند 

مؤكدة إذ امللك بمعن  اسيبد ن املوجبة جلواز احللف وبني يد غنلك اليني هني أيضنًا 

 ملكييك من ميفرعات ملكييه. كذلك، مع أنّ 

رفت فيه نراء منه وبعد ما ةخل ع ملكك وتصنوخال ة املعن : أّنه هل جيوز الش

هنل جينوز لنك أن تنسنبه إىل  ،كلنأّنه  يتاةع ابأنواع اليرصفات وبعد مدة طويلة إذ

إذ القو  بغنل علنم ال  ؛نفسك ن مع أّن النسبة مأخوذ فيها القطع عىل ناو املوضوعية

ن وحتلف عليه ن واحللف أيضًا مأخوذ فيه القطع عىل ناو املوضوعية ن فإذا جناز جيوز 

 جوز الشهاةة بأّنه ملك له.يف ،لك أن تنسبه إىل نفسك وحتلف عليه

الفقيه، فإّن منورة االسيشنهاة ع الفقينه  نقلعىل  وهذا الذي ذكرنا  لعله أوضح

أن تشنرتيه ويصنل ملكنًا فمن أين جاز لنك  :قا :  ،هكذا: )قلت: فلعله لغل 

 (.هو ل وحتلف عليه :ثمَّ تقو  بعد امللك ،لك
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وسيأ ي اليعرض هلنا  ،وبام أّن امللك قد تكرر نامل هذا امللك عىل امللكية اخلا ة

 م(.كامليرصف فيه باحل ءيشامللك ضبط الف) :(1)الراغب قا ع رواية عيل بن إبراهيم، 

كه يملكه ملكًا ا،يوا  قاةرًا عىل االسنيبداة : )مل(3)وتاج العروس (2)وع القاموس

أّننه بعند منا  تقو  بعد امللنك :به، وملكه يملكه متلكًا اسيبد به(. ومعن  قوله 

 .ةخل حتت سيطرتك من مجيع اجلهات باليرصفات 

 وعىل هذا الوجه يدفع اجإشكا  امليقدم ويكون االسيدال  تامًا.

يىهنر منن ، وهذا م يقم للمسنلمني سنوق لو م جيز :قوله  :ةلثالثاالعبارة 

 ،م يقم للمسلمني سنوق ةمعيربكن تم  إذااليد أّن  أّنه اسيفاة (4)الفرائدعبارة الشيخ ع 

كام يشل إليه ع قوله ع ذيل رواية ،ف  الدالة عنىل احلكنم بامللكينة عنىل منا ع يند 

 .لوال ذلك ملا قام للمسلمني سوقإنه   املسلمني

منن هنذ  اجلملنة ن أي: أّن احلكم بأّن ما بيد املسلمني ملك هلم ن ذلك  ةواسيفاة

أن  لو م جيز هذا م يقم للمسلمني سنوق  :قوله ع مقيىض القاعدة مشكل، ؛ إذ 

وهنو جنواز الشنهاةة وعدمنه عنىل امللكينة،  ،رجع الضمل إىل ما كان مورة الباثي

للمسلمني سوق، ومن الواضح أّن قينام ز الشهاةة م يقم جتفيكون املعن  هكذا: لو م 

السوق أجنبي عن جواز الشهاةة، سنواٌء قلننا بنأّن القينام بمعنن  النرواج ع مقابنل 

 الكساة، أو وجوة  ع مقابل تعطيله.

                                      
 ، ماةة )ملك(.472املفرةات ع غريب القرآن: ( 1)

 ة )ملك(.،  ماة320: 3القاموس املايط ( 2)

 ،  ماةة )ملك(.13646تاج العروس ( 3)

 .350: 3فرائد ال و  ( 4)
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راء الذي نّن الضمل راجع إىل مجيع ال،كام املرتتبة عىل اليد ،ي  الشإ :وإن قلنا

فهنذا وإن  ،سنوقال هذ  الُمور ملا قام للمسلني كان املسيشكل قائاًل بجواز ، وأّنه لو

راء نلّن املسيشنكل كنان يقنو  بجنواز الشن ؛ناسبم غلكان له معنً  حمصل إاّل أّنه 

 وإشكاله إّنام كان بالنسبة إىل الشهاةة.

ز الشهاةة عىل ملكية ذي اليند ال،نيام  كوننه ملكنًا جتوالىاهر أّن املراة أّنه لو م 

اشرتا  و ار ملكًا له، وعدم جواز  عدم جواز النسبة إىل النفس لوفالزم ذلك  ،للغل

 احللف عليه.

القطنع  عىل أّن اليد ال تقوم مقام نيمبكام أّن عدم جواز الشهاةة  :وبعبارة ُأخرس

منارة، أالقطع املوضنوعي، واليند هو الشهاةة  أخوذ عامل املوضوعي، إذ املفروض أنّ 

 لنك، يعني أّنه لو تعلنم بأّننه ملنك نسبة واحللفع الالقطع املوضوعي  أخذكذلك ف

جيوز لك أن تنسبه إىل نفسك أو حتلف عليه، فإن كان ا،يام  أّنه لغل  مانعًا من جواز 

 اشرتا  منه و ار ملكًا له. امن جواز النسبة واحللف إذكذلك يكون مانعًا فالشهاةة، 

ن له أن ينسنب إىل نفسنه وعليه، فال يمكن له إشهاة الغل بأّنه ملك له، وال يمك

 وذلك:؛ للمسلمني سوق  يبق ذا الوعىل ه وال يمكن له احللف.

 ،ين راء، فنإّن اجإنسنان يشنرتي شنيئًا ن: يوجب تضعيف ةاعي البيع والشأولا 

ال يمكننه فإىل نفسه، فلو كان بايث لو قيل هذا الكياب مثاًل ملن  أن ينسبهييمكن من 

راء، كنام أّن النذي يأخنذ النثمن إذا م نالش عب الناس ال يرغوع مثله القو  بأّنه ل، 

 إىل نفسه ال يرغب ع البيع. هيمكنه أن ينسب

كنان ةفإّنه إن جناء أ،نٌد وأخنذ منن كون له محاية قانونية، ت: يوجب أن ال وثانياا 

ش   مياعًا وقا  بأّنه ل، فيكون الغا ب مدعيًا، وعىل املشهور يعينرب ع الندعوس 
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 ،يّن ا،يمل أن يكون منا أخنذ  ملكنًا لإ :فلو قا  كون االّةعاء جزميًا.أن ي ةسموعامل

 ،من الندكان قهنراً   أّنه أخذ ، فلو اّةع عىل املشهور ةالدعوس غل مسموع  فمثل هذ

غالبنًا ال إاّل أّنه ال يمكنه إقامة البينة؛ إذ البينة العاةلة  ةً جزمي توإن كان الدعوس  فهذ

 موجوةة.تكون 

بعض الكيب املوجوةة ع هذا الدكان ل ن منثاًل ن فيكنون  ع  أ،د أنّ وكذا لو اةّ 

قنو  بار، أو ذو اليد مدع  عليه، وجواب املدع  عليه إّما أن يكون باجإقرار أو باجإنك

سبب لضنياع روض أّنه لو أقر بأّنه له فهذا ال أعلم ولست أةري، أو بالسكوت، واملف

ومنع  ،واز النسنبة إىل نفسنه منن ةون علنموذلك لعدم جن ،وال يمكنه اجإنكار ماله.

، يقو  لست أةري، فنإن سنكت ع قبالنهفال بّد له إّما أن يسكت أو  ا،يام  أّنه لغل 

: )إذا سكت املدع  عليه عن اجلواب بعد (1)ذكر السيد اليزةي ع ملاقات العروةقد ف

اجلواب أوالً وإن كنان ال لعنذر ألزمنه بن ن إىل أن يقو  نلعذر ذلك فإن كان  ،مطالبيه

من الةن  إىل العىل عىل ،سنب مراتنب  ميدرجاً  ثمَّ بالشدة والغلىة ،بالرف  واللني

فهنو وإن أرّص عنىل السنكوت عنناةًا  أجناب فإن ،ر باملعروف والنهي عن املنكرالم

فعن مجاعة أّنه حيبس ،ي  جييب وهو املاكي عن املفيند والشنيخ ع النهاينة  ،وجلاجاً 

ن وإن م يعرف قائله ن ي وابن محزة ونسب إىل كافة امليأخرين، وقيل واخلالف والديلم

رائر وبعنض املينأخرين أّن نرب واجإهاننة، وعنن املبسنوط والسنن عليه بالضربّنه جيإ

فنإن  ،احلاكم يقو  له ثالثًا إن أجبت وإاّل جعليك ناكاًل ورةةت اليمني عنىل املندعي

أّنه الذي يقيضيه مذهبنا وعن الرسائر أّنه بل عن املبسوط  ،أرص رة اليمني عىل املدعي

 الصايح من مذهبنا(.

                                      
 .102-101: 2تكملة العروة ( 1)
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كت ي وبيان امل يار، بل بصدة بيان أّنه لو سهونان لسنا بصدة بيان احلكم الفق

 ويمكن أن حيلف املدعي ويأخذ ماله. ؟ماذا جيري عليه

فقيل بأّنه ال بد له أن حيلنف  ،لست أةري، فقد اخيلف الفقهاء ع ذلك :وإن قا 

  عنن الطنرف ألسنت أةري يسن :و يرة القسم إىل الطرف املقابل، وقيل بأّنه إذا قا أ

ن قا  يدري حيلفونه عىل أّنه ال يدري، ثنمَّ إذا ،لنف إاملقابل أّنه يدري أو ال يدري، ف

 ؟ال ومارية أأاليد   كون ملثل هذتع أّنه هل  اليد بأّنه ال يدري اخيلف وذ

ع  ا،ب املسيند ع مارية، وعليه فرّ أيد ليست هلا ذهب مجاعة إىل أّن مثل هذ  ال

 املسيند والعوائد بأّنه يصبح املا  جمهو  املالك، وتصل النوبة إىل القرعة بينهام.

 ينهغايإاّل أّنا ذكرنا ع مباث القضاء بأّن ع هذا املورة يبق  املدعي بال معارض، 

  .ةعا ااملدعي عىل ما  فلّ حُي 

 ة ملا ذكروا.وإّنام ذكرنا ذلك مناقش

 .،جية يد  ،ي  إذا قا  لست أةري هوفوأّما امل يار 

  ؟ز النسبة واحللف كيف يكون المرجتوالغرض من بيان هذ  الُمور أّنه لو م 

كنن تالبنائع محاينة قانونينة، وإذا م  وقد ظهر مما ذكرنا أّننه م يكنن للمشنرتي أو

فمثل هذا السوق ييعطنل  ،والغارة ةائاًم ع معرض الرسقةهو و ،لسوق محاية قانونيةل

 ال حمالة.

 وعدمها.  : ع ةالليها عىل املدعالبحث الثالث

 يد املؤكدة، فال إطالق فيها.الفعىل ما ذكرنا من أّن هذ  الرواية تد  عىل اعيبار 

 بناًء عىل القو  اآلخر يمكن القو  بأّّنا تد  عىل اعيبار اليد مطلقًا.نعم، 
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 ها عىل اعيبار اليد مطلقنًا ضنعيفة، وةالليأولا ّّنا ضعيفة ومل   الكالم فيها، أ

 دة.كاملو اليد والقوس أّّنا تدّ  عىل اعيبار ،ثانياا 

تفسنل عنيل بنن إبنراهيم القمني، وعلنل  :ن مصندرينممنقولة : الرواية الثانية

 الرشائع.

عنن  ،عنن ابنن أيب عمنل ،عن أبينه ،: عن تفسل عيل بن إبراهيم(1)ففي الوسائل

أّن أمل ع ،ديث فدك:  مجيعًا عن أيب عبد اا ،عن عيس  ومحاة بن عثامن ،ثامنع

؟ قنا : ال، فينا ب الف ،كم اا تعاىل ع املسلمني كمقا  ليب بكر: أحت املؤمنني 

قا : إيناك  ،  البينةأستمن  ،فيه اقا : فإن كان ع يد املسلمني يشء يملكونه اةعيت أن

ع يدي يشء فناةع  فينه  ما تّدعيه عىل املسلمني، قا : فإذا كان عىلالبينة   أكنت أس

وبعند  وم  ع ،ياة رسنو  اا  هاملسلمون تسألني البينة عىل ما ع يدي وقد ملكي

 .ديثاحل البينة عىل ما اةعوا عيل كام سأليني البينة عىل ما اّةعيت عليهماملؤمنني   أتس

)عن أبيه عن عيل بن إبراهيم عنن أبينه عنن مرساًل:  (2)ورواها الصدوق ع العلل

 (.عمل عمن ذكر  عن أيب عبد اا أيب ابن 

ن، ان امليقندماإاّل أّن العمدة املصندر مرساًل، (3)وهذ  الرواية مروية ع اال،يجاج

 عيل بن إبراهيم وعلل الرشائع. تفسل

يمكن املناقشة ع ه مع ذلك يم ال مناقشة ع السند، إاّل أنّ وعىل تفسل عيل بن إبراه

 هذا اليفسل النذي كون لك لعدم ثبوت ؛ وذاعيبارها بلااظ وجوةها ع هذا اليفسل

                                      
 .293: 27وسائل الشيعة ( 1)

 .190: 1علل الرشائع ( 2)

 .122: 1اال،يجاج للطربيس ( 3)
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عندم  حتريف القرآن وعدمنه ث عنبااهيم القمي، وقد ذكرنا ع الدينا لعيل بن إبرأيب

 له. اليفسلثبوت هذا 

نناع املاقن  وقد ناقش مجاعة ع كون هذا الكياب له، منهم  نا،ب كشنف الق

ه جمموعة مجعها أبو الفضل عباس بن حممد بن قاسم بن محزة بنن يسرتي، والىاهر أنّ ال

، ثنمَّ موس  بن جعفر، وقد أخذ ع أوائل الكياب مقدارًا من تفسل عيل بنن إبنراهيم

أضاف إليه مقدارًا من تفسل زياة بن منذر أيب اجلاروة، ثمَّ ذكر روايات عمن كانوا ع 

غلهم منن طبقنة تالمنذة عنيل بنن إبنراهيم، وع أواخنر  طبقة عيل بن إبراهيم وعن

النقنل عنن عنيل بنن  يقّل ا العامة عن ابن عباس، وهيوواليي ير الكياب ذكر الروايات

 .ع آخر الكيابإبراهيم 

غا بزرك الطهراين ع كيابه الذريعنة ع اجلنزء الرابنع مبا،ثنًا وقد ذكر املاق  اآل

الفضل هذا كان ع طبقة الكلينني وهنو  ابأّن أب لكياب، وال بّد من اليذك،و  هذا ال

 غل معنون ع الرجا  و،اله جمهو .

سناة هذا أع نعم،  هو معنون ع كيب النسب، ومن هنا يعرف أّن وجوة ش   

 والكاتب جمهو . الكياب جلهالةالكياب ال يد  عىل وثاقيه 

عنًا منن اعيبارهنا، إذ وأّما رواية العلل فهي مرسلة، إاّل أّن إرسناهلا ال يكنون مان

 عمل املرسل هو ابن أيب عمل الذي ال يروي وال يرسل إاّل عن ثقة، ومراسيل ابن أيب

وإن اخيلفوا فيها إاّل أّن امل يار هو ،جييها تبعًا للشيخ الطويس، وخالفًا للماقن  ع 

 بعض كلامته.

عند مجاعنة الرواية معيربة عندنا من جهة ابن أيب عمل، ومعيربة ،ا  فوعىل كل 

 من جهة متامية سندها عىل ما ع تفسل عيل بن إبراهيم.
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ّّنا تد  عىل ،جية اليد املؤكدة عنىل منا إن أن يقا  فيمك  وأّما ةالليها عىل املدع

والرّس فينه أّن  ،ع العلل عىل ما اهيم، وتد  عىل ،جية اليد مطلقاً ع تفسل عيل بن إبر

دون بنه بأي يشء يسني د املسنلمني يشء يملكوننهفإن كان ع ين :املذكور ع اليفسل

 .ر خ آاىل ي البينة عىل ما ع يدي وقد ملكتوتسألنباليرصف فيه، 

فام با  فاطمة سأليها البينة عىل منا  :وع الربهان نقاًل عن تفسل عيل بن إبراهيم

أي كنان حتنت سنيطرة فاطمنة  وبعند  ع يدهيا وقد ملكيه ع ،يناة رسنو  اا 

شل إىل اليد ت ملكيهو يملكونهوبعد ، فذكر كلمة  ع ،ياة النبي  هراء الز

 املؤكدة.

 .(ملكيه)و (يملكونه)وأّما عىل نس ة العلل فال يوجد فيها كلمة 

وذلنك  ،مارينة اليندأأّن هذ  الرواينة تند  عنىل إىل وقد ذهب  ا،ب الرسائل 

مضافًا  ،يدمارية الأال تدّ  عىل  (نهيملكو)فإّن كلمة  ، وهذا كام ترس(يملكونه)بقرينة 

 .عدم وجوةها ع العللإىل 

اةة بأّن المر يدور بني الزياةة والنقيصة، وأ الة عدم الغفلة عنن الزين :وإن قيل

 .مقدمة عىل أ الة عدم النقيصة

قلنا: إّنا قد ذكرنا سابقًا أّن أ الة عدم الغفلة عن الزياةة ليسنت أ ناًل عقالئينًا 

   أ الة عدم النقيصة.،ي  تقدم عىل

ففني  ا .فضنسنن الاحلبسند  إىل عنيل بنن  (1)الشيخ هي ما روا و: الرواية الثالثة

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

                                      
 .302: 9هتذيب ال،كام ( 1)

 .216: 26وسائل الشيعة ( 2)
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منا كنان منن ميناع ع امرأة متوت قبل الرجل أو رجل قبل املرأة قنا :  عبد اا 

أة وما كان من مياع الرجا  والنساء فهو بينهام ومن اسيوىل عنىل يشء النساء فهو للمر

 .منه فهو له

 تاوليند وينونس ثقنالوحممد بن  فإّن عيل بن ،سن الفضا  ،وال بأس هبا سنداً 

 .سن الفضا احلوإن كانوا فطايني، إاّل أّن الكالم ع سند الشيخ إىل كياب عيل بن 

ع املشي ة والفهرسنت فينه عنيل بنن  هأنّ ضعف السند من جهة باملشهور قالوا و

يىهر منن فهرسنت ابنن كان م يوث  ع كيب رجالنا، وإن وهو حممد بن زبل القريش 

 كوع.الالنديم أّنه من الكابر وكان معروفًا بابن 

وقد أجيب عن ذلك بوجو  مذكورة ع املعجم وغل ، ويمكنن اجلنواب بوجنه 

و،ني ينروي كينب  ،ابن عقدة بسند  ايح آخر وهو أّن الشيخ يروي مجيع مرويات

 سن الفضا  ينقل أّن ابن عقدة نقل متامها.احلعيل بن 

ًا منن سنن الفضنا   نايااحلوعليه، يكون سند الشيخ إىل مجيع كيب عيل بنن 

خر أيضًا موجوةة ليصنايح السنند إلينه، إاّل أّننه ال ،اجنة أطري  ابن عقدة، وطرق 

 لذكرها.

 :بطة باملقامتمر كلها ثاليف عىل مجل وأّما ةالليها فهي مشيملة

إن كنان الرجنل أو املنرأة  فمعننا  من اسيوىل عىل يشء منه فهو لنه:  قوله

مسيوليًا عىل يشء بايث ال يكون غل  مشرتكًا معه، فهو مالنه سنواٌء كنان منن ميناع 

 .املرأة مل أالرج

منن قبينل غنل املشنرتكة ،جنة، وهنذا وإن كنان فيىهر من هذ  اجلملة أّن اليد 

 ة.رللقطع بعدم خصو ية املو غل  إاّل أّنه يمكن اليعدي منه إىل ،اجإفياء
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أّنه إذا كان مياع  معنا ف   والنساء فهو بينهاماوما كان من مياع الرج: وقوله

هام وم يكن أ،داا مسنيوليًا يوالنساء، واملفروض أّنه كان ع يد كل مياعًا للرجا  يعدّ 

 ام.ةون اآلخر فهو بينه

لة خيلف فيها بني أمسهذ  ف ،ء فهو للمرأةاما كان من مياع النس :قوله وأّما 

باسنب الىناهر إىل أّن اليند اليني  ة واخلا نة، وع الرواينات، ومرجعنهفقهاء العام

 ،يند بالنسنبة إىل يشء ان ذواللش   عىل يشء يعيرب فيها املناسبة، فلو كنان ش صن

ال بّد من احلكم ن باسب هذ  الرواية ف ،ةون اآلخر ،داال وكان هذا اليشء مناسباً 

ن بأّن هذا املا  ملن يناسبه ةون اآلخر، وهذا احلكم كان مشهورًا بني العامة واخلا نة، 

أيب  ذاسنيا ذن إبنراهيم الن عني النذي هنو اسنياعيشبه هذا القو  ما نقله الشافعي و

 ،نيفة.

هو اليناسب، وإاّل لنو قلننا بنه  وأشكل عىل هذا القو  بأّنه ال يمكن جعل املعيار

ا كام إذا كان بينت لخنوين أ،ندا ،لزم القو  به فيام إذا كان املا  مشرتكًا بني رجلني

لة وتأويلها ع أيت للغني ال للفقل، وحترير هذ  املسبفياكم بأّن ال ،فقل واآلخر غني

 املباث اآل ي إن شاء اا تعاىل.

 ندقة، وقند اسنيد  هبنا النراقني ع املسنيند،  : رواية مسعدة بنالرابعة الرواية

والسيد اليزةي ع ملاقات العروة، وهذ  الرواية هي اليي يسيد  هبنا للنرباءة ومنن 

 السيدال .ل اً تقريبام إال أّنام اسيدال هبا لليد، وم نر هل ، الة احللأةلة أ

 ،مسنلم عن أبيه عنن هنارون بننبن إبراهيم عيل عن  (1)والرواية مروية ع الكاع

بينه أذ )عيل( قد ينروي بواسنطة إ ؛وكالاا ممكن ،عيل عن هارونعن  (1)وع اليهذيب
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 يب عبند اا أبيه ن عن مسعدة بن  ندقة عنن أعن هارون وقد يروي بال واسطة 

كل يشء هو لك ،ال  ،ي  تعلم أنه ،رام بعينه فيدعه من قبنل قا : سمعيه يقو : 

د اشرتييه وهو رسقة واململوك عندك لعله ،ر نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك ق

شياء كلها أو امرأة حتيك وهي اخيك أو رضيعيك وال قد باع نفسه أو خدع فبيع قهراً 

 .عىل هذا ،ي  يسيبني لك غل ذلك أو تقوم به البينة

 والباث فيها من جهيني: 

 ّنا معيربة من ،يث السند أو ال؟أ: من جهة السند، واألوىلاجلهة 

 : ع مفاةها.ة الثانيةاجله

فإننه م  ،اما اجلهة الوىل فنقو : إّن االشكا  فيها من جهنة مسنعدة بنن  ندقة

سناة تفسل عنيل أسناة كامل الزيارات، وع أيوث ، وتوثيقه ممكن من جهة وجوة  ع 

 مل واشكا .أهذا حمل ت نّ أبن ابراهيم القمي، إال 

 ه ثقة، فإنّ ه يىهر من جمموع رواياته أنّ ويمكن توثيقه بام ذكر  والد املجليس من أن

من تيبع رواياته يرس اسياكامها وتطابقها مع رواية الثقات، واالسنياكام واليطناب  

 كثر اسياكاماً أرواياته أوث  و وذكر أنّ  الوثاقة، عىلمع روايات الثقات وسيلة وةليل 

 جالء كجميل و،ريز. من رواية ال

أي اسييفاء مجيع رواياته، وهنذا  ،ذلكم لو ت وهذا الطري  جإثبات الوثاقة ،سن

خبار  أفإننا ناكم بوثاقة ش   من مال،ىة جمموع  ،و،ديثاً  الطري  هو امليبع قديامً 

 خبار من الثقات.وموافقيها للواقع وسائر ال

                                                                                       
 .226: 7ب ال،كام هتذي( 1)
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لواقنع لكون رواينة مطابقنة تلواقع، فقد لنىار ع مطابقة رواياته لكن ختيلف ال

، فمن باب املثا  منا ذكنر ع آخر لواقع بنىر ش  لبقة بنىر ش   وال تكون مطا

عالئنم الكنذب  فذكر الشنهيد الثناين أنّ  إلمام العسكري لسعد بن عبد اا  لقاء

 مينها يدّ   والوضع مشهوةة ع هذ  الرواية، واملجليس واملامقاين وأمثاهلام ذهبوا إىل أنّ 

 عىل  دقها.

سنديدة ن كنام قينل ن رواياته وكاننت فلو فرض الييبع والباث عن  ،وكيفام كان

 س باحلكم بوثاقيه من هذ  اجلهة .أال بفوميينة 

وبعنض  ،س هبناأكثر رواياته ،سن وال بأ ونان باملقدار الذي راجعنا وجدنا أنّ 

 .واضااً ليس رواياته المر فيها 

، إال  الة احللأيسيفاة منها اية ع بدء النىر ما اجلهة الثانية: فيقا  إّن هذ  الروأو

لو كننا نانن  :ه يمكن تقريب الرواية بناو يمكن اسيفاةة قاعدة اليد منها بأن يقا أنّ 

، منها  الة احللأ ةةااسيفأمكن  كل يشء هو لك ،ال  ،ي  تعلم أنه ،رام :ومجلة

كنل يشء مشنكوك احللينة واحلرمنة حمكنوم   الة احلل عىل ما ذكروا )بنأنّ أومرجع 

اخلرب أو مل فصل، وضمل الفصل عاةة يقع بني املبيدأ و)هو( ض باحللية(؛ وذلك لنّ 

و)لنك( جنار  كيند، و)كنل يشء( مبيندأ و)،نال ( خنرب ،أما ع ،كمهام بلااظ الي

 نلية وميعلقنة عنىل معناهنا ال ل الىروف اليي تدّ  ومن قبيوجمرور ميعل  باال ، 

،ي  تعلم كل يشء مشكوك احللية واحلرمة هو لك ،ال   :ومعناها، بفعل غل مقدر

 ه ،رام.أنّ 

مجلة )هو لك ،ال (  كونتك معن  آخر وا،يام  آخر، وهو أن إال أّن ع قبا  ذل

كل يشء هو لك ،نال ، و)لنك(  يء، ومرجعها إىل أنّ نللش هبا نعياً  جيءمجلة خربية 
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مسيقر أو كائن، ويكون بمعن  )عنند( ومنن قبينل هو جار وجمرور ميعل  بماذوف 

 رواية عىل قاعدة اليد.ال الىروف، وعليه تدّ  

ملعنن  اضنعف هو  يهما يوجب تقوي عن  وإن كان خالف الىاهر، إال أنّ وهذا امل

 :الو  من نا،يني

ن يؤخذ املوضوع )كل يشء مشكوك احلرمنة أنه عىل املعن  الو  البد وأ: األوىل

 ،ي  تعلنم أننه ،نرام  ل مأخوذ ع موضوعه الشك، وقوله إذ ال ؛واحللية(

 املوضوع مشكوك احللية واحلرمة. ىل أنّ شاهد ع

وهنو العلنم  اعليه باليينه إىل زمنان ،صنو  املغين،كم  (كل يشء)واحلا  أّن 

خذ غاية البد وأن يكون املوضنوع كنل يشء ال أفمن جهة أّن العلم باحلرمة باحلرمة، 

تعرف ،رميه وال ،لييه هو لك ،ال ، وهذا حيياج إىل مؤونة زائدة ونوع من ارتكاب 

 الف الىاهر.خ

يقيند  منارات الاذ ع منوارة ال ؛ليقنديرلالثاين فال نايناج فينه وأما عىل املعن  

 ه ال يقا  خرب الثقة عند الشك ،جة.بالشك ع موارة اجإثبات، فإنّ 

مثلة بناًء عىل املعنن  الو  ر ع هذ  الرواية أمثلة، وهذ  ال: أنه ذكالثانية الناحية

بنل تكنون منن بناب الينىنل، واحلنا  أّن  ،عىل الصغرسال تكون من تطبي  الكربس 

 الىاهر ع املثا  الذي يذكر بعد بيان الكربس أن يكون من باب اليطبي .

ثلنة أممثلنة الال تكنون  نالة احلنل، أاملعن  الو  ومحل الرواية عنىل  ه عىلفإنّ 

 ، ومنع وجنوة نلأ الة احلل كام ع كنل أع موضوع الشك  الة احلل، إذ أخذ ل

 ل، ولذا يقنا  أم عىل اخلالف ن يرتفع موضوع ال المارة ن سواء كانت عىل الوفاق

 مارة.أ كت هناا كان ل إذتصل النوبة إىل ال ال
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يد  عىل احللينة، وعنىل هنذا فنال  ي ل املوضوعمثلة المارة أو الوع هذ  ال

وب يكنون وذلك مثل الثن مثلة، فإن قوله  الة احلل عىل هذ  الأمكن تطبي  ي

منا إبنل  ، الة احلنلأجل أفهنا احلكم باحللية ليس من  قةعليك قد اشرتييه وهو رس

ا ن تنزلننإ  عىل هذا املا  أمنارة ملكيينه، ويد ، فيقا  بأنّ عليه فعالً   يدثبوت من جهة 

 جرياّننا ،ين  ع رشاء ن بناء عنىل الة الصاة ع الأعن ذلك فنقو  بأّنه له من جهة 

ذلك نيمسنك بيند البنائع، ن م يمكن إهلية الفاعل كام قلنا بذلك ن وأموارة الشك ع 

وال يمكن أن يكون هذا   الة احلل،أالنوبة إىل ال تصل  ،د هذ   المورأومع وجوة 

 . الة احللل الً ااملثا  مث

 و خندع فبينع قهنراً واململوك عندك لعله ،ر قد باع نفسنه أوهكذا املثا  الثاين 

ا مسيندة إىل يد نفسه أو با الة الصاة ع البينع ن بنناًء عنىل أن يكنون مإفهنا مملوكييه 

 البيع هو االجياب فقط ن أو بيد البائع.

ففنيام إذا ا،يمنل  ك أو رضيعيكخيأو امراة حتيك وهي اُ وهكذا املثا  الثالث 

أو منا بيند  عليهنا إ اً هذا اال،نيام  مندفوع يكون أو رضيعيه نسان أّن زوجيه اخيهاجإ

اب العندم زل ع النسب، أو باسيصنا الة العدم الأالة الصاة ع النكاح، أو ب أب

 النعيي ع الرضاع.

زل والنعيي هو أّن ع اسيصااب العدم النعيي لعدم الوالفرق بني اسيصااب ا

اقن  الرضناع املانرم، من أو  تولد  م يي ه فاقد للنعت، فإنّ إال أنّ  ،املوضوع موجوة

اخيه أن تكون ما إبعد وجوة  فموجوة من الو  وإال املوضوع غل زل وع العدم ال

 خيه.اُ ب تأو ليس
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 ل الذي جتري المارة أو الأن ما إ مثلة املذكورة ع الروايةفىهر أّن ع مجيع ال 

 الة احلل البد من القو  أبطة بتالرواية مر  الة احلل، فعىل القو  بأنّ أمقدم عىل هو 

ينىنل ال لبينان الصنغرس، إال أّن االلينزام بنذلك بعيند، وهنذا بأن االمثلة ذكرت لل

 للكربس. ةلمثتكون أاالمثلة  ب الف املعن  الثاين، فإنّ 

د من رفع اليد إال أنه الب ،أّن املعن  الو  وإن كان هو الىاهر :ومل   الكالم

،داا تقندير )مشنكوك احللينة أوكالاا خالف الىاهر،  ،مرينأعنه للزوم ارتكاب 

للىهورين البند منن  مثلة من باب الينىل، وحتفىاً ثانيهام االليزام بأن الو ،واحلرمة(

 محل الرواية عىل قاعدة اليد.

 :جهيني وهذا اليقريب خدوش من

، فإن احلكم باحللية يضاً أالئم مع املعن  الثاين يثاين ال يّن الشاهد الأ :األوىل اجلهة

 نالة الصناة ع أما من جهنة إيد الفعلية عليه، بل إىل ال مثلة ليس مسينداً ع مجيع ال

زل أو النعيني، وال ع، أو من جهة االسيصااب العندم الاء، أو من جهة يد البائالرش

، فيطبي  الكربس عىل له من جهة يد  عليه ه،كم بأنّ  يسيفاة من الرواية أّن اجإمام 

 كال املعنني. الصغرس م حيفظ عىل

 املعن  خالف الىاهر كام هو معرتف به. ّن هذاأ :الثانية اجلهة

معن  ثالنث، وهنو أن يقنا : إّن بويمكن أن يقا  لدفع كال االشكالني باالليزام 

،ند هني أاليني إىل آخر  يند  عنىل أّن احلرمنة  لك ،ال كل يشء هو : قوله 

إن  :ثر هلا إال بعد و نوهلا وتنجزهنا بنالعلم، وبعبنارة أخنرسأال،كام االلزامية ال 

هنو ثر، ولذا ال تصح العقوبة عنىل خالفينه، فأااللزامي ما م ينكشف م يكن له كم احل
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ال بالعلم الوجنداين وال بنالعلم  ،ع الواقع إال أنه غل مكشوف اً الزامي إن كان ،كامً و

 .زجرأو الياريك لل والئقاً  أي ليس قابالً  ،هذا احلكم وجوة  كأن م يكنفاليعبدي، 

 تل،كام ال تصل إىل مر،لة الفاعلية والينجز إال إذا كاننّن اأوخال ة القو : 

 .ااخلا ية املرتقبة منه ا، وال يرتتب عليهةمكشوف

 اً سواء كان مشكوك ،أّن احلكم باحلرمة إذا م يكن معلومًا فال ينجز :ونضيف إليه

ال رة بأّنه ،ال ، ففي مجيع هذ  املوا بضد ، أي كان قاطعاً  أم كان قاطعاً  فيه أم مىنوناً 

)كل يشء هو لك  :احلكم باحلرمة إىل مر،لة الينجز، وعليه يكون معن  الروايةيصل 

منز  منزلة احلال   إىل زمنان العلنم أّنه واحللية معناها رفع عقدة احلىر، أي  .،ال (

 .ظاناً أم  بأّنه ،ال  أم كنت شاكاً  باحلرمة، سواء كنت قاطعاً 

وعلينه ال يلنزم  ،و لك بمنزلنة احلنال هفموجوةة ماةامت السرتة  واملقصوة أنّ 

إذ  ؛الئم منع وجنوة المنارة الدالنة عنىل احللينةين، وهذا املعن  يان امليقدمااملاذور

رة اليي تقوم مقام العلم باحلرمة كالبينة،  امالغاية هي العلم باحلرمة أو ال املفروض أنّ 

ل يشء لك ،ال  وإن كان فام ةام م حيصل علم عىل احلرمة أو م تقم بينة عىل احلرمة ك

وكنذلك جتنري د  عىل احللية، فيجري أ الة احلل هبنذا املعنن ، يهنا أمارة أو أ ل 

 المارة أو ال ل اآلخر الدا  عىل احللية. 

إىل آخر ، يكون من مصناةي  كنل يشء  وذلك مثل الثوب :قوله فوعليه 

احللية، ومنا قينل: منن أّن لك ،ال ، وأ الة احلل هبذا املعن  جتيمع مع المارة عىل 

ع مورة اخيالف  اً  ايا يكونالمارة وبعض ال و  مقدمة عىل أ الة احلل، إّنام 

املفاة، وأّما مع االحتاة فال، بل كالاا جاريان، ولذا نرس قدماء ال ااب يسنيدلون 

 بالمارة وال ل ع  ورة اليواف .
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وإن اسيد  هبنا  نا،ب املسنيند  يدال  هبذ  الرواية لليد بال وجهأّن االس فىهر

 والسيد اليزةي ع ملاقات العروة.

، قنا : سنأليه قاسم عن أيب عبد اا البن  العي :  اياة اخلامسة الرواية

، وهذ  الرواينة  (1)نعمببينة عىل ذلك، اشرتيه؟ قا :  يأتأّنه ،ر وم   عن مملوك اةع

 تد  ع اجلملة عىل اليد ع مورة اململوك.

: اةخنل : قلنت ليب عبند اا قنا  ،محزة بن محنران رواية: السادسة ةالرواي

،  (2) أن يكون هلا بيننةاشرتها إال: فقا  ،،رة ينإلسوق وأريد أشرتي جارية فيقو : ا

 وهذ  الرواية أيضًا ةالة عىل اليد ع اجلملة.

أجنل أّن الروايات من هذ  العبد والمة ع  عنّن السؤا  إىل أ اجإشارةوالبّد من 

الكوفيني كأيب ،نيفة واتباعه كأيب يوسف ذهبوا إىل أّن اليد ،جة بالنسبة إىل اجلامةات 

والطفا  غل املميزين، وأّما إذا كان كبلًا أو كبلة فيُد  مقدمٌة عىل يدي غنل  وُيسنمع 

 قوله.

 نسان سوس العبد والمةإع يد  ءل يشوقا  ك) :ع بدائع الصنائعذلك قد نقل و

  أن ال حتل له الشنهاةة بامللنك نفيقض ،اسيثن  العبد والمةو ،عك أن تشهد أنه لهيس

وإنام أراة به العبد الذي يكون له ع نفسه يند  ،ال إذا أقرا بأنفسهامإ ،لصا،ب اليد فيهام

ال ل هو  إذ ؛الكبل ع يد نفسه ظاهر نّ ل ؛وكذا المة ،يعرب عن نفسه بأن كان كبلاً 

 .(3) (والرق عارض ،آةم احلرية ع بني

                                      
 .74: 7هتذيب ال،كام  (1)

 املصدر نفسه. (2)

 .267: 6بدائع الصنائع  (3)
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 ة الثالثة: يف حدود اليد وثبوتهااجله

الكنالم ع أمارييهنا عينان، و  ع أمارية اليد بالنسنبة إىل الال إشكاأّنه تقدم قد 

 بالنسبة إىل املنافع أو ال؟

رح بعمنوم اليند وشنموهلا نذكر املاق  النراقي ع القواعد واملسيند بأّننه م يصن

ن عنه قند وخرأافع ال أمارية هلا، واملي، واخيار بأّن اليد بالنسبة إىل املنبالنسبة إىل املنافع

ع رسنالة  ال نفهاينتعرضوا لكالمه كالسيد اليزةي ع ملاقات العنروة واملاقن  

 اليد.

ملسيند وا،د، والكالم فعاًل ع تقريب كالم املاق  النراقي، وكالمه ع العوائد وا

 كالمه مرتبًا مع توضيح  منّا فنقو : ، ونان نذكرإاّل أّنه غل مرتب

 إنكار  لمارية اليد بالنسبة إىل املنافع و،جييها مرجعه إىل جهيني:

 : املناقشة الثبوتية.األوىل اجلهة

 : املناقشة اجإثباتية ع ةاللة الروايات وبناء العقالء.الثانية واجلهة 

ّد وأن يكون أمرًا موجنوةًا، إذ أّما املناقشة الثبوتية فمرجعها إىل أّن ميعل  اليد الب

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 

 وا،دع آن  مجيعهاالفرس قابلييه للركوب، وأمثا  ذلك ميدرجة الوجوة، وال يياق  

  من املنافع وما هو موجوة اآلن يمكن القو  بأّنه كان نكالعيان، فبالنسبة إىل ما مض

 يد  عليها، وأّما بالنسبة إىل املنافع اآلتية فال يمكن أن تكون اليد أمارة بالنسنبة إليهنا.

 ؟النسبة إىل املنافع اآلتيةأن يقا  هذا الش   مسيو   بوكيف يعقل 
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ذلك ع بعض مبا،ثه، فإنه ذكر ع بعض العوائد بأن ملكية اليشء وقد ذكر شبيه 

 ، إاّل أن يكون هناك تعبند، ولنذا قنا  بنأنّ ةالذي ليس بموجوة ع اخلارج غل معقول

  اة بيع النسيئة وبيع السلم عىل خالف القاعدة، وإّنام نقو  هبا من جهة اليعبد. 

ىل مو نوفها، فكنام أّن وجوةهنا عراض بالنسنبة إوكأّنه يرس امللكية من قبيل ال

 ميوقف عىل وجوة املو وف كذلك امللكية.

وأّما املناقشة اجإثباتية فقد ناقش ع إطالق الروايات بالنسنبة إىل املننافع وع بنناء 

 العقالء.

قهنا وع أّما بالنسبة إىل الروايات فقد تعرض للروايات السنابقة ونناقش ع إطال

إّنام هي رواية فدك، وأجاب بأن هذ  الرواية أيضًا منها  الداّ   إطالق غلها، وذكر بأنّ 

 .يشٌء يملكونه: منرصفة إىل العيان لقوله 

وذكر بأنه: نعم هنا رواية أخرس ُتوهم بأن املنافع واالنيفاعات مورة لليد، وعنرب 

بنن أيب )سنني احلعن حممد بنن  ،عن حممد بن حيي  )العطار( هي:عنها ب رب ر، . و

ر،  عنىل ّننر قرينة والقرينة  رجل كانت له :كيبت إىل أيب حممد ا : ق (اخلطاب

 غل هنذا النهنر ويعطنل هنذ  املاء ع ، فأراة  ا،ب القرية أن يسوق إىل قرييهلرجل

ر نييق  اا ويعمل ع ذلنك بناملعروف وال يضن :؟ فوقع له ذلك أم ال ، أالر، 

 . (1)املؤمن أخا 

نه كان ينيفع به ةالة عنىل أن لنه إعىل املاء من ،يث وهذ  الرواية تد  عىل أن يد  

ننه يمكنن أة نليزم بأن له ،  االنيفناع، منع ،  االنيفاع، فذكر أنه ع خصوص املور

 بل من اخلرب وقاعدة الرضر. ،القو  بأن عدم جواز سد املاء ليس من جهة اليد

                                      
 .342:  17الشيعة  وسائل (1)
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د يندع  منن ظهنور )وأما ما ق :ع العوائد قا وأما بالنسبة إىل بناء العقالء، فقد 

مننع ،جينة ن بعد تسليم اليد فيهنا ن ففيه  ،وهو ،ا ل ع املنافع أيضاً  ،اليد ع امللكية

 عيان مع اليرصنفاتيًا، فإنه لو سلم فإنام هو ع الومنع الىهور ثان ،ذلك الىهور أوالً 

ني ع شيوع مشاهدة الناس ميرصفل ؛عياّنا ملك الغل فالأامللكية، وأما ع املنافع اليي 

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 

  إىل ةار ، ويسنيعمل املسنلمون بشناهد ؤأو ما ،من ةار  إىل ةار املاء وجيري  ،طه،ائ

وقد يغلون مواضع اجلريان ع  ،جيرون مياههم ع ةورهماحلا  بعضهم ماء بعض، و

إىل غل ذلك، بل يمكن اةعاء ظهور عندم  ،كل عام، ويبنون احلياض الكبلة املجدةة

 .(1) (عىل املساحمة أو شاهد احلا أوالً امللكية ع أمثا  ذلك وابيناء المر 

 هذا متام الكالم ع تقريب كالم املاق  النراقي.

 يمكن اجلواب عنه بوجهني:ف  من املناقشة الثبوتية أما ما ذكر

وهو أننه ال وجنه النكنار  ال فهاينما يسيفاة من كلامت املاق  : األولالوجه 

إال أّننا  ،عيان الة كالن م تكن موجوةة بالوجوة بالإإذ املنافع و ؛موجوةية املنافع

قائمنة بانث هنو احليثينات الع ع حمنل الإذ املراة باملناف ؛موجوةة بوجوة العني باليبع

ن قابلييهنا عنمنافع الدار عبارة  بالعني، والعني هلا قابلية بالنسبة إىل تلك املنافع، فمثالً 

وكنذا املركوبينة بالنسنبة للفنرس،  ،للمسكونية، و،يثية املسكونية منفعة قائمة بالدار

يبع، فنإن اليند نام تكون عليهنا بنالإوةة بوجوة العني وباليبع، واليد وهذ  املنافع موج

وبالعرض تكون عنىل املننافع ن وهنذا نىنل منا ذكنر  املاقن   ابيداًء عىل العني وثانياً 

                                      
 .343: 17، مسيند الشيعة 746 اليام: عوائد (1)
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وجوة بناليبع الو اخلراساين ع الكفاية من وجوب املقدمة بوجوب ذي املقدمة باليبع ن

إال  ،آخر ئاً كون املوجوة شين عبالعرض، إذ الوجوة بالعرض عبارة ع مقابل الوجوة 

ثنر، وأمنا املوجنوة أإىل يشء آخر بالعرض واملجاز، وهذا ال يرتتنب علينه نه ينسب أ

ّننا أبع لوجوة يشء آخنر، واملننافع بنام ن وجوة  تاأإال  ،ما يكون موجوةاً فهو باليبع 

فلذا تكون موجوةة بوجنوة العنني منن قبينل وجنوة املقبنو   ،،يثيات قائمة بالعني

 فإن املقيىض موجوة بوجوة مقيضيه. ،  بوجوة املقييضنبوجوة القابل ووجوة املقيض

ة للمنافع  فهذا  النكر املاق  النراقي الوجوة بالأنه لو أ :ومل   هذا الوجه

ّننا ،يثينات وذلنك ل ؛وة باليبع فهذا غل  نايحنكار الوجإراة أ ايح، وأما إذا 

عنىل  واملسيول  عنىل العنني مسنيو  ،يشء مالك ملنافعه باليبعللالك املف ،قائمة بالعني

 وعليه فاالسييالء بالنسبة إىل املنافع أمر معقو .فاملنافع هلا وجوة، املنافع باليبع، 

  :قسام ثالثةأالوجوة عىل  بأنّ  ال فهاينن يقا  ع اجلواب عن املاق  أويمكن 

 .املوجوةة ع اخلارج شياءهذا كالو ،الوجوة العيني

الثمن ع النسيئة واملنثمن بمعن  ما يكون ع ذمة ش  ، مثل  ،والوجوة الذمي

 .ع بيع السلم ، فهذا الثمن أو املثمن موجوة ع الذمة

 والوجوة اليقديري، وهو كاملنافع.

وعينة يعيربهنا العقنالء اء من الالذمة وع نّ أن نذكر أأما الوجوة الذمي فال بد و

ء ملن كان لليملك، والذمة عبارة عن ما يعيربها العقال فراة خا ة، أي ملن كان قابالً ل

ةلنه أو بنالقوة، ومصناح هنذا االعيبنار مالكيينه لليطبين  ع املا يع ما بالفعل مالكاً إ

،  نالً أةاء النثمن أو املنثمن أيعيربون الذمة ملن ال ييمكن من  اخلارج، فإن العقالء ال

أو بنالقوة منن قبينل  فعليناً  فهذا الر يد قد يكون ر يداً  ،والذمة حمياجة إىل الر يد
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وراق ال قيمنة هلنا أا ّّننأوراق بام هذ  ال نّ أومن املعلوم  ،ليي يعيرب هلا ماليةوراق اال

ن ي متّكنوقيميها مكيسبة من الر يد املوجوة ع البننك أو مكيسنبة منن املعناةن الين

 وراق.احلكومة من اعيبار هذ  ال

ال بد  نهأبمعن   ،ه ةائر مدار االعيبارنّ أإال  ،الكيل الذمي أمر موجوة نّ أواملقصوة 

الف ةينار ع ذميه ،ي  آرة ننسان ال يملك عشاجإ نّ أبمعن   ،من اليمليك ،ي  يوجد

وعناء  بل باليملينك بنه ع ،الف ةينار ع ذمييآرة نين اشرتيت هذ  الدار بعشأيقو  ب

لليشء  مالكاً  والً أنسان ن يكون اجإأوغل الزم  ،الف ةينارآاعيبار امللكية يوجد عرشة 

ك يكنون ذا مّلنإفن ،بل له ،  اليملينك ع ذمينه ،ه للغلأي يملكّ  ،يثم يبيع أو يشرت

ما إبار كام قلنا وجوة ما يعاة  ذلك ع ذميه، ومصاح هذا االعي الطرف املقابل مالكاً 

بالفعل أو بالقوة، وهبذا يىهر اجلواب عام ذكر  ع النسيئة والسلم، وليست امللكية من 

بنل  ،ع اخلنارج موجنوةاً  ان يكون مو وفهأورض املوجوة اخلارجي اليي ال بد عوا

 ع الذمة. يكفي كونه موجوةاً 

 وأما الوجوة اليقديري فهو عىل قسمني:

ثنر وهنذا ال يرتتنب علينه ال ،ومن قبيل املجناز : ما يكون اعيبارياً األول القسم

 القانوين.

  .قانوناً  : ما يكون معيرباً الثاين القسم

وع حمنل البانث ال يوجند  ،ليقديري ع مورةينثر عىل الوجوة انام يرتتب الإو

الوجنوة النذمي  نّ إكام قلنا ن الوجوة اليقديري حيياج إىل منشأ  فإنّ  ،لمورةينلضابط 

 :مرينأ،د أاح الوجوة اليقديري ومنشأ ومصن حيياج إىل مصاح 
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ه إذا آجر ةار  للغل ملدة سنة تكون نّ إف ،كعقد اجإجارة وما يلا  به ،العقد الو :

ةة بوجنوة تقنديري وبيبنع الوجنوة نافع الدار ملدة سنة للغل، فهنذ  املنفعنة موجنوم

 نشائي.اجإ

ت ش   منافع ةار شن   حيكنم علينه بالضنامن ه لو فوّ نّ إف ،اليفويت الثاين:

 شياء.وع سائر ال ،ع عمل احلر الكسوب وهكذا ،ر وجوة املنافعويقدّ 

الوجنوة إطنالق ، وذين السنببنيأ،د هنة اليقديري بدون لوجوال أثر قانوين لو

 .اً يجمازيكون اليقديري ع غل هذين املورةين 

نه مالنك أنسان كام اجإ نّ أبعض الفقهاء من  ةجل ما ع ألسنأ وإنام ذكرنا ذلك من

ه مالك نّ أأي  ،ه مالك للمنافع امليضاةةنّ أبل ذكر بعضهم  ،للعني كذلك مالك للمنافع

 نواع املنافع.ل

م ّّننأللمننافع، بمعنن   العقالء اليرون مالك العني مالكناً  نّ أنا وقد ظهر مما ذكر

ع قبنا  نفنس الندار، نعنم لنه ،ن   هم ملا يملكه ال يعدون منافع الدار منثالً عند عدّ 

له، ولذا قلننا  يكون مالكاً وليس كل من له ،  اليمليك  ،االنيفاع و،  متليك املنافع

، وكنذا احلنر ه لنيس باملنك ع ذمينه شنيئاً ّننأإال  ،نه له ،  اليمليكإع الكيل الذمي 

، وما قيل من لعمله فعالً  س مالكاً ه لينّ أإال  ،ر نفسه ملدة شهرن يؤّج أله  فإنّ  ،الكسوب

يمّلك  احلر مالك لن ،عامله بامللكية الذاتية ليس له معن  حمصل، نعماحلر مالك ل نّ أ

 عمله.ل ذا مّلك عمله للغل يكون الغل مالكاً إعمله للغل، ف

ن إا وّننغنل كناف، ل ال نفهاينكر  املاقن  اجلواب الذي ذ نّ أفىهر بام ذكرنا 

ننام إو ،ثر قنانوينأمثل هذا الوجوة اليقديري ليس له  نّ أإال  ،نقو  بالوجوة اليقديري

 ت الغل هذ  املنفعة.لغل أو فوّ اكه فيام إذا ملّ  وجوة اليقديري قانونياً ن اليكو
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اليند  نّ أوهنو  ،جلواب عن االشكا  الثبو ي ن منا هنو امل ينارن ع ا :الوجه الثاين

ن أإال  ،نواع االخيصا اتأواملكشوف باليد  ،نام يكون بالنسبة إىل العنيإواالسييالء 

وع الرتبنة  ،املكشوف باليند ع الرتبنة الوىل أمنر نّ أاالخيصا ات ةرجات، بمعن  

 وهكذا. ،الثانية أمر آخر

 مور:أشوف باليد في الرتبة الوىل املكف

 ملكية العني. :،دهاأ

جيار إله ،   نّ أ :منهاواليي  ،ملكية اليرصفات االعيبارية بالنسبة إىل العني :ثانيها

مالك العني  ن ال فهاينكام ذكرنا ع مقام اجلواب عن املاق  ن العني، إذ عىل مسلكنا 

من قبيل اليمليك ع  أي له ،  اليمليك ،كيملّ  بل مالك لن ،ال يكون مالكا للمنافع

منا  ّنم ع مقنام عندّ إللمنفعة، ف ال يعيربون مالك العني مالكاً  ، والعقالءالكيل الذمي

 ون منافع الدار ع قبا  نفس الدار.يملكه ال يعدّ 

 .ليرصفاتوثالثها: ،  االنيفاع من العني وسائر ا

تنرابط ع  لمنوروليس بني هذ   ا ،فاليد ع املر،لة الوىل أمارة عىل هذ   المور

،ند أ،جة عىل نفني  هناك تنه لو كانأبمعن   ،الثبوت والسقوط ع مر،لة الكشف

 قرّ ألو  اليد تكون كاشفة بالنسبة إىل البقية، فمثالً فوا،يمل وجوة البقية،  ،هذ   المور

رفات ناليد تكون كاشنفة بالنسنبة إىل ملكينة اليصنفالعني ليست له،  نّ أمن بيد  املا  

 اىل ،  االنيفاع وسائر اليرصفات فيام إذا كانت البقية حميملة.بالنسبة و ،يةاالعيبار

ارينة رفات االعيبننه ع قطعة من الزمان ليس لنه اليصنأالدليل عىل  وكذا إذا ةّ  

لش   آخنر ع  ن يؤجر  ثانياً أه ليس له نّ إف ،جر ةار  ملدةآ، كام إذا جيار مثالً كا  اجإ

 ن ،  االنيفاع وسائر اليرصفات.عن ملكية العني وعة فيكون اليد كاشف ،هذ  املدة
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كام ع امليول إذا كنان الوقنف جلامعنة  ،ه ليس له ،  االنيفاعنّ أالدليل عىل  أو ةّ  

 تونعلم بأن العني ليسن ،فميول املدرسة ليس له ،  االنيفاع ،خا ة كاملدارس مثالً 

فيكنون اليند  ،لراجعة إىل املدرسةرف االعيباري بإجيار املوقوفات انله اليص نّ أإال  ،له

 كاشفة عن ملكية اليرصفات االعيبارية.

ففي  ،مور ال ترابط بينها ع السقوط والثبوتأكاشفة عن  اليد ابيداء نّ أواملقصوة 

غل ثابنت تكنون اليند ،د هذ   المور أ نّ عىل أالدليل أو قامت احلجة  كل مورة ةّ  

عنام ال فنإنّ  ،ة، وهذا من قبيل العام امل صن كاشفة عن البقية ع  ورة ا،يام  البقي

الدليل عىل اخلالف  وع كل مورة ةّ   ،كاشف عن اجلميع ،جة ع الباقي والعام ابيداء

   نليزم به.ءليد بالنسبة إليه فقط وع ما ورايرفع ا

 للعنني ولنيس مالكناً  وعليه لو انيفت هذ  املر،لة بأن علمننا بأّننه لنيس مالكناً 

يد  عىل الندار يند  تللمنفعة بأن كان وا،يملنا أن يكون مالكاً  ،اريةلليرصفات االعيب

يد  عنىل  يد  عليها، وهكذا لو علمنا بأنّ  جر فناكم بأّنه مالك للمنفعة من جهةأاملسي

  .له ،  االنيفاع بعارية وشبهها فناكم بأنّ  جر أيضاً أيد مسي تالدار ليس

االخيصناص ع منوارة ،ن  عنىل ،ن   عىل ،  االنيفناع وقند تندّ   واليد تدّ  

عنىل ،ن   ،ياء، واليند تندّ  ة الياجل له احل  ع اليملك باجإع موار فإنّ  ،الياجل

مثل الكلب  ،أن يملك اخلمر بالي ليل، وهكذا ع سائر املوارة :الي ليل، ومعن  ،قه

ن م يكن إه ،  االخيصاص، فإن بعض الكالب ول نّ أإال  ،له غل الصيوة ليس مالكاً 

،ياء، وهنذا ال خيني  باليند خر لكشف اجلرائم وكشف اجإأإال أن له منافع  ،اً  يوة

ن ،قهم ع ذلك، عية كاشفة اليد النوع بل ييصور ع الياةي النوعية، فإنّ  ،الش صية

 يدهم عىل املرور من ذلك املكان اخلاص أمارة عىل ،قهم فيه. فإنّ  ،كاملرور من مكان
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نوعيننة هلننا مكشننوفات ميعنندةة،  مأ الينند سننواء كانننت ش صننية نّ أوالغننرض 

رجة امليأخرة منع وجنوة الندرجات واملكشوفات باليد ذو ةرجات، وال تصل إىل الد

 .خرال

اليد ال تد  عنىل املننافع أو عنىل ،ن  االخيصناص،  وعليه فال يمكن القو  بأنّ 

وبالنذات، كنام ذهنب إلينه املاقن   والً أاليد عنىل املننافع تكنون  نّ أندعي  ونان ال

املكشوف هبا خيلف عند العقنالء  إال أنّ  ،عىل العني والً أاليد  نّ إنقو   ، بلفهاينال 

 باسب املوارة.

نا ذكرنا إوال يرة عليه املاذور الثبو ي، فوهذا هو الذي يكون عليه بناء العقالء، 

 فإن املنافع ال تكون ،، وهو كام ع مالك العنيكون املنافع ملكاً ته ال نّ أع بعض املوارة 

ا مقندرة الوجنوة وموجنوةة بوجنوة ّّننأإال  ،اً ملكن تكونله، وع بعض املوارة  ملكاً 

نه جتيمع ع وعاء أملنافع ميدرجة الوجوة  ايح، إال ا نّ أالعقد، وما ذكر  النراقي من 

 منع، اهل ، وحيكم بملكييهمثالً  (ملكيك منافع الدار بكذا ملدة سنة) : االعقد و،ينام يق

بل عىل نفس العني، ويد  عىل العني تكون كاشنفة عنن ملكيينه  ،هااليد ليست علي نّ أ

 للمنافع.

إّنه  :نقو ف ،طالقهاإع  يهقشمع مناخبار نكار  لداللة الإوأما ع مقام اجإثبات و

ه ذو اليد نّ أظاهر اخلرب  ذكر  وأجاب عنه، فإنّ ال مانع من اليمسك ب رب الر،  الذي 

 ضاعة ،قه.إل جمرس املاء ولك العني تغيامل وليس ،بالنسبة إىل اسيفاةة املاء

 ؛غل  ايح رر ثانياً نونليزم به للض الً وّ أبأّنه نليزم به ع مورة اخلرب به وما أجاب 

بناملورة، وإال لنزم زوا  وال يمكنن اخيصا نه  ،اخلرب ال يسيفاة منه خصو نية لنّ 

بغسله، ال يمكن  م مر  اجإماأ ابة البو  للثوب وإه لو سأ  السائل عن نّ إالفقه، ف
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ن ع منورة اكنن إواالسنيفياء و، احلكم بأّنه نليزم بنجاسة البو  ع خصوص الثنوب

م يفينون ع ّّننأربس الكلية، كام ع الروايات منن اجلواب عىل وف  الك نّ أخاص، إال 

من معرفة ما هو ةخيل لنا  و  علم يرثها كابر عن كابر، نعم البد أاملسائل عىل وف  

أو يء ع احلكنم نشندخالنة بنقطنع ع وما هو غل ةخيل، ففي كنل منورة ع املوضو

  يلغ .عدم ةخاليه فذا قطعنا بإخذ ، وأالبد من فا،يملنا ذلك 

لنه ،ن   نّ أع املوضنوع إال منا ذكرننا منن  ة يشءلنايمل ةخحت وفيام نان فيه ال

رر معننا  نالضورر، نللضبه زم يله ننّ أوما ذكر من  جل يد أسيفاةة من هذا املاء من اال

 السيدال  بالرواية.من اوعليه فال مانع  ،زالة ،  اآلخرين ع املقامإ

نصاري ع شار إليها الشيخ الأو ،وهنا رواية أخرس م ييعرض هلا املاق  النراقي

ن أونه هل البند أ )بيع سكن  الدار اليي ال يعلم  ا،بها( عله  املكاسب فيام تعرض

وتعرض هلا  ا،ب اجلنواهر ع املسنألة اخلامسنة ال؟  وأ يكون ميعل  البيع هو العني

 .،ياء املواتإمن مسائل 

 اسااق بن عامر عن العبد الصالح قنا  سنأليه: الشيخ ع اليهذيب وهي ما روا 

مىض من  منعلمه أد د  ويد آبائه من قبله قز  ع يتعن رجل ع يد  ةار ليست له وم 

ن يبيع أ،ب أما فيبيعها ويأخذ ثمنها، قا :  ،هيّنا ليست هلم، وال يدرون ملن أآبائه 

 ظنه جييء هلا رّب أوال  ،ه ليس يعرف  ا،بها وال يدري ملن هينّ إ، قلت: فما ليس له

 :، قلت: فيبيع سكناها أو مكاّنا ع يد ، فيقو ن يبيع ما ليس لهأ،ب أما ، قا : بداً أ

 . (1)يبيعها عىل هذا نعمع يدي، قا : بيعك سكناي وتكون ع يدك كام هي أ

 . وهذ  الرواية معيربة سنداً 

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

 ع يدك كام هي ع يدي(.

إذ  ؛املشناكلة من بنابوطالق البيع هنا من اسيعام  اللفظ ع غل ما وضع له، إو

هلم اليد بالنسبة إىل سكن  هنذ  الندار، ويرفنع    كانءهذا الش   وآبا نّ أاملفروض 

 عنن هنذا ببينع زاء منا ، وعنرّب إ،قهم بموجب اليد بهي   السكن  اليي اليد عن هذ

 الدار.

ننام يعيمند عنىل إزاء رفع اليد عن سكن  الندار إ  بمن يبذ  املا نّ أومن الواضح 

باعرتافنه  ةاب  مقروننيد السنبعد وا،د كانوا يعيمدون عىل  آباء  وا،داً  نّ أيدهم، كام 

املننافع  نّ أعىل  واالسييالء عىل املنافع تدّ  اليد  نّ أالعني ليست له، فيمكن اسيفاةة  بأنّ 

 خبار.له باسب ال

 مثلة:أاملاق  النراقي بذكر   وأما بناء العقالء، فقد أنكر

 السنيد منها: )فيامل اجلار عىل ،ائط جار  أو املشرتك(، فهذا املثا  مما اليزم بنه

 كان جذوعه عىل ،ائط الغل(، واليزم بنأنّ  )أو :فقد ذكر (2)اليزةي ع ملاقات العروة

 ع ذلك، وال مانع من االليزام بذلك. اً له ،ق نّ أهذا يد  عىل 

ومنها: )وبنصب امليازيب عىل ةار  أوملكه( وهذا غل ميعارف ع بلداننا، وكنذا 

 طرح الثل .

 مثلة اليي نليزم فيها بثبوت احلن ، أوما من الإمثلة اليي ذكرها، ال نّ أاملقصوة و

بل من جهة تفضنل الطنرف  نه ليس له ذلك،أيزم هبا من جهة شواهد احلا  عىل ال نل

                                      
 .763: 18الواع  (1)

 .121: 2تكملة العروة الوثق   (2)
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مثلة، بل بناء العقنالء ع اليند ء العقالء هبذ  النكار بناإجازته له، فال يمكن إاملقابل و

 عىل ملكييه للمنافع. ني تدّ  اليد عىل الع نّ أكانت ش صية أم نوعية قائمة عىل  سواء

ه لو وقع نزاع بني من بيد  املنا  وغنل  بنأن يقنو  كنل نّ أوقد ذكر النراقي نفسه 

 . القو  قو  من بيد  الدارفنا آجرته، أمنهام 

عنىل ملكينة العنني وسنائر  عىل ملكية املنافع كام تدّ   اليد تدّ   نّ أ ا ذكرناممفىهر 

 اليملكات.

 بامللك وعدمهاعلم صاحب اليد اليد يف صورة عدم  حجيةاجلهة الرابعة: يف 

 وفيها أمران:

له  عدم علمه بأّن العنيسواء اعرتف ذو اليد ب ،جة مطلقاً هل هي اليد الو : أن 

  أم ال؟

 لك أوافيام إذا م يعلم بأّنه متكون ،جة بالنسبة إىل  ا،بها اليد هل  نّ أع الثاين: 

 ؟ال

 والبد من الباث فيهام.

له،  تليس اذو اليد بأّّن  قرأاليد ليست باجة إذا  نّ إ  نقو : ح المر الوّ وليوضي

س منن بذلك املفّلن قرّ أ، كام إذا قرار  مسموعاً إإذ قد ال يكون  ًا نمسموع  إقراران كو

ففي هذ  الصنورة  ن مثل هذا اجإقرار غل مسموع جل خروجه عن ،  الغرماء، فإنّ أ

 .عىل اليدواجإقرار مقدم  ،يد باجةليست ال

الذي يريد ترتيب ن بة إىل الغل ه ال يعيرب ع ،جية اليد بالنسنّ أنه ال إشكا  ع أكام 

هذا يعيقند  بأنّ   ، وكذا اليعيرب اليرصف املنبهل ا  واعرتافه بأّنه عام بأّّن ؤاةعا ن ثاراآل

 .ثار جمرة كونه ع يد بأّنه ملكه، بل يكفي ع ترتيب اآل
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كيفينة تقسنيم املنا  الرواية الدالة عىل ن  إىل وضو،ه افاً مضن والشاهد عىل ذلك 

 ،وىل عنىل يشء فهنو لنهومن اسي :فيها فقد جاء ،،دااأالرجل واملرأة إذا مات بني 

 .له ملا كان حتت يد  اةعاء امليت ال نّ أمن الواضح و

 ليس له. بعدم العلم بأّنه له أو فيام إذا كان ذو اليد معرتفاً هو نام إوالكالم 

مللكينة مورة الكالم ما إذا اعرتف بعدم العلم بالنسنبة إىل ا  بأنّ لوالبد من اليذك

 يّن أن اشنرتييه إال إ ويّن إأم ال، فن ه ملك ل واقعاً نّ أعلم أين ال أالىاهرية، وأما إذا قا  ب

 علم بامللكية الواقعية، فهذا خارج عن حمل الكالم.أمع ذلك ال 

 ن ال يكون ذو اليد جناهالً أ هل يعيرب ع ،جية اليده نّ أم ع الكال :وبعبارة أخرس

 باحلا . اليد ،جة ،ي  إذا كان جاهالً  باحلا  أو

اليد هل هي ،جة بالنسبة إىل ذي  نّ أهو أيضًا حمل الكالم هو والمر الثاين الذي 

يندري ورقنة وال  أو ليس له، كام إذا رأس ع بييه كياباً  يعلم بأّنه له أوكان اليد ،ي  إذا 

 ال؟ هل تكون يد  ،جة له وحيكم بأّنه له أوفه له أم لغل ، نّ أ

ذهب املاق  النراقي إىل عدم ،جية اليد ع كال املورةين، وكثنل قنالوا باجينة 

 لألمنرد تعنرض اليد ع كال املورةين كالسيد اليزةي ع ملاقات العروة، وبعنض قن

 واليزم بأّنا ،جة له. ال؟ اليد هل تكون ،جة لذي اليد أو نّ أ والثاين فقط، وه

 واسيد  القائلون باجية اليد بروايات منها:

سأليه عن الندار  :قا  عن أيب جعفر بن مسلم   اياة حممد: األوىل الرواية

، وإن كانت خربة قند فيها أهلها فهي هلم إن كانت معمورة؟ فقا : يوجد فيها الورق

 .(1)أ،  بهاملا   جال عنها أهلها فالذي وجد

                                      
 .447 :25وسائل الشيعة  (1)
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،نداا نقنل أولعنل  ،رواية أخرس شبيهة هبذ  الرواية ومينها عني هذا املينوهنا 

م ن يسلّ أفال بد و ،هلهاأا هلم إذا كانت معمورة فيها ّّن أ،كم ب االمام  باملعن ، فإنّ 

ا لننا ن وأمنا إذا سواء قالوا أهل الدار بأّنا هلم أم قالوا نان ال نعلم بأّّن  ،إىل أهل الدار

يدهم ليست باجة ع هنذ  الصنورة ن وهنذ   نّ أواضح من الف ،ت هلما ليسقالوا بأّّن 

إذ  ؛ا هلنمّّننأأهل الدار ال يعلمون  الرواية مطلقة من هذ  اجلهة، وع مثل الورق غالباً 

شبا  ذلك، ومع ذلك ،كم اجإمنام أيدهيم وأطفا  بالورق فيقع من ال ما يلعب كثلاً 

 ا هلم.ّّن أب 

النورق  عامل مع ذي اليند بنأنّ ين يأالغل البد و نّ أ ة مطلقة من جهةفهذ  الرواي

ّنا لنا أو ليس لنا، أّنا لنا أم قالوا ال نعلم أنا نعلم أسواء قالوا ب ،هل الدار ولذي اليدل

 ،هلم أو ليس هلم ه بأنّ نيملاإذا م يكونوا عفيام أهل الدار مع هذا املا  كيف ييعامل وأما 

واء علمنوا أم م هلنم سن ا من الرواية، واحلكم بأنهيفاةهتال يمكن اسأخرس فهذ  جهة 

أن ه البند ّننألبيان ،كنم الواجند و مسوقاً  فهي هلم: ه لو كان قوله نّ إفيعلموا. 

هلنم كنام اسنيفاة ذلنك  هنّ أ، وعاملون معهيّنم كيف يأعىل  ، فال يدّ  يسلمهم ما وجد

 .ال فهايناملاق  

عنن موثقة يونس بن يعقوب هي  ليد مطلقاً اليي اسيد  هبا حلجية ا الثانية الرواية

ما كان من ميناع امرأة متوت قبل الرجل أو رجل قبل املرأة، قا :  ع أيب عبد اا 

النساء فهو للمرأة، وما كان من مياع الرجا  والنساء فهو بينهام، ومن اسيوىل عىل يشء 

 .(1)منه فهو له

                                      
 .216: 26وسائل الشيعة  (1)
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ن أوهو  ،اليقسيم الثالثي بنّي فقد موت الرجل أو املرأة  هامورة أنّ والىاهر 

له، وما كنان بيننهام فمشنرتك  يهف،داا من ،يث االنيفاع موا  االخيصا ية لال

 ،داا فهو للمسيول.أبينهام، وما كان حتت اسييالء 

علنم، أعلم أو ال أين أور بالنسبة إىل امليت ،ي  يقو  بوهنا العلم واجلهل ال ييص

أو غنل عنام، وأمنا إذا  الرواية مطلقة من جهة كونه عاملاً  فهذ بالنسبة إىل اآلخر وأما 

 لنه ،ين  إذا كنان املقنرّ  قنرّ املا  ملن أ  قرار  يعطإوب ،علم بأّنه للغل فيقو  بأّنه للغل

 مسيو  عليه.

ملرأة هلا، وكنذا منا كاننت هني مسنيولية بااملا  اخلاص  ين يعطأقّسم فوظيفة املُ 

 املا  ل أو ليس ل. نّ أعلم أين ال أهلا أم قالت ب املا  عليها، سواء اعرتفت بأنّ 

وهذ  الرواية كالرواية السابقة ساكية من ،يث معامليها مع هنذا املنا  النذي ال 

 تعلم بأّنه هلا أو ليس هلا.

ةالليها عنىل  نّ أه قد عرفت مما تقدم نّ أرواية مسعدة بن  دقة، إال  :الثالثة الرواية

 .اليد ضعيفة جداً 

ه ّننأعىل امللكية ع اجلملة ،ي  إذا اعرتف بأّنه ال يعلم  الروايات تدّ   نّ أفقد ظهر 

اليد ،جة بالنسبة إىل ذي اليد ،ي  إذا م يكن عاملًا بأّنه له فهنذا  نّ أله أو ليس له، وأما 

 ساكية عن هذ  اجلهة. فهييشء اليمكن اسيفاةته من الروايات، 

 ،جية اليد برواييني: وع قبا  ذلك اسيد  املاق  النراقي لعدم 

: قلنت قا ن اليي نقلها املشائخ الثالثة ن  اياة مجيل بن  الح  :األوىل الرواية

: نعنم ؟ قلتيدخل منزله غل : قا ، : رجل وجد ع منزله ةيناراً ليب عبد اا 
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يدخل أ،ند يند  ، قا : وجد ع  ندوقه ةيناراً  : فرجل، قلتهذا لقطة: ، قا كثل

 .(1)فهو له: : ال، قا ؟ قلتفيه شيئاً غل  يضع  غل  أو ع  ندوقه

عدم ،جية اليد بالنسبة إىل ذي اليد، عىل املاق  النراقي بكليا اجلمليني  واسيد 

له مع كونه ع يد  عىل ما فإّنه ،كم فيام هو ع ةار  الذي ال يعلم أّنه ) :قا  ع املسيندو

بنام يفيند  عّلل كون ما وجند ع الصنندوق لنه يضاً عليه أّنه ليس له، و أ مسيولياً مّر، و

 .(2) العلم بأّنه ليس لغل (

 عىل مقدميني: يكون ميوقفاً  هواسيدالله لعل

حتنت يند ،  له فهنو أيضناً  ما يكون املنز  حميوياً  وكل ،املنز  حتت يد  نّ أ: األوىل

 وعليه فمورة الكالم هو مورة اليد.

يدخل منزلنه : هه ملكه، بل سألنّ أهذا الفرض م حيكم ع  اجإمام  نّ أ: الثانية

ه ذو اليد، فلو كان بناو  م يكن يدخل غل  لكان هنا أمارة نّ أاملفروض  نّ أ، مع غل ؟

 )نعم كثل(، فلهنذا ،كنم اجإمنام  بن: أخرس غل اليد عىل ملكييه، وبام أّنه أجاب

 عدم علمه بأّنه له. اليد ليست باجة مع  نّ أبأّنه لقطة، فيىهر من هذ  الرواية 

ه ذو ّننأم حيكم بأّنه لنه بمجنرة  اجإمام  فإنّ  ،وهكذا بالنسبة إىل اجلملة الثانية

السائل أجاب  نّ أ، وبام ،د يد  ع  ندوقه أو يضع فيه شيئاً أاليد، بل سأله بأّنه يدخل 

 أمنارة ،د  يد  فيه وعدم وضعه شيئاً أعدم ةخو   نّ أبأّنه له من جهة  بال، فاكم 

نام سأ  منن إالصورتني اليد مفروضة، واجإمام  ايا له، ال من جهة اليد، ففي كلّّن أعىل 

الصنورة أجاب  ع أنه ام ب، فعدم وجوةهاعىل أّّنا له أو  جل وجوة أمارة أخرس تدّ  أ

                                      
 .137: 5الكاع  (1)
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ا ّّن أبأّنا لقطة؛ وذلك لعدم وجوة أمارة تد  عىل  ،كم  (يدخل كثل)الوىل بأّنه 

فننفس هنذا  ،ه أجاب بنالنفينّ أانت موجوةة ن وع الصورة الثانية بام اليد ك نّ أله ن مع 

 بأّنا له. ا له ،كم اجإمام ّّن أا له، فلوجوة المارة الدالة عىل ّّن أأمارة عىل 

 هذا متام الكالم ع تقريب ما ذهب إليه املاق  النراقي.

العلنم ولكن اسيفاةة ذلك من الرواية واحلكم بعدم ،جية اليد ع  نورة عندم 

الئم مع يالئم مع هذا القو  كام ييع كليا الصورتني ي جواب اجإمام  مشكل؛ لنّ 

 القو  باجية اليد.

اليد ،جة بالنسبة إىل ذي اليد ولو م يعلم بأّنه  نّ أ  ه لو فرضنا ع السؤا  الوّ نّ إف

الثالثي ه البد من اليشقي  نّ ل ؛ا لهبأّّن  لن حيكم اجإمام  له فمجرة ذلك غل كاف  

ن يسنأ  أالبند وفذا أجناب بننعم إهل يدخل فيه غل  أو ال؟ و بأن يسأ  اجإمام 

 الداخلني كثل وغل حمصور أو قليل وحمصور؟ نّ أاجإمام 

منن قبنل   ع الندار وخده لو كان النّ أام قلنا بلزوم اليشقي  الثالثي من جهة نّ إو

 .ىل الدار وما حتيويهسبة إاليد بالن صا،ب الدارل، فجداً  قليالً اآلخرين 

فمنن املمكنن اعيبنارهم  ،عىل ةار كثلًا ويمرون  ،لنيقليالداخلون وأما إذا كان 

 .اليد، واحلكم بأياة  مشرتكة اذ مجيعاً 

عىل هذ  الدار حيكم بأّنا لقطة وليس هو  يمرون كثلاً وأما إذا كان عدةهم كثل و

 بذي اليد.

هذا الشن    نّ أبة إىل ذي اليد ال يثبت اليد ،جة بالنس نّ أجمرة  :وبعبارة أخرس

كنن يند  تلو كان الداخلون فيها كثنلين م ذو اليد، بل البد من إثباته بجهة أخرس، ف
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فيمكن القنو   ة أو ثالثنياثن كثلاً  من يدخلهاعىل الدار يدًا عىل هذ  الورقة، ولو كان 

 خيصة. اً فيكون يد  يد   ناةرًا جداً وخولو كان الد، اك الياةيباشرت

ا بأّنا لقطة، واحلكم بأّّن  )نعم كثل( لذا ،كم اجإمام  :السائل أجاب نّ أوبام 

ه ع هذ  نّ أجل أة بالنسبة إىل ذي اليد، وذلك من اليد ،ج لقطة ال ييناى مع القو  بأنّ 

 الصورة ال يكون ذا اليد.

 ام لعل اجإمنفنعم يدخل غل ،  :بل كان يقو  ،ولو م يكن جييب )نعم كثل(

 لعنل اجإمنام فن كان جييب بأّنه قليل إالداخلني كثل أو قليل، و نّ أكان يسأ  عنه 

 ،د غل ؛ لكان اجإمنام أوكذا لو كان أجاب بأّنه ال يدخل كان حيكم باالشرتاك، 

 ا له من جهة يد  عليها.،كم بأّّن 

 دم الغلبنةن يكون اليشقي  بلااظها، وهي اعيبنار عنأوهناك جهة أخرس يمكن 

كون غلبة عىل تن ال أه البد من نّ إاليد ،جة وقلنا  ه لو قلنا بأنّ نّ إعىل اخلالف ع اليد، ف

اليد ،جة لنوال غلبنة مانعنة منن  ، فإنّ  ايااً  أيضاً  اخلالف، كان ،كم اجإمام 

عامل مع يه هل يفإنّ  ،يدي اللصوصأموا  الناس، وما ع أكالدكاكني املعدة لبيع  ،اليد

 مللكية أو ال؟معاملة اأمواهلم 

الغلبنة املضناةة  نّ أا ال نقو  باجية اليد من باب الغلبة، إال نّ أ بلوالبد من اليذك

من هذ  النا،ينة، وبنام ا  اجإمام ن يكون سؤأمانعة من ،جية اليد، ومن املمكن 

بأّننا لقطنة،  ه أجاب بام يفيد غلبة املضاة ع الصورة الوىل فلذا ،كنم اجإمنام نّ أ

ما من جهة معرفة إو ال، وأنه ذو اليد أ ما من جهة تش يصه إ ام فيشقي  اجإم

 وجوة غلبة املضاة وعدمه.
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جية اليد بالنسبة إىل ذي اليند، الئم مع القو  بعدم ،يي جواب اجإمام  نّ أكام 

ن وجنوة أمنارة عن ن يسأ  اجإمنام أفال بد و ،يد  ليست باجة نّ أه لو فرضنا نّ إف

 فاجإمنام  ،)نعم كثنل( ع الصنورة الوىل :ه أجابنّ أوبام ا له، ّّن أد  عىل أخرس ت

يد  ليسنت  نّ أا له، واملفروض ّّن أعىل  ا لقطة من جهة عدم وجوة أمارة تدّ  ،كم بأّّن 

 باجة.

اليد ليست باجة بالنسبة إىل ذي  نّ أا لقطة: بأّّن  فال يسيفاة من ،كم اجإمام 

 اليد.

الئم مع القو  تيمع القو  باجية اليد كام  الئمتيهذ  الرواية وبعبارة أخرس: أّن 

خيصنة،  اً و  باجييها إذا كانت يديقتارة من يقو  باجية اليد  بعدم ،جية اليد، فإنّ 

إذا قنالوا فنكثر فيسأ  عننهم، أكان معه غل  اثنان أو ثاليف أو  م تكن كذلك بأن فإن

املسألة ع يكون فا ليست هلم ن قالوا بأّّن إبينهم كام سيأ ي إن شاء اا، و بأّنا هلم فيقسم

 عة كثلة فليس هو بذي اليد.ا إذا كان الداخلون مجامّ أ، وة أخرسمشكل

 ن الأاملضاة عىل خالفها، يعني البد و م تكن غلبةيقو  باجييها فيام إذا  أخرسو

 ع قبا  كونه لغل . يكون ا،يام  كونه له موهوماً 

 ؟قة مع أي من املسلكنيوافياجإمام ماسيفسارات  نّ أوالكالم ع 

افن  ملنا ذهنب إلينه املاقن  مو وهنف يدخل منزلنه غنل   ما االسيفسار الوّ أ

ه عىل تقدير العندم يكنون نّ ل ؛يد  ،جة م يكن وجه هلذا السؤا  إذ لو كانت ؛النراقي

 موجبًا لالطمئنان بأّنه له.

نشًأ لعدم احلكم وعىل تقدير الوجوة كام ع الرواية )قلت نعم كثل( فهذا يكون م

 بأّنه له.



 
 

 القواعد الفقهية ................................................ 336
 

ننه تنارة أ  اليد يكون الوجه ع سنؤا  اجإمنام وعىل مسلك من يقو  باجية

اليد، وتنارة يكنون  اذ اليد، وتارة يكون هو وغل  مشرتكاً  ايكون  ا،ب الدار هو ذ

 الدخلون ع الدار مجاعة كثلة.

قلينل ونناةر اليد فقط بأن يكنون النداخلون علينه  اذا كان  ا،ب الدار هو ذإف

ه ذو اليد، وع الصورة الثانية بأن كان نّ أذ  الصورة يكون املا  له من جهة ، ففي هجداً 

 اليد، وحيكم بأّنه هلم مشرتكًا. افيكونون كلهم ذ ينمعدوة اً فراةألون الداخ

اليند بالنسنبة  اقطة من جهة عدم كون  ا،ب الدار ذوع الصورة الثالثة تكون ل

 إىل هذا الورق.

ه نّ إاليد، ف يي  ذمعرفة وتش هو  ن يكون وجه سؤا  اجإمام أاملمكن فمن 

 اليد يدًا خيصة به، ولو كان  جييب بنعم ت،ٌد لكانأه ال يدخل نّ ألو كان جييب بالنفي و

ثر، أليه بناو امليعارف م يكن له أي فراة عةخو  ال نّ أوم يكن يقو  )نعم كثل(، فبام 

الداخلني عليه يكون عىل ناو يوجنب  نّ أسؤا  آخر، وهو إال إذا عّقب هذا السؤا  ب

فنراة ال نّ أاليد ،ي  حيكم بالرشكة، أو ليس هبذا احلد ،ي  يكون له بلااظ اليند، أو 

 ا لقطة.كثلة ،ي  حيكم بأّّن 

ه أجاب بقوله )نعم نّ أاليد، وبام  يليش ي  ذهو  سؤا  اجإمام  نّ أغرض وال

 اليد بالنسبة إىل هذ  الورقة. اوليس  ا،ب الدار ذ بأّنا لقطة كثل( ،كم اجإمام 

ه لنو كنان ا،نيام  نّ إلسؤا  وجوة غلبة املضاة وعدمه، فن يكون وجه اأويمكن 

سقوطه منه اثنان ع املائة، وا،يام  السقوط من كنل وا،ند منن النداخلني وا،ند ع 

اآلخنرين  املائة، فبالنييجة يكون ا،يام  السقوط مننه ع قبنا  ا،نيام  السنقوط منن

 .اً ضعيف ا،يامالً 
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ا له من جهنة بأّّن  لو كان اجلواب بالنفي حلكم اجإمام  وعىل هذا الوجه أيضاً 

 عدم وجوة غلبة املضاة.

ن أبل البد من  ،ولو كان اجلواب باجإثبات فمجرة هذا اجلواب غل كاف للاكم

 موجبناً ه هل يكون النداخلون علينه بنانو يكنون نّ أيعّقب السؤا  بسؤا  آخر، وهو 

أيضنًا اة غنل موجنوةة غلبة املضذا م يكن ةخوهلم هبذا الناو، فإليدهم أيضًا أو ال؟ ف

ففي هنذ   يكون عدةهم حمصوراً أن ا مّ إف ليدهم أيضاً  ن كان موجباً إوحيكم بأّنا له، و

)نعنم  :بقولنه ه أجناب رأسناً ّننأوإال حيكم بأّنا لقطة، وبام  ،الصورة حيكم باالشرتاك

 بأّنا لقطة. ة وجوة غلبة املضاة ،كم اجإمام كثل( فمن جه

الئم مع كال القولني، ومع هنذ  الوجنو  يي ذيل الرواية أيضاً  ومما ذكرنا يىهر أنّ 

الثالثة اليي ذكرناها لوجه السؤا  فكام يمكن أن يكون وجه السؤا  ما ذكر  املاقن  

ناانا منن جهني اللنذين ذكر،ند النوأالنراقي كذلك يمكن أن يكون وجنه السنؤا  

 غلبة املضاة مع اليد وعدمه.اليد ومن معرفة وجوة  يتش ي  ذ

فهذ  الرواية ال يمكن االسيدال  هبا عىل عدم ،جية اليد بالنسبة إىل ذي اليد كام 

كنام اسنيد  غنل ، يمكن االسيدال  هبا حلجية اليد  اسيد  هبا املاق  النراقي، كام ال

طالق ع سائر الروايات وليس لنا ةليل يند  عنىل اجإا م نليزم بوجوة نّ أغاية المر بام 

 ،جية اليد بالنسبة إىل ذي اليد فنقو  بعدم ،جية اليد بالنسبة إىل ذي اليد.

عدم ،جية اليد فيام إذا اعرتف بأّنه لاليي اسيد  هبا املاق  النراقي  :الثانية الرواية

هي ويد  ،جة ع اجلملة،  نّ ع قبا  ما اسيىهرنا  من الروايات من أ ملكهنه أيعلم  ال

عن رجنل ننز  ع بعنض بينوت  با إبراهيم أقا  سألت ، معيربة إسااق بن عامر

فلم تنز  معنه وم ينذكرها ،ين  قندم  ،مدفونة من سبعني ةرااً  مكة فوجد فيه ناواً 
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فنإن م  ، قلنت:يسأ  عنها أهل املننز  لعلهنم يعرفوّنناالكوفة، كيف يصنع؟ قا : 

 .(1)ييصدق هبايعرفوها؟ قا : 

 .دفونة بالرتاب، ال أّّنا مكنوزةواملراة باملدفونة ع الرواية أي م

 ليست باجة.فأّن اليد إذا كانت مقرونة بعدم املعرفة  هاتقريبو

 واالسيدال  هبا ميوقف عىل مقدميني:

 بالنسبة إىل املا  املدفون.ذا اليد ع حمل الكالم يكون أهل املنز   : أناألوىل

 ال يّن أبنومن جييب ، هو عدم علمهم بأّنام يعرفوها( املراة من )يكون ن أ: ةالثاني

 يصدق عليه أنه ال يعرفه. ل أو ليس ل هذا اليشء نّ أعلم أ

ه ّننعىل مدع  املاقن ؛ ل رواية ال تدّ  هذ  ال نّ أ :هو مجال عام ذكر واجلواب اجإ

املننز  ذو اليند بالنسنبة إىل املنا   أهل لو كان المر كام ذكرنا ع املقدمة الوىل من أنّ 

ه لمنر نوم يكنن وجن ،ّننم ذو اليندليهم لإعىل الواجد تسليم املا   فيجب ،املدفون

البد من القو  بندفع  فعىل مسلكه أيضاً  ،يسأ  عنها أهل املنز بالسؤا    اجإمام

ليه، وليس ع إهل املنز  ذو اليد بالنسبة أ نّ أاملفروض  لنّ  ؛املا  إليهم من ةون سؤا 

يدهم ،جة فيام  نّ أه هلم أو ليس هلم، وال ريب نّ أاعرتاف وإقرار بأّنم ال يعلمون  البني

فوظيفينه اليسنليم  ،يءنم يعرتفوا بشن م بعدُ ّّن أا أو قالوا بأّنه لنا، واملفروض إذا سكيو

 مسألة أخرس.  فهذ ،برزوا بأنا ال نعلم أو ليس لناأليهم من ةون سؤا ، نعم لو إ

وقنات احلن  أأهل املنز  ع  املقدمة الوىل ممنوعة؛ وذلك لنّ  نّ أ :توضيح ذلك

ليسوا بذي اليد بالنسبة فلنزو  احلجاج والزوار  وقات احل  إذا كان املنز  معداً أوغل 

 البيت حتت يد احلجاج والزوار.املفروض أّن  إىل الدراهم املدفونة، لنّ 

                                      
 .448: 25وسائل الشيعة  (1)
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العرفان ع اللغة: العلنم ب صو نيات  لك لنّ ممنوعة، وذ واملقدمة الثانية أيضاً 

فإن كانوا  ،لعلهم يعرفوّنامر  بأن يسأ  أهل املنز  أ اليشء وجزئياته، واجإمام 

 هاإن م يعرفوفعط  هلم، وهذا تعريف اللقطة، يّنا كم هي فأعارفني باخلصو يات و

: لنذا قنا   ،هبة إلينم ليسوا بذي اليد بالنسنّّن ل ؛ن قالوا بأّنا لناإوفال تعط  هلم 

ييصدق هبا  اليعريف بالنسبة إىل اآلخرين. مكانإوذلك لعدم 

 يندال نّ أمنن  ناظرة إىل منا يريند املاقن  إثباتنهوعىل هذا املعن  ال تكون الرواية 

 ه له أو ليس له.نّ أبأّنه ال يعلم  ا،بها فيام إذا قا   ليست باجة

ع خصوص أما س لنا ةليل عىل العدم، وع كليا املسأليني لي نّ أفياصل مما ذكرنا 

لنا فبعدم العلم  هفااعرت ع  ورةمعاملة غل ذي اليد مع ذي اليد معاملة امللكية ،ي  

يشء ع ةار يصا  املنا  إلينه ع مقنام القسنمة وفنيام إذا وجند إةليل ع اجلملة، يعني 

ال من الروايات وال  ،راء فال ةليلنما ع غلاا من البيع أو الشأهلها، وأمعمورة فيها 

 من بناء العقالء.

 : يف األيادي املشرتكةاجلهة اخلامسة

كثر من ش   فاينئذ تكون اليناةي مشنرتكة، االسييالء عىل العني لإن كان 

ع الياةي املشرتكة هنل تكنون لكن ووع اليد امل يصة ذكرنا أّّنا كاشفة عن امللكية، 

 ها؟اليد كاشفة عن امللكية؟ وما هو مكشوف

 القوا  ع املسألة خيلفة:

كل وا،د من الياةي أو اليدين كاشفة عن ملكية اسيقاللية تامة، وذكر  قيل: بأنّ 

بأّنه ليس بني امللكيينني االسنيقاللييني ختنالف وتنناف، وهنذا منا يىهنر منن السنيد 

 الطباطبائي ع ملاقات العروة.
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امللكيينني  أنّ إال  ،قالليةمن اليدين كاشفة عن ملكينة اسني ةكل وا،د وقيل: بأنّ 

عهام عىل عني وا،دة فلذا تيعارضنان وتيسناقطان، اميجانه يسيايل أاالسيقاللييني بام 

إن شاء اا، وهذا ما يىهر  والبد من الرجوع إىل القواعد الُخر اليي سنشل إليها قريباً 

 من  ا،ب اجلواهر.

شاعة، وعليه فال ناو اجإ دين كاشفة عن امللكية عىلمن الي ة،داكل و وقيل: بأنّ 

 تناع بينهام.

 مور ثالثة مقدمة ليوضيح حمل الباث:والبد من اليعرض ل

 ن تكون مكشوفة ع الياةي املشرتكة.أ: ع امللكية اليي يمكن لاألوّ  األمر

ه هنل ّننأن يكون املكشوف هبا ملكية تامة أو ال؟ وأه هل يعقل نّ أ: ع الثاين األمر

شناعة ،قيقنة اجإشناعة أو ال؟ وع امللكية عىل نانو اجإهو وف يكون املكشن أيمكن 

 ا ما هي؟ّّن أو

 مرين.: االسينياج من الالثالث األمر

ذكنر ع ملاقنات العنروة قد السيد الطباطبائي  نّ أإىل رشنا أ  فقد ا المر الوّ مّ أ

ية، يعني من اليدين ملكية اسيقالل ةاملكشوف ع كل وا،د بأّنه ال مانع من االليزام بأنّ 

 كل وا،د من الش صني يملك هذ  العني ملكية مسيقلة، وذكر لذلك شواهد. نّ أ

يعيربون لكل منهام ملكينة مسنيقلة  العقالء ال وهذا مما ال يمكن االليزام به؛ لنّ 

العقالء ال يرون امللكية لدار لرجلني كام يروّنا لشن   وا،ند،  للعني الوا،دة، فإنّ 

امللكية ن كام ذكرنا ع مباث ال،كام  نّ أ الً امجإر فيه نبه، والسيزام لوهذا غل قابل لال

تكون هذ  ال،كام بالنسبة إليهنا كاملقومنات، أي  الوضعية ن مما يرتتب عليها أ،كاماً 

مانعة من تصور ملكييني مسنيقليني  قومة بيلك ال،كام، وتلك ال،كامامللكية مي نّ أ
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رف ع ملكه نل مالك أن ييصان لكوال احلجر لكه لنّ أمن تلك ال،كام  ع املقام، فإنّ 

ذن من ش   آخر، ومنن تلنك ال،كنام إاخلارجية بدون رفات االعيبارية ونباليص

مثنل هنذ    نّ أمعننا   ،هنذا الشن   مالنك نّ إ :ام املنافع للعني، فاينام يقنا تبعية مت

ام الوضنعية منن ا مقومة هلا، وال،كام املرتتبة عىل ال،كّّن أأي  ،مرتتبة عليهالمور 

ال،كنام  نّ أ ذهب إىلث نصاري ،ي، ولعله هبذا يوجه كالم الشيخ القبيل املقومات

 الوضعية منيزعة من ال،كام اليكليفية.

منهام مالنك بامللكينة االسنيقاللية،  كالً  يمكن االليزام بأنّ  وعىل هذا الساس ال

رف ناء كنان اليصنذن اآلخر سوإف كل وا،د ع املجموع ميوقف عىل ترص نّ إ،يث 

 .خارجياً  كالبيع واجإجارة وأمثا  ذلك أم كان اليرصف ترصفاً  اعيبارياً  رفاً نتص

، فال يمكن ليهام معاً إبل تنيقل  ،،داا فقطأوهكذا ثمرة هذ  العني ال تنيقل إىل 

ملكييني مسيقليني عنىل يشء وا،ند، ال  اجيامعمن أجل عدم  ؛االليزام بام ذكر  السيد

بنل  نفسها،تضاة ع ال،كام من ،يث  ه النّ إف ،اسياالة اجيامع املثلني من باب قانون

ع االليزام به فامللكية امليصنورة  ومع عدم إمكانبلااظ حميوياهتا. اليضاة بينها يكون 

 شاعة.املقام هي امللكية عىل ناو اجإ

 ن شاء اا.إا القو  الثاين فسيأ ي الباث عنه مّ أو

 إلشاعةحقيقة امللكية على حنو ا

،قيقيها؟ فهل الفنرق بنني  يه ما هنّ أشاعة وبد من معرفة امللكية عىل ناو اجإوال

أو الفنرق منن جهنة  ،شاعة النقصان ع اململنوكجإامللكية املسيقلة وامللكية عىل ناو ا

 النقصان ع امللكية؟
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كنل  نّ أالفرق بينهام من جهنة النقصنان ع اململنوك، بمعنن   ن يقا  بأنّ أيمكن 

 نهام يملك ،صة غل معينة.وا،د م

كالاا مالكان  نّ أالفرق من جهة النقصان ع امللكية، بمعن   ن يقا  بأنّ أويمكن 

ملكييهام ملكية ضعيفة، وبيعبل آخر  نّ أ ال ،صة غل معينة، إال ،مجيع العنيومملوكهام 

 لكل منهام نصف امللكية.

قوا  فيها كثلة، بل بصدة وال ،شاعةقوا  ع اجإونان لسنا فعاًل بصدة بيان ال

 بيان قولني منها هلام وزن وربط باملقام، واا عبارة من هذين القولني:

الفرق بني امللكية املسيقلة وامللكية املشاعة هو منن جهنة النقصنان ع  نّ أ : الوّ 

 امللكية.

 الفرق بينهام من جهة النقصان ع اململوك. نّ أالثاين: 

ن متركنز امللكينة اليني كاننت عالو  يكون عبارة  والقسمة واجإفراز عىل القو 

القو  لامهتم يسيىهر من كن ممو خفيف ع النصف املعني، ومنبسطة عىل املجموع بنا

املاق  العراقي ع كياب القضاء، والسيد احلكنيم ع ّنن  الفقاهنة، وعندة هو الو  

اتيذ ع سنالطهراين ع كيناب الصنلح وبعنض ال أخر كصا،ب البلغة والشيخ هاةي

 باثه الذي م يطبع بعد، مباث كرس املشاع ع البيع.

)بمعن  كوّنا حتت ملكية وا،ندة ملنالكني بعند اعيبارانا : (1)ّن  الفقاهةقا  ع 

نه لو اعيرب اليشنء أفامللكييان ناقصيان ملالكني كام  ،داً اولو م يال،ىا و ،كاملك وا،د

هذ  اجلهنات ف ،الك عىل ناو االسيقال مل ر ملكاً نميعدةة كان كل كس املشرتك كسوراً 

                                      
 .424-423ّن  الفقاهة:  (1)
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ال  ،ريكنوإال فام أنشأ  البائع ،قيقة ليس إال اليشن ،ختيلف باخيالف هذ  االعيبارات

 املبيع ،قيقة هو الكرس(. نّ أ

نه لنو قلننا ع االسنييالئني عنىل منا  وا،ند أّن أجهة  هذا القو  منذكرنا نام إو

اسنييالئني ناقصنني  خنال ن منن اسييالء كل منهام اسييالء ناق  وضنعيف، فنيمك

 .فييطابقان ،ني ناقصينيملكيياسيكشاف 

كنل وا،ند منن  نّ أبمعنن   ،ما القو  الثاين فمرجعه إىل النقصنان ع اململنوكأو

الش صني مالك حلصة من هذا اليشء الذي يعرب عنه بالكرس املشاع، فيقا  هذ  الدار 

لنك لنيامم الندار بنصنف امللكينة أو ننا ماأ :ن يقا أ، ال نصفها ل ونصفها لفالن مثالً 

ييسائل عن هذا اجلزء اململوك هل هو كنيل أو هنا قد و امللكية الضعيفة وهكذا اآلخر.

 فلذا حيياج هذا القو  إىل بيان، فنقو : جزئي، خارجي أو غل خارجي

احلديثة عىل وف  اآليات املباركات والروايات الرشيفة والقوانني  نّ أال إشكا  ع 

نه عرب ع الفرائض بالثلث والربع والثمن وهكذا، واململوك هو الثلنث إو ، فالقهذا 

 أو الربع أو الثمن، وهكذا ع القوانني احلديثة.

النصنف  ه ليس املنراة منن النصنف منثالً نّ إف ،شاعةنام االشكا  ع تصوير اجإإو

ه نّ إاليعني، فبالنصف النصف ال برشط  ه ليس املراةنّ أشاعة، كام إه ليس فيه نّ ل ؛املعني

 ه فرق بني الكيل ع املعني واملشاع.نّ أمن الكيل ع املعني، ومن املعلوم 

لال ميعنني، فهنو غنل موجنوة ع اخلنارج، فهنل امن النصف النصف ُأريد إن و

لنال ميعنني منن هنذ  انصنف الملك أ يّن أمعنوي ،ينام يقا  باملشاع أمر واي أو أمر 

  .االليزام بالقو  الوّ  وجبأاليصوير االشكا  ع الدار؟ ولعل 
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ع  نّ أه ذكر ع الوسيط نّ إع الوسيط وع لسان امليجدةين، فونان نشل هنا إىل ما 

، فقند ذكنر ع واقعيناً  منراً أن يكون أال  ،ه أمر معنوينّ أإال  ،هو احلصة املشاع اململوك

ن كاننت أوهري ع حملنه ن أي امللنك ن فبعند ديل جنعن)بي :ع بيان القسمة (1)الوسيط

( حتديديء الشائع كله ةون نبمجرة ،صة معنوية عىل الشواقعة طوا  الشيوع  يهملكي

، ماةيناً  مراً أ، والكرس املعني الذي يعني فيام بعد معنوياً  مراً أر املشاع نن كسأنه يرس أوك

 ويطب  المر املاةي عىل المر املعنوي.

 مرين:أ  بيان وضاه من خالتصوير الكرس املشاع أمر مشكل فن نّ أوبام 

 ع بيان الكرس وكيفية انيزاعه.: األول األمر

ن عدة الوا،د، مثنل نصنف الوا،ند أو ثلنث الوا،ند مقل ن العالكرس عبارة 

 مور:ألوا،د إىل هذ  الكسور ميوقف عىل وهكذا، وتقسيم العدة ا

أو بالو،ندة  ،منةد والإما بالو،دة احلقيقية كالعب يء وا،داً نمنها: أن يكون الش

 .االعيبارية

الكم هو الذي  فإنّ  ،عيبارباال أوبالذات  ن يكون اليشء ميكمامً أنه البد وأ :ومنها

 يقبل القسمة )الكم ما بالذات قسمة قبل(.

 .بد من أن تكون القسام ميساويةومنها: أنه ال

يء إىل أقسنام ميعاةلنة وتياصنل نروط يمكن تقسيم الشنفإذا ،صلت هذ  الش

 منها الكسور.

يء نعمل ذهنني لننا وننينزع منن الشن ،اليقسيم إىل الثلث أو الربع وهكذاوهذا 

خنواص القنوة إذ منن  ؛الوا،د النصف أو الثلث أو الربع، فهذا العمل عمنل ذهنني

                                      
 ، نقاًل عن االسياذ ،سن كلة.953: 8الوسيط ع رشح القانون املدين  (1)
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مجا  ع من اليكثر، وقد يكون تكثر  باجإنواع من اليكثر، وهذا نوأاملدركة تكثر اليشء ب

 .سأخر ااءنأبقد يكون و ،نسان و،يوان ناط واليفصيل كاجإ

نسبة المنر االنيزاعني إىل منشنأ عني ونسبة هذ  امليكثرات إىل الوا،د اخلارجي 

 نّ أة الوا،ند اخلنارجي، كنام ، ووجوة هذ  الكسور تكون بوجوأو شبيهة هبا االنيزاع

 وجوة المر االنيزاعي بوجوة منشأ انيزاعه، وموجوة بوجوة  باليبع.

قسام ثالثة، أر بلااظ اليعني وعدمه يقسم إىل وه بعد ،صو  الكسنّ أ: الثاين مراأل

أي برشط اليعني، وقد يكون ال برشط اليعني،  ،قد يكون برشط يشء النصف مثالً  فإنّ 

 وقد يكون برشط ال عن اليعني.

و رقي أنفنراز مثنل النصنف الشنف برشط اليعني هو منا حيصنل بعند اجإوالنص

ة ت اخلارجينة والصنفات النفسنين ييقوم بنه الصنفاالغريب، والنصف امليعني قابل ل

بيض، وهذا النصنف ملنك فنالن وذاك أسوة وذاك أواالعيبارية، فيقا  هذا النصف 

 ملك فالن وهكذا.

إال أّنه ال تعنّي له، وهذا هنو  ،والنصف ال برشط اليعنّي هو ما يكون قاباًل لليعنّي 

د مالك الكل، فإذا اشرتس الذي يعرب عنه بالكيل ع املعني، وتعيينه أو تعّينه إّنام يكون بي

فللاملك تطبي  هنذا الثلنث  ،ثلث يشء ال برشط اليعنّي يكون هذا من الكيل ع املعني

ثلث ييعنّي ملكنه ع البناقي، فهننا  يمن الثاليف اليي يراها، ولو تلف ثلثي املا  وبق

 كام هو مذكور ع املكاسب. ،ال تعيني ،تعنّي 

ّن نصفه الال ميعني إ :فال يقا  ،قبل الصفات مما ال يوالنصف برشط ال عن اليعنّي 

النصنف و ،يء امليعننّي نالبياض والسواة وأمثا  ذلك مما يعرض عىل الشن أبيض، فإنّ 

قابنل ليعلن  لكننه إذ الكيل قابل لالنطباق عنىل كنل وا،ند، و ؛ليس بكيل الال ميعني
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ن، من هنذ  الندار ل و،صنة أخنرس كنذلك لفنال ةامللكية به، فيقا  ،صة غل معين

 ومرجع هذا إىل أّن كل وا،د منهام يملك ،صة غل معينة.

  عنوان الال تعنّي إىل عننوان اليعننّي، وهنذا هنو ،قيقنة واليقسيم واجإفراز يبدّ 

هنناك  فنإنّ نن   الف اليقسيم ع الكيل ع املعننياليقسيم ع النصف برشط ال، وهذا ب

ولكن النصنف النال  ن ي د ع ضمن برشط يشء وقابل لليطبال برشط يوجالو ،تعيني

إذ كل نصف فرض يكون نصنفًا ميعيننًا  ؛ميعنّي غل قابل لليطبي  عىل مجيع النصاف

 هام.يا  ع اجإشاعة يكون اليلف عىل كلولو تلف امل

  فمرجع اليقسيم إىل متركز امللكية الضنعيفة املنبسنطة عنىل وأّما عىل القو  الوّ 

 وية.اجلميع ع ،صة معينة ،ي  تصبح ملكية ق

 والكالم فعاًل ع اخييار أ،د القولني فنقو :

ع هني   فهو مما ال يمكن اجإليزام به، فإّن اآليات والروايات اليي أّما القو  الوّ 

يها نصيب كل من الورايف إىل الكسور، وهكنذا ع فبيان الفرائض وغلها قد أضيف 

البسيان، أو نصنف فيجيب ربع هذا  ،فإّنه ،ينام يسأ  عن ش   ماذا يملك ،العرف

ح فيها بأّن اململوك ع املشناع هنو وهكذا ع القوانني احلديثة، فإّنه قد رّص  ،هذا البيت

 ال نصف امللكية أو امللكية اخلفيفة. ،احلصة

العقالء ذلك عدم تأةية  سلف بأّن متام الدار ل بملكية ضعيفةوإن أجاب ش   

ة العقنالء ع االعيبنارات ئنختطح، ومنن املعلنوم أّننه ال يمكنن املطلب بوجه  ناي

العقالئية، والقو  بأّن ما ترونه من أّن اململوك هنو احلصنة غلنط، بنل الصنايح هنو 

امللكية الضعيفة أو نصف امللكية، فإّن المور االعيبارية من المور اليي يرجع فيها إىل 

ينة منن يهم، بل المور االعيبارئمن المور الواقعية ،ي  يمكن ختطوليست  ،العقالء
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فنال يمكنن  ،خرتعات أذهان العقالء، مثنل الوجنوب واحلرمنة والزوجينة وامللكينة

 من خرتعات أذهاّنم.هي يهم ع هذ  المور اليي ئختط

ة إىل أّن هذا ليس عنىل ئإال أّن مرجع الي ط ،يهم ع بعض املوارةئنعم يمكن ختط

ركة أو الزوجية نا هي الشيهم بأن يقا  ال تعلمون مئوف  املصالح واملفاسد، وأّما ختط

 لّنه كام قلنا هذ  المور من مصنوعاهتم. ؛فهي أمر غل  ايح

 جإليزام هبذا القو  مبعدات:أّن ع امضافًا إىل ذلك 

، فنإذا كنان ربنويني منها: أّنه البد من عدم اليفاضل إذا كانت املباةلة بني جنسني

رون  ناعًا، ن  آخر عشوكان لش  ،رون  اعاً نربة وزّنا عش  اع من  ال،دا

رين  ناعًا عنىل نانو نلّن  ا،ب الصاع مالنك لعشن ؛فعىل هذا القو  جيوز بيعهام

وهكذا فيام إذا كان ل،د نصف الصربة وهو عرشة  ياع،  .، وال يلزم منه الرباخفيف

ويريد بيع هذا النصف بعرشة  ياع أخرس آلخر، فعىل القو  الو  يلزم مننه الربنا؛ 

رشة  ياع من  ربة وزّنا عشننرون  ناعًا يكنون مملوكنه عرشنين لّن من يملك ع

  اعًا، لكن بناو ضعيف، فال حتفظ املساواة بني املبيعني.

ر املشاع، واملراة من احلصة نوهو أّن اململوك هو احلصة ع الكس القو  الثاينوأّما 

منشنأ  النصف أو الثلث النال ميعنني، ونسنبيه إىل الكنل نسنبة المنور االنيزاعينة إىل

كان الوا،د ميكمام فهو، وإال يعيربونه  فإنّ  ،انيزاعها، يعني ييصورن وا،دًا ع الذهن

يوجب ،صو   من اليكثر الذهني اومونه إىل أقسام ميعاةلة، وهذا نثم يقس ،ميكمامً 

رط نالكسور، وهذ  الكسور بلااظ اليعيني وعدمه كام قلنا تقسم إىل ثالثة أقسنام بشن

 أمر معقو  وميصّور.فهذا القو   ،رشط الرط، وبنيشء، وال بش
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قد يقا  بعدم معقولية هذا القو  لوجو  عديدة ذكرنا مخسة منها ع بعض إال أّنه 

وحمصنله: أّن هنذ  احلصنة اليني ، ا ما أشنل إليهنا ع ّنن  الفقاهنةوعمدهت ،املبا،ث

لينزام وال يمكنن اجإ وهذا النصف إّما كيل أو جزئني،فرسمتوها بالنصف الال ميعني، 

بأي منهام؛ لّنه إن قيل بأّنه كيل، فام هو الفرق بنني الكنيل ع املعنني واملشناع؟ وجمنرة 

رط اليعنّي ال يوجنب فرقنًا، واحلنا  أّن نالقو  بالنصف الال ميعنّي والنصف الال بش

 كام ع املكاسب وغل . ،كثلة اً بينهام فروق

وقد ييعنّي بواسطة  ،مالك الكلهو ي منها: أّن تعيني الكيل ع املعنّي بيد البائع الذ

وليس ل،داا تعينني  ،كالاا عىل ،د سواءفاليلف وأشباهه، وأّما ع الكرس املشاع 

 .احلصة

ر نومنها: أّن اليلف موجب لليعنّي إذا كان الباقي بمقدار الكنيل، وأّمنا ع الكسن

 . كلقو  بأّن النصف الال ميعنّي اليلف يكون عليهام، فال يمكن الفاملشاع 

إذ اجلزئية مساوقة لليش   واليعنّي، وهذا  ؛ك ال يمكن القو  بأّنه جزئيوكذل

 ؛املرةة، والفرة املرةة غل معقنو من الفرة  وكيف يكون جزئيًا مع أّنه ال تعني له، فه

إذ لكل ماهية ،ند حمندوة، والوجنوة  ؛إذ ال يعقل الرتةيد ع املاهيات وال ع الوجوة

 لجزئية.لف الال ميعني مناف يش  ، والنصمساوق لل

ويمكن اجلواب عنه بأّنا نليزم بأّن هذا النصنف النال ميعننّي جزئني، وال يمكنن 

نصنف فنرض ع هنذ   يزام بأّنه كيل؛ لّن الكيل قابل لإلنطباق عىل كثلين، وكنّل لاجإ

الدار أو هذا البسيان يكون نصفًا معينًا، واحلا  أّن هذا النصف برشط ال عنن اليعننّي 

بل نليزم بأّننه  ،غل قابل لإلنطباق عىل كل نصف فرض، فال يمكن اجإليزام بأّنه كيلو

جزئي، واجلزئية وإن كانت مساوقة لليش  ، إال أّن هذا جزئي بجزئية منشأ انيزاعه 
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وهو البسيان أو الدار، فإّنا قد ذكرنا أّن الكرس املشاع منيزع من الوا،ند النذي هنو ع 

رةيد له ع مر،لة ، والبسيان الذي هو الكل جزئي، وال تاً أو ةار اً فرض بسيانقد املقام 

إذ هذا النصف موجوة باليبع أو بالعرض ن عىل اخيالف فينه ن بوجنوة يشء  ؛الوجوة

يقا  ع الكنيل منن أّن الكنيل  فال ترةيد ع وجوة ، وهذا شبيه ما ،معنّي وهو البسيان

 فال ترةيد ع وجوة ، وهذا النصف وجد بوجوة الفرة املعنّي  د بوجوة الفرة، فإنيوج

 وراء وجوة الكل.ما إذ ليس له وجوة ع  ؛الال ميعنّي موجوة بوجوة الكل

ال ترةيد له ع مر،لة املاهوية فإّنه نصف أو ثلث، والال ميعنّي الذي نقو   ذاكوه

ليقسنيم الدار أو البسيان قابلة ل به إّنام هو بلااظ اليعّينات امليصورة ع النصاف، فإنّ 

إىل كل من اليعّينات لكثر من مليون قسمة عىل وجه اليساوي، وهذا النصف بالنسبة 

 .برشط ال

منشأ ميعنّي وجوة  بوجوة ؛ لّنه ليس بلااظ منشأ انيزاعه (الال ميعنّي و فه )بو

اليي ال تنطب  فعاًل ن أي ماةام هو مشاعًا نصاف امليعّينة انيزاعه، بل كام قلنا بلااظ ال

إلغاء أ،د العنارص وهو عنرص الال مرجعها ، والقسمة عىل هذا القو  ىل يشء منهان ع

وهنو ن تعنّي وتعيينه ع ،صة معّيننة، والقسنمة عنىل مسنلك املشنهور بنني اجإمامينة 

 ن تعيني الال ميعنّي.ععبارة ن الصايح 

ع الكرس املشاع هنو كنون كنل مننهام مالكنًا ما يقبل الكشف فىهر مما ذكرنا أّن 

 للنصف الال ميعنّي، وبيعبل آخر مالكًا حلصة غل ميعّينة.

  ن امللكية.اةي املشرتكة عاليع كاشفية  وهو المر الثاينوأما 
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كاشفة عن هل تكون الياةي املشرتكة الكالم ع أّن تقديم كان مقيىض الباث و

ت نييجة اخللط بعض اليواانىرًا لوجوة إال أّنه  ،املكشوف هباما هو ؟ ثم نرس امللكية

 ع الكاشف واملكشوف قدمنا الباث عن املكشوف.

اسييالء كل من اليدي عنىل الشننيء مقنرون باسنييالء  لمر نقو  بأنّ وع هذا ا

، سخنرأيند  واسنييالء  غنل مقروننة بيند  ، وليس مثل اليد امل يصة ،يث إنّ اآلخر

كة، والكنالم ىل املبا،ات مملّ والريب ع أّن اليد بالنسبة إىل اململوك كاشفة، وبالنسبة إ

عنىل يشء؟ وأّننه هنل تعندة اليناةي يوجنب تكون يدًا كيف الياةي امليعدةة ع أّن 

 نقصانًا ع اليد أو ع ميعل  اليد أو ال يوجب أي نقصان ال ع اليد وال ع ميعلقها؟

  ع املقام ا،يامالت ثالثة:

ال ع اليند وال ع ميعلن   ،   اال،يام  الو : أّن تعدة الياةي ال يوجب أّي نق

اليد، وهذا ما يىهر من املاق  النراقي و ا،ب اجلواهر والسيد الطباطبنائي، أي أّن 

 االسييالء إّنام يكون عىل متام املا .

اال،يام  الثاين: أّن تعدة الياةي يوجب النقصان ع اليند، بمعنن  أّن جلمنيعهم 

هذا ما ذكر  املاق  العراقني ع كيناب اسييالء وا،د، فلكل منهم بعض االسييالء، و

 .(1)القضاء

اال،يام  الثالث: أّن تعدة الياةي يوجب النقصان ع امليعلن ، بمعنن  أّن لكنل 

، وتبعنه ال نفهاينمنهم اسييالء عىل النصف املشاع، وهذا منا ذهنب إلينه املاقن  

  ا،ب الرسائل.

                                      
 .168كياب القضاء:  (1)
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ن أّن املكشنوف أّي عن الو  هو الصايح ن مع قطع النىروالىاهر أّن اال،يام  

يشء ن وال نرس وجهًا لنقصان اليد أو امليعل ، فإّنه من املمكن أن يكون ةارًا أو ةكاننًا 

رف كل منهم ع الدكان بجمينع أننواع نحتت ترصف أزيد من يد وا،دة، بايث ييص

سييالء ال يوجب نقصنًا ع الاليرصفات كالبيع والرشاء وغلاا، وجمرة ضم اسييالء 

 ء.االسييال

الثالث أّنه ليس لكل منهام أو منهم منع اآلخر و إال أّنه قيل مقدمة اال،يام  الثاين

نعنرف أّن االسنييالء رف نرف، ومن عدم قدرته عىل منع اآلخر منن اليصننمن اليص

لّنه لو كان مسيوليًا باالسييالء اليام لكان له منع الغل من اليرصنف،  ؛اسييالء ناق 

مالزم مع  )لّن اسييالء كل وا،د مسيقالً  :(1)قي ع كياب القضاءفقد ذكر املاق  العرا

 .جيامع مع قدرة الغل كذلك( ن  القدرته عىل منع الغل عن اليرصف، وهذا املع

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

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

فإّن  ،إتالف وإفساة وغلاا، وبني كونه حتت يد ش صني يكون كل منهام ميرصفًا فيه

 ترصف كل وا،د ليس كالو (.

ونان نسأ  القائلني بعدم القدرة عىل املنع أّنه ما مراةهم من القدرة؟ هنل املنراة 

 ؟، أو القدرة الرشعيةالقدرة اليكوينية

منع اآلخرين ال يكون  عىلفمن ال يكون قاةرًا  ،ينيةالقدرة اليكوكان مراةهم  فإن

  .، وهذا مما اليقو  به هذا القائلمسيوليًا ،ي  ع اليد امل يصة

                                      
 املصدر نفسه. (1)

 .272: 1الرسائل للسيد اخلميني  (2)
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رتتبنة عنىل فهنذا خلنط بنني اآلثنار امل ،وإن كان مراةهم عدم جواز املننع رشعناً 

بالنسنبة ه ،يث ذهب إىل أّن االسييالء كاشف عن امللكينة نّ إاملنكشف مع الكاشف، ف

فنبام أّننه  ،ر املشاع عدم جواز منع الرشنيكنر مالكييه للكساومن آث ،إىل الكرس املشاع

وكالمنا فعاًل ع الكاشف مع قطع النىر عن  اسييالء تام.هنا فليس  ،ليس له ،  املنع

املنكشف، ونان نفرض الكالم فيام إذا م يكن املسيوليان خاضنعني لّي قنانون منن 

ا عىل هذا اليشء اسييالء تام أو ناق ؟ مع قطنع النىنر عنن القوانني، فهل اسييالؤا

 املنكشف وأّنه ماذا يكون مكشوفًا هبذا االسييالء؟

ومن هنا تعرف ما ع اال،يام  الثالث من االسييالء عنىل النصنف املشناع، فنإّن 

رفات تكون وارةة عىل نواليص ،االسييالء إّنام يكون بالنسبة إىل جمموع العني اخلارجي

ال عىل النصف املشاع، فإّن أ،د الرشيكني ييرصف ع الدار أو الدكان وأمثاهلام  ،العني

بمجموع الدار وبمجموع الدكان، ولذا قلنا ع اال،يام  الثاين بأّن االسييالء اسنييالء 

 ال أن يكون االسييالء ناقصًا. ،تام

لثناين فىهر أّن اال،يام  الو  هنو الصنايح، وال يمكنن اجإلينزام بناال،يام  ا

 والثالث.

 .املكشوف بالياةي املشرتكة ما هوالمر الثالث: ع وأما 

الىاهر أّن الكرس املشاع امليناسب مع الياةي هنو املكشنوف ع منورة اليناةي 

فاملكشوف هو  ،ثالثة ، فاملكشوف ملكية النصف، وإن كانتني، فإن كانيا اثنياملشرتكة

 .وهكذا ،الثلث
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فإّننه ال إشنكا  ع أّن    بمؤيندين،ؤيندنو ،اء العقالءوعمدة الدليل عىل ذلك بن

وييرصفون فينه  ،من وا،د مسيو  عىل ةار أو ةكان وناواا غلالعقالء إذا رأوا بأّن 

 عىل السواء ع املالكية. ع اليرصفات حيكمون بأّنه ملك هلم ويروّنموع الميعة بأنوا

يالء اليام وملكية احلصة، وهنذا وربام يسيبعد هذا القو  بأّنه ال تناسب بني االسي

ع املشاع اململوك نصف امللكينة أو  نّ أب الف بعض املسالك الٌخر، فإّنه عىل القو  ب

امللكية الضعيفة، وعىل القو  بأّن االسييالء اسييالء ناق  يكون الكاشف واملنكشف 

ملاقن  اسييالء الناق  كاشف عنن امللكينة الناقصنة، كنام ذهنب إلينه ا ميناسبًا، فإنّ 

 العراقي.

ر املشاع هو احلصنة، واالسنييالء يكنون نكذا عىل القو  بأّن اململوك ع الكسهو

 .ال فهاينكام قا  به املاق   ،عىل النصف املشاع، فأيضًا يكون اليناسب حمفوظاً 

ال أن تكون أمارة، كام ذهب إليه املاقن  النراقني،  ،وهكذا لو قلنا بأّن اليد أ ل

فيها كاشفية، فبام أّنه غل الزم أن يكون بني ال نل  تاليد أ ل وليس فإّنه لو قلنا بأنّ 

اة، فمنن املمكنن أن واملوضوع تناسب، بل ال بد وأن يكون ال ل عىل وف  املصنل

عىل ،د سواء وعنىل نانو  زيد منشأ حلكم العقالء بملكييهمالن أو ءايكون االسييال

 .حمذور عدم اليناسبيضًا ال يلزم الكرس املشاع، فعىل هذا القو  أ

اليناسب بني الكاشنف واملنكشنف غنل حمفنوظ عنىل هنذا  قد يشكل بأنّ ولكن 

القو ، إذ تقولون بأمارية اليد وكاشفييها عىل ناو الكشف اجإ،سنايس عنن امللكينة، 

ومن نا،ية أخرس اليزميم بأّن اسييالء كل وا،د منهام اسييالء تام، ومع ذلك تقولون 

واملنكشنف ن وهو االسييالء الينام ن تناسب بني الكاشف  ة، فالهو احلص بأّن اململوك

 وهو مملوكية احلصة.
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بأّن الذي قلنا  ع أمارية اليد هو أّن اليد أمارة وكاشنفة عنن  ويمكن اجلواب عنه

امللكية بالكشف اال،سايس، ال أن تكون أمارة عىل ناو احلكاينة ،ين  تكنون الدقنة 

 سميناسب مع امللكية، فلذا ،ني ينرسييالء اخلارجي ملاوظة، بل نان قلنا بام أّن اال

العقالء االسييالء يرون امللكية، وهذا أمنر ختنييل، وحيكمنون عنىل وفن  هنذا المنر 

اجإ،سايس والي ييل بأّن هذا ملك فالن، واملعيار إّنام هنو ،كنم العقنالء، و،كمهنم 

يكنون هنذا المنر  بامللكية من جهة أّن هذا المر اجإ،سايس عىل وف  املصالح، فلنذا

 اجإ،سايس معيربًا عندهم بام أّنه عىل وف  املصلاة وحيكمون عىل وفقه وأّنه مالك له.

ومن الواضح أّن الكشف اجإ،سايس والي ّييل غل مبني عىل الدقة واليناسب بني 

، وأقنل االرتبناط ع املقنام هنو أّن بيننهام أقل ارتبناطيكفي الكاشف واملنكشف، بل 

ّل وا،د منهام له االسييالء اليام بالنسبة إىل متام املنا ، ويرتتنب بعنض املفروض أّن ك

وهنا لنيس نقن ،  ،رفاتنوهو أّن لكل منهام احل  ع مجيع اليص ،آثار االسييالء اليام

منهام  نعم ع خصوص امللكية بام أّنه ال يمكن اجلمع بني ملكييني فلذا حيكمون بأّن كالً 

اعي وموجوةة بوجوة الكل بناو يصح أن يقا  هنذ  مالك للاصة، واحلصة أمر إنيز

 نصفه أو ثلثه أو ربعه. :أّي مقدار لك؟ فيجيب : أالدار ل، فُيس

يعني أّن وجوة  منندك ع وجنوة ن وهذا املقدار من االرتباط بني اململوك والكّل 

ينة الكل وبيبع وجوة الكل أو بالعرض، واحلا  أّن االسييالء بالنسبة إىل الكل، وامللك

ع تصنايح الرؤينة  يكفنين إّننام تكنون بالنسنبة إىل المنر اجإنيزاعني وهنو احلصنة 

 اجإ،ساسية والي يلية.

وإّنام حيكم العقالء بأّن لكل منهام النصف فيام إذا كانا اثنني، وحيكمون بأّن لكنل 

 منهام الثلث فيام إذا كانوا ثالثة وهكذا، من أجل أّن الكسور غل ميناهية، واحلكم بأّي 
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كرس يكون من الرتجيح بال مرجح، واحلكم بالنصف أو الثلث أو الربع كّل ع مورة  

 هو امليناسب مع اليدي.

أّن هذا االسيبعاة ال يوجب اليزلنز  ع أ نل بنناء العقنالء،  :وملّ   الكالم

إّنام يكنون منؤثرًا ع إنكنار أمارينة اليند ع اليناةي فنوهذا االسيبعاة لو كان له أثنر 

 ةة، ال ع بناء العقالء.امليعد

 ن:يبناء العقالء مؤيدل : إنّ وكام قلنا ع أو  الباث

الو : إمجاع فقهاء العامة واخلا ة، فإّّنم حيكمنون ع منورة اليناةي امليعندةة 

بالينصيف بينهام، وإن كاننت ر املشاع، فإن كانت يدان فنباحلصة اليي نعرب عنها بالكس

ثلث، وال اخيالف بينهم ع أّن احلكم الفقاهيي هو هذا، ثالثة فياكم بأّن لكّل منهم ال

فإّن احلكم قد يكون ،كاًم فقاهييًا، وقد يكنون ،كناًم قضنائيًا، واحلكنم الفقناهيي ع 

  احلناكم ؤضائي هنو النذي ُينشنمورة االخيالف بأّن لكّل منهام النصف، واحلكم الق

بعند ذلنك، وعندم  لفصل اخلصومة، وأثر  فصل اخلصومة، و،رمة جتديد اخلصومة

 جواز الرة وأمثا  ذلك.

نزاع ع أّن ع مورة احلكم القضائي بالينصيف هل حيياج  إىل احللف أيضًا هناك و

 أو ال؟

ام أّنه كل وأّما احلكم اجإبيدائي بالينصيف فالىاهر أّنه ال إشكا  فيه، وع القضاء ب

نصيف مع احللف، وهذا عليه، فلذا ذهب مجٌع إىل احلكم بالي  وا،د منهام مدع  ومدع

ا فقد قنالوا بعندم ء منقدماالوقدماء العامة، وأّما  من فقهائنا يأخريناملهو املشهور بني 

 اال،يياج إىل احللف.
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 ب الوارةة ع ميناع الرجنل واملنرأةموثقة يونس بن يعقو، منها: الثاين: الروايات

وما كان من مياع الرجا  والنساء فهو بيننهام عنىل هنذ  الميعنة يند  فنبام أّن ينداا

فلنذا ،كنم اجإمنام  ،مشرتكة، واملفروض  ورة تساوي اليدين ع القنوة والضنعف

: فهو بينهام. 

وهني كنام ع ، عنن أيب عبند اا رواية رفاعنة الن ناس ؤيد هذ  الرواية: يو

يكنون  ، ومنايكون للنسناء فلها ما]  الرجل امرأته وع بييها مياع لّ إذا ط: (1)الوسائل

 ،امليناع هلنا فاةعنت أنّ  (2) [املنرأة   الرجنل: وإذا طلّ رجا  والنساء قسم بينهام. قا لل

ومنا يكنون ]وهلنا منا يكنون للنسناء،  ،للرجا  كان له ما ،املياع له واةع  الرجل أنّ 

 .(3) [للرجا  والنساء قسم بينهام

أّن  ، واحلا واية هكذا ع الفقيه واالسيبصارونقل  ا،ب الوسائل يوهم أّن الر

 ،امليناع لنه واةعن  أنّ  ،املياع هلا فاةعت أنّ  ،إذا طل  الرجل امرأتههكذا:  (4)ع الفقيه

 .وهلا ما للنساء ،له ما للرجا  كان

فلهنا منا يكنون  ،بييها ميناع   الرجل امرأته وعإذا طلّ هكذا:  (5)وع االسيبصار

 املرأة فاةعت أنّ    الرجلوإذا طلّ  :قا  .وما يكون للرجا  والنساء قسم بينهام ،للنساء

 .وهلا ما للنساء ،كان له ما للرجا  ،املياع له واةع  الرجل أنّ  ،املياع هلا

                                      
 .216: 26وسائل الشيعة  (1)

 ما بني املعقوفيني ليس ع اليهذيب. (2)

 ما بني املعقوفيني ليس ع االسيبصار. (3)

 .111: 3من ال حيرض  الفقيه  (4)

 .47-46: 3االسيبصار  (5)
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فاةعنت ،   الرجل امرأته وع بييها مياعإذا طلّ  :هكذا (1)وهي عىل نقل اليهذيب

 كنونوما ي ،وهلا ما للنساء ،كان له ما للرجا  ،املياع له نّ أواةع  الرجل  ،املياع هلا نّ أ

 .للرجا  والنساء قسم بينهام

 سن بن مسكني، وهو غل مذكور ع الرجا  وم يوث .احلوع سند هذ  الرواية 

 عن رفاعنة الن ناسّن رواهيا ن عىل نقله ن ل ؛الصدوق ا  اياة عىل نقلإال أّّن 

،كم ما يكون للرجنا  هي وإن م يذكر فيها ، وهو ابن أيب عمل ال احلسن بن مسكني

، فلها ما يكنون للنسناء :بقرينة قوله  ه، إال أنّ ء، و،كم ما يكون للرجا ساوالن

يىهر أّن ما يكون للرجا  والنساء فهو  اام يكون للرجا  من أّنه له، وكذفياحلكم يىهر 

 بينهام، أو ال أقل من أّن هذ  الرواية مؤيدة أيضًا.

أّّننا ن بيعقنوب  وعمدهتا موثقة يونس بننن ويمكن أن يورة عىل هذ  الروايات 

 بعض الروايات:معارضة ب

املنذكورة ع  عنن أيب عبند اا  اياة عبند النرمحن بنن احلجناج  األوىل:

ثم قىض بقضاء بعد ذلك لوال أيّن شهدته م أرو  عنه: ماتت امرأة منّا وهلا : )(2)الوسائل

هذا يكون زوج: ، فلام قرأ  قا  للاكيبوا املياعزوج وتركت مياعًا فرفعيه إليه، فقا : 

، فقنا  فإّنه من مياع الرجل فهنو لنك ،للرجا  واملرأة فقد جعلنا  للمرأة، إال امليزان

  :لفعىل أّي يشء هو اليوم ن إىل أن قا  بقو  إبراهيم الن عني ن ؟ فقلت: رجع

عن ذلك فقلت: منا تقنو  أننت فينه؟ فقنا :  أّن جعل البيت للرجل، ثم سأليه 

تني أّنك شهدته وإن كنان قند رجنع عننهالقو  الذي أخرب فقلنت: يكنون امليناع ،

                                      
 .294: 6هتذيب ال،كام  (1)

 .214: 26 وسائل الشيعة (2)
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لو ؟ فقلت شاهدين، فقا : أرأيت إن أقامت بّينة إىل كم كانت حتياجللمرأة؟ فقا : 

لخنربوك أّن اجلهناز ن ونانن يومئنذ  بمكنة  ،ن يعني اجلبلني سألت من بني البييها

فهي اليي جاءت به، وهذا املندعي  ،بيت املرأة إىل بيت زوجها منواملياع هيدس عالنية 

 (.فإن زعم أّنه أ،ديف فيه شيئًا فليأت عليه البينة

بأّن منا كنان منن  فهذ  الصاياة معارضة ليلك الروايات من جهة ،كمه 

 والبّد من محل تلك الروايات عىل اليقية.مياع الرجل واملرأة فهو للمرأة، 

هام بنأن يقنا  ع خصنوص نمع بيويمكن اجلواب عن هذا اجإيراة بأّنه يمكن اجل

العمنل ف  خالف اليد امل يصة أو املشرتكةاملوارة اليي يكون جري العرف والعاةة عىل

يكون عىل وف  اجلري العرع، واليد امل يصة واملشرتكة إّنام تكون ،جنة فنيام م يكنن 

ام كان اجلهاز واملياع من بيت العروس ك العرف والعاةة، وعليه فإن يعىل خالفها جر

يكون ذلك ميعارفًا ع بعض البلدان ،يث يؤت  بجميع لوازم البيت من بينت املنرأة، 

موثقنة ينونس بنن مورة و للمرأة، وال يعين  باليد. في مثل ذلك حيكم بأّن املياع كلهف

وهبذ  الصورة عىل خالف اليد، ر العرف والعاةة م جيإذا فيام هو يعقوب ورواية رفاعة 

 يمكن اجلمع بينهام.

من أ،كام الصلح حممد بن عيل بنن احلسنني  (1)وسائلال ما روا  ع :لرواية الثانيةا

عن غل وا،د من أ اابنا ن وعبد اا بن املغنلة منن  ،غلةاملبإسناة  عن عبد اا بن 

عن غنل ) :إذا قا فيام الكابر ومن أ ااب اجإمجاع والغلب حيكمون باعيبار السند 

ه من املسيبعد أن يقو  بذلك وم يكن أ،د منهم ثقة ن عن ،يث إنّ  (وا،د من أ اابنا

الندراان ل، وقنا   :ع رجلني كان معهنام ةرانان، فقنا  أ،نداا أيب عبد اا 

                                      
 .450: 18وسائل الشيعة  (1)



 
 

 359 ................................................ القواعد الفقهية
 

أّما الذي قا  انا بينني وبيننك فقند أقنّر بنأّن أ،ند اا بيني وبينك؟ فقا :  :اآلخر

 .ا،به ويقسم اآلخر بينهامالدراني ليس له وأّنه لص

عنن غنل )ذكر بد  إال أّنه ، ع موضعني من اليهذيبذ  الرواية رواها الشيخ وه

وال نيعنرض فعناًل  ،، وهذ  الرواية خيلفة ميننًا وسننداً (عن بعض أ اابنا) (:وا،د

 هلذ  اجلهات.

اا بيني وبينك واآلخنر  :فيمكن أن يقا  بأّن ةراني كان بيداا، وأ،داا يقو 

،كنم بالينصنيف  منا ذكرمتنو   ناياًا لكنان اجإمنام  يقو  بأّّنام ل، فلو كنان

واآلخر كالمه عىل وف  امليزان  ،والرشكة، ومن املعلوم أّن من يقو  بأّّنام ل هو املدعي

،كم  والقاعدة، والقو  قو  من يكون قوله عىل وف  القاعدة، واحلا  أّن اجإمام 

 بناو  آخر.

عة إىل اخيالف النسخ، ،يث إّن ويمكن اجلواب عنه بوجو  ميعدة ، بعضها راج

ع رجلني كان بينهام ةراان( بد  )كان معهام(، فيمكن القو  بأّّنام ) :ع بعض النسخ

م يكونا ذا اليد، مع شواهد أخر، وال نيعرض هلا فعاًل، وقند تعرضننا هلنا ع مبا،نث 

 القضاء.

 وإن، فإّننه أن النزاع م يكن ع الرشنكة وعندمها :هو واجلواب الذي نذكر  فعالً 

فقد أقّر : ركة، إال أّن جواب اجإمام ن)اا بيني وبينك( الش :كان الىاهر من قوله

ركة، بل أ،نداا نأّن النزاع م يكن ع الرشكة وعدم الش يعرف بأّن الدراني ليس له

يقو  أ،د الدراني ل واآلخر لك، واآلخر يقو  كال الدراني ل، وعىل هذا فاكم 

م يكون عىل القاعدة، والدرهم اآلخر وإن كان حتت يد  إال أّنه مقٌر بأّنه تنصيف الدره

ليس له، واليد ال ،جية هلا مع وجوة اجإقرار، واالخيالف ع الندرهم اآلخنر ،ينث 



 
 

 القواعد الفقهية ................................................ 360
 

بالينصنيف، هنذا كلنه  فاكم اجإمام  ،يقو  أ،داا ل واآلخر أيضًا يقو  بأّنه ل

 والضعف. فيام إذا كانت الياةي ميساوية ع القوة

كام إذا كان بعض الميعة مورةًا وأّما إذا كانت الياةي خيلفة ع القوة والضعف، 

لآلخر، كنام إذا كنان ع ةكنان  ةيد اجإنيفاعيللل،داا وبعضها مورةًا  ةنيفاعيليد اجإل

كبل نجار وخياط، والميعة املوجوةة ع هذا الدكان وإن كاننت حتنت ينداا، إال أّن 

بالنسنبة إىل آالت  ةيد اجإنيفاعيالبآالت النجارة، واآلخر له  ةيد اجإنيفاعيلاأ،داا له 

هي اليي تكون قوية بالنسبة إىل اآلالت اليي  ةاخلياطة، فهنا اليد املقرونة باليد اجإنيفاعي

 ينيفع هبا.

الذي نقلنا عن الشافعي ع أوائل مبانث اليند،  وليس غرضنا من ذلك اليناسب

 و  باليناسب حماذير.فإّنه يلزم من الق

ويمكن تفسل موثقة يونس بن يعقوب بذلك، والقو  بأّن الميعة اليي للمرأة يد 

بالنسبة إليها، مثل احليل واللباس اخلاص للنسناء فللنسناء، ففني مثنل ذلنك  ةإنيفاعي

 ء.يه بناء العقاللمضافًا إىل اسييالئه، وهذا أيضًا ع ةحيكم بأّن املا  ملن له اليد اجإنيفاعي

 م الكالم ع اجلهة اخلامسة.هذا متا

 قبال اليد العدوانية واألمانية  تكونما اليد املراد من  ّنيف أاجلهة السادسة: 

اليند ع حمل الباث ع مقابنل هي أّن اليد  من اجلهات اليي البّد من الباث عنها

وانينة،  نف بالعداليد باسب ا طالح الفقهاء قند تو العدوانية واليد المانية، فإنّ 

ط عنىل منا  الغنل بغنل ،نّ  رشعني، وقند تو نف بالمانينة، إىل اليسل اومرجعه

إذن من املالك من قبيل الوةيعنة سواء كان بإىل اليسلط عىل ما  الغل با   اومرجعه
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كنام ع اللقطنة والضنالة  ،بنإذن رشعني مة والرهن والعارية وأمثا  ذلنك، أواجإجار

 وأمثا  ذلك.

ا طالح الفقهاء قد تكنون اليند عدوانينة وقند تكنون  فباسب ،وعىل أّي ،ا 

أمانية، واليد اليي تكون ،جة عىل امللكية ما تكون ع قبا  اليدين العدوانية والمانية، 

اليد العدوانية موجبة للضنامن  خا ة هبا، فإنّ  اً ومن املعلوم أّن لكل من اليدين أ،كام

إىل املالنك وغنل ذلنك منن وتفنريط، ووجنوب رة   كان اليلف منن ةون تعندٍّ  إنو

 ال،كام املذكورة ع الكيب.

فنظ والنرة إىل املالنك خا ة، كوجوب احل اً هلا أ،كام وكذلك اليد المانية، فإنّ 

 وأمثا  ذلك.

فال ريب ع أّن اليد تيصف هبذين العنوانني ع ا طالح الفقهاء، كام أّنه ال رينب 

ن ال تكون معنونة بأ،د العنوانني، فإّنه لو أمارة عىل امللكية البد وأهي ع أّن اليد اليي 

لّن الزم ذلنك  ؛يهنا عنىل امللكينةيحمنرزًا فنال يعقنل أمارتعنوّنا بأ،د العنوانني كان 

مرجع اليد العدوانية إىل أّنه ليس باملك، وكنذا اليند المانينة،  اليهافت ع اجلعل، فإنّ 

 بالعدوانية أو المانية.مع تعنوّنا  أن تعيرب اليد أمارة عىل امللكيةوال يمكن 

، ال بنالعلم الوجنداين ينن حمرزاال يكون العنوان أنلمارة اليد عىل امللكية فالبّد 

غل  من قبيل البينة واجإقرار، إّنام الكالم ع اليد اليي حييمنل أّّننا معنوننة بأ،ند ال بو

يء يند نشن، كام إذا ا،يملننا بنأّن يند  عنىل هنذا الااالعنوانني، وكانت مسبوقة بأ،د

عدوانية، وكانت مسبوقة بالعدوانية، إال أّنه فعاًل نايمل أّنه انيقل إليه فيام بعد بوجنه 

 رشعي.
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 املسبوقة بالعدوانية أو المانيةأّن اليد  ن عع اجلملة ن والىاهر أّنه الخالف بينهم 

م ع حتديند ال يرتتب عليها أثر، أي ال تكون أمارة عىل امللكية ع اجلملة، إال أّن الكنال

 ،دوة ذلك.

اليني ال فقنا  بعضنهم: إّن اليند أمارة عىل امللكية، هي واخيلفوا ع أّن اليد اليي 

ومعن  ذلك  أمارة عىل امللكية، ،د العنوانني ولو باكم االسيصاابتكون معنونة بأ

بل البد من سب  أ،د العنوانني مع املارز لبقاء  ،أّن جمرة سب  اليد العنوانية غل مرض

لك العنوان، أي أّنه البد وأن جيري االسيصااب بأّّنا ن أي اليد ن عىل ما كانت، فال ذ

أمنارة ن باكم االسيصااب فعاًل يد عدوانية هي اليي ن تكون اليد املسبوقة بالعدوان 

عىل امللكية، فكأّن الدليل هكذا: كل يد أمارة عىل امللكية إال منا كاننت معنوننة بأ،ند 

 االسيصااب. العنوانني ولو باكم

وهذا ما يىهر من كالم السيد الطباطبنائي ع ملاقنات العنروة، وكنذا املاقن  

 .ال فهاينالنائيني واملاق  

ّن اليد اليي أمارة عىل امللكية، هي اليد اليي ال تكنون مسنبوقة إ قا  بعض آخر:و

اء ذلنك انيفنعىل حمرز لدينا ، وم يكن اابأ،د العنوانني، وأما إذا كانت مسبوقة بأ،د

 العنوان، فمثل هذ  اليد ال تكون أمارة عىل امللكية.

ومنشأ هذين القولني، بايث يىهر الفرق بينهام، هنو أّن منشنأ القنو  الو ، أّن 

اليد باسب ا طالح الفقهاء ن كام ذكرنا ع أو  الباث ن قد تعنون بالعدوانينة وقند 

يالء عىل منا  الغنل عندوانًا، هو االسيوتعنون بالمانية، ويعرّب عن الو  بالغصب، 

ويعرّب عن الثاين بالمانة، وهي االسييالء عىل منا  الغنل بانّ  بنأذن منن املالنك أو 

 الشارع.
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مضنافًا إىل الشنك ن  أمارة و،جة عىل امللكيةهي اليي ن وما أخذ ع موضوع اليد 

 فنإنّ  ،مأخوذ ع موضوع كنل أمنارة الشك م امللكية ن ومن الواضح أنّ دع امللكية وع

 و  إّنام تكون ع مورة الشك ن أن ال حيرز ولو باكم االسيصنااب وال اتالمار

أّّنا معنونة بأ،د العنوانني، فإن أ،رز ولو باالسيصااب أّّنا معنونة بأ،د العنوانني م 

كنام ع منوارة  ،أّّنا معنونة بأ،د العنوانني، وأّما إذا م يثبت باالسيصااب تكن ،جة

ني، فال مانع من ،جية اليد وأمارييها عىل امللكية، فإّن ع منوارة تعاقنب تعاقب احلالي

فيعارضننه جيننري أن ا ال جيننري االسيصننااب لقصننور النندليل وإّمننأن احلنناليني إّمننا 

 .انوييساقطاالسيصااب اآلخر 

يكنون ع منؤةس اليند كاسيصنااب تارة وأساس هذ  الفكرة أّن االسيصااب 

 كية.عدم امللكية أو اسيصااب املل

 .ليديعرض حلا  الكنه ممؤةس اليد، غل ع يكون  أخرسو

ليد، وإال لنزم واليد إّنام تكون مقدمة بالنسبة إىل االسيصااب اجلاري ع مؤةس ا

إذ ليس مورة إال وجيري فيه اسيصااب عندم امللكينة أو عندم  ؛سقوط مجيع الياةي

 اجإنيقا  وأمثا  ذلك.

مثل اسيصنااب ،النة  ن ناظٌر إىل ،الة اليد الذي هو ن وأّما االسيصااب الثاين

اليد فيام إذا كانت عدوانية، فناكم بأّّنا اآلن عدوانية، فمثل هذا االسيصااب مقندم 

عىل اليد، وما يقا  من أّن اليد مقدمة عىل االسيصااب، املراة بنه هنو االسيصنااب 

د رافنع احلكمي مثل اسيصااب عدم امللكينة، فاالسيصنااب النناظر إىل ،النة الين

إذ اليد إّنام تكون أمارة و،جة عند العقالء فيام إذا كانت اليد مشنكوكة،  ؛ملوضوع اليد
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و،اليها مشكوكة أيضًا، فإذا أ،رزنا باالسيصنااب أّّننا عدوانينة فلتفنع موضنوع 

 احلجية لليد.

هنو أّننه ف ن الذي قا  به مجاعة منهم املاقن  العراقني ن وأّما أساس القو  اآلخر

ملقام اسيصااب إال االسيصااب اجلاري ع مؤةس اليد، وهنو اسيصنااب ليس ع ا

 عدم امللكية، وأّما اسيصااب ،الة اليد فال وجه له.

أّن اليد مقدمة عىل اسيصااب عدم امللكينة، وهنذا أمنر واضنح،  :توضيح ذلك

إذ ذكرننا ع  ؛ظرًا إىل ،الة اليد فهو غنل جنار  وأّما االسيصااب اآلخر الذي يكون نا

با،ث االسيصااب أّنه البّد وأن يكون جمرس االسيصااب ،كنم أو موضنوع ذي م

ل ع لسان الشارع املقدس، بل نان ننيزعنه، ،كم، وأّما ع المور اليي ليس هلا تأّ  

 االسيصااب.فيها فال جيري 

بأّنه لنو م يؤخنذ عننوان اليقندم أو اليقنارن أو  قد ذكر ع مباث تأخر احلاةيفف

مثل ذلنك ال كالصالة مع الطهارة، ففي  بل أخذ منشأ انيزاعه ،الدليلاليأخر ع لسان 

إذ ليس ع  ؛تقارن الصالة مع الطهارةبأن نسيصاب عدم  يمكن إجراء االسيصااب

عهام ع الزمنان، اميجناالدليل عنوان اليقارن، بنل نانن نايناج إىل  نالة وطهنارة و

هذا المر االنيزاعني لنيس جمنرس  أنّ  عهام، إالمن جتمّ  واليقارن وإن كان أمرًا انيزاعياً 

منشأ االنينزاع لّنه م يؤخذ ع لسان الدليل موضوعًا للاكم، وإثبات  ؛السيصاابل

 يكون من ال ل املثبت. هأو نفي بواسطة إثبات المر االنيزاعي هأو نفي

ع املقام كذلك، فإّن تقسيم اليد إىل يد عدوانية ويد أمانية ع قبنا  امللنك المر و

جمرة ا طالح من الفقهاء، ومرجعه إىل انيزاع عنوانني لليد إذا كانت مقرونة باسييالء 

ّما من غل ،  أو عن ، ، فإذا كانت اليد مقرونة باسييالء إن أي املالك ن غل ذي اليد 
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، وإذا كاننت والعدوانينة غل ذي اليد وكانت عن غل ،ن  فينينزع عننوان الغصنبية

 ينيزع منه اليد المانية.فع إذن من املالك أو الشارع السيطرة عىل ما  الغل م

ن، وليسا من المور اليي تكون جمنرس ان منيزعاعنوان عدوانيةلمانية والفعنوان ا

 لأل و .

إّنام فنجينري كنان وما له واقعية ليس إال امللكية وعدم امللكية، واالسيصااب لو 

مؤةس اليد فماكوم لليد، وعليه فال أّنه يكون ع بام جيري ع عدم امللكية، واملفروض 

 لّّنام عنوانان منيزعان من عدم امللكية. ؛جيري االسيصااب ع الغصبية والمانية

هل حيكم بامللكينة منع  دم جريان االسيصااب ع ،الة اليدعمن  ما تقدموعىل 

 سب  يد  عىل العني بالغصبية أو المانية أو ال؟

وذلك من جهة أّن اليد إّنام تكون ،جة وأمنارة فنيام فيقا : بأّنه ال حيكم بامللكية؛ 

تفناع تلنك اليند الغصنبية، إذا م تكن يد  مسبوقة بام  الغل، وم تكنن ،جنة عنىل ار

كون أّن ما بن  عليه العقالء هو أمارية اليد فيام إذا كانت مشكوكة بأّننا يند يفاملدع  

رط هنو أّن ةلينل  نهنذا الشنملك أو غل ملك، وم تكن مسبوقة بغل امللكية، ومنشنأ 

  بن غيايف، وكل وا،ند بناء العقالء، ورواية ،ف :،جية اليد عبارة عن أ،د أمرين

يد   تن إثبات ،جية اليد فيام إذا كانت مسبوقة بملكية الغل، كام إذا كانعمنهام قارص 

يام بعد ونشك ع أّنه هل انيقل إليه ف ،يُد غصبيةن فعاًل ن الذي يد  عليه عىل هذا اليشء 

ال منن ،ينث جرينان ن بوجه رشعي أو ال؟ فهنا يد  بام أّّنا كانت مسبوقة بالغصنب 

 ال يرس العقالء مثل هذ  اليد أمارة عىل امللكية.فن االسيصااب ع ،الة اليد 
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 لو م جيز هنذا م يقنم للمسنلمني سنوق هابام أّنه ذكر ع ذيلفرواية ،ف  أما و

إذ السوق غنل ميقنوم  ؛ليد املسبوقة بالغصب أو المانةاليس فيها إطالق بالنسبة إىل 

 بمثل هذ  اليد.

 ذهاب كل منهم إىل ما ذهب إليه. وجهو ،هذا متام الكالم ع توضيح املسلكني

بأّنه كام إذا علمنا  ،وبام ذكرنا ظهر أّن الفرق بني املسلكني يىهر ع تعاقب احلاليني

ملنك  ع  ، ونعلم بأّن يد  عليه كاننت يندانغصب  ع زم كانت يد  عىل هذا اليشء يد

وشككنا ع امليقدم منهام وامليأخر، وبني القولني عموم وخصوص مطل ، فإّننه  ،زمان

إذ ما كنان مانعنًا منن اليند هنو  ؛تكون اليد ،جة ع تعاقب احلالينيعىل القو  الو  

حلاليني فال يكون إ،راز ،الة اليد، وبام أّنه ال يمكن إ،راز ،الة اليد من جهة تعاقب ا

لّّننا مشنكوكة  ؛مانع من أمارية اليد و،جييها، فناكم باجية يند  وأمارييهناهناك 

 .رز جإثبات احلالة السابقةوليس لنا حم ،احلا 

وذلنك منن جهنة أّن  ا؛ال يمكنن احلكنم باجييهنا وأمارييهنوعىل القو  الثاين 

، واملفروض مانةالأو  غصببالبعدم سبقها  مرشوطن وهو اليد املشكوكة  ن وضوعامل

 أّن يد  مسبوقة باليد الغصبية أو المانية.

وذلك من جهة تأ ل هذ  العناوين عند  ؛أّن القو  الو  هو الصايحوالىاهر 

، وتأ ل هنذ  اً كام أّن لألمانة أ،كام ،ريعة املقدسة أ،كامنع الش العقالء، وللغصب

 العناوين عند العقالء كاف  ع جريان االسيصااب.

والعمدة هنا حتديد ،دوة اليد، وبنام أّن اسيكشناف بنناء العقنالء أمنر مشنكل، 

 .مدة إطالق الرواياتفالع
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 ا ضنعيفة سنندًا وال يمكنن تصنايحّّننأفقد تقندم  ،ّما رواية ،ف  بن غيايفأ

 بأي وجه من الوجو .سندها 

هنذا م  لنو م جينز: إّن قوله  :، وقلناأيضاً  قد تقدم الكالم فيهافةالليها أّما و

مسوق لبيان كساة السنوق إذا م جتنز الشنهاةة واالنيسناب إىل  يقم للمسلمني سوق

، والرواينة  ندرًا هلناإطنالق  ؛ إذ الكناالسيدال  هبا غل ممالنفس واحللف عليه، ف

 وذياًل مسوقة لبيان جواز الشهاةة وعدم جوازها.

ن وهني العمندة ن   عىل يشء فهو لهومن اسيوىل :موثقة يونس بن يعقوبأّما و

قنو  بنأّن القندر ن، وهامن املمكن إسيفاةة اجإطالق منف اهلهبة اشخر املوالروايات الُ 

رزًا ولنو خارج عن اجإطالقات هو فنيام إذا كنان أ،ند العننوانني حمنهو املييقن الذي 

عدم لزوم سب  ملكينة الغنل عنوان أما و .باجإطالقنأخذ  عدا باالسيصااب، وفيام 

 عىل خالف امليزان. هو و ،ه ةليليلعليس ولي صي  الزائد اوجب عم يفهو عنوان أ

 ؛يكنون الي صني  أقنّل  ينهناًء علإطالق الخبار يرت،  القو  الّو ؛ لّن بوب

النذي  ب نالف القنو  الثناين ،احلناليني،يث ال يقييض سقوط اليد ع موارة تعاقب 

ري االسيصنااب، فنرفنع ،يث ال جيتعاقب احلاليني عدم ،جية اليد ،ي  ع  يقييض

 .اليد عن اجإطالقات باملقدار املييقن

ي نفهنل تقيضنن عمدة الدليل عىل ،جينة اليند  يي هن الي السلة العقالئيةأما و

 القو  الو ، أو القو  الثاين؟

ّن السلة ن بناًء عىل ما ذكرنا ع أوائل مباث اليد ن معيمدة عىل الكشف إفنقو : 

أّن َمن بيد  املا  مالك له، واالسيصااب أيضنًا مبنين  عنىل  اجإ،سايس والي ّييل، من

يرا  فيام  بمعن  أّن من رأس ش صًا عىل ،الةاجإ،ساس، وهو من ال و  العقالئية، 
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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.

مما بن  علينه العقنالء منن جهنة الكشنف كالاا و،يث إّن اليد واالسيصااب 

فعلينه ال تكنون اليند املسنبوقة بأ،ند ، وإّننام اعيربانا العقنالء ملصنالح اجإ،سايس،

واآلن يروّنا عىل  ةعدواني تكان الّن املفروض أّّن  ؛عنوانني أمارة عندهم عىل امللكيةال

سيصااب، فال يرون العقنالء وانية حمرزة ولو باالناحلالة، ففيام إذا كانت اليد العتلك 

بل يروّنا إّمنا يندًا عدوانينة أو أمانينة، والسنلة وإن  ،مثل هذ  اليد أمارة عىل امللكية

 كانت من العام  اخلارجية إال أّنه حتت حماسبة نفسانية.

وأّما ع  ورة تعاقب احلاليني وعدم إمكان إ،راز أ،د العنوانني باالسيصااب، 

دو ،دويف اليد غل مانعة من ،جينة اليند، فإّننه يسنأ  بنأّي فمجرة ملكية الغل ع ب

اليي كانت كاشفة عن امللكية عند العقالء بمجنرة السنب  عن اليد اليد ترفعون معيار 

 بأ،د العنوانني الذي ليس له حمرز فعاًل؟

 .غل مناسب وورفع اليد عن أمارية اليد حمياج إىل تعبد، وأّما الذوق العقالئي فه

منن املناسنب أن  ثبيت ،جييها من بناب بنناء العقنالءاليد اليي  :رسوبعبارة أخ

 يعرتف به العقالء. ئاً ةها شييكون حمدّ 

إذ  ؛االسيصااب الذي هو أيضًا ممنا بنن  علينه العقنالء عدم جريانوإذا فرضنا 

عدم جرينان االسيصناابني لقصنور أن يقا  ض ع  ورة تعاقب احلاليني إّما واملفر

و جرياّنام وتساقطهام، فمجرة سب  ملكية الغل الذي ال يمكنن ةليل االسيصااب، أ

 إ،راز  باالسيصااب غل كاف  لرفع اليد عن أمارية اليد.
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ي عندم ،جينة اليند ع نفىهر أّنه إذا كان املرجع هو السلة، فهي أيضًا ال تقيضن

دم ي عنن ورة تعاقب احلاليني، كام إذا كان املرجع هو الخبار، فهي أيضنًا ال تقيضن

 ،جية اليد، بل يمكن اليمسك بإطالقها جإثبات احلجية.

 : يف التعامل مع املال مع سبق اليد العدوانية أو األمانيةهنا شيء بقي

ّنه إذا قلنا بأّن سب  اليند العدوانينة أو المانينة مانعنة منن ،جينة اليند إّمنا إ ثم

ذا املنا  النذي فكيف ييعامل مع ه ،جرة سب  اليد عىل ملك الغلمللالسيصااب أو 

 بيد ؟ وهذا تارة يفرض ع غل  ورة الينازع وأخرس ع  ورة الينازع.

راء نالينازع، فإذا كانت اليند عدوانينة، فنال جينوز البينع والشنغل أّما ع  ورة 

واليرصف ع هذا املا ، وإن كانت اليد أمانية، فالبد من مال،ىة أّنه من أّي ننوع منن 

وإن  ،فال جينوز بيعنه ورشاؤ  ،وةيعة أو عارية وأمثا  ذلك المانة، فإذا كانت يد  يد

راء نفيجنوز البينع والشن عامنل املضناربة وأمثنا  ذلنكوكيل املفوض أو ال كانت يدَ 

 واجإجارة وأمثا  ذلك.

وإذا علمنا أّنه كانت يد  أمانية، إال أّنا ال نعلم أّّنا من أي نوع منن الماننة، هنل 

لّن يد  ع أو  المر  ؛راءنفوض؟ فأيضًا جيوز البيع والشمن قبيل العارية أو الوكيل امل

كانت كاشفة عن امللكية وملكية اليرصف، فباملقدار الذي نعلم نرفع اليد عنهنا، وهنو 

كيك أّنه يمكن اليف رف فهي باقية، وقد ذكرنا سابقاً نأّن املا  ليس له، وأّما ملكية اليص

ملمكن أن ال يكون مالكًا للعني ويكون مالكًا لّنه من ا ؛بني امللكية وملكية اليرصفات

 لليرصفات، كالوكيل والول وأمثا  ذلك.

وقد يكنون غنل ،  ،املالك الو هو وأّما  ورة الينازع، فقد يكون طرف النزاع 

فنالقو  قولنه إذا اةعن  أّن امللنك ملكنه، وذلنك  ،فإن كان طرف النزاع هنو املالنك
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ثانينًا جإمكنان عند املالنك اء ملكية العني له، ولالسيصااب أوالً، فإّنه يسيصاب بق

، أو يند أمانينة منه يد عدوانيةباالسيصااب لّن املفروض أّن يد الثاين  ؛اليد االو  ذ

و،ي  يد الغا ب يد املالك ال يل، وع احلقيقة ذو  نيه، وثبت ع حمله أّن يد الممن

 يد تبعّية. نياليد هو املالك الو ، ويد الم

فهنا يرجع إىل  ،لك الو ، واةع  أّنه هو املالكإذا كان طرف النزاع غل املاوأّما 

 ،فإن قا  املالك الو ، هذا ليس ل فعاًل، وم يقنل أّننه ملنن هنذا املنا  ،املالك الو 

فال يكنون هننا اسيصنااب،  ،فبمجرة أّنه أقر بذلك )من ملك شيئًا ملك اجإقرار به(

ب كانت يد  ،جة، فيكون من بيد  املا  هنو ذو اليند واملفروض أّنه لوال االسيصاا

 والبّد من إثبات مدعا . ،والذي يدعي أّنه له يكون مدعياً 

ولآلخنر أن يثبنت  ،فاحلكم أّنه لنه ،وإن قا  املالك الو  هذا ملن بيد  املا  فعالً 

 مدعا .

إذ يد  إّننام  ؛فياكم بأّنه هلام ،املدعي ومن بيد  املا أي ّن املا  لكليهام، إ :وإن قا 

هذا املقندار اسيصنااب، ع املالك الو  أّنه له، وليس  تكون ،جة بالنسبة إىل ما أقرّ 

 ن امللكية.عوأّما املقدار الذي أقر بأّنه لآلخر فال تكون يد  عليه كاشفة 

يكون يد من بيد  املا  فعناًل ف يس ل بل هلام، أو بل بعضه لفالننعم إن قا  هذا ل

 ،فقد أقر عىل نفسه بنام جينوز اجإقنرار ،هذا ليس ل :ّنه بمجرة أن قا وذلك ل ؛،جة

، )بل هلام( أو )بل بعضه لفالن( إقرار عىل الغل :وتكون يد من بيد  املا  ،جة، وقوله

 .واجإقرار عىل الغل غل مسموع

 باليأمل فيام ذكر. هايىهر ،كموهناك  ور أخرس م نيعرض هلا و

 ر صاحب اليد على أّن املال كان لغريهإقرااجلهة السابعة: يف 
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ثبوت ملكية الغل للام  قبل وضنع اليند علينه، هذ  اجلهة ،و  ع الكالم يقع و

ع ثبوت ملكية الغل ،ا  ،دويف  الذي كان عن الباث الساب  هذا الباثخييلف و

يد، وال ، وهنا امللكية ثابية قبل ،دويف البأّن مثل هذ  اليد ال اعيبار هباقلنا ،يث اليد، 

الينند مقدمننة عننىل فبالبينننة أو العلننم اخلننارجي ثابيننة لكيننة كانننت املفننيام إذا  ريننب

 وجهني:ل،د  ؛اب ملكية الغل غل مفيداالسيصااب، واسيصا

ع باب االسيصااب من أّن االسيصااب ال يمكن لنه   الوجه الو : ما ذكرنا

ال وجنوة احلجنة أن يعارض احلج ، وةليل االسيصااب قارص عن شموله ملوارة 

 .تنقض اليقني بالشك

الوجه الثاين: ما تكرر منّا من أّن االسيصااب واليد ،جيان عقالئييان، واحلج  

 ةرجات عند العقالء. اتالعقالئية ذ

اليد مقدمنة تكون وع مورة اليد واالسيصااب ن أي اسيصااب عدم امللكية ن 

م  ، فإّنه كل من بيد  املنا مطلقاً عند العقالء عىل االسيصااب، وإال لزم سقوط اليد 

يكن مالكًا له من الو ، واالسيصااب إّنام يكون ،جة فيام إذا م تكنن اليند، واليند 

 ،جة فيام إذا م يكن إقرار، واجإقرار ،جة فيام إذا م تكن بّينة.

والغرض أّن المارات العقالئية هلا ةرجات، ومع وجوة الدرجة العالية ال تصل 

أّن اليد هل هي ،اكمنة أو ال؟ ال يرتتنب علينه  ع الدرجة النازلة، والباث بة إىلالنو

 أثر.

اليند مقدمنة، وال يعينن  باليند  تكون ةوران المر بني اليد واالسيصاابففي 

ينه واآلخنر مندعيًا، السابقة، فلو وقع النزاع بينهام يكون من بيد  املا  هو املندع  عل
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إال أّن اليند  يفينة، واالسيصنااب وإن كنان جاريناً ناليد السابقة م لنّ  ؛والقو  قوله

 مقدمة عىل االسيصااب.

منن أّن قنو  املالنك  رائع، والعالمنة ع االرشناةنوعليه فام ذكر  املاق  ع الش

اليارير من تسناقط كام أّن ما ذكر  العالمة ع  ال نعرف له وجهًا وجيهًا. الساب  مقدم

ا ّّننل ؛سابقة ال يمكنها أن تعنارض اليند الفعلّينةإذ اليد ال ؛اليدين ال نعرف له وجهاً 

منيفية فعاًل باليد الال،قنة، ومنا يمكنن أن يكنون معارضنًا إّننام هنو االسيصنااب، 

 واملفروض أّن اليد مقدمة عىل االسيصااب.

 ما ذهب إليه املشهور من أّن القو  قو  من بيد  املا  فعاًل.هو واحل  

بقة للغل، فهذا موجب لسقوط يد  عىل املشنهور، وأّما لو أقر ذو اليد بملكية سا

فإّنه لو ثبت بالبينة أو العلم اخلارجي أّننه كنان  ،اجإقرار ما هي خصو يةوالكالم ع 

يسقط يد  فملكًا للغل م يكن يرتتب عليه أثر، وأّما لو أقر ذو اليد بأّنه كان ملكًا لفالن 

   لو تنازعا.ع قبا  املالك الوّ 

ر ع ذلك نبأّن الس ض من أعاظم تالمذته ع توجيه ذلكالنائيني وبعذكر املاق  

منن بناب انقنالب م االسيصااب الناش ء منن اجإقنرار عنىل اليند، بنل ليس ع تقدّ 

فيكنون منن بيند  املنا  مندعيًا نقلب النزاع، ابذلك عند احلاكم  قرّ أ إذاالدعوس، فإّنه 

ينكنر ذلنك، وال نل عندم َقنّر لنه ن ن أي  ا،ب املا  املواآلخر  ،إليهالنيقا  املا  

تثبت اللوازم، ومنها إنيقا  املا  إليه، فلذا يكون القو  قو   ال ةاجإنيقا ، واليد الفعلي

 له. املقرّ   املالك الوّ 

  ع ذلك:ويمكن املناقشة 
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، كام ذكر ع مباين يوجب انقالب الدعوس مطلقاّ  جمرة اجإقرار بأّنه كان له ال أوالً:

ليه بال واسطة، بل ه إ، إال أّنه ال يقّر بانيقاله منقّر بأّنه كان له سابقاً ألّنه وإن  ؛(1)اليكملة

فهو ال يدعي االنيقنا  ، وعليه واسطة انيقل إليها أوالً ثم إليهكون هنا تمن املمكن أن 

،ي  يمكن تشكيل الدعوس، واملفروض أّن الواسطة ليست بطرف النزاع،  منه مبارشة

اجإقنرار بأّننه كنان يمكن القو  بذلك، وأّما جمنرة  نيقل منه إليه مبارشةةع  انعم لو ا

ال يوجب انقالب الدعوس، فإّنه كام قلنا لنيس الزم ذلنك انيقالنه إلينه  ذلك له سابقاً 

الكياب أوالً كان لنارش ثنم انيقنل إىل  مبارشة، فإّن مجيع الموا  أو أغلبها هكذا، فإنّ 

وجمرة اجإقرار بأّن الكياب كان لنارش ليس معنا  انيقاله إليه بّياع الكيب، ثم انيقل إليه، 

 مبارشة، وهكذا الشياء الخر.

)فإّن اجإقرار بامللكية السابقة مع ةعوس  :(2)السيد اخلوئي ع مباين اليكملة فقد قا 

امللكية فعاًل ال ينفك عن ةعوس اجإنيقا ، ومعنن  ذلنك أّن  نا،ب اليند يندعي أّن 

ي من جهة اجإنيقا  ممن اعرتف بملكييه سابقًا، وعلينه فنامللزم باجإثبنات ملكييه إّنام ه

 .وهو املدعي( وإقامة البّينة إّنام هو  ا،ب اليد

وقد عرفت أّنه ال مالزمة بني إقرار  بملكييه السابقة وبني ةعوا  انيقنل إلينه مننه 

قشنيه ع أّن ن مناعنهذا منع قطنع النىنر مبارشة، بل ربام يكون انيقل إليه بالواسطة، 

الداللة اجإليزامية غل مؤثرة ع طرح الدعوس، ومن أّن اجإقرار ع غل حمرض احلاكم ال 

  .يرتتب عليه أثر

                                      
 .58: 1مباين اليكملة  (1)

 .69: 1مباين اليكملة  (2)
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وانيقل إليه مبارشة، فهل هذا يوجب سقوط اليند أو  آلخربأّنه كان ل أقرّ أما إذا و

 ال؟

 .هافهنا قوالن: قو  بعدم سقوط اليد، وقو  بسقوط

 يد هنا مسلكان:وللقو  بعدم سقوط ال

واليند منن  ،من أّن مثبيات المارات ،جنة ال فهاين،داا: ما ذكر  املاق  أ

منهنا اليني  االمارات، فلو اةع  بأّن هذا الكياب مثاًل له، فهنذ  اليند تثبنت لوازمهن

 انيقاله إليه، كام تثبت أ،كامها مثل االنيقا  إىل الواريف.

يصااب بمدلوهلا املطابقي، كذلك المارة وعليه فكام أّن المارة مقدمة عىل االس

 فال جيري االسيصااب. ،يزاميلمقدمة عىل االسيصااب بمدلوهلا اجإ

مجينع عندم ،جينة مثبينات  ع مبانث االسيصنااب تقندمقند ه ويرة عليه أّنن

 تفصيل. هاالمارات، بل في

إن كانت المارة مما هلا كشف إةراكني نناق  والشنارع املقندس متنم كشنفها، ف

 ،جة كاخلرب والبينة وأمثا  ذلك. اياهتفمثب

وأّما إذا كان كشفها كشفًا إ،ساسنيًا، فمثنل هنذ  المنارة ليسنت هلنا اخلا نية 

 ،املنطقية، بمعن  أن تكنون مثبياهتنا ،جنة، واالسيصنااب واليند منن هنذا القبينل

 ومثبياهتام ليست باجة.

لينه املاقن  ذهنب إ من ،جية مثبيات اليند ال فهاينوهذا الذي ذكر  املاق  

مجاع قائم عىل سقوط اليد فنيام إذا أقنّر بأّننه كنان لنه، راقي أيضًا، إال أّنه ذكر أّن اجإالع

 والىاهر أّنه ال إمجاع ع املسألة كام اةعا  املاق  العراقي.
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ثانيهام: أّن املعيار ع تش ي  املدعي واملنكر هل هو مصب الدعوس أو اهلدف؟ 

 ر املعنوي؟ نر الشكيل أو العنصنالعنص هل املعيار هو :وبعبارة أخرس

فإن كان املعيار عبارة من العنرص الشكيل فاحل  ما ذهب إليه املشهور من سنقوط 

أخنذ املنا  ممنن هو العنرص الشكيل واهلدف ن فإّن اهلدف هو اليد، وأّما إن كان املعيار 

 بيد  املا  ن فال وجه ملا ذهب إليه املشهور.

هنو بل املعينار  ،ع تش ي  املدعي واملنكر ليس هو املصّب أّن املعيار  :وامل يار

 اهلدف والعنرص املعنوي.

أّنه لو تنازع ذو اليد مع من  :وليوضيح ذلك نذكر ما عنون ع باث القضاء، وهو

كان له املا  سابقًا، بأّنه انيقنل إلينه بنالبيع واآلخنر يندعي أّننه انيقنل إلينه باهلبنة، أو 

كون املعيار مصب الدعوس والعنرص الشنكيل، فيكنون قنو  بالعكس، فبناًء عىل أن ي

كليهام خالفًا لأل ل، ويكون من باب اليداعي والياالف، وحيكنم بعندم حتقن  كنل 

 وا،د منهام إذا ،لفا.

القو  قو  يكون في يلف املسألة، فقد  ،وأّما بناء عىل أن يكون املعيار هو اهلدف

أّن من  عي اهلبة، فإّنه لو كان النزاع بداعيمن يدعي البيع وقد يكون القو  قو  من يد

تكون ذميه فارغة وغل مشغولة بالثمن، واملنيقل عنه ع احلقيقنة  انيقل إليه املا  باهلبة

من انيقل إلينه ال ل براءة ذمة ه انيقل منّي إليه بالبيع، ويطالب منه الثمن، ويقو  بأنّ 

 القو  قو  من يدعي اهلبة.فعن العوض والثمن، 

،ي  يكون  قل إليه بأّنه انيقل اّل بالبيعن كان النزاع بداع  آخر، كام إذا اةع  املنيوإ

أن أفس ها، وعليه بام  آلخر يدعي أّنه انيقل مني باهلبة فيلالزمًا وليس له أن يرجع، وا
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هو اللزوم، فيكون القو  قو  من يندعي ن كام ذكر ع املكاسب ن أّن ال ل ع امللكية 

 ي اللزوم.ندف، والبيع يقيضبل من جهة أّن املعيار هو اهل ،ن جهة البيعالبيع، ال م

ذهب مجاعة إىل أّن املعيار ع تش ي  املدعي واملنكر هو اهلدف والغرض ثم إّنه 

 أّننه يمكنن االسنيدال  هلنذا املندع من الدعوس، ونان ذكرننا ع مبانث القضناء 

 ،(1)واليمني عىل منن اةعني علينه ،عىل من اةع البّينة : باجإطالق املقامي لقوله 

، بل أوكنل ملدعي من املدع  عليهمتييز ابه وبام أّنه م يبني ع الرشيعة املقدسة ما يمكن 

 طرح الدعوس. بشكلوالعرف يمييز املدعي من املنكر باهلدف، ال  ،المر إىل العرف

، إال وقد اسيد  لذلك بروايات، ونان قد ناقشنا ع ةالليها ع مبانث القضناء

 أّن أ ل املطلب ثابت.

اهلدف والغرض منن الندعوس، فنإن كنان من مال،ىة وعىل هذا الساس البّد 

النزاع والدعوس من أجل أخذ املا  ممّن بيد  املا  فعاًل فيكون هو املدعي، ومن يريند 

اليافظ عىل ما بيد  هو املنكر، وعليه فال يفرق بني أن تكون الندعوس هبنذ  الصنورة 

كنان يقو : ) أنكن هبذ  الصورة بأن يعرتف رصحيًا ، أو يكو(كل منهام ل) :بأن يقو 

، والسيام إذا قا  أوالً بأّنه ل، ثم قا  بأّنه كان سابقًا لك، فإّنه لنو (لك إال أّنه انيقل الّ 

كان باملدلو  املطابقي م يكن يرتتب عليه أثر فضاًل عن املدلو  اجإليزامي، مضنافًا إىل 

ذكرنا أّن قوله هنذا ال يندّ  عنىل االنيقنا  مننه  النّ  ؛مدلو  إليزاميالبني  عأّنه ليس 

إىل ومن هننا يىهنر أّننه ال نايناج . انقالب الدعوس مطلقاً  وامل يار هو عدم مبارشة.

ر احلناكم وغنل  ومنن الداللنة نمن اجإقرار ع حمض الباث عن اليفصيالت املذكورة

 املطابقية أو الداللة اجإليزامية.

                                      
 .415: 7الكاع  (1)
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 .، فالبّد من الباث عن هنذ  المنورقلنا بالقو  الو و ،م نقل هبذا القو  ذاإو

أقنوس ممنا ذهنب  أن يكون بالداللة املطابقيةو ر احلاكمنوالقو  بلزوم اجإقرار ع حمض

أي سواء كان اجإقرار ع حمرض احلاكم  ،إليه املاق  النائيني من انقالب الدعوس مطلقاً 

 لداللة مطابقية أم إليزامية.وسواء كانت ا ،أم م يكن

ذهب إىل انقالب الدعوس ومن قا  بأّن اليد السابقة مقدمنة عنىل اليند  منولعل 

أّن احلكم عنىل  من أجل قالوا هبذاالال،قة، أو من قا  بيعارض اليدين وتساقطهام إّنام 

طب  اليد الال،قة كثلًا ما يكون خارجًا من احلكم بالقسط والعند  النذي حيكنم بنه 

،ني املااكمة بيد الىام، املا  وكان  ،رجل فإّنه لو أخذ ظام قاهر ماَ   ،مل اجإنسانض

باجإثبنات  ن ن بيد  املا  أّنه كان سابقًا لنهوالذي يقر له من فلو ،كم عىل املالك الو  

إىل  بذهمن  هذا هو منشأ وإقامة البينة، ُيرس أّن هذا خارج عن القسط والعد ، فلعل

 س أو تعارض اليدين وتساقطهام أو أّن اليد السابقة مقدمة عىل الال،قة.انقالب الدعو

إال أّنه البّد للااكم من مال،ىة اليد، وأّّنا هل مشوبة بمعارضة العرف والعاةة 

 ن اليني أرشننا إليهنا سنابقاً ن  ه ع  اياة عبد الرمحن بن احلجاجأو ال؟ كام أشل إلي

إّن العناةة كاننت عنىل أّن اجلهناز فنا  للمرأة، ،كم بأّن مجيع امل ،يث إّن اجإمام 

 والميعة يؤت  هبا من بيت املرأة.

ونان نقو  باجية اليد اليي م تكن مشوبة بمعارضة العنرف والعناةة، وقند ال 

 جيوز الرشاء من بعض الياةي.

مضافًا إىل أّن القو  بانقالب الدعوس أيضًا قد يكون خالفًا للضمل والوجندان، 

وأمثا  ذلك، ليس ل،د  شياء املصنوعة ع املصانع والكيب املطبوعة ع املطابعفإّن ال

لصا،ب املصنع أو أّن هذا الكياب لنارش وأمثنا  ذلنك، بنل إنكنار   تا كانإنكار أّّن 
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،كنم  بأّن من بيد  املا  علينه اجإثبناتاحلكم فيكون من إنكار البدهييات، ومع ذلك 

 عىل خالف الضمل والوجدان.

رعي هو اعيبنار قنو  ذي اليند، نأّن الذي يقيضيه القانون الش :  الكالمومل ّ 

وال أثر لإلقرار، إال أّن عىل القايض تكّشف المور، واليفّا  منن أّن هنذ  اليند أّي 

؟ وهل تكون مشوبة بمعارضة العرف والعاةة أو ال؟  يد 

اةعن   ففي كل مورة تكون اليد عند العرف ساقطة فال حيكم باجييهنا، كنام إذا

 .من يدعي أّن املنا  لنه كسارق ومن هو مشهور بالرسقة أّن املا  الذي بيد  له، وهنا

 رقة واخليانة.نباجية يد من اشيهر بالسالعرف حيكم  ففي مثل ذلك ال

ويمكن االسيدال  ملا ذهبننا إلينه منن عندم انقنالب الندعوس بانديث فندك، 

 ونيعرض له ع الباث الال، .

 ا لو أقّر صاحب اليد ملن يقوم مقام املالك بأّن املال لهيف ماجلهة الثامنة: 

أّنه لو أقر من  يه ك املشهور من انقالب الدعوسمسلعىل ومن اجلهات امليفرعة 

ريف أو و ناية بنأن كنان و نيًا أو إبيد  املا  ملن يكون قائاًم مقام املالك الو  إّمنا بن

 الدعوس أو ال؟ موىص له، فهل هذا اجإقرار موجب لسقوط اليد وانقالب

 فيه أقوا  ثالثة:

ونان ،يث قلنا بأّنه لو أقّر من بيد  املا  للاملك الو  بالداللة املطابقية م يكنن 

إقرار  موجبًا لسقوط يد  فبطري  أوىل نقو  به فيام إذا أقّر ملن هنو قنائم مقنام املالنك 

 الو .

قالب الدعوس مطلقًا، موجب الن له أو املوىص ّن اجإقرار للمويصإ: لاألوّ  القول

كنان موجبنًا  الو باليقريب امليقدم بالباث الساب ، وكام أّن اجإقنرار لننفس املالنك 
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النقالب الدعوس، كذلك اجإقرار للواريف أو الويص أو املوىص له النذي قنائم مقنام 

يهم ناملالك الو  موجب النقالب الدعوس، وهذا اجإقرار يكون إقرارًا هلم؛ لّن سلط

 ة امليت.نلكية وسلطملاميداة 

ب ع البانث ،ين  إذا قلننا بناالنقال : عندم االنقنالب هننا مطلقناً الثاين القول

املفروض  ملا  كان للميت، والذي هو مقر لهوذلك لّن املقّر إّنام يقّر بأّن هذا ا ؛الساب 

ه انيقل قّر أنّ اجإقرار له، بمعن  أّنه م ييكن  مقامه ممن يقوم أّنه ميت وليس له اةعاء، و

عدم االنيقا ، فهو خارج عن طرف الننزاع، وجمنرة أّننه واريف أو   منه إّل ،ي  يدع

لّن الوراثة إّنام تكون فيام تركنه منن  ؛وىص له، غل مفيد النقالب الدعوسويص أو م

 ،  أو ما ، ومن أين يثبت أّن هذا يشء تركه لوارثه؟

 قو  أقوس من غل .هذا الف ،   عام ذكرناوعىل فرض اليسليم والينزّ 

: ما ذكر  املاق  النائيني واملاق  العراقي، إال أّن املاقن  الننائيني الثالث القول

قا  به عىل طب  القاعدة، واملاق  العراقي قا  به من جهة اجإمجاع، وهو اليفصنيل ع 

، مويصاملسألة بني اجإقرار للموريف، فهذا موجب النقالب الدعوس، وبني اجإقرار لل

  يوجب انقالب الدعوس بالنسبة إىل الويص واملوىص له.فهذا ال

وذكر املاق  النائيني ذلك عىل وف  نىرييه ع امللكية، واملاق  العراقي قا  هبذا 

  الننائيني قوبام أّنه ال إمجاع ع البني، نيعرض ملا ذكر  املا ،اليفصيل ومتسك باجإمجاع

 إمجاالً.

أّن امللكية عبنارة عنن علقنة  :هو امللكية ملاق  النائيني ع مسألةومل   كالم ا

إضافية بني املالك واململوك، فكأّنه خيط موهوم بنني املالنك واململنوك، فقند يكنون 

فإّن ع باب البيع املباةلة إّنام تكون ع  ،اليغيل واليبديل ع نا،ية منه، وهذا كام ع البيع
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الدينار إىل البائع  ينيقل ب بدينارع بيع الكيااململوكني، واجإضافة موجوةة، بمعن  أّنه 

والكياب إىل املشرتي، فكأّنه فيح اخليط الذي كان مشدوةًا بالكياب، واخليط املوهنوم 

  ما كان مشدوةًا بالكياب ُشنّد بنالبيع فبدّ  ،الذي كان مشدوةًا بالدينار وتغل مكاّنام

 بالدينار، وكذا ع الطرف اآلخر.

فهننا  ،من اخليط املوهوم، كام إذا منات املالنك وقد يكون اليغيل ع نا،ية أخرس

وارثه مقامه، يعني أّن امللكية موجوةة إال أّن اليغيل ،صل ع نا،ية املالك، وقد يقوم 

 يكون بإجياة إضافة، كام ع اهلبة، فإّنه ،ينام هيب ماالً للغل يوجد امللكية للغل.

ملوّريف، فاجإقرار بأّنه كان لنه وعىل هذا الساس بام أّن ملكية الواريف عني ملكية ا

فكام أّنه كان اجإقرار موجبًا النقنالب الندعوس  ،سابقًا كاجإقرار ع زمان املالك الو 

 كذلك يوجب اجإقرار انقالب الدعوس للواريف.

فيكنون املنوىص لنه مغنايرًا  ،إجياة امللكية للغلالو ية فإّّنا من قبيل اهلبة ووأّما 

 ،كاًم مع املالك الّو .

نجينب  نناإال أنّ  ،وهذا النوع من اليفكر مما ال يمكن اجإليزام به، وله باث طويل

ّن البيع ليس من قبيل فيح جانب من اخليط وشد  بغل ، فإّن من يبينع فنقو : إ بإمجا 

مقدارًا من احلنطة أو شيئًا آخر ببيع السلم م يكن مالكًا هلذا املقدار ع ذميه، ،ي  يقا  

إذ م يكن قبل البيع يشء ع ذميه، بل إّن اجإنسان  ؛بيل فيح اخليط املوهومبأّن البيع من ق

ك، كام تقدم ذلك، وهكذا ع النسيئة، مضافًا إىل أّنه لنو كاننت امللكينة مالك لن يملّ 

مة بالطرفني عرفًا وعقاًل، وبانيهاء أ،د الطرفني ينيهي أمد نوع إضافة، فاجإضافة ميقوّ 

نسان تنقطع إضافيه إىل ما كان يملكه، ولوال قانون اجإريف اجإضافة، و،ينام يموت اجإ
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لينزم بنذلك اأخرس غل اجإضنافة الوىل، ولعلنه م نكن ناكم بأّنه هلم، وهذا إضافة 

 لدفع اجإشكا  ع ،ديث فدك الذي سنيعرض له إن شاء اا.

ن فهذا اليفصيل الذي ذهب إليه املاق  النائيني ال وجه له، وقد خالفه املينأخرو

 ،عنه فيام ذهب إليه ع أ ل الفكرة، وقلنا إّن املاق  العراقي وإن وافقه هنا ع احلكنم

 بل من جهة اجإمجاع. ،إال أّنه ليس ذلك من جهة أ ل الفكرة

ب الدعوس مطلقنًا سنواء كنان لننفس املالنك الأّنا ال نقو  بانق :وظهر مما ذكرنا

 الو  أم كان للواريف أم الويص أم املوىص له.

،ديث فدك ،يث أشكل به عىل القائلني بانقالب الندعوس شهد ملا ذهبنا إليه وي

 .سابقهوع هذا الفرع 

إذ  ؛ىل من ال يقو  باجية مثبينات اليند بأّن اجإشكا  إّنام يرة علوالبّد من اليذك

عىل منن ال يقنو  بنأّن  يرةوكذلك  .ثبت االنيقا ياهتا فيد ذو اليد تُ لو قلنا باجية مثب

ر نع تش ي  املدعي واملدع  عليه هو اهلدف، بل يقو  بأّن املعيار هو العنصناملعيار 

 .الشكيل وكيفية طرح الدعوس

عىل القائل بانقالب الدعوس فيام إذا أقّر ذو اليد للاملك الساب  إنام هو فاجإشكا  

ن الواريف والويص أو املنوىص لنه، وهنذا اجإشنكا  منن نا،ينة  أو َمن يقوم مقامه مي

فالبد من مال،ىة ةاللة ،ديث فدك وأّنه يد  عىل خالف ما ذهب إليه . ،ديث فدك

 متّسك باليد، وسنأ   إذ املفروض أّن اجإمام املشهور أو يواف  ما ذهبوا إليه؛ 

 بكر أّنه ملاذا تطلب البّينة مع وجوة اليد. اأب

ذكر بعنض أّن هنذا احلنديث خنالف النقنالب الندعوس فنيام إذا كنان اجإقنرار 

 ال َمن يقوم مقامه. ،لل صم
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وذكر بعض أّن احلديث خالف النقالب الدعوس فيام إذا أقّر ذو اليد لل صنم أو 

 َمن يقوم مقامه.

ع يقنع بط بنأّي منن املباثنني ت، حتقي  ذلك وأّن ،ديث فدك منر،ا وعىل أّي 

 ما ذكر  الكابر. من خالهلا ضمن أمور، ويىهر

يند بالنسنبة إىل  تاكانت ذ طمة الزهراء : أّنه ال إشكا  ع أّن فااألول األمر

فدك، وهذا يىهر من رواية تفسل عىل بن إبراهيم، ،يث ذكر فيها أّن أبا بكنر أخنرج 

خنر تند  عنىل ذلنك أيضنًا، إال أّن بعنض عن فدك، ورواينات أُ  وكالء الزهراء 

ميكلمي العامة كقايض القضاة الذي جييب عنه الرشيف املرتىض، عنىل منا ع الشناع 

 ك وأّّننا ورشح النه  البن أيب احلديد، وكذا نفس ابن أيب احلديد، قد أنكروا ذل

 أّنه لو كان بيدها م يكن وجه لألخذ منها.جهة يد، وإّنام ذهبوا إىل ذلك من  تاكانت ذ

ولكن الروايات الوارةة عن طريقنا وكذا الروايات الوارةة عن العامة تند  عنىل 

 .أّن فدك كانت بيدها 

ع  ع كلامت اجإمنام  ورةياتنا ع ذلك كثلة وال ناياج إىل ذكرها، وقد وروا

 .يدينا من كّل ما أظليه السامء فدكاً أكانت ع  :ّن  البالغة

عن أيب سعيد  (1)وأّما روايات العامة، فقد نقل ابن أيب احلديد ع رشح ّن  البالغة

هُ َوَآتي ذَ ﴿اخلدري وغل  أّنه مّلا نز  قوله تعاىل:  فاطمنة  النبي  اةع (2)﴾ا اْلُقْرَب  َ،قَّ

 .فأعطاها فدك

                                      
 .275: 16رشح ّن  البالغة ( 1)

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

 وكذا كنز العام .

، فال يليفنت إىل منا ذكنر  ابنن أيب هأخذت ا)فأعطاها فدك( أّّن قوله: والىاهر من 

اجإعطاء من ماةة املعاطاة، وهي الخذ  القبض، فإنّ  احلديد من أّن اجإعطاء ال يدّ  عىل

 أعطاها وهي م تأخذ وم حيصل القبض. والعطاء، وال يمكن القو  بأّن النبي

بنأّن اآلينة  اةر ميعدةة عن طريقهممص عأشكل عىل هذ  الرواية املنقولة إال أّنه 

هُ ﴿املباركة  د ذهنب بعنض إىل أّن هنذ  سنورة اجإرساء، وقن من ﴾َوَآتي َذا اْلُقْرَب  َ،قَّ

 السورة املباركة مكّية.

 ،ويمكن اجلواب بأّن ع قبا  البعض عدة ممن يقولون بأّن هذ  السورة كّلها مكّية

فإّّنا مدنّية، والىاهر من الذين رووا هذ  الرواية ع تفسل اآلية  ،إال هذ  اآلية الرشيفة

املوجنوةة قند  املصنا،فمضنافًا إىل أّن املباركة أّن اعيقاةهم عىل أّن هذ  اآلية مدنّية، 

 إال هذ  اآلية الرشيفة. ،ذكر فيها ع أو  السورة أّّنا مكّية

 عىل ذلك. ، ورواياتنا تدّ  فال إشكا  ع أّن فدك كانت بيد فاطمة الزهراء 

قد اةعت النالة، وأّنه انيقل  : أّنه ال إشكا  ع أّن فاطمة الزهراء الثاين األمر

بطنة بمانل ت، ولو م تكن مدعّية للنالة، فالرواينة غنل مربي الكرم إليها من الن

 الباث.

وقد أنكر ذلك بعض ميكلمني العامنة، إال أّن الرواينة اليني ع تفسنل عنيل بنن 

مّلنا بوينع ليب بكنر : ، فعنن أيب عبند اا تد  عىل أّّنا اةعنت النالنة (2)إبراهيم

                                      
 .177: 4الدر املنثور ع اليفسل باملأثور ( 1)

 .155: 2تفسل القمي ( 2)
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فأخرج وكينل فاطمنة  ،لنصار بعث إىل فدكواسيقام له المر عىل مجيع املهاجرين وا

يا أبا بكنر منعينني  :إىل أيب بكر فقالت منها، فجاءت فاطمة  بنت رسو  اا 

 من فدك وقد جعلها ل رسو  اا  وأخرجت وكييل عن ملاثي من رسو  اا 

 اخلرب. بأمر اا

 ية املااكمة.م يذكر ذلك عندما اعرتض عىل كيف نعم اجإمام أمل املؤمنني 

   رسنو  ااوقد جعلها ل :قد اةعت النالة بقوهلا فال إشكا  ع أّّنا 

هذ  الرواية، وعليه فال وجه جإنكار اةعاء النالة كام ع مباين اليكملة، ،يث ما ع عىل 

فنإّن  ،إّن الرواية معيربة عند ، ولعّل الوجه ع اجإنكار هو تقّطنع الرواينة ع الوسنائل

مجينع منورة هنذ  القطعنة هني فينوهم أّن  ،ع الوسنائل قطعنة منن الرواينة املذكور

قد اةع   بأّن أمل املؤمنني أوالً )ويندفع  :(1)اجإ،يجاج، فقد ذكر ع مباين اليكملة

وال تنقلب الدعوس ما م يعرتف ذو  ،ملكييه وم يعرتف بانيقاله إليه من رسو  اا 

جية االسيصنااب منع لعدم ، ؛لكية السابقة ال أثر لهوجمرة العلم بامل ،اليد باالنيقا 

 .اليد كام مّر(

م يكن طرف  ذلك هو أّن اجإمام  الوجه ع عدم ذكر أمل املؤمنني لعل و

قند  هني طنرف الندعوس، وفاطمنة الزهنراء  الدعوس، بل فاطمة الزهراء 

 رص،ت بذلك ع  در هذ  الرواية.

 ثة: فيه ا،يامالت ثال  لها ل رسو  اا قد جع: : أّن قوهلا الثالث األمر

كاننت ملكنًا  كون فدك قبل إعطائها لفاطمنة الزهنراء ت : أناألول الحتامل

 وأعطاها هلا. ش صيًا لرسو  اا 

                                      
 .59: 1مباين اليكملة ( 1)
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كون فدك فيئًا، وهذا ملك لإلمام باملعن  العام النذي ينطبن  ت: أن الثاين الحتامل

بعنوان رئيس املسلمني، ويعرب عنن  ا ، وكانت ملكًا لرسو  اعىل رسو  اا 

 بملك الدولة وأشبا  ذلك.ع زماننا هذا 

إال أّن  ،: أن تكون فدك فيئًا للمسنلمني وملكنًا لعامنة املسنلمنيالثالث الحتامل

 .من ،يث له الوالية قد أعطاها لفاطمة الزهراء  النبي 

لو ، وهنو منا إذا بطة بالبانث اتالرواية مر هذ  اال،يامالت تكون وعىل بعض

وهو منا  ،بطة بالباث الثاينتأقّر ذو اليد لل صم فقط، وعىل بعضها تكون الرواية مر

إذا أقّر ملن يقوم مقام املالك السناب ، وعنىل بعضنها يكنون جنواب املاقن  الننائيني 

  اياًا عىل مسلكه، وعىل بعضها ال جما  هلذا اجلواب.

 ن فدك ملكًا ش صيًا للنبي الكرم فإّنه عىل اال،يام  الو ، وعىل فرض كو

، وأعداؤها يّدعون أّن هذا املا   ندقة للمسنلمني، وقد جعلها لفاطمة الزهراء 

فعىل هذا اال،يام  يمكن للماق  النائيني أن جييب بأّنا وإن قلننا بنانقالب الندعوس 

ار للموىص له إذا كان اجإقرإال أّنا ال نقو  باجإنقالب فيام  ،باجإقرار للاملك أو الواريف

 ويص، واملفروض عىل هذا اال،نيام  أّن اخلصنم يندعي أّن منا تركنه النبني أو ال

 باسب و ييه للمسلمني.

وأّما عىل اال،يام  الثاين، الذي هنو مسنلك اجإمامينة، منن أّن الفنيء والنفنا  

ال امللك الش يص، والفنرق  ،، إال أّنه ملك العنوانوأمثا  ذلك ملك لرسو  اا 

ينيقنل إىل منن يقنوم فام أّن امللك الش يص ينيقل إىل الواريف، وأّما ملك العننوان بينه

 راشد.بن العنوان، كام ع رواية أيب عيل مقامه ومعنون بذلك 
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فعىل هذا اال،يام  ن واملااجة ليست عىل هذا اال،يام  كام سنذكر ن مندعاهم أّن 

يني وأمثالنه أن بّد للماق  النائوعليه ال ،هذا املا  لل ليفة الذي يقوم مقام النبي 

اةع  املاقن  الننائيني  إذ ع الواريف ؛لّن هذا أوضح من الواريف ؛يقولوا باجإنقالب

 ال إشكا  ع أّن مجيع منا للنبني فيقوم مقام املالك الو ، أّما ع هذ  الصورة  هأنّ 

هو  يفة من بعد  ممّا يكون  من ملك العنوان، إال أّنا نقو  بأّن اخلل ينيقل إىل خليفيه

ّن اخلليفة أبنو بكنر، ففني احلقيقنة اعرتفنت فاطمنة أ، وهم يدعون ؤمنني أمل امل

 .خلصم معيقد بأّنه قائم مقام النبي  الزهراء 

 وعىل هذا فال يمكن اجلواب بام ذكر  املاق  النائيني.

هنو أّن نينًا علينه، ويالذي يكون الكالم ع هذ  الرواينة مب وأّما اال،يام  الثالث

من جهة أّنه ول المر أعطاها لفاطمة الزهراء  النفا  عٌء للمسلمني، إال أّن النبي 

سنالم اا )ا البانث، فإّّننا بطة بالباث الساب ، ال هبذت، فعليه تكون الرواية مر

اعرتفت بانيقا  فدك من املسلمني إليها، فاملقّر له واخلصم يكون وا،ندًا، فنإّن  (عليها

 ن. وإال أّن املنيقل عنه هو املسلم ن كان من نا،ية النبيالنقل وإ

إىل هنذا اال،نيام ، ،ينث تعنرض الشنيخ للبانث  فرائدولعّل نىر الشيخ ع ال

ديث فندك، حلنذكر أّن القو  باجإنقالب مناف الو  فقط وم ييعرض هلذا الباث، و

فندك املروينة ع  منع أيب بكنر ع أمنر )بل يىهر مما ورة ع حماجة عيل  :(1)قا فقد 

اجإ،يجاج ن ورواية اجإ،يجاج مرسلة وكان عىل الشيخ أن يقو  املروية ع تفسل عيل 

تلقني  باليد وةعواهنا رائع ن أّنه م يقدح ع تشبث فاطمة نبن إبراهيم أو علل الش

 مع أّنه قد ُيقا  إّّنا ،ينئذ   ارت مدعية ال تنفعها اليد(. امللك عن رسو  اا 

                                      
 .322: 3فرائد ال و  ( 1)
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بطنة بنام إذا أقنّر ذو اليند تأّنه عىل اال،يام  الثالنث تكنون الرواينة مروالغرض 

بطة بالباث الذي نان فينه، إال تلل صم، وعىل اال،ياملني الوَلني تكون الرواية مر

أّنه عىل اال،يام  الو  يمكن للماق  النائيني اجلواب عنه بام ذكر  من اليفصيل بني 

إذ  ؛يمكننه اجلنواب هبنذا،نيام  الثناين الالواريف والنويص واملنوىص لنه، وعنىل اال

،ينث  ،اجإعرتاف ملن يقوم مقامه فيام إذا كان امللك ملك عنوان  أوضح منن النواريف

اةع  أّن الواريف هو الذي يقوم مقامه، ويكنون اجإعنرتاف بنأّن امللنك كنان للمينت 

 فينقلب الدعوس. ،إعرتاف للواريف ع احلقيقة

لك إىل املعنون بعد  بنذلك العننوان أوضنح منن املفانيقا  وأّما ع ملك العنوان 

  ورة الريف.

 فدك نالة ع إنكار اخلصم لكون: الرابع األمر

هل أنكر  انيقا  فدك إليها من رسو  اا  ،ينام اةعت فاطمة الزهراء إّنه 

 أو قا  بأّنا ال نعلم؟ ؟اخلصم ذلك

احلاكم  نّ مع أ بكر، ون أو أبواملسلمهل هو  ،اخلصمقد سب  أّنه م ييضح من هو و

كنذلك ال يمكنن  ،أن يكون غل اخلصم، فكام ال يمكن أن يكون احلاكم شاهداً والبّد 

ه منع العنرايب ع الصاابة ،كاًم ع قصي ولذا جعل النبي  ،أن يكون نفسه خصامً 

 .نني إىل رشيح ع قصيه مع اليهوةيجع أمل املؤمثمن الناقة، ور

عنني تكنون الرواينة بطة بمال البانث، يتاية مرفإن أنكر خصمها، فيكون الرو

أّننه لنو اعنرتف ذو اليند بملكيينه السنابقة إىل املشنهور ينذهب إذ  ؛خالفة للمشنهور

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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 فهل اخلصم أنكر النالة أو قا  بأيّن ال أعلم؟ 

ملاق  اهلمداين ومجاعة منن املاققنني ومننهم  نا،ب مبناين اليكملنة أّن ذكر ا

بل غاية المر أّنه كان جاهاًل بالنالة، وبذلك أراةوا أن جييبوا  ،اخلصم م ينكر النالة

 عن ،ديث فدك.

مبنني  ع مباين اليكملة (،فىه اا)واجلواب الثاين الذي أجاب به السيد اخلوئي 

أّن اليأريخ يشهد بأّّنم م  مداين ومجاعة، بل ذكر ع الرسائلاهلعىل ذلك، وكذا املاق  

 ينكروا النالة.

ولكن ما ذكرو  غل واضح، بل الىاهر إنكارهم ذلنك، وأرّصوا عنىل أّّننا عء، 

اليي هي الصايح عندنا كام ذكرنا سابقًا ن فإّّنا وإن كاننت مرسنلة  (1)ففي رواية العلل

ابن أيب عمل، وأّما رواية تفسل عيل بن إبراهيم فإّّننا وإن  إال أّنا نقو  باعيبار مراسيل

ال يمكن االعيامة عليها للجهل بناملؤلف لليفسنل، كنام كانت  اياة السند، إال أّنه 

وهل هنذا  فقا  عمر: هذا عء للمسلمني ولسنا من خصوميك ع يشءففيها  ن تقدم

 إال إنكار النالة؟

وإّنام كان ماالً  )إّن هذا املا  م يكن للنبي  :(2)وع رشح النه  البن أيب احلديد

موضنع ع  قا الرجا  وينفقه ع سبيل اا(، وبه  من أموا  املسلمني حيمل النبي 

فإذا مّت  ،اا هاإّنام هي طعمة أطعمنايقو :  )فقا  هلا سمعت رسو  اا  :(3)آخر

 ان يليه(.ولييه كام ك فلام توع رسو  اا  كانت للمسلمني

                                      
 .191: 1علل الرشائع ( 1)

 .214: 16رشح ّن  البالغة ( 2)

 .218: 16رشح ّن  البالغة ( 3)
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و  به، بال يمكن الق فىهر أّن القو   بأّّنم م ينكروا ذلك ن ،ي  يدفع اجإشكا  ن

ثنم وَل  ،أبناء السنبيلمنها ع ه )فكان يضع ما يأتي :(1)رففي الغدي ،خرشواهد أُ  كوهنا

ثنم وَل  ايث وضعه رسو  اا بفوضعوا ذلك  أبو بكر وعمر وعثامن وعيل 

 (.بن احلكم نها مرواأقطعمعاوية ف

 واملقصوة أّن الىاهر من روايات العامة وكذا من رواياتنا إنكارهم للنالة.

 ع ما إذا قا  اخلصم بأّنم ال يعلم بالنالة: اخلامَ األمر

إنقنالب هنذا هل يوجنب ف، بأّن فدكًا نالة علميال  هبأنّ  قا  اخلصم فرضنا أنّ لو 

ذو اليند لل صنم أو منن  يام إذا أقنرّ نقالب فاجإأو ال؟ وهل يمكن للقائلني بالدعوس 

 نقالب فيام إذا قا  اخلصم بأيّن ال أعلم أو ال؟اجإأن ينكروا  يقوم مقامه

إذ لنو اةعنت  ؛لب الدعوس إذا قا  اخلصم ال أعلنميمكن القو  بأّنه ال حمالة تنق

لّن  ؛فيندها ال تندّ  عنىل اجلعنل، رسنو  اا قد جعلهنا ل  فاطمة الزهراء 

إذ املفروض سقوط يدها،  ؛مدعّية دم ،جية مثبيات اليد، فيكون هي املفروض ع

جعلها هلا بال فرق بني إنكار املسنلمني أو قنوهلم لسننا نندري،  وتّدعي بأّن النبي 

يصدقهم أن ّما إنكروا، وإذا قالوا بعدم العلم، فغاية المر أّنه جيب عليهم احللف إذا أ

م  ال يصدقهم، فإن  دقهم فينيهي امل ا نمة، وإن أنّما إذو اليد بأّّنم ال يعلمون، و

 عدم علمهم، وليست نييجة ذلك عدم إنقالب الدعوس.عىل يصدقهم، فيالفون 

أّن منشأ إنقالب الدعوس هو  (2)الفرائدإال أّن املاق  اهلمداين ذكر ع تعليقيه عىل 

 قا : إنكار اخلصم ال إقرار املقّر، 

                                      
 .195: 7الغدير ( 1)

 .108: 2الفوائد الرضوية عىل الفرائد املرتضوية ( 2)
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هم إىل اليشناجر ع وقنوع النّقنل يعنوة ننزاع هذا إذا أنكر اخلصم الّسنبب كني)

ل أو  بل اعرتف بجهله باحلا  بأن قا  كان هنذا ملكناً  ،و أّما لو م ينكر النّقل ،عدمهو

 ،كام ع قضّية أيب بكر ،ثي و م أعلم بانيقاله منّي أو من مورثي إليك بسبب رشعيملورّ 

إذ ليس أثر االعرتاف أزيد  ؛عوسبل ال يصغ  إىل مثل هذ  الدّ  ،فليس له مطالبة البّينة

 يس للمنّدعي فنيام بيننه و بنني اابنل لن ،للمنّدعي من العلم بكونه ع الّسناب  ملكناً 

عنىل ملكّيينه الّسنابقة اّليني حييمنل  ّرف ع مثل الفرض ع ما ع يد الغل اعيامةاً ناليص

ب كذلك أمارة له ما لّن اليد كام أّّنا أمارة لغل  عند اجلهل بالّسب ؛زواهلا بناقل رشعي

فاكم املشهور بانيزاع العني من يند  إننام هنو ع  نورة إنكنار  ،م يعلم بكوّنا عاةية

ال االعرتاف بجهله باحلا  املسيلزم لبقاء الّدعوس  ،الّسبب املوجب النقالب الّدعوس

 ا فمطالبة أيب بكر البّيننة منهن ،عىل ما كانت عليه و هي امللكّية الفعلّية ال ع سببها

 (. مع أّنه م يكن ع مقابلها من ينكر الّيلّقي ممّا ال وجه له

ب وجناملقالب هو اخلصم، واحلا  أّن أّن املوجب لإلن فقد زعم املاق  اهلمداين

ه إليه، سواء أنكر اخلصم ذلك أم قا  اةعاء ذو اليد باجإنيقا  منهو جإنقالب الدعوس 

 بأيّن ال أعلم.

أّن هذ  الرواية ةالة عنىل أّن منا  :هذ  الرواية الرشيفةكرنا ع ضمن ياّصل ممّا ذف

ذهب إليه املشهور من إنقالب الندعوس إذا أقنّر لل صنم أو منن يقنوم مقامنه، غنل 

  ايح، أي أّنه ال يمكن القو  بأّن اجإقرار موجب جإنقالب الدعوس.

 سابقًا طلق مع العلم بأن العني مل تكن ملكيف حكم اليد اجلهة التاسعة: 
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عامل معها معاملة امللكية، ونانن نعلنم سنب  يعني حتت يد ش   وي تكان لو

هذ  العني بكوّنا ملكًا غل طل ، بمعن  أّنا نعلم أّن هذ  العنني كاننت سنابقًا وقفنًا، 

 ومن املعلوم أّن الوقف عىل قسمني:

 : اليارير، وهو غل قابل للبيع.األول

 ع حملها. مع املسوغات املذكورةإال ال جيوز بيعه  و: ملك غل طل ، وهالثاين

 .ةمنها: ما إذا رشط الواقف جواز بيعها وتبديلها عند قلة املنفع

 .آ  إىل اخلراب بايث ال ينيفع به ومنها: ما إذا

ومنها: ما إذا وقع اخلالف والنزاع بني املوقوف عليهم بايث يسيباح به المنوا  

 والنفس، وغل ذلك من مسوغات بيع الوقف.

م ع أّن اليد الفعلّية مع سب  الوقفية هل هي ،جة أو ال؟ بمعن  أّننه هنل والكال

 ختللت مسوغات بيع الوقف أو ال؟

ذهب ع ملاقات العروة وكذا ع الوسيلة، وعدة منن املاشنني عنىل الوسنيلة، 

 ، إىل ،جية اليد مع سب  الوقفية.ال فهاينواملاق  

ذهبنوا إىل عندم  موبعض آخر ع أ نوهلإال أّن املاق  النائيني واملاق  العراقي 

 ،جية اليد مع سب  الوقفية.

 عن حمل الباث: نيخارجأمرين وليوضيح حمل الباث نذكر 

: أّنه ال إشكا  ع أّنه ال يعيرب ع أمارية اليد إ،راز كنون العنني قابلنة األول األمر

أو ملنك لنه،  للنقل واالنيقا  فعاًل، فلو كانت عني حتت يد رجل  وال نعلم أّّنا وقف

عامنل معنه معاملنة يفياكم بأّّنا ملك له، وكذا إذا كان ش   حتت يند شن   وي
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ال شك ع أّنه حيكم بأّننه عبند، منع أّننا نشنك ع أّن فالعبد، وال نعلم أّنه ،ر أو عبد، 

 العني قابلة للنقل واالنيقا  أم ال.

ور ةلينل قصن هنو ن بعض احلنفّية من عدم ،جينة اليندعما نقلنا  ليس مسيند و

من جهة أّن اجإنسان ذو اليد بالنسبة إىل نفسه، ويد  عىل نفسه  لكبل إّنام قالوا بذ ،اليد

تكون يد  مقدمة عىل يد من يندعي أّننه عبند  أو أن معارضة مع يد اآلخر عليه، فإّما 

 تيساقطان، ويرجع إىل أ الة احلرية.

بأّن اليند ،جنة  أجابوا  وهذ  املسألة من املسائل اليي ُسئيَل أئمينا عنها، وقد

،ي  ع هذا املورة، ويد العبد عىل نفسه ال قيمة هلا، واملقصوة أّن هنذا املنورة خنارج 

عن حمل الكالم، وال ريب ع أّن اليد ،جة ،ين  منع الشنك ع قابلينة العنني للنقنل 

 واالنيقا .

 يها.،ا  وضع اليد علأن تكون العني مو وفة بالوقفية : الثاين األمر

حمل الكنالم فنيام إذا علمننا بأّّننا  كاننت وقفنًا ، فإّن خارج عن حمل الكالم فهذا

 سابقًا، إال أّنا ال نعلم أّن وضع اليد عليه هل كان عىل ملكه أو م يكن عىل ملكه؟

بل كان عىل الوقف إّما بعننوان  ،وأّما إذا علمنا بأّن وضع اليد كان عىل غل ملكه

 علم بأّن اليد هل تبّدلت من العدوانية إىل امللكية أو ال؟العدوان أو بغل العدوان وال ن

، ومثل هذ  اليد ال  ،فهذ  مسألة تقدم الباث عنها وقلنا إّن اسيصااب ،الة اليد جار 

 تكون ،جة.

 ،عىل عني املوضوعةفإذا ظهر خروج هذين املورةين يىهر أّن حمل الباث ع اليد 

 ملكه أو كانت عىل الوقف؟ وال نعلم أّن من بدو ،دوثها هل كانت عىل
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وع احلقيقة مرجع هذ  املسألة، إىل أّن الدليل الندا  عنىل ،جينة اليند هنل هنو 

مرشوط بعدم سب  الوقفية مع اسيصااب الوقفية أو ال؟ فالبّد من الرجنوع إىل أةلنة 

 اليد.

إذا كاننت  اليند ،ين باجإطالقات جإثبات ،جينة  ال فهاينقد متسك املاق  ف

إطالقات أّي رواينة وأّّنا ت، ، إال أّنه م يبني مراة  من اجإطالقابالوقفية العني مسبوقة

 أو روايات؟

م جيز هذا  لو :رواية ،ف  بن غيايف، واالسيدال  بقوله  نىر  إىلفلو كان 

، فقد ذكرنا أن الرواية غل معيربة سنندًا، وذينل الرواينة غنل م يقم للمسلمني سوق

عىل طب  اليد واحللف عىل طبقها، ومنا  بط بجواز الشهاةةتية اليد، بل مرمربوط باج

كالم السائل ،يث أجاب عن سؤا  اجإمنام  هو ،جية اليد ع هذ  الرواية هيسيفاة من

 :أحيل الرشاء منه؟ نعم(، فبام أّنه أجاب عىل وفن  مرتكنز  وبنام أّننه منن  بن( :

فإن متكنّا من إثبات بنناء  ،عقالءبل البّد وأن نرس بناء ال ،العقالء فهذا ليس له إطالق

 العقالء فهو، وإال ال يمكن االسيدال  بإطالق قوله: )نعم(.

الثالثنة، ومنن  اجلمنلاملشنيملة عنىل  ان نىر  إىل موثقة يونس بن يعقوبولو ك

ومنن اسنيوىل عنىل يشء  :والسيام بقوله  ،كن أن يكون نىر  إىل مجيع اجلملاملم

 .منه فهو له

الطلن  منرةةًا بنني  بأّن مورة الرواية هو ما إذا كان ملنُك  ش فيهاويمكن أن يناق

 ش صني.

د فنإن كنان ع ين :بكنر اأب إذ سأ  اجإمام  ؛ولعله كان نىر  إىل ،ديث فدك

ا فيه، من كنت تسأ  البينة؟ قا : إيناك كننت أسنأ  املسلمني يشء يملكونه اةعيت أن
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ا تسألني البيننة، فنإذا كنان بيندي يشء أن دعيه عىل املسلمني، إذا اةعيتالبّينة عىل ما ت

 .مون تسألني البينة عىل ما ع يدياةع  فيه املسل

ا تسألني البّينة، فإذا كان ع يندي لفيء الذي للمسلمني إذا اةعيت أنبيقريب أن ا

مجاعة أّن العنني موقوفنة   يشء ويدعيه املسلمون كيف تسألني البّينة، وعليه فإذا اةع

ولو كانت العني  البّد هلم من إثبات ذلك بالبّينةالعني بيد ش  ، ف عليهم واحلا  أنّ 

 مسبوقة بالوقفية.

نعرف بأّنه ال فرق بني امللك اجإجيامعي بأ،ند ألواننه سنواء  فمن ا،يجاجه 

جلميع باعيقاةنا كان فيئًا أم وقفًا جلامعة أم كان من الرايض املفيو،ة عنوة، ،يث أّّنا 

رواية يمكن االسنيدال  هبنا هني هنذ  الرواينة، وإن كنان ع املسلمني، ولعل أقرب 

 إطالقها نىر.

بناًء عىل أمارية وكاشفية اليد، فإّن اليند كاشنفة  بناء العقالء ووالعمدة ع املقام ه

ّر نعن امللكية عند العقالء، فالبّد وأن نرس ما هو رّس كاشنفية اليند؟ وهنل هنذا السن

 موجوة ع حمل الكالم أو ال؟

الغلبننة، والرؤيننة  :أ،نند أمننرين ّر ع كاشننفية الينندنأّن السنن رنننا سننابقاً وقنند ذك

 اجإ،ساسية.

يء بنالعم الغلنب، نفإن قلنا بأمارية اليد من جهة الغلبة وأّن الىن يلا  الشن

فهنا يمكن احلكم بأمارية اليد أيضًا من باب الغلبنة، وال يعينن  بأّننه كنان وقفنًا أو م 

 يكن.



 
 

 395 ................................................ القواعد الفقهية
 

البنّد وأن تكنون ع املنورة، وبنام أّن غالنب أّن الغلبنة يمكن أن يناقش فينه، بنو

الوقاف ال تطرأ عليها املسوغات، فال يمكن احلكم بأمارييها من جهة الغلبة؛ وذلنك 

 لّن هذ  الغلبة تعارض تلك الغلبة.

 فنإنّ  امللكية، غلبة عىل خالفهنا ليس الغلبة لليد، و وجياب عن هذ  املناقشة بأنّ 

 اليي مىض عليهناوالة جياًل بعد جيل أو عىل العلامء أو عىل الفقراء، املوقوفات عىل ال

النزاع ع معرض  ا، فإّّن عليها غالبًا ما تطرأ مسوغات البيعمدة مديدة كقرنني أو أزيد 

أمنر تقيضنيه طبيعنة  وهوسيباح به الموا  والنفس، الذي ربام ت بني املوقوف عليهم

نفنس م تكنن منن المنور  املسنيبعدة ع تلنك اسنيبا،ة المنوا  والفإّن ركة، نالش

، ومضني مدة مديندةركاء ناملجيمعات، وال أقّل من أّن النزاع واالخيالف وكثرة الش

 ،زلنةزلوال ،جريان السنيلوإنقطاع املاء عن البلد، وهجرة أهلها لعروض عوارض، و

 .وعدم االسيفاةة منها وأمثا  ذلك من موجبات خراب املا  والدار والبسيان

مسوغ، وال شك  نان بعدم طروئ املدة أو جلهة أخرس حيصل اجإطمنعم رّبام لقرص

فنيام إذا م يكنن هنناك هنو إّننام  والكنالم، نان م تكن اليند ،جنةئأّن ع  ورة اجإطم

 .نانئإطم

كا  غل وارة عىل من باب الغلبة، إال أّن هذا اجإشاليد   ةونان وإن م نقل بأماري

 .القو  بالغلبة

ا إذا قلنا بأمارييها من باب بناء العقالء من الرؤية اجإ،ساسنية، فنإّّنم ينرون وأمّ 

 مالكًا. يرصف فيهعىل يشء وامل املسيول

وع حمل الكالم بام أّن العقالء يرونه ميرصفًا أو مسيوليًا عىل ما كان وقفًا سنابقًا، 

 فأيضًا يرونه مالكًا.
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ن العقالء يرونه موقوفًا، وهذ  الرؤينة بأّنه  ايح، إال أّن هذا اليشء كا :ال يقا 

 خالفة للرؤية الفعلّية.

السيصنااب لكثلًا ما يكون معارضًا  ّن ،كمهم بأّنه مالك ملا ع يد إ :فإّنه يقا 

املوضوعي أو احلكمي، وع املقام اسيصااب عدم طرو املسوغ ال يرتتب عليه أثر إال 

 امللكية الفعلية. بلااظ نفي امللكية، واحلا  أّن اليد تد  عىل

وال يقاس املقام بام  ،ؤةس اليدملاالسيصااب هنا يكون معارضًا  :وبعبارة أخرس

 إذا م يبني االسيصااب ،الة اليد.

قصور ع الرؤية ن أي رؤية ذي اليد مالكنًا ن  ع املقام باسب العرف والعاةة الو

أ،د عىل  يقدم،جة م اليد م تكن وال يوجد فرق بني هذ  الصورة وسائر الصور، ولو 

يسيفيد لوقفًا، فإّنه يشرتيه ع الساب  رشاء الوقف، فإّن الذي يشرتي محامًا أو خانًا كان 

إذ كل وا،د يشك ع أّن يند   ؛يد  ،جة م يأتي للااّمم أو لل ان أ،دم تكن منه، فإذا 

ّننا هل كانت قبل طرو مسوغات البيع أو بعد ، واملفروض عدم ،جية يد ، واحلنا  أ

 عاملون معه معاملة املالك.ينرس أّن الناس يشرتون وي

لو وجد ورقة تثبت أّن نصف هذا البلد كان وقفًا مثاًل عىل عشلة فنالن، هكذا و

أخذ مجيع البيوت املوجنوةة ع تلنك املنطقنة تفلو م تكن اليد ،جة لكان للعشلة أن 

النناس هبا  يئ  اليي يشرتمع أّن الوثا ن مساجدها ومدارسهاوإخراج أهلها، وختريب 

يلف بمرور الزمان وعروض احلنواةيف ومنوت الكبنار وغنل تأرضًا أو ةارًا كثلًا ما 

وهذا مما ال يمكن  ن ثبت أّن الرشاء كان عىل وجه  ايحذلك، فلعله كان عندهم ما ي

 اجإليزام به.
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فإّن  نا،ب الرسنائل  ،ولذا نرس أّن الذي يشكل ع ال و  ال يشكل ع الفقه

ذهب ع حترير الوسيلة إىل خالف ما ذكر  ع ال و ، وقد أرشنا ع أو  البانث أّن 

 ع الوسيلة ومجع من املاشني ذهبوا إىل أّن اليد أمارة عىل امللكية. ال فهاينالسيد 

وهذا متام الكالم ع اليد، وإن كانت مسائل إليد كثلة، إال أّن املقدار الذي يمكن 

 ، واحلمد ا رب العاملني. هو هذا املقدار الذي ذكرناالباث عنه ع ال و  

  



 
 

 القواعد الفقهية ................................................ 398
 

  



 
 

 399 ................................................ القواعد الفقهية
 

 

 القرعة القاعدة اخلامسة

 وفيها أباايف:

 يف أمورالبحث األول: 

يات اليي نيعرض هلنا ع البانث الثناين ،ينث اوهلذا الباث ،يثية مقدمية للرو

 يكون هذا الباث مؤيدًا ع فهم الروايات.

 رعةللق اللغوي املعنى األمر األّول: يف

 ،واالقرتاع بمعن  اجإخييار ،الذي يىهر من كيب اللغة هو أّن القرعة من االقرتاع

 ،بل بمؤونة منن املصناةفة ،واجإخييار قد يكون إخييارًا مبارشًا وقد يكون ال باملبارشة

 :ففي لسان العرب .شيئًا عشوائيًا وعىل سبيل املصاةفةأو مجاعة نسان فإّنه قد خييار اجإ

َع فالن ،جإخيياراالقرتاع: ا) عن كنراع. واقنرتع  والقريع: اخليار ،أي اْخييلَ  ،ُيقا  اقرُتي

ياَر ماهلم وَّنْ 
 .(1) بيهم: َأعَطو  إّيا (اليشء: اخياَر . وأقرعو  خي

ينناُر املننا القريعننةالقرعننة وأقرعننه: أعطننا  َخننْلَ مالننه؛ و :(2)الصننااح عو  .: خي

 لقرعة.ع ااجإخييار ُأخذ قد وملّ   الكالم أّنه 

)االقنرتاع: اليعينني عنن  ، قنا :ا طالح املينأخرين الذي ييطرق إىلوع املنجد 

فنإّن ع كينب  (3) فناز بناالقرتاع والء الناخنب بصنوته( ،طري  احلظ ورضب القرعنة

 ،واالقنرتاع بمعنن  اجإخيينار ،ن عنن االني ابنات بناالقرتاعوالقوانني احلديثة يعنرّب 

                                      
 .267: 8لسان العرب ( 1)

 ، ماةة )قرع(.1263-1262: 3الصااح ( 2)

 رع(.املنجد: ماةة )ق( 3)
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ب هو الذي ،صل عىل أكثنر  أّن املني َ إال ،ار ش صاً ّن كل وا،د خييأيعني واالقرتاع 

 واحلصو  عىل الكثرية إّنام هو عىل سبيل احلظ. ،اآلراء

غاينة المنر أّن االخيينار قند  ،القرعة من االقرتاع بمعن  االخييارفوعىل ما ذكر 

واالخيينار النذي يكنون عنىل سنبيل احلنظ  ،يكون مبارشة وقد تيوسط فيه املصناةفة

 ه من لفظ القرعة.وهو املنرصف إلي ،يعرّب عنه بالقرعةواملصاةفة 

 األمر الثاني: هل القرعة مما بنى عليه العقالء؟

والقرعة كانت ميعارفة  ،هلا أ ل عقالئي وسابقةن باملعن  الذي ُذكير ن القرعة إّن 

 :وقد ُأشل إىل القرعة ع القرآن املجيد ع مورةين ،ع الزمنة القديمة

ُنْم َيْكُفنُل َمنْرَيَم َوَمنا ﴿تعاىل: الو : قوله  ْذ ُيْلُقوَن َأْقاَلَمُهْم َأهيه
َوَما ُكنَْت َلَدهْييْم إي

ُمونَ   . (1) ﴾ُكنَْت َلَدهْييْم إيْذ خَيَْيصي

َوإينَّ ُيوُنَس مَلينَن امْلُْرَسنلينَي إ إيْذ َأَبنَ  إيىَل اْلُفْلنكي امْلَْشنُاوني إ ﴿الثاين: قوله تعاىل: 

نيَ َفَساَهَم َفكَ  َن امْلُْدَ،ضي  . (2) ﴾اَن مي

وقند  ،وقد ذكر ع الروايات ع تفسل اآلييني أّّنام تدالن عنىل القرعنة ع اجلملنة

السب  اليارخيي للقرعة ،يث ذكر فيها قصة مريم وقصة يونس  (3)ع مرسلة ،ريز جاء

 وقصة عبد املطلب.

الكنالم ع ،ندوة ام إّننو ،وهلنا أ نل قنرآين اً تارخيي اً فال ريب ع أّن للقرعة سبق

 .القرعة عقالئيًا مع قطع النىر عن الروايات

                                      
 .44سورة آ  عمران، اآلية ( 1)

 .141-139سورة الصافات، اآلية ( 2)

 .12، باب احلكم بالقرعة ع القضايا املشكلة، ح 260: 27وسائل الشيعة ( 3)
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 األمر الثالث: يف حدود القرعة عند العقالء

والقرعة  ،إّن القرعة قد تكون عىل ناو املوضوعية وقد تكون عىل ناو الكاشفية

عىل ناو املوضوعية هي اعيبار و و  السنهم اخلناص أو مصناةفة السنهم اخلناص 

  .كون القرعة معّينة ،يث ال معنّي ع البنيفي ،،يث ال مرجح

اعينرب  ، وقندوالقرعة عىل ناو الكاشفية هي مصاةفة السهم اخلاص أو و نوله

 كاشفًا وعلاًم ،يث ال علم ع البني.

فإّنه قد ال يكون ليشء تعنّي واقعني  ،أّما القرعة عىل ناو املوضوعية فلها موارةو

 .ذلكوقد يكون له 

يء نقند يكنون الشن :فهذا عىل نانوين ،إذا م يكن لليشء تعنّي  فيام املورد األول:

وقند يكنون  ا،منن المنور املرغنوب فيهنن وهو غل ميعنّي واقعنًا ن الذي ال معنّي له 

 فيقرتع حلفظ ا،رتام رغبات اجلميع. ،مرغوبًا عنه

 ،عرشة آالف ش   مثاًل مي رجني منن اجلامعنةهناك ما إذا كان  : مثا  الوّ 

وبنام أّن كنّل وا،ند  ،تريد إرسا  مائة منهم إىل اخلنارج جإكنام  ةراسنيهمواحلكومة 

احلكومنة بيننهم تقرع فهنا  ،وبني رغباهتم تشاح وتزا،م ،يرغب أن يكون هو املرسل

 فهذا العمل من أجل ا،رتام رغبات اجلميع. ،،يث ال مرجح ل،دهم عىل اآلخر

وبنام أّننه ال يمكنن أن  ،مريم إذ كلٌّ منهم أراة تكفل ؛ومن هذا القبيل قصة مريم

لنذا انيهن  المنر إىل القرعنة ،ينث ال معننّي وال منرجح ف ؛ييكفلها كل وا،د منهم

  .ل،دهم عىل اآلخر

ومن هذا القبيل االقرتاع بني الزوجات فيام إذا أراة ا طااب وا،ندة مننهن ع 

 الروايات. وغل ذلك من املوارة املذكورة عن رائع نكام هو مذكور ع الشن السفر 
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 ،لطباء إىل القنرس والرينافما إذا قررت ةولة إرسا  مجاعة من ا :ومثا  الثاين

ومنن  ،فيقرتع بينهم ا،رتامًا لرغبات اجلميع ،ّن كّل طبيب ال يرغب إىل ذلكإفايث 

وةار المر بني غرق وا،ند  ،ّنه أب  إىل الفلك املشاونإهذا القبيل قصة يونس ،يث 

وال معنّي وال منرّجح لغنرق أي  ،وا،د أوىل من غرق اجلميع وغرق ،أو غرق اجلميع

نيَ ﴿فانيه  المر إىل القرعة  ،منهم َن امْلُْدَ،ضي  .﴾َفَساَهَم َفَكاَن مي

 :عنه فاالقرتاع أعد  قضنية كنام ع الرواينة اً فيه أو مرغوب اً وإذا كان المر مرغوب

أّي قضية أعد  من القرعة(1). 

 ،كثنر ع ةارأثنان أو كام إذا تنازع ا ،ذا كان ليشء تعنّي واقعاً وهو ما إ املورد الثاين:

فهذ   ،فإن تراضيا بالقرعة ،فهنا له تعنّي واقعي ،وع الواقع يكون الدار ملكًا ل،داا

ال منن بناب  ،تكون القرعنة فيهنا أمنرًا مسياسننًا وعقالئيناً  االصورة أيضًا كسابقييه

وأ،د طرق الصلح هو الصنلح عنىل  ،خلٌ بل من باب أّن الصلح  ،خصو ية القرعة

 ليافظ عىل ا،رتام رغبة كّل منهام.اوجب اليي تناو القرعة 

إاّل أّنه لنيس منن بناب تنرايض  ،ليشء تعنّي واقعاً وهو ما إذا كان  املورد الثالث:

القرعة منن جهنة عندم وجنوة منا ببل احلاكم الرشعي ييوسل  ،املي ا مني بالقرعة

فإّنه إذا فرضنا تولد طفل من امرأة وقد بارشهنا اثننان بنانو  ،يمكن رفع الي ا م به

فهننا يقنرتع  ،احلناكم عنندفينازعنا ع الولند  ،يمكن أن يكون الولد ملاقًا هبام رشعاً 

هذ  املسألة ونقنل عنن الشنافعي أّن املرجنع هنو  (2)قد ذكر الشيخ ع اخلالفو ،بينهام

                                      
 .92: 3من ال حيرض  الفقيه ( 1)

 .23، مسألة 348: 6اخلالف ( 2)
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إذ ليسنت  ؛ّن كنال المنرين غنل  نايحوبام أ ،وعن أيب ،نيفة أّن الولد هلام ،القيافة

 فالعد  من الكل هو القرعة. ،وكذا كون الولد هلام ،القيافة أمرًا عقالئياً 

 ،أ،داا ،نر واآلخنر عبند ،أو إذا هدم ةار عىل أهلها وم يب  من أهلها إاّل اثنان

اًل ع بنناء إاّل أّن الكنالم فعن ،كام ع الرواية ،فاملرجع هو القرعة ،فإذا م يمكن اليمييز

وال ريب بأّن القرعة ع هذ  املوارة الثالثنة أمنر  ،العقالء مع قطع النىر عن الروايات

فالمر فيه حمل إشنكا  ن القرعة بوهو توسل القايض ن وأّما ع املورة الخل ، عقالئي

 وتأّمل ع عقالئييه.

اب النرأي فقند أنكنر أ نا ، بأّن هذ  املسألة هلا سب  تنارخييلوالبّد من اليذك

ن وقنائل ونوالبناق ،القرعة ع اجلملنةومحاة والن عي ن اسياذ محاة ن ومنهم أبو ،نيفة 

فقد نقل ع تفسل القرطبي عن أيب ،نيفة أّن القرعنة إّننام تكنون ع منورة  ،باجإطالق

 وأّما فيام إذا م يكن للرتايض أثر فليس هنا قرعة. ،يمكن الرتايض

واخيصنت  ، ال ع غل ، تكون ع مورة الرتايضأن القرعة إّنام :ومل   كالمه

إاّل أّن اجلصاص  ،بمورة الرتايض ع آيات ال،كام للجصاص وم ينسبه إىل أيب ،نيفة

 هو ،نفي.

عنىل أيب ،نيفنة ع كيابنه آينات ن النذي هنو منالكي ن عنريب الابن قد اعرتض و

ينف تقنو  هبنا ع منورة فك ،ال،كام بأّن القرعة إّنام تكون ع مورة اليشاح واملنازعة

ن اا املينازعنوة أيب ،نيفنة منن ذلنك هنو إذا تراضنومن الواضح أّن مقصن ،الرتايض

عنىل فينه هلنم ،ن  االني ناب كان ن اني اب الفراة ما عفإن القرعة عبارة  ،بالقرعة

مبنارشة  هفهذا ليس مما يكون لألفنراة اني ابن ،وأّما كونه ،رًا أو عبداً  ،سبيل املصاةفة

إاّل أّنه ليس له ما  سنوس  ،وكذا فيام إذا أعي  مجيع مماليكه ،باالقرتاع بينهام ،ي  يقا 



 
 

 القواعد الفقهية ................................................ 404
 

 ،بالقرعنةاملعين  الثلث يكون إخراج و ،ففي هذ  الصورة يعي  ثلث مماليكه ،املامليك

 ،ّنه كيف يمكن سنلب احلرينة عنن بعنض بالقرعنةإوأبو ،نيفة يقو  ع هذ  املسألة 

 اليكه.واحلا  أّن املالك أعي  مجيع مم

أي كنان  ،أّن أبا ،نيفة يقنو  بالقرعنة فنيام إذا أمكنن النرتايض :وحمّصل الكالم

وهنذا  ،فنال قرعنةن كنام ع هنذ  املسنألة ن وأّما إذا م يكن للرتايض أثنر  ،للرتايض أثر

 .اً فإّن للرتايض فيها أثر ،ب الف املوارة الثالثة اليي ذكرناها

فهل تكون القرعة عقالئية أو ال؟ وعنىل  ،ثرإذا م يكن للرتايض أ امفيهو فالكالم 

هنذا كلنه  ؟هل تكون القرعنة تعبدّينة أو عقالئينة ،فرض ثبوت القرعة ع هذا املورة

 بالنسبة إىل القرعة عىل ناو املوضوعية.

 وأّما القرعة عىل ناو الكاشفّية فهي ميصّورة ع موارة ثالثة:

نعلم بأّن  كام إذا م ا،ميعلقاهتو اال،كام وموضوعاهتاسيكشاف ع  املورد األول:

أو إذا  ،نعلم بأّن الواجب هو الىهر أو اجلمعة أو فيام إذا م ،هذا اليشء واجب أو ،رام

 أو أّن هذا عاة  أو ال؟ ،أّن املجيهد العلم هو زيد أو عمروبنعلم  م

 هذا املورة.ال ريب ع عدم تعويل العقالء عىل القرعة ع و

وهذا  ،وعدمه، وهكذاوت املأو  ةراساخلربح والسيكشاف مثل اع  املورد الثاين:

 مما بن  عليه العقالء.فيه القرعة ليست املورة أيضًا 

أو أهّيام أرجح فيام إذا كنان  ًا،أو رش اً العمل خلع اسيكشاف كون املورد الثالث: 

وهذ  الصورة عنىل منا نقنل كاننت ميعارفنة عنند بعنض القنوام ع  .كّل منهام خلاً 

نُموا بيناْلَْزاَلمي ع اليفاسل ع ضمن قولنه تعناىل: ﴿فقد نقل  ،اجلاهلية  (1)﴾َوَأْن َتْسَيْقسي

                                      
 .3سورة املائدة، اآلية ( 1)
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يكيب إ،ندس بأّّنم كانوا ييشبثون بالقرعة ملعرفة أّن العمل خٌل أو رشٌّ هبذا الناو بأن 

ولنيس  يشء. اعليهرقعة أخرس م يكيب و ،ّناين ريب سخروعىل ال ،أمرين ريبالرقاع 

ُموا بياْلَْزاَلمي ﴿فسلًا لقوله تعاىل: هذا ت  .بل له تفسل آخر ،﴾َوَأْن َتْسَيْقسي

وعندم  املنورة امع قطع النىر عن ترشيع هنذ ًا،عقالئي كسابقيه ليس ورةاملوهذا 

 ترشيعه.

أّن روايات القرعة والبنناةق وأشنبا  ذلنك منن  ةريس ع الرسائرإقد ذكر ابن و

 (3)امل يلنفإاّل أّن العالمنة ع  ،أّّنا شاذة (2)ع املعيرب وذكر املاق  ،(1)أضعف الروايات

 ةريس.إبن اقد رّة عىل 

وكون القرعة والبناةق وأشبا  ذلك هلا أ ل ع الرشع أو ليس هلا ذلك فهذا أمنر 

 اوكنام ذكرننا هنذ ،بل بصدة بيان عقالئية القرعة ع هذا املورة ،اآلن لسنا بصدة بيانه

 والعقالء ال ييشبثون بالقرعة ع هذا املورة. ،ئييه غل عقالكسابق 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 

حتّلوا ع العمل  فإن ،يال،ىها العقالء ع كل ما يريدون إتيانه واليشاور مع اآلخرين

بل منن جهنة  ،إاّل أّن تشبثهم بالقرعة ليس من جهة الكاشفية ،تشبثوا بالقرعة هوعدم

 .  اجلهةاجإسي ارة والقرعة ناظرة إىل هذ ولعل روايات ،رفع الياّل 

                                      
  ، وشنواذوالبنناةق، والقرعنة، فمنن أضنعف أخبنار اآل،ناة فأمنا الرقناع،قنا  ع الرسنائر: ) (1)

 .313: 1(. الرسائر الخبار

 .376: 2املعيرب  (2)

 .355: 2خيلف الشيعة  (3)
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فىهر مما ذكرنا أّن ما بن  عليه العقالء هو القرعة فيام إذا م يكن لليشنء تعننّي أو 

مني تراضيا بالقرعة منن بناب أّن القرعنة إ،ندس طنرق الصنلح كان ولكّن املي ا 

ْلُح َخْلٌ ﴿  ونان عرّبنا عن هذا القسم بالقرعة عىل ناو املوضوعية. ،(1)﴾َوالصه

 يف القرعةالعامة أقوال البحث الثاني: 

أنكر الكوفينون مننهم  ، ،يثالعامة عند خيلفة ن كام أرشنا  اآلراء ع القرعة ن نّ إ

وإن رّة بعضنهم  ،بل فيام إذا م يكن للنرتايض ع املنورة أثنر ،أّنه ال مطلقاً  إاّل  ،القرعة

 روايات القرعة من جهة قياس القرعة باالسيقسام بالزالم.

فقد كانت مركز الفكر  ،والكوفة بام أّّنا كانت حمل جتمع الشيعة وأ ااب الرأي

ة م يكونوا يعرتفنون بنأّن ومجع من أهل الكوف ،للثقافة معلامً وكانت  ،للعام اجإسالمي

القرعة ع غل مورة الرتايض وما إذا كان للرتايض أثر من المور اليي يعين  هبا ولو ع 

  .بمعن  إعام  القرعة لفصل اخلصومة ،مسألة فصل اخلصومة

أّنه قرأ عىل مّحاة اسياذ أيب ،نيفة رواية عمران بن ،صني  (2)في املغني البن قدامةف

تقسم املاملينك  ،من أعي  مجيع مماليكه وم يكن له ما  سوس مماليك سيةالدالة عىل أّن 

 ،قا  مّحاة: )هنذا منن قنو  الشنيخ ،وبعدما قرأها عليه ،إىل ثالثة أقسام ويقرع بينهم

 يعني إبليس(.

إذ  ؛بالقرعة لفصل اخلصومة من القائلنيواملقصوة أّن أ ااب الرأي م يكونوا   

 ال توجب الىن. القرعة بمال،ىة اال،يامالت

                                      
 .128سورة النساء، اآلية ( 1)

 .8610، املسألة 298: 10املغني  (2)
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وقند كينب  ،وأّما غل هذ  الطائفة من املالكية والشافعّية فهنم يقولنون بالقرعنة

والب اري قد ذكر ع آخر باب  ،الشافعي جزءًا ع القرعة ع أو  اجلزء الثامن من الم

الشهاةات )باب القرعة واملشكالت( جإثبات إمكان فصل اخلصومة بالقرعة وأّّنا من 

 والغرض أّن النزاع بني العامة ع القرعة نزاع شديد. ، فيح الباريالبينات كام ع

وهذ  املسنألة كاننت مطرو،نة  ،شل إىل خالفة أيب ،نيفة للقرعةيتنا ما اوع رواي

وسنذكر ع مباث تعارض الةلة الرشعية  ،كليمنا وأن القرعة ما هي ،قيقيهاعند مي

مني وأّنم وقعوا حتت تنأثل الننزاع بنام أّننم إن شاء اا رساية الفقه اخلالع إىل امليكل

كالرواية اليي فيها قصة الطّيار مع زرارة اليني  ،سائر الفرقلا مفكرين ومعارشين كانو

 سنيعرض هلا إن شاء اا فيام بعد ورواية حممد بن ،كيم.

ال  ،والغرض أّن اجإخيالف كان شديدًا و،اةًا بينهم ع فصل اخلصنومة وأمثالنه

 عىل ناو الكاشفّية وال فيام إذا كان للرتايض أثر.ع القرعة 

 الروايات الدالة على القرعةالبحث الثالث: 

وهنو أّننه هنل توجند  ،ذكرنا الباثني امليقدمني هجللو العمدة وذا الباث هوه

لقرعة بايث يمكن اسنيفاةة الكنربس الكلينة عىل اعمومها أو إطالقها بروايات تد  

 منها أو ال توجد؟

 :يل بأّّنا عمومات القرعةايات قهنا روو

ن نواةر حممد بن أمحند بنن حيين  ن ع (1)الشيخ ع اليهذيب ما نقله لرواية األوىل:ا

شنبيب تشنبيهًا لنه بدبنة كاننت لرجنل يبينع الكياب كان القميون يسمونه ةبة وهذا 

أي أّن فينه كنل  ،ه أّي نوع  من الدهن خينرج مننهوكّل من جاء إليه وطلب من ،الدهن

                                      
 .240: 6هتذيب ال،كام  (1)
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ويسنم  مسنيثنيات  ،وقد كيب الصدوق وابن الوليد هلذا الكيناب مسنيثنيات ،يشء

  .نواةر احلكمة ن وهو ثقة

بن عثامن  د بن حيي  عن موس  بن عمر عن عيلحممد بن أمحوالرواية هي ما روا  

كنل عنن يشء فقنا  ل:  عن حممد بن ،كيم ن أو ،كم ن قا : سألت أبا احلسن 

كنّل منا ،كنم اا بنه فقا :  ،له: إّن القرعة ختطأ وتصيبقلت  ،جمهو  ففيه القرعة

 .يس بم طفل

احلسنن موسن  بنن م قا : سنألت أبنا يعن حممد بن احلك يورو) :(1)وع الفقيه

 .اخلرب( جعفر

 .(2)والرواية مذكورة ع الوسائل

موس  بن عمر هو موس  بن عمر بنن يزيند إذ ضعيف؛ والسند كام ع اليهذيب 

هو موجوة ع كامل  ،نعم ،ثقةهو ال موس  بن عمر بن بزيع الذي  ،قلبن ظبيان الصي

 الزيارات.

كنيم احلكيم فقد محلو  عنىل حممند بنن احلوأّما حممد بن  ،وعيل بن عثامن م يوث 

 أجاز له اجإمام موس  بن جعفر وممنإذ كان من امليكلمني  ؛وهو ممدوح ،اخلثعمي

 هناك شواهد أخر عىل أّنه كان من امليكلمني.و ،بأن حياج  الناس عىل ما ذكر  الكيّش 

فإّنه حمكوم بالوثاقة من جهة ثبنوت رواينة ابنن أيب عمنل  ،وأّما من وجهة نىرنا

 ورواييهم عنه ةليل عىل وثاقيه عندنا. ،و فوان عنه

 فيمكن أن يناقش فيها بوجهني: ،وأّما رواية الفقيه

                                      
 .92: 3من ال حيرض  الفقيه  (1)

 .262: 27وسائل الشيعة  (2)
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 ورةمنا  كربس الكلية بأّنه كلما ذكر عن بعض العالم عىل ناو الاألول: الوجه 

 ،سنندصدوق إليه للوإن كان  كونه مسنداً )روي عن فالن( فال حيكم ببلفظ ع الفقيه 

كنيم أم احلسواء كنان حممند بنن وعليه،  فيام إذا قا  )روس فالن(. مسنداً وإّنام يكون 

 .(1)ال حيكم بياممية السندفحممد بن ،كم 

 وهذا الوجه ضعيف لمور:

فنالن( أّن قو  الصدوق ع املشي ة )وما كان ع هذا الكيناب عنن  األول: األمر

 عن فالن(. يمطل  ويشمل ما إذا قا  )رو

وهنو أّن تسنعة وأربعنني  ،ليزم بنهأّن القو  بذلك له الزم فاسد م يُ األمر الثاين: 

لفنظ ب ةرنش صًا من اللذين للصدوق سنٌد إليهم ع املشني ة رواياتنه عننهم مناصن

 إذا م يكننإلنيهم ع املشني ة الصدوق السند بأي ةاع ذكر أ  سنيف ،(روي عن فالن)

 ؟مفيدًا هلذ  الروايات

 ،ّن املطلع عىل املشي ة عارف بأّن املشي ة رتبت عىل ترتيب الفقيهأ األمر الثالث:

وباسنب اليناسنب بنني  ،وهكذا ،الفقيه ذكر  ع املشي ةع   يعني أّن أو  مورة ذكر

ذكنر  اً ضع ذكر الش   ع الفقيه نرس ع أزيد من تسنعني منورةأرقام املشي ة وموا

 واحلا  أّن املذكور ع الفقيه )روي عن فالن(. ،يراوالالصدوق طريقه إىل 

 ع املشي ة يذكر الصدوق طريقه إىل حممد بن ،كم أو احلكيم، بل لنه طريقنانو

ذكر  ع املشي ة ، واة عن ،ريز واآلخر ابن أيب عملأ،داا مح ،، وكالاا  ايحإليه

)وروي عن  :بعنوانيذكرها هذ  الرواية مواف  للرتتيب ع الفقيه، ومع ذلك نجد  ع 

 .حممد بن ،كم(

                                      
 .206: 22موسوعة اجإمام اخلوئي  (1)
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سنند احلنا  أّن و ،هو أّن املنذكور ع الفقينه هنو حممند بنن ،كنم الوجه الثاين:

فكيف يمكن تصاياه بمامد بن ،كنيم النذي روس  ،الصدوق إىل حممد بن ،كيم

والشاهد عىل ذلك أّن الشنيخ احلنر العناميل ع  ،يب عنه بسند  ايحالشيخ ع اليهذ

ذكر من مجليهم ن أّنه ليس له سنٌد إليهم  معالذي كيبه ملن ابيدأ هبم الصدوق ن فهرسيه 

اللهم إاّل أن يقا  بنأّن  ،د ع غل هذا املورةال يوج (بن ،كم حممد)و ،حممد بن ،كم

 حممد بن ،كم هو حممد بن ،كيم.

د ذكرنا أّنه إن كان هو حممد بن ،كيم فهو ثقة من أجنل رواينة  نفوان ونان ق

 وابن أيب عمل عنه.

مضافًا إىل أّنه  ،وأّما إذا كان الصايح هو حممد بن ،كم فليس للصدوق سند إليه

 مرةة بني أفراة.

والذي كنا نذهب إليه ع الدورات السابقة هو أّن الرواية ضعيفة لجل حممد بن 

و أّن هنذا إاّل أّن النذي يبند ،للصدوق طري  إليه وهو مرةة بني أفنراة إذ ليس ؛،كم

والسيام  ،من املايمل قويًا أن يكون الغلط من النساخ، فإّنه هو حممد بن ،كيمالرجل 

 بمال،ىة ما ذكرنا من أّن ترتيب املشي ة عىل ترتيب الروايات.

أمنر  وكل) :النهاية وقد ذهب بعض إىل متامية الرواية من أجل ما ذكر  الشيخ ع

، ملا روي عن أيب احلسن تسيعمل فيه القرعة ، فينبغي أنمشكل جمهو  يشيبه احلكم فيه

فنسب  ،)(1)ففيه القرعة كل جمهو : غل  من آبائه وأبنائه من قوهلم وعن  موس 

والىاهر أّن )غل  منن آبائنه  ،وغل  من آبائه وأبنائه الرواية إىل موس  بن جعفر 

                                      
 .346النهاية ع جمرة الفقه والفياوس:  (1)
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عنىل هنذ   نناعثركان كذلك من آبائه وأبنائنه لكننا فإّنه لو  ،ئه( من زياةة النساخوأبنا

 الروايات.

ففينه  كنل جمهنو عنن يشء فقنا  ل:  سألت أبا احلسن  ، قا :وأّما مفاةها

منا ،كنم اا بنه فلنيس  كنلفقنا :  ،وتصنيب  قلت له: إّن القرعة ختطن ،القرعة

 .بم ط

 :جهيني يقع عوالباث عن مفاةها 

له واقنع ميعننّي كان ما هو  كل جمهو : ّن املجهو  ع قوله أ اجلهة األوىل:

كام ع القسم الو  من القرعة عىل  ،وأّما إذا م يكن له تعني واقعي ،ناعوكان مسيورًا 

 ،أو اخلنث  اليي ليس هلا ما للرجا  والنساء ،أو إذا أعي  ثلث مماليكه ،ناو املوضوعية

 يطل  عليه املجهو . الف ،وأمثا  ذلك

وأشكل علنيهم بأّننه  ،له واقع معنّي وجمهو  هو مورة اهيامم ال ولينيكان وما 

فنال يبقن  منورة لالسيصنااب والنرباءة  ،إذا كانت القرعة ع مجيع المور املجهولة

 والي يل واالشيغا .

لروايات هو  اواملؤيد بموارة اليطبي  ع ،ّن املسيىهر من كيب اللغةأ اجلهة الثانية:

وتكنون القرعنة  ،عارتقن تعيني ،  ل،د الفنراة امليننازعني بناالعأّن القرعة عبارة 

  .لصالح أ،داا أو أ،دهم وعىل رضر اآلخرين

أي أّنه إذا تنازع اثنان أو مجاعنة  ،واملقصوة أّن القرعة إّنام تكون بني اثنني فام فوق

ع بينهم إّما وكيلهم وإّما احلاكم ع بناب قرغاية المر أّن الذي يَ  ،ع يشء فيقرع بينهم

كام ورة ع باب تعارض البّينات روايات كثلة تد  عىل أّن احلناكم يقنرع  ن املرافعات
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أيضنًا رواينات ع منلايف  تكنام ورة ،ّما الوال من باب احلكومة والوالينةإو ن بينهام

 القرعة حمدوةة هبذا احلد.ف ،معاملة اآلخرين معهاع اخلنث  و

كارمنة رشب الينين و،ليينه  ال تصدق القرعة ع موارة تعيني تكليف نفسنه،و

 و،ينام نراجع اللغة نرس أّن القرعة لليقارع بني القوم. ،وأمثا  ذلك

فإّن الشناك  ،وعليه فال منافاة بينها وبني ال و  العملية الوارةة ع مورة الشاك

ور القرعنة عنن شنموهلا موظف بالعمل بال و  العملية وال يمكنه القرعنة؛ لقصن

فيقرع بينهام  ،والقرعة إّنام تكون ع موارة تعيني ،قه أو ،  غل  ،ليعيني تكليف نفسه

 :(1)صنباح املننلاملففني  ،فمن خرج سهمه يكنون هنو ال،ن  ،أو بينه وبني اآلخرين

وهكذا يىهر من عبارات القناموس وتناج  ،)وتقارع القوم واقرتعوا واالسم القرعة(

يقنا   ،: هني السنهمة(2)وع اللسنان ،ّن القرعة إّنام تكون بني اثنني أو أزيندالعروس أ

 .أي غلبهم هبا( ،إذا أقرعهم ،كانت له القرعة

 ها احلقوق أو احل  املجهو  لألفراة.ؤىهر من اللغة أّن القرعة عمل منشاملسيف

اًل أّما إذا كان املجهو  واقعة وا،دة بالنسبة إىل ش   وا،د كنام إذا كنان جناه

 صدق القرعة هنا.تال فبارمة رشب اليين و،لييه 

 ،وعرّب فيهنا بالسنهامن  (3)كام ع الوسائلن نعم ورةت روايات ع باب االسي ارة 

 إاّل أّن تلك الروايات كلها ضعيفة وم يعرّب فيها بالقرعة. ،وهي وإن كانت قرعة

                                      
 ، ماةة )قرع(.499: 2املصباح املنل  (1)

 ، ماةة )قرع(.266: 8لسان العرب  (2)

 وما بعدها. 63: 8وسائل الشيعة  (3)
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بنل  ،ع اجإشنكا  وعىل ما ذكرنا ظهر أّن مفاة الرواية ليس معن  عامًا ،ي  نقنع

من نفس كلمة القرعة عرفنا أّّنا تسيعمل ع مورة الي ا نم وع تعينني ،ن  جمهنو  

علينه  عىل أمر أوسع ممنا بنن الرواية ال تد  ف ،ل،د الفراة أو الفرةين عىل اآلخرين

 .العقالء

ولألكنابر طنرق أخنر نيعنرض هلنا عنند  ،هذ  هي الطريقة اليي نانن نسنلكها

 االسيصااب مع القرعة إن شاء اا.اليعرض إىل نسبة 

 :ة ع مصندرينروذكهني منون اليي عدت من الروايات العامة ن  الرواية الثانية:

لشنيخ لاملنسنوب  (2)كياب االخيصناص :ثانيهام ،(1)بصائر الدرجات للصفار :أ،داا

وحممند بنن خالند  ،أمحد بن حممد بن عيس  عن احلسنني بنن سنعيدعن وهي  ،املفيد

بن عمران احللبي عن عبد اا بن مسنكان عنن  عيس نرض بن سويد عن العن الربقي 

كان إذا ورة عليه أمر م  إّن عليًا يقو :  قا : سمعت أبا جعفر  ،عبد الر،يم

ينا عبند ثنم قنا :  ،فأ نابن يعني ساهم  ن سنّة رجم فيه جت  بهفيه كياب وم   جي

 .يم وتلك من املعضالتالر،

وكأّنه غفل عن بصنائر عن االخيصاص  (3) ا،ب املسيدرك انقلهوهذ  الرواية 

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

                                      
 .409بصائر الدرجات:  (1)

 .310االخيصاص:  (2)

 .378: 17مسيدرك الوسائل  (3)
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 ،كان يقرع فيام ال جيد فيه نصًا من كياب أو سنة ومفاة هذ  الرواية أّن اجإمام 

ز لننا اليمسنك بالقرعنة ع فيجنو ،م يكن مبيىل بام نان مبيلون به وبام أّن اجإمام 

 مورة تعارض النّصني وع موارة ال و  العملية.

 والبد من الباث ع هذ  الرواية من جهات:

نسنبيهام إىل هنل ع قيمة كياب بصائر الندرجات واالخيصناص و اجلهة األوىل:

 الصفار واملفيد ثابية أو ال.

الرجنا  منع أّننه  أّما كياب االخيصاص فلم يذكر من مجلة كيب املفيند ع كينب

 فنإنّ  ،واليناسب وضع الكياب أن ينقل املفيد ذلنك ،تفا يل كيب املفيدفيها  تذكر

أّن املفيند  منعهذ  الرواية املذكورة ع االخيصاص ابيدأ فيها بأمحد بن حممد بن عيس  

 ،رنإذ هو من الطبقة السابعة واملفيد منن الطبقنة احلاةينة عشن ؛ال يمكن أن يروي عنه

جع  بانار الننوار واملسنيدرك والذريعنة ينرس أّن هنذا الكيناب ا أّن من رمضافًا إىل

 وال نعلم من هو مؤلفها. ،جمموعة ألفها بعض امليقدمني

 ،القرعنة،نو  رواينات  جاء فيه سبعوقد  ،كياب بصائر الدرجاتهو والعمدة 

 إ،نداها هنذ  الرواينةو ،ومضنموّنا مياندٌ  ،سية منها تنيهي إىل عبد الر،يم القصل

وإ،داها عن حممد بن موس  عن موس   ،فيها كلمة )يعني ساهم( اليي باويف عنهاامل

 احللبي.

 فإّن الشنيخ بعند إليه،بأّنه ال سند لنا  كياب بصائر الدرجات وقد ناقش بعض ع

ن سنن بنن الوليند احلوهنو سنند حممند بنن  الصفار ن ذكر سند  الصايح إىل كيبما 

 هإاّل أّن فين ،إلينه سنند آخنرهذا وإن كان للشيخ  .يسيثني منه كياب بصائر الدرجات

 وهو م يوث . ،حممد بن حيي  أمحد بن
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 هذا الكياب ليس منن جهنة أّننهللّن اسيثناء   ؛وهذ  املناقشة ال يمكن مساعدهتا

وارةة ع مقامات ال يروون مثل هذ  الروايات ال بل من جهة أّّنم كانوا ،لصفارلليس 

بنن  ياب نواةر احلكمنة وكيناب رشائنع عنيلاسيثنوا من ك كام ،الئمة من جهة الغلو

وأرضابنه إننام يسنيثنون ذلنك وم كام ع رواية حتريم حلم اجإبل، فنإّن املفيند  ،إبراهيم

 كانوا يقولون بذلك ومليزمني به.إذا روو  ربام اسيىهر أّّنم من جهة أّّنم يروونه 

الياريف أّن هذا الكيناب  يانة القرآن املجيد من  الياقي  كام تقدم ع مباثو

ومن ال،ظ أسانيد هذا الكيناب ينرس ، كربس ونس ة  غرس كام ع الذريعة له نس ة

وال  ،أّن عدة من الروايات مروية عن طبقة ميأخرة عننه وكأّننه زيند ع هنذا الكيناب

 لصفار.لنان بأّن مجيع ما ع الكياب ئيمكن االطم

نيهي سند سنية منهنا إىل يصائر الدرجات ايات املذكورة ع بّن الروأاجلهة الثانية: 

أّما موس  احللبي فهو غنل معننون  .وإ،داها عن موس  احللبي ،عبد الر،يم القصل

إاّل أّنه م يوث  ولنيس لننا  ،وإن كان مذكوراً فهو وأّما عبد الر،يم القصل  ،ع الرجا 

جإثبنات ن الطنرق م (1)إاّل ما ذكر  املاديف النوري ع املسيدرك ،طري  جإثبات وثاقيه

كنقل املشايخ عننه وأمثنا   ،هذ  الطرق ال أمارية هلا عىل الوثاقة عندنا بعضو ،وثاقيه

 ،ال واقعية لهن وهو نقل ابن أيب عمل عنه ن والطري  الذي له أمارية عىل الوثاقة  ،ذلك

 نقل ابن أيب عمل عنه.فيها فإّن املصاةر اليي راجعناها م نر 

 فالبد من اليأمل فيه. ،يات عن ش   يوجب الشكهذ  الروامثل ونقل 

إاّل ع هذ  الرواية )رجم فينه يعنني سناهم( م يرة )ساهم( لفظ أّن  اجلهة الثالثة:

منن اجإمنام  تولنو كانن ، وال حييمل أن تكون كلمة )يعني سناهم( منن اجإمنام

                                      
 .128: 8، 402-401: 4خامتة املسيدرك  (1)
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  رجنم بل فيهنا ) ،ولذا ع غل هذ  الرواية غل موجوة ،(يعني)بد   (أعني)لقا

 ،لّن )رجم( ع اللغة: هو القو  باملىنة واحلدس ؛وهذا املعن  عىل خالف اللغة ،فيه(

 ((2)﴾َرمْجًنا بياْلَغْينبي ﴿ :قا  تعناىل ،والرجم: أن ييكلم الرجل بالىن) :(1)وع الصااح

 فهذا اليفسل غل  ايح.

أّن وهنو  ي نرتكبنه املجلسناية الرواية البّد من احلمل الذي وعىل فرض متام

 .الرجم بمعن  اجإهلام

رواينات ع البناب الياسنع ن أي كياب بصائر الدرجات ن وع نفس هذا الكياب 

 حممد بن مسلم عن أيب جعفر  كصاياة ،وعدة منها  ااح (3)امساخلمن اجلزء 

فنإذا ورة علينه يشء واحلناةيف  ،يعمل بكياب اا وسننة رسنوله كان عيل قا : 

وذلننك واا مننن  ، السنننة أهلمننه اا احلنن  فيننه إهلامنناً الننذي لننيس ع الكينناب وال ع

 .املعضالت

وع سنائر  ،وارةة ع هنذ  الرواينة منن املعضنالتواا لك ذوفنرس أّن كلمة 

 الروايات اليي ذكرها ع الباب الياسع.

 ،أو أّن معنا  اجإهلام كنام ع هنذ  الرواينات ،إّما اشيبا  من الراوي (رجم)فكلمة 

إليهم أن ينسب ومع هذا كيف يمكن  ،مسدةون أّن الئمة باب آخر ع فإّن هناك 

 بأّّنم كانوا يسااون.

                                      
 ، ماةة )رجم(.1928: 5الصااح  (1)

 .22سورة الكهف، اآلية  (2)

 .254بصائر الدرجات:  (3)
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ّن الىاهر من هذ  الرواية أّن الرجم بمعن  ساهم من خواص أمل أ اجلهة الرابعة:

 كام ورة من أّن قرعة اجإمنام ،وقرعيهم كانت تصيب ،والئمة  املؤمنني 

 .بطة بغل اجإمام ترواية مرومع هذا ال تكون ال ،ال ختطأ

فإّن القرعة إّنام تكون  ،من العمومات هذ  الرواية ّنه ال يمكن عدّ أ اجلهة اخلامسة:

 ع مورة فقدان الن .

 فىهر أّن هذ  الرواية ال يمكن االعيامة عليها ال سندًا وال ةاللًة.

 بعنث قنا : عن أيب بصل عن أيب جعفر عا م بن محيد عن  الرواية الثالثة:

 فقا  لنه ،نني قندم: ،ندثني بأعجنب منا ورة ،إىل اليمن  علياً  رسو  اا 

، ع طهنر وا،ند ، قا : يا رسو  اا أتاين قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها مجيعاً عليك

فجعلينه للنذي  ،، فأسهمت بينهم ثالثةكلهم يدعي فيه ،فاخيلفوا فيه ،فولدت غالماً 

: لنيس منن قنوم تقنارعوا وفوضنوا النبني ، فقا  سهمه وضمنيه نصيبهم خرج

 .(1)سهم املا  إىل اا إال خرج أمرهم

معاوية بنن  عنو (2)احللبي رويت عنفقد  ،ميعدةة موارةوهذ  الرواية منقولة ع 

ومنورة  وغنل هنذ  املنوارة. (4)سليامن بن خالد ع كياب النكناحرويت عن و ،(3)عامر

 منها. االسيشهاة هو اجلملة الخلة

 .ال إشكا  ع سندهاو

                                      
 .95-94: 3من ال حيرض  الفقيه  (1)

 .1ح  ،حلكم بالقرعة ع القضايا املشكلةباب ا، 257: 27وسائل الشيعة  (2)

 .14ح  ،حلكم بالقرعة ع القضايا املشكلةباب ا، 261: 27وسائل الشيعة  (3)

 .3، ح باب أن الرشكاء ع اجلارية إذا وقعوا عليها ع طهر وا،د، 171: 21وسائل الشيعة  (4)
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وأّما ةالليها فهي ال تد  إاّل عىل ما ذكرننا منن أّن القرعنة إّننام تكنون ع منوارة 

فهنذ  الرواينة ، ضاء أمنل املنؤمنني غاية المر طبقت ع ق ،االخيالف عند مجاعة

 ليست من الروايات العامة.

إليها ع اجلواهر ع تطّرق فقد  ، بأّن هذ  املسألة معنونة ع الفقهلوالبد من اليذك

واخيلفوا ع املراة من النصيب هل هو نصنيبهم منن الولند أو  ،القضاءالنكاح و كيايب

 بطًا بام نان فيه فال نيعرض له.تاجلارية؟ وبام أّنه ليس مر

 ،ونقلهنا العامنة أيضناً  ،أّن اجلملة الوىل قد ورةت ع روايات عديندةوال خيف  

الف عيل وعبداا بن ي)اخ حتت عنوانن كياب الم ع اجلزء السابع م بابوللشافعي 

مع عبنداا والىاهر من هذا الباب أّنه بصدة ذكر خالفة أمل املؤمنني ، (1) مسعوة(

ن بل املراة منه هنو تضنعيف أهنل النرأي النذي ،إال أّنه ليس المر كذلك ،بن مسعوة

 ،بنداا بنن مسنعوةوع م إىل عنيل هأبو ،نيفة ،يث إّّنم كانوا ينسبون فقه منهم

وال من عبنداا بنن  م ليس من عيل هافعي ع هذا الباب إثبات أّن فقهويريد الش

 ،ويذكر ع هذا الباب الروايات الوارةة عنهام اليي م يعمل أ ااب الرأي هبا ،مسعوة

 ،الولند للجمينع قولون بأنّ يم أي رواية عا م بن محيد ،يث إّن ،ومنها هذ  الرواية

 نقو  نان بذلك من جهة عدم متامية الرواية من ،يث السند.وإّنام ال 

وله  ،وكياب الم موضوع ليضعيف فقه أهل الرأي والطااوي الذي من احلنفية

قد تعرض هلذ  املسألة ع اجلزء الرابع من معاين اآلثار وبننّي و ،كيب منها معاين اآلثار

كنان ع  ندر  عنيل ل منن ذ  الرواية هو أّن هذا العمهبأّن الوجه ع عدم العمل 

                                      
 .172: 7كياب الم  (1)
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والدليل عليه منا روي  ،إال أّنه نسخ ،والقو  بالقرعة كان ع  در اجإسالم ،اجإسالم

 أّن الولد للجميع. عن عيل 

 وهذ  الرواية اليي اسيشهد هبا غل ثابية من طريقنا.

أّن احلكنم بن نا،ب اجلنواهر  هقد أوضاف نيه نصيبهموضمّ : وأّما قوله 

فالبنّد منن اعطناء  ،أّن اجلارية بام أّنا مشرتكة والنامء ننامء للجارينة بالضامن من جهة

 جلارية لآلخرين.انامء هو نصيب الولد الذي 

منرهم إىل اا إال خنرج سنهم ليس من قوم تقارعوا وفوضنوا أ وأّما قوله 

 خيرج سهم املا  ع القرعة أو ال؟سيأ ي الباث فيه إن شاء اا من أّنه هل ف املا 

)إال  إال أّننه ذكنر فيهنا:شبيهة هبذ  الرواية أخرس لعباس بن هال  رواية ناك هو

 .(1) سهم ال وب(الخرج 

ىهر مما ذكرنا أّنه ليس للرواية إطالق بايث يمكن اليمسك هبا للقرعة ع مجيع ف

إال أّن الصلح عنىل  ،ب عىل الصلح ع املنازعاتبل هذ  الرواية حترص وترغّ  ،املوارة

 ة أعد .ناو القرع

وإبراهيم بنن  ةبن سعيد عن محاة بن عيس  عن سيابسني احلعن  الرواية الرابعة:

قا :  ،فوريف ثالثة ،فهو ،ر هأو  مملوك أملك :ع رجل قا  عمر عن أيب عبداا 

القرعة أعي  يهيقرع بينهم فمن أ اب،  : قاوالقرعة سنّة(2). 

                                      
 .313: 26وسائل الشيعة  (1)

 ،مجيعناً  سيابة وإبراهيم بن عمر عن، وفيه: 257: 27، وسائل الشيعة 239: 6هتذيب ال،كام  (2)

 . عن أيب عبد اا
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وأّمنا أ نل الرواينة  ،عنة سننّةوالقر :ومورة اجإسيدال  هو اجلملنة الخنلة

 ،ت عنندنا أّننه ال عين  إال ع ملنكاممن املسلّ باسب ظاهرها غل معمو  هبا؛ لّنه ف

 ،ولذا محل فقهاؤنا هذ  الرواية عىل  نورة الننذر ،وإنشاء احلرية قبل امللك غل مفيد

 وقد ذكر ع اجلواهر ع كياب العي  كالم الفقهاء.

 بل اجإمنام  ،يمكن القو  بأّنه ال إطالق فيها ةوالقرعة سنّ : وأّما قوله 

ولنيس املنراة منن  ،عليهنا ر اليي كان ميش النبي وبصدة بيان أّن القرعة من الم

 فإّنا ذكرنا أّن للقرعة أ ل قرآين. ،السنة ما تكون ع قبا  الكياب

بيان بصدة  وليس اجإمام  ،غل املذكورةفهو من المور  ،وأّما موارة اسيعامهلا

 أّن القرعة ع مجيع املوارة ،ي  ييمسك بإطالقها.

عيل بن احلسن عن أيوب بن نوح عنن  نفوان بنن حيين  عنن  :الرواية اخلامسة

وأنا عند  عنن مولنوة لنيس بنذكر وال  عبداا بن مسكان قا : ُسئل أبو عبد اا 

س منن جيلس اجإمنام وجيلنس عنند  أننافكيف يوريف؟ قا :  ،أنث  وليس له إال ةبر

وأّي ثنم قنا :  ،فيدعون اا وجييل السهام عليه عىل أّي منلايف يورثوننه ،املسلمني

نَن ﴿تعناىل قضية أعد  منن قضنية جينا  عليهنا بالسنهام يقنو  اا  َفَسناَهَم َفَكناَن مي

نيَ   .(1)﴾امْلُْدَ،ضي

وأّي قضية أعند  منن  :روايات مشيملة عىل مجلةعدة  هناك وينبغي اليذكل أنّ 

ننَن ﴿ :يقننو  تعنناىلتبننارك واا إّن جيننا  عليهننا بالسننهام  قضننية َفَسنناَهَم َفَكنناَن مي

نيَ  سنندًا  ةاينمال،ىة هنذ  الروهتا هذ  الرواية، وعليه ينبغي عمد، إال أّن ﴾امْلُْدَ،ضي

 وةاللة.

                                      
 .141سورة الصافات، اآلية  (1)
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ورواة هذ  الرواينة كلهنم ثقنات والسنند إىل عنيل بنن احلسنن الفضنا  يمكنن 

ة نقلت بسندين عن  فوان بنن حيين  وينذكراا ولكن هذ  الرواي ،تصاياه بطري 

إال أّن  نفوان ينروي عنن إسنااق  ، ا،ب الوسنائل وينيهني السنند إىل  نفوان

فنيمكن أن  العرزمي أو إسااق الفرازي أو إسااق املراةي ن عىل اخنيالف النسنخ ن

ّن إسااق سواء كان العرزمي أم الفنرازي أم املنراةي فهنو جمهنو  وال يمكنن إيقا  

إذ النراوي ع  ؛ومن املمكن أن تكون الرواية مرسلة باذف الواسنطة ،بوثاقيهاحلكم 

 وقد ذكر النجايش أّن روايات عبداا بن مسكان عن أيب عبداا  ،كلييهام  فوان

وكنان ينروي عنن   ،اسنياياءً  وكنان ال يندخل عنىل أيب عبند اا  ،ع غاية القلة

 .وذكر شبيه ذلك الكيش ،أ ااب أيب عبداا 

ل هنذا الننقض وهن ،إال أّن  ا،ب املسيدرك قد نقض عىل النجنايش برواينات

  ايح أو ليس بصايح؟ 

يمكن القو  بأّنه حمل تأمل من جهة أّن النجايش كان مطلعًا عىل هنذ  الرواينات 

هنذا  لكنان فلو كان المر كام ذكر  النجايش من أّنه قليل الرواية عن أيب عبنداا 

 .ا عن أيب عبداا   الروايات اليي يروهيقرينة عامة عىل إرسا

  .من املايمل قويًا أن تكون الرواية مرسلة باذف الواسطةفوعىل أّي ناو  كان 

وللصدوق أيضنًا مراسنيل ذكنر فيهنا هنذ   ،وهبذا املفاة مرسلة ثعلبة بن ميمون

 اجلملة.

ضنية أّن الق أعد  من قضية جيا  عليها بالسنهاموأّي قضية : ومعن  قوله 

ّنام ذكر ةفعنًا السنيغراب العامنة إوهذا  ،اليي تسيعمل فيها القرعة هي أعد  القضايا
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،يث إّنم اسنيغربوا منن أن تكنون القرعنة إ،ندس املنوازين ع املرافعنات وفصنل 

 كام ذهب إليه أهل الرأي من العامة. ،اخلصومة

ال حييمل  إذ ؛أعد  من غلهاالقضية اليي يقرع فيها بصدة بيان أّن  واجإمام 

المنور  كام ربنام حييمنل ولنو ضنعيفًا ع سنائرمن أطراف القضية فيها ميل إىل طرف 

ومنا ال يكنون  ،فإّن ع البّينة واليمني وأشباههام إراةة الفنراة تكنون ةخيلنة ،كالبّينة

وتسناوي املي ا نمني ملانوظ بنانو أشند ع  ،ةخياًل فيه إراةة الفراة هو القرعنة

بصدة بيان أّن القرعة ع كل مورة ،ي  ييمسك بإطالقهنا  م وليس اجإما ،القرعة

 ها من الروايات العامة.وعدّ 

فىهر من هذ  الروايات اخلمس أّنه ال يمكن اسيفاةة أزيد مما بن  علينه العقنالء 

فال تكون القرعة منافية لأل و  العملية ،ي  يشكل بأّن مع وجنوة القرعنة ع  ،امنه

 بة إىل ال و  العملية.مجيع املوارة ال تصل النو

 يف الروايات اليت توهم جريان القرعة على خالف القواعدلرابع: البحث ا

فالبند  ،عىل خالف القواعندفيها عدة من الروايات أجريت القرعة قد يقا : إّن 

 لقواعد أو ال؟لوايات وأّّنا هل تكون خالفة من مال،ىة هذ  الر

عن حممد بن أمحد بن حيي  عن حممد بنن ن  (1)ن كام ع الوسائلروس الشيخ  :األوىل

وهنو ثقنة منن وجهنة نىرننا ن عنن  ،عيس  ن وهو حممد بن عيس  بن عبيد اليقطيني

ن أّنه ُسنئل عنن رجنل  وإّما اجإمام اهلاةي  الرجل ن واملراة إّما اجإمام اجلواة 

                                      
 .1، ح ولبنها يةمم حلم البهيمة اليي ينكاها اآلحتري، باب 169: 24وسائل الشيعة  (1)
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قسنمها وإن م يعرفهنا  ،إن عرفهنا ذباهنا وأ،رقهناقنا :  ،عىل شاة ااع  نزنىر إىل ر

 .وقد نجت سائرها ،فيذبح وحترق ،نصفني أبدًا ،ي  يقع السهم هبا

عن احلسن بنن عنيل بنن شنعبة ع حتنف  (1)وهبذا املضمون نقل  ا،ب الوسائل

العقو  عن أيب احلسن الثالث ع جواب مسائل حيي  بن أكثم الذي كان قايض القضاة 

وال يعلم أّن  ،ثابية بن شعبة غل إال أّن نسبة الكياب إىل احلسن بن عيل ،ع ذلك العرص

وع أّي ةرجنة منن الوثاقنة  هنو،أّي طبقة  منوكان يعيش، هذا الش   ع أّي قرن 

نعم يىهر من نفس الكياب أّن الرجل كنان ذا  ،رتجم ع كيب الرجا ي إذ م ؛والفضل

 وقد مجع روايات ال بأس هبا ع اجلملة. ،فهم

بأّّننا ن كام قا  مجاعة من الكابر ن فربام يقا   ،خالشي ما روا  وفالعمدة ع املقام ه

  العلم اجإمجال ع نومقيض ،،يث إّنه ال شّك ع ،رمة الغنم املوطوء ؛خالفة للقواعد

 ،ا،يياطناً  ن الكلع االجينابأطراف الشبهة املاصورة ن كام هو كذلك ع املقام ن هو 

ينناب عنن الكنل عنىل خنالف القرعة ع مورة تقييض قاعدة االشيغا  اجإج نايوجر

 .قد أشار إىل ذلك  ا،ب اجلواهرو ،القاعدة

 وأّن المر فيها عىل القاعدة. (2) وقد أجاب  ا،ب الرسائل عن ذلك بجوابني

لعلنه إشنارة إىل أّن هنذا  بنجناة سنائرها)واليعبل  لفىه:ما هو اجلواب الو  

قد ُعنرّب ع الرواينة أّنه وبام  ،ا(املورة أيضًا من قبيل تزا،م ،قوق الشياة ع بقاء ،ياهت

وقد نجت سائرها فيزا،م ،قوقهم ع احلياة  ،أّن الغنم وأشباهه له ،ّ  احلياة توّهم

 تقييض ذلك.

                                      
 .4، حولبنها يةمم حلم البهيمة اليي ينكاها اآلحتري، باب 170: 24وسائل الشيعة  (1)

 .348: 1الرسائل للسيد اخلميني  (2)
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أّن للايوان ،ّ  والفياوس فإّنه ال يسيفاة من الروايات  ،إال أّن المر ليس كذلك

 احلياة.

لنفقات قد تعرضوا كام ع القوم لباث ا ضعم ع آخر كياب النكاح ،يث ييعرن

وظاهر بعض الكلامت ،رمة إيذائها ووجوب اجإنفاق  ،اجلواهر لنفقة احليوان اململوك

وأّما ،  احلياة  ،من ،قوق احليوان بثبوتهوهذا املقدار هو الذي يمكن أن يقا   ،عليها

 فهو غل ثابت.

رو،ه بأّي  قاهبإز ونان نرس أّنه مع أّن ذباه مقدمة للارق م يأمر اجإمام 

زهاق روح احليوان وأقل أذينة جإطرق الالذبح أسهل بام أّن و ،ناو كان أو ،رقه رأساً 

 بالذبح أوالً ثم ،رقه.اجإمام لذا أمر فله 

)وربام حييمل أن يكون مورة  من قبيل تزا،م ،قوق هو ما لفىه:  اجلواب الثاين

 البًا فييزا،م ،قوقهم(.فإّن قطيع الغنام يكون من أرباب ميفرقة غ ،أرباب الغنم

ّننام يكنون منؤثرًا فنيام إذا ،صنل العلنم إويمكن اجلواب عنه بأّن العلم اجإمجال 

وأّمنا  ،أو هنذا ،نرام أو ذاك ،اجإمجال لش   وا،د بأن علم إّما هذا نجنس أو ذاك

بنل هنذا لنيس منن العلنم  ،فال يكون مؤثراً  ،العلم اجإمجال بأّنه إّما هو جمنب أو غل 

 ال بيشء.اجإمج

 فالقاعدة تقييض عدم وجوب الذبح عىل أّي منهم. ،واملقام من قبيل الثاين

أّن ذبح الغنم و،رقه وةفنه مما ينطب  عليه  :والذي يمكن أن يقا  ع اجلواب هو

وعلينه ففني  ،رعنويكون حمرمًا باسب بناء العقنالء والشن ،عنوان اجإرساف ع نفسه

 :املقام علامن إمجاليان

 .أ،د الغنام و،رقه وةفنهوجوب ذبح أ،داا: 
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 .و،رقها الغنام ذبح سائر ةثانيهام: ،رمو

 ة للعلمني اجإمجاليني.يعوافقة القطاملفال يمكن 

غنل فوأّما موافقيهام اال،ياملية بأن يأخذ أ،د الغنام عشنوائيًا ويذبانه وحيرقنه 

ال أن  ،قالئنيعقالئي ن والعلم االمجال تنجيز  وسائر خصو ياته باسب مسلكنا ع

ّننه إذا فإ ؛ا،يام  أن يكون هذا هنو املوطنوء موهنوم عنند العقنالء يكون عقليًا ن لنّ 

فا،يام  أن يكون ما أخذنا  عشنوائيًا هنو املوطنوء  ،شاةئة اقطيع مالفرضنا أن يكون 

والعقالء ال حيكمون  ،ئةاتسعة وتسعني ع امل :يكون هو بل غل ال أن و ،وا،د ع املائة

وهنذا احلكنم ال  ،فييوسل بالقرعنة ،فبام أّنه يقع ع الياّل  ،ة اال،يام  املوهومبموافق

ففي كنل منورة يكنون  ،بل ع مجيع املوارة املشاهبة هلذا املورة ،خييّ  هبذا املورة فقط

 ،أ،دها عشوائيًا غل عقالئياخييار إتالف اجلميع إرسافًا ييوسل بالقرعة من جهة أّن 

ولذا نرس أّن حيي  بن  ،بح أ،دها و،رقه بموجب العلم اجإمجالواملفروض أّنه جيب ذ

وال يمكنن القنو  بنإتالف مجينع الغننام  ،أكثم الذي هو قايض القضاة يقبل احلكم

 .ًء عىل متامية رواية حتف العقو بنا اجإمجال بوجوب ذبح أ،دها و،رقه لجل العلم

وأّمنا  ،فيام إذا كان بال موجنب ّنام يكون حمرماً إّن االرساف  واليضييع إربام يقا : 

 يعدّ فمثل هذا االرساف ال  ،ن كان هو العلم اجإمجال كام ع املقامإإذا كان له موجب و

 حمرمًا وال ينطب  عليه عنوان اليضييع.

 وجياب عن ذلك بأّن ا،يام  وا،د ع املائة ال يوجب عدم  دق االرساف.

احلينوان فنيام إذا ذبنح احلينوان أّن الواط  ضامن لقيمنة  :وهنا جواب آخر وهو

وبعبنارة أخنرس  ،ال جمرة القيمة سواء ذبح احليوان و،رق أم م ينذبح ،وأ،رق وةفن
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جمرة العمل ال يوجب الضامن بأن يأخذ  ا،ب الغنام قيمة احليوان منن ةون ذبنح 

 و،رق.

أو أّن النذبح واحلنرق إذا  ،موجب للضنامنففأّما العمل امليعقب بالذبح واحلرق 

نه حمدوة باد العمل الذي أت  بنه وهنو وطء أ،ند اموض ،يكون الواط  ضامناً  اقحتق

 ،،ي  حيكم بضامنه لقيميها وا،دة هي ن تعيني أّن الشاة املوطوءة أّي فالبد م ،الغنام

فييعنّي بالقرعة ويرتتنب علينه مجينع اآلثنار منن  ،ولوال ذلك ال يمكن احلكم بضامنه

 الضامن والذبح واحلرق.

لّن عمله هذا قند أوجنب العلنم اجإمجنال  ؛ّن الواط  ضامن للجميعإ :إن قلت

 ع هذا القطيع
 
 فبام أّنه أفسد علينا مجيع هذ  الغنام يكون ضامنًا. ،بوجوة موطوء

ويمكن اجلواب عنه بأّن املقدار النذي ةّ  علينه الندليل هنو أّن النواط  ل،ند 

الذي أوجب االجيناب عن اجلميع أو وأّما العلم اجإمجال  ،ذلك الغنملمن االغنام ض

 ال من نا،ية الواط . ،إّنام هو ناش  من جهلهن عىل فرض القو  به ن ذبح اجلميع 

مفّصنلة ومشنيملة لقصنة شناب كنان  هنيو، (1)املنقولة ع الوسائل هيو الثانية:

قصة والد  وأّنه سافر مع مجاعنة ومعنه أمنوا   وذكر لإلمام أمل املؤمنني  ،يبكي

ومنورة  ،وهني رواينة أيب بصنل ،ثم رجعوا وقالوا بأّنه مات وم يكن لنه منا  ،كثلة

 ،ّن الفي  والقوم اخيلفوا ع ما  أيب الفي  كم كانإاالسيشهاة ع هذ  الرواية هو: )ثم 

فنأّيكم  ،أجيلنوا هنذ  السنهامقنا :  ،خامته ومجيع خواتيم من عنند  فأخذ عيل 

 (.وهو ال خييب ،ّنه سهم اا عّز وجّل أخرج خامتي فهو  اةق ع ةعوا ؛ ل

                                      
 .1، حواملنكرين نه يسياب للقايض تفري  أهل الدعوس، باب أ279: 27ائل الشيعة وس (1)
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جمهنو  فلنذا ال  اواهينر أنّ  وهني بنام ،ع الوسائل اهالرواية املذكورة بعد مثلهاو

 نيعرض هلا.

والكالم ع أّن القرعة هنا خالفة للقواعد ،يث إّن الفي  يدعي عليهم بأزيند ممنا 

 .مأقروا عىل أنفسهم فيكونون هم املدع  عليه

إال أّّنم عنونوا ما  ،والفقهاء وإن م يعنونوا نفس هذ  املسألة ،رييانوع املسألة نى

وهنو أّننه لنو اخيلنف ع الزيناةة ، (2)واجلنواهر (1)كنام ع الرشنائع ،يكون شبيهًا باملقام

)إذا تلف املغصنوب واخيلفنا ع  :رائعنفذكر ع الش ،والنقيصة بني املالك والغا ب

قنو  الغا نب وقينل القنو   ،وهو قو  الكثر ،نهالقو  قو  املالك مع يميف ،القيمة

 (.وهو أشبه

ن كام  مع البينة بناء عىل ما ورة ع  اياة أيب والة وع املقام القو  إّما قو  الفي 

 ،لّنه مدع  علينه ؛وإّما قو  املنكر ،زم بأّن القو  قو  الفي  مع البينةيلع اجلواهر ن ن

 القرعة هنا خالف للقواعد.واحلكم ب ،فال تصل النوبة إىل القرعة

وهنذ  قضنية ع  ،أّن املشنهور عنىل خالفهنا (3)وقد ذكر العالمة املجليس ع املرآة

 (.ال ييعدا  )ولعله ،كم ع واقعة :، قا واقعة

وإعنراض املشنهور ال  ،وبام أّنا نقو  باجية اخلرب املوثوق به ال ،جية خرب الثقة

 ،راضهم منّبه ومرشند إىل أّن ع اخلنرب يشءإال أّن إع ،يوجب سقوط اخلرب عن احلجية

                                      
 .775: 4رشائع اجإسالم  (1)

 .223: 37جواهر الكالم  (2)

 .206: 24مرآة العقو  ع رشح أخبار آ  الرسو   (3)



 
 

 القواعد الفقهية ................................................ 428
 

الرواية منرًة  ةراجعمفعلينا  ،فالبّد من اليأمل ع مينها وسندها زائدًا عىل الدقة الولية

 ثانية ومال،ىيها فنقو :

فإّننا قند ذكرننا ع مبانث  ،إّن الذي ذكرنا  عن الرشائع واجلواهر قابل لليأويل

نكر إذا كان ع امليبناينني بنأن يندعي أ،نداا إيّن أّن االخيالف بني املدعي واملالقضاء 

خالفنًا للنراقني وغنل   ،فهنا يقرع بينهام ،واآلخر يقو  أعطييني غنامً  ،أعطييك بعلاً 

فإن كان اخنيالف الفين  منع القنوم ع  ،،يث أرجع اخلالف إىل االخيالف ع القيمة

حيملنون معهنم الميعنة انوا فإّن اليجار سنابقًا  كن ،كام أّن المر كذلك عاةةن اجلنس 

عوّنا هناك ويشرتون الميعة الرخيصة فيبي ،غالية ع البالة الخرالرخيصة عندهم وال

بأن كان يدعي أّن معه كذا مقدار من احلرير منثاًل والقنوم ن  غالية ع بالةهمالعندهم 

جهنة واالخيالف ع الكمية منن  ،كانوا يقولون بأّن معه كذا مقدار من القامش اآلخر

 أّن االخيالف ع الكمية مرآة للنوعية ع هذ  املوارة.

 ،وهنا مدعي ومنكر ،ال يرة اجإشكا  بأّن املورة من موارة القل والكثرفوعليه 

 فالبّد من اجإليزام بأ،د القولني السابقني.

 ان بالرواية من جهيهام.ن ربام ال حيصل االطمئني أخرينيإال أّن ع املقام ،يثيي

إذ أسناس القرعنة عنىل  ؛ّن نوع القرعة ع الرواينة غنل  نايحأ األوىل: احليثية

فإن كان قو  كّل مننهم مسناويًا منن ،ينث  ،تساوي اال،يامالت مع أفراة املينازعني

ا أ،ندا :فهنا يقرع بينهم عىل هذا النانو بنأن جيعنل خنامتني ،القوة مع القو  اآلخر

الرواينة ع هنذ  النوارة واحلا  أّن  ،طلواآلخر سهم املب ،خامته مثاًل وهو سهم املا 

 .خامته ومجيع خواتيم من عند  فأخذ عيٌل هو: 
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فنيمكن أن يكنون  ،فإن كان لكّل من املدعي واملنكر ،  اجإخنراج منرة وا،ندة

 فيبق  اليال بااله. امل َرج غل خامته 

أّن  إذا فرضنناكنام  ،،  اجإخنراج منرة وا،ندةوإن كان لكّل من املدعي واملنكر 

 ،يكون للمدعي ،  اجإخنراج منرة وا،ندةأن فيمكن املنكرين تسعة واملدعي وا،دًا 

فنييجة ذلك أّن القرعة قرعنة غنل  ،من اليسعة ،  اجإخراج مرة وا،دةوا،د ولكّل 

تسنعة منن  ع أيندهيم خامتنه ،صنو  لّنه بلاناظ اال،نيامالت يكنون  ؛عاةلة

 .يكون ع يد الفي رشة اال،يامالت، بينام ع ا،يام  وا،د من الع

إذا فرضنا أّن عدة  أّنه يمكن فرض تساوي السهام بأنويمكن تأويل هذ  احليثية ب

فمن كنان خناتم اجإمنام  ،خيرج مخسة منها للمدعي ومخسة للمنكرين ،اخلواتيم عرشة

  ةون اآلخر. ،مع خواتيمه فهو املا 

االقرتاع بينهم ب امتني ال ويمكن  ،رةنربام يقا  بأّنه ال ةاعي جلعل اخلواتيم عشو

 مجيع خواتيم من عند .

 إىل آخر  ظاهٌر ع أّن لكّل منهم ،  اجإخراج. ّيكم أخرج خامتيأمضافًا إىل أن 

كام أخذ اجإقرار عنهم بقيل أيب الفين  ن كان بإمكانه  أّن اجإمام ية الثانية: احليث

بنه، ر املا  الذي يقّر كنّل مننهم مقداأن يطلب منهم كيابة  ن بكيابة ما يقّر به كّل منهم

 وانكشف احلا . ،ع القيلبه لقروا بمثل ما أقروا و

الطريقة اليي  اجإمام ييبع فمن هذ  احليثية تكون الرواية مسيغربة وأّنه ملاذا م 

منع أّن  ،ا يوجب إقرارهم بالنسبة إىل املا ممإثبات قيلهم إّيا  باجإقرار خالهلا متكن من 

تكون بعد  وجمرة أّن ةعوس املا  الكثل إّنام ،أمر أبيه وأمر أمواله من الو الفي  مهيم ب
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ليفنت وأن ال يال،نظ امليوجه ووجب أن يغفل عنه القايض املتإقرارهم عىل القيل ال 

 هذ  اجلهة من الو .

وهاتان احليثييان توجبان الرجوع إىل سندها وأّن الرواية هل هني  ناةرة أو ال؟ 

 ،أكثروةقائ  مع خصو يات  (1)رشاةل هذ  الرواية ع اجإو أّن املفيد نقوه ،وهنا مبّعد

وليس فيها منازعنة الفين   ،املا  كان مدفونًا وأخرجو ع تلك الرواية ورة أّن إال أّنه 

)فأمر من مىض منهم مع بعضهم إىل موضع املنا   :بل فيها ،مع القوم ع القلة والكثرة

 إىل آخر . (ه إىل الغالمفاسي رجه منه وسلم ،الذي ةفنو 

فقند  ،إال أّن املفيد يذكرها بام أّن نقلنة اآلثنار رووهنا ،ورواييه وإن كانت مرسلة

بنن عثامن  ينبعد بيعة العامة له ومض )وكان من قضايا  حتت عنوان:  عقد فصالً 

هنذا ف) :(3)بعند ذلنك املفيد  قا ثم  (2) محلة اآلثار(من عىل ما روا  أهل النقل عفان 

م يقض هبا أ،د قبله وال عرفها من اليي وأ،كامه الغريبة  قضايا  ذكر رف من ط

 واتفقت عرتته عىل العمل هبا(. ،إال عنه أ،د العامة واخلا ة

أّن هذ  الرواية والروايات الخر اليني ذكرهنا رواهنا أهنل يدعي لشيخ املفيد اف

إال أّن  ،رواية وإن كانت مرسلةالنقل ومحلة اآلثار ومما اتفقت عرتته عىل العمل هبا. فال

 املرسالت خيلفة من ،يث االعيبار.

ولنيس فنيهام  ،مضافًا إىل أّن هذ  الرواية منقولة ع اجلعفرينات وقنرب اجإسنناة

أّنه يمكن أن تكون إىل  هذ  الروايات منّبه وعدم ذكر االخيالف ع ،االخيالف ع املا 

                                      
 .217: 1اجإرشاة  (1)

 .212: 1اجإرشاة  (2)

 .223: 1اجإرشاة  (3)
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 (1)بناًء عنىل نقنل الكناعن  هجع السند نرس أنّ و،ينام نرا ،الرواية غل  اةرة هبذا الناو

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

 .ية عن أيب جعفر اروس الرواية إال أّن الرو (3)الفقيه

إىل مجينع الصندوق ذكنر سنند  إال أّن  ،وربام يقا  بأّن هذ  الرواية من املراسنيل

فيقا  بأّن هذ  منن  والسند  ايح. ،(4)ع املشي ة مليفرقة لمل املؤمنني القضايا ا

 وللصدوق سند  ايح إىل قضايا . قضايا أمل املؤمنني 

 ،وهذا يىهر من مراجعة الفقينه ،ذكر  ع املشي ة ال يشمل هذ  الرواية ماولكن 

والصدوق نقل عدة من  ،معةفإّن القضايا املنقولة امليفرقة ع قبا  القضايا املنقولة املجي

وهنذ   ،جميمعة ع كياب القضاء )بناب احلينل ع ال،كنام( قضايا أمل املؤمنني 

 الرواية اليي ذكرت منقولة هناك.

                                      
 .371: 7الكاع  (1)

 .316: 6هتذيب ال،كام  (2)

 .24: 3من ال حيرض  الفقيه  (3)

 ، وحممد بننفقد روييه عن أيب من قضايا أمل املؤمنني  وما كان فيه ميفرقاً قا  ع املشي ة: ) (4)

بن أيب نجنران،  ، عن عبد الرمحن اا عنهام عن سعد بن عبد اا، عن إبراهيم بن هاشماحلسن ريض

(، وقند أشنار إىل نفنس هنذا السنند ع عن أيب جعفنر  ،مد بن قيسعن عا م بن محيد، عن حم

بنن عبند اا، عنن  عن سعد ما كان فيه عن حممد بن قيس فقد روييه عن أيب ) موضع آخر، قا :

منن ال  .(حممد بن قنيس ، عنإبراهيم بن هاشم، عن عبد الرمحن بن أيب نجران، عن عا م بن محيد

 .527: 4، 486: 4حيرض  الفقيه 
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ومنا  ،ميفرقة وع ضمن البواب الفقهية ونقل عدة من قضايا أمل املؤمنني 

وال يشنمل  ،يفرقنةم له سند  ايح هو الروايات الوارةة ع قضايا أمل املؤمنني 

 هذ  الرواية.

ترتيب الروايات املنقولة ع مرتبة عىل ذكرنا سابقًا أّن مشي ة الفقيه  مامضافًا إىل 

ال  ،بطنًا  بالقضنايا امليفرقنةتي أن يكون السنند الصنايح مرنوالرتتيب يقيض ،الفقيه

 القضايا املجيمعة.

كنام أّننه ال وثنوق لننا  ،هبذ  الرواية من ،ينث السنندلنا وثوق  أّنه ال :نييجةالو

 ةفال يمكن القو  بنأّن الرواين ،بالنسبة إىل ذيلها املشيمل عىل اخيالف الفي  مع القوم

وهو  لقاعدةلاية بام يكون موافقًا مضافًا إىل أّنه يمكن توجيه الرو ،عىل خالف القواعد

عنة موافن  كذلك فاملصل إىل القروإذا كان  ،أن يكون اخيالفهم ع اجلنسن كام قلنا ن 

 .للقاعدة، وقد نبهنا عىل ذلك ع مباث القضاء

عن محاة بنن عيسن ، عمنن أخنرب ، عنن : وبإسناة  (1)ما نقله ع الوسائل الثالثة:

، وهو قو  اا عمران أو  من سوهم عليه مريم بنت: قا  عن أيب جعفر  ،،ريز

ُْم َيْكُفُل َمْرَيمَ  َوَما ُكنَْت َلَدهْييْم إيْذ ُيْلُقوَن َأْقاَلَمُهمْ ﴿عز وجل:  ، ثنم والسهام سية (2)﴾َأهيه

، فاسنيهموا فوقنع عنىل فوقفت السفينة ع اللجة اسيهموا ع يونس ملا ركب مع القوم

وت فاتح فا  فرم    يونس إىل  در السفينة، فإذا احلنفمض قا : ،يونس ثاليف مرات

 أن رزقنه اا غالمناً ، فننذر ع العنارش إن تسنعة بننني عند عبد املطلب ، ثم كاننفسه

، فجاء بعرش ع  لبه ، فلام ولد عبد اا م يكن يقدر أن يذباه ورسو  اا يذباه

                                      
 .260: 27وسائل الشيعة  (1)

 .44سورة آ  عمران، اآلية  (2)
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، فلنم ف رجت السهام عىل عبد اا، فزاة عرشاً ، من اجإبل فساهم عليها وعىل عبد اا

، فلام أن خرجت مائة خرجت السهام عنىل عبد اا ويزيد عرشاً  تز  السهام خترج عىل

 ف رجنت عنىل اجإبنل ، فأعاة السنهام ثالثناً أنصفت ريب: ما عبد املطلب بل، فقا اجإ

 .ريب قد ريض، فنارها ن علمت أنّ فقا : اآل

 ،ذا السند غلنط؛ لّن محناة ينروي بنال واسنطة عنن ،رينز غالبناً والىاهر أّن ه

 فإّن ،ريز هنو، (1)كام ع اخلصا  ،محاة عن ،ريز عمن أخرب هو والىاهر أّن الصايح 

 .ويروي عنه مع الواسطة الذي قيل فيه أّنه كان قليل اليرشف ب دمة الصاةق 

أثبيت القرعة ع منورة إذ  والرواية يمكن أن يقا : إّنا تدّ  عىل خالف القواعد؛

ال يكنون فوعىل فرض إنعقاة   ،النذر ال ينعقد فيام إذا كان ميعلقه مرجو،اً النذر، فإّن 

 .مرشوعاً  بينهام ثم القرعة جواز العد 

  :وع اجلواب يقا 

 .الرواية مرسلة وال اعيامة عليها نّ أوالً: أ

 ،بل لبيان اجإميداة اليارخيي للقرعنة ،سوق الرواية ليس لبيان احلكم فعالً  :وثانياً 

فإّنه يىهر منن بعنض  ،أي أّن القرعة من المور اليي كانت قبل اجإسالم بزمان طويل

بصدة بيان أّن ال،كنام اجإسنالمية بعضنها ممنا لنه  قد كانوا الروايات أّن الئمة 

 ،ثم جاء اجإسالم وقند أمضناها بياممهنا أو بصنورة نقّينة ،سابقة تأرخيية قبل اجإسالم

كام ورةت روايات ع باب اخلمس من أّن اخلمس  مما سنّه عبد  ،واملورة من هذا القبيل

عىل أّن القرعنة فيهنا عنىل  فال يمكن بأن يسيشهد هبا ،املطلب وأمضا  اا ع اجإسالم

 خالف املوازين.

                                      
 .156اخلصا :  (1)
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أمحد بن حممد بن عيس  ع نواةر : عن عن  (1)املسيدرك عنقله ما  الرواية الرابعة:

وتعاىل  اا تبارك نّ إ، قا : ، عن أيب عبد اا عن بعض أ اابه عثامن بن عيس ،

 أعرفه رب ال، فقا : يا فا،ذر  : أن بعض أ اابك ينم عليكأو،  إىل موس  

! عبت عليه النميمة، وتكلفني أن أكنون ناممناً  : يا موس عرفه، فقا أأخربين به ،ي  

رة، ثنم تقنرع نرة عشنا نع؟ قا  اا تعاىل: فرق أ اابك عش ، وكيف: يا ربفقا 

 السهم نّ إ، ف، ثم تفرقهم وتقرع بينهمسهم يقع عىل العرشة اليي هو فيهمال نّ إ، فبينهم

أننا  ،اا ، قنام فقنا : ينا رسنو لام رأس الرجنل أن السنهام تقنرعف: ، قا يقع عليه

 . ا،بك، ال واا ال أعوة

 ،وهذ  الرواية كام ترس فإّنه ليس تش ي  الناّمم بالقرعة منن المنور العقالئينة

مضنافًا إىل أّن  ،لبينان إمينداة القرعنة تارخييناً ن الرواية السابقة  ن كام عمضافًا إىل أّّنا 

كنان وهذا الكيناب وإن  ،ذي نقل عنه كياب نواةر أمحد بن حممد بن عيس الكياب ال

ال منا ينقلنه  نا،ب  ،عيمد علينه بعنض الكنابر إذا نقنل عننه  نا،ب الوسنائلي

 ،ن أوراق ميفرقة من فقه الرضاعإال أّن هذا الكياب عىل ما نقل كان عبارة  ،املسيدرك

وبنام أّن  ،ة ،نذف رجنا  السنندوع غالب املوار ،والسند ال ينيهي إىل ش   معنّي 

 بعض الكابر. هقد  ااف،ديث الرفع كان من هذا الكياب 

 مصاةروال يمكن اعيبار هذا الكياب بايث يكون من  ،إال أّنه ليس المر كذلك

)عن بعض فقد نقلها هذا كله مضافًا إىل إرسا  الرواية  .الفقه اجإسالمي ويكون ،جة

 أ اابه(.

                                      
 .375: 17مسيدرك الوسائل  (1)
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أّن الكياب  نياً وثا ،اليارخيي للقرعة االميداةبصدة بيان أوالً فىهر أّن هذ  الرواية 

وقند تقندم البانث عنن هنذا  ،مجاعة من الفقهاءعند و غل معيمد عندنااملنقو  عنه 

هنذا كلنه  أّّننا مرسنلة. ثالثناً و ،الرباءة عند اليعرض حلديث الرفع الكياب ع مباث

 .مينها فيه ما فيهمضافًا إىل أّن 

يات اليي توهم أّن مورةها يكون من املوارة اليي تكنون ام ع الروهذا متام الكال

 القرعة خالفة للقواعد ال ولية أو العقالئية.

 األصول العمليةأدلة القرعة و النسبة بني أدلةالبحث اخلامس: 

  :عىل قسمنين كام ذكرنا إّن القرعة ن 

وهذا كام إذا  ،هلجل تعيينعمل القرعة ع املوارة اليي ليس فيها تعنّي واقعي تتارة 

يء أو العمنل نوكان تزا،م للرغبنات أو كنان الشن ،كان العمل أو اليشء مرغوبًا فيه

 عنه. اً مرغوب

 ،فيعننّي بالقرعنة ،إذا أعي  ثلث عبيد  هي من قبيلواملوارة الوارةة ع الروايات 

 .وتعيني الزوجة بالقرعة إذا طل  إ،دس زوجاته عىل فرض  اة هذا الطالق

أةلة ال نو  ،ين  يال،نظ بعة ع هذ  املوارة ال ربط هلا من الواضح أّن القرو

كقاعدة الطهارة واحللّية وأمثاهلا  ن فإّن ال و  العملية وأشباهها من ال و  ،النسبة

وهذ  الةلة بصندة بينان وظيفنة الشناك ع  ،ّنام تكون فيام إذا كان ليشء واقع معنّي إن 

فنال يكنون يشء منن ال نو   ،وأّما إذا م يكن واقع معننّي  ،قبا  ذلك الواقع املعنّي 

 .اً جاري

 وعليه ال يكون القسم الو  من القرعة منافيًا لةلة ال و  وأشباهها.
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والكالم ع هذا القسنم منن القرعنة إن  ،ما يكون ع مورةها واقع معنّي أخرس و

منوم أو أطنالق يند  قلنا باخيصا ه باملوارة املذكورة ع الروايات وأنكرنا وجوة ع

فإّن بعض الروايات اليي  ،فال منافاة هلذا القسم أيضًا مع ال و  العملية ،عىل القرعة

مثل موارة الرتغيب عىل الصلح عىل ناو القرعة ال تناع بينهنا  ،عّدت من العمومات

 .وبني ال و 

ا إذا ناقشنا وأمّ  ،أل و  إذا قلنا بياممييهالوإّنام تكون رواية حممد بن ،كيم منافية 

فنال يكنون ع البنني يشء  ن ع الدورات السنابقة ناوناقش ،كام نوقش فيهان فيها سندًا 

بطنة تبنل الرواينة مر ،أو ناقشنا فيها ةاللًة وقلنا بأّّننا ال إطنالق هلنا ،أل و لمنافيًا 

كنون القرعنة منافينة فال ت ،بصورة اخيالف الرغبات وتزا،م احلقوق ومورة الينازع

 .أيضاً لأل و  

فيمكن القو   ،ّّنا مطلقة تشمل مجيع املوارةإا بياممييها سندًا وةاللة وقلنا فإذا قلن

إال أّننه يمكنن  ،والبّد وأن نال،ظ النسبة بينهنا وبنني ال نو  ،أل و لبأّّنا منافية 

أّن حممد بن ،كيم كنام ع كينب  :وهو ،املناقشة ع اجإطالق بام تقدم وبام سنذكر  اآلن

وبعض رواياتنه تندّ  عنىل  ،ن امليكلمني من أ ااب موس  بن جعفر الرجا  م

كرواييه ع القياس اليي تد  عىل أّنه من الكنابر وأراة االسنيجازة منن اجإمنام  ،ذلك

 أهل النرأي منن خيالطون نا كانوا غالبًا ع الكوفة وءفإّن فقها ،بالنسبة إىل القياس

ولذا ع كثل من املوارة اليي كانت  ،همرون معوع كثل من املسائل كانوا ييذاك ،العامة

ومنن هنذ   ،كانوا يعرضون الشبهة عىل اجإمنام فيها لهل الرأي شبهة وإشكا  

عيل بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أيب عمل عن حممد  :الكاع ففي ،املسائل مسألة القرعة

لدين وأغناننا هنا اا ع اجعلت فداك فقّ  بن ،كيم قا : قلت ليب احلسن موس  
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اا بكم عن الناس ،ي  أّن اجلامعة منّا ليكون ع املجلس ما يسنأ  رجنل  نا،به إال 

فربام ورة علينا اليشء م يأتنا فيه  ،وحترض  املسألة وحيرض  جواهبا فيام مّن اا علينا بكم

الشنياء ملنا جاءننا رنا وأوفن  نعنك وال عن آبائك فيه يشء فنىرنا إىل أ،سن ما حيض

 ،بن ،كنيم ع ذلك واا هلك من هلك يا ،هيهات هيهاتفقا :  ؟نكم فنأخذ بهع

 .قا  عيل وقلت :لعن اا أبا ،نيفة كان يقو قا : ثم قا : 

ا أرةت إال أن يننرخ  ل ع كننم: واا منناحلقننا  حممنند بننن ،كننيم هلشننام بننن 

 .(1)القياس

 : ال ولكنن هنذا اقف أكنت جتلس إليه؟ :اجإمام  سألهرواية أخرس  كوهنا

 .(2)كالمه

وحممد بن ،كيم  ،فيىهر منها ومن غلها أّن فقهاءنا كانوا معارشين لهل الرأي

وإن كان من امليكلمني إال أّّنم كانوا ييذاكرون املسائل الفقهية اليي تكون من املسائل 

 كيبنت عأّن الكيب اليي  إىلوسنيعرض ع مباث تعارض الةلة الرشعية  ،الكالمية

كياب ّنن  احلنّ  للعاّلمنة  ولذا نرس أنّ  ،ّنام كيبها امليكلمونإالفقه اخلالع من الو  

وفصل ع أ نو   ،فصل ع أ و  العقائد ،الذي كيبه رةًا عىل العامة ذا فصو  ثالثة

 وفصل ع الفقه. ،الفقه

 كان مطرو،ناً  ن اجإمام ميسأله  مافنعرف أّن  ،مهل فإذا عرفنا أّنه كان معارشاً 

عنن يشء( فنإذا  )سألت أبنا احلسنن بقوله: إال أّنه نقله عىل ناو اجإمجا   ،بينهم

ال،ظ اجإنسان املايط واجلو الذي كان يعيش فينه واجإشنكا  النذي كنان منن قبنل 

                                      
 .56: 1الكاع  (1)

 .57: 1الكاع  (2)
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من أّن القرعة تصيب وختط ء يفهم اجإنسان أّن ن وهم أ ااب أيب ،نيفة ن امل الفني 

فإّن أبا  ،ال ع مورة الرتايض ،ل اخلصومة والينازعما كان مورةًا للنزاع هو القرعة لفص

كّل جمهو  ففيه  :وعليه يكون قوله  ،،نيفة أيضًا يقو  بالقرعة ع مورة الرتايض

ر  ﴿من قبيل قوله تعاىل:  القرعة يعني أّن الكلية بلااظ النوع ن كنام  (1)﴾َوَعىَل ُكل  َضامي

ع قبنا  قنو  أيب ،نيفنة  و  ففيه القرعنةكّل جمهو ،ذكر ع املغني ن ال بلااظ الفرة

عريب ع الونىل ذلك قو  ابن  ،بل يعّم ذلك ،بمعن  عدم اخيصا ها بمورة الرتايض

 أنعنندي يقو : )واحلنّ  للقرعة ما يذكر أقوا  امل الفني  بعدف ،كيابه آيات ال،كام

منوارة فقوله هذا ع قبنا  منن يقنو  باخيصناص القرعنة ب ،(2) (كلع كّل مشجتري 

 خا ة.

 والغرض أّن مال،ىة السائل ومال،ىة اجلو الذي كان يعيش فيه و،يثية السؤا 

ذكر احليثية ع الرواية إال أّنه من الواضح أّن مثل هنذا الشن   يسنأ  تفإّنه وإن م  ن

ث إّن االعنرتاض ومال،ىة االعرتاض )القرعة تصيب وختط ء( ،ينن عن أّي يشء 

 واجإمنام  ،ننان بعندم إطنالق الرواينةمئه اجإطمن حيصل، اعرتاض امل الفنيهو 

أي أّن القرعة مما ،كنم  ،كّل ما ،كم اا به فليس بم طأجاب عن االعرتاض بأّن 

وهنو ال يكنون بم طن ء مثنل أ نالة  ،و،كم اا يكون عىل وفن  املصنالح ،اا به

احلكم بطهارة  إال أنّ  ،فإّن أ الة الطهارة يمكن أن تكون عىل خالف الواقع ،الطهارة

 اليشء املشكوك فيه ليس فيه خطأ.

 ولألكابر ع املقام كلامت يمكن تقسيمها إىل قسمني:

                                      
 .27سورة احل ، اآلية  (1)

 .31: 4آيات ال،كام  (2)
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القو  بأّن القرعة بام أّنا نعلم أّّنا ليست ع كّل أمر جمهو  وال ريب  األول:القسم 

 ففي كنّل منورة ،فلذا ع مقام تعيني موارة القرعة نيابع الفقهاء كاًل أو بعضاً  ،ع ذلك

 بالقرعة نعمل هبا.فيه عمل الفقهاء 

فلذا ال  ،بام أّن القرعة خصصة بي صيصات كثلة توجب وهنها :وبعبارة أخرس

وهذا منا  ،ملراةها اً حلجية الرواية ومبين وكان عمل الفقهاء ميمامً  ،يمكن االعيامة عليها

 وكثل غل الشيخ قالوا به أيضًا. ،ذكر  الشيخ ع ضمن كلامته

مع ا،يام   همأو بعض كلهملّن عمل الفقهاء  ؛ي  ال يمكن اجإليزام بهوهذا الطر

فإّننا  ،وجوة قرائن عندهم وميابعيهم ع تعيني مراة احلديث مما ال يمكنن اجإلينزام بنه

ولكن ربام يكون ع العصنار الخنلة رجنا  يكنون  ،ميأخرين عنهم عرصاً  كنّاوإن 

وال يمكنن  ،واية أكثر وأوسع من امليقدمنياطالعهم عىل اجلو الفقهي لزمان إلقاء الر

 .فيجري القرعة ع املوارة اليي أجروا القرعة فيها تبعًا هلمللفقيه أن ييابع اآلخرين 

 .اجإجابة عن ،ّل املعضلة :القسم الثاين

 ونان نذكر من الجوبة عدة منها:

 قنا :د فقن ،(1)الفرائند  املاق  اهلمنداين ع ،اشنييه عنىل ذكرما اجلواب األول: 

منن الةّلنة و ال نو  اجلارينة ع ال،كنام و  الّىاهر أّن القرعة ال تعنارض شنيئاً )

يني م يثبنت مورةهنا بالشنبهات املوضنوعّية ال بل الىناهر اخيصناص ،املوضوعات

  .( ليش ي  ،كمها طري  رشعّي أو أ ل عميّل تعّبدي

                                      
 .115: 2الفوائد الرضوية عىل الفرائد املرتضوية  (1)
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ينث احلكنم ومل   كالمه محل املجهو  عىل ما إذا كان اليشء جمهنوالً منن ،

القرعة إّننام هني لكنّل أمنر  )لن فقا : ي ومن ،يث احلكم الىاهري اليعبديالواقع

 .مشكل(

، اليباةر وعندم  ناة السنلبواا  ،ثم ذكر عالميني من عالئم احلقيقة واملجاز

)وامليباةر ع كونه مشكاًل كونه عىل وجه يياّل املكلف ع تشن ي  ،كمنه ع  :فقا 

يرتفع اجإشكا  وال يقا  علينه ن تعبدي ن ولو طري  رشعي  ومع وجوة ،مقام العمل

 أّنه أمر مشكل(.

 :املناقشة فيهويمكن 

 .(املشيبه)وال  (املشكل)ال  ،(املجهو )أّن الوارة ع الرواية هو  أوالً:

فلامذا ال تكون القرعة طريقًا  ،وثانيًا: عىل فرض أّنه كان ع الرواية لفظ )مشكل(

،ي  جتري ع ةوران المر بني املاذورين ع الشنبهات ن عقالئيًا ولو أ اًل ن وأ اًل 

 املوضوعية وع العلم اجإمجال.

وهو مياد منع منا ذهنب إلينه  (أيد  اا)ما سلكه السيد اخلوئي  :ينالثا اجلواب

 ،إال أّن كالمه خييلف عن كالمنه منن ،ينث البينان ،املاق  اهلمداين ع أ ل املطلب

منه ع مسنيند يسيىهر منن كالكان وإن  (مشكل)أو  (جمهو )ولكن بدون ذكر كلمة 

وبام أّن كالمه الذي نانن  ،ياتاوروة كلمة )مشكل( ع الرو (1)العروة مباث اخلمس

فلذا نقرب كالمه عنىل وفن  منا ع تقرينر  ،بصدة بيانه ميفرق ع باث فقهه وأ وله

 باثه من الفقه وال و .

                                      
 .147: 25ئي موسوعة اجإمام اخلو (1)
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مل عىل ما ال يكنون ،كمنه حتواية البد أن ع هذ  الر (املجهو )أّن كلمة  :وهو

قد أشار إىل ن و يهوال عقلي يهال تعبدي ،ال ،كمه الواقعي وال ،كمه الىاهري ،معلوماً 

لفنظ لعدم معلومييه منن ،ينث ،كمنه العقنيل ع مسنيند العنروة ن وهنذا مسناوق 

أمثا  و (ال خيلو عن إشكا ) ،يث يعربون بقوهلم:الفقهاء  كلامتع  وارةال (املشكل)

  .ذلك

لنزم إعنام   علينهوإّنام نامل املجهو  عىل هذا املعن  من جهة أّنه لنو م ناملنه 

وأّمنا إذا  ،واضناة الفسناةهني وهذا من المور اليي  ،القرعة ع موارة العلم مطلقاً 

وختي  القرعة  بموارة  ،تكون ميأخرة عن مجيع ال و القرعة محلنا  عىل ما ذكرنا ف

 خا ة.

ع الروايات أّن هذا االسنيىهار  (جمهو )مضافًا إىل عدم وجوة كلمة ويرة عليه 

كلمنة الىاهر منن فهذا االسيىهار مما ال وجه له؛ إذ  ،(جمهو )إن كان من نفس كلمة 

 ،فإن كان املشكوك فينه هنو املوضنوع ،أي كّل يشء مشكوك فيه ،هو الشك (جمهو )

فمعنا  إذا م يكن  ،شكوك فيه هو احلكموإن كان امل .فمعنا  إذا م يكن املوضوع معلوماً 

معنا  فغاية المر يمكن أن يقا  بأّن املشكوك فيه إذا كان هو املوضوع  .احلكم معلوماً 

هذا اليشء ع  ورة الشك فلنيس  وأّما ،كم إذا م يكن ،كم ذلك املوضوع معلومًا.

أّن كنّل يشء يكنون  وكّل جمهو  معنا  ،إال مع املجاز ع اجإسناة ،،كاًم هلذا اليشء وه

ال  ،يعلم ،كم اليين مثالً  كام إذا ال ،غاية المر أّنا نقو  بأّنه جمهو  احلكم ،هو جمهوالً 

 فهذا احلكم ليس ،كم ما إذا ال يعلم أّنه خّل أو مخر. ،ما ال يعلم أّنه خّل أو مخر

ة الناس ع سنعو رفع ما ال يعلمونأّن هذا اللسان عني لسان  :وإمجا  الكالم

 وغل ذلك. ما ال يعلمون
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ع كثنل منن هنو الذي  (املشكل)لفظ لمساوق  لفظ )املجهو (وما ذكر  من أّن 

هنذا ) :املقلند قنا الفقهاء فيسأ  عنه أّنه هل تليزمون بإجراء القرعنة فنيام إذا  كلامت

 ؟(ال خيلو عن إشكا )أو  (احلكم مشكل

القرينة ال تكون معّينة هلذا املعن   وإن كان هذا االسيىهار مسيندًا إىل القرينة فهذ 

مضنافًا إىل أّننه ال يوجند  ،بل توجب الرتةيد بني املعن  واملعاين الخر ،الذي ذكرمتو 

فنإّن املثنا  املنذكور ع مسنيند  ،مثا  ع املوضوعات الفقهية من جهة عمنل املكلنف

 نل ع مثنل ذلنك فإّن ال ،املا  الذي ال يعلم أّنه ما  هذا أو ما  ذاكأّن العروة من 

 ،إال أّنا نعلم بأّن أ،د االسيصاابني خالف للواقنع ،عدم ملكية هذا وعدم ملكية ذاك

نعم ع مسائل القضاء إن م تكن القرعة منن منوازين  .وجمرة ذلك ال يوجب سقوطها

 القضاء قد ال يمكن فصل اخلصومة.

وهنو جمنرًس  أّن ةائرة ال ل موسعة بايث ال يبق  مورة إال :وخال ة الكالم

 وال يوجد مثا  ع املوضوعات الفقهية يكون خاليًا من أ ل. ،ل،د ال و 

 ومرجع كالمه إىل إشكالني: ،ما ذكر   ا،ب الرسائل اجلواب الثالث:

 ،أّن السؤا  ع الرواية ليس هبذا الناو املنقو  )سأليه عن يشء( اإلشكال األول:

يمنل أن يكنون ع السنؤا  خصو نية وبنام أّننا نا ،بل السؤا  كان من جهة خا نة

وكانت قرينة عىل أّن املراة من املجهو  ليس  ،توجب رصف املجهو  إىل قسم خاص

فلذا ال يمكنن اليمسنك هبنذا العمنوم واحلكنم  ،بل قسم خاص منه ،مطل  املجهو 

 بإجراء القرعة ع كّل جمهو .
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السنؤا   كنون عتومنن املايمنل أن  ،ّن السنؤا  حمنذوفبنام أ :وبعبارة أخرس

فهذا يكون مانعًا من الخذ  ،املاذوف قرينة توجب رصف املجهو  إىل بعض الفراة

 والرواية تكون جمملة. ،بالعموم

ويمكن اجلواب عن هذا اجإشكا  بأّن ا،يام  وجنوة قريننة ع السنؤا  مندفوع 

إذ لو كان المر كذلك لوجب عىل الراوي بينان تلنك القريننة وعندم  ؛بوثاقة الراوي

فمن هنا نعرف أّننه م تكنن  ،وبام أّن املفروض هو وثاقة الراوي ،خال  هبا ع النقلاجإ

 .ع السؤا  خصو ية وقرينة ةخيلة ع فهم كالم اجإمام 

 ،ن العمنوم مندفوع بال نلعا،يام  وجوة قرينة مقالية مانعة  :وبعبارة أخرس

 وخالف ظاهر نقل الثقة.

كنم قلنيم باخيصناص الرواينة بمنوارة ال يقا : كيف تقولون بذلك؟ واحلا  أنّ 

 خا ة من جهة القرينة احلالية.

فإّننا قند ذكرننا بنام أّن  ،فإّنه يقا : إّن القرائن احلالية ختيلف عن القنرائن املقالينة

الرجل كان من ميكلمي الشيعة ومن أعاظمهم بايث أمر  اجإمام موسن  بنن جعفنر 

  درسة مل ن فهذ  اجلهة مع سب  ذهنه باجللوس واملااّجة مع الناس ن كام ع الرجا

وليس من وظيفة الناقل  ،أهل الرأي وأفكارهم كانت تقييض محل الرواية عىل ما محلنا 

 لم الفني أو ال؟ وأمثا  ذلك.لوهل كان معارشًا  ،بيان أّنه ع أّي مقام علمي

 وثاقيه.لفاجإخال  هبا يكون مرضًا ومنافيًا  ،وأّما القرائن املقالية

وهي  ة،أّن بناء العقالء بام أّنه مسيمر عىل القرعة ع ،دوة خا  ال الثاين:اإلشك 

 ،اعيبار القرعة ع باث القضاء ع موارة فصل اخلصنومة وع منوارة تننازع احلقنوق

وحيكم  ،انعقاة العموم ع أوسع ممّا بن  عليه العقالءظهور فبناء العقالء عليه مانع من 
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فنال يمكنن القنو  باعيبنار  ،رشاة إىل ما بن  عليه العقالءبأّن هذا العموم ع احلقيقة إ

 القرعة ع مجيع البواب ع غل ما بن  عليه العقالء.

 ولكن هذا الذي ذكر  حمل تأمل وإشكا .

هو )املجهو (  شاهد عىل أّن احلكم  ّن جعل املوضوع ع كالم اجإمام أأوالً: 

ّن القدر املييقن ممّا بن  علينه العقنالء وذلك ل ؛ليس بإرشاةي إىل ما بن  عليه العقالء

فيعمنل القرعنة لياصنيل  ،يء تعنّي واقعنينما إذا م يكن للشن كام ذكرنا ن ع القرعة 

فا،رتامنًا  ،عنّنه اً فيه أو كنان العمنل مرغوبن اً كام إذا كان العمل عماًل مرغوب ،املرجح

 جلميع الرغبات يقرع بينهم.

فيكون بني املجهو  ومنا بنن  علينه  ،ليس جمهوالً فالقدر املييقن من بناء العقالء 

 العقالء تباين.

يء نوإن قلنا بعقالئية القرعة ع مورة فصل اخلصومة والينازع فيام إذا كنان للشن

ذكرنا أّن عقالئية القرعنة ع فصنل  اإال أنّ  ،يكون بينهام عموم وخصوصفواقع معنّي 

ف يمكن القنو  بنأّن الرواينة ومعه كي ،بل حمل تأّمل ،اخلصومة ليس من الواضاات

 ؟ءإرشاة إىل ما بن  عليه العقالء ،ي  حتدة الرواية بادوة بناء العقال

فيىهر من ذلك ، )القرعة ختط ء وتصيب( :أشكل عىل اجإمام قد ّنه أوثانيًا: 

،يننام يلقن  إىل  عقالئنيالالمنر  إذ أنّ  ؛أّن القرعة أمر عقالئني املسيشكل عدم تلقي

ّننه ختطن ء أالقرعنة منع ف ؛يقبل ويسنلم لنه وال وجنه لإلشنكا فإّنه الطرف املقابل 

 وتصيب عقالئية ع مورة ا،رتام الرغبات وع مورة فصل اخلصومة.

باحلكم اجإهلي واليعبدي  ،يث متسك اجإمام  وأظهر منه جواب اجإمام 

ما ،كم اا فليس بم ط،  سنواء  ال يمكن القو  بأّنه خطأففبام أّن احلكم ،كم اا
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وكان المر أمرًا  ،ولو كان الكالم مسوقًا لبيان بناء العقالء ،أ ابت القرعة أم م تصب

 عقالئيًا م يكن وجه لإلشكا  كام م يكن وجه هلذا اجلواب اليعبدي.

ثّم إّن  ا،ب الرسائل اسيشهد ملا ذهب إليه بكالم الشنيخ الطنويس ع النهاينة 

القرعنة ع مبانث القضناء وع بعنض الفنروع واخلالف وغلاا ،يث إّّنم ذكنروا 

 .(كّل جمهو  ففيه القرعة) :وقالوا

مضنافًا إىل أّن  ،فهم فقيه عنىل فقينه آخنرلعدم ،جية  ؛وهذا اجإسيشهاة ضعيف

وبنام أّن  ،وهم قد طبقوا الكربس الكلية ع مورة خناص ،الدليل غالبًا أعّم من املدع 

ّّنم م يفهموا من الرواية أّّنا كانت حمدوةة بام ال يفهم منه أفهذا الفرع كان ع القضاء 

 بن  عليه العقالء.

كّل جمهنو  فراةي أعموم  اتأّن الرواية ذوهو ن ما خيطر ببالنا ن  اجلواب الرابع:

من هنذ  اجلهنة تشنمل مجينع منوارة  افإّّن  ،وال ريب فيها هبذا اللااظ ،ففيه القرعة

 ،كالولد املرةة بني أفراة ،خيالف ع النسبأي سواء كان املجهو  من نوع اال ،اجلهل

أو من قبيل  ،أو كان من قبيل الزوجة املرةةة بني اثنني ،ةرقيّ أو كان من قبيل احلرية وال

،ي  إذا كان من قبيل املولنوة املنرةة بنني  ،وأمثا  ذلك ،اململوك املرةة بني ش صني

 ة شاملة جلميع هذ  املوارة.فالرواي ،الذكر والنث 

وسيأ ي إن شاء اا ن الرواية مطلقة بالنسبة إليه؟ هل تكوفبالنسبة إىل املقرع  وأّما

 .اص القرعة باجإمام أو بالقايضصيأّنه ذهب بعض إىل اخ

فيه القرعة لكّل أ،د أو يمكن وأّن املجهو   ،من هذ  اجلهة مطل  فهل قوله 

 أّي أ،د؟
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كّل أ،د فيه القرعنة؟ أو  ّن معن  الرواية هل هو كّل جمهو  منإ :وبعبارة أخرس

 كّل جمهو  ممّن وظيفيه فصل اخلصومة ففيه القرعة؟

واةعنناء اجإطننالق والشننمو  مننن هننذ  اجلهننة اليمكننن اليمسننك لننه بننالعموم 

فنراةي إّننام هنو بالنسنبة إىل عموم الالإذ  ؛بل البّد من اليمسك باجإطالق ،الفراةي

 ال بالنسبة إىل من له ،ّ  االقرتاع. ،املجهو 

وشككنا ع أّنه  ،إذا ظهر ذلك نقو : إّن الكالم إذا كان مسوقًا جلهة من اجلهاتف

إن فال أ ل جإثبات أّنه ع مقام بيان تلك اجلهة  ؟هل كان بصدة البيان من جهة أخرس

 كام ذكر ذلك ع مباث املطل  واملقّيد؟ ،بيان أو المقام الشككنا ع أّنه هل ع 

 ر املييقن هو القرعة ملن ييصدس فصل اخلصومة.وعليه فيمكن القو  بأّن القد

ووظيفنة بصندة تعينني وظيفينه يكنون تارة  جمهوالً  يواجهّن من أتوضيح ذلك: 

القرعنة إن ثنّم  ،ثّم ال و  ،ثّم المارات ،فالبّد له أوالً من العلم الوجداين ،مقلديه

بل و،ي  ع  ،ه إشكا أبدًا ،ي  فيام قالوا فيإليها وال تصل النوبة  ،يهاو لت النوبة إل

فيكنون  ،واملقصوة أّنه لو و نلت النوبنة إىل القرعنة ،املثا  املذكور ع مسيند العروة

 وميأخرة عن مجيع ال و . ،بطة بعمله الش يصتالقرعة مر

 ،بل بلااظ فصنل اخلصنومة ،يكون املجهو  ال بلااظ عمله الش يص أخرسو

فإّنه بناًء عىل جواز العمل عىل العلنم  ،معن العل اً اجلهل ميأخريكون وع هذ  املر،لة 

وإن م يكن عاملًا فنال تقنوم المنارات  ،أوالً عىل وف  علمهفيعمل القايض ع القضاء 

والقرعة  ،وميزان القضاء البّينة واليمني ،بل البد من إعام  موازين القضاء ،مقام علمه

 ع عندةًا وعدالنًة ن كنام نكنام إذا كنان الشنهوة ميسناوي ،إّما ليعيني من عليه اليمنني

 .الروايات ن أو لفصل اخلصومة
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 مقامنه قوم المناراتت هذ  املر،لة من اجلهل الذي ال والغرض أّن املجهو  ع

والقنايض بنام  ،والمارات إّنام تكون مفيدة ليش ي  املدعي عن املنكر ،ال و ال و

 ات.أّنه قاض  ال يمكنه االعيامة ع مقام فصل اخلصومة عىل المار

وهذا اجلهل هو النذي فينه القرعنة إّمنا  ،فىهر أّن اجلهل هنا هو اجلهل اليكويني

 ليعيني من عليه اليمني أو لفصل اخلصومة.

فإّننه البنّد  ،ف ما إذا كان اجلهل بالنسبة إىل تعيني وظيفيه الش صنيةالوهذا ب 

 ن العلم الوجداين والمارات وال و .عتكون القرعة ميأخرة  وأن

ّّنا من الرواينات إام الكالم ع اجلواب عن رواية حممد بن ،كيم اليي قيل هذا مت

 العامة.

 يف كيفية إعمال القرعة :البحث السادس

 وهذا الباث مشيمل عىل جهات:

بل املعيرب هنو احتناة عندة  ،أّنه ال ريب ع عدم كيفية خا ة للقرعة اجلهة األوىل:

وعلينه فلنو  ،اظ العدالنة ع القرعنةبمعن  حل ،السهام مع الش اص أو املوضوعات

بنل عنىل  ،ال،ظ العدالنةتفهنا م  ،وأقرع بينهام ،ُجعل لش   سهمني ولآلخر سهم

فإّننه ذكنر ع الرواينات  ،وهذا ثابت باسب بناء العقالء والرواينات ،خالف العدالة

وأّي قضية أعد  من القرعة. 

عندم مراعناة هو الىاهر منها  ولذا ناقشنا ع رواية أيب بصل امل دوشة سندًا بأنّ 

 اليساوي ع السهام.

أّنه بعد ما ظهر من لزوم مراعاة اليساوي ع السهام هنل البنّد منن  اجلهة الثانية:

 إعام  القرعة بكيفية خا ة أو ال؟
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ما قلنا بلزوم مراعاة اليسناوي ع  بمعن  أّنه بعد ،الىاهر عدم لزوم كيفية خا ة

كام يمكنن القرعنة بيننهم منرة وا،ندة  نافه ،ضوعاتالسهام بعدة الش اص أو املو

كذلك يمكنن إعنام  القرعنة بيننهم  ،وبسهام ميعدةة باسب الفراة أو املوضوعات

فكام ع قطيع الغنم  ،وهكذا ،ي  تنيهي القرعة أو بالعكس ،بسهمني وجعلهم نصفني

رة وا،دة يمكن إعام  القرعة عىل وف  ما ورة ع الرواية كذلك يمكن إعام  القرعة م

كنام ع ن ووروة قسم ع الرواية  ،وذلك لّنه لو،ظ ع كليهام العدالة ؛وبسهام ميعدةة

 ال لجل خصو ية ع االقرتاع هبذ  الكيفية. ،إّنام هو من باب أّنه أسهلن قطيع الغنم 

احتاة السهام منع عندة الشن اص أو املوضنوعات إّننام يكنون  أنّ  اجلهة الثالثة:

اال،نيام  ع بعنض كنان وأّمنا إذا  ،ا كان اال،يام  ع كّل منهم ميسناوياً معيربًا فيام إذ

كام إذا كان لش   عند ش   ةرهم ولش   آخر عند  ،أقوس وع بعض أضعف

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

مل يار ن فهل يقنرتع رواية السكوين لضعف سندها من جهة النوفيل عىل ابعدم العمل 

بينهام باسب الفراة؟ أي أّنه جيعل سهم ملنن لنه ةرهنم وا،ند وسنهم آخنر ملنن لنه 

أي جيعل ملنن لنه ةرهنم سنهم وملنن لنه  ،أو يقرتع بينهام بلااظ اال،يامالت ،ةراان

ن اا،يام  اليالف ملنن لنه ةرانيكون ن؛ وذلك لّنه بلااظ اال،يامالت ن سهاماةرا

  .وا،د أزيد ممّن له ةرهم

ئة ةرهم وكنان ةرهنم لشن   والبناقي اأّنه لو كان املجموع م :ح ذلكيضتوو

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

وا،يام  أن يكون اليالف من ما  َمن له ةرهم  ،ئةاتسعة وتسعون تسعة وتسعني ع امل

عىل ناو اليساوي فيكون الرابح هنو منن لنه  فإن أعمل القرعة ،ئةاوا،د وا،د ع امل
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 نيتسعة وتسنعيكون اليالف من ماله بنسبة تسعة وتسعون؛ لّنه باسب اال،يامالت 

بل البّد منن االقنرتاع بيننهام  ،،ظ فيها العدالةتالوالقرعة عىل هذا الناو م  ،ئةاع امل

ها بالعدة الرينايض هذا كله إذا كانت اال،يامالت قابلة إىل تبديل ،باسب اال،يامالت

 امللموس كام ع هذا املثا .

بل كان عىل نانو ال يمكنن تبنديل اال،نيامالت بالعندة  ،وأّما إذا م يكن كذلك

 ،ن ولآلخر شهوة مخسة كنام ع رواينة السنكويناكام إذا كان ل،داا شاهد ،الريايض

ية الرواينة كنام إال عىل القو  بيامم ،فال يمكن اجإليزام بيساوي السهام مع اال،يامالت

النراوي هلنذ  الرواينة اثننان  فنإنّ  ،فإّن الرواية معيربة من وجهة نىرننا ،هو غل بعيد

معينربة وإن م الرواينة تكون عبد اا بن املغلة فمن جهة  ،النوفيل وعبد اا بن املغلة

ع رجلني اةعينا    أمل املؤمنني نقض :(1)في الوسائلف ،يعمل بمضموّنا الفقهاء

سنة فقىض لصنا،ب الشنهوة اخلمسنة مخ ،فأقام أ،داا شاهدين واآلخر مخسة ،غلةب

 .أسهم ولصا،ب الشاهدين سهمني

 ،واالسيدال  هبذ  الرواية ميوقف عىل أن يكون املراة من السهام سنهام القرعنة

قّسمها بيننهم بنأن جعنل  بمعن  أّن اجإمام  ،وأّما إذا كان املراة من السهام احلّصة

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

 وبام أّن ع الرواية ا،ياملني فال يمكن االسيدال  هبا. االسيدال  بالرواية.

 ،وعليه فإّنام نقو  بالقرعة عىل هذا الناو من جهنة وجنوة المنارات اخلارجينة

 ر مخسة.فإّن ل،داا شاهدين ولآلخ ،واملفروض اخيالفهام ع عدة المارات
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أن  بأن حييمل تسعة وتسعني ع املائنةوأّما إذا كان اال،يام  ع ذهن القايض فقط 

 فال ةليل عىل القرعة بناو اليساوي ع اال،يام . ،يكون املا  ل،داا املعني

أّنه هل البّد من السنهم الثالنث إذا ا،يمنل أن يكنون املنا  لغنل  اجلهة الرابعة:

 املينازعني أو ال؟

 ل من ال نو  أم عدم لزوم سهم ثالث سواء كان اال،يام  مدفوعًا بأالىاهر 

مضننافًا اىل أن  ،والىنناهر أّن املينننازعني أ،ننداا مالننك ،ن بالىنناهروال؛ لّنننا مننأمور

ومنا ورة ع رواينة مجينل  ،االقرتاع بينهام هبذا الناو قند ال يوجنب فصنل اخلصنومة

ثالث ال يمكن اجإليزام به ملا ذكرنا من  املشيملة ملبا،ثة الطّيار مع زرارة من جعل سهم

 أّن الىاهر أّن املا  ل،داا.

 أو ال؟ ع أّنه هل ختي  القرعة باجإمام  اجلهة اخلامسة:

القرعنة  :وتدّ  عليه مرسلة محاة ،نقل عن مجاعة أّّنم قالوا باخيصا ها باجإمام

فقا : أّيكنم  ،دة مماليكع رجل كان له ع :قا : )وكالم يونس ،(1)مامال تكون إال لإل

وم يدر أهيم الذي  وىلثّم مات امل ،فعّلمه وا،د منهم ،عّلمني آية من كياب اا فهو ،رّ 

ال يسني رجه إال وعّلمه أّنه قا  يسي رج بالقرعة ن وهذا القو  قنو  ينونس ن قنا : 

 .(2) ال يعلمه غل ( اجإمام لّن له عىل القرعة كالمًا وةعاءً 

ر يونس ذلنك فلعّله ذك ،ة عند العقليني من العامة كان أمرًا مسيغرباً وبام أّن القرع

 ناةها إىل اجإمام والمر الغيبي ،ي  ال يسينكر.ع مقام اال،يجاج واس
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ومقيىضن القاعندة هنو  ،وكذا كالم يونس ،مرسلة محاة ليس باجةفوكيفام كان 

فينه  اً كان اليشء مرغوب غبات سواءر كهنا تجواز االقرتاع ملن بيد  المر فيام إذا كان

 وكذا جواز االقرتاع لكّل من املي ا مني إذا رضيا بالقرعة. ،عنه اً مرغوب مأ

نعم إذا كانت القرعة من شؤون القضاء سواء أراة القايض تعيني من عليه اليمني 

وبنام أّن القضناء  ،فالقرعة منن وظنائف القنايض ،بالقرعة أم أراة فصل اخلصومة هبا

نائنب  القنايض وبام أنّ  ،جعل هذا املنصب لإلمام ومن يعينه اجإمام وقد ،منصب إهلي

 فله ،ّ  االقرتاع؛ وذلك للروايات اليي ع باب القضاء. ،له

واملقصوة أّن ع كّل  ،نث  املشكل كام ع الروايةاخلوللوال ،ّ  االقرتاع ع ملايف 

يكون واليًا وقد يكون  وهو قد يكون قاضيًا وقد ،مورة من هيمه المر له ،ّ  االقرتاع

وقد يكون الزوج كام إذا أراة ا نطااب أ،ند الزوجنات معنه ع  ،أ،د املي ا مني

 فالقو  باخيصاص القرعة باجإمام ممّا ال وجه له. ،السفر

 عة كاشفة أو أّنها أصلالبحث السابع: يف أّن القر

فينه أو  اً وبنمثل ما إذا كان العمل مرغ ،القرعة قد تكون ع ما ليس له واقع معنّي 

إذ ال واقع ،ي  يمكن كشفه  ؛فالقو  بأّن القرعة كاشفة هنا غل  ايح ،عنه اً مرغوب

أّن القرعة هلا كاشفية أو  هلفهنا ُيسأ   ،وقد تكون فيام له واقع معنّي عند اا ،بالقرعة

 يعقل جعل الكاشفية للقرعة أو ال؟ال؟ وهل 

ومنا لنيس لنه  ،ناقصنة تامة وال ال ،ذهب بعض إىل أّن القرعة ليست هلا كاشفية

نىل ما ذكر  الشيخ ع الرباءة من أّن  ،كشف مطلقًا يسيايل جعل الكاشفية بالنسبة له

 جعل احلجية للشك واال،يام  ال يمكن من جهة أّنه ال كاشفية هلام.
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وبنناء العقنالء  ،مضافًا إىل أّن الشارع املقدس قد مش  ع القرعة بامليش العقالئي

 اعيبارها كاشفة.عىل عدم 

وما ذكر بالنسبة إىل إمكان اعيبارها كاشفًا واسيااليه ال يمكنن املسناعدة علينه؛ 

 ،وذلك لّن ع المور االعيبارية يدور اجإمكان واجإسياالة مدار املصنلاة واملفسندة

فيمكن له جعل  ،فإن رأس الشارع أّنه من املصلاة أن جيعل ملا ليس له كاشفية كاشفية

بعض لنوال شّك أّن  ،أّنه إذا رأس من املصلاة أن يلغي كاشفية ما له كاشفيةكام  ،ذلك

القسام من القرعة أو ما ع ،كنم القرعنة منن االسني ارة عنند بعنض االشن اص 

وقند  ،وهنذ  الرؤينة قند يوافقهنا الشنارع ،أي أّّنم يرون االسي ارة كاشفة ،كاشفية

 يلغيها باسب املصالح واملفاسد.

 والبّد هنا من مال،ىة الكاشفية. ،لة ممّا ال وجه لهفالقو  باجإسياا

بمعنن   ،ال بأسباب غيبينة ،والكاشفية للقرعة إن كان املراة هبا الكشف الواقعي

فهذا ممّا ال يمكنن  ،أّن سهم املا  له ارتباط مع الواقع ويكشف الواقع بالسهم املا 

الئم منع يوال ين، علولينةقنع بالعلينة واملاالوالقو  بنه؛ لّن رضب القرعنة ال ينالزم 

 ،إذ املفروض أّن اال،يام  بالنسبة إىل كّل وا،د عىل ،نّد سنواء ؛مال،ىة اال،يامالت

 فليس لنا طري  إىل اسيكشاف الواقع ولو ظنًا.

ففي كنّل منورة  ،وإن كان املراة هبا الكشف عن الواقع بسبب غيبي وبعناية إهلية

كام يىهر من الروايات الوارةة  ،ليعيني بالقرعةةّ  الدليل عىل وجوة العناية اجإهلية ع ا

 ونقو  به. ،فال إشكا  ،ع قصة يونس أو قصة عبد املطلب
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خيلف  فإّن ةعاء اجإمام  ،وةعا بدعاء ال يرةّ  وكذا إذا كان املقرتع اجإمام 

يمكنن أن ال يسنيجاب وةعاء يمكن أن يسنيجاب و ،ةعاٌء ال يرةّ  :باسب الروايات

 .فعاًل ملصالح

فهنا املقرتع أو املقرتعنني  ،ةليل عىل وجوة سبب غيبي ّ  إّنام الكالم فيام إذا م يدو

قد يفوضون أمرهم إىل اا ويطلبون منه إخراج سهم املا  وقد ال يطلبون منه تعناىل 

 بل يقرتعون بام أّنه مما بن  عليه العقالء. ،ذلك

ْب ﴿  نفبمقيضن ،فإن ةعوا وطلبوا من اا إخراج سنهم املان  اْةُعنويني َأْسنَيجي

إال فنيام إذا كنان الندعاء عنىل  ،منع الواقنع اً يمكن القو  بأّن للقرعة  ارتباط (1)﴾َلُكمْ 

فارتباط القرعنة بنالواقع  ،ةً خالف املصالح أو م تكن رشائط الدعاء أو الداعي جميمع

 هبذا املقدار.

فهننا ال وجنه  ،بل فوضنوا أمنرهم إىل املصناةفة ،إىل اا نيوإن اقرتعوا ال مبيهل

 للقو  بكاشفية القرعة.

بنل تندّ   ،والبّد من مال،ىة الروايات وأّّنا هل تدّ  عىل كاشفية القرعنة أو ال

 عىل عدم كاشفييها؟

 والروايات عىل قسمني:

منهنا: رواينة  ،بل مشنعٌر بناخلالف ،ما ال يدّ  عىل كاشفية القرعةالقسم األول: 

ما ،كنم اا بنه فلنيس  كّل قا :  ،ء وتصيبفقلت إّن القرعة ختط  ،حممد بن ،كيم

بنل قنا   ،،يث م يقل بأّن القرعة ال ختط ء والىاهر من عدو  اجإمام  ،بم ط

: ما ،كم اا به فليس بم ط .هو أّن القرعة ال كاشفية هلا 
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والقرعة ع تعارض البّينيني ليعينني  ،بط بيعارض البّينينيتما هو مر :القسم الثاين

أي غلب بالقرعة يقنا   ،فمن قرع ،وليس فيها كاشفية عّمن له احل  اليمني.من عليه 

وإن نكل حيكم عليه إن م يكن له احللنف  ،فإن ،لف فيثبت احل  باحللف ،ا،لف :له

 عىل اخيالف ع مباث القضاء. ،وإال يقا  للثاين ا،لف أنت ،املرةوة

 ،ني شنهدا عنىل أمنرعن رجل قا : ُسئل أبو عبد اا ،  اياة احللبي منها:

فنأهيم قنرع فعلينه  ،يقنرع بيننهمقا :  ،فاخيلفوا ،وجاء آخران فشهدا عىل غل ذلك

 .(1)وهو أوىل باحل  ،اليمني

عنن أيب عبند اا  اياة ةاوة بن رس،ان وعبد الرمحن بن أيب عبند اا  ومنها:

 عليهوجاء آخران فشهدا عىل غل الذي شهدا  ،ع شاهدين شهدا عىل أمر وا،د، 

 .(2)وهو أوىل بالقضاء ،رع عليه اليمنيفأهّيم ق ،يقرع بينهمقا :  ،واخيلفوا

فقا  له  قا : ةخل أبو ،نيفة عىل أيب عبد اا ، رواية ،سني بن خيار ومنها:

: ما تقو  ع بيت سقط عنىل قنوم فبقني مننهم  نبّيان أ،نداا ،نّر أبو عبد اا 

فقا  أبو ،نيفة: يعي  نصنف هنذا  ؟ر من العبدواآلخر مملوك لصا،به فلم يعرف احل

فمنن أ نابيه  ،ليس كذلك؛ ولكنه يقرع بيننهام :فقا  أبو عبد اا  ،ونصف هذا

 .فيجعل موىل هلذا ،ويعي  هذا ،القرعة فهو احلرّ 

وهكنذا  ،هكذا: )وعنه عن محاة عن امل ينار( (1)وهذ  الرواية منقولة ع الوسائل

بنن عيسن  عنن محاة عن ) :(3)موضع آخر منهإال أنه ع  ،(2)اليهذيبموضع من نقل ع 

 سني بن خيار(.احل
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ال  ،سنني بنن خيناراحلوقد أّيد  ا،ب معجم الرجا  أن يكون الصنايح هنو 

 امل يار فقط.

ويمكنن احلكنم  ،هنو الصنايح (،فىنه اا)والىاهر أّن ما ذكر  السيد اخلوئي 

 .ع أسناة كامل الزياراتة وجوة  سني بن خيار من غل جهاحلبوثاقة 

كاننت الرواينة لإىل آخنر   ويعي  هنذاوهي: لو م تكن اجلملة الخلة ا ثم إّّن 

فيجعنل منوىل بالنسنبة إىل الثناين بنالعي   إال أّن ،كم اجإمام  ،لكاشفيةلمناسبة 

فمن هنا يعرف أّن القرعة ال يرتتب عليهنا مجينع  ،ومعن  ذلك أّن له ،ّ  والئه ،هلذا

بل يىهر منن  ،كشفها عن الواقعلوهذا مناف  جهة،من يرتتب عليها الثر بل  ،ثاراآل

 الرواية أّن القرعة معيربة ع ،دوة ال ل.

مثل  اياة  ،قسم آخر من الروايات تدّ  عىل كاشفية القرعة عن الواقع كوهنا

إال  ليس من قوم تنازعوا ثّم فوضنوا أمنرهم إىل اا: فقا  رسو  اا : أيب بصل

 .(4)خرج سهم املا 

: عن بعنض رجالنه عنن أيب عبند اا  ومثل مرسلة ةاوة بن أيب يزيد العّطار

 خرج سهمه فهو املا  وهو أوىل هبافمن(5). 

 .سهم ال وبالخرج  :فيهاوورواية عباس بن هال  امليقدمة 
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، رج خامتيفأيكم أخ :ع قوماملشيملة عىل نزاع الفي  مامليقدمة اية أيب بصل وور

 .(1)، وهو ال خييبسهم اا عز وجل لنه ؛فهو  اةق ع ةعوا 

واجإليزام أو القو  بكاشفية القرعة ال بأسباب غيبية أو بأسباب غيبية مطلقًا ممّا ال 

 ،يمكن اجإليزام به وإن كان يىهر من رواية مجيل أّن زرارة فهم من القرعة أّّنا كاشنفة

قا  الطّيار لزرارة: ما تقو  ع املسااة أليس ،قًا؟ )ا : عن ابن أيب عمل عن مجيل قف

ا : بىل. ق ؟فقا  الطّيار: أليس قد ورة أّنه خيرج سهم املا  ،فقا  زرارة: بىل هي ، 

فقنا  لنه  ؟وننىنر هكنذا هنو ،ا وأنت شيئًا ثّم نساهم علينهقا : فيعا  ،ي  اةعي أن

ا أمرهم إىل اا ثّم اقرتعنوا إال خنرج ضوزرارة: إّنام جاء احلديث بأّنه ليس من قوم فوّ 

فقا  الطّيار: أرأيت إن كانا  ،فأما عىل اليجارب فلم يوضع عىل اليجارب ،سهم املا 

مجيعًا مدعيني اةعيا ما ليس هلام من أين خينرج سنهم أ،نداا؟ فقنا  زرارة: إذا كنان 

 .(2) فإن كانا اةعيا ما ليس هلام خرج سهم املبيح( ،كذلك جعل معه سهم مبيح

ويىهر من هذ  الرواية أّن النزاع بينهام كان ع كاشفية القرعة والنيالزم النواقعي 

واجإليزام بكاشفية القرعة مطلقًا غنل  ،وزرارة كان مليزمًا بذلك والطّيار كان خالفًا له

  ايح.

إال  وقد أّو  بعضهم هذ  الرواية والروايات الدالة عىل كاشفييها بأّن قولنه 

 ومثل قوله  هو أ،  هبا مثل قوله  ،نىل سائر الروايات املا خرج سهم 

فعليه اليمني إن ،لف يكون هو أ، . :يعني ،كام ع  اياة احللبي 
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وهذا اليأويل كام أّوله بعض ممّا ال وجنه لنه ع هنذ  الرواينة؛ إذ اليمنني كنان ع 

منرهم إىل عوا ثّم فوضوا أليس من قوم تنازال ع مورة هذ  الرواية  ،تعارض البّينيني

 بطة بالصلح عىل ناو القرعة.تفإّن هذ  الرواية مر ،اا إال خرج سهم املا 

أمر  يدور بني أن يكون هذا ع ،ندوة قولنه  إال خرج سهم املا  :فقوله 

ْب َلُكمْ ﴿تعاىل  فلو كان الداعي من مسيجايب الدعوة وكنان ةعناؤ   (1)﴾اْةُعويني َأْسَيجي

 فهنذا وعند مننه ،رشائط فيمكن أن تشمله العناية اجإهلية وخيرج سهم املا واجدًا لل

 باسيجابة الدعاء.

فهنذا  ،  بعض العقالء ع االسني ارةان يكون هذا تقوية للكشف الذي يروبني أ

والشنارع  ،لقرعة هلا جهة تعبدّينة منن امليعبندين منن العقنالءاف ،تقوية هلذا االعيقاة

إال أنه ليس معنن  ذلنك أّن القرعنة ال  ،وية هذا االعيقاةاملقدس رأس من املصلاة تق

بل معنا  أّن هنذا الكشنف اجإ،سنايس ،جنة ويعيمند علينه ع  ،تي لف عن الواقع

 اجلملة.

كام ظهر  ،ىهر ممّا ذكرنا أّن القرعة ،جة ع ،دوة ال ل ومثبياهتا ليست باجةف

 من الباث الساب  أّن القرعة ال تيناى مع ال و .

 ام الكالم ع القرعة  واحلمد ا أوالً وآخرًا.هذا مت
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