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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمـد هلل بب العـاملني ،والصـالا والسـالم علـى حممـد وآلـه الطـاهرين ،ولعنـة اهلل
على أعدائهم أمجعني.
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مسألة :تصرفات الفقيه
من شؤون والية الفقيـه التصـريف يف األمـواا واألنفـس ،وحلـ حسـب احلـدور الـ قربهـا
الشرع(.)1
وقد حكر الشـي

(قـد

سـر ) :أنهـا ممـا اسـتقاللية ،ومرجعهـا كـون نظـر الفقيـه سـبباو يف جـواز

تصرفه ،ومما عدم استقالا غري بالتصـريف ،ومرجـع هـإا مىل كـون نظـر شـرطاو يف جـواز تصـريف
غري  ،وبني موابر الوجهني عموم من وجه.
لكــن جعــج مرجــع األوا كــون نظــر ســبباو ال ،لــو مــن تســام  ،وك نــه (بمحــه اهلل) جــاء بــه
لالنسياق مع الثاني ،حيث كون نظر شرطاو ،ومال فالسبب هو جعج الشـابع ،لووـوا الفـرق بـني
املوووع والسبب.
ثم محا كانت والية للفقيه يف شيء ما ص تصـرفه ووجبـت طاعتـه ،للـتالزم بـني األمـرين يف
الداللة ،فإحا قاا :ولي ،كان معنا وجوب الطاعة وبالعكس.
و مل يعلم وجه قوا اآلخوند (قد

سر ) :منه ال تـالزم بـني وجـوب اإلطاعـة والواليـة ،نعـم

حيدر كج منهما باآلخر ،ال أن أحدهما أعم واآلخر أخص ،فإن جعج أحدهما جعج اآلخر،

( )1وسيأيت ذكرها يف ص 11و.12
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ووعاو أو تكليفاو ،فإنه كلما كان تالزم يكفـي جعـج أحـدهما ،مح ال يعقـج حكمـان يف طـريف
املتالزمني ،سواء كانا متوافقني كوجوبني ،أو متخالفني كوجوب وغري  ،كما أنـه ال نكـن حلـ يف
طريف شيء واحد ،فإحا قيج الصـالا واجبـة ال نكـن القـوا بـ ن تركهـا حـرام ،أو واجـب ،أو أحـد
األحكام الثالثة األخر.
مح احلكم اآلخر مما لغو أو ت كيد وهو خلف ،ألن معنا أن ال حكم آخر ،أو تنـاق ،،ومنـه
يعلــم أن قولــه تعــاىل« :أطيعــوا اهلل وأطيعــوا الرســوا وأولــي األمــر»( ،)1وقولــه«:ممنــا ولــيكم اهلل
وبسوله والإين آمنـوا»( ،)2أحـدهما حكـر علـى سـبيج الت كيـد ال الت سـيس ،مثـج«:أطيعـوا» و«أقـم

الصالا»( )3و«كتب عليكم الصيام»( )4و«قد أفل من تزكى»( ،)5حيث من األوا ت كيد.

ويدا على الت كيد باإلوافة مىل ما حكرنا  ،أنه لوال لزم ثوابان وعقابان وهو واو العدم.
األقسام املتصورة
ومما تقدم ظهر :أن األقسام املتصوبا ستة ال أقج ،ومن حكر اإليرواني (بمحه اهلل) بعضها ،ألن
التصريف مما ش ن الفقيه وحد  ،أو ش ن النا وحدهم بال حاجة مىل مجازا

( )1سورة النساء.59 :
( )2سورة املائدة.55 :
( )3سورة اإلسراء.78 :
( )4سورة البقرة.183 :
( )5سورة األعلى.14 :
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الفقيه ،أو ش ن األوا مشـروطاو بالثـاني ،ك املصـا العامـة الـ أمـر باالستشـابا فيهـا ،قـاا
سبحانه« :وشاوبهم يف األمر»( ،)1وقد حكرنـا يف بعـ ،الباحـث ظهـوب اآليـة يف الوجـوب ،ولـيس
حل

الحتياج الرسوا (صـلى اهلل عليـه وآلـه) ،بـج ملصـلحة أخـرك ،كوجـوب العبـارات لـه (صـلى اهلل عليـه

وآله).
أو العكس كالقصاص والتقاص ،أو ما يش يف استقالا أحدهما أو اشرتاطه باآلخر وجمرا
الرباءا ،ألنه مقتضى الش بـني األقـج واألكثـر االبتبـاطيني ،أو مـا يشـ يف أنـه خـاص بـاألوا أو
بالثاني ،مثج ما محا ش يف أن الواقف جعج املتولي الفقيه أو زيـداو ممـا هـو مـن قبيـج املتبـاينني ،فـإن
أمكن االنضمام فهو ،ومال فقاعدا العدا ،ومال فالقرعة.
هإ األقسام يف أوا اآلنات ،أما ثانيها فإن كـان استصـحاب فهـو ،ومال يكـون املرجـع سـائر
األصوا اجلابية.
وال ،فى أنه فرق بني أن يقوا :اجملتهد العـارا يققلدـد ،حيـث زاا اجتهـار أو عدالتـه يف اآلن
الثاني حيث ال جمـاا لالستصـحاب ،لظهـوب الـدليج يف فعليـة االجتهـار والعدالـة ،وبـني أن يقـوا:
املكلف محا اجتهد قلد ،فإنه محا زاا اجتهار كان جمرك االستصحاب.
ولإا قاا بعـ ،املعاصـرين :فـرق بـني قـوا املـوىل( :املسـافر يقصـر) حيـث منـه محا كـان أوا
الوقت مسافراو ثـم حضـر أح حيـث ال يصـدق عليـه املسـافر ،وبـني قولـه( :املكلـف محا سـافر قصـر)
حيث يصدق عليه يف احلضر :أنه مكلف سافر.
وهإا التفصيج بابع األقواا من وجوب القصر أو التمام أو االحتيـا ،،وتفصـيلها يف (الفقـه)
ومن كان فيه ظهوب تقيد القصر بالسفر ،ال أنه محا سافر يف اجلملة قصر بعد حل ،

( )1سورة آل عمران.159 :
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لكن كالمه يف موبر الش .
معىن الويل
ثــم ال ،فــى :أن (الــولي) عنــى مــن لــه الواليــة ال يصــدق مال علــى حي الواليــة ،كــالكريم
والشريف ال يصدق مال على حي الكرم والشريف ،أو مـن يتعـدك منـه مليـه( ،ـاليف (املـوىل) حيـث
يصدق على كج من السيد والعبد ،فإنه يف اللغة ي تي مصدباو واسم زمان أو مكان ومصدباو ميمياو.
واملـرار هنـا اسـم املكــان ،أي مكـان الواليـة ،وكونــه (صـلى اهلل عليـه وآلــه) مـوىل :أي أنـه مكــان
فاعلية الوالية ،وبهإا يص له (صلى اهلل عليه وآله) التصريف ومن كان باعتباب التزامه ب حكام الشريعة ال
يتصريف مال وفق الشريعة ،فهو (صلى اهلل عليه وآلـه) ومن مل يستشر يف احلرب ـ مثالو ـ وجب قبوا قوله،
لكنه جيب عليه االستشابا لقوله تعاىل« :شاوبهم»(.)1
فال يقاا :منه كيف جيمع بني عدم وجوب املشوبا عليه لواليته ،ووجوبها عليه لآلية؟
ألنه يقاا :من األوا أولي والثاني ثانوي ،كعدم وجوب مجراء العقد عليه أوليـاو ألنـه ولـي،
ووجوبه عليه ثانياو ،وهكإا حاا سائر األحكام على ما أشرنا مليه سـابقاو يف واليتـه املطلقـة املـ خوحا
من والية اهلل تعاىل ،مال أنها حاتيه وواليته (صلى اهلل عليه وآله)

( )1سورة آل عمران.159 :
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مستندا مليه تعاىل ،حاهلا حاا علمهما وقدبتهما ،ومثله (صـلى اهلل عليـه وآلـه) سـائر املعصـومني
(عليهم السالم).
بقي شيء:
وهو أن واليته االستقاللية يف مثج القضاء واحلكم باهلالا وما أشبه ،غري واليتـه الضـمنية يف
مجراء غري القصاص والتقاص ـ على ما تقدم تقسيمها مليهما من الشي

(قـد

سـر ) ـ وممكـان جعـج

اجلــامع هلمــا ال يوجــب وحــدتهما ،ومال فإنــه مــن املمكــن جعــج اجلــامع حتــى للوجــور والعــدم
والضدين.
وجه النظر يف كالم النائيين
ومنه يعلم وجه النظر يف قوا النائيين (بمحـه اهلل) :ال اختاليف يف حقيقتهما بج كـج منهمـا مـن
أفرار الوالية العامة ،فإن كون نظر احلاكم شرطاو جلواز تصريف الغري أو سبباو جلواز تصـريف نفسـه ال
يوجب اختالفاو يف هويتها ،فإن هإ االختالفات باجعة مىل املشخصات الفررية.
وأوعف منه :مورابه بعد حل بقوله( :بج ال نكن صدوب مجيـع األمـوب مـن نفـس الـوالي
باملباشرا)( ،)1فإنه ال ببط للمضرب مليه بالكالم السابق بج مل يتوهمه أحد حتى يضرب عنه.

( )1منية الطالب يف حاشية املكاسب :ج 1ص.328
9

الفقه :البيع ج ،5اإلمام الشريازي

الوالية التشريعية
ثم باإلوافة مىل الوالية التكوينية املفووة مىل الرسوا (صلى اهلل عليه وآلـه) واألئمـة (علـيهم السـالم)

فووت مليهم والية التشريع خـابج اإلطـاب ،فهـم (علـيهم السـالم) خلفـاء اهلل يف أن لـه «مـا يشـاء»(،)1
و«ال يس ا عما يفعج وهـم يسـ لون»( ،)2لكـنهم (علـيهم السـالم) مل يسـتفيدوا مـن هـإ الواليـة مال يف
موابر قليلة جداو ،مثج جعج الرسوا (صلى اهلل عليه وآله) العبيد أحراباو يف قصة الطائف ،وتهديـد علـي
(عليـه الســالم) جبعــج األحــراب عبيــداو ومــا أشــبه ،ممــا نكــن ت ويلــه أيضـاو بــاألهم واملهــم ومــا أشــبه ،ال
االستفارا من تل الوالية اخلاصة.
كمــا فووــت ملــيهم واليــة التشــريع راخــج اإلطــاب اإلســالمي ،أي اإلفتــاء والقضــاء وحكــم
اهلـالا واجلهـار ب قسـامه واحلـدور والقصـاص والتصـدي للمصـا العامـة ومرابا الدولـة ومـا أشـبه
حلـ  ،وهــإا يف طــوا التشــريع خــابج اإلطــاب كطوليــة واليــتهم لواليــة اهلل ،وواليــة العبــد لواليــة
السيد ،وكما حكر بعضهم من طولية األحكام الظاهرية لألحكام الواقعية.
وبــإل يظهــر اجلــواب عــن مشــكاا أن واليــتهم التشــريعية بــاملعنى األوا منــايف ملــا را علــى
استقالا النا على أمواهلم( ،)3وأن «الطالق بيد من أخإ بالساق»( )4وأنه

( )1سورة آل عمران.40 :
( )2سورة األنبياء.23 :
( )3حبار األنوار :ج 2ص 272ب 33ح.7
( )4مستدرك الوسائل :ج 15ص 306ب 25ح.18329
10

الفقه :البيع ج ،5اإلمام الشريازي

ال حيج وطي أمة الغري مال باالشرتاء أو التحليج وما أشبه حل من األحكام األولية ،مح النا
واليتهم يف طوا والية الرسوا (صلى اهلل عليه وآلـه) فكما أن قاعدا السلطنة ال تنايف واليـة اهلل ،كـإل
ال تنايف واليتهم (عليهم السالم) خابج اإلطاب ،فملكية النا لألمواا كملكية العبيـد ألمـواهلم حيـث
منها يف طوا ملكية السيد.
حدود والية الفقيه
ثم منه ال واليـة للفقيـه يف التشـريع اخلـابج عـن اإلطـاب اإلسـالمي ،مح األرلـة ال تـدا عليـه،
واألصج العدم ،ومن كان ب ا يظهـر مـن كـالم النراقـي (بمحـه اهلل) ونـارب مثـج حلـ  ،مال أن النراقـي
كالمه خمتلف فيه ،وال يهم البحث عن مثج حل .
وممنا الكالم يف أنه هج للفقيه والية التشريع القسم الثاني ،كمـا يظهـر مـن املشـهوب خصوصـاو
للمتصــدين مــنهم ملقــام احلكــم ،كنصــري الــدين والعالمــة واجمللســي والبهــائي والكركــي واآلخونــد
والشريازي وحنوهم (قد سرهم) حتى قاا النائيين (قد

سر ) :املقصور من مثبـات الواليـة للفقيـه هـو

مثبات ما كان لألشرت وقيس وحممد بن أبي بكر ونظرائهم ،وال مشكاا يف أنه كان هلم مجراء احلدور
وأخإ الزكاا جرباو واخلراج واجلزية وحنو حل من األموب العامة.
أو ليس له مال يف مطاب ويق ،حهب مليه الشي

املرتضى (قد

سـر ) وبعـ ،آخـر ،قـائالو :أمـا

الوالية على الوجه األوا أعين استقالله يف ال تصريف فلـم يثبـت بعمـوم ،ثـم حصـر األمـر يف بعـ،
األموب اخلاصة.
ال يقاا :على هإا يتفشى املنكر ويسلط األشراب.
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ألنه يقاا :من الواجب على الفقيه هو العمج يف حدور النهـي عـن املنكـر واألمـر بـاملعرويف،
وما عدا ليس من ش نه حتى تظهر مشس احلقيقة وي تي اإلمام الغائب (عجج اهلل له الفرج).
نعم بقدب الت ريـب املـانع عـن اهلـرج واملـرج والفووـى الزم ،ممـا مـن بـاب األهـم واملهـم أو
غري  ،فإحا بأك الشاببني واملفطرين والزناا والقتلة جاز الرجوع مىل حكام اجلـوب لتـ ريبهم ،ومن مل
يكن ت ريبهم مال ا ال يوافق الشرع ،مثج سجن املفطر والسابق وما أشبه حل .
وال ،فى أن بني االوطراب واألهم واملهم عموماو من وجه:
حيث األوا رون الثاني :فمن اوـطر مىل شـرب مـاء الـنجس عسـراو وحرجـاو ومن مل يكـن يف
قباله مهم.
والثاني رون األوا :حيث راب األمر بني التصـريف يف حبـج مغصـوب إلنقـاح الغريـق أو تركـه
نوت ومن مل يكن املنقإ مضطراو.
ومجعهمــا :فيمــا محا خــري بــني قطــع بأســه أو يــد  ،فإنــه يقــدم اليــد مــن بــاب حف ـ األهــم
اوطراباو.
الظاهر من األرلة هو املشهوب ،وكان عليه كثري من فقهائنا املعاصرين ،ومن قاببنا عصرهم.
املراد من الوالية
واملرار تطبيق األحكام األولية والثانوية على املصاريق ال يصج مليها نظر
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الفقيه الواحـد ـ محا كـان واحـداو ـ أو شـوبك الفقهـاء محا كـانوا مجاعـة ،فمـثالو ي خـإ اخلمـس
والزكــاا ،ويطبــق مائــة جلــدا للزانــي ،وال ننــع عــن حريــة التجــابا والزباعــة والعمــابا وحيــازا
املباحات.
هإا بالنسبة مىل األحكام األولية ال عني الشابع هلا مقارير خاصة ،أما بالنسبة مىل األحكـام
الثانوية مثج «ال ورب»( )1وحنو الإي يضع الفقيـه بسـببه قـوانني املـروب والنجـدا والشـرطة واجلـي
واألمن والدوائر واملستشفيات وما أشبه ،فإن تل القوانني هلا فرقان عن األحكام األولية:
األوا :أنهـا قابلــة للتبـديج والتعــديج حسـب املصــلحة ،رون القسـم األوا ،فمائــة جلــدا ال
يتغري مىل تسعني أو مائة وعشرا ،بينما السري عن اليمني والوقويف عند الضوء األمحر نكـن أن يغـري
مىل السري عن اليساب والوقويف عند األخضر.
الثاني :أن األوا رائمي والثاني ليس له صـفة الدنومـة ،بـج الشـرعية مـا رام احلـاكم قـرب ،
ولإا كان شرعيته بشرعيته ،فإحا ووعه اجلائر مل يكن ملزماو ال تكليفاو وال ووعاو.
ضرورة الشورى
أما ما حكرنا من لـزوم (الشـوبك) يف املتعـدر ،فـألن الشـابع جعـج كـالو حاكمـاو ،وال يكـون
نافــإاو بأي أحــدهم بــدون آباء البقيــة ،لعــدم األولويــة ،فــإن كانــت هنــام أكثريــة ـ حيــث من معنــى
الشوبك حل ـ فهو ،ومال فالقرعة.
وعليه يكون كج عامي يرجع مىل مرجعه يف املسائج الفررية كالصالا واحلج

( )1وسائل الشيعة :ج 12ص 364ح 23071و 23072و.23073
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واإلبث ،أما املسائج االجتماعية ال تقربها الدولة فالالزم األخإ باألكثر ومن خالفت بأي
مرجعه ،وحل حلكومة رليج الشوبك على رليج التقليد على ما فصلنا يف بع ،الكتب.
األصل يف الوالية
واألصج فيما ش

يف الوالية استقالالو أو اشـرتاطاو :العـدم ،خالفـاو لألصـبهاني (قـد

سـر )،

قاا( :ب ا يقاا ...برفع مناطته بنظر اإلمام (عليه السالم) لرفع مناطته بنظر النائب العام ،وفيه ...:أنه
ليس ترتب اعتباب محن الفقيه على اعتباب محن اإلمام (عليه السالم) وال عدمه على عدمه من باب ترتب
احلكم على موووعه ،وال من باب ترتب املشرو ،على شرطه ،بج هما متالزمان بناءً على عموم
النيابة ،والتعبد ب حد املتالزمني ال يوجب تعبداو باآلخر ،وليسـا همـا مـن قبيـج العنـوانني املتضـايفني
حتى يكون التعبد ب حـدهما تعبـداو بـاآلخر عرفـاو ،وعليـه :فالنتيجـة الشـ يف مناطـة التصـريف بنظـر
الفقيه فعالو للش يف مناطته بنظر اإلمام (عليه السالم) وال أصج مال يف اآلثاب املرتتبـة عليـه) ( ،)1انتهـى
ما يهمنا من كالمه بفع مقامه.
ويرر عليه:
أوالو :أن السبب واملسبب واملعد واملعد له حاهلما حاا املوووع واحلكم والشـر ،واملشـرو،
فال وجه لتخصيصهما بالإكر.
وثانياو :أنه ومن مل يكن تالزم عقلي يف األموب التعبدية ،ولإا يسرتر املاا من السابق املعرتيف
مرا رون القطع ،ويقبج ببع الوصية أو نصفها أو ثلثها يف شهارا

( )1حاشية املكاسب ،لألصفهاين :ج 2ص 393ط احلديثة.
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الواحــدا واالثنـــتني والــثالث ،رون الكـــج ،مىل غـــري حلــ مـــن التفكيكــات الشـــرعية بـــني
املتالزمني ،مال أن العريف الإي هو املعياب يف الشريعة يف املوووع وحدور احلكم يرك الـتالزم مال مـا
خرج كاملثالني ،وليس ما حنن فيه مـن املسـتثنى ،وأي فـرق بـني املـتالزمني واملتضـايفني حيـث أحـاا
الثاني مىل العريف رون األوا.
وثالثاو :ال مانع من مجراء األصج يف نفس الفقيه ،من رون مجرائه يف اإلمام (عليه السالم) ثم يف
الفقيه ،مح ال حاجة مىل مثج هإا االلتواء حتى يرر ما حكر على تقدير صحته.
أدلة املشهور
ثم منه استدا للمشهوب باألرلة األببعة:
فمن الكتاب :مثـج قولـه تعـاىل« :السـابق والسـابقة»( ،)1و«الزانيـة والزانـي»( ،)2و«أنكحـوا

األيامى»( ،)3و«فابعثوا حكمـاو مـن أهلـه»( ، )4حيـث من هـإ األمـوب مـن شـ ن احلكومـة بالنسـبة مىل

نكاا من ال ولي له من صغري أو جمنون أو ما أشبه ،و«فهج عسيتم من توليتم»( ،)5و«محا توىل سـعى
يف األبض»( ،)6و«أفمن يهدي مىل

( )1سورة املائدة.38 :
( )2سورة النور.2 :
( )3سورة النور.32 :
( )4سورة النساء.35 :
( )5سورة حممد.22 :
( )6سورة البقرة.205 :
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احلق»(.)1
ومن اإلمجاع :أن بناءهم كافة مال احملتاطني حل  ،كما جيد املتتبع يف كتـبهم املختلفـة ،وقـد
كان عملهم حل بقدب ما جيدون السبيج مليه.
ومن العقج :أن التشريع بدون جعج القيم خاليف العقج وخاليف بناء العقالء ،والشابع سيد
العقالء.
ومن السـنة :أكثـر مـن

سـني بوايـة متفرقـة يف خمتلـف األبـواب ،ممـا اشـتمج علـى اخلليفـة

واحلاكم والسلطان ووباثة األنبياء وأنهم كاألنبياء وما أشبه حل .
ومن ننـع السـند أو الداللـة يسـ ا عنـه عـن وجـه عـدم كفايـة وجـور هـإ الروايـات يف كتـب
احلديث والفتوك وغريهما ،وعن أنه ماحا ينبغي أن يقولوا إلفارا احلكم واألولوية غري هإ العبائر.
وملي مجلـة منهـا ،كقولـه (عليـه السـالم)«:من العلمـاء وبثـة األنبيـاء ،ومن األنبيـاء مل يوبثـوا
ريناباو وال ربهماو ولكن وبثوا العلم ،فمن أخإ منه أخإ حب وافر»(.)2
وال ،فى أن املرار :أن شـ نهم مل يكـن حلـ  ،وهـإا احلـديث مشـهوب ،وممنـا أحلـق بـه (فمـا
تركنا صدقة) من أبار أخإ فدم مؤامرا سابقة على مـوت الرسـوا (صـلى اهلل عليـه وآلـه) كمـا را علـى
حل التابي  ،وقد أبطج اجلاعلون ب نفسهم حل الإيج بعملهم توبيث الزوجات ،مىل غري حل مما
لسنا بصدر اآلن.
و ما بوا التإكرا والعوائد ،بج نسبه مىل العامة اخلاصة« :السلطان ولي من ال ولي

( )1سورة يونس.35 :
( )2راجع مستدرك الوسائل :ج 17ص 29ب 8ج.21400
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له»(.)1
وما عن النيب (صلى اهلل عليه وآله)«:الفقهاء أمناء الرسج ما مل يدخلوا يف الدنيا»(.)2
وما عن احلسني (عليه السـالم)« :جمابي األموب واألحكام على أيدي العلماء بـاهلل األمنـاء علـى
حاللــه وحرامــه»( ،)3ولعــج املــرار بــاألموب :املووــوعات ،وباألحكــام :معنــا الشــرعي ،فالعلمــاء
يعينون املوووع ـ يف احملتمالت ـ واحلكم.
وما بوي عن الرسوا (صلى اهلل عليه وآله)« :علماء أم ك نبياء بين مسرائيج»( ،)4وحيـث كـان
بيدهم الدين والدنيا كداور وسليمان (عليهما السالم) وغريهما يكون العلماء كإل .
وعنه (صلى اهلل عليه وآله)( :أفتخر يوم القيامة بعلماء أم فـ قوا :علمـاء أمـ كسـائر األنبيـاء
قبلي) ،كإا يف جامع األخباب( ،)5وقريب منه الرووي (عليه السالم).
ويف نهج البالغة« :أوىل باألنبياء أعلمهم ا جاؤوا به»(.)6
وعن النيب (صلى اهلل عليه وآله) بسند متواتر« :اللهم ابحـم خلفـائي ثالثـاو ،قيـج :يـا بسـوا اهلل
ومن خلفائ  ،قاا (صـلى اهلل عليـه وآلـه) :الـإين يـ تون بعـدي يـروون حـديثي وسـن »( .)7ومحا قوبـج
( )1راجع مستدرك الوسائل :ج 15ص 335ب 18ح.18426
( )2مستدرك الوسائل :ج 13ص 124ب 35ح.14961
( )3مستدرك الوسائل :ج 17ص 316ب.11
( )4مستدرك الوسائل :ج 17ص 320ب 11ح.21468
(َي أاياُّ اها النَّااُ ِن َّن نيف الق نقاي اام ناة أ قاه ااو َاو اوأاقفااعاعااَ
( )5راجع جامع األخبار ،للشعريي :ص 39 -38ابلفصل العشرون يف العلم ،وفيه :ا
اول َّن
ن
الرجل نيف عرقن نه ِن اَل اشحم نة أذنننه فاالاو اشا نر ن ن ن
اا اماا
ام نمقناه ،قااالوا :اَي ارس ا
او اح قسارةَ اونا اد اامةَ اح ََّّت ياا قغار اق َّ
ق ا
ب ما ق اعارقاه اساقباعو ان باعارياَ اماا ناا اق ا
قا
اا
النَّجاة نم ذالنك ،قاالوا :اجثوا رقكباتكم باْي يد ني القعلام ناء تان َّحاوا نمقناهاا ونما أاهو ناَاا ،فاانينين أاقفات ن ار يااوق الق نقيام ناة بنعلام ن
ااء أ َّم ناس اعلااى اساائننر
ق ا ا ق ا قا ا ا
ا ق ا
ا اا ق ا ا ق ق ا ا َ ا ا ق ا ا ا ا
ن
ن
ن
ن ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
َّ
ضاه قم ن اف و
ااق ،أااو اواما ق أ ااهاا ان اعالمااَ
ص اوبا قغ ا
قاألانقبناياء قااقبلي ،أااو او ت اك َذبوا اعالماَ اواو تاارُّدوا اعلاقيه ،اواو تاقبغضوه اوأاحبُّاوه ،فااين حابَّاه قم ِ قخ ااصا و
اا فام ن
ااا اواما ق أا قك ااراق َّ
صريه ِن اَل النَّا نر ،اوام ق أا قكاراق اعالنمااَ فاا اقا قد أا قك اارام نِن اواما ق أا قك اارام نِن فاا اقا قد أا قك ااراق َّ
ااا
فاا اق قد أ ااهانانِن ،اوام ق أ ااهانانِن فاا اق قد أ ااها ان َّا ا
ن ن
ن
ن ن
ن
فام ن
َّ
صااريه ِن اَل ق
ااء الق اعا نااَ فا اني َّن َّ
انانَّا ناة ،أااو اوِن َّن َّ
ضااب لقل اعاااَ اك امااا ياا قغ ا
ااا ياا قغ ا
ااا
ا
ضااب قاألامااري القم اس ال اعالااى ام ا ق ياا قعصاايه ،أااو فاااا قااتنموا د اعا ا
يساات نجيب دعاااءه فناايم دعاااه ،وم ا ص الَّى صا ااصا َة و ناحا ااد َة خقلااَ عا نَااَ فا اكأَّاَاااا ص الَّى خقل نفااي وخقلااَ ِنب ار ناهيم خلنيا نال َّن
اا ،أااو فااقااتاادوا
ا قا
ا ا ا
ا ا ا ا ا قا ا ا
ا ا ا ق ا ا اا ق ا ا ا
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ااا ياا قغفار لقل اعااَ ياا قاواق الققاي ااماة اساقبا اعمائاة اذنق َ
صا افا اوادعاوا ماقناه قم اماا اكاد ار ،أااو اوِن َّن َّ
اب اماا اَق ياا قغف قار لقل اجاه نال اذنقبااَ
نابلقعلا امااء ،خاذوا ماقناه قم اماا ا
ن
ن ن
الشاع نر اعلااى قن ن
ضل القع ناَ أا قكثاار نما القبنحاا نر و ن ن
ْاةو نما ق نراَي ن
او ناحداَ ،او قاعلاموا أ َّ
اس القعلا امااء فانينا اَّهاا ارقو ا
الراماال او َّ ق
ان فا ق ا ا
ا ا اَ
ان اماال ،أااو فااا قااتنموا اقسل ا
السم ناء ،اَيلنسو ان با ن
ن
ن
ن
ْي اويااقومو ان ام قغفونري ا اَ قم ،اوالق ام اصائن اكة يا قسااتا قغ نفرو ان
ق
انان نَّة ،تااقن نعل اعلاقي نهم َّ
ْي أايقدي نه قم م قذنبن ا
ا قا
الر قْحاة اوالق ام قغفارة اك اما ُيقطار م ا َّ ا ق
ن
ن
ن ن
ن ن
ن ن ن
ب اَم).
اَ قم اما اداموا جلوساَ نعقن اده قم ،اوِن َّن َّ
ااا يااقنظر ِلاقيه قم فااايا قغفر لقل اعاَ اوالقماتا اعلَنم اوالنَّاظ نر اوالقمح َ
( )6حبار األنوار :ج 68ص 189ب 64ح 55ع هنج البصااة.
( )7وسائل الشيعة :ج 27ص 139ب 11ح 33422ط آل البيت.
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احلديث بالسنة أبيد باألوا األلفاظ وبالثاني السريا العملية.
ويف مقبولة ابن حنظلة« :قد جعلته عليكم حاكماو»( ،)1نعم ال راللة يف مشهوبا أبي خدجية:
«جعلته عليكم قاوياو»( )2مالّ على معطائهم منصب القضاء.
ويف التوقيع الشريف املتواتر نقله« :وأما احلوارث الواقعة فابجعوا فيها مىل بواا حديثنا فإنهم
حج عليكم وأنا حجة اهلل تعاىل»(.)3
و يف (حتف العقوا) يف وصية النيب (صلى اهلل عليه وآله) ملعاح« :وميام ...أو تعصـي ممامـاو عـارالو
أو تكإب مماماو صارقاو أو تصدق كاحباو»(.)4
ويف نهــج البالغــة« :لــوال حضــوب احلاوــر وقيــام احلجــة بوجــور الناصــر ومــا أخــإ اهلل علــى
العلماء أن ال يقابوا على كظة ظامل وال سغب مظلوم أللقيت حبلها على غاببها»(.)5
وفيه أيضاو ـ يف بر اخلوابج ـ« :هؤالء يقولون ال ممرا مال هلل ،وأنه البد للنا من أمري ،برّ أو
فجاب»(.)6
وفيه أيضاو« :فإن يف العدا سعة»(.)7
وفيه أيضاو ـ يف خطابه لعثمان ـ«:فاعلم أن أفضج عبار اهلل عنـد اهلل ممـام عـارا هقـدي وهـدك
ف قام سنة معلومة وأمات بدعة جمهولة»(.)8

( )1وسائل الشيعة :ج 27ص 137ب 11ح.33416
( )2وسائل الشيعة :ج 27ص 139ب 11ح.33421
( )3وسائل الشيعة :ج 27ص 140ب 11ح.33424
( )4حبار األنوار :ج 74ص 129ب 6ح.33
( )5هنج البصااة :اخلطبة .40
( )6حبار األنوار :ج 33ص 358ح 23ع هنج البصااة.
( )7مستدرك الوسائل :ج 13ص 66ب 3ح 14762ع هنج البصااة.
( )8هنج البصااة :اخلطبة.164
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ويف كتاب سليم عنه (عليه السالم)«:والواجب يف حكم اهلل وحكم اإلسالم على املسـلمني بعـد
ما نوت ممامهم أو يقتج ،واالو كان أو مهتدياو ،مظلوماو كان أو ظاملاو ،حـالا الـدم أو حـرام الـدم،
أن ال يعملــوا عمـالو وحيــدثوا حــدثاو وال يقــدموا يــداو وال بجـالو ،وال يبــدؤوا بشــيء قبــج أن ،تــابوا
ألنفســهم ممام ـاو عفيف ـاو عامل ـاو وبع ـاو عابف ـاو بالقضــاء والســنة ،جيمــع أمــرهم وحيكــم بيــنهم ،وي خــإ
للمظلوم من الظامل حقه وحيفـ أطـرافهم وجيـيب فيـوهم ويقـيم حجـتهم (حججهـم ،يب ا) وجيـيب
صدقاتهم»(.)1
وعنه (عليه السـالم) عن تفسري النعماني« :البد لألمة من ممام يقوم ب مرهم في مرهم وينهـاهم،
ويقيم فيهم احلدور وجياهد العدو ويقسم الغنائم ويفرض الفرائ )2(»،احلديث.
وعن الروا (عليه السالم»« :من اإلمامة زمام الدين ...باإلمـام ...تـوفري الفـيء والصـدقات
وممضاء احلدور واألحكام ومنع الثغوب واألطرايف»(.)3
مما يدا على أن املرار باإلمام :أعم من املعصوم (عليه السالم) ونائبه اخلاص.
ومثله يف الداللة :ما عنه (عليه السالم) يف خرب ابن شاحان« :فإن قاا فلم جقعج أولوا األمر وأمر
بطاعتهم ،قيج :لعلج الكثريا» ،وفيه ما يدا علـى أن مـرار (عليـه السـالم) أعـم مـن اإلمـام املعصـوم
ونائبه اخلاص أو العام.
ويف الكايف ،عن الباقر (عليه السالم) عن النيب (صلى اهلل عليه وآلـه)« :ال تصـل اإلمامـة مال لرجـج
فيه ثالث خصاا :وبع حيجز عن معاصي اهلل ،وحلم نل به

( )1مستدرك الوسائل :ج 7ص 123ب 20ح 7809ع سليم ب قيس اَصايل.
( )2راجع حبار األنوار :ج 90ص 41ب.128
( )3حبار األنوار :ج 99ص 187ب 8ح.6
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غضبه ،وحسن الوالية على من يلي حتى يكون هلم كالوالد الرحيم»(.)1
ويف بواية أخرك« :حتى يكون للرعية كاألب الرحيم»(.)2
وعن الصارق (عليه السالم) يف خرب سليمان« :اتقوا احلكومة فإن احلكومة ممنا هي لإلمام العامل
بالقضاء العارا يف املسلمني لنيب أو وصي نيب»( ،)3بضميمة بواية علي (عليه السالم) لشري .
مىل غريها مما جيدها املتتبع ،وقـد فصـج الكـالم حـوا مجلـة منهـا يف الكتـب املفصـلة مشـكاالو
وجواباو ،مما ال راعي مىل تكرابها.
كالم الشيخ
ثم من الشي

(قد

سر ) يرك أن النسبة بـني «احلـوارث»( )4و«كـج معـرويف» مـن وجـه ،وك نـه

بناءً على أن الثاني ي خإ من العريف كسائر املوووعات ،وهـم ال يـرون بعـ ،احلـوارث منـه ،ففـي
موبر االجتماع ال يقع التعابض بني األمرين ،بج حكومة األوا فإن ميزانها بؤية العـريف حلـ  ،ال
أن يكون احلاكم

نزلة (أي التفسري) كما يقوله اآلخوند (قد

سر ) ،وال كون احلكم أخص مطلقـاو،

كما يرا بع ،آخر.
قاا :وعلى تقدير تسـليم التنـزا عـن حلـ فـاملرجع بعـد التعـابض :أصـالة عـدم مشـروعية
حل  ،لكن مقتضى القاعدا أصالة املشروعية.

( )1حبار األنوار :ج 27ص 250ب 13ح.10
( )2حبار األنوار :ج 27ص 250ب 13ح.10
( )3وسائل الشيعة :ج 18ص 7ح 33076ط ِسصامية.
( )4وسائل الشيعة :ج 18ص 101ح.33408
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أما بنـاءً علـى أن املـرار بـاملعرويف مـا كـان شـرعاو كـإل  ،كمـا قيـج بـإل أيضـاو يف «يـ مرهم
بــاملعرويف» ،فــاحلوارث أخــص مطلق ـاو ،ألن كــج حــارث يكــون مــن املعــرويف شــرعاو فتقدنــه علــى
«املعرويف» من جهة األخصية وال يكون مووع تعابض.
وال ،فى أن الصدقة عناها األعم من مطلق اإلعطاء وخصوص الزكاا ،كما أن «احلوارث»
ما له ش ن ،ال معنا اللغوي االشتقاقي مما يطلق على كج حارث مهما كان.
ما يصح فيه االستنابة وما ال يصح
ثم من األموب ما ال يصـ اسـتنابة الفقيـه فيـه ،كـالفتوك والقضـاء ،حيـث قـاا (عليـه السـالم):
«فللعــوام أن يقلــدو »( ،)1وقــاا« :جعلتــه علــيكم قاوــياو»( ،)2ومنهــا :مــا يص ـ كحف ـ أمــواا
القاصرين ومجراء احلدور على اجملرمني ،ومنها ما يش كما محا فرض الش يف مساع كالم املـدعي
أو أن طرفه ينكر أو يقر أو يسكت أو ما أشبه حل .
وحينوإ فإن كان يف العريف من أعماا احلاكم ابتفع الش فيكون األصج عدم االسـتنابة ،مح
احلاكم الشرعي هو عنى احلـاكم العـريف مـع فـابق أن الثـاني يصـج مىل احلكـم بـالقوا أو الوابثـة أو
االنتخــاب ،وأنــه حيكــم حســب القــانون الــإي يضــعه أو يضــعه ســوا  ،وأنــه ال يشــرت ،فيــه العلــم
والعدالة وما أشبه ،بينما احلـاكم الشـرعي يشـرت ،فيـه الوصـوا مىل احلكـم بـاملوازين الشـرعية وهـو
حيكم حسب ما يستنبط من األرلة

( )1وسائل الشيعة :ج 18ص 94ح.33385
( )2وسائل الشيعة :ج 18ص 100ح.33405
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األببعة ويشرت ،فيه شرو ،مرجع التقليد.
فإحا كان أطلق عليه لف «احلاكم» يف النص ،يكون حاله حـاا العـريف فيمـا يتصـدك بنفسـه،
أو نيابـة ،وعليـه فالشـ يف هــإا احلـاا بـدوي ،أمــا محا كـان الشـ مســتقراو فاألصـج عـدم اشــرتا،
تصديه بنفسه ،وهإا األصج مقدم على أصج عدم االنعقار ،ألنه مسبيب بالنسبة مليه ،ك صالة عدم
اشرتا ،املاووية يف العقد املقدم على أصالة عدم انعقار .
ولو اختلف نظر الفقيه يف جواز االستنابة ونائبه يف عدم اجلواز جاز للنائب التصدي ،ألنـه ال
يقطع بعدم اجلواز وممنا يستظهر من األرلة ،فتصديه ليس حرم عند  ،وتنفيإ احلـاكم لنتيجـة بأيـه
ال يوجب عليه ممثاو.
فرع
وهإ املس لة سيالة :فإحا بأك الزوجان اجتهاراو أو تقليداو عدم حمرمية عشـر بوـعات ،وبأك
جمري العقـد احملرميـة ،مل يكـن حمـإوب يف مجرائـه العقـد هلمـا ،أو بأك اجملتهـد أو املقلـد كفايـة فـري
احللقوم وبأك الفابي عدم كفايته ،جاز له الفري وحلت الإبيحـة ملوكلـه ،وهكـإا يف سـائر العقـور
واإليقاعات واألحكام.
ولو انعكس :ب ن بأك الفقيه عدم اجلـواز ،فجـواز تصـدي نائبـه أووـ  ،فـإحا حكـم الفقيـه
على طبق حل  ،يرك نائبه أنه مصداق «فإحا حكم حبكمنا»( ،)1أما هو محا التفت بعد

( )1وسائل الشيعة :ج 18ص 98ح.33400
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احلكــم فــال يص ـ لــه التنفيــإ كمــن أفتــى بطهــابا عــرق اجلنــب نســياناو ثــم التفــت مىل بوايــة
بالنجاسة.
ومما تقدم يعلم حاا شبه هإا الفرع :ب ن بأك الفقيه جواز مجراء احلد يف حاا الغيبـة ،ونائبـه
اجملتهد يف بلد فالني عدم اجلواز ،جاز له مجراء احلد على مقلد الفقيه ،ألنه ال يقطع بـالبطالن وممنـا
يستظهر حل  ،فله أن جيري بأي الفقيه على مقلديه.
ولو انعكس مل جيز له اإلجراء ،ألن املقلد ليس مقلد  ،والالزم عليه أن جيـري عليـه مـا يـرا
مرجعه ال ما يرا بنفسه.
ومـن حلـ يعلــم حــاا مــا محا اختلفــا يف املووــوعات :كـ ن بأك املصــفاا آنيــة رون الفقيــه أو
العكس ،فإنه يف عن بأي الفقيه ال بأي نفسه ،واملس لة بعدق حباجة مىل الت مج والتتبع.
نعــم ،لــيس لــه أن يرتــب األثــر بالنســبة مىل نفســه ،مــثالو يــرك الفقيــه صــحة الطــالق ،وهــو
بطالنه ،خللج يف الشهور أو ما أشبه ،فإنه ال يص لـه التـزويج بهـإ املطلقـة بعـد أن يـرك أنهـا حات
بعج.
النسبة بني الفقهاء
ثم من الفقهاء محا كانوا متعدرين وكج منهم مرجـع تقليـد النـا  ،فـالالزم شـوبهم ومصـداب
الرأي عن أكثريتهم ،وال حق ألحدهم يف االسـتبدار ،كمـا أن خمـالف األكثريـة ال حـق لـه يف تنفيـإ
بأيه خالفهم ،فإن الشوبك معناها األكثرية.
أما عدم حق أحدهم باالستبدار :فألنهم وكالؤهم (عليهم السالم) فال حيق
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ألحدهم طرا اآلخرين وتنفيإ بأيه ،خاصة يف مقلديهم.
وأما عـدم تنفيـإ املخـالف لرأيـه ،فألنـه خـاليف أرلـة الشـوبك مـن الكتـاب والسـنة والعقـج،
وموجب للفووى.
نعــم محا مل يكــن لــبع ،الفقهــاء مقلــد ال يتبــع بأيــه ،مح يف التقليــد والقضــاء ومقامــة اجلماعــة
واجباو كما يرك من يقوا بوجوب اجلمعة ،أو مستحباو كسائر اجلماعات ،يتخري كـج منسـان أن يتبـع
من شاء ممن تتوفر فيه الشرائط ،فإحا مل يكن لفقيه مقلد مل حيق له تنفيإ بأيه فيمن ال يقلد .
ومحا فرض تساوي اآلباء لكون الفقهاء زوجاو أو فرراو لكن امتنـع غـري الـزوج مـنهم احلكـم يف
األمــر ،كــان احلــج مــع القرعــة إلطــالق رليلــها( ،)1ولــإا قيــج من بعــ ،آيــتني مــن قولــه« :أَمْ ـرقهقمْ
شقوبك»( )2و«فَساهم»( )3حـج كـج اخـتاليف مـن أعلـى سـلطة يف الدولـة مىل أصـغر أمـر مشـرتم بـني
أفرار ،من مدبسة أو معمج أو ما أشبه حل .
أما بالنسبة مىل احلدور فمن ال يرك مجراءها يف حاا الغيبـة فـال كـالم ،أمـا مـن يـرك اإلجـراء
على أيدي نوابهم (عليهم السالم) العاملني ،فالالزم:
أوال :أن يكون احلد بارعاو ،ألنه املنصريف منه ،واملتعلج يف بعـ ،األرلـة ،مضـافاو مىل راللـة
العقج ،قاا سبحانه« :ولكم يف القصاص حياا»( ،)4فإحا مل يؤر مىل حلـ مل يكـن ،حيـث من كـالو
مــن املووــوع واحلكــم يوســع ويضــيق رائــرا اآلخــر ،ومالّ توســج احلــاكم ــا يــررع ولــو مــن بــاب
االوطراب أو قانون األهم واملهم أو ما أشبه حل .

( )1وسائل الشيعة :ج 18ص 189ح.33697
( )2سورة الشورى.38 :
( )3سورة الصافات.141 :
( )4سورة البقرة.179 :
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وثانياو :أن يكون اجلو مسـالمياو ،ففـي بلـد فيـه ألـويف املخـامر واملقـامر واملبـاغي واملالهـي ممـا
يرتارها عامة النا ال يطبـق احلـد ،النصـرايف األرلـة ،وألنـه خـاليف ظـاهر كـون احلكـم واحلـدور
واجلمعة إلمام املسلمني ،مما يستفار منه :أن احلدور ممنا جترك محا كان حكم اإلسالم قائماو.
هإا باإلوافة مىل العقج ،فهج شاب مل تتوفر له احلريات اإلسـالمية فـال يـتمكن مـن الـزواج
يعاقب ائة جلدا محا زنى ،كمن توفرت له الزوجـات ،نعـم منـه ال يشـ يف حرمتـه ،ويؤيـد قصـة
سرقة بجج يف زمان الروا (عليه السالم) وكالمه مع امل مون(.)1
بــج يشــعر بــه قولــه ســبحانه« :والــإين حيــاجون يف اهلل مــن بعــد مــا اســتجيب لــه حجــتهم
راحضة»( ،)2وقوله« :وال تفسدوا يف األبض بعد مصالحها»( ،)3والكالم يف املس لتني طويج ،وفيه
مناقشات ونوع تررر ،فنرتكه ملووعه.
أدلة الشورى
وكيف كان ،فيدا على الشوبك األرلة الثالثة:
فمــن الكتــاب :قولــه ســبحانه« :والــإين اســتجابوا لــربهم وأقــاموا الصــالا وأمــرهم شــوبك
بينهم»( ،)4للسياق ،ولعج مبرايف الثالثـة :ألن األوا هلل ،والثـاني لإلنسـان ،والثالـث لالجتمـاع،
وألن اجلملة االمسية يف مقام الطلب تفيد الوجوب كإفارا املاوي

( )1مستدرك الوسائل :ج 18ص 32ب 28ح.21935
( )2سورة الشورى.6 :
( )3سورة األعراف.56 :
( )4سورة الشورى.38 :
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واملضابع واألمر والنهي عن الضد مثج «أعار» و«يعيد» و«أعد» و«ال تـرتم اإلعـارا» و«عليـه
اإلعارا».
وقوله تعاىل« :و شاوبهم»( )1بضميمة األسوا حيث قاا سبحانه« :لقد كان لكـم يف بسـوا
اهلل أسوا حسنة ملن كان يرجوا اهلل واليوم اآلخر»( )2مما ظـاهر الوجـوب ،وقـاا علـي (عليـه السـالم):
«فليت ـ

مت ـ

بنبيــه ومال فــال ي ـ منن اهللكــة»( ،)3ومــن املعلــوم أن األســوا عــام يف مثــج الصــالا

والصـيام ،وخــاص كــج يف بعــد  ،فقـد كــان الرســوا (صـلى اهلل عليــه وآلــه) باعيـاو وتــاجراو وأبـاو وزوجـاو
وبئيس رولة وقائد حرب وممام مجاعة وممام حج مىل غريها ،فكج منسان يف بعد يتخإ أسوا فيه.
واحلاكم تعيينه وعمله حيتاج مىل املشوبا ،يف غـري املعصـوم (عليـه السـالم) حيـث من تعيينـه بيـد
سبحانه بالتشخيص ،ومن كان تعيني الفقهاء العدوا بيد بالتصميم أيضاو.
يبقى أن تعـيني الفقيـه للتقليـد واإلمامـة بيـد األمـة مـع التعـدر ،كمـا تقـدم يف قـوا علـي (عليـه

السالم)« :أن ،تابوا ، )4( »...كما أن الالزم استشابا بعضـهم لـبع ،مـع تعـدر اختيـاب األمـة ،فـإن
اتفقوا فهو ،ومال فالشوبك واألكثرية ،ومال فالقرعة.
وب ــا يقــاا :بصــحة توزيــع األعمــاا بيــنهم ،ف حــدهم للشــؤون املاليــة ،واآلخــر للشــؤون
اإلرابية ،والثالث للشؤون العسكرية وهكإا ،فت مج.
ومن السنة :زهاء مائ بواية مجعناها يف (الشوبك يف اإلسالم)(.)5
( )1سورة آل عمران.159 :
( )2سورة األحعاب.21 :

نن
س ا قَنا ااصاننيل ،نم ا أاص ااح ن ن
( )3حب ااار األنا اوار :ج 86ص 196تبي ااْي ،وفي ااه( :كنتااااب سا الاقي نم بقا ا ن قا ا قاي َ
ْي علي ااه
اب أام ا نري القما ا ق من ا
َ ق ق ا
نن
اان وحكقا نم قن
ن ن
ْي باا قع ااد اماا اُياوت ِناماامه قم أ قاو ياقتااال،
اال :قا ا
الساصاق ،قا ا
اإل قس ااصانق اعلااى القم قساالم ا
اال علياه الساصاق :الق اواجااب يف حكقا نم َّ ا
ْا كااو اكااا ان أ قاو م قهتاا نادَيَ ،أا قن او ياا قع امل اوا اع اما َاصا اواو يا اق ا َندموا ياااداَ اواو نر قجا َاصا ،قااقبا اال أا قن اقتااااروا نألانقاف نس ا نه قم ِنامام ااَ اع نفيف ااَ اعالنم ااَ اونرع ااَ
ا
ن
ض ناء و ُّ ن
ن ن
ص ادقااِتننم).
السنَّة ،اقَينِب فااقيائااه قم ،اويقيم اح َّجه قم اوُج اعه قم اواقَينِب ا
اعارفاَ ابلق اق ا ا
( )4مستدرك الوسائل :ج 6ص 14ب 5ح.6309
( )5ما م لفااات اإلماااق الش اريامي يف قاام املقدسااة بتاااري  ،1408يقااع يف  143صاافحة ما احلجاام الرقعااي و بااع عاادة
مارات يف لبنااان وِياران والعاراق والكوياات .ما عناااوي الكتاااب :الفصاال األول عا توْاايج جوانااب ما الشااورى ،املشااري
واملستشااري ،املشااورة ،ه اال تلااعق املش ااورة ،هاال يل ااعق املستشااار ،كاام ق اادر املشااورة ،الفص اال الثاااين تفص اايل احلااعب وأقس ااامه،
األحعاب الدكتاتورية ،فشل األحعاب السياسية يف العاَ الثالا ،،اَيكلياة العاماة لألحاعاب السياساية ،العصاقاات الداخلياة
يف التنظي م ااات ،أقسا اااق التمرك ااع ،با اادل العض ااوية ،األح ا اعاب الدُيقرا ي ااة والدكتاتوريا ااة ،األح ا اعاب السياسا ااية وامل سسا ااات
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ومن العقج :عـدم األولويـة بعـد تسـاويهم يف الشـرائط والرجـوع ملـيهم ،فـال حيـق ألحـدهم
الضغط على مقلد اآلخرين ،فاحلوزات تنتخب املراجع وهـم جيعلـون األمـر شـوبك بيـنهم يف مرابا
البالر والعبار.
وبعد تساوي النسبة يف املصـلحة وجـوراو وعـدماو ،فـإن األشـاعرا ال يـرون حكمـاو يف الواقـع،
واملعتزلة يرونه لكنه يتبدا بعدم مصاب ة الفقيه له ،والشـيعة يـرون الواقـع بـال تبـدا مـع اخلطـ  ،ولـإا
مسي األوالن باملصوبة ،واألخري باملخطوة ،ومن كان األوا يسـتلزم الـدوب كمـا قالـه العالمـة (قـد

سـر ) ،وهو والثاني خاليف ظواهر األرلة ،وخاليف تبعية األحكام للمصا واملفاسد ،نعـم املخطوـة
مىل أقواا مثج عدم العقاب فيما محا أخط  ،وثواب االنقيار فقط ،وثـواب السـلوم ،والفـرق بينهمـا
تســاوي االنقيــارين علــى األوا واختالفهمــا ،حيــث من ســال الطريــق األبعــد أكثــر ثواب ـاو حيــث
األمحزية على الثاني ،والثواب بقدب فوت الواقع فإحا فـات األمـابا علـى اجلمعـة فـ خر الظهـر أتـا
وأعطي بقدب فوت الفضج ،ولو التفت بعد املغرب قضا وأعطي بقدب فوت األراء ،ولـو مل يلتفـت
مىل املوت أعطي بقدب كج ثواب الظهر.
وعلي أي ،ال وجه لرتجي أحد الفقهاء على اآلخرين يف اإلمامة بعد التساوي املإكوب عقـالو
ونق ـالو ،حيــث قــاا (صــلى اهلل عليــه وآلــه)« :ابحــم خلفــائي»( )1و«بواا حــديثنا»( )2و«فيمــا يرويــه عنــا
ثقاتنا»( )3وما أشبه ،مما يدا على أن اجلميع هلم حكم واحد فيما محا اختابتهم األمة مرجعـاو ،علـى
ما تقدم.

احلكومياة ،النظااق القاائم علاى احلاعبْي ،التجمعاات الضااااطة ،اللجاوء َِل السارية ،الفارق باْي سموعاات النفاوذ واألحاعاب
السياسااية ،الععماااء احلقيقيااون لألح اعاب السياسااية ،ال ارأي العاااق ،النظاااق احلااعا ،الحلملااان ،احلااعب واونت اااابت ،الفصاال
الثالُ :،جلة م رواَيت املشورة.
( )1وسائل الشيعة :ج 18ص 65ح.33279
( )2وسائل الشيعة :ج 18ص 101ح.33408
( )3وسائل الشيعة :ج 18ص 108ح.33439
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النسبة الطولية
هإا كله يف النسبة بني الفقهاء عرواو ،أما النسـبة بيـنهم طـوالو ،فالفقيـه السـابق هـو الـولي يف
القضايا ما قبج الفقيه الثاني ،و ال حـق للثـاني يف هـدم مـا بنـا الفقيـه األوا بالنسـبة مىل زمانـه ،فـإحا
آجر الوقف العام األوا عشر سنوات كـج سـنة ائـة وبعـد انقضـاء عشـرا جـاء الثـاني ال حيـق لـه أن
يبطــج اإلجيــاب الســابق ممــا نتيجــة الــبطالن أخــإ أجــرا املثــج مــن املتصــريف ،ألن املســمى الــإي قــرب
األوا ،وحل ألن رليج الوالية ال يؤثر فيما قبج والية الثاني ،مح الظاهر منه نفـوح واليتـه مـن حـني
التولي.
كمــا أن الفقيــه لــه الواليــة يف القضــايا املتجــدرا ومن كانــت شــبيهة بالســابقة ،مثــج من جعــج
اإلشابا احلمراء سبب الوقويف يف مدينة كإا ،فإنـه ال يلـزم علـى الثـاني أن جيعـج احلمـراء مشـابا يف
مدينة أخرك ،إلطالق رليج واليته بدون مقيد بلزوم كون عمله كاألوا.
من غري فرق يف حل بني األحكام املستنبطة واملوووعات ال نابسها ،سواء كـان املووـوع
من األحكام األولية أو الثانوية ،وسـواء كـان مـن املووـوعات املسـتنبطة أم ال ،فـإحا اسـتنبط األوا
حرمة عشرا بوعات أو صدق اآلنية على املصفاا أو انطبـاق «ال وـرب»( )1علـى اإلشـابا احلمـراء،
مل يلتزم الثاني ثج هإ األموب بالنسبة مىل األموب اآلتية ،فاألموب السابقة لألوا واآلتية للثاني.

( )1وسائل الشيعة :ج 17ص 319ح.32201
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األمور املمتدة
أما القسم الثالث من األموب وهي األموب املمتدا ال كان جزء منها يف زمـان األوا وجـزء يف
زمان الثاني ،فبالنسبة مىل جزئها الثاني الظاهر أن للثاني التخيري مال فيما خرج بالدليج ،كما محا آجر
األوا الوقف مائة سنة وبعد موته وبقاء

سني من السنوات كان للثاني مبطاا اإلجابا بالنسـبة مىل

هإا اخلمسني بعد أن يرا خمالفاو للصالا مثالو ،بج أو اختياباو حيث له اخلياب يف أن يفعج وال يفعـج،
ك ن يبطج مجابا زيد ويـؤجر لعمـرو ،مـع بؤيتـه تسـاويهما ،ال أن الثـاني أصـل مـن األوا أو أن
الثاني صا واألوا غري صا .
أما املستثنى منه فلما عرفت من مطالق رليج واليته ،وال رليج على أن والية األوا تزامحه،
وجمرر مجابا األوا أكثر من مدا واليته ال يكون مانعاو ،وكإل حاا الوصيني الطوليني.
وأما املستثنى فموبر ما أشاب مليه (الفصوا) :من أن الواقعة الواحدا ال تتحمـج اجتهـارين،
ووجهه :أن أرلة الوالية والتقليد والقضاء ال تشمج مثج هإا اإلبطاا النصرافها عنه.
فإحا بأك األوا مباحة عشر بوعات وتزوج اآلاليف منهن ،أو عـدم حرمـة أخـت وأم وبنـت
املوطوء على الواطئ قبج بلوغهما ،وتزوج كإل  ،وكفاية الطالق عند العدا الظاهري رون لزوم
أن يكون واقعياو ،بج حاله حاا صـالا مجاعـة يف صـحتها ومن كـان اإلمـام فاسـقاو واقعـاو ،وطلقـت
نساء كإل وتزوجن بآخرين ،وحلية املإبوا بفري
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احللقوم فقط ،وصحة معامالت بـدون صـيغة ،ومطهريـة كـر لـه سـبعة وعشـرون شـرباو ،مىل
أمثلة كثريا أخرك.
فجاء الثاني وبأك حتريم األوا ،وحرمتهن على الواطي ،واشرتا ،العدالة الواقعية ،ولـزوم
فري األوراج األببعة ،وجناسة رون ثالثة وأببعني باملالقاا ،مل حيق له مبطاا الزوجات يف األولني،
ومبطاا الطالق وكونهن زوجات املطلقني رون األزواج اآلخرين ،وأن هلن مهر املثج لوطي الشـبهة
مــنهم ،وال عــدا علــيهن مــنهم مال عــدا وطــي الشــبهة مــع الــدخوا ،وحتــريم الــإبائ املوجــورا،
وتنجيس كلما بأك تلـ األكـراب املتنجسـة باملالقـاا ،مىل غـري حلـ  ،نعـم للفقيـه اجلديـد املنـع عـن
زواجات متجدرا أو طالقات جديدا على بأي الفقيه األوا ،مىل آخر ما حكرنا .
الدولتان
وبعد بيان النسـبتني العروـية والطوليـة ،يـ تي الكـالم يف الـدولتني اللـتني يـديرهما فقيهـان أو
شوبياو من الفقهاء ،فإنه بعد وووا لزوم أن يكون على املسـلمني حكومـة واحـدا حسـب مـا قـرب
اإلسالم من احتار األمة ،وفعله الرسوا وعلي (عليهمـا السـالم) مـن وحـدا الدولـة ،محا مل نكـن حلـ
للدولتني حملإوب خابجي ،أو فرض اجتهار أحدهما أو كليهما على صحة التعدر ،وشكال رولـتني،
فالالزم أن تكونا كمحافظتني يف االصطالا احلاور ،ال كدولتني.
وحل لوحـدا األحكـام اإلسـالمية يف املسـلمني يف كلتـا الـدولتني ،فـال حـدور جغرافيـة أليـة
منهما رخوالو وخروجاو ،ال لشعبهما فقط بج لسائر املسلمني أيضاو ،ولو
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اوطر مىل جعج احلـد فـإل اوـطرابي ال يـدخج حتـت القـانون ،كمـا أشـرنا مىل مثـج حلـ
سابقاو ،كما أن كج مسلم يف أية منهما صا ألن يكون موظفـاو ختلـف مراتـب الوظيفـة مـن أعلـى
بئيس مىل أرنى موظف ،وكج مسلم كفو اآلخر يف الزواج ،وجيوز ألي مسلم شراء األبض وسائر
املعامالت وحيازا املباحات يف أي البلدين ،ولكج مسلم أن يفت مطباو أو مركز هندسـة أو حمامـاا أو
مــا أشــبه حلـ يف أيــة منهمــا ،واجلنديــة تؤخــإ يف أيهمــا فيمــا محا اقتضــى احلــاا حلـ  ،وكــج يطبــق
العقوبات على جمرم يوجد فيه ،وكج يعي

يف أيهما يدفع احلقوق الشـرعية هنـام ،ولكـج احلـق يف

أن يراجع روائر الدولة يف أي شان ،كاملستشفيات وبيت املاا وحنوها ،واحلاصج أنهما ليسا كالدوا
القومية والوطنية يف رنيا اليوم ،بج البالر مسلمة بكج مقومات اإلسـالم حيكمهمـا حاكمـان فـرراو أو
شوبي ال أكثر من حل .
أتباع الدولة
ومن حلـ يظهـر أن حـاا أتبـاع كـج رولـة منهمـا يف الدولـة األخـرك متسـاو مـن جهـة مجيـع
اخلصوصيات ،وليس حاهلما حاا مقلدي مرجعني ،مح أنهما مع التنـازع يرجعـان مىل جمتهـد جـامع
الشرائط من أحد املرجعني أو ثالث حيكم حسب نظر  ،سواء وافق أحدهما أو خالفهمـا ،ألن أرلـة
القضـاء حاكمـة علـى أرلـة التقليــد ،ومال لـزم بقـاء املنازعـة والفووــى ،علـى مـا حكـرو يف الكتــاب
(القضاء).
وبدون التنازع جيوز ألحد الطـرفني أن يعمـج حسـب نظـر جمتهـد ومن خـالف تقليـد اآلخـر،
مثالو يرك جمتهد املرأا عدم جواز وطي من نظفت من الدم قبج الغسج ،ويرك جمتهد الرجج جواز ،
فإنه
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جيوز له مباشرتها وهي نائمة أو مغمى عليها أو جاهلة حبكم مرجعها أو ما أشبه حل .
بج قاا بع ،ـ ومن مل يكـن مـن هـإا البـاب ـ  :جبـواز وطـي الرجـج املضـطر لعـإب أو سـفر،
زوجته الصائمة النائمة ،أو ال تعريف احلكم ،ألنه يفعج ما جيوز له وهي ال تفعج املنكر ،مال محا قيج
فهم من األرلة عدم مجاع الصائمة ومن مل تفعج املنكر.
وكإل احلاا محا كان بنظر جـواز نكـاا أخـت امللـو ،محا وقـع العمـج وهمـا صـغريان لرفـع
القلم ،وبنظرها ال جيوز ألنه حكم ووعي ـ كما يف بإل مجاعـة ـ فتزوجهـا وهـي جاهلـة حبكـم
جمتهدها.
وي تي حل يف الوكيج واملوكج والنائـب واملنـوب عنـه ،كـان يقتنـع باحلمـد بـدون سـوبا ،أو
بتسبيحة صغريا يف الركوع والسجور ،أو يطعم بشاا ححبت بفري احللقوم فقط ،أو يكتفـي يف احلـج
بفاقدا الشرائط حيث قاا بع ،بكفاية مصداق أحد األنعام الثالثة وممنا الشرائط من باب الفضج.
كالم الشيخ يف النائب
وهإا ال ينايف ما حكر الشي

املرتضى (قد

سر ) :من أن يف النائب حيثيتني:

حيثية املباشـرا ،ولـإا ال جيـوز لنائـب املـرأا يف الصـالا لـبس احلريـر ،كمـا ال يلـزم عليـه سـرت
مجيع اجلسد.
وحيثية النيابة ،ولإا يلزم عليه القصـر عـن قصـرها ومن كـان يف احلضـر ،والتمـام عـن امهـا
ومن كان يف السفر.
وحل ألن الكالم يف (األصج) الإي هو مالحظة املباشر ما يص له ،محا مل يكن
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رليج أو كيفية مجابا على لزوم مالحظة ما وجب على املنوب عنه.
ومما تقدم يظهر حاا الوصي واملوصي والنائب يف احلج واملنوب عنه ومن كان حياو ،مىل أمثاا
حل  ،نعم لو قلنا ب ن ا لنائب جيعج نفسه منزلة املنوب عنـه حتـى ك نـه هـو ،علـى مـا حكـر بعـ،،
ي تي الكالم يف أن (األصج) عكس ما تقدم ،ب ن ي تي حسب تقليد املنوب عنـه مالّ مـا خـرج ،لكنـه
وعيف ال رليج مقنع عليه.
العدول
بقي الكالم يف العدوا من حاكم مىل حاكم ،وحاصج الكالم يف العـدوا يف األمـوب الشـرعية
أنه يف اجلماعة يص العدوا منها مىل االنفـرار وال العكـس ،كمـا ال يصـ العـدوا مـن مجاعـة مىل
أخرك مال فيما محا مات اإلمام أو حنو حيث جيعج امل مومون آخر مكانه.
ويف التقليد :ال يص العدوا من مرجـع مىل مرجـع مال محا كـان الثـاني أعلـم أو خـرج األوا
عن األهلية ،نعم يص يف االحتيا ،،لكن ينبغي أن يقيد حل باحتيا ،ال يعلمه جمتهد ال ـا يعلـم
خاليف الفتوك اآلخر ،كما محا أفتى بوجوب اجلمعـة وجمتهـد حيتـا ،بـاجلمع ،يقـوا من رليـج غـري
بوجوبها غري كايف ،فالرجوع ليس بجوعاو من اجلاهج مىل العامل مما هو مالم الرجوع يف االحتيا،،
وب ا أجاز بع ،الفقهاء الرجوع يف الفتوك مع املصلحة.
ويف القضاء :ال ب

قبج احلكم ولو يف األثناء ،أما بعد احلكم فاملشهوب عـدم اجلـواز ،لكـن

ال يبعد اجلواز ملن يرك أنه ظلم باشتبا احلاكم أو الشاهد أو ما أشبه،
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لقوله سبحانه« :وراور وسليمان مح حيكمان يف احلرث»( )1حيث رلـت علـى أمـرين :العـدوا
عن حاكم مىل حاكم ،مح راور (عليه السالم) حكم وسليمان (عليه السالم) حكم بعد حل  ،حسب ظاهر
اآلية ،ومن كان يف التفسري قوا آخر ،وتعدر احلكام وهـإا غـري مسـتبعد أيضـاو ،كمـا أفتـى بـه السـيد
(قد

سر ) يف اجمللد الثاني من العروا.
ويــدا عليــه مقبولــة ابــن حنظلــة( ،)2وبوايــة راور ،وخــرب الــنمريي ،وقــد حكرناهــا يف كتــاب

(التقليد) ( ،)3وملا وبر عن الرسوا (صلى اهلل عليه وآلـه) من حتاكمه يف قصـة الناقـة مىل ثالثـة أوالو وثانيـاو
وثالثاو(.)4
باإلوافة مىل العقج ،ولإا قـرب العقـالء احملـاكم البدائيـة واالسـتونايف والتميـز ،علـى أن قولـه
(عليه السـالم)« :فإحا حكم حبكمنا»( ،)5جيعج املراجع ثانيـاو القتناعـه بـ

ن احلكـم لـيس حكمهـم (علـيهم

السالم) يف سعة.
شروط احلاكم
ويف احلكم :حيث من احلـاكم جيـب أن تـوفر فيـه شـرو ،اهلل ،مـن العلـم والعدالـة والرجولـة
وطهـابا املولـد وغريهــا ،واختيـاب النــا كمـا تقــدم يف حـديث علــي (عليـه الســالم) وغـري  ،فلــهم أن
جيعلو حاكماو ملدا فقط كخمس سنوات ،أو يطلقوا

( )1سورة األنبياء.78 :
( )2وسائل الشيعة :ج 18ص 98ح.33400
( )3موسوعة (الفقه) :ج 1كتاب اوجتهاد والتقليد.
( )4حبار األنوار :ج 40ص 223ب 97ح.4
( )5وسائل الشيعة :ج 1ص 23ح.51
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حكمه وبعد مدا يعدلون مىل غري  ،وليس مثج التقليد ممـا را الـدليج علـى أن بعـد التقليـد ال
نكن بفع اليد عنه مال يف موابر االستثناء كما حكرنا .
وبإل يظهر صحة األقسام األببعة :من التفريد والتشـري أوالو ويف األثنـاء ،فـإن املناصـب
قد ال تكون بيد النا ال جعالو وال بفعاو ،كما يف املعصوم (عليه السـالم) ،وقـد يكـون كالهمـا بيـدهم
كما يف احلاكم ،وقد يكون األوا بيدهم ال الثاني ،كمـا محا اختـاب منسـاناو للتقليـد فلـيس لـه العـدوا
عنه كما عرفت ،ومن كان يف األوا يتمكن أن يقلد غري  ،وقد يكـون العكـس ،ونكـن أن نثـج لـه
بعقد الولي الصغري فإنه محا كرب جاز له الفس على ما نرا  ،ومن كان حل خاليف املشهوب.
األقليات
ثم (األقلية) اصطالا على الكفاب ومن كانوا من أهج البلد ،ال من لـيس مـن الـوطن القـومي
أو اجلغرايف ،وهم يسمون باألجانب سواء كان من أهج الكتاب أم ال، ،ريون ـ على مـا نـرك ـ بـني
اإلسالم واجلزية والقتاا( ،)1خالفاو للمشهوب الإين يرون التخيري يف أهج الكتاب فقـط ،أمـا غريهـم
فهم خمريون بني اإلسالم والقتاا .وما نرا هو مقتضى مطالق (ال مكرا يف الـدين) ( ،)2و(ومـا أنـت
عليهم جبباب) ( ،)3و(لسـت علـيهم صـيطر) ( ،)4وقولـه سـبحانه( :ومن جنحـوا للسـلم فـاجن هلـا
وتوكج

( )1هذا يف صورة احلرب.
( )2سورة البقرة.256 :
( )3سورة ق.45 :
( )4سورة الغاشية.22 :
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على اهلل) ( )1حيث من سياقها يدا على أنها يف املشركني.
مضافاو مىل سريا بسوا اهلل (صلى اهلل عليه وآله) حيث مل جيرب مشركاو على اإلسـالم ،ومـا وبر يف
بع ،القصص من جرب ممنا هو فيمن كان مستحق القتج جلهة ،فالرسـوا (صـلى اهلل عليـه وآلـه) قـاا لـه
من أســلمت ال نقتل ـ  ،فهــو مثــج أن الكــافر القاتــج املســتحق للقصــاص يقــوا لــه ولــي املقتــوا من
أسلمت عفوت عن .
ومن الواو أن اإلكرا على أحد من الثالثة ليس مكراهاو ،بج مـن الطبيعـي عنـد العقـالء أن
ساكن الوطن يؤخإ منـه شـيء مـن املـاا يف قبـاا محايـة الدولـة لـه ،فاملسـلم يعطـي الزكـاا والكـافر
اجلزية ،وممنا الفابق االسم حيث األوا احرتام (اليف الثاني ،ولإا كان بع ،الكفـاب يقـوا خـإوا
مين الزكاا ولو وعفاو وال تسمو اجلزية ،ومل يكن املسلمون يقبلون حل .
هإا باإلوافة مىل ما نرا من سريا املسلمني يف عدم قتلهم غري الكتابي ،مع توفرهم يف الدوا
اإلسالمية منإ زمان الرسوا (صلى اهلل عليه وآله) سواء كانت الدوا القائمـة سـنية أو شـيعية ،ولـإا كثـر
مباحثات األئمة (عليهم السالم) والعلماء مع الزنارقة مما يدا على توفرهم يف بالر اإلسالم.
مضــافاو مىل العقــج ،حيــث منــه يقــب قتــج النــا خصوص ـاو الكــثريين مــنهم جــرر أنهــم ال
يسلمون.
والعمدا ما حكرنا من اآليات وسـريا الرسـوا (صـلى اهلل عليـه وآلـه) ،وهـإا ال ينـايف مـا نـرا مـن
اجلهار االبتدائي حتى يف زمن الغيبة ،مح هو «يف سبيج اهلل

( )1سورة األنفال.61 :
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واملستضعفني»( ،)1حيث من احلكام الظلمة ننعون النا عن الـدين ويظلمـونهم ،فاإلسـالم
جياهد ألجج قطع أيديهم عن تقدم سبيج اهلل وألجج جناا املظلومني.
نعم قد حكرنا يف بع ،الكتب أن الرسوا (صلى اهلل عليه وآله) كانـت حروبـه كلـها رفاعيـة ،كمـا
حيدثنا بإل التابي  ،وكون الصغرك حل ال ينـايف كربويـة اجلهـار االبتـدائي ،وتفصـيج أن الكفـاب
على سريا واحدا حكرنا يف بع ،مباحث «الفقه».
الكفار يف بالد اإلسالم
ثم من الكفاب الساكنني يف بالر اإلسالم يلزم عليهم اتباع القـوانني العامـة للدولـة اإلسـالمية،
كقانون املروب وعدم مظهاب املناكري وما أشبه ،أما يف مـا عـدا حلـ فلـهم أن يعملـوا حسـب ريـنهم،
ولو حـاكموا عنـدنا صـ أن حنكـم حبكمهـم أو حكمنـا ،كمـا يصـ أن نعـرض عـنهم ونـررهم مىل
قضاتهم ،قاا سبحانه«:فـاحكم بيـنهم أو أعـرض عـنهم»( ،)2ولـإا يصـ زواجنـا متعـةو مـن السـنة
واملسيحي وما أشبه مع أنه ليس من رينهم ،وحل إلطـالق أرلـة (حكمنـا) حسـب موازيننـا بيـنهم،
ولو مالكاو ،ثم قانون اإللزام ليس ملزامياو ،فيص مع بواها تطبيق حكم الواقع عليها ،فإن الكفاب
مكلفون بالفروع كتكليفهم باألصوا.
نعم ليس لنا االعرتاض عليهم فيما يرون ،ويص ترتيب أثر الصحي على

( )1سورة النساء.75 :
( )2سورة املائدة.42 :
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أعماهلم ،فإحا طلق زوجته بدون موازيننا ص الزواج منها ،كما وبر بـإل الـنص( ،)1ومحا
أعطى اإلبث للعصبة ص أخإ الشيعي له ،ومحا حج املخالف أو املخالفة بدون طوايف النساء صـ
لزوجته أو زوجها الشيعيني املباشرا معها ،ألن من رينهما أن ال طوايف للنساء.
اللهم مال فيما محا خرج عن قاعدا اإللزام ما علم بنص أو وروبا أو ما أشـبه ،فإنـه ال جيـوز
زنا املسلم بها ومن كان مـن رينهـا اجلـواز ،مىل غـري حلـ  ،واملسـ لة طويلـة الـإيج نكتفـي منهـا بهـإا
القدب.
ثم ال ،فى أنه جيوز لنـا اتبـاع مـا نـرا معهـم يف اجلملـة ،مح الواقـع ال يـتغري بعـد االشـرتام يف
()2

التكليف ،وممنا جعج رليج اإللزام واقعاو تنزيلياو ،فيجوز لنا التمتع بنساء املخـالفني وأهـج الكتـاب

ومن مل يكن من رينهم التمتع ،فإن «ألزموهم»( )3مثبات ال نفي ،كما أنه محا صـلى أو صـام أو حـج
على حسب مإهبنا كفى وال ن مر باإلعارا والقضاء.
ومن حل يظهر أنه لو طلقها ثالثاو يف مإهبهما حيث املباينة ،جاز أن نفتـيهم بـبطالن الطـالق
والرجـوع مليهــا علـى مشــكاا ،ومن كـان االحتيــا ،يف بجوعهمــا مىل مـإهبنا حســب مـا يــرا بعــ،
علمائهم من جـواز التعبـد هلـم ـإهبنا ،نعـم جيـب أن يكـون الرجـوع قبـج فـوات األوان ،كمـا محا
طلقها بـاطالو عنـدنا وتزوجـت ،فإنـا ال نفتيهـا ب نهـا زوجـة األوا ،وكـإل محا تـزوج بعـد طالقهـا
ب ختها ،مىل غري حل من األمثلة الكثريا.

( )1وسائل الشيعة :ج 15ص 321ح.28056
( )2أي برْاهم ومع ِجراء العقد الشرعي وتوفر ُجيع الشروط املقررة شرعاَ.
( )3وسائل الشيعة :ج 17ص 485ح.32696
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ومن شوت قلـت :من رليـج اإللـزام مصـلحة يف عـرض مصـلحة الواقـع ،كالقصـر والتمـام يف
املواوع األببعة وكالتخيري بني ،...فيمـا مل يكـن العسـر واحلـرج مىل حـد اإللـزام ،مىل غريهمـا مـن
األمثلة ،ال يف طوهلا ،كما يف مواوع االوطراب والتقية احملللة حيث ال يبقى للحكم األولي جماا.
فروع
ثم محا باجعنا كافران من رين كيهوريني وال قانون هلما فيه ،حكمنا حبكمنا عليهم ،إلطالق
أرلة أن احلكم على اجلميع ،ومن كان هلما قانون خترينا بـني أن حنكـم عليهمـا حبكمنـا أو حكمهـم،
حكمنا لإلطـالق وحكمهـم لقولـه (عليـه السـالم)( :حلكمـت بـني أهـج التـوباا بتـوباتهم )1( )...مخل،
وغــري حلـ ممــا حكرنــا يف كتــاب (القضــاء) ،ومنــه يعلــم حــاا مــا محا باجعنــا خمالفــان علــى مــإهب
كشافعيني.
ومحا كانا من رينني كيهوري ونصراني ال حكم هلما فكما تقدم ،ومن كـان هلمـا حكـم واحـد
()2

فهو ،ومن كان هلما حكمان خترينا بني حكمنا عليهما أو حكم أيهما ،وحل إلطالق «ألزموهم»
بعد أن مل يكن ترجي ألحد احلكمني على آخر ،فت مج.
ومنه يعلم حاا ما محا باجعنا خمالفان على مإهبني كشافعي وحنبلي.

لكن من الواو أن الفروع األببعة فيما محا مل يكن بينهما ظامل ومظلـوم ،ومال كـان احلكـم
للمظلوم ود الظامل.

( )1حبار األنوار :ج 35ص 391ب 19ح.14
( )2وسائل الشيعة :ج 17ص 598ح.32062
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ومحا كــان املرتافعــان مســلماو وغــري مســلم ،حكمنــا حبكــم املســلم ،ألن «اإلســالم يعلــو»(،)1
وكإل محا باجعنا خمالف وموافق ،حكمنا حبكم املوافق ،ألنه احلكم الواقعي ،ورليج اإللزام ليس
معنا احلكم على املوافق ا يرا املخالف ،وهإان الفرعان أيضاو فيمـا محا مل يكـن املسـلم أو املوافـق
ظاملاو ،ومال حكم للمظلوم.
ومما تقدم ظهر أنـه لـو طلـق املخـالف زوجتـه املوافقـة بـالطالق املشـروع عنـد وغـري املشـروع
عندنا ،جاز لنا احلكم ببطالن الطالق ،ألنه حكمنا كما فعلـه العالمـة (قـد

سـر ) مـع (خدابنـد ) أو

صحته لقانون اإللزام ،لكن احلكم بالبطالن محا مل يستلزم حمإوب كما لـو انقضـت العـدا وتزوجـت
الشيعية أو تزوج املطلق باخلامسة أو أخت الزوجة أو شبه حل .
ولو كـان الـزوج شـيعياو وطلـق زوجتـه السـنية بطـالق باطـج عنـد صـحي عنـدها ،صـ لنـا
األمران ،مطالق الزوجة لقانون اإللزام ،ومبقاؤها زوجة ألنه احلكم عندنا لكن بالشر ،املتقدم.
بني الفطري وامللي
ولو ابتد الزوج السين عن نظر حيث يص عندهم توبته ،وهـإا مـا بجحنـا حنـن صـناعة،
فال فرق بني الفطري وامللي ،وما را على عـدم قبـوا توبتـه مـن األخبـاب معـابض بقولـه سـبحانه:
«وليست التوبة للإين يعملون )2( »...اآلية ،حيث من حصر االستثناء

( )1وسائل الشيعة :ج 17ص 376ح.32368
( )2سورة النساء.18 :
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يف فررين يقتضي صحة توبة ما عداهما.
ال يقاا :الصحيحة أخص من اآلية.
ألنه يقاا :تقدم األخص ممنا هـو ألجـج األظهريـة ،وال أظهريـة يف املقـام ،حيـث االحتمـاا
الإي حكرنا من مبارا اجلواز يف الفطري حسب نظر احلاكم ال الوجوب.
ويؤيــد قولــه ســبحانه« :فيمــت وهــو كــافر»( ،)1ومعنــى «حضــر أحــدهم املــوت»( :)2بأك
املالئكة ،حيـث قـاا سـبحانه«:يـوم يـرون املالئكـة ال بشـرك يوموـإ للمجـرمني»( ،)3ومال فقـد وبر
قبوا التوبة حتى مع وصوا النفس للحلق ،وبعدم عقوبة علي (عليـه السـالم) أهـج اجلمـج والنهـروان
مع أن كثرياو منهم كانوا من الفطرا كـابن الـزبري وموسـى بـن طلحـة وغريهمـا ،بضـميمة ووـوا أن
حرب علي (عليه السالم) وسبه من أظهر مصاريق االبتدار ،ولإا قاا (صلى اهلل عليه وآله)« :حمابب علـي
كفــرا» ،وال أقــج مــن منكــابهم وــروبي الــدين ،ألن خالفــة علــي (عليــه الســالم) مسـلّمة لــدك كافــة
املسلمني مما أوالو كما يقوا الشيعة ،أو بابعاو كما يقوله العامة ،فقد أنكروا وروبي الدين عن علم
وعمد.
ويؤيد العقج :حيث من الدنيا راب االمتحان وتوبة ،ملتواتر آيات وبوايات التوبة ممـا ال نكـن
ختصيصها ومال كان مستهجناو.

( )1سورة البقرة.217 :
( )2سورة النساء.18 :
( )3سورة الفرقان.22 :
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اجلمع عند التعارض
وبعد املعابوة يكون اجلمع :حق احلاكم يف مجراء األحكام على الفطـري ال أنـه علـى سـبيج
اإللزام ،والكالم يف املقام طويج نكتفي منه بهإا القـدب ،ومن كـان املشـهوب يـإهبون مىل عـدم قبـوا
توبة الفطري ما عدا بعضهم كالسيد األصبهاني (قد

سر ) حيث قبج توبة مسلم تنصر ثم بجع.

وعلى أي ،فإحا قلنا بقوا املشهوب أي ابتد الزوج املخالف عن زوجة مؤالفـة وبجـع وحكـم
احلاكم بقبوا توبته ألنه من العامة وكان االوطراب أجلا املوافقة مىل قضائه ـ كما هي القاعدا يف مدن
فيهــا العامــة واخلاصــة محا اختلفــا فــالالزم مراجعتهمــا مــرا مىل القاوــي اجلعفــري ومــرا مىل القاوــي
السين ـ مل يصح القضـاء بقاءهـا زوجـة لـه ،مح كانـت تقلـد املشـهوب القـائلني بعـدم قبـوا التوبـة،
فالالزم عليها عدم حكم الزوجية على نفسها مال بقـدب االوـطراب ،فـال عـدا وفـاا عليهـا وال نفقـة
وال طاعة يف الفراش واخلروج عن الداب ،نعم الـوطي يعـد كالشـبهة ،وكـإل احلـاا يف أمثـاا هـإا
الفرع.
ومما تقدم يعلم أمثاا هإ الفروع :كما محا فعـج الشـيعي بـ يب زوجتـه السـنية ،أو السـين بـ يب
زوجته الشيعية ،أو كانا بواعيني بواعاو حمرماو عند الشـيعة ال السـنة ،أو العكـس ،مىل غريهـا مـن
املسائج الكثريا.
ولو كان احلكم احلد وحصج اخلاليف يف أنه حيد أو ال ـ كما تقدم يف املرتد الفطـري ـ وشـككنا
يف احلد من جهة كالم املشهوب وكالمنا مما حصج الشبهة للقاوي،
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كان موبراو لدبء احلدور بالشبهات( ،)1وكإل يف بع ،موابر القصاص ،مما تفصيله خـابج
عن موووع الكالم.
بني الدولتني
ثم منه قـد تقـدم حـاا الدولـة اإلسـالمية مـع الدولـة اإلسـالمية األخـرك ،محا اتفقـت رولتـان
مسالميتان صحيحتان.
أما حاهلا مع الدولة اإلسالمية غري الصـحيحة ،فاملسـلمون الـإين يـ تون منهـا مىل الصـحيحة
حــاهلم حـــاا املســـلمني يف الصــحيحة ،ألنهـــم أمـــة واحـــدا ،ومخــوا ،وإلطـــالق األرلـــة يف كـــج
اخلصوصــيات ،وجمــرر كــونهم حتــت رولــة غــري صــحيحة ال يوجــب يــزاو ،كمــا أن حــاا الكفــاب يف
الصحيحة من نفس الدولة ومن غريها حاا واحدا ،إلطالق أرلة حكم الكفاب.
نعم ب ا ال تتحمج الصحيحة مزيداو من األفرار ،حيث من املقـدم مقـدم علـى غـري  ،كمـا أنـه
ب ــا يشــ يف اجلــائي مليهــا مــن اخلــابج ،فيكــون حالــه حــاا املشــكوم مــن نفــس الصــحيحة يف
االستجواب مثالو.
وحاا الصحيحة مع بالر الكفاب املعاهدا باملصا

املتبارلة ،كمـا عاهـد الرسـوا (صـلى اهلل عليـه

وآله) مع اليهور والنصابك واملشركني كخزاعة وحنوهم.

( )1راجع وسائل الشيعة :ج 18ص 336ح 34154وص 399ح.34368
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املصاحل املتبادلة
ثم من املصا املتبارلة قد يكون حالالو فيهما ،أو حرامـاو كـإل  ،أو حـالالو للمسـلم وحرامـاو
للكفاب ،أو بالعكس.
فإن كان األوا :كإعطاء احلنطة يف قباا الشعري ،فال مشكاا.
ولــو كــان الثــاني :فكــإل  ،كإعطائنــا هلــم شــياهاو مإبوحــة حمرمــة عنــدهم ،فــإن اليهــور ال
ي كلون حب املسلمني ،ومعطائهم لنا اخلمر ،فال جيوز.
أما لو كان الثالث :كإعطائنا الشيا ( )1يف قباا أخإنا احلنطة ،مل جيز مح ال يص معطاؤنا ،ال
لألرلة األولية وال لقاعدا اإللزام ،فإحا بطج اإلعطاء بطج األخإ الإي يف قباله ،فت مج.
ويف الرابع :جيوز ،كإعطائنا هلم حم رمات السـم يف قبـاا أخـإنا احلنطـة ،فانـه حيـج للكـافر
أخإ احملرمة عندنا وحيرم علينا أكله ،لكن قانون اإللزام حيلله لنا ،مضافاو مىل مثج قوله (عليه السـالم):
«بيعا ممن يستحج»(.)2
هــإا بالنســبة مىل احملــرم واحمللــج ،ففــي الديــة محا أبار الديــة بقــدب قيمــة املقتــوا ال أحــد السـتة
وتساوي الرجج واملرأا واملسلم والكافر ص لنا املعاهدا معهم كإل  ،فإحا قتج منا عنـدهم أعطـوا
مائة ألـف مـثالو أو ألفـاو للمـرأا فـإن احلـاكم ي خـإ الزائـد علـى الديـة الشـرعية وبقـدبها يعطـي لـولي
املقتوا ،ومحا قتج منا أحدهم أعطى احلاكم بقدب املعاهدا أخـإاو بقـدب الديـة مـن القاتـج والزائـد مـن
بيت املاا.

( )1أي ِعطاء املسلمْي الكفار الشياه املذبوحة وهم حيرموهنا.
( )2وسائل الشيعة :ج 1ص 174ح.628
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ومنه يعلم أنه لو أعطونا
أعطيناهم

سمائة للرجج أكملنا لـولي املقتـوا مـن بيـت املـاا ،ويف املقابـج

سمائة ملقتوهلم وأخإنا من القاتج املسلم

سمائة أخرك لبيت املاا ،وممنا قلنا الزائـد

لبيت املاا واملعـوز عليـه ألن بيـت املـاا يعـدّا قـدب الديـة املعاهـدا ،بينمـا املسـلم والكـافر املقتـوالن
حيصج وليهما حسب القدب الشرعي األولي.
ومن الصغريات أيضاو :ما يسـمى بـاألحواا الشخصـية ،كالنكـاا والطـالق واإلبث ،وفـت
احملاكم لكج من الدولة والكفاب يف بالر اآلخر لوجور مسلمني هنام وكفـاب هنـا ،وفـت الكنـائس يف
قباا ا ملساجد واملداب واملكتبات وحنوها يف قبـاا مثلـها ،ونشـر كـج طـريف مبلغـه وكتبـه وحزبـه يف
بالر اآلخر.
وكإل فت املطاعم وأخـإ ومعطـاء الربـا ومـا يـرتبط بالقصـاص واحلـدور والـديات ،حيـث
منهــم ال يــرون العقــاب مال احلــبس والتغــريم واحلرمــان والــروارع كإلقــاء ســيابا املخالفــة يف بعــ،
اجملاهج ،وكإل فت البنوم اإلسالمية والربوية.
فإحا مل تتمكن الدولة اإلسالمية مال من املقابلة للمصـا  ،فـإن كـان األمـر مرتبطـاو بـالتكليف
بفع اليد عنه بقانون األهم واملهم واالوطراب وحنو  ،كما جيوز الرفع محا تسـاوك األمـران بـ ن كانـا
مهمني ،والفرق هو اللزوم يف األوا واالختياب يف الثاني.
ومن كان األمر مرتبطاو بالووع مل يتغري مال بقدب االوطراب ،مثالو اوطربنا مىل معطاء الكـافر
بنتاو يف قباا أخإ بنته ،فإن أيهما ال يصب زواجاو ،لوووا أن املسلمة ال تكون زوجة له كما أن غري
الكتابيـة ال تكـون زوجـة للمسـلم ،فــالالزم املعاملـة حسـب االوـطراب ،أو يف اإلبث وعـدا الوفــاا
والنفقة وما أشبه ،كما حيق للمسلم التزويج ب ختها املسلمة أو الرابعة أو ما أشبه حل  ،مما هو غـين
عن التفصيج ،ومنه يعلم
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احلاا بني املوالي واملخالف لوحدا املالم.
من بيده التشخيص
وحيث قد عرفت أن اختياب احلكم ـ يف غري املعصوم (عليه السالم) ـ بيد النـا مـع شـرائط اهلل،
فتشـخيص مجعــه للشـرائط بيــد مـن تــوفر فيــه العلـم والعدالــة ،علـى كــالم فيهـا يـ تي ،وأن يكــون
اختباب عن قصد وعمد ،فإن األوا أعم من الثاني ،مح يقسم القصد مليه ومىل غري  ،فإن من يقتـج
صديقه زاعماو أنه عدو قاصد غري عامـد ،ومـن يزنـي يسـون زاعمـاو أنهـا هنـد حبيـث لـو علـم أنهـا
ميسون مل يقرتب منها ب ا يستبعد حدها حد الزاني ،ولو ش ربء احلد فيهما ،وهكإا ،فت مج.
وأن يكون وابطاو خبرياو.
األوا :النصرايف األرلة عن غري  ،وللتعليج يف آية النب (.)1
والثاني :ألنه ليس من ش نه الشهارا حيث األمر حيتاج مىل اخلربوية ،فإن األمابا على احلكم
كاخلرب ،واملوووع كالشهارا حباجة مىل اخلمسة املتقدمة يف غري احملتـاج مىل اخلربويـة ،واالحتيـاج مىل
السار أيضاو كالشهارا بكونه جمتهداو أو أعلم أو ما أشبه ،ولإا وبر يف كالم علي (عليـه السـالم) لفـ
«أهج احلـج والعقـد» ،وبعـد التشـخيص يكـون االختيـاب بيـد األكثريـة مثباتـاو ،أو حتديـداو للمـدا ،أو
مسقاطاو بعد االختياب ،فإنه ال يدا رليج على أن احلاكم كاجملتهد محا اخـتري مل يكـن ملختـاب العـدوا
عنه.

( )1سورة احلجرات.6 :
46

الفقه :البيع ج ،5اإلمام الشريازي

القيام أبحكام هللا
ومن شؤون احلاكم اإلسالمي :القيام ب حكام اإلسالم املعرب عنهـا يف مطـالق عـام باحلـدور،
األعم من احلـدور والتعزيـرات ،ومن كـان ب ـا يطلـق عليهمـا أيضـاو ،قـاا سـبحانه«:كونـوا قـوامني
بالقسط»()1ـ مىل غريها من اآليات والروايات ،بج اإلمجاع والعقج راالن على حل .
احلرايت
وال ،فى أن من أهـم أحكامـه سـبحانه :احلريـات الـ منحهـا سـبحانه لإلنسـان ،وقـد قـاا
تعــاىل« :يضــع عــنهم مصــرهم واألغــالا ال ـ كانــت علــيهم»( ،)2مــن حريــة الزباعــة والتجــابا
والصناعة والثقافة والعمابا وغريها ،وحرية االستفارا من املباحات كاألبض ال مثلها مثـج النـوب
واملاء واهلواء والنباتات واملعارن واألمسام وخمتلف أقسام الصيد وغريها ،ال كانـت مـن أهـم مـا
جلبت النا

مىل اإلسالم ،باإلوافة مىل كون عقيدته منطقية وحكومته بسيطة ووـرائبه أببـع فقـط

وقضائه سهالو.
ولــو شـ يف اختصــاص بعــ ،تلـ احلريــات بزمنــه (صــلى اهلل عليــه وآلــه) كــان األصــج البقــاء،
إلطالق أرلة االستصحاب الشاملة للحقائق العينية واألموب االعتبابية

( )1سورة النساء.135 :
( )2سورة األعراف.157 :
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واالنتزاعية ،بج وا ألموب الإهنيـة ككليـة اإلنسـان لـو فـرض منشـ أثـر شـرعي ،وقـد ح فيهـا
أبكان االستصحاب.
كما أن األصج عدم االختصاص لو ش يف أن مـا عملـه (صـلى اهلل عليـه وآلـه) مـن خصائصـه أو
عام ،وحل إلطالق أرلة األسوا( ،)1وهكإا األصج اخلصوصية لـو شـ يف أن مـا عملـه مـن بـاب
املصداق ،وأن الواجب الكلي أو أنه يلزم على سبيج جزئيته ،مثالو ش يف أن حرقه مسجد الضـراب
من باب أنه كلي العقوبة أو أن له خصوصية حتـى لـو وجـد مثلـه كـان العقـاب كعقابـه ،وحلـ ألن
املالم حباجة مىل فهم عريف ،فلو فرض عدمه لزم االتباع يف اخلصوصية.
وهكــإا األمــر لــو ش ـ يف أن عملــه (صــلى اهلل عليــه وآلــه) مــن بــاب احلكــم األولــي أو مــن بــاب
املصلحة املعرب عنهـا بـاحلكم الثـانوي ،مثـج عـدم معاقبتـه (صـلى اهلل عليـه وآلـه) الفـابين مـن الزحـف يف
أحــد ،ومــا وبر يف القــرآن احلكــيم مــن أنــه«:مــا كــان لــنيب أن يكــون لــه أســرك حتــى يــثخن يف
()2

األبض»

 ،وقد قاا اإلمام (عليه السالم) بالنسبة مىل مطالق سراا األسرك يف حرب زيد (عليه السـالم)

مع جي األمويني :منه مل يعمج بقانون احلرب ،مما يـدا علـى أنـه حكـم أولـي ،فـإن يف مثـج هـإا
الش يكون املرجع أنه احلكم األولي ،مح كونه ثانوياو مصلحياو حباجة مىل الدليج والفرض فقد .

( )1قال تعاَل( :لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة) سورة األحعاب.21 :
( )2سورة األنفال.67 :
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الفقيه مييز املصلحة
ثم من كون الشيء الفالني مصلحة أم ال ،نيز الفقيه بنفسه أو بواسطة اخلرباء.
وهج يشرت ،العلم بكونه مصلحة أو يكتفي الظن العقالئي ،احتمـاالن ،مـن قولـه سـبحانه:
«وال تقْفق»( ،)1ومن قوله« :فتبينوا أن تصيبوا»( ،)2الظاهر يف العريف ،ولإا ال يلزم العلـم يف صـحة
اخلرب ،وألنه ليس جبهالة عرفاو ،مضافاو مىل السريا املستمرا منإ زمن الرسوا (صـلى اهلل عليـه وآلـه) علـى
العمج يف األموب املهمة الدينية والدنيوية بالظن العقالئي.
أما فقه اآلية األوىل«:وال تقْفق» عنى عدم االتباع ،مـن (قفـا يقفـوا) ،وحكـر الثالثـة مـع أن
احلرام ستة من باب أنها أظهر املصاريق ،مثج قوله« :ختم اهلل على قلوبهم»( ،)3ويظهر من اآليـات
والروايات أن الثواب والعقاب هنام كالدنيا يتعلقان باألعضاء وباجلسد والنفس ،كقوله سـبحانه يف
وــوانم مِــن اهللِ أَكْب ـرق»( ،)5و«مِخْوان ـاو علَــى
الثالــث« :مِــن مقْ ـتِكمْ أَنْفســكمْ»( ،)4وقولــه تعــاىل« :وبِ ْ
سقرقبٍ»( ،)6ويف الدعاء« :فكيف أصرب على فراق »( ،)7مىل غريها.

( )1سورة اإلسراء.36 :
( )2سورة احلجرات.6 :
( )3سورة البقرة.7 :
( )4سورة اافر.10 :
( )5سورة التوبة.72 :
( )6سورة احلجر.47 :
( )7مصباح املتهجد وسصاح املتعبد :ج 2ص 847دعاء كميل.
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ثم املرار بالفؤار ما يرتبط به من األصوا والروا بالطاعة واملعصية وحنوها.
أما «ما ليس ل به علم»( )1فاملرار به مما األعم من الظن العقالئي ،ويؤيد ظـاهر آيـة (النبـ )
( )2على ما تقـدم ،أو يـرار بـه خصـوص أصـوا الـدين ،لكـن الشـي

املرتضـى (قـد

سـر ) ومجاعـة

اكتفوا به فيها أيضاو.
وال يقاا :فماحا تصنعون بقوله«:من الظن ال يغين»(.)3
ألنه يقاا :املرار به الظن يف قباا الدليج ،كما كان هو ش ن الكفاب حيث كـانوا يقولـون«:من
نظن مالّ ظناو»( )4يف قباا أرلة بسوا اهلل (صلى اهلل عليه وآله) ،أو يقاا :ب نه عام خصـص بالسـريا وبآيـة
النب وحنوهما ،ولإا مل يرفع معاصرو بسوا اهلل (صلى اهلل عليـه آلـه) أيـديهم عـن العمـج بـالظنون
العقالئيــة يف أخبــاب الثقــات عــن بســوا اهلل (صــلى اهلل عليــه وآلــه) رين ـاو ،ويف أمــوبهم الدنيويــة املهمــة
كاألمواا واألعراض والنفو رنياو ،مما يظهر منـه أن «ال تقْـفق» ال تكـون بارعـة عـن السـريا ،بـج
السريا مما خمصصـة أو أن اآليـة أعـم مـن الظـن العقالئـي وهـإا أقـرب ،ومن كـان التخصـيص أيضـاو
حمتمال لكن لعله يوجب التخصيص املستهجن.
كالم اآلخوند
وقد اوطرب كالم مجاعة بني االحتماالت الثالثة ،حتى أن اآلخوند (قد

( )1سورة اإلسراء.36 :
( )2سورة احلجرات.6 :
( )3سورة يونس.36 :
( )4سورة اناثية.32 :
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سر ) جعج يف بع ،املوابر السريا خمصصة ويف آخر اآلية بارعة.
لكن الررع لو كان احتاج األمر مىل ت كيد أكثر بعد جريان سريا العقـالء ،ولـإا وبر أكثـر مـن
سمائة بواية يف الررع عن القيا لقوا السريا يف اتباعه ،كما يف ما حنن فيه.
وكيف كان ،فإحا ثبت الكـربك املـإكوبا فاملصـلحة املظنونـة عقالئيـاو تكفـي يف احلـاكم ،كمـا
تكفي يف كـج مفـوض مليـه األمـر ،مـن أب وجـد الصـغاب ووصـي األيتـام وقـيّمهم ،وتقـويم املقـوّم
وعمج الطبيب وغري حل .
واحلاصج أنه طريق عقالئي مل يررع عنه ،فهو املتبع يف كج أمثاا هإ املوابر.
لو تبني اخلطأ
ثم لو تبني اخلط يف ما بآ صالحاو وعقد املعاهدا ،فإحا كان نقضه وبقاؤ متساويني من حيث
األهمية ختري بينهما يف ما مل يكن يف أحداهما حمإوب خابجي ،ومن كان أحدهما أهم حبيث ننع مـن
النقي ،اتبعه أوالو حبيث حل كان أبج ؛ فاألقسام

سة يضايف مليها ما مل يعلم األهميـة وعـدم

األهميــة ،مــع احتمــاا أحــدهما األهميــة ،فيكــون مــن مسـ لة التعــيني والتخــيري ،أو بدونــه فيكــون
التخيري.
تقدمي األهم
وممنا كان الالزم اتباع األهم املانع من النقي ،،لألرلة األببعة:
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فمــن الكتــاب :قولــه ســبحانه« :ولــوال رفــع اهلل النــا بعضــهم بــبع ،هلــدمت صــوامع
وبيع )1(»...اآلية.
ومـن الســنة :قولــه (صــلى اهلل عليــه وآلــه)« :لــوال قومـ حــديثو عهــد باإلســالم هلــدمت الكعبــة
وجعلت هلا بـابني» ،بنـاءً علـى اعتبـاب سـند  ،وقولـه (صـلى اهلل عليـه وآلـه)« :لـوال أن النـا يقولـون»
احلــديث ،يف قصــة العقبــة ،وتقدنــه (صــلى اهلل عليــه وآلــه) األهــم يف العفــو عــن الفــابين عــن الزحــف
وحاطب وغري حل .
واإلمجاع :مقطوع به ،فإنهم يقدمون األهم يف كج موبر.
والعقج :مسلّم ،حيث لو راب بني غرق السفينة وملقاء بع ،بكابها قدم الثاني ،كما يف قصة
يونس (عليه السالم) ،بج هو من االستدالا بالكتاب أيضاو ،مىل غري حل .
ولو ترم األهم وأخإ باملهم ،فإن كان بينهما تعابوـاو بـ ن مل يكـن مـالم فيـه بطـج ،كمـا يف
مثج العبارا وحنوها ،وله عقابان ،ومن كان تزامحا ص املهم ومن كان له عقاب تـرم األهـم ،هـإا
ما ينبغي أن يقاا يف املقام ومن كان يف بعضها ت مج.
ولو انكشف الضرب فهج املعاهدا حتققت ،لعقدها بينهما فيكون كمعاملة الغـ ،،أو ال ،ألن
الولي منصوب للمصلحة فغريها أو املفسدا تصريفم فيما ليس حبقه ،وحل يوجب عدم االنعقار مال
على حنو الفضولي يف موبر  ،احتماالن ،ولعج الثاني أقرب ،وفائدته أنه ومن مل ينق ،العهد علناو
حملإوب ،أنه غري ملتزم به واقعاو في تي التقاص وحنو فيما أمكن.

( )1سورة احلج.40 :
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هل يضمن لو ظهر اخلطأ
ولو ظهر خطؤ فهج يضمن املاا وحنـو يف بيـت املـاا ،لقاعـدا (مـن أتلـف) وهـو غـري مقيـد
بــالعلم ،وملــالم «من خطــا القضــاا يف بيــت املــاا» ،وملــالم وــمان الطبيــب ومن كــان حاحقــا مال محا
استربأ.
أو ال ،لدليج «ما على احملسنني من سبيج»( ،)1وهو حمسن باحلمج الشـائع ،وألن اإلنسـان ال
يكلف مال ا يرك ،وألنـه مـن قبيـج ملقـاء املـاا يف البحـر فيمـا كانـت السـفينة عـج خطـر ،ومسـقا،
اجلنني فيما بقاؤ يقتـج األم ،والنهـي عـن املنكـر الضـاب بالفاعـج ،كقولـه سـبحانه«:فـوكز موسـى
فقضى عليه»(.)2
لكــن يــرر علــى األوا :أنــه لــيس حســن ،فــإن األلفــاظ مووــوعة علــى املعــاني الواقعيــة ال
التخيلية.
ال يقاا :املفاهيم احملاوبية غري املفاهيم االبتكازية ،فإن الثاني يكون قرينة على األوا ،مثـج
«الرمحن على العرش استوك»( ،)3فإن االبتكاز ب نه سبحانه ليس جبسم يوجب صرفه عن مفهومه
احملاوبي ،وهكإا يف مثج «من كان يف هإ أعمى فهو يف اآلخرا أعمى»( ،)4فإن ابتكـاز عـدم حنـب
األعمى يوجب صرفه مىل الضاا ،ويف املقـام يفهـم منـه ابتكـازاو مـن قَصـد اإلحسـان ال مـن أحسـن
واقعياو.

( )1سورة التوبة.91 :
( )2سورة القصم.15 :
( )3سورة ه.5 :
( )4سورة اإلسراء.72 :
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ألنه يقاا :ليس هإا االبتكاز ـ لو سلّم ـ حبيث يصريف املفهوم احملاوبي.
وعلى الثاني :أنه لو ظهر خطؤ لزم عليـه التـدابم ،ألنـه مل يـ ت بـالتكليف ،أو أفسـد مـاا
النا أو ما أشبه حل  ،نعم ليس له عقاب املتعمد ،بـج وأحيانـاو وال جـزاؤ  ،ولـإا ريـة قتـج اخلطـ
أخف.
وعلى الثالث :أنه رفاع ،وكإل الرابع ،والنهي عـن املنكـر واجـب ومن أرك مىل مـا أرك يف
موابر جواز  ،فال يقا ما حنن فيه به.
ال وجه للتفصيل
ومما تقدم يظهر وجه النظر يف التفصيج بني ما كان مصلحة ثم انقلب عنهـا ملفاجوـات كحـرب
أو سيج أو زلزاا فال ومان ،وبني مـا كـان اشـتباها حمضـاو ،مح األوا أيضـاو لـيس مالو خطـ نشـ عـن
اجلهج فلو علم فرواو بالكابثة مل يكن يعقد املعاهدا ،فالعقد نش عن اجلهج.
ومما تقدم ظهر تقدم «من أتلف» على «ما على احملسنني» ،حيث من بينهما عموماو مـن وجـه،
لعدم املنافاا بني الووع والتكليف ،ولإا يضمن يف أكج املخمصة لنفسه أو لغري  ،فـإن احملسـن :قـد
يكون حمضاو كقطع يد السابق فال سبيج عليه مطالقاو ،وقد يكون محساناو ومساءاو كإلقاء السفان متاع
النا يف البحر لنجاا الركـاب ،فإنـه محسـان ملـيهم ومسـاءا مىل أصـحاب األمـواا ،فـالالزم القـوا
بالضمان مال محا كان هنـام رليـج آخـر ،وكـإل مـن ينقـإ الغريـق بسـفينة النـا  ،أو يسـقط اجلـنني
إلنقاح األم ،أو يقتج كلب النا املتحامج على منسان ،مىل غريها من األمثلة ،فت مج.
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أما اإلساءا احملضة فال كالم ،يبقـى تصـوب اإلحسـان ولـيس بإحسـان ،كمـا يف مـا حنـن فيـه،
حيث ي تي الكالم املتقدم يف تقدم احملاوبي أو االبتكازي ،ولو ش يف موبر اجتماع اآلية والروايـة
فاألصج الرباءا.
رعاية االقتصاد
ثم من من الضروبي على احلاكم اإلسالمي بعاية االقتصـار يف رخولـه وخروجـه عـن الـبالر
حتى ال يقع يف العشوب واملكو احملرم قطعاو ،فإن اجلائز:
فرق األجرا ،حيث ي تي العامج بالبضاعة من اخلابج وي خإ قـدب أجرتـه وأجـرا مركبهـا مـن
غري مجحايف.
وفرق التجابا ،حيث من زيارا البضاعة يف مكان ونقصها يف مكـان يوجبـان الغـالء يف املكـان
الثاني بقانون (العرض والطلب) في خإ التاجر فوق األجرا.
وفرق «ال ورب» ،حيث من رخوا البضاعة محا أوجب ورباو أو خروجها ،صـ للحـاكم أن
ننعهما ،محا مل يستلزم مفسـدا ،و مال جـاز لـه أن ي خـإ بقـدب الضـرب ليورعـه يف بيـت املـاا حتـى ال
تهجم بضائع اخلابج ا يوجب ورب منتجي الداخج ،وال تتسرب بضائع الداخج ا يوجـب تضـرب
أهج البالر.
وما ي خإ احلاكم ألجج األمرين لـيس خامسـاو للضـرائب اإلسـالمية األببـع ،وممنـا اوـطراب
أوجبه العنوان الثانوي ،يقدب بقدب  ،وهإا من مل يكن طريق آخر أبج بجحاناو مانعاو عن النقـي،
لعدم توجه الضرب ،مثج معطاء احلاكم من بيت املـاا للمنـتجني املتضـربين مـن وصـوا البضـائع مـا
أوجب وربهم ،وعليه فالالزم مالحظة أقج الضربين ،ومع التساوي ختري.
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ال يقاا :عدم رخوا البضائع الرخيصة ،وعدم خروج البضائع الرخيصـة يف الـداخج الغاليـة
يف اخلــابج ،وــرب علــى املســتهل يف األوا ،وعلــى املنــتج يف الثــاني ،فلمــاحا يقــدم احلــاكم أحــد
الضربين على اآلخر.
ألنه يقاا :عدم الرخص ـ الزائد على املتعابيف ـ ليس ورب املستهل بج عدم نفعه ،وهكـإا
يف الفرع الثاني.
وال ،فى أن هإا غري مس لة كون «ال ورب» يشمج األعدام أيضاو ،ممـا قالـه األصـبهاني (قـد

سر ) وأيدنا يف (األصوا) على توجيه حكرنا هنام من أن العدم ليس بشيء حتى يكون مرفوعاو.
حكومة «ال ضرر» على األدلة األولية
ومـن الواوـ أن «ال وــرب» حـاكم علــى األرلـة األوليـة ،ممــا أوجـب أخــإ احلـاكم التفــاوت
رخــوالو وخروجـاو للبضــائع ،ســواء قيــج بـ ن مــالم احلكومــة بؤيــة العــريف حلـ ومن كــان احملكــوم
أخص ،أو قيج ب ن الوجه أنه لو قدم احملكـوم يف مـوبر االجتمـاع مل يبـق للحـاكم مـوبر ممـا يوجـب
لغويته ،فإنه جيتمع يف (ال ورب) كال امليزانني.
فالالزم التصريف بال ورب يف األرلة األخر ،مح قد يكون الفعج رليالو على التصريف يف االسـم
مثج« :قلد العامل» املرار به الفقيه ال أي عـامل ،وقـد يكـون العكـس مثـج« :الـرمحن علـى العـرش
استوك»( ، )1حيث يرار باالستواء االستيالء ،وقد يتصرفان كج يف اآلخـر ،مثـج( :ال ت كـج الرمـان
احلام ،)،حيث يرار أعم من الشرب وأعم من

( )1سورة ه.5 :
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الرمان ،وقد يش حيث املرجع سائر األرلة مثج( :بأيت يف اجلبج أسداو يرمـي) ،مح ال يعلـم
أنه الشجاع الرامي للسهم ،أو احليوان الرامي للحجر.
مراعاة املصلحة واملفسدة
ثم من احلاكم يتبع املصلحة يف أعماله فيعمله ،ويتجنب املفسـدا فيرتكـه ،ولـيس حلـ لـدليج
يــدا علــى العمــج باملصــلحة وتــرم املفســدا ،فإنــه ومن وجــد الــدليج علــى أن األوامــر حات مصــا
والنواهي حات مفاسد ،وعلى الشموا على لف املصلحة واملفسـدا يف مكـان آخـر ،كقـوا الزهـراء
()1

(عليها السالم) فيما يروك عنها« :من أصعد مىل اهلل خالص عبارتـه أهـبط اهلل مليـه أفضـج مصـلحته»
مال أن الكالم يف األوا.

وممنا يستفاران من قاعـدا (األهـم واملهـم) و«ال وـرب» وحنوهمـا ،نعـم السـنة قـالوا باملصـا
املرسلة وهي غري القيا واالستحسان ،لكنا نعتقـد أن الـوابر مـنهم (علـيهم السـالم) جزئيـاو أو كليـاو ال
يدع جماالو لالحتياج ،كما قرب يف (األصوا).
وممنا هنام أحكام أولية ،أو ثانوية يف عرض األوليـة كاإلفطـاب يف السـفر ،أو طوهلـا كـالتيمم
وال منها االوطرابية حيث حتكم عليهما ،فالوووء ينتقـج مىل اجلـبريا مـع االوـطرابية ،كمـا أن
التيمم كإل .
فإحا كان هنام واجبان أحدهما أهم مىل حد املنـع عـن النقـي ،مسـي باملصـلحة ،ومال ختـري،
وكإل يف حرامني ،أو حرام وواجب ،فهي حكم ثانوي ال أولي ،حاله يف احلاكم حـاا مـن وجـد
غريقني ال يقدب على منقاح كليهما ،أو اوطر مىل أكج أحد

( )1حبار األنوار :ج 67ص 249ب 54ح.25
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امليتني ،أو طلق محدك زوجتيـه فلـم يعلـم أ ن غـري املطلقـة هنـد الواجبـة الـوطي ،ألنهـا علـى
بأ أببعة أشهر ،أو أنها حمرمـة الـوطي ،لكونهـا املطلقـة املنقضـية العـدا ،فـإن كـالو منهمـا حمتمـج
وجوب املالمسة وحرمتها.
ويف احلاكم يرترر بني منع النا عن السفر حيث اخلطر املنايف حلرية النا  ،أو مباحتـه املنافيـة
لوجوب حفظه أمواهلم وأعراوهم ورماءهم.
العرف
ثــم املشــخص للمصــلحة واملفســدا العــريف اخلــبري ،فإنــه املعــيملن ملعــاني ألفــاظ املووــوعات
وحدورها ،وألفاظ األحكام وحدورها ،والتطبيق رقياو ،كما قاا بـه مجلـة مـن احملققـني املتـ خرين،
أو عرفية ،كما نرا

ويظهر من كلمات بع ،كصاحب اجلواهر وابن العم (قد

سـرهما) ،فـإحا قـاا:

الكلب جنس ،يعينون ما هو الكلب ،وهج أن القسم الفالني كلب أم ال ،وما معنى النجس ،وهج
أن السراية من حدور أم ال ،ويف مثج (غسج الوجه) هج يتحقق ولـو بقـي بعضـه جافـاو ،أو يف اليـد
ولو بقي حتت اإلظفر الظاهر وس  ،وهكإا.
استدا من قاا بالدقة :بـ «مثقاا حبا خرياو ير »( ،)1وبع ،الروايات مثج« :حتت كـج شـعرا
جنابة»( ،)2والعقج :حيث حيتمج أن احلكم كتوزين الإهب ال الل.،
ويف الكج ما ال ،فى :مح وزن (مثقاا حبا) ليس معنا كون األحكام الصاربا مىل

( )1سورة العلعلة.7 :
( )2مستدرك الوسائل :ج 1ص 479ب 29ح.1213
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العريف كإل  ،والرواية رليج اخلاليف حيث ليس كج البدن شعراو ،واالحتماا ال يقـف أمـام
الظهوب احملاا مىل العريف ،ولإا يكون اجملاا لدليج الطريف من قوله سبحانه( :مال بلسان قومه) (،)1
فلماحا يؤخإ به يف األببعة رون اخلامس ،وقاا (صـلى اهلل عليـه وآلـه)( :منـا أمرنـا أن نكلـم النـا علـى
قدب عقوهلم) ( ،)2بج العقج ننع الدقة فيما يكلف به عامة النا .
ويؤيد  :أن الشابع أحاا األشياء مىل ما ،تلفون فيه كثرياو كالتبني يف الصوم ،واألوزان كاملد
والرطــج والكــر والصــاع والوســق حيــث ختتلــف صــنائعهم ،والفرس ـ  ،واألشــباب املختلفــة ســعةو
وويقاو ،حتى يف املتعابيف ،بج األنعام يف الزكاا خمتلفة كثرياو ،وكإل ما يعطى رية ،أو يعطى زكااو
راو وحنو .
مضــافاو مىل أنــه مل ينقــج يف الشــريعة الدقــة مــن املعصــومني (علــيهم الســالم) وتالميــإهم يف هــإ
األشياء حتى يف القراءا والتسبيحات واألحكاب مع وووا كثرا غـري العـرب الـإين آمنـوا باإلسـالم،
بضميمة أن لسانهم عربي تساحمي ،فهج يقاا ببطالن صالتهم وصومهم وحجهم وما أشبه حل ..
األحزاب احلرة
وحيث من الواجب على الفقيه احلاكم أن يكون قواماو ب حكام اإلسالم ،ومن تل  :حريـات
النا  ،وال حرية يف العصر احلاور مال باألحزاب اإلسالمية أو الوطنية

( )1سورة ِبراهيم.4 :
( )2حبار األنوار :ج 1ص 85ب 1ح.7
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احلرا ،كما كان يف السابق بالعشائر ،فإنهم جتمع طبيعي كما أن األحزاب جتمـع ثقـايف ،بعـد
تفك التجمع الطبيعي ،يلزم عليه تشكيلها واالهتمام ببقائها والسعي على عدم احنرافها.
ويدا عليه :من الكتاب قوله سبحانه « :أال منّ حزب اهلل.)1(» ...
ال يقاا :منه حزب واحد ال أحزاب.
ألنه يقاا :ال منافاا ،مح وحدا اإلطاب العام ال ينايف اختاليف اآلباء يف التنظيمات والنتـائج يف
االجتهارات التطبيقية ،كما ال ينايف وحدا اإلطاب اإلسالمي ب رلته األببعـة اخـتاليف االجتهـارات يف
اجملتهدين حكماو ،واملقومني يف التقويم موووعاو ،مىل غـري حلـ  ،ويؤيـد أن حـزب الشـيطان أيضـاو
حزب واحد كما يف الكتاب العزيز ،ومع حل قاا سبحانه« :وملا بأك املؤمنون األحزاب»(.)2
ومن السنة :قوله (صلى اهلل عليـه وآلـه) كمـا يف كتـاب (السـبق) « :أنـا مـع احلـزب الـإي فيـه ابـن
األربع»( ،)3وقد جعج النيب (صلى اهلل عليه وآلـه) للمـؤمنني عنـوانني أيضـاو :املهـاجرين واألنصـاب ،مـع
أنهما أمة واحدا ،وقرب الكتاب احلكيم.
ومن العقج :أنه جتمع للخري ومجع قدبات ومدبسة تربوية سياسية اجتماعيـة اقتصـارية ومـا
مىل حل  ،ليصلحوا لتسـلم احلكـم وألجـج األمـر بـاملعرويف والنهـي عـن املنكـر واهلدايـة واإلبشـار
والتعليم والتزكية ،ومن املعلوم أن «يد اهلل مع اجلماعة»(.)4
مضافاو مىل أنه تنافس ،والتنافس مطلوب حتى يف اجلنة ،قاا سبحانه« :ويف حل

( )1سورة اجملادلة.22 :
( )2سورة األحعاب.22 :

َن
صااا نر
ي أانَّااه (صالى هللا عليااه وآلااه) ام َّار بناقا قاوق ما ا قاألانق ا
(ورنو ا
( )3ااوايل اللئااايل :ج 3ص 266ابب الساابو والرماياة ح ،5وفيااه :ا
احلاناع ن ن ن
اال رسااول َّن
اك قن
ب الَّااذي فيا ناه ابقا قاأل قاد ارن  ،فاأ قام اسا ا
اا (صاالى هللا عليااه وآلااه) :أ ااَن نيف ق ق
احلا قاعب قاخ اخاار اوقاااالوا :لا ا ق
يااتااار ااما قاو ان ،فاا اقا ا ا
ياغقلاااب نحااعب فنيا ناه رسااول َّن
اال :ارم اوا فاايننين أارنمااي معكاام ،فاارمااى مااع كا نال و ن
احا َاد ار قشااقاَ فاالاا قام يا قس ابن قو
اا (صاالى هللا عليااه وآلااه ،قاا ا ق
ا قو ا
َ ق ا ا ق اا ا ا َ ا
ن
ن
باا قعضه قم باا قعضاَ ،فاالا قم ياااعالوا يااتااار اام قو ان اوأ قاواوده قم اوأ قاواود أ قاواوده قم او يا قسبنو باا قعضه قم باا قعضاَ).
( )4حبار األنوار :ج 33ص 374ب 23ح 604وفيه( :يد هللا على انماعة).
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فليتنــافس املتنافســون»( ،)1وأمــر باملســابقة( )2واملســابعة( )3ومــا مىل حل ـ  ،ممــا ال يتيســر مال
بالتعدر فررياو أو اجتماعياو ،والتجمعـات املختلفـة توجـب أن يـبين كـج واحـد منهـا جانبـاو مـن احليـاا
ويستجمع أكرب قدب من الشباب فيحفظهم عن االنزالق.
ثم منه مقتضى احلرية اإلسالمية يف سوك احملرمات ،وفوقهم املرجعية كما تقدم.

( )1سورة املطففْي.26 :
( )2قوله تعاَل( :سابقوا َِل مغفرة م ربكم) سورة احلديد.21 :
( )3قوله تعاَل( :وسارعوا َِل مغفرة م ربكم) سورة آل عمران.133 :
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والية عدول املؤمنني
مفررات (والية عدوا املؤمنني) عبابا عن:
(الوالية) ال سبق معناها ،وهي أعم من الرخصة والعزنة ،فاخلابج ما حيرم فقط.
و(العدوا) وحيث من هإ العبابا صاربا حتى عمن يرك عدالة عدوا كج حي رين ،فـاملرار
به الصالا املناسب ،يقاا أنوشريوان العارا ،نعم املشهوب الإي ،صونها بامللكـة الكإائيـة يريـدون
به صاحب امللكة املإكوبا.
وقـد نقـج الغزالـي يف املستصــفى :أن بعـد حـرب مجـج جــاءت القضـاا مىل علـي (عليـه الســالم)

فقالوا له :ما حا نعمج بالشهور وهم قـد حـاببوم ،قـاا (عليـه السـالم) :اجعلـوهم كمـا قبـج احلـرب،
فقولــه (عليــه الســالم)

ـ من ص ـ

ـ ممــا مــن جهــة قــانون اإللــزام ،أو كفايــة عدالــة كــج حي ريــن ،أو

االوطراب ،أو توبتهم ،أو واليته (عليه السالم) ال هي من واليـة اهلل ،فـال يـدا علـى معنـى العدالـة
ال

حكرها البع ،كالشهيد الثاني (قد

سر ) وحنو .

ثم من األقسام يف املوبر ثالثة:
ما نعلم بعدم مدخلية أحد ،حيث من الشابع يريد من أي أحد كإنقاح الغريق.
وما نعلم باملدخلية على حنو اخلصوصية ،كمـا يـرار مـن الـزوج بالنسـبة مىل زوجتـه ،أو علـى
حنو الكلي املررر ،ال من جهة جهج املكلف بج من جهة أنـه يريـد أحـدهما ،أو علـى حنـو الكلـي يف
املعني.
وما نش على سبيج العلم اإلمجالي بدون حمإوب ،كغسـج امليـت يف ولـد وأجـبين اشـتبه أن
أيهما ولد ،
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أو معه كغسج الزوجة فيما اشتبه الزوج باألجنيب ،فإنه يقدم األهم من األمرين ،ففـي املثـاا
ال تغسج ،وفيما شـ بـني أن أيهمـا املسـلم يغسـالن ،مـع أن غسـج الكـافر حـرام ،أو علـى سـبيج
األقج واألكثر حسب األقواا بتقديم الرباءا أو االحتيا ،أو التفصيج بني االبتباطي وغري .
عرضي أو طويل
وهج واليتهم يف عرض والية الفقيه ،كما قـاا بـه األبربيلـي (قـد

سـر ) وبعـ ،آخـر ،أو يف

طوهلا كما هو املشهوب.
استدا لـألوا :باآليـات ،مـن قبيـج« :اعملـوا آا راور شـكرا»( ،)1فـالتولي للمصـا شـكر
عملي واألنبياء (عليهم السـالم) أسوا ،و«وال تقربوا ماا اليتـيم مال بـال هـي أحسـن»( )2وحيـث كـان
املستثنى منه مطلقاو يكون املستثنى كإل  ،مىل غريهما من اآليات.
ومن السنة« :عون الضعيف صدقة» ،و «كج معرويف صدقة»( ،)3وما أشبه حل .
والسريا :أن بناء املسلمني على التصدي مليت ال ولي له أو للصغاب أو جلري ال يقدب هو مـن
التميز أو جملنون كإل بدون استجازا الفقيه.
ومن العقج :أن املصلحة يف الفعج ف ية خصوصية للوالية.
وأشكج على األوا :أن «آا راور» كانوا أنبياء وهلم الوالية ،فال يقا عليهم من

( )1سورة سبأ.13 :
( )2سورة األنعاق.152 :
( )3وسائل الشيعة :ج 6ص 265ح.12292
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مل يعلم واليته ،هـإا بالنسـبة مىل الشـكر احملتـاج مىل الواليـة ،نعـم هـم أسـوا مطلقـة فيمـا ال
حيتاج مليها،
(وال تقربوا) جمملة من هإ اجلهة ،فاآلية يف مقـام أن القـرب يلـزم أن يكـون باألحسـن ،أمـا
من يقرتب فليست يف صدر .
والتمسـ بالســنة مــن التمسـ بالعــام يف الشــبهة املصـداقية ،فمــن يقــوا أنــه بــدون اإلجــازا
«معرويف» ،بج نكن أن يكون مثج تصدي غري الولي واحلاا وجور الولي.
والسريا :مما من غري املباين ،أو ممن ال يتمكن مـن احلـاكم ،كمـن يـرك يف الطريـق مصـدوماو
بالسيابا ينزيف رما من تركه حتى يست حن الفقيه توجه مليه اخلطر ،وما أشبه حل .
والعقــج :يــدا علــى وــروبا القيــام باملصــلحة ،لكنــه ال يــدا علــى التشــخيص ،ومن شــوت
قلت :عدم السلب الكلي ال يدا على خصوصية اإلجياب اجلزئي.
الشؤون العامة
وال ،فى أن هإا القوا ممنا هو يف غري الشوون العامة كاحلرب والسـلم ومـا أشـبه حلـ  ،ومال
فهنام اإلمجاع على لزوم االستيإان.
أما املشهوب فقد استدا هلم النائيين (بمحه اهلل) بقولـه :من مـع وجـور الفقيـه هـو املـتعني للقيـام
بها ،مما لثبوت واليته عليها باألرلة العامة ،أو لكونه هو املتيقن مـن بـني املسـلمني ،أو لـوال يسـتلزم
اهلرج واملرج.
لكن ب ا يرر على األوا :أنه مثبات ،فمن أين نفي غري الفقيه ،مثج والية أب الغريق لنجاته
لكن من أين أن غري ال حيق له حل  ،بج ما حنن فيه أقرب مىل املصلحة العامة
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من رون مدخلية الفقيه.
وعلى الثاني :أن األخإ به ممنا هو يف األرلة العقلية محا كانت جمملة ،أما مـن ال يـرك ممجـاالو
فيها أصـال ،ومـنهم النـائيين (بمحـه اهلل) فلـيس لـإل جمـاا فيـه أيضـاو ،أو يف األرلـة الشـرعية اجململـة
وليس هلا يف املقام من أثر ،ملا تقدم يف رليج غري املشهوب من اإلطالق.
وعلى الثالث :ممكان حسم األمر بتقـدم املتقـدم مـن بـاب «مـن سـبق» ،ومـع التقـابن يكـون
األمر للقرعة ،مضافاو مىل أنـه أخـص مـن املـدعي ،فكيـف يقـاا بـإطالق الواليـة يف غـري مـا يسـتلزم
اهلرج ،لكن الشهرا احملققة واالحتيا ،وما أشبه حل جتربنا على أخإ نظر املشهوب.
والية اجلائر
ثم هج والية اجلائر مقدمة على والية عدوا املؤمنني ،ب ا قيج به ،وحل لوال يلزم الفووـى
واهلرج واملرج ،ولإا قاا بع ،من الفقهاء :بصـحة أعمـاهلم بالنسـبة ملينـا وجـواز أخـإ جـوائزهم
ولزوم اتباع قوانينهم املرتبطة باملروب وحنوها ،وقد قاا علي (عليه السالم)« :البد للنا من واا بر أو
فاجر».
لكن املشهوب :العدم ،لبطالن أعماهلم حتى أن يف احلـديث« :ال تـ ِ،هلـم مسـجداو» ،ونهـي
كراء الدواب هلم يف سفر احلج ،وصحة جوائزهم وبع ،أعماهلم بالنسبة ملينا بالدليج اخلاص مـن
باب االوطراب والتقية ،ال من باب الصحة النفسية ،ورليج اهلرج أخص من املدعى ،كمـا ال رليـج
على لزوم اتباع قوانينهم حتى يف
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املروب ،وممنا املرجع يف مثله قوانني (ال ورب) وحنو .
وهإا القوا هو املتيقن ،ولإا كان مجع من فقهاء العراق منهم السيد الوالد واحلكـيم (قـد
سرهما) يقولون :ب نه ال مانع من عدم معطاء مثن املاء والكهرباء وأجـوب التلفـون واملواصـالت ومـا
أشبه ،ومن شوت قلت :من املرجع هو األرلة العامة ال ما صدب تقيةو أو اوطراباو.
الرواايت
ويف مقام والية العدوا أببع طوائف من الروايات:
جمملة :كصحيحة حممد بن ممساعيج« :من كان مثل ومثج عبد احلميد فال ب

»( ،)1حيث

منه بعد نفي أبارا املماثلة يف التشيع والفقاهة ،يبقى احتماا الوثاقة أو العدالة ،وحيث من بينهما من
وجه ،كوجور العارا غري الضابط مما ليس بثقة ،يكون الالزم األخإ باجملمع كاملتباينني من القيدين.
وليس حل كما محا كان بينهما تساو حيث وحدا القيد ،وال عموم مطلق حيث يؤخإ بالعـام
من مل يعلم وحدا احلكم ،وباخلاص من علم بها.
وظاهرا فيما رون الثقة املطلقة محا كان ثقة من هـإ اجلهـة :كصـحيحة علـي بـن بئـاب« :محا
باع عليهم القيم هلم الناظر فيما يصلحهم»(.)2

( )1وسائل الشيعة :ج 12ص 270ح.22755
( )2وسائل الشيعة :ج 13ص 474ح.24878
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وصرحية يف الوثاقة :كموثقة زبعة« :من قام بجج ثقة»(.)1
أو يف العدالة :كصحيحة ممساعيج« :وقام عدا يف حل »( ،)2فإن قيج ـ بعـد عـدم االعتمـار
على الثاني ـ :ب ن بني األخريين املطلق لزم العدا ألنه أخص ،ومن قيـج :مـن وجـه لـزم اجلـامع ممـا
يكون بنفس النتيجة ،لكن مع اختاليف الطريق ،وبعد حل ال يعتنى ب ن بناء العقالء حتى املتشـرعة
على اعتمار الثقات حتى يف املهمات ،كعمج جراحي أو بكوب طائرا فإنه ـ حتى مع الشـ ـ مـررع
بـ «من جاءكم فاسق»( )3وحنو .
التصرفات املتعارفة
لو كانت التصرفات متعابفة ،كحضوب بيت األيتام إلخراج اجلنازا ،والشرب من مائهم ومـا
أشبه ،هج هي كالتصرفات املغريا وحنوها كالبيع والتزويج؟
قـاا بـه املشـهوب كمـا يظهـر مـن كلمــاتهم ،إلطـالق أرلـة الواليـة ،فـالالزم اسـتيإان احلــاكم
وحنو .
لكن غري املشهوب قالوا :بعدم الب

بها ،للسريا املستمرا بني املتشرعة يف عدم االسـتيإان يف

أمثاا األموب املإكوبا ،وهي خمصصة إلطالق تل األرلة من مل نقج بانصرافها عن مثلها ،وحلسنة
الكاهلي :قلت ألبي عبد اهلل (عليـه السـالم) ( :منـا نـدخج علـى أيب لنـا يف بيـت أيتـام ومعـه خـارم هلـم
فنقعد على بساطهم ونشرب من

( )1وسائل الشيعة :ج 17ص 420ح.32489
( )2الكايف :ج 77ص 67ابب م مات على اري وصية وله وارث صغري فيبا عليه ح.1
( )3سورة احلجرات.6 :
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مائهم و،دمنا خارمهم وب ا طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم فما ترك يف
حلـ  ،قــاا (عليــه الســالم) :من كــان يف رخــولكم علــيهم منفعــة هلــم فــال بـ

 ،ومن كــان فيــه وــرب

فال)(.)1
ومن املعلوم أن املنفعة أعم من املارية ككونه احرتامهم وصلة بمحهم وما أشبه حل .
بج نكن االستدالا باآلية املبابكة املؤيـدا راللتهـا بصـحيحة ابـن مسـكان ،عـن أبـي عبـد اهلل
(عليــه الســالم) قــاا :ملــا نزلــت «من الــإين ي ـ كلون أمــواا اليتــامى ظلم ـاو ممنــا ي ـ كلون يف بطــونهم نــاباو
وسيصــلون ســعرياو»( )2أخــرج كــج مــن كــان عنــد يتــيم وســ لوا بســوا اهلل (صــلى اهلل عليــه وآلــه) يف
مخراجهم ،ف نزا اهلل« :ويس لون عن اليتامى قج مصالا هلم خري ومن ختالطوهم فـإخوانكم واهلل
يعلم املفسد من املصل »( ،)3بج وغريهما مما حكر يف باب ما يكتسب به.
هل يقبل خرب الثقة
ولو قلنا :بكفاية الثقة املطلق ،أو يف هإا التصريف اخلاص ،فهج يكفـي مخبـاب  ،يسـتفار مـن
املشهوب حل  ،لقاعدا «من مل »( )4وقوله (عليه السالم)« :حتى يستبني»( ،)5وهو استبانة عرفية ،بج
واملالم يف قبوا أقواا املالم الفسقة كاألوصياء واألب واجلد وما أشبه حل .

( )1وسائل الشيعة :ج 12ص 183ح.22444
( )2سورة النساء.10 :
( )3سورة البقرة.220 :
( )4السرائر احلاوي لتحرير الفتاوي :ج 2ص 57ابب اململوك يقع عليه الدي ...
( )5وسائل الشيعة :ج 12ص 60ح.22050
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وقاا مجع :بالعـدم آليـة جمـيء الفاسـق( ،)1لكـن األوا حـاكم عليهـا ،مح عـدم القبـوا مـن
حيث الفسق ال يالزم العدم من حيث الوالية ،فيكون حاله حاا أمثاله ممن تقدم ،وكإي اليد ،بـج
حكرنا يف «الفقه» قبوا قوله حتى يف أن هإا كرم أو هنا القبلة أو ما أشبه ومن أشكج عليه غري واحد.
أصالة الصحة
ولو جاز لغري العارا التصدي فهج يص للمشرتي وحنو مجراء أصـالة الصـحة فيمـا شـ يف
كون تصرفه حسب املصلحة ،الشي

(قد

سر ) على العدم ،وال نثج بصالا الفاسق على امليت ألن

الصالا حمرزا وممنـا يشـ يف صـحتها ،وفيمـا حنـن فيـه مل حيـرز املووـوع الـإي هـو مصـالا املـاا،
وأصج الصحة ممنا هو بعد محراز املوووع ،فهو كما لو أخرب الفاسق ب صج الصالا ،مضافاو مىل أنـه
كما يلزم محراز الصالا يف املوجب يلزم محراز يف القابج ،فإن «بال هي أحسن»( )2يشـملهما وال
حيرز حل ب صالة الصحة يف اإلجياب.
لكن يرر على األوا:
أوالو :جريان أصالة الصحة يف أخباب الفاسق بالصالا ،ولإا جرت سريا املتشرعة علـى عـدم
االهتمام ا محا بأك الفسقة يدفنون ميتاو أو يزفون يتيماو أو ما أشبه بالبحث عن أنه هج صلي عليه أو
عقدت.

( )1سورة احلجرات.6 :
( )2سورة اإلسراء.34 :
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وثانياو :املوووع يف املقام ليس اإلصالا بج البيع وحنو  ،فهو كصالا الفاسق يف أن الش يف
الصحة ال يف املوووع ،ولإا قاا اآلخوند :ال يرتتب الشراء على مصـالا املـاا ومال ألشـكج األمـر
يف الشراء من العدا أو الفقيه مع عدم محراز الصالا.
وعلى الثاني :النق :،بكج ولي غري عارا من األب واجلد والوصي والقيم وحنوهم ،فهـج
يقاا بلزوم محراز املشرتي منهم وحنو صحة عملهم.
واحلج :ب ن جعج الشابع له ولياو معنا بداللة االقتضاء صحة عمله ،فهو مـن األمـر املتعـدي
كتعدي االوطراب من املرأا املضطرا مىل الطبيب ومن مل يكن بإاته كإل  ،وهكإا.
الصالح علمي ال واقعي
ثم منه ومن كانت األلفاظ موووعة للمعاني الواقعية الـنفس األمريـة ،مال أن القـرائن املكتنفـة
باملقام ـ مما يعرب عنه أحياناو بداللة االقتضاء ـ تدا على أن اعتباب الصالا بالنسبة مىل الولي أباو أو جداو
أو فقيهاو أو عارالو أو غريهم علمي ،فإحا عامج ثم ظهـر أن الصـالا كـان يف خالفـه مل يبطـج العقـد
نكاحاو أو غري  ،نعم يف الغ ،وحنو له خياب كسائر املوابر ،ومـن تلـ القـرائن :أن تفـوي ،األمـر
مىل اآلبــاء والفقهــاء العــدوا وحنــوهم مــع كثــرا أخطــائهم قرينــة علــى الصــالا حســب بؤيــتهم ،ال
الصالا الواقعي.
ولو كان الصغري واجملنون وما أشبه كافراو أو خمالفاو ال يلتزم يف طريقته بوالية املإكوبين ،فقـام
يف عرفهم غري ثقة بتولي شؤونهم حسب الصالا ص  ،وحل لدليج اإللزام.
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ال يقاا :ال التزام للصغري وحنو .
ألنه يقاا :من الدليج ت هلي ال فعلي ،ولإا يعطى مبثهم للعصبة يف املخالف ،ولغري املستحق
واقعاو يف اجملوسي ،كما را عليه النص والفتوك.
والظاهر :أنه يصـ تكليـف الفقيـه أو العـدا غـري العـدا يف التصـدي ،فـإن املفهـوم عرفـاو يف
رليلهما هو اإلشرايف ال املباشرا.
ال يقاا :منه خاليف رليج العدا ،وألنه ال يقبج خرب آلية النب ( )1وغري .
ألنه يقاا :فهج يلزم على الفقيه توكيج الفقيه يف املباشرا ،وقد تقدم اجلواب عن عـدم قبـوا
اخلرب ،بج نكن أن يقاا :جواز التفوي ،مىل غري الثقة محا علم توليه األمر بالصالا ،فليس ما حنن
فيه من عدم جواز تولي غري الثقة مما قد تقدم.
وال يبعد أن «ال تقربوا»( )2يشمج الووع والتكليف ،فكما أن تصريف غـري الـولي فضـولي ال
يؤثر أثر بدون ممضاء الولي ،كإل هو حمرم محا عد عرفـاو أنـه قـرب ،فاحتمـاا أنهـا أحـدهما غـري
ظاهر ،ومن كانت القاعدا أن األوامر والنواهي املتعلقة باملركبات ظاهرا يف األوا.
ثم الظاهر أن األمر بالنسبة مىل العدا ليس تكليفاو وممنا والية ،والفـرق بينهمـا أن الثانيـة فـرق
اعتبابي ،ولإا قاا علي (عليه السـالم)« :تقمصها فالن»( ،)3وقاا الروـا (عليـه السـالم) للمـ مون« :من
كان ثوب ألبس اهلل»( )4مخل ،ويؤيد

قوهلم :والية العدا وأولياء العقد ،وما تقدم مـن قولـه (عليـه

السالم)« :من كان هلم ولي يقوم ب مرهم»(.)5

( )1سورة احلجرات.6 :
( )2سورة األنعاق.152 :
( )3هنج البصااة :اخلطبة الشقشقية.
اك
ت اها ناذهن ق
اك او َّ
اا اج اعلا اهااا لاا ا
اخلناصافاااة لاا ا
( )4انظاار عيااون أخبااار الرْااا (عليااه السااصاق) :ج 2ص 139ب 40وفيااهِ( :ن قن اكاناا ق
ن
اا اواقَت اعلاه لنغا قنريك).
ك َّ
ك أا قن اتقلا اع لبااساَ أالقبا اس ا
فا اصا اَيوم لا ا
( )5الكايف :ج 5ص 208ابب شراء الرقيو ح.1
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جواز املزامحة
وال فرق يف كونه تكليفاو أو واليةو يف جواز املزامحـة لعـدا آخـر ،إلطـالق األرلـة ،فـال رليـج
على أن الشروع يف املقدمات يسقط حق اآلخر.
وب ا يستشكج :ب نه يوجب اهلرج واملرج ،وب
اهلل عليه وآله) واإلمام (عليه السالم) كإل

نه كما ال حق ألحد يف مزامحة الرسوا (صـلى

يف املقـام ،مح هـو مرتبـة عـن واليـة الرسـوا (صـلى اهلل عليـه وآلـه)

السابية مىل اإلمام (عليه السالم) ثم الفقيه ثم العارا ،ولدليج «من سبق».
ويرر على األوا :ب نه مطلب آخر ،وممنا الكالم يف األمر بنفسه.
وعلى الثاني :أنه فرق بني الرسوا واإلمام (عليهما السالم) املتفررين ،وبني ما حنن فيه ،بج قاا
مجاعة بإل يف الفقهاء املتعدرين أيضاو.
وعلى الثالث :باإلوافة مىل ما ب ا يقـاا :مـن انصـرايف األشـياء عـن احلـديث ال األعمـاا،
ويؤيد  :أنه لوال حل لـزم حرمـة كـج تقـديم للمتـ خر يف البيـع والسـوم وسـؤاا املسـائج والركـوب
وغريها ،بج قاا مجع كما يظهـر مـن حواشـي العـروا :بـ ن عـدم أخـإ مكـان اإلمـام السـابق علـى
سبيج الرجحان ال اللزوم ،وحمج تفصيج املس لة كتاب (القضاء) ،أنه لو قيج بشموا احلديث لألعم
فصِريف الشروع يف املقدمات ال يسمى سبقاو ،ولو ش فإنه من التمس بالعام يف الشبهة املصداقية،
فت مج.
وبإل ظهر وجه اإليرار يف كالم الشي

(قد

سـر ) :باستظهاب أنه تكليف ،ثم فرق بـني هـإا

فتص املزامحة رون ما محا قلنا ب نه والية فال تص  ،مح الوالية ملا كانت مطلقة لكج

72

الفقه :البيع ج ،5اإلمام الشريازي

العدوا مل يكن وجه الختصاصها ن شرع يف املقدمات.
ولإا قاا اآلخوند (قد

سـر ) :املتبع يف حل رليج جواز تصرفه علـى النيابـة أو التكليـف وأنـه

را على املنع أو اجلواز.
مزامحة الفقيه للفقيه اآلخر
وهج للفقيه حق مزامحة الفقيه اآلخر ،الظاهر نعم ،حتى بعد ام العمج من كان جمـاا هلـا،
كما محا باع ما فيه اخلياب أو نك كإل  ،فإن الثاني يبطج ما وقع ،أما عنـد الشـروع يف املقـدمات أو
يف األثناء بطريق أوىل ،إلطالق أرلة الوالية الشاملة لالبتداء واالستدامة.
ويؤيد  :ما حكروا من فحص القاوي اجلديد للسجون كما يف كتاب (القضاء).
وهإا ما اختاب

اإليرواني (قد

سـر ) قائالو :فإن الوالية أو النيابة ثابتة لعنوان عام منطبق على

كج واحد واحد من الفقهاء وبواا احلديث ،وهإا العنوان منطبق على اجلميع ابتداءً واستدامةو.
نعم ينبغي أن يستثنى من حل صوبا التصـدي لألمـوب العامـة املوجـب للتضـابب واهلـرج يف
املزامحة ،فإنه يلزم أن يقطع األموب بالشوبك ،كما حكرنا يف كتـاب «الشـوبك يف اإلسـالم» ،فـإن
رليج الشوبك حاكم على رليج التقليد وحنو .
والظاهر أن مرار اإليرواني (قد

سـر ) وغـري ممـن طـرا هـإا البحـث غـري هـإ الصـوبا ،بـج

األموب اجلزئية كتجهيز ميت أو تصدي ماا يتيم أو ما أشبه.
وهنام قوا ثان :بعدم اجلواز مطلقاو ،ملا تقدم من األرلة يف مزامحة العدوا،
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وقد عرفت جوابها.
وثالث :للشي

سـر ) :بالتفصيج ب نه من اسـتند يف واليـة الفقيـه مىل مثـج التوقيـع املتقـدم

(قد

جازت املزامحة ،وأما لو استند مىل عموم النيابة فالظاهر عدم اجلواز.
وفيه :ما عرفت من اإلطالق ،فال فرق يف اجلواز بني املستندين.
وبابع :للحكيم (قد

سر ) :ب نه مع علم الثاني (ط األوا وخمالفة أمر للمصـلحة ال اعتبـاب

ب مر وال بنظر  ،فيتعني عمج الثاني على املخالفة ،ومال فال،
وفيه :أنه تقييد لإلطالق من غري مقيد.
ثم لو ش يف بقاء حقه بعد التصدي من األوا ،فاستصحاب بقاء حقه حمكـم ،اللـهم مال أن
يقاا :ب نه من الش يف املقتضي وهو ليس جمرا  ،لكن كالو من الصغرك والكربك ممنوعان.
الكالم يف اآلية املباركة
ثم من الشي

(قد

سر ) عطف زمام الكالم مىل اآلية املبابكة لبيان مقداب راللتها علـى الفـروع

املبتلى بها.
فنقوا :يف اآلية مفررات:
(ال) ،فهج هي لإلبشار فال تدا على حرمة التصرفات ،أو للمولويـة فـال تـدا علـى بطـالن
املعامالت ،بينما جند الفقهاء يتمسكون بها لكال األمرين ،والوجه أنه لألعم الشـامج هلمـا ،ولـيس
مــن اســتعماا اللفـ يف األكثــر مــن معنــى ،بــج هــو ممــا ،تلــف حســب اخــتاليف املتعلــق كــاختاليف
(اغتسج للجمعة واجلنابة) حسب املتعلق ،فال يقاا منهما واجبان أو مستحبان أو
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هو من استعماا اللف يف أكثر من معنى ،فـإن األمـوب االعتبابيـة كالتكوينيـة ختتلـف حسـب
املتعلق ،فإن النوب الساطع على أبي ،وأسور ،تلف اإلشعاع منهما ،ال لتعدر النوب ،بج الختاليف
املتعلق املسطوع عليه.
ويف (القرب) احتماالت :االبتداء فيسـكت عـن االسـتمراب ،وهـو مـع االسـتمراب ،والقـرب
االعتبابي اخلاص بالعقور وحنوها ،واألعم من اجلميع حتى من الـرتم ،فـإحا كـان مـاا اليتـيم بيـد
ويتصريف فيه وكان عدم التصريف يوجب خلله صدق أنه قربه باألحسن.
ال يقاا :اللف يؤخإ من اللغة فمن أين هإ االحتماالت.
ألنه يقاا :يف استفارا من اللف جيب األخإ منهـا ويف املتفـاهم عرفـاو ،ولـإا تالحـ القـرائن
الداخلية واخلابجية واملرتكز يف حهن املتلقي ،ويف املقام ال يبعد استفارا العريف الرابع.
ال يقاا :العدم ليس قرباو.
ألنه يقاا :املستفار عدم التصريف يف املاا وجوراو أو عدماو حبيث يوجب وـرب اليتـيم أو عـدم
صالحه ،وهإا املعنى شامج هلما.
و(املاا) :يشمج احلق أيضاو ،كحق الشفعة والتحجري وما أشبه ،بج ب ا يقاا :بشموله مللـ
أن نل  ،فإحا كان الصغري صياراو منعه منسـان عـن االصـطيار ،كـان تـرم املـانع وشـ نه تصـرفاو بغـري
أحسن.
و(اليتيم) :أعم من فقيد األب واألم ،فال حيق لـألب التصـريف مح وبث ابنـه األم ،مال بـال
هي أحسن.
ثم من ت نيث املستثنى مع تإكري املستثنى منه على القاعدا العامة يف اللغة
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العربية :من التقابن بينهما كثرياو ،كالشهر والسنة والنهاب والليلة والشـمس والقمـر واألشـهر
العربية كإي القعدا واملإكرا ،ولـإا يقـاا :الـرهن وثيقـة الـدين ،وقولـه سـبحانه« :نسـقيكم ممـا يف
بطونه»( )1مىل غري .
املراد ابألحسن
وهــج املــرار بـــ (األحســن) مطلق ـاو ،الشــامج للفعــج والــرتم ممــا يشــمج كــج املقابنــات ،كمــا
استظهر الشي

(قد

سر ) انسياقاو حسب الظـاهر ،أو األحسـن مـن الـرتم ،أو احلسـن ،أو الـإي ال

مفسدا فيه ،أو غري حل  ،احتماالت.
وأوبر على األوا :ب نه خاليف انساليب الصيغة عن التفضيج كثرياو ،مما جعله جمـازاو باجحـاو،
قاا يوسف (عليه السـالم)« :السجن أحب ملي»( ،)2وقاا تعاىل« :أفمن نشي مكباو على وجهـه»( ،)3و

«أفمن يلقى يف الناب خري»( )4مىل غريها.

مضافاو مىل أنه يلزم عدم تعرض اآلية ملا كان الفعج والرتم متساوياو ،أو كانت أفعاا كـإل ،
باإلوافة مىل السريا حيث مالحظة الصالا ال األصل .
ومجلة من الروايات ،كحسنة الكاهلي « :من كـان يف رخـولكم علـيهم منفعـة هلـم فـال بـ
ومن كان فيه ورب فال»(.)5

( )1سورة النحل.66 :
( )2سورة يوسَ.33 :
( )3سورة امللك.22 :
( )4سورة فصلت.40 :
( )5مستدرك الوسائل :ج 13ص 193ب 59ح.15076
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وبواية ابن املغريا ،عن الصارق (عليـه السـالم) « :من لـي ابنـة أيب يتيمـة فر ـا أهـدي هلـا الشـيء
فآكج منه ثم أطعمها بعد حل الشيء من مالي ،ف قوا :يا بب هإا بهإا ،قاا :ال ب

»(.)1

وابن مسكان ،ملا نزلت « :من الإين ي كلون أمواا اليتامى ظلمـاو ممنـا يـ كلون يف بطـونهم نـاباو
وسيصــلون ســعرياو»( )2أخــرج كــج مــن كــان عنــد يتــيم وســ لوا بســوا اهلل (صــلى اهلل عليــه وآلــه) يف
مخراجهم ،ف نزا اهلل «ويس لون عن اليتامى قج مصالا هلـم خـري ومن ختـالطوهم فـإخوانكم واهلل
يعلم املفسد من املصل »(.)3
ومساعـة ،قــاا :سـ لت أبـا عبــد اهلل (عليــه السـالم) عــن قـوا اهلل عــز وجــج« :ومن ختــالطوهم
فإخوانكم» ،فقاا (عليه السـالم) :يعين اليتامى محا كان الرجج يلي أليتـامٍ يف حجـر فيخـرج مـن مالـه
على قدب ما حيتاج مليه على قدب ما ،رجه لكج منسان منهم فيخالطه في كلون مجيعاو وال يـرزأنّ مـن
أمواهلم شيواو ممنا هي الناب»(.)4
فإنها رالة على كفاية الصالا ال لزوم األصل  ،فإما أن حتمج على فررها األحسـن أو حيمـج
األحسن عليها ،لكن العريف يرون الثاني ،وليس معنى حل أن األحسن محج جمازاو على احلسـن،
بج املعاشرا حبيث يعمـج لليتـيم ثـج مـا يعمـج لنفسـه جموعـه يسـمى عمـالو باألحسـن ،كمـا وبر
«أحب لغريم ما حتب لنفس »( .)5فإن أي حاكم يعامج النا كما يعامج نفسه ،وأي مرجع يعامج
الطلبة كما يعامج نفسه

( )1حبار األنوار :ج 76ص 272ب 103ح.19
( )2سورة النساء.10 :
( )3وسائل الشيعة :ج 12ص 189ح.22461
( )4وسائل الشيعة :ج 12ص 188ح.22458
( )5مستدرك الوسائل :ج 11ص 300ب 35ح.13126
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يقاا :منه يعمج باألحسن.
فالقضـية جمموعيــة ال فرريــة ،فــال يقــاا :هــج جيـوز أن يــرتم بيــع بضــاعته بـ لفني فيمــا وجــد
املشــرتي بــه ويبيعهــا ب ـ لف ،ويؤخــإ حل ـ رلــيالو علــى اســتعماا (األحســن) يف معنــى التفضــيج ال
الفضج ،وبإل تبني أنـه جيـوز التسـاوي املتعـابيف مـن األببعـة الـ هـي :أسـوأ والضـرب واحلسـن
واألحسن.
استدالل الشهيد وما يرد عليه
فاستدالا الشهيد (قد

سر ) على اعتباب املصلحة ألنه منصوب هلا ،وأصالة بقـاء امللـ علـى

حاله ،وأن العدميات ال تكار تقع غاية ،غري ظاهر.
مح األوا :أوا الكالم ،فللطريف أن يقوا منه ووع لعدم الضرب.
والثاني :ال يقع يف مصـايف األمـابا وعنـد املتقـدمني حيـث جيعلـون األصـج يف مصـافها أيضـاو
أصالة الصحة حمكمة على أصالة الفسار.
والثالث :ومن ص كربكً ،مح األعدام ال تقـع علـة للوجـور وال للعـدم ،كمـا أن الوجـور ال
يقع علة هلـا ألنهـا ليسـت بشـيء حتـى يقـع أحـدها ،وممنـا الصـحي مـن األببعـة هـو عليـة الوجـور
للوجور.
ال يقاا :فكيف يعدم اهلل األشياء؟.
ألنه يقاا :قطع عنايته يوجب عدم االستمراب يف الوجور ،ال أنه علة عدمها ،مال أنه غري تام
صغركً ،فإن التصريف سلباو أو مجياباو محا كان غري مفسدا جاز باملعنى األعم من الوجوب ،ومن كـان
منهياو عنه نهي تنزيه.
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حىت يبلغ أشده
ثم «حتى يبلغ أشد » مما قيد املوووع فال مفهوم له ،ألنه مـن مفهـوم اللقـب ،ولعـج فائدتـه
أن النتيجة يطلق يف العريف حتى لبعد البلوغ ،ف

بار القرآن نفي هـإا الشـيء ،كمـا قـاا (صـلى اهلل عليـه

وآله)( :ال يتم بعد احتالم)(.)1
نعــم الشــافعي الــإي يــرك املفهــوم يف (يف الغــنم الســائمة زكــاا) بالنســبة مىل اإلبــج يــرك لــه
مفهوماو ،لكنه بقر يف (األصوا).
ومما غاية للحكم فله مفهوم ،والفائدا أنه قبج البلوغ ليس إلجازته عدم القرب احلسن أثـر،
بينما له األثر بعد البلوغ.
ثم من املعاملة محا حدثت بال ليست ب حسن أو من غري الولي مل تكن باطلـة ،بـج فضـوالو،
ف إحا أجازها الولي أو بعد البلوغ صحت ،مح األوامر والنواهي املتعلقة باملركبات واملعامالت ال تـدا
على الفسار ،بج على عدم امية األبكان ،فإحا التحق الركن الناقص ص .
مشولية اآلية
ومالم اآلية يشمج نفس الطفج بطريق أوىل ،فكج تصريف فيه نكاحاو أو ووعاو لالكتساب أو
مراجعةو يف مروه أو ما أشبه بغري األحسن ليس جبائز ،والظاهر أنه

( )1وسائل الشيعة :ج 1ص 32ح.79
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يوجب الضمان أيضـاو ،محا كـان وـرباو عرفـاو ،فـإن «ال وـرب» ــ كمـا حكرنـا يف (األصـوا) ـ
يشمج اإلجيـاب فيسـلبه والسـلب فيوجبـه ،مح املنفـي وـرب اهلل ووـرب بعـ ،النـا الـبع ،ووـرب
اإلنسان نفسه بقتج أو بإحهـاب قـوا أو بـنقص عضـو ،وعليـه فـإحا كـان التصـريف باألحسـن ووـعه
لالكتساب مما يرب كج يوم رينـاباو ،فلـم يضـعه كـان وـامناو للـديناب ،كمـا حكرنـا تفصـيله يف كتـاب
(الغصب) وغري .
ومنه يعلم أنه لو عامج خيابياو مما كان ترم الفسـ وـرباو لـه فرتكـه وـمن ،وكـإل محا كـان
الفس ورباو ،مىل غري حل من أمثاله كالشفعة وحنوها ،فإن املالم يف اجلميع واحد.
ولو تنازع وليان عرويان كالوصيني واجملعولني من قبج احلاكم الشـرعي يف أمـر مجيابـاو وسـلباو
أو يف أمرين مجيابيني ،فر ا احتمج القرعة أو املهاياا مع التعدر أو التصنيف مـع اإلمكـان كاملاليـات،
لكن األقرب القضاء سواء وافق أحدهما أو خالفهما ،ألنه املرجع األخري حتى بالنسبة مىل اجملتهدين
كما حكروا يف كتاب (القضاء) ،وقد باجع الرسـوا (صـلى اهلل عليـه وآلـه) وعلـي (عليـه السـالم) القضـاء يف
قصص مشهوبا.
واالعتباب بالصالا يف أي الوقتني من اإلنشـاء واملنشـ  ،ألنـه يلـزم مالحظـة املالبسـات كـالو،
فر ا كان وقت اإلنشاء األوا أحسن من وقت املنش ولو أكثر ،وب ا يكون العكس ،فال رليج على
اعتباب وقت املنش فقط ،كما ب ا يزعم.
ولو كان حني املعاملة مصلحة ثم تبدلت مىل املفسـدا مل يضـر ،ألن املعيـاب وقـت العمـج كمـا
يستفار من النص والفتوك ،ولو انعكس كان املعاملة فضولية صحت
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مجازتها ،وكإل احلاا فيما محا بلغ الصيب وأجاز املعاملة غري الصاحلة أو أفاق اجملنون أو مـا
أشبه حل .
الويل اجلديد
وال يبعد أن يكون الولي اجلديد الطـولي لـه حـق التصـريف حسـب الصـالا فيمـا تصـريف فيـه
الولي القديم ،ألنه عمج أكثـر مـن واليتـه ،مح واليتـه خاصـة بزمانـه ،فـإحا آجـر راب األيتـام

ـس

سنوات فمات فجاء ولي جديد بأك الصالا يف عدم اإلجابا يف السنوات الباقية من اخلمس ،صـ
له اإلبطاا محا مل يكن حمإوب ،فكما ال حق للجديد يف مبطاا القديم حسب حمـدورا القـديم ال حيـق
للقديم التصريف خابج حمدورته املصاريف للجديد ،ولإا قالوا :من القاوي اجلديـد يراجـع السـجون
إلطالق سراا بع ،السجناء مع أن القاوي القديم هو الإي سجنهم.
ولــو اختلفــا بعــد أن بلــغ الصــيب يف أن الــولي عمــج أو ال ،حيــث قــاا بكــج أحــدهما ،كــان
األصج مع الولي ،ألنه املفوض مليه مال أن يقيم الصغري رليالو ،كما أن األمر كإل يف كـج مفـوض
مليه كاختاليف الفقيه والعامي يف أنه أفتى أو ال ،والقاوي واملتداعيني يف أنه قضـى أم ال ،واألصـيج
والوكيج ،مىل غري حل مما حكر يف كتاب (الوكالة) وغري .
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لو اختلفا
ومنه يعلم احلاا فيما محا اختلفا يف أنه عمج حسب املصلحة أم ال ،فالقوا قوا الـولي ،نعـم
محا اختلفـا فقـاا الـولي :عملــت حيـث مل يبلـغ الصــيب ،وقـاا الصـيب :عمــج حيـث كنـت بالغـاو،
فاألصــج مــع الصــيب ،مح التصــريف يف أمــواا النــا حيتــاج مىل املووــوع غــري احملقــق يف املقــام،
واستصحاب عدم البلوغ ال ينفع بعد كونه مثبتاو ،وليس املوووع مركبـاو حتـى يقـاا :ب نـه جـزء منـه
ثبــت بالوجــدان واآلخــر باالستصــحاب ،فــإن املووــوع هــو التصــريف يف مــاا الصــغري ال تصــريف
الصغري.
والولي يعمج حسب تقليد أو اجتهار ال امليت أو الصغري املقلـد حـاالو أو تقليـد املسـتقبلي،
كسائر أنواع التصدي مثج النائب وحنو  ،فـإن احملـتمالت ومن كانـت أببعـة :حام ،والعمـج حسـب
تقليد املنوب عنه ،واجلمع بينهمـا يف االحتياطـات ،مال أن مقتضـى أنـه املكلـف اآلن اإلتيـان حسـب
نظر  ،ويؤيد عدم تعابيف سؤاا املراجع والنواب عن تقليد امليت فيما يرار معطاء قضاء صلواته أو
صومه أو حجه أو ما أشبه.
وبـإل يعـريف أن مــن يـرك لـزوم مراعــاا تقليـد الوصــي املعطـي عـن امليـت أيضـاو باالحتيــا،
باجلمع حمج نظر ،ومن استدا له :ب نه من عمج النائـب خطـو بقيـت الوصـية يف حمتـه ،والفـرض أنـه
يرك خط فيما يرك الكر ثالثاو وأببعني بينما يرك النائب سبعة وعشرين مثالو ،مىل غري حل .
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شكاية الطفل
ثم من شكاية الطفج على املتولي ب نـه يعمـج خـاليف املصـلحة تسـمع إلطـالق األرلـة ،فقـوا
مجاعة :ب نه ال يقبج مال شكاية البالغ العاقج حمج نظر.
ولو زعم الفسار وكان صالحاو صـ  ،ألن األلفـاظ مووـوعة للمعـاني الواقعيـة ،واإلشـكاا
فيه :ب نه ال يتمشى منه قصد اإلنشاء ،أجيب عنه يف مس لة بيع الغاصب لنفسه.
ولو زعم الصالا وكان فساراو ،فالظاهر التفصيج :بني أن يكون قاصراو فـال شـيء عليـه ،أو
مقصراو كان عليه ،وحل ألن مقتضى القاعدا السـابقة الـبطالن مطلقـاو ،مال أن تفـوي ،األمـوب مىل
النا معنا  :صحة ما ي تون به مع عدم التقصري ،ولإا ال يالم مـن سـافر واصـطدمت سـيابته ،أو
تزوج فظهرت زوجته غري الئقة ،أو ما أشبه محا عمج باملوازين.
ومنــه يعلــم أن مطــالق القــوا بالفســار للقاعــدا املتقدمــة ،أو بالصــحة ألن اإلنســان مكلــف
بالعمج ا يؤري مليه نظر  ،غري تام ،مح املفروض أنه مل يعمج ا أرك مليـه نظـر حسـب املـوازين،
واملصلحة ال جيب أن تراعي هي مصلحة الصغري ال الولي ،ألن املنصريف من األرلة حل .
وعليـه :فــإحا سـلّم ولــد الكــافر مىل العـدا جــاز أن يعامــج لـه ــا حيــرم عنـد املســلمني يف غــري
املنصوص عدم جواز كاخلمر ،لقاعدا اإللزام ،كمـا جيـوز أن ينكحهـا لكـافر ،بينمـا يف املسـلمة ال
جيوز حل .
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ومنه يعلم حاا العكس :ب ن فوض املسلم الصغري لكافر ثقـة يـدير  ،حسـب صـالا احلكـم
الشرعي ،فإنه ال يتصريف مال حسب نظـر املسـلم ،ويؤيـد جـواز التفـوي ،مـع الصـالا فعـج الـنيب
(صلى اهلل عليه وآله) ما هو أهم مـن نصـرا خزاعـة الكفـاب الـإين رخلـوا يف حلـف الرسـوا (صـلى اهلل عليـه

وآله).
املصلحة يف املقام طريقي
واملصلحة يف املقام طريقي ،ألنه املتفاهم عرفاو ،ومن كان األصج يف ما أشبه املوووعية ،كما
حكروا يف كون األوامر عينياو تعيينياو نفسياو ،وعليه :فإحا باع للطفج (سابا يتدابكها بنفسه صـ ومل
يكن فضولياو ،وكإل محا أمهرها ب قج من مهر املثج ا يتدابكه بنفسه.
واإلتيان باألسفاب املتعا بفة واملستحبات كإل يص من ماا الطفج ،ك سفاب التنز والزيـابا
وما أشبه ،كما أن جتنيبه عن املكرو ا حيتاج مىل املاا له نفس احلكم ،مح قد عرفت أن امليزان «ومن
ختالطوهم فإخوانكم»( ،)1و«واهلل يعلم املفسد من املصل »( ،)2فإن كج حل صالا ،أما الواجبات
عليه كاخلمس فيمن يرا واجباو ألنه حكم ووعي فال مشكاا.

( )1سورة البقرة.220 :
( )2سورة البقرة.220 :
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فروع
ولو عقد جمنونة جملنون حيـث املصـلحة يف نكاحهـا بـه ف فاقـت ،قـاا مجـع :بـ ن العقـد الزم
كــالبيع محا تبــدلت املصــلحة مىل املفســدا ،لكــن ال يبعــد حقهــا يف اخليــاب ،حيــث من الواليــة مىل ــام
اجلنون ،فبعد ال والية ،فيكون فضولياو ،حاا ما محا وكلته يف عقدها شهراو فعقدها شهرين ،حيث
الشهر الثاني فضولي ،فما حنن فيه من قبيج اإلجابا أكثر من احلق ،حيث تكـون فضـولية ،كمـا محا
وكله يف مجياب راب سنة ف جرها سنتني ،فإن السنة الثانية فضولية حتتاج مىل ممضاء املال .
ولــو عقــد غبني ـاو عامل ـاو عامــداو ف ـال مشــكاا يف خيــاب الطفــج محا كــرب ،لكــن هــج لــه اخليــاب،
احتماالن:
من أنه عقد بنفسه فيكون كما محا عقد غبناو لنفسه عاملاو عامداو حيث ال خياب.
ومن أنه ولي ،فكما للموىل عليه اخلياب فله من حيث الوالية حل  ،فهو كما محا عقد الوكيـج
غبنياو حيث له اخلياب ،مح هو نائب عن املوكج واملوكج له اخلياب.
واحلاصج :للعاقد حيثيتان ،فعدم اخلياب من حيث ال يوجب سقوطه من حيث آخر.
ولو اصطدمت به سيابا خط مما أوبث له كسراو مثالو ،فالالزم على الولي العفو من ناحية أن
سجن الدولة للسائق غري شرعي وخالصه منو ،بعفو حسب قوانينها ،فت مج.
كما جيب العفو أيضاو من ناحية أن يف اخلط ال رية على املخطئ( ،)1لكن

( )1بل على عاقلته.
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هإين الفرعني ليسا مما حنن فيه مال من جهة كون األمر أوالو وبالإات مرتبطاو بالطفج.
أما هج له العفو عـن الديـة الـ علـى العاقلـة أو السـائق ،ب ـا يقـاا :ال ،ألنـه وـرب مال أن
يتدابكه بنفسه ،لكن من احملتمج حقه يف حل محا بأك املصلحة ،مح قد يكون العفـو صـالحاو للطفـج
أيضاو ،فإن احلسنة حسنة حتى من الطفج ،ولإا شرع عليه العبارات واخلريات ،كما أن القبي قبـي
حتى منه ،ولإا حرم عليه املنكرات ،فال يقاا :ال يفيد يف جواز العفو صالا الولي أو اجملتمع أو ما
أشبه حل .
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مسألة :

الرق يف اإلسالم
حكر الشي

(قد

سر ) مس لة العبد املسلم ،وحيث عـدم االبـتالء بـه يف احلـاا احلاوـر ،نـإكر

بدله موووع (الرق يف اإلسالم) بإجيـاز لتووـي هـإا اجلانـب ،فـإن الـرق كـان قبـج اإلسـالم ومـع
اإلسالم وبعد .
والرق عنـد غـري املسـلمني :حيصـج غالبـاو مـن غلبـة بعـ ،علـى بعـ ،،ولـإا اسـرتق لقمـان
احلكيم وعيسى املسي (عليهما السـالم) ،ومن بيع اإلنسان نفسه لغاية مـن الغايـات ،مثـج مبارا معطـاء
مثنه للكنيسة واألموب اخلريية ،كما كان يفعلـه بعـ ،املسـيحيني ومـن ملـيهم ،ومـن اسـرتقاق الـدائن
للمديون محا مل جيد عند وفاءً ،واسرتقاقهم يف احلروب كان من القسم األوا.
أما يف اإلسالم :فكان سبب الرق احلرب فقط ،فإن األسـري ،ـري فيـه بـني سـتة أمـوب :القتـج
حيث ،شى من بقائـه ،أو املـنّ والفـداء ،أو التبعيـد ،أو السـجن ،أو االسـرتقاق ،وكـان مـن زمـن
الرسوا (صلى اهلل عليه وآلـه) مىل أن ألغي بسـبب قـوا الغـرب يف فـرض آبائـه علـى املسـلمني ،حيـث من
(لنكولن) حرم الرق وأخإ به األمم املتحدا ،وحيث قد أشكج على اإلسالم ب نه كيف أباا الـرق،
أجاب بعضهم :ب ن اإلسالم أبار ملغاء تدبجياو ،لكن هإا اجلواب غـري مقنـع ،فإنـه ال شـاهد علـى
حل  ،بج تفشي الرق
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منإ زمن الرسوا (صلى اهلل عليه وآله) مىل آخر زمن خلفـاء بـين عثمـان والقاجـاب وغريهمـا رليـج
على املناقشة فيه.
والعمدا أن األمم املغلوبة ت خإ من قوانني األمم الغالبة ،كما قـرب حلـ يف علـم االجتمـاع،
واملسلمون اليوم مغلوب على أمرهم ،فمنهم من يوجه بإل التوجيه املإكوب ،ومنهم مـن ال يهمـه
األمر فال يستعد حتى للتوجيه.
كما أن بعضهم وجـه مباحـة الزنـا بـ ن الشـابع مل حيرمـه وممنـا حـرم اإلكـرا فيـه .لقولـه« :ال
تكرهوا»( ، )1وهو أخـص مـن الزانيـة والزانـي ،وألن العقـج يـرك أن مباحـة روب البغـاء حيـث جيمـع
الفسار يف مركز خاص خري من انتشاب يف كج مكان محا مل يكن له مركز خاص ،مضافاو مىل أنـه مـن
«جتابا عن تراض»( )2وقضاء حاجة املؤمن وفطرا جسدية..
وكإل حاا مباحة اخلمر حيث احملرم السكر ،ولإا قاا« :ال تقربوا الصـالا )3(»...ال مطلـق
شربه ،ونافع لالقتصار ،ومن «ممثهما أكـرب مـن نفعهمـا»( )4سـاكت عـن أن الزائـد البـاقي بعـد طـرا
مقابج النفع يوجب التحريم ،ولإا وبر يف بعـ ،التـوابي أن اخلليفـة الثـاني كـان يشـربها بـدون أن
يسكر  ،مىل غريهما من التوجيهات حتى ألشد احملرمات فعالو وأهم الواجبات تركاو.
والغرب يـرك أنـه ظلـم وأنـه خـاليف كرامـة اإلنسـان ،وفيـه :أن القسـمني الـإين ال يبيحهمـا
اإلسالم كإل  ،وأما قسم املباا منه فهو بر ظلم احملابب.
وكونه خاليف

( )1سورة النور.33 :
( )2سورة النساء.29 :
( )3سورة النساء.43 :
( )4سورة البقرة.219 :
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كرامة اإلنسان حملوا ب نه ال مانع منه بعد أن كان هو املعتدي.
والقوا :ب نه ما حنب أوالر  ،مررور ب نه ما حنب أوالر من سجن أو يهان قانوناو ،مما يسـري
اإلهانة مليهم ،ومنقـوض ب نـه أفضـج مـن السـجن خصوصـاو األبـدي الـإي تعرتفـون أنـتم بـه ،فـإن
االستعبار تقيد يف اجلملة والسجن تقييد مطلق.
والكالم يف املقام طويج نكتفي منه بهإا القدب ،واهلل املستعان.
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فصل

يف شروط العوضني
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شروط العوضني
بعد انتهاء الكالم يف شرو ،العقد واملتبايعني ،ي تي روب شرو ،العووني.
قاا مجع مـن الفقهـاء :يشـرت ،أن يكـون كـج منهمـا متمـوالو ،ألن البيـع لغـة( :مبارلـة مـاا
اا) ،وقالوا :التموا ما يبإا بإزائه املاا.
لكن هإا التعريف روبي ،وهو كالتعريف باألعم واألخـص مطلقـاو أو مـن وجـه واملتبـاين ال
يصل مال لشرا االسم.
والظــاهر أن كــج تعريــف للحقــائق اخلابجيــة ـ ال األمــوب املخرتعــة حيــث التحديــد حســب
االخرتاع ـ كإل  ،لوجور مصاريق مشتبهة.
فقوا اإليرواني (قد

سر ) :من حتديد املاا حبيث يكون طـرراو وعكسـاو سـاملاو عـن اإلشـكاا يف

غاية اإلشكاا ،من باب مثاا حمج االبتالء ال اخلصوصية.
وال يبعد تراريف املل

واملاا ،ومن قيد باعتبـابين ،فقـوا النـائيين (قـد

سـر ) :مح بينهمـا مـن

وجه فإنه قد يكون الشيء ماالو وليس ل  ،كـالكلي قبـج اسـتقراب يف الإمـة ،ولـإا يبـإلون بإزائـه
املاا ،وقد يكون ملكاو ال ماالو كحبة احلنطة ،حمج ت مج.
مح الكلي كإل ليس بشـيء حتـى يكـون مـاالو وغـري وممنـا نكـن تصـوب فقـط ،وبـإا املـاا
بإزائه لبناء العقالء ،كما أنه ب ي رليج احلبة ليس اا.
ومن حل

تعريف وجه النظر يف قوا اإليرواني (قد

سر ) :ب ن املل عبابا عن سلطة اعتربت

بني املال وملكه ،ولإا احتاج مفهومه مىل طرفني( ،اليف املاا فإنه صـفة اعتبابيـة تعتـرب مـن نفـس
املاا ومن مل يكن هنام مال  ،فاملعارن وحنوها أمواا
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وليست أمالكاو ،مح ش نها هي مل وماا وفعلها ليست ب حدهما ،فإحا قيـج :حيتـان البحـاب
ماا ،ص أن يقاا :منها مل وبالعكس ،ومالّ فال.
املال الذايت واالعتباري
ثم من املاا قد يكون ماالو حاتيـاو ،وهـو الـإي يـؤري الغـرض األولـي :كامل كـج واملسـكن ،أو
الثانوي :كالدواء ،أو الثالثي :ك سباب القـوا ،ويشـرت ،فيـه االحتيـاج مليـه وأن حتصـيله حيتـاج مىل
العمج ولإا ال قيمة للماء على النهر.
وقد يكون ماالو عروياو ،أي اعتبابياو حيث اعترب العقالء ،كاألوباق النقديـة وطوابـع الربيـد
وأوباق القروة وما أشبه ،وجعله ماالو ممنا يكون ألرائه مىل األغراض السابقة ،وقد عرفت أن املاا
مل يلح فيه اإلوافة مىل املال  ،بينما املل لوح فيه حل .
((أقسام امللكية))
ويقسم أحياناو مىل أببعة أقسام:
امللكية احلقيقية :وهي خاصة باهلل سبحانه ،حيث هو املوجد واملبقي والقارب علـى التقليـب،
بينما ليس لغري أي حل  ،وحتى الصوبا قائمـة بـه سـبحانه ال ثـج البنـاء والنجـاب وحنوهمـا ،ومال
لزم بقاء املعلوا بدون العلة.
وامللكية الإاتية :وهي مل اإلنسان لنفسه وحمته وعمله ،وهإ كالقسمني اآلخرين يف طوا
القسم األوا ،وهي ملكية وعيفة جداو.
وامللكية املقولية على اصطالحهم :وهي هيوة محاطة جسم جبسم ،كالتعمم والتسربج ،فإنـه
ال ش غري الطرفني ويسمى باجلدا.
وامللكية االعتبابية :مما اعتربها الشابع أو العقالء إلقامة النظام ،وبينهما عموم
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من وجه ،كاخلمر ال ملكيـة هلـا عنـد الشـرع ،وحيـازا األبض حيـث ال توجـب امللكيـة عنـد
أبباب القوانني.
وحيث قد عرفت التساوي بني امللـ واملـاا فالتقسـيم هلمـا مىل اثـنني وأببعـة اعتبـابي ،ومال
فهما متصارقان يف كج املوابر ،وهإا هو الظاهر من الشي

(قد

سر ) وغري  ،حيـث اسـتدلوا للـزوم

املالية بـ« :ال بيع مال يف مل » ،ومال كان من االستدالا ب حد العمومني من وجه لآلخر.
مرجعية العرف
ثم ملا كان العريف هو املرجع يف معنى املوووع واحلكم وحدورهما ،فإحا مل يسـم شـيء مـاالو
مل يدخج يف البيع ،ومحا ش فيه لكنه يعد أكالو للماا بالباطج كـان كـإل  ،وهكـإا محا بآ العـريف
ماالو ومل يكن عندهم من األكج بالباطج لكن الشـابع منعـه كـاخلمر ،عنـد كـثري مـن العقـالء ،كـان
كإل  ،أما القسم الرابع فهو راخج يف مطالقات أرل «البيع» و«التجابا» وحنوهمـا ،باإلوـافة مىل
بواية حتف العقوا( )1وحنوها.
ثم من األشياء على أببعة أقسام :ألنه مما خابجي وسلطة ،وال مشكاا يف صحة بيعه ،سواء
كانت السلطة على الإات أو على التقليب ،كبيع املتولي مثن الوقف لصرفه يف مصرفه.
ومما خابجي وال سلطة ،ومثلوا له باملباحات ،وقالوا بعدم صحة بيعه،

( )1حتَ العقول :ص 331ع الصادق عليه السصاق يف معايش العباد.
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واختلفوا يف سبب عدم اجلواز:
ألنه «ال بيع مالّ يف مل » ،فحيث ال مل ال بيع.
أو ال نسبة بني الشخص واملباا ،وما ال نسبة ال وجه جلـواز بيعـه ،حيـث من البيـع فـ نسـبة
وببط نسبة أخرك كما تقدم يف حمله.
أو لعدم كونها قبج التمل ما يبإا بإزائه املاا ،ويكون بإله بإزائه سفهاو ،وأكج املـاا بإزائـه
باطالو ،كما قاله اآلخوند.
أو ألنها متساوية النسبة مىل البائع واملشرتي ،كما حكر األصبهاني ونقج عن الشهيد أيضاو.
لكن يف الكج ما ال ،فى:
مح هج يرار باملل مل الرقبة أو مل التسلط أو األعم كما ال يبعد ،ولـإا صـ بيـع املتـولي
وما أشبه ،ويكفي يف النسبة القدبا على التسليم ،كما محا قاا للصيار القـارب علـى أخـإ السـمكة أو
على أخإ الغزاا أو ما أشبه :اشرتي من هإا ،في خإ ويعطيه ،وبإل يظهر أنه ليس بسفه وأكج
بالباطج.
قوله :ليس اا ،من أبار املاا الفعلـي فـال رليـج علـى اشـرتاطه ،ومن أبار املـاا الشـ ني فـال
ش أنه ماا ،ويؤيد أن الديناب املعرض عنه ماا قبج أن يستملكه أحد.
أما تساوي النسبة:
ف والو :ال تساوي على ما عرفت.
وثانياو :يرك العريف ما حكرنا بيعاو ،كما محا باع نثر األعرا فاشرتك أحدهم من اآلخـر ألن
البائع أقرب مىل النثر أو ما أشبه حل  ،ولإا مل يستبعد صحة البيـع يف املثـاا الـإي حكرنـا  ،ولعلـهم
أباروا غري مثج هإ األمثلة.
ومما تقدم يعلم احلاا فيما محا وجدت السلطة بدون اخلابجية كالكلى يف الإمة
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فإن بيعه صحي بال مشكاا ،كما ال يص مـا ال سـلطة وال خابجيـة كـالكلي الـإي لـيس يف
الإمة.
كالم املشهور
ثم من املشهوب :اعتباب املالية واملنفعة احملللة املتعابفة يف طريف البيع.
لكن نكن أن يقاا :املعترب العقالئية ،فمن أين اشرتا ،املالية ،فلو كان لـه غـرض يف تنظيـف
بستانه من الفوران واحليات فاشرتاها ممن ي تي بها مل يكن مانع من كونه بيعاو ،كما شوهد حل .
ثم أي رليـج علـى التعـابيف ،فلـو اشـرتك اخلمـر إللقائهـا يف بالوعتـه لقتـج الديـدان ،أو كـان
لشيء فائدا هلإا املشرتي رون غري  ،مل يكن رليج شرعي أو عقلي ننع عن البيع ،هـإا مـا يقتضـيه
الصناعة ،ولكن ال حميد عن اتباع املشهوب.
ولو ش صدقاو أو مصداقاو يف كونه بيعـاو مل يصـ التمسـ بــ« :أحـج اهلل البيـع»( )1كمـا هـو
واو  ،نعم يص التمس بـ« :جتابا عن تراض»( )2الإي هو فوقه ،أو «أوفـوا بـالعقور»( )3الـإي
هو فوقه ،لكن ال يكون حينوإ من البيع الـإي فيـه خيـاب اجمللـس وحنـو  ،وحلـ يتوقـف علـى عـدم
اشرتا ،تع ابيف العقور عند الشرع ،كما نرا تبعاو لغري واحد ،أمـا مـن يقـوا باالشـرتا ،فـال يـتمكن
من حل .

( )1سورة البقرة.275 :
( )2سورة النساء.29 :
( )3سورة املائدة.1 :
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وحيث قد عرفت أن املعياب العقالئية ال املالية وامللكيـة ،ومن ارعـى اجلـواهر اإلمجـاع عليـه،
وال أحدهما كما حهب مىل كج بع ،،نقوا:
املالية قد تكون حاتية مع بقائها ،فاملـاء مـ اا حاتـاو لكـن لـيس عنـد النهـر ،وقـد تكـون اعتبابيـة
لعابض زماني أو مكاني أو ما أشبه ،كما أن السقو ،عن املالية ينقسم مىل هإين القسمني.
أما مثاا احلكيم (قد

سـر ) لإل

ا لو نهى السلطان عـن اختـاح آالت السـالا علـى حنـو أرك

اخلويف مىل ملقائها يف الطرق والصحابي ،ففيه :أن حل من باب اإلعراض الإي نكن حتى بـدون
نهي السلطان.
واجلاعج امللغي للقيمة قد يلغي املوووع ،ب ن ال مالية لكنه جعج تكويين ،وقد يلغي احلكـم
بتصرفه يف عقد احلمج ،فاملالية موجورا وممنا هـو ال يعتـرب أحكـام املـاا لـه ،كإلغـاء الشـابع أحكـام
الشرع بالنسبة مىل اخلمر من الضمان ملن أتلفه وقطع األصابع ملن سرقه وما أشبه حل .
مح كما أن الشابع ال يقدب تشريعاو ملغاء األموب احلقيقية العينية ،كـإل ال يقـدب ملغـاء األمـوب
االنتزاعية كزوجية األببعة ،واالعتبابية مح العقالء يعتربون اخلمر ماالو ،ولإا يتعاملون معه كمعاملة
سائر األشياء املباحة.
ارتفاع القيمة واخنفاضها
ومن قبيج مسقا ،القيمة ومثباتها :االبتفاع واالخنفاض لشر ،زماني ومكـاني أو جعلـي مـن
جهة العرض والطلب ،وهج هما جائزان مطلقاو ،لـ «تسلط النا على
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أمواهلم»( ،)1ويؤيد قصة عروا( )2حيث منه استفار مـن اخـتاليف القيمـة يف أمـاكن متعـدرا،
كما هي احلاا اآلن حتى يف مدينة واحدا ،أو ال كإل ألنه مجحايف ،وهـو حمـرم ،ولـإا قـاا علـي
(عليه السالم) يف كتابه مىل مال « :نكـج»( ، )3أو يفصـج بـني الطبيعـي فجـائز ،وبـني غـري ـ ممـا يسـمى
بالسوق السوراء ـ فليس جبائز ،ألن الثاني مجحايف (اليف األوا ،ويؤيد قصـة (مصـاريف) ( ،)4ال
يبعد الثالث.
ثــم من الشــابع يــدوب مــداب االعتبــاب العقالئــي مال فيمــا اســتثنا كــاخلمر علــى مــا تقــدم ،ألن
االعتباب هو الإي أمضا الشابع ،ولإا محا سقط املل أو الوقف عن االعتبـاب العقالئـي سـقطا عـن
االعتباب الشرعي ،كمسجد أو راب مملوكة جعال يف الطريق حيث بعد حل ال اعتباب بوقفه وملكها،
كما أملعنا مىل حل يف بع ،مباحث (الفقه).
واملل على أقسام ،ألنه مما طلق أو مقيـد ،كمـا محا وهبـه أو باعـه مقيـداو بالبقـاء عنـد أو مـا
أشبه حل مما خرج عن الطلق ،أو وقف خاص على حنو التساوي أو االختاليف بني الـإكر واألنثـى
أو مــا أشــبه حلـ  ،ويكــون الكــج شــريكاو ،أو وقــف عــام يلــزم مالحظــة الطبيعــة ومن مل يصــج مىل
بع ،،وهـإا هـو الفـابق بينـه وبـني اخلـاص ،وملـ السـارات والفقـراء للخمـس والزكـاا ،حيـث
اإلعطاء بقدب احلاجة ،وبه يفرتق عنهما ،ومل املفتوحة عنوا حيث منه نوع من املل ال يـرث وال
يوبث وزمامه بيد اإلمام (عليه السالم) على ما حكروا يف مبحثه.

( )1قاعاادة فقهيااة مسااتنبطة ما قولااه (صاالى هللا عليااه وآلااه)( :الناااُ مساالطون علااى أم اواَم) ،حبااار األن اوار :ج 2ص272
ب 33ح.7
( )2مستدرك الوسائل :ج 13ص 245ب 18ح.15260
( )3هنج البصااة :الكتاب .53
( )4وسائل الشيعة :ج 12ص 311ح.22895
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أحكام األرضني
وحيث اعترب املل يف العووني اجنر الكالم مىل أحكام األبوني فنقوا:
األبض على أقسام:
الفيء
ومسي بإل باعتباب أن كج شيء مل الرسـوا (صـلى اهلل عليـه وآلـه) يف طـوا اهلل ،ففـي أيـدي
الكفاب غصب ،وملا يرجع مىل الرسوا (صلى اهلل عليه وآله) صاحبه احلقيقي.
وهو خاص برسوا اهلل (صلى اهلل عليه وآله) ال يشرتم فيه املسـلمون ،ألنهـم« :مـا أوجفـوا عليـه
(يج وال بكاب»(.)1
ولقد كان مجع من املسلمني يريدون التقسيم باعتباب أنهم محا مل يكونوا حـوا الرسـوا (صـلى

اهلل عليه وآله) مل يسلم أصحابه األبض مليه (صلى اهلل عليه وآلـه) ،لكن هـإا املنطـق غـري برهـاني ،فإنـه محا
أخإ مجاعة برتويج عامل ف هدك مليه منسان راباو فهج هي لـه أو هلـم مجيعـاو ،ولـإا قـاا سـبحانه يف
سوبا احلشر« :ولكن اهلل يسلط بسله»(.)2
والرســوا (صــلى اهلل عليــه وآلــه) يصــريف الفــيء يف أببعــة طوائــف كمــا يف الســوبا« :حي القربــى
واليتامى واملساكني وابن السبيج»( )3الإين هم من ثالث

( )1مقتبس م قوله تعاَل( :فما أوجفتم عليه م خيل وو ركاب) سورة احلشر.6 :
( )2سورة احلشر.6 :
( )3سورة األنفال.41 :
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طوائف كما قاا سبحانه« :للفقراء املهاجرين ...والإين تبـوءوا الـداب ...والـإين جـاءوا مـن
بعدهم»(.)1
فالرسوا (صلى اهلل عليه وآله) مال ملكـاو شخصـياو ،لكـن ليـ اللّـه لـه (صـلى اهلل عليـه وآلـه) بهـإا
الداعي ،ولإا حنج فدم والعوالي للزهراء (عليها السالم) بنفس الـداعي فكانـت (سـالم اللّـه عليهـا) مالكــةو
هلا.
أما ما أبار املسلمون من التقسيم فإل يوجب أن يكون «رولة بني األغنياء»( ،)2مما باعتبـاب
أن مجاعـة األغنيــاء أباروا حلـ مــن الرسـوا (صــلى اهلل عليـه وآلــه) ،وممـا باعتبــاب أن تقسـيم املــاا بــني
األغنياء والفقراء يوجـب الدولـة ،حيـث من الفقـراء يصـرفون قسـمتهم يف حـوائجهم ،أمـا األغنيـاء
فيجعلون قسمتهم الصطيار أمواا النا فيكون رولة.
مـن حصـتهم ال حصـة الرسـوا (صـلى اهلل عليـه وآلـه)

وقد أومر مجاعة من املسلمني كون حلـ

حتى محا ابحتج (صلى اهلل عليه وآله) غصبو كما يف القصة املشهوبا ،ومل يغصبوا احلـوائط السـبع الـإي
أعطا حل اليهوري للرسوا (صلى اهلل عليه وآله) مما وهبها للزهـراء (عليهـا السـالم) أيضـاو ،وهـي :امليثـب
والصافية واحلسنى وبرقة والعوايف والكال ومشربة أم مبراهيم.
ثم كون الفيء للرسوا (صلى اهلل عليه وآلـه) ال ينايف كون كج الكون له ،فإن الفـيء وحنـو ملـ
قانوني ،بينما كج الكون ملـ مهلـي ،ومن شـوت قلـت :من االعتبـاب القـانوني بالثـانوي ،وملكيتـه
الكون باألولي ،مثج كون بدنه (صلى اهلل عليه وآله)

( )1سورة احلشر.10 - 8 :
( )2سورة احلشر.7 :
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طاهراو بعد املوت باألولي ،فال ينايف وجوب غسله جلريان السنة بالثانوي ،ملا قالـه علـي (عليـه
السالم)

الرواايت
أما الروايات الدالة على أن كج الكون هلم (عليهم السالم) فهي فوق التواتر ،كمـا جيـدها املتتبـع
يف الوسائج واملستدبم والبحاب والكايف وغريها.
مثج بواية الكابلي« :واألبض كلها لنا»(.)1
وبواية عمر بن يزيد« :من األبض كلها لنا»(.)2
وبواية جابر« :خلق اللّه آرم وأقطعه الدنيا قطيعة ،فما كـان آلرم فلرسـوا اللّـه (صـلى اهلل عليـه

وآله) ،وما كان لرسوا اهلل (صلى اهلل عليه وآله) فهو لألئمة من آا حممّد (عليهم السالم)(.)3
وبواية ابن الريان( :من الدنيا وما عليها لرسوا اهلل (صلى اهلل عليه وآله) (.)4
وبواية أبي بصري( :أما علمت أن الدنيا واآلخرا لإلمام)(.)5
مىل غريها من الروايات الكثريا.
أقسام األرض
ثم من األبض على أقسام:
الفيء كما تقدم.
واملفتوحة عنوا ،سواء كان الفت بسبب الدفاع أو بسبب اهلجوم ،وهإ تنقسم:

( )1الكايف :ج 1ص 407ابب أن األر كلها لإلماق عليه السصاق ح.1
( )2الكايف :ج 1ص 407ابب أن األر كلها لإلماق عليه السصاق ح.2
( )3الكايف :ج 1ص 409ابب أن األر كلها لإلماق عليه السصاق ح.7
( )4الكايف :ج 1ص 409ابب أن األر كلها لإلماق عليه السصاق ح.6
( )5املقنع :ص 172اخلمس.
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مىل بيوت وحنوها :وتكون ألببابها كما فعج بسوا اهلل (صلى اهلل عليه وآله) ببيوت مكة.
ومىل عامر :يكون لكج املسلمني بيد ولـيهم ي خـإ منهـا اخلـراج أو املقامسـة ،حسـب مـا يـرا
صالحاو ،ويصريف وابرها يف مصا املسلمني ،بج والكفاب ،كما أجرك علي (عليـه السـالم) باتبـاو مـن
بيت املاا لإل النصراني الإي كرب وعجز ف خإ يتكفف النا .
وغامر :يكون كسائر األنفاا.
واملفتوحة صلحاو :يكون حاهلا حسب قراب الصل ألهلها أو للمسلمني أو بالنسبة أو ما أشبه
حل .
وما أسلم أهلـها عليهـا :وتكـون ألهلـها ،والغـامر يف هـإين كسـائر األنفـاا مال محا شـر ،يف
الصل غري حل .
وما ليس كإل من أي األقسام األببعة :وهي من األنفاا أيضاو.
وظاهر مجلة من الروايات :أن النيب (صلى اهلل عليه وآله) ملا فت خبري مل ي خإ أبض املزابعني،
وممنــا جعــج علــيهم مــاالو ،كمــا ال ،فــى علــى مــن باجــع مــا حكرنــا يف كتــاب (محيــاء املــوات) مــن
(الفقه)(.)1
ثم املمات من األنفاا حاكم على األرلة األولية املتقدمـة ومن كـان بينهمـا عمـوم مـن وجـه يف
النسبة ،أما العامر من األنفاا كاملراتع و حنوها فمن الفـيء ،وكـإل مـن املفتوحـة عنـوا هلـا ،ومـن
أبض الصــل كمــا صــو  ،بــج لــو كانــت املصــاحلة تشــمج املمــات مل تكــن املمــات مــن األنفــاا،
واحلاصج :أن األنفاا يف كج اخلمسة حاكمة مال ما خرج بالدليج.

( )1موسوعة (الفقه) :ج 80كتاب ِحياء املوات.
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النبواين
ويدا على ما حكرنا :النبويان املرويان من طرقنا أيضاو ،املعموا بهما مما يرفع وعف السـند:
«موتان األبض هلل ولرسوله ثم هي لكم مين أيها املسلمون»( ،)1و «عـاري األبض هلل ولرسـوله ثـم
هي لكم مين»(.)2

ويؤيدهما:السريا املستمرا ،بج رعوك اإلمجاع ،فكج غامر ملن تصريف باستثناء ما محا أوـرّ
اآلخرين يف عروه أو األجياا اآلتية يف طوله ،لقوله تعاىل« :خلق لكم»( ،)3فهو مثج كون املدبسة
للطالب ال حيق لطالبٍ الزيارا عن حقه ،كمـا ال حيـق لـه أو لغـري الضـرب باجليـج اآلتـي ،فـإحا كـان
عمر املدبسة طبيعياو

سمائة سنة ال حيق تنقيص ال يكفي تل املدا.
العامر

أما العامر كاملراتع والغابات واآلجام وما أشبه :ففي الفيء ألهله ،ويف املفتوحة ألصحابها،
ويف أبض الصل كما صـاحلوا ،بـج قـد عرفـت أن مواتهـا أيضـاو كـإل  ،ويف غريهـا مـن األنفـاا،
إلطالق األرلة املؤيدا بالسريا ،وتقمل حينوإٍ باحليازا،

( )1شبهه يف مستدرك الوسائل :ج 17ص 111ب 1ح.20903
( )2مستدرك الوسائل :ج 17ص 112ب 1ح.20906
( )3سورة البقرة.29 :
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حاهلا املعارن وحيتان البحاب و األنهاب ووح الفـال وطـري السـماء وغريهـا ،بـج مـن األنفـاا
نوب الشمس محا أمكن حيازته ،وهكإا.
فكج ما ال مال له عامراو أو غامراو كان له مال سابق فبار أو ال ،من األنفاا مال ما خرج.
ويدا على ما حكرنا متواتر الروايات ،وال حكرنا مجلة منها يف (محياء املوات) ،مثج بواية
سليمان بن خالد ،وعبد اهلل بن سنان ،وسعيد األعرج ،وحممد بن عبد اهلل ،وغريها.
أمــا صــحيحة الكــابلي« :وليــؤرّ خراجهــا مىل اإلمــام مــن أهــج بــي »( ،)1ومصــححة عمــر:
«وعليـــه طســـقها يؤريـــه مىل اإلمـــام»( ،)2فمحمـــوالن علـــى حـــاا احلضـــوب مـــن رون مســـقا.،
أما حاا احلضوب مع اإلسقا ،كما فعله الرسوا (صلى اهلل عليه وآله) وحاا الغيبة فال طسـق ،كمـا يـدا
عليــه النبويــان املتقــدمان ،ومــا را علــى التحليــج للشــيعة ،كقولــه (عليــه الســالم)« :مــا كــان لنــا فهــو
لشيعتنا»(.)3
وبواية مسمع« :كلما كان يف أيدي شيعتنا من األبض فهم فيه حملّلون حيج هلـم حلـ مىل أن
يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان يف أيديهم ويرتم األبض يف أيديهم»(.)4
وما راّ على أن «من أحيى أبواو فهي له»( )5كما تقدم.

( )1وسائل الشيعة :ج 17ص 329ح.32230
(ِ )2تذيب األحكاق :ج 4ص 145ب 39ح.26
( )3الكايف :ج 1ص 409ابب أن األر كلها لإلماق عليه السصاق ح.5
( )4وسائل الشيعة :ج 6ص 382ح.12688
( )5راجع وسائل الشيعة :ج 17ص 328ح.32228
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واإلمجاع املدعى يف كالم غري واحد ،والسريا املستمرا ،فإنه مل ي ت أحد مىل املرجع ليعطيه
طسق ما أحيى ،ومن استمرت السريا على معطائه اخلمس والزكاا واملظامل والكفابات.
حق إحياء األرض للجميع
وال فرق يف حـق اإلحيـاء بـني الشـيعي وغـري  ،واملسـلم والكـافر ،للروايـات املتقدمـة الناصـة
على الكافر ،وال يعابوها ما را على«:منها لكم مين أيها املسلمون» أو على أنها مـن حـق الشـيعة
فقط ،ملا حكرو من وجو اجلمع:
مثج كون الكافر ال حق له ابتـداءً ومن صـدب حبقـه اإلحن اخلـاص ،ومن كـان فيـه :أن األصـج
كون ما يصدب عنهم (عليهم السالم) أحكاماو ال أمراو بالوالية واإلحن.
أو أن مــالكيتهم صــوبية ال حقيقيــة ،كمــا حكــر

العالمــة (قــد

ســر ) يف قولــه (عليــه الســالم):

«باعهما ممن يستحج» ،ومن كان فيه:أنه خاليف الظاهر بج الصري من الروايات املتقدمة.
أو أنها من قبيج احلكم الظاهري والواقعي ،ومن كـان فيـه :أنـا مل نسـلم احلكـم الظـاهري يف
موووعه للزوم التناق ،وممنا تنجيز ومعإاب مما ال جماا له يف املقام.
كالم النائيين وما يرد عليه
أو ما حكر

النائيين (قد

سر ) :من أن الغرض األصلي من اإلحن هلم الشيعة،
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ولكنه حيث ننـع مـن ختصـيص اإلحن (صـوص الشـيعة فـإنهم (علـيهم السـالم) أحنـوا لكـج مـن
أحياها ،نظري العدا فإن حكمة تشريعها خمتصة وابر اختال ،امليا ولكن احلكم عام.
ومن كان فيه :مضافاو مىل أن العدا ليست ملا حكر فقـط ،بـج الحـرتام الـزوج ولقدسـية الربـا،
وما أشبه ،أن حل من قبيـج اجلمـع التربعـي ،نعـم يصـ بعـ ،مـا حكرنـا لـو أبيـد بفـع التنـاق،
احتماالو.
لكن األقرب أن الشهرا الفتوائية مع اإلطالق ،وهي حجة كما حكرناها يف (األصـوا) حيـث
العلة يف قوله (عليه السالم)« :فإن اجملمع عليه ال بيب فيه»( ،)1ولإا كان احملكي عن املبسو ،واخلاليف
والســرائر واجلــامع واملهــإب والنــافع واللمعــة وغريهــم وأســاطني املت ـ خرين عــدم الفــرق ،خالف ـاو
للمحكي عن التإكرا وجامع املقاصد حيث اعتربا اإلسالم يف احمليي ،ومن كان يـرر عليهمـا اشـرتا،
التشيع ال خصوص اإلسالم ،فت مج.
ثم من اإلطالق والسريا رليالن على عدم االحتياج مىل اإلحن يف حيازا أبض األنفـاا وسـائر
املباحات ،خالفاو ملن قاا باالحتيـاج ألنهـا لإلمـام (عليـه السـالم) وال جيـوز التصـريف يف ملـ الغـري مال
بإحنه.

( )1مستدرك الوسائل :ج 17ص 303ب.9
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املفتوحة عنوة
أما القسم الثالث من األبوني :فهي املفتوحة عنوا ،فإنه حيـث ال ينفـع املنطـق يـ تي محقـاق
احلق بالقوا ،سواء كانت حرباو ابتدائياو إلنقاح املستضعفني ،كما يف اآلية املبابكة( ،)1أو رفاعياو فإنهم
لو استولوا على بالر الكفاب فبيوتهم وما أشـبه تبقـى ألنفسـهم ،وممنـا أباوـيهم تكـون للمسـلمني،
العامرا تسمى مفتوحة عنوا ،والغامرا تكون من األنفاا.
ويدا على حل  :متواتر الروايات ،كرواية أبـي بـررا ،ومرسـلة محـار الطويلـة ،وصـحيحة
احلليب ،وبواية ابن شري  ،وخرب أبي الربيع ،وغريها.
وب ا أشكج يف اجلمع بني قوله (عليه السـالم)« :موقوفة» ،وقوله« :هي جلميع املسلمني ملن هـو
اليوم وملن رخج يف اإلسالم بعد اليوم وملن مل ،لق بعد» ،فإن الوقف معنا التوقف بعدم مالـ لـه
كتحريــر املســجد ،والــالم معناهــا امللـ  ،ومــن املعــوم أن التعــابض قــد يكــون يف مقــام اجلعــج حاتـاو
كالنقيضني والضدين ،أو عرواو كوجـوب اجلمعـة والظهـر يومهـا ،وقـد يكـون يف مقـام االمتثـاا يف
باب التزاحم كالغريقني.
فقي األولني:املرجع اجلمع الداللي من أمكن ،ومالّ فاملرجحات السندية وحنوها

( )1سورة النساء.75 :
108

الفقه :البيع ج ،5اإلمام الشريازي

كجهة الصدوب.
ويف الثالث :من كان أهم مىل حد املنع عن النقي ،قدم ،ومالّ بج  ،ومالّ ختـري ،واملقـام مـن
القسم األوا حيث االنطالق ود للتوقف.
أما كونه ملكاو ،فر ا قيـج ب نـه امللـ احلقيقـي ،وحيـث أشـكج :لعـدم معقوليـة عـدم تكـافؤ
املتضايفني قواو أو فعالو ،يعقج مل اآلن لكافر يسلم بعد حل  ،أو وليد مل يولد بعد ،أجيب :ب نـه
جائز يف االعتبابيات وال منها املل  ،لكن فيه :أن احملاا كما ي تي يف احلقـائق اخلابجيـة يكـون يف
األموب االنتزاعية واالعتبابية ،فهـج نكـن اجتمـاع زوج وفـرر ،أو كـون وبق رينـاباو حبـد ونصـف
ريناباو حبد .
وب ا أورب عن حل ب ن املل على حنو القضية احلقيقية ،فاملال الطبيعة ،وهإا أقـرب مىل
نظر النائيين (قد

سر ) ،وأشكج :ب ن الظاهر من األمر القضية اخلابجية.

وقوا ثالث ،أقرب مىل ما نقله الوالد (بمحه اهلل) عن الشي

اخلاا (قد

سر ) :ب نه امللـ هكـإا

قابج للضيق محا ابتد مسلم أو مات ،والسعة محا أسلم كافر أو ولد مسـلم ،فهـإا نـوع مـن امللـ لـه
االعتباب العقالئي ،وأشكج :ب نه خاليف ظاهر املل .
ولإا حهب بابع :مىل أنه ليس ملكاو مطالقاو ،وممنا حيمج هإا اللف وحنو على الوقف اللغوي
كما يف الرواية ،ويؤيد أنه يصريف يف مصا املسلمني وغريهم ،فت مج.
ما يشرتط يف املفتوحة عنوة
ثم من كون املفتوحة عنوا ملكاو للمسلمني مشرو:،
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أوالو :بإحن اإلمام (عليه السالم) أو نائبه اخلاص أو العام ،ومالّ فـاحلرب بـدون مجازتـه هجوميـاو
أو رفاعياو ـ فيما مل يكن اوطراب مىل الدفاع حيث تصج النوبة مىل عدوا املؤمنني ـ توجـب أن يكـون
كج شيء من األبض والغنائم واألسراء له (عليه السالم) نعم أحج لنـا املسـاكن واملتـاجر واملنـاك كمـا
هو مإكوب يف الكتب املعنية بهإا الش ن ،وبالنتيجة ليست حبكم املفتوحة عنوا.
واملصداق هلإا هو العراق ،حيـث اإلجـازا يف حربهـا ،بـدليج تعامـج علـي (عليـه السـالم) معهـا
حيكم املفتوحة عنوا كما يظهر من الروايات والتـوابي  ،وبالروايـات املتـواترا الدالـة علـى أن أبض
السوار هلا حكم املفتوحة عنوا.
أما سائر الفتوحات كمصر وأمثاله وميران وغريها فال رليج على أن الفـت
السـالم) ،وبعـ ،التـوابي

كـان بإجازتـه (عليـه

الدالـة علـى وجـور احلســن (عليـه السـالم) يف جهـار ميـران ،أو احلسـني (عليــه

السـالم) يف جهار بع ،مناطق مفريقيا مل يثبـت شـرعاو حتـى يرتـب عليـه احلكـم الشـرعي فيعامـج مـع
أباويها وحنوها كالغابات واآلجام معاملة األنفاا.
وثانياو:ب ن تكون عامرا حاا الفت بسبب اإلنسان ،فغري العامرا من املوات أو العامرا طبيعياو
كالغايات واآلجام واملراعي الطبيعية وحمالت األعشاب العقابية تكون من األنفاا.
وثالثاو:ب ن ال تكون بيوتاو وحنوها حاا الفت  ،كمـا يـدا علـى حلـ

أن الرسـوا (صـلى اهلل عليـه

وآله) مل يكن أخإ من بيوت مكة وخيرب أو ما أشبه شيواو ،ومل يلحقها باملفتوحة عنـوا ،كمـا أن عليـاو
(عليه السالم) مل ي خإ من بيوت املدائن وسائر بالر العراق شيواو ،بج مقتضى االنصـرايف أيضـاو حلـ ،
كما هو مقتضى احلكمة حيث من مقتضى كون األباوي زباعية معطاء أصحابها للدولة شيواو حلمايـة
الدولة هلم،
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(اليف البيوت فإن األخإ منها يوجب تنفر النا عن الدولة.
واإلســالم اهــتم بتقريــب الكفــاب ،ولــإا الغالــب أن الكفــاب أســلموا ال بالســيف بــج بالرغبــة
الطبيعيــة حيــث بأوا حماســن اإلســالم ،وقــد حكرنــا طرف ـاو يســرياو مــن حل ـ يف كتــاب (كيــف انتشــر
اإلسالم) ،وهإا ممنا حكرنا ت ييداو ال استدالالو.
لو مل يكن إذن
وحيث اشرت ،محن اإلمام (عليه السالم) أو نائبه بج أو عدوا املؤمنني يف احلـربني الـدفاعي وبـني
الطائفتني املؤمنني ـ فيما محا لوح من يف الثغر خالء بلد الكافر من احلكومة أو شبه اخلالء فهاجم يف
سبيج اهلل واملستضعفني ـ وان مل يإكر الفقهاء حل  ،وممنا نقوا به احتماالو من جهة اإلطالقات بعـد
انصرايف أرلة اإلحن عن مثج حل .
فإحا مل يكن محن يكون كج شيء من األباوي والغنائم واألسابك لإلمام (عليه السالم) كما را
عليه النص والفتوك ،نعم أبي لنا املساكن واملناك واملتاجر ،ولإا جرت السريا على االشـرتاء مـن
أباوي فتحها خلفاء اجلوب ومن مليهم ،وكإل اإلماء والعبيد ،وهكإا بالنسبة مىل ما ي تون بـه مـن
بالر الكفاب من املتاجر بعد استيالء املسلمني عليهم.
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أرض كربالء
ال يقاا:محا مل جيز اشـرتاء املفتوحـة وبيعهـا فلمـاحا اشـرتك اإلمـام احلسـني (عليـه السـالم) أبض
كربالء من بين أسد؟
ألنه يقاا :مل يثبت حل بج أنكـر بعـ ،،وعلـى تقـدير الثبـوت لعلّـه كـان صـوبياو ،أو أنـه
(عليه السالم) اشرتاها بالوالية ،وقد حكروا يف باب املفتوحة عنـوا حـق اإلمـام (عليـه السـالم) يف بيعهـا محا
بأك حل صالحاو.
ثم الظاهر ثبوت كون األبض الفالنية مفتوحـة أو مصـا عليهـا أو مـا أشـبه حلـ بـالتوابي
ومن مل يكن عدر وعدالة ،والشـابع ممنـا منـع عـن الظـن يف أصـوا الـدين وفروعـه ،والظـن مقابـج
الدليج ،قاا سبحانه« :ومحا قيج هلم اتبعوا ما أنزا اهلل قالوا بج نتبع ما وجـدنا عليـه آباءنـا»( ،)1مىل
غريها من اآليات ،والظن املمنوع شرعاو كالظن القياسي ،أما الظنون العقالئية األخر والـ هـي يف
املووـوعات فقـد جـرت ال سـريا علـى اتباعهـا يف الرجـاا واللغـة والتـابي والطـب واألمـوب العاريـة
كالسـفر بســائق ال يقطــع الســالمة معـه بــج ظــن فقــط ،مىل غــري حلـ  ،ولــإا اشــتهر بيــنهم (الظنــون
الرجالية).

( )1سورة لقمان.21 :
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((بيع أراضي املدن العراقية))
ثم ال ،فى جواز بيع وهبة مثج بغدار من الـبالر الـ كانـت قبـج اإلسـالم ،ملـا تقـدم مـن أن
الدوب ال تدخج يف حكم املفتوحة عنوا ،وكإل مثج مكة وخيرب وغريهما.
أما مثج النجف وكربالء من املدن اإلسالمية ،فر ا يقاا :باجلواز مـن جهـة الشـ يف كونهـا
كانت عامرا حاا الفت

 ،كما قاله النائيين (قد

سر ) ،أو من جهة احتماا كونها كانت روباو حاله،

أو من جهة احتماا أن األئمة (عليهم السالم) أجازوا اشرتاءها ،بضميمة ما تقدم من أن هلم حل  ،أو
من جهة جريان أصالة الصحة يف عمج البائعني ،أو من جهة السريا.
ما يرد عليه

لكن يرر على األوا :ما تقدم من حجية قوا املؤبخني(.)1
وعلى الثاني :ظهوب عدم كون مثج النجـف وكـربالء روباو ،حيـث النجـف ظهـر الكوفـة ممـا

كان مقربا ،ومل تكن كربالء روباو ،ومالّ ملا أمكن احلرب فيها.
واحتماا مجازا األئمة (عليهم السالم) ال يقف أمام الدليج.
وأصالة الصحة ال جتري مع العلم بالفسار ،ومن كانت جتري مع استصحاب الفسار من جهـة
حكومتها عليه ،ومن كان بينهما من وجه ،كما قرب يف باب احلكومة من عدم مالحظة النسبة ،ومالّ
فالنسبة بني

(ِ )1و ما خرج ابلدليل كوجود دليل معار

أقوى ،أو وجود قرائ على الكذب ،أو ما أشبه.
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الضرب واحلرج والعسر واالوطراب واإلكرا والوووء والغسج والقيام يف الصالا واحلج ومـا
أشبه حل كلها من وجه ،ومع حل تقدم العناوين الثانوية على األولية.
ولإا محا بأينا من يشـرب اخلمـر أو يفطـر يف شـهر بمضـان أو يبيـع وقفـاو ال حنمـج عملـه علـى
الصحي  ،وقد س ا اإلمام أمري املؤمنني (عليه السالم) عمّن كان يفطر يف شهر بمضان.
من غري فرق بـني أن يكـون العنوانـان عروـيني كاإلفطـاب يف السـفر ،أو طـوليني كاالوـطراب
بشرب اخلمر.
ال يقاا :فلماحا ال نس ا عمّن يقصر يف الصالا.
()1

ألنه يقاا:من جهة السريا ،أو يقاا :من اإلفطاب حرام (اليف القصر يف الصالا فإنه باطج

وممنا جيب عليه أن ي تي بالتمام ،نعم محا مل ي ت به مىل آخر الوقت كان تابكـاو للصـالا وكـان فـاعالو
للحرام.
نعم تبقى السريا القوية من املتشرعة خلفاو عن سلف ،ويكفي بها حجّة ومن مل نعلم وجهها.
ثم محا احتملنا كون الداب كانت يف زمان الفت أو ما أشـبه حلـ جـاز آلحـار املشـرتين ،لعـدم
تنجيز العلم اإلمجالي بالنسبة مليهم.
الفتوى بذلك
أما هج جيوز للفقيه الفتوك بإل بعد علمه أنه يكون فتوا سبباو الشرتاء املفتوحة؟

( )1أي يف موْع التماق.
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قيج :نعم ،ألنه يف لكج فرر ممن جيوز له االشـرتاء ،كفتـوا لواجـدي املـين بالطهـابا ،مـع
علمه ب نه سبب لبطالن طهابته وصالته وحجه وما أشبه.
وقيج :ال ،ألن العلم ال يقف أمامه شيء ،مال محا ثبت جعـج الشـابع للحكـم بـدالو ،ولـيس
املقام منه.
ومثله لو أفتى بعدم حد الرتخص استصحاباو للخابج فصالته ام ،وبالسفر للداخج فصـالته
قصر ،سواء كان بالنسبة مىل اثنني أو واحد.
وب ا يقاا :بالتفصيج بـني مثـج املثـالني فيجـوز ،وبـني مـا يوجـب هـدب الفـروج والـدماء فـال
جيوز ،كما محا استفتا اثنان كج يقوا :ب نه علم سابقاو زوجية امـرأا واحـدا وشـ يف بقـاء زوجتهـا
حيث من فتوا باستصحابها يوجب ابتكاب الفرج احلرام ،وكـإل محا قـاا أحـد الـوليني :من زيـداو
قتج والد ف فتا جبواز قصاصه ،وقاا اآلخر :ب ن عمراو هو القاتج ف فتا بإل أيضاو.
بج املس لة سيالة فيما علم ب ن فتوا يوجب حراماو ،كما محا س له هـج القاتـج يقتـج قصاصـاو،
وقد علم الفقيه ب ن فتوا يوجب هدب رم حرام ،حيث من املستف زاعم ب ن فالناو هـو القاتـج بينمـا
يعلم الفقيه أنه ليس بقاتج.
ما ورد يف أرض العراق
ثم من بعضهم حكر أن سبب بيع واشرتاء أبض العراق الروايات:
مثج صحي ابن سنان ،قلت :ألبي عبد اهلل (عليـه السـالم)( :من لـي أبض خـراج وقـد وـقت
بها حبعاو ،قاا :فسكت عين هنيوة ثم قاا :من قائمنا لو قد قام كان نصيب من األبض أكثر
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منها)(.)1
وخرب احلضرمي ،قاا أبـو عبـد اهلل (عليـه السـالم) لـي :مل تركـت عطـاءم ،قلـت :خمافـة علـى
ريين ،قاا :ما منع ابن أبي مسام أن يبعث ملي بعطائـ  ،أمـا علـم أن لـ يف بيـت املـاا نصـيباو)
( ،)2فإن مالكه آت يف األبض أيضاو.
وخرب ممساعيج بن الفضج اهلامشي ،عن الصارق (عليـه السـالم)( :سـ لته عـن الرجـج اشـرتك
أبواو من أبض اخلراج فبنى بها أو مل ي ،،غري أن أناساو من أهج الإمة نزلوهـا ،لـه أن ي خـإ مـنهم
أجرا البيوت محا أروا جزية بؤوسهم ،قاا :يشابطهم فما أخإ بعد الشر ،فهو حالا) (.)3
وابن مربيس (قد

سر ) ومجاعة حكروا :أن االشرتاء تبع لآلثاب.

لكن ال يتم حلـ بالنسـبة مىل مـا ال آثـاب لـه ،كمـا ال يـتم بالنسـبة مىل عمـج املـؤمنني يف أبض
العراق حيث يشرتون ويبيعون الرقبة كما يوقفونها.
وحكر اإليرواني (قـد

سـر ) أن العمـدا يف املسـ لة :عـدم املـانع مـن األخـإ بعمـوم «مـن أحيـى

أبواو فهي له أو هو أحق بها»( ،)4والنبوي«:من سبق مىل ما ال يسـبق مليـه مسـلم فهـو أحـق بـه»(،)5
فإنها شاملة لألباوي ال خربت عمابتها الكائنة حاا الفت ال هي حمج االبتالء يف هإا الزمـان،
ألنه مل تبق من عمابا حاا الفـت شـيء ،فيجـوز لكـج أحـد أن حيييهـا ويتصـريف فيهـا بـال محن مـن
أحد ،ويكون بإل أوىل بها.

( )1الكايف :ج 5ص 283ح.5
( )2وسائل الشيعة :ج 12ص 157ح.22359
( )3وسائل الشيعة :ج 12ص 275ح.22772
( )4راجع وسائل الشيعة :ج 17ص 328ح.32228
( )5مستدرك الوسائل :ج 17ص 111ب 1ح.20905
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احليازة
ومما تقدم من السريا وغريها يظهر جواز احليازا أيضاو ،كمـا يظهـر جـواز اشـرتاء أجزائهـا مـن
األواني الفخابية واآلجر واجلـص ومـا أشـبه حلـ  ،ال مـن جهـة مـا حكـر

النـائيين (قـد

سـر ) علـى

أصله ،بج من جهة أن حكم اجلزء حكم الكج ،أو من جهـة االنصـرايف مىل الرقبـة فـال يشـمج مثـج
هإ األجزاء.
ثم من صحيحة حممد بن مسلم عن أبـي جعفـر (عليـه السـالم) قـاا :سـ لته عـن سـريا اإلمـام يف
األبض ال فتحت بعد بسوا اهلل (صلى اهلل عليه وآله) فقاا( :من أمري املؤمنني (عليـه السـالم) قـد سـاب يف
أهج العراق بسـريا فهـي ممـام لسـائر األبوـني) ( ،)1ال راللـة فيهـا علـى املفتوحـات كـإيران والشـام
ومصر وما أشبه من املفتوحة عنوا احملكومة ب حكامها ،ألن املرار ما فتحت بشرائطها ،أي كان بإحن
اإلمام (عليه السالم) وعامرا حاا الفت  ،وكان بعد منإاب أهلها باإلسالم أو اجلزيـة وعـدم قبـوهلم ممـا
صابت النوبة للسيف ـ على املشهوب ـ فإن كالو من املوووع واحلكـم ومن كـان يوسـع ويضـيق رائـرا
اآلخر لكن أي منهما ال يكفج اآلخر ،ومالّ لزم أن تكون هإ الرواية خمالفـة للروايـات الكـثريا الـ
حكرت تل الشرائط الثالث ،مع وووا عدمها.
فرع
ثم هج حاا الطري والسم والوح واملعدن يف املفتوحة عنوا حاا األبض

( )1م و حيضره الفقيه :ج 2ص 53ابب اخلراج وانعية ح.1677
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ألنها تابعة هلا ،أو حاا املباحات من األنفاا ،أو يفصّج بني ما كان يف املمات فمن األنفـاا،
وما كان يف احملياا فمن املفتوحة ،احتماالت ،ومن كان األقرب أن الثوابـت يف العـامرا مـن املفتوحـة
فال حيق ألخإ مـن معارنهـا مال بإجـازا اإلمـام (عليـه السـالم) ومعطـاء اخلـراج ،وقـوهلم «النـا شـرع
سواء»( )1يرار به يف غري العامرا من املفتوحة ،أما غريها كالطري ومـا أشـبه فلمـن أخـإ لقاعـدا «مـن
سبق» وال رليج على التبعية.
لو كفر املسلمون
ولو كفر املسلمون يف أبض كاألنـدلس ،صـابت أبض كفـر ،ألن احلكـم تـابع للمووـوع،
وكإل لو أخرج الكفاب املسلمني وسـكونها كفلسـطني ،وهـإا ال ينـايف وجـوب مبجـاع األبض مىل
أهلها.
من غري فرق يف األوا بني كفرهم اختياباو أو باإلجباب ،وال جماا للقوا باالستصـحاب ،ألن
حتقق املوووع يوجب حتقق احلكم.
ولو انعكس ب ن أسلم أهج أبض ،فإنها تكون أبض املسلمني يف الإبيحـة والـزواج مـن غـري
حتقيق وجتهيز امليت واللقطة وغريها.
ولـيس احلــدور اجلغرافيـة معيــاباو ،بـج ينقســم األبض مىل أبض كفـر أو أبض مســالم ،ففــي
اهلند ولبنان حيث بلد مسلم كـ (صوب) و (في ،آبار) وبلد كافر كـ (حبمـدون) و(بنـاب ) االعتبـاب
بالبلد ال بالدولة ،فإحا أتي جبلد من بلد اإلسالم حج أو من بلد

( )1مستدرك الوسائل :ج 12ص 89ب 75ح.13597
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الكفر حرم ،أما محا مل نعلم ب نه من أي البلدين وممنا عليه عالمة اهلند أو لبنان فاألصج عدم
جواز االستعماا ،لعدم محراز الشر ،ال وجداناو وال تنزيالو بشهور أو استصحاب أو ما أشبه.
أما يف البلد املختلط كــ ( بـاي) و(بـريوت) فـإحا مل يعلـم باإلسـالم فمـن مل يقـم عنـد رليـج
أجرك حكم الكفر ،ملا عرفت.
ولو كان لبلد مسالمي علـى األكثـر حـاكم كـافر فلـه حكـم اإلسـالم ،إلطـالق بلـد اإلسـالم
عليه ،كما يف بع ،بالر مفريقيا ،ولو انعكس ب ن كان أكثر كافراو لكـن املسـلم حيكـم ،مل يسـتبعد
جريان حكم اإلسالم عليه ،فإن مكة ملا أخإها الرسوا (صلى اهلل عليه وآله) مل يسلم أكثرها ومع حلـ
فال ش أنها صابت من بالر اإلسالم.
فال يقاا :فكيف تفرقون بني البلدين.
ألنــه يقاا:املعيــاب العــريف ،فــإحا فــرق نفــرق ،وعليــه فــامليزان أحــد األمــرين أكثريــة األهــاىل
املسلمون أو كون احلاكم مسالمياو مع وجور مجاعة مسلمة فيه ،فت مج.
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أرض الصلح
أما القسم الرابـع مـن األبض :وهـي أبض الصـل  ،فعلـي مـا صـا املسـلمون الكفـاب ،أن
تكون األبض هلم أو للكفاب أو يفصج بني أقسام األبوني هلؤالء وهؤالء.
نعم ب ا وقع الكالم يف أنه هـج للحـاكم أن يصـا أن تكـون األبض املـوات يف بـالر الكفـاب
للكفاب ،إلطالق رليج الصل  ،أو ال ،حيث منهـا مـن األنفـاا الـ

هـي هلل وللرسـوا (صـلى اهلل عليـه

وآله) وملن أحياها ،فالصل عليها مما حيرّم احلالا.
لكن فيـه :أن أصـج الصـل مـع الكفـاب لـيس أوالو وبالـإات مشـروعاو ،وممنـا هـو عبـابا عـن
الصل مع الغاصب ،وحيث من الشابع بأك أن حل أصل قربّ  ،كمـا صـا

بسـوا اهلل (صـلى اهلل

عليه وآله) يف احلديبية ،واحلسن (عليه السالم) مع معاوية ،فـإحا كـان هـإا هـو امليـزان ال فـرق بـني العـامر
والغامر.
والظاهر عدم صحة نق ،الصل خفية حبجة أن أصـج الصـل اوـطرابي ،مح الشـابع قـرب
كسائر املعاهدات مع الكفاب ،وال يقا حل

ا محا ارعى قويّ باطالو راب زيد فاوـطر زيـد بإعطائـه

شيواو صلحاو يف قباا بفع يد عن رعوا  ،حيث من هإا الشيء حـرام علـى املعتـدي ،فيحـق لـه عـدم
معطائه أو التقاص منه ،ألنه مـن أكـج املـاا بالباطـج ،مح أرلـة الصـل ال تشـمج مثـج هـإا املـاا مـن
زيد( ،اليف ما حنن فيه.
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فروع
ثم لو صا الكفاب املسلمني ف سلموا حتولت أبوهم مىل أبض اإلسالم ،مح بانتفاء املووـوع
ينتفي احلكم ،ولو خالفوا الصل صابت أبض حمـاببني ،حيـق للمسـلمني عـدم االعتنـاء بالصـل ،
ومحا أخإوا أبوهم صابت مفتوحة عنوا ،كما فعج بسوا اهلل (صلى اهلل عليه وآله) ب بض مكة.
أما محا فت الطائفة احملقة أبض البغاا فهي أبض مسالمية ال تتبدا بسبب البغي ،وقـوا علـي
(عليه السالم)« :مننت على أهج البصرا كما منّ بسوا اهلل (صلى اهلل عليه وآله) على أهج مكـة»( )1اليـدا
على أن األبض تكون أبض كفرٍ يف األحكام.
وهج للحاكم اإلسالمي العارا أن ينق ،الصل الـإي سـبقه مليـه حـاكم عـارا سـابقاو ،ألن
احلاكم السابق تصريف يف أكثر من حقـه مـن حيـث الزمـان ،الظـاهر :ال ،مح املعاهـدات ال تـنق،،
كما را عليه النص والفتوك ،ومن جاز نق ،بع ،األحكام السابقة كما حكرو يف السجناء.
أما محا كان احلاكم السابق جائراو ،فهج له النق ،مطلقاو ،لعدم االعتباب ب عماا اجلائر ،أو ال
مطلقاو الحرتام العهد ،أو يفصج :بني ما محا كان العمج يف نفسه صحيحاو ومن كان انتسابه باطالو فال
ينق ،،وبني ما كان العمج يف نفسه باطالو ـ مح بني األمرين عمـوم مـن وجـه ـ فيـنق ،،ولـإا نقـ،
علي (عليه السـالم) قطائع عثمان كما يف نهج البالغة ،احتماالت ،ومن كان مقتضـى القاعـدا األوا،
واالحتيا ،الثالث.

( )1حبار األنوار :ج 33ص 379ب 23ح.608
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فصل :الطلقية
ومن شرو ،العووني :الطلقية ،وهو اصطالا فقهائي جيمع مجلة شـرو ،والـ منهـا :أن
ال يكون وقفاو يف موبر عدم جواز بيع الوقف ووعاو.
الوقف
وهإا اللف مما جامد حاالو ومن كان يف األصج مشتقاو ،ومما أن يرار به املوقويف من باب (زيد
عدا).
والوقف كان قبج اإلسالم ،كما هو موجور بعد اإلسالم يف سائر األريـان ،فهـو يف اإلسـالم
أقرب من التقرير منه مىل االخرتاع ،كسائر املعامالت.
ويدا عليه:
العقــج ،واإلمجــاع ،والروايــات فيــه متــواترا قــوالو وعم ـالو مــنهم (علــيهم الســالم) ،كمكاتبــة
الصفاب« :الوقويف تكون على حسب ما يوقفها أهلها من شاء اهلل»(.)1
ويف أخرك« :الوقويف على حسب ما يقفها أهلها من شاء اهلل»(.)2
وبواية ابن باشد« :ال جيوز شراء الوقف وال تدخج الغلدة يف ملكـ  ،ارفعهـا مىل مـا أوقفـت
عليه،

( )1وسائل الشيعة :ج 13ص 295ح.24385
( )2وسائل الشيعة :ج 13ص 295ح.24386
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قلت:ال أعريف هلا بّباو ،قاا :تصدق بغلّتها»(.)1
وما وبر من حكاية وقف الصديقة الطـاهرا (عليهـا السـالم) وأمـري املـؤمنني (عليـه السـالم) ،وفيـه:
(تصدق بداب ال يف بـين زبيـق صـدقة ال تبـاع وال توهـب حتـى برثهـا اهلل الـإي بـرث السـماوات
واألبض)( ، )2بناءً على املستظهر مـن كـون (ال تبـاع) وصـف اجلـنس ال الشـخص ،بسـبب القـرائن
الداخلية واخلابجية ،ومالّ فالوصف أصالةو لإلخراج.
أقسام الوقف
ثم منهـم قسـموا الوقـف مىل :التحريـر كاملسـجد ،ومـرارهم عـن امللكيـة ال التحريـر املطلـق،
لوووا أن احلرية املطلقة ممنا هي يف اإلعراض املوجب لإلباحة.
ومىل :التملي  ،كالوقف على البطون ،ألنه لي مقيد.
لكن هنام نوعاو ثالثـاو :هـو الوقـف علـى اجلهـة ،كاملدبسـة واحلسـينية ومـا أشـبه ،فإنـه لـيس
ب حدهما ،والشي

املرتضـى (قـد

سـر ) تبعـاو لغـري وتبعـه غـري  ،جعـج املـانع عـن بيـع الوقـف حـق

الواقف وحق البطون وحق اهلل تعاىل ،ونكـن أن يضـايف عليهـا حـق املتـولي والنـاظر ،ولعـج املـرار
بالبطون:األعم من البطـون املالكـة كـالوقف الـإبي ،أو املسـتفيدا كالـإين يسـتفيدون مـن املغتسـج
واملدبسة وما أشبه.
وأشكج عليه النائيين (قد

سر ) :ب ن تعلق حق من اهلل بالوقف ال معنى له مالّ عنى

( )1وسائل الشيعة :ج 13ص 303ح.24404
( )2وسائل الشيعة :ج 13ص 304ح.24407
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مقامة حكمه ،وحق الواقف جرر وقفه خترج العـني املوقوفـة عـن ملكـه فـال حـق لـه ،وحـق
البطون غري معقوا ،مح مع عدم وجورهم كيف يتعلق حق هلم بالعني فإن املعدوم قبج وجور كمـا
ال يكون مالكاو كإل ال يكون حا حق.
لكن الظاهر امية ما حكر الشي

(قد

سر ) ،ففرق بني كون الكلب جنساو وبني األنفاا ،فـإن

األوا حكم اهلل ،والثاني حق اهلل ،ولإا قاا مـرا( :حلكـم حكـم اهلل)( ،)1ومـرا قـاا« :األنفـاا هلل
والرسوا»( ،)2واملسجد من قبيج الثاني ال األوا.
ال يقاا :ال يشرت ،قصد القربة يف كج وقف.
ألنه يقاا :أوالو :يكفي املوجبة اجلزئية يف قباا السلب الكلي.
وثانياو:األوقــايف مــن قبيــج األنفــاا والفــيء واخلمــس ،ال مــن قبيــج مباحــة الزوجــة للــزوج
ومطهرية الكر وما أشبه ،وخـروج العـني املوقوفـة عـن ملـ الواقـف ال يوجـب قطـع حقـه ولـإا محا
غصب أو ما أشبه يإهب الواقف ويقوا :غصبت حقي.
ويكفي العرفية يف تعلق احلكم الشرعي ،مح املوووعات بيـد العـريف ،فكلمـا بآ حقـاو مشلـه
قوله( :عليه السالم)« :فإن حقوق املسلمني ال تبطج»(.)3
ال يقاا :يلزم على احلاكم الشرعي منقاح الوقف كما يلزم على آحار املسلمني من باب النهـي
عن املنكر.
ألنه يقاا :ال منافاا ،فالثالثة هلم احلق.
أمـا حقـوق البطــون :فهـو علــى حنـو القضــية احلقيقيـة ،أي محا وجــدوا حـق هلــم ،بينمـا غــري
البطون ليس كإل  ،فال حيق ألحد مبطاا هإ القضية احلقيقية ،فليس من

( )1سورة املمتحنة.10 :
( )2سورة األنفال.1 :
( )3وسائل الشيعة :ج 18ص 315ح.24092
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وصف املعدوم باملوجور كي يقاا :املعدوم ال يقع وصفاو وال موصوفاو.
ومن شوت قلت :منـه اعتبـاب عقالئـي والشـابع قـرو بقولـه« :الوقـويف )1( »..مخل ،بـج عـدم
ملغائه اعتباب له.
أما حق املتولي والناظر فواو ال غباب عليه.
بيع الوقف
وهج جيوز بيع الوقف ومجابته فيما محا اوطر مىل حل  ،كما محا حتولت القريـة مىل مسـيحية،
فيباع ألجج تبديله يف قرية أخرك ،أو خرب املسجد وال متربع له فيوجر ألجج تعمري ؟
الظاهر :نعم ،ألنه ابتكاز الواقف الإي صبّ الوقف عليه ،فيشمله «الوقـويف علـى حسـب
ما يوقفهـا أهلـها»( ،)2خالفـاو ملـن مل جيـوز حبجـة« :أنـه ال تبـاع وال توهـب»( ،)3لكـن حلـ حكمـه
الطبيعي فال ينايف البيع فيما حكرنا  ،فما رام نكـن االسـتفارا فـالعني حمبوسـة ،ومحا مل نكـن كانـت
املالية املبدلة كإل .
تبديل الوقف
ومنه يعلم جواز تبديج الوقف بوقف آخر محا مل ينتفع باألوا حسب ما حكروا ،والظـاهر أنـه
يص وقف اجلوهر ال الإات ،ويعطي االختياب بيد املتولي مثالو

( )1الكايف :ج 7ص 37ابب ما َيوم م الوقَ والصدقة ...ح.34
(ِ )2تذيب األحكاق :ج 9ص 129ب 2ح.2
( )3وسائل الشيعة :ج 13ص 303ح.24405
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يف أن جيعله محاماو أو راباو للفقراء أو مدبسةو علـى البـدا ،بـج أو مـاالو يتجـر بـه وريعـةو جلهـة
خاصة ،ملا عرفت من مطالق (على ما يوقفها أهلها) بعد كونه عقالئياو ،ومن مل أجد مثله يف الكتب
الفقهية.
وأجزاء املسجد بعد االنهدام من أمكن صرفها يف مسجد مشابه أو تبديلها مىل ما ينفـع املسـجد
أو لوقف آخـر ،بقـي علـى الوقفيـة ،مـع أن هلـا حرمـة املسـجد يف األولـني ،وحرمـة الوقـف اآلخـر
كاحلسينية يف الثالث ،وحل لالبتكاز املتقدم ،ومالّ أصب مباحاو.
فما عن كاشف الغطاء (قـد

سـر )  :مـن مطـالق أن لكـج أحـد حيازتهـا و لكهـا مـن جهـة أن

للموقويف عليهم االنتفاع بها ومنها التمل باحليازا ،غري ظاهر الوجه ،كمـا أن تفريـق مجاعـة بـني
عرصة املسجد وبنيانه ـ من مل يرجع مىل ما حكرنا ـ حمج سؤاا.
كسوة البيت
وكسـوا البيـت هــج هـي وقــف مؤقـت ،كمــا أفتـى بـه الســيد الطباطبـائي (قــد

سـر ) يف وقــف

مسجد مؤقت ،بال فرق بني طوا الزمان وقصر  ،أو معراض مطلق ،أو معـراض حمـدر بالكسـوا،
كما لو أعرض عن ماله حمدراو ب ن ال ي خـإ الكـافر مـثالو ،والنـا مسـلطون علـى أمـواهلم ،أو أن
العني باق على مل مالكه وقد أحن للتصريف كإل

كما قاله اإليرواني (قـد

سـر ) ،أو أنـه ال قصـد

مالّ تزيني الكعبة مدا ثم يكون لقـيم البيـت وسـدنته ،أو لعامـة املسـلمني كمـا قالـه األصـبهاني (قـد

سر ).
الظاهر :الثالث.
مح يرر على األوا :أنه ال وقف كإل بهإ املدا القصريا ومن ح
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يف املدا الطويلة.
وعلــى الثــاني :أن اإلعــراض املطلــق يوجــب صــحة أخــإ حتــى قبــج مكســاء الكعبــة أو أثنــاء
السنة.
واإلشــكاا علــى الثالــث :ب ـ ن (النــا مســلطون علــى أمــواهلم) ال أحكــامهم ،وهــإا مــن
األحكام ،وفيه :أنه من السلطة على املاا فيحدر ال على احلكم.
وعلى الرابع :أنه بقي ملكاو لرجـع مىل وبثتـه ،ولكـان لـه حـق الرجـوع ،ولصـاب للغرمـاء محا
أفلس ،مىل غري حل  ،مع أن اجلميع غري تام.
وعلى اخلامس :أنه ال حيج اإلشكاا ألن كونه للتزيني غري حمج حبث وممنا الكيفية.
ثم لو شككنا يف اخلصوصية ال نتمكن مـن الرتجـي اعتباطـاو ،ألن لكـج مـن اخلمسـة حكـم،
وكان من الرتجي من غري مرج  ،وال يصنع حكماو فقيهاو ،باإلوافة مىل أنه قبـي يف قبـاا الرتجّـ
من غري مرج احملاا ،وترجي املرجوا على الراج الإي هو قبي مكرب.
ال يقاا :كيف جيوز تقطيعها مع أنه مسرايف ،لتنزا قيمتها بإل .
ألنه يقاا :كما أن ما كان فيه نفع البدن ال يكون مسـرافاو كمـا يف الـنص ،كـإل مـا فيـه نفـع
املعنى الروحي بطريق أوىل ،ومالّ مل جيز حتى كتابة األرعية للحف مح الوبق مسرايف ،وال ،فى أن
هإا ليس مسرافاو جائزاو كما يف احملقرات بله اإلسرايف احملـرم وبلـه التبـإير الـإي هـو الصـريف اعتباطـاو
مطلقاو ،بينما اإلسرايف الزيارا مع كون أصله يف حمله.
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ما يبطل الوقف
ثم هج جواز البيع وحنو
البيع مبطج كما قاله الشي

(قد

مبطج للوقف ،كما قاله كاشف الغطاء (قد

سـر ) واجلـواهر ،أو أن

سر ) وآخرون ،الظاهر الثـاني فـال جيـوز مجـراء حكـم امللـ

جـرر

اجلواز.
استدا لألوا :ب ن شر ،البيع أن يكون طلقاو ،فإحا مل يسـقط عـن الوقفيـة بـاجلواز مل يتـوفر
هإا الشر ،يف املبيع ،وب ن الوقف والبيع ودان فال يتحقق البيع ما مل يسقط عن الوقفية.
ويرر على األوا :أن هإا الشر ،ليس يف نص وحنو  ،وممنا مسى الفقهاء مجلة من الشـرائط
بهإا االسم ،فال نكن االستنار مليه رليالو على حكم.
وعلى الثاني :أن الضدية ليست واقعية بج شرعية ،فإجازا الشابع البيع ختصيص وال حمإوب
فيـه عقـالو ،ويؤيــد  :أن بيـع مــا فيـه اخليــاب مبطـج للمعاملـة الســابقة ،كمـا أن الــوطي بنفسـه مبطــج
للطالق ،وال رليج على امللكية اآلنامّائية وحنوها ،كما التزم بها البع.،
إشكال النائيين وما يرد عليه
أما مشكاا النائيين (قد

سر ) عليهما ـ بعـد موافقتـه للشـي

(قـد

سـر ) ـ :بـ ن مـن مـوابر بيـع

الوقف شدا حاجة أببابه ،وال شبهة أنه لو ابتفع وروبتهم قبج البيع بقي الوقف على
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حاله ،وال نكن أن يبطج الوقف بطروّ الضروبا ويعور بابتفاعها.
فرير عليه ،باإلوافة مىل أنه ال رليج على عدم اإلمكان :أن القائـج بـالبطالن ال يقـوا بـه مال
محا استمر اجلواز مىل حني البيع ال مطلقاو.
ولو بدّا الواقف حيث جيوز التبديج مل حيتج مىل منشاء وقف جديد ،بج ابتكاز الواقف كايف
يف جعله وقفاو كالسابق.
ولو بدله باملاا ليبدله مىل بدا عنه مل يكن املاا وقفاو وممنا حمجوب.
أما األوا :فلوووا أن النقد ال ي تي منه كما ي تي من املسجد واملدبسة وما أشبه.
وأما الثاني :فألنه بدا احملجوب فيكون مثله.
ومنه يعلم أنه لو بدّله مىل مكان ليبدّله مىل املوقع املناسب كان البدا كالنقد من احملجـوب ،ومن
أمكن أن يكون كالوقف فيما محا كان صاحلاو لقيامه مقام املبيع.
األقوال يف بيع الوقف

ثم من بعضهم منع بيع الوقف مطلقاو ،لقوله (عليه السالم)« :ال تباع وال توهب»(.)1
وبعضهم :فصج بني املؤبّد فال جيوز ،وبني املنقطع فيجـوز ،األوا ملـا حكـر ،والثـاني النتهـاء
الوقف بانتهاء موووعه.
وا ملشــهوب حســب املنســوب ملــيهم ـ وان كــان يف النســبة نظــر ـ أجــازوا مطلقـاو مال يف املشــاعر
كعرفات واملشاهد كقرب الرسوا (صلى اهلل عليه وآله) واملعصومني وأوالرهم

( )1وسائل الشيعة :ج 13ص 303ح ،24406وِتذيب األحكاق :ج 9ص148ب 2ح.56
129

الفقه :البيع ج ،5اإلمام الشريازي

كمعصومة وعبد العظيم (عليهم السالم).
والظاهر :الثالث باستثناء أنه لو سقط املشهدية بنقج جثمان ابن اإلمـام (عليـه السـالم) مـثالو مـن
جهة خطر أو ما أشبه ،كما نقج موسى (عليه السالم) بدن يوسف (عليه السـالم) ،أو كما حدث يف زماننا
من نقج بدن حإيفة من قرب رجلة مىل قرب سلمان (بووان اهلل عليهما) ـ ومن مل يكـن هـإا مـن مثالنـا ـ
صاب الوقف كسائر األوقايف يف اجلواز.
أما استثناء املشاعر واملشاهد فهو من أووـ الضـروبات ،وأمـا املسـتثنى منـه فـألن املـانع ممـا
عقلي أو شرعي أو مالكي أو ألجـج املوقـويف علـيهم ،والكـج منتـف ،مح ال رليـج مـن العقـج علـى
املنع ،بج العقالء يؤيدونه ،والشـابع ال رليـج علـى أنـه مـانع مال مـن مثـج «حـبّس األصـج»( )1و«ال
تباع»( )2وما أشبه ،والكج منصريف.
فهج يرتم املسجد يف قرية النصابك ،أي بعد حتوهلا ملـيهم مـن املسـلمني ـ كمـا قيـج يف بعـ،
قرك لبنان وفلسطني واهلند وما أشبه ـ حمالو للحيوانات أو معرواو للهدم ومركـزاو للفسـار واإلفسـار،
أو يباع ليشرتك بثمنه مسجداو آخر يف بالر املسلمني ،وكإل باألوىل املدبسة واحلسينية وما أشبه.
واملال ابتكاز التبديج كما تقدم ،واملوقويف عليهم جهةو أو غريها يقدمون التبديج.

( )1وسائل الشيعة :ج 13ص 304ح.24407
( )2وسائل الشيعة :ج 13ص 304ح.24407
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كالم النائيين
وما حكر

النائيين (قد

سـر ) :من أن الوقف يف املشهد واحلسـينية واخلـان والقنطـرا وأشـباهها

حترير ،ومرخاا له يف املباحات ،وال حيكم الغاصب بالضمان.
حمج ت مج ،مح ليس مباحاو بج توقيف مىل جهة ،اللهم مال أن يريد اصطالحاو يف هـإ اللفظـة،
ثم ملاحا ال ومان مع أنه عريف ،والعريف ملقى مليهم الكالم ففهمهم حجة ،بج شرعي أيضاو ،حيث
قاا (عليه السالم)« :علـى اليـد مـا أخـإت»( ، )1فإنـه كمـا يشـمج امللـ يشـمج مـا يـرتبط باجلهـة ،بـج
يشمله املالم يف «من أتلف»( )2حسب ما حكر اجلواهر ب نه بواية ،ومن أنكر كونها بواية بع،م.
ولو ش يف جواز البيع ووصلت النوبـة مىل االستصـحاب ،كـان مـن مسـ لة األزمـان الثالثـة
حيث الزمان مفرّر أو ظريف.
خراب الوقف
ثم من من موابر تغيري الوقف خرابه حبيث ال ينفع به ،أو شبه اخلراب يف عدم االنتفاع كمقربا
ال يدفن فيهـا ،أو يـؤوا مىل اخلـراب ومن كـان كامـج البنـاء وكامـج االنتفـاع فعـالو ،كمـا محا كـان يف
مسيج أو شبهه حتى محا مل يبع نقصت قيمته نقصاو فاحشاو.
ما يلزم على املتويل
والالزم على املتولي مالحظة األقرب مىل مركوز أحهان الواقفني ،فيؤجر

( )1مستدرك الوسائل :ج 17ص 88ب 1ح.20819
( )2انظر حاشية املكاسب ،للمريما الشريامي :ج 1ص ،207ومنية الطالب يف حاشية املكاسب :ج 1ص.117
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محا أمكن ،ويبيع محا مل نكن ويشرتي مثله ،أو من مشاع ينتفع به محا مل نكـن اشـرتاء املثـج،
أو يشرتي ما يصريف يف أمر خريي أقرب مليه ف قرب محا مل نكن املثج.
ومحا مل حيتج التبديج مىل املثج بالبيع كمقربا ال ينتفع بها وبدهلا ال حيتاج مىل املاا أمكن جعـج
القدنة مباني وحنوها لصريف مجيابها يف األموب اخلريية أو بيعها واشرتاء ما ينتفع به األقرب فـاألقرب
مىل حهن الواقف.
ولو مل يبعه املتولي تكاسـالو أو غفلـةو ،فعـج يف األوا حرامـاو ووـمن التفـاوت ألنـه موـراب،
ومعنى نفيه لزوم تدابكه سواء كان يف موراب قاصـراو أو مقصـراو ،مح مـن الواوـ أن الضـمانات ال
تتوقف على احلرمة التكليفية ،كما أن رليج «على اليد» و«من أتلف» كإل .
الشرط حني الوقف

ومما جيـوّز بيـع الوقـف الشـر ،حـني الوقـف ،ويـدا عليـه قولـه (عليـه السـالم)« :الوقـويف»(،)1

وقوله« :املؤمنون عند شروطهم»( ،)2وما وبر من وقف علي (عليه السالم).
ال يقاا :الشر ،ينايف مقتضى العقد.
ألنه يقاا :بج ينايف مطالقه ،فإن الشر ،املمنوع ما كـان منافيـاو لـنفس العقـد ال إلطالقـه ،أو
حملالو للحرام وعكسه ،أو موجباو لتغيري احلكم ك ن يشرت ،مباحة

( )1الكايف :ج 7ص 37ح.34
( )2وسائل الشيعة :ج 15ص 30ح.27081
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الواجب أو وجوب املباا.
وقوهلم :حملالو أو حمرماو يرار بـه :القسـمان ،فمـن تـزوج امـرأا بشـر ،أن ال حتـج لـه ،باطـج
شرطه ،ألنه منايف ملقتضى العقد ،أما بشر ،أن ال يدخج بها جائز ،ألنه منايف إلطالقه ،كمـا أنهـا
لو شرطت عدم زواج الزوج عليها ص  ،ولو شرطت عدم حلية النسـاء لـه بطـج ،ألنـه يريـد تغـيري
احلكم ،ولإا وبرت بوايتان تدا محداهما على اجلواز واألخرك على املنع(.)1
ومثج الشر ،حاا النإب والعهد واليمني وقوا األب والزوج والسيد.
وال ،فــى أن الشــر ،يف املقــام علــى ثالثــة أقســام :ألنــه ممــا يشــرت ،أنــه محا افتقــر خــرج عــن
الوقف ،أو أنه محا افتقر حق له فس الوقف ،أو أنه محا افتقر جاز له البيع.
حيث يكون يف األوا :الفقر سبب االحنالا.
ويف الثاني :يف أن عمله الفس سبب االحنالا.
ويف الثالث :البيع سبب االحنالا.
فإحا علم أن الواقف كيف شر ،فهو ،ومالّ لزم استصحاب الوقف مىل حني القطع.
الضرورة
وممّا جيوّز بيع الوقف اخلاص :الضروبا ،على ما حكر غري واحد.
واستدا له :باإلمجاع املدعى يف الغنية واالنتصاب ،وب نّ الضروبات تبي

( )1راجع وسائل الشيعة :ج 15ابب أن م شرط لعوجته أن و يتعوج عليها.
133

الفقه :البيع ج ،5اإلمام الشريازي

احملظوبات نصاو وممجاعاو  ،بج وعقالو ،وبرواي جعفر( )1واحلمريي(.)2
وأشكج على األوا :ب ن اإلمجاع مقطوع العدم.
وعلى الثاني:ب ن األحكام الووعية ال ترفع بالضروبا.
وعلى الثالث :بالسند أوالو ،والداللة ثانياو.
لكــن الظــاهر عــدم وبور اإلشــكاالت املــإكوبا ،مح اإلمجــاع خولــف بعــد زمــان املــدعني،
مضافاو مىل أنه كاشف عن وجور كثرا من الفقهاء يف حل الزمان يقولون بهـإ املقالـة ،اللـهم مال أن
يقاا :منه حمتمج االستنار ،ومثله ليس حبجة ،نعم يصل مؤيداو.
واإلشـكاا الثـاني مـررور مبنـىً وبنـاءً :مح احلكـم الووـعي منتــزع مـن التكليفـي ،كمـا حكــر
الشي

(قد

سـر ) ،فإحا سقط املنتزع عنه سقط املنتزع ،ولو سلمنا عدم االنتـزاع فمـن أيـن أن األرلـة

الثانويــة ال ترفعهــا ،ولــإا بفــع القلــم عــن الصــيب ،وعمــد خطـ  ،ومــن ال يــتمكن علــى الكفــابا
يسـتغفر ،وال وـمان علـى الصـ يب ـ علـى بأي احلـدائق ـ والكفـاب محا أسـلموا بفـع عـنهم مـع أنهـم
مكلفون بالفروع كتكليفهم باألصوا ،مىل غري حل .
أما الروايات :فالسند حجة بابن حمبوب ،والداللة ال ب

بها بعـد تقييـدها بالضـروبا ،ولـو

راب أمر احلجة بني اإلسقا ،والتقييد املستفار من القرائن قدم الثاني على األوا.

( )1وسائل الشيعة :ج 13ص 306ح.24411
( )2وسائل الشيعة :ج 13ص 306ح.24412
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داللة العقل
هإا مضافاو مىل راللة العقج :فمن نوت لوال بيع الوقف ،ملرض أو برر شـديد أو عـدو أو مـا
أشبه ،يرك العقج تقديم البيع على املوت ،ومثج املوت شدا االوطراب مع وجع أو ما أشبه.
وبإل يظهر أنه ال جماا لإلشكاا يف البيع :ب نه حق البطـون ،فهـو تصـريف يف حقهـم بـدون
مربب ،مح حقهم تتوقف على محن الشابع يف البيع ،فإحا أحن مل يكن حقاو هلم.
مضافاو مىل مـا عرفـت مـن مسـ لة األهـم واملهـم ،حيـث عـدم مـوت فـرر أو مجاعـة أهـم مـن
تصريف آخرين يف أموبهم املعاشية غري االوطرابية ،ومع حلـ كلـه فاملسـ لة حباجـة مىل ت مـج أكثـر
وتتبع أوسع.
اختالف أرابب الوقف
ولو اختلف أببـاب الوقـف ،حبيـث خيـف مـن تلـف األمـواا ومزهـاق النفـو  ،فقـد حهـب
مجع :مىل جواز البيع ،ملكاتبة ابن مهزياب املروية يف الكتب األببعة(،)1

( )1الكااايف :ج 7ص 36ح ،30وِتااذيب األحكاااق :ج 9ص 130ب 4ح ،4واوستبصااار :ج 4ص 98ب61ح،5
م و حيضره الفقيه :ج 4ص 240ب 2ح.5575
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ولدليج «ال ورب » ولقاعدا األهم واملهم.
وحهب آخـرون :مىل عـدم جـواز البيـع ،إلطـالق أرلـة املنـع ،واستصـحابه لـو شـ  ،وألنـه
تضييع حلق البطون.
وأجابوا عن أرلـة األولـني :بـ ن املكاتبـة ال تقـاوم بوايـات املنـع ،الحتمـاا التقيـة وحنوهـا يف
املكاتبات ،باإلوافة مىل اإلعراض عنها ،واحتمـاا أنهـا وصـية ،وأنهـا يف الوقـف املنقطـع اآلخـر،
وأنها فيما محا مل يقب ،املوقويف عليهم.
وب ن «ال ورب» ال يثبت احلكم وممنا ينفي احلكم ،مضافاو مىل أن وـرب بعـ ،النـا بعضـهم
بعضاو ال يبي احملرم ،فهو كما محا بنى أن يكسـر بأسـه من مل يشـرب اخلمـر ،فهـج مثـج هـإا الضـرب
يبي الشرب.
وب ن األهم واملهم ال يبي الووع وممنا يبـي التكليـف ،فهـج ختـرج الزوجـة عـن الزوجيـة أو
النجاسة عابوة شيء أهم.
لكن الظاهر عـدم وبور اإليـرارات ،فالسـند حجـة ،وال معـراض بعـد عمـج غـري واحـد مـن
الفقهاء ،واالحتماالت كلها خاليف الظاهر ال يصاب مليها بدون الدليج.
أما «ال ورب» فقد سبق أن الضرب املرفوع يوجب جعج احلكم محا كان طرفه حكم واحـد ،أو
األحكام فيما محا كان طرفه كإل .
ثم قد يوجب بفع احلكم عن املتضرب ،كاملرأا املضطرا مىل الزنا ومالّ ماتت عطشـاو ،حيـث ال
يرفع احلكم عن الزاني ،وقد يوجب بفع احلكم عن طرفه ،كما فيما حنن فيه ،فإن مـن يقتـج نفسـه
لو مل يسقه اخلمر ،حجّ على الساقي رون الشابب ،وقد يوجـب بفـع احلكـم عـن كليهمـا ،كـاملرأا
املضطرا مىل ملس الطبيب هلا حيث
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حيج هلا وله ومن مل يكن هو مضطراو.
أما مس لة األهم واملهم فقد عرفت سابقاو :ابتفاع كج األحكام األوليـة باألرلـة الثانويـة ،ممـا
من جهة أن الووع منتزع من التكليف ،ومما من جهة أنه ال رليج على اختصـاص الرفـع باألحكـام
التكليفية.
وعليه فمقتضى القاعدا :جواز البيع من مل نكن عالج أخف كاإلجابا وحنوها.
وحيـث وبرت األرلــة علـى اجلــواز مل يبـق حــق البطــون ،نعـم من أمكــن حفـ كــج شــخص
حلصته وقفاو ،حتى يكون مىل بطنه ،قدّم حل على االستهالم ،ألنه مقتضى ابتكاز الواقف.
وال ،فى أن هنام صوباو أخرك حكرها الفقهاء ،أوربنا عنها لتداخلها مع ما حكـر ،أو كفايـة
ما حكر عنها ،واهلل املستعان.
الوقف املنقطع
ال يصـ الوقــف املنقطــع األوا ،لعــدم مشــوا األرلــة لــه ،ومن كــان يف نفســه عقالئيـاو ،وال
املنقطع األوا واآلخر ،أو األوا والوسط ،وال منقطع الطرفني ،ألنه من منقطع األوا.
وأما املنقطع اآلخر ،فإن كان مقيداو معلوماو ،كما محا قاا :عشر سنوات ،أو جمهـوالو كمـا محا
قاا :مىل قدوم احلجاج ،بطج وقفاو ،ومن كان غري مقيد كما محا وقف على أوالر فالن ما تناسـلوا،
فانقطع ولو بعد مدا قصريا ،ص  ،واشرتا ،الت بيد ال يـرار بـه مقابـج هـإا ،وحلـ ممجاعـاو ونصـاو
وسرياو وعقالو ،حيث مل ننعه الشابع.

137

الفقه :البيع ج ،5اإلمام الشريازي

وأما النص الداا عليه فقد حكر الوسائج يف الباب السابع من الوقويف(.)1
واملرار بالوقت األشـخاص واجلهـة وحنوهمـا ،فإنـه يطلـق تـابا علـى الزمـان ،وأخـرك علـى
املكان كما يف املواقيت ،وثالثة على مثج األشخاص ،ولإا فسّر الشي

(قد

سر ) وغري به.

إذا بطل الوقف
ومحا بطــج الوقــف النقــراض املوقــويف علــيهم ،فهــج يرجــع مىل الواقــف ووبثتــه ،كمــا قالــه
مجع ،ألن املال نل الشيء عرواو وطوالو ،فإحا أخـرج بعـ ،الطـوا ـ ومن كـان يتصـوب هـو أنـه
أخرج كج الطوا ـ كان اخلابج قداب ما أخرج ،فيعور الباقي مليه ،ومع فقد مىل وبثته.
أو مىل وبثة املوقويف عليهم ،ألن الواقف أخرجه عن ملكه مىل ملكهم ،فـإحا انقروـوا صـاب
لوبثتهم ،وأوايف النائيين (قد

سر ) االستدالا بوقف علي (عليه السالم).

أو مىل األمـوب اخلرييـة ،ألن الواقـف أخرجـه عــن ملكـه ومل يـدخج يف ملـ أحـد ،ومخــراج
الواقف اشتمج على جنسٍ وفصج ،فإحا تعإب الفصج بقي اجلنس.
لكن الظاهر :التفصيج بني كـون ابتكـاز الواقـف أحـد الثالثـة فهـو ،وبـني مـا محا مل يكـن لـه
ابتكــاز ،أو ال نعلــم يف مرحلــة اإلثبــات ابتكــاز  ،وحينو ـإٍ فــالالزم استصــحاب بقــاء املل ـ بعــد
االنقراض ،وقد حكرنا يف (األصوا) :أن كـالم التـوني (قـد

الثالث حمج ميرار.

( )1راجع وسائل الشيعة :ج 13ط ِسصامية.
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الرهن
قاا مجع :ب نه ال جيـوز بيـع العـني املرهونـة مطلقـاو ،لإلمجـاع املـدعى يف كـالم غـري واحـد،
وألنّها متعلق حق الغـري ،كمـا ال جيـوز التصـريف يف أمـواا النـا

وحقـوقهم ،ولقولـه (صـلى اهلل عليـه

وآله)« :الراهن واملرهـون ممنوعـان مـن التصـريف يف الـرهن»( ،)1كـإا يف مسـتدبم الوسـائج ،ولقـوا
علي (عليه السالم)« :ال حيج ألحد أن يتصـريف يف مـاا غـري بغـري محنـه»( ،)2من قيـج بـ ن املـاا يشـمج
احلق ،أو املالم ،بج وقوله (صلى اهلل عليه وآله)« :ال تبع ما ليس عندم»(.)3
لكن املشـهوب بـني املتـ خرين :اجلـواز مـع اإلجـازا ،أو فـ الـرهن ،إلطـالق أرلـة املعاملـة،
ولقوله (عليه السالم) « :منـه مل يعـص اهلل وممنـا عصـى سـيد فـإحا أجـاز فهـو لـه جـائز»( ،)4ولفحـوك
الفضولي املدلوا عليه بـالنص واإلمجـاع ،وألن مثـج مجـازا الغرمـاء بيـع املفلـس ،والعمـة واخلالـة
زواج زوجهما بنت األيب وبنت األخت ،والوبثة ما زار على الثلث.
ومشكاا اإليروانـي (قـد

سـر )  :بعـدم عمـوم زمـاني فيهـا ،بـج عمومهـا أفـراري فقـط ،غـري

ظاهر ،فإن مقدمات احلكمة تقتضي عموماو أزمانياو وأحوالياو وأفرارياو ،كما حقق يف حمله.
وهنام قوا ثالث ،حكر هو أيضاو :ب نه ال وجه للـبطالن وال للتوقـف علـى مجـازا املـرتهن،
بج الوجه هو الصـحة واللـزوم وانتقـاا العـني مىل املشـرتي مسـتحقة للمـرتهن ،فيكـون حـق املـرتهن
حمفوظاو والعني ملكاو للمشرتي.

( )1مستدرك الوسائل :ج 13ص 426ب 17ح.15804
( )2وسائل الشيعة :ج 25ص 386ب 1ح 32190ط آل البيت .ع صاحب العمان (عليه السصاق).
( )3فقه القرآن :ج 2ص.58
( )4الكايف :ج 5ص 478ابب اململوك يتعوج بغري ِذن مووه ح.3
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وهإا القوا لعلّه أقرب ،منتهى األمر أن كونها مرهونة عيب ،محا مل يعلم املشرتي به حق لـه
الفس  ،ب ج ب ـا مل يكـن عيبـاو فيمـا محا كانـت تسـوك بـ كثر مـن الـثمن وقـدب الـرهن ممـا يرغـب فيـه
العقالء.
واحتمج بع ،املعاصرين :توقف البيع على اإلجازا بالنسبة مىل قدب حق املشرتي ال مطلقاو،
مح ليس حام أزيد من الشـري محا باعـه شـريكه ،حيـث حـق الشـري احملتـاج مىل اإلجـازا ال مطلـق
العني ،وهإا أيضاو ليس بإل البعيد محا مل نقج بالقوا الثالث.
ولو أوجد الراهن العقد ،فهج جيب عليه ف الرهن من ماا آخر أم ال ،قوالن:
األوا :ألن الوفاء بالعقد الثاني ال يتم مال بـإل  ،مح الـالزم علـى البـائع أن يسـلم املبيـع مىل
املشرتي خالياو عن الشوائب والرهن منها.
والثاني :ألنه ممنا يلزم عليه الوفاء بالبيع ،عنى عدم جواز نقضه ،أما ما عدا حل فال رليـج
عليه ،وهإا هو األقـرب ،وقـد اختـاب الشـي

املرتضـى (قـد

سـر ) ،وهـإا ال ينـايف وجـوب معطائـه

الدين يف نفسه ،ألن الكالم يف االبتبا ،بالبيع ال بغري .
ثم لو مل يفكـه البـائع فاملشـرت ي اجلاهـج لـه حـق أحـد األمـرين :الفسـ ألنـه معيـب ،وأخـإ
التفاوت من البائع ـ ومن كان الفقهاء ليس بناؤهم حلـ ـ كمـا أن املـرتهن لـيس لـه حـق أن يبيـع كـج
الداب مثالو وممنا بقدب حصته منها.
أما املشرتي العامل فليس له مال حق أخإ التفاوت فقط ،ألنه أقدم على شراء املعيب فـال حـق
له يف الفس .

140

الفقه :البيع ج ،5اإلمام الشريازي

مسألة:

القدرة على التسليم
حقكــر القــدبا علــى التســليم مــن شــرائط العووــني ،وأشــكج :ب نــه مــن شــرائط املتعاقــدين،
وأجاب النائيين (قد

سر ) :ب نه لوالها مل تكن مالية.

وفيــه :أنــه ال تــالزم بــني األمــرين ،مضــافاو مىل أنهــم حكــروا القــدبا شــرطاو آخــر غــري املاليــة،
والظاهر أن عدم القـدبا قـد يكـون لـنقص فيهـا كـالطري فيهمـا ،أو فيهمـا كالسـجينني يبيـع أحـدهما
لآلخر ما ال يقدب على تسليمه.
وحيث من هإا الشر ،طريقي فالقدبا من رونه لوكيله على التسليم أو قدبا املشرتي أو حويـه
على التسلّم كايف يف األمر.
كما أن االشرتا ،بالنسبة مىل الوقت املقرب للتسليم ال من وقت البيع ،وحيث من هـإا الشـر،
لفائدا املشرتي ،فلو أفار من رون التسليم مل يكن هإا شرطاو ،كاشرتاء اآلبق لعتقه كفابا مثالو ،أو
اشرتاء من ينعتق عليه ،أو ما أشبه حل .
ويــدا علــى احلكــم ،باإلوــافة مىل اإلمجــاع احملقــق :نهــي الــنيب (صــلى اهلل عليــه وآلــه) مــن بيــع
الغرب( ،)1بج نهيه (صلى اهلل عليه وآله) عن الغرب أيضاو ،والنهي ال يرار به اإلبشار ب نه يقع النزاع ،ألنـه
خاليف كون املوىل يف صدر بيان األحكام ،وال التحريم

( )1وسائل الشيعة :ج 12ص 330ح.22963
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فقط ،مثج البيع وقت النداء ،بج الووع ألنه األصج يف األوامر والنواهي املتعلقة باملعامالت
باملعنى األعم الشامج لإليقاعات ،ولو بقرينة فهم املشهوب منهـا حلـ  ،ومن كـان ب ـا يفيـد الووـع
والتكليف معاو ،مثج« :حرّمت علـيكم أمهـاتكم»( ،)1فـإن عقـد األم حـرام تكليفـاو وووـعاو كمـا ال
،فى.
معىن الغرر
وقــد اختلفــوا يف الغــرب ،هــج يــرار بــه اجلهالــة أو الضــرب أو اخلطــر أو اخلدعــة أو غــري حلـ ،
وقيج :يطلق على كج واحد.
ومل يعريف وجه ما حكر اآلخوند (قـد سـر ) بقولـه :الغـرب الـإي هـو املضـطر اللّهـم مال أن
يكون خلج يف النسخة ،ولو ش يف املعنى اخإ باألخص ويف غري كان الالزم التمس بالعام.
ولو فسر باجلهالة كان باطالو ،ومن كان له واقع غري خطر وال واب وال خديعة ،وال بـ

بـه

بالقرائن ،ومن كان هو خاليف كون األلفاظ موووعة للمعاني الواقعية ال التخيلية.
وحيث قـد عرفـت أن الغـرب ال يـراريف الضـرب واخلطـر أو اجلهـج أو اخلدعـة ،وممنـا لـه معنـى
ينطبق أحياناو على أحـدها وال ينطبـق أحيانـاو ،كمـا لـيس لـه معنـى جـامع بـني اجلميـع ،فلـيس املـرار
الضـرب ،حتــى يقــاا :قــد ال يكــون وــرب مــع أنــه غــرب ،كمــا محا مل يعلــم أن الكتــاب (الكفايــة) أو
(الرسائج) وكج يسوك ريناباو وحيتاج مىل كليهما فيشرتيه به

( )1سورة النساء.23 :
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فإنه ال ورب مع أنه غرب.
أو قد يكون ورب متدابم ،كما محا شر ،أنه لو مل يكن كإا كان له الفس  ،أو أن له الفسـ
مطلقاو ،فإنه روب :حيـث صـحة العقـد تتوقـف علـى الشـر ،،وصـحة الشـر ،تتوقـف علـى صـحة
العقد ،أو قد يكون ورب بـال تـدابم ،لكنـه كإوـراب اإلنسـان نفسـه باشـرتاء الـرخيص عاملـاو عامـداو
غالياو ،مح حل ورب م حون فيه (اليف هإا.
وحيث حإيف املتعلّق يف نهي النيب (صلى اهلل عليه وآلـه) يشمج الثمن الغربي كما محا مل يعلم هج
الثمن ريناب أو تومان أو بياا مع فرض تساوي الكج ،وأيها يساوي املثمن.
والظاهر :أن الغرب ومن كان لفظاو واقعياو ال اعتبابياو ،مال أنه من قبيـج مـا يغـري القصـد ،فـإحا
قصد اجلنس يف البيع مل يكن غرباو ،ومحا قصد املتفصج بفصج كـإا كـان غـرباو ،كمـا محا أهمّـه أكـج
اللحم بدون أن يكون عن شاا أو بقرا ،فإن اشرتاء ليس به( ،اليف ما محا أهمه حلم الشاا ،فعـدم
علمه ب نه أيهما غرب.
فال يقاا :األلفـاظ مووـوعة للمعـاني الواقعيـة ،فـال اعتبـاب للقصـد فيهـا ،ولـيس مـن قبيـج
االعتبابيات ،بج قد أملعنا سابقاو مىل صحة وقف اجلوهر بدون خصوصية املظهر ،وكإا تص مجابا
اجلامع ألنه يريد سكنا من غري أهمية كونه راباو أو فندقاو أو خاناو ،وكإا يف سائر املعامالت.
ولو مل نعلم هـج غـرب أو ال ،مـن جهـة الشـبهة الصـدقية أو املصـداقية سـ بالعـام ،لتـيقن
مشولـه لـه والشـ يف مشـوا املخصـص ،واحتمـاا عـدم التمسـ بالعـام النقسـامه مىل املخصّــص
وغــري فــال يعلــم أن املشــكوم مــن أيهمــا غــري تــام ،مح التخصــيص لــيس انقســاماو كمــا حقــق يف
(األصوا).
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الغرر يف الصلح
ثم الغرب ملا كان عرفياو، ،تلف الغرب يف البيع عن الغرب يف الصل  ،ألن مبنـا علـى الغـرب يف
حدور  ،كما أن فيه غرباو أيضاو خابج حدور  ،فليس حل من باب صحة الغرب يف الصل  ،بج من
باب أنه يف حدور ليس غرباو.
وكــإل احلــاا يف غــرب املضــاببة واملزابعــة واملســاقاا ،بــج واملغابســة محا قيــج بــه ،كمــا مل
نستبعد  ،وقد تبني أن صحة بع ،الغرب يف الصل ليس من باب أخصيته عـن الغـرب ،لووـوا أن
بينهما من وجه ،بج من باب عدم صدقه فيه باحلد الإي يصدق يف البيع.
بج نكن أن يقاا :من البيوع ختتلف يف الغرب أيضاو ،كما أن الغ، ،تلف بـني زيـارا الـثمن أو
املثمن أو قلّتهما.
وال ،فى أنه قد تواترت الروايات الناهية عـن الغـرب ،كقولـه «:نهـى الـنيب (صـلى اهلل عليـه وآلـه)

عن بيع الغرب»( ،)1وقوله« :نهى النيب (صلى اهلل عليه وآله) عن الغرب»(.)2
وما بوا الروا (عليه السالم) عن آبائه (عليهم السالم) عـن علـي (عليـه السـالم)« :يـ تي علـى النـا
زمان عضوض» ـ ويف آخـر  :ـ «وقـد نهـى بسـوا اهلل (صـلى اهلل عليـه وآلـه) عـن بيـع املضـطر وعـن بيـع
الغرب»(.)3
وعن احلسني بن علي (عليه السالم) ،قاا «:خطبنـا أمـري املـؤمنني (عليـه السـالم) ـ ويف آخـر ـ وقـد
نهى بسوا اهلل (صلى اهلل عليه وآله) عن بيع املضطر وعن بيع الغرب،

( )1حبار األنوار :ج 100ص 81ب 16ح.4
( )2مستدرك الوسائل :ج 13ص 283ب 33ح.15363
( )3وسائل الشيعة :ج 12ص 368ح.23083
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وعن بيع الثماب حتى تدبم»(.)1
هإا بع ،ما نكن أن يقاا موووعاو وحكماو بالنسبة مىل الغرب ،الإي استدا به للقدبا علـى
التسليم.
ال تبع ما ليس عندك
كما أنه استدا لإل

ا وبر من بيع ما ليس عنـدم ،فقـد بوك العامـة واخلاصـة عـن بسـوا

اهلل (صلى اهلل عليه وآله) قوله« :ال تبع ما ليس عندم»(.)2
وعن الصارق (عليه السالم)« :نهى بسوا اهلل (صلى اهلل عليه وآله) عن سلف وبيع ،وعن بـيعني يف
بيع ،وعن بيع ما ليس عندم ،وعن بب ما مل يضمن»(.)3
ويف بواية أخرك عن الصارق (عليه السالم) عن آبائه (عليهم السـالم) يف منـاهي الـنيب (صـلى اهلل عليـه

وآله)« :ونهى عن بيع ما ليس عندم ونهى عن بيع وسلف»(.)4
وقد حكروا فيه من االحتماالت:
 :1أن ال ناسه عنى العند املاري.
 :2وما ال نلكه ،خرج منه الفضولي وبقي الباقي.
 :3وما ليس له سلطة شرعية ومن ملكه ،كاملرهون والوقف اخلاص باملصريف ،ومل العبـد
وما أشبه.
 :4وما ليس له سلطة عقالئية ومن كان له ،كاملغصوب بيد اجلائر املتقلب وما أشبه.
وحيث ال نعلم أن حكيم بن حزام ما كان يصنع حتـى يكـون قرينـة ملـرار (صـلى اهلل عليـه وآلـه)،
كما هو الش ن يف األلفاظ احملتملة ملعنيني أو أكثر ،تكون الروايـة جمملـة ،لكـن ال ،فـى :أن القـرائن
اخلابجية كالداخلية تعني املرار.
ومن الواو  :أن ليس املرار املعنى األوا لعدم اشرتا ،العندية املارية.
كما أشكج على الثاني :ألن العبابا حينوإ « ل » ال « عندم » ومن ص حل جمازاو.
( )1فقه القرآن :ج 2ص.58
( )2مستدرك الوسائل :ج 13ص 283ب 33ح.15363
( )3وسائل الشيعة :ج 12ص 368ح.23083
( )4وسائل الشيعة :ج 12ص 266ح.22745
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وال الرابــع :مح املل ـ بالغصــب ال ،ــرج عــن الســلطة ،ولعــج للمشــرتي هــدفاو عقالئي ـاو يف
اشرتائه.
واللف ليس قالباو للمعنى الثالث.
لكن البع ،قاا ب ن املرار يبيع ثم يشـرتي مـن املالـ إلعطائـه للمشـرتي أو مـا أشـبه حلـ ،
كاالستيهاب أو اإلبث أو حنوها ،وقاا آخر :املرار ما ال يقدب على تسليمه.
كالم الشيخ
وقاا الشي

(قد

سر ) بعد نفي ما حكر من االحتماالت :فتعني أن يكون كنايـة عـن السـلطة

التامة الفعلية ال تتوقف على املل  ،مـع كونـه حتـت اليـد ك نـه عنـد ومن كـان غائبـاو ،لكـن وفـاء
الظهوب به أيضاو حمج ت مج.
اللهم مالّ أن يقاا :من استعماا هإ اجلملة كانت عندهم كناية عن عـدم امللـ  ،كمـا يظهـر
ممّن باجع الوسائج يف الباب السابع والثـامن مـن أحكـام العقـور ،وقـد عرفـت أن خـروج الفضـولي
بالدليج فيبقى غري .
ثم منهم استدلوا الشرتا ،القدبا على التسليم ب موب أخر:
مثج أنه ليس اا عرفاو والبيع مبارلة ماا اا ،أو أن املعاملة سفهية وهي باطلـة ،أو أنـه مـن
أكج املاا بالباطج ،أو أن الزم العقد وجوب تسليم كج من العووني ،فإحا فقد الالزم فقـد امللـزم،
أو أن الغرض من البيع انتفاع كج منهما ا يصري مليه وال يتم مال بالتسليم.
ويرر على األوا :أنه ماا ،ولإا يؤخإ بدا احليلولة ،ولو مل يكن ماالو كان تالفاو ولزم
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املثج أو القيمة.
وعلــى الثــاني :أن معاملــة الســفيه باطلــة ال املعاملــة الســفهائية ،والفــرق بينهمــا كــالفرق بــني
الدليج العقلي والدليج العقالئي ،مضافاو مىل أنه قد يكون هنام غرض فليس سفهائياو.
وعلى الثالث :أنه مما باطج شرعاو وال رليـج ،ومالّ لـزم الـدوب ،أو عقـالو ،أو عقالئيـاو ،ومحا
كان غرض فليس ب يهما.
وعلى الرابع :أنه الزم مطالق العقد ،ال الزم مقتضى العقد.
وعلى اخلامس :أن ختلف الغرض ال يوجب البطالن.
ثم من ما حكرنا هو مقتضى الصناعة ،ومالّ فال معدا عن املشهوب ،واهلل سبحانه العامل.
القدرة شرط أو العجز مانع
ثم هج القدبا على التسليم شر ،،أو العجز عنه مانع ،وسبب االحتمالني أمران:
األوا :أن بع ،األرلة أقرب مىل األوا ،مثج «أوفوا بالعقور»( ،)1محا قيـج بـ ن معنـا الوفـاء
الزماني املمتدّ والتسليم ،فإن أّياو منهما مل حيصج مل يكن وفاءً ،وبعضها مىل الثاني ،مثج «ال تبع ما
ليس عندم»( )2حيث معنا ليس العجز.
الثاني :ما حكر الشي

والنائيين (قد

سرهما) وغريهما :من أن الثاني ليس بشيء حتى يكـون

مؤثراو ،فإنه أمر عدمي ـ حيث منه عدم القدبا عما من ش نه أن يقدب ـ فإنهما من

( )1سورة املائدة.1 :
( )2فقه القرآن :ج 2ص.58
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امللكة والعدم ،واملانع هو األمر الوجوري الإي يلزم مـن وجـور العـدم وال يلـزم مـن عدمـه
الوجور كاحلدث ،يف قباا الشر ،الإي هو األمر الوجوري الإي من عدمه العـدم ومن مل يلـزم مـن
وجور الوجور كالطهابا.
أوبر على هإا نقضاو :ب ن احلـج والصـوم واالعتكـايف بـج والصـالا ،مركبـة مـن الوجـورات
واألعدام ،كعدم اجلماع يف األوا ،وعدم الضح والبكاء يف األخري.
وحالو :ب ن االعتباب خفيف املؤونة ،فما املانع من أن يعترب الشابع العبارا أو غريها مركباو من
الوجور والعدم.
لكن اإليرارين غري وابرين ،مح األعـدام يف األببعـة ليسـت جـزءاو وممنـا الكـف الوجـوري هـو
اجلزء ،أما حديث االعتباب ففيه :أن احملاا ال فـرق فيـه بـني احلقـائق اخلابجيـة واألمـوب االنتزاعيـة،
فهج من املمكن أن يكون عدر زوجاو وفرراو ،أو وبقة نقدية ريناباو ونصف ريناب ـ بعد اجتماع شرائط
التناق ،ـ وهكإا ،ومعنى خفة أمـر االعتبـاب أن مـن بيـد السـلطة جيعـج الوبقـة الكإائيـة رينـاباو بـال
تعــب كتعــب البنــاء البــاني للــداب وهكــإا ،ولــيس معنــاء أن احملــاالت يف احلقــائق ليســت حمــاالت يف
االعتبابيات.
لكن نكن اجلواب عن االستحالة ال حكراها :أن الشابع جعج البيع الصحي حمدوراو حبيث
ال يشـمج صــوبا العجــز ،وكــإل احلــاا يف احلــج أو ســائر العقــور واإليقاعــات بالنســبة مىل املوانــع
السلبية.
أما الثمرا :فهو أن األصج عدم القدبا وعدم العجز ،كاألصج عدم الطهابا وعدم احلدث،
مال أن األوا ننع من الصحة (اليف الثاني ،فالشيء صحي محا ش يف حصوا املانع وعدمه.
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وب ا سّ للمقام بقاعدا املقتضي واملـانع ،لكـن مشـهوب احملققـني نـافون هلـا ،كمـا حكـر يف
(األصوا).
تفصيل النائيين
وفصج النائيين (قد

سر ) وتبعه غري يف األمر ا فيه بع ،السؤاا وال حاجة مىل تكراب .

ولعج األظهر :أن القدبا شر ،،ولو عونة فهم الفقهاء الإين جعلوها الشر ،،ولـو فـرض
الش ـ يف أنهــا شــر ،أو العجــز مــانع ،مل يســتبعد التمس ـ ب صــالة الصــحة احلاكمــة علــى أصــالة
الفسار ،ال هي األصج األولي ،كما حكر الشي

(قد

سر ) وغري .

ومن الواو  :أن ليس املرار أصالة الصحة بعد ام العمج محا ش يف صحته وفسار مما هـو
بريف قواعد (التجاوز) و(الفراغ) و(الوقت حائج) ،بج أصج الصحة حتى قبج العمـج محا شـ يف
صحته وفسار عقداو أو ميقاعاو ،وتفصيله يف حملّه.
والظاهر أن املعياب يف «عند» عند االستحقاق ال حاا البيع ،كمـا اسـتظهر الشـي

(قـد سـر )

وآخــرون ،وحلـ ملناســبة احلكــم واملووــوع ،فــإن كـالو منهمــا بتصــريف يف اآلخــر توســعةو وتضــييقاو
وتوويحاو ،وألنه العقالئية ،فـإنهم يريـدون الشـيء وقـت االسـتحقاق ،وال يهمّهـم وقـت البيـع ال
سلباو وال مجياباو.
وأشكج على الثاني :ب ن األصج يف الشرعيات التعبدية ال العقالئية.
وفيه:
أوالو :أنه لو سلم ،ليس يف املعامالت فيما مل يغري الشرع ،وليس املقام من
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املستثنى.
وثانياو :أن األصج العقالئية مطلقاو ،فإنهما حجتان :ظاهرا وباطنة ،وال يعقج ختالفهمـا ،أو
كون أحدهما يف قباا اآلخر ،كاحلجر مىل جنب اإلنسان.
ويؤيد  :تكراب لف العقـج يف اآليـات والروايـات ممـا نشـ منهمـا قاعـدا «كلمـا حكـم» طـرراو
وعكساو ،منتهى األمر :أن العقج قد يقوا اجلزئي أيضـاو وقـد يقـوا الكلـي ،ومن كـان انطباقـه علـى
الشرع جزئياو ليس من العقج يف شيء ،ومىل هإا يشري «رين اهلل ال يصـاب بـالعقوا»( ،)1كمـا أشـرنا
مىل هإا اجلمع يف بع ،كتب (األصوا).
وبإل تبني أن قاعدا «كلما» جابية حتى يف سلسلة املعاليج ،على األسلوب الـإي حكرنـا ،
وال يستلزم الدوب يف شيء ،كما أشكج.
ما يؤيد كالم الشيخ
ويؤيد كالم الشي

(قد

سر )  :صـحة بيـع الفضـولي محا أجـاز ،والسـلف والنسـيوة ومـا أشـبه

حل .
خالفاو لألصبهاني (قد

سر ) ،حيث اسـتظهر مـن الروايـة حـاا البيـع ،قـائالو :من اسـتندنا مىل

(بيع ما ليس عند )( )2فالبد من اعتباب السلطة اخلابجيـة علـى العـني حـاا وبور البيـع عليـه ،قـاا:
وكإا من كان املستند نفي الغرب.
وب ا أيد :ب نه من كان املعياب حاا االستحقاق ص بيع ماا املوّبث حاا حياته،

( )1مستدرك الوسائل :ج 17ص 262ب 6ح.21289
( )2راجع وسائل الشيعة :ج 12ص 375ح 23108وفيه (عندك).
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فيما محا علم وته يف الوقت الفالني ملرض أو حنو  ،فيبيعه بعـد موتـه ،وكـإا صـ بيـع مـاا
النا محا علم أنه ينتقج مليه باالشرتاء أو االستيهاب أو حنوهما.
لكن يرر على األوا :من «عندم» يلزم أن يؤخإ مع القرائن ال جمرر عنها ،ونفـي «الغـرب» يف
غري العقالئية.
أما املؤيدان فقد علم شرعاو ولو بابتكاز املتشرعة أو اإلمجاع القطعي أو بع ،الظواهر ـ كما
تقدم نقلها ـ عدم صحة مثج حل البيع ،فال يكونان مؤيداو ملا حكر

(قد

سر ).

((فرع))
وال يبعد أن يستثنى من اشرتا ،القدبا على التسليم ما محا كان بيد املشـرتي ،أو تلـف يف يـد
مما حصج مثله بإمته فيبيعه له ،أو كان املبيـع ممـن ينعتـق عليـه أو يريـد عتقـه بـدون تسـلّمه ،أو كـان
البايع فضوالو ،أو أسقط املشرتي هإا الشر ،،بناءً على أنه حق ال حكم.
فإن األصج يف كج ما يقولـه الشـرع:احلكم ،لــ «أطيعـوا اهلل والرسـوا»( )1ومـا أشـبه ،مال مـا
خرج ،ومن اخلابج ما علم بالقرائن أنه حق ،ومن القرائن ممضاء الشابع لشـيء عقالئـي مـع كـون
العقالء يرون أنه حق ،مىل غري حل من املستثنيات مما حكر الشي

(قد

سر ) وغري .

كما أنه ليس من التسليم ما ال يقـدب املشـرتي علـى ممسـاكه ،لظهـوب االشـرتا ،يف الطريقيـة،
كما هو املتفاهم عرفاو كالوح  ،أو كان التسليم كعدمه كما محا غصبه اجلائر وال يـتمكن البـائع مـن
تســليمه تســليماو تام ـاو ،حيــث من تســليم املغصــوب يع ـدّ كالعــدم ،فاألرلــة منصــرفة عــن مثــج هــإا
ا لتسليم ،كانصرافها عن التسليم مىل الصـيب أو اجملنـون أو النـائم أو السـكران أو املغمـى عليـه أو مـا
أشبه حل  ،ومن كان بع ،ما حكر حباجة

( )1سورة آل عمران.32 :
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مىل الت مج.
العلم والواقع
ثم الظاهر اشرتا ،العلم بالقدبا مع واقعها يف املقام ،أما الواقـع فلقولـه (عليـه الصـالا والسـالم):
«ال تبع ما ليس عندم»( ،)1بضميمة أن األلفاظ موووعة للمعـاني الواقعيـة مال مـا خـرج ،كالصـالا
مع اخلَبـث اجملهـوا ،أو الصـوم مـع احلـدث اجملهـوا ،أو الضـرب الـإي ال يعلـم بـه ،حيـث لـو بطـج
الصــوم أو احلــج أو القيــام يف الصــالا أو الووــوء أو الغســج أو مــا أشــبه كــان وــد االمتنــان ،بينمــا
احلديث ظاهر فيه.
وأما العلم فألنه بدونه غربي ،واملرار به القطع كما هو واو  ،واجلمع بني الدليلني يقتضي
حل كاجلمع بني اجلدبان واألحان على املشهوب.
وعلى هإا صّ محا علم وقدب ،وال يص يف الصوب الثالثة األخر :مـن القـدبا رون العلـم،
أو العكس ،أو عدم القدبا مع علمه بالعدم.
وعليه فما حكر الشي
عليه مشكاا األصبهاني (قد

(قد

سـر ) :من البطالن يف صوبا القدبا مع اجلهج بهـا تـام ،وال يـرر

سر ) فراجع.

((القدرة بعد مدة))
ولو تعإب على البائع التحصيج مال بعد مدا ،فاألقسام أببعة:
ألن املدا مما معلومة هلما ،وال ينبغي اإلشكاا فيه ،ألنه لـيس بغـرب ،وال يصـدق «مـا لـيس
عندم»( ، )2فهو كالنسيوة والسلف يف أنه عقالئي ،فيشمله اإلطالق ،بج لو مل يكـن نـص وممجـاع
يف الكالي بالكالي لقلنا بصحته بعد العقالئية.
وال فرق يف املدا املعلومة بني القصريا والطويلة.

( )1فقه القرآن :ج 2ص.58
( )2فقه القرآن :ج 2ص.58
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أو جمهولة :وهي مما طويلة ،ال ينبغي اإلشكاا يف البطالن ألنه غـرب ،أو قصـريا ال يتسـام
به عرفاو فهو كإل  ،أو قصريا يتسام به وهإا صـحي  ،مح ال يشـمله أرلـة املنـع فلـيس بغـرب ،وال
يصدق أنه (ليس عند ) مىل سائر أرلته.
وال ،فى أنه فرق بـني األشـخاص واألجنـا واألزمنـة يف قـدب التسـام  ،فاشـرتاء شـيء ال
يقدب على تسليمه مال بعد رقائق يف احلضر مثالو ،متسام فيه ،أما محا كان يف السفر والوسيلة النقلية
تتحرم قبج حتصيله ما اشرتا  ،فإنه ال يتسام فيه عرفاو ،ويصدق (ما ليس عند ).
ثم من النائيين (قد

سر ) قاا :نعم محا علـم املشـرتي بعجـز البـائع يف مـدا معينـة وقدبتـه بعـد

حل ال يبعد أن يكون شراؤ واحلالة هإ متضمناو الشرتا ،ت خري التسليم مدا التعإب.
ويــرر عليــه :أن علــم املشــرتي وحــد ال ينفــع ،كمــا أن الشــر ،ال يص ـ مالّ محا كــان مــن
الطرفني ،ولإا قاا الشي

(قد

سر ) :الشر ،هي القدبا املعلومة للمتبايعني.

ما هو الفارق يف التسامح العريف
ثم هنا تسـاؤا علـى املشـهوب الـإين ال يقولـون بالتسـام العـريف يف بعـ ،األمـاكن ،وبـه يف
بع ،كاملقام :ب نه ما هو الفابق ،مح املوووع من أخإ من العريف جـرك التسـام فيهمـا ،عبـارا أو
معاملة أو غريهما ،ومالّ لزمت الدقة يف اجلميع.
ونكن أن جياب عنه بـبع ،األجوبـة غـري اخلاليـة عـن النظـر ،وعلـى هـإا فمقتضـى القاعـدا
القوا :بالتسام يف كج موبر مال ما علم خروجه بالدليج.
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فروع
ثم ال مشكاا فيما محا كان املال وحنو هو العاقد ،فإنـه يشـرت ،فيـه القـدبا ،علـى التفصـيج
الإي سبق ،كما ال يشرت ،القدبا يف الفضوا ،وممنا يف املال اجمليز.
أمــا الوكيــج :فــإن كــان وكــيالو يف مجــراء العقــد فقــط فــال يشــرت ،فيــه القــدبا ،مح هــو حينوــإ
كاألجنيب ،كما ال مشـكاا يف عـدم اشـرتا ،معرفتـه بـالزوج والزوجـة وقـدب املهـر واملـدا يف املتعـة،
فيقوا :زوّجتق هإا بهإ بهإا املبلغ ـ الإي هو يف كيسٍ أمامه مثالو ـ يف املدا املعلومة بينهمـا .فإنـه ال
يصدق عليه الغرب ،وال أنه بيع (ما ليس عند ) ،مىل غري حل من األرلة.
ومن كـان وكـيالو مفوّوـاو ،فهـج يشـرت ،قدبتــه فقـط ،كمـا قــاا األصـبهاني (قـد

ســر ) ،ألن

الوكيج الإي يستند مليه العقد ليس بقارب ،واملوكج ممنا جيب عليـه الوفـاء بالعقـد الصـحي املنسـوب
مليه ،فالبد من استجماع البيع الصارب من الوكيج للشرائط ،وحيث فرض أنه غري قـارب بطـج البيـع
ومن كان املال قارباو.
أو يكفي قدبا أحدهما كما قاله الشي

(قد

سـر ) وغري  ،مح ال غرب مع قدبا أحـدهما ،كمـا

أنـه لـيس مـن بيـع مـا لـيس عنـد  ،والعقـد الصـارب مـن الوكيـج مح كـان املوكـج قـارباو علـى التســليم
صحي .
ومنه يعلم صحة العكس وهو قدبا الوكيج رون املوكج فيما محا صدب العقد عن املوكج ،فإن
القدبا طريقي ،واملقصور حاصج بقدبا أيّ منهما ومن باع اآلخر.
أو يفصج بني بوا املشرتي بالرجوع مىل املوكج وبوـا املوكـج برجـوع املشـرتي مليـه فيصـ ،
أوال فال ،كما عن مصابي الطباطبائي ،وحل ألنه ال غرب مع الرتاوي والتزام
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املوكج ومن كان الوكيج عاجزاو ،رون غري هإ الصوبا ففيه الغرب.
أقواا واحتماالت ،أوفقها أوسطها.
لكن اإليرواني (قد

سر ) استثنى منه :ما محا علم بعزله عن الوكالة عنـد اسـتحقاق التسـليم،

فإنه ال تفيد قدبا الوكيج ،بج يلزم قدبا املال معيناو.
أقوا :ومثلـه مـا محا علـم جبنـون الوكيـج وحنـو عنـد اسـتحقاق التسـليم ،وينبغـي علـى هـإا
استثناء قدبا املوكج فيمـا محا علـم عـدم قدبتـه عنـد االسـتحقاق ،وممنـا القـارب الوكيـج فقـط ،لكـن
هإين االستثناءين يف احلقيقة كاخلابج عن مصبّ كـالم الشـي
اإليرارات عليهما.
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مسألة:

يف بيع اآلبق
هج يص بيع اآلبق والضاا واجملحور واملغصوب وما أشبه كالساقط يف البحر ويف اهلوّا؟
يف غري اآلبق الإي هو موبر النص ببيعه مع الضميمة ،كصحيحة بفاعة وموثقة مساعة ،بـج
وبواية الدعائم عن علي (عليه السالم) ومن حكر فيها الضالة لكنها وعيفة السند.
قوالن:
 .1املنع:
كتاباو :حيث قاله سبحانه« :وال ت كلوا أموالكم بينكم بالباطج»( ،)1بضميمة أنه باطج عرفاو.
وسـنةو :كنهــي الـنيب (صــلى اهلل عليـه وآلــه) عـن الغــرب ،وكـإل نهيــه (صـلى اهلل عليــه وآلـه) عــن بيــع
الغرب ،وألنه مما ليس عند ( ،)2باإلوافة مىل الروايات اخلاصة ال عرفتها.
وممجاعاو :حيث ارعى بع ،اإلمجاع على املنع.
وعقالو :حيث منه سفهي ،واألرلة ال تشمج السفهية ،ألنها منصبة على العقالئية.
 .2واجلواز :إلطالق األرلة ،وكونه باطالو عرفاو أخص ،مح العقالء يقدمون على قطع

( )1سورة البقرة.188 :
( )2راجع م و حيضره الفقيه :ج 4ص 8ب 2ح.4968
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الري وظنه وشكه ووهمه ،وممنا ال يقدمون على مقطوع الضرب ،والقوا ب ن «الظن ال يغين
من احلق شيواو»( )1تام بالنسبة مىل ظن يقابله الربهان ،وظـن يف األحكـام الشـرعية ،وظـن يف أصـوا
الدين على املشهوب يف الثالث ،ومالّ فالشي

(قد

سر ) ومجاعة اكتفوا به فيه.

هإا مضافاو مىل أنهم يالحظون اجملموع ال كج فرر ،ولإا تقدم شـركة التـ مني علـى قـدب قليـج
مع اخلطر الكبري ،ألن جمموع الت مينات يكون يف نفعهم.

العلم بقدر الثمن
مس لة :يشرت ،العلم بقدب الثمن على املشـهوب ،بـج املـدعى عليـه اإلمجـاع متـواتراو ،خالفـاو
لصاحب احلدائق (قد

سر ) :حيث خالف األصحاب يف خصوص ما محا باع حبكم املشرتي ،وحل

للنص اخلالص ،واإلسكايف :فيما محا باع بسعر ما باع.
والبطالن عند املشهوب ال فرق فيه بني اجلهج املطلق أو اجلهج من وجه ،ك ن يقوا :بقـدب مـا
حيكمه أبي ،أو كما باع فالن ،حيث ال يعلم أحدهما أو كالهما قدب  ،أو قاا :بديناب ،مما يشرتم
بني العراقي واألبرني ،أو غريها من أقسام اجلهج.

( )1سورة يونس.36 :
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ويدا عليه ،باإلوافة مىل نهي النيب (صلى اهلل عليه وآلـه) عن الغرب ،التعليج يف بوايـة محـار بـن
مسري ،عن جعفر عن أبيه (عليهما السالم)« :منه كر أن يشرتي الثوب بديناب غري ربهم ألنـه ال يـدبي
كــم الــديناب مــن الــدبهم»( ،)1حيــث كانــت يف تلـ األزمنــة رباهــم متعــدرا ،بعضــها عقشــر الــديناب
وبعضها أقج أو أكثر ،بناءً على محج الكراهة على احلرمة قتضى فهم األصحاب وقرينية النبوي،
فإنها لغةو تستعمج فيهما ،ومن كان يف اصطالا الفقهاء واملتشرعة خاصة ا ال ننع عن النقي.،
أمــا مســتند احلــدائق :فهــو صــحي بفاعــة النخــا

 ،قــاا :قلــت ألبــي عبــد اهلل (عليــه الســالم)

ساومت بجالو جبابية له ،فباعنيها حبكمـي ،فقبضـتها منـه علـى حلـ  ،ثـم بعثـت مليـه بـ لف ربهـم
فقلــت :هــإ ألــف ربهــم حكمــي عليـ أن تقبلــها مــين ،وقــد كنــت مسســتها قبــج أن أبعــث مليــه
بالثمن ،فقاا (عليه السالم) :أبك أن تقوّم اجلابية قيمة عارلة ،فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت مليه كان
علي أن ترر مليه ما نقص من القيمة ،ومن كان مثنها أقج مما بعثت مليه فهو له ،قاا :قلت :جعلت
فدام مني وجدت بها عيباو بعد ما مسسـتها ،قـاا :لـيس لـ أن تررهـا ولـ أن ت خـإ قيمـة مـا بـني
الصحة والعيب منه»( ، )2وهو إلعراض املشهوب عنـه وخمالفتـه للقواعـد ،البـد مـن ت ويلـه ـا حكـر
الشي

(قد

سر ) وغري

 ،وال يرر عليهم ميرار اإليرواني (قد

( )1وسائل الشيعة :ج 12ص 399ح.23197
( )2وسائل الشيعة :ج 12ص 271ب.18
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العلم بقدر املثمن
كمــا ال مشــكاا يف لــزوم العلــم بقــدب املــثمن ،وارعــي عليــه اإلمجــاع متــواتراو أيضـاو ،واملــرار
بالقدب :أعم من الكيج والوزن والعدّ والزبع والتحديـد بالسـاعات ،ككـج سـاعة مـن املـاء اجلـابي
بكإا ،أو بالعالئم كالتحديد بوصوله مىل الشرام ،كما عن الـنيب (صـلى اهلل عليـه وآلـه) يف قصـة تقسـيم
املاء.
ويدا على هإا الشر ،الإي يرار به الووـع ـ كمـا هـو الشـ ن يف املعـامالت بـاملعنى األعـم ـ:
نهي النيب (صلى اهلل عليـه وآلـه) عـن بيـع الغـرب ،ونهيـه (صـلى اهلل عليـه وآلـه) عـن الغـرب ،ومـا وبر يف بـاب
الثمن من قوله (عليه السـالم)« :ألنه ال يدبي كم الديناب من الدبهم»( ،)1بعد تنقي املنا ،عرفـاو بعـدم
الفرق بينه وبني املثمن ،ومجلة من الروايات الـ حكرهـا الشـي

(قـد

سـر ) يف املكاسـب ،وغـري ،

كصحي احلليب عن الصارق (عليه السالم) وموثق مساعة وغريهما.
واإلشكاا يف راللة بعضها غري واب بعد فهم املشهوب ،وتعاود بعضها ببع ،،فإن فهمهم ـ
فيما عدا ما علم خطؤ ـ حجة يف املوووع وتطبيقه واحلكم وتطبيقه ،ألنّهـم امللقـى ملـيهم الكـالم،
بج يشمله قوله (عليه السالم)« :فإن اجملمع عليه ال بيب فيه»( ،)2كما حكرنا يف (األصوا).
ويؤيد  :ما بوا الشي

(قد

سر ) يف (اخلاليف) ،قاا:بوي عن أئمتنا (عليهم السالم) من:

( )1الكايف :ج 5ص 196حِ ،7تذيب األحكاق :ج 7ص 57ب 4ح.48
( )2الكايف :ج 1ص 68ح ،10م و حيضره الفقيه :ج 3ص 8ب 2ح.3233
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«أنه ـ أي النيب (صلى اهلل عليه وآله) ـ نهى عن بيع الصربا بالصـربا ،وال يـدبي مـا كيـج هـإ مـن
كيج هإ ».
وبواية الدعائم ،عن أبـي جعفـر (عليـه السـالم) « :أنـه سـوج عـن بجلـني بـاع كـج واحـد منهمـا
حصته من راب حبصته لصاحبه من راب أخرك ،فقاا :حل جائز محا علما مجيعاو ما باعا واشرتيا ،
فإن مل يعلما أو مل يعلم أحدهما فالبيع باطج»(.)1
األقرب يف معىن الغرر
ثم الغرب مما يرار به الضرب ،وفيه :أن مثج هإا الضرب جائز،
أو اخلطر ،وفيه:أنه محا جاز الغرب جاز خطر .
أو اجلهج ،ولعـج هـإا أقـرب ،ويؤيـد  :بوايـة الـدعائم ،عـن علـي (عليـه السـالم) حيـث فسّـر
باجلهج ،فإن قرينية اخلابج تعـني املـرار ،كمـا مح قـاا( :أكـرم العلمـاء مال زيـداو) ،وكـان هنـام زيـد
فاسق وآخر عـارا ،أو أحـدهما عاملـاو واآلخـر جـاهالو ،فـإن االسـتثناء حيمـج علـى الفاسـق ،حيـث
عريف من مإاق املوىل عدم حمبته للفساق ،وعلى العامل حيث من خروج اجلاهـج منقطـع ،واألصـج
االتصاا ،وما حنن فيه كإل  ،ألنه قاا« :أوفوا بالعقور»( )2مالّ الغربي منها ،فت مج.
وهج أن الغرب مانع ،والكيج شر ،حتى يكون هنام أمـران ،ويؤيـد  :أن بينهمـا مـن وجـه،
فإحا جعج احلنطتني يف كفتني متساويتني ال يعلم مقـداب أي منهمـا مل يصـدق الغـرب ومن صـدق عـدم
الكيج.

( )1مستدرك الوسائل :ج 13ص 231ب 4ح.15214
( )2سورة املائدة.1 :
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أو هنام أمر واحد هو الغرب ،وعدم الكيج من مصـاريقه ،ويؤيد :اسـتدالهلم للـزوم الكيـج
بنهي النيب (صلى اهلل عليه وآله) عن الغرب.
احتماالن ،ومن كان األقرب يف نظر العريف الثاني ،والعمـوم مـن وجـه يف اجلملـة ال يصـريف
الظهوب عليه ،فاالستثناء واحد ال اثنان ،ويؤيـد  :مـا حكـر يف اجملازفـة حيـث قـاا (عليـه السـالم)« :ال
يصل بيعه جمازفة»( ،)1ومثج الكفتني املتساويتني ـ يف املثاا ـ ال يعدّ من اجملازفة.
فروع
ثم ومن مل يكن املبيع موزوناو لقلته ،كحبات من احلنطة ،أو قليج من الـدهن لرتطيـب شـقاق
اليد ،أو لكثرته كزبر احلديد ال ال تدخج يف الوزن ،أو كان للمتبايعني حد قوي حبيث يعرفـون
املقداب باللمس أو املشاهدا ،مما يتسام يف زيارتـه ونقيصـته عرفـاو ،أو كـان الفـرع غـري مـوزون ومن
كــان األصــج موزون ـاو ،كــاألوباق النقديــة مــن احلريــر والكتــان والقطــن ،وكــإل النقــور الإهبيــة
والفضية حتى حتولت مىل العدّ بعـد أن كـان أصـلها موزونـاو ،أو كـان األصـج غـري مـوزون ومن كـان
الفرع موزوناو كالشاا واللحم ،مل حيتج كج حل مىل الوزن ،النتفاء املوووع ،مح ليس وزون ،أو
لعدم الغرب وعدم صدق اجملازفة.
أما محا كان يف مكان ال وزن هلم فيه ،كجزيرا أو سفينة أو ما أشبه ،فالالزم الصل .
ولو كان الشيء يباع تابا كيالو ووزناو ،وأخرك مشاهدا ،كالشاا يف بع ،البالر حيث

( )1وسائل الشيعة :ج 12ص 254ح.22705
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تباع تاباو وزناو وأخرك مشاهداو ،مل يلزم الوزن ،ألن الظاهر من املوزون مطالق الوزن فيـه،
وليس املقام كإل  ،كما أنه ل و كان يف بلد موزوناو ويف بلـد آخـر مشـاهداو ،كـان لكـج بلـد حكمـه،
لتبعية احلكم للموووع.
ومما تقدم يعلم ما كان األصج موزوناو والفرع غري موزون ،كـالغزا يصـنع مقنعـة أو مالبـس
مثالو.
((أقسام النقد))
والنقد على ثالثة أقسام:
قسم :االعتباب بسكّته ،فال حيتاج مىل الوزن ،كالنيكج.
وقسم :االعتباب بإاته فيحتاج مليه ،مالّ محا خرج عنه مىل املعدور كالإهب والفضة.
وقسم :االعتباب بهما ،وهو كالثاني ،ومىل هإا أشاب اإلمام (عليه السالم) يف صحيحة ايـن عبـد
الرمحان« ،قاا :قلت ألبي عبد اهلل (عليـه السـالم) :أشـرتي الشـيء بالـدباهم فـ عطي النـاقص احلبـة
واحلبتني ،قاا (عليه السالم) :ال ،حتى تقبينه ،ثم قـاا :مالّ أن تكـون هـإ الـدباهم األووـاحية الـ
تكون عندنا عدراو»(.)1
ولو ش يف شـيء أنـه مـوزون أو ال ،فاألصـج العـدم ،وهـو أصـج مووـوعي ال يـدع جمـاالو
لألصج احلكمي ،كما ال ،فى.
وهج جيوز بيع املكيج بالوزن أو العكس ،أو بيـع املعـدور بالكيـج أو الـوزن ،مىل غـري حلـ ،
أقواا ،ثالثها :بيع املكيج بالوزن فيص  ،وعكسه فال يص  ،وبابعها :التفصيج بني جعج كج مـن
التقديرين طريقاو مىل التقدير املعترب فيجوز ،ومالّ فال ،وقاا اإليرواني (قد

ووزن اقرتاحي.

( )1وسائل الشيعة :ج 12ص 473ح.23452
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استدا لألوا :ب ن املعياب الظاهر من الرواية ورب اجلـزايف والغـرب ،وبهـا يستووـ مـا حكـر
فيه الكيج والوزن والعدّ ،فإحا مل يكونا جاز ،وأوـيف لإليروانـي (قـد

سـر ) :باألخـإ بالعمومـات

بعد عدم ثبوت التخصيص ب زيد مما ال تقدير فيه أصالو.
ويؤيد :ما يشاهد يف الكنيف العمومي من أخإ فلس أمام مبريق مـن املـاء ،مـع أنـه ال يعـريف
قدب كيالو أو وزناو متعابفاو ،أو أخإ فلس أمام احلنطة املكالة بظريف ال يعلم كيله ووزنه يف الصحون
املقدسة ألجج مطعام احلمام ،مىل غري حل  ،من غري منكاب من املتدينني.
وللثاني :ب ن الشابع قاا بالكيج والوزن ،وال نعلم احلكمة.
وفيه :ما عرفت.
وللثالث :ب ن الوزن أصج للكيـج ،وأن العـدوا مىل الكيـج مـن بـاب الرخصـة ،فبيـع املكيـج
بالوزن ليس جزافياو( ،اليف العكس.
وفيه :أن حديث األصـالة ال رليـج عليـه ،بـج قيـج :من الكيـج هـو األصـج ،ألنـه أقـرب مىل
()1

الطبيعة ،ولإا وبر يف الروايات يف كفابا احلج «كـف مـن الطعـام»

 ،ووبر أن اإلمـام صـارق (عليـه

الســالم) كــان يعطــي بــالكف يــوم احلصــار ،ويســتحب كــف مــن مــاء الــوبر عنــد أوا يــوم مــن شــهر
بمضان ،مىل غري حل .
ومن قاا :من آرم (عليه السالم) مل ي ت بهما مقرتنني ،وكون الوزن أوبط ال يدا على شيء،
بـج كـج مـن القـولني لـيس مالّ استحسـاناو ،مضـافاو مىل أن بعـد تعـابيف الكيـج وعـدم معرفـة وزنـه يف
األغلب ال يعريف مقداب وله بالوزن ،فيكون بيعه أيضاو جزافاو.

( )1راجع وسائل الشيعة :ج 9ص 192ح 17133و ص 232ح .17273
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ويف القــرآن احلكــيم مطــالق كــج واحــد منهمــا علــى اآلخــر ،ألنهمــا كــالظريف واجلــاب ،قــاا
سبحانه« :ويج للمطففني»( ،)1وقـاا« :وأنزلنـا معهـم الكتـاب وامليـزان»( ،)2مـع ووـوحه أن املـرار
ب يهما كالهما.
ومما تقدم ظهر وجه القوا الرابع ،وجوابه.
ويف املقام بع ،الروايات املؤيدا للقوا األوا :مثج صحيحة احلليب ،عن أبي عبـد اهلل (عليـه

السالم) « أنه سوج عن اجلوز ال نستطيع أن نعدّ  ،فيكاا كيـاا ،ثـم يعـدّ مـا فيـه ،ثـم يكـاا مـا بقـي
على حساب حل العدر ،قـاا (عليـه السـالم) :ال بـ

» ( ،)3بضـميمة أن املـرار مـن عـدم االسـتطاعة

الصعوبة ،ومالّ فاالوطراب ال يصحّ سقو ،الشر ،أو عدم وجور املانع.
وبواية عبد املل بن عمر ،قاا :قلت ألبـي عبـد اهلل (عليـه السـالم)« :أشـرتي مائـة باويـة مـن
زيت ،ف عرتض باويـة أو اثنـتني فاتزنهمـا ،ثـم آخـإ سـائر علـى قـدب حلـ  ،قـاا (عليـه السـالم) :ال
ب

»(.)4
أما بواية وهب فال ،فى ما فيها من وعف السند والداللة.
لو علم أحدمها
ولو علم أحدهما رون اآلخر بقدب الثمن أو املثمن ،حيث حهب مىل بلد آخر مثالو

( )1سورة املطففْي.1 :
( )2سورة احلديد.25 :
( )3وسائل الشيعة :ج 12ص 258ح 22720ع هشاق ب ساَ واب مسكان.
( )4وسائل الشيعة :ج 12ص 255ح.22709
164

الفقه :البيع ج ،5اإلمام الشريازي

فهج يكفي يف الكيج أو الوزن أو جعله مثناو؟
قيج :ال ،ألنه غرب بالنسبة مىل اجلاهج.
وقيج :نعم ،ألنه ليس جبزايف ،وللسريا املستمرا عند املتشرعة ،والشابع ممنا منع اجلزايف.
لكن الظاهر التفصيج بينما كان غرباو وما مل يكن ،ب ن يكون التفـاوت احملتمـج قـدبوا يتسـام
فيه العريف زياراو أو نقيصةو فيص  ،ألنه ليس جبزايف وال غرب واملفروض أنه مكيج أو موزون ،مثـج
أن ال يعلم أنه بقدب كيلو أو بزيارا أو نقص ببعه ،والسريا يف مثـج املقـام ،رون مـا محا مل يعلـم هـج
الوزنة يف العراق مائـة كيلـو أو

سـني ،أو ال يعلـم هـج الـديناب العراقـي يـوازي رينـاب الكويـت أو

عقشر مثالو.
ثم من مجعاو قالوا :ب ن العربا بالكيج والـوزن يف زمـان الرسـوا (صـلى اهلل عليـه وآلـه) النصـرايف
كــالم املــتكلم مىل زمانــه ومكانــه ،فــإحا قــاا :فــالن أعلــم مــن يف النجــف أبيــد بــه يف زمانــه ال ك ـجّ
األزمنة ،وهكإا ،فالرطج الإي يقوله الرسوا (صلى اهلل عليه وآلـه) بطـج املدينـة ال الكوفـة ،ولـإا قـاا
ســبحانه« :فضــلتكم علــى العــاملني»( ،)1وقــاا« :واصــطفام علــى نســاء العــاملني»( ،)2مــع أنهمــا
لعواملهم ،ال حتى علـى أمـة الرسـوا (صـلى اهلل عليـه وآلـه) والزهـراء (عليهـا السـالم) ،وعلـى هـإا فتكـون
القضية من اخلابجية.
وقاا آخرون :منه على حنـو القضـية احل قيقيـة ألنـه األصـج يف الشـرائع ،فكلمـا حتقـق احلكـم
حتقق املوووع ،ولوال لـزم أن يقـاا :باختصـاص مثـج (مثنـى وثـالث وببـاع)( )3لزمانـه ومكانـه،
حيث قلة الرجاا ألجج مبارتهم احلرب ،وأن الزكاا يف مثج

( )1سورة األعراف.140 :
( )2سورة آل عمران.42 :
( )3سورة النساء.3 :
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مازندبان ومصر يف األبز والفوا ،وهإا مما ال حيتمج مطالقاو ،مح القضية الشخصية حباجة مىل
القرينة ،وهإا هو األقرب والسريا جرت عليه ،ويؤيـد  :أنـا مل نـر عاملـاو واحـداو حـدّر األجنـا يف
زمان الرسوا (صلى اهلل عليه وآله) ب ن أيها كان موزوناو أو مكيالو وأيها مل يكن كإل .
ولو ش ب ن اجلنس الفالني مكيج أو ال ،فاألصـج العـدم ،ألنـه شـر ،زائـد مشـكوم ،فـال
يقاا األصج بالعكس ،ألنه ال يعلم صحة بيعه بدون الكيج.
لو اختلفت البالد
ولو اختلفت بالر املبيع والبيع واملتبايعني ،فلو كان يف أحدها وزن ويف اآلخر كيج ويف الثالث
عدّ ،فالظاهر التخيري هلما بني البيع ب يّ من الثالثة ،ألنها ليست جزافاو وال غرب.
فقوا الشي

(قد

سر ) :باتباع بلد البيع وك نه ألنه مكان اخلطاب ،وغري  :باتبـاع بلـد املبيـع

ألن احلكم متعلق به ،كاحتماا لزوم مراعـاا بلـد املتبـايعني ألنهمـا املخاطـب فينصـريف اخلطـاب مىل
بلدهما ،وعيف ،باإلوافة مىل أن كج واحد من أرلة أحدهما منقوض بدليج اآلخر.
ومنــه يعلــم حــاا مــا لــو كانــا يف بريــة واختلفــت الــبالر ،كالســم يبــاع يف النجــف وكــربالء
بالوزن ،ويف البصرا وما واالها بالعدّ ،من غري فرق بني أن يكونا يف وسـط البلـدين ،أو الـبالر ،أو
مكان آخر ،أو يف بلد ثالث لكن ليس من حل املبيع فيه ،وسائر الصوب ،كما محا كان أحـدهما مـن
بلد واآلخر من بلد آخر أو ما أشبه هإ .
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وحيث املس لة سيالة نقوا :املنا ،يف نفقة الزوجة وحنوها مكانها ،سـواء كانـت أبخـص مـن
مكان الزوج أو أغلى ،وحل لتحقق النفقة الواجبة.
وكــإل احلــاا بالنســبة مىل مطعــام ســتني ،أو عشــرا ،أو مــد ،أو مــا أشــبه حل ـ  ،فاملنــا:،
مطعامهم ومعطاؤ املد ،سواء كان مكانهم أبخص أو أغلى من مكان من وجب عليه احلقّ.
وهكإا بالنسبة مىل الديات ،فالالزم مالحظة مكان اآلخإ ،مثالو الواجب على القاتـج معطـاء
مائة من اإلبج لولي املقتوا ،سواء كان الولي يف مكان مبله أبخص أو أغلى.
أما يف اخلمس والزكاا واإلبث والشركة وما أشبه فهج العربا كـان اآلخـإ أو املعطـي ،مـثالو
عليه خقمس

سة أوسق من احلنطة يف بلد أغلى فيه احلنطة من بلد مرجعه ،فإحا أعطـى وسـقاو مـن

بلد املرجع كان قداب وسقني يف بلد حيث غالء بلد املرجع ،ومعنـا أنـه أعطـى خقمسـني وبقـي لـه
ثالثة أوساق ،أو كان قداب نصف وسـق يف بلـد  ،حيـث بخـص بلـد املرجـع ،ومعنـا أنـه أعطـى
العشر أو اخلمس ،بينما ظاهر األرلة أن يبقى له بعد اخلمس أببعة أ ا ال أقج وال أكثر.
وكإل حاا الزكاا ،كما مح كانت الشاا يف بلد األغلى تساوي عشرا شيا يف بلـد املرجـع،
فإحا أعطى شاا ألببعني شيا ـ مشرتياو مياها من بلد املرجع ـ كان معنا أنه أعطى واحداو من أببعمائـة
ال مــن أببعــني ،ومحا أعطــى عشــرا حيــث تســاوي شــاا واحــدا مــن بلــد  ،فالعشــرا ليســت زكــاا
األببعني ،بج زكاا األلف.
ويعريف من حل عكسه ،ب ن كان عشرا بلد تساوي شااو يف بلد املرجع.
وحاا اإلبث كما محا كان أخوان أحدهما يف البلد األبخص واآلخر يف البلد
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األغلى ،مات أبوهم وخلّـف فرشـني متشـابهني يف البلـد األغلـى ،حيـث يسـاوي كـج فـرش
سة أفرش يف البلد األبخص ،فإن أعطى األيب الإي يف األغلى قيمة فرش كامج من بلد يشرتك
بـه الفــرش ألخيــه يف البلـد األبخــص ،لــزم حصـوا األيب يف األبخــص علــى

سـة أفــرش ،بينمــا

حصج األيب يف األغلى على فرش واحـد ،أو من أعطـى قيمـة فـرش األبخـص سـاوك

ـس أحـد

الفرشني يف البلد األغلى ،حيـث يفـرض أن النسـبة بينهمـا واحـد (مسـة ،لـزم أن حيصـج هـو علـى
فرش وأببعة أ ا فرش ،بينما حصج أخو على خقمس فرش.
وحاا الشركة ،ب ن كان شريكان أحدهما يف البلد األغلى وفيـه بضـاعة الشـركة ،واآلخـر يف
البلد األبخص ،فإنه يكون كاإلبث يف املثاا املتقدم.
مىل غــري حلــ مـــن األمثلـــة ،كمثـــاا الغصــب يف األبخـــص أو األغلـــى ،ومثـــاا املضـــاببة
وغريهما ،سواء الحظنا أن البضاعة كانت يف األبخص ويريد معطاء األغلى ،أو يف األغلى ويريـد
معطاء األبخص.
مالحظة القيمة أو العني
وحيـث ال نعلـم هــج أن الشـابع الحـ القيمـة فقـط يف هــإ املـوابر ،كمــا يالحـ القيمــة يف
اإلبث جلماعة من املوبثني وبثوا أشياء خمتلفة ،أو الح العـني كمـا يالحـ العـني يف معطـاء سـتني
مسكيناو وحنو  ،حيث من الواجب الطعام ،غلى أو بخص.
فالالزم أن نقوا باملصاحلة بني الطرفني بالنصف أو حنو حسب قدب الشركة أو
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اإلبث كالثلث بني ولد وبنت مبثاو ،فإن االحتيا ،والصل حالّا املشاكج يف املسائج املشـتبهة
يف الفقه ،وليس من (القرعة) يف شيء ،ألنه ش يف احلكم ال يف املوووع.
ونقوا استطراراو يف اطرار :محا كان عند مائة مثقاا من الـإهب املخمـس قيمتـه ألـف رينـاب،
وبعد السنة نكن أن حيصج تسع صوب:
ألن املائة مما تبقى على حاهلا ،أو تزيد مثالو

سني ،أو تنقص مثالو

من األحواا الثالثة ،فإما أن يبقى األلف على حاله ،أو يزيد

سني ،ويف كج حاا

سمائة ،أو ينقص

سمائة.

ويف بع ،الصوب املإكوبا يقع اإلشكاا ،كما محا بقي املائة على حاله ،وزار األلف مىل ألف
و سمائة ،فهج يالح العني فال
ومثلها ما محا نقص الـإهب مىل

س ،أو يالح القيمة ففي اخلمسمائة الزائدا اخلمس.
سـني وابتفعـت القيمـة مىل ألـف و سـمائة ،ويف عكسـه

ابتفع الإهب مىل مائة و سني وبقي األلف على حاله ،أو نقص األلف مىل

سمائة.

ويقرب من اإلشكاا بسبب تغري الزمان ما محا عـزا قيمـة الصـاع رينـاباو يف الفطـرا ،فصـابت
قيمة الصاع رينابين أو نصـف رينـاب ،فهـج يالحـ القيمـة املعزولـة زار أو نقـص ،أو يالحـ قيمـة
الصاع يف الزمان الثاني ،فإن زار املعزوا أخإ الزائد ،ومن نقص أكمج الناقص.
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((مقدار املبيع واالعتماد على كالم البائع))
مس لة :لو أخرب البـائع قـداب املبيـع كـيالو ،أو وزنـاو ،أو عـداو ،أو حبعـاو ،أو مـا أشـبه ،جـاز
االعتمار عليه ،ألصالة الصحة يف القوا والفعج الشامج للمسلم والكافر كما قربّنا يف حمله.
وقوهلم( :أصالة الصحة يف فعج املسلم) من بـاب الغلبـة ،وقـد اعتمـد الرسـوا (صـلى اهلل عليـه

وآله) وعلي (عليه السالم) والزهراء (عليها السالم) يف قصة حهابها مىل عـر اليهـور ،ومالّ فمـن أيـن يعلـم
أن ما كان ب يـديهم ليسـت مغصـوبة ومـا أشـبه ،وبـإل جـرت السـريا ،والقـوا بعـ ،الفعـج ،أو
مالكه فيه.
وال فــرق يف جريــان أصــج الصــحة بــني مــا لــو علمنــا أنــه عمــج ،لكــن ال نعلــم هــج أتــى بــه
صحيحاو ،وبني ما مل نعلم هج عمله محا بتب عليه شيء ،كما محا بأينا يـدفن امليـت وال نعلـم هـج
أنه غسّج وحقنّط وصقلّي عليه أم ال ،مىل غريها من األمثلة.
وألنّه من االستبانة العرفيـة ،بضـميمة قولـه (عليـه السـالم)« :مالّ أن تسـتبني»( ،)1وألن كيلـه أو
وزنه ال يزيد عن مخباب حيث ال نعلـم صـحة كيلـه ووزنـه ،مح لعـج املكيـاا أقـج مـن قـدب  ،ولعـج
امليزان أعوج ،أو احلجر أقج من مقداب الالزم.
وجلملة من الروايات :مثج بوايات عبد الكـريم ،وابـن بكـري ،وحممـد بـن محـران وغريهـا،
وال يعابوها صحي احلليب عن الصارق (عليه السـالم) أنـه قـاا« :يف بجـج اشـرتي مـن بجـج طعامـاو
عدالو بكيج معلوم وأن صاحبه قاا للمشرتي :ابتع مين هإا العدا اآلخر بغري كيج ،فإن فيه مثج ما
يف اآلخر الإي ابتعت ،قاا:ال يصل مال بكيج،

(ِ )1تذيب األحكاق :ج 2ص 28ب 4ح 31وفيه( :حَّت تستبْي).
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وقاا :ومـا كـان مـن طعـام مسيـت فيـه كـيالو فإنـه ال يصـل جمازفـة ،هـإا ممـا يكـر مـن بيـع
الطعام»( )1لإلعراض عنه لدك املشهوب.
وقد حكرنا يف (األصوا) :أن معراوـهم كاسـر أوالو ،وإلمجـاا الكراهـة ثانيـاو ،ولـوال حلـ
لكان الالزم اجلمع بني الطائفتني بطائفة مفصلة ،مثج ما بوا صفوان بسند

مىل الصارق (عليه السالم)

قاا« :قلت ألبي عبد اهلل (عليه السـالم) :أشرتي الطعام ف وع يف أوله وأبب يف آخر ف س ا صاحيب
أن حيط عين يف كج كر كإا وكإا ،قاا :هإا ال خري فيه ،ولكن حيطّ عن مجلـة ،قلـت :من حـطّ
عين أكثـر ممـا ووـعت ،قـاا:ال بـ
بكيل  ،قاا :مح ائتمن فال ب

بـه ،قلـت :فـ خرج الكـر والكـرين فيقـوا الرجـج :أعطنيـه

»(.)2

كالم النائيين والشيخ
ومنه يعلم وجه النظر يف قوا النائيين (قد

سر ) :من خـرب احللـيب علـى فـرض الظهـوب حيمـج

على الكراهة املصطلحة ،لصراحة تل األخباب يف الرخصة.
فإنه لوال الشهرا ال حكرناها كان الالزم اجلمع بالتفصيج.
وقوا الشي

(قد

سر ) :ثم الظاهر اعتباب كون اخلرب طريقاو عرفياو للمقداب.

فإنه ال حاجة مىل حل كما هو كإل يف كج موابر أصالة الصحة.
ويف املقام بوايات أخر حكرها الوسائج واملستدبم ،ال حاجة مىل حكرها بعد ما

( )1وسائل الشيعة :ج 12ص 254ح.22706
( )2وسائل الشيعة :ج 12ص 257ح.22714
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عرفت.
فروع
ثم األخإ بالكيج وحنو  ،أو بال كيج اعتماراو على مخباب البائع أو شاهدا عدلني أو ما أشـبه،
قد يطابق املقرب ،وقد ،الفه نقيصة أو زيارا ،سواء كان كج منهما عن عمـد البـائع أو جهلـه ،كمـا
أن األمر كإل يف طريف املشرتي لو كان مقايضاو بالبضاعة.
أما الكالم يف نقصه فيقع يف فروع:
األوا :هج هإا البيع صحي أم ال.
الثاني :أنه على تقدير الصحة هج الزم أو جائز.
الثالث :أنه على تقدير اجلواز فماحا يكون:
خياب (تبع ،الصفقة) كما قاا املشهوب ،أو (الغ )،كما قاله العالمة (قـد

سـر ) ،أو (ختلـف

الوصف) ،أو (ختلف الشر )،كما احتمج.
وعلى تقدير اللزوم فماحا يكون من أخإ ناقصاو.
((هل هذا البيع صحيح))
أما األوا :فالظاهر الصحة ،وحل إلطالق أرلة العقد.
ومن قاا بالبطالن استدا :ب نه من ختالف الوصف واإلشابا ،وفيه البطالن.
وفيــه :وــعف البنــاء ومطــالق املبنــى ،أمــا الثــاني :فــألن يف التخــالف قــد يكــون مرارهمــا
اإلشابا ،والوصف حكر ثانوياو ،وهنا يص العقد لتمامية املوازين فيه ،أما محا كان املـرار الوصـف،
أو هما معاو ،بطج ألن (ما وقع مل يقصد وما قصد مل يقع) فإطالق البطالن غري تام.
وأما البناء :فألن األقج واألكثر ليسا أمرين متباينني عرفاو ،الإي هو امليزان يف
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املعامالت ،فليس كالعبد احلبشي واحلماب الوحشي ،فقوهلم :ما وقـع عليـه العقـد ال وجـور
له ،وما لـه وجـور مل يقـع عليـه العقـد ،غـري تـام ،وممنـا مـا وقـع عليـه العقـد أكثـر ممـا لـه الوجـور،
فالعنوان لكثرا ـ فيما ظهر تسعة ـ مل يكن مصباو وال قيداو بج وال شرطاو ،ومن ص كج حل مما يبطج
يف األولني ويكون لآلخإ أقالو خياب الشر.،
بج يف العريف ينحجّ العقد مىل كج جزء جزء ،فاملقداب املوجـور ال مـانع مـن تـ ثري العقـد فيـه،
نعم محا كان القصد أحد الثالثة املإكوبا كان احلكم كما تقدم.
((اجلواز أم اللزوم))
وأما الثاني :فالظاهر اجلواز ال اللزوم ،وتوهم اللزوم ألنه من كان العقد واحداو بطج ،حيـث
()1

ما وقع مل يقصد وما قصد مل يقع ،ومن كان عقوراو متعدرا ص الزماو ،لشموا «أوفوا بالعقور»

للقدب املوجور ،وحيث تقدم عـدم الـبطالن فـالالزم القـوا بـاللزوم ،غـري تـام ،مح العقـور املتعـدرا
التحليلية بعضها مرتبط بالبع ،،فعدم وجور هإا االبتبـا ،مـن جهـة عـدم بعـ ،األجـزاء يوجـب
رخوله يف أرلة اخلياب ،مثلما حكروا يف خياب (تبع ،الصفقة) وحنو .
وأما لو فرض لزوم العقد بالنسبة مىل القدب املوجور ،فالالزم مبجـاع البـائع قـدب الـنقص مـن
الثمن ،واملشرتي قدب النقص ،فيما كان الشراء قايضـة اجلـنس ،مح حينوـإ فسـد بعـ ،البيـوع بعـد
فرض بؤية العريف له بيوعاو.
((تبعض الصفقة))
وأمــا الثالــث :فهــو مــن تــبع ،الصــفقة ،مح كــج جــزء مــن الــثمن يف قبــاا جــزء مــن املــثمن
وبالعكس ،فهو مصداق للتبع ،،كما أن يف صوبا اختاليف أجزاء املبيـع أو الـثمن محا فقـد بعضـها
كان منه.

( )1سورة املائدة.1 :
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كالم العالمة
فما عن العالمة (قد

سر ) يف القواعد :من كونه من خياب الغ ،،ك نه أبار معنا اللغوي ،مح

املشرتي غ ،بإعطائه تسعة مكان عشرا مثالو ،ال االصـطالحي ،لووـوا أن بـني القلـة والغـ ،مـن
وجه ،فليس أحدهما مالزماو لآلخر مال يف القدب اجلامع ،وهو أخص من املدعى.
قالوا :يف التباين ليس أحدهما رليالو على اآلخـر ،ويف التسـاوي رليـج ،ويف املطلـق األخـص
رليج على األعم رون العكس ،ويف من وجه ليس أحدهما رليالو على اآلخر.
كما أن احتماا أنه من ختلف الوصف أو ختلف الشر ،غري تـام ،مح وصـف عشـرا لـيس مـن
أوصايف املبيع ،وممنا املشرتك عشرا ،فلـيس املقـام كالعبـد الكتـاب ،بـج كجميـع الـداب والـدكان محا
ظهر الدكان لغري البائع.
فقوا النائيين (قد

سر ) :منه من الوصف ،لتخلف وصـف االنضـمام الـإي اشـرت ،وـمناو،

فيه :ما ال ،فى ،باإلوافة مىل أنه حكر الشر ،والوصف كليهما ،كما أنه ليس املبيع احلنطـة بشـر،
عشرا أمنان ،من قبيـج بيـع القمـاش بشـر ،خياطـة البـائع لـه ،حتـى محا فقـد كـان مـن خيـاب ختلـف
الشر.،
((الفرق بني اخليارات))
ثم منهم حكروا :أن الفرق بني هإ اخليابات:
أنه لو كـان الثابـت خيـاب تـبع ،الصـفقة ،بر البـائع جـزءاو مـن الـثمن ،ويـتخري املشـرتي بـني
الفس واإلمضاء.
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ومن كان خياب الشر ،،ال يرر شيواو ،مح ليس يف قباا الشر ،جزء من الثمن.
ولو كان خياب الغ ،،يتخري املشرتي بينهما ما مل يبإا البائع التفاوت ومالّ فال خياب له.
ومن كان يف بع ،ما حكروا ت مج ،كما سي تي يف باب (اخليابات) من شاء اهلل تعاىل.
الكالم يف الزايدة
ثم الكالم يف الزيارا يـ تي يف أنـه :هـج يصـ كمـا قـاا بـه املشـهوب ،ممـا مطلقـاو كمـا قـاا بـه
بعضهم ،أو (ياب كما قاا األكثر ،أو باطج كما عن الشي

(قد

سر ) يف املبسو.،

والظاهر األوا ،مال فيما محا أخإ القدب قيداو أو مصباو ،ومحا أخإ شرطاو أو وصفاو كان له خيـاب
ختلف الشر ،أو الوصف ،أما مع اإلطالق فله خياب الشـركة الـإي هـو بسـبب العيـب احلاصـج مـن
الشركة ،كما حكروا يف خيابها.
ولعج الشي

(قد

سر ) نظر مىل ما حكرنا من االستثناء ،ومالّ ففيه ت مج ،حيث منه ال يتعابيف

أخإ القدب أحدهما ،بج املرار هإا املقداب والزيارا تكون للبائع يف ما محا كان مثمناو ،وللمشرتي فيمـا
محا كان مثناو ،فاالستدالا للبطالن مطلقاو :ب ن ما وقع عليـه العقـد لـيس هـإا ،وهـإا لـيس ممـا وقـع
عليه العقد ،ليس يف حمله ،فإنه ليس من قبيج بيع الإهب وكون الشيء فضـة ،بـج حام يصـ أيضـاو
محا أبار جنس الفلز ،وممنا الإهبية من باب خصوصية زائدا ،فإنه ي تي يف هـإا أيضـاو القيـد والشـر،
واملصب والوصف ،لكن املتعابيف الثالث.
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وعلى أي حاا ،فالقوا بالصحة بدون اخلياب إلطالق «أوفوا بـالعقور»( )1وحنـو لـيس علـى
ما ينبغي.
ثم من اخلياب ال يسقطه مبث املشرتي للزائد ،مح العربا بوقت العقد ال بعـد  ،كمـا هـو كـإل
فيما محا ابتفع الغ ،أو العيب بعد العقد.
واملشرتي صربتني ،كج واحدا مائة منّ ،فظهر أحدهما ناقصاو واآلخر زائداو ،فإن قصد عقداو
واحداو بلف واحد ،مل يكن له يف أيتهما اخلياب ،محا كـان الزائـد بقـدب النـاقص ،ولـه اخليـاب محا كـان
اجملموع ناقصاو أو زائداو.
ومن قصد عقـدين بلفـ واحـد ـ كمـا هـو كـإل يف بـاب نكـاحني أو طالقـني حيـث ال نكـن
الوحــدا يف أي منهمــا ـ كــان لكــج مــن الزائــد والنــاقص اخليــاب ،وعليــه فــإحا كــان أحــدهما مســاوياو
للمشرتك واآلخر زائداو أو ناقصاو كان فيه خاصة اخلياب رون املساوي.

( )1سورة املائدة.1 :
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بيع خمتلفة األجزاء
مس لة :املشهوب صحة بيع خمتلفة األجـزاء كـالثوب والـداب والغـنم والدابـة واحلمـام والـدكان
وما أشبه مع املشاهدا ،وحل خلروجها عن املكيـج واملـوزون ،فيشـملها مطـالق األرلـة ،بـج ارعـى
بعضهم اإلمجاع على حل .
وعن كاشف الغطاء (قد

سر ) التفصيج :بني ما مح كان غربياو فال يص  ،وما مل يكن كإل

فيص  ،وحل لضميمة األرلة العامة بدليله.
وأشكج الشي

املرتضى (قد

سر ) على اجلواز :بثبوت الغرب يف كثري من تل املوابر.

وهنام قوا الثالث :بعدم الصحة يف مجلـة ممـا حكـر املشـهوب ولـو مل يلـزم الغـرب ،كـاملوابر
ال يباع الشيء بالعـدّ والـإ بع ،وحلـ ملـا را علـى اعتبـاب العـدّ يف املعـدور ،بعـد عـدم الفـرق بـني
املعدور واملإبوع ،فكالهما كمّ ،هإا متصج وحام منفصج.
والظاهر اجلواز محا مل يعد ب حـدهما ،كاألحجـاب الثمينـة واألبنـب ومـا أشـبه ،ومالّ لـزم مـن
جهة الغرب وأنه جمازفة.
ومما تقدم يظهر أنه فرق بني البالر و األزمـان ،فمـثالو البقـرا والشـاا يف بعـ ،الـبالر معـدور،
كما أن الداب والدكان واحلمام والفندق يف بعضها مإبوع ،ويف بعضها ال ،ففي كج بلد له حكم مـا
تعابيف هنام.
فما كان خابجاو مووـوعاو عـن الكيـج والـوزن والعـد والـإبع ومل يكـن غـرب صـ  ،ومالّ مل
يص .
ولو قاا :بعت هإ الداب ال هي ألف حباع ،فقد يكون الوصف مشابا من قبيج
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«خليف خاصف النعج» ،فال اعتباب به لو زار عـن األلـف أو نقـص ،ومل يكـن مـن الغـرب،
كما محا تسام العريف يف كليهما مثج ألف ونصف حباع وبالعكس.
وقد يكون الوصف مصباو أو قيداو أو شرطاو أو من قبيج مائة من حيث تظهـر بإوـافة عشـرا أو
نقيصتها ـ حيث من تبع ،الصفقة ـ فإحا كان األوالن بطج ،أو الشر ،ص (يـاب ،فهـو مـن ختلـف
الشر.،
ومحا كان الرابع ،فهو يف النقيصة على ثالثة أقسام:
األوا :النقص مع تساوي األجزاء ،ك بض يف صحراء ،وهنام مـع الفسـ ال كـالم ،ومـع
اإلمضاء فللمشرتي التفاوت ،فإحا اشرتك أبواو كج ألف مرت ب لف ،فظهرت تسعمائة يسرتجع مائة
ألف.
الثــاني :عــدم تســاوي األجــزاء ،فاألمتــاب القريبــة مــن الشــابع ب ـ كثر ،واألوســط أوســط،
والبعيدا عنـه ب قـج ،كـ لف و سـمائة ومـائتني ،وهنـا محا كـان الـنقص يف أحـد مـن الثالثـة مـثالو،
فللمشرتي بقدب النقص يف أحدها ،ومن كان النقص من اجلميع فللمشرتي بالنسبة.
مضافاو مىل أن له أيضاو بقدب فوت االنضمام ـ محا كان االنضمام موجباو للزيـارا ـ وقـد حكرنـا يف
بع ،مباحث الكتاب :أن االنضمام قد يوجب الزيارا وقد يوجب النقيصة وقد ال يوجب شيواو.
ففي حنو ما يوجب االنضمام الزيارا يكون حاا املقام حاا ما محا اشـرتك مصـراعي بـاب كـج
مصراع بديناب ،وكالهما مع االنضمام بعشرا ،فلم يسلم البائع مالّ واحداو ،فإن عليه رينـاباو واحـداو
للبائع ،مح هو فوّت عليه مصراعاو وانضماماو ،وال ،فى سوق الكـالم يف مـا كـان االنضـمام يوجـب
نقص القيمة.
أما الرابع يف الزيارا :كما محا اشرتاها ب لف على أنه ألف حباع ،فظهرت ألف
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و سمائة ،فإن للمشرتي خياب العيب أو ختلف الشر ،محا كان الشر ،العدر اخلاص ،وممنا
خياب العيب من جهة الشركة فإنها أحد أقسامه ،كما أن للبائع اجلاهج خياب الغ.،
فإحا أخإ أحدهما (ياب فهو ،ومالّ برّ املشرتي على البائع الزيارا.
هإا جممج الكالم يف املقام ،ومالّ فله تفصيج ،رج عن ووع الكتاب ،واهلل املستعان.
((صاع من صربة))
مســ لة :يف صـــاع مـــن صـــربا ،نكـــن االجتمـــاع واالفـــرتاق صـــاعاو صـــاعاو مـــع التماثـــج أو
االختاليف ،ب ن يكون حنطةو وشعرياو وأبزاو وغريها ،والصوب املتصوبا يف البيع ثالث:
األوىل :اإلشاعة ،وهإا جائز بال مشكاا ،فإحا تلف شيء تلـف مـن الطـرفني بالنسـبة ،نعـم
محا كانت الصيعان متفرقة وخمتلفة جنساو أو قيمةو مل يص من جهة الغرب ،وهما من كانـا باوـيني مل
ينفع ألن الصحة ممنا تكون بروا الطرفني ومجازا الشابع ،وال مجازا من الشابع هنا.
الثانية :يف الكلي املررّر ،وممنا مسينا كليـاو ألنـه لـيس بشخصـي فهـو عنـا اللغـوي ،وكونـه
مررراو واو ألنه مل يبع هإا الشخصي أو حام وممنا باع هإا أو حام.
وقد أشكج فيه مجع :ب نه ال شيء مررر يف اخلابج ،لكنه ليس كمـا ينبغـي ،ألنـه أهـون مـن
الكلي املطلق ،وسي تي صحته ممجاعاو ،مضافاو مىل وجور مثله يف الوصية
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بثلث عبيد  ،ويف مطالق الزائد من األببع ،واملالم واحد.
بج قاا بع :،ب نه يص نكاا محدك بنتيـه ويعينهـا هـو أو الـزوج أو ثالـث بعـد حلـ  ،ومن
أشــكلنا فيــه يف بــاب النكــاا ،وحكرنــا هنــام أن قولــه (عليــه الســالم)« :منــي أبيــد أن أنكح ـ محــدك
ابن ّ»( )1ال راللة فيه ،ألنه يف مقام اإلبارا ال مقام اإلنشـاء ،وهـإا ومن كـان صـحيحاو عرفـاو مال أنـه
يلزم االحتيا ،يف الفروج ،وسي تي بع ،الكالم فيه.
ويشرت ،هنا أيضاو اتفاق الوصف والقيمة واجلنس والدكان من الغرب.
ومن شوت قلت :من بيع املررر عريف ومل ننع عنه الشابع فيشمله األرلة العامة.
الثالثــة :بيــع الكلــي يف املعــني ،مح بيــع الكلــي علــى أقســام ،كلــها صــحي  :الكلــي املطلــق،
والكلي املقيد ،مح تقييد الكلـي بكلـي آخـر يوجـ ب تضـييق رائـرا الكلـي ال أنـه يسـقطه عـن الكليـة،
والكلي يف املعني.
وعليه فالثالـث صـحي أيضـاو ،وممنـا ،تلـف عـن األولـني :أنـه لـو تلـف يف األوا حهـب مـن
اجلميع ،أما يف األخريين فمن البائع محا بقي بقدب ماا املشرتي يف البضاعة ،ويدا عليه بع ،األرلة
اآلتية.
ال يقاا :منه من التلف قبج القب ،فكونه من البائع ليس بدعاو.
ألنه يقاا :نكن فرض أنه مل يكن قبج القب ،،كمـا محا كـان اجلميـع بيـد املشـرتي وكالـةو أو
حنوها ،وي تي هإا الكالم يف املشاع الإي هو القسم األوا.
ونكن هنام بابعـة :وهـي البيـع علـى حنـوين يف صـفقة واحـدا ،كاملشـاع بعضـاو ،واملعـني أو
املررر بعضاو ،ولكج حكمه.
ولو مل يعلم على أي حنو من الكلي مثالو ،فاجلامع يؤخإ به ،والزائد عليه يكون

( )1سورة القصم 27 :حكاية ع قول شعيب عليه السصاق.
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موبر األصوا محا كانت ،ويف املررر يبطج ،كما حكروا ،لكنه ليس على مطالفـه كمـا حكرنـا
يف «الفقه».
فرع
لــو اختالفــا يف أنــه أي أقســام البيــع ،أو مل ،تلفــا وممنــا مل يــدبيا حلـ  ،وأبارا العمــج علــى
موازين الشرع ،كما محا كان الش يف أنه شخصـي أو مشـاع ،كصـربتني مل يعلـم أن االشـرتاء وقـع
على أحدهما املعني ،أو كليهما مشاعاو ،أو أنه كلي مطلق ،أو مقيد ،أو مـررر ،أو يف املعـني مـثالو،
على أقسام الش الكثريا.
فاملس لة راخلة يف كلي أمثاا هإ الشكوم ،وهي على ثالثة أقسام:
األوا :ما كان من األقج واألكثر ،كالكلي املطلق والكلـي املقيـد ،وهنـا األصـج عـدم القيـد
فيؤخإ به ،ففي املثاا األصج عدم كونه مقيداو فيكفي املطلق.
الثاني :ما كان من املتباينني ،فإن أمكن اجلمع ،ومالّ لزم مجـراء حكمـه ،فـإحا علمـا أن أحـد
الــداب واحلمــام لــه واآلخــر ألخيــه ،كــان لكــج مــن كــج النصــف وهكــإا ،ومن مل نكــن اجلمــع لــزم
التخلص بإجباب احلاكم وحنو  ،كما محا مل تعلـم أن زوجهـا زيـد أو عمـرو ،نعـم بالنسـبة مىل أصـج
كونها مزوجة ال مشكاا ،فال يص هلا التزويج بآخر ،وهكإا يف أمثاا املقام.
ويف ما حنن فيه لو ش يف أنه اشرتك املعني من الصـربتني ،أو املشـاع منهمـا ،أجـرك القاعـدا
املإكوبا ألنه من التباين.
الثالث :ما كان من األقج واألكثر واملتباينني معاو ،كما محا ش يف أنه نإب صوم
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ثالثة أيام من بجب أو

سة أيام من شعبان ،وهنا قوالن:

األوا :مجراء األقج واألكثر ،فالالزم ثالثة فقط ،واالحتيـا ،للعلـم اإلمجـالي بصـومها يف
كج من الشهرين.
والثاني :أن الالزم ثالثة يف بجب و سة يف شعبان ،ألنه محا مل ي ت بهما مل يعلم بـالرباءا
بعد علمه باالشتغاا ،وقد حكرنا تفصيله يف (األصوا).
ومثله أو قريب منه يف املقام :ما لو ش أنه اشرتك

سة أمنـان مـن هـإ الصـربا ،أو سـبعة

من الصربا األخرك ،نعم ممنا االختاليف فيما محا مل يكن من االبتباطي ،ومالّ فال مشـكاا يف اجلمـع
الكامج ،كما محا ش يف أنه هج ترم صالا صب أو ظهر أببع فال جتري قاعدا األقـج واألكثـر ،مح
لو أتى بركعتني وكان يف الواقع ترم الظهر مل ي ت بشيء أصالو.
كالم الشيخ
ثم من الشي

(قد

سر ) قاا( :لو اختلفا فارّعى املشرتي اإلشاعة فيص البيع ،وقـاا البـائع:

أبرت معيناو ،ففي التإكرا :األقـرب قبـوا املشـرتي ،عمـالو ب صـالة الصـحة وأصـالة عـدم التعـيني)
انتهى.
وهإا حسن لو مل يتساملا علـى صـيغة ظـاهرا يف أحـد املعنـيني ،أمـا معـه فـاملتبع هـو الظـاهر،
وأصالة الصحة ال تصريف الظواهر ،وأما أصالة عدم التعيني فلم أحتققها.
وحكر بع ،من قابب عصرنا :أنه لو فرض للكالم ظهوب يف عدم اإلشاعة كان محج الفعج
على الصحة قرينة صابفة وفيه نظر ،انتهى.
أقوا :تفصيج الشي

(قد سر ) على كالم العالمة (قد

تاماو ،مح ليس
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كالم العالمة (قد

سر ) شامالو لصوبا كون الظاهر على خالفه ،وأمـام عـدم حتقيقـه ألصـالة

عــدم التعــيني فالظــاهر أن مــرار العالمــة (قــد

ســر ) :أصــالة عــدم التقييــد ،مح املــررر تقييــد واملشــاع

مطالق ،كما قد سبق اإلملاع مىل هإ األصالة ،اللّهم مالّ أن يقاا ب نهما متباينان.
أما بالنسبة مىل كالم املقابب للعصر ،فلعج مرار أن أصالة الصحة أصج عقالئي وهو أقـوك
من الظهوب ،كما حكـروا يف أنـه محا كتـب قـب ،املـاا ثـم ارعـى عـدم القـب ،يسـمع كالمـه ،لكثـرا
الكتابة بدون القب ،،ومالّ واع كثري من احلقوق.
لكن ال ،فى عدم االبتبا ،بني الكالمني ،مح السماع من القاوي غري التقديم الإي هـو حمـج
الكالم ،نعم يف املقـام نكـن أن يقـاا :من أصـالة الصـحة مـن األمـابات الـ تقـدم علـى الظهـوب،
فت مج.
ثم من مجاعـة حكـروا :أن الغـرب الشـرعي أوسـع مـن الغـرب العـريف ،وبعـ ،عبّـر عـن حلـ
ب ويق ومرار حام كما ال ،فى.
لكن ال يبعد أن يقاا :منه ال فرق( ،)1مح املوووع ممنـا يؤخـإ مـن العـريف ،مال محا كـان هنـام
رليــج حــاكم علــى التوســعة والتضــييق ،مثــج« :ال شــ لكــثري الشــ »( ،)2و«الطــوايف بالبيــت

صالا»( ،)3ومل جند يف املقام حل  ،فالالزم هو االقتصاب على ما يـرا العـريف غـرباو ،واهلل سـبحانه
العامل.
الكلي املردد
ثم منه قد تقدم اإلملاع مىل صحة الكلي املررر ،وتفصيج الكالم فيه:
من مثج بيع فر من فر  ،أو اثنني من فرسني ،أو واحد منها ،أو ما أشبه حل ،

( )1أي بْي الغرر الشرعي والعريف.
( )2قاع اادة فقهي ااة مس ااتنبطة ما ا ال اارواَيت ،أو ه ااي رواي ااة كم ااا يف بع ا
ص 329الباب  16م أبواب اخللل.
( )3مستدرك الوسائل :ج 9ص 410ب 38ح.11203
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قد يكون على حنو اإلشاعة وال مشكاا يف الصحة ،وأنه من قبيج أن يرث االبنان فرسني مـن
أبيهما ،حيث منهما مشاعان بالنسبة مليهما.
وقد يكون على حنو الكلي املررر ،وفيه أقواا:
الصحة كما قاله بع ،،وهو املختاب إلطالق األرلة ،والعقالئية ،وعـدم اميـة احملـاحير الـ
حكرها القوا الثاني ،وهو:
الــبطالن مطلقـاو ،فــإنهم اســتدلوا باجلهالــة ،والغــرب ،واإلبهــام يف املبيــع ،وبـ ن املل ـ صــفة
وجورية حمتاجة مىل حمج تقوم به ،وليس يصل الفرر املررر لإل .
والنائيين (قد

سر )  :فصّج مفرقاو بني الـدليلني األولـني ،ألنهمـا مـن عـامل اإلثبـات وال مـانع

فيه ،واألخريين ألنهما من عامل الثبوت وفيه احملإوب.
قاا :منه محا كان له واقع جهلـه الطرفـان أو أحـدهما ،مل يكـن مـن اجلهالـة الـ فيهـا املنـع،
(اليف ما محا كان ال واقع له ،ألن توقف املبيع على وجور حمج يقوم به ال نكن منكاب  ،فإن امللكية
ومن كانت من االعتبابات مال أنه البد هلا من حمج تقوم به ،والفرر املررر ليس له خابج يكـون حمـالو
هلإا االعتباب.
وأشكج على نفسه :بالنق ،ببيع الكلي.
وأجاب :ب نه يعترب العقالء( ،اليف املررر.
وفيه :أن العقالء يعتربونه أيضاو ،وقد عرفت أن له مشابهاو يف الشـريعة يف الوصـية ،ومطـالق
األكثر من أببع زوجات ،ثم منه شبه املقام بالصفات الوجورية وال ،فى عدم استقامة املطلب ،فإنه
تابا جعله ممنوعاو ألجج عدم اعتباب العقالء ،وأخرك لعدم اإلمكان.
مضافاو مىل أنه جعج الغرب يف عامل الثبوت مما ال واقع له ،ال يف عامل اإلثبات،
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وهإا غري ظاهر ،بج هو فيهما على حنو واحد ،فراجع كالمه.
((من أقسام البيع))
مس لة :قد يكون البيع على حنو اإلشاعة ،وقد يكون على حنو الكلي يف املعـني ،وقـد يكـون
علـى حنـو الكلـي يف الإمـة املشـرو ،بكـون التسـليم مـن املعـني ،وقـد يكـون علـى حنـو الكلـي الفـرر
املررر ،وقد مل يقصد البايعان مال مفهوم اللف بدون قصد هإا املعنى أو حام.
واألوا :اختلف فيه يف اجلملة ،ب نه هج على االشرتام يف امللكيـة ،بـ ن يكـون مـثالو يف مبث
االبن والبنت من األب ثلثان لألوا وثلث للثاني ،كمـا هـو املشـهوب ،أو أنهمـا نلكـان معـاو الكـج،
لكن ملكية االبن أقوك من ملكية البنت.
وسبب االختاليف :أن املقوالت االعتبابية على موازاا املقـوالت احلقيقيـة ،ويف احلقيقيـة قـد
يكون من قبيج األوا ،مثالو الدسومة املخلوطة بالل ،جزء وجـزء ال أن الكـج رسـومة أو لـ ،،وقـد
يكون من قبيج الثـاني ،مـثالو النـوبان األوـعف واألقـوك كـج واحـد منهمـا نـأل السـاحة ،ولـإا محا
أطفئ أحدهما بقي اآلخر مألها على حنو الضعف أو القوا.
ثـم محا بـاع مشـاعاو يكونـان شـريكني ،فـال حـق ألحـدهما أن يعـني اآلخـر ،وممنـا يلـزم الفــرز
وافقة كليهما.
والثــاني :اختلــف فيــه هــج يكــون العطــاء باختيــاب البــائع ،كمــا قالــه الشــي

(قــد

للمشهوب من أن االختياب بيد البائع ،ألنه م موب بإعطاء الطبيعة ،فكلما صدق عليه أنه
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منها ص معطاؤ  ،أو باختياب املشرتي تنـزيالو للمقـام بـاألمر بالطبيعـة ،حيـث من املـ موب هـو
املخري يف اإلتيان ب يّ من أفرارها.
لكن يرر عليه :أن البائع هو كامل موب ،حيث من األوا م موب بإعطاء الطبيعة ،والثاني م موب
باإلتيان بالطبيعة.
ومنه يعلم حاا الرابع :من حيث من الفـ رر املـررّر لـو قبـج بصـحته ـ كمـا مل نسـتبعد ـ يكـون
كــالكلي يف املعــني ،والفــرق بينهمــا :أن اخلصوصــية الفرريــة يف املــررر راخلــة يف املبيــع ،لكــن كلــي
اخلصوصية ال الشخصية ،كالكلي يف املعني تدخج اخلصوصية على حنو الكلية يف املبيع.
والثالث :محا تلف كله حيق للمشرتي أن ي خـإ بشـرطه ويبطـج البيـع قتضـى خيـاب الشـر،،
وأن يرفع يد عن شرطه ويطالب البائع بالوفاء من مكان آخر.
واخلامس :حيث بناؤهم بطالن الفرر املررر ،والكلي الإمي بالشر ،خاليف الظاهر ،مل يبق
مال اإلشاعة أو الكلي يف املعني ،لكن العبابا الدالـة علـى اإلشـاعة يف النسـبة كـ ن يقـوا :الثلـث أو
الربع أو ما أشبه ،فلم يبق مالّ الكلي يف املعني.
لكن الظاهر أن اللف لو كان حمتمالو ألكثر من واحد ،فإن كـان بينهمـا املطلـق واملقيـد ،أخـإ
باملقيد ألنه املتيقن ،ومالّ كان كسائر الرتررات بني املتباينني ،ب ن قاا :بعت الفر وقاا املشـرتي:
بج احلماب.
لو شك يف املراد
ولو ش يف أن مرارهما أي األقسام أو القسمني واملفروض بطالن بعضها ،حكم
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أصــالة الصــحة بالصــحة ،أمــا مــع الرتريــد بــني صــحيحني فكالســابق مــن املطلــق واملقيــد أو
املتباينني.
نعـم محا علمنـا أن أحـدهما قصـد املشـاع واآلخـر الكلـي يف املعـني مـثالو بطـج ،ألن القصــدين
حيث مل يقعا على حمج واحد مل يتحقق العقد.
أما صحي بريد يف أطنان القصب ،فر ا يقاا :ب نه يشهد باحلمج على الكلي يف املعني ،كما
حكر جامع املقاصد ،ألنه لو كان املبيع كسراو مشاعاو ـ واملفروض أن األمر رائـر بينهمـا علـى بأيهـم ـ
كان الباقي مشرتكاو بني البائع واملشرتي ،وممنا ينفس البيع بالنسبة مىل املقداب التـالف ،فكـون البـاقي
للمشرتي خاصة عالمة احلمج على الكلي يف املعني.
وفيه :أن من يقوا بصحة الفرر املنتشر ،يبقى له هإا االحتماا ،نعم من ال يقوا مال بصـحة
االثنني فقط مع العلم ب نه مل يكن يف مقام الثبوت من الكلي الإمي املشرو ،،يكون للكـالم وجـه،
فت مج.
ثم منه باإلوافة مىل ما تقدم من الفرق بني الكلي يف املعني واملشاع من كون التخيري يف التعـيني
بيد البائع على األوا ،وبيدهما يف الثاني ،هنام فرقان آخران:
األوا :أنه لو تلف بع ،اجلملة وبقي مصداق الطبيعة ،احنصر حـق املشـرتي فيـه ،ألنـه مـع
بقاء املصداق ال يكون الكلي تالفاو ،وحيث ال تعدر ملصداقه يكون حـق املشـرتي منحصـراو فيـه ،مـن
قبيج عدم التمكن يف الواجب الكفائي مالّ لفرر واحد ،أو الواجب التخيريي ألحد األفرار فقـط ،أو
يف الكلي امل موب به لفرر واحد ،مىل غري حل .
نعم لو مل يبق بقدب حق املشرتي يكون املشرتي صاحب خياب تبع ،الصفقة،
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وهإا (اليف اإلشاعة ،فإن كج ما تلف ـ بعد قب ،املشـرتي للمجمـوع ،حتـى ال يكـون مـن
مصداق (التلف قبج القب ،من ماله بايعه) ،أو اشرتا ،مسقا ،هإا األمر عن البائع ،حيث منـه مـن
مقتضــى مطــالق العقــد ،ال مقتضــى نفــس العقــد ،كإســقا ،خيــاب احليــوان وحنــو ـ يكــون مشــرتكاو
بينهما ،ويكون الباقي كإل أيضاو.
الثاني :أنه لو باع البائع بعد ما باع صاعاو من اجلملة باع من شخص آخر صاعاو كلياو ،فإنه لو
تلف تسعة أصوع ،يكون الباقي للمشرتي األوا ،فلو فرض أن الصربا عشرا أصوع ،فإنه بعـد أن
باع صاعاو لألوا مل يبق له مال تسعة أصوع ،فإن تلف التسـعة فقـد تلـف املبيـع الثـاني الـإي كـان يف
التسعة قبج قبضه ،كإا قاله الشي

(قد

سر ).

لكن نكن أن يقاا :من نسبة الصـاعني مىل العشـرا نسـبة واحـدا ،وال مدخليـة للزمـان ،فـإن
كالو من املبيعني كلي قابج لالنطباق على كج فرر من أفرار الصـربا ،فيكـون كـج واحـد منهمـا علـى
حد سواء يف التطبيق على كج فرر منها ،فالالزم قسمة هإا الصاع الباقي بينهما ،فيكون لكج واحد
منهمـا خيـاب (تـبع ،الصـفقة) ،حالــه حـاا مـا محا باعهمـا رفعــة واحـدا ومل يبـق مال صـاع واحــد،
فاألولية يف املبيع زماناو ال يف التطبيق على الفرر.
كالم النائيين
وحكر النائيين (قـد

سـر ) وجهـاو آخـر للـزوم معطـاء البـاقي لـألوا ،وهـو :أنـه محا مل يبـق مال

مقداب حق أحد املشرتيني ،فحيث من املشرتي األوا سابق على الثاني يف
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املعاملة فهو سابق يف صريف الطبيعي على نفسه ،فال يبقى جماا للثاني الإي مل يبـق لـه شـيء
يصرفه مىل نفسه ،ونكن ثيله بالسابق مىل وقف وحنو .
لكن نكن أن يقاا عليه :منه حيث مل يكن مـن حـني احلـدوث تـزاحم فـال أولويـة ألحـدهما
على اآلخر ،وعليـه فيشـرتكان يف البـاقي بالنسـبة ،كمـا محا بـاع ألحـدهما صـاعني ولآلخـر صـاعاو،
ويكـون بالنسـبة مىل التـالف مــن التلـف قبـج القـب ،الــإي هـو مـن مـاا البــائع ،فلكـج منهمـا خيــاب
التبع ،،وعلى هـإا فـال حـق للبـائع بتخصـيص أحـدهما بشـيء فـوق النسـبة ،بتصـوب أنـه خمـري يف
اإلعطاء هلإا ،أو هلإا ،أو بالنسبة ،أو بغري النسبة :ب ن يعطي صاحب الصـاعني كصـاحب الصـاع
أو أقج من صاحب الصاع.
مسألة يف صور اإلقباض
صوب اإلقباض يف بيع الكلي يف املعني أببع:
األوىل :أن يفرز البائع ويسلمه للمشرتي ،وهإا ال مشكاا فيه ،فإحا تلف عند أحدهما كان
من مل من تلف عند  ،مال يف مثج احليوان يف الثالثة وما أشبه.
الثانيـة :أن يبـدال الكلـي باملشــاع ،والظـاهر صـحة حلـ ومن مل يكــن قـب ،ومقبـاض ،ألنــه
معاملة عقالئية مل ننع الشابع عنه ،فاحتماا أنه ال يص ألنه ليس مـن العقـور املتعابفـة غـري تـام،
كما أن عكسه أيضاو صحي ب ن جيعج املشاع كلياو يف املعني.
وكإل يف بيع األبض مثالو حيث باع كلياو ،ثـم جعـال مشـاعاو أو بـالعكس ،والظـاهر أن يف
كلتا الصوبتني ال يص رخوا اجلنب يف األبض املشرتكة ال جعج أحدهما سواء مالـ الكلـي أو
املشاع البائع أو املشرتي مسجداو ،ألنه خملو،

189

الفقه :البيع ج ،5اإلمام الشريازي

باملسجد ،فينسحب مىل الكلي حكمه ،نعم بعد اإلفراز سواء يف الكلي أو املشاع يكـون لكـج
حكمه.
وعلــى أي ،فــإحا بـدّال الكلــي باملشــاع تبــدا احلكــم مىل اإلشــاعة يف التلــف وغــري  ،وكــإل
عكسه.
الثالثة :أن يقب ،البائع املشرتي اجملموع ،حصته له وبقية املاا أمانة ،والظاهر أنه قـب ،فـإحا
تلف اجملمـوع حهـب مـن البـائع بقـدب حصـته ،ومـن املشـرتي بقـدب حصـته ،مالّ محا كـان تفـريط مـن
املشرتي حيث يكون عليه ماا البائع ،واحتماا أنـه لـيس بقـب ،لتالزمـه مـع اإلفـراز غـري وابر ،مح
بينهما من وجه.
أما محا سلّمه البائع البع ،وتلف ،فهج يإهب من كج منهما بالنسبة ،ألنه مقتضى ما سبق،
أو يإهب التالف من البائع فقط ،ألن مثج هإا التسليم ال جيعج املاا بعد القب.،
الظاهر األوا ،مح ال وجه لكونه كج قب ،،ثم أي فرق بني تلف الكج وتلف البع.،
فقـوا بعضــهم( :وأمــا من تلــف الـبع ،فــال وجــه حلســاب التـالف عليهمــا ،فــإن املبيــع بعــد
القب ،على كلّيته من رون أن يكون متعيناو يف فرر بنحو اإلفراز واإلشاعة ،فـال يكـون املبيـع الكلـي
تالفاو ،لقابليته تطبيقه على هإا الفرر) انتهى ،غري تام.
ومن الثالثة يعريف حاا الصوبا الرابعة ،مالّ أن يقاا :من األمانة ليست مقباواو ،وفيه نظر.
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إشكال مشهور
ويف املقام مشكاا مشهوب ،وهو أن الفقهاء يف املس لة السابقة أفتوا ب نـه مـن الكلـي يف املعـني،
ولإا يكون الإاهب من البائع محا كان بقي قداب ما اشرتا املشرتي ،ومن مل يبـق شـيء بطـج البيـع،
ألنه من التلف قبج القب ،الإي هو من ماا بايعه ،ومن بقي بعـ ،مـا اشـرتا كـان للمشـرتي ،مـع
اختياب الفس من باب تبع ،الصفقة عليه.
ويف مس لة بيع البائع مثرات البستان كالو مال أبطاالو أفتـوا ب نـه لـو تلـف شـيء مـن مثـر البسـتان
يكون منهما ،مما يقتضي أنه على حنو اإلشاعة بينهما ،الالزم أن تكـون كلتـا املسـ لتني ممـا مـن بـاب
اإلشاعة فال وجه جلعله كلياو يف املس لة األوىل ،أو من باب الكلي يف املعني فال وجه جلعلـه مـن بـاب
اإلشاعة يف املس لة الثانية.
اجلواب
وقد أجيب عن هإا التدافع بني الفتويني ب جوبة:
األوا :أن الظاهر يف املس لتني اإلشاعة ،وممنا قالوا بالكلي يف املعني يف املس لة األوىل من باب
النص الوابر يف أطنان القصب ،حيث من محله على قضية شخصية خاليف ما يظهر مـن األرلـة مـن
محج كلماتهم (عليهم السالم) على الكلية،
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مال يف مـوبر علمنـا بالشخصــية ،مثـج «لعــن اهلل مـن ختلّــف عـن جــي أسـامة»( ،)1ومالّ فمــا
علمنا بالكلية أو نش فيها ويف الشخصية يبنى على الكلية.
الثــاني :أن الظــاهر فيهمــا الكلــي يف املعــني ،وممنــا خرجــت األبطــاا يف املســتثنى مــن بــاب
اإلمجاع.
الثالــث :أن الفــابق بــني املس ـ لتني اإلقبــاض ،حيــث من املشــرتي مل يقــب ،شــيواو يف املس ـ لة
األوىل ،فالتلف من البـائع وحـد  ،بينمـا يف مسـ لة االسـتثناء كانـت الثمـاب مقبووـة لكليهمـا ،فمـا
حهب يكون من كيس كليهما ،فتكون الثانية كما محا سلّم البائع املتاع كالو مىل املشرتي ،حيـث تقـدم
أن الإاهب يكون منهما.
الرابع :أن الفابق بني املس لتني هو وجور الشر ،الضـمين يف أحـدهما رون األخـرك ،حيـث
جيب اإلقباض على البائع من باب الشر ،الضمين ،فما رام حق املشرتي باقياو يف الصربا جيـب عليـه
رفعه مىل املشرتي ،وال وجه ألن حيسب التالف عليهما.
الشرط الضمين
وال ،فـى أن مــرارهم بالشــر ،الضــمين :األعــم مــن التضــمن وااللتــزام الــإين حكروهمــا يف
املنطق ،فإن الشر ،نافإ مطلقاو مال يف احمللج واحملـرم وخـاليف مقتضـى العقـد ،ويف اإليقاعـات علـى
املشهوب.
سواء كان بصري املطابقة :مثج اشرتا ،املرأا السكنى على الزوج ،أو التضمن :كاشـرتاطها
أن تكون مثج أختها يف

( )1حبار األنوار :ج 23ص 324ب 1ح.4
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اخلصوصيات وأختها اشرتطت السكنى ،وااللتزام املركـوز يف األحهـان :كاشـرتا ،الصـحة،
وأن يعلم مثج هإا الشر ،أيّ من املتبايعني.
اخلامس :ما أفار الشي

(قد سـر )

ا حاصله :أن املستثنى كما يكـون كليـاو يف املعـني كـإل

يكون عنوان املستثنى منه الإي انتقج مىل املشرتي كلياو كإل  ،أي أنه ملحوظ بعنوان كلي يقع عليـه
البيع ،فكج منهما مال للكلي ونسبة املوجور مىل كج منهما على حـد سـواء ،فتخصـيص أحـدهما
به ترجي بال مرج  ،فالالزم أن حيسب التـالف عليهمـا بالنسـبة ،ولـيس كـإل البيـع ،فـإن املبيـع
ومن كان كلياو مال أن ماا البائع مل يالح بعنوان الكلي.
ونكن أن يقاا :من مالحظة الكلي وعدمها ال تغري الواقـع ،فقـي كلتـا املسـ لتني لكـج واحـد
من البائع واملشرتي الكلي ،فالالزم النسبة يف كلتيهما.
السار  :ما أفار

النـائيين (قـد سـر )

ـا حاصـله :أن املبيـع يف بيـع الصـاع كلـي ،وال نلـ

املشرتي من خصوصيا ته شيواو ،فلـه مـا بقـي مـن الصـربا ولـو تلفـت مال صـاعاو ،أمـا املبيـع يف مسـ لة
االستثناء فإن البائع نل األبطاا مع اخلصوصية ،فالتالف عليهما كسائر املشرتكات.
لكن نكن أن يقاا :منه ما الفرق بني وجور اخلصوصية يف األبطاا رون الصيعان.
السابع :ما أفار

األصفهاني (قد سـر )

ـا حاصـله :مـن أن املسـتثنى يف بيـع األبطـاا جزئـي

أخرج من اجلزئيات ،وحيث من اجلزئي املفروز مما جمهوا أو مررر ،واألوا باطـج ،والثـاني حمـاا،
فالبد من محله على اجلزئي جبزئية منش انتزاعه ،أي الكسر املشاع.
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ونكن أن يقاا :ملاحا هنا جزئي رون مس لة الصاع.
واحلاصج أن يف عامل الثبوت يكون األمر كما قربا  ،أما محا كـان يف عـامل اإلثبـات فـال وجـه
للكلي والكليتني ووجور اخلصوصية يف أحدهما رون األخرك واجلزئية وعدمها.
الثامن :ما حكر

اإليرواني (قد

سر ) :ب ن الفابق هو أن املبيـع يف كـال املقـامني هـو الكلـي يف

املعني من غري فرق ،مالّ أن يف التلف يف بيع صاع من صربا قد حصج قبج القب ،،وبعـد تعـني حـق
املشرتي يف اخلابج ،وصريوبته فرراو منتشراو يف البقيـة ،كمـا محا تلـف يف مسـ لة بيـع صـاع مـن صـربا
أيضاو بعد مقباض ام الصربا على أن يكون مقداب صاع منه وفاءً حلقه والبقية أمانة.
ثم قاا :أصج هإ ا اإلشكاا فاسد ،مـبين علـى مقابلـة األبطـاا هنـا بالصـاع هنـام ،مـع أن
املقابلة ممنا هي بني ما عدا األبطاا والصاع.
أقوا :محا كان كالمهم يشمج ما محا غصب بستان زيد فباعه من عمرو ،وبدون القـب ،بـاع
املشرتي مثر من بكر باستثناء أبطاا ،ال يكون موبراو لقوله الثاني.
وعلى أي ،فقوله الثاني حمج ت مج ،وقوله األوا هو ما حكر من قبله ،فال جديد يف كالمه.
وقد حكر الشي

(قد

سر ) األقواا السابقة وفنّدها ا ال حيتاج مىل حكر حماحيرها.

ثم من ما حكر البع ،من تنايف فتوييهم يف األبطاا :من أنه لو تلف البع ،بتفـريط املشـرتي
كان حصة البائع يف الباقي ،وأنه يستقج املشرتي يف التصريف فكيف حل على اإلشاعة ،غري وابر،
حيث منه من الشر ،الضمين عرفاو ،فال تنايف بينهما ،والبحث طويج الإيج نكتفي منه بهإا القدب.
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بيع الصربة
مس لة :بيع الصربا هلا صوب ،أنهاها الشهيد (قد

سر ) مىل عشـرا ،لكـن الظـاهر أنهـا أكثـر،

فالصيعان املعلومة هلا سبع صوب:
األوىل :أن يبيع الكج ائة.
الثانية :أن يبيع النصف املشاع مثالو.
الثالثة :أن يبيع النصف األنن مثالو.
الرابعة :أن يبيع أحد النصفني األنن أو األيسر ،وهإا بنظرنا صحي  ،واإلشكاا بـ ن املـررّر
ال وجور له يف اخلابج فال يص بيعه ،غري ظاهر ،مح هو اعتبـاب عقالئـي مل ننـع عنـه الشـابع ،بـج
قرّب مثله يف الوصية بإعطاء أحد رنانري اخلابجية للفقري وما أشبه ،وبـإطالق الزائـد علـى األببـع محا
أسلم عن أكثر من األببع ،وبالوصـية بثلـث املـاا ،وبنـإب معطـاء أحـد شـاتيه ،والواجـب الكفـائي
والتخيريي أيضاو كإل .
اخلامسة :أن يبيع صاعاو منه مثالو على حنو الكلي يف املعني.
السارسة :أن يبيعه كالو ،كج صاع بديناب.
السابعة :أن يبيع كج صاع بديناب ،واملشهوب أبطلوا حل ألنه جمهوا كم بـاع وكـم اشـرتك،
ومثله أن يؤجر الداب كج شهر بديناب ،مىل غري حل .
والعالمة (قد سـر ) صححه بالنسبة مىل الصاع األوا ،قاا النائيين (قـد

أفار

العالمة (قد

سـر ) :منـه يظهـر ممـا

سـر ) يف بع ،كتبه صحة اإلجابا لو قاا املوجر :آجرت الداب كـج شـهر بكـإا،

يف الشهر األوا لتضمن هإا القوا مجابا هإا الشهر يقيناو.
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أقوا :لكن يرر عليه أنه ال خصوصية للشهر األوا ،بج هو كـإل فيمـا محا علمـا ب نـه يبقـى
ثالثة أشهر ،لكن مل يعلما األكثر.
وي تي مثج حل يف بيع كج صاع بدبهم فيما محا علم ب نه يريد ما ال يقج مـن عشـرا أصـوع،
لكن ال يعلم هج املرار عشرون أو ثالثون أو ما أشبه ،مالّ أن يقاا :من العالمة (قد

سر ) أبار املثـاا

فال ننع من الصحة بالنسبة مىل األكثر املعلوم.
وعلى أي حاا ،فالظاهر أن منع املشهوب من جهة اجلهالة ،بج صـرا بعضـهم بـإل  ،لكـن
يف املبنى مشكاا ،مح الدليج ممنا هو يف املنع عن الغـرب ،واجلهالـة قـد ال تكـون غـرباو ،ولـإا يتعـابيف
النـا مثــج هــإا البيـع وهــإ اإلجــابا ،والقاعــدا الكليـة صــحة كــج معاملـة عقالئيــة مل ننــع عنهــا
الشابع نصاو أو ممجاعاو ،ولإا حكرنا يف «الفقه» صـحة املغابسـة والتـ مني والبيـوع السـاحبة والتقسـيم
ب ن يكون من أحدهم األبض ومن اآلخر املاء ومن الثالـث العوامـج ويعمـج الرابـع وتكـون النتيجـة
بينهم حسب ما يقربون ،ومن حكر السيد أبو احلسن (قـد سـر ) بطـالن األوا ،والعالمـة (قـد سـر )

بطالن األخري ،وبعضهم بطالن الوسطني.
الصربة اجملهولة
ومما تقدم ظهر األحـواا السـبعة للصـربا اجملهولـة ،فقـد قـاا املشـهوب بـ ن بيـع مجيـع الصـربا
باطج للجهالة ،لكن الظاهر الصحة محا مل يكن غـرب ،وقـد حكرنـا سـابقاو أن ال تسـاوي بـني اجلهالـة
والغرب ،ومن قاا غري واحد بالتساوي أو باحملإوب يف كال العنوانني ،من جهة اإلمجاع على األوا،
والنص على الثاني ،لكنا ال نرك حل  ،مح

196

الفقه :البيع ج ،5اإلمام الشريازي

اإلمجاع على تقدير وجـور حمتمـج االسـتنار ،فـإحا كـان هنـام صـربتان متسـاويتان أحـدهما
احلنطة واآلخر العد فتبارا صاحبهما بهما مل يكن غرب ،فيشمله رليج البيع بدون احملإوب.
ومنه يعلـم احلـاا يف بيـع بعـ ،كـج واحـد منهمـا بـاآلخر بعضـاو كليـاو كالنصـف ،أو خابجيـاو
كالنصف األنن ،أو أحد النصفني حيث قلنا بصحة مثج حل  ،كما أن علمـت بصـحة البيـع لكـج
صاع كإا ،مىل آخر ما تقدم.
((بيع املُشاهد سابقاً))
مس لة :محا شـاهد عينـاو يف الزمـان السـابق ،حيـث يصـ البيـع مـع املشـاهدا كالـداب واحلمـام
والدكان وما أشبه ،فإن علم بتغري العني تغرياو غـري مسـام فيـه ،ـا ال يعلـم قـدب الـتغري ،مل يصـ
البيع اعتماراو على تل املشاهدا ،أما مع التغري املسام فيه ،أو غري املسام لكنه معلوم قـدب الـتغري
فال ب

.
ومن علم بعدم التغري ص البيع ،وكإل حاا التغري املسام فيـه كمـا عرفـت ،أمـا محا شـ

مع مخباب البائع فالظاهر الصحة ،ملكان اإلخباب ،فإن قوا حي اليد حجـة عقالئيـة مل يـررع الشـابع
عنها ،بج أيـدها بقولـه (عليـه السـالم)« :مال أن تسـتبني»( ،)1فإنـه مـن االسـتبانة عرفـاو ،ويؤيـد جـواز
االعتمار عليه يف مخباب بالكيج والوزن.
أما محا ش مع مخباب البائع فهج يص البيع اعتماراو على االستصحاب ،الظاهر حلـ  ،فإنـه
كالعلم والبينة واإلخباب واالشرتا ،حجة شرعاو وعقالئياو.

( )1وسائل الشيعة :ج 3ص 139ح 4886وفيه( :حَّت تستبْي).
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وقاا اإليرواني (قد

سر ) :مل يص  ،ومل يعلم وجهه مال محا قيج بعدم حجية االستصـحاب

مطلقاو ،أو يف املوووعات ،أو يف الش يف املقتضي ،وال نقوا ب يّ حل  ،ولـإا حكـر مجـع بصـحة
االعتمار على أيّ من حل .
((إذا ابع ابلرؤية وظهر اخلالف))
مس لة :لو باع بالرؤية القدنة ،فظهر أحسن ا ال يتسام فيـه عرفـاو ،كمـا محا صـابت الشـاا
مسينة ،ختري البائع بـني اإلمضـاء والفسـ وأخـإ التفـاوت ،وعكسـه لـو ظهـر أسـوأ كـإل  ،حيـث
للمشرتي اخلياب املإكوب ،خالفاو الحتماا بطالن البيع كما عن العالمة (قد

ولعـج مدبكـه :مـا أفـار الشــي

(قـد

سر ).

سـر ) :مـن أن العقــد وقـع علـى موصـويف خــاص ومل

يكن ،فما وقع عليه العقد مل يكن ،وما كان مل يقع عليه العقد.
وفيه :أن الوصف محا كان على حنو التقييد كالصاهج والناهق كان األمر كإل  ،واملفـروض
أن املقام ليس كإل .
أو أن مثج هإا العقد غربي ومثله ال يص  ،واالشرتا ،ال يرفع الغرب.
وفيه :أنه ملاحا ال يرفعه.
أو ألن الشر ،ومن بفع الغرب لكنه مل يإكر يف العقد.
وفيه :أن البناء على الشر ،مثج التلف به.
ثم من املشهوب الإين قالوا بالصحة مع اخلياب علّلو  :ب ن اللـزوم خـاليف «ال وـرب» فريفعـه،
وهإا ام ،لكن مقتضا وجور الشق الثالث الإي هو :أخإ التفاوت ،مح
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احلقيقية ممنا تنتج وجور كجّ واحد منهمـا بفـع اآلخـر ،وبـالعكس فيمـا محا كانـت ثنائيـة ،أمـا
الثالثية مثالو ،فعدم كج ينتج أحد اآلخرين ،ال واحداو منهما فقط ،وحيث من الغرب يرتفع بكج مـن
حقّ الفس وأخإ التفاوت كان من الثالثية.
ال يقاا« :ال ورب» يرفع احلكم ال أنه يثبته.
ألنه يقاا :قد حكرنا يف (األصوا) :أن الظاهر منه اإلثبات أيضاو ،ولـإا بتـب الرسـوا (صـلى

اهلل عليه وآله) قلع الشجرا على «ال ورب»( ،)1فعدم الشهرا ال يضر ا حكرنا من التخيري بني الثالثة.
لو اختلفا
لو اختلفا يف أن الصفات املوجورا حاا العقد هي الصفات املرئية حاا الرؤيـة ،فقـاا البـائع:
نعم ،وقاا املشرتي :ال ،أو بالعكس بالنسبة مىل الثمن ،فاملشهوب قالوا :ب ن القوا قوا املشـرتي،
وأن البائع هو الإي ،الف قوله األصج ،وبإل يظهر أن أيهما املدعي وأيهما املنكر ،من غري فرق
بني كون االختاليف يف الكم والكيف.
واستدلوا لإل  :ب ن املشرتي هو الإي ينتزع منه الثمن ،وال ينتزع من أحد ماله مال بالبينة أو
اإلقراب أو العلم ،فإن علم القاوي حجة يف غري ما محا استفيد من الشرع عدم احلجية ،مثج اإلقـراب
بالزنا واللوا ،والسحق ،فإنه ال ش أن النيب (صلى اهلل عليه وآله) والوصي (عليه السالم) يف قص مـاعز
واملرأا علما باألمر باإلقراب األوا،

( )1الكايف :ج 5ص 294ح.8
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بله اإلقراب الثالثة ،ومع حلـ مل يرتبـا األثـر ،وعلـى أيّ فاملشـرتي ال بينـة عليـه وال مقـراب،
واملفروض عدم علم احلاكم ،فال نكن انتزاع الثمن منه.
وب ن البائع يدعي علم املشـرتي بهـإا الوصـف املوجـور والروـا بـه عنـد املعاملـة ألنـه مطـابق
للرؤية القدنة ،واملشرتي ينكر  ،واألصج مع املشرتي مح األصج عدم العلم.
وب ن األصج :عدم وصوا حق املشرتي مليه.
إشكال اآلخوند
وأشكج عليه اآلخوند (قد

سر ) :ب ن هإا األصج غري جمد فيما هو املهم يف املس لة من مثبـات

الضرب املوجب لعدم لزوم البيع وثبـوت اخليـاب ،مالّ علـى األصـج املثبـت ،فـإن عـدم اللـزوم يكـون
مرتتباو على الضرب ،ال على عدم وصوا احلق ،ومن استلزمه.
وفيه :أن غرض الشي

(قد

سر ) من األصج الـإي سـ بـه تشـخيص املـدعي مـن املنكـر،

وثبوت اخلياب للمنكر وازين القضاء من البينة واليمني.
لكن نكن أن يقاا :من أصج عدم التغري ك ّماو وكيفاو حاكم على األصوا الثالثة ،ولإا قاا به
بع.،
مضــافاو مىل أصــالة عــدم العقــد علــى العــني املقيــد ،فــال يقــاا :من اجلزئــي اخلــابجي ال يعقــج
تقييد  ،ألن الشيء ما مل يتشخّص ال يوجد ،ومىل أصالة اللزوم.
((تفصيل الشيخ))
وحكر الشي

(قد

سر ) تفصيالو توويحه :أنه من كان الوصف من قيور املبيع
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وكان االلتزام التزاماو وجدانياو متعلقاو بعنوان املتصـف بالصـفات ،كـان األصـج مـع املشـرتي،
لرجـوع النــزاع مىل وقــوع العقــد علــى الشــيء املطلــق وعدمــه ،واألصــج مــع املشــرتي ،ومن كــان يف
االشرتا ،على أن يكون هنام التزامان كان األصج مع البـائع ،ألن أصـج العقـد مسـلّم بينهمـا وممنـا
اخلاليف يف االلتزام الثاني الإي ينكر البائع.
ومع أنه نكن تطويج الكالم يف األصوا املإكوبا من اجلوانب الثالث ،مالّ أن األقرب بالنظر
هو كون األصج مع البائع ،مح التغري خاليف األصج ،وكـون األشـياء يف تغـري رائـم ال يرفـع األصـج
املإكوب الإي يبين عليه العقالء عند الش يف التغري.
ومما تقدم يعريف الكالم يف ارعاء البائع التغري مىل الزيارا كماو أو كيفاو ـا يوجـب اخليـاب ،وأنـه
من قلنا هنام ب صالة عدم التغري فال خياب للمشرتي ،يلزم أن نقوا هنا ب صالة عدمـه فـال خيـاب لـه،
بج مقتضى القاعدا تقابج حاا البائع واملشرتي يف ارعائهما الزيارا أو النقيصة ،على أي مبنى.
كالم الشهيد
فما عن الشهيد (قد

سر ) :أن األصج مع املشرتي يف كلتا املس لتني ،مل يعلم وجهه.

وما وجّهه النائيين (قد

سر ) :من أن الغالب مقدام البائع على البيع كائناو ما كان وال ينظر مىل

الوصف الزائد على ما بآ املشرتي سابقاو ،غري ظاهر الوجه ،مح كج منهما ختتلف بغباتهما يف مقام
البيع واالشرتاء ،ولإا جعج اخلياب لغ ،أي واحد منها ،وك
من تصحي كلمات القدماء
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مهما وجدوا مىل حل سبيالو ولو وعيفاو.
ولو ارعى كج واحد منهما خاليف اآلخر ،كداب باعها واشرتاها بالرؤية ،فقاا البائع :زارت
غرفــة وحنوهــا ،وقــاا املشــرتي :بــج نقصــت ،فــإن فســخا فــال مشــكاا ،فيمــا علمنــا حبــدوث أحــد
األمرين ،ومن فس أحدهما مل ينفس ألصالة العدم ،فتبقى قاعدا اللزوم.
والقوا :ب نهما استصحابان متناقضان ،ألن التناق ،أعم مـن الصـري  ،كزيـد موجـور وال
موجور ،ومن املستلزم ،كطلوع الشمس وعدم وجور النهاب.
فيه :أن يف مثج حل ثالثة آباء:
مــن جريانهمــا ،ولــإا قــالوا :حبرمــة اللحــم وطهابتــه لألصــج فيهمــا ،وقــالوا :ببقــاء طهــابا
األعضاء ووجور احلدث كإل  ،مىل غري حل .
وعــدم جريــان أيّ منهمــا ،للعلــم اإلمجــالي بــبطالن أحــدهما املوجــب لعــدم ممكــان جعــج
األصلني ،كعدم ممكان جعج أمابتني يعلم بطالن أحدهما.
وجريــان األوا يف التــدبجيي رون الثــاني ،ال يف الــدفعي ،ولــإا قــاا بعــ ،بصــحة التمــام يف
الإهاب يف احملج املشكوم كونه حد الرتخص رون القصر يف الرجوع ،والدفعي مثج أن يشـرب أحـد
اإلناءين ويهريق الثاني يف املسجد رفعة فيما يعلم جناسة أحدهما.
وال ،فى أن كالو من هـإ األمـوب حيتـاج مىل البحـث ممـا حكرنـا يف (األصـوا) فـال راعـي مىل
تكراب .
ولو اختلفا ـ بعد اتفاقهما يف التغري مىل األسوأ ـ يف أن التغري كان قبـج العقـد أو بعـد  ،أو قبـج
القب ،ـ حيث من التلف قبله من ماا مالكه ـ أو بعد  ،فقاا البائع :قبله،
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فال خياب للمشرتي ،وقاا املال  :بعد .
قيــج :ب ـ ن األصــج مــع البــائع لألصــالة ،واالستصــحاب بقــاء الوص ـف مىل زمــان البيــع أو
القب ،،لكن كليهما حمج ت مج.
أما األوا :فألن اللزوم ال يكون مال محا تسلما وقـوع البيـع علـى هـإا الشـخص ،واختلفـا يف
أنه الزم أو ليس بالزم ،واحلـاا أن املشـرتي ينكـر حلـ  ،فهـو مـن قبيـج التمسـ بالعـام يف الشـبهة
املصداقية ،فهج محا سلّم البائع املشرتي احلماب وقاا :منه الإي وقع عليه العقد ،وقاا املشرتي :من
الإي وقع عليه العقد هو الفر  ،نكن التمس ب صالة اللزوم على أن الإي وقـع عليـه العقـد هـو
احلماب.
وأما الثاني :فألنه مثبت يف مثج املقام ،مح أصالة عدم التغـيري مىل زمـان العقـد أو الوصـف ال
يثبت قب ،الصفة والعقد عليها الإي هو موووع اللزوم.
وب ــا يقــاا يف توجيــه اإلشــكاا :بـ ن متعلــق احلكــم هــو الفعــج املتعلــق باملوصــويف املتصــف
بوصف يف اجلملة ـ أي آناوما ـ يوجب عدم االستصحاب يف الوصف ،فإحا قاا :أيهـا السـابق للشـاا
السمينة أنت وامن لألصج والوصف ،فالضمان كـائن ومن فقـدت السـمنة ،حيـث منـه لـو شـ يف
مسنها حاا السرقة ال تستصحب إلثبات أن السرقة وقعت على السمينة( ،اليف ما محا كان متصـفاو
بالوصــف الــدائمي ،كمــا محا قــاا :قلّــد اجملتهــد العــارا ،حيــث منــه لــو شـ يف عدالتــه استصــحب
العدالة.
األصل مع املشرتي
ولإا جعج الشي

(قد

سر ) األصج مع املشرتي ،ألنه ال يعلم وصوا حقه مليه
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فاألصج عدمه اخلياب.
وال يقاا :منه يوجب عدم صحة البيع ال اخلياب.
ألنه يقاا :من كـان الوصـف علـى حنـو التقييـد حّ مـا أشـكج ،واحلـاا أنـه لـيس كـإل  ،بـج
الوصف على حنو تعدر املطلوب واالشرتا.،
ومل يعلم وجه ما حكر بع ،على الشي

(قد

سر ) :ب نـه علـى فـرض القطـع بعـدم وصـوا

حقّـه مليــه ال يكــون موجبـاو للخيــاب ،لعــدم كــون تلـف الوصــف قبــج القــب ،موجبـاو للخيــاب فكيــف
باستصحابه.
ولو انعكس األمر ب ن ارعى البـائع اخليـاب ألن العـني يف حـاا املشـاهدا كانـت فاقـدا لوصـف
كمّي أو كيفي ثم قبج العقد كمج ،فالشي والنائيين (قد سرهما) على أن اخلياب للبائع ،ألصـالة
عدم وصوا حق البائع مليـه ،كمـا تقـدم يف عكـس املسـ لة ،وعـدم وصـوله موجـب للضـرب املنتفـي
بدليله مما يوجب اخلياب.
لكن هإا األصج حمكوم ب صالة عدم التغري يف زمان ملكية البائع ،فيكون احلق مـع املشـرتي،
كما اختاب آخرو ن ،فتكـون املسـ لة مـن صـغريات جمهـولي التـابي حيـث يقـدم املعلـوم يف مـا كـان
معلومان ،كتقدم موت املوبث على مسالم الوابث وعكسه.
وكإل ال يستصحب عند اجلهج بالتاب،ني ،وعند العلـم ب حـدهما ،واجلهـج بـاآلخر ،مـن
الصوب اخلمس املإكوبا يف (األصوا) ألمثاا هإ املس لة ،والنتيجة اإلبث يف صوبا واحدا وهي:
العلم بتقدم اإلسالم على املوت ،وعدم اإلبث يف الصوب األببع األخر.
ولو كان املبيع بيد املشرتي أمانة ،فباعه بدون حضوب  ،ثم ارعى املشرتي تلفه
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قبج البيع فال بيع ،وقـاا البـائع :بـج التلـف بعـد  ،ف صـالة عـدم حتقيـق البيـع وأصـالة عـدم
ت ثريا يف النقج واالنتقاا مع املشرتي ،لكن أصالة عدم ت خر التلف عـن العقـد وأصـالة الصـحة مـع
البائع.
وحيـث من األصـوا الثالثـة املتقدمـة حمـج نظـر ،ال يبقـى مال الرابـع ،وقـد أشـكج فيـه الشــي
والنائيين واإليرواني (قد

سرهم) ألمرين:

األوا :من جهة اختصاص رليج أصالة الصحة ا محا ش يف الصـحة والفسـار ،بعـد محـراز
أصج العمج املوصويف بالصحة تابا وبالفسار أخرك.
وبعبابا أخرك :يلزم أن يكون الش يف الصفة بعد وجور املوصويف ،وهنا ليس كـإل  ،مح
لو كان املبيع معدوماو عرفاو ال يكون جماا ألصالة الصحة.
الثاني :أن أصج الصحة ممنا يكـون فيمـا محا كـان غـري الصـحي قبيحـاو ،والقـب يف املقـام ممنـا
يكون مع العلم ،واملفروض أنه باع مـع اجلهـج بوجـور وعدمـه ،فـإن العاقـج ال يقـدم عمـداو علـى
اللغو والعبث ،ألنه يقب صدوب منه مع علمه بقبحه.
لكن كال األمرين حمج ت مـج ،فـإن أصـج الصـحة املسـتفار مـن قولـه (عليـه السـالم)« :وـع أمـر
أخي على أحسنه»( ، )1يشـمج الشـ يف أصـج املوصـويف والشـ يف الوصـف مـع علمـه باألصـج
والش يف اللغوية واجلدية ،فـإحا شـ املكلـف بعـد

سـني سـنة هـج ّـس أم ال ،جيـري أصـالة

الصحة ،كما محا بأك عظماو يف املقربا مل يعلم هج غسج أو ال ،ال يلزم عليه الغسـج ،فـإن «األمـر»
شامج لكج من الفعج والرتم ،كما أنه محا ش يف أن املعاملـة الـ أوقعهـا حـاا صـغر كانـت قبـج
البلوغ أو بعد حكم بالصحة ،وكإل احلاا فيما محا مل يعلم هج أجرك صـيغة النكـاا أو الطـالق
عن

( )1وسائل الشيعة :ج 8ص 614ح.16365
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جد أو هزا أو مثاا لطالّبه ،جرك أصج الصحة.
بـج نكــن أن يقـاا :من صــيغة البيـع الـ أجرياهـا هــج كانـت صــحيحة مـؤثرا أو ال ،حيكــم
ب صج الصحة ال معنا ترتب األثر.
أما تقييد أصالة الصحة ا كان لوال قبيحاو ،فلـم يظهـر وجـه هلـإا التقييـد ،فـإن األحسـن يف
قباا أمرين :اللغو والقبـي  ،فتقييـد بالثـاني كتقييـد بـاألوا حباجـة مىل القيـد املفقـور ،ومنـه يعلـم
عكس املس لة ،ب ن كان الثمن بيد البائع أمانة ثم ارعى تلفه قبج العقد.
رغبات البيع
مس لة :األشياء ترار ألحد أموب ستة :اخلمس املدبم باحلوا اخلمس ،أو للخاصية ،ا أن
اللمس يرار به األعم من الشدا واللني والثقج واخلفة واحلجـم ومـا أشـبه حلـ ممـا حكـر يف الكـالم،
وحكرهم الطعم واللون والرائحة من باب املثاا الغالب.
وعلــى أي ،فــاالختاليف قــد يكــون يف القيمــة وقــد ال يكــون ،وممنــا ختتلــف الرغبــات حســب
اخــتاليف األحواق ،واألوا قــد يكــون مــن جهــة الصــحة والفســار ،وقــد يكــون الخــتاليف مراتــب
الصحي أو الفاسد ،فإحا كان االختاليف من جهة الصحة والفسار ومل يكون هنـام علـم أو بينـة أو
مخباب البائع أو ما أشبه فهج يلزم االختباب ،قوالن:
األوا :اللـزوم ،ومالّ فسـد البيـع ألنـه غــرب وسـفه ،واملعاملـة السـفهائية مل نضـها الشــابع،
وخرب حممد بن العيص ،عن أبي عبد اهلل (عليه السالم)( :عن بجج اشرتك ما
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يإاق قبج أن يإوق ،قاا :نعم وال يإوقن ما ال يشرتي)(.)1
لكـن ال ،فـى أن كـالم هـؤالء فيمـا محا مل يكـن املقصـور يف املعاملـة :األعـم ،كمـن يشــرتي
الباب للحطب فال يهمه سائر خصوصياته ،أو يشرتي اخلج للحمووـة فـال يهمـه أنـه مـن العنـب أو
التمر.
والثاني:العدم ،ألصالة الصحة واستصحابها وتدابم الغرب باخليـاب ،ومعنـى أصـالة الصـحة
أن األصج يف كج شيء كونه صحيحاو والعيب طابئ ،وحيـث منـه عقالئـي والشـابع مل يـررع فهـي
مقبولة شرعاو.
ال يقاا :كثري من األشياء يولد غري صحي  ،كالثماب املدوّرا وما أشبه.
ألنه يقاا :املرار األعم األغلب ،ومنه يعلم حاا االستصحاب.
أما الثالث :فقد أشكج عليه اآلخوند (قـد

سـر ) :بـ ن البنـاء ال يوجـب بفـع الغـرب ،ومالّ مل

حيتج معه مىل األصج وغري  ،وك نّه أبار أن الغرب وعدمه خابجي والبناء نفسي ،فال نكن أن يكون
أحدهما مزيالو لآلخر.
وفيه :أن الغرب املوووع شرعاو للنهي عريف ،ومع بناء العقالء ال غرب.
أمــا مــا حكــر مــن أنــه مل حيــتج ،ففيــه :أن ريــدنهم يف (الفقــه) حكــر األصــج يف عــدار األرلــة
االجتهارية ،فال مانع من اجلمع بينهما.
و ا حكر تبني أنـه ال كليـة ألرلـة املـانع ،نعـم ال مشـكاا فيمـا بآ العـريف غـرباو أو سـفهاو كـان
مشموالو للمنع.
أما احلديث فإن الظاهر منه سؤاالو وجواباو :بيان جواز الإوق حيث منه ماا النا  ،واإلجازا
ك نها من جهة غلبة الروا ،ال وجوب الإوق ،فكيف يفهم املالم بالنسبة

( )1وسائل الشيعة :ج 12ص 279ح.22782
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مىل سائر الصفات الست.
و ا حكرنا ظهر حاا بقية األقسام ،فكلما كان غرب أو سفه مل يص  ،ومالّ ص .
نعم محا كان الوصف على حنو القيد يبطـج البيـع بدونـه ،ومن كـان علـى حنـو االشـرتا ،ثبـت
خياب ختلف الشر ،،أما محا كان على حنو اإلشابا فواو أنه ال يضر عدمه ،كما ال ينفع وجـور ،
من غري فرق بني أن كان الوصف لفظياو أو بنائياو.
كالم الشيخ يف أصل الصحة
وال ،فى أن أصج الصحة املإكوب أصج ثابت شرعاو وعقالو ،ومن قاا الشي

(قد

سر ) :نع

جريان أصالة السالمة يف األعيان لعدم الدليج عليها ،ال من بناء العقـالء مال فيمـا محا كـان الشـ يف
طروّ املفسد ،وال من الشرع لعدم الدليج عليه.
بج ب ا يقاا :من األصج يف كج األشياء السالمة حتى يف اإلنسان ،من املرض والفقر واملوت
والعدو وغريهـا ،وهـإا األصـج هنـا مـن صـغرياته ،ولـإا قـاا سـبحانه« :مـن كـج أمـر سـالم»(،)1
واإلنســان هــو الــإي يســبب عــدم الســالمة حيــث قــاا« :مــا أصــابكم مــن مصــيبة فبمــا كســبت
أيــديكم»( ،)2وحتــى املــوت مصــيبة كمــا قــاا ســبحانه« :أصــابكم مصــيبة املــوت»( ،)3واملــرار بـــ
«أيديكم» :أعم من نفس الشخص ومن غري من األشخاص ،وعلى أي حاا فهإا حبث كالمي ال
يرتبط باملقام مال من جهة كونه

( )1سورة القدر.5 - 4 :
( )2سورة الشورى.30 :
( )3سورة املائدة.106 :
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كربك كلية حيث املقام من صغرياتها.
وكيف كان ،فلو تربأ البائع من العيـوب ،فـإحا كـان الـإهاب للوصـف يوجـب تغـيري احلقيقـة
بطج ،كإهاب محووة النخج وبائحة ماء الوبر ،ومالّ ص وال شيء للمشـرتي ألنـه أسـقط خيـاب
نفسه.
ال يقاا :مل يكن له خياب قبج البيع فهو مسقا ،ما مل جيب.
ألنه يقاا :ال ب

به يف ما يكون له طرفان مما ليس من جمرر الوعـد ،فيكـون مـن قبيـج أخـإ

الطبيب الرباءا عن خطر املوت أو حهاب عضـو أو قـوا ،كمـا را عليـه الـنص والفتـوك ،بـج للـولي
حل بالنسبة مىل الطفج الإي يقدمه للطبيب إلجراء عملية عليه وحنوها.
ومثج تغري احلقيقة كونه غربياو يف أنه يوجب البطالن ،اما محا مل يكن أحدهما ص وال خيـاب
له ملا عرفت.
((إذا تبني فساد املبيع))
ثم لو تبني فسار املبيع قبج التصريف فإن مل يكن له مالية ظهر بطالن البيع ،ألنه مبارلة املـاا،
وخياا املاا ليس ماالو ،وكإل يظهر البطالن لو كان له مالية غري مقصورا ،كما محا اشـرتك اجلـوز
للبّــه فظهــر خــواؤ  ،حيــث من القشــر لــه ماليــة ألجــج اإلحــراق ومطعــام الــدواب ومــا أشــبه ،لكــن
املتبايعني كان مقصورهما اللبّ ،وممنا يظهر الـبطالن ألن مـا قصـد ال واقـع لـه ،ومـا وقـع مل يكـن
مق صوراو ،أما محا كان له مالية مقصورا كما محا اشرتك اجلوز للبّه وقشر فظهـر خـواؤ فـإن لـه خيـاب
العيب.
ومن كان التبني بعد التصريف ،فمع عدم املاليـة يبطـج ،ومـع املاليـة فاملشـهوب أن لـه األبش ال
الرر ،ألن التصريف يسقطه.
وفيه :أنه ال وجه له بعد أن مل يكن املشرتي يريد الفاسد ،فـ«ال ورب» يوجب
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حقه يف الرر و«ال ورب» البائع ساقط ألنه موجب ورب املشرتي.
مسألة

يف بيع املسك يف فأره
ال مشـكاا يف بيـع املسـ يف فـ ب  ،وكـإل كــج شـيء يف األكمـام ،أمثـاا اجلـوز ،واللــوز،
والنابجيــج ،والســكر يف القصــب ،والــدبّ يف الصــديف ،والبــي ،يف الطــري ،واحلمــج يف احليــوان،
والزبد يف الل ،قبج املخ ،،بج السم يف األمجة واحلوض ومـا أشـبه ،محا مل يكـن أحـدها غـرباو
عرفاو.
وأشكج يف األوا :مـن جهـة أنـه جنـس ألنـه رم ،وقـد قـاا الشـاعر( :فـإن املسـ بعـ ،رم
الغزاا) ،وكج جنس ال جيوز بيعه ،وأنه غرب الختاليف الفابات يف اللون واحلجم والطعم والرائحـة
واجلورا والرراءا واخلاصية.
ويرر على األوا :أن كونه رماو أوا الكالم ،فلعله من بطوبات اجلسم كاجللبـة الـ تنجمـد
على اجلرا من الرطوبـات ،ولـو فـرض كونـه رمـاو يف األصـج فاالسـتحالة كافيـة يف خروجهـا منـه،
ككج استحالة ،وحل يف الظاهر موجب للطهابا كالكلب يف اململحة ،بج وحتـى الـدم والعـإبا محا
استحاال مىل الصبغ والصابون كما يتعابيف اآلن ،مح ال رليج على بقاء النجاسة بعد حتولـه مىل احملـاا
مليه ،ولإا يطهر اخلمر بعد اخللية ،والعإبا بعد الرمارية أو الفحمية أو ما أشبه.
ولو فرض كونه رماو ومل يستحجّ ،فالكالم يف جناسة أصج الدم على النحو الكلية
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ال حكرها املشهوب ،مح األرلة اخلاصة ال تكون ملثج هإ الكليـة ،مثـج قولـه تعـاىل« :أو رمـاو
مسفوحاو»( ،)1وقوله (عليه السالم)« :مالّ أن ترك يف منقاب رماو»( ،)2وما أشبه حل .
ويؤيد

غسج وجه بسوا اهلل (صلى اهلل عليه وآله)

اء التقر  ،فإن من الواو أن الدم ال يـزوا

من العظام املكونة يف اجلبهة بهإا القدب القليج من املاء وبهإ السرعة الزمنية يف الغسج ،والقوا ب نـه
كان من باب احلرج أو من باب أن رمه (صلى اهلل عليـه وآلـه) كـان طـاهراو آليـة الـتطهري( )3وغريهـا ،ففـي
األوا :أنه خاليف الظاهر ،فإنه ظاهر يف كونه من باب احلكم األولـي ال الثـانوي ،ويف الثـاني :أنـه
(صلى اهلل عليه وآله) كان يعامج مع أموب معاملة سائر النا ألنه أسوا ،ولإا قاا علـي (عليـه السـالم) أن
غسله (صلى اهلل عليه وآله) بعد املوت جلريان السنة.
أما الغرب فريتفع وازينه ،فال كلية يف املنع مستنداو مليه ،هإا باإلوـافة مىل الروايـة اخلاصـة يف
املس مما حكر الوسائج وغري .
مسألة

يف بيع اجملهول منضماً
هج جيوز بيع اجملهوا منضماو مع املعلوم مطلقاو كما قاا به مجع ،أو ال جيوز مطلقاو ،كما قاا
به آخرون ،أو يفصّج بني تبعية اجملهوا فيجوز رون الصوبتني

( )1سورة األنعاق.145 :
( )2وسائل الشيعة :ج 1ص 166ح 590و.592
( )3سورة األحعاب.33 :
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األخريني ،أقواا:
الظـاهر األوا ،للروايـات الكــثريا الـ حكرهـا الشــي

(قـد

سـر ) يف املكاســب وغريهـا ممــا ال

حاجة مىل بيانها.
أما القوا بعدم اجلواز فقد استدا :بالغرب احملكوم ا حكرنا .
ال يقاا :منه ليس قابالو للتخصيص.
ألنه يقاا :املصلحة األهم أوجـب ختصيصـه ،ولـإا قـالوا :بـ ن الغـرب يف الصـل أوـيق مـن
الغرب يف غري  ،مىل غري حل .
وب نه أي فرق بني اجملهوا وحـد أو مـع الضـميمة ،وهـإا لـيس مالّ قياسـاو ،ومالّ فللطـريف أن
يقوا :أيّ فرق بني الشر ،اجملهوا وبني اجلزء كإل .
ونكن احلج :بـ ن الشـابع مل يـرر تضـييق اخلنـاق بسـبب القـوانني ،ولـإا جعـج يف كـثري منهـا
املخــرج ،فــاخلمس نكــن اخلــروج منــه بصــريف الزائــد يف املشــابيع اخلرييــة ،والزكــاا بتبــديج بعــ،
النصاب ،واحلج بإسقا ،نفسه عن االستطاعة املالية ،ونكن اخلروج عن الزنا باملتعة ،وعـن بعـ،
شرو ،املعامالت بالصل  ،وعن الربا باملضاببة ،مىل غري حل .
وعلى أي حاا ،فظاهر الروايات أن اجلواز أعم من فقد األصج كما يف عدم احلمج ،أو فقـد
الوصف كما يف خصوصيات مس اآلجام ،وب ا يقاا :منـه أمـر عقالئـي كـان متعابفـاو يف زمـانهم
(عليهم السالم) مىل اليوم والشابع أمضا  ،فال يشرت ،فيه وجـور األصـج بالنسـبة مىل اجملهـوا ،فكيـف
بالوصف من الوزن والكيج والنوع وسائر اخلصوصيات.
أما القائج بالتفصيج ،فقد استدا لعدم اجلواز يف صوبا تبعية املعلوم أو عدم
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تبعية أيهما أليهما بإطالقات األرلة ،وجلواز الثالثة بهإ الروايات ،مضافاو مىل أنه كالشر،،
وأن التوابــع يف الغالــب جمهــوا كقــدب صــويف احليــوان وخصوصــيات محلــه وخصوصــيات مفــاتي
املستغالت وقدب أسسها وحنو حل .
لكن الروايات مطلقة فال خصوصـية للتبعيـة ،بـج بعضـها ظـاهر يف عـدمها ،فـالقوا بـاجلواز
مطلقاو أقرب مىل الصناعة بعد حجية السند وظهوب الداللة.
مسألة

((النادر والشاذ))
كج من النارب والشاح استثناء ،مالّ أن األوا يستعمج يف الغالب يف األفضج ،فيقاا :الطوسي
(قــد

ســر ) نــارب يف العلمــاء( ،ــاليف الثــاني الــإي يســتعمج يف األســوأ ،فيقــاا :احلجّــاج شــاح يف

احلكام ،ومحا قاا :مالّ الشاح النارب يرار االستثناء يف كال الطرفني.
واالنداب يف املقام هو االستثناء من التقدير الالزم يف املكيج واملوزون ،فإنـه قـد يـوزن الظـريف
واملظرويف ويشرتيان معاو ،وهإا ال مشكاا فيه ،وقـد يقشـرتك املظـرويف ويـرر الظـريف بـال وزن وممنـا
بانداب ختميين ،وهإا ب ا يستشكج ب نه يوجب اجلهالة يف املظرويف وزناو وأنه غرب.
لكن املشهوب ،بج ارعي عليه اإلمجاع :الصحة من جهة الشر ،الإي ال يضر فيه هإا القـدب
()1

من اجلهالة ،أو املساحمة العرفيـة بعـد تقريـر الشـابع هلـا باخلصـوص ،أو بعمـوم «أوفـوا بـالعقور»
حيث من العقور واإليقاعات املتداولة قبج الشرع

( )1سورة املائدة.1 :
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قربها الشابع مال محا زار أو نقص( ،اليف العبارات حيـث من حـدورها تؤخـإ مـن الشـابع،
فـال جمـاا للتسـام فيهـا ،أو الرتاوـي الـإي هـو مصـداق قولـه سـبحانه« :مالّ أن تكـون جتـاباو عـن
تراض»( ،)1أو النص اخلاص.
لكـن ال ،فـى أنــه علـى الثالثــة األوا يكـون مــن بـاب األصــج( ،ـاليف الرابــع حيـث يكــون
اســتثناءً بــدليج ،لكــن ال يعبــد أن يكــون الــنص مــن التقريــر ال االســتثناء ،فتكــون األرلــة األببعــة
متناسقة.
والنصوص مإكوبا يف املكاسب وغريها فال حاجة مىل حكرها ،وما حكـر يف بعضـها مـن لفـ
«الرتاوي» لعله يؤيد ما مل نستبعد  ،وهو يقيـد مـا خقلـي عـن هـإا اللفـ  ،وقولـه (عليـه السـالم)« :ال
تقربه»( )2مفيد للمساحمة العرفية ال ال تكون مال باحتماا الزيارا والنقيصة ال أحدهما فقط.
مسألة

يف بيع الظرف مع املظروف
بيع الظريف مع املظرويف مما على حنو التساوي فيكون كـج بطـج مـن أيهمـا مـثالو بـدبهم ،أو
النسبة فإحا اشرتاهما ائة وكان للظريف العقشر كـان لـه عشـرا ،سـواء كـان كـإل سـوقاو أو أكثـر أو
أقج ،فإن النسبة على حد سواء ترتفـع وتـنخف ،بابتفـاع املسـمى واخنفاوـه ،أو أن املظـرويف كـج
صاع بكإا ،والزائد من حام يكون للظريف ،أو بالعكس فالظريف كإا والزائد للمظرويف.

( )1سورة النساء.29 :
( )2وسائل الشيعة :ج 14ص 209ح.25626
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والثمرا يف النسبة وحنوها تظهر فيما كان لكج منهما مال كيف يقسم الثمن.
وعكس املس لة يكون فيما مح كان الثمن ظرفاو ومظروفـاو كمعـامالت املقايضـة ،وهكـإا احلـاا
يف مثج الصل واهلبة املعووة وما أشبههما.
ثم ال يضر اجلهج باجلنس فيما محا مل يكن غرب ،كما محا مل يعلم هج املبيع حنطة أو شعري محا
اشرتي اجلامع ،فإنه ال رليج على لزوم العلم ،بج وحتـى محا اشـرتي بقيمـة األبفـع أو األخفـ ،يف
غري املتساويني ،كما محا مل يعلم هي حنطة وقيمتها عشـرا أو شـعري وقيمتـه

سـة فاشـرتي بعشـرا

وهو حيتمج أنه شعري أو باع (مسة وهو حيتمج أنه حنطة.
كالم الشيخ وما فيه
لكن الشي

(قد

سر ) اختاب البطالن يف املقام ،كما محا بـاع سـبيكة مـن حهـب مـررّر بـني مائـة

مثقاا وألف ،مع وصلة من بصاص قد بلغ وزنها ألفي مثقاا ،وعلّله ب ن هإا البيع مقدام علـى مـا
فيه خطر يستحق ألجله اللوم من العقالء.
وفيه :أن ال لوم ،فهو من قبيج أن يشرتي ما قيمته مائة ب لف أو يبيع بالعكس.
كما ال يضر اجلهج بالكم يف اجلنسني امتزاجاو أو اختالطاو أو تصاحباو ،كما محا مل يعريف مقداب
كج من احللقة والفص ،والساعة وجلدها ،واحلليب والسكر املإاب فيه ،مىل غري حل .
وكـإل حـاا اجلهــج بـالكيف ،كمــا محا كـان هنـام شــايان خملوطـان أحــدهما للّـون واآلخــر
للطعم أو الرائحة ،ال يعلم أن أيهما أي قدب من املبيع ،نصف أو أكثر أو أقج.
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مسألة

يف تعلّم املسائل
من يبتلى باملعامالت ـ األعم من اإليقاعات ـ جيب عليه تعلّم مسائلها ،وكإل اجملتهد الـإي
حيتاج مقلد مليها ،وهكإا بالنسبة مىل صوبا حف األحكام عن االندبا  ،مـع فـابق أن يف األوا
عــيين ،ويف الثــاني كفــائي من كــان غــري ومالّ فكــاألوا ،ويف الثالــث كالثــاني ،فــإن احلف ـ عــن
االندبا مشموا لقوله سبحانه« :لتبيننّه للنا »( ،)1ولإا قالوا :كتبنا مسـائج احلـدور والقصـاص
لإل ومن كان الكتاب ال يعتقد بهما يف زمان الغيبة.
أما االستظهاب لإل من بقاء آية «النجوك»( ،)2وآية «أحللنا ل أزواجـ »( ،)3مـع أن األوا
نس  ،والثاني كان األمر شخصياو ،فغري ظـاهر ،مح األوا ممنـا هـو لبيـان (ـج النـا عـن اإلنفـاق،
والثاني لبيان خصوصيات القائد.
وكيف كـان ،ففـي غـري الصـوب الـثالث ،التفقـه ـ األعـم مـن االجتهـار والتقليـد ـ مسـتحب،
حلمج األمر عليه حسب املتفاهم عرفاو.
وهج الواجب يف الثالثة األوا مقدمي ،كما قاا به مجع ،ألنـه مقدمـة للعمـج ،أو مبشـاري
كما قاا به آخرون ،ألنه مشابا حلكم العقج ،ومن املعلوم أن بينهما (من

( )1سورة آل عمران.187 :
( )2سورة اجملادلة.12 :
( )3سورة األحعاب.50 :
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وجه) ،مح لو مل يعريف العقج أنه مقدمة وقاا به املوىل كان مقدمياو بعد أن مل يكـن نفسـياو بـج
أمر به لغري  ،ولو عرفه العقج وأمر به املوىل كان مبشارياو.
أو نفسي ،كما قاا به األبربيلي والشـي

املرتضـى (قـد

سـرهما) وغريهـا ،وهـو مـا يطلـب بـه

نفسه ،وفيه الثواب والعقاب ،ومن كان مقدمة لغري أيضاو ،كالظهر املقدمة للعصر.
احتماالت.
مع فابق أن األبربيلي (قد

سر ) قاا به عقلياو ،والشي

(قد

سر ) شرعياو.

أما األوا:فألنه محا عمج باحلرام تقصرياو وهو غافج ،فإنه ال يعاقب عليه ملكان الغفلة ،وفيه
العقاب ملكان التقصري ،فال يكون مالّ لرتم التعلّم.
وأما الثاني :ألوامر التفقه ونواهي تركه ،وأصـالة الـبطالن يف املعاملـة الـ ال يعلـم مـوازين
الصحة والفسار فيها.
لكــن ال ،فــى أنــه حيــث ال نكــن أن يكــون األمــر والنهــي يف طــريف شــيء واحــد ،فإمــا فيــه
املصلحة فهو واجب ،أو املفسدا فهو حرام ،كان البد من أن يكون التفقـه واجبـاو كالصـالا ومنفـاق
الزوجة ،أو حراماو كاخلمر وتروم احلج ،مح البعث من حصج ب حدهما مل يبق جماا لآلخر ،ومن مل
حيصج كان الثاني لغواو ،مضافاو مىل وروبا عدم وجور عقـابني للتـابم وثـوابني للفاعـج ،ولـو كـان
لطرفيه احلكم كان ثوابان وعقابان.
ففي املقـام األقـرب أنـه مـن جهـة املصـلحة يف الفعـج ،ألنـه هـو املتفـاهم عرفـاو ،فاالسـتدالا
بالنهي عن عـدم التفقـه كقولـه (عليـه السـالم)« :وال تكونـوا أعرابـاو»( )1ومـا أشـبه مـن بـاب الت كيـد ال
الت سيس.
نعم ب ا ال يعلم أنه من جهة املصلحة يف الفعج حتى يكون واجباو ،أو املفسدا يف الفعـج حتـى
يكون حراماو ،وال يهم حل ـ محا مل تظهر من القرائن ـ بعد العلم

( )1الكايف :ج 1ص 31ح.7
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اإلمجالي ب حدهما ،فقوهلم( :الصالا واجبة وتركهـا حـرام) مـن بـاب التوسـع ،كقـوهلم:
(اخلمر حرام وتركه واجب).
ومن الواجـب واحلـرام يف الطـرفني يعـريف حـاا املسـتحب واملكـرو فيهمـا ،كقولـه( :صـالا
الليج مستحبة وتركها مكرو ).
اللــهم مال أن يكــون هنــام متالزمــان ،الفعــج يــالزم املســتحب ،والــرتم يــالزم املكــرو ،
وباألخرا ال يكون طرفا شيء واحد هلما حكمان اقتضائيان أو ال اقتضائيان.
مسألة

يف تزاحم طلب الرزق الواجب مع طلب العلم
لو تزاحم طلب الرزق الواجب مع طلب العلم الواجب ،فهـج يـتخري بينهمـا ،ألنـه مل يعلـم
أهمية أحدهما ،فاألصج التخيري.
أو يقدم األوا ،ألنه «من ال معاش له ال معار له» ،ومن املعلوم أن حمرمات األطعمة وحنوها
تباا للضروبا ،فإنه «ما من شيء حرمه اهلل مال وقد أحله ملن اوطر مليه»(.)1
أو الثاني ،ألن اآلخرا أبديـة والـدنيا زائلـة ،والثـاني مـن شـؤون األوا ،واألوا مـن شـؤون
الثاني.
احتماالت ،ومن كان ال يبعد األوا.
ونقوا مقدمة لإل :
من التزاحم بني الواجبني أو احملرمني أو الواجب واحملرم على أببعة أقسام ،فلو علـم بتسـاوي
مالكهما ،أو علم بتقدم مالم أحدهما ال على حنو اللزوم ،أو مل يعلـم التسـاوي أو التخـيري ،فإنـه
،ري بينهما.

( )1راجع وسائل الشيعة :ج 3ص 270ح ،5429ووسائل الشيعة :ج 4ص 690ح.7121
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وب ا يقاا :ب ن التساوي فيما محا مل حيتمج تقديم أحـدهما ،ومالّ كـان مـن التعـيني والتخـيري
واألصج فيه االشتغاا ،لكن حكرنا يف (األصوا) :أن األقرب كون األصج التخيري ،للرباءا.
ويف الرابع :وهو ما علم ب همية مالم أحدهما مىل حد اللزوم ،يلزم تقديم حام.
وما حنن فيه من قبيج املتزامحني الإي مل يعلم تقديم أحدهما عند من يرك التخـيري ،لكنـا مل
نستبعد تقديم الرزق مىل حد اللزوم كما عرفت ،ال من املتعابوني حيـث ال مـالم ألحـدهما ،فلـو
علمنا حام فاآلخر هو املتعني ،ومن مل نعلم فإن كان يف املاليات جرت قاعـدا (العـدا) ،أمـا يف غـري
املاليات فلكج موبر حكمه:
فقد يكون التخـيري ،كمـا محا مل يعلـم هـج نـإب حبـ

الشـاا يف صـحن علـي أو احلسـني (عليهمـا

السالم).
وقد يكون املهاياا ،كما محا مل يعلـم أن القـيم زيـد أو عمـرو ،حيـث يقـوم كـج واحـد منهمـا
شهراو أو ما أشبه باألمر ،فيما مل نكن ومهما معاو.
وقد يكون اإلجباب ،كما محا زوّجها الوالد ب حد الولدين ،وال تعلم هـج هـو زيـد أو عمـرو،
فإن احلاكم جيربهمـا علـى الطـالق ،وبعـد أن تصـب خليـة اختـابت لنفسـها أحـدهما أو غريهمـا أو
البقاء عانساو.
أما احتماا القرعة فقد حكر بع ،الفقهاء احتياجها مىل العمج ،ومالّ لزم فقه جديد يف خمتلف
موابر العلم اإلمجالي ،فت مج.
وال ،فى أن املسـ لة طويلـة الـإيج ،حكرهـا احلـدائق والشـي وغريهمـا ،فمـن شـاء التفصـيج
باجعهم ،واهلل سبحانه العامل.
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مسألة

يف تلقي الركبان
كج من توكج حاور لبار ،وتلقي الركبان مرجوا ،وحل ألسباب نكن جعلها حكمة:
منها :أن املتلقي وحنو يغ ،الطريف.
ومنها :أن املـتلقني وحنـوهم يكوّنـون السـوق السـوراء ،كمـا أشـاب مليـه اإلمـام الصـارق (عليـه

السالم) يف حديث مصاريف(.)1
ومنها :أن جميوهم مىل املدينة يوجـب بخـص األسـعاب ال الغـ ،،فـإن اخـتاليف املصـا يـرتم
الطرفني على طريف نقي ،،فالطبيـب التعـب الـإي يريـد املنـام مصـلحته أهـم عنـد أهلـه ،واملـري،
الإي يسـهر مـن املـرض مصـلحته عـالج الطبيـب لـه ،ويف املقـام مصـلحة الركبـان البيـع بـاألبخص
كمصلحة صاحب العربية ،بينما مصلحة صاحب الدكان البيع باألغلى وكج واحد منهما له احلق.
ومنها :أن بؤية البضائع تغدو وتـروا مىل املدينـة توجـب مـأل الـنفس ،فـإن كـالو مـن الـنفس
والبدن يؤثر يف اآلخر ،كما ثبت علمياو.
ومنها :أن االجتماع املصط بعضه ببع ،يوجب االختال ،،بـزواج كـج واحـد منهمـا مـن
اآلخر ،بنينهم وبناتهم ،واستخدام كج طائفة من الطائفة األخرك ،مىل غري

( )1وسائل الشيعة :ج 12ص 311ح.22895
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حل  ،ولإا قاا سبحانه« :جعج اهلل الكعبة البيت احلرام قياماو للنـا  ،)1( »...وقـاا تعـاىل:

«ليشهدوا منافع هلم.)2( »...

وحيث من الروايات بإل متـواترا ،وراللتهـا ال غبـاب عليهـا ،كمـا أن سـندها حجـة كمـا ال
،فى على من باجعها يف الوسائج( )3واملستدبم( )4وغريهما ،فاملهم حكر بع ،فروع املس لة:
فاملشهوب حهبوا مىل الكراهة ،ومجاعة مىل احلرمة لظاهر النهي ،لكـن األوا أقـرب للشـهرا،
وقد حكرنا يف (األصوا) وغري حجية الشـهرا يف اجلملـة ،سـنداو وراللـةو ،ومالّ لـزم كثـرا الواجبـات
واحملرمات ،مىل غري حل .
وللسريا :للتعابيف منإ الصدب األوا.
وللسياق :حيث حكر املنع يف سياق املكروهات قطعاو ،مثج بوايـة منهـاا القصـاب ،عـن أبـي
عبد اهلل (عليه السـالم) قـاا « :ال تلقـي وال تشـرت مـا تلقـي ،وال ت كـج مـن حلـم مـا تلقـي»( ،)5وبوايتـه

األخرك عنه (عليه السالم) قريب منه(.)6

واحلاصج :هج التلقي حرام كما قاا به مجـع ،لظـاهر النهـي صـيغةو ومـاراو ،أو مكـرو كمـا
قاا به املشهوب ،لقرينة الشهرا حيـث منهـا تكـون كاسـرا وجـابرا للداللـة والسـند وجهـة الصـدوب،
لقوله (عليه السالم)« :فإن اجملمع عليه ال بيب فيه»( ،)7وغري

( )1سورة املائدة.97 :
( )2سورة احلج.28 :
( )3راجع وسائل الشيعة :ج 12ابب كراهة تلقي الركبان.
( )4راجع مستدرك الوسائل :ج 13ص 280و 281ح 15352و 15354و.15355
( )5وسائل الشيعة :ج 12ص 326ح.22949
( )6وسائل الشيعة :ج 12ص 326ح.22948
( )7وسائل الشيعة :ج 18ص 75ح.33318
221

الفقه :البيع ج ،5اإلمام الشريازي

مما حكرنا يف (األصوا)  ،والسريا والسـياق للجمـع بينـه وبـني االشـرتاء واألكـج مـع وـروبا
عدم حرمتهما.
الظاهر الثاني ،ألنها قرينة على التصريف يف األوا.
فروع
وهج يعترب القصد كما قاا به الشي

(قد

سر ) ،ألن ظاهر الفعج القصد ،فال يقـاا( :أكـج)

ملن أوجر يف حلقه ،أو (حهب) ملن أخإ أسرياو ،بج يقاا :حهب به.
أو ال ،كما قاا به اإليرواني (قد

سر ) ،ألن عنوان (التلقي) ليس منهياو عنه بالنهي النفسـي،

فإنه ليس رجوا بج املرجوا السبق مىل االشرتاء ملن قصد البلد تاعه.
الظاهر الثاني ،ويؤيد

التعليج يف الروايات ،ولرواية عروا عن الباقر (عليه السالم) عنه (صلى اهلل

عليه وآله)( :ال يتلقى أحدكم جتابا خابجاو من املصر)(.)1
وهج يعترب جهج الركب بالقيمة ،كما قاا به بع ،،مؤيداو (يابهم محا رخلوا السـوق ،أو ال
كما قاا به آخرون ،لإلطالق وللتعليج ولرواية عروا ،الظاهر الثاني.
وهج يكون حكم االشـرتاء حكـم البيـع ،لروايـة عـروا والتعليـج ،فـإن الركبـان كمـا يبيعـون
للنا كإل يشرتون من أهج البلد ،كما قاا به بع ،،أو ال كما قاا به آخرون لالنصرايف.
الظاهر األوا ،وعليه فال فرق بني أقسام املعاملة وال خلصوصية البيع والشراء فقط.

(ِ )1تذيب األحكاق :ج 7ص 158ح 2ب.13
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ومــن الواوــ  :أنــه ال فــرق بــني أقســام املبيــع لإلطــالق والعلــة والشــهرا ،فمــا يف بوايــة
الصدوق« :ال يتلقى أحدكم طعاماو»( )1من باب املثاا.
بج ال يعبد التعدي مىل مثج الطبابـة واهلندسـة وحنوهمـا ،فـال يـإهب طبيـب مىل خـابج البلـد
ليعاجلهم ،أو مهند ليقاولو على بناء روبهم ،أو ال يإهب املري ،مىل خابجـه ،وممنـا يـدعوهم
ليدخلوا البلد.
ولو كان خابج املصر يعقد السـوق ،كمـا يتعـابيف يف بعـ ،البلـدان ،مل يكـن مـن التلقـي يف
شيء.
وال فـرق يف جمـيء الركبـان مىل البلـد ،أو اخليـام ،أو حتـى السـفن احلاملـة للنـا ممـا تقصــد
الزوابق من األطرايف للبيع واالشرتاء وحنوهما.
ولـو منعـت الدولــة الصـحيحة لغـرض شــرعي ،أو الباطلـة رخـوا الركبــان البلـد ،فالــإهاب
مليهم ليس من (التلقي) ،مح ظاهر النص والفتوك فيمن يقصدون البلد وال قصد يف املقام.
كما أنه لو كان بع ،الركبان ال ي تون البلد ،لعجز أو خويف أو ما أشبه حل  ،فليس املعاملة
معهم من (التلقي).
وكإل ليس من (التلقي) اشرتاء من كان خابجاو من البلد ،كمـن يسـكن علـى فرسـ أو مـا
أشبه من البلد ،فإحا مرّ الركبان به اشرتك منهم فإنه ليس من (التلقي) يف شيء.
((توكل حاضر لباد))
ثم القرائن الثالث يف محج النهي على الكراهة هنام آتية يف (توكج حاور لبـار) فهـو مكـرو
أيضاو ،واملرار الباري الإي لوال التوكج مل ي ت بنفسه مىل املدينة ،ومالّ فال

( )1م و حيضره الفقيه :ج 3ص 273ب 2ح.3988
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كراهة ،كما ال كراهة يف توكج بار لبار ،أو حاور ملدينة أخرك ،وال يبعد أن تكـون الكراهـة
هنا أيضاو ملا رون األببعة فراس  ،وبع ،الفروع ال حكرناها هنام آتية هنا أيضاو.
وال فــرق يف كلتــا املس ـ لتني بــني املســلمني والكــافرين وبــاالختاليف ،نعــم محا كــان الكــافران
يلتزمان بغري حل مشلهما قاعدا اإللزام ،فإنها كما حكرنا يف بع ،املباحث تشمج (له) و(عليه).
أقسام التكليف واملكلف
مس لة :املكلِّف واملكلدف ومتعلق التكليـف كـج واحـد منهـا قـد يكـون فـرراو ،أو مجاعـة ،أو
باالختاليف ،فاألقسام مثانية.
فإحا كان الكج فرراو ،كمـا محا وكلتـه أن يزوجهـا بشـخص فزوجهـا لنفسـه ثـم قالـت:مل أكـن
أبيد هإا النكاا ،فهج يبطج مطلقاو ،ألن القصد ال يعريف مال من قبج نفسها.
أو يص مطلقاو ،إلطالق كالمها ،فال حق هلا بعد يف تفسـري ـا ينافيـه ،كمـا هـي القاعـدا
العقالئية.
أو يفصج قبج الدخوا فيقبج تفسريها ،رون بعد ألن معطـاء نفسـها راللـة علـى بوـاها ممـا
بالقصد السابق أو بإجازا الفضولي الالحقة.
احتماالت ،وحمج البحث يف كتاب النكاا.
ومحا أعطى منسان شيواو إلنسان ليدفعه مىل طائفة املكلّف منهم ،فإحا كان ولياو كاجملتهد بالنسبة
مىل احلقوق الشرعية حق له أن ي خإ منه حسب ما يرا صالحاو،
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فإنه ال حق للمعطي يف التحكم على املرجـع بعـد كونـه وليـاو مـن قبـج الشـابع ،ومحا مل يكـن
ولياو فإن كانت قرينة على جـواز أخـإ مسـاوياو أو أكثـر أو أقـج مـن سـائر الطائفـة جـاز ،ومن كانـت
القرينــة علــى اخلــاليف مل جيــز ،ومن مل تكــن قرينــة فاملشــهوب علــى جــواز األخــإ ،ألن احلكــم تــابع
للموووع ،فمتى حتقق حتقق ،وجلملة من الراويات:
كصــحي ســعيد بــن يســاب ،قــاا :قلــت ألبــي عبــد اهلل (عليــه الســالم) :الرجــج بعطــي الزكــاا
فيقسمها يف أصحابه أي خإ منها شيواو ،قاا (عليه السالم) :نعم(.)1
وحسن احلسني بن عثمان ،عن أبي مبراهيم (عليه السالم) يف بجج أعطى ماالو يفرقه فـيمن حيـجّ
له ،أله أن ي خإ منه شيواو لنفسه ومن مل يسمّ له ،قاا (عليـه السـالم) :ي خـإ منـه لنفسـه مثـج مـا يعطـي
لغري (.)2
وصحي ابن احلجاج ،عن أبي احلسن (عليه السالم) عن الرجج يعطي الرجج الدباهم يقسـمها
ويضعها يف مواوعها وهو حتج له الصدقة ،قاا (عليـه السـالم)« :ال بـ

أن ي خـإ لنفسـه كمـا يعطـي

غري  ،قاا :وال جيوز له أن ي خإ محا أمر أن يعضها يف مواوع مسماا مال بإحنه»(.)3
وحيتمــج العــدم ،لظهــوب الكــالم يف اخــتاليف الــدافع واملــدفوع مليــه ،ولــبع ،الروايــات،
كصحي ابن احلجاج ،عن الصارق (عليه السالم) عن بجج أعطا بجج ماالو ليقسمه يف حمـاويج أو يف
مساكني وهو حمتاج ،أي خإ منه لنفسه وال يعلمه ،قاا (عليه السالم) :ال ي خإ منه شـيواو حتـى بـ حن لـه
صاحبه(.)4

( )1وسائل الشيعة :ج 9ص 288ب 40ح 12039ط آل البيت.
(ِ )2تذيب األحكاق :ج 4ص 104ب 29ح.29
( )3الكايف :ج 3ص 555ح.3
( )4اوستبصار :ج 3ص 54ب 28ح.1
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لكن الوجه االعتبابي معابض بالوجه االعتبابي السابق األقوك منـه ،والصـحيحة ال راللـة
فيها ،مح من القريب أن املرار بالنكرا أشخاص معنيون فال تعابض األخباب السابقة ،مضـافاو مىل أنـه
لـو سـلم راللتهــا كـان اجلمــع احلمـج علــى الكراهـة ،وهنـام بعــ ،وجـو أخــر للجمـع حكروهــا يف
املفصالت.
ولو أخإ لنفسه منه ثم ظهر له أن املال ال يروى وجب عليه بر .
وهج الالزم بناءً على املشهوب األخإ بقدبهم ،قيج بإل ألنه مقتضى التعيني والتخيري ،ولو
قبج بالرباءا فيه كما حهبنا مليه يف (األصـوا) لكـان أقـرب ،مضـافاو مىل أنـه ال يلـزم التقسـيم بالسـوية
حتى بالنسبة مىل غري  ،نعم ال ش أنه أفضج يف اجلملة.
ومما تقدم يعلـم الكـالم لـو وكـج الرجـج امـرأا خليـة يف أن تزوّجـه ،فزوّجتـه مـن نفسـها ،أو
قاا :أعط الصالا أو الصيام أو احلج ،أو قاا :أعـط الزكـاا أو اخلمـس أو الكفـابات أو مـا أشـبه،
ولو أعطا شاا ليقسمها يف الفقراء أو ما أشبه من الطوائف كان من املس لة السابقة.
ولو أعطا كتاباو أو مناءً أو ما أشبه ،فمن يـرك التقسـيم يلـزم أن يقـوا جبعلـه بـني نفسـه وبـني
غري باحلصص ،ففي كج شهر مثالو ملصريف وهو أحدهم.
ولـو كــان املعطــى لــه مــنهم ف خــإ مــن املــاا ثــم خــرج قبــج صــرفه ،فهــج يستصــحب لتماميــة
أبكانه ،أو ال ألن الظاهر الصريف يف الفقري وابن السبيج وحنوهما ،ال يبعد الثاني على ت مج.
ولو انعكس ال مشكاا يف الصريف على نفسه على بأي اجملوز.
ومما تقدم يعلم حاا ما محا اختلف اعتقار املدفوع مليه والدافع ،فزعمه الدافع فقرياو وهو يعلم
أنه ليس به ،أو بالعكس.
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مسألة يف النجش
النج

على وزن (نصر) فعالو ومصدباو ،حمرم ممجاعاو على ما ارعا غري واحد.

ويدا عليه :بواية ابـن سـنان ،عـن الصـارق (عليـه السـالم) قـاا بسـوا اهلل (صـلى اهلل عليـه وآلـه):
«الوامشة واملومشة والناج واملنجوش ملعونون على لسان حممد»(.)1
()2

ويف النبوي احملكي عـن معـاني األخبـاب« :ال تناجشـوا وال تـدابروا»

 ،قـاا الصـدوق (بمحـه

اهلل) :معنا أن يزيد الرجج يف مثن السعلة وهو ال يريد شراءها ليسمع غري فيزيد بزيارته.
والس ند حجة ،والداللة مستندا مىل الشـهرا احملققـة كـإل  ،فـال نكـن اإلشـكاا برتارفـه مـع
الوشـم وهـو مكـرو  ،وبـ ن اللعـن أعـم ،ولــإا ال حرمـة يف «أكـج الـزار وحـد » و«بكـوب الفــالت
وحد » والنوم يف سط بغري حمجر وما أشبه حلـ  ،فـإن اللعـن هـو الطـرر عـن اخلـري ،ولـإا قـالوا:
ملعون بين فالن ،واخلري املطرور عنه أعم من الالزم واملستحب.
هــإا مضــافاو مىل أن الوشــم املوجــب للغ ـ حــرام ،والنهــي يف الروايــة الثانيــة كــايف يف مفــارا
التحريم.
ال يقاا :كيف كان الرسوا (صلى اهلل عليه وآله) يلعن تابم املستحب وما أشبه.

( )1وسائل الشيعة :ج 12ص 337ح.22989
( )2وسائل الشيعة :ج 12ص 338ح.22991
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ألنه يقاا :الرسوا (صلى اهلل عليه وآله) وعلي (عليـه السـالم) كانـا يـديران حكـومتني كـبريتني ،وال
يريــدان معمــاا الســيف والســو ،مال ب قصــى الضــروبات ،فكانــا مضــطرين مىل الشــدا يف اللفــ
الستقامة األمر ،مما حكرنا مفصالو يف بع ،املباحث التاب،ية.
واملشهوب هو الزيارا كما حكر الفقهاء ،لكن حيتمج النقيصة أيضاو ،كمـا حكرهـا يف تفسـري يف
بريف الزيارا بع ،اللغويني ،فيكون كج منهما حمرمـاو ،وال فـرق بـني الزيـارا للمبيـع أو الـثمن ،مح
أحياناو يكون عروواو ،لإلطالق.
والالزم أن يكون بقصد فاسد ،ومال فالتزييـد ألجـج القيمـة العارلـة يف مثـج الصـغري الـإي ال
يقرب مالـه «مال بـال هـي أحسـن»( ،)1أو املـؤمن الـإي وبر «أن عـون الضـعيف صـدقة» لـيس مـن
النج احملرم ،بج ليس منه موووعاو ،لالنصرايف مىل ما حكرنا من قصد الباطج.
وممنا يصدق الـنج فيمـا محا كـان هنـام ثالـث ،ومالّ فـإحا بفعـه نفـس البـائع أو الـثمن نفـس
املشرتي مل يكن من النج ومن كـان غـ ،كـان حرامـاو ملـا وبر عنـه (صـلى اهلل عليـه وآلـه) مـن أن (غـ،
املسرتسج سحت)(.)2
والالزم أن يكون بالتواطي ال صدفة ،ألنه يريد الشراء لنفسه أو ما أشبه حل  ،فإنه ليس من
النج حينوإٍ.
واحلكم تكليفي فال يوجب النج فسار املعاملة ،نعم مع الغـ ،للطـريف اخليـاب كمـا حكـر يف
الباب (الغ ،)،وهج يضمن الناج ومن كان قراب الضمان على األخري فيما

( )1سورة األنعاق ،152 :سورة اإلسراء.34 :
( )2الكايف :ج 5ص 153ح ،14م و حيضره الفقيه :ج 3ص 272ب 2ح.3982
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محا فس املغبون ومل يتمكن ممن عليه قراب الضمان ،كما ليس بنـاؤهم حلـ  ،لكنـا حكرنـا يف
باب «ال ورب» أنه غري مستبعد ،فإن العريف يقولون :منه أورّ .
ولــيس مــن الــنج االزرحــام االصــطناعي علــى ركــان البــائع مــثالو ،ليــزعم املشــرتي بواج
السلعة فيشرتيه ،فإنه ومن كان خـاليف األخـالق ،لكنـه ال يشـمله الـدليج ،ومحا بـاع بـالثمن العـارا
كان االزرحام مثج تزيني املتاع املوجب لرغبة املشرتي.
وال يبعــد مشــوا اإلطــالق أو املــالم لســائر املعــامالت ،مثــج الــرهن واملضــاببة واإلجــابا
واملساقاا واملزابعـة ومـا أشـبه ،مـثالو يزيـد يف القـرض قبـاا الـرهن ،أو يـنق ،حـق العامـج يف بـاب
املضاببة ،مىل غري حل .
وهج منه مالكاو ما محا زار يف مهر املرأا لينخدع غري فمهرها باألكثر ،حمتمج ومن كان األظهر
خالفه.
ومثج التزييد يف أجرا الطبيب واملهند وما أشبه ،والتنقيص يف عكسه ،فت مج.
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مسألة يف االحتكار
االحتكاب حمرم يف اجلملة نصاو وممجاعاو ،والروايات به متواترا.
وال ،فى أن العناوين يف الروايات من اخلمسة أو الستة ـ والظـاهر أن حكـر السـمن يف اخلمسـة
يشمج الزيت ،فهما كالفقري واملسكني ـ هو االحتكاب احملرم أوالو وبالإات.
وهنام احتكاب آخر حمرم من جهة «ال ورب»( ،)1كما محا احنصر الـدواء يف مجاعـة ال يبيعونـه
مما يسبب هالم املروى أو تلف عضو أو قوا منهم.
واحتكاب ثالث حمرم لضميمة (ال ورب) بقاعدا (األهـم واملهـم) ،كمـا محا كـان نـا ينـامون
بالشوابع ومحا مل يكن هلم وقور مات واحد منهم فرواو حسب التجربة ،وكان ألنـا الوقـور فـإن
احتكاب النفط ـ مثالو ـ حمرم ،للعلم اإلمجالي أو التفصيلي كالقسم الثاني فينضم مليه قاعدا (األهـم)
حيث من «النا مسلطون»( )2حمكوم بضم محدك القاعدتني مىل األخرك.
وبإل ظهر أن معياب القاعدا يف الثاني والقاعـدتني يف الثالـث لـيس ثالثـة ،كمـا يف نصـوص
القسم األوا ،بج هو صدق األوىل يف الثانية ،وهما يف الثالثة.
كما أن حكرهم تبعاو للنصوص( :ترقـب الغـالء) مـن بـاب املثـاا الغالـب ،ومالّ فالرتقـب ومـا
أشبه مشرتم مع ترقب الغالء يف املالم من مل نقج بشموا اإلطالق له.

( )1وسائل الشيعة :ج 18ص 75ح.33318
( )2وسائل الشيعة :ج 18ص 75ح.33318
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((االحتكار واألحكام اخلمسة))
ثم من مجاعة منهم الشي

سـر ) قسّـموا االحتكـاب عنـا اللغـوي مىل األحكـام

املرتضى (قـد

اخلمسة:
فاحملرّم :هو مع حاجة النا واوطرابهم.
واملكرو  :رون حل  ،بج كج احتكاب يف اجلملة.
والواجب :هو االحتكاب إلعانة املضطرين يف أيام الغالء.
واملستحب :هو ألجج األفضج ،مثج بيعه ألهج العلم واألقرباء ومن مليهم.
واملباا :هو اخلالي عن اجلهات املرجحـة يف السـلب أو اإلجيـاب ،مىل حـد املنـع عـن النقـي،
ورونه.
وأشكج عليهم اإليرواني (قد

سر ) وغري  :ب ن املستحب أو الواجب ليس ا هو احتكاب بـج

هو مندبج حتت عنوان عام مستحب أو واجب.
وحيث من املرار املقسمني يف اجلملة فاإلشكاا غري وابر ،فهو مثـج تقسـيم الشـهيد (قـد سـر )

وغري البدعة ـ عناها اللغوي ـ مىل األحكام اخلمسة.
التسعري
ثم التسعري خمتلف فيه ،فمن قاا حبرمته ألنه خاليف سلطة النا على أمـواهلم ،وللروايـات
مثج ما بوا علي (عليه السالم) عن الرسوا (صـلى اهلل عليـه وآلـه)( :أنـه مـرّ بـاحملتكرين فـ مر حبكـرتهم أن
ختـرج مىل بطــون األسـواق ،وحيــث تنظـر األبصــاب مليهـا ،فقيــج لرســوا اهلل (صـلى اهلل عليـه وآلــه) :لــو
قومّت عليهم ،فغضب بسوا اهلل (صلى اهلل عليه وآله) حتى عريف الغضب يف وجهـه ،فقـاا :أنـا اقـوّم
عليهم ،ممنا السعر مىل اهلل
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يرفعه محا شاء و،فضه محا شاء)(.)1
ويف مرسج الصدوق :قيج للنيب (صلى اهلل عليه وآلـه)« :لو سـعرت لنـا سـعراو فـإن األسـعاب تزيـد
وتنقص ،فقاا (صلى اهلل عليه وآلـه) :ما كنت أللقي اهلل ببدعة مل حيدث ملي فيها شيواو ،فدعوا عبار اهلل
ي كج بعضهم من بع ،،ومحا استنصحتم فانصحوا»(.)2
وعن الصارق (عليه السالم) قاا« :من اهلل عزوجج وكج بالسعر ملَكـاّ ،فلـن يغلـوا مـن قلـة وال
يرخص من كثرا»(.)3
مىل غريها مما عقد الوسائج واملستدبم له باباو.
ومن قاا جبواز ـ باملعنى األعم من اللزوم ـ لكون عدمه يستلزم اإلجحـايف والضـرب والعسـر
واحلرج والغ ،،وألنه لوال النتفت فائدا جرب احملتكر على البيـع ،مح بدونـه نتنـع املالـ عـن البيـع
مالّ ب وعايف مثنه ،فلو قيج بعدم جواز التسعري انتفت احلكمـة يف ملزامـه بـالبيع ،فإلزامـه بـاإلنزاا يف
السوق يدا على التسعري بداللة االقتضاء.
أما الرواية الناهية ف البد أن حتمج على ما محا نـزا مبيـع بالقيمـة العارلـة ،فلـها فـرران مـا كـان
بإجحايف وغ ،وحنوهما ،ـرج باألرلـة الثانويـة فـال يبقـى يف تلـ الروايـات مال الفـرر اآلخـر ،واهلل
سبحانه مل جيعج التسعري يف هإا الفرر ،ولإا قاا الرسوا (صلى اهلل عليـه وآلـه) :منـه «بدعـة» ،وتوكيـج
املَل ش نه ش ن توكليهم يف كج الشؤون حسب «فاملدبرات أمراو»(.)4
أما قوله (عليه السالم) :من عدم الغالء وعدم الرخص ،فاملرار عدم العلية ال

(ِ )1تذيب األحكاق :ج 7ص 161ب 13ح.18
( )2م و حيضره الفقيه :ج 3ص 268ب 2ح.3969
( )3الكايف :ج 5ص 163ح.3
( )4سورة النامعات.5 :
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االقتضاء ،لوووا أن بني الرخص والغالء وبني الكثـرا والقلـة عمـوم مـن وجـه ،ومالّ كـان
خاليف الضروبا من قانون (العرض والطلب) ،وقد قـاا علـي (عليـه السـالم) كمـا يف نهـج البالغـة يف
كتابه مىل األشرت« :فامنع من االحتكاب ،فإن بسوا اهلل (صلى اهلل عليه وآله) منـع منـه ولـيكن البيـع بيعـاو
مسحاو وازين عدا واسعاو ال جيحف بالفريقني من البائع واملبتاع ،فمن قابيف حكرا بعد نهي ميـا
فنكج وعاقب يف غري مسرايف».
وقد أشاب (عليه السالم) يف آخر احلديث مىل النهي عـن عمـج اجلبـابين مـن العقوبـة الزائـدا عـن
االسـتحقاق مـن جهـة الغــروب ،ألن املعاقـب مل يسـمع كــالم املسـتبد ،ممـا أشــر مليـه القـرآن احلكــيم
بقوله« :ومحا بطشتم بطشتم جبابين»(.)1
االحتكار احملرم
ثم من االحتكاب احملرّم فيما محا مل يوجد بائع غري بقدب الكافية ،ومالّ مل يكن حمرماو.
ويدا عليه :اإلمجاع والنص ،فعن احلليب عن أبي عبد اهلل (عليه السـالم)« :سوج عـن احلكـرا
فقاا:ممنا احلكرا أن تشرتي طعاماو وليس يف املصر غري فتحتكر  ،فإن كان يف املصر طعام يباع غري
فال ب

أن تلتمس بسلعت الفضج»(.)2
ويف بواية أخرك زيارا« :وس لته عن الزيت ،فقاا :محا كان عندم غريم فال ب

( )1سورة الشعراء.130 :
( )2م و حيضره الفقيه :ج 3ص 266ب 2ح.3956
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بإمساكه»(.)1
وعن سامل احلنا ،،قاا« :قاا لي أبو عبد اهلل (عليه السـالم) :ما عمل  ،قلت :حنا ،،وب ا
قدمت على نفاق وب ا قدمت على كسـار فحبسـت ،قـاا (عليـه السـالم) :فمـا يقـوا مـن قبلـ فيـه،
قلت :يقولون :حمتكر ،فقاا :يبعه أحد غريم ،قلت :أبيع أنا جزء من ألف جزء جزءاو ،قـاا :ال
ب

 ،ممنا كان حل بجج من قري يقاا له حكيم بن حـزام وكـان محا رخـج الطعـام املدينـة اشـرتا

كله ،فمرّ عليه النيب (صلى اهلل عليه وآله) فقاا :يا حكيم بن حزام ميام أن حتتكر»(،)2
مىل غريها من الروايات.
وال فــرق حرمــة االحتكــاب بــني وقــوع النــا يف الضــرب أو يف العســر ،فإنــه فــرق بــني األوا
والضروبا والثاني واحلرج:
فاألوا ال فرق فيه بني املاا واألهج واجلسم ،كما محا سبّب عدم أكلهم للحنطة املرض.
والضروبا نكـن بـدون الضـرب ،فـإن بينهمـا مـن وجـه ،كمـا محا مل تلـد املـرأا فاوـطرت مىل
مراجعه الطبيبة ألجج فحص املووع ،فإنه جيوز ألرلة بفع االوطراب ،مح هـو عـريف يشـمج املقـام،
مع أنه ليس بضرب يف عدمه.
واحلرج محا حكر يف قباا العسر كان نفسياو ،كما محا وقعت من االغتساا يف شدا نفسـية حيـث
احتلمت ويظن بها الظنون من اغتسلت ،مح جيوز حينوإٍ التيمم بدله ،وقـد أملعنـا مىل هـإ املسـائج يف
(األصوا) ويف بع ،مباحث (الفقه).
فإحا احتكر احلنطة وكان يبيعها غري مما أوجب احتكاب سري النا مسافات

( )1وسائل الشيعة :ج 12ص 315ح.22912
( )2وسائل الشيعة :ج 12ص 316ح.22913
234

الفقه :البيع ج ،5اإلمام الشريازي

للوصوا مىل حنّا ،آخر ،أو ازرحام النا على اآلخر مما هو عسـر علـيهم كـان مـن احملـرم،
ويدا عليه قوله سبحانه« :يريد اهلل بكم اليسر وال يريد بكم العسر»( ،)1فإن مجازته تعاىل االحتكـاب
عسر بالنسبة مىل النا .
لو مل يبع احملتكر
ولو مل يبع احملت كر سل احلـاكم الشـرعي األسـهج ،مـن سـجنه حتـى يبيـع ،أو البيـع عليـه،
وحل ألنـه خـاليف القاعـدا األوليـة ،وكمـا هـو حمـإوب مالّ للضـروبا ،كـإل الشـدا فـإن مقتضـى
«الضـروبات تقــدب بقــدبها» أخــإ األخــف محا كفــى رون اجلنـوا مىل األشــد ،ولــإا لــو بفــع عطـ
املضطر مناء

ر مل جيز شرب األكثر ،من غري فرق فيما حكرنا بني الكم والكيف ،فإحا اوـطر مىل

شرب النجس قدم املتنجس على عني النجس ،وهكإا.
والالزم أن يكون البيع بالقيمة العارلة ،ملا حكرنا .
وجنوا احلاكم مىل بفع سلطة النا على أمـواهلم وأنفسـهم ومـا يتعلـق بهـم قاعـدا عامـة،
وما حنن فيه من صغرياته ،فكج من ،الف احلق بدون شبهة مصراو عليها جيرب علـى الروـويب ،فـإحا
مل يؤر نفقة زوجته أو قريبه ،أو منـع عـن أراء اخلمـس أو الزكـاا أو الـدين أو حقـوق النـا  ،أو ال
يتقرب مىل زوجته ـ كما يف اإليالء ـ ،أو ال يعاشرها بـاملعرويف وال يسـرحها بإحسـان ،كمـا يف اآليـة
الكرنة( ،)2أجرب ا حلاكم املخالف مما بالسجن حتـى يفـيء ،أو باشـرا احلـاكم بنفسـه بإعطائـه نفقـة
الزوجة

( )1سورة البقرة.185 :
( )2سورة البقرة.229 :
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والقريب من ماا املخالف ،وأخإ اخلمس والزكاا ومعطاء الدين واحلق مـن مالـه ،والطـالق
لزوجته.
وال ينايف حل كون «الطالق بيد من أخإ بالساق»( ،)1ألنه وابر عليه كـوبور سـائر األحكـام
الثانوية على األحكام األولية ،ولإا وبر سجن املوىل حتى يفيء ،و وبر (ليّ الواجـد) حيـج عقوبتـه
وسجنه ،مىل غري حل .
وليس من االحتكاب احلبس لوصوا املوسم ،كحبس الثالجة واملدفوـة للصـيف والشـتاء ،مال
محا انطبق عليه عنوان «ال ورب» ،أو احلبس ألجج التوزيع العارا ،كما فعله يوسـف (عليـه السـالم)،
أو احلبس ألجج أن يكون بإباو للعام القارم ،أو احلبس ألجـج أن ال يكـون مسـرافاو ،كمـا محا أعطـا
يكون علوفة للدواب ،أو ما أشبه حل .
أما احلبس ألجج تضعيف األعداء يف حاا احلرب ،فهـو منـو ،بنظـر احلـاكم الشـرعي ،فقـد
أعطى الرسوا (صلى اهلل عليه وآله) وعلـي (عليـه السـالم) واحلسـني (عليـه السـالم) املـاء ألعـدائهم يف قصـص
مشهوبا.
فرع
ولو اشرتا غالياو وصابت القيمة السـ وقية بخيصـة ،فهـج يـ مر احلـاكم ببيعـه بخيصـاو لــ« :ال
ورب» املشرتي ،أو غالياو لـ «ال ورب»البائع ،فإحا تعابض وربان لشخص واحد أو شخصني يقـدم
أهمهما محا كان مىل حدّ املنع عن النقـي ،،وعلـى سـبيج األفضـلية محا يكـن مىل حـد  ،و،ـري محا مل
يكن أحدهما ،نعم يف األفضلية أيضاو

( )1مستدرك الوسائل :ج 15ص 306ب 25ح.18329
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ختيري ،واحلاكم يف املقام محا مل يكن أهم ختري يف حتميج الضرب ألحد الطرفني.
وحيتمج التنصيف لقاعدا العدا ،فإحا كانت القيمة السوقية

سني وما اشـرتا البـائع مائـة،

سعّر (مسة وسبعني.
وهج كسر االحتكاب من باب الوالية ،أو من باب النهي عن املنكـر ورفعـه ،فـإحا كـان الثـاني
كان تكليف كج فرر بشرائط النهي ،ومحا كان األوا كان ش ن احلاكم فقط.
الظاهر أنه ش نه ،مح امليزان أن األموب العامـة كـاهلالا ونصـب القاوـي ومجـراء احلـد شـ نه،
ومالّ لزم الفووى واهلرج ،وهو منهي عنه ،كما يف حديث اإلمام الروا (عليه السالم).
أما محا كان من األموب اخلاصة ،كإعطاء رين زيد وسلعة عمـرو ،فكـان مـن قبيـج النهـي عـن
املنكر ،ومحا كـان لـه جهتـان كالسـرقة والقصـاص فهـو مـن شـ نه أيضـاو ،ألن النتيجـة تابعـة ألخـس
املقدمتني ،نعم محا مل يكن حاكم ووكيله كان من ش ن العدوا ،كما قرب يف حمله.
ولو أمكن كسر االحتكاب جبرب أحـد احملتكـرين ،مل جيـز جـرب األكثـر ،ألن «الضـروبات تقـدب
بقدبها» كماو وكيفاو ،ومالّ كان خابج القدب.
وبعبابا أخرك :مل يكن من الضرب ،لفرض زيارته عليه ،وحينوـإ يكسـر احتكـاب أحـد فقـط
أو احتكابهما على سبيج املهاياا أو أنه خمري بني األمرين ،األقرب مىل العدا :األوسط.
ومثله كثري :كم ا محا كان املالا جمبوباو يف ملقـاء أحـد املتـاعني يف البحـر ،وكـان أحـدهما حهبـاو
واآلخر خشبا لنفرين ،قدم الثاني ،ألن الإهب أهـم ،ممـا محا كـان لكـج منهمـا حزمتـا خشـب وهـو
جمبوب لنجاا السفينة من ملقاء حزمتني ،فهج ،ري بني أحدهما ،أو الالزم أن يلقي يف البحـر مـن كـجٍ
حزمة ،مىل غري حل من األمثلة حيث ال أهم مىل حد
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املنع عن النقي ،،ومالّ تعني.
ولو ش وراب بني التعيني والتخيري ،فمن يرك تقديم األوا مطلقاو يقوا بـه هنـا أيضـاو ،ومـن
يرك الرباءا يرك التخيري يف املقام أيضاو ،وقد بجحنا يف (األصوا) الثاني.
ثــم من االحتكــاب حمــرمّ ومن مل يصــج مىل حــد االوــطراب يف األشــياء املنصوصــة ،أمــا غــري
املنصوصة فامليزان هو الضروبا ،فإحا كان االحتكاب يف املنصوص على احلنطة والشعري مل يكف ف
االحتكــاب عــن أحــدهما( ،ــاليف مــا محا كــان وــروبا بالنســبة مىل الفــوا أو الــإبا ،حيــث يص ـ
للمحتكر بفعه عن أحدهما أو عن بع ،من كج منهما.
ومنه يعلم أنه لو كان احتكاب يف احلنطة والفوا فابتفع الضروبا برفعه عن الفـوا مل يكـف،
وممنا يلزم بفعه عن احلنطة ،نعم لو بفع عن احلنطة مل جيرب على بفعه من الفوا.
وتوابع املنصوص تابع له ،كدقيق احلنطـة والشـعري ،كمـا أن توابـع غـري تـابع لـإل الغـري،
وحل يف األوا ،واالوطراب يف الثاني.
لو احتكر بعض دون بعض
ولو احتكر بع ،التجاب رون بع ،ومل نيزهما احلاكم أجربهما علـى التخـيري أو التشـري ،
فإن الواجب أو احلرام محا اشتبه باملباا لزم فعج الكج وترم الكـج مـن بـاب العلـم اإلمجـالي ،ولـإا
قاا سبحانه« :اجتنبوا كثرياو من الظن من بع ،الظن مثم»(.)1

( )1سورة احلجرات.12 :
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وكإل احلاا فيما محا اشتبه بني الواجب واحلرام وكان أحدهما أهم حيث يقدم األهم ،كما
محا اشتبه املسلم بالكافر ومل نكن التميز فإنه يقغسّج كالهما مىل سائر املراسم ،من جهة أن الواجـب
يف املسلم أهم من احلرام يف الكافر.
وكإا حاا الفرر الواحد املشتبه كونه حراماو أو واجباو ،فإحا مل يكـن أحـدهما أهـم ختـري ،كمـا
محا مل يعلم حلف ترم الشاي أو شربه ،أما محا كان أحدهما قدمـه أهـم قدمـه ،كمـا محا مل يعلـم أن
الغريق قائد جي املسلمني حيث وته ينكسر اجلي  ،أو فرر من الكفاب ،فـإن الـالزم منقـاح  ،ويف
عكسه حيث ش أنه قائد جي الكفاب حيث وته ينكسر جي الكفاب أو فرر عاري مـن املسـلمني
فإن الالزم تركه ،فت مج.
ولو كان احملتكر جمتهداو يرك كراهته كما يف املل مثالو ،أو مقلـداو لـه ،مل حيـق للمجتهـد الـإي
يرك حرمته كسر احتكاب  ،مح ال رليج على نفوح حكم احلاكم على حاكم آخر أو على مقلديه ،بج
الدليج على العدم ،حيث قاا (عليه السالم)( :فإحا حكم حبكمنـا)( ،)1ومـن يـرك الكراهـة ال يـرك أن
التحريم حكمهم (عليهم السالم) ،أو يرك أن التحريم ليس حكمهم.
نعم محا أوجب االختاليف بني اجملتهدين الفووى يكون املرجـع أكثريـة آباء اجملتهـدين ،لـدليج
الشوبك احلاكم على أرلة التقليد ،ومحا مل تكن أكثرية ب ن تساويا فـاملرجع القضـاء ،كمـا حكـرو يف
كتاب (القضاء) ،فإحا حكم القاوي على طبق أحدهما أو حبكم ثالث وجب على اجلميع اتباعه.
ومحا كـان احملتكـر كــافراو نفـإ احلكــم بالنسـبة مليـه ومن مل يــر هـو حرمــة االحتكـاب ،وال يفيــد
قاعدا اإللزام ،مح القاعدا ال تشمج األموب العامة ،مثج قوانني املروب ومنع التجوا،

(ِ )1تذيب األحكاق :ج 6ص 302ب 92ح.52
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وال األموب املتنازع فيها بني املسلم والكافر حيث يقدم بأي املسلم لقاعدا «اإلسالم يعلـو وال
يعلى عليه»(.)1
ويف املقام فروع أخـر نرتكهـا خـويف التطويـج ،مثـج نفـوح حكـم الشـيعي علـى السـين احملتكـر
الإي ال يرك حرمته وعكسه ،مىل غري حل .

( )1م و حيضره الفقيه :ج 4ص 334ب 2ح.5719
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خامتة

يف آداب التجارة
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آداب التجارة
حكر شـيخنا األنصـابي (قـد

سـر ) خا ـة يف آراب التجـابا وقـاا :من مـن أهـم آراب التجـابا

اإلمجاا يف الطلب واالقتصار فيه.
ال ،فى :أن اإلمجاا من اجلماا ،ب ن ال يكون كسبه خاليـاو مـن اجلمـاا ،فــ «من اهلل مجيـج
حيب اجلماا»( ،)1وحل ساب يف كج شيء من األشياء ال حتت اختياب اإلنسـان ،واجملمـج واجلمـج
حيث منهما من نفس املارا ،واملارا الواحدا عنى واحـد ومن اختلفـت اخلصوصـيات ،يـدالن علـى
حل  ،فإن املفصج خاا عن اجلماا كما أن اجملمج له مجاا.
فإن من ي عرض نفسه للمهانة باإلصـراب أو احللـف الصـارق أو املماكسـة الزائـدا أو مـا أشـبه ـ
ومن كان عمله حالالو ـ يكون خالياو عن اجلماا.
واالقتصار من القصد عنى التوسط ،عنى أن ال يرتم الواجب وال يفعج احلـرام ،وال يـرتم
املستحب وال يفعج املكرو .
أقسام التجارة
وقد حكرنا أن أقسام االجتاب والكسب

سة:

الواجب :كما محا اكتسب لنفقة واجيب النفقة.

( )1وسائل الشيعة :ج 3ص 340ح.5740
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واحلرام :كاالكتساب باخلمر.
واملستحب :مثج ما محا أبار التوسعة على عياله.
واملكرو  :كبيع األكفان.
واملباا :وهو ما عدا األببعة ،ومن املعلوم أن اإلباحة الشرعية حكم (اليف الالحرجية ال
كانت قبج الشريعة ،فإنها مل تكن حكماو.
وفرق بني االكتساب واالجتاب :فمن يصطار أو حيتطب يقاا له :كسب ،وال يقاا له :اجتر،
ففي صحي الثمالي عن الباقر (عليه السالم) قاا :قاا بسـوا اهلل (صـلى اهلل عليـه وآلـه) يف حجـة الـوراع:
«أال من بوا األمني نفث يف بوعي أنه ال نوت نفس حتى يستكمج بزقهـا ،فـاتقوا اهلل وأمجلـوا يف
الطلب ،وال حيملنكم استبطاء شـيء مـن الـرزق أن تطلبـو بشـيء مـن معصـية اهلل ،فـإن اهلل تبـابم
وتعاىل قسّم األبزاق يف خلقه حالالو ومل يقسـمها حرامـاو ،فمـن اتقـى اهلل وصـرب أتـا اهلل برزقـه مـن
حله ،ومن هت حجاب السرت وعجّج ف خإ من غري حلّه قص به من بزق احلالا وحوسـب عليـه
يوم القيامة»(.)1
واملعنى :أن اإلطاب مقـدب مـن اهلل حبيـث ال يـتمكن أن يتجـاوز أحـد ،وراخـج اإلطـاب نكـن
التحرم ،والتحرم حمكوم حبكم شرعي من األحكام اخلمسة ،وهإا يفسر قوله (عليـه السـالم)« :أمـر
بني األمرين» ،فال يق اا :من مل يكتسب كيف نـوت أمل جيعـج اهلل لـه بزقـاو ،أو مـن حيـرص كيـف
ي تيه الزائد أمل جيعج اهلل له حداو.
واحلاصج :أن اجلمع بني بوايات املقام املإكوبا يف املكاسب واملستدبم والوسـائج وغريهـا،
وبني موازين أصوا الدين املإكوبا يف كتب الكالم يعطي حل

( )1وسائل الشيعة :ج 12ص 27ح.21935
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ا يرفع اإلشكاالت احملتملة ،كرفعها مشكاا أنه لو قدملب املـرض فمـا فائـدا الـدواء والـدعاء،
ولو مل يقدّب فال ش ن هلما ،فإن التقدير :الشـفاء يف أثرهمـا ،يعلـم اهلل أنـه يفعلـهما فيشـفي ،أو ال
يعملهما فيبقي مريضاو أو نوت ،مىل غري حل مما هو خابج عن املبحث.
املعامالت املكروهة
وملــا عرفــت أن بعــ ،املعــامالت مكروهــة ،فالظــاهر أن الكراهــة ممنــا هــي لــنقص ريــين مثــج
احلنّا ،حيث هو معرض لالحتكاب ،أو رنيوي ك خإ اللفوت وهي املرأا حات الولد حيث ال تصريف
كج وقتها لزوجها ،فـإن النكـاا نـوع معاملـة أيضـاو ،ولـإا مسـا اهلل ـا يسـتلزم كونـه مجـابا ،قـاا
سبحانه« :آتيْت أجقوبهقنَّ»( ،)1مىل غري حل .
كما أن الكراهة يف العبارا ألجج قلة الثواب باملقايسة ،كالصـالا يف احلمـام مقابـج الصـالا يف
الداب أو يف املسجد املوجب ألكثرية الثواب ،على ما يستفار من األرلة ،أو ألجج املالزمة مع عنوان
مبغوض بغضاو ال يصج مىل حد املنع من النقي ،،ومالّ كان حراماو ،وال يعقـج أن حيكـم حكمـان يف
متالزمني فإنه من تساويا كـان مباحـاو ،ومالّ كـان حرامـاو أو واجبـاو من كـان الـراج مىل حـد املنـع مـن
النقي ،،ومستحباو أو مكروهاو بدونه.
ال يقاا :كيف يكـون األمـر مكروهـاو وينهـى عنـه الـنيب (صـلى اهلل عليـه وآلـه) أو أوصـياؤ
السالم) مع احتاج االجتماع مليه ،مثج احلنا ،وبايع األكفان ،أو ماحا

( )1سورة األحعاب.50 :
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تفعج املرأا حات الولد ال مات أو قتج أو ابتد زوجها ،مىل غري حل .
ألنه يقاا :يلزم أن يرار من النهي العدوا مىل األفضج ،كما يـ مر وينهـى كـج عاقـج بـإل ،
وقد قاا سبحانه« :ي خإوا ب حسنها»( ،)1فهج محا استشاب العاقج منساناو أن يتـزوج عميـاء أو مبصـرا
يشري باألوىل ،ومحا أشاب بالثاني فهج يقاا له :فماحا تفعج األوىل.
وبإل ظهر أنه يلزم الت ويج يف الروايات الناهية.
قاا الصارق (عليه السالم) حيث س له مسحاق عن ولد يف أي األعماا يضعه:
«محا عزلته عن

سة أشياء فضعه حيث شوت ،ال تسلمه صريفياو فإن الصـرييف ال يسـلم مـن

الربا ،وال تسلّمه بيّاع أكفان فإن صاحب األكفان يسرّ الوباء محا كان ،وال تسـلّمه بيـاع طعـام فإنـه
ال يسلم من االحتكاب ،وال تسـلّمه جـزاباو فـإن اجلـزاب تسـلب منـه الرمحـة ،وال تسـلّمه خناسـاو فـإن
بسوا اهلل (صلى اهلل عليه وآله) قاا :شر النا من باع النا »(.)2
أقوا :وكونه شراو يـرار بـه املنقصـة ال احلرمـة ،مثـج قولـه سـبحانه« :ونبلـوكم بالشـر واخلـري
فتنـة»( ،)3ولعلـه ألجــج أن النخـا غالبـاو يقــع يف احلـرام ملباشـرا الغلمــان والفتيـات بـدون مالحظــة
االسترباء عند االشرتاء أو البيع فال ،رب املشرتي ،مىل غري حل من ظلمه هلم.

( )1سورة األعراف.145 :
( )2اوستبصار :ج 3ص 62ب 37ح.1
( )3سورة األنبياء.35 :
246

الفقه :البيع ج ،5اإلمام الشريازي

تنزيه الرسول واألئمة
وال ،فى أن الرسوا (صلى اهلل عليـه وآلـه) واألئمـة (علـيهم السـالم) أحيانـاو كـانوا يفعلـون بعـ ،مـا
حكرو أنه مكرو  ،مع وووا أنهم ال يفعلون حتى ترم األوىل ،كما ثبت يف أصـوا الـدين ،مثـج
تزوجيهم الثيب أو ما أشبه حل  ،فإمنا هو ملالحظة األهم واملهم ،فلم يكن األمر بالنسبة مليهم حتـى
ترم أوىل.
ويف بواية أخرك عنه (عليه السالم) :من بسوا اهلل (صلى اهلل عليه وآله) قاا« :منـي أعطيـت خـال
غالماو ونهيتها أن جتعله قصاباو أو حجاماو أو صائغاو»(.)1
ويف بواية ثالثة« :النهي عن اكتساب املعلم واحلائ ».
أقوا :من احلجام مبتلى بالنجاسة ملزاولته الدم ،والصائغ مبتلى بالنسـاء احملرّمـات ،واحلائـ
واملعلــم يق ـجّ عقلــهما للتحــرم الزائــد يف األوا ومعاشــرا الصــبيان املســتلزم لســوء اخللــق وحنــو يف
الثاني ،بج وب ا ابتلي بإتيانه احملـرم مـع الغلمـان ،مىل غـري حلـ  ،وقـد حكـروا يف بابـه كراهـة عمـج
القابلة ولعله ملباشرتها عوبات النساء ،ومعاملة الصبيان ومن ال جيتنب احملرمات ووـراب الفحـج،
واحلكمة يف الكج واو .
ثم منه ب ا يقاا :كيف جيمع بني ما را على استحباب السّـعي للغنـى ،ومـا را مـن التوسـط
بني اإلفرا ،والتفريط مما قد تقدم بعضه ،وكيف جيمع بينه وبني ما را على اسـتحباب العبـارا ،مـع
وووا التعابض بينهما.

( )1وسائل الشيعة :ج 12ص 97ح.22185
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واجلواب :أن املرار بالتوسـط التوسـط بـني حـرامني :حـرام التضـييع وحـرام احلـرص بالقـدب
احملرم ،ولإا وبر استحباب املبـاكرا يف طلـب الـرزق ،وأنـه «نِعـم العـون علـى الـدين الغنـى»( )1ومـا
أشبه حل .
مضافاو مىل أنهم (عليهم السالم) أسوا ،وقـد كـانوا أغنيـاء ،كمـا يسـتفار مـن خمتلـف الروايـات،
فكانوا يزبعون ويضاببون ويستخرجون العيون ويرعون األغنام ويتاجرون بالسـفر مىل الشـام ،مىل
غري حل .
كمــا أن حتصــيج املــاا مــن العبــارا ،فعــن الصــارق (عليــه الســالم)« :اسـ لوا اهلل الغنــى يف الــدنيا
والعافية ،ويف اآلخرا املغفرا واجلنّة»(.)2
وعن الباقر (عليه السالم) عن بسوا اهلل (صلى اهلل عليه وآله)« :العبارا سبعون جزءاو أفضـلها طلـب
احلالا»(.)3
وعنه (عليه السالم) « :من طلـب الـدنيا اسـتعفافاو عـن النـا  ،وسـعياو علـى أهلـه وتعطفـاو علـى
جاب لقي اهلل عزوجج ووجهه مثج القمر ليلة البدب»( ،)4مىل غريها من األخباب الكثريا.
ال يقاا :كيف نكن أن يكون كج من طلب املاا وعبارا اهلل سبباو للقرب مليه سـبحانه مـع أن
(الواحد ال يصدب مال من الواحد ،وال يقصدِب مال واحداو).
فإنه يقاا :بعد ما عرفت من أن الطلب عبـارا مل يكـن موقـع هلـإا اإلشـكاا ،مضـافاو مىل أن
القاعدتني املإكوبتني ـ ومرجعهما مىل قاعدا واحدا ـ ومن ت يف غري

( )1وسائل الشيعة :ج 12ص 49ح ،22024وفيه( :نعم العون على تقوى هللا الغىن).
( )2وسائل الشيعة :ج 12ص 19ح.21906
(ِ )3تذيب األحكاق :ج 6ص 324ب 93ح.12
(ِ )4تذيب األحكاق :ج 6ص 324ب 93ح.11
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(الفاعج باإلبارا) كإات ه سـبحانه ،خالفـاو لصـدب املتـ هلني يف ظـاهر كالمـه يف (األسـفاب) مـن
عمومهــا حتــى فيــه ،ولــإا برّ هــإا الكــالم يف التجريــد وشــروحه ،ســواء كــان الفاعــج مــن قبيــج
التكوينيــات كالنــاب ،أو االنتزاعيــات كزوجيــة األببعــة ،أو االعتبابيــات ككــون وبق خــاص رينــاباو
وكون الشيء الفالني مل زيد ،مالّ أن املقام ليس من الواحد ،حيث من العبارا اعتباب واالكتسـاب
اعتباب آخر ،وكج يعطي قرباو مليه سبحانه من سـنخه ،كالصـل علـى مـاا والبيـع حيـث كـج واحـد
يعطـي ملكـاو للمشـرتي واملصــا لـه مــن جــنس السـبب ال ملكـاو واحـداو شخصــياو ،فاملقـام مــن قبيــج
السالبة بانتفاء املوووع ،وقد أشاب مىل حل الشي

اخلاا (قد

سر ) يف بع ،حواشيه.

معرفة املوضوعات
كما أن من آراب التجابا معرفة األحكام كإل معرفة املوووعات ،كمـا هـو كـإل يف كـج
مـوبر غـري واوـ احلـدور أو غــري واوـ الــإوات ،مثـج (اللــهو) و(الغنـاء) ،ومثــج حـدور (املــاء)
و(الشاا) وما أشبه حل  ،ولإا تكلم الفقهاء عن األمرين يف املوبرين.
فـالالزم هنـا الـتكلم عـن املاليـة وجـوراو وعـدماو ،أو زيـاراو ونقيصـةو ،كمـا أن أصـج القيمــة يف
املاريات واملعنويات ـ كربكً ـ مووع الكالم ،فإنها عبابا عن الفائدا املعنويـة يف املعنويـات ،واملاريـة
يف املاريات.
ولإا قاا (عليه السالم)« :قيمة كج امرئ ما حيسن»( ،)1فقيمة املدب الفالني

( )1م و حيضره الفقيه :ج 4ص 389ب 2ح.5834
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أكثر وقيمة اآلخر أقج ،ألن الفائـدا العلميـة واألخالقيـة ربسـاو وأسـواو يف أحـدهما أكثـر مـن
اآلخر ،وقيمة الإهب أكثر من الصفر حيث من فائـدا األوا أكثـر يف الـدوام واالنتفـاع بـه مـن فائـدا
الثاني وهكإا ،واملقام من صغريات هإ الكربك الكلية.
والقيمة ليست حاتية لوجورها تاباو وعدمها أخرك ،بسبب اختاليف الزمان واملكان واملنسوب
مليــه وســائر اخلصوصــيات ،خالفـاو لألصــبهاني (بمحــه اهلل) يف حاشــيته علــى املكاســب ،حيــث جعــج
الســبب االخــتالفني األولــني فقــط ،فاجلمــد يف الشــتاء ال قيمــة لــه ،بينمــا لــه القيمــة يف الصــيف مــع
اختالفها زيارا ونقيصة يف أوائج الصيف وأواسـطه وأواخـر  ،واملـاء عنـد النهـر ال قيمـة لـه بينمـا لـه
قيمته يف البلد ،وكلما ابتعد البلد عن النهر كانت قيمته أكثـر ،والشـيء املنسـوب مىل الكـبري لـه قيمـة
(اليف املنسوب مىل غري كالرتاب ،ولإا لرتاب كربالء املقدسة قيمة أكثر مـن تـراب غريهـا ،وكلمـا
كان أقرب مىل املرقد املقد له قيمة أكثر ،وبكوب الدابة امل مونة يف تهريب صاحبها عن اللصـوص
أكثر قيمة يف مجابتها مما ليست كإل  ،وكلما كان احتماا اخلطر فيها أقج كانت القيمة أكثر.
مح القيمة ليست يف البيع فقط ،بج يف اإلجابا والرهن والصل واهلبة املعووة وغريهـا ،كمـا
تظهر يف الغصب وحنو أيضاو ،فلو أن منساناو يف حمج التوبم غصب شـيواو قيمتـه وـعف قيمتـه يف بلـد
التنـزا حـق للمغصــوب منـه أن ي خـإ مــع التفـاوت يف البلــد الثـاني ،حيـث رليــج «ال وـرب»( )1بــج
ورليج «على اليد»( ،)2مح معنى «تؤري» األراء باملواصفات ال غصبه ،ومن املعلوم أن بفعة القيمـة
يف بلد التضخم من

(ِ )1تذيب األحكاق :ج 7ص 164ب 14ح.4
( )2مستدرك الوسائل :ج 14ص 7ح.15944
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املواصفات الفائتة يف بلد التنزا ،وأي فرق بني حهاب صياغة الـإهب عنـد اإلبجـاع أو تنـزا
قيمته.
ويف عكسه :كما محا غصبه يف بلد التنزا وأبار معطاء يف بلد التضخم ،جيب معطـاؤ بنفسـه
أو بقيمته املرتفعة ،وحل ألن االبتفاع ملاا املغصوب منه وال عمج للغاصـب فيـه حتـى يقـاا :ب نـه
أصب شريكاو ،كما محا صاغ الإهب حيث نرك أنه يصري شريكاو قـداب الصـياغة ،خالفـاو للمشـهوب
الإين ال يرون حل  ،وقد فصلنا البحث فيه يف كتاب (الغصب) ( )1وغري .
ومنه يعريف وجه معرفة املالية والقيمة يف معطاء اخلمس يف كال نوعيه ،فلو كان له مائة مثقـاا
من الإهب قيمته ألف ريناب ف عطى عشرين مثقاالو ،ثم يف السنة اآلتية زارت قيمة الإهب ا سـاوك
الثمانون ألفي ريناب ،فهج العربا بالعني ألنها مل تزر ،أو القيمة ألنها زارت.
ويف عكسه لو كانت قيمة حهبه املخمس الإي هـو مائـة مثقـاا :ألـف رينـاب ،فصـاب العـني يف
السنة مائ مثقاا بنفس األلف لتنزا الإهب ،فهج جيب عليه
أو ال

س املائة الزائدا ملالحظـة العـني،

س عليه ملالحظة القيمة الراكدا.
فإن األقسام تسعة ،مح العني مما زارت أو نقصت أو بقيت على حاهلا ،ويف كج الثالثة القيمة

مما زارت أو نقصت أو بقيت على حاهلا.
ثم هنام فرع آخر يف مثج مس لة الغصب ،حيث غصبه والقيمة مرتفعة،وبرّ بقيمة نازلة ،أو
بالعكس ،فاألجرا على الغاصب يف هإ املدا بال مشكاا ،بج نرك أن عليـه الضـرب أيضـاو من سـبب
الغصب الضرب ،كما محا تضرب صاحب اللحايف املغصوب

( )1موسوعة (الفقه) :ج 78كتاب الغصب.
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فمرض بسبب الربر القابص ا لو مل يكن الغصب لتدثّر به فلم نرض ،ومن كان املشهوب ال
يقولون به ،لكنا حكرنا يف كتاب «ال ورب» أن مقتضى القاعدا الضمان.
فرع
من آراب التجابا معرفة كيفية العمج يف مواوع االختاليف ،فإن حل من صـغريات الكـربك
الكلية هلإا األمر ،ومواوع االختاليف أصوهلا ثالثة:
األوا :االختاليف الديين.
والثاني :املإهيب.
والثالث :االجتهاري.
أما األوا :فهو على ثالثة أقسام:
مح منــه :مــا يعلــم صــحة اتبــاع الــدين اآلخــر ،كمــا لــو بــاع الكــافر

ــراو أو خنزيــراو وأعطــى

للمسلم مثنه يف مبايعة أو هبة أو حنوهما ،وكـإل محا أعطـت اجملوسـية مهرهـا مـن الـزواج ب بيهـا أو
أخيها أو ابنها للمسلم كإل .
ومنه :ما يعلم بعدم اجلواز ،كعدم جواز اشرتاء املسلم اخلمـر مـن الكفـاب ومن اسـتحج هـو،
وكإل بيعها هلم ،وعدم جواز الزنا واللوا ،بهم ومن بأو حـالالو يف ريـنهم ،وعـدم جـواز نكـاا
املسلم أخته اجملوسية ومن كان جائزاو يف رينها ،وكإل العكس.
نعـم بيـع احملـرّم عنـدنا ـ كـاجلري ـ هلـم جـائز ،فهـو مـن قبيـج قولـه (عليـه السـالم)« :يبيعـه ممـن
يستحج»(.)1

( )1الكايف :ج 6ص 260ح.1
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ومنه :ما يش فيه ،واألصج يف مثج حل اجلواز ،إلطالق رليج اإللزام ،خرج منه ما خرج
وبقي الباقي حتته ،مثج نكاا املعتدا من الكفاب لطالق أو مـوت أو مـا أشـبه ،ألنهـا ال تـرك العـدا،
ومن كان األحو ،الرتم ،وكإا نكـاا مسـلمني هلـا علـى التـوالي مـع الـدخوا لـإل  ،اللـهم مال يف
موبر اختال ،امليا واشتبا الولد ،ومن كان حيتمج اجلواز أيضاو ،ويعني الولد بالقرعة كما هو الش ن
يف وطيني حاللني لزوجية وشبهة ،أو لشبهتني ،أو حرامني ،فإن الولد ملن خرج ،مح هو ولـد شـرعاو
وعرفاو وعقالو ،ومن مل يكن بينهما توابث ،كما حكرنا تفصيله يف (الفقه) ،ولكن األحو ،الرتم.
وأما الثاني :فقاعدا اإللزام حمكمة أيضاو ،مالّ محا علم باخلروج.
فمن األوا :جواز متعة السنية ،والـزواج ـن مل تطـف طـوايف النسـاء مـنهن ،و ـن طلقـت
طالقاو غري صحي عندنا ،واملرتضعة بروـعة واحـدا ومـا أشـبه مـع الرجـج ،واملشـرتكة معـه يف لـ،
احليوان ،وما أشبه حل .
وكإل جيوز لنا بيع حمرمات الإبيحة واحليوان احملرم كاألبنب واجلري وما أشـبه هلـم ،وقـد
أفتى بإل بع ،الفقهاء املعاصرين.
وقد حكرنا يف (الفقـه) جبـواز مفتـائهم ـا نـرا حنـن يف الصـالا والصـوم واحلـج وغريهـا ،فـإن
األحكام الواقعية للجميع ،ومن كـان قتضـى قـانون اإللـزام جيـوز مفتـاؤهم حسـب بأيهـم ،مح هـإا
القانون بخصة ال عزنة.
ومحا ووع الزكاا يف مووعها ثم استبصر كفى ،فال حاجة مىل اإلعارا أيضاو.
وأما الثالث :فال جيوز العمج هلما يف موبر االختاليف ،كما محا كان أحدهما يرك اجتهاراو أو
تقليداو حلية حبيحة املإبوا بفري احللق فقط ،ويرك اآلخر عدم احللية ،فإنه ال يص التعامج بينهمـا
عليها ،وكإل محا بأك أحدهما حرمة الرويعة حات
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عشر بوعات ،وبأك اآلخر احللية ،حيث من احملرم يرك عدم جدوك هإا النكاا يف احللية،
وال يبعد أن جيوز التناك بينهما محا غفج احملرم أو جهـج عـن حرمـة مثـج حلـ  ،فاحمللـج ينكحهـا أو
تنكحه.
نعــم نكــن أن يقــاا :من يف مــوبر احلــرج والعســر ال ب ـ

بالتعامــج ،كمــا محا كانــت املدينــة

منقسمة بني مقلدي سبعة وعشرين يف الكر ،وثالثة وأببعني ،مح وجوب اجتناب بعضهم عن بع،
من أشد أنواع العسر ،فت مج.
ســبحان بب ـ ببّ العــزا عمــا يصــفون ،وســالم علــى املرســلني ،واحلمــد هلل بب العــاملني،
وصلى اهلل على حممد وآله الطيبني الطاهرين.
حممد الشريازي
/26حق1412/هـ
قم املقدسة
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