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المقّدمة

الحمد هلل رّب العالمين، و�سّلى اهلل على �سّيدنا محّمد P وعلى اآله الطاهرين 

و�سحبه المنتجبين. وبعد.

ة، ُطِرحت بذورها الأولى على ل�سان النبّي  يعالج هذا الكتـــاب مو�سوعات مهمَّ

الأكرمP، والأئّمـــة الهداة الميامينQ، واأ�سحابهم مـــن العلماء والفقهاء، 

وعالجها الفقهاء في طّيات اأبحاثهـــم الفقهّية والأ�سولّية، واأفردوا لها م�سّنفات 

ـــة في فتـــرات زمنّيـــة متباعدة ن�سبّيـــًا؛ كونـــه ل ُي�ستغنى عن هـــذه الكلّيات  خا�سّ

)القواعـــد الفقهّية( فـــي علم الفقه بالن�سبة اإلى لمكلَّـــف والمجتهد، واإن لم تكن 

هذه الم�سّنفات بالم�ستوى المطلوب قيا�سًا على الم�سّنفات الفقهّية والأ�سولّية.

ومانرجوه من هذا الكتاب تقديم هذه القواعد باأ�سلوب علمّي ا�ستدللّي؛ يراعي 

خ�سو�سّيـــات المتعّلمين لناحيـــة الإحاطة العاّمة باأدّلة هـــذه القواعد ومداركها، 

واأهـــّم �سروط تطبيقها، كي يت�سّنى للطالب والباحث ال�ستفادة منها في الأبحاث 

الفقهّية ال�ستدللّية.

ويمتاز هذا الكتاب باأّنه: 

عـــّد بهدف تدري�سه في الحوزات العمليـــة والمعاهد الثقافية،  -
ُ
كتـــاب تعليمّي، اأ

التي تدّر�س ال�سريعة الإ�سالمّية.

�ســـة لكّل در�س، اّلتي تراعي  - يعتمـــد في جميع الدرو�س على الأهداف المخ�سّ

الجانبين المعرفّي والمهارّي.
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لـــم يهمل الجانـــب التطبيقّي، فاأدرج في نهاية كّل در�ـــس مجموعة من الأ�سئلة  -

والتمارين.

يلّخ�ـــس الأفكار الرئي�سة نهايـــة كّل در�س، كي يت�سّنى للدار�س مراجعة اأهّم ما  -

ورد في الدر�س ب�سرعة و�سهولة وي�سر.

د للكتاب،  - يراعي منهج ال�ستـــدلل الفقهّي �سمن الم�ستوى التعليمّي اّلذي ُحدِّ

مـــا يعني عدم بحـــث كّل التفا�سيـــل ال�ستدلليةوالتفريعات العلميـــة المتعّلقة 

بالقواعد.

يراعـــي اأ�ســـول البحث العلمـــّي، فيعتمـــد منهجـــًا وطريقة واحدة فـــي تبويب  -

الم�ساميـــن وتوثيـــق الهوام�ـــس، ونحوهـــا، وقـــد وّثقناالمـــوارد التـــي اأخـــذت 

بالقتبا�ـــس الحرفي الكامل، واكتفينا بتوثيـــق الموارد المهمة من ال�ستفادات 

ر عن راأي  التي ت�سّرفنا بها اخت�سارًا اأو ت�سهياًل، ولم نّوثق الموارد التي ل تعبِّ

المحّقق والتي هي من نوع ال�سرح اأو التعليق ونحوه.

يت�سّمـــن الكتاب واحـــدًا وع�سرين قاعدة في اأهـــّم القواعد الفقهّيـــة، اإ�سافًة  -

اإلـــى �سفحـــات مطالعة في اأواخر الدرو�ـــس عر�سنا فيهـــا باخت�سار التعريف 

المخت�سر بمجموعة من القواعد الفقهّية لزيادة الفائدة.

ة من المراجع في القواعد الفقهّية،  وقد اعتمدنا في اإعداده على مجموعة مهمَّ

اإ�سافة اإلى بع�س مراجع وم�سادر علوم الفقه والأ�سول والحديث، واأهّم مراجع 

القواعـــد الفقهيـــة مثل:القواعـــد الفقهيـــة للعالمـــة البجنوردي}،القواعـــد 

الفقهيـــة لآيـــة اهلل العظمى ال�سيخ نا�سر مكارم ال�سيـــرازي، ومئة قاعدة فقهية، 

للعاّلمـــة الم�سطفـــوي، درو�ـــس تمهيدية في القواعـــد الفقهيـــة، للعاّلمة ال�سيخ 

باقـــر الإيروانـــي، راجين من المولـــى اأن يوّفق طاّلب وطالبـــات العلوم ال�سرعّية 

لال�ستفادة منه.
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أهداف الدرس

الدرس األّول

نظرة في القواعد الفقهّية

التعّرف على معنى القاعدة في اللغة واالصطالح. -

التعّرف على الفرق بين القاعدة الفقهّيةوالمسألة الفقهّية. -

التعّرف على الفرق بين القواعد الفقهّية والقواعد األصولّية. -
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مقّدمة
ل �سبهة في اأنَّ الفقه الإ�سالمّي من اأ�سرف العلوم واأجّلها مرتبة وقيمة من بين 

ه اأهمُّ العلوم واأو�سعها عماًل ونطاقًا، والفقه )الأحكام ال�سرعّية(  العلوم، كما اأنَّ

والعقل(،  والإجماع  ة  وال�سنَّ ال�سرعّية )كالكتاب  والأمارات  الحجج  ُي�ستنبط من 

ة )خ�سو�سًا الن�سو�س(، وتنبثق  واأكثر ما ُي�ستنبط منه الحكم ال�سرعّي هوال�سنَّ

بـ  ى  فت�سمَّ والأ�سول  )الكبريات(،  ال�سوابط  الأ�سلّية جملٌة من  الأدلَّة  من هذه 

»القواعد الفقهّية«، وهي كبريات ُتطّبق على م�ساديقها، وهذه القواعد منت�سرة 

في مختلف الأبواب و�ستَّى الم�سائل، ولم يقم بتدوينها من الفقهاء اإل عدٌد قليٌل، 

وعليه يكون تدوين القواعد ذا اأهمية كبيرة معنًى ومدركًا وموردًا.)1)

ر في الفقه الإ�سالمّي )اّلذي يروم الو�سول اإلى الفهم  فاإّنه من �سرورّيات المتبحِّ

العلمي المرّكز اأو ي�سعى للو�سول اإلى مرتبة الجتهاد( الإحاطة بنوعين من القواعد:

الأول: القواعـــد الأ�سولّيـــة، وترتكـــز عليها عمليـــة ا�ستنباط الأحـــكام ال�سرعّية 

الفرعّية الكّليَّة.

)1) الم�سطفـــوي، محمـــد كاظم: مائة قاعدة فقهيـــة، ط 3، قّم المقّد�سة، موؤ�ّس�سة الن�سرالإ�سالمـــي التابعة لجماعة المدّر�سين 
بقم المقّد�سة، 1417هـ.ق، �س5.
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الثان���ي: القواعد الفقهّيـــة، وهي اأحكام كّليَّة يندرج تحـــت كلٍّ منها مجموعة من 

الم�سائـــل ال�سرعّيـــة المت�سابهـــة، ]ولها م�ساديـــق كثيـــرة[. وبالإحاطة بهذه 

ات الأخرى لالجتهاد ـ تح�سل للفقيه ملكة  القواعـــد ـ اإ�سافة اإلى بع�س المعـــدَّ

الجتهـــاد ال�سرعّي. وبقدر الإحاطة بتلـــك القواعد يعظم قدر الفقيه، وتّت�سح 

مناهج ال�ستنباط لديه.)1)

تعريف القاعدة

 في اللغة: ت�ستعمل القاعدة، في اللغة، تارًة بمعنى الأمر الكلِّّي المنطبق على 

جميع جزئّياته: 

القاعدة: حكٌم كّلّي ينطبق على جزئّياته.)2) والقاعدة في م�سطلح اأهل العلم: 

ال�سابطة، وهي الأمر الكلِّّي المنطبق على جميع الجزئّيات، كما يقال: »كّل اإن�صان 

حيوان، وكّل ناطق اإن�صان« ونحوذلك.)3)

ف���ي ال�صط���الح: القاعدة في ال�سطالح بمعنى ال�سابـــط، وهي الأمر الكّلّي 

المنطبق على جميع جزئّياته.)4)

الكّلّي  ال�سرعّي  الحكم  بها  ُيراد  الفقه  اإلى  القاعدة  كلمة  ُت�ساف  فعندما 

اأدّلته، المنطبق على موارده الجزئّية، فقاعدة: »من ملك �صيئاً  الم�ستنبط من 

ملك الإقرار به« مثاًل هي حكم �سرعّي كّلّي بعد اأن ي�ستنبطه الفقيه من مداركه 

يطّبقه على م�ساديق متعّددة، كنفوذ اإقراره في بيعه، و�سرائه، وهبته، و�سلحه، 

البحث عن  بيان لذلك عند  واإجارته، وطالقه، وعتقه. و�سياأتي مزيد  وعاريته، 

الفارق بينها وبين القاعدة الأ�سولّية.

)1) العاملي، القواعدوالفوائد، م.�س، ج1، مقّدمة التحقيق، �س3.
)2) فتح اهلل،اأحمد: معجم األفاظ الفقه الجعفري، ط1، ال�سعودية - الدمام، مطابع المدوخل، 1415هـ.ق/ 1995م، �س261.

)3) الطريحي، فخرالدين: مجمع البحرين، ط2، طهران، ن�سر مرت�سوي؛ چابخانه طراوت، 1362هـ.�س، ج3، �س131.
)4) الفيُّومي، م�سباح المنير،لط، لم، دار الفكر، لت، ج2،�س510.
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الفرق بين القاعدة الفقهّية والقاعدةاألصولّية

اإّن الم�ستنتج مـــن الم�ساألة الأ�سولّية ل يكون اإّل حكمًا كلّيًا، بخالف الم�ستنتج  1-

من القاعدة الفقهّيـــة، فاإنه يكون حكمًا جزئّيًا، واإن �سلحت في بع�س الموارد 

»ل�صتنت���اج الحك���م الكل���ّي اأي�ص���اً، اإّل اأّن �صالحيته���ا ل�صتنت���اج الحك���م الجزئ���ّي 

هوالمائ���ز بينه���ا وبين الم�صاألة الأ�صولّية، حيث اإّنها ل ت�صلح اإّل ل�صتنتاج حكم 

كّلّي«)1).

تو�سيـــح ذلـــك: اإّن قاعـــدة الطهارة- مثـــاًل- تنتج من خـــالل تطبيقها على  -

مواردهـــا، اأّن هـــذا الماء طاهـــر، وذاك الثوب طاهر، وهـــذا الفرا�س طاهر 

ـــة بموارد معّينة، بينما ُي�ستفاد من قاعدة  وهكذا، وهذه اأحكام جزئّية خا�سّ

حجّية خبر الثقة اأّن الع�سير العنبّي اإذا غال حرم، ل خ�سو�س هذا الع�سير 

اأوذاك، واأّن البـــول من ماأكـــول اللحم ذي النف�س ال�سائلة نج�س، وهكذا. نعم 

بع�ـــس القواعد الفقهّية قد تقّدم لنـــا حكمًا كلّيًا اأي�سًا فـــي المو�سوع الكلّي، 

كما لو�سككنا في اأّن الع�سير العنبّي اإذا غال فهل هوطاهر اأم ل؟ واأن الفاأرة 

طاهـــرة اأم ل؟ فاإّننا نحكم بالطهارة في الموردين لأ�سالة الطهارة، والحكم 

بالطهارة في مثلهما حكم كلّي، اإذ ل نظر فيه اإلى ع�سير معّين اأوفاأرة معّينة، 

ومـــع هذا يبقى المائز بيـــن الم�ساألة الفقهّية والم�ساألـــة الأ�سولّية محفوظًا، 

وذلـــك باأن نقـــول: اإّن القاعدة الفقهية تنتـــج حكمًا جزئّيًا غالبـــًا، وقد تنتج 

حكمـــًا كّلّيًا نادرًا، وهـــذا بخالفه في الم�ساألة الأ�سولّيـــة، فاإّنها ل تعطينا اإّل 

حكمًا كّلّيًا دائمًا.

اإّن نتيجـــة الم�ساألـــة الفقهّية قاعـــدة كانت اأوغيرها بنف�سها تلقـــى اإلى العامّي  2-

)1)  النائينـــي، ح�سيـــن: فوائـــد الأ�ســـول، تقريـــر ال�سيـــخ محمـــد علي الكاظمـــي الخرا�سانـــي،  تعليـــق ال�سيخ اآغا�سيـــاء الدين 
العراقي،لط،موؤ�ّس�سة الن�سر الإ�سالمي التابعة لجامعة المدّر�سين بقّم المقّد�سة، قّم المقّد�سة، 1404هـ.ق، ج1 �س19.
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غيـــر المتمّكن من ال�ستنباط، فيقال له: كّلما دخل وقت الظهر، وكنت واجدًا 

لل�ســـروط وجبت عليـــك ال�سالة، اأوُيقـــال: كّلما فرغت من عمـــٍل و�سككت في 

�سّحتـــه وف�ســـاده فال يجب عليـــك العتناء بـــه، فيذكر له جميـــع قيود الحكم 

الظاهرّي، وهذا بخالفه في الم�ساألـــة الأ�سولّية، فاإّن اإعمال نتيجتها مخت�سٌّ 

بالمجتهـــد، ولحظَّ للمقّلد فيهـــا، ول معنى لإلقائها اإليه، بل الملقى اإليه يكون 

الحكم الم�ستنبط من تلك الم�ساألة«.)1)

تو�سيـــح ذلـــك: اإّن القاعـــدة الفقهّيـــة يتعّهد المكّلـــف العاّمـــّي بتطبيقها دون  -

المجتهـــد، بل يقّدم المجتهد كبرى قاعدة الطهارة، والمكّلف يطّبقها فيقول: 

هـــذا طاهـــر، وذاك طاهـــر،  باعتبـــاره م�سكوك الطهـــارة، بـــدون حاجة اإلى 

الرجوع اإلى الفقيه ليت�سّدى ل�ستنتاج ذلك، بخالف كبرى حجّية خبر الثقة، 

فتطبيقها على مواردها من وظيفة المجتهد، فهواّلذي يبحث عن الخبر الّداّل 

علـــى حرمة الع�سيـــر العنبّي، ويبحث عن وثاقة الـــراوي، ويطّبق كبرى حجّية 

خبر الثقة عليه، بعد ثبوت كونه ثقة.

ما ذكـــره ال�سّيد الخوئـــي}: »اأّن ا�صتفادة الأح���كام ال�صرعّي���ة الإلهّية من  3-

الم�صاأل���ة الأ�صولّي���ة م���ن باب ال�صتنب���اط والتو�صيط، ل من ب���اب التطبيق، 

اأي تطبي���ق م�صامينها بنف�صها عل���ى م�صاديقها، ... والنكتة في اعتبار ذلك 

الحتراز عن القواعد الفقهّية، فاإّنها قواعد تقع في طريق ا�صتفادة الأحكام 

ال�صرعّي���ة الإلهّي���ة، ول يك���ون ذلك من ب���اب ال�صتنب���اط والتو�صيط، بل من 

باب التطبيق«.)2)

)1)  الخوئي، اأبوالقا�سم: اأجود التقريرات،ط2، قم المقّد�سة، موؤ�ّس�سة مطبوعات ديني؛ مطبعة اأهل البيتR، 1369هـ.�س، 
ج4،�س345. عن تقريرات المحّقق النائيني}.

)2) الخوئي، محا�سرات في اأ�سول الفقه، م.�س، �س11.
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ق على موارده  - تو�سيـــح ذلك: اأّن القاعـــدة الفقهّية حكم �سرعي عـــاّم، اإذا طبِّ

ح�سلنا على اأحكام تّتفق وم�سمون القاعدة، وت�سّكل م�سداقًا من م�ساديقها، 

ولي�ـــس �سيئـــًا غير القاعدة، بل هي اأحكام اأ�سيق دائـــرة من القاعدة، بخالف 

القاعدة الأ�سولّية فاإّنها بتطبيقها على م�سامينها نح�سل على اأحكام مغايرة 

للقاعـــدة، فحجّية خبـــر الثقة مثاًل- كقاعـــدة اأ�سولّية- ُي�ستنتـــج منها وجوب 

�سالة الجمعـــة، وحرمة الع�سير العنبّي اإذا غلى، وهي اأحكام �سرعّية مغايرة 

ل ِم�سداقًا من م�ساديقه. لخبر الثقة، ول ت�سكِّ

مـــا ذكره ال�سّيد ال�سهيـــد ال�سدر}بقوله: »الميزان ف���ي اأ�صولّية القاعدة  4-

ع���دم اخت�صا����س مجال ال�صتف���ادة وال�صتنباط منها بب���اب فقهّي معّين...؛ 

لأّن قاع���دة الطه���ارة، والقواع���د الفقهّي���ة ال�صتدللي���ة، واإن كانت عاّمة في 

نف�صه���ا، ولكّنه���ا ل تبلغ درجة من العمومّية تجعله���ا م�صتركة في ا�صتنباط 

غ اأن يك���ون البحث  دة، وهذا هوال���ذي ي�ص���وِّ الحك���م ف���ي اأب���واب فقهّي���ة متع���دِّ

ع���ن كّل واح���دة منه���ا في المج���ال الفقه���ّي المنا�صب لها، بخ���الف القواعد 

غ لجعلها جزءاً  الأ�صولّية الم�صتركة في اأبواب فقهّية مختلفة، فاإّنه ل م�صوِّ

من بحوث باب فقهّي معّين دون �صائر الأبواب«.)1)

تو�سيـــح ذلك: اإّن القاعـــدة الأ�سولّية ي�ستفيـــد منها الفقيه فـــي اأبواب فقهّية  -

مختلفـــة، ول اخت�سا�ـــس لهـــا ببـــاب دون باب، كحجّيـــة خبر الثقـــة، والعموم 

والإطـــالق، والمفهـــوم، ... ومقّدمة الواجب، بخالف القاعـــدة الفقهّية فاإّنها 

تخت�ّس بباب معّين كقاعدة الطهارة، فاإّنها واإن ا�ستفيد منها حكم كّلّي اأحيانًا 

اإّل اأّنهـــا تخت�ـــسّ بباب الطهـــارة، ول ُي�ستفـــاد منها في اأبـــواب فقهية اأخرى. 

)1) الها�سمـــي، محمـــود: بحـــوث فـــي علم الأ�ســـول، ط3، اإيـــران، موؤ�ّس�سة دائـــرة معارف الفقـــه الإ�سالمي؛ مطبعـــة فروردين، 
1418هـ.ق/ 1996م، ج1، �س26.
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نعم بع�ـــس الم�سائل الفقهّية قد يّت�سع مجالها كقاعـــدة )ل �سرر ول �سرار(، 

حيـــث اإّنها ترفع كّل حكم �ســـررّي، فتجري في الو�ســـوء، والغ�سل، وال�سالة، 

وال�ســـوم، والحّج، وفي اأغلـــب العقود والإيقاعـــات، اإلَّ اأّنها تبقى محدودة في 

ة، بدون اأن تكون عن�سرًا م�ستركًا في كّل الأبواب الفقهّية كما هو  اأبـــواب خا�سّ

الحال في القاعدة الأ�سولية.

الفرق بين القاعدة الفقهّية والمسألة الفقهّية
دة   الفارق بينهما هواأّن مو�سوع الأولى عاّم، ويمكن اأن تكون له تطبيقات متعدَّ

ماأخوذة منه كقاعدة الطهارة، بخالف الم�ساألة الفقهّية، فاإّن مو�سوعها خا�ّس، 

م�ساديق  تعدُّ  اأحكام  منها  ُي�ستنتج  بحيث  لها  تطبيقات  فال  كذلك  كان  وّلما 

ة، فقاعدة  للقاعدة، بل الم�ستنتج في الم�ساألة الفقهّية اأحكام لمو�سوعات خا�سّ

الم�ساألة  وتكون  الفقهية،  الم�ساألة  مو�سوع  من  اأو�سع  مو�سوعها  مثاًل  الطهارة 

طاهر  الفرا�س  وذاك  طاهر،  الثوب  فهذا  القاعدة،  تحت  مندرجة  الفقهّية 

اإقرار الإن�سان في بيعه، و�سرائه، وهبته، و�سلحه،  م�سائل فقهّية، وكذلك نفوذ 

وعاريته، واإجارته، وتزويجه، وطالقه، و�سائر العقود والإيقاعات مندرجة تحت 

قاعدة:»َمْن ملك �صيئاً ملك الإقرار به«.
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�لأفكار ���ئي�سة

القاعدة في اللغة ق�سّية كّلّية منطبقة على جزئّياتها، وت�ستعمل ا�سطالحًا في  -

المعنى اللغوّي نف�سه.

عندمـــا ُت�ســـاف كلمـــة القاعـــدة اإلى الفقه ُيـــراد بهـــا الحكم ال�سرعـــّي الكّلّي  -

الم�ستنبط من اأدّلته، المنطبق على موارده الجزئّية.

اأهّم الفروق بين القاعدة الفقهّية والقاعدة الأ�سولّية اأّن الم�ستنَتج من الم�ساألة  -

ة فاإّنه  الأ�سولّيـــة ل يكون اإّل حكمًا كّلّيًا، بخالف الم�ستنَتج من القاعدة الفقهيَّ

يكون حكمًا جزئّيًا غالبًا.

الفرق بيـــن القاعدة الفقهّيـــة والم�ساألـــة الفقهّية هواأّن مو�ســـوع الأولى عاّم،  -

دة ماأخوذة منه، بخالف الم�ساألة الفقهّية،  ويمكـــن اأن تكون له تطبيقات متعدَّ

، ول تطبيقات لها، بل الم�ستنَتج فـــي الم�ساألة الفقهّية  فـــاإّن مو�سوعها خا�ـــسّ

ة. اأحكام لمو�سوعات خا�سّ
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لطا�عة

تاريخ القواعد الفقهّية

رًا، فن�ساهد  العلمّي مبكِّ الو�سط  ُزرعت في  القواعد  لهذه  الأولى  البذور  اإّن 

جذوَر هذه القواعد في ن�سو�س النبّيP، والأئّمة المع�سومينR. بل اإنَّ 

ل من بداأ بطرح قواعد كّليَّة فقهّية، وغير فقهّية، كبيان  ر�سول اهللP كان اأوَّ

وقاعدة  »الرفع«،  وحديث  اليد«،  »على  وقاعدة  »ل �صرر ول �صرار«،  قاعدة 

لم  خم�صاً  عطيت 
ُ
»اأ  :Pفقال الكلم،  جوامع  �ساحب   Pفاإنَّه »الجّب«...، 

عطيت جوامع الكلم و...«)1).
ُ
يعطها اأحٌد قبلي... واأ

بل وردت بع�س القواعد الكّليَّة في الكتاب الكريم، كقوله تعالى: {ھ ھ 

ھ ھ ے ے ۓۓ...})2)، و{...ڑ ک...})3)، وغيرهما.
نة  كما اأّننا نالحظ بو�سوح القواعد الكّلّية في اأحاديث الأئّمةRوالكتب المدوَّ

ل من فتح هذا الباب وبداأ ببيانها بعد ر�سول اهلل فيها.  ويمكن القول باأنَّهم كانوا اأوَّ

اأملى  لديهمR، فقد  اأمرًا مغفوًل عنه  القواعد بمحتواها  تكن هذه  فلم   ،P

الإمام الباقرQـ  واأعقبه الإمام ال�سادقQـ  على الأ�سحاب قواعد كّليَّة في 

اأ�سرارهم، فروي عن الإمام ال�سادق ال�ستنباط، رّتبها بع�س الأ�سحاب قّد�ست 

Q قوله: »الأ�صياء مطلقٌة ما لم يرد عليها اأمٌر ونهٌي، وكلُّ �صيء يكون فيه 

حالٌل وحراٌم فهولك حالٌل اأبداً ما لم تعرف الحراَم منه فتدعه«)4).

عوا«)5). وعنه Q اأي�سًا: »اإنَّما علينا اأن نلقي عليكم الأ�صول وعليكم اأن تفرِّ

)1) الحّر العاملي، محمد بن الح�سن: و�سائل ال�سيعة، تحقيق ون�سر موؤ�ّس�سة اآل البيتR لإحياء التراث، ط2، قم المقّد�سة، 
مطبعة مهر، 1414هـ.ق، ج3، باب7 من اأبواب التيّمم، ح4، �س351.

)2) الحج: 78.
)3) المائدة: 1.

)4)  الطو�سي، الأمالي، م.�س، ح1405، �س669.
)5) الحّر العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج27، باب 6 من اأبواب �سفات القا�سي...، ح51، �س62-61.
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�أ�سئلة ومتارين

mm:في المكان المنا�صبO اأو خطاأ P صع عالمة �صّح�

القواعـــد الفقهّية هي اأحكام جزئّية، ينـــدرج تحت كلٍّ منها مجموعة من  1-

الم�سائل ال�سرعّية المت�سابهة من باب فقهّي واحد اأواأكثر. 

ـــة، يندرج تحت كلٍّ منهـــا مجموعة من  2- القواعـــد الفقهّية هـــي اأحكام كّليَّ

الم�سائل ال�سرعّية المت�سابهة من باب فقهّي واحد. 

دة  3- مو�ســـوع القاعـــدة الفقهّية عـــاّم، ويمكـــن اأن تكون له تطبيقـــات متعدَّ

ماأخوذة منه، بينما مو�سوع الم�ساألة الفقهّية خا�ّس. 

القاعدة الفقهّية حكم كّلّي ُي�ستنتج منها حكٌم جزئّي غالبًا.  4-

الم�ستنَتج من القاعدة الأ�سولّية ل يكون اإّل حكمًا كّلّيًا دائمًا.  5-

القاعدة الفقهّيـــة يتعّهد المكّلف العاّمّي بتطبيقها، بينما يتكّفل المجتهد  6-

دون غيره بتطبيق القاعدة الأ�سولّية. 

mm:عالج الأ�صئلة الآتية

ا�سرح معنى القاعدة في اللغة؟ 1-

ا�سرح معنى القاعدة في ال�سطالح؟ 2-

كيف تقارب المعنى ال�سطالحّي للقاعدة في علم الفقه؟ 3-

ما هوالفرق بين القاعدة الفقهّية والقاعدة الأ�سولّية ؟ 4-

ما هوالفرق بين القاعدة الفقهّية والم�ساألة الفقهية؟ 5-

ما هوالميزان في اأ�سولّية القاعدة ؟ 6-
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أهداف الدرس

قاعدة الفراغ والتجاوز

الدرس الثاني

التعّرف على معنى قاعدة الفراغ والتجاوز وأدلّتهما. -

القدرة على االستدالل على حّجّية القاعدة. -

التعّرف على إمكانية جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في  -

مختلف األبواب الفقهّية.

التدّرب على تطبيق القاعدة في مواردها. -





27

ق
و

دا
�ة

و�
ر 

��
�

��
ق 

د
ع

زا

المقّدمة
رين)1) حّتى  ة اّلتي ا�ستهرت على األ�سنة الفقهاء المتاأخِّ اإّن من القواعد المهمَّ

اختلفوا  واإن  والفراغ،  التجاوز  قاعدة  هي  بينهم،  الدائرة  كالم�سّلمات  �سارت 

واحدة  قاعدة  اأوهي  و)الفراغ(،  )التجاوز(  قاعدتين:  اإلى  ترجع  هل  اأّنها  في 

يعّبر عنها با�سم تارة، وباآخر اأخرى، بح�سب اختالف المقامات؟ وهي المدرك 

الوحيد لكثير من  الفروع الفقهّية في اأبوابها، ولذا و�سع غير واحد من المحّققين 

ة بها. ر�سالت خا�سّ

في بيان المراد من القاعدة

قاعـــدة الفراغ: معنى القاعدة هوالحكم ب�سّحة العمل المرّكب اّلذي �ُسّك في 

�سّحته بعد الفراغ منه )اأي ال�سّك بعد تمامية الفعل المرّكب ونهايته(، كال�سّك في 

�سّحـــة ال�سالة )لحتمال الخلل(، فُيحَكم ب�سّحة ال�سالة وتمامّيتها، ول يترّتب 

الأثـــر على ال�ســـّك)2)؛ ولهذا يفتي الفقهـــاء باأّن المكّلف اإذا فـــرغ من عمل عبادّي 

رين واإن ا�ستند اإليها بع�سهم اأحيانًا في م�سائل  )1)  لم تكن قاعدة الفراغ والتجاوز معروفة عند القدماء كمعروفّيتها عند المتاأخِّ
الطهارة وال�سالة، لكن ل بعنوان اأّنها قاعدة كّلية �سارية في معظم اأبواب الفقه.

)2)  الم�سطفوي، مائة قاعدة فقهية، �س 187.
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معّيـــن كالو�سوء اأوال�سالة مثاًل، ثمَّ �سكَّ في �سّحته، فاإّنه يبني على ال�سّحة، ول 

يعتنـــي ب�سّكـــه. وقيل اإّن قاعـــدة الفراع ل تخت�س بال�سك في �سحـــة الكّل، بل تعّم 

ال�سّك في �سّحة الجزء اأي�سًا، فمن �سّك في �سّحة الفاتحة بعد الفراغ منها يبني 

علـــى ال�سّحـــة، ومن �سكَّ في �سّحة تكبيـــرة الإحرام بعد الفـــراغ منها يبني على 

ال�سّحة، وهكذا...

قاع���دة التجاوز: واأّما قاعدة التجاوز فهي  الحكم بوجود عمل �ُسكَّ في وجوده 

بعـــد التجاوز عن  محّله والدخـــول في غيره، اأوبعد ما خرج وقته )علمًا باأّن ال�سّك 

فـــي اأجزاء المرّكب هنـــا يعني ال�سك في اأثنـــاء الفعل(. فالم�سّلـــي اإذا �سّك في 

وجـــود)1) جـــزء من اأجـــزاء ال�سالة بعد اأن تجـــاوز محّله لم يعتـــن ب�سّكه، واعتبر 

الجـــزء الم�سكوك كاأّنـــه موجود، وبنى علـــى �سّحة �سالته. فهـــي قاعدة مجعولة 

لحكم ال�سّك  في وجود ال�سيء بمفاد كان التاّمة، بعد الخروج عن محّله والدخول 

 فـــي غيـــره، وهوالبناء على وجـــود الم�سكوك فيه، وحكمه عـــدم  العتناء بال�سّك، 

و�سّحـــة العمـــل. قال ال�سيـــد الخوئي }: »م���الك قاع���دة التجاوز ه���و ال�صّك 

ف���ي وجود ال�ص���يء بعد التجاوز ع���ن محّله«)2) وا�ستـــرط المحّقق النائيني } 

الدخول في الجزء الآخر«)3).

في بيان مدرك القاعدة
ي�ستدّل على القاعدة بالأخبار الم�ستفي�سة الواردة في اأبواب مختلفة)4): بع�سها 

ثالث  ب�سيء، وق�سم  تقييد فيها  وبع�سها عاّمة ل  اأوال�سالة،  بالطهارة  ة  مخت�سّ

منها واإن كان واردًا في مورد خا�ّس، ولكّنه م�ستمل على كبرى كلّية ُي�ستفاد منها 

)1) اأي: �سّك في الإتيان به.
)2)  الخوئي، م�سباح الأ�سول، ج3، �س 279.

)3)  المحّقق النائيني: اأجود التقريرات: ج2، �س 465.
)4)  ال�سيرازي، نا�سر مكارم: القواعد الفقهية، ط 3، قم المقّد�سة، مدر�سة الإمام اأميرالموؤمنينQ، 1411هـ.ق، ج1،�س213.
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قاعدة كلّية �ساملة ل�سائر الأبواب الفقهّية. ونحن نكتفي بذكر بع�س الروايات بما 

يلّبي الحاجة اخت�سارًا.

مـــا رواه زرارة عن اأبى عبـــد اهللQ قال: »رجل �صّك ف���ي الأذان والإقامة  1-

وق���د كّب���ر؟ قال يم�صي، قلت: رجل �صّك ف���ي التكبير وقد قراأ؟ قال يم�صي، 

قل���ت: �ص���ّك في القراءة وقد ركع؟ قال: يم�ص���ي، قلت: �صّك في الركوع وقد 

�صجد؟ قال: يم�صى على �صالته، ثم قال: يا زرارة، اإذا خرجت من �صيء ثّم 

ك لي�س ب�صيء«)1).   دخلت في غيره ف�صكُّ

هذه الرواية، بح�سب ظاهرها، �ساملة للطهارة وال�سالة، وغيرهما من العبادات، 

والمعامالت؛  العبادات  اأبواب  في  �سرعّي  اأثر  لها  اّلتي  المرّكبات  جميع  ت�سمل  بل 

لعموم لفظ »�صيء« فيها. ولكّن ظاهرها بقرينة قوله: »خرجت من...« اخت�سا�سه 

بال�سّك في �سّحته بعد الفراغ عن اأ�سل وجوده، فاّن الخروج عن ال�سيء - بح�سب 

اأّن ظاهره، بادئ الأمر،  الأّولّي - هوالخروج عن نف�سه ل عن محّله. كما  الظهور 

ل  الإن�سان  لأّن  الغالب؛  مجرى  جاريًا  يكون  اأن  اإّل  الغير،  في  الدخول  هواعتبار 

قوله:  فيكون  عادة،  غيره  في  دخل  �سيء  من  خرج  فكّلما  غالبًا،  ما  فعل  يخلومن 

»ودخلت في غيره« من باب التاأكيد للخروج من الفعل الأّول. 

وتو�سيح ذلك: اإّن قاعدة الفراغ ناظرة اإلى ال�سّك في �سّحة العمل بعد الفراغ  -

منـــه، بينما قاعدة التجاوز ناظرة اإلى ال�سّك فـــي الإتيان بالجزء ال�سابق بعد 

الدخول في الجزء الالحق.

الفراغ منها،  بعد  �سّكه في �سّحتها  يكون  تارة  الم�سّلي في �سالته  �سّك  فلو 

واأخرى ي�سّك في اأثنائها بالإتيان بالجزء ال�سابق بعد الدخول في الجزء الالحق. 

قاعدة  م�سمون  وذلك  ب�سّحتها،  حكم  منها  الفراغ  بعد  �سّحتها  في  �سّك  فاإْن 

)1) العاملي، و�سائل  ال�سيعة، م.�س، ج5، الباب23 من اأبواب الخلل الواقع في ال�سالة، ح1، �س237.
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حكم  الالحق  في  الدخول  بعد  ال�سابق  بالجزء  الإتيان  في  �سك  واإن  الفراغ. 

بتحّققه، وذلك م�سمون قاعدة التجاوز.

وبعبارة اأو�سح: اأًن الم�سلي تارة ي�سك في �سحة ما اأتى به بعد جزمه باإتيانه 

به، �سواء اأكان ما �سك في �سحته هو الكل اأم الجزء، واأخرى ي�سك في اأ�سل اإتيانه 

وذلك هو م�سمون  به،  اأتى  ما  عليه ب�سحة  يحكم  الأولى  الحالة  ففي  بال�سيء. 

قاعدة الفراغ، من دون تخ�سي�سها بال�سك في �سحة الكل بل تعم ال�سك في �سحة 

الجزء اأي�سًا. وفي الحالة الثانية يحكم بتحّقق الجزء الم�سكوك، وذلك م�سمون 

اإلى  ناظر  فبع�سها  نحوين،  على  الم�ساألة  في  الواردة  والأخبار  التجاوز.  قاعدة 

الحكم بوجود ال�سيء الم�سكوك، وبع�سها الآخر ناظر اإلى الحكم ب�سحة ال�سيء 

الم�سكوك.

عـــن محّمد بـــن م�سلم عن اأبي جعفـــرQ قال: »كّلم���ا �صككت في���ه مّما قد  2-

م�صى فاأم�صه كما هو«)1).

 دّلت على الحكم بال�سّحة والتمامّية، بالن�سبة اإلى العمل الذي �سّك فيه بعد 

الفراغ منه، وهي اأعّم من اأن يكون الم�سكوك هوجزء العمل اأوتمامه.

اإطالقها  باأّن  يقال  اأن  اإّل  الغير.  في  الدخول  اعتبار  عدم  في  ظاهرة  وهي  

من�سرف اإلى ما هو الغالب من تالزم بين م�سّي ال�سيء وبين الدخول في الآخر، 

كالرواية  الوجود  اأ�سل  دون  ال�سّحة  في  بال�سّك  اخت�سا�سها  حيث  من  ولكّنها 

على  ال�سيء  م�سّي  اإطالق  لأّن  اأقرب؛  )هنا(  بالتعميم  القول  كان  واإن  الأولى، 

م�سي وقته اأو محّله كثير، يقال: م�ست ال�سالة اأي فات وقتها)2).

عن عبد اهلل بن اأبي يعفور، عن اأبي عبد اهللQ قال: »اإذا �صّككت في �صيء  3-

)1) م.ن، ح3، 238-237.
)2) ال�سيرازي، القواعد الفقهية، م.�س، ج1، �س214.
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م���ن الو�ص���وء، وقد دخلت في غيره، فلي�س �ص���ّكك ب�صيء، اإّنما ال�صّك اإذا كنت 

في �صيء لم تجزه«)1).  والرواية عاّمة لل�سّك في ال�سّحة والوجود معًا، ولي�ست 

ة باأحدهما، فظاهر �سدرها التعميم، فاإّن ال�سّك في �سيء من الو�سوء  مخت�سّ

اأعّم من ال�سّك في اأ�سل الو�سوء اأو �سحته.

عـــن اإ�سماعيل بن جابر قال: قال اأبوجعفرQ: »اإْن �صكَّ في الركوع بعدما  4-

�صجد فليم�س، واإن �صّك في ال�صجود بعدما قام فليم�ِس، كّل �صيء �صّك فيه 

مّما قد جاوزه ودخل في غيره فليم�س عليه«.)2)

ا بباب اأجـــزاء ال�ســـالة، اإّل اأّن ذيلها ق�سّية  و�ســـدر الروايـــة واإن كان مخت�ساًّ

عاّمـــة كالرواية الأولـــى، وظهورها )بـــادئ الأمر( في اعتبارالدخـــول في الجزء 

الآخر مثلها. 

�سحيحـــة محّمد بن م�سلم عن اأبـــي جعفرQ قال: »كلُّ ما �صككت فيه بعد  5-

م���ا تف���رغ م���ن �صالتك فام����س ول تعد«)3)،  دّلت علـــى اأّن كّل �سالة �سّك في 

�سّحتها بعد الإتيان ُيحكم بال�سّحة والتمامّية. 

الفراغ  قاعدة  مّدرك  حجّية  وغيرها  الأدّلة  هذه  من  ُي�ستفاد  وبالنتيجة 

والتجاوز، فالروايات �سحيحة ال�سند، �سريحة اأو ظاهرة الدللة على المطلوب 

في موردي الفراغ والتجاوز.

)1) العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج1، الباب 42 من اأبواب الو�سوء، ح5، �س331.
)2) م.ن، ج4، الباب 13 من اأبواب الركوع، ح4، �س318.

)3) م.ن، ج5، باب 27 من اأبواب الخلل، ح2، �س343.
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اعتبار الدخول في الجزء اآلخر
يقع الكالم تارة في اعتبار هذا القيد في قاعدة التجاوز، واأخرى في اعتباره 

في قاعدة الفراغ.

اأّما اعتباره في قاعدة التجاوز فّمما ل ينبغي الرتياب فيه؛ لكونه م�سّرحًا به  -

في �سحيحة زرارة)1)،  قال: »يا زرارة اإذا خرجت من �صيء ثّم دخلت في غيره 

ف�ص���ّكك لي����س ب�ص���يء«، وموّثق اإ�سماعيل بن جابر: »كلُّ �صيء �صّك فيه مّما قد 

ج���اوزه ودخ���ل في غيره فليم�ِس علي���ه«،)2) ورواية عبد اهلل بن اأبي يعفور عن 

اأبـــي عبد اهللQ: »اإذا �صككت في �صيء م���ن الو�صوء وقد دخلت في غيره 

فلي�س �صّكك ب�صيء، اإّنما ال�صّك اإذا كنت في �صيء لم تجزه«.)3)

واأمـــا اعتباره في قاعـــدة الفراغ، فاإّن النظـــر ل ي�ساعد عليه؛ فـــاإّن المذكور في  -

الأدّلـــة عنوان: »مّما قد م�صى«، وهـــو �سادق على انق�ساء الفعل �سواء اأدخل في 

فعـــل وجودّي غير ما م�سى اأم لم يدخل فيه، خ�سو�سًا اإذا ف�ّسرنا »غير« بمطلق 

المغايـــر لل�سالة- مثاًل-، فـــاإّن الإن�سان ل يخلو )بعد انتهاء الفعل( من الحركة 

ل هو عـــدم اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ، بل  اأوال�سكـــون. فالمتح�سِّ

يكفـــي �سدق عنوان: »اأّن الفعل قد م�ص����ى«، وعليه، فاإذا �سّك الإن�سان في �سّحة 

ال�سالة ل�سّكه في اآخر جزء منها بعد الفراغ منها، وهول زال جال�سًا، فيبني على 

�سّحة �سالته، بخالف ما لواعتبرنا الدخول في غيره فاإنه يجب اإعادة الت�سليم.

ماذا يراد من الجزء اآلخر؟
قد وقع الختالف في المراد بغير الم�سكوك المعتبر في قاعدة التجاوز، بين 

)1) م.ن، الباب 23 في اأبواب الخلل الواقع في ال�سالة،ح1، �س237.
)2) العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج4، الباب 13 من اأبواب الركوع، ح4، �س318.

)3) م.ن، ج1، الباب 42 من اأبواب الو�سوء، ح2، 470-469.
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وبين من  الأخبار،  بلفظ ما جاء في  تم�ّسكًا  الم�ستقّلة؛  الأجزاء  باإرادة  متم�ّسك 

ذهب اإلى القول بالعموم؛ اعتمادًا على ما جاء من كلمات تفيد ذلك في الأخبار 

اأي�سًا، فهنا قولن:

الأّول: ا�ستراط الدخول في الأجزاء الم�ستقّلة:اختار جماعة منهم ال�سيخ النائينّي 

اعتبار الدخول في الأجزاء الم�ستقّلة، ول يكفي الدخول في اأجزاء الأجزاء)1)؛ 

لأّن القـــدر المتيّقن من غيره الأجـــزاء الم�ستقّلة المذكورة في �سحيحة زرارة 

من ال�سّك في الأذان بعد الدخول في الإقامة، وال�سّك في الإقامة بعد الدخول 

فـــي التكبير... الخ، ول يجب الوقوف عند الأجـــزاء المذكورة لفظًا، بل يمكن 

اإجراوؤهـــا فـــي غيرها مـــن الأجزاء الم�ستقّلـــة، كما اإذا �سك فـــي ال�سجود بعد 

الدخول في الت�سّهـــد، لأّن المّتبع اإطالق قولهQ: »يا زرارة اإذا خرجت من 

�ص���يء ث���ّم دخلت في غيره ف�ص���ّكك لي�س ب�ص���يء«. فالمق�سود من الدخول في 

»غي���ره« هنـــا الدخول فـــي الجزء الم�ستقـــّل، بح�سب ال�سطـــالح، على األ�سنة 

المت�سّرعة دون غيره كجزء الجزء ونحوه.

الثان���ي: ا�ستراط الدخول فـــي الأجزاء الم�ستقّلة وغيرها: ذهـــب فريق اآخر اإلى 

اأّن المنا�ســـب التعميـــم لت�سمل القاعدة الأجزاء الم�ستقّلـــة وغيرها من اأجزاء 

الأجـــزاء، واأجزاء اأجزاء الأجزاء، تم�ّســـكًا باإطالق كلمة »غي���ره« الواردة في 

�سحيحـــة زرارة، حيـــث لـــم تقّيد بمـــا اإذا كان الغير جـــزءًا م�ستقـــالاًّ بح�سب 

ال�سطالح. 

في  �سّك  اأو  الركوع،  في  الدخول  بعد  القراءة  في  المكّلف  �سّك  اإذا  وعليه 

قراءة الحمد بعد الدخول في ال�سورة، اأو�سّك في اآية بعد الدخول في اآية اأخرى، 

فال يعتني ب�سّكه كما هو وا�سح. نعم ل تجري قاعدة الفراغ فيما لو دخل في 

)1) الخوئي، اأجود التقريرات، م.�س، ج2، �س473.
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كلمٍة و�سّك في �سابقتها، ف�ساًل عّما اإذا دخل في حرٍف و�سك في �سابقه، لعدم 

�سدق الخروج منه والدخول في غيره- عرفًا-، واإن كان الإطالق �سادقًا بالدّقة 

العقلّية.

عموم القاعدتين
وقع البحث في عموم القاعدتين واإمكانّية ال�ستناد اإليهما في مختلف الأبواب 

الفقهّية اأم ل، ونظرًا لختالف الأدّلة يقع الكالم في مقامين:

الأّول: في قاعدة الفراغ: 

اأّمـــا قاعدة الفـــراغ فينبغـــي الجـــزم بعمومها، فهي عاّمـــة، واإن كانـــت اأغلب 

ن�سو�سها قد وردت في باب الطهارة اأوال�سالة، كرواية محّمد بن م�سلم)1)، ولكن 

يمكـــن ا�ستفادة العموم من موّثق ابن بكير في قولهQ: »كّل ما �صككت فيه مّما 

قد م�صى فاأم�صه كما هو«. وعموم التعليل كما في بع�س الأخبار كقوله: »هو حين 

ْقَرَب اإل���ى الحّق منه 
َ
«، وقوله: »وكان حين ان�ص���رَف اأ ْذَك���ُر من���ه حين ي�ص���كُّ

َ
يتو�ص���اأ اأ

بع���د ذلك«، فال مانع مـــن جريان قاعدة الفراغ في كّل مرّكب �سرعّي اإذا �سّك في 

�سّحته بعد الفراغ منه واإحراز اأ�سل وجوده.

الثاني: قاعدة التجاوز:

اأّما قاعدة التجاوز فهي من القواعد العاّمة اأي�سًا، وقد خرج عنها الو�سوء   

ة، ووجود القدر المتيَقن في مقام التخاطب في �سحيحة زرارة  للن�سو�س الخا�سّ

ل يمنع من انعقاد الإطالق في القاعدة؛ لقول الإمامQ في اآخرها: »يا زرارة 

اأّن  ب�صيء«.اأوبناًء على  لي�س  ف�صّكك  ثّم دخلت في غيره  �صيء  اإذا خرجت من 

الفراغ  ال�سّك في �سّحة المرّكب بعد  عموم موثقة محّمد بن م�سلم، كما ي�سمل 

)1)  العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج5، الباب27 من اأبواب الخلل الواقع في ال�سالة، ح3.



35

ق
و

دا
�ة

و�
ر 

��
�

��
ق 

د
ع

زا

منه، كذلك ي�سمل ال�سّك في �سّحة اأواأ�سل تحّققه، فال تخت�ّس القاعدة بالطهارة 

وال�سالة، بل تعّم جميع العبادات بل والمعامالت اأي�سًا.

عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء
اإتمام  قبل  الو�سوء،  اأفعال  من  فعل  في  ال�ساّك  اأّن  على  الأعالم  اأجمع  لقد 

وهويغ�سل  الوجه  غ�سل  في  �سّك  فمن  اآخر،  فعل  في  دخل  واإْن  به  ياأتي  الو�سوء، 

اليد اليمنى وجب عليه اإعادة غ�سل الوجه. وم�ستند خروج الو�سوء من القاعدة 

�سحيحة زرارة عن اأبي جعفرQ قال: »اإذا كنت قاعداً على و�صوئك فلم تدِر 

اأغ�صلت ذراعيك اأم ل؟ فاأعد عليهما وعلى جميع ما �صككت فيه اأّنك لم تغ�صله 

الو�صوء  فاإذا قمت من  الو�صوء،  في حالة  دمت  ما  اهلل  �صّمى  مّما  اأوتم�صْحُه، 

وفرغت منه، وقد �صرت في حال اأخرى في ال�صالة اأوفي غيرها، ف�صككت في 

بع�س ما �صّمى اهلل مّما اأوجب اهلل عليك فيه و�صوءه ل �صيء عليك فيه«)1)، وهي 

�سريحة في وجوب العتناء بال�سّك، والإتيان بالم�سكوك مادام م�ستغاًل بالو�سوء، 

واأّن عدم العتناء به يخت�ّس ب�سورة الفراغ منه والدخول في حال اآخر. 

اشتراط عدم العلم بالغفلة حين العمل في القاعدتين

تو�صيح ذلك:  اإّنه تارة يفر�س اأّن ال�سخ�س بعد فراغه من العمل، وطروال�سّك 

عليه، يقطع بكونه حين العمل كان غافاًل عن الجزء اأوال�سرط الم�سكوك، واأخرى 

اأ وهولب�س الخاتم، وبعد  يفتر�س احتمالـــه اللتفات. فمثاًل ال�سخ�س اّلذي يتو�سّ

اإتمامه الو�سوء �سّك هل و�سل الماء تحته، اأول)2)؟

فهنا يوجد حالتان: الأولى: يحتمل اأّنه كان حالة الو�سوء ملتفتًا اإلى الخاتم، 

)1) العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج1، الباب 42 في اأبواب الو�سوء، ح1.
)2) هاتان حالتان ول ثالثة لهما، اإذ الثالثة لي�ست هي اإل حالة القطع باللتفات، ومعها ل يبقى مجال لل�سّك واحتمال عدم و�سول 

الماء ليحتاج اإلى تطبيق قاعدة الفراغ.
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واإلـــى تحريكه واإي�ســـال الماء تحته. ففي هذه الحالة ل اإ�ســـكال في جواز تطبيق 

قاعـــدة الفـــراغ. الثانية: اإّنه تـــارة يقطع بكونـــه كان غافاًل حالـــة الو�سوء)حين 

العمل( عن وجود الخاتم بيده، وعن تحريكه، غايته يحتمل ت�سّرب الماء تحته بال 

التفات منه، ففي هذه الحالة عند القطع بكونه كان حين العمل غافاًل عن الجزء 

اأوال�ســـرط الم�سكـــوك، فقد رف�س بع�س الأعـــالم كال�سّيد الخوئـــّي} وال�سّيد 

ال�سهيـــد} تطبيق قاعدة الفراغ، مّدعيًا عـــدم �سمولها لمثل ذلك؛ لأّن جريان 

قاعـــدة التجـــاوز والفراغ مخت�ـــسٌّ بمـــا اإذا كان ال�سّك نا�سئًا مـــن احتمال الغفلة 

وال�سهـــو، فال مجال لجريانهمـــا فيما اإذا احتمل ترك الجزء اأوال�سرط عمدًا؛ لأّن 

القاعدة لي�ست مـــن القواعد التعّبدّية بل اإم�ساء لقاعدة ارتكازّية عقالئّية، وهي 

اأ�سالة عـــدم الغفلة؛ لظهور حالهم حين المتثال في عدم الغفلة، ول ُي�ستفاد من 

الأدّلة اأزيد من هذا المعنى، م�سافًا اإلى دللة التعليل المذكور في بع�س الروايات 

على الخت�سا�س، فاإّن كونه »اأذكر« اإّنما ينافي الترك ال�سهوّي، ل الترك العمدّي، 

كما هووا�سح)1).  

)1) الخوئي، م�سباح الأ�سول، م.�س، ج3، �س268.
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�لأفكار ���ئي�سة

ته وتمامّيته بعد  - ة العمل اّلذي ُي�سكُّ في �سحَّ قاعـــدة الفراغ: هي الحكـــم ب�سحَّ

الفراغ منه.

قه  - ق الجزء الذي ي�سكُّ في تحقُّ قاعدة التجاوز: هي الحكم ب�سّحة العمل وتحقُّ

واإيجاده بعد تجاوز مو�سع ال�سّك ومحلِّه والدخول في غيره.

به ال�سّك، في اأبواب  - ب فرغ منه المكلَّف وتعقَّ تجـــري قاعدة الفراغ في كلِّ مركَّ

م، بل جميع العبادات والمعامالت. هارة كالغ�سل والو�سوء والتيمُّ الة والطَّ ال�سَّ

اختـــار جماعـــة اعتبار الدخـــول في الأجـــزاء الم�ستقّلة ول يكفـــي الدخول في  -

اأجزاء الأجزاء؛ لأّن القدر المتيّقن من غيره الأجزاء الم�ستقّلة.

ذهـــب فريق اآخـــر اإلـــى اأّن المنا�سب التعميم لت�سمـــل القاعدة الأجـــزاء الم�ستقّلة  -

 باإطالق كلمة »غيره«.
ً
وغيرها من اأجزاء الأجزاء، واأجزاء اأجزاء الأجزاء، تم�ّسكا

ينبغـــي الجزم في عموم قاعدة الفـــراغ، وال�ستناد اإليها فـــي مختلف الأبواب  -

الفقهّيـــة، فهي عاّمـــة، واإن كانت اأغلب ن�سو�سها قـــد وردت في باب الطهارة 

اأوال�سالة.

يمكـــن اأن ُيقال بعموم قاعدة التجـــاوز؛ لالإطالق في �سحيحة زرارة، ول يمنع  -

من انعقاد الإطالق وجود قدر متيّقن في مقام التخاطب.

ب اإذا كان ال�سّك بعـــد تجاوز محّله،  - تجـــري قاعدة التجاوز في اأجـــزاء المركَّ

الة اأي�سًا، ول تجري عند ال�سّك في اأجزاء الو�سوء قبل القيام  فتجري في ال�سَّ

م بالو�سوء للدليل الخا�ّس. لحق الغ�سل والتيمُّ
ُ
عن محّل الو�سوء، وقد اأ

لقد اأجمع الأعالم على عـــدم جريان قاعدة التجاوز في الو�سوء، فاإّن ال�ساّك  -

في فعل من اأفعال الو�سوء، قبل اإتمام الو�سوء ياأتي به واإْن دخل في فعل اآخر.
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لطا�عة

القواعد والفوائد لل�شهيد الأّول

قواعد  في  اإلينا  و�سل  م�ستقّل  تاأليف  ل  اأوَّ والفوائد«  »القواعد  كتاب  يعتبر 

ل } في اإجازته لبن الخازن  الفقه الإمامّي وفروعه، وقد قال عنه ال�سهيد الأوَّ

ا �صنعته كتاب القواعد والفوائد، مخت�صر ي�صتمل على �صوابط  الحائرّي: »فممَّ

الأ�صحاب  لم يعمل  ال�صرعيَّة،  الأحكام  ُت�صتنبط منها  اأ�صوليَّة وفرعيَّة،  كّليَّة 

مثله«)1). وقد احتوى هذا الكتاب على ما يقرب من ثالث مئة وثالثين قاعدة، 

اإ�سافًة اإلى فوائد تقرب من مئة فائدة، عدا التنبيهات والفروع.

ا منهج ال�سهيد } في هذا الكتاب )2) فهو اأنَّه يورد القاعدة اأو الفائدة  اأمَّ

ثّم يبيِّن ما يندرج تحتها من فروٍع فقهيَّة، وما قد يرد عليها من ا�ستثناءات اإن 

كان هناك ا�ستثناء منها.ولم يقت�سر ال�سهيد } على بيان راأي الإمامّية في ما 

يذكره من الم�سائل فح�سب، بل اتَّخذ منهج المقارنة في اأغلب الفروع الفقهّية، 

ًا اأم غيره، كما اأنَّه قد يذكر  فيعر�س ما قيل من الوجوه �سواًء اأكان القائل اإماميَّ

د به بع�س الإمامّية اأو غيرهم. ول يكتفي بنقل تلك الأقوال والوجوه  قوًل نادرًا تفرَّ

ويناق�س ما ل  اأدلَّتها وحججها،  يذكر  ما   ـ  ـ غالبًا  بل هو  الفقهّية،  الم�ساألة  في 

يرت�سيه منها مناق�سات جليلة.

)1)  العاملـــي، محّمـــد بن مّكي)ال�سهيد الأّول(: غاية المـــراد في �سرح نكت الإر�ساد، تحقيق ون�سر مركـــز الأبحاث والدرا�سات 
الإ�سالمية،ط1، قم المقّد�سة، مكتب الإعالم الإ�سالمي، 1414هـ.ق، ج1، مقّدمة التحقيق، �س106.

)2)  انظـــر: العاملي، محّمد بن مّكي)ال�سهيـــد الأّول(: القواعد والفوائد، تحقيق ال�سّيدعبدالهادي الحكيم، لط، قم المقّد�سة، 
من�سورات مكتبة المفيد، لت، ج1، مقّدمة التحقيق، �س8.
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�أ�سئلة ومتارين

mm:في المكان المنا�صبO اأو خطاأ Pصع عالمة �صّح�

 معنـــى قاعدة الفـــراغ هوالحكم ب�سّحـــة العمل المرّكب، اّلـــذي �ُسّك في  1-

�سّحته بعد الفراغ منه والدخول في غيره. 

معنى قاعدة التجاوز هو الحكم بوجود عمل �ُسّك في وجوده، بعد التجاوز  2-

عن  محّله بعد ما خرج وقته. 

مورد قاعـــدة الفراغ والتجاوز هوال�سّك المتعّلـــق بال�سبهات المو�سوعّية،  3-

دون ال�سّك المتعّلق بال�سبهات الحكمّية. 

ُي�سترط في تطبيق قاعدة الفراغ الدخول في غير الم�سكوك من الأجزاء.  4-

ُي�سترط في تطبيق قاعدة التجاوز الدخول في غير الم�سكوك من الأجزاء.  5-

 الدخول في غيره ي�سدق على الدخول في اأجزاء الأجزاء.  6-

mm:عالج الأ�صئلة الآتية

اإذا قطع بعد الفراغ من الو�سوء اأّنه م�سح على الحائل، ولكّنه �سّك في اأّنه هل  1-

غ لذلك من جبيرٍة اأو�ســـرورة اأوتقّية، اأم فعل ذلك من غير  كان هنـــاك م�سوِّ

م�سّوغ �سرعّي؟ فهل يمكن اللتزام بقاعدة الفراغ للحكم بال�سّحة؟

اإذا تيّقن اأّنه دخل في الو�سوء واأتى ببع�س اأفعاله، ولكن �سّك في اأّنه هل عدل  2-

عنه باختياره اأوبا�سطرار؟ فهل تجري قاعدة الفراغ للحكم بال�سّحة؟

اإذا علـــم بوجود مانع، وعلم زمان حدوثه، و�سّك في اأّن الو�سوء هل كان قبل  3-

حدوثه اأوبعده؟ فهل ُيبنى على ال�سّحة اأم الف�ساد؟ ولماذا؟
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اأ، و�سّك بعـــده في اأّنه طّهره ثّم  4- اإذا كان محـــّل و�سوئه مـــن بدنه نج�سًا فتو�سّ

اأ اأم ل، فما حكم هذا الو�سوء؟ وما حكم الو�سوء لما ياأتي من الأعمال؟ تو�سّ

اإذا �ســـّك بعد ال�سالة في الو�سوء لها وعدمه، فما حكم ال�سالة؟ وما حكم  5-

البناء على هذا الو�سوء بالن�سبة اإلى ل�سالة الآتية؟ وما حكم ال�سّك ال�سابق 

لوكان في اأثناء ال�سالة؟

اإذا تيّقـــن بعـــد الو�ســـوء اأّنه ترك منه جـــزءًا ثّم تبّدل يقينه اإلـــى �سّك؟ فهل  6-

يحكم ببطالن الو�سوء اأم ب�سّحته؟ ولماذا؟



ق
ا

دس
��
د 

عا
 ُع

ل
ق 

د
ع

زا

41

أهداف الدرس

الدرس الثالث

قاعدة ال تُعاد الصالة

التعّرف على معنى قاعدة ال ُتعاد الصالة وأدلّتها. -

القدرة على االستدالل على حّجّية القاعدة. -

التدّرب على تطبيق القاعدة في مواردها. -
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مقّدمة
قاعدة »ل ُتعاد ال�صالة اإّل من خم�صة« من القواعد الفقهّية التي تنطبق على 

فروع كثيرة مذكورة في الفقه، في اأبواب الخلل من كتاب ال�سالة. ول اإ�سكال في 

اخت�سا�س هذه القاعدة بباب ال�سالة، حيث اإّنها واردةلت�سحيح ال�سالة، ونفي 

لزوم اإعادتها؛ اإذا كان  الخلل الواقع فيهامن غير الخم�سة المذكورة في الرواية 

وهي: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، وال�سجود.

بيان المراد من القاعدة
الخلل فيها،  ال�سالة في فر�س وقوع  اإعادة)1)  القاعدة هوعدم وجوب  معنى 

اإّل في الموارد الخم�سة المن�سو�سة في الحديث )الركوع اأوال�سجود اأوالطهارة 

من الحدث والقبلة والوقت( وعليه، اإذا ورد الخلل في ال�سالة، من غير عمد ول 

تق�سير، ولم يكن ذلك الخلل في اأحد الأمور الخم�سة المذكورة في الحديث، فال 

يجب اإعادة ال�سالة. 

)1)  اإّن مفهوم الإعادة عبارة عن اإيجاد ال�سيء بعد اإيجاده ثانيًا اأوثالثًا، وهكذا مقابل الإيجاد ابتداًء من غير �سبق اإيجاده، غاية 
الأمـــر اأن الإعـــادة بالمعنى المذكور قد تكون اإعادة بالدّقة بحيث يكون الوجود الثانـــي مثل الوجود الأول بالدّقة، وقد تكون 

اإعادة عرفًا ولوكان المعاد ل يكون على طبق الوجود الأّول تمامًا وطابق النعل بالنعل.



44

ة
�يَّ

ق
�

��
د 

ع
و�

ق
��
يف 

 �
�
و

ر
د

اختصاص القاعدة بحالة الفراغ من الصالة
تخت�ّس القاعدة بحالة الفراغ من ال�سالة؛ لأّن القدر المتيّقن من الحديث 

مخت�ّس في حالة فراغ المكّلف من ال�سالة، وبعد الفراغ منها يّت�سح له الخلل 

يقال  فقد  العمل،  اأثناء  في  له  اّت�سح ذلك  اإذا  واأّما  اأو�سرط.  بترك جزء  فيها، 

بعدم �سمول الحديث لها؛ لأّن التعبير بالإعادة يدّل على فر�س الفراغ من العمل، 

تمام  اإرادة  يدّل على  بال�سالة  التعبير  واإّل فال معنى لالإعادة وعدمها. وهكذا 

ال�سالة.

�صمول القاعدة لحالتّي النق�صان والزيادة: 

بعد ثبوت عدم وجوب اإعادة ال�سالة في فر�س وقوع الخلل فيها اإّل في الموارد 

الم�ستثناة في الرواية، من المنا�سب اأن نحّدد ما هونوع هذا الخلل المفهوم من 

الرواية؟ والجواب اأّن الخلل في ال�سالة، هنا، ينح�سر بين النق�سان بترك جزء 

اأو�سرط فيها،  والزيادة بزيادة جزء اأو�سرط فيها. 

وقد اتفقت كلمة الفقهاء على اأّن القدر المتيّقن من الحديث هوالأّول، اأعني 

النق�سان. وهذا ل يعني عدم �سمولها لالإخالل في حالة الزيادة، واإن كان ثالثة 

من الخم�سة »الوقت والقبلة والطهور« ل يت�سّور فيها الزيادة؛ لأّن عدم قبول 

بع�س الأفراد للزيادة ل يمنع من التم�ّسك بالإطالق، بلحاظ ما يقبل ذلك)1).

بيان المراد من الطهور في الرواية:

اإّن كلمة الطهارة الواردة في ال�سحيحة واإن كانت اأعّم من الطهارة الحدثّية 

وتقريب  الخبثّية،  دون  الحدثّية  بالطهارة  اخت�سا�سها  الظاهر  ولكّن  والخبثية، 

ذلك اأّن الرواية واردة في بيان اأّن الإخالل بما فر�سه اهلل ناق�س لل�سالة، دون 

)1) الإيروانـــي، محّمـــد باقر: درو�س تمهيدية في القواعد الفقهية، ط1، قم المقّد�سة، موؤ�ّس�سة الفقه؛ مطبعة باقري، 1417هـ.ق، 
ج1، �س29.
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ما كان من�ساأ الت�سريع فيه ر�سول اهللP بقوله: »ول تنق�س ال�صّنُة الفري�صَة«)1)، 

وحيث اإنَّ الطهارة الحدثّية، �سواء اأكانت و�سوءًا اأم غ�ساًل اأم تيّممًا، مّما ن�سَّ اهلل 

تعالى عليه بقوله: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ...}،)2) فتركها 

ناق�س لل�سالة، دون الطهارة الخبثّية، حيث لم ترد في ن�ّس قراآنّي، فوجودها 

ت�سريعها  جاء  بل  عليها،  القراآنّي  الن�ّس  لعدم  لل�سالة؛  ناق�سًا  لي�س  �سهوًا 

وتف�سيلها من ال�سّنة المطّهرة.

بيان مدرك القاعدة
المدرك للقاعدة المذكورة �سحيحة زرارة عن اأبي جعفرQ: »ل ُتعاد ال�صالة 

 :Qقال ثّم  وال�صجود.  والركوع  والقبلة  والوقت  الطهور  خم�صة:  من  اإّل 

د �صنة والتكبير �صّنة، ول تنق�س ال�صّنة)3) الفري�صة«)4). القراءة �صنَّة والت�صهُّ

ول ينبغي الإ�سكال في اأّن الم�ستفاد منها كبرى كلّية، وهي اأّن ال�سالة م�ستملة 

على �سنفين من القيود: 

الأّول: �سنـــف منها قيود مهّمة خطيرة يعّبر عنهـــا بالفر�س، تكون مفرو�سة من 

قبـــل اهلل �سبحانه في القراآن الكريم، ول بدَّ مـــن حفظها، وعدم الإخالل بها، 

حّتى �سهوًا.

ر عنها بال�سّنـــة، وال�سّنة ُتطلق  الثان���ي: و�سنـــف اآخر قيود اأقّل اأهّمّيـــة وركنّية يعبَّ

بالأ�ســـل بمعنى ما جعله النبـــّيP وفر�سه قوًل اأوعماًل، فـــي  قبال ما فر�سه 

.P1) المراد بالفري�سة ما ثبت بت�سريع اهلل �سبحانه وتعالى، والمراد بال�سّنة ما ثبت بت�سريع النبّي(
)2) المائدة: 6.

)3)  التعبيـــر بال�سنـــة م�سطلح يراد بـــه عادة ما �سّنه النبيP وثبت بت�سريعه، في مقابل الفر�ـــس الذي يراد به عادة ما �سرعه 
اهلل �سبحانه تبطل ال�سالة به، بخالف الخلل فيما �سرعه النبيP، فاإنه ل تبطل به ال�سالة ول يوؤّثر في  �سحة ما فر�سه 

اهلل �سبحانـــه. وقـــد عقد ال�سيخ الكليني في الكافي تحت عنوان: »باب التفوي�ـــس اإلى ر�سول اهللP واإلى الأئّمةR في 

اأمر الدين«، ما يدّل على ثبوت ال�سلطة الت�سريعية للنبّيP. الكليني، محّمد بن يعقوب: الكافي، ت�سحيح وتعليق علي اأكبر 

الغفاري، ط5، طهران، دار الكتب الإ�سالمية؛ مطبعة حيدري، 1363هـ.�س، ج1، �س265.

)4) العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س،ج4، باب1 من اأبواب اأفعال ال�سالة، ح14.
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اهلل �سبحانـــه فـــي القراآن الكريـــم، واأّما ا�ستخـــدام ال�سّنة بمعنـــى الم�ستحّب 

فـــي قبـــال الواجب، فهو م�سطلـــح محدث مـــن الفقهاء دارج علـــى األ�سنتهم، 

والظاهـــر اأّن المراد بها )في المقام( هوالمعنـــى الأّول، برغم عطف التكبير 

فـــي ذيل �سحيح زرارة على الت�سّهد والقـــراءة، في �سياق بيان ال�سّنة، وظاهره 

غير تكبيـــرة الإحرام، وهوم�ستحّب، اإّل اأّنه مع ذلك ينا�سب كال المعنيين كما 

هووا�ســـح، فيكون المعنـــى الثاني هوالظاهـــر؛ لت�سريح جملة مـــن الروايات 

ال�سابقـــة وغيرها، بلزوم �سائر الأجـــزاء غير الركنّية في ال�سالة، بل ووجوب 

دًا، فهي واجبة كالأركان، اإّل اأّنه يكون لأجل   الإعـــادة اإذا ترك �سيئًا منها متعمِّ

متابعةالنبـــّيP اأواأمـــره، ل من جهة فر�س اهلل �سبحانـــه وتعالى في القراآن، 

ومـــن هنا لم تجـــب الإعادة بالإخالل بـــه اإّل عن عمد، بل لعـــّل المعنى الثاني 

ر)1). لل�سّنة ا�سطالح متاأخِّ

ال�سالة  اإعادة  وجوب  عدم  على  ال�سحيحة  هذه  دّلت  فقد  حال،  كّل  وعلى 

عند وقوع الخلل فيها، اإّل اإذا كان الإخالل في اأحد الأمور الخم�سة المن�سو�سة، 

والدللة - بعد �سّحة ال�سند- �سريحة ل اإ�سكال فيها.

كيف نوّفق بين أدلّة األركان ومفاد الحديث؟
وقع الإ�سكال في الجمع بين مفاد الحديث، ومفاد اأدّلة الركنّية واأدّلة الجزئّية، 

في  الإعادة  ح�سر  هو  الحديث  مفاد  اإّن  حيث  الإ�سكالية.  هذه  حّل  من  بدَّ  فال 

فر�س النق�س اأو الزيادة الواقع بو�ساطة اأحد الأمور الخم�سة، ولكن دّلت الأدّلة 

اأّن مثل التكبير والنّية والقيام هي من  ة - المّتفق عليها بين الفقهاء -  الخا�سّ

الأركان،  وتجب الإعادة عند وقوع الخلل بكّل واحد منها بال فرق بين الزيادة اأو 

النق�سان، مع العلم اأّن الحديث لم يذكر اإّل ركنين من الأركان الخم�سة المبطلة 

لل�سالة عند وقوع الخلل فيه زيادة اأو نق�سانًا.  فكيف يمكن التوفيق بين مفاد 

)1)  الها�سمي، مجّلة فقه اأهل البيت، م.�س، العدد1 8-19، قاعدة لتعاد.
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الحديث ومفاد اأدّلة الأركان؟ ولالإجابة عن هذا الإ�سكال نقول:

اإّن التكبيـــر والنّيـــة معًا مفتاح ال�ســـالة، والقيام الركنّي )فـــي اأحد مورديه(  -

يتحّقق في �سمن التكبير، اأّما النّية فاإّن الفعل ل ُي�سّمى �سالة اإّل بعد تحّققها، 

وال�سحيحـــة كاأّنها تفرغ عن فعل �ُسّمي بال�ســـالة، فقالت: »ل تعاد ال�صالة«، 

اأي بعد تمام النّية.

 واأّمـــا القيام فاإّن حقيقة الركوع هي النحناء عن قيام، فالهوّي عنه اإلى الحّد  -

المعتبر في الركوع داخل في حقيقته ومتقّوم به، فالإخالل به اإخالل بالركوع، 

فـــال ركوع حقيقـــة وا�سطالحًا اإن لم يكن عن قيام، ولـــذا اكتفى بذكره دونه.

فمفـــاد الحديث هوبيـــان الوظيفةبعد تحّقق ال�سالة. وبعبـــارة وا�سحة يقال: 

اإّن ال�ســـالة ل توجـــد بدون الأمور الثالثة، والحديـــث يبّين الحكم بعد التكّون 

والإقامة، فيكون مفاده في طول هذه الأمور الثالثة، فال تعار�س في المقام. 

عدم شمول الحديث للعامد
اأوال�سورة  الفاتحة  فلوترك  العمدّي،  الترك  ي�سمل  ل  ُتعاد«  »ل  حديث  اإّن 

اأوالت�سّهد اأوالذكر، في الركوع وال�سجود، عامدًا عالمًا، بطلت �سالته؛ اإذ لوكانت 

العمد،  ل�سورة  �سامل  تعاد«  »ل  واأّن حديث  تركها عمدًا،  مع  ال�سالة �سحيحة 

باأدّلة  اأومانع  اأو�سرط  هوجزء  ما  اأّن  معناه  اإذ  بها؛  والأمر  ت�سريعها  ُخلف  لكان 

الأجزاء وال�سروط والموانع لي�س بجزء، ول ب�سرط، ول بمانع، وهذا عين الخلف 

والمناق�سة. هذا م�سافًا اإلى ان�سراف التعبيربـ »ل تعاد« اإلى من اعتقد اإتيانه 

ال�سالة بكامل متطّلباتها ثّم التفت بعد ذلك اإلى وقوع الخلل فيها. 
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هل تشمل القاعدة كالاًّ من الناسي والجاهل؟
في  الكالم  واإّنما  هوالنا�سي،  الحديث  من  المتيّقن  القدر  اأّن  في  اإ�سكال  ل 

�سموله للجاهل.

اختار جمع من العلماء الخت�سا�س بالنا�سي، وقّربوا ذلك باأّن الجاهل حيث 

بل  ُتِعْد«،  اأول  ِعْد 
َ
»اأ يخاطب بخطاب  واقعًا، فال  عليه  الثابت  بالواجب  ياأت  لم 

بخطاب اإئت بال�سورة اأوبالت�سّهد اأو...، وهذا بخالف النا�سي فاإّنه حيث ل يكون 

قدرته  ب�سبب عدم  النا�سي،  تكليف  اإمكان  لعدم  َن�ِسَيُه  بما  الن�سيان  مكّلفًا حالة 

على فعل المن�سّي حالة ن�سيانه - وهذا بخالف الجاهل، فاإّن جهله ل ي�سلب قدرته 

ِعْد اأول 
َ
على فعل الجزء - فمن المنا�سب توجيه الأمر بالإعادة اإليه، فيقال له »اأ

ُتِعْد«)1).

)1) الخوئـــي، اأبو القا�سم: �سرح العروة الوثقـــى- التقليد- )مو�سوعة الإمام الخوئي}(، �سرح ال�سيخ علي الغروي، ط2، قم 
المقّد�سة، موؤ�ّس�سة اإحياء اآثارالإمام الخوئي}، 1426هـ.ق/ 2005م، �س33.
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�لأفكار ���ئي�سة

ة بال�ســـالة، بالّتفـــاق بح�سب �سريح  - قاعـــدة »ل ُتع���اد« من القواعـــد الخا�سّ

الرواية.

ُيق�سد بالقاعدة عدم وجوب اإعادة ال�سالة عند وقوع الخلل - زيادة اأونقي�سة -  -

اإّل اإذا كان في الركوع اأوال�سجود اأوالطهور اأوالقبلة اأوالوقت.

تخت�ّس القاعدة بحالة الفراغ من ال�سالة. -

م�ستنـــد القاعـــدة رواية حّجة �سنـــدًا، �سريحة الدللة، عـــن زرارة عن اأبي  -

.Qجعفر

يمكـــن التوفيق بيـــن مفاد حديث »ل تع���اد« وبين اأدّلـــة الأركان والأجزاء بعدة  -

وجوه.

ل ي�سمل حديث »ل تعاد« العامد، والقدر المتيّقن �سموله للنا�سي. -

ر. -  الظاهر �سمول حديث »ل تعاد« للجاهل على تف�سيل بين القا�سر والمق�سّ
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لطا�عة

تعريف الفقه ومو�شوعه وم�شائله

ي الفقيه فقيهًا. يقال: َفِقَه  في اللغة: يقال: فقهت الكالم اإذا فهمته، ومنه �سمِّ

الرجل بالك�سر َيفَقه فقهًا من باب َتِعَب: اإذا َعِلَم. وَفُقَه بال�سّم مثله، وقيل: ال�سّم 

اإذا �سار الفقه له �سجيَّة. وفالٌن ل َيْفَقُه اأي ل يفهم. ثمَّ ُخ�ّس به علم ال�سريعة. 

ى العلم  ل اإلى علٍم غائٍب بعلٍم �ساهٍد، وي�سمَّ قال بع�س الأعالم: الفقه هوالتو�سُّ

بالأحكام فقهًا، والفقيه: الذي علم ذلك، واهتدى به اإلى ا�ستنباط ما خفي عليه. 

انتهى.)1)

فقه: الِفْقُه: العلم بال�سيء والفهم له، وغلب على علم الدين؛ ل�سيادته و�سرفه 

ا، والعود على المندل،  وف�سله على �سائر اأنواع العلم، كما غلب النجم على الثريَّ

بعلم  ًا  خا�سَّ الُعرف  جعله  وقد  والفتح،  ال�سّق  من  وا�ستقاقه  الأثير:  ابن  قال 

والِفْقُه  الفروع منها. قال غيره:  فها اهلل تعالى، وتخ�سي�سًا بعلم  ال�سريعة، �سرَّ

وتَي فالٌن ِفقهًا في الدين، اأي َفهمًا فيه.)2)
ُ
في الأ�سل: الَفهم. يقال: اأ

اأدّلتها  عن  الفرعّية  ال�صرعّية  بالأحكام  هوالعلم  »الفقه  ال�سطالح:  في 

التف�صيلّية«)3).

القت�ساء)5)  حيث  من  المكلَّفين)4)  اأفعاُل  هو:  الفقه  مو�سوع  الفقه:  مو�سوع 

والتخيير، واأو�ساف الأفعال والتروك.

)1) الطريحي، مجمع البحرين، م.�س، ج6، �س355.
)2) الإفريقي، ل�سان العرب، م.�س، ج13، �س522.

)3) العاملـــي، ح�ســـن بن زين الديـــن: معالم الدين ومالذ المجتهدين،تحقيـــق ون�سر موؤ�ّس�سة الن�سرالإ�سالمـــي  التابعة لجماعة 
المدّر�سين بقم المقّد�سة، لط، قم المقّد�سة، لت، �س26.

)4)  الخوئـــي، اأبوالقا�ســـم: محا�ســـرات فـــي اأ�ســـول الفقـــه، تقريـــر ال�سيـــخ محمـــد اإ�سحـــاق الفّيا�س، تحقيـــق ون�ســـر موؤ�ّس�سة 
الن�سرالإ�سالمي التابعة لجماعة المدّر�سين بقم المقّد�سة، لط، قم المقّد�سة، لت، ج1، �س28.

)5) القت�ساء: ما يقت�سي اللزوم، من وجوب وحرمة. والتخيير: ما يجوز معه الفعل والترك.
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�أ�سئلة ومتارين

mm:في المكان المنا�صبO اأو خطاأ Pصع عالمة �صّح�

اإذا �سجد على المو�سع النج�س جهاًل بالنجا�سة اأون�سيانًا، حكم بالبطالن  1-

لقاعدة »ل تعاد«. 

�سخ�ـــس �سّلـــى ن�سيانًا، وعلى ثوبـــه نجا�سة من الـــدم، ف�سالته �سحيحة  2-

لقاعدة »ل تعاد«. 

المق�ســـود بالخلل في ال�سالة - فـــي قاعدة »ل تع���اد«- النق�سان بترك  3-

جزء اأو�سرط فيها،  والزيادة بزيادة جزء اأو�سرط فيها. 

ل ي�سمل حديث »ل تعاد« العامد، والقدر المتيّقن منه هوالنا�سي.   4-

المق�سود من »الطهور« الوارد في الحديث هوالأعّم من الطهارة الحدثّية  5-

والخبثّية. 

ر.  6- الظاهر �سمول حديث »ل تعاد« للجاهل القا�سر دون المق�سّ

mm:عالج الأ�صئلة الآتية

هل ينطبق حديث »ل تعاد« فيما لو نوى الخروج من ال�سالة، بعد اأن ح�سلت  1-

النّيـــة ال�سحيحـــة منه، ثـــّم عاد اإليها قبـــل اأن يقع �سيء مـــن اأفعال ال�سالة 

بدونها؟ 

بّين معّلـــاًل اإمكانية جريان، اأوعدم جريان قاعدة »ل تع���اد« اإذا تيّقن دخول  2-

الوقت ف�سّلى، ثّم تبّين وقوعها بتمامها قبل الوقت.

ما الحكم في �سوء قاعدة »ل تعاد« فيما لو�سّلى �سخ�س الع�ساء قبل المغرب  3-
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بتخيُّل اأداء المغرب، اأوالع�سر قبل الظهر بتخيُّل اأداء الظهر؟

�سخ�ـــس كان يقلِّد مجتهدًا يقول بوجوب اأداء ال�ســـالة ق�سراً، ثّم قّلد ثانيًا  4-

مّمن يقول بوجوب التمام. ما حكم �سالته في الأيام ال�سابقة؟

الة بعد مّدة من الزمن، فهل  5- اإذا اّت�ســـح للمكّلف عدم �سّحة قراءته في ال�سّ

يلزم اإعادة �سلواته ال�سابقة؟ ولماذا؟

اأ مّدة من الزمـــن وعلى بع�س اأع�سائه حائل ثّم  6- �سخ�ـــس كان يغت�سل اأويتو�سّ

التفت، ما حكم �سلواته ال�سابقة بناًء على قاعدة »ل تعاد«؟
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أهداف الدرس

الدرس الرابع

قاعدة نفي الَحَرج

التعّرف على معنى قاعدة نفي الحرج وأدلّتها. -

القدرة على االستدالل على حّجّية القاعدة. -

التدّرب على تطبيق القاعدة في مواردها. -
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المقّدمة
ا�ستهر بين الفقهاء - ول�سّيما المتاأّخرين منهم - ال�ستدلل بهذه القاعدة 

في كثير من الموارد، لنفي كثير من التكاليف التي ت�ستلزم الع�سر والحرج على 

اأبواب العبادات، كالو�سوء والغ�سل والتيّمم  المكّلفين، وذلك في غير واحد من 

وال�سالة وال�سيام وغيرها. وهذا ما يعطي الفقيه ب�سيرة ومعرفة بحال الفروع 

الأحكام  مع  ال�سرعّي  التعامل  على  المكّلف  وي�ساعد  عليها،  المبنّية  الكثيرة 

ال�سرعّية الحرجّية. ول يوجد )بين الأعالم( اختالف في المق�سود من قاعدة 

يحتمل  ل  ذكره-  الآتي   - القاعدة  هواأّن مدرك  ذلك  في  وال�سبب  الحرج؛  نفي 

احتمالت وفرو�سًا متعّددة، كما �سياأتي.

بيان المراد من القاعدة
معنى القاعدة هونفي الحكم ال�سرعّي الموجب للع�سر والحرج، وعليه كّل حكم 

كان موجبًا للع�سر اأوالحرج هو منفّي من ناحية ال�سرع، فاإذا كان الغ�سل اأوالو�سوء 

المكّلف؛  عاتق  عن  يرتفع  اأوحرجًا  ع�سرًا  ال�ستاء  في  البرد  �سّدة  في   - مثاًل   -
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امتنانًا منه تعالى على العباد، فتكون القاعدة حاكمة)1) على الأدّلة الأّولّية اّلتي 

اأ�سار  تدّل على وجوب الأحكام ال�سرعّية كالو�سوء والغ�سل وغيرهما. واإلى هذا 

هونفي  الت�صريع  عالم  في  الحرج  نفي  مفاد  »اإّن  بقوله:  الخوئّي}  ال�سّيد 

الحكم الحرجّي«)2)،  وحكم »ب�صقوط وجوب الطلب )طلب الماء للو�صوء( في 

�صيق الوقت، كما ي�صقط ... اإذا كان في طلبه حرج وم�صّقة ل تتحّمل؛ وذلك 

لقاعدة نفي الحرج«)3)، و»وردت الرخ�صة في اإفطار �صهر رم�صان لأ�صخا�س، 

منهم: ال�صيخ وال�صيخة وذوالعطا�س، ... اإذا كان حرجاً وم�صّقة«.

ي�ستلزم ثبوته الحرج على  القاعدة: نفي كّل حكم �سرعّي  اإذًا المق�سود من 

الطبيبة  اأمام  اأوعورتها  الطبيب،  اأمام  ج�سدها  المراأة  ك�سف  فحرمة  المكّلف، 

للفح�س ونحوه من العالجات، اإذا ا�ستلزم الحرج عليها، يكون مرفوعًا.

بيان المراد من مصطلحّي الُعسر والحَرج

الُع�ص���ر لغ���ًة: هوال�سعب ال�سديد، والحرج: هوالتعـــب وال�سيق. ويّتحد الع�سر 

خذا كمو�سوع واحد للقاعـــدة الواحدة، ولكن من المعلوم 
ُ
والحـــرج في الحكم، واأ

اأّنهمـــا يختلفان معنًى، فاإّن الع�سر اأخّف بالن�سبـــة اإلى الحرج، فالع�سر عبارة عن 

الم�سقـــة التي تتعّلق بع�سومن اأع�ساء البدن، واأّمـــا الحرج فهوعبارة عن الم�سّقة 

التي تتعّلق بالنف�س الإن�سانية، وعليه ُيقال: اإّن الع�سر بدنّي، والحرج نف�سّي، والذي 

ي�سّهل الخطب اأّن الع�سر والحرج اأ�سبحا معًا مو�سوعًا واحدًا للقاعدة)4).

ي�سّق تحّمله،  الذي  الفعل  التكليف  �سببًا في رفع  الذي يكون  الحرج  فالمراد من 

)1) الحاكـــم هـــو الدليل ال�سارح والمف�ّسر للدليل المحكـــوم، ويتقّدم الدليل الحاكم تقّدم القرينة علـــى ذيها، وهو اإّما اأن ي�سّيق 
دائـــرة المحكـــوم )كما في المقام( اأو يو�ّســـع. وفي مقام الو�سوء - مثـــاًل - يجب الو�سوء بالدليل الأّولـــّي، لكّنه ُينفى عند 

الحرج باأدّلة نفي الحرج، في�سقط وجوب الو�سوء.

)2)  الخوئي، م�سباح الأ�سول، م. �س، ج2، �س530.
)3)  م.ن،ج2 ،�س530.

)4)  الم�سطفوي، مئة قاعدة فقهية، م. �س، �س299.
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وي�سعب على فاعله �سعوبة �سديدة عادة)1)، ل مطلق ال�سعوبة، واإّل للزم كون جميع 

التكاليف حرجّية ومرفوعة؛ لأّن التكليف اإّنما يكون تكليفًا لما فيه من الكلفة والم�سّقة. 

فلي�س المق�سود من الحرج عدم القدرة على ال�سيء، واأّن كّل �سيء ل يكون مقدورًا 

يكون حرجّيًا؛ لأّن المتبادر من الحرج الم�سّقة وال�سيق دون عدم القدرة. نعم لي�س 

كّل م�سقة حرجًا بل خ�سو�س الم�سّقة ال�سديدة. وال�ساهد على ذلك )م�سافًا اإلى 

التكاليف  جميع  كون  الم�سّقة  بمطلق  تف�سيره  لزم  اأّن  والتبادر(  الوجدان  ق�ساء 

حرجّية؛ لأّن التكليف اإّنما كان تكليفًا باعتبار ا�ستماله على الكلفة والم�سّقة.

بيان مدرك القاعدة

1 - دليل القاعدة من الكتاب جملة اآيات منها:

قال تعالى: {ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ...})2). ومنها: 

ۆ  ۇ  {ۇ  ومنها:  ڈ})3).  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  {ڍ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ})4).
عبد  رواه  بما  الكريمة  الآيات  هذه  اإحدى  اإلى   Qال�سادق الإمام  اأر�سد  وقد 

الأعلى مولى اآل �سام، قال: قلت لأبي عبد اهللQ: »عثرت فانقطع ظفري، فجعلت 

على اإ�صبعي مرارة، فكيف اأ�صنع بالو�صوء؟ قال: يعرف هذا واأ�صباهه من كتاب اهلل 

عّز وجّل، قال اهلل تعالى: {ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ}، ام�صح عليه«)5).

فهذه الآيات تدّل دللًة وا�سحة على اأّن المولى تبارك وتعالى لم يجعل في دينه 

حكمًا يلزم من امتثاله واإطاعته حرجًا على عباده، في اأّمة محّمدP، كما ي�سعر 

به قوله -تعالى - {عليكم، وبكم}.

)1) عادة تعني غالبًا.
)2) الحج: 78.

)3) المائدة: 6.
)4) البقرة: 185.

)5) العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س،ج1، اأبواب الو�سوءح5 ، �س327.
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2 - دليل القاعدة من ال�صّنة:

يمكن ال�ست�سهاد من ال�سّنة ال�سريفة بجملة من الن�سو�س، اأنهاها ال�سيخ النراقي 

في عوائده اإلى ثمانية ع�سر حديثًا)1)، بيد اأّنه ل حاجة اإلى ا�ستعرا�سها بالكامل بعد 

دللة الكتاب الكريم على ذلك، فنقت�سر على ما ورد في �سحيح محّمد بن م�سلم 

Q يقول: »ال�صيخ الكبير والذي به العطا�س ل حرج  اأبا جعفر  »�صمعت  قال: 

عليهما اأن يفطرا في �صهر رم�صان«)2)، فالحكم بالإفطار في هذه ال�سحيحة ي�ستند 

اإلى  وجود الحرج عليهما في ال�سوم، وما هذا اإل قاعدة ل حرج.

3 - ال�صتدلل بالعقل:

باب  من  يدخل  لم  اإذا  العقلي  الإدراك  اإّن  فيه:  فيقال  بالعقل  ال�ستدلل  واأّما 

الم�سّقة؛  مع  التكليف  ياأبى  ل  العقل  لأّن  به؛  يوؤخذ  ل  العقليين  والتقبيح  التح�سين 

عدم  ال�سليم  العقل  ق�سّية  فاإّن  اللطف،  باب  من  به  ال�ستدلل  تقريب  يمكن  نعم 

اأّن المّتَفق عليه عند الفقهاء  اإلى  وقوعهما )الع�سر والحرج( في التكاليف؛ نظرًا 

وجوب اللطف على اهلل �سبحانه وتعالى، ومعناه التقريب من الطاعة، والتبعيد من 

المع�سية اّلتي هي المهلكة العظمى، ول ريب اأّن التكليف البالغ حّد الحرج ُيبّعُد عن 

الطاعة ويكون باعثًا لكثرة المخالفة، واهلل �سبحانه اأرحم بعباده من اأن يفتنهم بما 

يوقعهم في العذاب غالبًا؛ وكما اأّن التكليف بما ل يطاق ممتنع عليه تعالى؛ للزوم 

القبح والخروج عن العدل، فكذلك التكليف الحرجّي فاإّنه مناٍف لّلطف والرحمة.)3)

خروج األحكام الحرجّية باألصل عن القاعدة
كوجوب  بطبعها،  ال�ساّقة  التكاليف  ت�سمل  ل  والحرج  الع�سر  نفي  قاعدة  اإّن 

الجهاد، وحرمة الفرار من الزحف، وت�سليم النف�س للق�سا�س والحّد واأمثالها؛ 

)1) النراقي، اأحمد: عوائد الأيام، تحقيق ون�سر مكتب الإعالم الإ�سالمي، ط1، اإيران، 1417هـ.ق/ 1375هـ.�س، �س58-57.
)2) و�سائل ال�سيعة: ح7، باب 15 من اأبواب من ي�سح منه ال�سوم، حديث 1 و 2. 

)3) الح�سينـــي المراغي، مير عبد الفّتاح: العناوين الفقهية، تحقيق ون�ســـر موؤ�ّس�سة الن�سرالإ�سالمي التابعة لجماعة المدّر�سين 
بقم المقّد�سة، ط1، قم المقّد�سة،1417هـ.ق، ج1،�س286.
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اّلتي  التكاليف  الّدالة على  والإطالقات  العمومات  اإلى  ناظرة  القاعدة  اأدّلة  لأّن 

قد تكون في بع�س الأحيان حرجّية، وفي بع�سها ل تكون كذلك، وتقّيدها ب�سورة 

عدم الع�سر والحرج على المكّلف، ل تنظر اإلى الأحكام التي ل تكون بطبعها اإّل 

�سًا. حرجّية، فهي خارجة عن القاعدة تخ�سّ

هل المدار على رفع الحرج النوعّي أوالشخصّي؟
ال�سخ�سّي:  الحرج  من  والمراد  نوعّيًا.  واأخرى  �سخ�سّيًا  يكون  تارة  الحرج   

المراد من  بينما  اأولذاك بخ�سو�سه،  ال�سخ�س بخ�سو�سه  لهذا  الثابت  الحرج 

الحرج النوعّي: الحرج الثابت لنوع النا�س )اأي غالبهم( كما هوالحال في وجوب 

الو�سوء حالة  المر�س، فاإّنه حرجّي لغالب المر�سى، واإن لم يكن حرجّيًا بلحاظ 

بع�س المر�سى.

يرتفع  ل  مثاًل-  الو�سوء-  فوجوب  ال�سخ�سّي  الحرج  على  المدار  كان  واإذا   

اإّل عّمن كان ثبوت الوجوب في حّقه حرجّيًا بالخ�سو�س، ول يكفي كونه حرجّيًا 

بلحاظ النوع والغالب، وهذا بخالفه بناًء على اإرادة الحرج النوعّي، فاإّنه يرتفع 

به الوجوب في حّق كّل مري�س، حّتى من لم يكن ثبوت الوجوب في حّقه حرجّيًا.

الأحكام  تنفي  حرج«  »ل  قاعدة  هل  ال�سوؤال:  لنطرح  نعود  المق�سود  وبات�ساح 

الأّولّية في حالة لزوم الحرج ال�سخ�سّي بالخ�سو�س، ول يكفي لزوم الحرج النوعّي؟ 

ق الحرج ال�سخ�سّي؟ اأواأّنها تنفي الأحكام حالة الحرج النوعّي اأي�سًا، ول يلزم تحقُّ

وال�سحيح كون المدار على الحرج ال�سخ�سّي؛ لأّن ذلك هوالمتبادر والمفهوم 

من ل�سان دليل القاعدة {...ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ...}، والحمل على 

الحرج النوعّي يحتاج اإلى قرينة، وهي مفقودة)1). وقد يكفي الحرج النوعّي في 

بع�س الموارد، حّتى لو لم يوجد حرج �سخ�سّي.

)1) الإيرواني، درو�س تمهيدية في القواعد الفقهية، م.�س، ج1، �س178.
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هل القاعدة ترفع اإللزام والرخصة معاً؟
بعد ثبوت اأّن القاعدة ترفع الأحكام الحرجّية عن المكّلف، يجب اأّن نبّين اأّن 

القاعدة هل ترفع الإلزام والرخ�سة معًا؟ بمعنى اأّنها ترفع حكم وجوب الو�سوء 

الحرج  تحّمل  مع  حّتى  بهما  الإتيان  في  الرخ�سة  وتمنع  الحرجّيين،  والحّج 

اأّن القاعدة  اأم  اأتى بهما مع تحّمل الحرج والم�سقة كانا باطلين.  والم�سّقة، فلو 

ترفع الإلزام بالحكم الحرجّي،  دون الرخ�سة بالإتيان به، فلو اأتى بهما مع تحّمل 

الحرج والم�سقة كانا �سحيحين؟

مري�س  حق  في  الو�سوء  وجوب  كان  اإذا  اإّنه  القول:  يمكن  الإي�ساح  ولزيادة 

حرجياًّا فال اإ�سكال في ارتفاعه بالقاعدة، ولكن لو فر�س اأّن المري�س تكّلف واأتى 

به بالرغم من كونه حرجياًّا في حّقه فهل يقع منه �سحيحًا اأو يحكم ببطالنه؟

اأّن  اأي  الرخ�سة،  بنحو  وارد  القاعدة  في  الرفع  باأّن  القول  على  اأّنه  وجوابه 

الوقت  نف�س  ولكّنه في  به  ولي�س ملزمًا  الو�سوء مثاًل  المكّلف مرّخ�س في ترك 

مرّخ�س في الإتيان به، ولذا فلو اأتى به حّتى مع وجود الحرج يقع �سحيحًا،  كما 

ذهبه اإليه جماعة من العلماء، كال�سّيد اليزدي في العروة الوثقى.)1)

المكّلف  اأّن  اأي  العزيمة،  بنحو  وارد  القاعدة  في  الرفع  باأّن  القول  على  واأما 

اأتى به يحكم  ملزم بترك الو�سوء مثاًل ولي�س مرّخ�سًا في الإتيان به، ولذا فلو 

ببطالن و�سوئه، كما ذهب اإليه جماعة اأخرى من العلماء.

اأن  يرون  العقالء  اأّن  الرخ�سة  دون  الإلزام  ترفع  القاعدة  اأّن  على  والدليل 

تحّمل الم�ساّق وال�سعاب في �سبيل امتثال اأوامر الموالي اأمٌر ممدوح في نظرهم، 

العبادات  »اأف�صل  الحديث:  ا�ستهر  حتى  المتثال،  مراتب  اأعلى  من  يعّدونه  بل 

اأحمزها« )اأ�سّقها()2)، من دون تقييد لالأحمزّية بعدم و�سولها اإلى مرتبة الحرج.

)1) ( العروة الوثقى م�ساألة 18، من ف�سل م�سّوغات التيّمم.
)2) المجل�سي، محّمد باقر: بحار الأنوار، تحقيق محّمد الباقرالبهبودي، ط3، بيروت، دار اإحياء التراث العربي، 1403هـ.ق/ 1983م، ج79، �س279.
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واإلى هذا ذهب اآية اهلل ال�سيخ مكارم ال�سيرازي بقوله: »اإّل اأّن الذي يظهر من 

هذه  على  المتفّرعة  الفقهّية  الفروع  في  المتاأّخرين  اأعاظم  من  واحد  غير 

القاعدة، كونها من باب الرخ�صة ل العزيمة«)1). 

بينما ذهب اآخرون اإلى القول: باأّن هذا ل يمكن اللتزام به؛ حيث اإّن الداّل 

على المالك والرجحان هو الوجوب، فاإذا رفع بقاعدة ل حرج ل يبقى ما يدّل 

على بقاء المالك والرجحان حتى يمكن بوا�سطته الحكم ب�سّحة الو�سوء مثاًل)2).

)1) ال�سيرازي، القواعد الفقهية، م.�س، ج1، �س201.
)2)  الإيرواني، باقر، درو�س تمهيدية في القواعد الفقهية، م.�س. �س58.
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�لأفكار ���ئي�سة

قاعـــدة نفي الع�ســـر والحرج من القواعـــد المّتفق عليها بيـــن الم�سلمين، وقد  -

ا�سُتِدّل عليها كتابًا و�سّنة.

مفاد القاعدة نفـــي الحكم ال�سرعّي الموجب للع�سر والحرج، ورفعه عن عاتق  -

المكّلف.

اإّن الع�سر بدنّي، والحرج نف�سّي. -

ل ت�سمل قاعدة نفي الحرج الأحكام الحرجّية بطبعها كوجوب الجهاد ونحوه. -

وقع الختالف فـــي اأّن القاعدة ترفع الإلزام والرخ�سة معًا، بمعنى اأّنها ترفع  -

ْيـــن، وتمنع الرخ�سة فـــي الإتيان بهما،  حكـــم وجوب الو�ســـوء والحج الحرجيَّ

حّتـــى مع تحّمل الحرج والم�سّقـــة، اأم اأّنها ترفع الإلزام بالحكم الحرجّي  دون 

الرخ�سة بالإتيان به، فلواأتى بهما مع تحّمل الحرج والم�سّقة كانا �سحيحين.

تخت�ـــسّ القاعدة بنفي الأحكام الحرجّية فـــي الواجبات دون المحّرمات، واإن  -

�سمل اإطالق الآيات ال�سريفة كّل حكم �سرعّي حرجّي، �سواء اأكان في الواجبات 

اأم المحّرمـــات، فـــاإّن بناء الفقهاء علـــى ترك الأخذ بهذا الإطـــالق، وقد قيل 

فـــي توجيه رفع اليد عن اإطالق الآيات هي اأّنهـــا واردة في مقام المتنان على 

العباد، ول امتنان في اإلقائهم في المفا�سد الواقعية.

يباح كثير من محظورات الإحرام مع الفدية، ويباح الإفطار في �سهر رم�سان  -

للحامـــل والمر�سع، وال�سيخ وال�سيخـــة، وذي العطا�س، والتداوي بالمتنّج�سات 

والمحّرمات، عند ال�سطرار؛ لرفع الحرج والم�سّقة المترتبْين عليها.
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لطا�عة

قاعدة ما ل ي�شمن ب�شحيحه ل ي�شمن بفا�شده

معنى القاعدة هواأّن العقد الذي ل يوجب ال�سمان في فر�س ال�سّحة ل يوجب 

تحّقق  وقد  وغيرها.  والم�ساربة  والوكالة  كالرهن  الف�ساد،  فر�س  في  ال�سمان 

الجواهر المحّقق �ساحب  قال  القاعدة، كما  الفقهاء على مدلول  الت�سالم عند 

M نقاًل عنهم: »اإّن الأ�صحاب وغيرهم اأطلقوا القول في هذه القاعدة ولم 

يخالف فيها اأحد«)1) .

ويمكن ال�ستدلل على اعتبار القاعدة اأي�سًا: بالأولوّية: قال ال�سيخ الأن�ساري

في  ال�سيخ  كالم  من  تقّدم  ما  على  ال�سالبة  الق�سية  هذه  مبنى  اإّن  ثّم   :M

المب�سوط هي الأولوّية، وحا�سلها اأّن الرهن ل ي�سمن ب�سحيحه فكيف بفا�سده. 

وتو�سيحه: اإّن ال�سحيح من العقد اإذا لم يقت�ِس ال�سمان مع اإم�ساء ال�سارع له 

فالفا�سد الذي بمنزلة العدم ل يوؤّثر في ال�سمان. 

وبال�صتق���راء: ال�سحيـــح اأّن هذه القاعـــدة قد ح�سلت من ال�ستقـــراء التاّم 

فـــي مـــوارد العقود التـــي ل توجب ال�سمان، فوجـــدوا عدم ال�سمـــان في فا�سدها  

ك�سحيحهـــا، واإن كان المن�ساأ هوعدم وجود ال�سبـــب لل�سمان بح�سب الواقع، فال 

كالم فيـــه )عدم ال�سمان( بينهم، والأمر مّتفق عليه عندهم، فلّما تّم ال�ستقراء 

تـــّم المـــدرك للقاعدة، ول حاجة بعد ذلـــك اإلى ذكر الدليل مـــن الأولوّية وانتفاء 

ال�سبب وغيرهما)2).

)1)  النجفي، جواهرالكالم، م.�س، ج25، �س227.
)2)  الم�سطفوي، مئة قاعدة فقهية،  م.�س، �س205.
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�أ�سئلة ومتارين

mm:في المكان المنا�صبO اأو خطاأ Pصع عالمة �صّح�

خذا كمو�سوع واحد للقاعدة الواحدة،  1-
ُ
يّتحد الع�سر والحرج في الحكم، واأ

ولكّنهما يختلفان معنًى. 

المق�ســـود من قاعدة نفي الحرج كلُّ حكم �سرعـــّي ي�ستلزم ثبوته الحرج  2-

على المكّلف في العبادة. 

 محـــّل البحـــث في »قاع���دة ل حرج« هوالأفعـــال الحرجّيـــة البالغة حّدًا ل  3-

ُيطاق،  والموجبة لختالل النظام. 

ة  4- ي�سقـــط وجوب طلب الماء للو�سوء والغ�سل اإذا كان في طلبه حرج وم�سقَّ

ج�سدّية اأومالّية؛ لقاعدة نفي الحرج. 

 يجـــوز م�سافحة الأجنبيـــة في الموارد اّلتي يقع فيهـــا الحرج ال�سخ�سّي  5-

على المكّلف.  

اإذا ثبـــت بو�ساطة الأجهزة الحديثـــة اأنَّ الحمل م�سّوه الخلق، فيجوز لالأّم  6-

الإجها�س رفعًا للحرج. 

mm:عالج الأ�صئلة الآتية

رجـــل ح�ســـل على مال ي�ساوي ال�ستطاعة للحّج ولـــم تكن له دار �سكن، فهل  1-

يجوز له �سرف ذلك في �سرائها، رفعًا للحرج ؟

هـــل يجوز لمـــن ح�سل على ما ي�ســـاوي مقدار ال�ستطاعة �ســـرف المال في  2-

�سراء �سّيارة، اأوالزواج به؟
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اإذا ح�ســـر �سخ�ـــسٌ بع�ـــس الحفالت اّلتـــي ي�ستـــرك فيها الرجـــال والن�ساء  3-

وتقّدمت اإليه امراأة للم�سافحة، فهل يجوز له تقديم يده رفعًا للحرج؟

كثيـــرًا مـــا تذهب الن�ساء اإلـــى الطبيبة لإجراء فحو�ســـات عليها بالرغم من  4-

ة لها، فهل يجوز ذلك؟ عدم وجود حاجة ملحَّ

امـــراأة تريد و�سع لولب لمنـــع الحمل، فهل ذلك جائز بعـــد اللتفات اإلى اأنَّ  5-

ذلك ي�ستدعي الك�سف عن عورتها اأمام الطبيب اأوالطبيبة؟

ا �سبَّب له حرجـــًا، اأو�سام في النهار  6- اأ المكلَّف فـــي البرد ال�سديد ممَّ لـــو تو�سَّ

القائظ الطويل، فما هوحكم و�سوئه و�سيامه؛ بح�سب المباني المختلفة؟





ق
ا

سل
�
ّ

� 
ق

و
�س

ق 
د

ع
زا

67

أهداف الدرس

الدرس الخامس

قاعدة سوق المسلمين

التعّرف على معنى قاعدة سوق المسلمين وأدلّتها. -

القدرة على االستدالل على حّجّية القاعدة. -

التدّرب على تطبيق القاعدة في مواردها. -
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المقّدمة
اّلتي  الت�سريعات  من  كبيرة  بمجموعة  عباده  على  المقّد�س  ال�سارع  مّن  لقد 

تكفل العالقة الإيجابّية والح�سنة بين الم�سلمين، في تعامالتهم وعالقاتهم �سبه 

اليومّية مع بع�سهم البع�س، ما يعني انتظام العالقات، وحفظ الحقوق. وقاعدة 

�سوق الم�سلمين من جملة القواعد اّلتي اعتبر الفقهاء اأّن انتظام ال�سوق وحركة 

اختالل  الم�سلمين  �سوق  حجّية  عدم  لزم  اإّن  بل  عليها،  قائمان  وال�سراء  البيع 

نظام الحياة اّلذي جاء الإ�سالم للحفاظ عليه وت�سييده.

بيان المراد من القاعدة
ُيق�سد بقاعدة ال�سوق الحكم باأمارّية ال�سوق على التذكية، فاإّن الحيوان اإذا لم يذكَّ 

واإذا �سّك في تذكيته حكم عليه بعدمها؛  لم يجز تناول لحمه ول ال�سالة في جلده، 

�سّك في  فاإذا  يكن مذّكى،  لم  الحيوان حالة حياته  فاإّن  با�ست�سحاب عدمها،  تم�ّسكًا 

ال�سّك في تذكية  العدم، فالأ�سل عند  ا�ست�سحب ذلك  له عند زهاق روحه  ح�سولها 

لحوم الحيوانات وجلودها وعدم تذكيتها، هوالحكم بعدم التذكية ا�ست�سحابًا، حيث 

يترّتب على ال�ست�سحاب الأثر ال�سرعّي من الحرمة، والنجا�سة وغيرهما)1). 

)1) النراقي، عوائد الأّيام، م.�س، �س607.
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فيهما  ال�سّك  عند  والذكاة  للطهارة  الم�سلمين  �سوق  هواأمارّية  القاعدة  فمعنى 

بالن�سبة اإلى الب�سائع اّلتي توجد في اأ�سواق الم�سلمين، من اللحوم والجلود وغيرها، فاإن 

نف�س كونها في �سوق الم�سلمين يكفي للطهارة والحّلّية، واإن كان من يعر�سها مجهول 

الحال، ول مجال لأ�سالة عدم التذكية؛ لحكومة القاعدة عليها وعلى ال�ست�سحاب.

وبعبارة ثانية:  اإّن الأ�سل عند ال�سّك في التذكية وغيرها العدم، وفي قاعدة 

ال�سوق يراد اإثبات الخروج بها عن هذا الأ�سل، واإم�ساء اأ�سواق الم�سلمين على 

ظاهرها في الطهارة وغيرها، وعدم لزوم الفح�س عن حال البائعين. ول يراد 

اإم�ساء  بل  الحيوان، وطهارته،  تذكية  اإثبات خ�سو�س  ال�سوق  قاعدة  من خالل 

ال�سوق كما هي، فمن ابتاع رقيقًا من �سوق الم�سلمين، فاّدعى الحّرّية لم ت�سمع 

دعواه، اإّل اأن تقوم البّينة، ومن ا�سترى من اأ�سواقهم جلدًا بنى على طهارته، ولحمًا 

ا�ست�سحاب  الم�سلمين حاكمة على  بنى على تذكيته.  وبهذا تكون قاعدة �سوق 

عدم التذكية المّعبر عنه باأ�سالة عدم التذكية. 

مدرك القاعدة
بيان مدرك القاعدة:   يمكن ال�ستدلل على القاعدة بعّدة اأدّلة. اأهّمها:

الأّول: الروايات: 

�سحيـــح  الحلبّي، قال: »�صاألت اأبا عبد اهللQ ع���ن الخفاف اّلتي تباع في  1-

ال�صوق؟ فقال: ا�صتِر و�صّل فيها حّتى تعلم اأّنه مّيت بعينه«)1).  

�سحيحـــة ف�سيـــل وزرارة ومحّمد بن م�سلم، حيث �ساألـــوا اأبا جعفرQ عن  2-

ابون؟ فقال: »ُكْل اإذا كان  �ســـراء اللحوم من الأ�ســـواق، ول يدري ما �سنع الق�سّ

ذلك في �صوق الم�صلمين، ول ت�صاأل عنه«)2).

)1) العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج3، باب 50  من اأبواب النجا�سات، ح2.
)2)  م.ن، ج16، باب29  من اأبواب الذبائح، ح1.
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�سحيحة  اأحمد بن محّمد بن اأبي ن�سر، قال: »�صاألته عن الرجل ياأتي لل�صوق  3-

في�صت���ري جّب���ة ف���راء ل يدري اأذكّية ه���ي اأم غير ذكّية، اأي�صّل���ي فيها؟ فقال: 

نعم لي�س عليكم الم�صاألة، اإّن اأبا جعفرQ كان يقول: اإّن الخوارج �صّيقوا 

على اأنف�صهم بجهالتهم، اإّن الدين اأو�صع من ذلك«)1).             

�سحيحـــة اأحمـــد بن محّمد بن اأبي ن�سر، عن الر�ســـاQ قال: »�صاألته عن  4-

الخّف���اف ياأت���ي ال�صوق في�صتري الخّف، ل يدري اأذك���يٌّ هواأم ل، ما تقول في 

ال�ص���الة في���ه وهول ي���دري؟ اأي�صلي فيه؟ ق���ال: نعم، اأنا اأ�صت���ري الخّف من 

ال�صوق، وُي�صنع لي، واأ�صّلي فيه، ولي�س عليكم الم�صاألة«.)2)

خبـــر اإ�سماعيل بن عي�سى، قـــال: »�صاألت اأب���ا الح�صنQعن جل���ود الفراء  5-

ي�صتريها الرجل في �صوق من اأ�صواق الجبل، اأي�صاأل عن ذكاته اإذا كان البائع 

م�صلم���اً غي���ر عارف؟ ق���ال: »عليكم اأنتم اأن ت�صاألوا عن���ه اإذا راأيتم الم�صركين 

يبيعون ذلك، واإذا راأيتم ي�صّلون فيه فال ت�صاألوا عنه«)3).

وغيرها من الروايات التي ل يبقى معها �سّك في اعتبار ال�سوق اأمارة، ولمزيد 

من التو�سيح ل بّد من مالحظة عّدة اأمور:

منها: الظاهر اأّن المراد بال�سوق هو خ�سو�س �سوق الم�سلمين ل مطلق ال�سوق، 

ومن  العهدية،  والالم  بالألف  ُمعّرفة  الروايات  في  وردت  لأّنها  للكافرين؛  ولوكان 

المعلوم اأّن المراد به الإ�سارة اإلى اأ�سواق المدن الإ�سالمّية؛ اإذ اإّنها واردة عن الأئّمة 

ال�سادق والباقر والر�ساQ، اأعني في زمان  كان حافاًل باّت�ساع رقعة الأر�س 

الم�سلمين في  اإلى  ال�سوق م�سافة  كلمة  وردت  الف�سالء  رواية  بل في  الإ�سالمّية. 

كالم الإمامQ؛ فلو�سّح اأن تكون روايات ال�سوق مطلقة، ولم يكن هناك عهد 

)1) م.ن، ج3،  باب 50 من اأبواب النجا�سات، ح3.
)2) م.ن، ح6.
)3) م.ن، ح7.
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�سارف لها لأمكن تقييدها بما ورد في كلماتهQ، بل قد ُيفهم من موّثق اإ�سحاق 

بن عّمار عن العبد ال�سالحQ اأّنه قال: »ل باأ�س بال�صالة في الفراء اليمانّي، 

قال:  الإ�صالم؟  اأهل  غير  فيها  كان  فاإن  قلت:  الإ�صالم،  اأر�س  في  نع  �صُ وفيما 

الم�سلمين  المدار على كون  فاإّن  باأ�س«)1)،   الم�صلمين فال  الغالب عليها  اإذا كان 

ي�سّكلون الأغلبّية على الأر�س، �سواء اأكانت الأر�س �سوقًا لهم اأم لم تكن. 

ومنها: اأّنه لي�س في كلمات الأعالم بيان ال�سابط في تحديد �سوق الم�سلمين، 

وفي موّثق اإ�سحاق بن عّمار المتقّدم جعُل المدار في الحكم بالذكاة على اأغلبّيتهم 

في الأر�س، �سواء اأكانت �سوقًا اأم ل، وهومطابق لالإطالق العرفّي.  ثّم اإّنه ل اأثر 

لوقوع البلد تحت حكومة الم�سلمين اأم ل، واإّنما المدار على كونهم ي�سّكلون اأغلب 

اأفراده، �سواء اأكان الحاكم م�سلمًا اأم كافرًا، اإذ ل مدخلّية له في تحديد ذلك، 

ففي يومنا هذا ل مانع من ت�سّور �سوق الم�سلمين في بالد الغرب، اإذا فر�س اأّنهم 

اأغلبّية عرفّية فيه، اأو�سوق الّكفار في بلد الم�سلمين بال�سرط المتقّدم.

هذا وتدّل �سحيحتا البزنطي ورواية اإ�سماعيل بن عي�سى على اعتبار ال�سوق 

مطلقًا، اأعني: �سواء اأ�ساأل عن ذكاته اأم لم ي�ساأل، بل ورد النهي عن ال�سوؤال.

الثاني: �صيرة المت�صّرعة:

 ا�ستقّرت  �سيرة الم�سلمين والموؤمنين على اأّنهم يدخلون الأ�سواق وي�سترون 

�ساحب  اإّن  حّتى  اأومذّكاة،  ميتة  اأّنها  عن  ال�سوؤال  دون  من  والجلود  اللحوم 

ال�سريعةP والأئّمة المع�سومينR اأي�سًا كانوا كذلك، وهذا �سيء ل يقبل 

الإنكار، ولم يرد عنهمR  ردع عن هذه ال�سيرة، قال ال�سّيد الخوئي}: 

»اإّن اعتبار ال�صوق هواّلذي جرت عليه �صيرة الم�صلمين؛ لأّنه لم يعهد منهم 

ال�صوؤال عن كفر البائع واإ�صالمه في �صيء من اأ�صواقهم«)2).

)1) العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج 3، باب 50 من اأبواب النجا�سات، ح5.
)2) الخوئي، �سرح العروة الوثقى-الطهارة-)مو�سوعةا لإمام الخوئي}، م.�س، �س454.
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ويوؤّيد ما ذكر من الأدلةاإّن لزم عدم حّجّية �سوق الم�سلمين اختالل النظام؛ اإذ 

يلزم اأن يذبح كّل فرد م�سلم الحيوان لنف�سه، ول يجوز له �سراء اللحم من ال�سوق 

موجودًا،  دام  ما  ال�سرعي  ب�سكلها  التذكية  تحّقق  عدم  احتمال  لأّن  منه؛  والأكل 

فبال�ست�سحاب يثبت عدم تذكية الحيوان الم�سكوك فيه، وبالتالي عدم جواز تناوله، 

وبذلك يلزم اختالل نظام الحياة الذي جاء الإ�سالم للحفاظ عليه وت�سييده، ولهذا 

للم�صلمين  يقم  لم  هذا  يجز  »لولم  غياث:  بن  حف�س  رواية  في   Qعنه ورد 

عدم  احتمال  اأي   - الحتمالت  بهذه  العتناء  اأّن  العبارة  هذه  وظاهر  �صوق«)1)،  

التذكية في اللحوم والجلود، واحتمال كونهم اأحرارًا في العبيد والإماء، واحتمال 

الأ�سواق  تعطيل  يوجب   - الأموال  �سائر  في  اأوُغ�سب  �ُسرق  واأّنه  الغير  مال  كونه 

واختالل اأمر الم�سلمين في معامالتهم، وهذا اأمر مرغوب عنه عند ال�سارع، فعدم 

العتناء باأ�سواق الم�سلمين وترتيب الأثر على هذه الو�ساو�س منفور منه.

ما المقصود بيد المسلم؟
فر�س  بدون  الم�سلم  يد  من  واأخرى  الم�سلمين،  �سوق  من  اللحم  يوؤخذ  تارة 

مروره ب�سوق الم�سلمين. والأّول محكوم بالتذكية كما تقّدم. وهل الثاني كذلك؟ 

نعم؛ لأّن الروايات واإن عّبرت ب�سوق الم�سلمين اإل اأّنا ل نحتمل الخ�سو�سية 

�سّم  اإذا  المكان  لأّن  بل  محدودة،  ذومحاّلت  خا�ّس  هوبناء  بما  ال�سوق  لنف�س 

الم�سلمين وتواجدوا فيه ك�سف ذلك عن كون اليد الماأخوذ منها يدًا م�سلمة.

فالمن�سرف من الروايات اأّن كا�سفّية ال�سوق نا�سئة من كونه كا�سفًا عن اإ�سالم 

اأّن الغالب في �سوق الم�سلمين اأوفي بلدهم  من بيده م�سكوك التذكية، باعتبار 

الم�سلمون، فتكون هذه الغلبة اأمارة على اإ�سالم البائع، وتكون يده هي الأمارة 

اأمارّية  »اإّن  قال:  الخوئّي}، حيث  ال�سّيد  اإليه  التذكية، وهذا ما ذهب  على 

)1) العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج27، باب25 من اأبواب كيفية الحكم، ح2.
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اأّن  بمعنى  اإّنما هي في طولها،  الم�صلم،  يد  اأمارّية  لي�صت في عر�س  ال�صوق 

ال�صوق ُجعلت اأمارة كا�صفة عن يد الم�صلم، وهي الأمارة على التذكية حقيقة،  

وال�صوق اأمارة على الأمارة«)1).  وعليه، فلواأحرزت يد الم�سلم كانت اأمارة على 

اأر�سهم،  اأوفي �سمن  الم�سلمين،  �سوق  في �سمن  موجودًا  يكن  ولولم  التذكية، 

فاعتبار ال�سوق نا�سئ من ك�سفه عن يد الم�سلم، ول اعتبار له بما هو �سوق.

شمول القاعدة لجميع المسلمين
هـــل الحكـــم باأمارّيـــة �ســـوق الم�سلميـــن علـــى التذكية يخت�ـــسّ بمـــا اإذا كان 

م�سلموال�ســـوق من الإمامية؟ كال، بل يعّم مـــا اإذا كانوا من الفرق الأخرى)2)، قال 

ال�سّيـــد اليـــزدي: »مايوؤخذ م���ن الجلود م���ن اأي���دي الم�صلمين، اأوم���ن اأ�صواقهم 

محك���وم بالتذكي���ة، واإن كانوامّم���ن يقول بطه���ارة جلد الميتة بالدب���غ)3)، اإ�صارة 

اإلى بع�س المذاهب الذين يرون طهارة جلد الميتة بالدبغ، وذلك لوجهين:

اإطالق الن�سو�س وعدم تقييد كلمة »الم�صلمين« فيها بفرقة دون اأخرى. -

اإّن الطابـــع العاّم على �ســـوق الم�سلمين، ع�سر �سدور الن�ـــس، احتواوؤها على  -

المذاهـــب الأخرى من غير الإمامّية، وتخ�سي�سها بهم دون غيرهم يلزم منه 

تخ�سي�س الأكثر اّلذي هوم�ستهجن عرفًا.

حكم ما ُوجد مطروحاً في أرض اإلسالم
ل�سّك في اأمارّية ال�سوق بالن�سبة اإلى الأ�سياء اّلتي تكون في معر�س ت�سّرف 

الم�سلمين، واأّما اإذا كان �سيء خارجًا عن ذلك كالجلد الذي كان مطروحًا في 

ال�سحاري والأرا�سي - داخل البالد الإ�سالمّية - فهل يكون من موارد القاعدة، 

)1) الخوئي، �سرح العروة  الوثقى-الطهارة-)مو�سوعة الإمام الخوئي}، م.�س، �س453.
)2) الإيرواني، درو�س تمهيدية في القواعدالفقهية،م.�س، ج2، �س87.

)3) اليزدي، محّمد كاظم: العروة الوثقى، تحقيق ون�سر موؤ�ّس�سة الن�سرالإ�سالمي التابعة لجماعة المدّر�سين بقم المقّد�سة، ط1، 
قم المقّد�سة، 1417هـ.ق،ج1، �س295.
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اأول؟ قال ال�سّيد اليزدّيM في العروة: »ما يوؤخذ من يد الم�صلم من الّلحم 

يوجد  ما  وكذا  تذكيته،  يعلم  لم  واإن  بالطهارة  محكوم  اأوالجلد  اأوال�صحم 

الأحوط  لكّن  ال�صتعمال،  اأثر  عليه  كان  اإذا  مطروحاً  الم�صلمين  اأر�س  في 

المقام، كما ي�صتظهر  الدليل عن �صمول  ، والتحقيق عدم ق�صور  الجتناب)1) 

من �صحيحة اإ�صحاق بن عّمار المتقّدمة«.

�لأفكار ���ئي�سة

يق�ســـد بقاعدة ال�ســـوق الحكم باأمارّية ال�سوق علـــى التذكية، فمعنى القاعدة  -

هواأمارّيـــة �سوق الم�سلمين للطهارة والذكاة، عنـــد ال�سّك فيهما، بالن�سبة اإلى 

الب�سائع اّلتي توجد في اأ�سواق الم�سلمين، من اللحوم والجلود وغيرها.

يمكـــن ال�ستدلل على القاعـــدة بعّدة روايات، تدّل دللـــة وا�سحة على حجّية  -

القاعدة، والمراد منها.

ا�ستقـــّرت �سيرة الم�سلميـــن والموؤمنين على اأّنهم يدخلـــون الأ�سواق وي�سترون  -

اللحـــوم والجلـــود من دون ال�ســـوؤال عن اأّنها ميتـــة اأومذّكاة، حتـــى اإّن �ساحب 

ال�سريعةP والأئّمة المع�سومينR اأي�سًا كانوا كذلك.

اإّن لزم عدم حّجّية �سوق الم�سلمين اختالل النظام. -

ما يوؤخذ مـــن الجلود من اأيدي الم�سلمين، اأومـــن اأ�سواقهم محكوم بالتذكية،  -

واإن كانوا مّمن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.

ما يوؤخذ من يد الم�سلم من اللحم اأوال�سحم اأوالجلد محكوم بالطهارة، واإن لم يعلم  -

، اإذا كان عليه اأثر ال�ستعمال.
ً
تذكيته، وكذا ما يوجد في اأر�س الم�سلمين مطروحا

)1) اليزدي، العروة الوثقى، م.�س، �س130.
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لطا�عة

قاعدة كل عقد ي�شمن ب�شحيحه ي�شمن بفا�شده

معنى القاعدة هواأّن كل عقد يوجب ال�سمان في فر�س ال�سحة يكون كذلك 

في فر�س الف�ساد، والمراد من العقد هنا هوالذي يتعّلق بالمعاملة المالية، وعليه 

�سًا.  يخرج عقد النكاح تخ�سّ

والفا�سد  ال�سحيح  فال�سمان في  واعتبارها  القاعدة  تمامية هذه  وبناًء على 

بمعنى واحد، غاية الأمر في ال�سحيح حيث اإن المتعاملين عّينا �سمان كل واحد 

من العو�سين في الآخر والتزما بذلك واأم�سى ال�سارع هذه المعاو�سة واللتزام 

من الطرفين فيجب على كل واحد منهما الوفاء بالتزامه. واأما في الفا�سد حيث 

الطرفان فال  به  التزم  الذي  اللتزام  وذلك  المبادلة  تلك  يم�س  لم  ال�سارع  اإن 

يجب الوفاء فال يبقى محل ومجال ل�سمان الم�سمّى)1). فمفاد هذه القاعدة اإذًا 

هواأن المقبو�س بالعقد الفا�سد اأوبالإيقاع الفا�سد ل يذهب هدرًا، بل هو م�سمون 

والماأخوذ بوجوده العتباري في عهدة  المقبو�س  اأّن نف�س  القاب�س بمعنى  على 

المال  كان  دام  ما  واأداوؤه  اإلى �ساحبه،  باأدائه  اإّل  يفرغ  ول  ذّمته،  وفي  القاب�س 

كان  اإن  فبالمثل  تلفه  ومع  الماأخوذة،  العين  نف�س  باأداء  يكون  موجودًا  الماأخوذ 

مثليًا وبالقيمة اإن كان قيميًا. ويمكن ال�ستدلل على اعتبار القاعدة بما يلي: 

ال�سيرة: فقد قامت ال�سيرة القطعية العقالئية المم�ساة لل�سارع على اأّن الت�سّلط 

على مال الغير ت�سّلطًا غير مّجاني موجب لل�سمان، وحيث اإّن ال�سارع المقّد�س لم 

يم�ِس ال�سمان بالم�سّمى فيثبت ال�سمان )الواقعّي( بالمثل اأوالقيمة، اإذًا فثبوت 

ال�سمان اإّنما هوبالإقدام المن�سّم اإلى ال�ستيالء من جهة ال�سيرة العقالئية)2). 

)1) الم�سّمى هو المثمن والثمن المّتفق عليهما بين المتعاملين.
)2) الخوئي، م�سباح الفقاهة، م.�س، ج3، �س96.
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على  اأقدما  المتعاقدين  كال  اأّن  به  والمراد  المعاملي:  بالإقدام  ي�ستدّل  كما 

اأن يكون مال الآخر له ب�سمان، ل مجانًا وبال عو�س، ولذلك لوكانت المعاملة 

�سحيحة كان كّل واحد منهما �سامنًا للم�سّمى ح�سب اإقدامه والتزامه، فالبائع 

مثاًل يكون �سامنًا للمبيع الم�سّمى، بمعنى اأّنه في عهدته ويجب عليه تفريغ ما 

في ذّمته، باإعطاء المبيع الم�سّمى في العقد للم�ستري، وكذلك الأمر في طرف 

الم�ستري.
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�أ�سئلة ومتارين

mm:في المكان المنا�صب  O اأوخطاأ P صع عالمة �صّح�

يجـــوز ابتياع مـــا �سباه الظالمـــون من الرقيـــق، وتحّل �سائـــر الت�سرفات  1-

الخا�سة بملك اليمين، اإذا ُعر�س في �سوق الم�سلمين. 

يجـــوز ال�سالة في جلـــد وِجد مطروحًا فـــي اأر�س بالد الغالـــب فيها من  2-

الم�سلمين. 

  معنـــى قاعدة ال�سوق هواأمارّية �سوق الم�سلميـــن للطهارة دون الذكاة، عند  3-

ال�سّك فيهما، بالن�سبة اإلى  اللحوم والجلود التي توجد في اأ�سواق الم�سلمين. 

يجـــوز ال�سالة في الأحزمة التي نجدها فـــي �سوق الكّفار وقد كتب عليها  4-

اأّنها م�سنوعة في بلد اإ�سالمي، اإذا ح�سل الطمئنان ب�سدق الكتابة. 

  ُيحكم بتذكية ما يوؤخذ من الجلود من اأيدي الم�سلمين، اأومن اأ�سواقهم،  5-

واإن كانوا من غير الإمامية. 

ُي�ستفاد من الروايات اأّن كا�سفّية ال�سوق نا�سئة من كونه كا�سفًا عن اإ�سالم  6-

مـــن بيده م�سكـــوك التذكية؛ لأّن الغالب في �ســـوق الم�سلمين اأوفي بلدهم 

من الم�سلمين. 

mm:عالج الأ�صئلة الآتية

اإذا لم يعلم اأّن الجلد ميتة، ف�سّلى فيه، ثّم علم، فما حكم الم�ساألتين الآتيتين: 1-

اأ- اإذا كان قد اأخذه من يد م�سلم اأومن �سوق الم�سلمين؟

ب- اإذا كان قد اأخذه من غير م�سلم؟
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جاء في رواية اإ�سحاق بن عّمار، عن العبد ال�سالح ، قال: »ل باأ�س بال�صالة  2-

نع في اأر�س الإ�صالم. قلت له: فاإن كان فيها  في الفراء اليماني، وفيما �صُ

غير اأهل الإ�صالم؟ قال: اإن كان الغالب عليها الم�صلمين فال باأ�س«.

كيف ُجعل ال�سابط في �سوق الم�سلمين اأغلبّيتهم فيه ا�ستنادًا اإلى هذه الرواية،  -

مـــع اأّن المذكور فيها عنوان )اأر�س الإ�سالم(.؟ فما الحكم من حيث الطهارة 

فيما اإذا وجد جلد في �سوق:

اأ- الكّفار، وُعلم �سنعه في اأر�س الإ�سالم؟

ب- الكّفار، وُعلم �سنعه في اأر�س الكّفار؟

ج- الم�سلمين، وُعلم �سنعه في اأر�س الكّفار؟

د- الم�سلمين، وُعلم �سنعه في اأر�س الم�سلمين؟

هـ - كيف يمكن اأن نت�سّور �سوقًا للم�سلمين في بالد الكفر؟

و- كيف يمكن اأّن نت�سّور �سوقًا للكافرين في بالد الم�سلمين؟

عن اأبي عبد اهللQ اإّن اأمير الموؤمنين �سئل عن �سفرة وجدت في الطريق  3-

مطروحـــة، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبي�سهـــا، وفيها �سّكين؟ فقال اأمير 

الموؤمنيـــنQ: »ُيقّوم ما فيها ث���ّم يوؤكُل؛ لأّنه يف�صد ولي�س له بقاء، فاإذا 

ج���اء طالبه���ا غرموا له الثمن، قيل له: يا اأمير الموؤمنين  ل ُيدرى �صفرة 

م�صل���م اأو�صف���رة مجو�صي؟ فقال: هم في �صعة حّت���ى يعلموا«)1). هل ُي�ستفاد 

من هـــذه الرواية اإمـــكان الخروج عن اأ�سالـــة عدم التذكيـــة بوجدان اللحم 

مطروحـــًا في اأر�س الم�سلمين؟ اأواأّن ذلك م�ستفاد من اآثار ا�ستعمال الم�سلم 

له؟ اأم كيف؟ 

)1)  العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج3، الباب 50 من اأبواب النجا�سات، ح11.
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عـــن علّي بن جعفر، عـــن اأخيه مو�سىQ قال: »�صاألته ع���ن رجل ا�صترى  4-

ثوب���اً من ال�ص���وق لّلب�س، ل يدري لمن كان، هل ت�صل���ح ال�صالُة فيه؟ قال: 

اإن كان ا�صتراه من م�صلم فلي�صلِّ فيه، واإن ا�صترى من ن�صرانّي فال ي�صلِّ 

فيه حّتى يغ�صله«)1). 

اأ- مـــا هي الثمرُة المترّتبُة علـــى القوِل باأّن ال�سوَق اأمارٌة علـــى الأمارةِ ، اأواأّنه 

اأمارٌة براأ�سه؟

ب- هل توؤّيُد هذه الروايُة القوَل الأّوَل اأوالثاني؟ وكيف؟

اإذا ا�سترينـــا طعامًا من �سوق الكّفـــار، وهوي�ستمل على ماّدة ل ندري هي من  5-

ق�سم اللحوم اأول، فهل يجوز تناوله؟ وما حكم   الأ�سماك اّلتي تباع في اأ�سواق 

البالد الكافرة؟

�سخ�ـــس يبيع اللحـــم وهولي�س في ال�ســـوق ول ندري هوم�سلـــم اأول، والطابع  6-

العاّم على البالد هوالإ�سالم. ما هوحكم �سراء اللحم منه؟ ولأّي قاعدة؟

)1)  م.ن، ح1.
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أهداف الدرس

التعّرف على معنى قاعدة الطهارة وأدلّتها. -

القدرة على االستدالل على حّجّية القاعدة. -

التدّرب على تطبيق القاعدة في موارده -

الدرس السادس

قاعدة الطهارة
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قاعدة الطهارة من القواعد الم�سهورة والم�سّلمة اّلتي لم يقع فيها خالف في 

الجملة، ولهذا اأر�سلها الفقهاء في كتبهم اإر�سال الم�سّلمات، وقد اّتفقت كلماتهم 

عليه  مت�سالم  والأمر  بينهم،  فيه  اإ�سكال  ول  خالف  فال  القاعدة،  مدلول  على 

عندهم، بل اإّن مدلول القاعدة من الوا�سحات العلمّية وال�سرورات الفقهّية، وهي 

بالطهارة، حّتى  الأ�سياء  الحكم على  الفقيه في  تعين  اّلتي  المهّمة  القواعد  من 

يعلم باأّنها نج�سة اأومتنّج�سة، فيتم�ّسك بها في اأبواب الطهارات، وحا�سلها الحكم 

بطهارة كّل �سيء ما لم تثبت نجا�سته. 

بيان معنى القاعدة
طهارته  في  ي�سّك  �سيء  كّل  على  بالطهارة  الحكم  الطهارة،  بقاعدة  يق�سد 

على  الحكم  وهذا  بالنجا�سة،  بالعلم  المغّيى  الظاهري  بنحوالحكم  ونجا�سته 

اأ�صل  »اإّن  بقوله:  الحدائق  �ساحب  ذكر  كما  الفقهاء،  بين  عليه  مجمع  اإجماله 

الحكم المذكور مّما لخالف فيه ول �صبهة تعتريه«،)1) فمتى ما تحّقق العلم 

)1) البحرانـــي، يو�ســـف: الحدائـــق النا�سرة، لط، قـــم المقّد�سة، موؤ�ّس�ســـة الن�سرالإ�سالمـــي التابعة لجماعـــة المدّر�سين بقم 
المقّد�سة، لت، ج1، المقّدمة الحادية ع�سرة، �س134.
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بالنجا�سة ارتفع الحكم بالطهارة، ومتى لم يتحّقق لم يرتفع وكان باقيًا. فالأ�سل 

في كّل �سيء �ُسّك في طهارته هوالطهارة.ولي�س المق�سود الحكم بالطهارة على 

ُي�سّك في طهارة  اأي ما دام  الواقع، بل في مرحلة الظاهر،  الأ�سياء في مرحلة 

ال�سيء واقعًا، محكوم بها ظاهرًا ل واقعًا)1).

بيان مدرك القاعدة

بالإمكان اأن ُي�ستدّل على القاعدة بوجوه:

الأّول: موّثقـــة عّمار،  فعنه عن اأبي عبد اهللQ في حديٍث قال: »كّل �صيء 

نظي���ف حّت���ى تعل���م اأّن���ه قذر، ف���اإذا علمت فق���د قذر، وما ل���م تعل���م فلي�س عليك 

�صيء«)2).

وا�ستدّل  تاّمة،  كاملة  دللة  �ُسّك في طهارته  �سيء  كّل  دّلت على طهارة  فقد 

عليها غير واحد من الفقهاء، كما قال ال�سّيد الخوئي}: »ومن جملة اأدّلتها 

اأّنه  تعلم  حّتى  نظيف  �صيء  »كّل  عّمار:  موّثقة  في   Qقوله )الطهارة( 

قذر...«)3)، وهكذا ا�ستدّل م�سهور العلماء على قاعدة الطهارة.

الثان���ي: قاعدة الطهارة مت�سّيـــدة من مجموعة روايـــات، القا�سم الم�سترك 

بينهـــا عدم العتناء بال�ســـّك واإلغاء احتمال النجا�سة، وهـــي طائفة من الأخبار، 

نورد منها ما ياأتي:

عـــن حف�س بن غيـــاث  عن جعفر، عن اأبيه،  عن علـــّي Q قال: »ما اأبالي  1-

اأبوٌل اأ�صابني اأوماء اإذا لم اأعلم«)4).  

)1) الإيرواني، درو�س تمهيدية في القواعد الفقهية، م.�س، ج2، �س44.
)2) العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج3، الباب 37 من اأبواب النجا�سات، ح4.

)3)  الخوئي، �سرح العروة الوثقى- الطهارة- )مو�سوعةالإمام الخوئي}، م.�س، �س148.
)4) العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج3، الباب37 من اأبواب النجا�سات، ح5 .
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عـــن مو�ســـى بن القا�ســـم، عن علـــّي )جعفر( بن محّمـــد،  �ساألته عـــن الفاأرة  2-

والدجاجـــة والحمام واأ�سباهها تطاأ العذرة، ثـــّم تطاأ الثوب، اأيغ�سل؟ قال: »اإن 

كان ا�صتبان من اأثره �صيء فاغ�صله، واإّل فال باأ�س«)1). 

عن عّمار بن مو�سى ال�ساباطي، اأنه �ساأل اأبا عبد اهللQ عن رجل يجد في  3-

اأ من ذلك الإناء مرارًا، اأواغت�سل منه، اأوغ�سل ثيابه، وقد  اإنائه فاأرة، وقد تو�سّ

كانـــت الفاأرة مت�سّلخة؟ فقال: »اإن كان راآها في الإن���اء، فعليه اأن يغ�صل ثيابه 

ويغ�صل كّل ما اأ�صابه ذلك الماء، ويعيد الو�صوء وال�صالة، واإن كان اإّنما راآها 

بع���د م���ا فرغ من ذل���ك، وفعله، فال يم�ّس م���ن ذلك الماء �صيئ���اً، ولي�س عليه 

�ص���يء؛ لأّن���ه ل يعل���م متى �صقطت فيه. ث���ّم قال: لعّله اأّن يك���ون اإّنما �صقطت 

فيه تلك ال�صاعة التي راآها«)2).

وتقريب ال�ستدلل بكّل هذه الروايات اأّنها تدّل على اأّن مجّرد اإبداء ال�سّك في 

النجا�سة كاف للتاأمين عنها، فالإمامQ حينما ي�سّرح بعدم مبالته بالنجا�سة 

اإذا لم يعلم، اأوينفي الباأ�س مع عدم ال�ستبانة، اأويبرز ال�سّك في احتمال تقّدم 

وقوع الفاأرة، اأويعّلم طريقة  لإيجاد ال�سّك في النجا�سة تّخل�سًا من لزوم الغ�سل، 

يفهم العرف من كّل ذلك اأن الميزان في التاأمين هومجّرد عدم العلم بالنجا�سة، 

دون النظر اإلى خ�سو�سّيات الموارد، وهوالمعنى المراد من قاعدة الطهارة.

لل�سيء  النجا�سة  جعل  في  ن�سّك  يقال:  باأن  بال�ست�سحاب،  التم�ّسك  الثالث: 

الم�سكوك، ومقت�سى الأ�سل عدم جعلها.

)1) م.ن، ح3.
)2) العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج1، الباب 4 من اأبواب الماء المطلق، ح1.
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شمول القاعدة للشبهة الحكمّية
وقع الكالم بين الفقهاء في �سمول القاعدة لل�سبهات الحكمّية وعدمه.

ولتو�سيح ذلك نقول:  اإّن ال�سّك بالطهارة على اأنحاء ثالثة:

اأن يكون ال�سّك بها نا�سئا ً من ال�سّك في طروالنجا�سة وعدمه، كما لو �سّك في  1-

اإ�سابة النجا�سة لثوبه اأوبدنه.

اأن يكون ال�سّك نا�سئًا من الجهل في  اندراج هذا المو�سوع الخارجّي تحت اأّي  2-

الق�سميـــن، كما لوعلم اأّن هذا بول، ولكّنه ي�سّك اأّنه بـــول اإن�سان، اأوبول ماأكول 

اللحـــم )كالغنم(، اأوعلـــم اأّن هذا دم، ولكّنه ل يدري هل هـــودم اإن�سان اأم دم 

�سمـــك اأواأفعـــى، اأول يـــدري اأّن هذا ال�سائل هـــل هو خمر نج�ســـة ـ على تقدير 

النجا�سة ـ اأم ماء طاهر.

اأن يكـــون ال�سّك فيها نا�سئًا من ال�ســـّك في الحكم ال�سرعّي، كما لوكان جاهاًل  3-

باأّن الخمر نج�سة اأم ل؟ وهكذا.

بال�سبهة  الثالث  والق�سم  المو�سوعّية،  بال�سبهة  الأّولن  الق�سمان  وي�سّمى 

لين. الحكمّية. ول خالف بين الأعالم في �سمول الطهارة للق�سمين الأوَّ

هوما  المذكور،  الخبر  من  فهمه  المتيّقن  القدر  »اإّن  الحدائق:  في  قال 

اإّنما هودفع  واأمثاله  الخبر  المراد من هذا  اأّن  الظاهر  اإذ  وقع الّتفاق عليه، 

بمالقاة  الجهل  اإلى  بالن�صبة  النف�صانّية  وال�صكوك  ال�صيطانّية  الو�صاو�س 

النجا�صة، وبيان �صعة الحنفّية ال�صهلة بالن�صبة اإلى ا�صتباه بع�س الأفراد غير 

المح�صورة ببع�ٍس، فيحكم بطهارة الجميع حّتى يعلم الفرد النج�س بعينه«)1). 

واإّنما محل الكالم في �سمولها للق�سم الثالث )ال�سبهة الحكمّية(، فهنا قولن:

)1)  البحراني، الحدائق الناظرة، م.�س، ج1، �س135.
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الأّول: نقـــل في الحدائق اأّن الأميـــن الأ�سترابادي اختار عدم جريان القاعدة 

فـــي ال�سبهة الحكمّية، ومال ال�سيـــخ يو�سف نف�سه اإلى ذلك اأي�سًا، وقّرب ذلك باأّن 

المتيّقـــن من موّثقة عّمار اأّن احتمال اإ�سابة النجا�سة لل�سيء الطاهر ل يعتني له؛ 

دفعـــًا للو�ساو�ـــس ال�سيطانّية وال�سكوك النف�سانّية، واأّمـــا تطبيقها في حالة الجهل 

بالحكم ال�سرعّي فال يخلومن الإ�سكال والجراأة)1).  

وفيه: اإّن اإطالق الموّثقة حّجة، تنتفي معه الجراأة والإ�سكال.

الثاني:ذهـــب جملة مـــن الأعالم اإلى �سمولهـــا لكلتا ال�سبهتيـــن، المو�سوعّية 

والحكمّية.

في  ُي�صّك  ما  »طهارة  فقال:  في ذلك،  اأّنه ل خالف  الخوئّي  ال�سّيد  بل ذكر 

طهارته ونجا�صته من الو�صوح بمكان، ولم يقع فيها خالف، ل في ال�صبهات 

المو�صوعّية، ول في ال�صبهات الحكمّية«)2). 

ال�صبهة  كانت  �صواء  طاهر،  م�صكوك  �صيء  »كّل   :M اليزدّي  ال�سّيد  وقال 

تنّج�صه  اأولحتمال  الحكمية(،  )ال�صبهة  النج�صة  الأعيان  من  كونه  لحتمال 

مع كونه من الأعيان الطاهرة )ال�صبهة المو�صوعية(«)3). 

بالقول  باأ�س  فال  المتقّدمة  عّمار  موّثقة   �سند  تمامّية  مع  اأّنه  فال�سحيح 

اإّن  لوقيل:  نعم،  معًا.  والحكمّية  المو�سوعّية  ال�سبهة  لموارد  القاعدة  ب�سمول 

العتناء  عدم  مجموعها  من  ُيت�سيَّد  التي  المتعّددة  الروايات  القاعدة  مدرك 

باحتمال ال�سّك في الطهارة وحدها، فال ُبّد من اللتزام باخت�سا�سها بال�سبهة 

ْبوٌل 
َ
المو�سوعّية؛ لأّن الروايات المتعّددة واردة في هذا المقام، كقولهQ: »اأ

اأ�صابني«، و»الحمامة تطاأ العذرة ثّم تطاأ الثوب« وغيرهما.

)1) م.ن.
)2) الخوئي، �سرح العروة الوثقى- الطهارة- )مو�سوعةالإمام الخوئي}، م.�س، �س148.

)3) اليزدي، العروة الوثقى، م.�س، �س20.
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�لأفكار ���ئي�سة

ُيق�ســـد بقاعدة الطهـــارة الحكم بالطهارة علـــى كّل �سيء ي�ســـّك في طهارته  -

ونجا�سته، �ســـواء اأكان ال�سّك على نحوال�سبهة المو�سوعّية، اأوعلى نحوال�سبهة 

الحكمّية.

يمكـــن ال�ستـــدلل على اعتبار القاعـــدة بالروايات، وهي تاّمـــة الدللة عليها،  -

اإ�سافة اإلى الت�سالم بين الفقهاء على مدلولها.

ال�ست�سحاب ل ي�سمح بجريان القاعدة يقت�سي الحكم بالنجا�سة. -

المعـــروف لدى الفقهاء اأّن قاعدة الطهـــارة تثبت طهارة ظاهرّية عند ال�سّك،  -

وذهب اآخرون اإلى كون الطهارة الثابتة بها واقعّية ل ظاهرّية.
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لطا�عة

هل  الطهارة  - في القاعدة - حكم واقعّي اأم ظاهرّي؟

في الإجابة عن هذا ال�سوؤال، وقع الكالم بين الفقهاء على قولين:

الأول:  المعروف لـــدى الفقهاء اأّن قاعدة الطهارة تثبت طهارة ظاهرّية عند 

ال�سّك.

الظاهرّية  بالطهارة  الأ�سياء محكومة  واأّن  لحكم ظاهرّي،  توؤ�ّس�س  فالقاعدة 

حّتى يح�سل العلم بالنجا�سة.

الثاني: ذهب المحّدث ال�سيخ يو�سف البحرانّيM اإلى كون الطهارة الثابتة 

بهـــا واقعّية ل ظاهرّية، بمعنى اأّن من ل يعلم بكون ال�سيء نج�سًا واقعًا، فهوطاهر 

في حّقه واقعًا، ل ظاهرًا فقط.

وا�ستدّل على قوله بالآتي:

ظاهر الخبر المذكور )موّثقة عّمار( اأّنه ل تثبت النجا�سة لالأ�سياء ول تّت�سف  -

بهـــا اإّل بالنظر اإلى علم المكّلف، لقولهQ: »فاإذا علمت فقد قُذر«، بمعنى 

ـــة، بل ما كان  اأّنـــه لي�س التنّج�ـــس عبارة عّما لقته عيـــن النجا�سة واقعًا خا�سّ

كذلـــك وعلم به المكّلف، فمـــا دام لم يعلم به فهوطاهـــٌر، لقولهQ: »فاإذا 

علم���ت فقد قُذر«، كاأّنه قبـــل العلم ل قذارة؛ لأّن )َقُذَر( فعل داّل على التجّدد 

والحـــدوث ، وكذلك ثبوت النجا�سة ل�سيء اإّنما هوعبارة عن حكم ال�سارع باأّنه 

نج�س وعلم المكّلف بذلك.

ويرد عليه اأّنه لو�سّلى المكّلف بثوب نج�س واقعًاًًً، اعتمادًا على قاعدة الطهارة، 

اأن �سّلى بثوب طاهر واقعًا في  اأداًء، بعد  فال موجب لإعادة �سالته ق�ساًء، ول 

ظرف الجهل، ولي�س ذلك من اإجزاء الحكم الظاهرّي عن الحكم الواقعّي، بل 
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من اإجزاء الحكم الواقعّي عن الواقعّي، فالطاهر الواقعّي عندهM �سيئان: هو 

بمالقاة  واأّما من علم  المكّلف،  بها  يعلم  ولم  وما لقته  النجا�سة،  تالقه  لم  ما 

الة فيه. النجا�سة للثوب ـ مثاًلـ فهونج�س في حّقه، ول ت�سّح منه ال�سّ

واأّما ال�ستدلل له بظاهر قولهQ: »فاإذا علمت فقد قُذر«، الداّل على اأّن 

القذارة تثبت عند العلم بها، ففيه: اأّن الموّثقة قالت: »حّتى تعلم اأّنه قذر«، وهذا 

يدّل على اأّن ال�سيء قذر واقعًا، والعلم يتعّلق بما هوقذر واقعًا، واإذا كان ال�سيء 

قذرًا واقعًا، فكيف ُيحَكم عليه بكونه نظيفًا واقعًا؟! اإّنه تناق�س وا�سح.

لإثبات  قذر«،  فقد  علمت  »فاإذا  بجملة  التم�ّسك  �سّحة  عدم  يّت�سح  وبهذا 

يحكم  فاآنذاك  واقعًا،  بنجا�سته  علمت  فاإذا  المق�سود:  اإذ  الواقعّية؛  الطهارة 

بذلك، وقبل العلم ل يحكم بنجا�سته واقعًا، بل يحكم بطهارته ظاهرًا.

واأّن مـــا ذكـــره مخالـــف لظاهـــر جميع مـــا ورد فـــي اأبـــواب الأعيـــان النج�سة  -

والطاهـــرة، فاإّن قولـــهQ في الكلب: »اإّنه نج����س«،  وكذا الحكم بالنجا�سة 

وما يفيد معناهـــا بالن�سبة اإلى العناوين الأخرى، وكذا »حكمه بطهارة الماء« 

وغيـــره، فهذه كّلها ظاهرة في تعّلق الحكـــم بعناوينه الواقعّية، مع قطع النظر 

عن العلم والجهـــل، فاإّن الكلب، اأوالدم، اأوالمنـــّي، اأوالماء، عناوين خارجّية، 

علمناها اأولم نعلم بها)1). 

لزم مـــا ذكره اأي�سًا اأن تكـــون النجا�سة اأمرًا ن�سبّيًا، فثـــوب واحد نج�س واقعًا  -

بالن�سبة اإلى من يعلم، وطاهر  واقعًا بالن�سبة اإلى من ل يعلم، وهذا اأمر عجيب 

ل يقبله ذوق الفقه وارتكاز اأهل ال�سرع واأحاديث الباب.

)1) ال�سيرازي، القواعد الفقهية، م.�س، ج2، �س425.
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�أ�سئلة ومتارين

mm:في المكان المنا�صب  O اأوخطاأ P صع عالمة �صّح�

اإذا علم اأّن هذا ال�سائل دم، ولكّنه ل يعلم هل هودم �ساة اأم �سمك، يمكن  1-

تطبيق قاعدة الطهارة والحكم بطهارته. 

 اإذا وجـــد علـــى ثوبه دمًا، ولكّنه ل يدري اأّنه منـــه اأومن البّق اأوالبرغوث،  2-

فال يحكم بطهارته. 

 يق�سد بقاعدة الطهارة الحكم بالطهارة على كّل �سيء ي�سّك في طهارته  3-

ونجا�سته، اإذا كان ال�سّك على نحوال�سبهة الحكمّية. 

قاعدة الطهارة تثبت طهارة ظاهرّية وواقعّية عند ال�سّك.  4-

لوعلم اأّن هذا بول، ولكّنه ي�سّك اأّنه بول اإن�سان اأوبول ماأكول اللحم كالغنم  5-

فيحكم بالطهارة. 

اإذا علـــم بنجا�سة الماء �سابقـــًا، ثّم �سّك في نجا�ستـــه وطهارته، فيجري  6-

ا�ست�سحاب النجا�سة ول تجري قاعدة الطهارة. 

mm:عالج الأ�صئلة الآتية

ما حكم لوعلم اأّن هذا دم حيوان ولكّنه ل يعلم اأّنه مّما له نف�س �سائلة اأم ل؟  1-

وعلى اأّي قاعدة نحكم هنا؟

اإذا دخـــل ال�سخ�س اإلـــى المرافق العاّمـــة لق�ساء الحاجة، وو�ســـل اإلى ثوبه  2-

بع�س الماء الواقع على الأر�س، فما حكم ذلك الماء؟ 

هـــل يحكم على اأوانـــي الم�سركين و�سائر الكّفـــار بالنجا�سة، اأم يحكم عليها  3-

بالطهارة؟ ولماذا؟
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�سخ�ـــس ي�سّك في نجا�سة الجلد الماأخـــوذ من يد الكافر، ثّم �سّلى فيه؟ فما  4-

هوحكم �سالته، ولماذا نحكم بال�سّحة اأوالبطالن؟

مـــا حكم الخبز اأوالأطعمة الأخـــرى التي ُتباع في �سوق البالد الكافرة ؟ فهل  5-

م له اأوالحليـــب اأو الح�ساء)ال�سوربة( المقّدمة  يجـــوز الأكل من الخبز المقدَّ

في تلك المطاعم؟

ما ُي�سنع في بالد الكفر من اأقم�سة وغيرها مع احتمال كون بع�سها م�سنوعًا  6-

من اأجزاء الحيوان، هل يحكم بطهارته وجواز ال�سالة فيه، اأول؟
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أهداف الدرس

الدرس السابع

قاعدة ال ضرر وال ضرار

التعّرف على المراد االصطالحّي من قاعدة ال ضرر وال ضرار. -

التعّرف على أهّم األقوال في المقصود من قاعدة ال ضرر. -

القدرة على االستدالل على حّجّية قاعدة ال ضرر. -

التدّرب على تطبيق القاعدة في مواردها. -
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المقّدمة
هذه القاعدة من اأ�سهر القواعد الفقهّية، اّلتي ي�ستدّل بها في ُجّل اأبواب الفقه 

ولهذا  الم�سائل،  من  لكثير  الوحيد  المدرك  هي  بل  والمعامالت،  العبادات  من 

ر�سائل  العلماء  من  واحد  غير  فيها  و�سّنف  والتحقيق،  بالبحث  العلماء  اأفردها 

م�ستقّلة، بّينوا فيها حال القاعدة من حيث مدركها ومعناها، وفروعها ونتائجها، 

وهي من القواعد المهّمة في مقام ال�ستنباط، فاإّنه بناًء على كون المق�سود منها 

نفي الحكم اّلذي ين�ساأ منه ال�سرر، ف�سوف يثبت لدى الفقيه نفي وجوب الو�سوء 

اإذا ترّتب عليه ال�سرر...، وهكذا الحال في موارد ال�سرر الكثيرة. 

ويعتمد في اإثباتها على مجموعة من الروايات اأبرزها، ق�سّية �َسُمرة بن جندب 

بن  �صمرة  »اإّن   :Qاأبي جعفر زرارة عن  الأن�ساري، ففي �سحيح  الرجل  مع 

الأن�صارّي  وكان منزل  الأن�صار.  لرجل من  له عذق)1) في حائط  كان  جندب 

بباب الب�صتان، وكان يمرُّ به اإلى نخلته ول ي�صتاأذن، فكّلمه الأن�صارّي اأن ي�صتاأذن 

اإذا جاء، فاأبى �صمرة، فلما تاأّبى جاء الأن�صارّي اإلى ر�صول اهللP، ف�صكا اإليه 

وخّبره الخبر، فاأر�صل اإليه ر�صول اهللP وخّبره بقول الأن�صاري، وما �صكاه، 

)1)  العذق على ما في المنجد: كّل غ�سن له �سعب، والحائط هوالب�ستان.
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وقال: اإن اأردت الدخول فا�صتاأذن، فاأبى، فلّما اأبى �صاومه حّتى بلغ به الثمن ما 

�صاء اهلل، فاأبى اأن يبيع، فقال: لك بها عذق يمّد لك في الجّنة، فاأبى اأن يقبل، 

اإليه، ول �صرر ول  بها  وارم  فاقلعها،  اإذهب  ر�صول اهللP لالأن�صارّي:  فقال 

ل ال�ستدلل بهذه الرواية وغيرها في �سياق الدر�س،  �صرار«)1). على اأّننا �سنف�سّ

وقد ذكرناها، هنا، لبيان من�ساأ القاعدة فقط.

بيان المراد من القاعدة
تعّددت الأقوال في المق�سود من قاعدة ل�سرر ول �سرار، نكتفي بذكر ثالثة 

اأقوال مهّمة وم�سهورة، وهي:

الأّول: ما ذهب اإليه �سيخ ال�سريعة الأ�سفهاني}: هو اأّن المق�سود النهي 

فيحرم  ال�سرر.  يحرم  اأي  �سرر:  ل   :Pفقوله تكليفًا،  ال�سرر  تحريم  واإفادة 

اإيجاد �سرر بالغير، اأومطلقًا حّتى على النف�س، فيكون م�ساقها م�ساق قوله تعالى: 

{...پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺٺ...})2)،  حيث اإّن الآية ال�سريفة تدّل 

على حرمة هذه الأمور في الحّج من خالل النهي عن الرفث )الفح�س والجماع(، 

والف�سوق )الكذب(، والجدال )الحلف بقول: ل واهلل ونحوه(. ونظائرها كثيرة 

  :Pفي الأخبار، حيث يكون ظاهر الكالم النفي، ولكن اأريد منه النهي، كقوله

»ل �صبق اإّل في خف اأوحافر اأون�صل«)3)،  وغير ذلك من الموارد العديدة. ولقد 

اأ�سّر �سيخ ال�سريعة الإ�سفهاني} على هذا القول)4). 

الثاني: ما ذهب اإليه الإمام الخمينّي }: 

القواعد  من  قاعدة  اأّنها  على   Pالنبّي يذكرها  لم  القاعدة  اإّن  وخال�سته: 

)1) العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج25، باب12 من اأبواب اإحياء الموات، ح3، �س429-428.
)2)  البقرة: 197.

)3)  الكليني، الكافي، م.�س، ج5، باب ف�سل ارتباط الخيل، ح14، �س50.
)4)  ال�سي�ستاني، قاعدة ل �سرر ول �سرار، م.�س، �س27-24.
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مر النبّيP بتبليغها كقانون من اهلل تعالى، واإّنما ذلك حكم �سادر 
ُ
الإلهّية اّلتي اأ

وحكومّي  �سلطانّي  حكم  فالقاعدة  الإ�سالمّية،  للحكومة  هورئي�س  بما   Pعنه

ولي�س اإلهّيًا. وتوجيه ذلك اأّنه يوجد احتمال اآخر في معنى الحديث ، وهواأّن مفاد 

 Pاإ�سرار النا�س بع�سهم ببع�س، فاإّن للنبي هذه القاعدة حكم �سلطانّي بمنع 

مقامات ثالثة:

مقـــام النبـــّوة وتبليـــغ الر�سالة، وهومن هـــذه الجهة مبّلغ عـــن اهلل - تعالى-،  1-

وحاٍك لأحكامه الظاهرّية والواقعّية، كالمجتهد بالن�سبة اإلى الأحكام ال�سرعّية 

الم�ستفادة من الكتاب وال�سّنة.

-2  Pمقـــام الق�ســـاء: وذلك عند تنازع النا�ـــس في حقوقهم واأموالهـــم، فللنبّي

الق�ساء وف�سل الخ�سومة بينهم.

مقـــام ال�سلطنة والريا�سة من قبل اهلل تعالى:  فاأمـــره ونهيه نافذان فيما يراه  3-

م�سلحـــة لالأّمة، كن�سب اأمراء الجيو�ـــس، والق�ساة واأ�سباههـــا. والظاهر اأّن 

حكمهP في ق�سّية �سمرة بنفي ال�سرر وال�سرار لي�س من الأّول ول الثاني؛ لأّنه 

لـــم يكن لالأن�سارّي ول ل�سمرة  �سّك فـــي حكم تكليفّي اأوو�سعّي في ق�سّيتهما، 

اأوتنازع في حّق اختلفا فيه من جهة ا�ستباههما في الم�ساديق اأوالحكم، واإّنما 

وقع ما وقع من الأن�سارّي في مقام ال�سكوى والتظّلم وال�ستن�سار منهP بما 

اأّنـــه �سلطان على الم�سلمين، و�سائ�سهـــم، مع و�سوح الحكم والمو�سوع كليهما، 

فاأمـــرهP بقلـــع النخلة ح�سمًا لمـــاّدة الف�ساد، ثّم عّقبه بقولـــه: »ل �صرر ول 

�ص���رار«، فهـــذا حكم �سلطانّي عاّم بعد حكمه الخا�ّس، ومعناه اأّنه ل ي�سّر اأحد 

اأحـــدًا في ِحمـــى �سلطاني ...، وعلى جميـــع الأّمة اإطاعته فـــي ذلك، والنتهاء 

بنهيه، ل بما اأّنه حكم من اأحكام اهلل، بل بما اأّنه حكم من قبل �سلطان مفتر�س 

الطاعة، وي�سهد لهذا المعنى ت�سدير هذه الفقرة في رواية عبادة بن �سامت، 
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المروّية من طرق ال�سّنة بقوله: »وق�صى«. وبالنتيجة يكون الأمر بالقطع لقطع 

 Pماّدة الف�ساد المتوّقع في المقام، واأّنه ل يظلم اأحد اأحدًا في حكومة النبّي

ودولته)1).

الثالث: ما ذهب اإليه ال�سيخ الأن�سارّي)2): ويق�سد به نفي ت�سريع الحكم اّلذي 

ي�ستلزم ال�سرر وي�سّببه، اأي ل حكم ين�ساأ منه ال�سرر.  وهذا ما اختاره جمع من 

الأعالم اأي�سًا، فيكون مفادها نفي الحكم ال�سرري، بمعنى اأّن كّل حكم �سدر من 

ال�سارع، فاإن ا�ستلزم �سررًا اأوح�سل من ِقَبل جعله �سرٌر على العباد - �سواء اأكان 

ال�سرر على نف�س المكّلف، اأم على غيره- )كوجوب الو�سوء اّلذي ح�سل من ِقَبل 

اأوبدنّي على المكّلف، وكلزوم المعاملة في المعاملة الغبنّية،  وجوبه �سرر مالّي 

حيث ن�ساأ من قبله �سرر على المغبون( يكون مرفوعًا.

معناها  في  »ل«  كلمة  ا�ستعملت  القول،  هذا  على  بناًء  اأّنه،  يخفى  ول   

الحقيقّي، لأّن معناها الحقيقّي نفي جن�س مدخوله حقيقة ل ادعاًء، ول �سّك 

للحكم  وجود  ل  لأّنه  حقيقّي؛  رفع  ال�سارع  من  ال�سررّي  الحكم  رفع  اأّن  في 

ال�سررّي - لوكان - اإّل في عالم الت�سريع، والمفرو�س اأّنه رفعه بهذه الجملة 

بناًء على هذا القول.

وهذا الراأي هو القول الم�سهور)3)، وذلك من جهة اأّنه ل �سّك في اأّنهP في 

مقام الت�سريع، وفي مقام اأّن الحكم الم�سروع في المقام حكم امتنانّي على الأّمة، 

ويمكن توجيهه باأّن النبّيP حينما يتكّلم ل بّد واأن يتكّلم بما هو�سارع، وال�سارع 

حينما يخبر عن عدم ال�سرر، ل بّد واأن يكون مق�سوده نفي تحّقق ال�سرر من 

ناحية اأحكامه وت�سريعاته، وعليه يثبت كون المق�سود نفي تحّقق ال�سرر في حّق 

)1)  بت�ســـّرف: الخمينـــي، روح اهلل: بدائـــع الـــدرر فـــي قاعـــدة نفي ال�ســـرر، تحقيق ون�ســـر موؤ�ّس�ســـة تنظيم ون�سر اآثـــار الإمام 
الخميني}،ط2، قم المقّد�سة، مطبعة مكتب الإعالم الإ�سالمي، 1414هـ.ق.

)2)  الأن�ساري، فرائد الأ�سول، م.�س، �س315.
)3) الأن�ساري، مرت�سى: المكا�سب، �س372؛ الخوان�ساري، مو�سى بن محّمد: منيةالطالب، ج2، �س201.
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لل�سرر  م�ستلزمًا  ثبوته  يكون  حكم  فكّل  والأحكام،  الت�سريع  ناحية  من  المكّلف 

يكون منتفيًا.

اأّن كلمة  اأّننا ل نق�سد من خالل هذا البيان دعوى  وينبغي اأن يكون وا�سحًا 

»�صرر«  كلمة  ا�ستعمال  يعهد  لم  اإّنه  ليقال:  الحكم  بمعنى  ا�ستعملت  قد  »�صرر« 

بمعنى الحكم، بل نق�سد دعوى اأّن اّلذي توّجه اإليه النفي هونف�س ال�سرر بمعناه 

الحقيقّي، غايته نّدعي اأّن النفي بلحاظ عالم الت�سريع ولي�س بلحاظ عالم الوجود 

الخارجّي. ول معنى لنفي تحّقق ال�سرر من زاوية عالم الت�سريع، اإّل ما تقّدمت 

الإ�سارة اإليه، وهونفي كّل حكم ي�ستلزم ت�سريعه ال�سرر على المكّلف.

بيان مدرك القاعدة

اأهّم الروايات اّلتي ا�صتدّل بها على القاعدة:

الرواي����ة الأول����ى:  مــــا رواه الكلينــــّي )ر�سوان اهلل عليه( فــــي الكافي، عن ابن 

م�ســــكان، عن زرارة، عــــن اأبي جعفر الباقرQ، قــــال: »اإّن �َصُمرة ب����ن ُجْنَدب)))  

كان ل����ه ِع����ذق، وكان طريقه اإليه في جوف منزل رجل من الأن�صار، فكان يجيء 

)1)   �سمـــرة: بفتح الأول و�سّم الثاني وفتـــح الثالث، و)جندب( ب�سّم الأّول و�سكون الثاني وفتح الثالث على وزن )لعبة(، �سحابي 
مـــن بني �سمخ بن فـــزارة. والذي يظهر من تتّبع كتب الرجال وال�سير، ول�سّيما ما نقله العاّلمة المامقاني وابن اأبي الحديد، 

فـــي ترجمـــة الرجل اأّنه كان من اأ�سّد النا�س ق�ســـوة وعداوة لأهل البيتR و�سيعتهـــم، وكان ل يبالى بقتل الأبرياء وجعل 

الأكاذيـــب وتحريـــف الكلم عن موا�سعه، واإليك نبذ مّما التقطناها من مخازيـــه:  اإّن معاوية بذل ل�سمرة بن جندب مئة اإلف 

درهـــم علـــى اأن يروى عـــن النبي P اأن هذه الآية نزلت فـــي عليQ: {ومن النا�س من يعجبك قولـــه في الحيوة الدنيا 

وي�سهـــد اهلل علـــى ما في قلبه وهو األـــّد الخ�سام - اإلى قوله تعالى - واهلل ل يحب الف�ســـاد} واأّن هذه نزلت في ابن ملجم {

ومـــن النا�ـــس من ي�سري نف�سه ابتغاء مر�سات اهلل واهلل روؤف بالعباد}، فلـــم يقبل، فزاده حّتى بلغ اأربعمئة األف فقبل! )نقله 

ابن اأبى الحديد في �سرحه على نهج البالغة(.

 - كمـــا ا�ستخلـــف زياد �سمرة بن جندب علـــى الب�سرة، فاأتى الكوفة وقد قتل ثمانية اآلف من النا�ـــس )وفى رواية من ال�سيعة!( 

فقال له زياد: هل تخاف اأن تكون قتلت اأحدا بريئا؟ قال: لوقتلت مثلهم ما خ�سيت! )رواه اأبوجعفر الطبري في اأحداث �سنة 

خم�سين من تاريخه(. 

- وقال �سمرة: واهلل لواأطعت اهلل كما اأطعت معاوية لما عذبني اأبدًا )نقله الطبري وابن الأثير(. 

ولولم يكن دليل على ف�سق الرجل ومعاداته للحّق واأوليائه اإّل هذه الرواية المنقولة في المتن عن الجوامع المعتبرة الحاكية عن 

اعتدائه على الأن�ساري، لكان كافيًا.
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ويدخ����ل اإل����ى عذقه بغير اإذن م����ن الأن�صارّي فقال الأن�صارّي: ي����ا �صمرة ل تزال 

َتْفَجوؤُن����ا عل����ى ح����ال ل نح����ّب اأن تفجاأن����ا علي����ه، ف����اإذا دخل����ت فا�صت����اأذن. فقال: ل 

اأ�صت����اأذن ف����ي طريق، وهوطريق����ي اإلى عذقي، قال: ف�ص����كاه الأن�صارّي اإلى ر�صول 

اهللP فاأر�ص����ل اإلي����ه ر�صول اهللP، فاأتاه، فق����الP: اإّن فالناً قد �صكاك، وزعم 

اأّن����ك تم����رَّ علي����ه وعلى اأهله بغير اإذن����ه، فا�صتاأذن علي����ه اإذا اأردت اأن تدخل، فقال: 

ي����ا ر�ص����ول اهللP اأ�صتاأذن في طريقي اإل����ى عذقي؟. فقال له ر�صول اهللP: خّل 

عن����ه ول����ك مكان����ه عذق في مكان كذا وك����ذا، فقال: ل، قال: فل����ك اثنان، قال: ل 

اأريد، فلم يزل يزيده حّتى بلغ ع�صرة اأعذاق، فقال: ل، قالP: فلك ع�صرة في 

مكان كذا وكذا. فاأبى، فقال: خّل عنه ولك مكانه عذق في الجنة، قال: ل اأريد، 

فقال له ر�صول اهللP: اإّنك رجل م�صاّر، ول �صرر ول �صرار على موؤمن، قال: 

ثّم اأمر بها ر�صول اهللP فقلعت ورمى بها اإليه، وقال له ر�صول اهللP: انطلق 

فاغر�صه����ا حي����ث �صئت«)1). وروي الحديــــث ب�سيغ قريبة من هذه  في الكافي، وعن 

ال�سدوق.

الرواية الثانية:  م�ساألة ال�سفعة اّلتي روى فيها الم�سايخ الثالثة عن عقبة بن 

خالد، عن اأبي عبد اهللQ: »ق�صى ر�صول اهللP بال�صفعة بين ال�صركاء في 

الأر�صي���ن والم�صاك���ن، وقال: ل �صرر ول �صرار، وق���ال: اإذا اأّرفت الأرف وحّدت 

الحدود فال �صفعة«)2).

والم���راد م���ن جملة: »اأّرفت الأرف«: ر�سمت الحـــدود. كما واأّن المراد من جملة: 

»ل �صرر ول �صرار« بيان حكمة ت�سريع ال�سفعة. والمراد بذكر جملة: »اإذا اأّرفت« الرّد 

ة كّل �سريك. على قول من يقول باأّن ال�سفعة ثابتة بعد تق�سيم الأر�س، وتقييم ح�سّ

)1)  العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج25، باب 12من اأبواب اإحياء الموات،ح3.
)2)  م.ن، باب5 من اأبواب ال�سفعة، ح1.
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�ص���رح مف���ردات الحديث: من المنا�سب قبل بيان وجـــه ال�ستدلل بالروايات، 

التوّقـــف مع بع�س الم�سطلحات المرتبطة بال�ستـــدلل على القاعدة ، فا�ستملت 

الروايـــة الأولى  وبقّية الروايـــات على كلمتي »�صرر« و»�ص���رار«، فما هوالمق�سود 

منهما؟.

كلم���ة ل: واأّمـــا كلمة )ل( فال �سّك فـــي اأنها لنفي الجن�ـــس اإذا كان ما بعدها 

نكرة، نحو: ل رجَل في الدار، فتكون ظاهرة في نفي الحقيقة حقيقة، اإّل اأن يثبت 

اأّن النفي ادعائّي. 

ال�ص���رر: اأّمـــا ال�سرر فهوفي اللغـــة ا�سم م�سدر يدّل على مجـــّرد الحدث بال 

لحـــاظ حيثّية �ســـدوره عن الفاعل، اأوبالأحـــرى من دون دللته علـــى الن�سبة اإلى 

الفاعل، فعندما يقال: �سرر فالن عظيم يق�سد اأّن نف�س النق�س فاح�س وعظيم، 

ول يـــراد اأّن النق�ـــس اّلذي فعله فـــالن عظيم وفاح�س. ويق�ســـد بال�سرر )هنا( 

النق�ـــس في المال اأوالبـــدن اأوالعر�س اأوالحـــّق)1)، ويجب اأن يكـــون موجبًا لوقوع 

ال�سخ�ـــس في ال�سيق وال�سّدة؛ لأّن ال�سرر )النق�ـــس( اأمر ن�سبّي قد يتفاوت بين 

�سخ�ـــس واآخـــر، فالتاجر اّلذي يملـــك الماليين، اإذا �ساع منـــه بع�س الدنانير ل 

ي�سدق اأّنه ت�سّرر، بخالف ذلك في الفقير.

ال�صرار: واأّما ال�سرار فهوم�سدر يدّل على ن�سبة �سدور ال�سرر عن فاعل ما، 

اإّمـــا بنحوال�ستمرار اأوالتكرار، اأوبنحوالق�ســـد والعمد. فال�سرار )م�سدر( يدّل 

على الحدث مع مالحظة حيثية �سدروه عن فاعل ما.

الفرق بين ال�صرر وال�صرار: ي�سترك ال�سرر وال�سرار في الدللة على ال�سرر 

والنق�ـــس، اإّل اأّن اأحدهما ا�ســـم م�سدر والآخر م�سدر. فمثـــاًل العلم اإذا لوحظ 

)1)   كان له حّق عقالئي و�سرعي في ق�سية معّينة؛ فالمنع من ممار�سته لحّقه المذكور �سرر اأي�سًا. فمثاًل من حّق ال�سخ�س اأن 
يعي�س في داره حّرًا، والحيلولة دون ممار�سة حّقه - كما حال �سمرة دون اإعمال الأن�ساري لحّقه المذكور - �سرر اأي�سًا...
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من�سوبـــًا اإلى الفاعل وقيل: علُم زيد بالق�سّية الفالنّية ثابت فهو م�سدر، واأّما اإذا 

قيل: العلم خير من الجهل، فهوا�سم م�سدر، والم�سدر وا�سم الم�سدر  غالبًا ما 

يّتفقان من حيث اللفظ في اللغة العربية، مثل: علم زيد؛ العلم، وقد يختلفان في 

اللفظ؛ مثل: التلف والإتالف، النفع والمنفعة، ال�سرر وال�سرار.

والخال�صة: اإّن ال�سرر هونف�س النق�س بال لحاظ حيثية �سدروه عن الفاعل، 

فحينما يقال: �سرر فالن عظيم يق�سد اأّن نف�س النق�س فاح�س وعظيم، ول يراد 

اأّن النق�ـــس اّلـــذي األحقه فالن عظيم، فحيثّية كـــون النق�س من فعل هذا اأوذاك 

لي�ســـت ملحوظـــة، وهذا كلُّه بخالفه في كلمة »ال�ص���رار«، فاإّن حيثّية ال�سدور عن 

الفاعـــل ملحوظـــة، فيقال �سرار فالن عظيـــم، اأّي اأّن ال�سرر اّلـــذي قام به فالن 

و�سدر عنه عظيم.

والنتيجة الم�صتخل�صة من كّل هذا: اأّن كلمة »�صرر« تدّل على نف�س النق�س، 

وكلمـــة »�صرار« تدّل على ال�سرر ال�سادر عن الفاعل عن تعّمد وق�سد، اأوللت�سّبث 

ببع�س الذرائع الواهية، كما هوالحال في �سمرة.

وجه االستدالل بالروايات على القاعدة

تتّبع موارد القاعدة في الروايات:

عن  �صرار«  ول  �صرر  »ل  جملة  تروي  الفريقين  كتب  في  كثيرة  روايات  وردت 

ر�سول اهللP، وهي بمنزلة كبرى كلّية يطّبقهاP في موارد عديدة، منها: ما رواه 

»اذهب  اأّنهP قال لالأن�سارّي:  في الكافي في ق�سية �سمرة بن جندب الم�سهورة 

فاقلعها وارم بها اإليه، فاإّنه ل �صرر ول �صرار«،وفي بع�س طرق هذا الحديث هكذا 

قالP: »اإّنك رجل م�صاّر، ول �صرر ول �صرار على موؤمن«، ومنها: ما رواه الفقيه 

مر�ساًل في باب ميراث اأهل الملل: »ل �صرر ول �صرار في الإ�صالم«، بزيادة كلمة 

اأهل المدينة في م�سارب  اأّنه ق�سى ر�سول اهللP بين  »في الإ�صالم« ومنها:  في 
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اأّنه ل يمنع ف�سل ماء  البادية  اأهل  بين   Pال�سيء، وق�سى نقع  يمنع  اأّنه ل  النخل 

ليمنع ف�سل كالء، وقال: »ل �صرر ول �صرار«، ومنها: تطبيق هذه الكبرى في باب 

ال�سفعة، كما رواه الكلينّي باإ�سناده عن اأبي عبد اهلل، قالQ: »ق�صى ر�صول اهلل

P بال�صفعة بين ال�صركاء في الأر�صين والم�صاكن، وقال: ل �صرر ول �صرار«.

دراسة السند
بعد   - الفقهّية  القواعد  في  البجنوردّي  يقول  كما   - الفقيه  اأّن  الإن�ساف 

كتبهم  رواه غيرنا في  ما  ب�سميمة  الكثيرة من طرقنا،  الروايات  مالحظة هذه 

�صرار«  ول  �صرر   »ل  جملة  اأي   - الجملة  هذه  ب�سدور  يقطع  رّبما   ،  Pعنه

به  الأ�سحاب  عمل  مع  �سنده،  في  التكّلم  اإلى  حاجة  فال   ،Pاهلل ر�سول  عن   -

واإر�ساله اإر�سال الم�سّلمات. م�سافًا اإلى �سّحة �سند بع�س هذه الروايات)1). اإذًا ل 

ينبغي الإ�سكال في �سّحة ال�سند، وقد اّدعى �ساحب الكفاية } تواترها، مع 

اختالفها لفظًا وموردًا، فليكن المراد به تواترها اإجماًل، بمعنى القطع ب�سدور 

ال�سيخ  وقال   . جزاف)2)  كذلك  التواتر  دعوى  في  لي�س  اأّنه  والإن�ساف  بع�سها، 

الأن�سارّي }: »وكثرتها )الروايات( يغني عن مالحظة �صندها، م�صافاً اإلى 

ال�صند  »اأّما  الخوئّي}:  ال�سّيد  ال�صرر وال�صرار«)3). وقال  حكاية تواتر نفي 

الم�صتهرة  الم�صتفي�صة  الروايات  من  لكونها  �صّحته؛  في  التاأّمل  ينبغي  فال 

الإي�صاح  من  الرهن  باب  في  المحّققين  فخر  اّدعى  حّتى  الفريقين،  بين 

تواترها«)4). وال�سند في بع�س الطرق �سحيح اأوموّثق، فلولم يكن متواترًا مقطوع 

ال�سدور، فال اأقّل من الطمئنان ب�سدورها عن المع�سوم«)5).

)1) البجنوردي، القواعدالفقهية، م.�س، ج1، �س214.
)2) الخرا�ساني، كفايةالأ�سول، م.�س، ج2، �س266. 

)3) الأن�ساري، المكا�سب، م.�س، �س 372. 
)4) الحّلي، محّمد بن الح�سن: اإي�ساح الفوائد، ج2، �س48.

)5) الخوئي، م�سباح الأ�سول، م.�س، ج2، �س518.



104

ة
�يَّ

ق
�

��
د 

ع
و�

ق
��
يف 

 �
�
و

ر
د

كثرة التخ�سي�س في القاعدة: قد يقال: اإّن التخ�سي�س في مدلول القاعدة 

وموجبًا  اأّوًل،  م�ستهجنًا  الأكثر«  »تخ�صي�س  ويكون  تحته،  بقي  مّما  اأكثر  يكون 

للوهن في اإطالق الحديث ثانيًا. والتحقيق: اإّن معظم الموارد يكون خارجًا عن 

�سًا، ول يكون خارجًا بالتخ�سي�س اإّل موارد قليلة. »قال  مدلول القاعدة تخ�سّ

والِق�صا�س  والحدود  الدَيات  في  المجعولة  الأحكام  واأّما  الخوئّي:  ال�صيد 

�س ل بالتخ�صي�س؛  والحّج والجهاد، فهي خارجة عن قاعدة ل �صرر بالتخ�صّ

في  التخ�سي�س  واأّما   . فيها«)1)  لم�صالح  �صررّية  جعلت  الأمر  اأّول  من  لأّنها 

اأّنه  فتبّين  جّدًا،  فقليل  قيمته،  ولوباأ�سعاف  الو�سوء،  ماء  ك�سراء  الموارد  بع�س 

لي�س هناك تخ�سي�س الأكثر.

)1) م.ن.
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�لأفكار ���ئي�سة

قاعدة ل �سرر من اأ�سهر القواعد الفقهّية، اّلتي ي�ستدّل بها في ُجّل اأبواب الفقه  -

من العبادات والمعامالت، بل هي المدرك الوحيد لكثير من الم�سائل الفقهّية.

تعـــّددت الأقـــوال في المق�سود مـــن قاعدة ل �سرر، اإّل اأّن القـــول الم�سهور ما  -

ذهـــب اإليه ال�سيـــخ الأن�ساري وهو نفي ت�سريـــع الحكم اّلـــذي ي�ستلزم ال�سرر 

وي�سّببه، اأي ل حكم ين�ساأ منه ال�سرر.

ذهـــب �سيخ ال�سريعة الإ�سفهانـــي} اإلى اأّن المق�سود مـــن القاعدة النهي  -

واإفادة تحريم ال�سرر تكليفًا، فقولهP: ل �سرر: اأي يحرم ال�سرر. 

ًا للروايات، وهواأّن النبّيPلم يذكرها  - ذكر الإمام الخمينّي} فهمًا خا�سّ

مر النبـــّيP بتبليغها كقانون 
ُ
علـــى اأّنهـــا قاعدة من القواعـــد الإلهّية، اّلتـــي اأ

وت�سريع من اهلل تعالى، واإّنما ذلك حكم �سادر عنهP بما هورئي�س للحكومة 

الإ�سالمّية، فالقاعدة حكم �سلطانّي وحكومّي ولي�س اإلهّيًا.

ال�سرر في اللغة ا�سم م�سدر يدّل على مجّرد الحدث، بال لحاظ حيثّية �سدوره  -

عن الفاعل، اأوبالأحرى من دون دللته على الن�سبة اإلى الفاعل.

يق�سد بال�سرر النق�س في المال اأوالبدن اأوالعر�س اأوالحّق. -

ال�ســـرار هوم�ســـدر يـــدّل علـــى ن�سبـــة �ســـدور ال�ســـرر عـــن فاعـــل مـــا، اإّما  -

بنحوال�ستمرار اأوالتكرار، اأوبنحوالق�سد والعمد.

مـــن اأهـــّم ما ا�ستـــدّل به على القاعدة مـــا رواه الكلينّي فـــي الكافي وغيره عن  -

اأبـــي جعفر الباقرQ، في ق�سّية �سمرة والأن�ســـارّي. وقال كثيرون بتواتره 

والطمئنان اإلى �سدوره.

�س، ول  - معظـــم الموارد اّلتـــي خرجت عن مدلـــول القاعدة خرجـــت بالتخ�سّ

يكون خارجًا بالتخ�سي�س اإّل موارد قليلة، فال يقع القبح في ا�ستثناء الكثير. 
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لطا�عة

وجه تقّدم قاعدة ل �شرر على الأدّلة الأولّية

ل اإ�سكال في اأّن ن�سبة حديث نفي ال�سرر اإلى اأدّلة الأحكام الأّولّية ن�سبة العموم 

من وجه. فدليل وجوب الو�سوء مثاًل يدّل على وجوب الو�سوء في حالتّي ال�سرر 

وعدمه، وحديث نفي ال�سرر يدّل على نفي كّل حكم �سررّي �سواء اأكان من قبيل 

وجوب الو�سوء اأم غيره. فذاك ي�سمل حالة ال�سرر وغيرها، وهذا ي�سمل وجوب 

الو�سوء وغيره.

وماّدة الجتماع اّلتي يتعار�سان فيها هي الو�سوء ال�سررّي، فاإّن اأحدهما يثبت 

الوجوب فيها والآخر ينفيه. والمنا�سب في موارد المعار�سة بنحوالعموم من وجه 

اأحدهما، ومعه فلماذا يقّدم  هوت�ساقط الدليلين في ماّدة المعار�سة، ل تقديم 

حديث نفي ال�سرر على الأدّلة الأّولّية؟

قال ال�سّيد الخوئّي: »والتحقيق في وجه التقديم اأّن دليل ل �صرر حاكم)1) 

على الأدّلة المثبتة للتكاليف، والدليُل الحاكم يقّدم على الدليل المحكوم بال 

مالحظة الن�صبة بينهما، وبال مالحظة الترجيحات الدللّية وال�صندّية«)2).

)1) وتعنـــي الحكومـــة نظر اأحد الدليلين اإلى الآخر، بحيث يكون الأّول لغوًا، لولم يفر�ـــس الثاني في مرحلة اأ�سبق، كما هوالحال 
في مقامنا، فاإّن حديث ل �سرر ينفي ال�سرر من زاوية الت�سريع، فال بّد من فر�س ت�سريع واأحكام في مرحلة �سابقة لينفيها 

الحديـــث فـــي حالة ال�سرر. اأّما ما هي النكتة في تقـــّدم الحاكم؟ فاإّن النكتة هي النظر، ونف�س كـــون الدليل الحاكم ناظرًا 

اإلـــى الدليـــل المحكـــوم هو بنف�سه نكتة تكفي في نظر العرف للتقـــّدم، لأّن معنى كون الدليل ناظرًا هـــو اأّن المتكّلم قد اأعّده 

عـــّد لتو�سيح المق�سود من غيره يكون هو المقّدم في نظر العرف 
ُ
لتو�سيـــح المق�ســـود من الدليل المحكوم، ووا�سح اأّن ما اأ

)الإيرواني، درو�س تمهيدية في القواعد الفقهية، م.�س، ج1، �س154( .

)2)  الخوئي، م�سباح الأ�سول، م.�س، ج2، �س539.
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�أ�سئلة ومتارين

mm:في المكان المنا�صب  O اأوخطاأ P صع عالمة �صّح�

قاعدة ل �سرر تعني نفي ت�سريع الحكم اّلذي ي�ستلزم ال�سرر وي�سّببه، اأي  1-

ل حكم ين�ساأ منه ال�سرر. 

ال�ســـرر في اللغة م�ســـدر يدّل على مجـــّرد الحدث مـــن دون دللته على  2-

الن�سبة اإلى الفاعل. 

كلمـــة »�ص���رر« تدّل علـــى نف�س النق�ـــس، وكلمة »�صرار« تـــدّل على ال�سرر  3-

ال�سادر عن الفاعل عن تعّمد وق�سد. 

     اعتبـــر الإمـــام الخمينّي اأّن المق�سود من قاعدة ل �سرر النهي واإفادة  4-

تحريم ال�سرر تكليفًا. 

يمكن تطبيق قاعدة ل �سرر في الأبواب الفقهّية المختلفة.  5-

ال�ســـرار هوا�سم م�سدر يدّل على ن�سبـــة �سدور ال�سرر عن فاعل ما، اإّما  6-

بنحوال�ستمرار اأوالتكرار، اأوبنحوالق�سد والعمد. 

mm:عالج الأ�صئلة الآتية

ما هوالمق�سود بقاعدة »ل �صرر« بناًء على راأي ال�سيخ الأعظم}، وكيف  1-

ن�ستدّل على قوله} من الروايات؟

كيف ا�ستدّل �سيخ ال�سريعة الأ�سفهانّي في الرواية على قاعدة ل �سرر؟ 2-

اأ اأواغت�سل  3- لـــو اعتقد عدم ال�سرر من الو�سوء اأوالغ�ســـل بالماء البارد، فتو�سَّ

ر، فما هوحكم و�سوئه وغ�سله؟. فت�سرَّ
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كيـــف نطّبق القاعدة بناًء على فهم الإمـــام الخمينّي} لحديث »ل�صرر«  4-

في ق�سية الأن�سارّي و�سمرة.

بنـــاًء على كون المق�ســـود من القاعدة نفي الحكم اّلـــذي ين�ساأ منه ال�سرر،  5-

فهل يمكن للفقيه نفي وجوب ال�سوم اإذا احتمل ترّتب ال�سرر منه؟

الأ�ســـل اأّنه يحرم علـــى المراأة ك�سف ج�سدها اأوعورتهـــا اأمام الطبيب لأجل  6-

العـــالج، اأوالولدة، حّدد بدّقة الموارد اّلتي تطّبق فيها القاعدة هنا، وينتفي 

الحكم المذكور.
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أهداف الدرس

التعّرف على معنى قاعدة أصالة الصّحة وأدلّتها. -

القدرة على االستدالل على حّجّية القاعدة. -

التدّرب على تطبيق القاعدة في مواردها. -

ة قاعدة أصالة الصحَّ

الدرس الثامن
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المقّدمة
هذه القاعدة من القواعد الفقهّية الم�سهورة جّدًا، والمتداولة بين الفقهاء، 

ويتم�ّسك بها في جّل اأبواب الفقه اأوكّلها، وهي تنّظم عالقة جميع اأفراد المجتمع 

مع بع�سهم البع�س، بال فرق بين عالقات الم�سلمين بع�سهم ببع�س اأوبغيرهم، 

من  ي�سدر  ما  مع  الإيجابّي  والتعامل  الّثقة   عنا�سر   اإيجاد  خالل  من  وذلك 

العبادات  في   التكليفّية  الأحكام  �سمن  اأوالأفعال  الآخرين،  قبل  من  الأفعال 

اأوالمعامالت، اأوحتى على م�ستوى ال�سلوك الأخالقّي. وقد قامت �سيرة العقالء 

كاّفة على ذلك، من جميع الملل، وفي جميع الع�سور، من اأرباب جميع الأديان 

من الم�سلمين وغيرهم، بل يمكن اأن يقال: لولم يكن هذا الأ�سل معتبرًا ل يمكن 

من  الفقه  اأبواب  اأغلب  في  جارية  القاعدة  هذه  فاإّن  �سوق،  للم�سلمين  يقوم  اأن 

العبادات والمعامالت. بل اإّنه لولم يبن على هذا الأ�سل َلَلِزَم اختالل نظام المعاد 

والمعا�س، بل الختالل الحا�سل من ترك العمل بهذا الأ�سل، اأزيد من الختالل 

الحا�سل من ترك العمل ب�سوق الم�سلمين)1).

)1) الأن�ساري، فرائد الأ�سول،م.�س، ج2، �س720.
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في بيان المراد من القاعدة
اإّن ال�سّحة تطلق في ل�سان العلماء ويراد بها معنيان:

الأّول: ال�سّحة في مقابل القبيح؛ فمعنى اأ�سالة ال�سّحة )هنا( اأّنه لودار الأمر 

ال�ســــادر عــــن الغير بين كونه ح�سنًا اأو قبيحًا فينبغــــي الحمل على الأّول، وهومعنى 

 Qاأخالقّي، دّلت على الحّث عليه جملة من الن�سو�س، ُروي عن اأمير الموؤمنين

اأّنــــه قــــال: »�ص����ع اأمر اأخيك عل����ى اأح�صنه حّت����ى ياأتيك م����ا يغلبك من����ه، ول تظّنّن 

بكلمة خرجت من اأخيك �صوءاً واأنت تجد لها في الخير محماًل«)1).

ة بعمل الموؤمن، فال تجري في  واأ�سالة ال�سّحة بهذا المعنى الأخالقّي مخت�سّ

حّق غيره من �سائر فرق الم�سلمين، ف�ساًل عن الكافرين، اإذ الحمل على ال�سّحة 

اّلتي هي  الأدّلة، و�سّحة الأعمال  بهذا المعنى من حقوق الأخّوة، كما هو ل�سان 

مدار قاعدة اأ�سالة ال�سّحة، وهي - بهذا المعنى-  لي�ست محالاًّ للكالم؛ لعدم 

الموؤمن  ال�سادر عن  الكالم  كون  بين  الأمر  لودار  فاإّنه  عليها،  اأثر عملّي  ترّتب 

�ستمًا لي، اأو�سالمًا علّي، فالحمل على ال�سالم ل ي�ستوجب ترتيب الأثر من وجوب 

رّد ال�سالم.

الثان���ي: اإطالق ال�سحيح في مقابل الفا�سد: فمعنى اأ�سالة ال�سّحة هوترتيب 

الأثـــر على العمـــل ال�سادر عـــن الغير، وهذا هومّحـــل الكالم في قاعـــدة اأ�سالة 

ال�سّحـــة، فلو�سدر عـــن الغير عقد اأواإيقاع اأو�سالة اأوو�ســـوء، و�ّسك في كون هذا 

ال�ســـادر عن الغيـــر �سحيحًا يترّتـــب عليه الأثـــر، اأوباطاًل ل يترّتـــب عليه الأثر، 

فيحمل على كونه �سحيحًا ذا اأثر، وهذا المعنى هوالمراد من القاعدة المذكورة.

الواقعّي على فعله،  ال�صحيح  الفعل  اآثار  ترتيب  القاعدة  »فالمق�صود من 

بمعنى فر�س عمله �صحيحاً واقعاً وفي نف�س الأمر، ل بح�صب اعتقاده فقط، 

)1) الكليني، الكافي، م.�س، ج2، كتاب الإيمان والكفر، باب من لم ينا�سح اأخاه الموؤمن، ح3.



113

ة
َّ

�
دس

��
ة 

ا�
�س

 �أ
ق

د
ع

زا

كما في الوجه ال�صابق، فيرّتب عليه ما هومن اآثاره الواقعّية، فيفر�س فعله 

تاّم الأجزاء وال�صروط واقعاً، ويرّتب عليه ما يترّتب عليه، ويكون عمله من�صئاأً 

المعنى  ل  القاعدة،  هذه  من  المق�صود  هوالمعنى  وهذا  ال�صرعّية،  لالآثار 

ال�صابق«)1).

بيان مدرك القاعدة: ي�صتدّل على القاعدة بوجوه:

الأّول- ال�صي���رة: وهوعمـــدة الأدّلة في المقـــام، قال ال�سّيد البجنـــوردّي: »اإّن 

عمدة الدليل على قاعدة ال�صّحة هي �صيرة العقالء كاّفة من جميع الملل، في 

جمي���ع الع�صور، من اأرباب جميع الأديان، من الم�صلمين وغيرهم، وال�صارع لم 

دة«.)2)  يردع عن هذه الطريقة، بل اأم�صاها، كما هومفاد الأخبار في اأبواب متعدِّ

وقـــال ال�سّيـــد الخوئّي}فـــي بيـــان مـــدرك القاعـــدة: »ال�صي���رة القطعية من 

جمي���ع الم�صلمين المتدّينين على ترتيب اآث���ار ال�صّحة على اأعمال النا�س، من 

العبادات والمعامالت والعقود والإيقاعات؛ ولذا ل يقدم اأحد على تزويج امراأة 

لحتم���ال ك���ون العقدالواق���ع بينها وبين زوجه���ا باطاًل، وهذه ال�صي���رة مّت�صلة 

بزم���ان المع�ص���ومQ ولم يردع عنه���ا، وهذا الدليل هوالدلي���ل التاّم الوافي 

في اإثبات المقام«)3). وبالنتيجة فقد ا�ستقّرت ال�سيرة عند المت�سّرعة قاطبة على 

مدلـــول القاعـــدة ، ونطاق ال�سيرة وا�سع، فال يخت�ـــسّ بال�سكّ في المعامالت، بل 

تعّم المعامـــالت والعبادات،فالمـــدرك الوحيد اّلذي ل يقبـــل النقا�س هوال�سيرة 

القطعّية.

الفعل  اإّل  يرتكب  ل  اأّنه  في  العاقل  حال  ظهور  المذكورة  ال�سيرة  نكتة  ولعّل 

ال�سحيح، واإّل كان لغيًا وعابثًا في اأفعاله، اأولأّنه يلزم الع�سر والحرج واختالل 

)1) ال�سيرازي، القواعدالفقهية، م.�س، ج1، �س115.
)2) البجنوردي، القواعدالفقهية، م.�س، ج1، �س239.

)3) الخوئي، م�سباح الأ�سول، م.�س، ج3،�س324.
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النظام، لولم ُتحمل اأفعال الآخرين على ال�سّحة.

الثان���ي- الدلي���ل النقل���ي: مـــن الكتـــاب الكريـــم: قولـــه تعالـــى: {...ڑ 

بنـــاًء  ڃ...}،)2)  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ...} وقولـــه:  کک...}،)1) 
ًا بالمتعاقدين، بل جميع المكّلفين مخاطبون به،  علـــى اأّن الخطاب لي�س مخت�سّ

وماأمـــورون بالوفاء بالعقـــد ال�سادر عن المتعاقدين، وما ذلـــك اإّل لترتيب اآثار 

ال�سّحة عليه.

ا  وفيه: اإّن الخطاب مخت�ّس بالمتعاقَدْين دون غيرهما، وعلى تقدير كونه عاماًّ

فالدليل المذكور مخت�ّس بالمعامالت دون الإيقاعات، ولوقلنا بعمومه لها اأي�سًا، 

فال ي�سمل المعامالت بالمعنى الأعّم كالطهارة والنجا�سة، والمراد اإثبات اأ�سالة 

ال�سّحة في جميع هذه الموارد، فالدليل على تقدير تمامّيته اأخ�ّس من المّدعى.

وبالإ�سافة اإلى ما ذكر يقال: اإّن الناقد الب�سير اإذا اأمعن النظر في الأحكام 

المقّد�س  ال�سارع  اأّن  اأوغيره، يرى  باإجماع  اأهله  الثابتة عند  ال�سرع،  الواردة في 

الطمئنان  يورثه  بحيث  موارد،  في  الأ�سل  يطابق هذا  عّما  في حكمه  يخرج  ل 

اأبواب  المختلفة في  الأحكام  ال�سرع، فالحظ ما ورد من  الكّلّية في  بثبوت هذه 

الطهارات والنجا�سات، ّمما يرتبط بفعل الغير، واأبواب الذبائح والجلود، واأبواب 

وف�سادها  والإيقاعات  العقود  بع�س  �سّحة  في  والتنازع  والدعاوى  ال�سهادات، 

النظر زادك و�سوحًا  وكّلما كّررت  وغيرها، تجده �ساهد �سدق على ما ذكرنا، 

»فالم�صتفاد  يوؤّيد هذا:  ما  الأعظم  ال�سيخ  كلمات  بع�س  وُي�ستفاد من  وظهورًا.  

من تتّبع فتاوى الفقهاء في موارد كثيرة، اأّنهم ل يختلفون في اأّن قول مّدعي 

ال�صّحة في الجملة مطابق لالأ�صل«.)3)

)1) المائدة: 1.
)2) الن�ساء: 29.

)3) الأن�ساري، فرائد الأ�سول، م.�س، �س719.
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العلم بالصّحة والفساد
اأ�سالة ال�سّحة- بالبناء  اأمرنا - وفق قاعدة  اإّن فعل الغير )المكّلف( اّلذي 

على �سّحة عمله، وترتيب الأثر عليه، ُيت�سّور على اأنحاء ثالثة:

 الأّول: يفتر�س اأّننا نجزم باإطالعه ومعرفته بالعقد ال�سحيح -مثاًل- وتمييزه 

مـــن العقد الفا�سد، وفي هذه الحالـــة ل اإ�سكال في حمل فعله على ال�سحيح؛ لأّنه 

القدر المتيّقن من ال�سيرة المتقّدمة.

الثاني: يفتر�س جزمنا بعدم تمييزه لذلك، وفي مثله ل تجري اأ�سالة ال�سّحة؛ 

لعـــدم اإطـــالق ال�سيرة المتقّدمة لذلـــك، اإّما جزمًا، واإّما احتمـــاًل، فمع علمنا اأّن 

العامـــل جاهل ب�سّحـــة عمله وف�ساده، اإّمـــا من جهة الجهل بالحكـــم، اأومن جهة 

الجهـــل بالمو�سوع، فيكون احتمال ال�سّحة لمجـــّرد احتمال الم�سادفة التفاقّية 

للواقـــع. قال ال�سّيـــد الخوئّي}: »فالظاهر عدم جريان اأ�صال���ة ال�صّحة فيها، 

اإذ لي����س لن���ا دلي���ل لفظ���ّي نتم�ّصك بعموم���ه اأواإطالق���ه، بل الدليل عل���ى اأ�صالة 

ال�صّحة اإّنما هوال�صيرة على ما عرفت، وهي دليل لّبي ل بّد فيه من القت�صار 

على القدر المتيّقن«)1).

الثال���ث: يفر�ـــس  اأن ل نعلم علمـــه )العامل( اأو جهله بال�سّحـــة والف�ساد، اأي 

ن�سّك في تمييزه بين ال�سحيح والفا�سد. فقد يقال: ب�سمول ال�سيرة لهذه الحالة؛ 

لأّن غالـــب النا�س الذين يجرون العقود ل يعرفون �ســـروط �سّحة العقود والموانع 

مـــن ذلك ب�سكل تف�سيلّي؛ لأّنهم اإّما لم يتفّقهوا في اأحكام دينهم، اأواأّنهم تفّقهوا 

ولكّنهم لم يّطلعوا على اأّن هذا �سرط لل�سّحة، وذاك مانع منها، بل اإّن كثيرًا من 

اأهـــل العلم، فـــي زماننا هذا ل يعرفون ذلك، فكيف بغيرهـــم؟ فيلزم لو لم تطّبق 

اأ�سالـــة ال�سّحة )هنـــا( اختالل النظام. ولهذا فالظاهر جريـــان اأ�سالة ال�سّحة 

)1) الخوئي، م�سباح الأ�سول، م.�س،  �س325.
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فيهـــا، فـــاإّن ال�سيرة قائمة علـــى ترتيب الآثار على اأعمـــال النا�س بال تفّح�س عن 

حال العامل، من حيث كونه عالمًا اأو جاهاًل)1).

امتياز القاعدة من قاعدة الفراغ
يمكن التمييز بينهما من وجهين:)2).

الأّول: اإّن قاعــــدة الفراغ جارية بالن�سبة اإلى العمــــل ال�سادر عن نف�س ال�ساّك 

علــــى مــــا هوالم�ستفاد من اأدّلتها، كمــــا في موثَّقة محّمد بن م�سلــــم عن اأبي جعفر

Q: »كّل ما �صككت فيه مّما قد م�صى فاأم�صه كما هو«)3). و�سحيحته الأخرى: 

»كّل ما �صككت فيه بعدما تفرغ من �صالتك فام�ِس ول ُتِعْد«)4). وقاعدة ال�سّحة 

جارية بالن�سبة اإلى العمل ال�سادر عن الغير.

ة بمـــا اإذا كان ال�سّك بعد الفراغ من العمل،  الثان���ي: اإّن قاعدة الفراغ مخت�سّ

كمـــا يبدو من اأدّلتها، واأّما اأ�سالة ال�سّحة فال اخت�سا�س لها بال�سّك بعد الفراغ، 

بل هي جارية في �سّحة العمل في اأثنائه، كما اإذا كان اأحد م�سغوًل بال�سالة على 

المّيت، و�سككنا في �سّحة هذه ال�سالة لحتمال كون المّيت مقلوبًا مثاًل، فتجري 

اأ�سالة ال�سّحة بال اإ�سكال.

هل يلزم إحراز وقوع الفعل الجامع؟
هل  ن�سكُّ  ولكن  امراأة،  على  عقدًا  �سخ�س  باإجراء  نجزم  اأّننا  يفر�س  تارة 

اإذا  كما  منه،  العقد  وقوع  اأ�سل  في  ال�سّك  يفر�س  واأخرى  فا�سد؟  اأو  هو�سحيح 

األفاظ  اأو  العقد  األفاظ  و�سككنا هل هي  امراأة،  مع  معّينة  باألفاظ  يتلّفظ  راأيناه 

واأّما  ال�سيرة،  المتيّقن من  القدر  الأولى هي  والحالة  العقد،  اأجنبّية عن  اأخرى 

)1) الخوئي، م�سباح الأ�سول، م.�س، ج3، �س326.
)2)  م.ن، �س321 - 322 .

)3)  العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج8، الباب23 من اأبواب الخلل، ح3.
)4)  م.ن، باب27 من اأبواب الخلل الواقع في ال�سالة، ح2.
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ال�سّك. وعلى هذا  اأقّل من  فيها فال  ال�سيرة  انعقاد  بعدم  لم يجزم  فاإن  الثانية 

المّيت،  عن  ال�سالة  لأداء  �سخ�سًا  ا�ستاأجر  المّيت  و�سّي  اأّن  فر�س  لو  الأ�سا�س 

فاأتى الأجير بعمل ل يدري الولّي اأّنه قد ق�سد به النيابة اأول، فال يمكن اإجراء 

ق�سد  على  موقوف  الذّمة  فراغ  لأّن  الميت؛  ذّمة  بفراغ  للحكم  ال�سّحة  اأ�سالة 

لو�سّك في  ال�سّحة فيما  اأ�سالة  اإجراء  اآنذاك  اأمكن  اأحرز ق�سده  فاإذا  النيابة، 

اختالل اأحد ال�سروط فيه.

اأجل، لواأخبر الأجير باأّني قد ق�سدت النيابة، واأتيت بال�سالة بق�سد النيابة، 

ّدق في ذلك، لكن ل لأجل اأ�سالة ال�سّحة، بل لقاعدة اأخرى ت�سّمى »من ملك  �سُ

قد  باأّنه  اأخبر  فاإذا  زوجته،  تطليق  يملك  مثاًل  فالزوج  به«،  الإقرار  ملك  �صيئاً 

طّلقها �سّدق؛ للقاعدة المذكورة، وهكذا الحال في المقام.
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�لأفكار ���ئي�سة

هـــذه القاعدة مـــن القواعد الفقهّيـــة الم�سهورة جدًا المتداولـــة بين الفقهاء،  -

يتم�ّســـك بهـــا في جـــّل اأبواب الفقـــه اأوكّلها، وهـــي تنّظيم عالقة جميـــع اأفراد 

هم ببع�س. المجتمع بع�سِ

قامـــت �سيـــرة العقالء كاّفة على الحكـــم ب�سّحة عمل الآخر عنـــد ال�سّك فيه،  -

مـــن جميع الملل، في جميع الع�سور، من اأربـــاب جميع الأديان من الم�سلمين 

وغيرهم، وال�سارع لم يردع عن هذه الطريقة بل اأم�ساها.

معنـــى اأ�سالة ال�سّحة هوترتيب الأثر على العمل ال�سادر عن الغير،  فلو�سدر  -

عن الغير عقد اأو اإيقاع اأو�سالة اأو و�سوء، و�ّسك في كون هذا ال�سادر �سحيحًا 

يحكم ب�سّحته، ويترّتب عليه الأثر.

عمـــدة الأدّلة على قاعدة ال�سّحة هي �سيرة العقالء كاّفة، من جميع الملل في  -

جميع الع�سور، من اأرباب جميع الأديان، من الم�سلمين وغيرهم، وال�سارع لم 

يردع عن هذه الطريقة.

قيل بدلّلة اأدّلة من الكتاب الكريم، كقوله تعالى: {...ڑ کک..}، وقوله  -

تعالى: {... ڦ ڄ   ڄ ڄ ڄ ڃ...}، بناًء على اأّن الخطاب لي�س 

ًا بالمتعاقدين، بل جميع المكلفين مخاطبون به، وماأمورون بالوفاء به. مخت�سّ

القـــدر المتيّقن في جريـــان القاعدة اأن ل نعلم علم العامل بال�سّحة والف�ساد،  -

وجهلـــه بهما، اأي ن�سّك في تمييزه بيـــن ال�سحيح والفا�سد. فاإّن ال�سيرة قائمة 

علـــى ترتيب الآثار على اأعمال النا�س بـــال تفّح�س عن حال العامل، من حيث 

كونه عالمًا اأو جاهاًل.
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لطا�عة

قاعدة الممنوع ال�شرعي كالممتنع العقلي

اأّن ال�سيء الذي تعّلق به المنع ال�سرعي )ك�سرب الخمر(  معنى القاعدة هو 

ي�ستحيل اأن يتعّلق به الأمر )الأمر بال�سرب(، ويكون حاله حال الممتنع العقلي، 

ويمكن  الو�سيلة.  بدون  بالطيران  كالأمر  الأمر  متعّلق  يقع  اأن  يمكن  ل  الذي 

ال�ستدلل على اعتبار القاعدة:

بتحّقـــق الت�سالم بين الفقهاء على مدلول القاعـــدة، ول خالف ول اإ�سكال فيه  -

بينهم، بل الأمر عندهم من الم�سّلمات في مختلف المجالت.

التكليـــف بما ل يطاق: من المعلوم اأّن الفعل المنهّي عنه اإذا وقع متعّلقًا لالأمر  -

ل يتمّكـــن المكّلف من المتثال، فيكون التكليف بما ل يطاق؛ ل�ستحالة الجمع 

بين ال�سدين.

ا�ستراط القـــدرة: ل ريب اأّن القدرة من ال�ســـروط الأ�سلية للتكليف ال�سرعي،  -

فـــال ي�سّح التكليف للعاجـــز )فاقد القدرة(. والمق�سود مـــن القدرة هنا هي 

القدرة ال�سرعية، بمعنى عدم المانع ال�سرعي تجاه العمل، وعليه لوكان هناك 

مانـــع �سرعي لـــم توجد القدرة على التكليف، وها هومعنـــى قولهم اأّن الممنوع 

ال�سرعـــي كالممتنع العقلي؛ وذلك لعدم التمّكن باإتيـــان العمل الم�سروع - في 

�سورة وجود المانع ال�سرعي - �سرعًا وعقاًل.
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�أ�سئلة ومتارين

mm:في المكان المنا�صبO اأو خطاأ Pصع عالمة �صّح�

اإذا اأجـــرى �سخ�ـــس غيـــر م�سلم عقـــدًا من العقـــود، ُيحمـــل عقده على  1-

ال�سّحة. 

�سخ�س راأيناه من بعيد يتكلَّم ل ندري هل هو يمدحنا، اأو هو م�سغول ب�سّبنا،  2-

فنحكم باأّنه يمدحنا، بناًء على قاعدة اأ�سالة ال�سّحة. 

القـــدر المتيّقن فـــي جريان قاعدة ال�سّحة اأن ل نعلم علـــم العامل بال�سّحة  3-

والف�ساد، اأي ن�سّك في تمييزه بين ال�سحيح والفا�سد. 

   ا�ستقّرت ال�سيرة عند المت�سّرعة قاطبة على مدلول القاعدة ، وهي تخت�ّس  4-

بال�سك في المعامالت دون العبادات؛ لأّنها دليل لّبي. 

معنـــى اأ�سالة ال�سّحـــة اأّنه لودار الأمـــر ال�سادر عن الغير بيـــن كونه ح�سنًا  5-

اأوقبيحًا، فينبغي الحمل على الح�سن. 

قاعـــدة الفـــراغ جارية بالن�سبة اإلـــى العمل ال�سادر عن نف�ـــس ال�ساّك فقط،  6-

وقاعدة ال�سّحة جارية بالن�سبة اإلى العمل ال�سادر عن الغير وعن النف�س. 

mm:عالج الأ�صئلة الآتية

لواأجـــرى �سخ�س عقد زواج مع امـــراأة كانت مطّلقة، و�سككنا في وقوع العقد  1-

فـــي عّدتهـــا من زوجهـــا الأّول وعدمه، فكيـــف تجري ال�ست�سحـــاب؟ وكيف 

تجري اأ�سالة ال�سّحة؟ واأّيهما ترّجح؟ ولماذا؟

اإذا وقعـــت الإجـــارة من �سخ�س على داٍر، و�سككنا هـــل ا�سترط في العقد اأنَّ  2-
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المنزل لفعـــل للحرام، اأم اأّن الإجارة للمنزل لالأفعـــال المباحة؟ فهل تطّبق 

اأ�سالة ال�سّحة بالمعنى الأّول اأم بالمعنى الثاني، اأم بالإمكان جريانهما معًا 

في المقام؟ ولماذا؟

 لـــو ت�سالم �ساحب المال مع الم�ستودع على تلـــف الوديعة، ولكن اّدعى الأّول  3-

التعـــّدي اأوالتفريط، واأنكره الثاني، فقول مـــن تقّدم؟ ولماذا؟ وهل يمكن اأن 

يكون لال�ست�سحاب دور؟

ة عقده، فبماذا  4- اأجـــرى �سخ�س عقـــدًا، وبعد الفراغ منه بمّدة �سكَّ فـــي �سحَّ

يحكم؟ ولأّي نكتة؟

العيـــن الموقوفة اإذا باعها الناظر عليهـــا، و�سّك في اأنَّ بيعه هل هومع وجود  5-

غ اأول فبماذا يحكم؟ ولماذا؟ الم�سوِّ

ال�سخ�س الذي نراه ياأكل في �سهر رم�سان، فبماذا نحكم عليه؟ ولأّي قاعدة؟ 6-
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أهداف الدرس

الدرس التاسع

قاعدة اليد أمارة الملك

التعّرف على معنى قاعدة اليد أمارة الملك وأدلّتها. -

القدرة على االستدالل على حّجّية القاعدة. -

التدّرب على تطبيق القاعدة في مواردها. -
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المقّدمة
والق�ساء  المعامالت،  في  الفقيه  يعتمدها  اّلتي  القواعد  من  القاعدة  هذه 

للحكم من خاللها بالملكّية، فمن كان له ال�ستيالء على �سيء يجوز �سراوؤه منه 

على اأّنه المالك، ويجوز للحاكم الق�ساء بكونه مالكًا، وقد اأجمع الم�سلمون، بل 

كاّفة العقالء من اأرباب المذاهب وغيرهم على حجّية اليد، ودللتهاعلى الملك 

في الجملة، وهذا الحكم على اإجماله من �سرورّيات الدين.

بيان المراد من القاعدة
اليد  من  والمق�سود  اليد،  و�سع  بو�ساطة  الملكّية  هواإثبات  القاعدة  معنى 

با�سم  العاّم  ت�سمية  باب  من  باليد  والتعبير  المال،  على  والت�سّلط  هوال�ستيالء 

الخا�ّس، فكّل من له ا�ستيالء على �سيء معّين، بحيث كان ذلك ال�سيء واقعًا في 

اأمارة على ملكّيته له. فمن  حوزته ومن توابعه، وله ال�ستيالء عليه، يكون ذلك 

كان له �سّيارة اأو  دار اأوكتاب واأ�سباه ذلك، ويت�سّرف فيه ت�سّرف الماّلك فهو 

اإّل اأن تقوم بّينة ونحوها على الخالف  بنف�سه اأمارة على ملكّيته لذلك ال�سيء، 

فت�سقط اأمارّية اليد عن العتبار اآنذاك.

وبهذا نعرف المق�سود من اليد، فاإّنه ُيراد بها الكناية عن ال�ستيالء وال�سيطرة 
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من  ي�ساء  كيف  فيه  يت�سّرف  بيده،  يده  تحت  ما  زمام  يكون  بحيث  الخارجّية، 

الت�سّرفات العقالئّية المتعارفة، وهواأمر عرفّي يختلف من مو�سع لآخر، فال بّد 

من الرجوع اإلى العرف ليحّدد ال�ستيالء في كّل موطن. مثاًل: تكون اليد متحّققة 

على الدار والدّكان باأن يكون �ساكنًا في الدار، وم�سغوًل بالك�سب في الدكان، اأو اأن 

يكون بابهما مغلقًا والمفتاح في يده، وتتحّقق اليد في الأرا�سي بالزرع والغر�س 

فيها، وتحّقق اليد على الدواّب بربطها في ا�سطبله، اأو ركوبها، اأو كون زمامها 

بيده، وهكذا.

بيان مدرك القاعدة
بينهم،  فيه  خالف  فال  القاعدة،  مدلول  على  الفقهاء  عند  الت�سالم  تحّقق   

والأمر مت�سالم عليه عندهم، ومع هذا يمكن ال�ستدلل عليها بعّدة اأدّلة:

اأّوًل:الروايات:

رواية حف�س بن غياث عن اأبي عبد اهللQ: »قال له رجل: اإذا راأيت �صيئاً  -

ف���ي ي���دّي رج���ل يجوز ل���ي اأن اأ�صهد اأّنه له؟ ق���ال: نعم. فق���ال الرجل: اأ�صهد 

اأّنه في يده ول اأ�صهد اأّنه له، فلعّله لغيره؟ فقال اأبوعبد اهللQ: اأفيحّل 

ال�ص���راء من���ه؟ ق���ال: نعم، فق���الQ: فلعّله لغي���ره، فمن اأين ج���از لك اأن 

ت�صتري���ه وي�صي���ر مل���كاً لك، ثّم تقول بع���د الملك هو لي، وتحل���ف عليه، ول 

يج���وز اأن تن�صب���ه اإل���ى م���ن �صار ملكه م���ن قبله اإليك؟ ثّم ق���الQ: لولم 

يجز هذا لم يقم للم�صلمين �صوق«)1).

تلك  اأ�سا�س  على  ال�سهادة  وتجوز  الملكّية،  اأمارة  اليد  اأّن  على  الرواية  دّلت 

الأمارة وبها قام نظام ال�سوق للم�سلمين فالدللة كاملة.

)1) العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج27، باب25 من اأبواب كيفية الحكم واأحكام الدعوى، ح2.
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�سحيحة عثمان بن عي�سى، وحّماد بن عثمان، عن اأبي عبد اهللQ في حديث  -

فدك: اإّن اأميــــر الموؤمنينQ قال لأبي بكر: »اأتحكم فينا بخالف حكم اهلل 

ف����ي الم�صلمي����ن؟ ق����ال: ل. فقال: فاإن كان ف����ي يد الم�صلمين �ص����يء يملكونه 

اّدعيت اأنا فيه، من ت�صاأل البّينة؟ قال: اإّياك كنت اأ�صاأل البّينة على ما تّدعيه 

على الم�صلمين. قال: فاإذا كان في يدي �صيء فاّدعى فيه الم�صلمون ت�صاألني 

البّينة على ما في يدي، وقد ملكته في حياة ر�صول اهللP وبعده...«)1).

تدّل الرواية بو�سوح على اأّن من بيده �سيء ل يطاَلب بالبّينة، واإّنما يطالب بها 

اأّن فدك كانت ملكًا  اليد. وتف�سيل ال�ستدلل  اإّل حّجّية  له  غيره، وهذا ل وجه 

لل�سّيدة الزهراءQ في حياة اأبيهاP وتحت يدها، فلماذا ُتطلب البّينة منها 

ومن علّيQ؟.

�سحيحـــة العي�س بـــن القا�سم عن اأبي عبـــد اهللQ: »�صاألت���ه عن مملوك  -

اّدعى اأّنه حّر، ولم ياأِت ببّينة على ذلك اأ�صتريه؟ قال: نعم«)2).

المملوك على  يد  اإّل حّجّية  الحّرّية  فاإّنه ل وجه لجواز �سرائه ورف�س دعواه 

نف�سه وكونه حّرًا.

ف�صي اإليه  -
ُ
عـــن العّبا�س بن هالل عن اأبي الح�سن الر�ساQ: »ذكر اأّنه لو اأ

الحكم لأقّر النا�س على ما في اأيديهم، ولم ينظر في �صيٍء اإّل بما حدث في 

�صلطانه. وذكر اأّن النبّيP لم ينظر في حدث اأحدثوه وهم م�صركون، واأّن 

م���ن اأ�صل���م اأقّر على ما في ي���ده«)3)، ول �سّك في و�سوح دللة هذه الرواية على 

اعتبار اليد اأمارة على الملك.

)1) العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج27، باب25 من اأبواب كيفية الحكم واأحكام الدعوى،ح3.
)2) العاملي، و�سائل ال�سيعة،م.�س، ج18،باب جواز �سراء الرقيق...، ح1.

)3)   م.ن، ج27، باب وجوب الحكم بملكية �ساحب اليد...، ح1.



128

ة
�يَّ

ق
�

��
د 

ع
و�

ق
��
يف 

 �
�
و

ر
د

ثانيًا:بناء العقالء: 

بناء العقالء من جميع الملل والأمم، �سواء اأكانوا متدّينين اأم ل، على اعتبار 

اليد اأمارة لملكّية المال لمن في يده، ول يترّددون في ترتيب اآثارها على ما في 

اأيدي النا�س، ول يفّت�سون عن اأّن هذا الذي بيده ال�سيء هل هو له اأم لغيره، اأواأّنه 

بل  عليها  والبناء  ال�سيرة  هذه  عن  يردع  لم  وال�سارع  ونحوه،  حالل  اأو  م�سروق، 

جاءت  بل  جديد،  اأمٍر  لإحداث  تاأِت  لم  فاإّنها  الروايات،  هومفاد  كما  اأم�ساها، 

تعبيرًا عن هذا الإم�ساء.

اأمارة على الملك لما قام للم�سلمين  اأّنه لو لم تكن اليد  ي�ساف اإلى ما ذكر 

�سوق، ولختّل النظام، وكّل ما يلزم منه الباطل فهوباطل، ونقي�سه الحّق، فيلزم 

اأن تكون اليد اأمارة الملك.

بل اإّن اليد لولم تكن دلياًل على الملك لزم الع�سر الأكيد، والحرج ال�سديد على 

النا�س، واختّل النظام في اأمور الدنيا والدين، وبلغ الأمر اإلى ما ل يكاد يتحّمله 

اإلى م�سّي برهة  اأحد، ولم ي�ستقّر حجٌر على حجر، ول يحتاج لزوم هذه الأمور 

طويلة من الدهر اأو زمن كثير، بل يلزم ذلك من اإلغاء حّجّية اليد ولو�ساعة واحدة. 

اعتبار الجهل بالحالة السابقة في أماريّة اليد
اإذا كان �سخ�س ي�سكن دارًا مثاًل، وكان �ساحب يد عليها، فتارة نجهل الحال 

ال�سابق لليد، واأخرى نعرف ذلك.

راأينا �سخ�سًا ي�سكن دارًا ول نعرف  لو  ال�سابق - كما  اأّما مع الجهل بالحال 

الحال ال�سابق ليده - وكّنا نحتمل اأّنه توارثها اأبًا عن جّد، اأو ا�ستراها من مالكها 

ال�سرعّي، وغير ذلك من الحتمالت اّلتي اأحدها احتمال اأن ل يكون و�سولها اإليه 

�سرعّيًا، بل نتيجة غ�سب ونحوه، فذلك هوالقدر المتيّقن من �سيرة العقالء على 

التم�ّسك باليد.
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واأّما مع العلم بالحال ال�سابق - كما لوكان �سخ�س ي�سكن دارًا في زمان �سابق 

�سابقًا  بيده  اأمانة  الدار  اأوكانت  ذلك.  بعد  لها  �سراءه  واحتملنا  بنحوالإجارة، 

اأوغ�سبًا واحتملنا �سراءه لها بعد ذلك - فهل تكون اأمارة على الملك اأي�سًا؟

فاإّن اليد ما دامت غا�سبة مثاًل �سابقًا، فيجري ا�ست�سحاب بقائها على كونها 

غا�سبة، ومع ثبوت حال اليد الآن ب�سبب ال�ست�سحاب، وكونها غا�سبة ل معنى 

للتم�ّسك بقاعدة اليد، فاإّن التم�ّسك بها فرع ال�سّك والجهل بحالها، والمفرو�س 

معرفة حالها وكونها غا�سبة، وهكذا الحال لوكانت يد اأمانة �سابقًا اأويد اإجارة، 

فاإّنه يجري ا�ست�سحاب الحال ال�سابق وهي الأمانة اأو الإجارة، وبه يّت�سح حال 

اليد الآن)1).

في جريان القاعدة في حّق ذي اليد
وقع الكالم في جريان القاعدة في حّق ذي اليد، فيما اإذا �سّك اأّن ما بيده من 

كتاب- مثاًل- هل هو له اأم لغيره؟ ولم يكن هناك مّدٍع في قباله، فهل تعتبر يده 

اأمارة على ملكه اأم ل؟

يمكن الجواب عن ذلك بالإيجاب؛ لعموم ال�سيرة العقالئّية لمثل ذلك، فاإّن 

العقالء اإّنما يحكمون باأمارّية اليد في �سائر الموارد من باب غلبة كون ما تحت 

في  ثابتة  الغلبة  هذه  ومثل  غا�سبًا،  يكون  اأن  النادر  ومن  ل�ساحبها،  ملكًا  اليد 

ًا  الفر�س، فاإّن الغالب كون ما في �سندوق الإن�سان مثاًل اأمرًا راجعًا اإليه وخا�سّ

به، اإّل اإذا كان ال�سندوق معّدًا لو�سع اأ�سخا�س متعّددين فيه اأ�سياءهم فال يحكم 

باخت�سا�س ال�سيء ب�ساحب ال�سندوق.

ويمكن ال�ستدلل عليه - م�سافًا اإلى انعقاد ال�سيرة عليه - ب�سحيحة جميل 

ابن �سالح عن ال�سادقQ: »رجل وجد في بيته ديناراً؟ قال: دخل منزله 

)1) النائيني، فوائد الأ�سول، م.�س، ج4، �س605.
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غيره؟ قلت: نعم، كثيٌر، قالQ: هذه لقطة، قلت: رجل وجد في �صندوقه 

ديناراً؟ قال Q فيدخل اأحٌد في �صندوقه غيره، اأوي�صع فيه �صيئاً؟ قلت: 

ل، قال: هوله«، فكاأّن الإمامQ جعل اليد اأمارة الملك وكا�سفًة عنه، اإّل اإذا 

الأولى لقطة؛ وذلك  الدينار في ال�سورة  باأّن   Qالكا�سفّية، ولذا حكم زالت 

لدخول غير ذي اليد وم�ساركته له بحيث كان اأحدهم، ول اخت�سا�س له به، فزالت 

كا�سفّية يده عن الملك، وحكمQ  في م�ساألة ال�سندوق باأّنه له؛ لعدم م�ساركة 

يد غيره مع يده، وهذه ال�سحيحة هي المعتمد في هذا الحكم في المقام، ولي�س 

فيها جانب تاأ�سي�سي، بمقدار ما هي تعبير عن اإم�ساء ال�سيرة العقالئّية القائمة 

على ذلك، قال المحّقق الأ�سفهاني: »اإّن مالك الطريقّية- اأي كا�صفّية اليد عن 

الملكّية- عن العقالء ل اخت�صا�س له با�صتيالء الغير، بل هوجار في ا�صتيالء 

ال�صخ�س اأي�صاً«.)1)

وبناًء على ذلك لوُعرف �سخ�س بكونه �سارقًا في�سكل الحكم بالملكّية لما في 

يده بناًء على اأمارة اليد. وكذا الحال لوعرف �سخ�س اأّن اأغلب ما في يده لي�س 

له، واأّنه اأمانات �سخ�سّية اأوحقوق �سرعّية، كما هوالحال في الأموال الموجودة 

اأيديهم من الأخما�س والزكوات  اأيادي مراجع الدين؛ لكون الغالب مّما في  في 

والمظالم.)2)

)1) الأ�سفهاني، محّمد ح�سين: نهاية الدراية،ج3،�س332.
)2) العراقي، �سياء الدين: نهاية الأفكار،ج3، �س 333.
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�لأفكار ���ئي�سة

المراد من القاعـــدة هواإثبات الملكّية بو�ساطة و�سع اليد، وقد تحّقق الت�سالم  -

عند الفقهاء على مدلول القاعدة، فال خالف فيه بينهم .

 والمق�سود من اليد هوال�ستيالء والت�سّلط على المال، والتعبير باليد من باب  -

ت�سمية العاّم با�سم الخا�ّس.

تثبت القاعدة اأّن كّل من له ا�ستيالء على �سيء معّين، بحيث كان ذلك ال�سيء  -

واقعًا في حوزته ومن توابعه، وله ال�ستيالء عليه، فاإّن ذلك اأمارة على ملكّيته 

له.

اإ�سافة اإلى الروايات واإلى �سيرة العقالء اّلتي ي�ستدّل  بها على حّجّية القاعدة،  -

فاإّنه لولم تكن اليد اأمارة على الملك لما قام للم�سلمين �سوق، ولختّل النظام.

القـــدر المتيّقـــن من �سيـــرة العقالء علـــى التم�ّســـك باليد مع الجهـــل بالحال  -

ال�سابـــق، كمـــا لوكّنا نحتمل اأّنـــه توارثها اأبًا عـــن جّد، اأوا�ستراهـــا من مالكها 

ال�سرعـــّي، وغير ذلك من الحتمالت اّلتي اأحدها احتمال اأن ل يكون و�سولها 

اإليه �سرعّيًا، بل نتيجة غ�سب ونحوه.

تجـــري القاعـــدة في حـــّق ذي اليد لعموم ال�سيـــرة العقالئّية لمثـــل ذلك. فاإّن  -

العقـــالء اإّنما يحكمـــون باأمارّية اليد في �سائر المـــوارد، من باب غلبة كون ما 

تحت اليد ملكًا ل�ساحبها، ومن النادر اأن يكون غا�سبًا.
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لطا�عة

قاعدة الئتمان

تلفت  فاإذا  الأمانة،  تلف  عند  �سامنًا  الأمين  كون  هوعدم  القاعدة  معنى 

اأن يطلب من الأمين  الأمانة في يد الأمين بدون تفريط لي�س ل�ساحب المال 

قيمة التالف اأومثله؛ لأّن الأمين ل يكون �سامنًا بالن�سبة اإلى مال الأمانة. ومن 

نحو  على  ل  بنحوالأمانة  المال  قب�س  هومن  الأمين  من  المراد  اأّن  المعلوم 

القيميات،  في  القيمة  اأي  الواقعي  ال�سمان  هو  ال�سمان  من  والمراد  التعّدي. 

والمثل في المثليات. 

 :Q ويمكن ال�ستدلل على اعتبار القاعدة: بالعلوّي المعروف عن الإمام علي

»لي�س على الموؤتمن �صمان«،)1) دّل على مدلول القاعدة دللة تاّمة كاملة. و�سحيحة 

والب�صاعة  الوديعة  »�صاحب  قال:  الوديعة،  في   Q اهلل  عبد  اأبي  عن  الحلبي 

موؤتمنان«، دّلت على اأّن يد الم�ستودع اأمانّية، فال �سمان عليه اإّل مع التفريط. 

)1) النوري، م�ستدرك الو�سائل، م.�س، ج13، كتاب الوديعة، باب4، �س237.
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�أ�سئلة ومتارين

mm:في المكان المنا�صبO اأو خطاأ Pصع عالمة �صّح�

القـــدر المتيّقـــن من �سيـــرة العقالء على اعتبـــار اليد اأمـــارة الملك عند  1-

الجهل بالحالة ال�سابقة لليد. 

   اإذا كّنـــا نحتمـــل اأّن و�سول ال�سيء اإلى اليد  نتيجة غ�سب ونحوه، لكن ل  2-

يوجد علم بالحالة ال�سابقة، نحكم باإجراء القاعدة والملكّية. 

 القـــدر المتيّقن في جريان القاعـــدة في حال العلم باأّن حيازة اليد كانت  3-

من طريق الحيازة، اأو الإرث اأو الهبة ونحوها. 

ل تجري القاعدة في حّق ذي اليد على نف�سه، لعدم �سموله بدليل ال�سيرة.  4-

اإّن اليـــد لولم تكـــن دلياًل على الملـــك َلَلِزَم الحرج ال�سديـــد على النا�س،  5-

واختّل النظام في اأمور الدنيا والدين. 

مـــن كان بيده �سيء ول نعلـــم كيف ح�سل عليه، ل يطاَلـــب بالبّينة، واإّنما  6-

يطاَلب بها؛ غيره لقاعدة اليد اأمارة الملك. 

mm:عالج الأ�صئلة الآتية

لـــوكان في يـــد �سخ�س �سيء، فمات، ولـــم يعلم اأّنه لـــه اأم ل، ولم ي�سمع منه  1-

دعوى الملكّية، فهل يحكم اأّنه لوارثه اأم ل؟ ولماذا؟

اإن اعتـــرف ال�سخ�ـــس: »باأّن���ي ل اأعل���م اأّن ما في ي���دي ل���ي اأم ل«، فهل يحّق  2-

للوارث اأخذه؟ ولماذا؟

اإذا كان مـــا في اليد م�سبوقـــًا بالوقفّية، واحتمل ح�سول الم�سّوغ للملك، فهل  3-
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تكون اليد والحال هذه اأمارة الملك؟ ولماذا؟

ارة باأنَّها ملٌك لزيـــد، واأنَّه وهبها له اأو  4- اعتـــرف �سخ�س كانت له يـــد على �سيَّ

عى اأنَّها له، فما هوالحكم في المقام؟ ا�ستراها منه، واأنكر زيد ذلك وادَّ

عى اآخر باأنَّها له  5- ارة اأجرة )تاك�سي( ويعمل بهـــا، وادَّ �سخ�ـــسٌ له يد على �سيَّ

واأنَّ هذا ال�سخ�س ي�ستغل له في مقابل اأجرة، فما هوالحكم في الم�ساألة؟

لـــو ذكر �سّخ�س اأّن اأغلب ما في يده لي�س له، واأّنه اأمانات �سخ�سّية اأو حقوق  6-

�سرعّيـــة، كما هوالحال في الأموال الموجودة في اأيادي مراجع الدين، لكون 

الغالب ّمما في اأيديهم من الأخما�س والزكوات والمظالم، فهل يمكن اإجراء 

القاعدة في حّقه؟
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أهداف الدرس

 التعّرف على معنى قاعدة على اليد ما أخذت وأدلّتها. -

القدرة على االستدالل على حّجّية القاعدة. -

التدّرب على تطبيق القاعدة في مواردها. -

قاعدة على اليد ما أخذت حّتى تؤّديه

الدرس العاشر
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المقّدمة
حفظ  في  ت�ساهم  اّلتي  القواعد  من  مجموعة  المقّد�سة  ال�سريعة  و�سعت 

ممتلكات الغير في المجتمع، وتلزم الغا�سب اأوالم�سيطر عنوة على مال اأوملك اأو 

حّق غيره بوجوب �سمان ما اأخذه اإلى مالكه ورّده اإليه ، ومن هذه القواعد قاعدة 

ال�سمان  الفقهاء كم�ستند لإثبات  اّلتي تداولها  توؤّديه،  اأخذت حّتى  اليد ما  على 

اّلتي  الغرور ونحوها،  اأو قاعدة  اأتلف ماًل،  القواعد، مثل قاعدة من  كغيره من 

ت�سّكل بمجملها نظامًا كاماًل في احترام اأموال الغير وممتلكاته وحقوقه.

بيان المراد من القاعدة
معنى القاعدة هوموؤاخذة اليد العاِدَية، والمراد من اليد هوال�ستيالء، فاإذا 

عاِدَية  اليد  ت�سبح  الإح�سان  اأو  الإذن  بدون  الغير  مال  على  ال�ستيالء  تحّقق 

)معادية(، وموجبة لل�سمان، في�ستقّر عليها ال�سمان، حّتى توؤّدي ما عليها )المال 

الماأخوذ( لمالك المال، فاليد الغا�سبة �سّبب ل�سمان �ساحبها، واإن وقع التلف 

لمتلف �سماوّي، اأو ورد على المال نق�س اأو عيب، وهي كاليد الأمينة اإذا خرجت 

عن الأمانة بالتعّدي اأو بالتفريط، فهي �سامنة.

وذلك كما لو ركب �سخ�س �سيارة غيره بدون موافقته، كان �سامنًا لها وملزمًا 
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باإرجاعها اإليه �سالمة. فاإذا تعّيب بع�س اأجهزتها اأو�ُسرقت منه، ولو مع تحّفظه 

الكامل عليها، اأوحدث زلزال فتلفت...، كان �سامنًا لها في كّل الحالت المذكورة. 

ولى؛ لقت�ساء 
َ
ووا�سح في حالة اإتالفها عن ق�سد وعمد يكون ال�سمان ثابتًا لها بالأ

قاعدة الإتالف لذلك اأي�سًا. كما واأّنه في حالة بقاء العين �سالمة عند الأّول يكون 

ملزمًا باإرجاعها، وعليه كامل النفقات؛ لقاعدة على اليد.

بيان مدرك القاعدة
ي�ستدّل على القاعدة بعدة اأدّلة، اأهّمها:

ة  اأّوًل: الروايات العاّمة: مـــدرك هذه القاعدة مجموعة من الروايات الخا�سّ

والعاّمـــة، اإّل اأّن اأ�سهرهـــا تداوًل عند الفقهاء هوالنبـــوّي الم�سهور بين المذاهب 

الإ�سالمّيـــة، واّلـــذي رواه ال�سّنة، وا�ستند اإليه فقهـــاء الإمامّية في اأبحاثهم، وهو 

قولهP: »على اليد ما اأخذت حّتى توؤّديه«)1). 

كاملة،  تاّمة  فالدللة  وكمالها،  بتمامها  الرواية  هذه  من  متََّخذة  فالقاعدة 

وظاهرها تحّقق ال�سمان على مطلق اليد، ولكّن اليد الأمانّية خارجة بالتخ�سي�س.

والإ�سكال كّله اإّنما هو في �سعف ال�سند، وهنا يوجد اّتجاهان:

التجاه الأّول: ما ذهب اإليه مجموعة كبيرة من الأعالم: وهوعدم الموافقة على 

انجبـــاره بال�سهرة، وعليه ل يكون �سالحـــًا لال�ستناد، فالحديث المذكور، بالرغم 

مـــن �سهرته، ل وجود له في معاجمنا الحديثّية اإّل فـــي عوالي الالآلي)2) المعروف 

بال�سعف. نعم هو مّما ي�ست�سهد به فقهاوؤنا في كتبهم الفقهّية ال�ستدللّية كثيرًا. 

)1) النوري، ح�سين: م�ستدرك الو�سائل، تحقيق ون�سر موؤ�ّس�سة اآل البيتR لإحياء التراث، ط2، بيروت، 1408هـ.ق/ 1998م، 
ج17، بـــاب1  مـــن اأبواب الغ�سب، ح4،  �ـــس 88؛ الترمذي، محّمد بن عي�سى بن �سورة: الجامـــع ال�سحيح )�سنن الترمذي(، 

تحقيق وت�سحيح عبدالرحمن محّمدعثمان، ط2، بيروت، دار الفكر، 1403 هـ.ق/ 1983م، ج2، ح1284، �س369؛ وغيرهما.

)2) الإح�سائي، ابن اأبي جمهور: عوالي الالآلي، تقديم ال�سيد �سهاب الدين النجفي المرع�سي، تحقيق الحاج اآقا مجتبى العراقي، 
ط1، قم المقّد�سة، مطبعة �سيد ال�سهداءQ، 1403هـ.ق/ 1983م، ج1، �س244، ح106.
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ولعـــّل اأّول مـــن تم�ّسك به هـــو ال�سيخ الطو�سّي في خالفـــه)1)، وتابعه على ذلك من 

تاأّخر عنه. اإّل اأّن الكّل يذكره ب�سكل مر�سل ومن دون ذكر لل�سند.

والظاهر اأّن الم�سدر الأ�سلي للحديث هو معاجم الحديث عند ال�سّنة، فقد 

رواه كثير منهم؛ كاأحمد بن حنبل في م�سنده، والحاكم في م�ستدركه، والبيهقي 

في �سننه وغيرهم)2)، اإّل اأّن الكّل يرويه ب�سند ينتهي اإلى الح�سن، عن �سمرة عن 

.(3(Pالنبّي

ولكن يقال هنا اإّن ال�سهرة لو كانت جابرة فهي ال�سهرة بين المتقّدمين؛ لأّنها 

ة بين المتاأّخرين،  المورثة لالطمئنان بحّقانّية الرواية و�سدقها، ل ما كانت مخت�سّ

وال�سهرة في المقام هي بين المتاأّخرين؛ لعدم ا�ستناد اأحد من المتقّدمين اإليها 

�سوى ال�سيخ الطو�سي}، وهذا المقدار ل يكفي لتحقيق ال�سهرة بينهم. وعليه، 

فالتم�ّسك لإثبات القاعدة بالحديث المذكور اأمر قابل للتاأّمل.

التجاه الثاني: اإنجبـــار الحديث بال�سهرة: وهوما اعتمده العاّلمة البجنوردي 

في القواعد الفقهّية، حيث قال: فالبحث عن �سنده واأّنه �سحيح اأو �سعيف ل وجه 

)1)   الطو�سي، محّمد بن الح�سن: الخالف، تحقيق ال�سّيد علي الخرا�ساني؛ ال�سّيد جواد ال�سهر�ستاني؛ ال�سيخ مهدي طه نجف، 
اإ�ســـراف ال�سيخ مجتبى العراقي، لط، قم المقّد�سة، موؤ�ّس�سة الن�سر الإ�سالمـــي التابعة لجماعة المدّر�سين بقم المقّد�سة، 

1411هـ.ق، كتاب الغ�سب، م�ساألة 22، �س410-408.

)2)   ابـــن حنبـــل، اأحمـــد: م�سنـــد اأحمـــد، لط، بيـــروت، دار �ســـادر، لت، ج5، حديـــث �سمـــرة...، �ـــس8، 12-13؛ الني�سابوري، 
اأبوعبداهلل)الحاكـــم الني�سابوري(: الم�ستدرك على ال�سحيحين، اإ�سراف يو�سف عبد الرحمن المرع�سلي، لط، لم، لن، 

لت، ج2، �س47؛ البيهقي، اأحمد بن الح�سين: ال�سنن الكبرى)�سنن البيهقي(، لط، لم، دار الفكر، لت، ج6، �س90.

 Qفقد ورد اأّنه كان يبغ�س الإمام ،Q3)  المق�ســـود مـــن الح�سن هوالح�سن الب�سري، المعروف بعدائه لأمير الموؤمنين(
 :Qويذّمـــه، ومـــن المخّذلين عن ن�سرته، وقد اأنكـــر عليه اإراقته الدماء الكثيرة، فقال: اأو�ســـاءك ذلك؟ قال: نعم، فقال

ل زلـــت م�ســـوءًا، فما روؤي الح�سن الب�سري بعد هذا اإل عاب�سًا قاطبًا مهمومًا اإلى اأن مات. انظر: العلوي المو�سوي، محّمد بن 

الح�سيـــن بـــن مو�سى)ال�سريف الر�سي(: نهج البالغة)الجامع لخطب اأمير الموؤمنيـــنQ وكتبه وحكمه(، �سرح ابن اأبي 

الحديـــد المعتزلي، تحقيـــق محّمد اأبوالف�سل اإبراهيـــم، لط، لم، دار اإحياء الكتب العربية؛ عي�ســـى البابي الحلبي و�سركاه، 

ة العذق والأن�ساري،  لت، ج4، الخطبـــة56، �ـــس95. واأّما �سمرة فهوالمعروف بوقوفه بال ا�ستحياء مقابـــل مقام النبّوة في ق�سّ

وعـــدم تنازلـــه حّتى ب�سمان النبيP له عذقًا في المقابل في الجّنة، الداّل على �سمـــان النبيP له باللتزام دخول الجّنة. 

وهوالمعـــروف بخروجه لحرب الإمـــام الح�سينQ، وتنازله مقابل دراهم معاوية في جعـــل اأحاديث مختلفة في ذّم اأمير 

الموؤمنينQ، ومدح قاتله ابن ملجم.
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لـــه؛ لأّنه بعد هـــذا ال�ستهار بين الفقهـــاء، وقبولهم له، والعمل بـــه فيكون موثوق 

ال�ســـدور؛ اّلذي هو مو�ســـوع الحّجّية، بل ل يبعد اأن يكون مـــن مقطوع ال�سدور، 

وعلى كّل حال ل كالم في حّجّيته اإّنما الكالم في دللته وبيان المراد منه)1).

ـــة الـــواردة في اأبـــواب العارية  ـــة: الروايـــات الخا�سّ ثاني���اً: الروايـــات الخا�سّ

والإجـــارة والم�ساربة والرهن وغير ذلك، ما يدّل على اأّن الم�ستعير اأو الم�ستاأجر 

اأو العامـــل اأو المرتهن اإذا ح�سل منه التعّدي اأو التفريط فهو�سامن لتلف العين، 

ولي�ـــس ذلـــك اإّل لأّن يده تنقلب اإلى يد غير اأمينة، فـــال ي�سمله حكم براءة الأمين 

عـــن ال�سمان، فينطبق علـــى ما نحن فيه، وهوكون ال�سمان على �ساحب اليد اإلى 

اأن يوؤّديه اإلى مالكه.

ويدّل عليه اأي�سًا كّل ما دّل على »احترام مال الم�صلم«؛ لأّن مقت�سى ال�سلطنة 

على المال عدم جواز ت�سّرف غيره فيه من دون اإذنه، فلوت�سّرف فيه وت�سّلط 

عليه فتلف كان �سامنًا، واإّل انتهكت حرمة المال. وبالجملة حرمة مال الم�سلم، 

بل وغير الم�سلم الملحق به، كحرمة دمه، وكيف يكون المال محترمًا ول يجب 

تداركه عند التلف في غير يد مالكه بغير اإذنه؟ وبالجملة التدارك للفائت من 

�سوؤون احترام المال وبدونه ل يعّد محترمًا قطعًا)2).

ثالث���اً: ال�سيرة: فقـــد ا�ستقّرت ال�سيرة عند العقالء بـــاأّن اليد العادية ت�ستحّق 

الموؤاخـــذة، وهـــذه هي العمـــدة في البـــاب، كما قـــال ال�سّيد الخوئـــّي}: بعد 

المناق�سة في �سند النبوّي: »والعمدة في م�صتند ال�صمان في غير مورد الئتمان 

اإّنم���ا ه���ي ال�صيرة العقالئّية المم�صاة بعدم الردع، حيث اإّنها قائمة على اأّن من 

اأخ���ذ م���اًل من اأحد بغير ر�صاه، اأومع الر�صا واللتزام بال�صمان، كما في موارد 

)1) البجنوردي، القواعدالفقهية، م.�س، ج4 ، �س55.

)2) ال�سيرازي، القواعدالفقهية، م.�س، ج2 ، �س235.
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العقود الباطلة، فاإّن يده �صامنة«)1). فاإّن العقالء ل يزالون يحكمون ب�سمان من 

ا�ستولـــى علـــى �سيء بغير حّق ثّم تلـــف عنده، ولولم يكن عن تعـــدٍّ اأوتفريط، فاإذا 

غ�سب غا�ســـب حيوانًا فهلك، اأودراهم اأودنانير ف�ُسرقت، اأواألب�سة فخرقت، فاإّن 

الحكـــم بال�سمان في جميع ذلك مفروغ منه عندهـــم، وحيث اإّن ال�سارع لم يردع 

عنه بل اأم�ساه عماًل وقوًل، فهوثابت في ال�سرع اأي�سًا. 

عموم القاعدة للجاهل والصغير
ل فرق في م�ساألة ال�سمان هنا بين العلم والجهل، فلولم يكن ماأذونًا من ِقَبل 

المالك وتلف في يده كان �سامنًا؛ وذلك لإطالق قولهP: »على اليد ما اأخذت...«؛ 

لعدم وجود قيد فيه من هذه الجهة، وكذا اإطالق �سائر الأدّلة والروايات الواردة 

في الم�ساألة اأي�سًا دليل على المق�سود. وهو ما تقت�سيه قاعدة احترام المال من 

دون اأّي فرق. وهنا �سورتان: 

الأولى: يفر�س اأّن ال�سخ�س ي�ستولي على مال غيره، وهو بالغ وعالم باأّنه مال 

الغير، وفي مثله ل اإ�سكال في ال�سمان. 

الثاني����ة: يفتر�ـــس جهلـــه باأّنه مال غيـــره اأو عدم بلوغه، وهنـــا المنا�سب الحكم 

بال�سمان؛ لأّن ال�سمان حكم و�سعّي، ل مانع من �سموله للجاهل اأو غير البالغ، واإّنما 

اّلذي ل ي�سملهما هوالحكم التكليفّي بالخ�سو�س على تف�سيل في محّله.

لوتحّقق  ال�سمان  بخالف  البالغ،  غير  ي�سمل  ل  مثاًل،  الرّد  فوجوب  وعليه، 

التلف عنده، فاإّنه ل محذور في �سموله له، غايته يكون المكّلف بالدفع من اأموال 

اأّنه  وهويت�سّور  الغير،  مال  على  يده  و�سع  من  في  الحال  وهكذا  ولّيه.  ال�سبّي 

ملكه فاإّنه �سامن له. كّل ذلك لل�سيرة العقالئّية، ولي�س لإطالق حديث على اليد؛ 

ل�سعفه على ما تقّدم.

)1) الخوئـــي، اأبوالقا�ســـم: م�ستنـــد العروة الوثقـــى، ط2، قم المقّد�ســـة، موؤ�ّس�ســـة اإحياءاآثار الأمام الخوئـــي}، 1426هـ.ق/ 
2005م،ج30، كتاب الإجارة، �س223.
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استثناء يد األمانة واإلحسان
الأمانة، ويد  اليد: يد  بال�سمان نحوان من  اليد المحكوم عليها  ُي�ستثنى من 

الإح�سان.

عندها. التلف  تحّقق  مع  حّتى  �سمانها  عدم  في  اإ�سكال  فال  الأمانة  يد  اأّما 

والوجه في ذلك اأمران:

الأّول: الق�سور في المقت�سي؛ لأّن ال�سيرة العقالئّية اّلتي هي المدرك ل�سمان 

اليد �سّيقة من الأّول، ومحدودة بحدود اليد غير الأمانّية، فاإّن العقالء اإذا ائتمنوا 

�سخ�سًا واأودعوا عنده ماًل وتلف فال يحكمون عليه بال�سمان اإّل مع التفريط.

ة، ك�سحيحة م�سعدة بن زياد، عن جعفر بن محّمد،  الثاني: الروايات الخا�سّ

عن اأبيهQ: »اإّن ر�صول اهللP قال:لي�س لك اأن تّتهم من قد ائتمنته...«)1). 

وهي تدّل بو�سوح على عدم �سمان الأمين عند عدم التفريط، وعلى �سمانه معه. 

هذا كّله في يد الأمانة.

 واأّما يد الإح�سان فهي لي�ست �سامنة اأي�سًا لقوله تعالى: {ڻ ۀ ۀ 

ہ ہہ })2).
اأجل، يد الإح�سان هي )في واقعها( م�سداق من م�ساديق يد الأمانة، ولي�ست 

�سيئًا مغايرًا لها. وذكرها بالخ�سو�س لأجل اإ�سارة الآية الكريمة لها بالخ�سو�س.

ثّم اإّنه بعد ا�ستثناء يد الأمانة والإح�سان يبقى تحت القاعدة كّل يد لم تكن من 

اأحد الق�سمين حّتى ولو لم تكن يد غ�سب، كاليد التي ت�ستولي على �سيٍء جهاًل 

قد  بل  العدوانّية،  باليد  ال�سمان  اخت�سا�س  عدم  يّت�سح  وبذلك  لغيرها.  بكونه 

ي�سطلح على كّل يد غير اأمانّية باليد العدوانّية.

)1) العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج19، باب4 من اأبواب اأحكام الوديعة، ح10.
)2) التوبة: 91.
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�لأفكار ���ئي�سة

معنـــى القاعدة هوموؤاخذة اليد العاِدَية، فاإذا تحّقق ال�ستيالء على مال الغير  -

بـــدون الإذن والإح�سان ت�سبح اليد عادية، وي�ستقّر عليها ال�سمان، حّتى توؤّدي 

ما عليها )المال الماأخوذ( لمالك المال.

  اليـــد الغا�سبة �سبٌب ل�سمان �ساحبها واإن وقـــع التلف لمتلف �سماوي، اأو ورد  -

على المال نق�س اأو عيب، وهي كاليد الأمينة اإذا خرجت عن الأمانة بالتعّدي 

اأو بالتفريط، فهي �سامنة.

ة والعاّمة، اإّل اأّن اأ�سهرها  - مدرك هذه القاعدة مجموعة مـــن الروايات الخا�سّ

النبـــوّي المعـــروف الم�سهور اّلـــذي رواه ال�سّنـــة، وهوقولهP: »عل���ى اليد ما 

اأخذت حّتى توؤّديه«.

العمـــدة في م�ستند ال�سمان في غير مورد الئتمان اإّنما هي ال�سيرة العقالئّية  -

المم�ســـاة بعدم الردع، حيـــث اإّنها قائمة على اأّن من اأخذ مـــاًل من اأحد بغير 

ر�ساه وجب �سمانه له.

ل فـــرق في م�ساألـــة ال�سمان، هنا، بين العلم والجهـــل، والبلوغ وعدمه، فلو لم  -

يكن ماأذونًا من قبل المالك وتلف في يده كان �سامنًا.

ي�ستثنـــى من اليد المحكـــوم عليها بال�سمان نحوان من اليـــد: يد الأمانة، ويد  -

الإح�سان بح�سب ما دّلت عليه الأدلة.



144

ة
�يَّ

ق
�

��
د 

ع
و�

ق
��
يف 

 �
�
و

ر
د

لطا�عة

قاعدة الت�شبيب

من القواعد المعروفة في باب ال�سمان قاعدة الت�سبيب )قاعدة ال�سبب اأقوى 

الوقوع في  للغير  �سّبب  اأّن كل من  المذكورة  بالقاعدة  ويق�سد  المبا�سرة(.  من 

هو  ال�سمان  في  المالك  ولي�س  فيها.  الوقوع  ت�سبيبه  لنف�س  �سمنها؛  الخ�سارة 

للمري�س  و�سف  اإذا  فالطبيب  الخ�سارة،  في  للوقوع  الت�سبيب  لأجل  بل  الغرور، 

ًا ا�ستباهًا، وت�سّرر بذلك المري�س، �سمن الطبيب من باب الت�سبيب،  عالجًا خا�سّ

ولي�س للغرور لفر�س ا�ستباه الطبيب. ومن نّج�س الم�سجد اأو الم�سحف ال�سريف 

واحتاج تطهيرهما اإلى بذل اأجرة معّينة، كان �سمان تلك الأجرة على المنّج�س، 

بناًء  المنّج�س،  الرجوع على  بذله لالأجرة من  للتطهير عند  المت�سّدي  ويتمّكن 

على تمامّية قاعدة الت�سبيب.

ومدرك للقاعدة المذكورة ال�سيرة العقالئية المنعقدة على ت�سمين الم�سّبب 

�سرعًا.  مم�ساة  فتكون  عنها  الردع  يثبت  لم  وحيث  الخ�سارة،  في  الغير  لوقوع 

وعليه بناًء على تمامية قاعدة الت�سبيب ينبغي الحكم بال�سمان في جميع موارد 

الت�سبيب، واأّما بناًء على اإنكارها فينبغي التف�سيل بين ما اإذا �سدق على ال�سبب 

بال�سمان  يحكم  الأّول  ففي  عليه ذلك،  ي�سدق  لم  اإذا  ما  وبين  المتلف،  عنوان 

لقاعدة الإتالف، دونه على الثاني. مثال الأّول: ما لواأعطى �سخ�س �سّكينًا بيد 

�سبّي، واأمره ب�سرب �سخ�س، فاإّنه ي�سدق على ال�سخ�س المذكور عنوان المتلف، 

وين�سب اإليه عرفًا اإتالف الجرح، باعتبار اأّن المبا�سر اإما ل اإرادة له اأو ذو اإرادة 

�سعيفة بحيث يعّد اآلة بيد ال�سبب، ولأجل فقدان الإرادة اأو �سعفها ين�سب العرف 

الإتالف اإلى ال�سبب حقيقة، ولي�س اإلى المبا�سر.
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كان  لو  كما  البين،  في  للمبا�سر  التامة  الإرادة  لوتو�ّسطت  ما  الثاني:  ومثال 

المعطى اإليه ال�سّكين في المثال ال�سابق �سخ�سًا كبيرًا ذا اإرادة تاّمة؛ لأّنه اآنذاك 

اإلى المبا�سر، ويكون هو ال�سامن دون  اإلى ال�سبب بل  ل ين�سب العرف الإتالف 

ال�سبب، بخالفه في الأول.
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�أ�سئلة ومتارين

mm:في المكان المنا�صبO اأو خطاأ Pصع عالمة �صّح�

اإذا تحّقـــق ال�ستيـــالء على مال الغير بـــدون الإذن والإح�سان ت�سبح اليد  1-

عادية، وي�ستقّر عليها ال�سمان، حّتى توؤّدي ما عليها. 

اليد الغا�سبة لي�ست �سببًا ل�سمان �ساحبها، اإن وقع التلف لمتلف �سماوّي  2-

خارج عن اإرادته. 

 ل فـــرق في وجوب ال�سمـــان، هنا، بين العلم والجهل، فلو لم يكن ماأذونًا  3-

من قبل المالك وتلف في يده كان �سامنًا. 

ل يجب ال�سمان على ال�سغير لو اأتلف مال غيره عدوانًا.  4-

معنـــى القاعـــدة هوموؤاخـــذة اليـــد العادية، والمـــراد من اليـــد هو مطلق  5-

ال�ستيالء على مال الغير بدون الإذن اأوغيره، كالأمانة ونحوها. 

يمكـــن اإنجبار حديث »على اليد م���ا اأخذت حّتى توؤّدي���ه« بال�سهرة، بح�سب  6-

بع�س الآراء. 

mm:عالج الأ�صئلة الآتية

اإذا دخـــل �سخ�س بيتـــه فراأى فيه طعامـــًا فاأكله باعتقاد اأّنه راجـــع اإليه، ثّم  1-

اّت�سح اأّنه لغيره، فهل يكون �سامنًا؟ ولماذا؟

�سخ�ـــس ُدفعت اإليه اأموال كاأجور لعبـــادات اإ�ستيجارية، و�ُسرقت منه بعد اأن  2-

و�سعها في بيته، على من تكون الخ�سارة؟ ولماذا؟

اإذا غ�سب �سخ�ٌس �سيئًا من غيره، وانتقل ذلك ال�سيء اإلى �سخ�سٍ ثاٍن، من  3-
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هوال�سامن في الحالة المذكورة؟

ا، فلمـــن يكون الناتج؟ وماذا ي�ستحّق  4- لـــو غ�سب �سخ�س اأر�سًا وزرع فيها حباًّ

�ساحب الأر�س؟

�سخ�س تعّلق في ذّمته الخم�س، وعزله في مال معّين، وفي الطريق لإي�ساله  5-

�ُسرق منه، فعلى من ال�سمان؟

ا�س؟  6- ة اأو ر�سوة في مقام الق�ساء بين النَّ خذ بعنوان هديَّ
ُ
هل يجب اإرجاع ما اأ

وهل يجب ال�سمان لوتلفت الر�سوة قبل و�سولها اإلى مالكها الأ�سلي؟
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أهداف الدرس

التعّرف على معنى قاعدة حجية إخبار ذي اليد وأدلّتها. -

القدرة على االستدالل على حّجّية القاعدة. -

التدّرب على تطبيق القاعدة في مواردها. -

الدرس الحادي عشر

قاعدة إخبار ذي اليد





151

د
�ي

� 
�

�
ر 

�ا
�

�� 
ق

د
ع

زا

المقّدمة
هذه القاعدة من القواعد اّلتي تاأتي في �سياق تعزيز الثقة بين النا�س، بت�سديق 

اأقوالهم فيما تحت اأيديهم، وترتيب الآثار ال�سرعية على اإخباراتهم حولها. وهي 

ت�ساهم في تثبيت اأركان النتظام العاّم في المجتمع.

بيان المراد من القاعدة 
المراد من القاعدة اأّن كّل من كانت له يد على �سيء، فاإّن قوله حّجة فيه، فاإذا 

اأخبر عن نجا�سته اأوطهارته، اأو كونه اأمانة اأو غ�سبًا اأوم�ساربة يقبل قوله فيه، 

�سواء اأكان ثقة اأم ل؛ لأّن الحيثّية المبحوث عنها في قبول القول من جهة اليد 

ل في جهة الوثاقة. وحيثّية الك�سف في اليد كون �ساحب اليد اأب�سر واأعلم بما 

في يده، ومعه ل يفّرق بين كونه مخبرًا عن الطهارة والنجا�سة، اأوعن كون المال 

غ�سبًا اأو م�ساربة اأو اأمانة. 

ولذا نجدهم ل ي�سّكون اإذا قال �ساحب الدار اأو�ساحب الأثاث: اإّنه ملكي، اأو 

انتفاعه لي باإجارة ونحوها، في اأّنهم ينتفعون به، واإذا قال: اإّنه غ�سب اأو وقف، 

ول�ست متوّليًا ول ماأذونًا، ل يم�ّسونه، وكذا اإذا قال: اإنه لحم ميتة، وفي عك�سه باأن 

قال: اإّنه مذّكى.
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مه ل�سيوفه. وهكذا حال الأّم اإذا قالت: اأنا  ول فرق بين القول والفعل باأن قدَّ

اأر�سعتك العدد المحّرم ب�سروطه، اأوقالت: اإّن الر�ساع لم يكن بال�سروط. اأوقال 

�ساحب المطعم: اإّنه لحم غنم، اأولحم اأرنب، اإلى غيرها من الموارد، بل وياأتي 

في كّل ذلك قولهQ: »َلما قام للم�صلمين �صوق«.

وما  المرّكبة  الغذائّية  والمواّد  والموزونات  الأوزان  على  يعتمدون  نراهم  بل 

اإّن المعدودات بقدر كذا،  اأو من قال:  اأو كّر،  اأو�ساع  اإّنه رطل  اأ�سبه، كمن قال: 

الأدوية  اإلى  بالن�سبة  الحكم  وكذلك  للم�ستري،  م�سبقًا  اإعدادها  يتعارف  فيما 

اأوالع�سو، فيما اإذا كانت خالف  اأّنها قد تكون خطرًا على الج�سم  المرّكبة، مع 

الواقع اأومرّكبات الأغذية مّما لالإن�سان عناية ب�سّحتها.

ول فرق بين قول ذي اليد وفعله وتقريره؛ لوحدة المالك، واإطالق الأدّلة في 

الجميع.

بيان مدرك القاعدة
ا�ستدّل على القاعدة بال�سيرة وبجملة من الروايات:

اأّوًل: ال�صتدلل ب�صيرة العقالء:

هذه القاعدة، كالعديد من القواعد الفقهّية، عقالئّية قبل اأن تكون �سرعّية، 

وفي الحقيقة اأم�ساها ال�سارع ل اأّنه اأ�ّس�سها، ويظهرذلك بالرجوع اإلى اأهل الُعرف 

اأو  وكياًل  اأم  مالكًا  اأكان  �سواء  اليد،  ذي  اإخبار  على  يعتمدون  فاإّنهم  والعقالء، 

اأجيرًا اأو ولّيًا، اأو غير ذلك من اأنحاء الت�سّلط على المال اأو �سبه ذلك، ويحتّجون 

بذلك في المخا�سمات، ما لم يكن ذواليد مّتهمًا في قوله، ول ي�سترطون في ذلك 

اأمر  العموم، وهذا  نحو  المعتبرة في حّجّية خبرالواحد على  الوثاقة  اأو  العدالة 

ظاهر لمن راجعهم واختبر اأحوالهم. 
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ثانيًا: ال�صتدلل بالروايات:

الرواي���ة الأول���ى: عن اأحمد بن محّمد بن اأبي ن�سر، قال: »�صاألته عن الرجل 

ياأتي ال�صوق في�صتري ُجّبَة فراٍء، ول يدري اأذكّية هي اأم غير ذكّية اأي�صّلي فيها؟ 

فق���ال: نع���م، لي�س عليكم الم�صاألة، اإّن اأب���ا جعفر كان يقول: اإّن الخوارج �صّيقوا 

على اأنف�صهم بجهالتهم، اإّن الدين اأو�صع من ذلك«)1).

ال�سيق  لما ح�سل  واإّل  الم�سوؤول،  قول  قبول  اأّن ظاهرها  ال�ستدلل  وتقريب 

اآٍت من جهة  في الدين بال�سوؤال، فالأ�سل في الأ�سياء الإباحة وال�سعة، وال�سيق 

ال�سوؤال.

 :Qالرواي���ة الثاني���ة: �سحّيحة معاوية بن عّمار، قـــال: �ساألت اأبا عبداهلل

»ع���ن الرج���ل من اأه���ل المعرفة بالح���ّق ياأتيني بالبختج )ُعّرب���ت اإلى البختج(، 

ويق���ول: لق���د طبخ على الثل���ث، واأنا اأعرفه اأّن���ه ي�صربه على الن�ص���ف، اأفاأ�صربه 

بقول���ه، وهوي�صرب���ه على الن�صف؟ فقال: ل ت�صربه، قل���ت: فرجل من غير اأهل 

المعرفة، مّمن ل نعرفه ي�صربه على الثلث، ول ي�صتحّله على الن�صف، يخبرنا 

اأّن عنده بختجاً على الثلث قد ذهب ثلثاه، وبقي ثلث، ي�صرب منه؟ قال:نعم«)2). 

والبختخ: معّرب: )بختبه( اأي الع�سير المطبوخ المخّمر. 

وظاهره قبول اإخبار ذي اليد مع عدم ما يوجب اتهامه، وظهور اأمارات ال�سدق 

منه، ولذا قبل قول المخالف وُرّد قول الموؤالف.  

الرواي���ة الثالثة: عن �سعد بن اإ�سماعيـــل، عن اأبيه اإ�سماعيل بن عي�سى، قال: 

»�صاألت اأبا الح�صنQ عن جلود الفراء ي�صتريها الرجل في �صوق من اأ�صواق 

الجب���ل، اأي�ص���األ عن ذكات���ه اإذا كان البائع م�صلماً غير عارٍف؟ ق���ال: عليكم اأنتم 

)1)  العاملي، و�سائل ال�سيعة،م.�س، ج3، باب 50 من اأبواب النجا�سات، ح3.
)2)  العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج4، باب7 من اأبواب الأ�سربة المحّرمة، ح17.



154

ة
�يَّ

ق
�

��
د 

ع
و�

ق
��
يف 

 �
�
و

ر
د

اأن ت�صاأل���وا عن���ه اإذا راأيت���م الم�صركين يبيعون ذل���ك، واإذا راأيتم ي�صّلون فيه فال 

ت�صاألوا عنه«)1). 

وتقري���ب ال�صت���دلل به���ا: ما ذكـــره ال�سّيد ال�سهيدM من عـــدم الحتياج 

اإلـــى ال�ســـوؤال مع كون البائع م�سلمًا، ولزوم ال�سوؤال مع كـــون البائع غير م�سلم...، 

وهذا يقت�سي ت�سديقه فيما يخبر به، واإّل لما اأجدى ال�سوؤال منه، وهومعنى قبول 

خبـــر �ساحب اليد، واإذا ثبت اأّن خبره -الكافـــر- حّجة في اإثبات الطهارة، يثبت 

بالأولوّيـــة العرفّية اأّنه حّجة في اإثبات النجا�سة؛ لأّن �ساحب اليد اإذا كان ي�سدق 

فيمـــا هو في م�سلحته من اأو�ساف الكمال لماله، فت�سديقه فيما هو على خالف 

م�سلحته من اأو�ساف المال اأولى عرفًا، بنكتة اأّن احتمال الكذب اأبعد)2).

الرواية الرابعة: عن عّمار، عن اأبي عبد اهللQ: في حديث: »اأّنه �صئل عن 

الرج���ل ياأت���ي بال�صراب، فيق���ول: هذا مطبوخ على الثلث؟ ق���ال: اإن كان م�صلماً 

ورعاً موؤمناً ماأموناً فال باأ�س اأن ي�صرب«)3).

والإيمان  والورع  الإ�سالم  ب�سرط  اليد  ذي  قول  قبول  على  الرواية  هذه  تدّل 

والأمان، ول اإطالق فيها للكافر، اأو لكّل م�سلمٍ .

اعتبار العدالة أوالوثاقة في ذي اليد وعدمه
العدالة  اعتبار  ينفي  اإطالقها  اأّن  الباب  اأخبار  في  الناظر  على  يخفى  ل 

اأم ل، وهكذا  ثقًة  اأم  اأكان عادًل  اليد، �سواء  والوثاقة، وظاهرها قبول قول ذي 

فتاوى الفقهاء مطلقة من هذه الجهة، حتى اإّن بع�سهم ترّدد في اعتبار الإ�سالم 

فيه، واحتمل قبول قوله واإن كان كافرًا، بل اأفتى بع�سهم باعتباره مطلقًا.

)1)  م.ن، ج3، باب50 من اأبواب النجا�سات، ح7.
)2)  ال�سدر، محّمد باقر: �سرح العروة الوثقى،لط، النجف الأ�سرف، مطبعة الآداب، 1392هـ.ق/ 1972م، ج2، �س126.

)3)  العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج25، باب7 من اأبواب الأ�سربة المحّرمة، ح6.
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قال المحّقق اليزدّي في العروة: »ل فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجا�صة 

يدّل  بل  ما ذكرنا،  ويوؤّيد  كافراً«)1)،  اأو  بل م�صلماً  اأوعادًل  فا�صقاً  يكون  اأن  بين 

ي�ستثنى  نعم،  عليه.  العقالء  بناء  في  القيود  هذه  من  �سيء  اعتبار  عدم  عليه، 

من ذلك ما اإذا كان ذو اليد مّتهمًا في مقالته، اأويكون هناك قرائن  ظّنّية تدّل 

على كذبه، واإن لم تبلغ حّد الحّجّية، اأو يكون ظاهر حاله مكّذبًا لقوله، فاإّن بناء 

العقالء على حّجّية اأمثالها بعيد جّدًا، واأخبار الباب اأي�سًا من�سرفة عنها. وذلك 

مثل ما اإذا كان المخبر مّمن ل يبالي في اإخباره، اأو كان الخبر بالطهارة مثاًل في 

موارد ا�ست�سحاب النجا�سة يجلب له نفعا كثيرًا، وقد علمنا كذبه في مثل هذا 

الخبر في غير مورد، فاإّن العتماد على اإخباره م�سكل جّدًا، بل ممنوع)2).

)1)  اليزدي، العروة الوثقى، م.�س، طريق ثبوت النجا�سة، الم�ساألة 12.
)2) ال�سيرازي، القواعدالفقهية، م.�س، ج2، �س115 .



156

ة
�يَّ

ق
�

��
د 

ع
و�

ق
��
يف 

 �
�
و

ر
د

�لأفكار ���ئي�سة

المراد من القاعدة اأّن كّل من كانت له يد على �سيء فاإّن قوله حّجة فيه، فاإذا  -

اأخبر عن نجا�سته اأوطهارته، اأوكونه اأمانة اأوغ�سبًا اأوم�ساربة يقبل قوله فيه، 

�سواء اأكان ثقة اأم ل.

  الحيثّيـــة المبحوث عنهـــا في قبول القول من جهة اليـــد، ل في جهة الوثاقة.  -

وحيثّية الك�سف في اليد كون �ساحب اليد اأب�سر واأعلم بما في يده.

عنـــد الرجوع اإلى اأهل العرف والعقـــالء، فاإّنهم يعتمدون على اإخبار ذي اليد،  -

�سواء اأكان مالكًا اأو وكياًل اأو اأجيرًا اأو غير ذلك من اأنحاء الت�سّلط على المال، 

ويحتّجون بذلك في المخا�سمات ما لم يكن ذو اليد متََّهمًا في قوله.

ا�ستدّل على حّجّية القاعدة بعّدة روايات، منها ما عن اأحمد بن محّمد بن اأبي  -

ن�ســـر، قال: »�صاألته عن الرجل ياأتي ال�صوق في�صت���ري ُجّبَة فراٍء، ول يدري 

اأذكّي���ة ه���ي اأم غير ذكّية، اأي�صّلي فيها؟ فق���ال: نعم، لي�س عليكم الم�صاألة، اإّن 

اأب���ا جعفر كان يقول: اإّن الخوارج �صّيقوا على اأنف�صهم بجهالتهم، اإّن الدين 

اأو�صع من ذلك«.

الظاهـــر اأّنهم يعتمـــدون على قول ذي اليد، بما اأّنه كا�ســـف عن الواقع واأمارة  -

عليه؛ لأّنه اأعلم واأعرف بما في يده من غيره.

ل يخفـــى علـــى الناظـــر في اأخبـــار البـــاب اأّن اإطالقهـــا ينفي اعتبـــار العدالة  -

والوثاقة، وظاهرها قبول قول ذي اليد، �سواء اأكان عادًل اأم ثقًة اأم ل.
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لطا�عة

حّجّية قول ذي اليد من الأمارات اأو من الأ�شول

المح�س،  التعّبد  باب  من  لي�س  القاعدة  على  العقالء  اعتماد  اأّن  الوا�سح    

محّققي  بع�س  ذكره  كما  معقول-  غير  العقالء  اأمور  في  التعّبد  اإّن  نقول  فال 

تعّبدهم  مثل  معقوًل  كان  واإن  بينهم  ما  في  التعّبد  اإّن  نقول:  بل  المتاأّخرين-، 

بالقرعة، فاإّنها ل كا�سفّية لها عن الواقع عندهم، بل قد ل يكون في موردها واقعًا 

مجهوًل، تك�سف عنه القرعة كما في موارد ق�سمة الأموال بين ال�سركاء، ولكّن ما 

اأّنه  اأّنهم يعتمدون على قول ذي اليد بما  نحن فيه لي�س من التعّبد، بل الظاهر 

كا�سف عن الواقع واأمارة عليه؛ لأّنه اأعلم واأعرف بما في يده من غيره.

والحا�سل اأّن جميع الخ�سو�سّيات الموجودة في الأمارات موجودة هنا، فاإّن 

ذا اليد غالبًا اأب�سر بما في يده من غيره، فيكون اإخباره عنه كا�سفًا عن الواقع 

المجهول.
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�أ�سئلة ومتارين

mm:في المكان المنا�صبO اأو خطاأ Pصع عالمة �صّح�

اإذا كان �سخ�س �ساحب يٍد على �سيء واّدعاه غيره، فيحكم باأّنه له.  1-

اإذا كان �سخ�ـــس يبيـــع لحمًا ن�ســـّك اأّنه مذّكى اأو ل، فنحكـــم بالتذكية اإن  2-

اأخبر البائع بها. 

اإذا دخلنـــا داَر �سخ�ـــسٍ وقـــال: اإّن هذا المكان من الـــدار نج�ٌس، فنحكم  3-

بالنجا�سة لإخباره. 

ل تخت�ّس هذه القاعدة باإخبار ذي اليد الم�سلم بل تعّم الكافر اأي�سًا.  4-

معنـــى القاعـــدة هواأّن كّل من كانت له يد على �سيء فـــاإّن قوله حّجة فيه،  5-

�سواء اأكان ثقة اأم ل. 

ظاهـــر اأخبار الباب اأّن اإطالقها ينفي اعتبار العدالة والوثاقة، وظاهرها  6-

قبول قول ذي اليد �سواء اأكان عادًل اأم ثقًة اأم ل. 

mm:عالج الأ�صئلة الآتية

اإذا كان �سخ�ســـان ي�سكنـــان دارًا فتـــارًة يّدعيهـــا اأحدهما، واأخـــرى يّدعيها  1-

كالهمـــا، وثالثـــة يّدعيها �سخ�ـــس ثالث غيرهمـــا، فما هوالموقـــف في هذه 

الحالت؟

لوتعار�ـــس ا�ست�سحاب نجا�سة الإناء وقول ذي اليـــد بطهارته فاأيُّهما ُيقّدم؟  2-

ولماذا؟

لواأخبـــر الم�سلم المخالـــف ـ غير الإمامي ـ بطهارة الجلـــد الذي يبيعه، فهل  3-
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ـــة عندنا؟ علمًا بـــاأنَّ منهم من يعتقد طهـــارة الميتة  يكـــون اإخبـــاره هذا حجَّ

بالدبغ، اأول ي�سترط كّل ال�سروط المعتبرة في التذكية عندنا.

لـــو اأخبر الفا�سق بطهارة جميـــع ما في منزله من اأثـــاث وفر�س، فهل ُيعتنى  4-

بهذا الإخبار؟ ولماذا؟.

ا�ستاأجـــر �سخ�ٌس دارًا، وبعـــد اأن تركها اأخبر �سديقه اّلـــذي ا�ستاأجرها بعد  5-

�سنـــة باأنَّ بع�سًا مـــن اأنحاء الدار نج�سة، فهل يترتَّب الأثر على هذا الإخبار؟ 

ل منها. رها بعد خروج الأوَّ علمًا باأنَّه يحتمل اأنَّ مالك الدار قد طهَّ

اإذا اأخبـــر الم�سلم بطهـــارة كّل ما في منزله ، وكان هنـــاك قرائن ظّنية تدّل  6-

على كذبه لم تبلغ حّد الحّجّية، فهل يمكن الأخذ بقوله كونه ذا اليد؟
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أهداف الدرس

الدرس الثاني عشر

قاعدة اإللزام

التعّرف إلى معنى قاعدة  اإللزام وأدلّتها. -

القدرة على االستدالل على حّجّية القاعدة. -

التدّرب على تطبيق القاعدة في مواردها. -
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المقّدمة
كلمات  في  ا�ستهر  مّما  اأنف�صهم«  به  األزموا  بما  »األزموهم  الإلزام  قاعدة 

الفقهاء التم�ّسك بها في اأبواب مختلفة، مثل: النكاح والطالق، واأبواب الميراث 

وغيرها، ولكن لم تنّقح حّق التنقيح ك�ساير القواعد الفقهّية.

ومن اأهّم فوائد هذه القاعدة واآثارها على الفرد والمجتمع اأّنها تنّظم ق�سايا 

بين  الأحكام  من  غيرها  في  بل  رئي�س،  ب�سكل  ال�سخ�سّية  الأحوال  في  اأ�سا�سّية 

الإمامّية وغيرهم من المذاهب والديانات.

بيان المراد من القاعدة
اأو  الإ�سالمّية  المذاهب  بين  الفرعّية  الأحكام  تختلف  قد  اأّنه  ل�سّك  تمهيد: 

حّتى الديانات ال�سماوّية، والقاعدة ناظرة اإلى هذا الختالف، فقد يكون �سخ�س 

بمقت�سى مذهبه ملزمًا باأداء مال اأو �سيء اآخر، ولكن ل يلزم به على مذهبنا، 

الأحاديث  والم�ستفاد من مجموع  اأم ل؟  منه  اأخذه  الكالم هنا في جواز  فياأتي 

واأحكامهم.  ال�سنة - مثاًل- بمذهبهم  اأهل  اإلزام  اأّنه يجوز  المقام   الواردة في 

فهنا �سور: 
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الأولى: اختالف مذهب الإمامّية مع اأهل ال�سّنة. 

الثانية، اختالف الإمامّية مع غير الم�صلمين. 

الثالثة: اختالف مذاهب اأهل ال�سّنة بع�سهم ببع�س.

الرابع���ة: اختالف مذهـــب اأ�سحاب الديانات ال�سماوّية مـــع بع�سهم البع�س، 

كاليهودّي والن�سرانّي.

والق���در الم�صّل���م والمتيّق���ن م���ن القاعدة هو ال�ص���ورة الأولى فق���ط، اأي في 

حالة اختالف مذاهب ال�صّنة عن مذهب الإمامّية.

اأنف�سهم، فيما  األزموا به  اإلزام الآخرين بما  وعليه يكون مفاد هذه القاعدة 

ل نقول ب�سّحته عندنا، فكّل ما يراه الآخر ملزمًا له من ناحية اأحكامه الدينّية، 

�سواء اأكان ذلك من المال اأم الحقوق اأوالعتبارّيات ...، فُيلزم من قبل الإمامّي 

بما األزم به نف�سه.

فاإّن غير الإمامّي اإذا قام بفعل معّين يعتقد ب�سّحته، وكان الإمامّي ل يعتقد 

عدم  من  بالرغم  �سالحه،  في  هي  التي  الآثار  ترتيب  في  الحّق  فله  ب�سّحته، 

اعتقاده ب�سّحته في مذهبه، اإلزامًا للطرف المقابل بما يقت�سيه مذهبه. ول بّد 

في مورد اإلزام الآخرين من وجود منفعة و�سعة لنا.

مثال : يرى الإمامّية في باب اإرث الزوجة اأّنها ترث من الأموال المنقولة، واأّما 

غير المنقولة - وهي الأر�س وما ثبت عليها من بناء واأ�سجار - فال ترث الزوجة 

ال�سنة  اأهل  واأّما  دون عينه.  قيمته  عليها من  ثبت  مّما  وترث  �سيئًا،  الأر�س  من 

الإمامّية  من  الزوجة  فلوكانت  هذا  وعلى  التركة،   جميع  من  ترث  اأّنها  فيرون 

بينما بقّية الورثة من غيرهم، فلها اأخذ الربع اأوالثمن من جميع التركة بقاعدة 

الإلزام.
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بيان مدرك القاعدة
مدرك هذه القاعدة من الإجماع والت�سالم والروايات:

دة الواردة في  الجه���ة الأول���ى:  فـــي م�ستندها من الحديث: الروايـــات المتعدِّ

باب النكاح والطالق والميراث، منها:

روايـــة علّي بن اأبي حمزة، عن اأبي الح�سنQ: »المطّلقة على غير ال�صّنة  1-

اأيتزّوجها الرجل؟ فقال: األزموهم من ذلك ما األزموه اأنف�صهم، وتزّوجوهّن 

فال باأ�س بذلك«)1)، فاإّنها دّلت بو�سوح على اأّن المطّلقة بطالق فاقد لل�سروط 

ال�سرعّيـــة عند الإمامّيـــة يجوز الزواج بها، وعّللQ ذلـــك بتعليل عاّم وهو 

الإلزام بما األزموا به اأنف�سهم.

»امراأة  له:  قلت  قال:   Qاهلل عبد  اأبي  عن  الب�سرّي  الرحمن  عبد  وروى 

طّلقت على غير ال�صّنة؟ فقال: تتزّوج هذه المراأة، ل تترك بغير زوج«)2).

فاإّنه ل يمكن حملها على المعتقد بالبطالن، فهي محمولة على من يطّلق على 

غير ال�سّنة معتقدًا �سّحتها، فيلزم الزوج بما التزم به من مذهبه، وتكون المراأة 

خلّية فتاأّمل.

�سحيحة محّمد بـــن م�سلم عن اأبي جعفرQ: »�صاألته ع���ن الأحكام؟ قال:  2-

���ون«)3)،  اأي اأّن كّل مـــا يرونه حالًل  تج���وز عل���ى اأه���ل كّل ذوي دين م���ا ي�صتحلُّ

و�سحيحًا يكون مم�سّيًا عليهم.

ما رواه الكلينّي ب�سنده اإلى عمر بن اأذينة، عن عبد اهلل بن محرز: »قلت لأبي  3-

عبد اهللQ: رجل ترك ابنته واأخته لأبيه واأّمه؟ فقال: المال كّله لبنته 

)1)  العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج 22، باب30 من اأبواب مقّدمات الطالق، ح5.
)2)  م.ن،ح3.

)3)  م.ن، ج26، باب 4 من اأبواب ميراث الأخوة، ح4.
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ولي�س لالأخت من الأب والأّم �صيء. فقلت: فاإّنا قد احتجنا اإلى هذا والمّيت 

رج���ل م���ن هوؤلء النا�ُس واأخته موؤمنة عارفة؟ قال: فخذ لها الن�صف، خذوا 

منه���م كم���ا ياأخذون منكم ف���ي �صّنته���م وق�صاياهم. قال اب���ن اأذينة: فذكرت 

ذلك لزرارة، فقال: اإّن على ما جاء به ابن محرز لنوراً«)1).

دّلت على اأّن الوظيفة هي الموؤاخذة منهم، لما ورد في مذاهبهم، والدللة تاّمة)))، 

ـــة النوعّية، واأّنه ما دامـــوا هم ياأخذون  فتـــدّل الرواية علـــى ثبوت حّق المقا�سّ

منكم فاأنتم خذوا منهم بالمقابل اأي�سًا.

ما رواه عبد اهلل بن طاوو�س قال: قلت لأبي الح�سن الر�سا Q: »اإّن لي ابن  4-

اأخ زّوجته ابنتي، وهو ي�صرب ال�صراب ويكثر ذكر الطالق؟ فقال: اإن كان من 

ِبْنَه���ا منه، فاإّنه عنى الفراق، 
َ
اإخوان���ك ف���ال �صيء عليه، واإن كان من هوؤلء َفاأ

قال: قلت: األي�س قد ُروي عن اأبي عبد اهللQ اأّنه قال: اإّياكم والمطّلقات 

ثالث���اً ف���ي مجل����س، فاإّنه���ّن ذوات الأزواج؟ فق���ال: ذلك م���ن اإخوانكم ل من 

هوؤلء، اإّنه من دان بدين قوم لزمته اأحكامهم«)3)، وعموم الحديث نظرًا اإلى 

ذيله ظاهر.

ونكتفي بذكر هذا المقدار من الروايات اّلتي يكاد يح�سل القطع من خاللها 

.Rب�سدور مفاد القاعدة عن المع�سومين

)1)  العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج26، باب 4 من اأبواب ميراث الأخوة، ح1.
)2)   واأّمـــا ال�سنـــد ففيـــه الثقـــات الأجّلـــة، اإّل اأّن عبد اهلل بن محـــرز مجهول، ومع ذلـــك يوؤخذ بهذه الرواية؛ وذلـــك لما ورد من 
ال�سهـــادة، فـــي ذيلها، على �سّحـــة المدلول، وهي: قال ابن اذينة: فذكرت ذلك لزرارة فقـــال: اإّن على ما جاء به ابن محرز 

لنـــورًا. فبمـــا اأّن ابن اأذينة )الراوي عن ابن محرز( قال: فذكرت ذلك، يفيد الذكر باأّنه اعتمد على مدلول الرواية واعتقد 

ب�سدورهـــا، وبعـــد مـــا �سمع زرارة، فقـــال: اإّن على ما جاء بـــه ابن محرز لنـــورًا. فالذيل يوجب الوثوق بال�ســـدور، ويتحّقق 

المو�سوع لحجّية الخبر فيتّم المطلوب.

)3)  م.ن، ج15، باب30 من اأبواب مقّدمات الطالق، ح9.
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شمول القاعدة لألبواب الفقهّية
والنكاح  الإرث  في  وردت  الباب  اأحاديث  جّل  اأّن  مرَّ  مّما  عرفت  قد 

اأبوابًا  اأو ي�سمل  الثالثة،  الأبواب  والطالق. ولكن هل يخت�ّس الحكم بهذه 

من  ونحوذلك،  والحيازة،  الموات  واإحياء  والهبة  والوقف  الو�سّية  مثل: 

الأحكام والحقوق؟. 

و�سمول  الأدّلة،  عموم  بعد  لها  �سمولها  من  مانع  اأّي  يوجد  ل  اإّنه  والجواب: 

الأخرى  المذاهب  اأحدًا من  فلواأّن  الدليل على تخ�سي�سها.  الإطالقات، وعدم 

اأو�سى بو�سّية �سحيحة عنده، باطلة عندنا، ت�سمل هذه الو�سّية اأ�سنافًا مّنا، فاأّي 

مانع من الأخذ بمقت�سى و�سّيته، والنتفاع بها، بعد عموم قوله: »األزموهم بما 

األزموا به اأنف�صهم«، وقوله: »يجوز على كّل ذوي دين ما ي�صتحّله«، وقوله: »من 

دان بدين قوم لزمته اأحكامهم«، وقد مّر ذكرها جميعًا في طّي روايات الباب. 

فيه  الت�سّرف  يجوز  عندنا،  باطلة  عنده،  �سحيحة  هبة  ماًل  وهب  اإذا  وكذلك 

بعنوان الهبة. وهكذا في اأبواب الم�ساربة والإجارة والمزارعة والم�ساقاة، يجوز 

الأخذ بمقت�سى ما يلتزمون به من اأحكامهم، كما ياأخذون مّنا بمقت�ساها. وكذلك 

الأمر في اأبواب الحيازة واإحياء الموات، فلواأّن اأحدًا منهم عمل ما يوافق قواعد 

الحيازة والإحياء عندنا، ولكّنه ل يراها �سحيحة، بح�سب اأحكامهم، فيتركه من 

هذه الجهة، ل من باب الإعرا�س اّلذي يوجب الخروج من الملك مهما كان، فِلَم 

ل يجوز الأخذ بمقت�سى مذهبهم فيما يكون عليهم، كما ياأخذون مّنا فيما يكون 

لهم؟ ولكّن الأ�سحاب لم يتعّر�سوا لهذه الفروع في كلماتهم، ولعّله لعدم البتالء 

به كثيرًا في غير اأبواب النكاح والطالق والإرث، ولكّن عدم التعّر�س لها ل يكون 

دلياًل على عدم قبولهم لها مع عموم الأدّلة، واإطالق الفتاوى اأحيانًا)1). 

)1) ال�سيرازي، القواعدالفقهية، م.�س، ج2، �س166.
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حدود القاعدة
المذاهب  اأهل  خ�سو�س  اإلزام  هو  هل  بالقاعدة  المراد  اأّن  في  البحث  وقع 

الأديان؟  ذوي  �سائر  القاعدة  تعّم  فهل  يعتقد؟  بما  فرد  كّل  اإلزام  اأو  الأخرى، 

فلوفر�س اأّن الكتابّي طّلق زوجته طالقًا فاقدًا لل�سروط عند الإمامّية، فهل يجوز 

الزواج بها؟ 

الجواب نعم، لوجوه:

اإّن الم�سلم من غير الإمامّية اإذا كان يلزم بذلك، فبالأولى اإلزام غير الم�سلم  -

بذلك.

ظاهـــر قولهQ: »خ���ذوا منهم  ما ياأخ���ذون منكم في �صّنته���م«، وقوله:  -

»خذهم بحّقك في اأحكامهم، كما ياأخذون منكم«، في معر�س ال�سوؤال عن 

حكـــم  التع�سيب، وقولهQ: »األزموهم من ذلك م���ا األزموه اأنف�صهم«، 

فـــي معر�س ال�سوؤال عن جواز الزواج، وحكم الطالق، اأّن الإلزام ناظر اإلى 

اأهل ال�سّنة.

اإّن �سحيحـــة محّمد بن م�سلم المتقّدمة، قالت: »تجوز على اأهل كّل ذوي دين  -

م���ا ي�صتحّلون«، وهذا يعّم غير الم�سلـــم اأي�سًا. فالظاهر اأّن الإلزام ل يخت�ّس 

بالم�سلمين، بل يلزم اأهل كّل دين بما يعتقدون، فيكون ذكرها بعد ال�سوؤال عن 

التع�سيب والطالق والزواج من باب التطبيق ل الخت�سا�س، كما هوالمفهوم 

عرفًا من ذلك.

وهنا ينبغي اأن ن�سير اإلى اأّن ما تقّدم من القول بعموم القاعدة ل ي�سمل الإمامّي 

مع الإمامّي، فيما لواختلف المكّلفون في التقليد، لأن لهما مذهبًا واحدًا، واإن 

احتمل الخطاأ من اأحدهما، مع احتمال �سموله لهما؛ لأّن المراد اإلزام اأهل كّل 

اعتقاد بما يعتقدون، ولي�س اأهل العتقاد نف�سه مع بع�سهم البع�س.
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�لأفكار ���ئي�سة

ة فـــي الأحوال  - اأهـــّم فوائـــد هـــذه القاعدة اأّنهـــا تنّظـــم ق�سايا اأ�سا�سّيـــة ومهمَّ

ال�سخ�سّية ب�سكل رئي�س، بل في غيرها من الأحكام بين الإمامّية وغيرهم من 

المذاهب والديانات.

مفـــاد القاعـــدة اأّن غير الإمامـــّي اإذا قام بفعـــل معّين يعتقـــد ب�سّحته، وكان  -

الإمامـــّي ل يعتقـــد ب�سّحتـــه، فلالإمامي الحّق فـــي ترتيب الآثـــار اّلتي هي في 

�سالحـــه، بالرغم مـــن عدم اعتقـــاده ب�سّحتـــه؛ اإلزامًا للطـــرف المقابل بما 

يقت�سيه اعتقاده.

ل بّد )في موارد اإلزام الآخرين( من وجود منفعة و�سعة لالإمامّي. -

دّلـــت الروايات الواردة في النـــكاح والطالق على القاعـــدة، منها ما ُروي عن  -

���ة اأيتزّوجها الرج���ل؟ فقال:  اأبـــي الح�ســـنQ: »المطّلقة على غي���ر ال�صنَّ

األزموهم من ذلك ما األزموه اأنف�صهم، وتزّوجوهّن فال باأ�س بذلك ».

ل مانـــع من �سمـــول القاعدة لالأبـــواب الفقهّية غير النـــكاح والطالق والإرث،  -

كالو�سّيـــة والوقـــف، والهبـــة، واإحيـــاء الموات، والحيـــازة، بعد عمـــوم الأدلة، 

و�سمول الإطالقات وعدم الدليل على تخ�سي�سها.

اإّن الم�سلـــم مـــن غيـــر الإمامّيـــة اإذا كان يلـــزم بذلـــك، فبالأولى اإلـــزام غير  -

الم�سلـــم بذلك، ل�سحيحة محّمد بن م�سلم: »تجوز على اأهل كّل ذوي دين ما 

ي�صتحّلون«، وهذا يعّم غير الم�سلم اأي�سًا.



170

ة
�يَّ

ق
�

��
د 

ع
و�

ق
��
يف 

 �
�
و

ر
د

لطا�عة

قاعدة نفي ال�شبيل

من  عمل  فكّل  وعليه  الم�سلم،  على  الكافر  �سلطة  نفي  هو  القاعدة  معنى 

المعامالت والعالقات بين الم�سلمين والكّفار اإذا كان موجبًا لت�سّلط الكّفار على 

للم�سلم  يجوز  ل  فعلى ذلك  اأوجمعيًا،  كان  فرديًا  �سرعًا  يجوز  ل  فاإّنه  الم�سلمين 

ويمكن  الأجير.  الم�سلم  على  م�سّلطًا  الكافر  يكون  بحيث  للكافر  نف�سه  اإجارة 

ال�ستدلل على اعتبار القاعدة بما في قوله تعالى: {ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ 

ڄ ڃ}،)1) فظاهر هذه الآية هو نفي ال�سبيل بمعنى نفي الحكم الذي كان 
موجبًا لت�سّلط الكافر على الم�سلم، فاليكون مثل هذا الحكم مجعوًل �سرعًا، كما 

اإلى ال�صيء غير ال�صبيل عليه، والأّول:  »فاإّن ال�صبيل   :Mقال ال�سّيد الحكيم

في  والثاني: ظاهر  )ال�صيء(.  عليه  وال�صتيالء  ذاته  اإلى  الو�صول  في  ظاهر 

الثاني متعّين،  الموؤمنين- على  الآية- على  به، فحمل  الت�صّرف  القدرة على 

فتدّل على نفي ال�صلطنة على الت�صّرف بالموؤمن)2). ول بّد من الإ�صارة اإلى اأّن 

المالك في المقام )ال�صبيل المنفي( هو ت�صّلط الكافر من جانب وذّلة الم�صلم 

من جانب اآخر، فلوتحّقق هذا المالك فال �صّك في ف�صاد المعاملة، واإّل فال 

ال�صبيل  اأّن  »فالتحقيق   :Mالحكيم ال�صّيد  قال  كما  البطالن،  على  دليل 

تكن  لم  فاإذا  مطلقاً؛  ل  عليه  ومهانة  الم�صلم  لمذّلة  موجباً  كان  ما  المنفّي 

الإجارة موجبة لذلك �صّحت بال مانع...«)3).

)1) الن�ساء: 141.
)2) الحكيم، نهج الفقاهة،  م.�س، �س314.

)3) م.ن، �س317.
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�أ�سئلة ومتارين

mm:في المكان المنا�صبO اأو خطاأ Pصع عالمة �صّح�

ينح�ســـر مفـــاد القاعـــدة اإذا قام غيـــر الإمامـــّي بفعل يعتقـــد ب�سّحته،  1-

فلالإمامـــّي الحّق في ترتيب الآثار ال�سرعّية اّلتي هي في �سالحه، بالرغم 

من عدم اعتقاده ب�سّحة عمله. 

تنح�ســـر قاعـــدة الإلزام في الأبـــواب الفقهّية الآتيـــة: )النكاح والطالق  2-

والإرث(.  

لوعقـــد رجل من ال�سّنة على امراأة بدون اإ�سهاد بطل عقده، ولكن ل يجوز  3-

لالإمامّي اأن يتزّوجها بناًء على قاعدة الإلزام. 

اإذا طّلـــق غيـــر الإمامّي المراأة بالكتابـــة، فاإّنه يجوز لل�سيعـــّي ترتيب اآثار  4-

الطالق عليه واقعًا. 

لوكانـــت الزوجة مـــن الإمامّية، بينما بقّية الورثة مـــن غيرهم، فلها اأخذ  5-

الربع اأوالثمن من جميع التركة بقاعدة الإلزام. 

اإّن الم�سلـــم من غيـــر الإمامّية اإذا كان يلزم ب�ســـيء، فبالأولى اإلزام غير  6-

الم�سلـــم بذلك ال�سيء؛ ل�سحيحة محّمد ابـــن م�سلم: »تجوز على اأهل كّل 

ذوي دين ما ي�صتحّلون«. 

mm:عالج الأ�صئلة الآتية

ة مع الدخول عند  1- المطلَّقـــة، اإذا كانت يائ�سة اأو�سغيرة، ل تجب عليهـــا العدَّ

الإمامّيـــة، بينمـــا تجب عند ال�سنـــة، فلوفر�س اأنَّ الزوجة كانـــت �سيعّية دون 

ة اأم ل؟ ولماذا؟ ام العدَّ زوجها، فهل لها حّق المطالبة بالنفقة اأيَّ
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ة الورثـــة من ال�سّنة،  2- يعة ومـــات زوجها، وكان بقيَّ اإذا كانـــت الزوجـــة من ال�سِّ

فهـــل لها اأخذ الربع اأو الثمن من جميع التركة، من دون تف�سيل بين الأموال 

المنقولة وغير المنقولة، كما هوعند ال�سّنة؟

ًا وله زوجة من ال�سّنة وطّلق ثالثًا في مجل�س واحد، والذي  3- لوكان الزوج اإماميَّ

هو باطل عند الإمامية، فما هي الأحكام التي تثبت بمقت�سى قاعدة الإلزام؟ 

وما هي الأحكام اّلتي تثبت بقطع النظر عن هذه القاعدة؟

اإذا تزّوج الإمامّي بغير الإمامّية بدون اإ�سهاد، فما هوالحكم تجاه نفقتها؟ 4-

اإذا تزّوجـــت الإمامّية بغير الإمامّي بـــدون اإ�سهاد، فما هي الأحكام المترّتبة  5-

بمقت�سى قاعدة الإلزام؟

اإذا كان الـــزوج اإمامّيًا وله زوجة غيـــر اإمامّية وطّلقها ثالثًا في مجل�س واحد  6-

اّلذي هو باطل عندنا، فما هي الأحكام اّلتي تثبت بمقت�سى قاعدة الإلزام؟
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أهداف الدرس

الدرس الثالث عشر

قاعدة االشتراك في التكليف

التعّرف على معنى قاعدة االشتراك في التكليف  -

وأدلّتها.

القدرة على االستدالل على حّجّية القاعدة. -

التدّرب على تطبيق القاعدة في مواردها. -
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المقّدمة
والتكاليف ال�سادرة عن  الت�سريعات  المكّلفين في  اأن ي�سترك جميع  الأ�سل   

ال�سارع المقّد�س؛ التزامًا بمبداأ عالمّية الدين الإ�سالمّي، وتعميمًا لجميع الأحكام 

اّلتي �سدرت في منا�سبات مختلفة في �سدر الإ�سالم، على جميع المكّلفين في 

الأزمنة التالية.

بيان المراد من القاعدة
المراد من القاعدة ا�ستراك جميع المكّلفين في التكليف في الأحكام ال�سرعّية، 

الحا�سرين  تعّم  فهي  جماعة،  دون  بجماعة  الأحكام  هذه  اخت�سا�س  وعدم 

والغائبين والعالمين والجاهلين اأجمعين، فال اخت�سا�س بزمان اأومكان اأو طائفة 

اأو �سخ�س اأوجن�س.

اأو�سخ�س  اإلى طائفة  ه  موجَّ �سرعّي  ما حكم  واقعة  في  �سدر  اإذا  كما  وذلك 

والمراأة،  الرجل  المكلَّفين،  جميع  بين  م�ستركًا  �سيكون  الحكم  فهذا  معيَّن،  

اأوالمخاطب.  الخطاب  تو�سعة  به  والمراد  والجاهل،  العالم  والغائب،  الحا�سر 

هذا اإذا لم يكن هناك ما يدلُّ على مدخليَّة خ�سو�سيَّة ل تنطبق اإلَّ على �سخ�سٍ 

فالحكم   Qالإمام ح�سور  كزمان  خا�ّس،  زمان  اأو  ة،  خا�سَّ اأوطائفة   ، خا�ٍسّ
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�سيكون م�ستركًا بين جميع المكلَّفين اإلى يوم القيامة، �سواًء اأكان ثبوته بخطاب 

ّي من اإجماٍع وغيره.)1) لفظّي، اأم بدليل لبِّ

وهنا، ل بّد من بيان اأمور وتو�سيحها:

اأ- ل ُيراد من ال�ستراك اّتحاد جميع المكلَّفين في الأحكام باأّي �سفة كانت 

وعلى اأّي حال من الأحوال؛ لأنَّ هذا باطل بال�سرورة، ول اإ�سكال في اخت�سا�س 

بع�س المكلَّفين دون بع�س عند ال�سرورة وعدمها، وعند المر�س وعدمه، وغيرها 

من القيود وال�سروط وال�ستثناءات.

لمتيازه الأحكام؛  ببع�س   Pالنبّي اخت�سا�س  ينافي  ل  ال�ستراك  ب- 

على  ي�ست�سكل   ل  ولهذا  الكمال.  مراتب  اأعلى  وبلوغه  الب�سر،  �سائر  من   P

اأي�سًا  ي�ست�سكل  القاعدة  كاخت�سا�سات ر�سول اهللP، ول  ا�ستثناءات  بع�س 

ة بالرجل كالجهر دون المراأة، اأوبالعك�س ككون اإرثها ن�سف  بالأحكام الخا�سَّ

والخارج  ال�ستراك،  الأ�سل  لأّن  وذلك   الأحيان؛  من  كثير  في  الرجل،  اإرث 

يحتاج اإلى الدليل.

بيان مدرك القاعدة
تمهيد: اإنَّ ذكر الدليل على اعتبار قاعدة ال�ستراك كان من باب العمل ب�سيرة 

�سرورّيات  من  لأنَّها  ال�ستدلل؛  اإلى  القاعدة  هذه  تحتاج  فال  واإلَّ  قين،  المحقِّ

الفقه، ول يكون فيها اأيَّ �سبهة واأدنى ريب عند الم�سلمين. »فالآيات والروايات 

�صئت  واإن  والجاهل،  العالم  بين  الواقعيَّة  الأحكام  ا�صتراك  دالَّة على  الكثيرة 

فعبِّر عنها بقاعدة ال�صتراك، فاإنَّها من �صروريات المذهب«)2).

ومع هذا يمكن ال�ستدلل على اعتبار القاعدة باأمور، هي:

)1)  اللنكرانـــي، فا�سل: القواعدالفقهية، تقديـــم محّمد جواد فا�سل اللنكرني، ط1، قم المقّد�سة، مطبعة مهر، 1416هـ.ق، ج1، 
�س295.

)2)  الخوئي، م�سباح الأ�سول، م.�س، ج2،�س257.
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الأّول: اإطالق خطابات الكتاب: 

ي����دّل عليه����ا م����ن الكت����اب الخطاب����ات ال�صفهّي����ة، مث����ل: {ڱ ڱ}، و{

ڭ ڭ ڭ...}، ومـــا اأ�سبه، مّما ل اإ�سكال فـــي اّتحاد مفادها مع مفاد 
�سائـــر الأحكام اّلتي لم ت�سدر بهذه الجمـــل، مثل: {ٹ     ٹ ٹ...})1)،

{ڱ ڱ ڱ ں...})))،{ٻ ٻ ٻ...})))، {...ھ ھ ے 

ے ۓ...})))، وما اأ�صبه من غير فرق بين اأن يكون للتكليف اأو للو�صع، مثل: 
{گ گ گ ڳ...}،)5) اإلى غيرها.

اأو الحا�سرين دون الغائبين والقادمين،  واخت�سا�س الخطاب بالم�سافهين، 

لقبح خطاب غير الحا�سر اأو المعدوم، اإّنما يتّم اإذا لم يكن الت�سريع للجميع، كما 

يفهم كّل اأ�سحاب الأديان والقوانين، فاإّنها على نحوالق�سايا الحقيقّية. 

نعم، اإذا كان على نحو الق�سايا الخارجّية مثل »جّهزوا جي�س اأ�صامة«،)6) لم 

ي�سمل حّتى غير المعنّيين، فكيف بغيرهم؟

الثاني: ويدّل عليها من ال�صنَّة ال�صريفة:

الحديـــث النبـــوّي الم�سهور: »حكم���ي على الواح���د حكمي عل���ى الجماعة«)7).  1-

وهويدلُّ علـــى اأنَّ الحكم ال�سرعّي ل يخت�سُّ بفرد خا�ّس، بل يعمُّ الجميع، بعد 

ة.  معرفة اأنَّ المراد بالجماعة هوالعموم، ل جماعة خا�سَّ

د P حالل اأبداً  2- �سحيحة زرارة عن الإمام اأبي عبد اهللQ: »حالل محمَّ

)1)  البقرة: 183.
)2)  البقرة: 43.
)3)  الأنفال: 41.

)4)  اآل عمران: 97.
)5)  الن�ساء: 11.

)6)  المجل�سي، بحارالأنوار، م.�س، ج30، �س432.
)7)  الإح�سائي، عوالي الالآلي،م.�س، ج1، �س99؛ المجل�سي، بحارالأنوار، م.�س، ج2، �س272.
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دP حرام اأبداً اإلى يوم القيامة«)1). اإلى يوم القيامة، وحرام محمَّ

بعد و�سوح اأنَّ المراد »من الحالل والحرام« هو الأحكام والت�سريعات الإلهّية، 

دلَّ الحديث على اأنَّ الحكم ال�سرعّي ل يخت�سُّ بزمان ول ب�سخ�س اأو طائفة، بل 

ي�سمل الجميع، في�سترك جميع  المكلَّفين في الحكم في مختلف الأع�سار.

ليَّة: الثالث: الأدلَّة الأوَّ

اإنَّ الأدلَّة اّلتي تبّين الحكم تكون على ق�سمين:

الإن�ساء العاّم بنحو الق�سّيـــة الحقيقّية، كقوله تعالى: {... ھ ھ ے ے  1-

ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ...})2)، هـــذا الق�سم بظهـــوره ي�سمل الجميع؛ لأنَّ 
ق المو�سوع، بال فرق بين الحا�سر والغائب. ق الحكم في فر�س تحقُّ مفاده تحقُّ

الخطابات ال�سفاهّية: مثـــل قوله تعالى: {..ڱ ڱ...} وغيره، هذا  2-

لـــّي، من�سرف اإلـــى الحا�سرين، ولكن ُقـــّرر في اأ�سول  الق�ســـم بالأ�سلوب الأوَّ

الفقه عدم اخت�سا�سه بالح�سور، كما قال المحّقق �ساحب الكفاية: »�صرورة 

و�ص���وح ع���دم اخت�صا����س الحك���م ف���ي مث���ل {ٱ ٻ ٻ...}، {ڭ 

ڭ ڭ...}، بم���ن ح�ص���ر مجل�س الخط���اب، بال �صبه���ة ول ارتياب، 
ة النداء بالأدوات مع اإرادة العموم من العاّم الواقع  وي�صه���د لم���ا ذكرناه �صحَّ

تلوها بال عناية«)3).

الرابع: بناء العقالء:

اإّنه بناء كاّفة العقالء، في جميع الأم�سار والأدوار، هذا بالإ�سافة اإلى الرتكاز 

وال�سيرة.

)1)  الكليني، الكافي، ج1، كتاب ف�سل العلم، باب التقليد،ح19، �س47.
)2)  اآل عمران: 97.

)3) الخرا�ساني، كفايةالأ�سول، م.�س، ج1، �س358.
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اأكان  �سواء  ال�سبّية،  اأو  وال�سبّي  المراأة،  اأو  للرجل  خ�سو�سّية  فال  وعليه 

المو�سوع،  في  وال�سروط  القيود  حفظ  مع  للثاني،  اأم  لالأّول  ونحوه  الخطاب 

وبالعك�س، ولذا لو�ساأل زرارة اأو اأّم فالن، الإمام ال�سادقQ اأّن ثوبه اأو ثوبها 

اأ�سابه بول؟ فقال: اغ�سله في الماء الجاري مّرة، لم ي�سّك في اأّنه ل خ�سو�سّية 

لمن ي�ساأل، كما ل ي�سّك في اأّنه ل خ�سو�سّية لأهل المدينة محّل ال�سوؤال، اأو للنهر 

اّلذي اأ�سار اإليه الإمامQ مثاًل بقوله: اغ�سله فيه.

 :Qولذا لم ي�سّك الفقهاء قديمًا وحديثًا ـ با�ستثناء الم�ستند ـ في اأّن قوله

»انظروا اإلى من معكم من ال�صبيان«)1)، ي�سمل البنات اأي�سًا.

حدود توسعة االشتراك في التكليف
ه للرجل، في �سوء القاعدة، للمراأة اأي�سًا، كما  يمكن تو�سعة الخطاب الموجَّ

في قوله تعالى: {ڭ ڭ ڭ... }، فيكون الخطاب �ساماًل للرجل 

. والمراأة معًا، ويكون الخطاب كاأنَّه: يا اأّيها الذين اآمنوا واللواتي اآمنَّ

ة  الإن�سائيَّ التكاليف  في  الموؤمنين  مع  ار  الكفَّ ا�ستراك  بالقاعدة  يراد  ا  وممَّ

ه  يتوجَّ كذلك  ال�سالة،  مثل  اإلى  مبعوثًا  الم�سلم  يكون  كما  اأنَّه  بمعنى  والفعليَّة، 

البعث اإلى الكافر اأي�سًا من دون فرق، وكما يكون الم�سلم مزجورًا عن مثل �سرب 

ه الزجر اإلى الكافر اأي�سًا بنف�س ذلك الخطاب.)2) على تف�سيل  الخمر، كذلك يتوجَّ

في محّله. ولكن يوجد راأي اآخر يقول بعدم توّجه التكليف بالفروع اإلى الكافي...

)1) العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج11، باب17 من اأبواب اأق�سام الحج،ح-3 5.
)2)  اللنكراني، القواعد الفقهّية، م.�س، ج1، �س325.
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�لأفكار ���ئي�سة

ُيـــراد بقاعـــدة ال�ستـــراك: اأنَّ جميـــع المكلَّفيـــن م�ستركون في التكليـــف، واأنَّ  -

الأحكام ت�ستمل على الحا�سر منهم والغائب والعالم والجاهل اأجمع. 

ا�ستدّل على القاعدة بروايات بع�سها �سحيح، ا�ستفيد منها عموم الخطاب.  -

ـــة الحقيقّية، وهذا النحوي�سمل  - ا اأن تكون على نحوالق�سيَّ ة اإمَّ ليَّ ـــة الأوَّ اإنَّ الأدلَّ

جميـــع المكلَّفين، بال فرق بين الحا�سر والغائـــب، والعالم والجاهل، والرجل 

والمـــراأة، اأوتكون علـــى نحوالخطابات ال�سفاهّية، وقد قـــّرر في محّله من علم 

ة بالحا�سريـــن، خ�سو�سًا على القول باأنَّ الخطاب  الأ�ســـول باأنَّها غير مخت�سَّ

.Pموّجه اإلى النبّي

يمكـــن تو�سعة عمومـــات اأدّلة القاعـــدة لت�سمل غير الم�سلمين فـــي العديد من  -

الخطابات ال�سرعّية.
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لطا�عة

تطبيقات في قاعدة ال�شتراك

الحكـــم بوجوب ق�ساء ال�ســـالة الواجبة اّلتي فات وقتها، عمـــدًا اأو�سهوًا  1-

اأوجهاًل، اأوب�سبب النوم الم�ستوعب للوقت اأوغير ذلك، ل يخت�سُّ بال�سائل 

وحده، بل ي�سمل الجميع؛ لأجل قاعدة ال�ستراك.

ا اإذا بلغ كّرًا فال ينفعل،  2- الماء الراكد القليل ينفعل بمالقاة النجا�سة، واأمَّ

ودليـــل هذا الحكم هوجـــواب الإمامQ عن �سوؤال ُوّجـــه اإليه من اأحد 

ة، وت�سرية الحكم اإلى كلِّ ماٍء يحتاج اإلى القاعدة. المكّلفين، في ق�سيَّة خا�سَّ

�سئـــل الإمـــامQ عن حكم رجـــل �سرب الخمـــر وب�ســـق فاأ�ساب ثوب  3-

�سخ�ـــس، فاأجاب الإمامQ: ل باأ�ـــس، وهذا الحكم يمكن تعميمه على 

كّل �سخ�س، ابتلي بمثل ذلك؛ لقاعدة ال�ستراك.

هل يجب على الولّي )الولد الأكبر( ق�ساء �سوم المراأة، متنا�سقًا لق�ساء  4-

�سوم الرجل، اأم ل؟ قال المحّقق �ساحب الجواهر M: الأقوى هوثبوت 

الق�ساء وفاقًا لظاهر المعظم، بل ن�سب اإلى الأ�سحاب؛ لقاعدة ال�ستراك)1).

)1) النجفي، جواهرالكالم، م.�س، ج17، �س45.
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�أ�سئلة ومتارين

mm:في المكان المنا�صبO اأو خطاأ Pصع عالمة �صّح�

ُيراد بقاعـــدة ال�ستراك اأنَّ جميع المكلَّفين م�ستركـــون في التكليف، واأنَّ  1-

الأحكام ت�ستمل على الحا�سر منهم والعالم فقط. 

يق�ســـد بقاعدة ال�ستـــراك اأنَّ جميع المكلَّفين - بال فـــرق بين الحا�سر  2-

منهـــم والغائب، والعالم والجاهل- م�ستركـــون في التكليف، واأنَّ الأحكام 

ت�سمل جميعهم دون فرق. 

   ل يمكن تو�سعة عمومات اأدّلة القاعدة لت�سمل غير الم�سلمين، في العديد  3-

من الخطابات ال�سرعّية. 

ك )لال�ستـــدلل على القاعدة( با�ست�سحـــاب بقاء الأحكام  4- يمكـــن التم�سُّ

رة  الثابتة لجماعة الم�سلمين في �سدر الإ�سالم، في جميع الأزمنة المتاأخِّ

عنه حّتى قيام ال�ساعة. 

ُيراد مـــن ال�ستراك اّتحاد جميع المكلَّفين في الأحكام، باأّي �سفة كانوا،  5-

وعلى اأّي حال من الأحوال. 

mm:عالج الأ�صئلة الآتية

ليَّة لالأحكام؟ 1- كيف يمكن ال�ستدلل على قاعدة ال�ستراك بو�ساطة الأدلَّة الأوَّ

هل ي�سلح اأ�سل ال�ست�سحاب لإثبات ا�ستراك جميع المكلَّفين في الأحكام؟  2-

وكيف؟

هل هناك روايات �سحيحة تدلُّ على اعتبار قاعدة ال�ستراك؟ وما هي؟ 3-
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كيـــف نجمع بيـــن مفاد اأدّلة قاعـــدة ال�ستراك، وبين تخ�سي�ـــس الكثير من  4-

الأحكام بالرجال دون الن�ساء، اأوالعك�س مثاًل؟

هل ي�سّح القول با�ستراك الكّفار مع الم�سلمين في الخطابات؟ عّلل، واأو�سح   5-

ذلك.

تها  6- األ يقت�سي ال�ستراك في التكاليف عدم تمييز المراأة من الرجل، في ح�سّ

من التركة؟ كيف توّجه هذا الأمر؟
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185

أهداف الدرس

التعّرف على معنى قاعدة اإلقرار وأدلّتها. -

القدرة على االستدالل على حّجّية القاعدة. -

التدّرب على تطبيق القاعدة في مواردها. -

قاعدة اإلقرار

الدرس الرابع عشر
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المقّدمة
المكّلف  باإقرار  تنفذ  اّلتي  الحقوق  من  مجموعة  المقّد�سة  ال�سريعة  حّددت 

على نف�سه، واعتبرت اإقراره جائزًا، بل حّجة يترّتب عليه الأثر، اإن كان ل�سالح 

الآخر، كما هوالغالب، وقد اعتمد الفقهاء عليها في العديد من الأبواب الفقهّية، 

قال العاّلمة الحلِّّي في �سيغته: »هي اللفظ المت�صّمن لالإخبار عن حّق واجب، 

بغير  الإقرار  وي�صّح  اأ�صبهه،  ما  اأو  ذّمتي،  اأوفي  اأوعندي،  علّي،  لك  كقوله 

اإلى ميزان  ين�صرف  بالموزون  الإقرار  واإطالق  واختياراً.  ا�صطراراً  العربّية 

البلد، وكذا المكيل، وكذا اإطالق الذهب اأو الف�صة، ين�صرف اإلى النقد الغالب 

في بلد الإقرار«)1).

بيان المراد من القاعدة
  المق�سود من القاعدة اأّن كّل عاقل اإذا اعترف ب�سي ء هو في غير �سالحه، 

هي  لي�ست  فيها  اأ�سكن  اّلتي  الدار  باأّن  قائاًل  اعترف  فلو  باعترافه،  ملَزمًا  كان 

خذ باعترافه وكان ملزمًا به. وهكذا لو قال: اإّني لم اأدفع المهر 
ُ
لي، بل لزيد، اأ

)1) الحّلـــي، نجـــم الدين جعفر بن الح�سن: �سرائـــع الإ�سالم في م�سائل الحالل والحرام، تعليق ال�سيـــد �سادق ال�سيرازي، ط2، 
طهران،  انت�سارات ا�ستقالل؛ مطبعة اأمير، 1409هـ.ق، ج 3، �س690.
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لزوجتي، وهو بعُد في ذّمتي، كان ذلك منه اعترافًا على نف�سه، وكان ملزمًا به.

  اأّما اإذا قال: الدار اّلتي ي�سكن فيها زيد هي لي�ست له، بل قد غ�سبها مّني، 

لي�س  لأّنه  بالبّينة؛  اإثبات  اإلى  بل احتيج في ت�سديقه  لم يكن ذلك منه مقبوًل، 

اعترافًا على نف�سه، بل هواّدعاء في �سالح نف�سه ونفعها، والّدعاء المقبول هو ما 

كان في �سرر المّدعي، ل ما كان في �سالحه.

تو�صيح مفردات القاعدة:

»عل���ى«: ومنـــه يّت�ســـح اأّن كلمة »على« المذكـــورة في ل�سان القاعـــدة ُيراد بها 

الإ�سارة اإلى حيثّية كون الّدعاء في �سرر المّدعي، فهوعليه ولي�س له.

»جائ���ز«: المق�ســـود من كلمة »جائ���ز« الواردة في ل�ســـان  القاعدة، هو الجواز 

بمعنـــى النفـــوذ والإلزام، ولي�ـــس بمعنى الإباحـــة اأو الجواز، في مقابـــل الحرام، 

فمعنـــى الإقرار علـــى النف�س جائز يراد بـــه اأّن الإقرار على النف�ـــس نافذ وما�س 

وتكون ملزمة به.

»الإق���رار«: والإقـــرار لغًة وعرفًا، عبارة عن جعل ال�سيء ذا قرار وثبات، فمتى 

ه علـــى �سغله: اأي جعله ثابتًا فـــي ذلك ال�سغل. والمراد مـــن الإقرار هنا )في  اأقـــرَّ

الفقـــه( هواعتراف المقّر بما في ذّمتـــه من الَدين اأوالحـــّق اأوال�سمان وغيرها، 

والإقـــرار هواأقوى الطرق لإثبات الحكم على المكلَّف، اأونفيه عنه، وهومقّدم على 

خرى، ول �سّك في نفوذ الإقرار وترتُّب الأثر عليه.
ُ
الطرق الأ

وعليه فاإذا اعترف المكلَّف ب�سيء واأقّره على نف�سه يثبت ما اعترف به قطعًا، 

ة قطعّية،  اأقرَّ �سخ�ٌس بكونه مدينًا ل�سخ�س اآخر كان ذلك الإقرار حجَّ اإذا  كما 

ويترّتب على  الحقيقّي،  المالك  اإلى  باإعادته  فُيلزم  باإقراره،  الَدين  عليه  ويثبت 

عى بعد ذلك  هذا الإقرار اأنَّ الإنكار بعده  ي�سمع، فلواأقّر باأنَّه مديون، لزمه ولوادَّ
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نة.)1) الإيفاء، ُطوِلب بالبيِّ

وكلفة  ة  �سرريَّ تكون  اّلتي  الأمور  في  هو  اإنَّما  الإقرار  مورد  اأنَّ  المعلوم  ومن 

يكون  ل  فعليه  بالدين-،  الإقرار  عند  هوحاله  كما   - نف�ِسه  المقّر  اإلى  بالن�سبة 

بل ل يطلق  له،  ة  نفعًا دنيوّيًا ونحوه حجَّ المقّر  به  ينتفع  اّلذي  بالأمر  العتراف 

الإقرار على ذلك العتراف بح�سب ال�سطالح.

بيان مدرك  القاعدة
ة  ال�سنَّ ال�سرورة،  اأو  الم�سلمين  الإجماع من  بعد  الإقرار،  ة  �سرعيَّ في  الأ�سل 

�س الحّر العاملّي في الو�سائل كتابًا  المقطوع بها من طرق الم�سلمين، وقد خ�سّ

ة بالإقرار)2).  ًا  جمع فيه الروايات  الخا�سّ خا�سّ

اإ�سكال فيه  الإقرار ول  نفوذ  اإلى  بالن�سبة  الفقهاء  الت�سالم عند  ق  وقد تحقَّ

مقدمة  فى  الأن�سارّي  ال�سيخ  قال  عندهم.  عليه  مت�سالم  فالأمر  خالف،  ول 

من  الفقهاء،  األ�صنة  على  »ا�صتهر  المذكورة:  القاعدة  في  اأّلفها  اّلتي  ر�سالته 

زمان ال�صيخ } اإلى زماننا، ق�صية كلّية يذكرونها في مقام ال�صتدلل بها، 

على ما يتفّرع عليها كاأّنها بنف�صها دليل معتبر اأو م�صمون دليل معتبر، وهي 

اأّن من ملك �صيئاً ملك الإقرار به ...«)3). 

ة القاعدة بالأدلَّة الآتية: ومع هذا، ُي�ستدّل على حّجيَّ

الأّول: الكتـــاب: يمكـــن ال�ستدلل على القاعدة بقولـــه تعالى: {ٻ پ 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ})4). فهي تدّل على اأّن الإن�سان يجب اأن ي�سهد 
بالحّق ولوكان ذلك في غير �سالح نف�سه.

)1)  كا�سف الغطاء، محّمد ح�سين: تحريرالمجلَّة،لط، النجف الأ�سرف، المطبعة الحيدرية، 1359هـ.ق، ج1،�س51.
)2)  انظر: العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج23، كتاب الإقرار.

)3)  الر�سالة الملحقة في اآخر كتاب المكا�سب لل�سيخ الأن�سارّي}.
)4)  الن�ساء: 135.
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وباللتزام  به،  ال�سهادة  تلزم  كونه حّقًا  ثبت  ما  اأّن  هذا  يقت�سيه  ما  وغاية 

العرفّي تدّل على وجوب قبوله، ول تدّل على اأّنه لو�سهد �سخ�س على نف�سه ب�سي ء، 

واحتملنا كونه م�ستبهًا، يلزم قبول ذلك اأي�سًا.

وبكلمة اأخرى: هي تدّل على اأّن الحّق اإذا �سهد به يلزم قبوله، وهذا اأمر م�سّلم 

به، غير قابل لل�سك واإّل لم يكن الحق حّقًا، ول تدّل على اأّن كّل ما �سهد به، ما 

دام هوعلى النف�س، يلزم قبوله حّتى ولو لم يحرز كونه حّقًا.

الثاني: الروايات: وهي الواردة في مختلف الأبواب وتبلغ درجة التواتر.

»في   :Qاهلل عبد  اأبي  الإمام  عن  مغيرة،  بن  اهلل  عبد  �سحيحة  منها: 

اأحدهما: الدرهمان لي، وقال الآخر: هما  رجلين كان معهما درهمان، فقال 

وبينك  بيني  قال هما  الذي  ا  اأمَّ  :Qاأبوعبد اهلل فقال  قال:  وبينك،  بيني 

فقد اأقّر باأنَّ اأحد الدرهمين لي�س له فيه �صيء، واأنَّه ل�صاحبه ويق�ّصم الثاني 

بينهما ن�صفين«)1). دلَّت على نفوذ الإقرار وموؤاخذة المقّر على ما اأقّر به.

على  العقالء  »اإقرار   :Pقوله وهو  الفريقين  بين  الم�سهور  النبوّي  ومنها: 

اأنف�صهم جائز«)2).

ول اإ�سكال في دللة الحديث، واعتماد الفقهاء عليه، حّتى في اإطالقه على 

ا�سم القاعدة، ولكّن الم�سكلة في ال�سند، فهوكما قال �ساحب الو�سائل: »رواه 

جمل���ة م���ن علمائنا ف���ي كتبهم ال�صتدللّي���ة من دون اأن يع���رف له م�صتند 

غي���ر ذل���ك«)3). نعم، رواه الأح�سائّي في كتابه عوالـــي اللئالي، نا�سبًا اإّياه اإلى 

النبـــّي P)4)، والكتاب المذكور لي�س موردًا لالعتماد. واأّما �سهرة العمل به- 

)1)  العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج13، باب9 من كتاب ال�سلح، ح1، �س169.
)2)  م.ن، ج16، باب3 من كتاب الإقرار، ح1، �س11.

)3) العاملي، و�سائل ال�سيعة، ج16، باب3 من اأبواب الإقرار،ح2.
)4)  الإح�سائـــي، ابـــن اأبي جمهور: عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، تقديم ال�سيد �سهاب الدين النجفي المرع�سي، 

تحقيق الحاج اآقا مجتبى العراقي، ط1، قم المقّد�سة، مطبعة �سّيد ال�سهداءQ، 1403هـ.ق/ 1983م، ج3، �س223.
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على تقدير كونه حديثًا- فهي لوتّمت كبرى و�سغرى فال يمكن التعويل عليها 

فـــي المقام؛ لحتمال اأّن ا�ستنادهـــم اإليه لي�س لثبوت حّجّيته لديهم كحديث؛ 

بل لأّن م�سمونه م�سمون عقالئّي ل يحتاج اإلى رواية.

�صهادة  اأقبل  »ل   :Qال�سادق الإمام  عن  المدائنّي  اح  جرَّ خبر  ومنها: 

الفا�صق اإلَّ على نف�صه«)1)، وهذا الخبر يدلُّ على نفوذ الإقرار على النف�س، واإن 

كان فا�سقًا.

وبالمجموع دّلت هذه الروايات- بعد اإلغاء الخ�سو�سّية عن المورد - على كون 

الإقرار طريقًا لإثبات متعّلق الإقرار على المقّر. 

خال�ص���ة ال���كالم: اإّن الروايـــات ال�ســـادرة عن اأهل بيـــت الع�سمة R في 

ـــة الداّلة على نفوذ اإقرار كّل عاقل علـــى نف�سه، كثيرة جّدًا، ومن  المـــوارد الخا�سّ

راجع كتب الحديث من الفريقين- باب الق�سا�س، وباب الحدود، وباب الدَيات، 

وبـــاب الغ�سب، وباب الإقرار، وباب الق�ساء منها ـ واأمعن النظر، ل يتاأّمل في اأّن 

ذكـــر المـــوارد لأجل تطبيق الكبـــرى الكّلّية عليها، اأو لأجل الجـــواب عن الق�سايا 

ال�سخ�سّيـــة، واإّل فال خ�سو�سّية لهـــا، بل الحكم عام، اأي مفاد تلك الأخبار نفوذ 

اإقـــرار كّل عاقل على نف�سه فـــي اأّي مورد كان، ويكون حكمـــًا كلّيًا لإقرارات جميع 

العقالء في جميع الموارد.

جميع  وفي  التاريخ،  بداية  منذ  العقالئيَّة  يرة  ال�سِّ ت  ا�ستقرَّ يرة:  ال�سِّ الثالث: 

الملل والأديان، على نفوذ اإقرار كلِّ عاقل على نف�سه، فاإنَّ معظم المعامالت عند 

العقالء يبتنى على اأ�سا�س الإقرار، ويترتَّب عليه الأثر، وهو طريق مثبت لما اأقرَّ 

به عندهم جميعًا ولم ينكره اأحٌد.

)1) الكلينـــي، الكافي،م.�ـــس، ج7،بـــاب مايراد من ال�سهـــود،ح5، �س395؛ العاملي، و�سائـــل ال�سيعة،م.�ـــس، ج16، باب6 من كتاب 
الإقرار،ح1، �س112.
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هل يختّص اإلقرار بالبالغ؟
ا بالن�سبة اإلى اإقرار ال�سبّي فاإنَّ اأدلَّة الإقرار  ة اإقرار البالغ، واأمَّ ل ريب في �سحَّ

ل ت�سمل اإقرار ال�سبّي قطعًا؛ ول اأقّل من اأنَّها من�سرفة من ال�سبيان، فال �سكَّ 

في اأنَّ ما دّلت عليه الأدّلة هوالبالغ، واأّن المراد من قولهم: »اإقرار العقالء« هم 

البالغون دون غيرهم. فال ينفع ذلك في اإقرار ال�سبّي فيما له اأن يفعله)1)؛ وذلك 

للفرق الوا�سح بين المقامين. 

استثناءات من قاعدة قبول اإلقرار
اّلتي  القواعد  من  هي  جائز  اأنف�سهم  على  العقالء  اإقرار  قاعدة  اأّن  تقّدم 

الموارد، كموارد  ُي�ستثنى من ذلك بع�س  اأّنه  بيد  العقالء،  انعقدت عليها �سيرة 

الّتهام، كما لو فر�س اأّن �سخ�سًا اأقّر بكونه �سارقًا، واحتملنا اأّن غر�سه من وراء 

ذلك قطع يده، ومن ثّم اإعفاوؤه من الخدمة الع�سكرّية، فاإّن الإقرار في مثل ذلك 

ة  ل يكون نافذًا؛ لأّن مدرك حّجّيته على ما تقّدم هوال�سيرة العقالئّية، وهي خا�سّ

بموارد عدم الّتهام. 

الفرق بين قاعدة اإلقرار وقاعدة من ملك شيئاً ملك اإلقرار به 
اأو�سحنا المراد من قاعدة الإقرار، واأّما قاعدة: »من ملك �صيئاً ملك الإقرار 

به« فالمق�سود منها اأّن كّل من كان من حّقه القيام بت�سّرف معّين، فمتى ما اأخبر 

فلواأخبر  ذلك،  باإثبات  مطالبة  دون  من  اإخباُره  ُقِبَل  الت�سّرف  ذلك  تحّقق  عن 

منه  ُقِبَل  زوجتي،  طّلقت  اإّني  �ساء:  ما  متى  زوجته  طالق  حّقه  من  اّلذي  الزوج 

الإخبار المذكور، وحكم بتحّقق طالق الزوجة بدون اأن ُيطالب باإثبات ما اأخبر 

عنه من خالل البّينة.

وهكذا الحال لواأوكلنا ت�سّرفًا معّينًا اإلى �سخ�س فقلنا لأحد اأ�سدقائنا: اأنت 

)1) الأن�ساري، المكا�سب، م.�س، الخيارات، �س368.
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وكيلي في �سراء الدار الفالنية، فجاء بعد مّدة مخبرًا باأّني ا�ستريتها ب�سعر كذا، 

ُقبل منه ذلك بدون اأن يطاَلب بالإثبات.

ومن هذا يّت�سح اأّن المق�سود من جملة: »ملك �صيئاً« ال�سلطنة على الت�سّرف 

المعّين. كما واأّن المق�سود من جملة: »ملك الإقرار به« نفوذ الإخبار عن تحّقق 

ذلك الت�سّرف المعّين بال مطالبة بالحّجة على تحّققه. واّت�سح اأي�سًا من خالل 

كّل ما ذكرناه اأّن معنى كلمة الإقرار في القاعدة الأولى  والقاعدة الثانية متغاير، 

ففي القاعدة الأولى ُيراد منها العتراف في غير �سالح النف�س، بينما في القاعدة 

الثانية ُيراد منها الإخبار عن تحّقق الت�سّرف المعّين.

 من خالل ما ذكرناه في معنى القاعدتين يّت�سح اأّن القاعدتين  ل ترجعان اإلى 

قاعدة واحدة، بل لكّل واحدة معنى يغاير المعنى المق�سود من الثانية)1). ومع 

هذا يمكن القول: اإّن القاعدتين متغايرتان مفهومًا، بيد اأّنهما قد تلتقيان موردًا. 

فاإذا اأخبر �سخ�س باأّني قد اأوقفت داري على الفقراء، اأواأو�سيت بها اإليهم، ُقبل 

منه، وكان ذلك موردًا لكلتا القاعدتين.

الفرق بين البّينة واإلقرار
اها منزلة  نة جعلها ال�سارع طريقًا نّزل موؤدَّ نة والإقرار، اأنَّ البيِّ الفرق بين البيِّ

رته  نة بطهارة ماء كان نج�سًا �سار الماء بمنزلة ما لوطهَّ الواقع، فاإذا �سهدت البيِّ

اأدلَّة اعتباره اإلى الواقع،  ا الإقرار فال نظر في  اأمَّ اأ به،  بنف�سك، فت�سربه وتتو�سَّ

ا غير المقّر فال ُيلزم به. فلواأقّر زيد بزوجّية  بل غايته اأنَّ المقرَّ ُيلزم باإقراره، اأمَّ

ه ُيلزم باآثار الزوجيَّة من مهر نفقة وغيرهما، ول ُتلزم  هند له واأنكرت هي، فاإنَّ

نة عليها، اأوحكم الحاكم، فاإنَّها ُتلزم  ا لو اأقام البيِّ هي ب�سيء من اآثار زوجّيته، اأمَّ

بجميع الآثار، ول يبقى اأّي اأثر لإنكارها.)2)

)1) الإيرواني، محّمد باقر: درو�س تمهيدّية  في القواعد الفقهّية، ج 2، �س173 .
)2) الإيرواني، محّمد باقر: درو�س تمهيدّية في القواعد الفقهّية، ج 2، �س173 .
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�لأفكار ���ئي�سة

ين والحّق  - يراد بقاعدة الإقرار: اإلزام ال�سخ�س بما يعترف به في ذّمته من الدَّ

وال�سمان وغيرها، وترّتب الأثر عليه.

يعتبر الإقرار من اأقوى الطرق في اإثبات الحكم على المكلَّف، ومورد القاعدة  -

ة وكلفة بالن�سبة اإلى المقّر دون ما ينتفع به. اإنَّما هوالأمور التي تكون �سرريَّ

اأهّم ما يمكن ال�ستدلل به على اعتبار القاعدة هو:  -

ة المقطوع بها. 1- الروايات الكا�سفة عن ال�سنَّ

يرة العقالئيَّة. 2- ال�سِّ

الت�سالـــم عنـــد الفقهـــاء بالن�سبـــة اإلى نفـــوذ الإقـــرار، بل هومـــن مرتكزات  3-

المت�سّرعة.

يوجد فرق وا�سح بين قاعدة الإقرار وبين قاعدة من ملك �سيئًا ملك الإقرار  4-

به.



195

ر
��

ز
ل�

� 
ق

د
ع

زا

لطا�عة

تطبيقات في قاعدة الإقرار

ل يخت�ّس الإقـــرار باللفظ، في�ســـّح بالإ�سارة المعلومـــة، والإ�سارة المفهمة  1-

بالن�سبة اإلى الأخر�س.

عيه في حقِّ  2- ا ما يدَّ اإنَّ الإقـــرار ي�ســـدق اإقرارًا على نف�سه، ل على غيـــره، واأمَّ

ى اإقرارًا. الآخرين فهومجّرد دعوى، ول ي�سمَّ

ته وهي  3- لواأقـــرَّ المّيت في و�سّيته باأنَّ جميع اأمواله لزيد، نفذ اإقراره في ح�سّ

قه الورثة. ا اإذا زاد على ذلك، فال ينفذ بها اإقراره، اإلَّ اإذا  �سدَّ )الثلث(، اأمَّ

اإذا اأقـــّر بَديـــن م�سترك عليه وعلى غيره، ينفذ اإقـــراره على نف�سه فقط دون  4-

غيره.

اإذا اأقـــّر بالزنـــا بالمراأة الفالنيَّة، يترّتـــب على اإقراره حّد الزنـــا، الَجلد مع  5-

ه ل يترتَّب على المراأة �سيٌء من جهة هذا  عدم الإح�سان، والّرجم معه، لكنَّ

الإقرار اأ�ساًل.

، يترتَّب على اإقراره وجوب الإنفاقـ  على تقديرهـ  ، كما  6- ة �سخ�ـــسٍ لواأقـــّر ببنوَّ

اأنَّه يرُث ال�سخ�س من المقّر بمقت�سى اإقراره)1).

)1) اللنكراني، القواعد الفقهيَّة، م.�س، ج1،  قاعدة الإقرار، �س73.



196

ة
�يَّ

ق
�

��
د 

ع
و�

ق
��
يف 

 �
�
و

ر
د

�أ�سئلة ومتارين

mm:في المكان المنا�صبO اأو خطاأ Pصع عالمة �صّح�

ُيـــراد  مـــن قاعدة »اإق���رار العقالء عل���ى اأنف�صه���م جائ���ز« اأّن كّل عاقل غير  1-

مّتهم، اإذا اعترف ب�سي ء هو في غير �سالحه، كان ملزمًا باعترافه. 

�سخ�س اأقّر على نف�سه باإ�سارة تفهم ذلك  فيترّتب الأثر على اإقراره.  2-

اإذا اأقرَّ المكلَّف بولد اأو اأخ اأو اأخت، فينفذ اإقراره مع احتمال �سدقه فيما  3-

عليه من وجوب الإنفاق اأو حرمة النكاح اأو الم�ساركة في الإرث ونحوه. 

اإذا اأقّر �سخ�س باأن لزيد َدْينًا على فالن، فال يقبل اإقراره.  4-

اإنَّ الإقرار ي�سدق اإقرارًا على النف�س وعلى الغير.  5-

ل يخت�ـــسّ الإقرار باللفظ، في�سّح بالإ�سارة المعلومة، والإ�سارة المفهمة  6-

بالن�سبة اإلى  الأخر�س فقط. 

mm:عالج الأ�صئلة الآتية

 اإذا اأقـــّر �سخ�ـــس بكون �ســـي ء معّين بيده ملـــكًا لزيد، ثّم عّقبـــه بكونه ملكًا  1-

لعمرو، فما هو الموقف في الحالة المذكورة؟

اإذا كان �سخ�ـــس ي�سكن دارًا واّدعاهـــا �سخ�سان، فتارة يكّذبهما ويقول: هي  2-

لي، واأخرى ي�سّدق اأحدهما، وثالثة يقول: لي�ست هي لي من دون اأن يقول هي 

لهما، ورابعة يقول: هي لهما، فما هوالموقف في الحالت المذكورة؟

اإذا قال �سخ�س: داري بعتها لزيد باألف دينار مثاًل، وقال زيد: نعم، ي�ستحّق  3-

علـــّي ال�سخ�س المذكور األـــف دينار مقابل الدار �سّدقـــا في ذلك، ولكن هل 
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ُيحتاج، في ت�سديقهما، اإلى بّينة اأو يمين، ولماذا؟

اإذا راأينـــا رجـــاًل وامراأة فـــي خلوة واّدعيـــا الزوجّية بينهما فهـــل ي�سّدقان،  4-

ولماذا؟

اإذا قـــال �سخ�س: هذا الكتاب الذي بيدي هـــو لزيد، وقال زيد: لي�س هو لي،  5-

فما هو الحكم في هذه الحالة؟

اإذا اأقرَّ المكلَّف باأنَّه �سريك مع زيد في متجره اّلذي يديره هو، واأنَّ لزيد ثلث  6-

الأ�سهم من راأ�س المال، فهل ُيلزم بهذا الإقرار؟ ولماذا؟
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أهداف الدرس

التعّرف إلى معنى قاعدة القرعة وأدلّتها. -

القدرة على االستدالل على حّجّية القاعدة. -

التدّرب على تطبيق القاعدة في مواردها. -

قاعدة القرعة

الدرس الخامس عشر
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المقّدمة
قاعدة القرعة من القواعد المعمول بها في كثير من اأبواب الفقه، عند ا�ستباه 

حال المو�سوعات، وعدم معرفتها على ما هي عليه، وهي برغم �سّدة ابتالء الفقيه 

بها لم تنّقح في كلماتهم حّق التنقيح، ولم ُيبحث عنها بحثًا وافيًا بها، ولذا ُيرى في 

العمل بها ت�سوي�ٌس وا�سطراٌب ظاهٌر، فُيعَمل بها في موارد، وُتترك في موارد اأخرى 

م�سابهة لها ظاهرًا، من دون اأن يبّينوا لهذه التفرقة دلياًل ُيعتمد عليه)1). ولكن لعّل 

ذلك لعدم الحاجة اإليها؛ لوجود اأدّلة اأخرى مثبتة، ولأّن القرعة اآخر الأدّلة.

بيان المراد من القاعدة
يق�سد بالقاعدة المذكورة اأّن الواقع، اإذا اأ�سكل في مورد ولم يمكن ت�سخي�سه 

من خالل اأمارة اأو اأ�سل، فيمكن الم�سير في تعيينه اإلى القتراع، وذلك بكتابة قطع 

لتعيين  هوالقتراع  هنا،  القرعة  من  المراد  فيكون  منها.  واحدة  و�سحب  متعّددة 

المطلوب في الأمور ال�سرعّية الم�ستبهة، فاإذا ا�ستبه الأمر ولم يكن اأّي طريق اإلى 

ك�سفه فيتو�ّسل بالقرعة ويتعّين بها المطلوب. وقد ت�سالم الفقهاء على كون القرعة 

طريقًا لحّل الم�سكل الفقهّي )ال�سبهة(، وعليه قالوا: »القرعة لكّل اأمر م�صكل«. 

)1)  القواعد الفقهية، مكارم ال�سيرازي، 18، �س 323.
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بيان مدرك القاعدة
يمكن ال�ستدلل على حّجّية القرعة بعّدة اأدّلة من الكتاب وال�سّنة، اإ�سافة اإلى 

ال�سيرة:

الأّول: من الكتاب:

قوله تعالى: {ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

ڳ ڳ ڳ})1)، بتقريب اأّن يون�س لّما خرج من قومه غا�سبًا عليهم، ركب 
�سفينة لم تتمّكن من موا�سلة �سيرها، اإّما لعترا�س الحوت لها وعدم اندفاعه 

واحد  اإلقاء  اإلى  معه  يحتاج  الذي  وزنها  لزيادة  اأو  ليلقمه؛  له  واحد  باإلقاء  اإّل 

من الركاب، وبالتالي تّم الّتفاق على القتراع لتعيين ذلك ال�سخ�س، وخرجت 

القرعة با�سم يون�س، ووافق على نتيجة القرعة، فاإّن ذكرها في القراآن الكريم 

واإّل  النبي يون�سQ بها وقبوله لنتيجتها يدّل على حّجّية القرعة،  وا�ستراك 

َلَما ا�سترك يون�سQ اّلذي هومع�سوم في ذلك.

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  {ۋ  تعالى:  وقوله 

وما   ،Oمريم ولدة  ة  ق�سّ في  واردة  وهي  ى ائ ائ ەئ})2)، 
رامته اأّمها امراأة عمران، حيث اإّنها بعد ما و�سعتها اأنثى لّفتها في خرقة واأتت 

فقالت  قبل،  من  اأبوها  مات  وقد  اإ�سرائيل،  بني  عّباد  ليتكفّلها  المعبد  اإلى  بها 

دونكم النذيرة)3)، فتناف�س فيها الأحبار؛ لأّنها كانت بنت اإمامهم عمران، فوقع 

الت�ساّح بينهم فيمن يكفل مريم حّتى قد بلغ حّد الخ�سومة {ائ ەئ}، فما 

اّلتي  اأقالمهم  فاألقوا  بينهم،  فتقارعوا  القرعة،  اإّل  التنازع  لرفع  وجدوا طريقًا 

كانوا يكتبون بها التوراة في الماء، وقيل: األقوا قداحهم لالقتراع، جعلوا عليها 

)1)  �سورة ال�ساّفات، الآيات: 142-140.
)2)   �سورة اآل عمران، الآية: 44.

)3) التي ُنذرت.
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الماء،  فوق  ارتفع  ثّم  زكرّيا  قلم  فارتّز)1)  يكفل مريم،  بها من  يعرفون  عالمات 

ور�سبت اأقالمهم، وقيل ثبت قلم زكرّيا وقام طرفه فوق الماء كاأّنه في الطين، 

وجرت اأقالمهم مع جريان الماء، فوقعت القرعة على زكرّيا - وقد كانوا ت�سعة 

وع�سرين رجاًل - فكفلها زكرّيا، وكان خير كفيل لها وقد كان بينهما قرابة؛ لأّن 

خالة اأّم مريم كانت عنده. هذا، ولكّن في الآية نف�سها اإبهامًا؛ فاإّن كون جملة {

ۉ ۉ ې} بمعنى القتراع غير وا�سح، اإّل اأّن بع�س القرائن الداخلّية 
} وقوله:  ې}،  ې  {ې  تعالى:  كقوله  عنها،  لالإبهام  رافعة  والخارجّية 

تاأتي  اّلتي  الآية  تف�سير  في  الواردة  الروايات  من  واحدة  وغير  ەئ}،  ائ 
الإ�سارة اإليها.

النزاع  لرفع  م�سروعة  كانت  القرعة  اأّن  على  دللة  الآية  في  وبالنتيجة، 

ب�سميمة  اأي�سًا  الأّمة  هذه  في  اإثباتها  ويمكن  ال�سالفة،  الأمم  في  والخ�سومة 

اإنكار،  دون  من  القراآن  في  نقله  اأّن  اإلى  م�سافًا  ال�سابقة،  ال�سرايع  ا�ست�سحاب 

دليل على ثبوتها في هذه ال�سريعة اأي�سًا، واإّل لوجب التنبيه على بطالنها في هذه 

ال�سريعة. 

الثاني: من ال�صّنة: 

الرواية الأولى: �سحيحة محّمد بن حكيم: »�صاألت اأبا الح�صنQ عن �صيء؟ 

وت�صيب؟  تخطئ  القرعة  اإّن  له:  قلت  القرعة.  ففيه  مجهول  كّل  لي:  فقال 

قال: كّل ما حكم اهلل به فلي�س بمخطئ«)2). ووجه ال�ستدلل بالرواية، لناحية 

»كّل مجهول«. واأما  عدم تخ�سي�س الحكم هنا بالمنازعة ونحوها، بل عنوانه 

اإبهام كلمة »�صيء« واحتمال كون ال�سوؤال عن �سيء خا�ّس متنازع فيه، فالحّق اأّنه 

ال�سوؤال في مورد  »كّل مجهول ففيه القرعة«؛ لأّن ورود  ل ي�سّر باإطالق قوله: 

)1) ارتّز: ثبت.
)2)  العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، باب 13 من اأبواب كيفية الحكم، ح 11.
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خا�ّس ل ي�سّر بعموم الحكم اإذا كان اللفظ عاّمًا.  واأّما قوله: »كّلما حكم اهلل به 

فلي�س بمخطىء«، فقد ذكر فيه احتمالن:

 اأحدهم���ا: اأن يكـــون المراد خـــروج �سهم المحّق واقعًا، فهـــوردع لقول ال�سائل 

اإّن القرعـــة تخطىء وت�سيب، واإثبات لعدم خطئها، وهذا المعنى بعيد عن ظاهر 

الرواية.

 ثانيهما: وهو الأن�سب بظاهرها اأن يكون المراد عدم الخطاأ في الحكم بحّجّية 

القرعة، فاإّنه لو لم يكن هناك م�سلحة في العمل بالقرعة والحكم بحّجيتها، لما 

حكـــم به اهلل، فالمعنى اأّن خطاأ القرعة عن الواقع، اأحيانًا، ل يمنع من كون نف�س 

الحكـــم بحّجّيتها �سوابًا وم�ستماًل على الم�سلحة، فحكم اهلل لي�س بخطاأ. والذي 

يوؤّيد هذا المعنى بل يدّل عليه اأّن قوله: »كّل ما حكم اهلل به« بمعنى نف�س الحكم، 

فعدم الخطاأ فيه ل في متعّلقه اّلذي هو القرعة. هذا، م�سافًا اإلى اأّن العلم بوقوع 

الخطـــاأ في كثير من الأمارات ال�سرعّية، مع اأّنها مّما حكم اهلل به، يمنع من حمل 

الحديث على هذا المعنى، لوفر�س ظهوره فيه بادئ الأمر. 

»رجل   :Qاأبي عبد اهلل اإبراهيم بن عمر، عن  �سحيحة  الرواية الثانية: 

قال: اأّول مملوك اأملكه فهوحّر فورث ثالثة؟ قال: يقرع بينهم، فمن اأ�صابته 

اأن  يمكن  �صّنة«  »والقرعة  ذيلها  فاإّن  �صّنة«)1)،  والقرعة  قال:  عتق. 
ُ
اأ القرعة 

ُي�ستفاد منه حّجّية القرعة في جميع الموارد. وهذا الحديث، واإن كان واردًا في 

الحكم، وعدم  اإجماًل على عموم  يدّل  �صّنة«  »القرعة  ولكّن قوله:  مورد خا�ّس، 

اخت�سا�سه بالمقام.

اأبي  عن  حميد،  بن  عا�سم  عن  باإ�سناده  ال�سدوق  رواه  ما  الثالثة:  الرواية 

اإلى اليمن،   Qًعلّيا Pبعث ر�صول اهلل« اأبي جعفرQ قال:  ب�سير، عن 

)1)  م.ن، ح2.
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 Pر�صول اهلل يا  فقال:  ورد عليك،  ما  باأعجب  له، حين قدم: حّدثني  فقال 

اأتاني قوم قد تبايعوا جارية، فوطئها جميعهم في طهر واحد، فولدت غالماً، 

فاحتّجوا فيه، كّلهم يّدعيه، فاأ�صهمت بينهم فجعلته للذي خرج �صهمه و�صمنته 

ن�صيبهم؟ فقال ر�صول اهللP: لي�س من قوم تقارعوا ثّم فّو�صوا اأمرهم اإلى 

اهلل اإّل خرج �صهم المحّق«)1). 

ورواه في التهذيب وال�ستب�سار، عن عا�سم بن حميد، عن بع�س اأ�سحابنا، 

عن اأبي جعفرQ، اإّل اأّنه قال: »لي�س من قوم تنازعوا ثم فّو�صوا...« ، ولعّله 

الأ�سّح؛ فاإّن التفوي�س اإلى اهلل اإّنما يكون بعد التنازع وقبل القرعة كما في هذه 

الن�سخة، ل بعد القرعة، كما في ن�سخة الفقيه. 

وعلى كّل حال، هذه الرواية عاّمة في جميع موارد التنازع والم�سكالت، وموردها 

يكون من الأمور الم�سكلة اّلتي لها واقع مجهول يراد ك�سفه، كما اأّن ظاهر الفقرة 

الواردة في ذيلها عن ر�سول اهللP كون القرعة - مع �سروطها، ومع التفوي�س 

اإلى اهلل - كا�سفة عن ذلك الواقع المجهول، وعلى هذا تكون من�سلكة في �سلك 

اأعلى  الأمارات، لوكان خروج �سهم المحّق غالبّيًا، ولوكان دائمّيًا كانت القرعة 

من الأمارات المعمولة، وهذه الرواية الم�سّححة المروّية عن الكتب الأربعة من 

اأح�سن ما ورد في هذا الباب)2).

ة مبثوثة في مختلف اأبواب الفقه توؤّيد عموم القاعدة  هذا وهناك روايات خا�سّ

وعدم اخت�سا�سها بمورد معّين، واإن لم يكن فيها ت�سريح بالعموم، ولكن ورودها 

وقد  المق�سود،  على  القوّية  الموؤّيدات  من  المختلفة  الأبواب  تلك  في  وانبثاثها 

اأعر�سنا عن ذكرها اخت�سارًا.)3)

)1)  العاملي، و�سائل  ال�سيعة، م.�س، ج 18، باب 13، الحكم بالقرعة في الق�سايا الم�سكلة، ح5.
)2)  ال�سيرازي، القواعدالفقهية، م.�س، ج1، �س330.

)3)  انظر: م.ن، �س337. حيث اأورد هذه الروايات بالتف�سيل.
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الثالث: ال�سيرة العقالئّية: اإّن العقالء يعملون بالقرعة عند تم�سكل الأمر، فلو 

زاد عـــدد الطاّلب عـــن الحّد المقّرر للقبول في المدر�ســـة، اأو زاد عدد من تقّدم 

قرع بينهم. وال�سيـــرة المذكورة حيث ل يحتمل 
ُ
بطلـــب الحّج عن الحّد المقـــّرر، اأ

حدوثها جديدًا ولم يرد عنها ردع، تكون حّجة؛ لإم�سائها.

اختصاص القرعة بالشبهات الموضوعّية
الم�ستفاد من مجموع الأدّلة والروايات الواردة في مورد القرعة اخت�سا�سها 

الواقعة  كال�سبهة  الإجمالّي،  بالعلم  مقرونة  تكون  اّلتي  المو�سوعّية  ال�سبهة  في 

في قطيع الغنم ومثلها، ول اأقّل من اأّن القدر المتيّقن في التم�ّسك بها هوتعيين 

المو�سوع. كما قال ال�سهيد الأّول}: »ول ُت�صتعمل )القرعة( في العبادات في 

غير ما ذكرنا، ول في الفتاوى والأحكام الم�صتبهة اإجماعاً«)1). 

عموم القرعة لما ال تعّين له واقعاً
اإّن ال�سيء المجهول هنا ُيت�سّور على نحوين:

الأّول: اأن يكون متعّينًا واقعًا ومبهمًا ظاهرًا، كمن اأعتق عبدًا معّينًا من عبيده، 

ثّم ا�ستبه عليه بعد ذلك.

والثان���ي: اأن ل يكون لـــه تعّين حّتى واقعًا، كما لواأعتق، من البداية، عبدًا غير 

معّين من عبيده، ثّم اأراد القتراع لترجيح اأحدهم.

ال�سيء مبهمًا  اإذا كان  اأّما  اأدّلة حّجّية القرعة هوالأّول.  والقدر المتيّقن من 

واقعًا اأي�سًا فقد قيل بعدم �سمولها له. وقّرب ذلك ال�سيخ العراقّي بالق�سور في 

المقت�سي؛ واأّن عنوان »المجهول« الوارد في اأدّلة حّجّية القرعة ل ي�سدق عرفًا 

اإّل على ما هومتعّين واقعًا، وقد ا�ستبه وخفي ظاهرًا)2).

)1) العاملـــي، محّمـــد بـــن مكي)ال�سهيـــد الأّول(: القواعـــد والفوائد، تحقيـــق ال�سّيد عبدالهـــادي الحكيم، لط، قـــم المقّد�سة، 
من�سورات مكتبةالمفيد، لت، ج2 �س 23.

)2) البروجردي، محّمد تقي: نهاية الأفكار)تقرير بحث اآية اهلل العظمى ال�سيخ �سياء الدين العراقي(، ج4، �س 104.
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عموم القرعة لغير باب التنازع
المورد اّلذي يراد فيه الرجوع اإلى القرعة تارة يكون م�ستماًل على التنازع 

ويحتاج في رفعه اإلى الق�ساء، واأخرى ل يكون كذلك. فاإذا اختلف �سخ�سان 

كّل  اأّن  اإذا فر�س  اأّما  لالأّول.  مثاًل  كان  ولده،  اأّنه  يّدعي  كلٌّ منهما  في طفٍل، 

واحد منهما يقول: ل اأدري هو ولدي اأو ل، مع فر�س علمهما باأّنه ل يعدوهما 

دليل  من  المتيّقن  والقدر  للثاني.  مثاًل  ذلك  كان  جزمًا،  لأحدهما  وهوابن 

حّجّية القرعة هو المورد الأّول، اّلذي فيه نزاع وخ�سومة وقد وقع الختالف 

في �سموله للثاني.

للمورد  ناظرة  المتقّدمة  اإبراهيم  فاإّن �سحيحة  بال�سمول؛  الحكم  والمنا�سب 

الثاني، وقد حكم الإمامQ فيه بالقرعة، بل وقولهQ في ذيلها: »القرعة 

�صّنة« يدّل على حّجّية القرعة فيما �سابه المورد المذكور، مّما لي�س فيه نزاع، ول 

يخت�ّس به)1). هذا، م�سافًا اإلى عموم ال�سيرة العقالئّية وعدم اخت�سا�سها بحالة 

النزاع.

)1) الإيرواني، درو�س تمهيدية في القواعدالفقهية، م.�س، ج2،  �س21.
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�لأفكار ���ئي�سة

ُيق�سد بالقاعدة المذكورة اأّن الواقع، اإذا اأ�سكل في مورد ولم يمكن ت�سخي�سه  -

من خالل اأمارة اأو اأ�سل، فيمكن الم�سير في تعيينه اإلى القتراع.

يمكـــن ال�ستدلل علـــى حّجّية القرعة من الكتـــاب، كقوله تعالى: {ژ ڑ  -

ڑ  ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ}.

ومن ال�سّنة، ك�سحيحة محّمد بن حكيم: »�صاألت اأبا الح�صنQ عن �صيء؟  -

فق���ال ل���ي: كّل مجهول ففيه القرعة. قلت ل���ه: اإّن القرعة تخطئ وت�صيب. 

قال: كّل ما حكم اهلل به فلي�س بمخطئ«.

اإّن العقالء يعملون بالقرعة عند تم�سكل الأمر عليهم في العديد من الموارد. -

الم�ستفاد مـــن مجموع الأدّلة والروايات الواردة في مورد القرعة اخت�سا�سها  -

في ال�سبهة المو�سوعّية اّلتي تكون مقرونة بالعلم الإجمالّي.

القـــدر المتيّقن من اأدلة حّجّيـــة القرعة، ما اإذا كان ال�سيء متعّينًا واقعًا وطراأ  -

عليـــه الإبهام ظاهرًا. اأّمـــا اإذا كان ال�سيء مبهمًا واقعـــًا اأي�سًا، فقد قيل بعدم 

�سمولها له.

القـــدر المتيّقـــن من دليل حّجّيـــة القرعة هو المورد اّلذي يكـــون م�ستماًل على  -

التنازع ويحتاج في رفعه اإلى الق�ساء، والمنا�سب الحكم بال�سمول، حّتى بدون 

النـــزاع والخ�سومـــة؛ لقولهQ في ذيل الروايـــة: »القرعة �صّن���ة« يدّل على 

حّجّية القرعة فيما �سابه المورد المذكور مّما لي�س فيه نزاع.
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لطا�عة

كيفّية اإجراء القرعة 

تكن  ولم  الزمان،  قديم  من  العقالء  بين  متداولة  كانت  القرعة  اأّن  المعلوم 

من  واحد  لكّل  عالمات  جعل  كيفّيتها  كانت  بل  عندهم.  ة  خا�سّ بكيفّية  مقّيدة 

اأطراف الدعوى اأوذوي الحقوق المتزاحمة اأوغيرها، مّما كان طرفًا لالحتمال، 

نظر  اإعمال  فيه  يحتمل  ل  بحيث  بينها،  من  �سدفة  يخرج  ما  اإلى  الرجوع  ثّم 

اإلى  م�ستندًا  الحتمال،  اأطراف  بين  من  معّين  واحد  ا�ستخراج  كان  بل  خا�ّس، 

مجّرد ال�سدفة والّتفاق، كي يكون حا�سمًا للنزاع والت�ساّح. ومن الوا�سح اأّن هذا 

المق�سود يوؤّدى بكيفّيات عديدة ل تح�سى، فال فرق فيها عندهم بين »الرقاع« 

ا�ستراكها  بعد  منها  �سيء  في  خ�سو�سّية  ول  وغيرها،  و»الح�صى«  و»ال�صهام« 

جميعًا في اأداء ذاك المق�سود. 

ومن هنا اختلفت عادة الأقوام في اقتراعاتهم، فكلٌّ يختار نوعًا اأو اأنواعًا منها، 

خرى، ولكّن الكتابة والرقاع اأكثر تداوًل اليوم؛ 
ُ
من غير اأن يكون نافيًا للطرق الأ

احتمال  بعدها عن  الحاجة، مع  اإليها في جّل موارد  الو�سول  واإمكان  ل�سهولتها 

اآلة  ب�سبب  اأو  بيد �سبّي،  الرقاع  ُت�ستخرج  ة. وقد  الخا�سّ الميول والأهواء  اإعمال 

مخ�سو�سة؛ ليكون اأبعد من �سوء الظن، واأقرب اإلى العدالة في ا�ستخراجها. هذا 

ما عند العقالء.

اأّما الروايات الواردة في هذه القاعدة فهي مختلفة: اأكثرها مطلقة خالية من 

ة لالقتراع، وهي دليل على اإيكال الأمر اإلى ما كان متداوًل بين  تعيين كيفّية خا�سّ

العقالء، واإلى العرف، واإم�ساء طريقتهم في ذلك. ولكن ورد في غير واحد منها 

ة للقرعة من دون ن�ّس على ح�سرها فيه على الظاهر. طرق خا�سّ
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�أ�سئلة ومتارين

mm:في المكان المنا�صبO اأو خطاأ Pصع عالمة �صّح�

ُيق�ســـد بالقاعدة المذكورة اأّن الواقع، اإذا اأ�سكل في مورد، واأمكن ت�سخي�سه  1-

 .
ً
من خالل اأمارة اأو اأ�سل، فيمكن الم�سير في تعيينه اإلى القتراع اأي�سا

 اإذا علم المكّلف بنجا�سة اأحد اإناَءْين، فُي�ستعان بالقرعة لت�سخي�سه.  2-

الم�ستفـــاد مـــن مجمـــوع الأدّلـــة والروايـــات الـــواردة في مـــورد القرعة،  3-

اخت�سا�سها في موارد ال�سبهة المو�سوعّية دون الحكمّية.  

القـــدر المتيّقن من اأدّلة حّجّية القرعـــة، ما اإذا كان ال�سيء متعّينًا واقعًا،  4-

وطراأ عليه الإبهام ظاهرًا. 

القـــدر المتيّقـــن من اأدّلة حّجّية القرعة، مـــا اإذا كان ال�سيء متعّينًا واقعًا  5-

ومبهمًا واقعًا اأي�سًا فقد قيل بعدم �سمولها له. 

الم�ستفاد من دليل حّجّيـــة القرعة هو�سموله لموردي التنازع والخ�سومة  6-

اأو عدمهما. 

mm:عالج الأ�صئلة الآتية

اإذا لم يكن للمراأة زوج، ووطئها اإثنان بال�سبهة، فبمن ُيلحق الولد؟ 1-

في الفر�س ال�سابق اإذا كان الوطء بالزنا )والعياذ باهلل( فبمن ُيلحق؟ 2-

لوعلم المكّلف باأّنه نذر �سيئًا ول يدري ما هو، فما هوحكمه؟ 3-

اإذا �سككنـــا فـــي حرمة التدخيـــن، فلماذا ل نرجـــع اإلى القرعـــة لت�سخي�س  4-

الحكم؟
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اإذا اأعتـــق المكّلف عبـــدًا متعّينًا واقعًا من عبيده، ثّم ا�ستبه عليه ذلك )اأّيهم  5-

ظاهرًا( فما العمل؟

لـــو اأعتق عبدًا غير معيَّن من البداية )ل تعّيَن واقعّيًا له( ثّم اأراد تعّينه، فما  6-

الحكم؟
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213

أهداف الدرس

التعّرف على معنى قاعدة »اإلسالم يُجبُّ ما قبله« وأدلّتها. -

القدرة على االستدالل على حّجّية القاعدة. -

التدّرب على تطبيق القاعدة في مواردها. -

قاعدة اإلسالم يُجبُّ ما قبله

الدرس السادس عشر
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المقّدمة
هذه القاعدة من القواعد اّلتي تعّبر عن فعل الحكيم بداية الدعوة الإ�سالمّية، 

الإ�سالم، فهي بمنزلة   الدخول في  والترغيب في  تاأتي في مقام المتنان  واّلتي 

اّلتي  التكاليف  من  الكثير  عن  الإ�سالمّي  الم�سّرع  قبل  من  المفتوح  العفوالعاّم 

تركها الكافر حال كفره، فال يلزمه بالتكاليف اإّل من حين اإ�سالمه. 

بيان المراد من القاعدة
المبّين  المعروف  القاعدة بمعناه  »الإ�صالم« جاء في عنوان  اأّن لفظ  ل ريب 

في الن�سو�س، وهوالإقرار بال�سهادتين، ولي�س بمعنى الإيمان مطلقًا، بل بمعناه 

الم�سطلح في القراآن والأحاديث، وهوعقد القلب والخ�سوع الباطنّي، كما ورد في 

الحديث »الإيمان ما وقر في القلوب«)1) ، وعليه، فبمجّرد الإقرار بال�سهادتين 

تجري قاعدة الجّب، ولكّنه ب�سرط اأن ل يعلم اأّنه لأجل الحيلة والخدعة وغيرها 

من الدواعي المنافية لق�سد الجّد في الإقرار.

اأّما لفظ »الجّب« بفتح الجيم، فهو، في اللغة، بمعنى القطع، جببته اأي قطعته، 

كما ورد في معاجم اللغة العربية. فكاأّن الإ�سالم يقطع ويقلع ويرفع ما كان اأحاط 

)1) الكليني، الكافي، م.�س، ج2،باب اأّن الإيمان ي�سرك الإ�سالم ول عك�س، ح3، �س26.
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بالكافر، ول�سق به من الأوزار والآثار والتكليفّية.

فاإّن الإ�سالم ُي�سقط الآثار اّلتي تترّتب على الأفعال والأقوال اّلتي ت�سدر من 

يترّتب على  اّلذي  الأثر  اأّن  الإ�سالم، بمعنى  لودخل  الكافر في حال كفره، فيما 

فعله اأوقوله لوكان م�سلمًا ي�سقط عنه لودخل الإ�سالم، وت�سقط ما هو مطلوب منه 

اأو مطالب به من الأحكام الوجوبية والتحريمية، فلوكان قد زنى، اأو �سرب الخمر، 

اأو �سرق، اأو �سّب اهلل والنبّيP... اإلخ ـ حال كفره ـ ثّم دخل في الإ�سالم فاإّنه ل 

يوؤاخذ على تلك الأفعال ال�سادرة عنه، فال يخ�سع للحدود الإ�سالمّية كالجلد اأو 

قطع اليد، اأو القتل، ونحو ذلك. نعم، ل تلغي القاعدة ما يتعّلق بحقوق الآخرين، 

فيجب عليه رّد ما �سرقه، اأو �سمانه.

ماذا ت�سمل قاعدة الَجّب؟

ذّمته  وكانت  لواأ�سلم  الكافر  اأّن  بمعنى  للكافر،  قبله  ما  يُجبُّ  الإ�سالم  اإّن 

من  ذّمته  ا�ستغال  وكان  الكفر،  حال  في  ارتكبه  ما  طرف  من  ب�سيء،  م�سغولة 

ناحية الإ�سالم، ل من ناحية كفره، فاإ�سالمه موجب ل�سقوط ما في ذّمته. وبناًء 

على هذا فاإّن جميع العبادات اّلتي فاتت منه في حال كفره و�سركه من ال�سالة 

والزكاة والخم�س وال�سيام، حّتى الحّج فيما اإذا كان م�ستطيعًا حال كفره وا�ستقّر 

عليه ولم يوؤّده، ف�سار غير م�ستطيع، وبعد ذلك اأ�سلم، فاإذا اأ�سلم ي�سقط جميع 

ذلك عنه ب�سبب َجبِّ الإ�سالم ما قبله. 

فظهر اأّنه بناًء على ما ذكرنا في معنى الحديث اأّن ما هو من حقوق اهلل تعالى 

مطلقًا - �سواء اأكان بدنّيًا فقط كال�سالة، اأم مالّيًا فقط كالزكاة، اأم كان مرّكبًا 

منهما كالحّج، ولي�س للمخلوقين مدخل وحّق فيه، اإذا لم يكن معتقدًا به، في حال 

الكفر، بل اعتقاده به يكون من ناحية اإ�سالمه وبعده - فكّلها ت�سقط بالإ�سالم، 

ول يكون عليه �سيء، ول ق�ساء فيما فيه الق�ساء على الم�سلم حال اإ�سالمه؛ ِلَجبِّ 

الإ�سالم ما قبله.
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 واأّما في غير العبادات - كالديون والحقوق المتعّلقة بذّمة الكافر ونحوها... 

عن  كان  ولو  الغير،  اأع�ساء  على  والجناية  الجرح  اأو  الخطاأ،  قتل  دَية  لوكان  كما 

اأن ي�سلم -   اإذا ر�سي المجنّي عليه بالدية ثابتًا في دينه ال�سابق قبل  عمد، فيما 

ف�سمول الحديث لمثل هذا المورد م�سكل جّدًا؛ لما ذكرنا في ا�ستظهار المراد من 

الحديث اأّنه عبارة عن اأّن ما �سدر عنه من قول اأو فعل اأوكان له عقيدة، كّل ذلك 

اأو عقوبة  اأو م�سّقة  اأحكام الإ�سالم - ترّتب �سرر  اأن ي�سلم وكان من  اإن كان قبل 

على ذلك القول اأو على ذلك الفعل اأوعلى تلك العقيدة - فالإ�سالم يرفع ذلك الأثر 

وال�سرر. والمفرو�س اأّن في المورد لي�س من هذا القبيل، بل كان هذا الأثر وال�سرر 

يترّتب على قوله اأوفعله حّتى في دينه، وما احتملناه ووّجهنا به الَجبَّ في نظيره في 

العبادات، ل يخلو من نظر واإ�سكال، كما هو غير خفّي على الناقد الب�سير. 

كان  الإ�سالم  دار  في  �سيئًا  اأتلف  اإذا  الكافر  اأّن  اإلى  هنا،  ن�سير،  اأّن  وينبغي 

�سامنًا  له، اّتفاقًا، �سواء اأ�سلم اأم لم ي�سلم، واإذا اأتلف في دار الحرب ل ي�سمن 

لعموم  ال�سمان؛  والأقرب  قبله.  ما  يجّب  الإ�سالم  لأّن  ال�سيخ:  قال  اأ�سلم،  اإذا 

الإتالف  ال�سمان  عّلة  اأن  يرون  وهم  العقالء،  بناء  مدركها  فاإّن  اليد،  قاعدة 

ين دخل في ذلك، ولأّن قاعدة الجّب تنفي الأحكام  بدون اأن يكون للمكان اأو الدِّ

التكليفّية ل الو�سعّية.

بيان مدرك القاعدة
الأّول: حديث الجّب:  ُروي عن النبّيP قوله: »الإ�صالم يجّب ما قبله«،)1) 

و«التوبة تجّب ما قبلها«.)2)وقد اختلفت كلمات الأعالم في تقييمه،  قبوًل ورف�سًا، 

لأّن  اأ�صلم؛  اإذا  الأ�صلّي  الكافر  على  الق�صاء  يجب  »ول  القّمّي:  الميرزا  فقال 

)1)  النـــوري، ح�سيـــن: م�ستـــدرك الو�سائل، ط2، بيـــروت، تحقيق ون�سر موؤ�ّس�ســـة اآل البيتR لتحقيق التـــراث، 1408هـ.ق/ 
1988م، ج7،  باب15، من اأ�سلم في �سهر رم�سان لم يجب عليه ق�ساء...،�س448،ح2-1.

)2)  م.ن، ج 12، باب 85، وجوب التوبة من جميع الذنوب،ح12، �س129.
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الإ�صالم يجّب، ولعّله من المتواترات)1)«. و »ول وجه للقدح في ال�صند والدللة، 

اإذ هو متلّقى بالقبول، بل اأّدعي تواتره« )2)، وقال: »ويظهر من بع�س الأ�صحاب 

ة والعاّمة« )3). تواتره، رواه الخا�صّ

وناق�س الأعالم)4) في وجودالرواية في م�سادر الإمامّية، فقال ال�سّيد الخوئّي 

اأي�سًا عن الحديث:  )5)، وقال  »ورواية حديث الجّب لم ترومن طرقنا«   :{

اإليه؛ لعدم روايته من طرقنا، ل في كتب الحديث،  ُي�صتند  »غير �صالح لأن 

ومن  �صبقه  ومن  كال�صيخ  المتقّدمين،  للفقهاء  ال�صتدللّية  الكتب  في  ول 

ل  اّلذي  اللئالي)6)،  غوالي  في  الأح�صائي  جمهور  اأبي  ابن  عدا  ما  لحقه، 

يخفى ما في الُموؤلَّف والُموؤلِّف، حّتى طعن فيه من لي�س من �صاأنه الطعن، 

ك�صاحب الحدائق، ودعوى الإنجبار موهونة جّداً، بل غير قابلة للت�صديق، اإذ 

كيف يحتمل ا�صتناد الم�صهور اإلى رواية لم يذكروها في كتبهم الروائّية ول 

ال�صتدللّية؟«)7). وذكر مثل هذه العبارة في كتاب ال�سالة اأي�سًا )8). 

»ولكّنها بعد الفح�س التاّم والتتّبع  اأي�سًا - في كتاب ال�سوم:   - { وقال 

)1)  القّمـــي، اأبـــو القا�ســـم: غنائم الأيام في م�سائل الحـــالل والحرام، تحقيق عبا�ـــس تبريزيان؛ واآخـــرون، ط1، قم المقّد�سة، 
مركزالن�سرالتابع لمكتب الإعالم الإ�سالمي، 1417هـ.ق/ 1375هـ.�س، ج3،�س339.

)2)  م. ن، ج4، �س 52.
)3)  م. ن، ج5، �س368. 

)4)  ولكـــن يّت�ســـح لكّل مـــن �سبر كتب الفقه من زمـــان ال�سيخ اإلى زمان المتاأّخريـــن، يكاد يطمئّن في ا�ستنـــاد الفقهاء  اإليه في 
مقـــام الفتـــوى، ما يورث كون الحديث �سادرًا عنهم، متلّقى بالقبول، وقد عا�ســـه المت�سّرعة �سلوكًا وتطبيقًا، وهذا ما يف�ّسر 

قيـــام الإجمـــاع على مفاد قاعدة الجّب، فاإّن الإجماع من اأهل النظر والفتوى من فقهاء ع�سر الغيبة المتقّدمين يك�سف عن 

ارتـــكاز وو�سوح فـــي الروؤية، متلّقى من الطبقات ال�سابقـــة على اأولئك الفقهاء المتقّدمين، بالرغـــم من عدم وجود م�ستند 

لفظـــّي م�سّخ�ـــس باأيديهم، قـــال ال�سّيد ال�سهيد ال�ســـدرM: »وكثيرًا ما ت�ســـّكل �سيـــرة المت�سّرعة.....الحلقة الو�سيطة 

بيـــن الإجمـــاع والدليل ال�سرعّي...  اإّن الإجمـــاع المذكور يك�سف عن رواية غير مكتوبة، ولكّنهـــا معا�سة �سلوكًا وارتكازًا بين 

عمـــوم المت�سّرعـــة«، »فاإذا اأمكـــن اأن ن�ستك�سف بقرائن مختلفـــة اأّن �سيرة المت�سّرعة المعا�سريـــن لالأئّمة والمخالطين لهم 

واقتناعاتهم  ومرتكزاتهم، كانت منعقدة على اللتزام بحكم معّين، كفى ذلك في اإثبات هذا الحكم«.

)5) الخوئي، �سرح العروة الوثقى)تقرير بحث ال�سيد الخوئي(، كتاب الحج، ج1، �س263.
)6) الإح�سائي، عوالي اللئالي، م.�س، ج2، �س54.

)7) الخوئي، �سرح العروة الوثقى)كتاب الزكاة(،ج1، �س133.
)8) الخوئي، �سرح العروة الوثقى)كتاب ال�سالة(،ج5، ق1، �س113.
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من  اأحد  عن  ماأثورة  ول  جزماً،  اأحاديثنا  كتب  في  موجودة  غير  الكامل 

تارة،   Qعلّي عن  طرقنا  بغير  مروّية  هي  واإّنما  قطعاً،   Rالمع�صومين

البحرين  كمجمع  مر�صلة،  كتبنا  بع�س  في  رويت  نعم،  اأخرى،   Pالنبّي وعن 

وغوالي الالآلي عنهP، ومجّرد كونها م�صهورة في كتب المتاأّخرين ل ي�صتوجب 

اعتبارها بعد خلوكتب ال�صابقين عنها«)1).

وقد وردت الرواية في م�سادر ال�سّنة بال�سيغ الآتية:

قال محيي الدين النووّي: »هذا حديث �صحيح، رواه م�صلم في �صحيحه  من  -

رواي���ة عم���رو ب���ن العا�س، اأّن النب���يP قال: »الإ�صالم يهدم م���ا قبله«، هذا 

لفـــظ رواية م�سلم، ذكـــره في اأوائل الكتب، في كتاب الإيمـــان في رواية غيره: 

»يجّب ما قبله«، ب�سم الجيم وبعدها الباء موّحدة، من الجّب، وهوالقطع)2). 

قال ال�سوكانـــي: »الحديث اأخرجه اأي�ص���اً الطبراني، والبيهق���ي من حديثه،  -

واب���ن �صعد م���ن حديث جبير بن مطعم، واأخرج م�صل���م في �صحيحه معناه، 

م���ن حدي���ث عمرواأي�صاً بلف���ظ: »اأما علم���ت اأّن الإ�صالم يهدم م���ا قبله، واأّن 

الهج���رة ته���دم ما قبلها، واأّن الحج يهدم ما قبله؟«. وفي �سحيح م�سلم اأي�سًا 

من حديث عبد اهلل بن م�سعود قال: »قلنا: يا ر�صول اهلل اأنوؤاخذ بما عملنا في 

الجاهلية؟  قال: من اأح�صن في الإ�صالم لم يوؤاخذ بما عمل«)3).

النتيجة: اإذا اّت�سح حال الحديث من حيث ال�سند، واأّنه حّتى عند ال�سّنة الذين 

رووه خبر اآحاد، ل يفيد القطع، يّت�سح مراد الميرزا  القمّي القائل بتواتره، فلعّله 

يق�سد بذلك معنى م�سامحي، هو �سهرته وتداوله في كتب الفقهاء. واهلل العالم. 

 Qالثاني: روايتا ال�صوم:  عن عي�س بن القا�سم، قال: »�صاألت اأبا عبد اهلل

)1) الخوئي،�سرح العروة الوثقى)كتاب ال�سوم(،ج2، �س156.
)2) النووي، محيي الدين: المجموع، لط، لم، دار الفكر، لت، ج7، باب ما يجّب الحّج على بائع م�سلم...، �س18.

)3)  ال�سوكاني، محّمد بن علي بن محّمد: نيل الأوطار، لط، بيروت، دار الجيل، 1973م، ج1، �س379.



220

ة
�يَّ

ق
�

��
د 

ع
و�

ق
��
يف 

 �
�
و

ر
د

عن قوم اأ�صلموا في �صهر رم�صان وقد م�صى منه اأّيام، هل عليهم اأن ي�صوموا 

ما م�صى منه اأويومهم اّلذي اأ�صلموا فيه؟ فقال: لي�س عليهم ق�صاء ول يومهم 

اّلذي اأ�صلموا فيه، اإّل اأن يكونوا اأ�صلموا قبل طلوع الفجر«)1). وعن الحلبّي، عن 

اأبي عبد اهللQ: »اأّنه �صئل عن رجل اأ�صلم في الن�صف من �صهر رم�صان ما 

عليه من �صيامه؟ قال: لي�س عليه اإّل ما اأ�صلم فيه«)2). 

وفيه: اأّنهما واردان في خ�سو�س ال�سوم، فالنتقال منه اإلى غيره ي�ساركه في 

العّلة الظّنّية قيا�س ل نقول به، فال ي�سّح جعلهما دلياًل على قاعدة الجّب ب�سورة 

عاّمة، بل يقت�سر على موردهما اأعني ال�سوم.

هل ترفع القاعدة العقاب األخروّي؟
يوجد قولن في الم�ساألة:

الأّول:رفـــع العـــذاب الأخروّي: ما ذهـــب اإليه ال�سيخ نا�سر مـــكارم ال�سيرازّي 

بقوله: »اأّما بالن�صبة اإلى العقاب الأخروّي والدنيوّي، فهومّما ل �صّك في �صمول 

الجّب له، بل هذا هوالقدر المتيّقن من الحديث والآية، فاإذا اأ�صلم الكافُر ُرفع 

عن���ه العق���اب من ناحية اأعماله في حال كفره، وك���ذا الحدود والتعزيرات كّلها، 

ب���ل الظاهر اأّن الآية 38 م���ن �صورة الأنفال: {ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

���ة ب���ه، وكذلك قيا�صه على التوبة والحّج والهجرة في  ہ ھ ھ ھ} مخت�صّ
بع����س الرواي���ات اأي�صاً من هذا الباب، فعلى هذا ترتف���ع اآثار الف�صق عن الكافر 

بعد اإيمانه، ول ُي�صرب حّداً ول تعزيراً))).

الثان���ي: عـــدم رفع العذاب الأخروّي: ول يخفى اأّن المرفوع بهذه القاعدة اإّنما 

هوالأحـــكام والآثار الظاهرّية من الإعادة والق�ساء والديات والِق�سا�س والحدود 

)1)  العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج10، الباب22 من اأبواب اأحكام �سهر رم�سان،ح1.
)2)  م.ن، ح2.

)3)  ال�سيرازي، القواعدالفقهية، ج2 ، �س179 .
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و�ساير الجرائم والموؤاخذات الدنيوّية، ل رفع العقاب والعذاب الأخروّي.

والتوبة، وهما  الإيمان  الأخروّي هو  والعذاب  العقاب  رفع  المالك في  لأّن  وذلك 

تعالى: {ڑ ک کک ک گ گ گ گ  قال  كما  باطنّيان،  قلبّيان  اأمران 

ڳ})1)، وما ورد في الحديث: »الإيمان ما وقر في القلوب و�صّدقته الأعمال«)2).
وي�سهد لذلك ما ورد من التقابل بين الإ�سالم والتوبة في بع�س الطرق المروّي 

من حديث الجّب، مثل ما رواه ال�سيخ الطو�سي مر�ساّل عن النبّيP بقوله: وفي 

بع�سها: »التوبة تجّب ما قبلها«)3)، فالرافع للذنوب والمعا�سي هوالتوبة والإيمان 

الحقيقّي.

وتترّتب  القاعدة  هذه  تجري  ل�سانًا  بال�سهادتين  الإقرار  فبمجّرد  وعليه، 

اأحكامها، ولولم يكن الإقرار عن اإيمان قلبي وتوبة عّما �سلف.

واأّما قوله تعالى: {ڻ ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ}. 

فاإّن النتهاء ظاهر في التوبة، ل مجّرد الإقرار بال�سهادتين والإ�سالم ظاهرًا.

من  بّد  فال  بالإ�سالم،  الجاهلّية  في  �سلف  ما  غفران  على  بظاهره  دّل  ما  واأّما 

حمله على اإرادة الإ�سالم الباطنّي المالزم لالإيمان والتوبة. واإّل فال اإ�سكال في اأّن 

 اّلذي يرفع بالإ�سالم بما اأّنه اإ�سالم- اأي الإقرار بالل�سان، كما ف�ّسر في الن�سو�س 

المت�سافرة بهذا المعنى وجعل قبال الإيمان- هو الآثار الو�سعية الظاهرّية كما قلنا، 

منهما،  المقطوع  فالمرفوع  النا�س.  وبين حقوق  اهلل  بين حقوق  ذلك  في  فرق  بال 

والتكليفية، كما �سبقت  الو�سعّية  الظاهرية  والأحكام  اإّنما هوالآثار  الجّب،  بحديث 

الإ�سارة اإليها اآنفًا. نعم، اإذا كان مقرونًا بالإيمان والتوبة عّما �سلف، يترّتب عليه اآثار 

التوبة والإيمان، من رفع العذاب الأخروّي، واإّل فاإّنما يرفع الآثار الظاهرية فقط)4).

)1)  الحجرات: 14.
)2)  المجل�سي، بحار الأنوار، م.�س، ج50، �س208.

)3)  الخالف: ج 5، �س 469.
)4) المازندرانـــي، علـــي اكبر �سيفي:مبانـــي الفقه الفّعال فـــي القواعد الفقهية الأ�سا�سيـــة، ط1، قم المقّد�ســـة، موؤ�ّس�سة الن�سر 

الإ�سالمي التابعة لجماعة المدّر�سين في الحوزة العلمية بقم المقّد�سة، 1428ه ـ.ق، ج2، �س300.
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�لأفكار ���ئي�سة

المراد من القاعدة اأّن الإ�سالم ُي�سقط الآثار اّلتي تترّتب على الأفعال والأقوال  -

اّلتي ت�سدر عن الكافر في حال كفره، فيما لودخل الإ�سالم.

معنى اإ�سقاط الآثار اأّن الأثر الذي يترّتب على فعله اأوقوله لوكان م�سلمًا ي�سقط  -

عنه لودخل الإ�سالم.

ظهر من القاعدة اأّنه بناًء على ما ذكرنا في معنى الحديث اأّن ما هومن حقوق  -

اهلل تعالى مطلقًا  �سواء اأكان بدنّيًا فقط، اأم مالّيًا فقط، اأوكان مرّكبًا منهما، 

ي�سقط عن الكافر لو اأ�سلم.

قتل  دية  عليه  كان  لو  كما  ونحوها...،  والحقوق  كالديون  العبادات   غير  في 

ِدينه  ثابتًا في  ولوكان عن عمد،   الغير  اأع�ساء  والجناية على  اأوالجرح  الخطاأ، 

ال�سابق قبل اأن ي�سلم،  ف�سمول الحديث لمثل هذا المورد م�سكل جّدًا. 

م�ستنـــد القاعدة حديث الجـــّب، اإّل اأّن الحديث لم ُيْرَو مـــن طرقنا كما �سّرح  -

الأعـــالم فـــي كتب الحديـــث، ما عدا ابـــن اأبي جمهـــور الأح�سائي فـــي عوالي 

االلئالي، ولهذا فالحديث غير �سالح لأن ُي�ستند اإليه؛ لعدم روايته من طرقنا.

كثيـــرًا ما ت�ســـّكل �سيرة المت�سّرعـــة... الحلقة الو�سيطة بيـــن الإجماع والدليل  -

ال�سرعـــّي...،  اإّن الإجمـــاع المذكـــور يك�سف عن رواية - حديـــث الَجّب-  غير 

مكتوبة، ولكّنها معا�سة �سلوكًا وارتكازًا بين عموم المت�سّرعة.
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لطا�عة

حكم �شقوط ق�شاء ال�شالة

اختلفوا   ولكّنهم  اأ�سلم،  لو  الأ�سلّي  الكافر  عن  الق�ساء  �سقوط  في  ريب  ل 

والمحكّي،  المحّقق  بالإجماع  ا�ستدّل  بع�سهم قد  الحكم، فنرى  في مدرك هذا 

{ڻ  تعالى:  بقوله  وبع�سهم  وال�سرورة،  والهدم،  الجّب  بحديث  وبع�سهم 

ۓ  ۓ  ے  ے    ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ 
ڭ})1). وقال المقّد�س النراقّي: »ما فات عن الكافر الأ�صلّي فال يجب 
عليه ق�صاوؤه بالإجماع المحّقق، والمحكّي م�صتفي�صاً، وهو الدليل عليه دون 

الكافر  الق�صاء على  »ل يجب  القمّي:  الميرزا  وقال  الجّب«)2)  الأ�صل وحديِث 

الأ�صلّي اإذا اأ�صلم؛ لأّن الإ�صالم يجّب ما قبله، ولعّله من المتواترات، ولالإجماع، 

بل قيل: اإّنه �صروري«)3). 

حكم وجوب الغ�شل:

لوكان الكافر مجنبًا ثّم دخل الإ�سالم فهل يجب عليه اأن يغت�سل؟ والجواب: 

ل يرتفع الغ�سل بالإ�سالم، ولذلك يجب عليه اأن يغت�سل منها، قال في الجواهر: 

»بال خالف اأجده فيه، وي�صّح منه لموافقته لل�صرائط جميعها، اإذ الظاهر اأّن 

اإّنما هوبالن�صبة للخطابات التكليفية البحتة، ل  المراد بكونه يجّب ما قبله 

فاإّن كونه جنباً يح�صل  فيما كان الخطاب فيها و�صعياً، كما فيما نحن فيه، 

باأ�صبابه، فيلحقه الو�صف واإن اأ�صلم«)4). وقولهQ: »اإذا التقى الختانان وجب 

)1)  الأنفال: 38.
)2) النراقـــي، : م�ستنـــد ال�سيعـــة، تحقيـــق ون�ســـر موؤ�ّس�سة اآل البيـــتR لإحياءالتراث، ط1، قـــم المقّد�ســـة، مطبعة �ستاره، 

1416هـ.ق، ج7، �س269.

)3) القّمي، غنائم الأّيام، م.�س، ج3، �س339.
)4) النجفي، جواهر الكالم، م.�س، ج3، �س40. 
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ٹ...})2)  ٿٿ  ٿ   ...} تعالى:  وقوله  والغ�صل«)1)،  والعّدة  المهر 

يترّتب  اّلتي  الجنابة،  حدوث  اأعني  و�سعّي،  �سرعّي  حكم  على  يدّلن  مطلقان، 

عليها الحكم التكليفّي، وهو وجوب الغ�سل، على من اأجنب.

حكم زنا الكافر بالم�شلمة اذا ا�شلم

اإذا زنا الكافر بم�سلمة ثّم اأ�سلم فهنا حالتان:

الأولى: اأن ي�سلم بعد ثبوت الزنا عند الحاكم، فال ي�سقط القتل عنه؛ لإطالق 

�سحيحـــة حنان بن �سدير، عن اأبي عبد اهللQ قال: »�صاألته عن يهودّي فجر 

بم�صلمة قال: يقتل«)3).

الثاني����ة: اأن ي�سلم قبـــل ثبوت الزنا عند الحاكم، فقد يقـــال ب�سقوط الحّد عنه؛  

لروايـــة جعفر ابـــن رزق اهلل، قال: »قدم اإل����ى المتوّكل رجل ن�صران����ّي فجر بامراأة 

م�صلم����ة، واأراد اأن يقي����م علي����ه الحّد فاأ�صلم، فقال يحيى ب����ن اأكثم: قد هدم اإيمانه 

�صرك����ه وفعل����ه، وقال بع�صهم: ي�ص����رب ثالثة حدود، وقال بع�صه����م: يفعل به كذا 

وك����ذا، فاأم����ر المت����وّكل بالكتاب اإلى اأب����ي الح�صن الثال����ثQ، و�صوؤاله عن ذلك، 

فلّم����ا ق����دم الكتاب، كت����ب اأبوالح�صنQ: ي�ص����رب حّتى يم����وت، فاأنكر يحيى بن 

اأكث����م  واأنك����ر فقه����اء الع�صكر ذلك، وقال����وا: يا اأمير الموؤمنين �صل����ه عن هذا، فاإّنه 

�ص����يء ل����م ينط����ق به كت����اب، ولم تج����ئ به ال�صّن����ة، فكت����ب: اإّن فقه����اء الم�صلمين قد 

اأنك����روا ه����ذا، وقال����وا: ل����م تجئ به �صّن����ة ولم ينطق به كت����اب، فبّين لنا ِب����َم اأوجبت 

ۋ  علي����ه ال�ص����رب حّتى يموت؟ فكت����بQ: ب�صم اهلل الرحم����ن الرحيم {ۋ 

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
 .{ ی ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 

قال: فاأمر به المتوّكل ف�صرب حّتى مات«)4).

)1) العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س،ج2، الباب54 من اأبواب المهور،ح1.
)2) المائدة: 6 .

)3) العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج28، الباب36 من اأبواب حّد الزنا، ح1.
)4)   م.ن، ح2.
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�أ�سئلة ومتارين

mm:في المكان المنا�صبO اأو خطاأ Pصع عالمة �صّح�

ظهــــر من القاعدة اأّن ما هومن حقوق اهلل تعالى مطلقًا - �سواء اأكان بدنّيًا  1-

فقط، اأم مالّيًا فقط، اأوكان مرّكبًا منهما - ي�سقط عن الكافر لو اأ�سلم. 

المـــراد من القاعـــدة اأّن الإ�سالم ُي�سقط الآثار اّلتـــي تترّتب على الأفعال  2-

والأقـــوال في العبـــادات، وحقوق اهلل، اّلتـــي ت�سدر عـــن الكافر في حال 

كفره، فيما لودخل الإ�سالم. 

الم�ستفـــاد من القاعدة اأّن الإ�سالم ُي�سقط الآثار التي تترّتب على الأفعال  3-

والأقـــوال في العبادات وحقوق اهلل،  وجميـــع المعامالت اّلتي ت�سدر عن 

الكافر في حال كفره، فيما لودخل الإ�سالم. 

لوكان الكافر مجنبًا ثّم دخل الإ�سالم فال يرتفع الغ�سل بالإ�سالم، ولذلك  4-

يجب عليه اأن يغت�سل منها. 

اإذا اأ�سلـــم الكافر ُرفع عنـــه العقاب الأخروّي من ناحيـــة اأعماله في حال  5-

كفره، وكذا الحدود والتعزيرات كّلها. 

لـــو �سرق الكافـــر، اأو �سّب اهلل والنبـــّيP ... اإلخ ـ حال كفـــره ـ ثّم دخل  6-

الإ�ســـالم فاإّنـــه ل يوؤاخـــذه على تلك الأفعـــال ال�سادرة عنـــه، فال يخ�سع 

لالأحكام والحدود الإ�سالمّية. 



226

ة
�يَّ

ق
�

��
د 

ع
و�

ق
��
يف 

 �
�
و

ر
د

mm:عالج الأ�صئلة الآتية 

ام كفـــره ثمَّ اأ�سلـــم واأ�سبح غير  1- هـــل يجب الحّج علـــى مـــن كان م�ستطيعًا اأيَّ

م�ستطيع؟

ها فهـــل ترتفع باإ�سالمه؟ ومن  2- لـــو زنى بامراأة حـــال كفره فحرمت ابنتها واأمَّ

اأوقب غالمًا حال كفره فحرم نكاح اأّمه واأخته فهل ترتفع باإ�سالمه؟

اإذا كان قـــد عقد النكاح في زمن الكفر، ولـــم يكن قد وقع ب�سيغته اّلتي هي  3-

في الإ�سالم، فهل يحتاج اإلى اإعادة عقد النكاح بعد اإ�سالمه؟

اإذا كان في ذّمته َدين وحقوق لالآخرين ثّم اأ�سلم فهل يرتفع الَدين؟ واإذا كان  4-

الجواب �سلبيًا، لماذا؟.

اإذا طّلق زوجتـــه وهوعلى مذهب الكفر دون مراعاة �سروط الطالق الواجبة  5-

في الإ�سالم، فهل ي�ستطيع اإعادة زوجته دون العقد؟

اإذا اأ�سلـــم فـــي الن�سف الثاني من �سهـــر رم�سان، فما هوحكـــم ما فاته من  6-

ال�سوم؟
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أهداف الدرس

التعّرف على معنى قاعدة السلطنة وأدلّتها. -

القدرة على االستدالل على حّجّية القاعدة. -

التدّرب على تطبيق القاعدة في مواردها. -

قاعدة السلطنة

الدرس السابع عشر
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المقّدمة
تنّظم  اّلتي  الحقوق  من  مهّمة  مجموعة  الإن�سان  الإ�سالمّية  ال�سريعة  منحت 

عالقات النا�س بع�سهم ببع�س، فاأعطتهم حّق التمّلك، وحّق ال�سلطنة على الأموال 

والممتلكات، اّلذي يترّتب عليه جواز �سائر الت�سّرفات المحّللة في كّل ما يملكه.

ويظهر للمتتّبع لكلمات الفقهاء وجود  اّتفاق بينهم على العمل بقاعدة ال�سلطنة، 

في  العلماء  فذكرها  متعّددة،  موارد  في  بها  ا�ستدّلوا   وقد  �سوئها.  في  والإفتاء 

م�سّنفاتهم)1)، كالخالف، وال�سرائر، وجامع المقا�سد، ومفتاح الكرامة، وجواهر 

الكالم، وغيرها.

بيان المراد من القاعدة
المالك على ماله بنحوكامل �سامل، فله  ـ هوت�سّلط  ـ هنا  ال�سلطنة  المراد من 

الحدود  �سمن  المحّللة  الت�سّرفات  اأنحاء  اإلى  بالن�سبة  ي�ساء،  كيف  يت�سّرف  اأن 

ال�سرعّية، فله الحّق في بيعه واإهدائه واإيجاره واأكله وغير ذلك من الت�سّرفات اّلتي 

لم يثبت من ال�سريعة ردع عنها. فكّلما �سّك في جواز الت�سّرف والت�سّلط يتم�ّسك 

)1) ال�سيرازي، القواعدالفقهية، م.�س، ج2، �س14.
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�صلطان  »قاعدة   :Mالجواهر �ساحب  المحّقق  قال  الجواز،  ويثبت  بالقاعدة 

المالك - وت�صّلط النا�س على اأموالهم - اأ�صل ل يخرج عنه في محّل ال�صّك«)1). 

فالمالك �سلطان في ماله، له الحّق التاّم في مطلق الت�سّرفات، ول اأحد يمنعه 

عنه، اأويقف بوجهه في تحديد هذا ال�سلطان، ول اأحد ي�ساركه فيه، بدون اإذنه، 

بحيث لوُكّفن المّيُت بكفٍن مغ�سوٍب فال�سارُع يعطي ال�سالحيَة للمالك - والحاُل 

هذِه  - في نب�س الأر�س واأخذ قما�سه، ول يجب عليه قبول القيمة.  

ولي�س المق�سود منها اأّن المالك ل�سيٍء ل يحّق لغيره الت�سّرف فيه بدون ر�ساه 

وطيب نف�سه، فاإّن ذلك لي�س تمام المق�سود من قاعدة ال�سلطنة، بل المق�سود 

منها اأو�سع من ذلك، وهواأّن المالك ل�سيٍء له حّق الت�سّرف فيه باأّي �سكل �ساء، 

ولزم ذلك اأّن الغير ل يحّق له الت�سّرف فيه بدون ر�ساه.

بيان مدرك القاعدة

اأّوًل: مـــن الكتـــاب: ا�ستـــدّل على حّجّيـــة القاعـــدة  باآيات اّدعـــي دللتها على 

المطلـــوب، منهـــا: قولـــه تعالـــى: {ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڇ}،)2)  ڇ  ڇ     ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
وقوله تعالى: {ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ})3).
ة  فالم�ستفاد من الآيتين عدم جواز  اأكل  اأموال النا�س اإّل من خالل طرق خا�سّ

م�سروعة، تبنى على ر�سا الطرفين، وجعل حرمته كحرمة قتل الأنف�س، وكاأّن هذا 

القول يتوافق مع الحديث المعروف: »حرمة مال الم�صلم كحرمة دمه«)4)، وكاأّنه 

)1) النجفي، جواهرالكالم، م.�س، ج27، �س138.
)2)  الن�ساء:29.

)3) البقرة: 188.
)4) ال�سيرازي، القواعدالفقهية، م.�س، ج2، �س14.
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يريد القول: اإّن عدم جواز اأكل اأموال النا�س وحرمته متفّرع عن كونهم م�سّلطين 

عليها. مراده اأّن ت�سّرف الغير باإذن المالك هو اإعمال  لل�سلطنة بالإذن.

اأّنه ل ريب في دللة الآيتين الكريمتين على حرمة مال الم�سلم، وهذا  وفيه 

المعنى يختلف عّما ُيراد اإثباته في قاعدة ال�سلطنة،  فقاعدة احترام مال الم�سلم، 

وقاعدة ال�سلطنة م�ستقّلتان عند العقالء وفي  ال�سريعة - دلياًل ومالكًا)1) - فاإّن 

قاعدة ال�سلطنة قاعدة عقالئّية هي من اأحكام المالكّية عند العقالء، فالمالك 

لل�سيء م�سّلط عليه باأنحاء الت�سّلط عندهم، وقد اأم�ساها ال�سارع واأنفذها بقوله 

المال  حرمة  وقاعدة  اأموالهم«،  على  م�صّلطون  »النا�س  الم�سهور:  النبوي  في 

عبارة عن كونه في حريم المملوكّية ومحترمًا، ل يجوز لأحد الت�سّرف فيه بال 

اإذن من مالكه، ومع الإتالف كان �سامنًا. وهذا غير �سلطنة المالك على ماله 

وجواز دفع الغير عن الت�سّرف فيه، وهذه اأي�سًا قاعدة عقالئّية اأم�ساها ال�سارع، 

والدليل عليها روايات كثيرة، منها قولهP: »فاإّن دماءكم واأموالكم عليكم حرام 

كحرمة يومكم هذا، في �صهركم هذا، في بلدكم هذا، اإلى يوم تلقونه في�صاألكم 

عن اأعمالكم، األ هل بّلغت؟«)2)، فينبغي عدم الخلط بينهما.

ثاني���اً: اأدّلـــة القاعدة من ال�سّنة: يمكن ال�ستـــدلل على القاعدة بعّدة طوائف 

من الروايات:

الطائف���ة الأول���ى: ما دّل علـــى اأّن ل�ساحب المال الحـــّق بالت�سّرف بماله ما 

�ساء، منها: 

ما عن �سماعة قال: قلت لأبي عبد اهللQ: »الرجل يكون له الولد اأي�صعه اأن  -

)1) المالك: ما في الفعل من م�سلحة اأو مف�سدة.
)2) العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س،ج29، الباب1 من اأبواب الق�سا�س في النف�س،ح3.
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يجعل ماله لقرابته؟ قال: هوماله ي�صنع ما �صاء به اإلى اأن ياأتيه الموت«)1)، 

وعنـــه اأي�سًا قال: �ساألت اأبا عبد اهللQعن عطّية الوالد لولده؟ فقال: »اأّما 

اإذا كان �صحيحاً فهوماله ي�صنع به ما �صاء، واأّما في مر�صه فال«)2).

ما عن اأبي ب�سير، عن اأبي عبد اهللQ مثله، وزاد: »اإّن ل�صاحب المال اأن  -

يعم���ل بمال���ه م���ا �صاء ما دام حّي���اً اإن �صاء وهبه، واإن �صاء ت�ص���ّدق به، واإن �صاء 

ترك���ه اإل���ى اأن ياأتيه الموت، ف���اإن اأو�صى به فلي�س له اإّل الثلث، اإّل اأّن الف�صل 

في اأن ل ي�صّيع من يعوله ول ي�صّر بورثته«)3). 

اأّنها ت�سّرح ب�سلطنة �ساحب  وتقريب ال�ستدلل بهذه الطائفة من الروايات 

المال على ماله، فيت�سّرف فيه كيف �ساء، واأّن كون ال�سيء )ماله( يكون عّلة تاّمة 

في جواز ت�سّرفاته، ولكّنها �سعيفة �سندًا.   

 الطائفة الثانية: النبوّي الم�سهور: »النا�س م�صّلطون على اأموالهم«)4)، فهذا 

النبـــوّي هومدلول القاعدة بتمامـــه وكماله، والقاعدةمّتخـــذة منه، فال كالم ول 

اإ�سكال في تمامّية الدللة وعمومّيتها، كما قال ال�سيخ الأن�ساريM: واأّما قوله

Q: »النا����س م�صّلط���ون على اأمواله���م«،كان عمومه باعتبـــار اأنواع ال�سلطنة، 

فهواإّنمـــا يجدي فيما اإذا �سّك في اأّن هذا النوع من ال�سلطنة ثابت للمالك وما�ٍس 

�سرعًا في حّقه اأم ل؟)5).

 والإ�سكال اإّنما هوفي ال�سند؛ لأّن النبوّي مر�سل، اأ�سف اإلى ذلك اأّنه لم يذكر في 

م�سادر الحديث عند الإمامية، فعليه ل ي�سلح اأن يكون هذا النبوّي بعنوانه دلياًل 

ل الخطب اأّن مدلوله ُي�ستفاد من الروايات الواردة في  في المقام، ولكّن اّلذي ي�سهِّ

)1)  م.ن، ج19، الباب17 من اأبواب اأحكام الو�سايا،ح1.  
)2)  م.ن،ح 11.

)3)  م.ن،ح2.
)4)  المجل�سي، بحارالأنوار، م.�س، ج2، ح7،  �س272.

)5) الأن�ساري، المكا�سب )البيع(، م.�س، �س83.
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 ،Qاأبواب المعامالت. منها: ما رواه الح�سن بن علي بن �سعبة، عن ال�سادق

فيه  لهم  يكون  �صيء  »وكّل  الذيل:  طويل  حديث  في  النا�س،  معائ�س  عن  �سوؤاًل 

ال�صالح من جهة من الجهات، فهذا كّله حالل بيعه و�صراوؤه واإم�صاكه وا�صتعماله 

وهبته. - اإلى اأن قال عند بيان وجوه الحالل -: ما يجوز لالإن�صان اإنفاق ماله 

واإخراجه بجهة الحالل في وجوهه، وما يجوز فيه الت�صّرف والتقّلب من وجوه 

الفري�صة والنافلة«،)1) يدّل هذا الحديث على قاعدة �سلطنة المالك بالن�سبة اإلى 

ماله، دللة تاّمة كاملة. ولكّنه بما اأّن الحديث مر�سل ل يمكن الم�ساعدة عليه تجاه 

ال�ستدلل، فال ُي�ستفاد منه هناك اإّل التاأييد للمطلوب.

ومنها �سحيحة محمد بن م�سلم عن اأبي جعفرQ في حديث قال: »�صاأله 

رجل من اأهل النيل عن اأر�س ا�صتراها بفم النيل، واأهل الأر�س يقولون: هي 

اأر�صهم، واأهل الأ�صنان يقولون: هي من اأر�صنا، فقال: »ل ت�صترها اإل بر�صا 

اأهلها«)2) . دّلت على عدم جواز ال�ستراء بدون ارت�ساء المالك، وهذا هومعنى 

�سلطنة المالك على ماله، وكيف كان الأمر فالروايات الداّلة على مدلول القاعدة 

ا، ول ي�سعنا المجال لذكرها. كثيرة جداًّ

االستدالل بالسيرة 

المدرك المهّم لهذه القاعدة �صيرة المت�صّرعة، و�صيرة العقالء: 

1 - �صيرة المت�صّرعة:

اإّن بناء المتدّينين والمت�سّرعين، بل اأهٍل التقوى، قائم على اأّن لكّل مالك اأن 

يت�سّرف في ملكه بما �ساء، مّما يك�سف اإّنا)3) عن تلّقي ذلك من ال�سارع، ول يحتمل 

)1) العاملي، و�سائل ال�سيعة،ج12، باب2 م ناأبواب ما يكت�سب به،ح1، �س 57-55.
)2)  م.ن، باب1 من اأبواب عقد البيع و�سروطه، ح3، �س249.

)3) الإّن: هو ك�سف المعلول عن عّلته.
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ال�سرعّي،  حكمه  عن  ال�ستعالم  عن  غفلتهم  من  نا�سئًا  ال�سلوك  هذا  يكون  اأن 

الأ�سا�س   ال�سيرة و�سمولها وامتدادها. وعلى هذا  وخ�سو�سًا مع مالحظة حجم 

المت�سّرعي  الرتكاز  عن  يك�سف  اأّنه  بتقريب  ذلك،  على  القائُم  الإجماُع  ر  ُيف�سَّ

المتلّقى من المع�سوم المعا�س �سلوكًا، ل رواية مكتوبة.

2 - �صيرة العقالء:

 فقد ا�ستقّرت ال�سيرة عند العقالء باأّن �ساحب المال م�سّلط على ماله تمام 

اأفتى الفقهاء  اإّل في مورد ال�سرر والحرمة، وعليه  الت�سّلط، ول تحديد ول ردع 

اإذن المالك باطل، فاإّن بناءهم  في كّل ع�سر وم�سر قائم  التمليك بدون  باأّن 

على اأ�سا�س اأّن المالك له كّل حقوق الت�سّرف في ماله، يت�سّرف فيه كيف ي�ساء، 

اأن  ول  ذلك،  في  يزاحمه  اأن  لأحد  ولي�س  واإعارة...اإلخ،  وو�سّية  وهبة  نقل  من 

يمنعه عنه، وال�سارع قد اأم�سى هذه ال�سيرة، ويكفي للقطع به �سكوته، اإّما على 

اأ�سا�س العقل)1)، حيث اإّن �سكوته وعدم نهيه - مع افترا�س ع�سمته - يك�سف اإّنًا  

عن كونها مر�سّية لديه؛ واإّما على اأ�سا�س الظهور الحالّي الم�ستك�سف من كونه 

للدين -  افترا�س مخالفتها  مع   - ف�سكوته  ال�سريعة؛  تبليغ  وم�سئوًل عن  �سارعًا 

خالف ظاهر حاله، مع اأّنه لم ي�سل اإلينا ولو برواية �سعيفة تدّل على نهي ال�سارع 

اإلينا - ولوبروايات �سعيفة -  ما يعّزز الحّجّية ويوؤّيدها. وهذا  عنها، بل و�سل 

قاعدة عقالئّية هي من  ال�صلطنة  قاعدة  »اإّن  الخمينّي}:  الإمام  ذكره  ما 

اأحكام المالكّية عند العقالء، فاإّن المالك لل�صيء م�صّلط عليه باأنحاء الت�صّلط 

النا�س  الم�صهور:  النبوّي  في  بقوله  واأنفذها  ال�صارع  اأم�صاها  وقد  عندهم، 

م�صّلطون على اأموالهم«)2). 

)1) الأ�سا�س العقلّي يقوم اإّما على كون المع�سوم مكّلفًا، واإّما على كونه �سارعًا هادفًا، هدفه تبليغ الأحكام ب�سكلها ال�سليم. فلو 
كان مـــا يفعلـــه العقالء منكرًا لنهاهم المع�سوم عنه، ولّما لم ينههم يك�سف ذلك عن كونه �سحيحًا غير منكر. ولو كان ما 

يفعله العقالء نا�سئًا عن الجهل لكان الواجب على المع�سوم اأن يعّلمهم؛ لأّن تكليفه تعليم الجاهل. وهذا على اأ�سا�س كون 

المع�سوم مكّلفًا، ولو فر�سناه �سارعًا هادفًا، وقد �سكت، فهذا يك�سف عن كون الفعل ل يتنافى مع هدف ال�سارع.

)2) روح اهلل المو�سوي الخميني، بدائع الدررفي قاعدة نفي ال�سرر، م.�س، �س127.
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حدود قاعدة السلطنة
لم تم�ِس ال�سريعة الإ�سالمّية قاعدة ال�سلطنة على اإطالقها، بل و�سعت بع�س 

�س، نذكر منها: ال�سوابط، فاأخرجت عّدة عناوين بنحوالتخ�سي�س اأوالتخ�سّ

مـــوارد التبذيـــر والإ�سراف، فمن حّق كّل اإن�سان الت�ســـّرف في اأمواله، ما دام  -

لـــم ي�سل ت�سّرفـــه حّد الإ�سراف والتبذير، واإّل منـــع؛ لقوله تعالى: {ۈئ ېئ 

ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ ی  ی})1)، ومثـــل هـــذه الموارد خارجة 
من القاعدة بالتخ�سي�س.

مـــوارد ال�سرائب المالية، فلي�ـــس من حّق المالك الت�سّرف فـــي الأموال التي  -

تتعّلق بها �سريبة الزكاة اأو الخم�س قبل اإخراج ال�سريبة.

لالأموال  المالك  اأّن  بمعنى  القاعدة،  تخ�سي�س  اإلى  اإّما  راجع  هذا  ومثل 

فيها  الت�سّرف  من  ممنوع  ولكّنه  جميعًا،  لها  هومالك  ال�سريبة  بها  المتعّلق 

المتعّلق  لالأموال  المالك  اأّن  بمعنى  �س،  التخ�سّ اإلى  اأو  ال�سريبة،  اإخراج  قبل 

بها ال�سريبة لي�س هومالكًا لمجموعها بل هو مالك لما عدا مقدار ال�سريبة، 

فمقدار ذلك يكون ملكًا لأ�سحابه، وحيث اإّنه م�ساع فيكون المالك ممنوعًا من 

الت�سّرف باعتبار اأّن المال الم�سترك ل يجوز الت�سّرف فيه اإّل بموافقة جميع 

الماّلك.

موارد �سرف المال في المجال المحّرم، فلي�س من حّق المالك ال�سراء باأمواله  -

خمـــرًا، اأو اإقرا�ســـه اأو بيعه ب�سكل ربوّي مثـــاًل، فاإّن قاعـــدة ال�سلطنة قد طراأ 

عليها التخ�سي�س في المجالت المذكورة.

مورد مر�س الموت، فـــاإّن الم�سهور اختار اأّن المالك اإذا مر�س بمر�س الموت  -

)1) الإ�سراء: 26 ـ 27.
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فلي�ـــس مـــن حّقه اإهداء اأموالـــه اأوبيعها باأقّل من ثمن المثـــل، اإل اإذا كان ذلك 

الت�سّرف في حدود ثلث ما يملكه.

الت�سّرف بعد الموت بمقدار ما زاد على الثلث، فاإّن من حّق كّل اإن�سانـ  ما دام  -

ً اأن يهـــب جميع اأمواله اأويوقفها اأو...، واأّمـــا بعد موته فله الحّق في ذلك  حّيـــاـ 

بمقدار الثلث، دون ما زاد اإّل مع اإجازة الورثة.

�س دون التخ�سي�س، بمعنى اأّن ال�سخ�س  وهذا في روحه يرجع اإلى التخ�سّ

بعد وفاته ل يكون مالكًا لأمواله اإّل بمقدار الثلث، ل اأّنه مالك لجميعها، ويمنع من 

الت�سّرف بما زاد على الثلث.

التسّلط على النفس
هل الإن�سان م�سّلط على نف�سه واأع�سائه كما هوم�سّلط على اأمواله؟ كاّل، لعدم 

ثبوت دليل على ال�سلطنة المذكورة. بل يمكن اأن ُيقال بدللة الدليل على العدم. 

والوجه في ذلك:

ہ  ۀ  {ۀ    تعالى:  فلقوله  النف�س  على  ال�سلطنة  نفي  اإلى  بالن�سبة  اأّما 

ہ    ہ})1)، حيث تدّل على اأّن الإن�سان لي�س له �سلطنة على نف�سه باإلقائها في 
التهلكة من خالل النتحار ونحوه.

الت�سّلط على الأع�ساء:

العين  اأو  بالكلية  كالتبّرع  اآَخر-  اإلى  الحي  باأع�ساء  التبّرع  اإلى  بالن�سبة  واأّما 

ونحوهما - ففي الم�ساألة تف�سيل كثير، يمكن اإجماله بالآتي:

 اأّوًل: ال�ستدل على نفي ال�سلطنة على الأع�ساء، وحرمة قطع الأع�ساء ونقلها 

اإلى الآخر، بمجموعة من الأدّلة، منها:

)1) البقرة: 195.
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التم�ّســـك بال�سيرة العقالئّية الجاريـــة على تجنُّب كّل ما يوجب ال�سرر، وحيث  -

اإّنه لم يردع عنها �سرعًا فتكون مم�ساة.

التم�ّســـك بحديث نفي ال�سرر، حيث ورد فـــي الحديث ال�سريف: »ل �صرر ول  -

�ص���رار«)1)، وحيـــث اإّن اإرادة النهي عن الإ�سرار من الفقرة الثانية »ول �صرار« 

اأمر قريب جّدًا فيلزم الحكم بحرمة الإ�سرار.

التم�ّسك بما دّل على حرمة الجناية على النف�س وظلمها، بتقريب اأّن قطع مثل  -

اليـــد اأوالرجل ونحو ذلك ظلم لها، فيحرم؛ لقوله تعالى: {ۈئ ۈئ ېئ 

ېئ         ېئ ىئ})2).
التم�ّســـك ببع�ـــس الروايـــات الداّلـــة علـــى اأّن عّلة تحريـــم بع�ـــس المحّرمات  -

ل بـــن عمر: »قلت لأبي عبد  اإ�سرارهـــا ببـــدن الإن�سان، من قبيل رواية المف�سّ

اهللQ: ِلَم حّرم اهلل تعالى الخمر والميتة ولحم الخنزير؟ قال: اإّن اهلل 

تبارك وتعالى... علم ما ي�صّرهم فنهاُهم عنه وحّرمه عليهم...«)3)، بتقريب 

اأّن عّلـــة تحريـــم المحّرمات، اإذا كان هو اإ�سرارهـــا بالنف�س، فيلزم حرمة كّل 

مـــا يوجب ال�سرر بالنف�س، كقطـــع اليد اأوالرجل، واإّل لما �سلـــح اأن يكون عّلة 

لتحريم المحّرمات.

ثاني���اً: ال�ستدل على جـــواز التبّرع  بالأع�ساء اإلـــى الآخرين على تف�سيل بين 

الموارد: وخال�سة الكالم باخت�سار هي:

اأّما حكم اأ�سل القطع:  فلقائل اأن يقول بحرمة قطع الحّي بع�س اأع�ساء بدنه 

للغير، فاإّنه اإ�سرار بالنف�س والبدن، والإ�سرار حرام في ال�سريعة، �سواء بنف�سه اأم 

)1) العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج18، باب12 من اأبواب اإحياء الموات، ح3.
)2) النحل: 118.

)3) العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج24،  باب1 من اأبواب الأطعمة المحّرمة، ح1.
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بغيره، و�سواء انجّر اإلى تلف النف�س اأم لم ينجّر، ووجوب حفظ النف�س المحترمة 

كفاية اإّنما هو بالطرق المتعارفة، ل بقطع اأع�ساء بدن المكّلفين وزرعها في بدن 

الم�سطّر، فاإّن هذا النحو من الحفظ لم يذكره الفقهاء، ف�ساًل عن عدم وروده 

في الكتاب وال�سّنة.

فالإ�سرار  الإ�سرار:  اأنواع  بين  التف�سيل  ينبغي  اأو�سح  ب�سكل  الحكم  ولبيان 

بالنف�س على ثالثة اأوجه:

الأّول: اإلقـــاء النف�ـــس اإلـــى التهلكة باأّي وجـــه كان، وهذا حـــرام من�سو�س ل 

اإ�ســـكال فيه. بل ل يجوز م�ساعدة المحتاج فـــي هذا المورد بال اإ�سكال، حّتى اإذا 

فر�سنـــا علـــم الم�ساعد بموتـــه بعد دقائق، فاإّنـــه ل يجوز اإتـــالف نف�سه في هذه 

الدقائق الي�سيرة .

الثان���ي: اإتالف الأع�ساء المهّمة كقطع اليد اأو الرجل والل�سان، اأو قلع العين، 

ونظائـــر ذلك مّمـــا يعلم بعدم ر�ســـا ال�سارع بـــه، ومثله الت�سبيب لبتـــالء النف�س 

بالأمرا�ـــس الخطيرة، كال�ســـّل وال�سرطان والإيدز  واأمثالهـــا، ودليل الحرمة هنا 

هـــو العلم المذكور، �سواء اأوجد دليل لفظي عليهـــا اأم ل. وهذه الحرمة في بع�س 

الموارد كقلع عين واحدة لزرعها في راأ�س عالم جليل ذي مكانة دينية اأعمى مثاًل 

مبنّية على الحتياط)1) .

ل اآخرون فى الم�ساألة فذهبوا اإلى عدم جواز التبّرع بالأع�ساء التي يوجب  وف�سّ

نقلها نق�س الإن�سان و ت�سّوهه...، كالعين واليد والرجل وما �ساكل ذلك، ول فرق 

فيه بين الحّي والمّيت، فال تكون و�سّية ال�سخ�س نافذة بالتبّرع بها بعد موته؛ 

الإن�سان  ت�سويه  بين  الت�سويه  حرمة  في  فرق  ل  و  الحرام،  في  الو�سّية  من  لأّنه 

نف�سه اأو غيره، فاإّن الإن�سان ل يملك اأع�ساءه التي تتوّقف حياته عليها، كالراأ�س 

)1)   المح�سني، محّمد اآ�سف، الفقه والم�سائل الطبّية، �س 217.
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والقلب و نحوهما، اأو ما يكون نقلها موجبًا لت�سّوهه في الخلقة والهندام، كالعين 

واليد والرجل، واأّما غيرها من الأع�ساء فيجوز له نقلها اإلى غيره تبّرعًا اأو باإزاء 

مال، كالكلية والدم و الجلد و ما �ساكل ذلك، هذا �سريطة اأن ل يوؤّدي اإلى ال�سرر 

المعتّد به، و اإّل لم يجز اأي�سًا)1).

الثال���ث: الإ�ســـرار باأدون مـــن الوجهين المذكورين، وهذا غيـــر محّرم؛ لعدم 

الدليـــل عليـــه، فاإّن قولـــه P: »ل �صرر ول �ص���رار« ل يدّل علـــى حرمة الإ�سرار 

بالنف�ـــس ظاهرًا، والرجـــوع اإلى اأ�سالة البـــراءة بل اإلى بناء العقـــالء على ت�سّلط 

النا�س علـــى اأموالهم واأنف�سهم يعطي الجواز، وتـــرى العقالء يقدمون على بع�س 

الإ�ســـرار بم�سي زائـــد اأو اأكل زائد اأو عمـــل �ساق، ول يذّم اأحد اأحـــدًا على ذلك. 

اأ�ســـف اإلى ذلك اأّن م�ساعـــدة الغير في هذا المورد راجحة ول اإ�سكال فيها ، واإذا 

توّقفت حياة اأحد عليها تجب«)2).

)1)    الفّيا�س، اإ�سحاق، الم�سائل الم�ستحدثة؛ �س: 181. ويراجع ال�سي�ستاني، علي، ال�ستفتاءات )309(، �س85.
)2)  المح�سني، محّمد اآ�سف، الفقه والم�سائل الطبّية، �س 217.
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�لأفكار ���ئي�سة

المـــراد مـــن ال�سلطنة - هنا - هو ت�سّلط المالك علـــى ماله بنحوكامل �سامل،  -

فله اأن يت�ســـّرف كيف ي�ساء، ولي�س له اأّي مانع بالن�سبة اإلى اأنحاء الت�سّرفات 

المحّللة �سمن الحدود ال�سرعّية.

المالــــك �سلطان في ماله، له الحــــّق التاّم في مطلق الت�سّرفات، ول اأحد يمنعه  -

عنــــه، اأو يقف بوجهــــه في تحديد هذا ال�سلطــــان، ول اأحد ي�ساركــــه فيه، بدون 

اإذنه.

اأهـــّم اأدّلـــة القاعدة من الروايـــات النبوّي الم�سهـــور: »النا����س م�صّلطون على  -

اأمواله���م«، فهـــذا النبوّي دليل القاعدة بتمامه وكماله، والقاعدة مّتخذة منه، 

فال كالم ول اإ�سكال في تمامّية الدللة وعمومّيتها.

المدرك الأهّم للقاعدة  هو �سيرة العقالء، و�سيرة المت�سّرعة، فاإّن بناء العقالء   -

فـــي كّل ع�سر وم�سر قائم على اأ�سا�ـــس اأّن المالك له كّل حقوق الت�سّرف في 

مالـــه، يت�سّرف فيه كيف ي�ساء، من نقـــل وهبة وو�سّية واإعارة...الخ، وال�سارع 

قد اأم�سى هذه ال�سيرة.

واأّمـــا �سيـــرة المت�سّرعة فاإّن بنـــاء المتدّينين  والمت�سّرعة، بـــل اأهل التقوى  -

قائـــم علـــى اأّن لكّل مالـــك اأّن يت�سّرف في ملكـــه بما �ساء، ّممـــا يك�سف اإناًّا 

عـــن تلّقي ذلك من ال�سارع، وخ�سو�سًا مع مالحظة حجم ال�سيرة و�سمولها 

وامتدادها.

لـــم تم�ـــسِ ال�سريعة الإ�سالمّية القاعدة على اإطالقهـــا، بل اأجرت عليها بع�س  -

�س،  كموارد التبذير  القيود واأخرجت عّدة اأفراد بنحو التخ�سي�س اأو التخ�سّ
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والإ�ســـراف، ومـــوارد ال�سرائب المالّيـــة، كالزكاة اأو الخم�ـــس. ومنعت �سرف 

المال في المجال المحّرم...

ل دليـــل على الت�سّلط على النف�س والأع�ساء، بـــل يمكن اأن يقال بدللة الدليل  -

على العدم مع وجود ا�ستثناء...
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لطا�عة

�شفات المالك وهي على اأنحاء

ال�سغر وال�سفه: فقد منـــع ال�سارع المالك ال�سغير وال�سفيه من الت�سّرف في  1-

جميع ماله، واألغى �سلطنته عليه، حّتى يتحّقق فيه اأمران: البلوغ، والر�سد، وقد 

ت�ســـّدى الأعالم لبيان الحدود الزمنّيـــة وغيرها اّلتي بها يتحّقق الأمران، في 

المراأة والرجل، ُيرجع في معرفة ذلك اإلى كتب الفقه ال�ستدللّي.

والمراد بالر�سد القدرة العرفّية على اإدارة اأمواله واإ�سالحها، فلو بلغ �سفيهًا 

اإّنما يعطي ال�سلطنة  ا�ستمّر الحجر عليه، وكذا لو عر�س عليه ال�سفه، فال�سارع 

لمن يكون حكيمًا في ت�سّرفه المالي، فال ير�سى بت�سييع المال في غير محّله، 

واإن كان �سادرًا عن مالكه.

وُتمنح ال�سلطنة في مال ال�سغير بعد �سلبها منه لالأب والجّد من جهة الأب، 

ال�سابق، على  ُقّدم عقد  تعار�سا  واإن  نفذ،  اأمر  اّتفقا على  فاإن  في�ستركان فيها، 

تف�سيل في محّله.

عليه  ولوعر�س  بال�ست�سحاب،  عماًل  عليه؛  �سلطنتهما  بقيت  �سفيهًا  بلغ  ولو 

ال�سرعّي  للحاكم  واأعطيت  �سلطنته،  �سقطت  ر�سيدًا  بالغًا  كان  اأن  بعد  ال�سفه 

خ�سو�سًا دون الأب والجّد.

الجنـــون: يكون �سببـــًا في اإ�سقاط �سلطنـــة المالك واإلغائها حّتـــى يفيق ويكمل  2-

عقله. وال�سلطنة في ماله لالأب والجّد، على النحوالمتقّدم في ال�سغير.

ال�سفه: يكون �سببًا في �سلِب ال�سارِع �سلطنَة المالِك ب�سروط: 3-

اأن تكون ديونه ثابتة عند الحاكم. -

اأن تكون اأمواله قا�سرة عن ديونه. -
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اأن تكون ديونه حاّلة، فال ت�سقط �سلطنته على ماله لأجل الديون الموؤّجلة، واإن  -

لـــم يِف ماله لوحّلت، ولـــوكان بع�سها حالاًّ وبع�سها موؤّجاًل فاإْن ق�سر ماله عن 

الحالة يحجر عليه، واإّل فال.

مطالبة الغرماء الحجر: 4-

الحتـــكار: يجوز للحاكـــم ال�سرعّي اإجبـــار المحتكر )في بع�ـــس المواّد( على  5-

البيـــع، واإ�سقاط �سلطنته عن المتناع منـــه، ولكّن الخالف بينهم في الت�سعير 

عليـــه وعدمه. وي�سّح اإدخـــال هذا العنـــوان تحت عنوان الإ�ســـرار بالمجتمع 

الإ�سالمّي.
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�أ�سئلة ومتارين

mm:في المكان المنا�صبO اأو خطاأ Pصع عالمة �صّح�

المالـــك �سلطان في ماله، له الحّق التاّم في مطلـــق الت�سّرفات، ول اأحد  1-

يمنعـــه عنه، اأو يقف بوجهه فـــي تحديد هذا ال�سلطـــان، ول اأحد ي�ساركه 

فيه، بدون اإذنه. 

ُي�ستفاد من اأدّلـــة القاعدة اإمكانية الت�سّلط على النف�س والأع�ساء اإ�سافة  2-

اإلى الملك. 

ك  3- اإذا �ســـّك المكّلف فـــي حلّية لحم الأرنـــب اّلذي يملكه، فيمكنـــه التم�سُّ

بقاعدة ال�سلطنة لإثبات جواز اأكله مع الإغما�س عن �سائر الأدّلة والأ�سول 

العملّية. 

الم�سهـــور اأّن المالك، اإذا مر�ـــس بمر�س الموت، فلي�س مـــن حّقه اإهداء  4-

اأمواله اأو بيعها   باأقّل من ثمن المثل، اإّل اإذا كان ذلك الت�سّرف في حدود 

ثلث ما يملكه. 

المراد من ال�سلطنة هنا هوت�سّلط المالك على ماله بنحوكامل �سامل، فله  5-

اأن يت�سّرف كيف ي�ساء، ولي�س له اأّي مانع بالن�سبة اإلى اأنحاء الت�سّرفات 

المحّللة �سمن الحدود ال�سرعّية. 

لـــو �ســـرق الكافـــر، اأو �ســـّب اهلل والنبّيP... اإلـــخـ  حال كفـــرهـ  ثّم دخل  6-

الإ�ســـالم فاإّنـــه ل يوؤاخذ علـــى تلك الأفعـــال ال�سادرة عنـــه، فال يخ�سع 

لالأحكام والحدود الإ�سالمّية. 
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mm:عالج الأ�صئلة الآتية

هـــل يمكن التم�ّســـك بقاعدة ال�سلطنة لإثبـــات جواز �سراء الإن�ســـان باأمواله  1-

الأدخنة مع ثبوت �سررها؟ ومن ثّم جواز التدخين بها؟

كيـــف توّفق بين قاعدة ال�سلطنة على المـــال، وبين منع ال�سريعة للمكّلف من  2-

الت�ســـّرف في ماله اأو �سرفه في موارد محّددة، كموارد التبذير والإ�سراف، 

وموارد ال�سرائب المالّية، كالزكاة اأوالخم�س، و�سرف المال في المحّرم.

من حـــّق الإن�سان اأن يتنـــاول الأطعمة المباحـــة، هل باإمكانـــه اإ�سقاط الحّق  3-

المذكور بقاعدة ال�سلطنة؟

مـــن حّق الرجل الزواج بالثانيـــة. هل باإمكانه اإ�سقاط الحـــّق المذكور؟ واإذا  4-

ل الزوجة الأولى اإلى عدم تزّوج زوجها  لم يمكنه ذلك، فما هوالطريق لتو�سّ

بزوجٍة ثانية؟

هـــل يمكن التم�ّسك بقاعدة ال�سلطنة لإثبات جواز طالق الزوجة نف�سها، اإذا  5-

ل اإلى  ا�ستـــرط لها الزوج ذلك في العقد؟ وما هي الطريقـــة ال�سرعّية للتو�سُّ

ك بقاعدة ال�سلطنة؟ ذلك اإذا لم يمكن التم�سُّ

�سخ�س بلغ �سفيهًا فمن حّقه الح�سول على ماله؛ لأّنه اأ�سبح م�سّلطًا عليه. 6-
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أهداف الدرس

التعّرف على معنى قاعدة الغرور وأدلّتها. -

القدرة على االستدالل على حّجّية القاعدة. -

التدّرب على تطبيق القاعدة في مواردها. -

قاعدة الغرور

الدرس الثامن عشر
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المقّدمة
المجتمع،  باأفراد  المتعّلقة  الحقوق  جميع  الإ�سالمية  الت�سريعات  حفظت 

ومنعت من العتداء عليها، اأو اّتباع الأ�ساليب غير ال�سرعّية في الح�سول عليها، 

بالخداع  عليها  الم�سيطر  اأو  واأموالهم  الآخرين  حقوق  على  المعتدي  واألزمت 

والغرور بال�سمان، وكذا لو �سدر عن اأحد فعل يوجب ال�سرر على اآخر بانخداعه 

فيه،  فله اأن يرجع على من خدعه وغّره، ويكون ا�ستقرار ال�سمان على الغاّر.

بيان المراد من القاعدة
وينبغي  خديعة.  خدعة  بمعنى  غرورًا،  غّره  يقال:  الخديعة،  بالغرور  يق�سد 

عدم الخلط بين الغرور والغرر، فالأّول يراد به الخديعة، بينما الثاني يراد به كّل 

جهالة ت�ستمل عليها المعاملة.

والمق�سود من القاعدة على هذا: هو ت�سّرر الم�ستري لوقوعه في خداع من قبل 

البائع، فاإذا انخدع الم�ستري واأ�سبح مت�سّررًا فوق المتعارف يكون هوالمغرور، 

البائع  اإلى  الم�ستري )المغرور(  يرجع  بال�سرر هوالغاّر، وعندئذ  ت�سّبب  واّلذي 

)الغاّر( بتدارك ال�سرر، كما لو باع الغاّر مال الغير للم�ستري الجاهل بدون اإذن 

ِمَن  المالك يتحّقق الغرر الوارد عليه. اأوكما اإذا قّدم الطعام المغ�سوب لغيره �سَ
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ولكّنه  الإتالف،  اأو  اليد  على  لقاعدة  ل�ساحبه؛  الطعام  قيمة  الآكل  الغير  ذلك 

بدوره يرجع على الغا�سب الغار؛ لقاعدة الغرور.

وجهل  ر،  المغرِّ هوعلم  الغرر  كيان  لتحّقق  الأ�سا�س  حجر  اأّن  الكالم  خال�سة 

المغرور، كما قال ال�سّيد الخوئّي}: »اإّن الغرر اإّنما يتقّوم باأمرين: اأحدهما علم 

الغاّر بالعيب، وثانيهما جهل المغرور به، ومع انتفاء اأحدهما ينتفي الغرور«)1) .

بيان مدرك القاعدة
 :Mتحّقق الت�سالم على مدلول القاعدة في الجملة، كما قال ال�سيخ الأن�سارّي

عليها  المّتفق  الغرور  لقاعدة  المالك؛  على  الرجوع  المت�سّرر  للم�ستري  باأّن 

ظاهرًا)2). وقال العاّلمة الأ�سفهانّيM: »وا�صتناد الأ�صحاب اإلى قاعدة الغرور 

معروف م�صهور«)3) .

هذا وي�ستدّل لإثبات القاعدة بعّدة روايات، منها:

الأول���ى: النبوّي الم�سهـــور: »المغرور يرجع عل���ى من غ���ّره«. وقد ُن�سب هذا 

الحديـــث فـــي ل�سان كثيـــر من الفقهـــاء اإلى النبـــّيP، كما في جواهـــر الكالم، 

وم�ستم�سك ال�سّيد الحكيم، وغيرهما)4).

ودللة هذه الجملة على المق�سود في المقام - اأي رجوع المغرور اإلى الغاّر 

فيما ت�سّرر من ناحية تغريره اإّياه - وا�سحة ل تحتاج اإلى �سرح واإي�ساح؛ اإذ ل 

معنى لرجوع المغرور اإلى الغاّر في المتفاهم العرفّي اإّل هذا المعنى، اأي يكون له 

اأخذ ما ت�سّرر من الغاّر. والعمدة اإثبات �سندها، وقد اّدعى بع�سهم عدم وجودها 

)1) الخوئـــي، اأبـــو القا�سم: م�سبـــاح الفقاهة، تحقيق جواد القّيومـــي الأ�سفهاني، ط1، قم المقّد�ســـة، المطبعة العلمية؛ مطبعة 
الداوري، لت، ج3، �س759.

)2) الأن�ساري، المكا�سب)البيع(، م.�س،�س147.
)3) الأ�سفهاني: حا�سيةالمكا�سب، تحقيق ال�سيخ عّبا�س محّمد ال�سّباع القطيفي، ط1، قم المقّد�سة، ن�سر اأنوار الهدى؛ المطبعة 

العلمية،1418 هـ.ق، ج1، �س192.

)4)  النجفي، جواهرالكالم، م.�س، ج37، �س145؛ الحكيم، م�ستم�سك العروة الوثقى، م.�س، ج14؛ �س350.
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في كتب الحديث، واإن كان عدم الوجدان ل يدّل على عدم الوجود، لكّن �سرف 

احتمال الوجود ل اأثر له.

رواية  ال�سيعة  عن  ف�ساًل  ال�سّنة  عند  الحديث  معاجم  في  يوجد  ل  اأّنه  بيد 

الرواية  �سند  �سعف  انجبار  ودعوى  المذكور.  باللفظ   Pالنبّي اإلى  من�سوبة 

بعمل الم�سهور بها ل تنفع في المقام، بعد عدم ثبوت ما ذكر كرواية منقولة عن 

النبّيP، فاإّن ال�سهرة تجبر ما ثبت كونه رواية منقولة في كتب الحديث، دون 

 :Qما لم تثبت روائّيته. نعم، نقل البيهقّي في �سننه عن ال�سافعّي عن علّي

»المغرور يرجع بالمهر على من غّره«)1). ولكّنه على تقدير تمامّية �سنده ل ينفع 

في اإثبات القاعدة، لخت�سا�سه بالمهر.

الثاني���ة:  ال�ستـــدلل ب�سحيحة اأبـــي ب�سير عن اأبي عبـــد اهللQ: »امراأة 

�صهد عندها �صاهدان باأّن زوجها مات، فتزّوجت ثّم جاء زوجها الأّول، قال: لها 

المه���ر بم���ا ا�صتحّل من فرجها الأخي���ر، وي�صرب ال�صاه���دان بالحّد، وي�صمنان 

المه���ر بم���ا غ���ّرا الرجل، ث���م تعتّد وترج���ع اإلى زوجه���ا الأّول«)2). فـــاإّن الباء في 

جملـــة »بما غّرا الرج���ل« �سببّية، اأي: ي�سمنان ب�سبب اأّنهما غّرا الرجل، ويتم�ّسك 

بعمـــوم التعليل، ويثبت بذلك اأّن مطلق الغرور يوجب ال�سمان. هذا ويمكن دعوى 

انعقاد �سيرة العقالء اأي�سًا على الحكم ب�سمان الغاّر، وحيث لم يردع عنها فتكون 

مم�ساة.

الثالث���ة: الروايـــات الـــواردة في مختلـــف الأبواب، منها: �سحيحـــة محّمد بن 

قي�س، عن الإمام الباقرQ قال: »ق�صى اأمير الموؤمنينQ في رجل �صهد 

عليه رجالن باأّنه �صرق فقطع يده، حّتى اإذا كان بعد ذلك جاء ال�صاهدان برجل 

)1)  البيهقي، ال�سنن الكبرى، م.�س، ج7، باب من قال يرجع المغرور بالمهر على من غّره، �س219.
)2)  العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج18، باب14 من اأبواب ال�سهادات، ح2.
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اآخر فقال: هذا ال�صارق ولي�س الذي قطعت يده، اإّنما �صّبهنا ذلك بهذا، فق�صى 

عليهما اأن غّرمهما ن�صف الدية، ولم يجز �صهادتهما على الآخر«)1). 

»اإن  قال:  الزور،  �ساهد  اأبي عبد اهللQ، في  ومنها: �سحيحة جميل عن 

ِمَن بقدر ما اأتلف  كان ال�صيء قائماً بعينه ُرّد على �صاحبه، واإن لم يكن قائماً �صُ

من مال الرجل«)2)، ووجه ال�ستدلل بال�سحيحتين هو اأّن اّلذي اأ�سابه ال�سرر 

من الغير، له اأن يتدارك �سرره بالرجوع اإلى ذلك الغير، وبما اأّنه ل خ�سو�سّية 

بو�ساطة  هو  اإّنما  ال�سرر  تدارك  باأّن  والإ�سكال  العموم.  منهما  ُي�ستفاد  للمورد 

الإتالف مندفع؛ وذلك لأّن التدارك اإذا كان على اأ�سا�س الإتالف، لكان الحاكم 

فقد  ال�ساهد  ين هوالرجوع على  الن�سّ الم�ستفاد من  اأّن  وبما  الأمر،  في  �سريكًا 

تّمت الدللة على مفاد القاعدة. ولكّن الأولى القت�سار في مورد القاعدة على 

ما اإذا علم الغاّر؛ لأّنه هوالمتيّقن. كما قال ال�سّيد الحكيمM: »ل دليل على 

قاعدة الغرور كّلّية، واأّنه يمكن ا�صتفادتها في خ�صو�س �صورة علم الغاّر من 

ن�صو�س تدلي�س الزوجة«)3).

ة، الداّلـــة على رجوع  الرابع����ة: الروايـــات العديدة الـــواردة في مـــوارد خا�سّ

المغرور اإلى الغار في مقدار ال�سرر اّلذي اأوقعه فيه بو�ساطة تغريره له، كالروايات 

الواردة في تدلي�س الزوجة، الداّلة على رجوع الزوج بالمهر على المدّل�س، معّللة 

بقولهQ: »لأّنه دّل�صها« في خبر رفاعة: و»اإّن المهر على اّلذي زّوجها واإّنما 

�صار عليه المهر؛ لأّنه دّل�صها«)4)، فجعلQ مناط الرجوع وعّلته تدلي�سه لها، 

)1)  العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج18، باب14 من كتاب ال�سهادات، ح1،  �س243.
)2)  م.ن، باب11 من كتاب ال�سهادات، ح2، �س239.

)3) الحكيم، مح�سن: نهج الفقاهة، لط، قم المقّد�سة، انت�سارات 22 بهمن، لت، �س273.
)4)  الكلينـــي، الكافي، ج5، باب المدال�ســـة في النكاح وما ترد منه المراأة، ح9، �س407؛ وانظر: لبقّية الروايات: العاملي، و�سائل 
ال�سيعـــة، م.�س، ج14، اأبواب العيـــوب والتدلي�س، باب2، ح4؛ ح7، �س597؛ الطو�سي، محّمد بن الح�سن: تهذيب الأحكام، ج7، 

باب التدلي�س في النكاح، �س432، ح1؛ ح34.
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اأي خـــداع الزوج بتدلي�سه اإّياهـــا، واإراَءتها على خالف الواقـــع، فمقت�سى عموم 

التعليل رجوع كّل من خدع وت�سّرر اإلى اّلذي خدعه.

بناء العقالء: بمعنى اأّن العقالء في معامالتهم و�سائر اأعمالهم، اإذا ت�سّرروا 

بو�ساطـــة تغرير الغير اإّياهم، يرجعون فيما ت�سّرروا فيه اإلى الغاّر، وياأخذون منه 

مقـــدار ال�سرر اّلذي �سار �سببًا لوقـــوع المغرور فيه، و�سائر العقالء ل ي�ستنكرون 

هـــذا المعنى بـــل يغّرمون الغاّر. وهذا اأمر دائر �سايـــع بينهم، من دون نكير لأحد 

منهم، وعندي اأّن هذا الوجه اأح�سن الوجوه اّلتي ذكروها في هذا الباب)1). 

اأّوًل: عدم  اإلى الإم�ساء، قلنا:  اإّن بناء العقالء يحتاج، في حّجّيته،  اإن قلت: 

الردع يكفي في الإم�ساء، ولم يثبت ردع من طرف ال�سارع. وثانيًا: اّتفاقهم على 

اأحدهم على  القاعدة في موارد متعّددة من دون اعترا�س من  ال�ستدلل بهذه 

هذا ال�ستدلل، يك�سف ك�سفًا قطعّيًا عن اإم�ساء ال�سارع لهذه الطريقة والبناء.

اعتبار الجهل في صّحة التمّسك بالقاعدة
   لتو�سيح المقام يوجد عّدة �سور:

الأول���ى: اأن يكون الغاّر والمغرور عالمين بالغرر، ففي هذه ال�سورة ل ي�سدق 

عنـــوان الغـــرر، ول تدخـــل هذه ال�سورة تحت عمـــوم قاعدة الغـــرور، فال غاّر ول 

مغـــرور، ول خدعة ول غرور فـــي البين؛ لأّن جهل المغرور ماأخوذ في حقيقة كونه 

مغرورًا، واإّل يكون هوبنف�سه مقِدمًا على ال�سرر. 

الثاني���ة: اأن يكون المغـــرور جاهاًل بال�سرر، والغاّر عالمـــًا به، وهذه ال�سورة 

القـــدر المتيّقن من القاعدة، اإذ ي�سدق فيها عنـــوان الغرور ب�سكل وا�سح وجلّي، 

ويقّر به عموم النا�س بال اأّي �سّك اأوترّدد.

)1) البجنوردي، القواعدالفقهية، م.�س، ج1، �س722.
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الثالث���ة: اأن يكـــون المغـــرور عالمًا بالغـــرر، والغاّر جاهاًل بـــه، فهذه ال�سورة 

خارجة من تحت القاعدة، لعدم �سدق الغرور مع علم المغرور. 

الرابعة: اأن يكون الغاّر والمغرور جاهلين: هنا يوجد قولن:

 الأّول: عـــدم �سدق عنـــوان الغرور؛ لأّن الجاهل ب�سرر فعل، اإذا اأوقع �سخ�سًا 

فـــي ارتكاب ذلـــك الفعـــل، ل ي�سدق عليه عنـــوان )الغـــاّر(، خ�سو�ســـًا اإذا كان 

م�ستبهـــًا، وتخّيـــل النفع في ذلك الفعل، ودعاه اإليه باعتقـــاد اأّنه نافع له، ثّم ظهر 

اأّنـــه ي�سّره، كالطبيب اّلذي ي�سف الدواء الفالنّي له باعتقاد اأّنه نافع له، ثّم بعد 

ا�ستعمالـــه تبّيـــن اأّنه اأ�سّره، فمثـــل هذا ل يعّد عند العرف تغريـــرًا اأوخدعًا لذلك 

الآخر المت�سّرر. 

الثاني: �سدق عنوان الغرور: بدعوى اأّن عناوين الأفعال لي�ست متقّومة بق�سد 

تلـــك العناوين، فمن قام اأو قعد ي�سدق عليه عنوان القائم اأو القاعد واإن لم يكن 

قا�سدًا لذلك على نحو ا�سم الم�سدر، بل كان غافاًل. وهكذا من قّدم طعام الغير 

اإلـــى اآخر فاأكله اأوت�سّرف بـــه، ي�سدق عليه عنوان الغاّر، ولو لـــم يكن ملتفتًا اإلى 

اأّنـــه طعام الغير، بل كان معتقدًا اأّنه طعام نف�ســـه، وبما اأّن ق�سد عناوين الأفعال 

لي�ـــس معتبرًا في �سدق عنوان ذلك الفعل، فـــاإذا �سرب اأحدًا ي�سدق عليه عنوان 

ال�ســـرب واإن لـــم يق�سده، فالتغرير عبـــارة عن ترغيب �سخ�س اإلـــى فعل يترّتب 

عليـــه ال�سرر، واإن كان المرّغب جاهاًل بترّتـــب ال�سرر على ذلك الفعل، واإيقاعه 

في ذلك الفعل. نعـــم، العناوين الق�سدّية – في العبادات مثاًل- ل تح�سل بدون 

ق�ســـد ذلك العنوان، فالتعظيـــم اّلذي هو من العناويـــن الق�سدّية ل يح�سل من 

�ســـرف ذلك القيام والركوع وال�سجود، بدون ق�ســـد ذلك العنوان، ولكّن التغرير 

واإيقاع الآخر بالغرور لي�س من تلك العناوين الق�سدّية؛ كونه يتحّقق ويترّتب عليه 

الأثر بمجّرد وقوعه.
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عنوان  به عرفًا من �سدق  ن�سعر  ما  المذكورة خالف  الدعوى  اإّن  ومع هذا، 

ة واأّن المتدّين يحتاط عادة قبل الت�سّرف  الغرور بعلم الغاّر وجهل المغرور، خا�سّ

في ملك الغير، ول يقدم على اأّي فعل دون التحّقق.
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�لأفكار ���ئي�سة

المق�ســـود مـــن القاعدة هو ت�سّرر الم�ستـــري على اأ�سا�س خـــداع البائع، فاإذا  -

انخـــدع الم�ستري واأ�سبح مت�سّررًا يكون هوالمغرور، واّلذي ت�سّبب بال�سرر هو 

الغاّر، وعندئٍذ يرجع الم�ستري المغرور اإلى البائع الغاّر بتدارك ال�سرر.

اإّن الغـــرر يتقـــّوم باأمرين: اأحدهما علم الغاّر بالعيـــب، وثانيهما جهل المغرور  -

به، ومع انتفاء اأحدهما ينتفي الغرور.

لقد تحّقق الت�سالم على مدلول القاعدة في الجملة. -

ُيتم�ّســـك، لإثبـــات القاعدة، بالحديـــث الم�سهـــور: »المغرور يرج���ع على من  -

غ���ّره«. وقد ن�سب علـــى ل�سان كثير من الفقهاء اإلى النبـــّيP كما في جواهر 

الكالم، والم�ستم�سك وغيرهما.

اإّن العقالء في معامالتهـــم و�سائر اأعمالهم اإذا ت�سّرروا بو�ساطة تغرير الغير  -

اإّياهـــم، يرجعـــون فيما ت�سّرروا فيه اإلـــى الغاّر، وياأخذون منـــه مقدار ال�سرر 

اّلذي �سار �سببًا لوقوع المغرور فيه، و�سائر العقالء ل ي�ستنكرون هذا المعنى، 

بل يغّرمون الغاّر.
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لطا�عة

قاعدة المالزمة بين حكم العقل وحكم ال�شرع

فاإذا حكم  ال�سرع،  به  العقل حكم  به  كّل ما حكم  القاعدة هو قولهم:  معنى 

به  ال�سرع  حكم  من  بّد  ل   ، م�ستقاّلً قطعيًا  حكمًا  مثاًل-   - �سيء  بوجوب  العقل 

اأي�سًا؛ لعدم النفكاك بين الحكمين...، ول يخفى اأّن هذه القاعدة ذكرت في علم 

الكالم لإثبات عدالة اهلل، وذكرت في علم الأ�سول في بحث المالزمات، وبما اأّنه 

يثبت بها الحكم ال�سرعي ي�سلح ذكرها في عداد القواعد الفقهية، وقد تحّقق 

الت�سالم بين الأ�سوليين على مدلول القاعدة. 

هذا اإ�سافة اإلى اأّن ال�سارع من العقالء، فاإذا كان الحكم ثابتًا عندهم قطعًا 

كان ذلك الحكم كذلك عند ال�سارع؛ لأّنه اأعقل العقالء واأف�سلهم. قال ال�سهيد 

العقلي  العملي  الحكم  بين  المالزمة  علمائنا  بين  »الم�صهور   :Mال�سدر

قطعيًا  الحكم  كان  اإذا  ثابتة  المالزمة  اأّن  وال�سحيح  ال�صرعي«)1).  والحكم 

الإ�سكال  واأّما  �ساكلهما.  وما  الظلم  وقبح  العدل  كح�سن  ال�سروريات  بم�ستوى 

من  الداني  الق�سم  على  وارد  بالعقول  ي�ساب  ل  اهلل  ودين  �سعيف  العقل  باأّن 

والمراد  وغيرهما.  وال�ستح�سان  كالقيا�س  الظّني  الحكم  وهو  العقلي،  الحكم 

اإن�ساء الحكم، كما قال  ال�سرعي ل  الحكم  العقل هنا هو ك�سفه عن  من حكم 

ال�سهيد ال�سدرM: »ودور العقل بالن�صبة اإليه دور المدرك ل دور المن�صئ 

والحاكم«)2).

)1) على تف�سيل في محّله.
)2) ال�سدر، درو�س في علم الأ�سول )الحلقةالثالثة – الق�سم الأّول(، م.�س، �س428.
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�أ�سئلة ومتارين

mm:في المكان المنا�صبO اأو خطاأ Pصع عالمة �صّح�

يتقّوم الغرر باأمرين: اأحدهما جهل الغاّر بالعيب، وثانيهما جهل المغرور  1-

به، ومع انتفاء اأحدهما ينتفي الغرور. 

العقـــالء، في معامالتهم و�سائـــر اأعمالهم، اإذا ت�ســـّرروا بو�ساطة تغرير  2-

الغير اإّياهم، يرجعون فيمات�سّرروا فيه اإلى الغاّر ويغّرمونه. 

اإذا قـــّدم الغا�سب مـــال المالك اإليـــه )للمالك( بعنـــوان ال�سيافة، وكان  3-

المالـــك جاهـــاًل بكونه لـــه، ل يجب علـــى الغا�سب ال�سمـــان لعدم �سدق 

الغرور. 

     اإذا كان المغرور جاهاًل بال�سرر، والغاّر عالمًا به، فتطّبق القاعدة، بل  4-

هوالقدر المتيّقن منها. 

اإذا قّدم �سخ�س طعامـــًا لآخر ك�سيافة لياأكله، ثمَّ ظهر اأنَّه لغيره، فللغير  5-

ه.  اأن يطالبه بقيمة الطعام؛ للقاعدة، ويرجع بما دفعه على من غرَّ

اإذا باع ال�سغير ب�ساعة غيره لآخر، وفجاأة ظهر المالك الحقيقّي، فيجب  6-

رّد الب�ساعة اإلى المالك وتغريم ال�سغير. 



259

ر
و

�
د

��
ق 

د
ع

زا

mm:عالج الأ�صئلة الآتية

�سخ�ـــس قّدم طعامًا للغير باعتقاد اأّنه له، ثـــّم ات�سح اأّنه لغيره، فهل يكونان  1-

�سامنين؟ ولماذا؟

اإذا قـــال �سخ�ـــس لآخر: توجـــد في معر�س الكتـــاب كتب تبـــاع ب�سعر زهيد،  2-

ف�سافر اإليه فلم يجد الأمر كما اأخبر، فهل يمكن تغريمه اأجور ال�سفر؟

�سخ�ـــس اأراد الزواج ومدح له ثاٍن اأخالق امراأة معّينة، فلّما تزّوجها ظهر له  3-

�سوء اأخالقها، فهل يكون المادح غاّرًا ويلزمه �سمان المهر؟

ه  4- اإذا دخل �سخ�س داره ووجد فيها طعامًا فاأكله باعتقاد اأنَّه له، ثّم اّت�سح اأنَّ

لغيره، فهل يكون �سامنًا؟

اإذا راأى �سخ�ـــس �سّيـــارة فـــي المو�سع اّلـــذي ي�سع فيه �سّيارتـــه واعتقد اأّنها  5-

�سّيارتـــه ل�ســـّدة �سبهها بها، فلّمـــا ركبها اّت�سح اأّنها �سّيـــارة الغير، فهل يكون 

�سامنًا لأجرة الت�سّرف فيها، و�سمان العيب لوفر�س طروُّه عليها؟

لـــو باع مرابحة فبان راأ�س ماله اأقـــّل، كان الم�ستري بالخيار بين رّده، واأخذه  6-

بالثمن. ال�سوؤال: هل ي�سّح جعل قاعدة الغرور م�ستندًا لهذا الخيار؟
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أهداف الدرس

الدرس التاسع عشر

قاعدة اإلتالف

التعّرف على معنى قاعدة اإلتالف وأدلّتها. -

القدرة على االستدالل على حّجّية القاعدة. -

التدّرب على تطبيق القاعدة في مواردها. -
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المقّدمة
موارد  في  الفقهاء  بها  تم�ّسك  اّلتي  الم�سهورة  الفقهّية  القواعد  اإّن من جملة 

ال�سمان هي قاعدة: »من اأتلف مال الغير بال اإذن منه فهو له �صامن«. وتعتبر 

قاعدة الإتالف في باب ال�سمانات، ولزوم تدارك الخ�سارة )ال�سمان القهرّي( 

الفردّية  الحقوق  ل�سمان  الحا�سر؛  ع�سرنا  في  ول�سّيما   - المهّمة  البحوث  من 

هذا  في  القواعد  اأهّم  من  وهي   ،- الجتماعية  العدالة  وتحقيق  والجتماعّية، 

المجال، لو لم نقل اإّنها الأهّم على الإطالق، واإّن الأمر مت�سالم عليه عند الفريقين، 

بل اإّن هذه القاعدة من �سرورّيات الفقه، ول خالف ول اإ�سكال في مدلولها.

بيان المراد من القاعدة
المراد من الإتالف ـ هنا ـ هو ا�ستهالك مال م�سلم بدون الإذن والر�سا، وهو 

اأعّم من اأن يكون عن عمد اأوعن خطاأ، ويكون مفادها هوال�سمان على من يتلف 

مال الغير، كما ا�ستهر على األ�سن المتقّدمين والمتاأّخرين قولهم: »من اأتلف مال 

الغير فهوله �صامن«، فاإذا تحّقق اإتالف مال الغير بدون اإذنه ور�ساه، وبدون 

ق�سد الإح�سان اإليه، يكون المتلف �سامنًا حّتى يوؤّدي ما اأتلفه اإلى مالكه قيمة اأو 

مثاًل. ول يخفى اأّنه قد يعّبر عن هذه القاعدة )الإتالف( بقاعدة من اأتلف.
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ما المراد باإلتالف؟
الإتالف قد يكون بالمبا�سرة وقد يكون بالت�سبيب: 

الأّول: عبارة عن الفعل اّلذي ي�سدر عن الإن�سان مبا�سرة، ويوؤّدي اإلى اإتالف 

مـــال الغيـــر، مثـــل اأن ياأكل ماله اّلـــذي من الماأكـــولت، اأو ي�سرب مالـــه اّلذي من 

ب فناء مال الغير عن  الم�سروبات، اأو يحرق اأثوابه، واأمثال ذلك مّما يوجب اأوي�سبِّ

نف�ســـه، بدون تو�سيـــط فاعل اإرادّي اأوغير اإرادي اآخر. وهـــذا الق�سم من الإتالف 

موجب لل�سمان قطعًا؛ لما �سياأتي من الأدّلة، وعليه الّتفاق من الم�سلمين قاطبة، 

بـــل عليـــه اّتفاق جميـــع عقالء العالم مـــن الم�سلميـــن وغير الم�سلميـــن من ذوي 

الأديان، بل ومن غير ذوي الأديان.

الثان���ي: عبـــارة عن كّل فعل �سار �سببًا لوقوع التلف، ولم يكن عّلة تاّمة للتلف، 

اأو لـــم يكـــن الجزء الأخير من العّلة التاّمة، بل يكـــون بحيث لولم ي�سدر عنه هذا 

الفعـــل لـــم يقع التلـــف، كما لوحفر بئـــرًا مك�سوفة فـــي الطريق، فوقـــع فيها �سيء 

وتلـــف، فهوال�سبـــب. ولهذا عّرفوا ال�سبب باأّنه ما ل يلزم مـــن وجوده الوجود، واإّل 

فهـــو العّلـــة التاّمة اأو الجزء الأخير منها، ولكن يلـــزم من عدمه العدم. فعلى هذا 

المعنى للت�سبيب، اأي ما يلزم من عدمه عدم التلف اأي�سًا، يمكن القول اإّنه موجب 

لل�سمـــان، وقد اّدعى فـــي الجواهر)1) نفي الخالف فيه، وتـــدّل عليه مجموعة من 

الأخبار كما �سياأتي. 

)1) النجفي، جواهرالكالم، م.�س، ج37، �س46.
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بيان مدرك القاعدة

گ  1- گ  گ  گ  ک   ک  ک  {ک  تعالـــى:  بقولـــه  ا�ستـــدّل  الآيـــات: 

ڳ}،)1) بتقريب اأّن اإتالف مال الغير اأومنافعه اأوحقوقه بغير اإذنه من م�ساديق 
التعـــّدي، وحينئذ يجوز )بناًء على دللة الآية( ت�سمين المتعّدي، وال�سمان ي�سّكل 

المدلول اللتزامي لالآية، لولم نقل اأّنه مدلولها المطابقي ال�سريح.

وقد تم�ّسك بع�س الفقهاء )كال�سيخ الطو�سّي وابن ادري�س( بالآية، م�سافًا اإلى 

اإثبات اأ�سل قاعدة الإتالف؛ لإثبات نوعّية ال�سمان من المثلّي والقيمّي، فقال ال�سيخ 

الطو�سّي: »الأموال على �صربين: حيوان وغير حيوان، فاأّما غير الحيوان فعلى 

�صربين: ما له مثل وما ل مثل له...، فاإذا غ�صب غا�صب من هذا �صيئاً، فان كان 

قائماً رّده، واإن كان تالفاً فعليه مثله؛ لقوله تعالى: {...ک ک ک ک  

گ گ گ گ ڳ}. ويمكن المناق�صة في هذا ال�صتدلل باأمور:
الأّول:اإّن العتـــداء هـــو الإتـــالف عمـــدًا، ول ي�سمل فر�س الخطـــاأ والن�سيان، 

اأ�ســـف اإلى اأّن المّدعـــى في مفاد القاعدة هو�سمان المتلـــف �سواء اأكان الإتالف 

عـــن عمد واختيار، اأم كان عن غفلة واإكراه، في حين اأّن الماأخوذ في الآية عنوان 

{العدوان}، وهو�سادق في حال العمد والختيار، دون ما كان عن غفلة اأواإكراه، 

وعليه فالدليل في الموردين اأخ�ّس من المّدعى.

اإذا  الحرب  العدوفي  التعّدي على  المباركة في جواز  الآية  مورد  اإّن  الثاني: 

الخمينّي} )م�ست�سكاًل على  الإمام  يقول  ال�سمان،  بباب  له  تعّدى، ول ربط 

دخول  في  �صبهة  ل  اأّنه  عليه  يرّد  »لكن  ال�سمان(:  لإثبات  بالآية  ال�ستدلل 

العتداء بالحرب في الآية، لولم نقل باخت�صا�صها به؛ لأجل كونها في �صياق 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ   ٿٹ   ...} تعالى:  كقوله  الجهاد،  اآيات 

)1) البقرة: 194.
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ٹ ٹ ٹ...})1)...، فقوله تعالى: {...ک ک ک...})2) تفريع 
المطلوب،  ال�صمان  على  فيه  دللة  فال  بالحرب  مخت�ّس  فهواإّما  ذلك،  على 

اأوكبرى كّلّية، فال محالة يكون العتداء بالحرب داخاًل فيها، ول يمكن اإخراج 

المورد عنها وتخ�صي�صها بمورد المالّيات«)3).

الروايات، منها: �سحيحة اأبي وّلد في اكترائه البغل من الكوفة اإلى ق�سر اأبي  2-

هبيـــرة وتخّلفه عنه، فذهـــب من الكوفة اإلى النيل وبغـــداد ذهابًا واإيابًا، قال: 

فاأخبـــرت اأبا عبـــد اهللQ، فقال: »اأرى له علي���ك مثل كراء البغ���ل ذاهباً 

م���ن الكوف���ة اإل���ى النيل، ومثل ك���راء البغل من النيل اإلى بغ���داد، ومثل كراء 

البغل من بغداد اإلى الكوفة وتوّفيه اإياه«)4)، دّلت على اأّنه من اأتلف مال الغير 

)المال اأوالمنفعة( يكون �سامنًا، ويجب عليه الوفاء بالمثل اأو القيمة. 

ال�صيء  عن  »�صاألته  قال:   ،Qاهلل عبد  اأبي  عن  الحلبّي  �سحيحة  ومنها: 

�صيء  كّل  فقال:  فتعقره؟  ب�صاحبها  فتنفر  الداّبة  فتمّر  الطريق  يو�صع على 

ي�صرُّ بطريق الم�صلمين ف�صاحبه �صامن لما ي�صيبه«، ُفي�ستفاد من عموم هذه 

ال�سحيحة اأّن كّل من يوجب تلف مال الم�سلم، يكون �سامنًا لما يتلفه. 

في غير  بئراً  »رجل حفر  له:  قلت  اأي�سًا،   Q عنه  زرارة  ومنها: �سحيح 

من  كّل  لأّن  ال�صمان  عليه   :Qفقال فيها؟  فوقع  رجل  عليها  فمّر  ملكه، 

حفر في غير ملكه كان عليه ال�صمان«)5) .

)1) البقرة: 191.
)2) البقرة: 194

)3) الخمينـــي، روح اهلل: كتـــاب البيع، تحقيق ون�سر موؤ�ّس�سة تنظيم ون�سر اآثار الإمـــام الخميني}، ط1، طهران، 1421هـ.ق، 
ج1،�س481.

)4) العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج17، باب7 من كتاب الغ�سب،ح1،  �س313.
)5) العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج19، باب  8اأبواب موجبات ال�سمان،ح1، �س179.
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ومنها: موّثقة �سماعة)1)، ومدلولها نف�س مدلول �سحيح اأبي وّلد المتقّدم. قال 

ة  الخا�سّ الموارد  من  ماأخوذ  )اإتالف(  اأّنه  الظاهر   :Mالأ�سفهانّي العاّلمة 

المحكوم عليها بال�سمان، كما في الرهن والم�ساربة والوديعة والعارية والإجارة، 

»من  كقوله:  غيرها  في  وكذا  والتفريط،  التعّدي  مع  بال�سمان  فيها  حكم  فاإّنه 

اأ�صّر...« اإلخ. والظاهر بل المقطوع اأّنه ل خ�سو�سية لتلك الموارد على كثرتها 

وت�سّتتها، ولذا جعلوا الإتالف �سببًا لل�سمان كّلّية«)2).

 ال�سيـــرة العقالئّية: من جملة ما ا�ستدّل به الفقهاء على هذه القاعدة ال�سيرة  3-

العقالئّيـــة، حيث اإّن العقالء يعتبرون من اأتلف مـــال غيره �سامنًا، ولم يكتِف 

ال�ســـارع بعدم الردع عن تلـــك ال�سيرة، بل اإّن هناك ما يـــدّل على اإم�سائه لها 

فـــي الن�سو�س.كما قال الإمام الخمينـــّي}: »فالظاهر اأّن قاعدة الإتالف 

بنط���اق اأو�ص���ع م���ن مفهوم الإت���الف اأم���ر عقالئ���ّي، فلواأتلف م���ال الغير، اأو 

اأف�ص���ده، اأو اأكل���ه، اأو عّيب���ه، اأو اأف�صده على �صاحب الم���ال، ولو لم يف�صده في 

نف�صه - كمن �صّلم مال الغير اإلى غا�صب ل يمكن اأخذه منه، اأواإخراج الطير 

من قف�صه، اإلى غير ذلك من الت�صييع والإف�صاد - فهو�صامن عند العقالء، 

يرجع بع�صهم اإلى بع�س في ال�صمان« )3).

فاإذًا، ال�سيرة العقالئّية تدّل على ال�سمان، اإّل اأّنها غير قابلة للتم�ّسك بها على 

�سعته وعمومه؛ وذلك لكونها دلياًل لّبّيًا ل اإطالق له حّتى ُيتم�ّسك به.

الضمان على السبب أو المباشر
هل ُي�سترط في تحّقق الإتالف مبا�سرة المتلف، اأم ل؟ من المعلوم اأّن الإتالف 

بالمبا�سرة كاأكل ما يوؤكل و�سرب ما ي�سرب من مال الغير مّما ل �سّك في كونه 

)1)  م.ن،ح3، �س180.
)2) الأ�سفهاني، حا�سية المكا�سب، م.�س، �س87.

)3) الخميني، كتاب البيع، م.�س، ج2، �س458.
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موجبًا لل�سمان، واأّما اإذا كان العمل �سببًا لتلف مال الغير كحفر البئر في الطريق 

اإذا  اأّن ال�سبب  اأم ل؟ التحقيق:  اأي�سًا  الموجب لعقر الداّبة فهل يوجب ال�سمان 

كان على نهج ي�ستند التلف اإليه عرفًا بدون و�ساطة فاعل عاقل في البين موجب 

لل�سمان قطعًا، وذلك - م�سافًا اإلى ت�سالم الفقهاء - لأّن الحكم من�سو�س في 

الروايات ك�سحيحة الحلبّي المتقّدمة.

على  الحب�س  باب  فتح  اأو  قتل،  اأو  فجرح  مجنون  بيد  �سّكينًا  و�سع  لو  وكذا 

�سبع فافتر�س اإن�سانًا اأوحيوانًا، اأو األقى حّية على نائم اأو من لي�س بنائم ولكن ل 

يقدر على التحّرز عنهابقتلها، اأوفراره عنها، فلدغته، واأمثال ذلك من النظائر 

الكثيرة. ففي جميع هذه الموارد يكون ال�سامن هوال�سبب ل المبا�سر، وذلك فيما 

لو لم يكن المبا�سر فاعاًلعاقاًل بل ي�سدر عنه الفعل بدون ترو وتفّكر في عواقبه، 

لعدم قدرته على الترّوي والتفّكر، واإن �سئت عّبر عن هذا باأّن ال�سبب اأقوى من 

اإمكان كون ال�سمان على المبا�سر - في مثل الحيوان - لعدم  المبا�سر، ولعدم 

العهدة في الحيوان اأي ال�سبع اأو الحّية المبا�سرين لالإتالف، حّتى يكون ال�سمان 

عليهما. 

هل يشترط في الضمان البلوغ والعقل؟
المجنون وال�سبّي  ي�سمل  اأّنه  اأو  بالبلوغ والعقل؟  المتلف م�سروط  هل �سمان 

اأي�سًا؟

تارة يفر�س اأّن ال�سخ�س اّلذي يتلف مال غيره وهو بالغ عالم باأّنه مال غيره. 

وفي مثله ل اإ�سكال في ال�سمان. واأخرى يفتر�س جهله اأو عدم بلوغه، وفي مثله ل 

بّد من الحكم بال�سمان؛ لأّن ال�سمان حكم و�سعّي، ول مانع من �سموله للجاهل اأو 

غير البالغ، واإّنما اّلذي ل ي�سملهما هو الحكم التكليفّي بالخ�سو�س.

وعليه فوجوب الرّد - كحكم تكليفّي -  ل ي�سمل غير البالغ بخالف ال�سمان 
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لوتحّقق التلف عنده، فاإّنه ل محذور في �سموله له، غايته يكون المكّلف بالدفع 

من اأموال ال�سبّي وهو ولّيه. وهكذا الحال في من و�سع يده على مال الغير، وهو 

يت�سّور اأّنه ملكه فاإّنه �سامن له. 

اأو  ال�سرورة  اأو  هوالإجماع  القاعدة  على  الداّل  الدليل  لوكان  اإّنه  نقول:  هنا 

ال�سيرة العقالئّية فال يمكن التم�ّسك بها في حالت ال�سّك؛ اإذ ينبغي القت�سار على 

القدر المتيّقن منه، وهوالبالغ العاقل. ولكن حيث اإّن عمدة الدليل هي الروايات 

فاإّنه يمكن التم�ّسك باإطالقها لي�سمل �سمان المجنون وال�سغير، وهذا ما فعله 

الفقهاء في المقام، حيث لم ي�سترطوا في الأحكام الو�سعية �سرط البلوغ والعقل 

والعلم. ولهذا اأفتى غيُر فقيه عن �سوؤال في �سمان ما اأتلفه ال�سبّي والمجنون اأّنه 

عليهما اأوعلى الولي؟ فقالوا باأّنه عليهما ال�سمان، ولّما كان ال�سمان من الأحكام 

لإطالة  حاجة  فال  التكليفّية  الأحكام  في  ي�سترط  ما  فيها  ي�سترط  ول  الو�سعّية 

البحث في ذلك بعد و�سوحه.
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�لأفكار ���ئي�سة

اإذا تحّقـــق اإتالف مـــال الغير بدون اإذنـــه ور�ساه وبدون ق�ســـد الإح�سان اإليه  -

يكون المتلف هوال�سامن حّتى يوؤّدي ما اأتلفه اإلى مالكه قيمًة اأومثاًل.

اّتفق الفقهاء على مدلول القاعدة، والأمر مت�سالم عليه عند الفريقين. -

ا�سُتدّل على حجّية القاعدة بالآيات والروايات و�سيرة العقالء. -

 الإتالف قد يكون بالمبا�سرة وقد يكون بالت�سبيب:  -

الأّول: كاأن يـــاأكل مالـــه اّلذي من الماأكولت، اأو يحرق اأثوابه، واأمثال ذلك ّمما  -

يوجـــب اأو ي�سّبب فناء مال الغير عن نف�ســـه، بدون تو�سيط فاعل اإرادي اأو غير 

اإرادّي اآخر. وهـــذا الق�سم يقينًا من الإتالف الموجب لل�سمان، وعليه الّتفاق 

من الم�سلمين قاطبة، بل عليه اّتفاق جميع العقالء.

والثانـــي: عبارة عن كّل فعل �سار �سببـــًا لوقوع التلف، ولم يكن عّلة تاّمة للتلف  -

اأو الجزء الأخير من العّلة التاّمة، بل يكون بحيث لو لم ي�سدر عنه هذا الفعل 

لم يقع التلف، وهذا  الق�سم الثاني موجب لل�سمان.

 عّرفوا ال�سبب باأّنه ما ل يلزم من وجوده الوجود، واإّل فهوالعّلة التاّمة اأو الجزء  -

الأخير منها، ولكن يلزم من عدمه العدم. فعلى هذا المعنى للت�سبيب فلو حفر 

بئرًا مك�سوفة في الطريق فوقع فيها �سيء وتلف، فهو ال�سبب. 

القدر المّتفق عليه في �سمان المتلف البالغ العاقل، وي�سمل المجنون وال�سبّي  -

اأي�ســـًا؛ لأّن ال�سمـــان حكم و�سعّي، ول مانع من �سمولـــه للجاهل اأوغير البالغ، 

واإّنما الذي ل ي�سملهما هوالحكم التكليفّي بالخ�سو�س.
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لطا�عة

قاعدة الممنوع ال�شرعي كالممتنع العقلي

الخمر(  ال�سرعي )ك�سرب  المنع  به  تعّلق  الذي  ال�سيء  هواأّن  القاعدة  معنى 

ي�ستحيل اأن يتعّلق به الأمر )الأمر بال�سرب(، ويكون حاله حال الممتنع العقلي، 

ويمكن  الو�سيلة.  بدون  بالطيران  كالأمر  الأمر  متعّلق  يقع  اأن  يمكن  ل  الذي 

ال�ستدلل على اعتبار القاعدة باأمور:

تحّقـــق الت�سالم بيـــن الفقهاء على مدلول القاعدة ول خـــالف، ول اإ�سكال فيه  -

بينهم، بل الأمر عندهم من الم�سّلمات في مختلف المجالت.

التكليـــف بما ل يطاق: من المعلوم اأن الفعل المنهّي عنه اإذا وقع متعّلقًا لالأمر  -

ل يتمّكـــن المكّلـــف من المتثال، فيكـــون من التكليف بما ل يطـــاق؛ ل�ستحالة 

الجمع بين ال�سّدين.

ا�ستراط القـــدرة: ل ريب اأّن القدرة من ال�ســـروط الأ�سلية للتكليف ال�سرعي،  -

فـــال ي�سّح التكليف للعاجـــز )فاقد القدرة(. والمق�سود مـــن القدرة هنا هي 

القدرة ال�سرعية، بمعنى عدم المانع ال�سرعي تجاه العمل، وعليه لوكان هناك 

مانع �سرعّي لم تتواجد القدرة على التكليف، وهذا هو معنى قولهم اإّن الممنوع 

ال�سرعي كالممتنع العقلي، وذلك لعدم التمّكن من اإتيان العمل الم�سروع - في 

�سورة وجود المانع ال�سرعي - �سرعًا وعقاًل.
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�أ�سئلة ومتارين

mm:في المكان المنا�صبO اأو خطاأ Pصع عالمة �صّح�

اإذا تحّقـــق اإتالف مـــال الغير بدون اإذنه ور�ساه لكـــن ل عن ق�سد، يكون  1-

المتلف هوال�سامن حّتى يوؤّدي ما اأتلفه اإلى مالكه قيمًة اأومثاًل. 

ل فـــرق في وجـــوب ال�سمان على المتلـــف بين البالغ العاقـــل، والمجنون  2-

وال�سبّي. 

ي�ستـــرط في تحّقق الإتالف وال�سمان مبا�سرة المتلف، ول يكفي اأن يكون  3-

م�سّببًا لذلك. 

اإذا �سّلـــم مال الغير اإلى غا�سب ل يمكن اأخـــذه منه، ي�سدق اأّنه متلف له  4-

ويجب عليه ال�سمان عند العقالء. 

المراد من الإتالف الموجب لل�سمان ـ هنا ـ هوا�ستهالك مال م�سلم بدون  5-

الإذن والر�سا، في حال العمد دون الخطاأ. 

ل فـــرق فـــي وجوب ال�سمان على المتلف فيمـــا اإذا كان الإتالف عن عمد  6-

واختيار، اأو كان عن غفلة واإكراه. 

mm:عالج الأ�صئلة الآتية

مـــا الفرق بين اإيقاع الآخر بالإتالف بال�سبب المبا�سر وغير المبا�سر المعّبر  1-

عنه بالت�سبيب؟

لوحفـــر �سخ�س خندقًا مك�سوفًا فـــي الطريق فوقعت فيه �سّيـــارة وت�سّررت،  2-

فهل يجب ال�سمان؟ ولماذا؟
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كيـــف نوّجـــه ال�ستدلل على القاعـــدة بقوله تعالـــى: {... ک ک ک  3-

ک  گ گ گ گ ْڳ...}؟
كيف ي�ستدّل ب�سحيحة اأبي وّلد في اإكراء البغال على حّجّية القاعدة؟ 4-

غ �سمان ال�سبي غير البالغ، و�سمان المجنون، فيما لو اأوقعا  5- باأّي توجيه ن�سوِّ

ال�سرر على غيرهما، مع اأّنهما غير مكّلفين، بح�سب حديث الرفع؟

لـــو و�ســـع �سّكين بيد مجنون فجـــرح �سخ�سًا غير بالغ نتيجـــة اعتدائه عليه،  6-

فمن يكون �سامنًا؟ ولماذا؟
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أهداف الدرس

التعّرف على معنى قاعدة: المسلمون عند  -

شروطهم وأدلّتها.

القدرة على االستدالل على حّجّية القاعدة. -

التدّرب على تطبيق القاعدة في مواردها. -

قاعدة: المسلمون عند شروطهم

الدرس العشرون
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المقّدمة
هذه القاعدة من القواعد المعروفة اّلتي تطابقت اآراء الفقهاء على الأخذ بها،  

في مقام ا�ستنباطهم لالأحكام ال�سرعية. ومفادها اأّن الم�سلم ملزم �سرعًا بكّل ما 

األزم به نف�سه لالآخرين، والتزمه لهم، والإن�ساف اأّن القاعدة في كمال العتبار 

 .Rوالأئّمة Pوالوثوق ب�سدورها عن النبّي

بيان المراد من القاعدة
معنى القاعدة هولزوم الوفاء بال�سرط، فالقاعدة تتكّون من �سطرين: ال�سطر 

الأّول: ت�سّلط الموؤمنين على ال�ستراط، فيت�سّلط المتعامالن على جعل اللتزام 

بمقت�سى  العمل  وجوب  الثاني:  وال�سطر  بال�سروط.  ن�سّميها  اّلتي  والتعّهدات 

ال�سرط، فيجب على المتعاملين العمل بما تعّهدا به من ال�سروط ال�سائغة.

فيجب على كّل م�سلم اإذا التزم ل�سخ�سٍ باأمٍر له الوفاُء له بذلك الأمر، وذلك 

من جهة و�سوح اأّن هذه الكبرى الكّلّية ال�سادرة عنهP في مقام اإن�ساء الحكم، 

اأي: جميع  »الم�صلمون عند �صروطهم«   :Pاأمر خارجّي، فقوله ل الإخبار عن 

يحكم على جميع   Pفهو العموم،  يفيد  بالاّلم  المعّرف  الجمع  لأّن  الم�سلمين؛ 

وال�ستقرار  الثبوت  والمراد من  �سروطهم.  الثبوت عند جميع  بلزوم  الم�سلمين 
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عند ال�سرط هوترتيب الأثر على �سرطه اّلذي �سرط، وعدم الفرار عن العمل على 

طبق التزامه. 

وقد ورد في اللغة اأّن ال�سرط هوالإلزام واللتزام)1). وبهذا المعنى ي�سّح اأن 

ُيطلق على جميع الأحكام الإلزامّية من قبل اهلل على العباد اأّنها �سروط من قبل 

اهلل تعالى، اأي: الزامات من قبله تعالى عليهم. 

وبناًء على ما ذكرنا يكون معنى »الم�صلمون عند �صروطهم« هو وجوب الوفاء 

على كّل م�سلم بما التزم لغيره، ل بما األزم غيره به؛ لأّنه ل معنى لأن يكون ثابتًا 

عند اإلزامه غيره باأمر، ولو لم يكن ا�ستثناء في البين لكان وجوب الوفاء عاّمًا 

بالن�سبة اإلى جميع التزاماته، ولكن قولهP: »الم�صلمون عند �صروطهم، اإّل كّل 

�صرط خالف كتاب اهلل«، كما �سياأتي في موارد ال�ستثناءات.

بيان مدرك القاعدة

العزيز: الكتاب  1ـ 
ڍ}،   ڇ  ڇ  ڇ  {ڇ  تعالى:  بقوله  القاعدة  على  ا�سُتدّل 

بتقريب اأّن الآية ب�سدد بيان �سفات الموؤمنين الاّلزمة والواجبة عليهم، فذكرت 

ال�سالة، والإعرا�س عن الّلغو، واأداء الزكاة، وحفظ الفروج، ورعاية العهد، ومن 

م�ساديقه ال�سرط، فيتّم المطلوب؛ اإذ ي�سير معنى الآية: )يجب على الموؤمنين 

رعاية �سروطهم والتزاماتهم لالآخرين(. 

الروايات:  2ـ 
الأولى: عن عبد اهلل بن �سنان، عن اأبي عبد اهللQ، قال: �سمعته يقول: 

اّلذي  على  يجوز  ول  له،  يجوز  فال  اهلل  لكتاب  مخالفاً  �صرطاً  ا�صترط  »من 

ا�صترط عليه، والم�صلمون عند �صروطهم مّما وافق كتاب اهلل عّز وجّل«)2). وقد 

)1) الفيروزاآبادي، محّمد بن يعقوب: القامو�س المحيط، ج2، ماّدة »�سرط«، �س542.
)2)  العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج12، باب6 من اأبواب الخيار، ح1.
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اأطلق ال�سيخ الأن�سارّي)1) عليها ال�سحيحة، بالرغم من وجود �سهل في �سندها، 

على تف�سيل في �سهل.

 الثانية:  �سحيحة عبد اهلل بن �سنان، عن اأبي عبد اهللQ، قال: »الم�صلمون 

عند �صروطهم اإّل كّل �صرط خالف كتاب اهلل عّز وجّل فال يجوز«)2)، �سّرحت 

على مدلول القاعدة وعلى نوعّية ال�ستراط. 

بن  علّي  »اإّن    :Qاأبيه عن  جعفر،  عن  عّمار،  بن  اإ�سحاق  موّثق  الثالثة: 

فاإّن  به؛  لها  فليِف  �صرطاً  لمراأته  �صرط  »من  يقول:  كان   Qطالب اأبي 

الم�صلمين عند �صروطهم، اإّل �صرطاً حّرم حالًل اأو اأحّل حراماً«)3).                  

الرابعة: عن محّمد بن قي�س، عن اأبي جعفرQ »اأّنه ق�صى في رجل تزّوج 

امراأة واأ�صدقته هي وا�صترطت عليه اأّن بيدها الجماع والطالق؟ قال: خالفت 

الجماع  وبيده  ال�صداق،  عليه  اأّن  فق�صى  باأهله،  لي�صت  ا  حقًّ ووّليت  ال�صّنة، 

والطالق، وذلك ال�صّنة«.)4)

حّتى  الأخبار  من  غيرها  وكذلك  تاّمة،  القاعدة  على  الروايات  هذه  ودللة 

في  الأخبار  فاإّن  والمكا�سب)6)،  الجواهر)5)  عن  كما  فيه،  ال�ستفا�سة  حّد  بلغت 

هذا المعنى م�ستفي�سة، بل متواترة معنى. قال ال�سيخ الأن�سارّيM: »والأ�صل 

غة ل�صتراط كّل �صرط اإّل ما ا�صُتثني،  فيه )ال�صتراط( الأخبار العاّمة الم�صوِّ

الخبر  الأولى  فمن  الم�صاألة،  اأفراد  بع�س  في  الواردة  ة  الخا�صّ والأخبار 

الم�صتفي�س اّلذي ل يبعد تواتره: اإّن الم�صلمين عند �صروطهم«)7). فالقاعدة 

مّتخذة من الن�سو�س بنف�س ال�سياغة.

)1)  الأن�ساري، المكا�سب، م.�س، ج6، �س22.
)2)  العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج12، باب6 من اأبواب الخيار،ح1.

)3)  م.ن، ح2.
)4)  العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج15، باب29 من اأبواب المهور، ح1.

)5)  النجفي، جواهرالكالم، م.�س، ج23، �س199.
)6) الأن�ساري، المكا�سب، م.�س، ج6، �س2.

)7)  م.ن، الخيارات، �س228.
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العقود والتجارة: اإطالقات  3ـ 
عن  والتجارة  بالعقود،  بالوفاء  الأمر  اإطالق  لعّل  »بل  الجواهر:  في  قال 

ترا�س  كاف«)1). وتو�سيح ذلك: اإّن ال�سروط الواقعة في �سمن العقود ال�سحيحة 

الاّلزمة هي من توابع تلك العقود، واأدّلة وجوب الوفاء بالعقود تدّل على وجوب 

الوفاء بال�سروط المرتبطة بتلك العقود.

ما المقصود من الشرط السائغ؟
اإّن ال�سرط اّلذي يجب الوفاء به هوال�سرط الذي تحّققت فيه الأمور الآتية:

 الأّول: اأن يكـــون �سرطـــًا  مقـــدورًا عليه مـــن قبل الم�سروط عليـــه،  بمعنى اأّن 

اإيجـــاده داخل تحت قدرته؛ لأّن الم�سروط  عليـــه، بالتزامه بذلك ال�سرط، يجعل 

عهدتـــه م�سغولـــة به، فال ُبـــّد  اأن يكون مقـــدورًا له،  وعليه فلوكانـــا عالمين بعدم 

التمّكن منه، اإّما لمتناعه ذاتًا، اأولعدم تمّكن الم�سروط عليه منه، بطل.

الثاني: اأن ل يكون مخالفًا لحكم �سرعّي، وهو المعّبر عنه بمخالفة الكتاب اأو 

ال�سّنـــة، والمراد به مخالفة الجعل الإلهّي، �سواء اأثبت بالكتاب اأم بغيره. وُيق�سُد 

بذلك اأن ل يكون م�سمونه مخالفًا للحكم ال�سرعّي، واأن ل يقت�سي ال�سرط  اإلزامًا 

بتـــرك واجب، اأو فعل حرام، كمـــا اإذا ا�سترط اأحدهما على الآخر اأن ي�ستري منه 

العنب ب�سرط اأن يع�سره له خمرًا، اأو اأن يترك ال�سالة، اأّما اللتزام بفعل المكروه 

اأو ترك الم�ستحب، فال مانع منه.

روايات، منها:  �سحيحة  ال�سّحة عّدة  ال�سرط في  اعتبار هذا  والدليل على 

»من ا�صترط  اأبي عبد اهللQ، قال: �سمعته يقول:  عبد اهلل ابن �سنان، عن 

عليه،  ا�صترط  اّلذي  له، ول يجوز على  لكتاب اهلل فال يجوز  مخالفاً  �صرطاً 

)1) النجفي، جواهرالكالم، م.�س، ج23، �س199.  
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والم�صلمون عند �صروطهم مّما وافق كتاب اهلل عّز وجّل«)1).                               

الثالث: اأن ل يكون ال�سرط منافيًا لمقت�سى العقد، وتتحّقق باأن يكون منافيًا لما 

يراد اإثباته من خالل العقد، كاأن ي�سترط في عقد البيع اأن ل يح�سل تمليك العين، 

وفي عقد الزواج اأن ل تح�سل العلقة الزوجية، اأو ب�سرط اأن ل ي�ستحّق الثمن.

اأن  العقد  متن  في  وي�سترط  �سيئًا،  يبيعه  اأن  عندنا  الجائزة  ال�سروط  ومن 

ي�ستري منه �سيئًا اأو يبيعه �سيئًا اآخر، اأويقر�سه �سيئًا، اأو ي�ستقر�س منه...، هذه 

ال�سروط كّلها �سائغة ل تخالف كتاب اهلل تعالى، فوجب جوازها ولزومها و�سّحة 

العقد معها)2).

حكم الشرط الفاسد
ل اإ�سكال في اأّن ال�سرط الفا�سد ل يجب الوفاء به ول اإلزام به �سرعًا، واإّنما 

اأو�سّحته معه،  العقد  يقم دليل على ف�ساد  لم  اّلذي  الفا�سد  ال�سرط  الكالم في 

بيع  الدليل، فلي�س كالمنا في  فيّتبع  واإّل  اأم ل؟،  العقد  اأّنه هل يوجب ف�ساد  في 

الخ�سب على اأن يعمله �سنمًا، اأو �سليبًا؛ لأّن هذا البيع باطل، �سواء ا�سترط اأم لم 

ي�سترط، ما دام عالمًا بذلك،  فلي�س ف�ساد العقد نا�سئًا من ال�سرط؛ وذلك لدللة 

اأذينة قال: كتبت  ابن  اأبي عمير، عن  ابن  ة على ذلك، كما عن  الأخبار الخا�سّ

اإلى اأبي عبد اهللQ »اأ�صاأله عن رجل له خ�صب فباعه مّمن يتخذه برابط؟ 

فقال: ل باأ�س به. وعن رجل له خ�صب فباعه ممن يّتخذه �صلباناً، قال ل«)3). 

وعن عمروبن حريث، قال: »�صاألت اأبا عبد اهللQ: عن التوت اأبيعه ي�صنع 

لل�صليب وال�صنم؟ قال: ل« )4).

)1) العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج12، �س353.
)2) الحلـــي، الح�ســـن بـــن يو�سف بن المطّهر: تذكـــرة الفقهاء، تحقيق ون�ســـر موؤ�ّس�سة اآل البيـــتR لإحياءالتراث، ط1، قم 

المقّد�سة، مطبعة �ستاره، 1420هـ.ق، ج10، �س250.

)3) العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج17، باب41 من اأبواب مايكت�سب به، تحريم بيع الخ�سب ليعمل �سليبًا،ح1. 
)4) م.ن، باب تحريم معونة الظالمين،ح2. 
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�لأفكار ���ئي�سة

معنى القاعدة هولزوم الوفاء بال�سرط بين المتعاقدين، فيجب على كّل م�سلم  -

اأن يكون ثابتًا عند التزاماته.

 تتكّون القاعدة  من �سطرين: الأّول: ت�سّلط الموؤمنين على ال�ستراط فيت�سّلط  -

المتعامـــالن على جعـــل اللتزام والتعّهـــدات اّلتي ن�سّميها بال�ســـروط. الثاني: 

وجوب العمل بمقت�سى ال�سرط، فيجب على المتعامَلْين العمل بما تعّهدا به.

ا�سُتدّل للقاعدة بعّدة اأدّلة، منها: قوله تعالى: {ڇ ڇ ڇ ڇ  -

ڍ }،  بتقريـــب اأّن معنـــى الآيـــة: يجـــب علـــى الموؤمنين رعايـــة �سروطهم 
والتزاماتهم.

ومـــن الروايات: ما عن اأبي عبد اهللQ، قـــال: �سمعته يقول: »من ا�صترط  -

�صرط���اً مخالف���اً لكتاب اهلل فال يجوز له، ول يجوز على الذي ا�صترط عليه، 

والم�صلمون عند �صروطهم مّما وافق كتاب اهلل عّز وجّل«. 

اإّن ال�ســـرط اّلذي يجب الوفـــاء به هوال�سرط اّلذي يكون  مقدورًا عليه من قبل  -

الم�ســـروط عليـــه،  ول يكون مخالفًا  لحكم �سرعّي، وهـــو المعّبر عنه بمخالفة 

الكتاب اأو ال�سّنة، ول يكون ال�سرط منافيًا لمقت�سى العقد.

ل اإ�سكال في اأّن ال�سرط الفا�سد ل يجب الوفاء به ول اإلزام به �سرعًا. -
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لطا�عة

الفرق بين ال�شروط البتدائّية،

وبين ال�شروط الواقعة في �شمن العقود

اإّن اإطالق ال�سرط على مطلق اللتزام ب�سيء ل�سخ�س - �سواء اأكان في �سمن 

بل  وتاأّمل،  نظر  يخلومن  ل   - ب�سيء  مربوط  غير  ابتدائّيًا  التزامًا  كان  اأم  عقد 

الظاهر، ح�سب المتفاهم العرفّي، هو اأن يكون اإلزامه اأو التزامه ب�سيء في �سمن 

عقد ومعاملة اأو اأمر اآخر، بمعنى اأن يكون اإلزامه غيره ب�سيء اأو التزامه لغيره 

ب�سيء مربوطًا باأمر اآخر، ولي�س معنى ال�سرط مطلق الإلزام واللتزام.

 - اآخر  باأمر  مرتبطًا  �سيء  جعل  عن  عبارة:  الم�سدرّي  بالمعنى  فال�سرط 

وبهذا المعنى يكون مبداأ لال�ستقاقات منه، كال�سارط والم�سروط واأمثالهما من 

الم�ستّقات من هذه الماّدة، وبمعنى ال�سم الم�سدرّي عبارة: عن ال�سيء المرتبط 

بغيره. هذا هو المتفاهم العرفّي، م�سافًا اإلى اأّنه لو كان مطلق الإلزام واللتزام 

 Pولوكانا ابتدائّيين غير مربوطين ب�سيء - يلزم تخ�سي�س الأكثر في قوله -

»الموؤمنون عند �صروطهم«،  وهو م�ستهجن جّدًا. فال بّد من حمل ال�سروط في 

الأكثر  يلزم تخ�سي�س  العقود، كي ل  الواقعة في �سمن  ال�سروط  الحديث على 

باأّن  قلنا  فاإّن  اإجماعًا،  بها  الوفاء  يجب  ل  البتدائّية  ال�سروط  لأّن  الم�ستهجن؛ 

ال�سرط اأعّم من ال�سروط البتدائّية وغيرها، فيكون ا�ستعماله في الحديث عنائيًا 

مجازّيًا، وهوخالف ظاهر هذا الكالم.

بالمعنى  ال�سرط  لفظ  من  العرفّي  المتفاهم  اأّن  في  �سبهة  ل  حال  كّل  وعلى 

في �سمن  باأمر  له  للم�سروط  اللتزام  اأو  عليه،  الم�سروط  اإلزام  هو  الم�سدرّي 

عليها  ُيطلق  ل  البتدائّية  اللتزامات  اأو  فالإلزامات  اآخر،  اأمر  اأو  عهد  اأو  عقد 

ال�سرط اإّل بالعناية، ول يجب الوفاء بها اإجماعًا.
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�أ�سئلة ومتارين

mm:في المكان المنا�صبO اأو خطاأ Pصع عالمة �صّح�

اإّن ال�ســـرط اّلذي يجب الوفاء به هوال�سرط اّلذي يكون  مقدورًا عليه من  1-

قبل الم�سروط عليه. 

ل فـــرق في ال�سرط اّلذي يجب الوفـــاء به بين ال�سرط اّلذي يكون مخالفًا  2-

لحكم �سرعّي، اأو ال�سرط المنافي لمقت�سى العقد. 

المتفاهـــم العرفّي من لفظ ال�ســـرط هو اإلزام الم�سروط عليه اأو اللتزام  3-

للم�سروط له باأمر في �سمن عقد اأو عهد اأو اأمر اآخر.  

اإذا بـــاع �سخ�ـــس �سيئـــًا لآخـــر، وا�سترط في متـــن العقـــد اأن ي�ستري منه  4-

)الآخـــر(، �سيئًا اأو يبيعه �سيئًا اآخر، اأو يقر�سه �سيئًا، فهذا ال�سرط جائز 

يجب الوفاء به. 

ل اإ�سكال في اأّن ال�سرط الفا�سد ل يجب الوفاء به ول اإلزام به �سرعًا.  5-

ل فرق في وجوب الوفاء بال�سرط بين اأن يكون للكبير اأو لل�سغير.   6-
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mm:عالج الأ�صئلة الآتية

 ما هوالمق�سود بقاعدة: »الم�صلمون عند �صروطهم«؟ وما معنى »الم�صلمون  1-

عند �صروطهم« في ال�ستدلل؟

كيـــف ن�ستدّل علـــى القاعـــدة بقوله تعالـــى: {ڇ ڇ ڇ ڇ  2-

ڍ}؟
 ما الفرق بين ال�سرط المخالف لكتاب اهلل وال�سرط الموافق له؟ واأعِط مثاًل  3-

وا�سحًا في عقد النكاح اأوغيره على ال�سرط المخالف لكتاب اهلل.

ما الفرق بين ال�سروط البتدائّية وال�سروط الواقعة في �سمن العقد؟ 4-

رجـــل باع عقـــارًا وا�سترط علـــى الم�ستـــري اأن يجعله وقفًا، فهـــل ي�سّح هذا  5-

ال�سرط؟ ولماذا؟

اإذا باعه وا�سترط الخيـــار لنف�سه لمّدة �سنة كاملة، فهل يجوز هذا ال�سرط؟  6-

وهل يجب على الم�ستري اللتزام به؟
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287

أهداف الدرس

التعّرف على معنى قاعدة الفراش وأدلّتها. -

القدرة على االستدالل على حّجّية القاعدة. -

التدّرب على تطبيق القاعدة في مواردها. -

قاعدة الفراش

الدرس الواحد والعشرون
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المقّدمة
الم�سلمين،  جميع  عليها  ت�سالم  اّلتي  الم�سهورة  القواعد  من  الفرا�س  قاعدة 

وي�سار  الحجر«.  وللعاهر  للفرا�س  »الولد  الم�سهور:  الحديث  اإلى  والم�ستندة 

اإلى القاعدة المذكورة عادة في موردين: باب النكاح وباب الّلعان، ففي هذين 

الفقهاء  بين  الت�سالم  تحّقق  وقد  بها،  وُيتم�ّسك  الفرا�س  قاعدة  ُتذكر  الموردين 

على مدلول القاعدة، ول خالف فيه بينهم اإّل في  بع�س التفا�سيل، كما هوحال 

الكثير من المباحث الفقهّية.

بيان المراد من القاعدة
وهو  المتناكحين،  بين  ال�سرعّية  الزوجّية  على  يطلق  عنوان  ـ  هنا  ـ  الفرا�س 

اأو  الزنا  لحتمال  الولد  انت�ساب  في  ال�سّك  وقع  فاإذا  الولد،  انت�ساب  في  الأ�سل 

اإلى ال�سخ�س اّلذي يولد  ُين�سب الولد  لحتمال بقاء النطفة من الزوج ال�سابق، 

في فرا�سه، ويثبت الن�سب للولد الم�سكوك الن�سب بو�ساطة اأمارّية الفرا�س، فاإّن 

الزوجة متى ما اأولدت ولدًا ل يجزم بانتفائه عن الزوج، فهوملحق به ول يحّق 

الولد عنه في �سورة  اأّنه ل يحّق نفي  له، فكما  نفيه عنه لمجّرد عدم م�سابهته 

الجزم بكونه ولده، كذلك ل يحّق حالة ال�سّك واحتمال اأّنه ولده.
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وبهذا يّت�سح اأّن قاعدة الفرا�س هي ك�سائر القواعد المقّررة حالة ال�سّك، فكما 

طهارته،  في  ي�سّك  �سيء  كّل  على  بالطهارة  الحكم  تت�سّمن  الطهارة  قاعدة  اأّن 

كذلك قاعدة الفرا�س تحكم باإلحاق الولد بالزوج حالة ال�سّك في انت�سابه اإليه.

بيان مدرك القاعدة

الروايات: الحديث الم�سهور المعروف بين جميع الفرق والطوائف الإ�سالمّية،  1-

ولـــم ينكـــره اأحد مـــن الم�سلمين، الم�سهـــور عن النبـــّيP: »الول���د للفرا�س 

وللعاه���ر الحج���ر«)1)، وقد ُروي هذا الحديث في كثير مـــن م�سادر الإمامّية، 

وكثيـــر مـــن م�ســـادر ال�سّنة. فمـــن ن�سو�س الإمامّيـــة روى �سعيـــد الأعرج في 

�سحيحـــه عن اأبي عبـــد اهللQ: »�صاألته عن رجلين وقع���ا على جارية في 

طهر واحد، لمن يكون الولد؟ قال: لّلذي عنده، لقول ر�صول اهللP: الولد 

للفرا����س، وللعاه���ر الحج���ر«)2). والمق�ســـود من قولهQ: »لّل���ذي عنده«: 

المولى المالك للجارية، كما نّبه عليه الفي�س الكا�ساني)3).

اأبي  بن  �صعد  »اخت�صم  عائ�سة:  اإلى  ب�سنده  م�سلم  روى  ال�سّنة:  ن�سو�س  ومن 

وّقا�س وعبد بن زمعة في غالم، فقال �صعد: هذا يا ر�صول اهلل ابن اأخي عتبة بن 

اأبي وّقا�س عهد اإلّي اأّنه ابنه، انظر اإلى �صبهه،  وقال عبد بن زمعة: هذا اأخي يا 

ر�صول اهلل ولد على فرا�س اأبي من وليدته، فنظر ر�صول اهللP اإلى �صبهه فراأى 

�صبهاً بّيناً بعتبة، فقال: هولك يا عبد، الولد للفرا�س وللعاهر الحجر...«)4).

)1) الكلينـــي، الكافـــي، م.�ـــس، ج5، بـــاب الرجل يكون له جاريـــة...، ح3؛ ج7، باب ميـــراث ولد الزنا،ح1؛ 3؛ ابـــن بابويه،  محّمد 
ابـــن علي بن الح�سيـــن: من ل يح�سره الفقيه، م.�س، ج4، باب النوادر )من األفاظ النبـــي(، ح50؛ العاملي، و�سائل ال�سيعة، 

م.�ـــس،ج14، اأبـــواب نكاح العبيد والإماء ، باب56، ح1، ابن ماجة،  �سنن ابن ماجة،ج1،  باب الولد للفرا�س وللعاهر الحجر، 

ح2006؛ 2007، �س647.

)2) العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج21، باب58 من اأبواب نكاح العبيد والإماء،ح4.
)3) الفي�س الكا�ساني، محّمد مح�سن: الوافي، ج23، ح1407.

)4)  الني�سابوري، م�سلم: الجامع ال�سحيح )�سحيح م�سلم(، لط، بيروت، دار الفكر، لت، ج4، 
كتاب الر�ساع، باب10، الولد للفرا�س وتوّقي ال�سّبهات، ح1457.
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ومن المنا�سب بيان المراد من مفردات الحديث قبل ال�ستدلل على المطلوب. 

المق�ص���ود م���ن )الفرا����س(: عبارة عّما يفر�س لنوم اأولغيـــره، وهنا كناية عن 

الزوج ال�سرعّي، اأو المالك باعتبار اأّن من هو زوج �سرعًا اأو كان مالكًا لها، له حّق 

اأن ينام معها فيه �سرعًا وي�ستمتع بها، واأمثال هذه الكنايات كثيرة في لغة العرب. 

المق�صود من العاهر: من العهر والعاهر هو الزاني ، بمعنى الزنا .

والمق�ص���ود م���ن ثبوت الحجر للعاه���ر: الكناية عن الخيبة وعدم ثبوت �سيء 

له، فاإّن العرب تقول: فالن له التراب اأو الحجر، تق�سد بذلك الكناية عن خيبته 

وعدم ثبوت �سيء له.

واأّما المتفاهم العرفّي من الجملة الأولى )الولد للفرا�س(، فهوعبارة عن اأّن 

 Pالولد مخ�سو�س بالزوج، ولي�س لأحد غيره حّق ون�سيب فيه، ول �سّك في اأّنه

وظاهر  اأمر خارجّي،  عن  الإخبار  مقام  في  ل  ال�سرعّي،  الحكم  بيان  مقام  في 

الق�سايا ال�سرعّية التي ب�سورة الإخبار كّلها من هذا القبيل، اأي واإن كانت بح�سب 

ال�سورة جماًل خبرّية، لكّنها في الحقيقة اإن�ساءات ب�سورة الإخبار عن وقوعها 

في اأحد الأزمنة الثالثة. م�سافًا اإلى اأّنها لوكانت اإخبارات عن الأمور الخارجّية 

تكون غير مطابقة  للواقع في كثير من الأحيان، فقولهQ: )يغت�سل( و)يعيد( 

يغت�سل ول يعيد. وفي  ال�سرعّية، فرّبما ل  الأحكام  بيان  واأمثال هذين في مقام 

نف�س محّل الكالم لوكان قولهP: »الولد للفرا�س« اإخبارًا عن اأمر واقع، رّبما ل 

يكون كذلك، اأي يكون الولد واقعًا لغير الفرا�س، خ�سو�سًا في الأزمنة التي ت�سيع 

فيها الفاح�سة والفجور، ول يمكن اأن ي�سدر الكذب عنهP؛ لأّنهP مع�سوم. 

فاإذا كان الأمر كذلك، فال بّد من القول: باأّنهP في مقام جعل الفرا�س اأمارة 

معتبرة في مقام الإثبات؛ لإثبات اأّن المولود في فرا�س �سخ�س يكون له، ولي�س 

لآخر ن�سيب فيه. 
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ومنها: �سحيحة الحلبّي بنقل الكافي والتهذيب، عن اأبي عبد اهللQ، في 

 Pعدم اإرث الولد الم�سكوك بالزنا من ما ترك الزاني، قال: »فاإّن ر�صول اهلل

قال: الولد للفرا�س وللعاهر الحجر«)1)، دّلت على اأّن الولد الم�ستبه ن�سبًا ُيلحق 

ب�ساحب الفرا�س، والزاني يرمى بالحجارة ول ينت�سب الولد اإليه. 

بنـــاء المت�سّرعة: ا�ستقّر بناء الموؤمنين المت�سّرعة علـــى اأّن الولد عند ال�سبهة  2-

ينت�ســـب اإلى �ساحب الفرا�س، فاإذا وقع ال�سّك فـــي النت�ساب اإليه كان بناوؤهم 

على عدم العتناء به، تاأكيدًا لالنت�ساب اإلى الفرا�س، وهوالمطلوب)2).

بَم يتحّقق الفراش؟
ل اإ�سكال في كون الزوج م�سداقًا للفرا�س، ولكن بَم يتحّقق كونه فرا�سًا؟ ومتى 

ي�سدق ذلك؟ فهل يكفي في تحّقق ذلك مجّرد العقد، اأويلزم تحّقق الدخول؟

اإّن في ذلك احتمالت:

تحّققه بمجّرد العقد واإن لم يتحّقق بعده الدخول، فنف�س العقد بمجّرده كاٍف  1-

في تحّقـــق عنوان الفرا�ُس ويوجب اإلحاق الولد بالزوج. ورّبما ين�سب ذلك اإلى 

اأبـــي حنيفة، فقد قيل: »�صّذ اأبوحنيفة فيما اإذا عقد �صخ�س على امراأة، وطّلقها 

عقي���ب الن���كاح من غي���ر اإمكان الوطء، فاأت���ت بولد ل�صّتة اأ�صهر م���ن وقت العقد، 

حي���ث األحق���ه بالزوج، وهذا خالف ما جرت به ع���ادة اهلل من اأّن الولد اإّنما يكون 

من ماء الرجل والمراأة«)3).

تحّققه بالعقد واإمكان الوطء، ورّبما ين�سب ذلك اإلى ال�سافعّي واأحمد. 2-

تحّققه بالعقد والدخول بالفعل، وين�سب ذلك اإلى مذهب ابن تيمّية)4). 3-

)1)  العاملي، و�سائل ال�سيعة، م.�س، ج17، باب8 من اأبواب ميراث المالعنة وما اأ�سبهه،ح4.
)2)  الم�سطفوي، مئة قاعدة فقهية، م.�س، �س186.

)3)  العيني: عمدة القارئ في �سرح �سحيح البخاري، لط، بيروت، دار اإحياء التراث العربي، لت، ج23، �س251.
)4)  ابن القّيم: زاد المعاد على هام�س �سرح الزرقاني، ج7، �س363.
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والمنا�سب اأن ُيقال: اإّن المدار على العقد واإمكان تحّقق الحمل من الزوج، فلو  4-

ُفر�ـــس اأّن الزوج لم يدخل بزوجته ولكّنه اأراق منّيه على فرجها كفى ذلك في 

تحّقق الفرا�س والحكم باإلحاق الولد به.

والوجه في ذلك: اأّن كلمة الفرا�س واإن كان يراد بها الزوج، ومقت�سى اإطالق 

اإلى  الحديث كفاية تحّقق العقد في الحكم بالإلحاق بالزوج، كما هو المن�سوب 

عت لحالت ال�سّك في النت�ساب  اأبي حنيفة، اإّل اأّن من الوا�سح اأّن القاعدة �ُسرِّ

مع اإمكان اللتحاق بالزوج، وجّلي اأّن اإمكان اللتحاق ل يكفي فيه مجّرد العقد، 

كما ول يلزم فيه تحّقق الدخول، بل يكفي اإمكان ح�سول التلقيح من ماء الرجل، 

ولومع الجزم بعدم تحّقق الدخول.

شرط تحّقق أماريّة الفراش
من المعلوم اأّن الفرا�س اأمارة فيما اإذا كان المورد قاباًل باأن يكون الزواج بين 

المتناكحين اأكثر من �سّتة اأ�سهر، واأّما اإذا فر�ست مّدة الزواج اأقّل من �ستة اأ�سهر 

فال مجال للتم�ّسك بالقاعدة عند ال�سّك؛ لعدم القابلّية للمورد. 

اأ�سبه  الولد  باأّن  القاذف  قال  اإذا  كما  الخالف،  على  الظّن  اإذا ح�سل  وكذا 

هذا  اأّن  هنا  التحقيق  القاعدة،  خالف  على  للظّن  موجبًا  قوله  وكان  بالعاهر، 

الظّن ل ي�سلح للمعار�سة مع الأمارة اّلتي تكون حّجّيتها قطعّية، وغير م�سروطة 

بح�سول الظّن بالخالف.
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ُيطلق الفرا�س على الزوجّية ال�سرعّية بين المتناكحين، وهوالأ�سل في انت�ساب  -

الولد.

اإذا وقـــع ال�سّك فـــي انت�ساب الولد لحتمال الزنـــا اأو لحتمال بقاء النطفة من  -

الزوج ال�سابق ين�سب الولد اإلى ال�سخ�س اّلذي يولد في فرا�سه.

قاعدة الفرا�س هـــي ك�سائر القواعد المقّررة حالة ال�سّك، فهي تحكم باإلحاق  -

الولد بالزوج حالة ال�سّك في انت�سابه اإليه.

 مـــدرك القاعدة هو الحديث الم�سهـــور المعروف بين جميع الفرق والطوائف  -

الإ�سالمّيـــة، ولم ينكـــره اأحد من الم�سلميـــن، وهو قولهP: »الول���د للفرا�س 

وللعاهر الحجر«.

المق�ســـود من الفرا�ـــس في الحديث عبـــارة عّما يفر�س لنـــوم اأو لغيره، وهنا  -

كنايـــة عن الزوج ال�سرعّي، اأو المالك باعتبار اأّنـــه كالزوج �سرعًا، والمق�سود 

مـــن )العاهر( مـــن العهر والعاهـــر هوالزاني ، بمعنى الزنـــا، والمق�سود من 

ثبوت الحجر للعاهر الكناية عن الخيبة وعدم ثبوت �سيء له.

المـــدار في تحّقـــق الفرا�س على العقـــد واإمكان تحّقق الحمل مـــن الزوج، فلو  -

فر�ـــس اأّن الزوج لم يدخل بزوجته ولكّنه اأراق منّيه على فرجها كفى ذلك في 

تحّقق الفرا�س والحكم باإلحاق الولد به.
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لطا�عة

قاعدة المي�شور ل يترك بالمع�شور

المراد من القاعدة اأّن ال�سارع اإذا اأمر بمرّكب له اأجزاء و�سروط وموانع، فاإذا 

تعّذر له اإيجاد بع�س الأجزاء، اأو بع�س ال�سروط، اأوتع�ّسر ع�سرًا، يرفع التكليف 

عن المع�سور، اأوتعّذر له ترك بع�س الموانع، اأوتع�ّسر فهل ي�سقط الوجوب بالمّرة، 

ويرتفع عن جميع اأجزاء ذلك المرّكب، مع �سروطه وموانعه المتعّذر منها وغير 

اإلى  بالن�سبة  واأّما  منها،  ما هوالمتعّذر  يرتفع عن خ�سو�س  بل  اأم ل،  المتعّذر، 

الباقي فباق؟

ول  باق،  المرّكب  من  المي�سور  المقدار  اإلى  بالن�سبة  الوجوب  اإّن  والجواب: 

يرتفع عن ذلك المقدار بو�ساطة ارتفاعه عن المقدار المتعّذر )المع�سور(؛ فاإّن 

اقت�ساء  من  بالرغم  الأجزاء،  بقّية  بتعّذر  وجوبها  ي�سقط  ل  المي�سورة  الأجزاء 

القاعدة الأّولّية لعدم وجوب الباقي؛ لأّن الأمر كان متعّلقًا بالمرّكب الكامل، ولم 

يتعّلق بالناق�س، فوجوب الناق�س على هذا يحتاج اإلى دليل خا�ّس، وذلك الدليل 

الخا�ّس هوقاعدة المي�سور، فاإّنها تثبت اأمرًا بالناق�س، وتدّل على عدم �سقوطه 

ب�سقوط الأمر بالكّل.

وي�ستدّل على القاعدة بما ُروي عن اأمير الموؤمنينQ: »ل ُيترك المي�صور 

بالمع�صور«)1). ولعّل الدللة وا�سحة، اإذ هي تدّل باإطالقها على اأّن كّل مي�سور، بما 

في ذلك اأجزاء المرّكب الواحد، ل ت�سقط بالمع�سور. 

ووجه و�سوح الدللة، اأّن ظاهرها اأّن المي�سور من كّل عبادٍة ل ي�سقط بتعّذر 

اأوتع�َسر بع�س  اأجزائه، فاإذا اأمر المولى بال�سالة -مثاًل- وكان بع�س اأجزائها 

المتي�ّسرة  الأخرى  الأجزاء  وبقيت  ره،  اأوتعذُّ ره  لتع�سُّ به  التكليف  مع�سورًا، �سقط 

)1)  الإح�سائي، عوالي اللئالي، م.�س، ج4، �س58.
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على ما كانت عليه من الوجوب، طبعًا على فر�س جريان القاعدة في ال�سالة. 

ال�سند  حيث  من  اأّما  ودللة،  �سندًا  بالرواية  ال�ستدلل  على  ا�ست�سكل  وقد 

مر�سل  ب�سكل  اللئالي  عوالي  في  الأح�سائّي  اإّل  يروها  لم  اإذ  ا؛  جدِّ �سعيفة  فهي 

عن اأمير الموؤمنينQ، والكتاب المذكور معروف بال�سعف، فكيف اإذا اقترن 

مع الإر�سال؟ واأّما  من حيث الدللة: اأ�سكل باأّنها ناظرة اإلى الأفراد المتعّددة، 

دة اّلتي وجبت  الواجب كّل واحد منها بوجوب م�ستقّل، ل للمرّكب من اأجزاء متعدِّ

ل  الأجزاء  بع�س  بتعّذر  واأّنه  الثاني،  اإلى  نظرها  اإثبات  والمهّم  واحد،  بوجوب 

ي�سقط وجوب الباقي دون الأّول.

وبالنتيجة ل يمكن الم�ساعدة على ما ذكر مدركًا للقاعدة؛ لأجل ال�سعف في 

ال�سند والدللة. فال�سحيح اأّن التكليف بالمرّكب ي�سقط ب�سقوط الأمر به )عند 

التعّذر(، واأّما الأجزاء المي�سورة فيحتاج اإلى دليل خا�ّس، وبما اأّن في خ�سو�س 

ال�سالة ورد الن�ّس الخا�ّس بوجوب الأجزاء المي�سورة، فال ُيترك المي�سور منها 

عند تعّذر كّلها، ول مانع من اأن ُيقال: اإّن المتيّقن من مورد القاعدة هو ال�سالة.
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mm:في المكان المنا�صبO اأو خطاأ Pصع عالمة �صّح�

المدار في تحّقق الفرا�س على العقد واإمكان تحّقق الحمل من الزوج.  1-

يطلـــق الفرا�س على الزوجّية ال�سرعّية بيـــن المتناكَحْين، وهو الأ�سل في  2-

انت�ساب الولد. 

  اإذا وقـــع ال�سّك في انت�ساب الولد لحتمال الزنا اأو لحتمال بقاء النطفة  3-

من الزوج ال�سابق، ُين�سب الولد اإلى ال�سخ�س اّلذي يولد في فرا�سه. 

المدار في تحّقق الفرا�س على العقد واإمكان الوطء، اأوالدخول بالفعل،  4-

لحق به، وجاء اآخـــر ببّينة فيلحق بالثاني  5-
ُ
اإذا اأقـــّر رجل بن�ســـب مجهول فاأ

دون الأّول. 

اإذا كانـــت مّدة الزواج بين المتناكَحْين اأقّل من �سّتة اأ�سهر وح�سل ال�سّك  6-

في حملها فالولد ل�ساحب الفرا�س، وهوزوجها. 
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mm:عالج الأ�صئلة الآتية

امـــراأة متزّوجة زنا بها )والعياذ بـــاهلل( �سخ�س فولدت طفاًل ي�سابه الزاني  1-

تمامًا، بمن ُيلحق؟

جريت فحو�ســـات وتحاليل الدم فلوحـــظ ال�سبه  2-
ُ
فـــي الفر�ـــس ال�سابـــق اإذا اأ

الكامل في الدم وغيره بين الزاني والطفل، فبمن ُيلحق؟

قت بحيوان منوي من �سخ�س اآخر وحملت، بمن  3- امراأة لها زوج ل ينجُب وُزرِّ

ُيلحق الحمل؟

قت بحيوان منوّي من �سخ�س اآخر اأو  4- �سخ�س لم يجامع زوجته في الُقُبل وُزرِّ

زنا بها )والعياذ باهلل( فحملت، بمن ُيلحق الحمل؟

�سخ�ـــس كان يعزل حينمـــا يجامع زوجته اأوت�ستعمل الأقرا�ـــس، فاإذا زنا بها  5-

)والعياذ باهلل( �سخ�س اأو وطئها �سبهة، فبمن ُيلحق الحمل؟

اإذا كانت مّدة الزواج بين المتناكَحْين اأقّل من �سّتة اأ�سهر، وح�سل ال�سّك في  6-

حملها، فبمن يلحق؟
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)�أ(

ال�سيوطـــي، جالل الديـــن عبد الرحمن بن اأبي بكـــر، الأ�سباه والنظائر في  1-

القواعد والفروع.

الطو�سي، محّمد بن الح�ســـن: الأمالي، تحقيق ون�سر موؤ�ّس�سة البعثة، ط1،  2-

قم المقّد�سة، دار الثقافة، 1414هـ.ق.

الخوئـــي، اأبوالقا�ســـم: اأجـــود التقريـــرات، ط2، قـــم المقّد�ســـة، موؤ�ّس�سة  3-

مطبوعات ديني؛ مطبعة اأهل البيتR، 1369هـ.�س.

الحّلي، محّمـــد بن الح�سن بن يو�سف بن المطّهر)ابـــن العاّلمة(، اإي�ساح  4-

الفوائـــد، تعليـــق ال�سّيد ح�سيـــن المو�ســـوي الكرماني؛ واآخـــرون، ط1، قم 

المقّد�سة، 1387هـ.�س.

)ب(

الها�سمـــي، محمود: بحوث في علـــم الأ�سول، ط3، اإيـــران، موؤ�ّس�سة دائرة  5-

المصار والمراجع
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معارف الفقه الإ�سالمي؛ مطبعة فروردين، 1418هـ.ق/ 1996م.

المجل�سي، محّمد باقر: بحار الأنوار، تحقيق محّمد الباقر البهبودي، ط3،  6-

بيروت، دار اإحياء التراث العربي،1403هـ.ق/ 1983م.

الخمينـــي، روح اهلل: بدائـــع الـــدرر في قاعـــدة نفي ال�ســـرر، تحقيق ون�سر  7-

موؤ�ّس�ســـة تنظيـــم ون�سر اآثـــار الإمام الخمينـــي}، ط2، قـــم المقّد�سة، 

مطبعة مكتب الإعالم الإ�سالمي، 1414هـ.ق، ؟.

الآ�ستياني، محّمد ح�سن: بحر الفوائد في �سرح الفرائد، لط، لم، لن، لت. 8-

 )ت(

ال�سبحانـــي، جعفـــر: تذكرة الأعيـــان، ط1، قم المقّد�ســـة، موؤ�ّس�سة الإمام  9-

ال�سادقQ، 1419هـ.ق.

النائينـــي، ح�سيـــن: فوائد الأ�ســـول، تقريـــر ال�سيخ محّمد علـــي الكاظمي  10-

الخرا�ساني، تعليق ال�سيخ اآغـــا �سياء الدين العراقي، لط، موؤ�ّس�سة الن�سر 

الإ�سالمـــي التابعـــة لجامعـــة المدّر�سيـــن بقـــم المقّد�ســـة، قـــم المقّد�سة، 

1404هـ.ق.

ال�سيوطـــي، جـــالل الدين: تنويـــر الحوالـــك، ت�سحيح ال�سيـــخ محّمد عبد  11-

العزيـــز الخالدي، ط1، بيروت، من�ســـورات محّمد علي بي�سون؛ دار الكتب 

العلمية، 1418هـ.ق/ 1997م.

ال�سي�ستاني، علي: تعليقة على العروة الوثقى، لط، لم، لن، لت. 12-

كا�ســـف الغطـــاء، محّمد ح�سين: تحريـــر المجلَّة، لط، النجـــف الأ�سرف،  13-

المطبعة الحيدرية، 1359هـ.ق.
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الحّلـــي، الح�ســـن بن يو�سف بـــن المطّهر: تذكـــرة الفقهـــاء، تحقيق ون�سر  14-

موؤ�ّس�سة اآل البيتR لإحياء التراث، ط1، قم المقّد�سة، مطبعة �ستاره، 

1420هـ.ق.

)ج(

الكركـــي العاملي، علي بـــن الح�سين)المحقق الثاني(: جامع المقا�سد في  15-

�ســـرح القواعد،تحقيق ون�سر موؤ�ّس�سة اآل البيتR لإحياء التراث، ط1، 

قم المقّد�سة، مطبعة المهدية، 1408هـ.ق.

الترمذي، محّمد بن عي�سى بن �سورة: الجامع ال�سحيح)�سنن الترمذي(،  16-

تحقيـــق وت�سحيح عبد الرحمـــن محّمد عثمان، ط2، بيـــروت، دار الفكر، 

1403 هـ.ق/ 1983م.

النجفـــي، محّمد ح�سن: جواهر الـــكالم، تحقيق وتعليق محمود القوچاني،  17-

ت�سحيـــح ال�سّيد اإبراهيم الميانجي، ط2، طهـــران، دار الكتب الإ�سالمية؛ 

مطبعة اآيدا، 1366هـ.�س.

-18  Rالكركي، علي بن الح�سين: جامع المقا�سد، تحقيق ون�سر موؤ�ّس�سة اآل البيت

لإحياء التراث، ط1، قم المقّد�سة، المطبعة المهدوية، 1408هـ.ق.

الني�سابـــوري، م�سلم: الجامع ال�سحيح)�سحيح م�سلم(، لط، بيروت، دار  19-

الفكر، لت.

 )ح(

البحرانـــي، يو�سف: الحدائق النا�سرة، لط، قم المقّد�سة، موؤ�ّس�سة الن�سر  20-

الإ�سالمي التابعة لجماعة المدّر�سين بقم المقّد�سة، لت.
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الأ�سفهانـــي: حا�سيـــة المكا�ســـب، تحقيق ال�سيـــخ عّبا�س محّمـــد اآل �سباع  21-

القطيفـــي، ط1، قـــم المقّد�ســـة، ن�ســـر اأنـــوار الهـــدى؛ المطبعـــة العلمية، 

1418هـ.ق.

)خ(

الطو�ســـي، محّمد بن الح�ســـن: الخالف، تحقيق ال�سّيـــد علي الخرا�ساني؛  22-

ال�سّيـــد جواد ال�سهر�ستاني، ال�سيخ مهدي طه نجف، اإ�سراف ال�سيخ مجتبى 

العراقـــي، لط، قم المقّد�ســـة، موؤ�ّس�سة الن�سر الإ�سالمـــي التابعة لجماعة 

المدّر�سين بقم المقّد�سة، 1411هـ.ق.

 )د(

الإيروانـــي، محّمـــد باقر: درو�ـــس تمهيدية في القواعـــد الفقهية، ط1، قم  23-

المقّد�سة، موؤ�ّس�سة الفقه؛ مطبعة باقري، 1417هـ.ق.

ال�ســـدر، محّمـــد باقر: درو�س فـــي علـــم الأ�سول)الحلقـــة الثالثة(، لط،  24-

موؤ�ّس�سة الن�سر الإ�سالمي، 1417هـ.ق..   

العاملي، محّمد بن مكي)ال�سهيد الأّول(: الدرو�س ال�سرعية، تحقيق ون�سر  25-

موؤ�ّس�سة الن�سر الإ�سالمي، لط، قم المقّد�سة، لت.

)ذ(

 الطهرانـــي، اآغا بـــزرك: الذريعة اإلى ت�سانيف ال�سيعـــة، ط2، بيروت، دار  26-

الأ�سواء، لت

)ر(

العاملي، محّمد بن جمال الدين مّكي)ال�سهيد الثاني(: الرو�سة البهية في  27-



303

ا
ل

��
ّ

و�
ر 

سا
د

ّ
�

�سرح اللمعة الدم�سقيـــة، تحقيق ال�سّيد محّمد كالنتر، ط2، قم المقّد�سة، 

من�سورات جامعة النجف الدينية، 1410هـ.ق.

)�س(

الحّلـــي، ابـــن اإدري�ـــس: ال�سرائر، تحقيق ون�ســـر موؤ�ّس�سة الن�ســـر الإ�سالمي  28-

التابعة لجماعة المدّر�سين بقم المقّد�سة، ط2، قم المقّد�سة، 1410هـ.ق.

البيهقـــي، اأحمد بن الح�سين: ال�سنن الكبرى)�سنـــن البيهقي(، لط، لم،  29-

دار الفكر، لت.

)�س(

الخوئـــي، اأبـــو القا�ســـم: �ســـرح العـــروة الوثقى-التقليد-)مو�سوعة الإمام  30-

الخوئـــي}(، �ســـرح ال�سيخ علي الغـــروي، ط2، قم المقّد�ســـة، موؤ�ّس�سة 

اإحياء اآثار الإمام الخوئي}، 1426هـ.ق/ 2005م.

ال�ســـدر، محّمد باقر: �سرح العروة الوثقى، لط، النجف الأ�سرف، مطبعة  31-

الآداب، 1392هـ.ق/ 1972م.

�ســـرح ابن اأبي الحديد المعتزلي، تحقيق محّمد اأبو الف�سل اإبراهيم، لط،  32-

لم، دار اإحياء الكتب العربية؛ عي�سى البابي الحلبي و�سركاه، لت.

الحّلي، نجم الدين جعفـــر بن الح�سن: �سرائع الإ�سالم في م�سائل الحالل  33-

والحـــرام، تعليـــق ال�سّيـــد �ســـادق ال�سيـــرازي، ط2، طهـــران، انت�ســـارات 

ا�ستقالل؛ مطبعة اأمير، 1409هـ.ق.

)ع(

اليـــزدي، محّمـــد كاظم: العـــروة الوثقـــى، تحقيق ون�ســـر موؤ�ّس�ســـة الن�سر  34-
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الإ�سالمـــي التابعة لجماعة المدّر�سين بقـــم المقّد�سة، ط1، قم المقّد�سة، 

1417هـ.ق.

النراقـــي، اأحمـــد: عوائد الأيـــام، تحقيق ون�سر مكتب الإعـــالم الإ�سالمي،  35-

ط1، اإيران، 1417هـ.ق/ 1375هـ.�س.

الح�سينـــي المراغـــي، مير عبـــد الفّتـــاح: العناوين الفقهيـــة، تحقيق ون�سر  36-

موؤ�ّس�ســـة الن�سر الإ�سالمي التابعة لجماعة المدّر�سين بقم المقّد�سة، ط1، 

قم المقّد�سة، 1417هـ.ق.

اليـــزدي، محّمـــد كاظم: العـــروة الوثقـــى، تحقيق ون�ســـر موؤ�ّس�ســـة الن�سر  37-

الإ�سالمـــي التابعة لجماعة المدّر�سين بقـــم المقّد�سة، ط1، قم المقّد�سة، 

1417هـ.ق.

الإح�سائـــي، ابـــن اأبي جمهور: عوالـــي الالآلي، تقديم ال�سّيـــد �سهاب الدين  38-

النجفي المرع�سي، تحقيق الحاج اآقا مجتبى العراقي، ط1، قم المقّد�سة، 

مطبعة �سيد ال�سهداءQ، 1403هـ.ق/ 1983م.

الح�سيني المراغي، مير عبد الفّتاح: العناوين، تحقيق ون�سر موؤ�ّس�سة الن�سر  39-

الإ�سالمـــي التابعة لجماعة المدّر�سين بقـــم المقّد�سة، ط1، قم المقّد�سة، 

1417هـ.ق.

النراقي، اأحمد بن محّمد مهدي: عوائد الأّيام، تحقيق ون�سر مكتب الإعالم  40-

الإ�سالمي، ط1، 1417هـ.ق/ 1375م، �س651.
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