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٧

 هلم ،العبد وأةاملرك لهم باستثناء من استثينكالغزاة  أن  يفشكالنبغي اإلي  ال:)١٦٩ مسألة(

ان قتال كلما كوقف له فأهو الذي  و،ون مرصداً للقتالكي أن ني فرق بري من غ،مةيب من الغنينص

هو  وان متطوعاًك أو ،الدفاع واجلهاد إالّ  فال عمل له،اجلنود يف احلال احلاضركمرتلته  و،هي فكاشتر

  .نشط اشتغل مبعاشهيمل ن إ وىنشط غزن إ الذي

 قال يف ،ةيسهم الباقربعة األ املقاتلة األإعطاء أدلةطالق  إل،مينهما يف التقسي بقلنا ال فرقإمنا و

  :نيضرب على الغزاةن إ :رةكالتذ وي املبسوطكحم

 فهؤالء هلم ،تسامكا وشهمينشطوا اشتغلوا مبعايذا مل إ و،نشطوا غزوا إذا نيهم الذ واملطوعة

  .اوكذا غنموا يف بالد احلرب شارإ و،سهم من الصدقات

 وز عندناجي و،مخاسربعة األمة األي فهؤالء هلم من الغن،نفسهم للجهادأرصدوا أن يهم الذ: الثاينو

  .ل لدخوهلم حتتهي من الصدقة من سهم ابن السب أيضاًعطوايأن 

من  أو ،ل اهللايهم من سهم سبؤعطاإ األوىل بل ،هميل عليه منع صدق ابن السبيف و:قال يف اجلواهر

  .ك ذلريغ أو ،سهم الفقراء

تاب كقد تقرر يف  إذ ،هميل مع انطباق العنوان عليعطائهم من سهم ابن السبإ ال بأس ب:أقول

  .هءثناأعلم متام نفقته يهو  ول الذي عزم السفري ابن السبإعطاءن كمي أنه اةكالز

ا أَِعدول يدل و،)١(الناس مسلطونل ي دلنية اجلمع بيسالمالدولة اإل على  الالزم،انكف يكو

ون كينها ياجلمع ب و،كذل إىل جياحت إذا مايناً فيل وجوب اجلهاد عيدل و،)٢(لَهم ما استطَعتم ِمن قُوٍة

جبعل جنود مرتزقة  و،نفسهمأ على مناف لتسلط الناس ألنه ،حال االضطرار إالّ  اجلنود باجلربخذأبعدم 

 م اجلدديتعل ومناأل وحفظ البالد و،أشبهما  والطائرات والدبابات وحفظ الراداراتكللشؤون الدائمة 

 جي احتفإذا ،بية ـ للتدريارين عامة خارج البالد ـ حاهلا حال النوادي االختياديئة ميبته و،أشبهما و

   من املرتزقة استخدم أكثراجلنود إىل 

                                 

.٢٧٣ ص٢ ج:البحار )١(

.٦٠ اآلية: األنفالسورة  )٢(



٨

ة مع العصر يقي التطبةيسالماإلتعرض للشؤون يتاب ك يف كل ذليرنا تفصكقد ذ و،املدربون

ن ك ل،عةي يف الشركن نص خاص بذلكيمل ن إ وقةية مثل هذه الطرح يف صإشكالال  و،ثيداحل

  .كة يف استفادة ذليافكالعمومات 

ره املامقاين يف كما ذكهم  و،سي شرطة اخلم)عليه السالم( ني املؤمنريمأ اإلمامده جعل يؤيو

 ، يف مقابل ضمانه اجلنة هلم استعدادهم للحرب دائماًاإلمامهم ي شرط علإنسانلف أ ثالثون :لاالرج

 يسالماإلخ ي نعم التار،فاًيل عشرة عرك على ربي بعد خ)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ما جعل النيبك

  .هريغ وداني جلرجي ز)يسالماإلخ التمدن يتار( من راجع كد ذلجيما ك ،ةيشيمات اجليحافل بالتنظ

 ،ني ملصاحل املسلممعد ألنه ،ت املالي من بينيوز جعل الراتب للجنود النظامجي ،ل حالكوعلى 

  .به من الغنائميصيالسهم الذي  على ضافةإت املال يف حال احلرب ي من بني املتطوعإعطاءوز جيما ك

 ني رزقه لورثته حسب املعاملة بإعطاءان كمات ن إ ش املرتزقياجل أن  يفشكالنبغي اإلي المث إنه 

 وإالّ ،ئاًيستحق الورثة شي مل ،بالقبض إالّ ت املالي رزقه من بكلمي ال أنه ان الشرطك فإن ،نهيب ومكاحلا

 ظهر وجه التأمل كبذل و،ني اجلانبنينوع تعامل ب ألنه ،ام املنقضي من الشرطياستحقوا حسب قدر األ

  .اجلواهر فراجع والشرائع وخيما قاله الشيف

  



٩

 مساء القبائلأ ونياء املرصدمسأه يوان فيمام اختاذ دنبغي لإلي : قال يف اجلواهر:)١٧٠مسألة (

  عن النيب، الزهريىرو .ةيعقد هلم الوالي وعل هلم عالمةجي و،فاًيلة عريل قبكعل لجي و،همايتب عطاكيو

ن ية للمهاجركوم فتح ميجعل  و،فاًيل عشرة عرك على ربيف عام خعرأنه ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(

مث  .)١(﴾قَباِئلَ ِلتعارفُوا وجعلْناكُم شعوباًو﴿ :تعاىل بقوله  عمالً،للخزرج شعاراً و،وس شعاراًلأل و،شعاراً

 على نصار األمير تقدك مث ذ،قربفاأل) صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  إىل قربأرادوا القسمة قدم األإن 

  . خالفه  علىلي بل الدل،هيل علينه ال دلأه بيل علكشأ وى، عن املنته نقالً،العجم على  مث العرب،العرب

  بل عمل النيب،هي مدلول علري غىره املنتهكما ذ ألن ،ره اجلواهركالظاهر صحة ما ذ و:قولأ

 أن ين أظنإ و بدون هذه املالحظات،عطاءان اإلك) عليه السالم(الوصي  و)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  .تابكن الضرين اآلحيال  و، بهفىتأ أنه  ال، عن الزهريكنقل ذلإمنا  ىاملنته

قد وردت  و،لزم التساوييال  و،م باالختالفينائبه له التقس و أن اإلمام فالظاهر،انكف يكو

م يه عن تقساتروايأغلب  و باباً،كاملستدر وعقد له يف الوسائل و،ةيم بالسوية يف باب التقسريثك اترواي

  .ةيلقب بالقاسم بالسو حىت )عليه السالم( علي

هم الذي خالف  وأن ،)صلى اهللا عليه وآله( سول اهللا عن عمل رك نقل ذلاترواييف بعض الو

  ).عليه السالم (اإلماموا من بعده قبل ؤالذين جا

ما ورد ك ،ونه امتحاناًكمصلحة خاصة من  ألجل  كان)عليه السالم( اإلمامعمل  أن لكن الظاهر

 أراد جذب  اإلمام أن أو،ك احمل)عليه السالم(أنه ) صلى اهللا عليه وآله(  عن الرسولحاديثيف بعض األ

ما يف جذب كعتدل ي اجلانب لكذل إىل جذب احلمل وط عثمان،ي يف مقابل تفراآلخراجلانب  إىل احلمل

 نكميفال  وإالّ  من املصاحل،ك ذلريغ أو ،طرف واحد إىل مال إذا عتدليجانب ل إىل اًريثكمحول الدواب 

  .ل الوجوبيسب على اإلمامون عمل كيأن 

                                 

.١٣ اآلية :سورة احلجرات )١(



١٠

لذا  و،قتضي الصالحيما كونقيصة ادة يعطي زيان ك )صلى اهللا عليه وآله( الرسول ألن :أوالً

 نينة يف احلنيهل املدسهم أليمل  واً،ريثك د ماالًيزي وةيمعاو وانيابا سف و،اًريثك ة ماالًي صفوان بن أمىأعط

   .ته العطرةريثرة يف سك مما ورد بك ذلأشبهما  و،اًيشئ

 ة البديم بالسوي يف التقس)صلى اهللا عليه وآله(  بالرسولىاقتد )عليه السالم( اًيعل أن ما ورد منو

  .دلة األني مجعاً ب)صلى اهللا عليه وآله( مات الرسوليان يف الغالب يف تقسك كذل أن  علىملحيوأن 

  .ةيم بالسوي التقساألوىلان كة ين مصلحة خارجكمل ت أنه إذا  يفإشكالال و

 ،ريثكهو شيء  و،ان له اخلمسك )عليه السالم( ني املؤمنريم أ أن اإلمام يفإشكالبأنه ال : اًيثانو

  .هي علني الناقميرضي حىت يادة من حقه الشخصيعطي الزيقسم باالختالف في أن ان لهكف

املال  وفيك ف،نهمي بى لساو)عليه السالم( ان لهكاملال لو حاديث أن يف مجلة من األ: ثالثاًو

  .ةيملصلحة خارجإمنا  وين لوجوب شرعكية مل يم بالسويالتقس  أنثيستفاد من هذا احلدي فإنه ،)١(هلم

 اإلمامة بقاء الناس أطراف يأمهمن الواضح  و،املهم وهم يف لزوم مالحظة األإشكالال : رابعاًو

 )عليه السالم( اإلمام فعدم مالحظة ،مةي املفاسد العظك تلإجياب وةي من التحاقهم مبعاو)عليه السالم(

  .ضاًوان مفركة يم بالسويالتقس ألن  ال،مر خارجين ألوكي وأن  البدكلذل

  النصكذل على قد دل و،اخلمس واةك يف جواز االختالف يف الزإشكالال نه إ :خامساًو

  .وجود مصلحة خاصة على لي فعدم سده دل،كسد اخللل بذلياإلمام أن ان كمإان بك، فمجاعاإلو

   ظهر منيما ك ،اً جداًريثكان واردها ك و،ةريثك ك أمال)عليه السالم( مامان لإلك: سادساًو

                                 

.٣ ح... من أبواب جهاد العدو٣٥ الباب ٢٦٠ ص٢ ج:كاملستدر )١(



١١

ما قال   عند،ها الفقراءيعطيان ك  أن اإلمام يف باب،هريغ وة يف الوسائلي املرواتروايالمجلة من 

 على لي املال دلك اخللل بذلاإلمام فعدم سد ،ريفق) عليه السالم(طالب  أيب علي بنن إ ريالزب وطلحة

  .وجود املصلحة اخلاصة

ار ياالخت أن ة معيقسم ماله بالسويان ك أيضاً) عليه السالم( أنه اترواي وردت بعض القد: سابعاًو

  . ده قطعاًيان بك

، )عليه السالم( إىل علي انطلقت مع قنرب:  قال،ذان، عن زا عن هارون بن عنترة،كففي املستدر

قم معي، فقام :  قال،مما هو: )عليه السالم( قال ،قم يا أمري املؤمنني فقد خبأت لك خبيئة :فقال

 إالّ ئاًي شك ال تتركنإ ني املؤمنريا أمي: فضة، فقال وة جامات من ذهبء بأسنة مملوفإذاته يب إىل فانطلق

فه ي، فسل سيت ناراًيتدخل ب أن لقد أحببت: )عليه السالم( ، قال عليكقسمته فادخرت هذا ل

 :قولي ففعلوا، فجعل قسموه باحلصصأ: مث قال. ثلثه أو ناء مقطوع نصفهإ نيفضربه، فانتثرت من ب

هيف إىل دهيل جان كذ إ ...  هياره فيخ وهذا جناي)١(.  

ه اليت ريلحظها غيان ك عدم التفاضل من اجلهات اليت إرادة ب)عليه السالم( ما اجلواب عن فعلهأ

ظاهر  إذ ه،يا فم خيفى  فال،ما يف اجلواهرك فعل خالفها، )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ان رسول اهللاك

  .ة عدم التفاضل مطلقاًي الواردة يف قسمته بالسواتروايال

  :مران آخرانأ كمث هنا

س وحسب رؤ أو ،فراد العائلةأت املال حسب يعطي بيان ك )عليه السالم( أنه هل: األول

 عة سباألولعطي يان ك هل ،خر زوجة فقطلآل و،أوالدمخسة  وحدمها زوجةه نفران ألء جافإذاالعوائل، 

 اتروايالن ظاهر ك ل،ةيم بالسوي التقسى هو مقتضاألول ف، مثالًنيل واحد اثنكعطي ي أو ،نيالثاين اثنو

ة يف باب ي خفكمة ذلكح و،اآلخرل واحد منهما بقدر كعطي يان ك )عليه السالم( وأنه ،كخالف ذل

  .الغنائم وانت ظاهرة يف باب اجلهادكن إ و،ت املاليب

                                 

.٦ ح... من أبواب جهاد العدو٣٥ الباب ٢٦٠ ص٢ ج:كاملستدر )١(



١٢

نة يت املال باملديم بي ظاهر تقسما هوك ،قسم ملن حضريان ك )عليه السالم(  أن اإلمامهل: الثاين

 ملن راجع كظهر ذليما كوفة، كماته يف اليتقس و وردها،نيت مال البصرة حيب وعقب مقتل عثمان،

م ي التقسىالثاين هو مقتض و،ن هم يف حاضرتهي الذنيل املسلمكقسم ليان كم أ ،خيالتوار واتروايال

  إليه اءي جأمواال فقد قسم ،وزع املال حسب احملالتيان ك أنه  ظاهر مجلة من النصوص بل،ةيبالسو

 ،صةينق وادةيفراد احمللة زأمن املعلوم اختالف  و،)١(وفةكقسام السبعة للسباع حسب األأوفة سبعة كيف ال

 أن رناه منكما ذ  إالّال حممل هلما و، أيضاًةيمة هذا خفكح و،ةيم بالسوي خالف املتبادر من التقسكذلو

اجلذب ذه  ألن ،عتدلي حىت اً يف زمن عثمانريثكذب احلمل الذي مال جي أن  أراد)عليه السالم( اإلمام

عليه ( ي عل من أعمالريثكو .ة لالمتحانيفيكم ذه اليان التقسك أنه  أو،ان مطلوباً بذاتهكثرة كال

  .  العاملاهللا ورها الفقهاءكما ذك ، واقعةة يفيانت قضك )السالم

ت املال حسب يهما من بيدار علي ،مرضه أو  ااهد يف حال سفرهكذلك ونية ااهديذرمث إن 

  .حنوهم أو درجه يف الفقراءيل حسب حاجته مما كف وإالّ ،ان تعاقدكن إ مكالتعاقد مع احلا

                                 

. ط األضواء بريوت٣٤ صالغارات للثقفي: انظر )١(



١٣

لوا مع قاتن إ و،مةي شيء من الغنعرابس لأليل أنه  واحد من الفقهاءرير غك ذ:)١٧١ مسألة(

  .رضخ هلمي بل ،نياملهاجر

 ك بترةعفائه من املهاجرإ على صوحل و،صفهيمل  وسالم اإلأظهرنعين م من  و:قال يف الشرائع

 بل يف ،كاملسال والدروس واملختلف والنافع وةيالنها واملبسوط إىل نسب هذا القول اجلواهر و.بيالنص

  .ى انته،عن احللي يف السرائر إالّ فه خالينقل فياض مل ييف الر و،املشهور أنه كاملسال

  : يف املسألة أقوالو

  .ما تقدم: األول

  . لسائر الناسةره احللي من املساواكما ذ: الثاينو

  .نيهم يف صفوف املسلم وسالمعداء اإلأاربون حين يفار الذك العراباملراد باألن إ :الثالثو

بأن صالحاً  ك ذلىرأمام إذا اإلصاحلهم يث ي ح، خاص بوقت وجوب اهلجرةكذلن إ :الرابع

  .ان هلم الرضخك م يف اجلهاد نيستعأذا إ وهم،يال جهاد عل وهاجروايال

 أدلة و اهلجرةأدلة املخصصة لعمومات اتروايالاملستفاد من  ألنه ،ريخالظاهر عندي هو القول األو

 كناه فالالزم التمسرك مما ذكثر اخلاصة ألاتروايال يف مشول كلو ش و قسمة الغنائم،أدلة واجلهاد

   .املطلقات وبالعمومات

 عرابس لأليلو :)عليه السالم(احلسن  أيب  عن،هأصحاب عن بعض ى،سي محاد بن عةروايففي 

 أن عراب صاحل األ)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا ألن ،اإلمامقاتلوا مع ن إ ومة شيءيمن الغن

 أن من عدوه دهم) صلى اهللا عليه وآله(م رسول اهللا دهن إ أنه  علىهاجروايال و،ارهميدعهم يف دي

  .)١(همرييف غ وهمية فيسنته جار و،بي نصمةي يف الغنمس هليل وقاتل م،يستفزهم في

 قال لعمر أنه ليث طوي يف حد،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن، بن عتبةميركث عبد الييف حدو

   فيكهم، يفظهرت علة فقاتلتهم يهم أبوا اجلزن إ تيأرأ: ديبن عبو

                                 

.٢ ح من أبواب جهاد العدو٤١ الباب ٨٥ ص١١ ج:الوسائل )١(



١٤

عليه (قال  أن  إىله،ي من قاتل علني بأمخاسأقسم أربعة  و أخرج اخلمس: قال،مةيتصنع بالغن

فقد خالفت :  قال،نعم:  قال،هايع من قاتل علي مجني تقسمها بمخاسة األعبرت األيأرأ: )السالم

 أن تلفونخي م الإختهم، فاسأهلم فيمشو نةياملد أهل فقهاء بنيته ري يف س)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا

 أن تلفونخي م الإ ف،ختهميمش ونةياملد أهل  فقهاءكنيب ويني ب،تهري يف س)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا

دمههم ن إ  علىهاجروايال  وارهميدعهم يف دي أن  علىعراب صاحل األ)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا

 فقد ،عهمي مجنيأنت تقول ب و،بيس هلم يف القسمة نصيل وقاتل ميستفزهم في أن من عدوهم دهم

  .)١(نيكته يف املشرريل ما قلت يف سك يف )صلى اهللا عليه وآله( خالفت رسول اهللا

 ،هم جهادي علعرابلته عن األأس:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،يف خرب هشام بن ساملو

  .)٢(ال:  قال،ة شيءيفلهم من اجلز:  قلت،ستعان مي فمسالاإل على افخي أن  إالّال،: قال

رتل ي أن  إالّال،:  قال،هم جهادي هل علعرابسئل عن األ أنه ،)عليه السالم(عن الصادق و

   .)٣(اهدواجيمل  ء مايس هلم من الفيء شيلو :قال و،م إليههيتاج فحيعوذ باهللا أ و أمرسالمباإل

 ث اليح والفيء مبقابل اجلهاد، أن ظاهرمهان إ ثي، حاًإطالقهما ي فان ال داللةريخاخلربان األو

  .يفء هلم هم اليجهاد عل

 نيبو) صلى اهللا عليه وآله(  الرسولنيانت مصاحلة بكم كاحل أن ن ظاهرمهااألوالاخلربان و

 ،كذلكم كان احلكنائبه  أو اإلمامصوحلوا من قبل  إذا  نعم،ذا دائماًك حاهلم هعراباأل أن  ال،عراباأل

 انك ميرك يف خرب عبد الاإلمامار كنإ وم،كلما حتقق املضوع حتقق احلك أنه ةي سنة جاركون ذلك معىنو

  .الم عمروك إطالقألجل 

  صحن إو. ه بعدم الظهوريل فكستشيما استظهرناه قد و

                                 

.٣ ح من أبواب جهاد العدو٤١ الباب ٨٦ ص١١ ج:الوسائل )١(

.٣ ح من أبواب جهاد العدو٤١ الباب ٨٦ ص١١ ج:الوسائل )٢(

.٤ حد العدو من أبواب جها٤١ الباب ٨٦ ص١١ ج:الوسائل )٣(



١٥

ون كي ف، عن املشهوريكما حك ،مك احلإطالق يف نيستا ظاهرتي لنيتروايال أن  يفإشكالهذا فال 

 إىل ه الرجوعي فالالزم ف،صورة وجوب اهلجرة ود من صورة املصاحلةيزأ إىل ر جممال بالنسبةماأل

  .دلةات األإطالق

  إليهمنها ما مال و،هريغ ورها اجلواهركلمات اليت ذك من الريثك يف شكالمما تقدم تعرف اإلو

 فإنه خره،آ إىل ، بضرس قاطعسالماإل على عضواين مل ي الذعراباملراد من األن إ قاليقد  أنه اجلواهر من

  .اهللا العامل و.لي دلري من غطالقد لإلييتق



١٦

 ال خالف يف وإشكال فال ،أحرارهم ومني املسلأموالاحلرب أخذوا  أهل  أن لو:)١٧٢مسألة (

ذا إ و،انواكما ك اًحرارأانوا كرجاعهم إن املسلمون من ك متفإذا ،تهميحر على بقونيحرار األأن 

  .م الأ ك سواء علم بذل،همكلميسلم مل هم مااشتر

 أو اهلبة أو الصلح أو ة باالشتراءيكانت امللك سواء ة،ست نافذيحرار لة لأليكل ملك أن ماك

  .هميقع علي ه الريغوكالرهن  كن امللؤوما هو من ش أن ماك ،كقسام املالأسائر  أو افركرث من الاإل

  :ص اخلاصةبعض النصو و،مجاعاإل و،ةياألول دلة لألك ذللك

أخذون ي فنياملسلم على ونريغي ك رجل عن التر)عليه السالم(  سئل الصادق:قال هشام بن سامل

  .)١(ن وجدهيأحق مباله أخو املسلم أاملسلم  و،نعم : قال،هميرد عليأسرقون منهم يهم فأوالد

ن العلة يف أبل كشتسي فال ،قال هذا الولد مال منيما ك يعم من املال الشرعاملراد باملال األو

  .تالئم صدرها ال ةروايال

 أو ني املسلمأوالد يف القتال من نيأخذ العدو من املسلمي  يف السيب،)عليه السالم( ة عنهرواييف و

خذوا من أخذوا منهم ما أ وسبوهم وم بعد قاتلوهم فظفروا نياملسلممث إن حوزونه يهم فكيمن ممال

 ني املسلمأوالدوه من ذخأصنع مبا يف يك ،نيخذوهم من املسلمأانوا كن يهم الذأوالد وني املسلمكيممال

 أو هميخأ وهميبأ إىل ردونين كل و،نيقامون يف سهام املسلمي فال ني املسلمأوالدأما  : فقال،همكيممالو

مثام من أمة يهم قي موالىعطي وباعوني فنيقامون يف سهام املسلميم إ فكيما املمالأ و،هم بشهوديولإىل 

  .)٢(نيمال املسلم تيب

 فإن ،استعبدوه وفار جد هذا املسلمكما لو أسر الك ،طال الزمنن إ وكذلكم كاحل أن مث الظاهر

  .دلة األإطالق وصل لأل،انواكما ك حراراًأبقون يحفاده أ

   هاأوالد أن  فالظاهر،حوهاكن و املسلمة احلرةاملرأةفار كسر الألو و

                                 

.٣ ح من أبواب جهاد العدو٣٥ الباب ٧٤ ص١١ ج:الوسائل )١(

.١ ح من أبواب جهاد العدو٣٥ الباب ٧٤ ص١١ ج:الوسائل )٢(



١٧

نت من الفرار ك متفإذا ،افركون زوجة للكت ن هي الك ل.)١(احكل قوم نكل لقاعدة ،ونيشرع

ة من ياألول دلة لألكل ذلك ،انت بدون زوجكن إ تتزوج أن ق هلاحيما ك ،انت زوجة لزوجها السابقك

  .كذل على ل واردي دلريغ

  

                                 

.٢ ح من أبواب جهاد العدو٣٦ الباب ٦٠ ص١١ ج:الوسائل )١(



١٨

أخذها املسلمون منهم ن إ فاركها الي علهم اليت استويلكيممال وني املسلمأموال :)١٧٣ مسألة(

ا قبل القسمة صحاأل أو ا مطلقاً،صحاهي أل أو ،ني املسلمنيسائر الغنائم تقسم بك فهل هي ،تنامباالغ

  ازة؟ يازة دون بعد احليا قبل احلصحاهي أل أو دون ما بعد القسمة،

  .عن القاضي نفي البأس عنه و،ةيخ يف النهاي الشاألول إىل ذهب

  .رةكالتذ وىما عن املنتهك ، الثالث عامة العلماءىلإو

  . الرابع بعض العامةىلإو

 ،)١(مأمواهل على الناس مسلطون ألن ،احتمل احتماالًن إ واالحتمال الثاين فلم أجد به قوال،أما 

نما ياملسلم أحق مباله أن إ  ما تقدم منإطالق و،كة ال توجب املليشبه العاد أو ةيد العاديالوأن 

 أموالون من كخذ املشرأما : قالأنه ) عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،خرب الدعائم و.)٢(وجده

ب به يما تط إالّ هيديرج مال املسلم من خيال  و،هم فأهله أحق بهيديأخذ من أ وهمي مث ظهر علنياملسلم

  .)٣(نفسه

  .ىالفتو وقاوم النصي ال كل ذلكن كل

 :ث قالي ح، السابقةلةأ خرب هشام املتقدم يف املسإطالق ب:األول فقد استدل للقول ،انكف يكو

م إ فكيما املمالأوم من بأمة يهم قي موالىعطي وباعوني فنيقامون يف سهام املسلميت مال يمثا

  .)٤(نياملسلم

 ،خص مطلقاً منهأما بعد القسمة  و ما قبل القسمةنيل القول بالفرق بيأيت من دليما سن إ :هيفو

حق مباله أاملسلم ن إ : يف اخلرب)عليه السالم(رضته بقوله ره اجلواهر من معاكما ذ أما ده به،يفالالزم تق

 ماك،  فتأملوالداألحق مباله بأص ي ختصيقتضينهما ياجلمع العريف بن إ ،هيما ف خيفى ، فالنما وجدهيأ

   .كياملمال وموال األني عدم الفرق باملستفاد عرفاًأن 

دخل دار أان به عبد فك يف رجل ،)معليه السال( عن الصادق ،لي خبرب مج:استدل للقول الثالثو

   : فقال،سالمدار اإل إىل اًيخذ سبأ فكالشر

                                 

.٢٧٢ ص٢ ج:حبار األنوار )١(

.٣ ح من أبواب جهاد العدو٣٥ الباب ٧٤ ص١١ ج:الوسائل )٢(

.٨ ح٣٨٣ ص١ ج:الدعائم )٣(

.١ ح من أبواب جهاد العدو٣٥ الباب ٧٤ ص١١ ج:الوسائل )٤(



١٩

ه القسمة فهو أحق بالثمنيجرت علن إ و،ه قبل القسمة فهو لهين وقع علإ)١(.  

ه يغار علأة فيان له جاركسئل عن رجل :  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عنطربال، خرب و

انت يف كن إ : فقال،ما غنموا منهميخذوها فأ غزوهم ف بعدنيلماملسمث إن  ،خذوها منهأون فكاملشر

خرجت  وانت قد اشتربتكن إ وه،يوها منه ردت علذخأهم فيغاروا علأ نيكاملشر أن نةيقام البأ والغنائم

 حىت صبهايمل  فإن :ل لهي، قعهيالذي اشتراها الثمن من املغنم من مج يعطأو من املغنم ردت رقبتها

رجع ي و،نةيالب أقام  إذادهيأخذها من الذي يف ي:  قال،ا بعدأصاع الغنائم فيقسموا مج وتفرق الناس

   .)٢(ش بالثمني اجلريمأ إىل نةيالب أقام  إذادهيالذي هي يف 

حنو  أو  بسبب رضخ،مي االشتراء قبل التقستيانت قد اشتركن إو: املراد بقوله أن الظاهرو

  .كذل

ت دابة يسبإذا  : قال)عليه السالم( ي عل عن،) السالممعليه( مةئ بسند األ،اتيخرب اجلعفرو

هو  فإن ،قسمي وبعيمل   فهو أحق به ما،شيء من ماله مث ظفر به املسلمون بعد أو نيالرجل من املسلم

   .)٣(قسم فهو أحق بالثمني وعيها بعد ما ابتكأدر

سألته :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،يبلح احلي بصح:وجد به قوليمل ن إ و،استدل للرابعو

 ،صنع مبتاع الرجليف يك، كوا ذلأصاب نياملسلممث إن  ،متاعاً أو  منه ماالًأصاب وه العدويعن رجل لق

وه بعد ما حازوه فهو يفء أصابانوا كن إ وه،يوزوا متاع الرجل رد علحي أن وه قبلأصابانوا كإذا  :فقال

  .)٤(عةف فهو أحق بالشنيللمسلم

ل ك على حةيقتضي محل الصحي ،هاريغ و القسمةنيل بي ما تقدم من التفصنيب ونهماياجلمع بو

  .نياملب على  فالالزم محلها،ازة جمملةياحل ألن ،كذل

   مما تقدمو

                                 

.٤ ح من أبواب جهاد العدو٣٥ الباب ٧٤ ص١١ ج:الوسائل )١(

.٥ ح من أبواب جهاد العدو٣٥ الباب ٧٥ ص١١ ج:الوسائل )٢(

.١ ح من أبواب جهاد العدو٣٣ الباب ٢٥٩ ص٢ ج:كاملستدر )٣(

.٢ ح من أبواب جهاد العدو٣٥ الباب ٧٤ ص١١ ج:الوسائل )٤(



٢٠

  . للمقاتلةكين املمالأ القول بإطالقايف من كسظهر ما عن اإلي

  . للمقاتلةموالاألن أ القول بإطالقما عن احلليب من و

  : ه قوالني فف،له أنه  علىنةيأقام الب و،له بعد القسمةوجد صاحب املال مانه إذا مث إ

ل يأنه خلرب مجك و،ت املاليمة من بيألربابه الق و،ما سبقك ،للمقاتلة أنه ة مني ما عن النها:األول

   .املتقدم

 خلرب طوبال ،اإلماممته من يأخذ قيالغامن  وأخذهيه كمال أن  املشهور من إليه ما ذهب:الثاينو

  .املتقدم املنجرب سنده بالشهرة



٢١

  :ها فروعي ف:)١٧٤مسألة (

، حنومها أو فةيخ أو أخذ ماله من الغامن بالقهري أن ق لهحي هل ،نةيد بجي الذي مل كاملال: )األول(

ظاهر  ألن  ال،:ليقو .ونه ماله بالقسمةكخروجه عن  على ليال دل و،قينة طريالب وماله ألنه نعم،: ليق

  . أقرب األول و.نةيقامة البإنص املتقدم لزوم ال

 ق بعد القسمة،يان من مصادكه ي فكان مال املالك فإن ،ع املال بل بعضهيقسم مجيلو مل : )الثاين(

املة كالقسمة ال إىل االنصراف فإن ق عدم القمسة،يان من مصادك املقسوم ري يف غكان مال املالكن إو

   .ال خيفىما كانصراف بدوي 

 جاز ،كبسائر أحناء املل أو هبةً  أوشراًء أو  سرقةً،افركلو أخذ مال املسلم املنهوب من ال: )الثالث(

 ،كه لقاعدة املليرده علي أن  وجبكللمال أنه عرف إذ هياملستويل عل أن ماك ،لةي وسلكه بل كأخذ املال

  .الغنيمةه بباب ين فقاس ما حني فال ، املعلومرياملناط غ و،مةييف باب الغن إالّ ال خمصص هلاو

ه يوجب عل و،قسمهي أن ز لهجي مل ،مة للمسلمين الغنأش قبل القسمة بي اجلريمألو علم : )الرابع(

 القاعدة ى فمقتض،القسمة تذهب ببعض احلق أن  علىدلإمنا ل يالدل و،ك للمالكاملل لقاعدة ،رده

  .ةياألول دلةاأل إىل ما قبل القسمةيالرجوع ف

ق ي طرريه من املسلم بغريغ أو  مما حصله هو،ده مال املسلمي الذي بكلم املشرسألو : )اخلامس(

 لقاعدة ، نعم:لي ق،كاملال إىل  ردههب عليجي فهل ،غصبه من باعه املال أو ه هوبما لو غصك ،مشروع

عل ضمان جي مل )صلى اهللا عليه وآله( الرسول وألن ،)١(ب ما قبلهجي سالماإل ألن ، ال:ليق و،كاملل

بعد أان كن إ و، يف النظرأقربالثاين  و،سلمواأ أن فار بعدكال على تلفوهاأ أو  اليت بوهاموالاأل والدماء

  .اطيعن االحت

   قسميبل  ،ثر أثرن لألكي مل سالماإلأثر ه يلو غنم املسلمون ما عل: )السادس(

                                 

.٢٣٠ ص٤٠ ج:نوارحبار األ )١(



٢٢

 ألنه  معاملة الغنائمعامل معهي من مسلم جمهول فهل ةسرق أنه لو علم املسلمون و،سائر الغنائمك

  .أقربالثاين  و، احتماالن،مةيونه للمسلم املخرج له عن الغنكة ي ملعلومكجمهول املال أو ،منها

تابة كاعتبار بال ال إذ ،معاهد أو  مسلمإنساناملال املغنوم باسم  على تابهكعربة بال ال: )السابع(

  .تابةكعلمنا بصحة ال إذا  إالّما قرر يف حملهك ،مطلقاً

من  ألنه ،صدق يف البابي ال أنه  فالظاهر،صدقه املسلم ونه عبد ملسلمأقر العبد بألو : )الثامن(

قرار إ ى مبقتضهقرارإقبل يث يه حريد لغبنه عأ بإنسانقر أ إذا س حاله حال ماي فل،نيقرار يف حق الغامناإل

   .نفسهم جائزأ على العقالء

  .ملعاهد أو ا زوجة ملسلمأة يتابك الاملرأةقرت أ ما لو كمثل ذلو

ار احترام ياملع ألن ،ملعاهد أو ون املال ملسلمك نيلة السابقة بأما تقدم يف املسيفرق ف ال: )التاسع(

  .ال خيفىما كهما يهو حاصل ف و،املال

ان حاله حال ك ،أشبهما  أو يف رهن املسلم أو ،ار املسلمجيإان املال املغنوم يف كلو : )العاشر(

  .)١(حق املسلمل ي دلإطالقشمله ي ف،هي من جهة ما حنن فنيابب الني الفرق ب لعدم،كاملل

 ،هك مالك يف مليبقي بل ،هوكلميخذوه مل أ ف،فركدار ال إىل بق العبد املسلمألو : )احلادي عشر(

  .افرك لعدم حرمة مال ال،وهكخذوه ملأ فسالمدار اإل إىل فركافر من دار الكبق العبد الألو و

  

                                 

.٣٦ ح٣١٥ ص١ ج:العوايل )١(



٢٣

ن املعطي هلا أك ف،تهيقض إذا ينيت ديقال جزي ،زيجي ى فعلة من جز،ةي اجلز:)١٧٥ مسألة( 

  .هيقضي ما علي

عدم  وسالمته هلم يف دار اإليتاب يف مقابل محاكال أهل ة منيسالمهي مال تأخذه الدولة اإلو

  .نياملسلم على اةكالز وما قرر اخلمسكهم ي علسالمقد قررها اإل و،قتاهلم

 ى مبقتض،همي علنيانا واجبكن إ واخلمس وةاكتؤخذ منهم الز م الأرح العروة رنا يف شكقد ذو

نهم يد على قرارهمإ ىمقتض ألن ؤخذان منهمي الإمنا  و،م باألصولاخطكفار بالفروع كخماطبة ال

  .هيل اخلاص عليما دل الدلسالم إالّ ام اإلكحأسائر  واحلج واميالص وةؤمرون بالصالي ما الك ،كذل

 ود إليههم و،تابكال أهل ا تؤخذ منأ على اًإمجاع وال خالف نصاً وإشكال فال ،انكف يكو

 أو تابكحرف الن إ واًي مساوتاباًك األصلهلم يف  أن تاب مبعىنكال أهل ومك و،اوس وىالنصارو

  .رفع

  بـىن املسمدهم اآليتاب الذي يف كال و،ك لتواتر النصوص بذل،تابكال أهل اوس منو

ه بعض يف إذ ،تابك الكلعله من بعض ذل و،هميتاب السماوي املرتل علكس اليل أنه الظاهر) ستاوأ(

  .ثارة العلمأ

عتربهم ي فلم ،ضرامأو ينيوسيشفوونكال وينيالبوذك تاباًكدعوا هلم ان إ و، الطوائف الثالثةريما غأ

  .تابكال أهل سالماإل

ان هلم ك عن اوس أ)عليه السالم(عبد اهللا و  أب سئل،ناأصحاب عن بعض ،ي الواسطييحي أيب عنف

  أسلموا:ةكم أهل  إىل)صلى اهللا عليه وآله( تاب رسول اهللاك كبلغ أما ،نعم: )عليه السالم(فقال  ،نيب

 ،وثانعبادة األ على دعنا وةيخذ عنا اجلزأن ) صلى اهللا عليه وآله( النيب إىل تبواكم حبرب، فكنابذتوإالّ 

 ـ  إليهتبواكتاب، فكال أهل من إالّ ةيخذ اجلزآين لست إ: )صلى اهللا عليه وآله( م النيب إليهتبكف

ة من جموس يتاب مث أخذت اجلزكال أهل من إالّ ةي ال تأخذ اجلزكنأبه ـ زعمت يذك تكدون بذليري

    نيبمان هلكاوس ن إ :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( م رسول اهللا إليهتبك ف،هجر



٢٤

  .)١(لف جلد ثورأام يف اثين عشر تكهم بي نبأهمرقوه، أتتاب أحك وه،فقتلو

 على املطلع على كذلال خيفى ما ك ،باراًك شكاالًأانت ك مياحلروف يف الزمن القدن إ ثيح: أقول

مس صفحة من صفحاتنا خ أو بع من رأكثر على شتملين كيد ثور مل لل جك أن خ، فالظاهريالتار

ان املراد اجللد اململو كن إ وتوب،كاملراد اجللد امل إذ ن،يهدعتاب الكعدو يتاب ال ك فمجموع ال،املتعارفة

تابة ك ميالعادة يف الزمان القدإذ . ون أقلكيتوب كتاب فاملكه اليالقصب الذي ف واخلزف وبالعظام

  .اءيتاب يف هذة األشكال

عدو اثين ي نما الي ب،املةكتاب غرفة كمأل الي ف،تاب القصيبكة الينيان الصي بعض األدىقد أبقو

  . هريغ و) بزرگيها نيسرگذشت د (تابكنظر ا ،عشر صفحة

 نيب مان هلك:  فقال، عن اوس)عليه السالم(عبد اهللا  أبو سئل:  عن الواسطي قال،يف خرب آخرو

   .)٢(جاماسب قال لهيان كلف جلد ثور أتاب يف اثين عشر كهم بيبن أهم أت،تاب أحرقوهك و،قتلوه

سنوا :  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب ألن ،ةياوس تؤخذ منهم اجلز:  قال،عن الصدوقو

قع يف يان ك )جاماسب( قال لهيتاب ك و، قتلوه)داماسب ( نيب امسهمان هلك و،تابكال أهل م سنة

   .)٣(لف جلد ثور فحرقوهأ عشر اثين

  إليه فقامتفقدوين أن سلوين قبل: رباملن على  قال)عليه السالم(اً يعلن إ ة،صبغ بن نباتعن األو

م  إليهبعثيمل  وتابكهم يرتل عليمل  وة من اوس،يؤخذ اجلزيف يك، ني املؤمنريمأا ي: شعث فقالاأل

  .)٤(اًيم نب إليهبعث وتاباًكهم ي قد أنزل اهللا عل،ا أشعثي ىبل:  فقال،نيب

 يف يالنصار وهوديأحلقوا بالإمنا اوس : قالأنه ) عليه السالم( ني املؤمنريمأ عن ،عن املقنعةو

   اتيالد وةياجلز

                                 

.١ ح من أبواب جهاد العدو٤٩ الباب ٩٦ ص١١ ج:الوسائل )١(

.٣ ح من أبواب جهاد العدو٤٩ الباب ٩٦ ص١١ ج:الوسائل )٢(

.٥ ح من أبواب جهاد العدو٤٩ الباب ٩٧ ص١١ ج:الوسائل )٣(

.٧ ح من أبواب جهاد العدو٤٩الباب  ٩٧ ص١١ ج:الوسائل )٤(



٢٥

   .)١(تابك ىان هلم يف ما مضكقد ألنه  

هم يعل( نياحلس علي بن  عن، عن آبائه،هي عن أب،)عليه السالم(الرضا  موسى  علي بنعنو

   ،)٢( اوسينعي ،تابكال أهل سنوا م سنة:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللان إ ):السالم

 احكالن وتاب اجلهادك يف ،كاملستدر وتاب الوسائلك املوجودة يف اتروايها من الريغإىل 

  . ايالوصاو

 ما تؤخذ من اوس ي عل:مسعي قالفروة بن نوفل األن إ ،سنادهإشافعي ب عن ال:يف اجلواهرو

 ريمأ يوعل عمر وركب أيب  علىأتطعنعدو اهللا : به فقالي املستور فأخذ بتلب إليه فقام،تابكسوا بأهل يلو

 فجلس )عليه السالم( علي  فخرج،القصر إىل ة، فذهب بهيقد أخذوا منهم اجلزو) عليه السالم( نياملؤمن

ر كهم سكمل وأن درسونه،يتاب ك وعلمونهيان هلم علم ك ،أنا أعلم الناس باوس:  ظل القصر فقاليف

  فامتنع منهم،ه احلديمون عليقيا و جاؤى فلما أضح،تهكمملهل  أه بعضيأخته فاطلع عل أو بنته على فوقع

ه يح بنكنأ أنه ركقد ذ و)عليه السالم(م آدم كيبأن ياً من دريناً خيتعلمون د: قال وتهكممل أهل ىدعو

 يسرأقد  وواأصبحقتلوهم ف حىت الفونهخين يقاتلوا الذ وفتابعه قوم :، قالن آدميد على أنا وبناته

 تاب، قد أخذ رسول اهللاك أهل  فهم،ذهب العلم الذي يف صدورهم وهمأظهر ني من برفع وتامكب

  .)٣(ةيعمر ـ منهم اجلز و:راه قالأر ـ وكبو بأ و)صلى اهللا عليه وآله(

حراق نوع من اإل إذ ،رفع قوله نيب وأحرقوه :)عليه السالم(  قولهني بمنافاةال  أنه الظاهر

  .الرفع

ة ي واقعأكثر ،ام خاصةكصهم بأحيختص وتابكال أهل  علىةي باجلزسالمم اإلكح أن ال خيفىمث 

 كمع ذل وةياليفروق خألا ات، ياللون واتيالعنصر واتيميقلاإل واتيم الدولة املتحضرة بالقومكمن ح

ساس أ على نهي وضع دسالماإل ألن ،ي فرق واقعيسالمالفرق اإل و،نيفرقون بسببها يف ألوف القوانيم إ

    فال حق،ةي العصرني خبالف القوان،احلجة و الربهانكقد قام بذل و،ةديالعق

                                 

.٨ ح من أبواب جهاد العدو٩ الباب ٩٨ ص١١ ج:الوسائل )١(

.٩ ح من أبواب جهاد العدو٩ الباب ٩٨ ص١١ ج:الوسائل )٢(

.٢٢٩ ص٢١ ج:اجلواهر )٣(



٢٦

ة ي العصرنيالقوان و،كاملشر وتابكأهل ال واملسلم:  الناسني فرق بسالمل بأن اإلكسشتي أن الحد

  .هريغ وره جورجكما ذكخري، هما ي فأ،ال تفرق

  . الناسني ب أيضاًالعصر أهل قيمنقوض بتفر:  أوالًشكالاإلفإن 

  ال أساس له من احلجة،ثة مبتدعيق احلضارة احلديتفر و، واقعيسالمق اإلي حملول بأن تفر:اًيانثو

  .هانربالو

س ين لهم اآليديما يف أأن  ألجل كلعل ذل و،تابك الء عربوا بأن هلم شبهبعض الفقهامث إن 

تام هو ك فىصارالن وودليها  خبالف،رفع وتام أحرقك أن  ملا ورد من،تابكشبه الإمنا  و،تاباًك

  .نه حمرفك لاألولتاب كال



٢٧

 من الصدر نيوم عاشروا املسلمك و،ميكرهم يف القرآن احلك الصابئة مع ورود ذ:)١٧٦مسألة (

 ،ىم من النصارإقال آخرون  وود، إليهم قسم منإقد قال بعض  ونهم جمهول،يوم، ديال إىل األول

  .ونك مشرمإقال رابع  وم من اوس،إقال ثالث و

ن املوجود يف ك ل: قال يف اجلواهر،تابكال أهل ومكعدم  على مجاعد اإلياملف وعن ابن زهرةو

ه ي علعتمديام اجلور فال كان هو من حكن إ و،تابكال أهل عاملون معاملةي سالمزماننا منهم يف دار اإل

  .ى انته،مر الشرعيشف األكيف 

  .نهميد على قراراإل ونهمة ميح بأخذ اجلزيد التصرين عن ابن اجلنكل

 على أسلم مجاعة منهم وتاب قد ناقشت مع مجلة منهمكين مؤلف الإ و،باجلملة فحاهلم مشتبهو

الصابئة يف ( تابكهم يقد ألفت ف و،ك بل خالف ذل،تب الثالثةكال أهل نهم أميمل أعلم عن د و،ديي

 ريساط من األةمجل إالّ نهميعلمون من دي عوامهم ال أن السر يف هذه اجلهالة حباهلم و،)عتهميشر ودميعق

فوا أشد خيأم  و بل،ال مترمجة و مطبوعةريتبهم غك ونهم الواقعي،ي منها دنسانعرف اإلياليت ال 

   .تبهمكوجد بعض يان يف متحف بغداد كن إ و،خفاءاإل

  أم،ىيحي أم ،إبراهيم أم ،ن آدمين هل هو دك ل،ني دأصحابانوا ك األصلالظاهر أم يف و

  .عرفي فال )عليهم السالم(ى سيأم ع ،موسى

 إىل إنسان يف نسبة كلما شك إذ ، اخلاصتاب باملعىنكال أهل ومك عدم األصل ف،انكف يكو

ونه ك عدم األصلحنوها ف أو لةيقب إىل إنسان يف نسبة كلما شك أنه ماك عدمه، األصلتاب فك أو نيد

  . فراجع،ضي يف مسائل احلةيوا قرشك كوكباح يف املشه اهلمداين يف املصيقد أوضحه الفق ومنهم،

 ،ثارة من علمأها يانت فكن إ واإة، فيالبوذ وة،يوسينفوشكال و،ةيكواهلندك: خراألان يدأما األ

مها أهلها، يتعالحرف إمنا  و،همان جهلني اهللا الذأنبياء من مجلة أنبياءوا ا ؤن جايون الذكي أن تملحيو

ر املشهور بل كذ فإنه ،تابكال أهل امكهم أحي عليرجي ،تابكال أهل ومكع يف نفي  الكل ذلكن كل

  .اوس فقط وىالنصار وودليها على إالّ يجتر تايب الكام الكأح أن  علىمجاع اإلىعن العالمة دعو

  



٢٨

ون ريخي الفرق الثالثة ريغ أن ،مجاعه اإلية علي الغنى بل ادع، الفقهاءني املشهور ب:)١٧٧مسألة (

   .القتل وسالم اإلنيب

 لَقيتم فإذا﴿: قوله و،)١(﴾اقْتلُوا الْمشِركني حيثُ وجدتموهم﴿:  بقوله سبحانهكاستدلوا لذلو

: قوله إىل ﴾...قاِتلُوا الَّذين ال يؤِمنونَ ِباللَِّه﴿: قوله سبحانه إىل ، منضماً)٢(﴾الَّذين كَفَروا فَضرب الرقاِب

  .)٣(﴾هم صاِغرونَ وذين أُوتوا الِْكتاب حتى يعطُوا الِْجزيةَ عن يٍدِمن الَّ﴿

 ني بريخيتايب ك الرينما غي الثالثة، بمور األني بريخيتايب كال أن  علىدلي نيتي اآلنين اجلمع بإف

  .القتل فقط وسالماإل

 على فيفس: هيف و) السالمعليه( عن الصادق ،ليالطوحفص بن غياث  خبرب  أيضاًما استدلواك

هم يذرار ومأمواهل و،سالمالدخول يف اإل أو القتل إالّ قبل منهمي فهؤالء ال: قوله إىل ،ي العربكمشر

 :قوله إىل قبل الفداء وعفا وسىب فإنه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  رسول اهللاما سن على ،سيب

ي العجمكمشر على فيف الثالث سيالسوقال أن  إىل:  فأما قولهمناً ماإفبعد  عين بعد السيب ي

الدخول أو القتل  إالّ قبل منهمي فهؤالء لن ،سالماإل أهل نيب ونهميعين املفادات بي ما فداًءإو ،منهم

  .)٤(سالميف اإل

 كربىمن املناقشة ال خيفى ه ما ي فف،ةيدعاه الغنا الذي مجاعاإل أما :لة نظرأن يل يف املسكل

ذا حتقق إ و،اتروايال وياتر من اآلكما ذ إىل ةأما الشهرة فهي مستند و مرة،ريرناه غكا ذمك ،صغرىو

 ىعها لديمج فإن ،هاينصاف أا ال داللة ف فاإلاتروايال وياتأما اآل و أثر،ريبكن هلا كيعدم داللتهما مل 

مل  إذا تايبك الريل غقت أما املسلمون، هميطر عليسي حىت فاركان وجوب مقاتلة اليق النظر بصدد بيتدق

  .كس من ذلكا تدل بالعإ بل ،كذل على سلم فال داللة هلاي

   هميطر علي لو سسالماإل أن هاحيظاهرها بل صرإذ 

                                 

.٥ اآلية: سورة التوبة )١(

.٤ اآلية: سورة حممد )٢(

.٢٩ اآلية: سورة التوبة )٣(

.٢ ح من أبواب جهاد العدو٥ الباب ١٧ ص١١ ج:الوسائل )٤(



٢٩

 :نة قولهي بقر،ان ضرب أعناقهم حالة احلربي يف صدد بياتاآل فإن قتلون،ي ال وشأم وواكتر

  .سلمواي حىت قولي أن لزم الإ و،)١(﴾أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثاق إذا حتى﴿

ان كذا إ و،)٢(قبل الفداء وعفا وسيبفإنه  : قال)عليه السالم( أنه تي فقد رأاتروايما الأو

  .ةيقبول الفد والعفو و للسيبن معىنكيسلموا مل ي حىت الواجب القتل

  .ي العجمكة حول مشري يف الفقرة الثانكذلكو

 من حداًأ ني أمن أحد من املسلمفإذا:  قال)هما السالميعل(ي بن عل ني عن احلس،كيف املستدرو

 وإالّ ونوا ذمة،كي أو سلمواي أن قبلوا فإن سالمه شرائط اإليعرض علي و،ذمته ختفر أن بجي مل نيكاملشر

  .ظاهره قبول الذمة هلم فإن .ثي احلد)٣(قتلوا ومأمنهم إىل ردوا

 نيب وتابكال أهل ني فالفارق ب،اتروايال ويات حال هذه اآلاتروايال وياتحال سائر اآلو

 ،همي علسالمطر اإليسي حىت قاتلونيون فاآلخر أما ،شأم وواكة تريقبلوا اجلز إذا نياألول أن نيكاملشر

  .السيب أو الفداء أو هم من القتليه فيم رأك احلاىري كذانيحو

  . قسم من الفداء أيضاًعفائهمإهم يف مقابل يوضع مقدار من املال عل أن من املعلومو

لمات مجلة منهم هو كظاهر إمنا  و،تايبك ريل غكاً بوجوب قتل حي صرجد من الفقهاء قوالًأبل مل 

  املننيوا بريخيه ي سلط املسلمون علفإذاقاتل يتايب ك الريغ وأن ،اتروايال وياتستفدناه من اآلاما 

  بدرأصحابملا ظفر ب فإنه )آله وسلمصلى اهللا عليه و( هذا هو الذي عمله الرسول و،السيب والفداءو

 ،سالماإل على ربهمجي فلم ،همكشر على همكتر وقتلهم بل أخذ منهم الفداءي مل نيكرانوا مشكو

مل  وقتلهميفلم . ءنتم الطلقاأاذهبوا ف:  قال هلم)صلى اهللا عليه وآله( فإنه ،ةك فعل بأهل مكذلكو

   .ني صنع بأهل حنكذلك و،سالماإل على ربهمجي

                                 

.٤ اآلية: سورة حممد )١(

.٢ ح من أبواب جهاد العدو٥ الباب ١٧ ص١١ ج:الوسائل )٢(

.٢٠ ح نوادر الباب٦١ الباب ٢٦٨ ص٢ ج:كاملستدر )٣(



٣٠

  .)صلى اهللا عليه وآله( خ الرسوليملام بتارإمن له أقل على ال خيفى  مما ك ذلري غىلإ

 إىل نقسميافر كال أن  مجاعة من الفقهاءلماتك واتروايال وياتمن اآلالظاهر  أن احلاصلو

 املقاتلة،و سالم اإلني بريخيتايب ك الريغ و،القتل وةياجلز وسالم اإلني بريخيتايب كتايب، فالك الريغ وتايبكال

  .السيب والفداء و املننيوا بريطروا ختي سفإذاه املسلمون، يطر عليسي حىت  قوتلسالمقبل اإليمل فإن 

 طول نية املسلمريس و بل،)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ة رسول اهللاريهذا هو املقطوع به من س

 أهل ونواكين مل يفار الذكع اليقتل مجي أن نيمقاتل من املسلم أي عهد منيمل  فإنه ،يسالمخ اإليالتار

 ةية السنيسالمومات اإلكنف احلكشون يف يعيانوا كفار ك الأنواعسلموا، بل خمتلف يمل  وتابكال

  .خيمن راجع التار على كذلال خيفى ما ك ،ة بسالميعيالشو

مل  إذا تابكال أهل ريفار غك اليني مالسالمقتل اإلي أن سالماناً مالئماً ملذاق اإلكمإن كميهل  ومث

اهلند  على طر املسلمونيس إذا  مثالً،بعضهم إالّ سلمون بسهولةي فار الكال أن من املعلوم وسلموا،ي

نه استبعاد ك ل،ان استبعاد حمضكن إ وهذا و،!ينيهم عشرات املال وسالمقبل اإليل من مل كقتلون ي

  .ني للعامل الذي بعث رمحةًسالممالئم ملذاق اإل

  .ةيفاك دلةمن األر كما ذ ي فف،انكف يكو



٣١

  .ن فروعيل الدي لتبد:)١٧٨مسألة (

 أو س،كبالع أو ،اًينساً فصار يعيان شكما لو ك، سالماإل إىل سالمنه من اإليبدل دي أن :األول

نه ياملبدل د على ىرجي وقبلي أنه الظاهرو .اًيليمساعإاً فصار ي عشراثين أو ،سكبالع أو اًيكاً فصار ماليفنح

  . له إليهام املبدلكأح وسالمات اإلإطالق لشمول ، إليهم املبدلكح

 ما تقدم،بس فكقبول الع أما س،كقبل العي و،املفضول إىل قبل من الفاضلي  ال:قال بعض الفقهاءو

صار  إذا  عشريقبل من االثيني فال ،ر الضروريكدخل يف مني ألنه األولأما عدم القبول يف الشق و

  .اً مثالًيليمساعإ

 إىل رجع إذا  بل،فر مطلقاًكوجب الي ار الضروري الكنإ أن تاب الطهارةكقق يف قد حتنه إ :هيفو

 اركنإالم يف باب كل اليتفص وه،ي خارج عما حنن فكذل و،صولب يف أحد األيذكالت أو كالش

  .الضروري

وضح أ بل هو من ،ال خالف يف القبول وإشكالال  و،سالماإل إىل فركنه من اليبدل دي أن :الثاين

  .قة منهيطر أي سالمما ال فرق يف اإلكقسم منه،  أي فركال فرق يف ال و،نيت الدايضرور

 أن وجبي كذلن إ ،حدهمأ إىل ليالتبد إىل قال بالنسبةي وأن فرهم البدكوم بكنعم الفرق احمل

، مثالً ميفر قدكوماً بكان حمك أن ه بعديد عليفر اجلدكام الكحأان يجر و، أيضاًفركاملبدل بال على مكحي

   .ام الناصبكم بأحكنه حكة عنه لي سقطت اجلز،اًيصار مسلماً ناصب إذا ةيعطي اجلزيحي الذي ياملس

  .ال خيفىه ما يف و، مقبولريل غي فالتبد،قبلي  الناصب الإسالم ألن ،تمل عدم القبولحيرمبا و

  . مثالًالنصب إىل ه من التسننإسالمبدل  إذا ماي فاألولالفرع  إىل علم احلال بالنسبةيمنه و

ر كما ذك ،امللي وام املرتد الفطريكوم بأحكهذا حم وفر،كال إىل سالمنه من اإليبدل دي أن :الثالث

ال  وةي فال تؤخذ منه اجلز،اًيتابكصار  إذا تايبكام الكه بأحيم علكحيال  أنه الظاهر و،يف حمله مفصال

 ،اماً خاصةكه أحيقرر علالشارع ن  أل،ك ذلأشبهما  و،يةبتاكاح الكقلنا بصحة ن وانت امرأةك إذا حكتن

   ديفر اجلدكقبل منه اليفلم 



٣٢

ام املرتد مل كه أحيرتب عليد فلم يم شرعي مبسوط الكن حاكيذا مل إ و،امهكم بأحكحي حىت

، موالقسمة األ وبانة الزوجةإ أي ام،كح األكرتب تلي أن بيقدر الترتي بل ملن ،ام عنهكحتسقط األ

 أنه ماك ،ه بعد انقضاء العدةريح زوجاً غكتن أن صح هلاي و،تعتد وتنع منهأن متالزوجة  على فالواجب

  .الءيان االستكة يفيكة يقدروا بأن إ هأموال على الءيوز لورثته االستجي

م كح فار الكم الكحاملولود  حلق ،فرك أن ولد له مولود يف املستقبل بعدإن  أنه الظاهرمث إن 

م كوماً حبكان حمك ،اً مث ولد له مولوديهودي أو اً مثالًيصار مسلم ائ فإذان، يم املرتدكال ح ونياملسلم

 وأن ،ةينأخذ منه اجلز أن بلغ إذا تايبكاملولود ال إىل صبح بالنسبةيفر له، فك الأدلة لشمول ،فركال

  .احكتاب النكما اخترناه يف ك ،ةيتابكاح الكقلنا بصحة ن وانت بنتاًك إذا حهاكنن

  :ه احتماالتيف وفر،كال إىل فركنه من اليبدل دي أن :الرابع

من و﴿ :تعاىلقوله  و،)١(نه فاقتلوهيمن بدل د: )عليه السالم( لقوله ،عدم القبول مطلقاً: األول

فار كام الك أحأدلةالنصراف و ،)٢(﴾ِة ِمن الْخاِسريناآلخرهو ِفي  و ديناً فَلَن يقْبلَ ِمنهإسالميبتِغ غَير الْ

 ،تنصر بعد النسخ أو  ملن ودىالنصار وودليها مكحلاق حإبل الظاهر عدم :  قال يف اجلواهر، مثلهعن

  .هي علمجاع اإلىاملنته ورةكبل عن ظاهر التذ

ا تشمل إفار فكام الك أحأدلةات طالقإل وله ملة واحدة،كفر كال ألن ،القبول مطلقاً: الثاين

  .ميالقد وديفر اجلدكال

   فإنه ،كالشركه يقر علي ما ال نيب و،الثالثةكه يقر علي ما ني بليالتفص: الثالث

                                 

.٣٩٨ ص١ ج:سالمدعائم اإل )١(

.٨٥ اآلية: سورة آل عمران )٢(



٣٣

خ يف اخلالف يالش ودي املختلف عن ابن اجلنىكح: قال يف اجلواهر.  دون الثايناألولقبل يف ي

 ،كذل على مجاعة، بل عن اخلالف اإليالنصران وةيهوديالكه يقر أهله علين ينه بديقرار من بدل دإجواز 

   .ى، انته أيضاًارهي بل هو اخت،ظاهر املذهب إىل نسبتهبل عن املبسوط 

املسلم  إىل نه منصرفيمن بدل د و،نهميد على قرار الثالثةإ أدلةطالق  إل،أقربهذا القول  و:أقول

 ريام غكان أحيظاهرها عدم القبول ال عدم جر ﴾...من يبتِغو﴿ ةيآ وفر،كال إىل نهيبدل ديالذي 

 تاب عن مثله،كال أهل امك أحدلةانصراف أل ال و،تب الثالثةكال أهل  علىشارع مما أجراها السالماإل

  .أحد الثالثة إىل افراًك أو ،أحدها إىل ون املبدل أحد الثالثةكي أن ني بكه فال فرق يف ذليعلو

  .نهيد على قري  الكاملشر ألن فعدم القبول،  مثالًكالشركد يفر جدك إىل لو بدل أحد الثالثةأما 

  .تفي منها ذا القدرك ن،ةريثكملقام فروع يف او

  



٣٤

 حال سائر ىم عرب نصاره وحال بين تغلب أن  واحد من الفقهاءرير غك ذ:)١٧٩مسألة (

 ل حجةيعدم وجود دل و،دلة األطالق إلكذل و،ة منهميأخذ اجلز وتهمينصران على قرارهمإ يف ىالنصار

  .صيالتخصعلى 

 أن  بسبب،ةيال تؤخذ منهم اجلز واربونحيم أخ يارالتو واتروايظهر من مجلة من الين كل

 ،همأوالدنصروا  و فخالفوا الشرط،همأوالدروا نصي ال أن  على صاحلهم)صلى اهللا عليه وآله( الرسول

 سالم اإلني بيريتاب له يف التخك بل حاهلم حال سائر من ال ،ة منهميخذ اجلزؤه فال تيعل و،فال ذمة هلم

  .القتلو

 ،ةي الذرنيسبأل وقتلن املقاتلة بين تغلب ألىت لنصاريلئن بق :قالأنه ) ه السالمعلي( ي علفعن

ست هلم ذمة ي فل،همءروا أبنانصي ال أن  علىنهميب و)صلى اهللا عليه وآله(  النيبنيتاب بكتبت الكين أنا إف

  .نصروهم وهمأوالدم قد صغوا أل

 أن سئلوا عمر و،ةي تغلب أنفوا من اجلزبينن إ :)عليه السالم(  عن الرضا،يف مرسل الصدوقو

ضاعف ي وأن  من رؤوسهمكصرف عنهم ذلي أن  على فصاحلهم،لحقوا بالرومي أن  عمريهم فخشيعفي

  .)١(ظهر احلقي أن  إىلرضوا به وهيهم ما صاحلوا علي فعل،هم الصدقةيعل

قتلن  أل،م رأيهيون يل فكيلئن تفرغت لبين تغلب ل :قالمث إنه  ،)عليه السالم( ي علعنو

  .همأوالد نصروا نيبرئت منهم الذمة ح و فقد نقضوا العهد،همي ذرارنيسبأل وهميمقاتل

عليه (ام احلجة يقرارهم اآلن قبل قإ اتروايظاهر هذه ال أن ى تركنك ل،ره بعضكهذا ما ذ

 ،الزم حماربتهمتفرغ هلم فالإذا ) عليه السالم( ي علد حاليالقول بأن حال النائب املبسوط ال و،)السالم

 ،)عليه السالم(ظهور دولة املهدي  إىل هيما هم عل على بقونيم أالظاهر من املرسل  إذ ،هيما فال خيفى 

 لو وجد :ايف الذي قالكسمن اإل إالّ نقل العمل ايمل  فإنه ،عدم العمل وضعف السند إىل هذا مضافاً

   قروايب مل ام باحلق يف بين تغليالق على اجتمعوا واملسلمون قوة

                                 

.٦ ح... من أبواب جهاد العدو٦٨ الباب ١١٦ ص١١ ج:الوسائل )١(



٣٥

 ى فقد رو،ن باسم الصدقةكة ليأخذ منهم اجلزيان ك  أيضاًعمر أن الظاهر أن ماك ،ةي النصرانىعل

ة فخذ منا ينؤدي اجلز  الأعراب حنن :قالوا وامتنعوا و فأبوا،ةي اجلزإعطاء إىل همادع أنه )١(اجلمهور

 : فقال له النعمان بن عروة،لروم فلحق بعضهم باك فامتنع عمر من ذل،نيما تأخذ من املسلمكالصدقة 

يف طلبهم  فنصب عمر ،ة باسم الصدقةيخذ منهم اجلز و مكشدة فال تعن عدو والقوم هلم بأسن إ

 ،ان العشر اخلمسكخذ مأ و،نيبل شاتل مخس من اإلكخذ منهم يف أ وهم الصدقةيضعف عل ووردهم

 إالّ اهللا و ال:قال وةياجلز إالّ بل منهمقيز مل يان زمن ابن عبد العزك فلما ،ان نصف العشر العشركمو

  .)٢(برم حبكذنتأفقد  وإالّ ةياجلز

  :نيمرأد يريان ك )صلى اهللا عليه وآله وسلم( الرسول أن اتروايظهر من بعض اليمث إنه 

  .سالم اإلريان غيدة من سائر األيرة العربيخالء اجلزإ :األول

لعل  و،ة السابقة يف بين تغلبروايظهر من الي ماك ،سالماإل إىل لهمكن العرب يل دي تبد:الثاين

 وأن ، يف العاملسالمة نشر اإليتحمل مسؤولية يسالمدة اإليز قوي مشبع بالعقك مركون هناكي أن السر

 ال أنه  إىلضافة باإل،نيالد على مناءأما بلغتهم إث يالقرآن ح وسالمفهمون اإلين يون العرب الذكي

ة من جهة عدم فهمهم يهم بعض األعذار العرفريوجد لغيان رمبا كن إ و،سالمعذر هلم يف عدم قبول اإل

  .ة القرآن مباشرةيمعجز

تقبل من عريب  ال :قالأنه ) عليه السالم( علي  عن،اً املروي يف الدعائميا استظهرناه ثان مديؤيو

  .)٣(اوسلموا جوهديمل ن إ وةيجز

 بل يف اجلواهر ،هريغ و العريبنية بييف قبول اجلز بل أفتوا بعدم الفرق ،كفتوا بذلين املشهور مل كل

  .هي علمجاع اإلكاملسال ورةكالتذ وى بل عن املنته،ننايه بيجده فأبال خالف 

 تاب من النيبكة عنهم بيرب سقوط اجلزيخ أهل هم والذمة أهل  بعضىدعو و:قال يف اجلواهر

 كوا بذلبم طولأح يالعباس بن شر  أيب بل عن، بل الثابت خالفها،ثبتي مل )صلى اهللا عليه وآله(

  كتبه عنخط معاذ  أنه رواكتباً ذكخرجوا أف

                                 

.٦٣٥٧ الرقم ٣٠٤ ص٢ ج:رت العمالكانظر  )١(

.٩ حر الصلح واملوادعة واجلزيةك باب ذ٣٨٠ص ج :الدعائم )٢(

.٩ حر الصلح واملوادعة واجلزيةك باب ذ٣٨٠ص ج :الدعائم )٣(



٣٦

قبل  وه بعد موت معاذخيان تارك و،ةيمعاو وه شهادة سعديف و)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا 

  .ى انته، فعلم بطالنه،ةي معاوإسالم

م قرروا أخذ أ ،وميالهذا  إىل سالمة الذي سبب تأخر اإليمأان من سوء تصرف بين كمث إنه 

وجب عدم تقبل الناس أهذا ما  وه،إسالمة عنه قبل يأخذون اجلزيانوا كما ك ،سلمأل من كة عن ياجلز

قبلون ي انوا الكة تطلباً للمال يمأن بين ك ل،سلمناة أليأخذ منا اجلزيقولون لو مل يانوا ك و،سالماإل

  :عماله إىل تبك و،كسقط ذلأز يعزجاء دور عمر بن عبد ال إذا  حىت،سلمأسقوطها عن من 

ة يسقط اجلزأتايب فك كتاأ فإذا ،اًيبعثه جابيمل  واًياهللا بعث حممداً هادن إ ،ميبسم اهللا الرمحن الرح(

 إىل مررجع األ و فلما مات عمر،ةريثك ريسلم مجاهأو ،اًريبكملا علم الناس فرحوا فرحاً  و،)سلمأعمن 

 يف كما جتد ذلك ،فركال إىل ن منهميريثك رجوع كسبب ذل و،دية عن جدية قرروا اجلزيمأسائر بين 

  .خيالتار

ثرة ما كة ليمأ سقوط دولة بين كدرأ فإنه ،اسةيانت سكبن عبد العزيز عمال عمر أ أن ال خيفىو

 لو فرضت و،الداء قد استفحل ووانهأ ري جاء يف غرماألن ك ل،سبابنقاذها ذه األإ فأراد ،ظلموا الناس

ان قبل اخلالفة ماجناً مسرفاً ك أنه  علىدل إذ ،خيده التاريؤي ما ال كذل وقةيانت حقكته استصالحاأن 

 ،والًأة يانت جزئكإمنا  و،ن مستوعباًكي مل كذل أن  خيفى اختذ هذه اخلطة، فال إليهفلما انتقلت اخلالفة

 أن فهو مثل)  السالمعليهم(ت يالب أهل مر اخلالفة اليت هي من حقأابه كن يف مقابل ارتكي مل كل ذلكو

  .طلب من مظانهيل ي طوكالم يف ذلكال و،رمم جانباً منهاي مث كحد دارأغصب ي



٣٧

قبل يتب الثالثة مل ك الريرادوا غأ فإن ،تابكال أهل مأاحلرب  أهل ى لو ادع:)١٨٠مسألة (

مجاع أن ه العالمة اإلي علي بل ادعىوالفت والظاهر من النص ألن ،قالتهمعلمنا بصحة من إ و،منهم

  .م إليهتابكال أهل اتإطالقاف يف انصراف ك كذل و،من الثالثة إالّ تقبل ة الياجلز

 ف يف زمان الرسوليد من التحريزأحرفوا ن إ و،تب الثالثة قبل منهمكال أهل انواك أنه إذا ماك

ستدل له ي انكن إ و،هيف منظور فيوا التحرأكثر إذا احتمال عدم القبول منهم و،)صلى اهللا عليه وآله(

 كون ذلك أو )صلى اهللا عليه وآله( فهم يف زمان الرسولي بقدر حتربتاكال أهل  إىل منصرفةدلةبأن األ

  .قنيهو القدر املت

ه يجد فأ فاملشهور بل يف اجلواهر ال ،فاركسائر ال أو تابكال أهل وم منكنا يف صدق ككلو شو

ثبت يقراره ما مل إنه حسب ي يف دإنسانل كملة معا على  لبناء العقالءكذل و،قبل منهمي أنه خالفاً

 حسب إنسانل كتعامل العقالء مع يما ك ،كدة لذليقة جديظهر من الشارع اختراع طريمل  و،خالفه

غلب عدم األ إذ ،ليما رمبا قك الطمئنان الشخص كس ذليل و،ذاكمن بلد  أو ذاكلة يدعواه بأنه من قب

  .اًياً ال شخصينوع إالّ االطمئنان

 مر النيبأشعار إل و،من قبل صاحبها إالّ تعرف دة اليالعقوألن  ،)١(قرار العقالءإلقاعدة  و:واقال

 إالّ س يف املقامي فل، منهمدلةانة عيب نه الأل و،ة ممن بذهلايا بقبول اجلزيمراء السراأ )صلى اهللا عليه وآله(

  .همادعو

  .ار من الشرعكنإ ري من غ بل املستند هو بناء العقالء،كل ذلك يف شكالاإل خيفى الو

  .لي لوحدة الدل،تابكال أهل س منيقر بأنه لأ يف ما لو كذلكاحلال  أن عرفيمنه و

 نيال فرق يف العلم ب و، لقولهدع جماالًي العلم ال ألن ،لو علمنا خالف مقاله عملنا حسب علمناو

  .دلةانة العيشهادة البك ،ليي الترتنيب والوجداين

  .ل حسب دعواهك عومل ،تايبك رينا غأحر قال البعض اآل و،ايبتكنا ألو قال بعضهم و

   ن الك ل،تابكال أهل مإما لو قالوا ك ،هماان شعارهم خمالفاً لدعوكلو و

                                 

.٢ ح من أبواب األقدار٣ الباب ٥٦٨ ١٦ ج:الوسائل )١(



٣٨

 عمل ،رتادواينائس كعندهم ال وميقانوم األين يف بك لبتاكال أهل ريم غإقالوا  أو ،ة هلمينسك

  .يف نظر العرف قوىاألب

 معاملة أو ،ةيتابكصالة عدم ال أل،فاركعاملون معاملة الي فهل ، مرجح يف طرفنكيمل  وكلو شو

  . يل احتماالت،تاطحي أو ،قرعي أو ،انميفطرة اإل على ولديل مولود ك ألن تابكالأهل 

اجلهال  و،م إليهخذت ردتألو  و، مل تؤخذ منهم،فاركم أ نيهم مث تبية عليلو ضربنا اجلزو

فقدا ن إ و،الطابع العام هلم أو عمل حسب حالتهم السابقةي ،م الأ بتاكالأهل  مأعرفون ي ن اليالذ

  .كوكاملشكانوا ك

  .تفي منها ذا القدركة نريثكهنا فروع و

  



٣٩

ال  وإشكال بال ،انيالصب ونياان و النساء،ة من ثالث طوائفيتؤخذ اجلز  ال:)١٨١ مسألة(

  .هي علعمجارة اإلكالتذ وىاملنته وةي بل عن الغن،خالف

 الطوائف الثالثة ال و،قاتليموضوعها من  ألن ،ة هلمي بعد عدم مشول اآلاألصله يدل عليو

  .ةي لآلنيانوا مشمولكقاتلوا  إذا  نعم،قاتلوني

خ ي خرب جعفر الذي رواه املشا: منها،عموماً أو  خصوصاًخبار من األةالعدم مجل على دليما ك

 إذا  إالّه مطلقاًين االعتماد علكميه يالفق وايفكما يف ال أن تبعد بل ال نس، يف جربهك ذليفكي و،الثالثة

 فعدم صحة ، اهللانيب ونهمايالصدوق بنقل ما هو حجة ب وينيلك لضمان الكذل و،علمنا عدم الصحة

  :ةيوجب احلجيما  على شف الضمان من اطالعهماك ضار بعد ريالسند غ

ألن  : فقال،دفعت عنهن وة عنهنيسقطت اجلزف يك عن النساء )عليه السالم( عبد اهللا و أبسئل

 قاتلت فإن ،قاتلني أن  إالّالولدان يف دار احلرب و عن قتل النساءى )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا

 يف دار كان ذلك عن قتلهن يف دار احلرب ىما لف. مل ختف خلالً وكنكمأ عنهن ما كمسأ فأيضاً

 أن لو امتنع الرجالو. ة عنهنين قتلها فرفعت اجلزكمية مل ي اجلزتؤدي أن لو امتنعت و.وىلأ سالماإل

. ك دار الشرقتل الرجال مباح يف ألن ،قتلهم وحلت دمائهم و، للعهدنيانوا ناقضكة يؤدوا اجلزي

 رفعت عنهم كجل ذلأ فمن ،رض احلربأالولدان يف  واملرأة وخ الفاينيالش وىعماأل و املقعدكذلكو

  .)١(ةياجلز

  .)٢(الصيب وع القلم عن انونث رفيحدو

 سيل :قولي )عليه السالم(جعفر أبا مسعت  :ي قالف عن جابر اجلع،عن الصدوق يف اخلصالو

  .)٣(النساء على ةيال جزو :قال أن  إىلقامةإال  وذانأالنساء على 

   غني البال الرجال،الذمة أهل أحرار على ةياجلز : قال)عليه السالم( علي  عن،عن الدعائمو

                                 

.١ ح من أبواب جهاد العدو١٨ الباب ٤٨ ص١١ج :الوسائل )١(

.٩ حباب التسعة: اخلصال )٢(

.١ ح١٦٢ ص١٤ ج:الوسائل )٣(



٤٠

 أهل مثاهلم منأ ونيؤخذ من الدهاقي ،ةيطفال جزاأل على ال والنساء على ال وديالعب على سيلو 

 ربعةأ ىالطبقة الوسط أهل من و،ل عامك درمهاً نيربعأ وةيل رجل منهم مثانك على ،السعة يف املال

  .)١( عشر درمهاً اثينىالطبقة السفل أهل من و،عشرون درمهاًو

ال من  وة من املعتوهيتؤخذ اجلز ال أن جرت السنة :)عليه السالم(لصادق  عن ا،خرب طلحةو

   .)٢(عقله على املغلوب

 نيسوا داخلي فلكنواأل وهيالسف ومحقاألأما ، عقله على قل درجة من انون الذي غلبأاملعتوه و

  .عقله على املغلوب ويف املعتوه

صالة أ أي ،يمك احلاألصل إىل صل النوبةت معه ال و، عدمهاألصل فإنساننا يف جنون ككلو شو

  .هية عليعدم وجوب اجلز

 كقد عمل بذل و، ملا عرفت من اخلرب السابقى،عماأل واملقعد وخ الفاينيالظاهر السقوط عن الشو

 فعدم العمل من ،هياف يف االعتماد علكالعمل به  وصولتب األكوجوده يف ال و، واحد من الفقهاءريغ

 إالّ عامل به  نعم يف املعقد ال،ةيوجب سقوطه عن احلجي  النيالفاضل وزةابن مح والقاضي وخيالش

  . ضار فتأملري غكن ذلكل وايفكساإل

  .مبتور الساق الواحدةو عرجاأل وعشراأل وعوراأل وعمشال تسقط عن األو

ىل  إتناداًس ا،ه فال تؤخذري غنيب و،ة منهي يف القتال فتؤخذ اجلزيأرله  الذي  اهلمنيفصل بعض بو

ن الظاهر عدم العمل ك ل،)٣(مة ظاهر خرب حفصي بضم، يف القتاليان له رأكن إ ما تقدم يف قتل اهلم

 أو اربونحين يانون الذ والصيب واملرأةة من يحد بأخذ اجلزأقل يلذا مل  و،ورة يف خرب حفصكبالعلة املذ

  . يف احلرباًيعطي رأي

  هي  واملرأةاخلارج  واتطالقلقاً لإلة مطيخذ اجلزأ ،ه احتماالتيل فك املشىاخلنثو

                                 

.٣٨٠ ص١ ج:الدعائم )١(

.٣ ح من أبواب جهاد العدو١٨ الباب ٤٨ ص١١ ج:الوسائل )٢(

.١ ح من أبواب جهاد العدو١٨ الباب ٤٨ ـ ٤٧ ص١١ ج:الوسائل )٣(



٤١

 ،ة فقطيهم اجلزين عليم الرجال الذكوم حبكحم أنه  يفكعدم األخذ مطلقاً للش أو ،ةأست بامريل

للعلم  و،ةأبامر ستيهي ل وةأات املرطالقاخلارج من اإلألن ما إ ،خذ منهن الظاهر األك ل،القرعةو

  .مجايلاإل

ذهب  و،العبد على ةيجز املشهور ال إىل  املنسوب،والنه قي ف،كة عن اململويهل تسقط اجلزو

 سألته عن : قال،)عليه السالم( عن الباقر ،الدرداء أيب دة خبربي املؤ،اتطالقعدم السقوط لإل إىل مجاعة

إمنا نعم  قال ،ةيؤدي عنه مواله املسلم اجلزي ف: قلت،نعم : قال،ةيه جزيرجل مسلم علل نصراين كمملو

  .)١(ؤدي عنهيخذ أ إذا هيفتديهو ماله 

ال مما يف  و،الذمة أهل قيتشتري رق ال :قالأنه ) عليه السالم( علي  عن، اجلمهورىقد روو

  .)٢(نفذه اهللا منهأ أن حد بالصغار بعدأقرن ي ال و،ع بعضهم بعضاًيبيخراج ف أهل م أل،هميديأ

هذا وعلى  ، الصغاركلحقه بذلي وده عنهيها سيؤدية اليت ي الظاهر يف ثبوت اجلز:قال يف اجلواهر

ان بعضه حراً ك بل لو ،كاملشتر واملدبر واتبك املني بكال فرق يف ذل و،أقربه يفالقول بالوجوب عل

ل ك بل الواجب يف ،انت سنةكما لو كاة يا مل جتب يف نوبة املهايان مهاكلو  و،تهيب حريوجب بنص

 نفسه على ةيتحمل وجوب اجلزي و،بهيه نصيلامول واحد من كتحمل ياملبعض  و،ة مثالًيسنة نصف اجلز

  .)٣(نه خالف ظاهر اخلرب املتقدمك ل،هكقلنا مبلإذا 

  

                                 

.٦ ح من أبواب جهاد العدو٤٩ الباب ٩٧ ص١١ ج:الوسائل )١(

.٢٣٨ ص٢١ ج:نقله يف اجلواهر )٢(

.٢٣٨ ص٢١ج: اجلواهر )٣(



٤٢

 أو ان راهباًكن إ و،لة السابقةأورة يف املسكة ممن عدا الطوائف املذي تؤخذ اجلز:)١٨٢مسألة (

  .دلة األطالق إل،ضاًيمر أو عاهة ذا أو اًريفق

خذ من  : قال ملعاذثي ح، من طرق اجلمهور) عليه وآلهصلى اهللا( خصوص املروي عن النيبو

  .ناراًي دريالفق على وظفأنه ) عليه السالم( ي عل عنيروو .)١(ناراًيل عامل دك

نه خالف أل و،صل لأل،ريالفق على خ عدم الوجوبيالش ودياملف وايفكساإل نعي كن احملكل

 مجاعخ يف اخلالف اإلي الشىبدعو و،)٢(﴾وسعها إالّ ال يكَلِّف اللَّه نفْساً﴿ :قد قال سبحانه و،الوسع

  .هيعل

 ،اًإطالقسع ماله يمن ال  على ال نقول بالوجوب و،لي مردود بالدلاألصل إذ ى،ما تركل كالو

  .خذ منهبل املشهور األ ،صغرىوكربى  موهون مجاعاإلو

 ال وجه الحتمال كذلكو ،هيال عليمل جند دل و.ةه ذي العاريتؤخذ من الفق  ال:الصالح أبو قالو

نتظر ي وإالّ ،انت واجبةك ،لة مشروعةية وسين بأ اآلعطاءن اإلكمأ فإذا ريالفق أما ،ضيالسقوط عن املر

  .هين فال شيء علكتميمل ن إ و،ساري النيح إىل به

  .)٣(قونيطيقدر ما على  :ح زرارةييف صحو

  .)٤(الفقراء على ضعها و)عليه السالم(اً يعلن إ :يف خرب مصعبو

 ،عداءاأل إىل بالنسبة حىت ذهانز يف األك املرتسالمخالف مساح اإل ألنه ،ديالتشد على ليال دلو

 فقال رباكع على استعمل رجالًأنه ) عليه السالم( علي قد روي عن و، عدم الشدة وأن األصلخصوصاً

لقين عند أ :ل له مث قا،ه القوليشدد عل و من اخلراجتدعن هلم درمهاً ال :رؤوس األنام على له

  ال،كتين نزعتيعص فإن ن اآلكيلإين أتقدم إ و بأمركمرتأنت قد كين إ : فأتاه فقالانتصاف النهار

   عن هلم يفيتب

                                 

.١٩٣ ص٩ ج:انظر سنن البيهقي )١(

.٢٨٦  اآلية:سورة البقرة )٢(

.٦ ح٥٦ الباب ٢٦٧ ص٢ ج:ك وانظر املستدر،١ ح من أبواب جهاد العدو٦٨ الباب ١١٤ ص١١ ج:الوسائل )٣(

.٨ ح ممن أبواب جهاد العدو٦٨باب  ال١١٦ ص١١ ج:الوسائل )٤(



٤٣

  .)١( أرفق م،فيال ص وسوة شتاءكال  وال بقرة وخراجهم محاراً

  .طالقن ظاهره اإلك ل،ةي وارد يف حدود اجلزريان غكن إ وهذاو

الزم الشدة ي  المجاعاإل و به يف النصأمورالصغار امل و، يف اجلملةسالمح يف اإلعرف السمايمنه و

  .لف باملصاحلكامل ألنه اقتضت إذا كم ذلكنعم للحا ، خيفىما الك

                                 

.٢٤٠ ص٢١ ج:ما يف اجلواهرك ،١١٦ الرقم ٤٤ص: يب عبيد القاسم بن سالمأل موال،تاب األك )١(



٤٤

 ،هية عليست اجلزيمن ل على بعضها أو لهاكة فاشترطوا يهم جزي لو ضربت عل:)١٨٣مسألة (

  .ما حقق يف حملهكس مبفسد يالشرط الفاسد ل ألن ،بطل العقديمل  و بطل الشرط،لفالط وةأاملرك

 أو لو أخذوا هم من النساء بالرضاو ،طفال هلا بطل العقداأل و النساءإعطاء على ان العقدكن إ نعم

 إذ ،نهم فال بأس بهيما القهر الذي يف دأ و، فواضحاالرض أما ، بأسكن بذلكيدفعوها مل  وبالقهر

للنساء احلق  و،صح أخذ املغصوبي ال إذ ،نهم فاليان قهراً حمرماً يف دكإذا  أما ،)١(لزمون مبا التزموا بهي

  .سالم أنصفهن اإلنيكلو اشت وى،وكيف الش

من  و،ابح من االستص، احتماالن،بطلي أو  الصلحيبقي فهل ،قتلوا أو لو صاحلنا الرجال فماتواو

  .صحالثاين هو األ و،انتفاء املوضوع

ل النساء أ فس،ةيتاب فقتل الرجال قبل عقد اجلزكال أهل  حصونلو حاصر املسلمون حصناً منو

 إىل أنه مالك و،صحيل يق و،هنلية عيجز ال إذ ،مر املشهور عدم الصحةأ فظاهر ،ةي ببذل اجلزقرارهنإ

 هن مثل عدم وضع اخلمسي عدم الوضع علىالفتو ون ظاهر النصك ل،ة ال عدم اجلوازيعدم وجوب اجلز

  .اءيش األةس له التسعيمن ل على ةاك وضع الزعدم و،غنميمن مل على 

ستبعد أخذ ي ال أنه ماك ،ةين بدون اجلزكل و،اقتضت املصلحة إذا صح عقد الصلح مع النساءينعم 

  .ال خيفىما ك ،فاركال و املسلمنيوز بجيالصلح عقد  فإن ،ةيمال منهن يف مقابل الصلح ال بعنوان اجلز

  

                                 

.٥ و٢ حخوة واألخوات من أبواب مرياث األ٤ الباب ٤٨٥ ص١٧ ج:الوسائل )١(



٤٥

ل يتبدل ،ه بعد العتقيجبت عل و،هية علي قلنا بعدم وجوب اجلزعتق العبد الذيأ لو :)١٨٤مسألة (

لو  أنه ماك. ضوعو لتبدل امل،ةية سقطت اجلزيه اجلزيانت علكلو استعبد احلر الذي  أنه ماك ،املوضوع

  .ة حبسابهيعتق بعضه سقطت من اجلزأ

لو دخل يف أنه  ماك ،ة عنهيه سقطت اجلزيقر عليال  ما إىل اًيتابكونه كتايب عن كلو خرج الو

  .مك لتحقق املوضوع املوجب لتحقق احلكل ذلك ،ةيه اجلزينه ضربوا عليد على قري ة من اليتابكال

  .ذا لو طاب املعقد مثالًكه و،كذلكان كلو بلغ الصيب و

ون كوجه ت على بارك الإعطاءانت املصاحلة ك فإن ،همأوالدعطوا عن ي أن  علىمكلو صاحل احلاو

  .ةي جزريالصغ على سيل إذ ،بطل وإالّ ،صحم أمواهلة يف ياجلز

  :ه أربعة أقوالي فيدوارانون األو

  .عقله يف اجلملة على من املغلوب ألنه ، مطلقاًعطاء عدم اإل:األول

  . الباقييبق وطباقياأل  خرج منها انون،ةي اجلزأدلةطالقات  إل، مطلقاًعطاء اإل:الثاينو

 أخذت أكثرفاقة انت اإلك فإن ،م حبسبهكدمها أغلب فاحلان أحك ما لو نيل بي التفص:الثالثو

  .خذ مع التساويظاهر هذا القول عدم األ و، منهؤخذ مل تأكثران اجلنون كن إ و،منه

 أنه هيصدق عليان عرفاً ك فإن ،العرف إىل ولكر موماأل أن الظاهر إذ ،خذ بالنسبة األ:الرابعو

  .أخذ منه وإالّ ،ؤخذ منهيعقله مل  على مغلوب

 إذ ،ل واحد بانفرادهكل أن  ال،سب عامهم مع عام آبائهمبلغوا ح إذا والداأل أن الظاهر أن ماك

  .ل سنة مراتكأخذ ي أنه  ال،ل سنة مرةكة يأخذ اجلزيان كي سالمم اإلكاحلا أن املعلوم

  . فتأمل،نفع املقامي ما كرنا هناكقد ذ و،ةاكالم يف حول السخال يف باب الزكمثله الو

  



٤٦

 كذل و،قدار الطاقةمب إالّ ثرةكال  و،قدار الصدقمب إالّ در هلا قلة قة الي اجلز:)١٨٥ألة مس(

ح ي ملا تقدم يف صح، مرفوع)١(قونيطيما ال  أن ماك ،ليشمله الدليه ال يصدق عليما ال أن لوضوح

  .تابكال أهل حال ونيح حبال املسلماألصل حبسب اإلمامإىل فتقديرها  ،زرارة

ايف كسن عن اإلكل و،)هم السالميعل(ت يالب أهل  إىلعن السرائر نسبته و،هي علمجاعاإلة يعن الغنو

خذ من  :خذهاقال آلأنه  )صلى اهللا عليه وآله(  عن رسول اهللاي ملا رو،ناريرها يف طرف القلة بديتقد

   .ناراًيت ديل بك

 املقدرة هلا اترواير السائ أن ماك ، مع قطع النظر عن السند،كرب بأنه ال داللة يف ذليأنت خو

  .ةياخلصوص على هايقدار خاصة ال داللة فأب

 ريتغ إذا  حىت الشيءكه ذليئاً فالالزم علي شإنسان على ات لو جعلطالقاإل واألصل ىمقتضمث إن 

 أو  افتقر الغينفإذا ،ناريهذا البلد د أهل ل فرد منك على : قالفإذا ،ان املوضوع خاصاًك إذا  إالّ،حاله

ان وقت ك و،ناري نصف دريالفقوعلى  ناريالغين د على :قالإذا  أما ،ناريتلف الدخي مل ري الفقغىنتاس

ان ك إذا  إالّ اللهم،ه حسب تبدل املوضوعيم علك صار احل،سكبالع أو اًياً مث صار غنريالقرار أحدهم فق

  .ارتبع القريخذ األ فإن باجلملةو. خذ حال الوضع ال حال األريالفق والقرار الغين

  .ا حسب الطاقةأ ملا تقدم من ،طق سقطت عنهيث مل يافتقر حب إذا نعم

  . لوجوب الوفاء بالعهد،الغين إىل ري الفقريتغن إ و، تبدل املوضوعن القدر بدويريوز تغجيال و

عدم أخذ  على دليل الوفاء يدل فإن ،سقاط قدر منها للمصلحةإي سالمم اإلكصح للحاينعم 

  .ال خيفىما ك شيء سقاطإالزائد ال عدم 

صح ي هلن ك ل،ضيرااأل أو ة من الرؤوسيأخذ اجلزي أن  يف جوازىفتو و نصاًإشكالال مث إنه 

   احتماالن،ك ذلأشبهما  أو اهيامل ونعاماأل على وضعها إذا ماك ،هاريأخذها من غ

                                 

  من أبواب جهاد العدو٥٦ الباب ٢٦٧ ص٢ ج:ك واملستدر،١ ح من أبواب جهاد النفس٥٦ الباب ٢٩٥ ص١١ ج:الوسائل )١(

.٦ح



٤٧

ا مهاما عديف األصلن فيمرأحد األ على املنصوص به الوضع ألن العدم و،ةي اجلزأدلةطالق اجلواز إل

  .ىقوأ األولن ك ل، العدميقتضي

هل  و،ل البدليسب على راضياأل أو  الرؤوسلى صحة الوضع عال خالف يف وإشكالال  أنه ماك

  :كذل على ل ال لبعض النصوص الدالةي ق،ا معاًمهيضعها علي أن له

مس من أخذ منهم من اخليت ما ي أرأ: قلت له،)عليه السالم( عن الصادق ،ح ابن مسلميصحك

هم يان علك : قال، شيء موظفكهم يف ذليعل أما ،ة رؤوسهمي جزنيأخذون من الدهاقي وةيأرض اجلز

 على سيل ورؤوسهم على اإلمامشاء وضع ن إ ،ةي من اجلزأكثرمام س لإليل و،نفسهمأ على ما أجازوا

ان كإمنا  :ال فق، هذا اخلمس: فقلت،رؤوسهم شيء على سيل ومأمواهل ىشاء فعلن إ و،م شيءأمواهل

  .)١(بعد ظهوره) صلى اهللا عليه وآله (ه رسول اهللايهذا شيء صاحلهم عل

 ،ةي اجلزري غكذل أن من املعلوم و،املقامسة وراد باخلمس اخلراجي أن تملحي إذ ،ة جمملةرواين الكل

 هللا فاملراد بوضع رسول ا،ربيأراضي خ على ئاًي جعل ش)صلى اهللا عليه وآله( الرسول وأن خصوصاً

 )صلى اهللا عليه وآله( الرسول أن ورد من نايف ماي فال ،مقداره  أصل الوضع ال)صلى اهللا عليه وآله(

  .ربيخ على جعل الضعف

 فاجلمع ،سكبالع أو ،كهذا دون ذا على شاء وضع أن اإلمام إذا ،خلإ سيل ون شاء وضعإ فمعىن

  .كبأس بذل ن اليمرقبلوا األن إ مأ ،خلإ هميان علك: )عليه السالم( قوله نيب ونهيب

 لته عنأ س: خرب حممد بن مسلم، منه يف مراد املستدلأظهرون كيان رمبا كن إ ومجالمثله يف اإلو

 ل لهية فال سبيسهم اجلزوخذ من رؤأفإن  : قال،مأمواهل وهمءقنون به دماحيما يهم فيذا عل الذمة ماأهل 

 ،خذ بعد العقدراد األي أن احملتمل فإن ،)٢(سهمورؤ  علىليرضهم فال سبأخذ من أن إ و،هميراضأعلى 

   مت العقد لو ذإ

                                 

.٢ ح من أبواب جهاد العدو٦٨ الباب ١١٤ ص١١ ج:الوسائل )١(

.٣ ح من أبواب جهاد العدو٦٨ الباب ١١٤ ص١١ ج:الوسائل )٢(



٤٨

دة ية جديأيت من حرمة جعل جزي ملا س،اآلخر على لين سبكيخذ حسب العقد مل أ وحدمهاأ ىعل

  .بعد متام العقد

 ،املروي عنه ورواي الحتاد ال، نقلت بلفظ آخر،حةية هي الصحروايون الكاحتمال  إىل هذا مضافاً

ة ية مصعب املرورواينة ي بقر،راهةكال على كبد من محل ذل ا العدم فالمهظاهر أن لو سلم أنه  علىهذا

  :بييف التهذ

 أن  إىل،ق املدائنيأربعة رسات على )عليه السالم(طالب  أيب  علي بننياملؤمنري استعملين أم:قال

وعلى  ،ب وسط درمهاًيرل جكوعلى  ،نصفاً وظ درمهاًيب زرع غليل جرك على ضعأ أن مرينأ و:قال

 ةب خنل عشريل جركوعلى  ،همارم عشرة دركب يل جركوعلى  ،ق ثلثي درهميب زرع دقيل جرك

 شاذ ل خنلكلقي أ أن مرينأ و،هماالشجر عشرة در وب البستان اليت جتمع النخليل جركوعلى  ،همادر

بون كري الذين نيالدهاق على أضع أن مرينأ و،ئاًيخذ منه شأال  و،ليابن السب وقي ملارة الطرىعن القر

 التجار منهم ووساطهمأوعلى  ، درمهاًنيربعأ وةيل رجل منهم مثانك على  بالذهبتمتمتعوني ونيالرباز

 إنسانل ك على  عشر درمهاًفقرائهم اثين وسفلتهموعلى  ،ن درمهاًيعشر وربعةأل رجل منهم كعلى 

  .)١(نةل سكلف درهم يف ألف أة عشر يتها مثاني فجن: قال،منهم

 نيجواز اجلمع ب إىل ني واحد من املتأخرريغ والعالمة واحملقق والتقي وايفكسلذا ذهب اإلو

  .نيمراأل

وز جي أنه ماك ،حنوها ومتعةاأل واهيامل ونعاماألك ،اءيشسائر األ على عرف جواز اجلعليمنه و

 قوليما ك ني االثنريغه يوز علجيما ك ،ناريلف دأل سنة كذا كبلد  أهل ايم كيقول علين أ بطالقاإل

  .املناط وطالق لإلكل ذلك ،رضاألعلى  أو الرأس على علجي أن  بدون،ناريل شاة دكعلى 

 ،ة واحدة مقسطةي جز بل مبعىن،نيتي جزمبعىن  ال،نيمرت أو ل عام مرةكعل يف جي أن صحي أنه ماك

  .ن مثالًيل شهرك أو ناريل شهر دكقول ين أك

دل يث مل ين حك ل،احد والواقع إذ ،نيتيجز أو  مقسطةةيته جزيمس تنيال فرق ب أنه من الواضحو

   ليالدل

                                 

.٥ ح من أبواب جهاد العدو٦٨ الباب ١١٥ ص١١ ج:الوسائل )١(



٤٩

  .نيتيز اعتباره جزجي واحدة مل ةي من جزأكثرعلى 

 ، العدماألصلل فيم الدلد لع،ةية ثانيز جعل جزجية مل يجز على لو عقد الصلح أنه علمي كمن ذلو

  .صهايوز تنقجيما ك ،ةيدة اجلزايد جاز زيد عقد جديجتد وبطال العقدإ على ايتراض إذا نعم

 إذا  إالّ، املقرريقلة املال بقو مث صار الرخص ،ناراًيل واحد منهم دك على ان الغالء فجعلكلو و

  .ا بالفسخيتراض أو ،تبدل املوضوع

  .ان الرخص فصار الغالءكن أس بكمثله العو

  النصطالق إل، مرة جازنيل سنتك أو  مرةأشهرل ستة ك أو ل عام مرةكة يلو جعل اجلزو

نار، مث يلف دأهذه اخلمس سنوات  أو هذا الشهر أو  السنةهعطوه هذي أن عقد العهدي أن  مبعىنى،الفتوو

  .ل مخس سنواتكل أو ل شهركل أو ل عامك لاألولقول من ي أو ى،ددون العقد مرة أخرجي

 أن قد ورد و،قطال لإل،أشبهما  أو ل حملةك أو لةيل قبك أو ل واحدكعلى  ةيعل اجلزجي أن صحيو

احللة  أن من املعلوم و،ناري دإنسانل ك وةلفي حلأ جنران بى صاحل نصار)صلى اهللا عليه وآله( الرسول

  .عهميمج على انك

  



٥٠

تربع ي أن وزجيما ك ،حدهمأعطي ي أو ،امبنو أو هميديأة بيعطوا اجلزي أن وزجي :)١٨٦مسألة (

رمبا  و،ليه دليس علياله الواجيب النفقة فلي عن عليعطي املعي أن ما وجوبأ و،نياآلخربعضهم عن 

  :هين فك ل،)١(﴾عن يٍد﴿ :ل واحد هو بنفسه لقوله سبحانهكعطي ي أن احتمل وجوب

خذها أاء يف يقوأ منتأو أي ) القوةد مبعىنيال( و)د اجلارحةيال (:ة حتتمل ثالث معانياآلن إ :والأ

   .االستبعاد وعفوهم عن القتل وةيخذ اجلزأهم بيعلنتم تتنعمون أ أي ) النعمةد مبعىنيال(و منهم

د ي عن عطاء ال اإل،ةيناكال وة اازيفهم من اآليالعرف ن إ  قلنا،األولالظاهر ن إ ليذا قإو

  .ثراك على ةي للجز املتعرضةاترواي يف الكذل إىل شريلذا مل  و،جارحة

جاز ن إ و،الل آخر إذالالزم أن  ال،الصغار عبارة عن الذلة يف نفس هذا الدفع أن مث الظاهر

ه ريغ وما يف اجلواهركذالل ة خاصة يف اإليفيكمنا ب و فقول مجاعة من الفقهاء من العامة،حسب املصلحة

  .نيل معيبال دل

بعض  و،طالقر لإليوز عدم التقدجي و،ناريل عام دكقول ي أن ة مثلير اجلزيوز تقدجي أنه ماك

 ةيأخذ اجلزي :)عليه السالم(يب عبد اهللا  قلت أل،حي زرارة يف الصحى رو،ريالتقد على  الدالةاتروايال

 ،اإلمام إىل كذل : فقال،هريغإىل  وزجي أن نبغيي  شيء موظف الكهم يف ذليهل عل وتابكال أهل على

 أو ستعبدواي أن نفسهم منأ قوم فدوا هما منإ ،قيطي ما قدر على شاء  منهم ماإنسانل كأخذ من ي

عطوا ي حىت جل قال واهللا عز فإن ،سلمواي حىت أخذهم بهي أن  له،قونهيطي تؤخذ منهم ما ةي فاجلز،قتلواي

 هخذ منأد ذال ملا جي حىت  منهذخؤيترث مبا كيال  وون صاغراًكيف يك و،وهم صاغرون دية عن ياجلز

  .سلمي فكتأمل لذليف

وجب دخول أفرمها هلم  ونيالرفاه الذ ورامةكال و للناسسالمها اإلأطلقات اليت ياحلرن إ :قولأ

ب جي نيلتا الطائفتك أن من املعلوم و،املعاند واجلاهل إالّ بقيمل  حىت ،فواجاًأفواجاً أ سالمالناس يف اإل

   الضغط

                                 

.٢٩ اآلية: سورة التوبة) ١(



٥١

مثل هذا الضغط الوارد يف  أن من املعلوم و،نصافاإل إىل عناده و،العلم إىل ل جهلهيه لتبديعل

  .حدأ حبق سالمجحافاً من اإلإ كن ذلكيمل  و،ةيدببسط الضغوط األأخذ صاغراً األ

 قال : قال،)عليه السالم( علي  عن،تاب الغاراتك يف يعرف وجه ما رواه الثقفي كمن ذلو

ما كصغروا م  و،ةقيمضا إىل وهمؤجلأق في يف طرهمايإ ونتمكإذا  :)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا

  .)١(تظلموا أن ريغ يفصغر اهللا م 

مل  وةياسيأخذون سلطة البالد السيانوا كإمنا  نياملسلم أن فيك ى رأسالمخ اإليمن راجع تارو

سلمون ين يالبالد هم الذ أهل انكإمنا  و،سالماإل على  أيضاًهمريتاب بل غكال أهل ربونجيونوا كي

 مسالبون اإلحيالبالد  أهل انكاً ما ريثك وأنه ،النادر إالّ همكن ملويد على من باب الناس أو ،طوعاً

أنفون من يانوا ك ف،سالمبعد اإل حىت همية عليضعون اجلزيانوا كة يبين أم ألن كأبون ذليانوا كنهم كل

 على سيل : اللئايلغوايل ما رواهي قال ف)صلى اهللا عليه وآله( الرسول أن  مع،ة معاًياجلز وسالمقبول اإل

  .سالمن اإلي يف دكضرورة ذل إىل ضافة باإل،)٢(ةيمسلم جز

 يف كرنا ذلكما ذك ،نهم الذي هو جمموعة خرافةي يف دنيالباق على سالمضغط اإل إذا بفال عج

  .ديب القدر من الضغط األاذ) ود إليههؤالءو ()ىتب النصاركماذا يف  (تايبك

  .خيتب التواركور يف كفاملطلب مفصل مذ وإالّ ،ملاع فقطاإل إالّ س املقصودي فل،انكف يكو

ئاً ي ش،ةيالقدر املقرر من اجلز إىل ضافة باإل،الذمي على يسالمم اإلكاشترط احلي أن صحيمث إنه 

  :الفتوح يف قصة املباهلة أبو ريخلصوص ما ورد يف تفس واتطالق لإل،خاصاً يف حاالت خاصة

 ،ميبسم اهللا الرمحن الرح :تاب الصلحكتب هلم كيأن ) صلى اهللا عليه وآله( مر رسول اهللاأ ف:قال

 ضاءيب ول صفراءك يف ،تهايحاش و لنجران، النيب رسول اهللا)صلى اهللا عليه وآله( تاب من حممدكهذا 

   لفي حلةأ ريؤخذ منهم غي ق اليرق ومثرةو

                                 

.٢٧ ح من جهاد العدو٦١ الباب ٣٦٩ ص٢ ج:كاملستدر )١(

.٣٥ ح من نوادر باب جهاد العدو٦١ الباب ٢٧٠ ص٢ ج:كاملستدر )٢(



٥٢

لفاً منها أدون ؤي ،كنقص فبحساب ذل أو دا، فما زربعون درمهاًأل حلة كمة ي ق،يواقاأل من حلل

ل كهم يف يعل و،ك رسويل فما فوق ذلناراً مثواةيربعون دأهم يعل و،لفاً منها يف رجبأ و،يف صفر

ة ي عارثالثون مجالً وثالثون فرساً وة مضمونة ثالثون درعاًيمن من ذي عدن عاريون بالكيحدث 

ل الربا منهم بعد عامه هذا كأ فمن ،رسول اهللا وذمة حممد بن عبد اهللا و جوار اهللاك هلم بذل،مضمونة

  .)١(ئةيمنه برفذميت 

 ،ة البناتي زواجاً برضاني من بنام للمسلمل عام عدداًكهم ءعطاإ إلمامالو شرط  أنه ن الظاهركل

صناعهم  أو عدداً من علمائهم أو ،نياملسلمصف قاتلون يف يهم جنوداً أوالدهم عدداً من ءاطعإأو 

  . بل من باب الشرط،ةي داخال يف عنوان اجلزكن ذلكي مل ،كشبه ذلأما  أو عيالتصن وميللتعل

يف  أما ، يف االبتداءكذلإمنا  ف،ة الرأسيجز ورضة األي جزنيعدم جواز اجلمع بل بيلو قمث إنه 

 بجياالب  فإن ،بنبن فمات اإلرض اإلأ وبرأس األ على ةيجعل اجلز إذا نأك ،االستدامة فال بأس به

  .رضه اليت ورثهاأعن  وها عن رأسهيعطيأن 

  

                                 

.٣٤ ح من نوادر باب جهاد العدو٦١ الباب ٢٦٩ ص٢ ج:كاملستدر )١(



٥٣

 نيش املسلميمراء جأافة يانت ضك سواء ،الذمة أهل  علىافةيصح اشتراط الضي :)١٨٧مسألة (

  .كحنو ذل أو يسالمش اإلياجل أو ،نيفراد املسلمأ أو رون م،مين يالذ

خصوصاً بعض  و،)١( العقودأدلةات إطالق و،ات عقد الذمةإطالق و،ات صحة الشرططالق إلكذلو

ة ائمث ثالاانوك و،ناريلة ثالثة ديإ ىنصار على ضربأنه ) صلى اهللا عليه وآله( املروي عن النيبك اتروايال

  .اميأ ثالثة نيفوا من مر م من املسلميضي أن ،ل سنةكنفر يف 

 نيثالث و فرساًنية ثالثيعار و،لة فما دواين ليقرار رسله عشرإ جنران ىنصار على  شرطكذلكو

  . درعاً مضمونةنيثالث واًريبع

من  وى،الفتاو وخبار األاملشهور يف أنه ك بل عن املسال،إشكالال  ومكصل احلأال خالف يف و

  :الم يف مواردكوقع الإمنا  و،هي علمجاعالعالمة اإل

ل اليت يالل ووميعداد الأ و،افةيمرات الض وفيفراد الضأة يافة مبعلومير الضيب تقدجي هل :األول

  ؟م الأ ،ك ذلأشبهما  وجنس علف الدواب و،الشراب وجنس الطعام و،في الضيبقي

صلى اهللا عليه (  النيبيلنه و،اجلهالة تضر بالعقد فإن ،ان العقدكرأة ي لوجوب معلوم، نعم:ليق

  .)٢( عن الغرر)وآله

 رياملقدار الباقي منها غ و، فال جهالة ضارة بالعقد،املتعارف على ل مرتّكل ذلك ألن ، ال:ليقو

  . جنرانىنصار ولةيإ ى لنصارك ذلنيبي مل )صلى اهللا عليه وآله( النيب وألن ،ضار

س تضر يما ل و،انهيافة فالواجب بيمرات الض وفيعدد الضكضر جهالته عرفاً يما ن إ :ليقو

  .بجي املشروب ال وولكجنس املأكجهالته 

  عرفاًىريث ية حبريثكانت اجلهالة ك إذا  نعم،كل ذلك لتعارف ،انين الظاهر عدم وجوب البكل

 ألن  أيضاًاحتمل عدم الوجوبن إ و،اني لزم الب،عشرة مثالً أو لفأن ياملار أن علميما لو مل ك ،غررأنه 

انت كن إ و، ضارةري هلم فاجلهالة هنا غنيتع ال وأنه ،ةي اجلزإعطاءما قالوا يف كفار كهانة الإاملقصود 

   ضارة

                                 

.١ اآلية: سورة املائدة )١(

.١٣ ح من أبواب عقد البيع وشروطه١٢ الباب ٢٦٦ ص١٢ ج:الوسائل )٢(



٥٤

 منصرفة عن ينيلزوم التع و النهي عن اجلهالةأدلة و،ينيصالة عدم وجوب التعأل و،يف سائر املوارد

  .املقام

  .وفق بالقواعدأما استظهرناه  أن  إالّداًين بعكيمل ن إ وهذاو

ن أب بيجأ و،نيمر األنين املالئمة بكميف يك ف،فاركافة مناف لنجاسة الياشتراط الضن إ :الثاين

 اليت كغزوة تبو و جنرانىقصة نصار فإن ،ان قبل نزول جناستهمك )صلى اهللا عليه وآله( اشتراط النيب

إمنا ﴿ انتا قبل نزولك)  احملتلنيود يف فلسط إليهدين هي بالت اليت اآليإهي و (لةيإها قصة يوقع ف

سجِركُونَ نشحرمة نيما التالزم بك ،ال تالزم أن اجلواب و،كانت بعد ذلك كتبون إ :هيف و،)١(﴾الْم 

  .سالمحه اإليبي ذحبوه ذحباً ال أو ،ا باشروه برطوبة ممني فالالزم جتنب املسلم،افةي الضنيب وحلومهم

 ك ذلةمعن ألن  نعم:لي ق، أم الكضمنون مثن ذلي فهل ،ف اتفاقاًيرتل م ضيلو مل أنه  :الثالث

ر ال جمال ي التقدكصل ذلحي مل فإذار يتقد على شرط ألنه  ال:ليق و،ة عن القدر املتعارفينقص اجلز

  .للشرط

افة يالضألجل  ةائطرح م وناريلف دأة ياجلزن إ ما لو قالك ،ةي من اجلزاًون جزءكيقد  أنه الظاهرو

  .ضمان  هذه الصورة اليف وريتقد على ون شرطاًكيقد  و،فهم ضامنون

  

                                 

.٢٨ اآلية: سورة املائدة )١(



٥٥

 ،ا تؤخذ آخر العامإقال آخرون  و،ة تؤخذ أول العامي قال بعض الفقهاء بأن اجلز:)١٨٨مسألة (

م كقرره احلايا حسب الذي أة ي اجلزأدلةات إطالق بل ظاهر ،نيد أحد القوليؤياً حيال صريمل جند دلو

 على قد تقدم بعض النصوص الدالة و،متفرقة أو وساطهأيف  أو آخره أو ان أول العامك سواء ،يسالماإل

  .قهايتفر

ة ية مرة ثاني قد تقدم عدم صحة أخذ اجلز،كثراأل وقلوز األجيم أ ،ل عامكب جعلها يف جيمث هل 

ات طالقفظاهر اإل وإالّ  القرار،ضد نقيأر إذا مايهو فإمنا  كذل أيضاً أن ن تقدمك ل،بعد أخذها مرة أوىل

 ريغ أو ل عام مرةك أو ، مرةنيل عامك أو ، مرة مثالًأشهرل ستة كة يعل اجلزجيل اجلوانب بأن كجواز 

  .كذل

 ،خراأل دلة يف بعض األكذل على ما نصك ،ل عامكلزوم  إىل دلةبعد انصراف بعض األي نعم ال

  . فتأمل،دييمن باب التق ب املورد الاملنصوص من با و،االنصراف بدوي أن ن الظاهركل

 سيل أنه دورملا  و،ب ما قبلهجي سالماإلل ي بسقوطها لدل:لي ق،ةيي قبل وقت اجلزمسلم الذألو و

 أن مةي بضم،)١(﴾ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف أن قُلْ ِللَّذين كَفَروا﴿ :لقوله سبحانه و،ةياملسلم جزعلى 

  .ة فقطيفيلكام التكح ال األ،ل شيءكران غفران الظاهر من الغف

 ،سلم يف نصف السنةأ وناريل سنة دكه يف ي فلو جعل عل، بالنسبةنيؤخذ بقدر قسط املعي :ليقو

  .خذ منه النصفأ

  .دلة ملا تقدم من األ،األولالظاهر و

الة صها ألسترديل بأنه ال ي ق،أخذون أول العاميانوا كما لو ك ،خذت منه قبالًأقد  وسلمألو و

سترد يل بأنه يق و، من السنة استرد ثالثة أرباعهااألولسلم يف الربع أة فلو بسترد بالنسيل يق و،عدم الرد

ان االستصحاب كن إ و،ضيوفق بالقواعد التبعاأل و،ل السنةكافراً يف كبق يمل  وللسنة مجلةألا ع ياجلم

    جمال لالستصحاب فالريقال بأن املوضوع قد تغي أن  إالّ اللهم،البأس به

                                 

.٣٨ اآلية: سورة األنفال )١(



٥٦

 األولل بي ق،الم أ فهل تؤخذ منه ،سلمأمر آخر مث أل أو اناًيمل تدفع عص وةيلو حانت اجلزمث إنه 

  .دلةبعض ما تقدم من األ و،)١(ل بالثاين لقاعدة اجلبيق و، عدم سقوطهاألصله فيحق ثابت علألا 

رناه يف بعض كما ذك ، املعتمدةنيلمافة املسكلدى  لقوة القاعدة املشهورة ، الظاهر الثاين:أقول

  .جملدات الفقه فراجع

استوطن بلداً  أو ،ة خمتلفةيانت اجلزك و،همايقر صاحبهما علأن آخر يد إىل نيلو دخل من دو

تها يجز وةيودليها ان يفك إذا  مثال، فالظاهر أخذها منه بالنسبة،ة البلد السابقيته عن جزيختتلف جز

ان ك إذا  إالّ اللهم، أخذ منه مخسة عشر،تها عشرةيجز وةية يف النصران مث دخل يف نصف السن،عشرون

  .البلد حال الدفع أو نيالقرار الد

مسألة ك ، أيضاًنسحب يف بعض املسائل السابقةي) ذاكون القرار كأي  (مكهذا احل أن ال خيفىو

  .ك ذلأشبهما  وآخره أو وسطه أو ول العامأه إسالم

ون كت حىت ةيست جزيلألا  ي، الذمإسالمقط بست ة اليبعنوان اجلزست يرض اليت لبة األيمث ضر

رض انت له األك اخلراج ملن كهم مع ذليعلو :ما رواه الدعائمي ف)عليه السالم( علي  قال،فركتابعة لل

مل  وةيمن أسلم منهم وضعت عنه اجلز و،رضاأل على امرأة فاخلراج أو رجل أو ريصغ أو ريبكمنهم من 

   .)٢(رضاأل على اخلراج ألن راجوضع عنه اخلي

  

                                 

.٢٤٠ ص٤٠ ج:حبار األنوار )١(

.٩ حر الصلح واملوادعة واجلزيةك باب ذ٣٨١ و٣٨٠ ص١ ج:الدعائم )٢(



٥٧

لو مات قبل  و،هيحق علألا  ،تهكة من تري لو مات الذمي بعد احلول أخذت اجلز:)١٨٩مسألة (

 اأ من ، احتماالن،م الأؤخذ منه بالنسبة يلو مات يف وسط احلول فهل  و،ةيه جزين علكاحلول مل ت

  .ةيخذ اجلزأ احلق يف وقت ريم لغكاستحقاق احلاى  علليال دل أنه من و،عياحلول فالالزم التوزألجل 

 املرتبطة مورسائر األكام ياأل وشهرها حسب األؤعطاإالالزم  أن املنصرف إذ ،األولالظاهر و

ون كيما ياخلمس ف وةاكالزكا أ ال ،ك ذلأشبهما  ومهر املتعة وةاملساقا واملزارعة وارجياإلك ،باحلول

  .ماًكصل عدم الدفع حمأان ك كلو شو. للوقت االستحقاق

 بعض كقد صرح بذل و،هميوزع علياملال  أن سائر الغرماء يفك اإلمامان كفلس الذمي ألو و

انت له ك نعم لو ،صالة العدم أل،أخذها من وارثهي أن مامن لإلكي مل ة،كلف ترخيمل  ولو ماتو. الفقهاء

  .ها ملا تقدمية فيانت اجلزك ةكتر

  .نيخاص باملسلم ألنه ،نيئاً من سهم الغارمي شكلميال  الذي ري الفقي الذميعطيال و

ة يل خبصوصيال دل و،دفعي أن بجيحق مايل  ألنه ،ة عنهيه للجزري غإعطاءفي كي أنه الظاهرو

  .ليما خرج بالدل إالّ ابةية للنيرنا يف بعض جملدات الفقه قبول احلقوق املالكقد ذ و،الدافع

لورثته احلق يف  أن  فالظاهر،وت لعامه املقبل فماتمين  أة منه قبلي أخذ اجلزاإلمامان كلو و

 ال و،سالمخ اإلياء الذمة لبعضها يف تاريعهد استرداد أوليمل  ألنه ،ل اليق و،االسترداد بالنسبة ملا تقدم

  :هيما فخيفى 

  .ة مقدماًيأخذون اجلزيانوا كم اكاحل أن علميال  ألنه :والًأ

  .اتيصوصتعرض للخيخ مل يالتار ألن :اًيثانو

  .ون حجةكيسترجعوا ال يم مل أعدم فعلهم لو ثبت  ألن :ثالثاًو

عطائهم إشرط  أو ،همين عليافة املاريشرط ضكة يالشرط يف ضمن عقد اجلز أن الظاهرمث إن 

 ،صالة بقاء الشرط أل،ينيفراد الذمأمبوت بعض أثر تي ال ،ك ذلأشبهما  أو الفرس و الدرعنيللمسلم

  .ثناء السنةأهم مع وضوح موت بعضهم يف يان علكالشرط  أن لوضوحو

ان الالزم القول ك ،اً يف املوضوعكل الشرط شك ني يف حتمل الباقكش حىت ريثكنعم لو مات مجع 

 من نيفوا مخسيضي أن ةائة نفوسها ميقر أهل  علىان الشرطك مثالً لو ،ض بالنسبةيالتبع أو ،بالسقوط

   لك نياملسلم



٥٨

  . يف بقاء الشرط بتمامهك ش،ربةالق أهل  فمات نصف،سنة

  .ةي سقط الشرط تبعاً بسقوط اجلز،ةيالقر أهل ل رجالكلو مات  أنه ماك

خ يف ي خالفاً للش،)١(مسلم على ةيجز ال ألنه  سقطت،ةيلو أسلم الذمي فراراً من اجلزو

سلم الذمة ألو  مبا ريللتنظ و، السقوط عن مثلهأدلةأنه النصراف ك و،ةيه اجلزيوجب علأث ي ح،بيالتهذ

فَلَما رأَوا ﴿ : لقوله سبحانه،)٢(ه احلدي علىرجينه إ) عليه السالم( اإلمامث قال ي ح،الزاين فراراً من القتل

  .)٣(﴾بأْسنا قالُوا آمنا

ورة يف السقوط كالعلة املذ أن رادي أن  إالّ،اسي قريالتنظ و،وجه له االنصراف ال إذ ،ه نظريفو

 إذ ،قناع ال االستداللمن باب اإل أنه ان ظاهر االستداللك أن  اعتبار ذا العموم بعدالنه إ هيف و،عامة

  . فتأمل،كة ظاهرها خالف ذلياآل أن ال خيفى

ان الولد حتت كن إ وتحمل قسط الولديالوالد  أن  ال،لف بنفسهكل ذمي هو مك أن مث الظاهر

  .إنسان إنسانل كى  علفيلكون التك يف دلة لظهور األكذل و،سكبالع والهيع

  

                                 

.٣٥ ح من نوادر باب جهاد العدو٦١ الباب ٢٧٠ ص٢ ج:كاملستدر )١(

.١ ح... من أبواب حد الزنا٣٦ الباب ٤٠٧ ص١٨ ج:الوسائل )٢(

.٨٤ ةاآلي: غافرسورة  )٣(



٥٩

 أو ،رياخلرت واخلمرك ،ةيسالمعة اإليمثان احملرمات يف الشرأة من يخذ اجلزأوز جي :)١٩٠مسألة (

  .ال خالف وإشكال بال ،الرباكاملعامالت احملرمة 

 على ،)١(لزامهم مبا التزموا بهإ ونهميد على الذمة أهل ري تقرىمقتض أنه  إىله باالضافةيدل عليو

 مع ،هريغ واحكمسائل يف باب الن على لذا استدل الفقهاء به و،هميملا عل ولزام عام ملاهلماإلن أالقول ب

عبد  أبا لتأ س: قال، عن حممد بن مسلم،حيخ الثالثة يف الصحيرواه املشا  خصوصاً ما،هميعل ا هلم الأ

 ،تتهميم ورهمينازخ وتهم من مثن مخورهميؤحذ من جزيما  والذمة أهل  عن صدقات)عليه السالم(اهللا 

 فوزر كخذوا منهم من ذلأل ما ك ف،مخر أو ريؤخذ من مثن حلم اخلرتي ،مأمواهلة يف يهم اجلزيعل: قال

  .)٢(تهميأخذونه يف جزي حالل نيمثنه للمسلم وهمي علكذل

 أهل له عن خراجأس أنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن، حممد بن مسلمى رو: قال،عن املقنعةو

 كب ذليطي وأخذهاي أن مامل لإلحيأ ،تتهميم ورهميخناز ودوها من مثن مخورهمأ إذا تهميجز والذمة

  .)٣(هم املتحملون لوزره والذمة حرام أهل  علىهي و، حاللنيللمسلم ومام لإلك ذل: فقال،نيللمسلم

ن مثن الذمة م أهل ة منياجلزخذ أرخص يف أنه  ،)عليه السالم( عن جعفر بن حممد ،عن الدعائمو

   .)٤(الربا وها من احلرامأكثر كذلكم أمواهل ألن ،رياخلناز واخلمر

 ،تةيامل ورياخلرت واخلمرك ،ان احلرام منهميعأخذ أصح ي ال أنه ال خالف يف وإشكالال مث إنه 

  .دلة األطالقإل

ن يالصنم الذ وبيالصلك ،مستقبالً أو  حاالًسالممة يف اإليخذ ما له قأالم يف جواز كالإمنا و

 إىل قهاياخلمر احملرمة اليت هي يف طرك و،باعتبار الصورة ؤخذ منهم باعتبار املادة اليعواداً بأن أصلحان ي

  .هاية يف اجلملة فية الشرعي للمالزبعد اجلوايال  و،ليالتخل

    الثايننيب و،املادة اليت هي مال على نمشتمل اآل ألنه جوزي فاألول نيفصل بيرمبا و

                                 

.٥ و٢ حخوة واألخوات من أبواب مرياث األ٤ ب البا٤٨٥ ص١٧ ج:الوسائل )١(

.١ ح من أبواب جهاد العدو٧٠ الباب ١١٨ و١١٧ ص١١ ج:الوسائل )٢(

.٢ ح من أبواب جهاد العدو٧٠ الباب ١١٨ ص١١ ج:الوسائل )٣(

.١١ ح...ر الصلح واملوادعةك باب ذ٣٨١ ص١ ج:الدعائم )٤(



٦٠

  .لةأاط يف املسيوجه االحت خيفى ال و،نس مبال اآليل ألنه وزجيفال 

مثلة األ ألن عدم الصحة و،ل املتقدمي الصحة للتعل، احتماالت،خذ املال احملرم عندهمأصح يهل و

ان ك أن  خصوصاً بعد، العامةدلةلزم اتباع األيها ري ففي غ،الواردة يف النصوص خاصة باحمللل عندهم

  .فهم باألصوليلكتك بالفروع نيلفكفار مكال

 ماك األول باجلواز يف ، أيضاًاحملرم عندهم احملرم عندنا و، احملرم عندهم احمللل عندنانيل بيالتفصو

باع الشحم  إذا ماك و،خذ مثنهأ باعه من بعضهم جاز لنا فإذاحرام عندهم  فإنه هودييذبح املسلم للإذا 

  .عدم اجلواز يف الثاين للقواعد العامة و،احملرم عندهم

 اتروايد بالية املؤيخذ اجلزأ أدلة إطالق ف،لتزمون باحلالل فقطي م ال أل،بعد الصحة مطلقاًيال و

 نهبون مالهي و،ستحق احلربياربون من ال حيانوا كم أال شبهة يف  فإنه ،اف يف اجلوازكاخلاصة 

 رمات عندهماحمل وصناف املوبقاتأها من ريغ إىل ،مث الناس باإلأمواللون كأي ونونزي وسرقونيو

  .ل النجاةيهو سبوال خيفى اط يان وجه االحتك نإ و،ك يف ذلك عن ذلنهي مل كمع ذل و،عندناو

 فرق بناًء ما الك ،طالقم ال لإلأ ،ةي اجلزإعطاء ألجل ع اخلمريبكفعل احلرام ي أن نيال فرق بمث إنه 

  .ده استعماهلال عنحيافر كمن  أو ،بايلي ع اخلمر من مسلم اليبي أن نيما تقدم بعلى 

  



٦١

م املقرر يف كخالف احل ألنه ،وزجي بعضاً ال أو الًكة يوضع اجلز ألجل  الشفاعة:)١٩١مسألة (

ة يسالماقتضت املصلحة اإل إذا  إالّ اللهم، بدون سدى تبقكة املقابلة لذلياملصلحة املال وألن ،عةيالشر

  .كذل

 رسول اهللا أن ،)عليه السالم( علي  عن،خصوصاً ما رواه الدعائم و، منه فلما تقدماملستثىنأما 

 رسوله وشفع له يف وضعها عنه فقد خان اهللا أو ةيمن وضع عن ذمي جز : قال)صلى اهللا عليه وآله(

  .)١(نيع املؤمنيمجو

تب ك و: قال،خصوصاً ما رواه ابن شهر آشوب يف املناقب و،املهم وهم فلقاعدة األما املستثىنأو

صلى ( من حممد رسول اهللا :تابكازرون هذا الكب حلي سلمان  عهداً) وآلهصلى اهللا عليه( رسول اهللا

 عقبه وتهيهل بأ وقاربهأ و،اري مهاد بن فروح بن مههيخة أليله سلمان الفارسي وصأس )اهللا عليه وآله

 : قال،)٢(لفكال وسائر املؤون والعشر واخلمس وةياجلز وةيقد رفعت عنهم خرب الناصو :قال أن إىل

  .هميديوم يف أيال إىل تابكالو

 من نسخة ق منقوالًيوجدت العهد بتمامه يف طومار عت و:ةرواير الك بعد ذكقال يف املستدر

 لفكال وسائر املؤون والعشر واخلمس إىل ةياجلز والزنارة وةيقد رفعت عنهم جز الناص و،األصل

بناء  ووبكالر و اللباس الفاخرةنعوا منميال  و،اأمواهل واعهايض وانريوت النيب على هم طلقةيديأو

 أيب  علي بنتبك :يف آخره و،مذاهبهم ونهميدون يف دجياختاذ ما  ومحل اجلنائز واالصطبل والدور

  .)٣(ه حبضور)صلى اهللا عليه وآله( مر رسول اهللاأطالب ب

 نيكحرب املشر على الذمة أهل  به مننيمن استعو :قالأنه ) عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنو

  .)٤(ةيرحت عنه اجلزط

 الظاهر عدم ،م الأطها جائز يتقس أو م هلاك احلاريتأخ أو ،طهايتقس وهاريتأخ ألجل هل الشفاعةو

  .ني لوحدة املناط يف الباب،مع املصلحه إالّ  أيضاًاجلواز

   م هلا بدون املصلحة فالظاهركسقاط احلاإ أما ،ضمنيم مل كسقطها احلاألو شفع فو

                                 

.٥ حر الصلح واملوادعة واجلزيةك باب ذ٣٨٠ ص١ ج:الدعائم )١(

.١ ح من أبواب جهاد العدو٤١ الباب ٢٦٢ ص٢ ج:كدرتاملس )٢(

. ذيل احلديث،املصدر )٣(

.١ ح من أبواب جهاد العدو ذيل٤١ الباب ٢٦٢ ص٢ ج:كاملستدر )٤(



٦٢

  : احتماالن،سقاطهل تسقط عن الذمي باإل و،تالفب لإلاملسب ألنه ضمانه

  .ف تسقطيكسقاط فم اإلك احلاكلميال  إذ ،كلميال   ماريممن باب وهب األ أنه من

  .سقاطهاإ أو هاؤبقاإ كذلكده يوقتها ب ورهايون تقدكيما كم فكد احلايمر باأل أن منو

 القول بعدم ى فعل،سقاطهاإل يف جواز م العادكاجتهد احلا إذا  منها ما،جة يف موارديتظهر النتو

  .سقاطجواز اإل القول بعدم على  خبالفه،ىأخذ ما مضي أن م بعدهكان للحاكسقاط احلق له يف اإل

  



٦٣

 على ليال دل إذ ،ةيسالمسائر املصاحل اإل والفقراء وة ااهدوني مصرف اجلز:)١٩٢مسألة (

 أنه :عن الفاضل و،شؤوم ونيدارة املسلمإألجل  يسالمم اإلكاحلا إىل صلي فحاهلا حال ما ،ةياخلصوص

  .نيمة سواء فهي للمجاهديستحق الغنية من يستحق اجلزي

  .نير ااهدكمصرفها عسن إ :عن الدروسو

 ةي ففي النها،ن جماهدونكيذ مل إ ونيمع عدمهم لفقراء املسلم ونيهي للمجاهد: عن القواعدو

  .سالمع عن اإلن يف الدفيالسرائر ملن قام مقام ااهدو

 ،عفوري أيب ما وجدناه يف املقام هو خرب ابن فإن ،ة لهية ال صالحي ما استدل به للخصوص:أقول

 ،نية عطاء املهاجرياجلزإمنا  و،ةية ال ترفع عنهم اجلزيرض اجلزأن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن

الناس ن إ ،ما أوسع العدل : مث قال،يءة شيس هلم من اجلزيتابه فلك اهللا يف ىن مسيهلها الذالصدقة ألو

  .)١(تعاىلذن اهللا إتها بكرض برخترج األ وترتل السماء رزقها ونهميعدل ب إذا ستغنوني

س يل : فقال،هم جهادي أعلعراب عن األ)عليه السالم(عبد اهللا  أبا ل رجلأ س: قال،عن احلليبو

  .)٢(ال : قال،ة شيءي فلهم من اجلز:قلت ،ستعان مي فسالماإل على افخي أن  إالّهم جهاديعل

 نياملراد باملهاجر أن  إىلضافة باإل،صحابره األكما ذ على هماي ال داللة فنيتروايال أن ى تركنإف

م مل أمن املعلوم  و)صلى اهللا عليه وآله( ن يف زمن الرسولياملهاجر أو ،هو خالف اللفظ وهمأوالدما إ

  .ةيل اجلزكأخذوا ي أن  مبقدار)ليه السالمع( الصادق اإلمامبقوا يف زمن ي

 أو )صلى اهللا عليه وآله(  مهاجري زمان الرسولاإلمامأراد ن إ عهميف بعد فناء مجيلكمث ما هو الت

  .أهلها إىل نرد علمها أن بجية جمملة رواي فال،هو خالف ظاهر اللفظ و،ل زمانكن يف ياملهاجر

   ة عليروايالظاهر من مث إن 

                                 

.١ ح من أبواب جهاد العدو٦٩ الباب ١١٦ ص١١ ج:الوسائل )١(

.٣ ح من أبواب جهاد العدو٦٩ الباب ١١٧ ص١١ ج:الوسائل )٢(



٦٤

 أفراد نيقسمها بيان ك )عليه السالم( أنه ةيان اجلزكلة أخذ العروض مأة يف مسيت اآل)معليه السال(

 اترواية من الي لعدم فهم اخلصوص أيضاًنقول جبواز صرفها يف املصاحلإمنا  و،حد سواء على نياملسلم

 ،مصاحلهميف  أو نفسهمأ صرفها يف ني فال فرق ب،نياملسلم ألجل مكاحلا إىل اصل و فهو مال،املتقدمة

  .اهللا سبحانه العامل و،كة عند الشيصالة عدم اخلصوصأ إىل ضافهباإل

  



٦٥

 أو  ماالً،عروضاً أو ا نقداًأصحاة من يأخذ اجلزي أن يسالمم اإلكوز للحاجي :)١٩٣مسألة (

ن كمي فال ، جمملة)١(ةميركة الي يف اآلديعن  لمةك أن قد تقدم و،دلة األطالق إل،أشبهما  أو عقاراً

  .ديسلم باليئاً ية شيون اجلزكت أن لزوم على الستدالل اا

 يسالمم اإلك فللحا،مثال املقامأهو املنصرف يف  إذ ، النقدك يف ذلاألصل أن بعدي ن الكل وهذا

صلى اهللا ( أخذ رسول اهللا أن  بعداألصلهذا  على ال اعتمادنه إ قالي أن  إالّ اللهم،كتصعب يف ذليأن 

 أنه  علىليدل دليمل  و،الدرع وريالبع وة الفرسيعار وافةيجعل الض و، جنرانىن نصار احللة م)عليه وآله

  .عروض أو  من نقداإلمامراه يحسب ما نه إ ن قال يف اجلواهرك ل،التراضي وليان من باب التبدك

 :)عليه السالم( علي  عني ما رو،ما تقدم إىل ضافةجواز العروض باإل على دلي ف،انكف يكو

من صاحب املال  و،براًإبر أخذ من صاحب اإليل ذي صنعة من متاعه فكة من يأخذ اجلزيان كنه إ

ذوا خقول ي مث ،قتسمونهيالفضة ف وهم الذهبيعطيدعو الناس في مث ،من صاحب احلبال حباالً و،ماالً

  .تم شراره لتحملنهكتر وارهيقول أخذمت خي ف،هيقولون ال حاجة لنا في ف،فاقتسموا

  .)٢(كمة ذلية بقيان اجلزكرخص يف أخذ العروض منه إ :)عليه السالم( علي ن ع،عن الدعائم

  .ناراًيل عامل دكخذ من  : قال ملعاذ)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا أن قد تقدمو

املتاع مل  إالّ إنسانن طاقة ك مل تفإذا ،قونيطيقدر ما  على ا تؤخذ منهمأ ،ما تقدمك  أيضاًوردو

  .)٣(لف النقدكي ألن ن وجهكي

  

                                 

.٢٩ اآلية: سورة التوبة )١(

.١٠ ح... ر الصلحك باب ذ٣٨١ ص١ ج:الدعائم )٢(

.٦ ح من أبواب نوادر جهاد العدو٥٦ الباب ٢٦٧ ص٢ ج:كاملستدر )٣(



٦٦

 ، جاز تناول املوايل منها)هم السالميعل( ئمهما يف زمن األك ،عقد اجلائر الذمة ا إذ:)١٩٤مسألة (

 أدلةات إطالق إىل ضافة باإل،عملوني مبا نيانوا هم آمثكن إ ونايلإأعماهلم ممضاة بالنسبة  أن أدلةات طالقإل

ان كقد  و،أخذونهيانوا ك املال الذي أنواعتلف ا خمتلطة من خمأمن الواضح  و،حل جوائز السلطان

  .ما هو واضحك ،ع أصناف املال حراماًيأخذهم جلم

ل كاملو ألنه ،الذمة أهل ام معكحجراء األإ )عليه السالم(مام ه النائب لإليالفق على بجي أنه ماك

 اإلمامل شؤون كوم بقيالنائب  أن ديتاب التقلكرنا يف كقد ذ و،كن من ذلكمت إذا ماي فنيمبصاحل املسلم

  .هؤ ما عدا ما علم استثنا) السالمهيعل(

ما كعقده  وطلهبأ وإالّ ، صالحاًك ذلىرأن إ بقاء العقدإن العادل جاز له كذا عقد اجلائر مث متإو

هم يري علجي وأنه فة لبين تغلبيما وقع من صلح اخللي ف)عليه السالم(الم الرضا ك  يفقد تقدم و،راهي

  .احلقظهر ي حىت مكاحل

عطوا السنوات مثال يمل  إذا مايام السالفة فية لأليأخذ اجلزي أن يسالمم اإلكوز للحاجيمث إنه 

 ، صالحاًك ذلأىر إذا همؤعفاإوز جيما ك ،دلة األطالق إلكذل و،أشبهما  أو ةيسالمومة اإلكلضعف احل

فة من التداخل ال يحن  أيب فما عن.صالة عدم التداخل أل،ة سنوات مل تتداخليهم جزيمت علكذا تراإو

  .وجه له

ام كجراء أحإوز جيما ال ك ،صالة العدم أل،ة من الذمييوز أخذ مال زائد عن اجلزجي المث إن 

  .)١(نياملعاهد على  عن التعديىأنه ) صلى اهللا عليه وآله(  فعن النيب،همية عليتعسف

ل كؤيما كل املعاهد كؤي حىت ةال تقوم الساع :)عليه السالم( قال ،ث آخر يف مقام الذمييف حدو

  .اخلضر

رد يهل  و،نصافهمإم الالحق كاحلا على  وجب،العادل اجتهاداً أو م اجلائركلو أجحف احلاو

 من و،نيطلبونه من املسلميأخذ منهم بالظلم فهم  أنه  من، احتماالن،جحافاً أم الإهم ما أخذ منهم يعل

 ما ني بقاء عنيفصل بيرمبا  و، العدماألصل ف،همي عللف بالردكم الالحق مكاحلا أن  علىليال دلأنه 

   .وجهه واضح و،بجيه فال ري غنيب و،ه فالواجب الرديأجحف ف

   نية من املسلميذت اجلزأخإذا أما 

                                 

.٣ ح... ر الصلحك باب ذ٣٨٠ ص١ ج:الدعائم )١(



٦٧

  .مكاحلا على  يف وجوب الرد لوجوب رد املظاملإشكال فال ،ينيموانت عادة األكما ك

ن إ وزاني مريفة بغيرد ما قسمه اخللينه أ خطب ب)المعليه الس( أنه  من،ده ما يف ج البالغةيؤيو

  .)١(ماءت به اإلكمل ووجده قد تزوجت به النساء

  

                                 

.١٥اخلطبة : ج البالغة )١(



٦٨

سائر كون كينائبه  أو اإلمامعقده  إذا عقد الذمة أن ال خالف يف وإشكال ال :)١٩٥مسألة (

 مع ،رفان به الطي مما رض،ة عقدهايفيكة يبأ و،اإلمامواجب الوفاء به بأي شرط شرطه  و،العقود

  .اتياخلصوص وة يف الشرائطيسالمي املصلحة اإلسالمم اإلكمالحظة احلا

 كلمي م الكاحلا فإن ،ي التعدي عنهسالمم اإلكوز للحاجي  مما ال،الم يف شرائط العقدكالإمنا و

  .رةة صويعقد بأي أن كلمي أنه  ال،قة الواردة شرعاًيالطر على عقدي أن كلمي أي ، العقدكلميإمنا  و،مكاحل

 ديالشه والعالمة وديابن اجلن وخير الشك فقد ذ،اً يف شرائط الذمةريبكقد اختلف الفقهاء اختالفاً و

دة ي املؤدلة األى مدىره احملقق يف الشرائع لنركر ما ذكحنن نذو ،اً خاصة يف شرائط الذمةأمورهم ريغو

  .رهكملا ذ

  :شرائط الذمة ستة أن ركفقد ذ

هم  وحتى يعطُوا الِْجزيةَ عن يٍد﴿ : فقد قال سبحانه،هي فشكالنبغي اإلي ال و، قبول الذمة:)األول(

ا يسراال مراءأ يوصيان ك وى،ة مع النصاري اجلز)صلى اهللا عليه وآله( قد قرر الرسول و،)١(﴾صاِغرونَ

  .بذم باحلربيأمرهم مبناان ك وإالّ جابوا فهوأ فإن ،ة منهميبطلب اجلز

انوا كة يؤدوا اجلزي أن لو منع الرجال فأبواو :اثي يف خرب غ)عليه السالم(قد قال الصادق و

  .)٢(همؤحلت دما و للعهدنيناقض

 أهله ال وخي سلمانأالعشر عن  واخلمس وةي اجلز)صلى اهللا عليه وآله( ما تقدم من رفع الرسولو

العشر  و فاخلمس،لهايتبد أي العشر واخلمس إىل ةي رفع اجلزىخرأة روايان يف ك أن ه بعدية فيحج

  . أيضاًةيجز

من  أنه ن املناقشة يفكم ألكلو ال ذل و،لمامكرراً يف ك ممجاعه اإلي عليهذا الشرط ادعو

 نفسهم وترم ماهلمحي وهمي علىتعدي ال نيفار يف ذمة املسلمكون الكالذمة عبارة عن  إذ ،مقومات الذمة

  .اقتضت املصلحة عقدها ذا النحو إذا ،مهي بدون جعل مال علكن عقد ذلكمي و،نهميد وعرضهمو

   حرب على  مثل العزم،نايف األمانيفعلوا ما ي ال أن :)الثاينو( :قال احملقق

                                 

.٢٩ آليةا: سورة التوبة )١(

.١ ح من أبواب جهاد العدو١٨ الباب ٢٨ ص١١ ج:الوسائل )٢(



٦٩

 يف وجه ى املنتهيك قال يف حم، من الفقهاءريثكره كذيهذا الشرط مل  و،نيكمداد املشرإ ونياملسلم

  .مانألهو ضد ا ونا قتاهلميقاتلونا وجب عل إذا م أل:هذا الشرط

 القتال على العزمما أ ،القتال أي ن يف اجلملةيمرحد األفي ألكيإمنا ل ين الدلأرب بينت خأ و:قولأ

  أيضاًظهرت املقدمات إذا  حىتجمرد عزمهمن إ نقول أن لكشي و،الًير له دلكذي فلم نيكمداد املشرإأو 

  .حنوه أو  باملالنياحملاربا وأمد إذا ف مبايك ف،ماننقض لأل

مراد الفقهاء  أن الظاهر و،انصرافاً أو هم يف عقد الذمة لفظاًي علكشرط ذل إذا ماي فإشكال نعم ال

وجدوا يف  إذا  خصوصاً، دائماًنيفار قتال املسلمكفمن الواضح عزم ال وإالّ ،بالعزم العزم مع املقدمات

  .نفسهم قوةأ

 ،الء منهمكالو أو همؤرؤساأو  عيعزم اجلم إذا مايهو فإمنا  كالنقض العام بذل أن الظاهر أن ماك

ن إ و يف نقض الذمةىفكإذا عزم الرؤساء  و،ون نقضاًكيالعازم  إىل  نعم بالنسبة،أفراد أو عزم فرد إذا ال

  .أفراداً أو عزم فرداًيمل 

ما تقدم شبه هذه ك ،ان بعضهم خمالفاًكن إ و،ه حماربة الرؤساءيفي فكيافر حمارباً كون الك أن ماك

  .تاب اجلهادكائل املسألة يف أو

 فال ،النقض قد حصل بالعزم ألن ،في يف بقاء العهد رجوع العازمكيان نقضاً ال ك إذا العزممث إن 

بأن  إالّ اًيصل تلقائحيالنقض ال  أن احلرب فالظاهر على لو عزم الرؤساء و،دةيمبعاهدة جد إالّ ون ذمةكت

ع أحد ينقض البي أن  فهو مثل،بقائه الصالحإيف  ىرأ إذا  العهديبقي أن هل إذ ،يسالمم اإلكنقضه احلاي

  .يبقي أو نقضين  أاآلخرللطرف  فإن ،نيالطرف

 ممواهلالسرقة أل وامياللواط بصب والزنا بنسائهمك ،نيؤذوا املسلميال  أن :)الثالثو( :قال احملقق

مل ن إ و،ان نقضاًك ه مشترطاً يف اهلدنةكان ترك وئاًيفعلوا ش فإن ،التجسس هلم ونيك املشرنيواء عيإو

   .ىز انتهيتعز أو تهم من حديه جنايفعل م ما تقتضو ،عهدهم على انواكن مشترطاً كي

مل  أو  شرط،من مقومات العهد أنه ر آخرونكذن إ و، واحد من الفقهاءريره غك ذكذلكو

 ،نصراف لالكذلك أنه  بدون الشرطول وره مقوماًكلعل مراد من ذ و،لي دلكذل على سين لك ل،شترطي

   انك فإذاان كف يكو



٧٠

  .ن نقضاًكيمل  وإالّ ،ه نقضاًكان تركانصراف  أو  شرط لفظيكهنا

اح املسلمة كنهم نيجاز يف دفإن  وإالّ ،هميمتت احلجة عل إذا ز مبايالتعز وقامة احلدإد يقي أن نبغييو

 :تعاىلقال اهللا  ، للمعاقبةن وجهكيفعل مل  وكعلم بذليمل  و،ودليها نقل عنيما كاللواط  والزنا أو ،مثالً

﴿والًوسثَ رعبى نتح ذِّبنيعا م١(﴾ما كُن(.  

أخذ  إذا أخذ موقماً ال إذا  إالّ،وجب نقض العهدي  المور األكفعل شيء من تل أن مث الظاهر

ان ك كلن ذكميمل  فإن بالوفاء،لزامه إ بل الالزم ،وجب بطالن العقدي عدم الوفاء بالشرط ال ألن ،شرطاً

  .عقد الذمة خالف سائر العقود من هذه اجلهة أن  علىليال دل و،بطل العقدي أن للطرف املنقوض شرطه

 فنقض فرد ال وإالّ ،بنقض الرؤساء إالّ ونكيالنقض العمومي ال  أن مر السابقرنا يف األكما ذكو

  .ؤثر يف نقض العهد بصورة عامةي

أحد  أو )ها السالميعل(فاطمة الزهراء  أو )اهللا عليه وآلهصلى (  النيبيلو سب الذم أنه اختلفوا يفو

 أو ن شرط لفظيكيمل  إذا الظاهر عدم النقض و،م الأنقض عهده ي أنه  هل)هم السالميعل(ئمة األ

  . عدمهاألصل ف،أهله وماله إىل النقض بالنسبة على ليال دل إذ ،انصرايف

 ألنه ، واحد من الفقهاءريره غكما ذكالقتل هل هو  و،هيز عليتعز أو جراء حدإ يف إشكالنعم ال 

ون ك ىمقتض ألنه األولل بي ق، احتماالن،ال  أو،ني من املسلم)صلى اهللا عليه وآله( م من سب النيبكح

الظاهر  ألن ل بالثاينيق و،قتليالساب  أن أدلة إطالق ىمقتض و،لكال إىل م اهللا واحداً بالنسبةكح

 ،نياملسلم إىل  منصرفطالقاإل و،سالمام اإلكلتزمون بأحي م الأ املعمول به يف خمتلف أبواب الفقه

  .تاب احلدودكلة يف أل املسيتفصو

ة يف شبه بأقل من السب ال) عليهم السالم(ته يأهل بو) صلى اهللا عليه وآله( من نال الرسولو

وز جي ن اليالذ سالمام اإلكل حي نكذلك و،ان نقضاًك وإالّ ،ن مقوماً يف عقد الذمةكيمل ن إ زهيتعز

 علَيكُم فَاعتدوا علَيِه  فَمِن اعتدى﴿ :قد قال سبحانه وتعٍد فإنه ،نيآحاد املؤمن و بل،الفقهاء و،لهمين

   :قال و،)٢(﴾ علَيكُم ِبِمثِْل ما اعتدى

                                 

.١٥ اآلية: سراءسورة اإل )١(

.١٩٤ اآلية: سورة البقرة )٢(



٧١

﴿وِقصاص ماترركل فاعل منك لريتاب احلدود التعزكما يف كعة يقد قرر يف الشر و،)١(﴾الْح، 

من  أنه  بل الظاهر،ه مما خرجيما حنن ف أن علميمل  و الباقييبق و،هيقرون عليم أخرج منه ما علم 

  .تاب احلدودكالم يف كل اليتفص و،الباقي

اح كن وريل حلم اخلرتكأ والزنا وشرب اخلمرك ،ريكتظاهروا باملناي ال أن :)الرابع(: قال احملقق

  .عهد نقض الكلو تظاهروا بذل و،احملرمات

إذا  أما ،أخذ يف عقد الذمة مقوماً إذا  موجب لنقض العهدكذل أن  يفشكالنبغي اإلي ال: أقول

  .هيالم فكشرطاً فقد عرفت الأخذ 

  . احتماالن،ال  أو،شرطاً أو  يف العهد مقوماًكدخال ذلإي سالمم اإلكاحلا على بجيهل و

 أيب  عن،ح زرارةي ففي صح،سوةلأل وةيسالمعة اإليهانة للشرإ مورهذه األ ألن ، الوجوب:األول

لوا كأي ال أن  علىةياجلز أهل ة مني قبل اجلز)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ :)عليه السالم(عبد اهللا 

  منهم برئت ذمة اهللاك فمن فعل ذل،خال بنات األ وخواتحوا األكنيال  وريلوا حلم اخلرتكأيال  والربا

  .)٢(وم ذمةي الست هلميلو : قال،رسوله منهو

على  إالّ قبلهايالذمة مل  أهل ة منيملا قبل اجلزنه إ :)صلى اهللا عليه وآله(  عن النيب،عن الدعائمو

  .)٣(ذمة رسوله و فقد برئت منه ذمة اهللاك فمن فعل ذل،لوا الرباكأي ال أن  منها،هميشروط عل

 ريل حلم اخلرتكأ ويف شرب اخلمر تظاهروا م مىتأنا أصحاب ىرو و،السرائر وةي الغنيكيف حمو

   .مجاع اإلكقد نقلوا بذل و،)٤( العهدكأربوا نقضوا بذل واح احملرمات يف شرعناكنو

 على )صلى اهللا عليه وآله( عدم داللة فعل الرسول و،دلةطالق األ إل،عدم الوجوب: الثاينو

علم يمل  ول الوجوبيسبعلى ) صلى اهللا عليه وآله( ان فعل الرسولك إذا جتبإمنا سوة األ و،الوجوب

ا قد مكأخي سلمان  إىل )صلى اهللا عليه وآله( تاب الرسولكه يدل عليما  إىل ضافة هذا باإل،كذل

  على عدم دليتاب ك فإنه ،تقدم

                                 

.١ ح من أبواب جهاد العدو٤٨ الباب ٩٨ ص١١ ج:الوسائل )١(

.١٩٤ اآلية: سورة البقرة )٢(

.٤ ح٤١ الباب ٢٦٢ ص٢ ج:كاملستدر )٣(

.٥٢٢ ص:تاب الغنية ك،اجلوامع الفقهية )٤(



٧٢

  .راتكوجوب االشتراط يف مجلة من املن 

 ،كتعاطون ذليم أالربا  وعطائهم لنا مثن اخلمرإ املتقدمة يف باب اتروايلة المجظهر من ي أنه على

فعلوا  إذا نقضون العهدي م الإه ريغ وخيلذا قال الش و،أقربهذا القول  و،قرارهمإ على دل بااللتزاميمما 

  .كذل

 كن ذلك ل،بد من االشتراط اقتضت املصلحة الن إ  نعم،هية في حمتمل االستناد فال حجمجاعاإلو

  . الوجوب مطلقاًريغ

أنه ) عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عورة األروايك ،وم هلم ذمةيست الينه لأة القائلة بروايل اليذأما 

  رسول اهللاىعطأإمنا  و،جسانهمي ونصرانهيونه اهودين يالفطرة فأبواه الذعلى  إالّ ولديما من مولود  :قال

 ال وهمأوالدهودوا يال أن  على اميعأ بكولئأس وة عن رؤيقبل اجلز و الذمة)صلى اهللا عليه وآله(

  .)١(وم فال ذمة هلميالذمة ال أهل أوالدأما  و،نصرواي

  .)٢(وم فال ذمة هلميأهل الذمة ال ووالداألما أف :قال يف آخره أنه  إالّ،ث آخر مثلهييف حدو

  . به مل أجد عامالً:لذا قال يف اجلواهر و،أهله إىل رد علمه أو لهيفال بد من تأو

 ،كالذمة خالف ذل أهل امكحة املتعرضة ألريثك الاتايروال و)عليه السالم( علي  بل عمل:أقول

  .فركال وك الشرينتهيث ي حب،امالًك سالمعزاز اإلإاليت توجب  ونبغيياملة اليت كلعل املراد الذمة الو

  .هاآ ملصلحة ركهم ذلي عليسالمم اإلكشرط احلا إذا  يف ماإشكالنعم ال 

عزرون لو ي و،لوا بناًءيطيال  و،ضربوا ناقوساًيال  و،سةينكدثوا حيال  أن :)اخلامس( :قال احملقق

  .خالفوا

يف شرعهم الذي أمرنا ان جائزاً ك جواز ما إطالق و،األصلنه خالف أه اجلواهر بيل علكشوأ

  .هيتضقيه بل عقد الذمة يقرارهم علإب

 على كذلوجوب  أما ،الالزم القول حبسبهان كشرطاً  أو جعل مقوماًن إ أنه  يفإشكال ال :أقول

   المكول الأشرائطه فهو  أو ت العقدون من مقوماكيم بأن كاحلا

                                 

.٣ ح من أبواب جهاد العدو٤٨ الباب ٩٦ ص١١ ج:الوسائل )١(

.٥ ح من أبواب جهاد العدو٤١ الباب ٢٦٢ ص٢ ج:كاملستدر )٢(



٧٣

 ىأنه  )آله وهيصل اهللا عل ( عن رسول اهللا،ما عن الدعائم إىل  استناداًكروا ذلكذإمنا أم كو

  .)١(سالمنائس يف دار اإلكعن عهد ال

س يف يل :قال أنه) عليه السالم( علي عن، )عليهم السالم(ئمة  بسند األ،تايرفما عن اجلعو

  .)٢(سة حمدثةينك سالماإل

ن ك ل،ميعم من الترمة الدعائم األروايم فهموا من العهد يف أك و، مثلههللاد فضل ايعن نوادر السو

  .كوهن ذلي مما سالمة يف بالد اإلية القطعريون السك وضعف السند

ما يف ك ،حوا البالدتف إذا جداملسا إىل نائسكبدلون اليانوا ك غالباً نياملسلم أن  يفإشكالنعم ال 

 إىل غلبوا بدلوا املساجد إذا انواكب اتكال أهل  أنماك ،ايكا يف تريصوفايأ و،ايي يف سورواملسجد االم

 على دلي ،ةي اآل)٣(﴾لَو ال دفْع اللَِّه الناس بعضهم ِببعٍض﴿ : بل ظاهر قوله سبحانه،حمالت عبادم غالباً

جواز  على دليوت النار يب على خي سلمانأ بل اقرار ،فركعة يف اجلملة يف مقابل اليالب ونائسكة اليحمبوب

  .وىلأبطريق  نائسكال على قراراإل

 ذن أرباا يف باب الوقفإها بيالعبادة فوما ذكره الفقهاء يف باب تنجيس الكنائس  أن هذا على

 شرط يف عقد الذمة إذا ماي فإشكال  نعم ال،فةيانت داللة ضعكن إ واجلواز على دلي ،نائسكالعلى 

فة الذي يما يف قصة اخللك ،نائسكهدمون اليان املسلمون كان يحيف بعض األ أنه  علىخيقد دل التوارو

، عةيلقاء خالف الشرإعمل أسالفه يف  أو  الروم بأن عمله يف اهلدمكه مليل علكشأملا  ودمأمر باهل

  .ةكة املباريآخر اآل إىل ،)٤(﴾يحكُماِن ِفي الْحرِث إذ انَسلَيم وداودو﴿ :تعاىلأجاب عنه بقوله 

  .نياملسلمام كهم أحيري علجي أن ):السادس(: قال احملقق

   حمرمكتر أو هم من أداء حقيم به املسلمون علكحي وجوب قبوهلم ملا معىن على :رهقال يف اجلوا

                                 

.١٢ ح... ر الصلح واجلزيةك باب ذ٣٨١ ص١ ج:الدعائم )١(

.٥ ح من أبواب جهاد العدو٤١ الباب ٢٦٢ ص٢ ج:كاملستدر )٢(

.٢٥١ يةاآل: سورة البقرة )٣(

.٧٨ اآلية: سورة األنيباء )٤(



٧٤

  .ال خالف يف اعتباره وإشكال  بأنه من الصغار الذي الكذل على  مث استدل،بال خالف أجده 

ن كيلو  إذ ،رفع منهمأ سالمم اإلكون حكي أن نه مبالحظةأكون هذا من الصغار فك أما :أقول

ه يعل و،نه ال ربط له بالصغارأرب بينت خأف وإالّ ،هميطرة علين له سكيي هذا الشرط مل سالمم اإلكللحا

  . خالفهىالفتاو ور النصوص بل ظاه،رهكمل جند يف نص ذ و،مكهذا احل على ليفال دل

فَأَعِرض ﴿ :قوله و،)١(﴾الِْإنجيِل ِبما أَنزلَ اللَّه فيِه أهل لْيحكُمو﴿ :قوله سبحانهك ف،النصوصأما 

مهنعليه السالم( علي قول و،)٢(﴾ع(: مرالتوارة بتو أهل نيمت بكت يل الوسادة حليلو ثنهل أل و،ا

  .)٤(لزموهم مبا التزموا بهأ :)عليه السالم(رد من قوله ما و و،)٣(لهميجنإل بيجناأل

 يمذام خاصة بالكان أحيب الفقه من جرره الفقهاء يف خمتلف أبواك فما ذى،ما الفتاوأو

م كم احلاكلو ح أنه سالمام اإلكان أحي بل مرادهم مها جبر،نيمر األني بضال تناقنه فإ ،يالذرارو

 ألن عينط نا الإقولوا ي أن تابكهل الق ألحي ال ،همريغوعلى  نياملسلم على ماً عاماًكي حسالماإل

 بعدم السفر أو ،لكال على ي بوجوب الدفاعسالمم اإلكم احلاك لو ح مثالً،مكذا احلتلزمنا عتنا ال يشر

ف يلزوم تثق أو ضان املاءيلولة دون فياحل ألجل عيحضور اجلم أو ادرياست أو صدارإعدم  أو بعدم بناءأو 

لمات الفقهاء يف هذا ك بل لعل هذا هو املنصرف من ،ك ذلأشبهما  أو إنسانأو مقاطعة دولة  أو دوالاأل

  .الباب

  

                                 

.٤٧ اآلية: سورة املائدة )١(

.٣٠ اآلية: سورة السجدة )٢(

.٣٨ ص٢ ج:املناقب )٣(

.٥ ح من مقدمات الطالق٣٠الباب  ٣٣١ ص١٥ ج:الوسائل )٤(



٧٥

ون كي أن  مثل، ما هو طرف العقدضنقين أبما إ ك فذل،مان لو خرق الذمي األ:)١٩٦لة أمس(

قض ما هو شرط يف نيما بأن إ و،عطهينار فلم يل عام ألف دكعطوا ي أن مان يف مقابل األهمام أعطكاحلا

 حادث فلم نيدهم املسلم إذ ذا سالحاًكدفعوا ي أن هميشترط يف املثال السابق علين أك ،ضمن العقد

 ي جربهمسالمم اإلك بل للحا،نيمان يف الصورتنقض األيال  أن  القاعدةىمقتض أن قد تقدم و،دفعواي

 أن نار بشرطيتاباً بدكداً يباع ز إذا ثل ما مب،جاز له االبقاء ونه اجلرب جاز له النقضكميمل  فإن ،كذلعلى 

 ان لهكن من جربه كتميمل  فإن ،كذل على له جربه فإن ،ط ثوبهيخيمل  أو ناري الد إليهدفعيط ثوبه فلم يخي

  .بطلهي أن  أو العقديبقيأن 

ده الفهم العريف من العهد يؤي و،م مبجرد عدم الوفاء منهم نقض العهدكون للحاكي أن بعدينعم ال 

  .ة قوتلوايدفعوا اجلزيمل ن إ مأ على ة الدالةروايما تقدم من ال إىل ضافة باإلكذل

م أ ،ما قال به بعضكمأمنهم  إىل اردوي أن بجي فهل ،م قتلهمكصار بناء احلا ومث لو خرقوا الذمة

  : احتماالن،ما قال به آخرونكال 

دخل  ألنه ،وىلأ ففي املقام ،)١(﴾ك فَأَِجرهأَحد ِمن الْمشِركني استجارن إو﴿ :تعاىلمن قوله 

  .مان املانع من القتلباأل

الدخول  و،ةي لعدم داللة اآل،هذا هو الظاهر و،أخلوا بالذمة إذا  جواز قتلهمأدلة إطالقمن و

اقتضت ن إ مأمنهم إىل  يف جواز الردإشكال نعم ال ،نع عن القتلميمان ال  األمن بعد اشتراط الذمة يفباأل

  .كصلحة ذلامل

 مثال لو ،تهيان حتت والكعام ملن  أنه  الظاهر،عم أهلهي أو ،النهب خاص باخلارق والقتلن إ مث هل

 ،عهميأعراض مج وأموال و فخرقوا حل دماء، يف العهديسالمم اإلكهم طرف احلاء، فار رؤساكان للك

ن إ و،رمأخلوا جاز ح إذا ءالرؤسان إ ثية حي املعاهدات الدولما هو املتعارف يفك ،العهد منهمألن 

 الناس تابعون لرؤسائهم يف العهد أن لة سابقةأقد تقدم يف مس و.ارهاً لنقض رؤسائهمكان بعضهم ك

   مجاعة مجاعة أو ان العقد مع فرد فردك إذا  نعم،حنومها والسلمو

                                 

.٦ اآلية: سورة التوبة )١(



٧٦

  .ال خيفىما ك ،)١(﴾ال تِزر واِزرةٌ ِوزر أُخرى﴿ فإنه ،هريغ إىل ىتعدي  المجاعة أو ن نقض فردإف

 ،هأوالد وعرضه و نقض انتقض احترام مالهفإذا ، أيضاًنقض عائلته إىل  نقض الفردىتعديهل و

ن عهداً كي انتقض مل فإذا بل عهد واحد ، عهدانكون هناكي فال ،عهدهم عهده ألن ،كالظاهر ذل

  .﴾أُخرىال تِزر واِزرةٌ ِوزر ﴿ نه أردياملعاهدة هو هذا فال ومعىن  ،أصالً

  

                                 

.١٨ اآلية: سورة فاطر )١(



٧٧

 :تعاىل لقوله ،م الناقضكه حيري علجي فهل ، الذمي العهد مث أسلمقخر إذا :)١٩٧مسألة (

 من فجر إسالم ةعدم فائد على  ا)عليه السالم( اإلمام بعد استدالل ،)١(﴾فَلَما رأَوا بأْسنا قالُوا آمنا﴿

 اإلماماستدالل  و،هاية ال داللة فياآل و، قبلهب ماجي سالماإل ألن ،ال  أو،باملسلمة يف رفع القتل عنه

 )٢(﴾الْمساِجد ِللَِّهأن ﴿بـ  استداللهكقناع استدل لإلإمنا  و،م الواقعيكان احليان لبك لعله )عليه السالم(

حمكومة بآية السرقة لو فرض من داللتهما املساجد  أن  مع،فوقها أو د السارق من الزندييف عدم قطع 

  .هريد غيد من قطع يدة لقطع ي املفالسن بالسنة يآلة آية املساجد  كمحكومي،معاً

 سراأل وم القتلكرفع عنه حي سالماإلن إ ث قالواي ح، بل هو املشهورى،هذا القول أقوو

الظاهر من قاعدة  ألن ،هإسالمبعد  حىت هيالضمان عل والقود وجراء احلدإ يف إشكال نعم ال ،املفاداتو

هب ما قبلجي سالماإل)أن من الواضح فإنه ،املنصرف عنه فإنه ،فرهكافر احلريب حال كبه الك ما ارت)٣ 

  .ب ما قبلهجي سالماإل لقوله ه مشموالًإسالمن كي الناس مث أسلم مل أموالب  والذمي لو قتل

  .رناكد ما ذيؤيلعل اخلرب السابق يف باب الفجور باملسلمة  و، االنصرافىاحلاصل دعوو

فع تري مل ،كنايف الذمة فأسلم بعد ذليابه ما ك أهله الرتسىب وب ماله ومكقه احلااسترإذا أما 

افر احلريب بعد كما لو أسلم الك ،هاريغ وةيصالة بقاء الرق أل،ما يف اجلواهرك عنه بال خالف كذل

  . أيضاًهيات شاملة ملا حنن فطالقاإل فإن ،االسترقاق

  

                                 

.٨٤اآلية : سورة غافر )١(

.١٨ اآلية: سورة اجلن )٢(

.٢٣٥ ص٤٠ ج:البحار )٣(



٧٨

ون له كيقد  و،مد لهأون عقده مطلقاً ال كي فقد ،للعهدم العاقد كمات احلا إذا :)١٩٨مسألة ( 

وافق  أو ممتداً أو ان مطلقاًك فإذا ،ونكي قد ال و،ما فعلهيون الصالح فكيل حال فقد كوعلى  ،مدأ

  الوفاء بالعقدأدلةات طالق إل،م الثاين ملا عقدهاك الصالح فال شبهة يف عدم جواز نقض احلكذل

  .)١(بالعهدو

دة يم الثاين شرائط جدك يف صحة اشتراط احلا أيضاًإشكال الوقت فال ىقد مض وان موقتاًكذا إو

  .ات العهديم السابق يف خصوصكوجه لوجوب اتباع احلا ال ألنه ،يف عقده املستأنف

 ي لوجوب حتر،ك فهل له ذل، الصالح نقضهىاقتض وصيالتنص أو طالق باإلان ممتداًكذا إو

  مثالً،املهم وهميف صورة األ إالّ كس له ذليل أنه  الظاهر،بالعهد وقدال لوجوب الوفاء بالع أو ،الصالح

 أن  حىتسعار فغلت األ،ناراًيل عام دكتهم يالذمة يف مقابل محا أهل  علىةيومة اجلزكضربت احل اإذ

انت عاجزة عن ك إذا  خصوصاً،كومة بذلكن وجه لتضرر احلكي مل ،رية تطلبت مخسة دنانياحلما

  .هاية لدي املالموروفر األ لعدم ت،ةياحلما

  .كم العاقد نفسه ذلك بل للحا،م الثاينكص احلاخي رناه الكما ذ أن عرفي كمن ذلو

  

                                 

.١ اآلية: سورة املائدة )١(



٧٩

 إذا حىت و،اًيافر ذمكان الك إذا  حىت،افر باملسلمة مطلقاًكاح الكنإوز جي  ال:)١٩٩ـ مسألة (

فارة من لون كافر بالكح الاكنإوز جي و،حنوها وةياخلارجكفرها كوم بكانت املسلمة من الفرق احملك

لزموهم مبا التزموا أقاعدة  و،)١(احكل قوم نكلجاز عندهم لقاعدة  إذا ،نيمن لون أو اناكواحد 

   .)٢(به

ما  على قرواأم  أل،م الأ له ملة واحدةكفر كالوز لقاعدة جيز عند أحدمها فهل جيمل  إذا أماو

  . الظاهر الثاين،ك من ذلأكثرعندهم ال 

 وز استرقاقهنجيما ك ،دواماً وعةًت م،ةيوسجم أو ةيهودي أو ةيحية مسيافرة الذمكاح بالكوز النجيو

  .التمتع منهنو

ه مجلة من يدل علي و،كاحها بامللكالظاهر منه جواز ن و،إشكال رياحها بغكوز نجية فال كاملشرأما 

 عن ،تاب اجلهاد من الوسائلك من ورة يف الباب اخلامسكلة املذية الطورواياليت منها ما يف ال ودلةاأل

قبل يفهؤالء لن : قال أن  إىل،ي العجمكمشر على ف الثالثيما السأو : قال)عليه السالم(الصادق 

املفهوم  فإن ،)٣(حتهم ما داموا يف دار احلربكال حتل لنا منا و،سالمالدخول يف اإل أو القتل إالّ منهم

  .سالمصاروا يف دار اإل إذا منه اجلواز

 ،ا هنا إملاعاً إليهملعناأإمنا  و،رناها مفصالًكقد ذ و،احكتاب النكلة أ فمحل هذه املس،انكف يكو

  .اهللا العاملو

  

                                 

.٣ ح من أبواب حد القذف١ الباب ٤٣٠ ص١٨ ج:الوسائل )١(

.٥ ح من أبواب مقدمات الطالق٣٠ الباب ٣٣١ ص١٥ ج:الوسائل )٢(

.٢ ح من أبواب جهاد العدو٥ الباب ١٧ ص١١ ج:الوسائل )٣(



٨٠

راهة جوابه جواباً ك و،راهة ابتداء الذمي بالسالمك الفقهاء ني املشهور ب:)٢٠٠ـ مسألة ( 

  .ميبالتحربعض قال  و،كيعل و:قوليبل  ،كامالً

 ى )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ :)عليه السالم( علي  عن، الدعائم مبا عنمياستدلوا للتحر

  .)١(مكيعل ول هلميهم قؤوبد فإن ،هم بالسالموبدؤيأن 

 إىل ق فاضطروهميحدهم يف الطرأتم يذا لقإ و، بالسالمىارصالن وودليها اوتبدؤ ال :بالنبويو

  .قهايأض

  .)٢(مكيعل وم فقولواكيسلموا علن إ و،السالمهم بونا عائدون غداً فال تبدؤإ :يف آخرو

  .)٣(كيعلو :قوليان ك )صلى اهللا عليه وآله( النيب على سلموا إذا انواكم إ :خييف التوارو

ر ك فعدم الذ،نيالد أو اي سالمتهم يف الدننيعدم قصد املسلم ألجل ر لفظ السالمكالظاهر عدم ذو

  :ك قال ابن مال،ك ظاهراً يف ذلكيان لفظ علكن إ و،نوع من عدم ااملة

   )٤()عرف إذ  عنهد استغينيفز ... د قل دنفيف زيكيف جواب و(

لذا ذهب  و،ضعف السند موجب لعدم القول به أن  إالّ،ميانت ظاهرة يف التحركن إ واتروايالو

 إذا همإسالالطمع يف ك ،لامكاجلواب ال أو  يف صورة عدم مرجح للسالمكن ذلك ل،راهةكال إىل املشهور

  .كحنو ذل أو اجيضرورة االحت أو ،جومل معه

  . اجلواب منصرفة عن مثلهم ألن أدلةكذل و،صالًأمث الظاهر عدم وجوب اجلواب 

  

                                 

.٤ حواب أصل العشرة من أب٤٣الباب   ص ج :كاملستدر )١(

.٣ حر الصلح واملوادعة واجلزيةكباب ذ: الدعائم )٢(

.١ حام العشرةك من أبواب أح٤٩ الباب ٣٨١ ص١ ج:الوسائل )٣(

.باب املبتدأ واخلرب: كالفية ابن مال )٤(



٨١

قال  و،هريغ وعيره الشراكما ذك ،قيالذمة يف الطر أهل قةيبعد استحباب مضاي  ال:)٢٠١مسألة (

طرفه  إىل اضطرارهم و،هياملسلمون ف وهما واجتمع إذا قي منعهم عن جادة الطرمعىن على يف اجلواهر

   .ىانته قيالض

 قال : قال)عليه السالم( علي  عن،تاب الغاراتكمن  و،لة السابقةأملا تقدم يف النبوي يف املس

ما كصغروا م  و،قهيمضا إىل وهمؤجلأق في يف طرهمايإ ونتمكإذا : )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا

  .)١( تظلموان أريصغر اهللا م يف غ

ون كيه يعل و،املستنبطة و للعلة املنصوصة،بعد الثايني  ال،ل شيءكب أو قيم خاص بالطركهل احلو

  .هاريغ والبناء واملنافسات وق يف املعامالتييالتض

 علَيكُم فَاعتدوا  فَمِن اعتدى﴿ هم من بابيق علييقونا هم فالتضيضاييف احلال احلاضر الذي أما 

  .)٢(﴾ علَيكُم  ِبِمثِْل ما اعتدىعلَيِه

 نبغيي:  قال يف اجلواهر،ان من هذا البابكقات خاصة ين أفتوا باستحباب مضايلعل الفقهاء الذو

 دخوهلم يف يقتضيما  و، هلمة وضع،نيرفعة للمسلم وه نفعيلما فكهم يف عقد الذمة يشترط عليأن 

 يف نيز عن املسلمي اشتراط التمىما مسعته عن املنتهكم مانبغي لإلي بل ،رهبة أو  من جهة رغبةسالماإل

 ،هودية لليالعسلكاب يالف لونه سائر الثخيلبسوا ما ياللباس بأن  أما ،ىنكال ووبكالر والشعور واللباس

 خبرقة فوق العمامة و،ىبشد الزنار للنصار و، ثوب واحدكفي يف ذلكين كل وى،ين للنصاركالدو

لبسوا قالنس شدوا يف رأسها علماً لتخالف ن إ والصلبان ولبسوا العمامةي أن وزجي و،همريحنوها لغو

جرساً  أو ه جلجالًيضع في و أديحد أو حناس أو تم يف رقبته خامت رصاصخي أن نبغيي و،قالنس القضاة

 املسلمات من شد نيب ونهنيفرق بيهم بلبس شيء لؤأمر نساي كذلك و، يف احلمامنيمتاز به عن املسلميل

ال  و،ضيبأ اآلخر ومحرأحدمها أون كين أ بنيحد اخلفأ يريتغ و،تم يف رقامخي و،زار حتت اإلالزنار

   ما الشعورأ وز،يياب بعد حصول التمينعون من لبس فاخر الثمي

                                 

.٢٧ ح من أبواب جهاد العدو٦١ الباب ٢٦٩ ص٢ ج:كاملستدر )١(

.١٩٤ اآلية: سورة البقرة )٢(



٨٢

زون جي وسو الرؤميفون مقادذحي و،)١( فرق شعره)صلى اهللا عليه وآله( النيب فإن ،فرقوايفال 

 بون عرضاًكري و، سرجرين ما سواها بغبوكري و،عزألا ل يبون اخلكريوب فال كما الرأ و،شعروهم

 فال ىنكما الأ و،اختاذه ومحل السالح ووفيد السينعون تقلمي و،جانب إىل ظهره وجانب إىل رجاله

 مامنبغي لإلي بل ،شباههماأ ويب احلسنأ ويب القاسمأ ويب عبد اهللاأ وأيب حممدك ني املسلمىنكنوا بكتي

  .)٢(عدم مساواا و بل،نياملسلم على رهمواط عدم علو د اشترأيضاً

الدفاع عن  ونوع من اجلهاد ألنه ، يف اجلملةون واجباًكي أن ستبعديال  والالزم يف احلال احلاضرو

 ففي ،خارجها وسالم يف داخل بالد اإلنيم املسلمي بتنظكذل و،مونظم املسلمون شؤي أن ،نياملسلم

شعب  إىل تشعبي النظام كذل و،قينخرط املسلمون حتت نظام دقي أن لزميت ايه احلريل بلد تتوفر فك

 جملة ومطبعة وتبةكم ومدرسة ول بلد مسجدك يف بىني و،م وجهة املعلوماتيالتنظ والثقافة واملال

  :نيون املسلمؤ للنظر يف شيناد ودةيجرو

  .اجنراف شبام واعي عن ضك حلفظهم هنا:والًأ

  . إليهعداء مث الدعوةشوهه األي ال حىت سالمف اإليتعر ألجل :اًيثانو

  .افرةكنظمة الاأل وفركنقاط الضعف يف ال على الداللة وفاركف اليتضع ألجل :ثالثاًو

 ـتمانكنفسهم بأم يخارجها فالالزم تنظ أو دات متوفرة سواء يف داخل البالين احلركذا مل تإو

  .كمذهب وكذهاب وكاستر ذهب :ثرففي األ

ل بلد كنظم يف ي  فمثالً،ةيالعمل وةيحدث الوسائل العلمأ و،ةينظمة العاملادة من األب االستفجيو

 ألجل فئة و،نيبيافحة الصلكم ألجل فئة و،نةيافحة الصهاكم ألجل فار فئةكل الب من قىغزي يإسالم

 تاراالسته و اخلالعةةافحكم ألجل فئة و،خراأل الباطلة ئافحة املبادكم ألجل فئة و،حلادافحة اإلكم

   نظم بعضي مث ،ذاكه و،رتل اهللا ا من سلطاني اليت مل نيالقوانو

                                 

.٥ ح.. . من أبواب احلمام٦٢ ج ص الباب:ائلالوس )١(

.الذمة أهل لزامإ باب استحباب ٢٧٣ ص٢١ ج:اجلواهر )٢(



٨٣

 ب ثروام وسالمعداء لبالد اإلب األيختر م أماون قوة لتقف حداًك لت،بعض إىل هذه املنظمات

  .استعمار بالدهمو

 لف منظمةأ و،تابكون يلف ملأ ،فاحكه يف بدء اليلإتاج حيقل مقدار أن أ  ذات مرةرتقد قدو

 منتشرة يف ،آخر ما تقدم إىل ،املدرسة و املسجدنيلف مؤسسات جامعة بأ و،فروع وة ذات شعبريبك

قول ي أن صحي و،ون قدوة للعملكي وأن ،لفت االنتباهي ألن ان صاحلاًكوجد  إذا كذل فإن ،العامل

احلال احلاضر ة يف يوضاع العاملاأل على طلعامن  و،ري الذي هو للتحقريئاً بالتصغياملسلمون صنعنا ش

  .قيلبدء الطر حىت ره صاحلاًيمل  و،رناهكاستقل ما ذ

رناه كقق مثل ما ذحي أن ستبعدي مل ،نصر من نصرهياهللا  وأن ،سالمقوة اإل على من أطلع أن ماك

  .فاءكوجد الرجال املخلصون األ إذا ،ب العاجلييف القر

وجوب العمل يف هذا ىل  إسالمام اإلكلفات حهتم املخلصون إلي أن من الضروري أن ماك

ون يف ريسيام ك أخذ احلفإذا ، حوهلمنيالتفاف املسلم وعزهم وادميس وأضمن لبقائهم وأنه ،ليالسب

  .ةيدباأل وةي املادىتمتع به هؤالء من القوي ملا ،بة جداًيق صارت املهمة قريالطر

 ،)١(﴾ال تعتدواو﴿ ميك ففي القرآن احل،أحد بأقل مقدار من التعدي على ب عدم التعديجي نعم 

 :)عليه السالم( علي قال و،)٢(تظلموا أن رييف غ :)صلى اهللا عليه وآله( ث النيبيقد تقدم يف حدو

يف اخللقك لرينظ أو ني يف الدكأخ ل أما الناس )٣(.  

ده ه الويل وليسقيالدواء املر الذي ك كذل ألن ،نفةة اآلرواياستحب الفقهاء ما تقدم تبعاً للإمنا و

  ما لَكُم ال تقاِتلُونَ يفو﴿: قد قال سبحانه و،كرض الولد بذليمل ن إ وكخالصاً له عن املرض املهل

   .)٤(﴾الْمستضعفني وسبيِل اللَِّه

                                 

.٨٧ اآلية: املائدةسورة  )١(

.٦ ح من أبواب جهاد العدو٥٦ الباب ٢٦٧ ص٢ ج:كاملستدر )٢(

.٩٨ ص٥٢تاب ك ال:ج البالغة )٣(

.٧٥ اآلية: سورة النساء )٤(



٨٤

له مع هذه كما جنده بالفعل يف العامل ك ة،اآلخر واي يف الدنكنظمة هالاأل وانيدن سائر األإف

  .البشر على السماء ا ورضات اليت درت األريهذه اخل والوسائل املتقدمة

  .اهللا املوفق املستعان و،تفي منه ذا القدرك ن،ل جداًيطو وليث يف هذا الصدد طوياحلدو

  



٨٥

 اًي فردنيضعوا برنامج لعمل املسلمي أن ايالدن وني الدمور ألنيمقانال على بجي :)٢٠٢مسألة ( 

اضر اتمع احل على السنة وتابكق اليتطب فإن ،حلاضرةا ايام يف الدني ملختلف شؤون ح،اًياجتماعو

ه أموره من العمل يف يب علجيذا  ما و،نبغي لهيذا  ل مسلم ماكعرف ي حىت ،ةيهدا ورشادإ إىل حباجة

  .فاركمع ال أو نياآلخر ني سواء مع املسلم،ةيه املعاملأمور وةيالعباد

 أو انكعرف املسلم فرداً ي ال ،شعبهااة مبختلف يب خاصة يف احليفقد حدثت يف العامل أسال

 ،هأوالد ريبيف يك و،سافريف يك و،تزوجيف يك ،ن موضع قدمه منهايأشعباً  أو ومةًك ح،مجاعة

 إسالمفظ حيف يك و،درسيف يك و،تاجري وكتعامل مع البنويف يك و،فاركش يف بالد اليعيف يكو

 ،دخل الوظائفيف يك و،نيملسلمومات اكح وفاركومات الكعامل حيف يك و، عائلتهإسالم ونفسه

  .هاريغ وهاريغ إىل ،سالمدافع عن اإليف يك و،عاشر خمتلف طبقات الناسيف يكو

 أهم بل هو من ، بل هو واجب شرعاً،نه البد منهك ل،موران من أصعب األكن إ وهذا العملو

  .ه الغافليتنب وسالمالدفاع عن اإل وة الناسيهدا ورشاد الضالإمن  ألنه ،الواجبات

 بل جزء منه ،ثة فقطيتابة املسائل احلدكس عبارة من يوضع مثل هذا الربنامج ل أن من الواضحو

ربع أمع حوله جي أن لزميد وضع مثل هذا الربنامج يريالذي  أن من الواضح أن ماك ،ثةياملسائل احلد

  :طوائف من الناس

  .يسالمن اإليالفقهاء يف الد: األول

  .ن العاملية بالقانويخربو ون هلم علميالذ: الثاين

  .تطوراا املستمرة واة احلاضرةيم معرفة باحلن هليالذ: الثالث

  .ة هي اليت تعرف املتطلباتكاحلر فإن ،سالماندفاع حنو بناء اإل وةكن هلم حريالذ: الرابع

ما رافقتها من  وة الفتوحاتكتولدت من حرإمنا  ةي بصورته احلاضرسالمالفقه اإل أن من الواضحو

السنة  وتابك الزنوك فاستخرجوا هلا من ،ثةيمتطلبات حد ودةي جدةوجد الفقهاء أسئل إذ ،رمواأل

ة اين وضع املنهج املالئم للحكمي ا ال إليهة املندفعةك باحلرنيالعارف أو ةية الفعلك فبدون احلر،قاتيالتطب

  .هللا املوفق املستعانا و،تفي منه ذا القدرك ن،ل جداًيالم طوكهذا ال و،سالماحلاضرة املنطبقة لإل

  



٨٦

  :نيمرأر منها هنا ك نذ،روهاتكامل وة تتعلق بالذمي يف باب املستحباتريثك أمور :)٢٠٣مسألة (

 ،اتروايه مجلة من اليدل علي و، واحد من الفقهاءريره غكما ذك ،يره مصافحة الذمكت: األول

صلى اهللا عليه ( عن النيب) معليهم السال(عن آبائه ) عليه السالم( عن الصادق ،دي بن زنيفعن حس

  .)١( عن مصافحة الذميى :)وآله

 : قال،النصراين ووديليها  يف مصافحة املسلم،)هما السالميعل(حدمها أ عن ،ريبص أيب ةرواييف و

كديده فاغسل ي بكصافح فإن ،من وراء الثوب)٢(.  

  .)٣(احلائط على مل جتد ماًء فامسحإذا  :ةرواييف و

  .نه شاذك ل،ميب الوسائل يف عنوان الباب بالتحر صاحفىتأقد و

عن ، )عليه السالم(ن الصادق عف، ان أم الكاً ي ذم،افراًك نسان اإلأىر إذا ستحب الدعاءي: الثاين

 أو اًيجموس أو اًينصران أو اًيهودي يمن رأ : قال)صلى اهللا عليه وآله( النيبأن ) عليهم السالم( آبائه

مبحمد  وتاباًكقرآن لبا وناًي دسالم باإلكياحلمد هللا الذي فضلين عل : فقالسالم ملة اإلريغ على واحداً

  .)٤(نه يف النار أبداًيب ونهيمع اهللا بجي مل ة،عبة قبلكبال وخواناًإ نيباملؤمن وماماًإبعلي  واًينب

  .)عليه السالم(ب منه عن فقه الرضا يقرو

  

                                 

 .٧ ح١٢٧لباب  ا٥٥٩ ص٨ ج:الوسائل )١(

.٥ ح١٤ الباب ١٠١٩ ص٢ ج:الوسائل )٢(

.٤ ح:انظر املصدر )٣(

.٣٠ ح من أبواب نوادر جهاد العدو٦١ الباب ٢٦٩ ص٢ ج:كاملستدر )٤(



٨٧

 عيالِب والصوامع ونائسكحداث الإتاب ك ألهل الوزجي ال أنه  الفقهاءني املشهور ب:)٢٠٤مسألة (

  .زالتهاإذا استجدت وجبت إ و،سالمة يف بالد اإلدوت العبايها من بريغو

ذا ك و،األولخ يف يعدم اخلالف الذي نقله الش و، الذي ادعاه العالمةمجاع باإل:كاستدلوا لذلو

  . بطل الصلحكذل على اإلمامصاحلهم ن إ أنه ريالتحر

حداث إ عن ى )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ :)عليه السالم( علي  عن،دعائممبا عن الو

  .)١(سالمنائس يف دار اإلكال

ا ميأ :)صلى اهللا عليه وآله( ة عن النيبرواي الذي من عادته ال: قال يف اجلواهر،مبا عن ابن عباسو

 نياملسلم على  فحقكان قبل ذلكا م و،عةيه بيبين في أن الذمة أهل حد منس أليمصر مصره العرب فل

  .)٢(قر هلميأن 

الم ابن ك و،ما قرر يف األصولك ،س حبجةيمثله ل و، حمتمل االستنادمجاعاإل إذ ،إشكاله يفو

ان عدم ذهاب ك نإ و،الصناعة إىل أقربراهة ك فالقول بال،ف السنديالدعائم ضع و،هيحجة ف عباس ال

  .تتبع تام إىل لة حباجةأملسا و،شكالورث اإلياجلواز  إىل الفقهاء

 بهايوجوب ختر أما ،سالمت يف حال اإلي مما بنسالمنائس يف بالد اإلك يف وجود الإشكالنعم ال 

  .عدم وجودها  الشارعإرادةم هف لكت فذليبنإذا 

  .حنوها للمناط ووت العبادةينائس من سائر بك الريغ إىل ةيتعدالو

 كاستدلوا لذلو.  أيضاًن املناط موجودأ برينت خبأ و،هاؤابقإ جاز ميانت من القدكإذا  أما :قالوا

ا مصر ميأ :مبا قاله ابن عباس و،هدموهاينائس فلم ك الاهيانت فك واً من البالدريثك فتحوا نين املسلمأب

  .)٣(للعجم ما يف عهدهم فإن العرب فرتلوه على مصرته العجم ففتحه اهللا

  .همايلكما يف ال خيفى و

 مبا روي من و،حداثل عدم اإليفهم املناط من دليمل  إذا  باالستصحابكل لذلن االستدالكميو

صلى ( ن الرسولأب و،رهيأمر دم دي فلم ،راين يف بعض حروبه يف العراقي رآه د)عليه السالم(اً يعلأن 

   )اهللا عليه وآله

                                 

.٣٨١ ص١ ج:الدعائم )١(

.٢٦٩ الرقم ١٩٧ص:  أليب عبيد القاسم بن سالمموال،تاب األك )٢(

.٤٩ص: إبراهيميب يوسف يعقوب بن  أل،اخلراج )٣(



٨٨

ة ي التوصاتروايالر يف بعض كذ أنه  مع،ايمراء السراته ألينائس يف وصكال ورةيدأمر دم األيمل 

قد  و،هايالدخول ف ونائسكس اليتنج ونائسكال على وقافره الفقهاء من األكمبا ذ و،رهيباملنقطع يف د

  .ما سبقيلة فأاملس إىل شرناأ

 يف ،احملدثة أو ميانت القدك سواء ،سةينكم نشاط الكجازة احلاإ يف عدم جواز إشكالال مث إنه 

وم يف بعض بالد يتعارف الي فما ،املذاهب وانيدص سائر األي تقل يفسالمخالف نظر اإل فإنه ،ريالتبش

  .قوةً أو ناًي دنيهو من ضعف املسلمإمنا  سالماإل

 إذا ة منهايريلو اخل ور املؤسساتيسا إىل  بالنسبةكذلك و،نشرام وتبهمكجازته يف نشر إمثله و

  .مسوه وفركظهار قوة الإلو بسبب  و،انت سبباً لنشر الضاللك

ها حال ينائس فكان حال الك ،نيض للمسلمرون األكت أن  علىفتحت صلحاًن إ رضاألن مث إ

ها ينائس فكانت حال الكفار كرض للون األكت أن  علىفتحت صلحاًن إ و،نيرض املسلمأنائس يف كال

  يفاإلمامهم يشترط عليمل  و،نائسك بناء الاألول يف اإلمام على شترطوايمل  إذا فاركرض الأحاهلا يف 

  .ما تقدمك أشبهما  و هذا مع عدم القول باملناط،بقائهاإعدم  والثاين يف عدم بنائها

حداث إها يوز فجي رض الأانت يف ك إذا ،ديها من جدؤز بناجيسة جائزة البقاء مل ينكذا ادمت إو

  .نكمل ت أن نيب وانتك أن نيحداث ب لعدم الفرق يف اإل،نائسكال

  .ميز الترمجيحداث مل ز اإلجيلما مل ك أنه الظاهر من املناط أن امك

م أ من ، احتماالن،حداثها اإليز فجيرض مل أ يف أشبهما  وسةينكال على وز الوقفجيهل و

  .أقربالثاين  و،وجود املناط إىل بنائها بالنظركها يمن الوقف عل و،نهميد على قروني

 أنه إذا ،أشبهما  أو نائسك نيملسلمفر فبدلوا مساجد اك اليقو ا أنه إذ يفشكالنبغي اإلي المث إنه 

  .ةيصالة بقاء املسجد أل،املساجد إىل رجاعهاإب جي بل ،نائس املبدلةكبقاء الإز جي مل سالم اإليقو

 ملا ،نائسكعادا إجازة إز هلم جي مل ،نائس مساجد بدون جموز شرعيكلو بدل املسلمون الو

هذه  و،لة السابقة يف خراا بنفسهاأاملس ألن ازتمل اجلوحي و،عرفت من عدم جواز البناء بعد اخلراب

  . واهللا العامل،نهما فرق واضحيب و،بهايلة عبارة عن خترأاملس

  



٨٩

  .دار املسلم على فر دارهاكعلو الي أن وزجي ال أنه  الفقهاءني املشهور ب:)٢٠٥مسألة (

رفع نوع من البناء األ أن بي بتقر،)١(﴾ِمننيِللْمؤ وِلرسوِلِه وِللَِّه الِْعزةُ﴿ :تعاىل بقوله كلذل استدلواو

  .نيافرك الريهي خاصة بغ و،العزة

  باحلجةيعم من العلو املعنوأالعلو ن إ ،)٢(هي علىعليال  وعلوي سالماإل :)عليه السالم(بقوله و

  .بناءال ةرفعك سالملق باإلعتية ما يرفع بأيالعلو املادو

  .هريغ و الذي ادعاه العالمةمجاعباإلو

ة خاصة يالعزة الواقع أن ةي بل الظاهر من اآل،امهية ال داللة فروايال وةياآل إذ ،لكما يف ال خيفى الو

 مجاله وافر يف ضخامة البناءكعزة ال مل جتز الإ و،افركل نوع عزة ال حتق للك أن  علىليال دل و،ؤالء

 أن الظاهر أن  إىلضافة باإل،حدأ كقل بذليمل  و،هاريغ والثقافة والتجارة والصناعة والزراعة وثرتهكو

ر اهللا كذ ألن ،املساجد على ةيبناأل ةي جواز تعلم لزم القول بعدكل بذليلو ق وأنه ،نشاءإ ال خبارإالم كال

 على  تعلوسالمحجة اإل أن ة ظاهرها احلجة مبعىنروايال و،حدأقل به يمل  و،عزسبحانه األ أنه ديفي والًأ

روه عن ظاهر كما ذ فإن بناء املسلم على وز علوهجي حنوها ال ولبناءا ما أ،ما هو الواقعكل حجة ك

ان كف يكو، هي فكوكصله مشأ و خصوصاً،س حبجةيلذا ل و، حمتمل االستنادمجاعاإل و،ة مبراحلروايال

  .ليمر خال من دلفاأل

  .فار يف ضمن عقد الذمةكال على كشترط ذلي أن مامصح لإلينعم 

  :نا فروعالقول بعدم اجلواز فه على مث

  اليه وةيعز للزوم األ،ل اليقو ،)٣( عنه العلوياملنه ألن ل نعمي ق،م الأهل جتوز املساواة : األول

  .ليصل بعد عدم الدل لألاألولن الظاهر ك ل،الثاين إىل لذا ذهب املشهور و،ةاحتصل باملساو

 ت املسلميب على العلوألن   عدم اجلواز،احتماالن، م الأ تعاىلت اهللا يب على وز العلوجيهل : الثاين

   سالماهللا مرتل اإل ألن ،مي بالتحروىلأاملساجد  على ان العلوكان حمرماً كإذا 

                                 

.٨ اآلية: سورة املنافقون )١(

.١١ ح من أبواب موانع اإلرث١ الباب ٣٧٦ ص١٧ ج:الوسائل )٢(

.١١ ح من أبواب موانع اإلرث١ الباب ٣٧٦ ص١٧ ج:الوسائل )٣(



٩٠

  .قل به املشهوريمل  وصالة العدماجلواز أل و،ايهللا العزة العلو

 ،كم خاص بامللأ ،حنوها وةيالعار وارجيدار اإل إىل بالنسبة حىت م عامك هل هذا احل:الثالث

ار ياملع ألن األولل بيق و،اً لهكن ملكمل ت إذا مايفار مل تعل فكدار ال ألن املشهور قالوا بالثاين ،احتماالن

  .كذلكجارة إ أو دام العمر ة مايعار أو ون الدار لهكت أن ني فأي فرق ب،هو حاصل وفاركعلو ال

 ،وزجي ال حىت األصلار ي فهل املع،ةي جبليراضانت األك إذا ماكرفع أصل الدار أان كلو : الرابع

ون كي ال أن اريل فاملعي ق،فراكرض دار الاً أليان سطح حائط املسلم مساوكما لو ك ،وزجي حىت البناءأو 

  .رفع من حائط املسلمأفر اكحائط ال

 فالذي ،رض املسلماً أليفر مساواكان سطح حائط الكن أ ب،سكما لو انعيم فكأيت احليذا كو

ان حائط املسلم ك نإ ف،رفع من حائط املسلمأافر كون حائط الكيال  أن قول الالزميقول باعتبار البناء ي

  .متارأافر ثالثة كون حائط الكي ن أزجين مل يمتر

ل يق و،ه العلويظهر فيالذي  ألنه األولل بي ق،نية املسلمي بنالك أو ار فقطهل املراد اجل: اخلامس

  .ديالبع أو بياملسلم القر على علو سواءي افر الكال ألن بالثاين

 على علو داره لزمي أن افركن الك متفإذا ،افر فقطكالعلى  أو لكال على مكهل هذا احل: السادس

 ، احتماالن،خفضأ سالمون اإلكي ال حىت ،افركن من منع الكتميمل  إذا أكثر دار نفسه علوي أن املسلم

  .افركف موجه لليلكالت أن من و،من املناط

 املشهور قالوا ،رضاأل على ةيافر من البقاء يف بناكنع المي فهل ،اباًان دار املسلم سردكلو : السابع

  .ىعلأصبح يافر كال ألن ل نعميق و،ال

 إسالمان البناء من قبل كلو  وين بناء اعلكنع من سمي فهل يافر من بناء اعلكنع الميما ك: الثامن

  .دةيات اجلدالبناء إىل م بالنسبةكاحل ألن ل اليق ول نعم للمناطيان مثال قرياجل

 من ، احتماالن،ها اآلنين فكسية اليت يم البناأ ،هاين هو فكيلو مل  وافركة اليهل املناط بنا: التاسع

   افركال على املناط أن من و، بناء املسلمىافر علكعلو بناء ال



٩١

  .جرها للمسلمأ إذا س حباصل خصوصاًيلو

ان ك سواء ، بناًءىعلأافر كون الكين أ املسلم بىد رضيفي العلو شرعي فال مم بعدكاحل: العاشر

  . عوضريبغ أو  بعوضيرض

خراب ما  أو ،افرك الري غكمل إىل خراج البناءإما إ هي وجب علىعلأافر ك اللو بين: احلادي عشر

  .)٢(علوي سالماإل لقوة مفاد ،ومك حم)١(ال ضررل يدل و،املسلم على زاد

 ،سقط لذهاب املوضوعيم أ ،م استصحاباًك احلىبقي فهل ،لو ارتد اجلار املسلم: الثاين عشر

  .ت املسلمينة فغصبوا بياملد على فارك المثله ما لو استوىل و،أقربالثاين  و،احتماالن

 ىعلأافر كانت شقة للك إذا ماك ، أيضاًشمل الشققيم أ ةيم خاص بالبناكاحل أن هل: الثالث عشر

  .جود العلة الظاهر الثاين لو،ة واحدةيمن شقة للمسلم يف بنا

 ظاهر الفقهاء ،حنومها واحلمام وانكعم مثل الديم أن كم خاص باملسكاحل أن هل: الرابع عشر

  . الثاينيقتضين املناط ك ل،نكاملس ور الداركذ

 وسائل النقل وثاثاأل والسالح حىت ةايل مرافق احلك إىل م عام بالنسبةكاحل أن هل: اخلامس عشر

م خاص أ ،هاياملسلم ف على افركوز علو الجي فال ،هاريغ واملقربة و،سةينكال إىل املسجد بالنسبة واملدرسةو

شمالن ي العزة اهللا و)٣(علوي سالماإل ألن ،األولن الظاهر ك ل،ره الفقهاء هو الثاينك الذي ذ،نكباملس

  .ل شيءك

  .تفي منها ذا القدركة نريثكهنا فروع و

  .افركال على مة عدم احلراألصلان ك ه يف حدودكلو شمث إنه 

   لهيكلو بناه و و،فعل حمرماً ألنه  مع العلم عزرىعلأافر ك اللو بىنو

                                 

.١٠ ح من أبواب موانع اإلرث١ الباب ٣٧٦ ص١٧ ج:الوسائل )١(

.١١ ح من أبواب موانع اإلرث١ الباب ٣٧٦ ص١٧ ج:الوسائل )٢(

.١١ ح من أبواب موانع اإلرث١ الباب ٣٧٦ ص١٧ ج:الوسائل )٣(



٩٢

  .)١(ال ضرار وال ضرر ألنه ،افركتحمل ضرر اليهو  و،ه اهلدميان علك ، علمهرياملسلم من غ

  . لتبدل املوضوع،مكورثه املسلم سقط احل ومات أو افركلو أسلم الو

ن من هدم واحد منها كمت وىوم أعليفار بك كان هناك فلو ،ردل فرد فك إىل بالنسبة مكاحلو

  .ى بناءات آخر أعلدسقط اهلدم لوجوي مل ،مثالً

 املسلم داراً يف ىاشتر إذا مايف كذلكم كون احلكي فال ،سالمم خاص بأرض اإلكاحل أن الظاهرو

  .ىون أعلكي أن  علىان املسلم قادراًكن إ و،فركأرض ال

ان ك أو ، من املسلمىعلأافر كوقف الإذا  أما أشبهما  وم خاص بالبناءكحلا أن الظاهر أن ماك

تح مي )عليه السالم( ني املؤمنريان أمكقد  و،ن به بأسكي مل أشبهما  أو اً عندهريأج أو افرك للالًيكاملسلم و

انا ك )معليه السال(وعلي  )صلى اهللا عليه وآله وسلم( الرسول و،ما يف البحارك ،افر بأجرةكاملاء لل

  .ريالس وخيتب التواركما يف كافر كقترضان من الي

  . عنهىالفتو و النصراف النص،فرهمكوم بكالفرق احمل إىل  منهىتعدي م الكاحل أن مث الظاهر

  .املؤمن و املؤمنري املسلم غنيم بكال فرق يف احلو

ة خاصة يري جبعل مدمرل األين تسهكة أميإسالمومة كقامت ح ول بعدم اجلوازيلو ق أنه ال خيفىمث 

 ، واهللا العامل،م البناءي مهندسون لتنظكن هنااآل أن ماك ،ةيسالمة اإليجعل فرع يف البلد أو ،هلذا الشأن

  .اهللا املستعانو

  

                                 

.١٠ ح من أبواب موانع اإلرث١ الباب ٣٧٦ ص١٧ ج:الوسائل )١(



٩٣

يف اجلواهر  و،افر دخول املسجد احلرامكوز للجي ال أنه ال خالف يف وإشكال ال :)٢٠٦مسألة (

الْمشِركُونَ نجس فَال يقْربوا إمنا ﴿ :تعاىله قوله يدل علي و،ضاًيستفاً ميكحم و حمصالًنياً من املسلمإمجاع

  .)١(﴾الْمسِجد الْحرام بعد عاِمِهم هذا

ود  إليهقالَِت﴿ :تعاىل فلقوله بتاكال أهل ماأ ،ان ملحداًك إذا  منهأأسو أو ،كافر مشركل كو

 ،)٣(﴾تعالَى اللَّه عما يشِركُونَ﴿ :قوله سبحانه إىل ،)٢(﴾سيح ابن اللَِّه الْم قالَِت النصارى وعزير ابن اللَِّه

  .همك فواضح شرنيكأما سائر املشرو

  .م له بعدم القول بالفصلك فشمول احل،ك مشرريتايب غك كان هناكإذا أما 

ن إ و، لهمجاعإلا وان الطائرة من فوقه فالظاهر عدم مشول النصريط أما ،املراد بالدخول الورودو

من قاعدة  أو ، من املناطكم بذلكن استفادة احلكميلعله  و،جازم للطائراتإن عدم ان املتعارف اآلك

علوي سالماإل أشبه أم ما.  

زمننا داخل و) عليهم السالم( ئمةهل زوائده يف زمن األ و،ياألصلاملراد باملسجد احلرام املسجد و

ان يف كاملسجد  أن اتروايقد ورد يف بعض ال ود احلرام خصوصاً املسجإطالق من ، احتماالن،أم ال

 إىل ل ورد بالنسبةيالدل ألن صالة العدمأمن  و،املروة وه الصفايدخل فيما  إىل )عليه السالم( إبراهيمزمن 

عليه (قال  و، يف الزائد من املسجد)عليه السالم( اإلمامخصوصا ما ورد من نوم  وياألصلاملسجد 

  . فتأمل،ره املنامكيس من املسجد لي ل:)السالم

  يفإشكالال  إذ ،ل مسجدكل لمم شاكن احلأقلنا بن إ ىل اجلدويظهر قليالرتاع  أن ن الظاهركل

  .م عام للحرمكاحل أن قلنان إ ى جدوقلأ و،الزائد مسجدأن 

 يه والنجاسة مانعة أن الظاهر من العلة ألن ،دخالهإوز جي افر الكوز دخول الجي ما الكو

  .مهمكومان حبكما حم أل،جمنونه وريافر ولده الصغكمثل ال و،وجودةم

   ةي يف اآل)كاملشر( ن لفظأ بى،ان مسلماً به فتوكن إ و،الًيم دلكصل احلأناقش يف يقد مث إنه 

                                 

.٢٨ اآلية: سورة التوبة )١(

.٣٠ اآلية: سورة التوبة )٢(

.٦٣ اآلية: سورة النمل )٣(



٩٤

 الْمشِركني والِْكتاِب أهل لَم يكُِن الَّذين كَفَروا ِمن﴿ :ما قال سبحانهك ،تايبك الريغ إىل منصرف

فَكِّنين١(﴾م(،وا﴿ :قال ونآم ةً ِللَّذينداواِس عالن دنَّ أَشِجدإليهلَت كُوا وودرأَش الَّذين﴾)بعض فىتألذا  و،)٢ 

  .كافتوا بنجاسة املشرن إ وتابكال أهل الفقهاء بطهارة

 ، الشمولوجه لعدم ون الكم مشرأ نيتب أن بعد إذ ، حملهارياملناقشة يف غ أن ن الظاهركل

 أهل  بعضهم بطهارةىفتو و،ةيمهر اخلاص يف قبال العام لألك من باب ذيات يف بعض اآلرمها متقابالًكذو

  .)٣(﴾الْمشِركُونَ نجسإمنا ﴿ صيوجب ختصيل خاص يتاب لدلكال

  .جناستهم على لي فال دل،هي علجنسن وجه حلمل كيان خمصصا مل كلو  أنه هيرد علين كل

  .نه حمتمل االستنادأه بيناقش فيمل ن إ ةيفاك القطعي مجاعي اإل فف،انكف يكو

  

                                 

.١ اآلية: سورة البينة )١(

.٨٢ اآلية: سورة املائدة )٢(

.٢٨ اآلية: لتوبةسورة ا )٣(



٩٥

 بل ، حال املسجد احلرام)صلى اهللا عليه وآله( ن حال مسجد النيبأ املشهور بفىتأ :)٢٠٧مسألة (

دخال النجاسة يف إ بعد وضوح عدم جواز ،ةميركة الي بالعلة يف اآلااستدلو و،مجاع اإلكذل على نقلوا

  .املسجد

ورثت عدم دخول النجس ألعل عظمة املسجد احلرام هي اليت  إذ ،ما يف االستدالل خيفى الن كل

ما كعهد اخللفاء بعده  و يف عهده)صلى اهللا عليه وآله( فار يف مسجد النيبك خصوصاً بعد دخول ال،هيف

  . جنرانىلتها قصة نصار من مج اليت،ا متعددةيخ يف قضايهو واضح ملن راجع التار

صلى اهللا ( اة الرسوليانت يف آخر حكقصة جنران  إذ ، تامري غ،انت بعد القصةكة ياآلن أالقول بو

  .تايبك مقابل الكاملراد باملشر أن ديؤيهذا  و،ة قبلهايانت نزول اآلك و)عليه وآله

  .أهمحة لان ملصكلعل دخوهلم املسجد  و،ن القول بعدم اجلواز هو املشهور املنصوركل وهذا

قد صرح  و،هايحرمة دخوهلم ف على ليها هو الدليل حلرمة دخوهلم فيالدلسائر املساجد فأما 

هم يعل(ت يالب أهل مذهب إىل  نسبتهىعن املنته و،هريغ وكاملسالك واحد ري غكذل على  الفقهاءإمجاعب

ما يف قصة كفار يف املساجد كناقشون اليانوا ك )هم السالميعل(ت يالب أهل نأه بياملناقشة ف و،)السالم

ن كي مل )عليه السالم( الصادق اإلمامن أ ب،العوجاء مردودة أيب مع ابن) عليه السالم( الصادق اماإلم

 واكالبن ) عليه السالم( ني املؤمنريمأ اإلمام مبناقشة كرد ذليان رمبا كن إ و،العوجاء أيب خراج ابنإ كلمي

ما مل ك ،كذل على قدريان ك ما اإلماملعل  هنإ :هيف و،خراجهإ اإلمام كلميان ك و،وفةكيف مسجد ال

  .ك ذلريغ وحيعزل شر و،حرواية التبطال صالإ على قدري

ال تقْربوا مالَ و﴿ :تعاىلما يف قوله ك ،ةيراد به املبالغة يف الترتي قربواي ال لفظمث إن 

  .)٢(﴾ال تقْربوا الصالةَ﴿و، )١(﴾الْيتيِم

 العذرة ورياخلرتك كابسة املورثة للهتيالنجاسات الك ،مي يف التحرإشكالة فال يالنجاسة املسرأما 

  . فراجع،تاب الطهارة من الفقهك يف كالم يف ذلكقد فصلنا ال و،حنومهاو

   مكالزم احليم بعدم جواز دخوهلم كاحلمث إن 

                                 

.١٥٢ اآلية: سورة األنعام )١(

.٤٣ اآلية: سورة النساء )٢(



٩٦

  .ن عزروايلو دخلوا عامدو. دخلوا إذا خراجهمإب

 طالق النص إل،ناقشواي أو واسلمي ألن وز دخوهلمجي  الكذلك ،وز دخوهلم حلاجةجي ما الكو

  .ىالفتوو

 ما مسجد أل، أيضاًنياملسجد على افرةكعدم جواز عبور الطائرة ال إىل ذهب بعض الفقهاءمث إنه 

  .ال بأس به و،عنان السماءإىل 

  



٩٧

 طاناًي ال است،نةياملد وةكافر دخول حرمي مكوز للجي ال أنه  الفقهاءني املشهور ب:)٢٠٨لة أمس(

ه خالفاً يجد فأ ال :العالمة قال واحملقق وخي بل يف اجلواهر بعد نقله عن الش،ازاًيوال امت اًازيال اجتو

  .نهميب

 ِبعبِدِه  سبحانَ الَّذي أَسرى﴿ :تعاىل قوله مةي بضم،ة عدم قرم املسجد احلراميآ بكاستدلوا لذلو

 عن جعفر بن ،ة يف الدعائمية املروروايال و،هاينم أت ي من بيسرأ أنه  مع،)١(﴾لَيالً ِمن الْمسِجِد الْحراِم

  .)٢(رجون منهماخي وال دار اهلجرة و،الذمة احلرم أهل دخليال  : قال)عليه السالم(حممد 

 ىوصأ )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ :م سلمةأ عن ، يف االسيخ الطوسية ابن الشروايو

 هميم ستظهورن علكنإ قال اهللا يف القبط ف،رة العربي من جزىالنصار وودليها خترج أن عند وفاته

  .)٣(ل اهللايعوانا يف سبأ وم عزةكونون لكيو

 سألته : قال)عليه السالم(بن جعفر  موسى هيخأ عن ،جعفر علي بن  عن،يخ الطوسية الشروايو

بثوا ا فال ليأن أما  : قال،نوا يف دار اهلجرةكسي أن صلح هلمياوسي هل  والنصراين ووديليها عن

  .)٤(ل فال بأسيخرجوا منها باللأ ونزلوا ا اراًن إ :قال وصلحي

حىت  :قال ،﴾الِْكتاِب أهل ود كَثري ِمن﴿ :تعاىل قوله ري يف تفس)عليه السالم( اإلمام ريما يف تفسو

ال تقرون ا  ورة العربيمن جز وةكنئذ جتلوم من بلد مية فحكوم ميهم بالقتل يمره فأأيت اهللا بي

  .اًافرك

: قالأنه ) صلى اهللا عليه وآله( لم به النيبكآخر ما ت:  عن ابن اجلراح قال،ده ما رواه العامةيؤيو

رة العربيأهل جنران من جز وود من احلجازيها أخرجوا.  

   اءيشأثالثة بى صأو أنه ،)صلى اهللا عليه وآله(  عنه،ما وراه ابن عباس

                                 

.١ اآلية: سراءسورة اإل )١(

.اآلخر احلديث ٣٨١ ص١ ج:الدعائم، ١٠٩ اآلية: سورة البقرة )٢(

.١ ح من أبواب جهاد العدو٥٢ الباب ١٠١ ص١١ ج:الوسائل )٣(

.٢ حاد العدو من أبواب جه٥٢ الباب ١٠١ ص١١ ج:الوسائل )٤(



٩٨

ت عن كس و،زهميجأنت كزوا الوفد بنحو ما يجأ و،رة العربي من جزنيكخرجوا املشرأ :قال

  .تهيسقال ن أو )١(الثالث

  .)عليه السالم( علي ةمر خالفأان يف ك أنه من الواضح و،اسةيالسإمنا  و،كال ذا وان ذاك ال :أقول

 وديهلا خرجنأل :قال ورة العربينان يف جزيتمع دجي ال :قال) صلى اهللا عليه وآله(وأنه 

  .رة العربي من جزىالنصارو

 ىسميو، هايالفخم وكفد ونبعي وربيخ ومامةيال وةنياملد وةك باحلجاز منعين: ى املنتهيكقال يف حم

لو ال  ألنه رة العرب احلجاز خاصةياملراد جبزن إ قلناإمنا  و:قال أن  إىل،امة و جندنيحجز ب ألنه حجازاً

 ،رة العربيهي من جز ورجهم عمر منهاخيمل  وس بواجبيلو منيالذمة من ال أهل خراجإ لوجب كذل

 الربا كتر على صاحلهم ألنه ،رةيجنران من اجلز أهل خراجإ ب)صلى اهللا عليه وآله(  النيبىوصأإمنا و

  .فنقضوا العهد

  .ه نظريف أن  إالّ،مجاعه اإليادعوا عل و املشهور إليهذهبن إ والمكهذا ال

 :كاملستدر ولذا عنون صاحب الوسائل و،هين االعتماد علكمياد فال  فهو حمتمل االستنمجاعاإلأما 

  ).نبغيي(

 ظاهر صلحي ال :)عليه السالم(قوله  فإن ،فة الداللةيضع وفة السندي ضعنيما تراها بك اتروايالو

  .راهةكيف ال

لى ص( رة من لدن زمان النيبيون يف اجلزكاملشر وىالنصار وودليها من الواضح بقاء أن العمدةو

انوا كها ريغ وربيخ أهل  إذ، فواضح)صلى اهللا عليه وآله( يف زمانه أما ،وميهذا ال إىل )اهللا عليه وآله

صلى ( ما بعدهأ و،هاريغ ومني الانوا يفك ىالنصار و،ل منهميالقل إالّ نيكرانوا مشكة كهل مأ و،هوداًي

ود ليها  أنهاريغ وخيظاهر من التوار بل ال،كفعل ذل أنه حد من اخللفاءأنقل عن ي فلم )اهللا عليه وآله

 ،مورسائر األ و)صلى اهللا عليه وآله( مر الرسولأناقشون اخلفالء يف ي وهايبقون في ونةيأتون املديانوا ك

  .مهاريغ والبحار و ملن راجع االحتجاجكظهر ذليما ك

    بل،خرجوهمأانوا كة لية حتميانت الوصكلو و

                                 

 .١ ح من أبواب جهاد العدو٥٢ الباب ١٠١ ص١١ ج:الوسائل )١(



٩٩

 ،أتونه للمناقشةيانوا كن يهود الذي لل)عليه السالم( نياملؤمن ريمأ اإلماممن  حىت اركنإظهر يمل 

ان كنه كاج لخراإلن من كتميمل ن إ ونهإ :هي ف،كن من ذلكتمي مل )عليه السالم( اإلمامن أالقول بو

 ى فقد رو،انايحأدخلون املسجد يال  ونةيدخلون املديانوا كم إ بل ،ر لبانكنألو  و،اركنن من اإلكتمي

 : فقال له عمر،ه حساب عملهيتب فكتاب قد كمعه  وعمر على يشعراأل موسى  أبودخل: واالعامة قال

 ،نصراين ألنه : قال،دخل املسجديمل ال  و: قال،دخل املسجديال نه إ : فقال،هأقريتبه لكادع الذي 

  .)١(تكفس

  .لكشأ ذهاب املشهور دالقول بعدمها بع و،ل جداًك فالقول باحلرمة مش،انكف يكو

ا الريامل إىل لو احتاجوا و،خرجأ و عزرلو دخل عاملاً أنه احلرمة على م فرعوامث إ افر كة جاء

. خارجهما إىل فار خرجكراد مفاوضة الأ ا أن اإلمام إذماك. املعاملة ألجل نيخارج احلرم إىل خرجوا

ما  إالّ امكحصالة بقاء األه نبش أليلو دفن ف و،خرجألو مات  و،افر يف احلرم نقل منهكض الرلو مو

  .ذا قالواك ،ليخرج بالدل

 األصلما خالف  على  اقتصاراً، قال بعضهم باجلواز،ازاًي اجتنيافر دخول احلرمكوز للجيمث هل 

 دلة األطالققال آخرون باملنع إلو .)٢(جعفر علي بن ةروايما تقدم من  إىل ضافة باإل،نيقيموضع العلى 

 ما لو مل نيب و، جائزك فذلاإلمامذن أ ما لو نيفصل ثالث ب و،رافكه دخول الينافيان الرتاه الذي كملو

  .ن منعكي الصالح مل اإلمام ى رأفإذا ،هو للمصلحةإمنا املنع  أن  إىلنه نظرأك و،زجيأذن فلم ي

  .دخول احلرام بعوض جاز على اإلمامنه لو صاحلهم أخ بيعرف وجه قول الشيمنه و

املراد  أن عرفيمل  و،منيال ونةياملد وةكم أنه  فعن بعضهم،ربرة العيم اختلفوا يف املراد جبزمث إ

 دخول زوجي ن الأ ب،نيمر األإرادةاحتمل ن إ و،ن عموم من وجهيمر األنيب إذ ،احلرمان أو ما البلدان

  أَنت ِحلٌّ  وال أُقِْسم ِبهذَا الْبلَِد﴿ : لقوله سبحانه،ال دخول البلد واحلرم

                                 

.٢٨٧ ص٢١ ج:نقله يف اجلواهر )١(

.٣ ح من أبواب جهاد العدو٥٢ الباب ١٠١ ص١١ ج:الوسائل )٢(



١٠٠

الم كقد تقدم  و،املراد عدم القسم احتراماً أن  علىاحلرمة للبلد بناًءن إ ثي ح،)١(﴾ِبهذَا الْبلَِد

  . يف املراد منهىاملنته

 بل عن ،طراف الشام عرضاًأ إىل ما واالها ومن امة و،ف عبادان طوالًير إىل من عدننه إ ليقو

  .اللغة أهل ني بشهراأل أنه كاملسال

 ألنه رة العربيجز أو ر احلجازكذإمنا  و،سالمافة بلدان اإلكاملراد ن إ لي بل رمبا ق،ك ذلريل غيقو

فر كص الي تقل)صلى اهللا عليه وآله( قصد الرسول ألن  قال،اترواي يف زمن ورود النيد املسلميان بك

 صحة دلةقد ثبت باأل و خصوصاًى،خرأدة ييف مثلها ال جمال لعق وةيومة عقائدك حسالماإل فإن ،اًجيتدر

  .حسنأباليت هي  واًجيص تدريوجبت التقلأ سالمن رمحة اإلك ل،احزي أن بجيه باطل  فما عداسالماإل

  .اخلربة أهل ا همأصحا ألن ،دييف التحدا ين الالزم مراجعة اجلغراف أالظاهرو

حرم  وة،كم واحلرم، و،املسجد الزائد و،ميلة هي دخول املسجد القدأفروع املس أن فتحصل

ما تقدم ك ، خالهاىتلخي احلرم الذي ال و،املسجد الزائد و،مي القد)وآلهصلى اهللا عليه ( مسجد الرسول

 إىل بالنسبة ونكالس إىل ل بالنسبةكيف  و،رة العربيجز واحلجاز ونةياملد و،تاب احلج من الفقهكيف 

  .ذنإبدون  أو ذنل حال مع اإلكيف  و،ازياالجت

 ،هاريغ وداًيحتد واًإجياب و سلباً،الًستدالالم حول هذه املسائل اكال) محهم اهللار ( الفقهاءأكثرقد و

  .ةيفاكرناه كما ذيفو

  

                                 

.٢ و١ اآلية: سورة البلد )١(



١٠١

ام ك هلا نفس أح)هم السالميعل( نيأضرحة املعصوم أن  الفقهاءني املشهور ب:)٢٠٩مسألة (

  .نياملسجد أو املساجدكا أنهم اختلفوا يف ك ل،املساجد

  .مع الصحن أو ،وانيمع األ  أو،مع الرواق أو ،فيم احلرم الشرك احلكوم بذلكاحمل أن مث هل

 ةرين السك ل:ظهر من قول اجلواهريان رمبا كن إ و،ظهر من أحديالبلدان فلم  إىل مك احليتعدأما 

 على  اجلوازىري أنه  ال،ةريعل اوز السجينه إ ثي ح،املنع إىل ليمينه ى، أ انته،دخول بلدامعلى 

  .األصل

 اإلماماشفة عن رأي كة املستمرة الريالس وى، املدعمجاعصل املنع باإل فقد استدل أل،انكف يكو

ها ير فكذي وترفع أن اهللاذن أوت يم يف بكفجعل: اجلامعة ةراي يف ز)عليه السالم(وقوله ، )عليه السالم(

  .)١(امسه

  .)٢(دخلها جنبي ال نبياءوت األيب أن ما علمتأ: )عليه السالم(قوله و

 كذلك و،)هم السالميعل(وم يان يف بكاجلنب ن إ قولي من إشكالعرف اجلواب عن يمنه و

املقدار  أن الظاهر إذ ،ةاي منها يف حال احلأكثروم بعد املوت يون حرمة بكت أن نكميحاض فال املر

حرمتهم  فإن ،املمات وةاي املقدار يف حايل احلك ذلرينايف عدم اجلواز لغياة ال يالضروري يف حال احل

  .اًيحرمتهم حك تاًي م)هميصلوات اهللا عل(

سقوط ك ،ام املساجدكها سائر أحيري علجي أن جد لزماانت مسكوم لو ي بأن بشكالاإل أن ماك

 ما املانع : قلت، ممنوع، أحدكقل بذلين مل ك ل،أشبهما  وهتدم صفوف اجلماعةيمل  إذا املفردذان يف األ

  . فهو املخصصإمجاعان كذا إ و،إمجاعن كيمل ن إ م مطلقاًكمن احل

 إىل ة،ريز للسيجأإمنا  ول بالدهمكالمه من عدم اجلواز لكستفاد من يلعل نظر اجلواهر يف ما و

 ، سائر املشاهدنيب ونهماي مع عدم القول بالفصل ب،ربالءك وحرمة النجف على  الدالةاتروايبعض ال

ة حرم كم «:قولي )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن، عن املدين،هييف أمال)  اهللاهمحر (الذي رواه الطوسيك

اً يعلن إ ،)عليه السالم(طالب  أيب  علي بنوفة حرمكال و،)صلى اهللا عليه وآله( نة حرم حممدياملد و،اهللا

   إبراهيموفة ما حرم ك حرم من ال)عليه السالم(

                                 

.٥٤٧ ص: اجلنانمفاتيح )١(

.٦ و٣ ح من أبواب اجلنابة١٦ الباب ٤٥٠ ص١ ج:الوسائل )٢(



١٠٢

  .)١(نةي من املد)صلى اهللا عليه وآله( ما حرم حممد و،ةك من م)عليه السالم(

 ،ربعةل البلدان األكم التمام لي بعد تعم،لم اهللا التمام يف أربعة مواضعنون عكمن م أن  علىما دلو

  .ما قال به مجعك

): لى اهللا عليه وآلهص (قالأنه ) صلى اهللا عليه وآله(  عن النيب،ربالءكن حول ميث أم أييف حدو

ربالءكأي  (هي (أعظمها حرمة ورضأطهر بقاع األ)٢(.  

   :د حبر العلوميقد قال السو

  )٣(ربالء بان علو الرتبةكل ... عبةكال وربالكث يدمن حو

ون كي وأن بد عظم الاأل ألن ،نيم املسجدكم احلضرات حكحن إ :لذا قال بعض الفقهاءو

  .ق أوىليم بطركوماً باحلكحم

 ث اجلنبكم وسيم التنجكح أن  من الفقهاءريثك  إليهقن الذي ذهبين القدر املتكل وهذا

فار كم عدم دخول الكح و،)عليه السالم( املهدي اإلمامفة سرداب ضاإ ب،احلائض خاص باحلضرةو

 اجلنب وسيلة التنجأحلاق الصحن باحلرم يف مسإال الشهرة لزم القول بلو و،ما حوا وخاص بالصحن

ما لزم ك. ت عرفاًيالصحن من الب ألن ،وتيم يف بكفجعل و،)٤(نبياءوت األيب أن ىمقتض ألنه ،احلائضو

عظم األ و،)عليه السالم( علي  املساواة يف حرمىمقتض ألنه افر يف مطلق البلدكالقول بعدم دخول ال

  .)عليه السالم( نيحرمة يف حرم احلس

الم كموضع الن إ ثيحو، ة البلدان املقدسةيأمه يف باب املزار كاملستدر و راجع الوسائلنظهر مليو

  .تفي منه ذا القدركم املساجد نكتاب الطهارة يف حك

صلى (  الرسولأصحاب أو هميذو أو )هم السالميعل( األئمة أوالد إىل املشاهد املنسوبةسائر أما 

صلى اهللا عليه ( والد النيب و)ها السالميعل(نب يز و)عليه السالم(مشهد العباس ك العظام )اهللا عليه وآله

االحترام  ودابة اآلي نعم جتب رعا،اًإمجاعم املساجد كس هلا حي فل،سلمان وأيب ذر ومه وجدهأ و)وآله

   فظ يفحي فاملرء ،ا إليهبالنسبة

                                 

.٢ حام املساجدكمن أبواب أح    الباب ٥٢٤ ص٣ ج:الوسائل )١(

.٢٦٤ ص:امل الزياراتك )٢(

.١٠٠ ص:الدرة النجفية )٣(

.٦ و٣ ح من أبواب اجلنابة١٦ الباب ٤٩٠ ص١ ج:الوسائل )٤(



١٠٣

قال  حىت ،)١()صلى اهللا عليه وآله( نسبه وسببه الّإ ةاميوم القينسب منقطع  ول سببك و،ولده

ل ك و،كتياستجار بب أنه هم، ملا ورد منيذو وئمةمشاهد األ إىل أبعض الفقهاء باحترام احلمام الذي التج

  . احلرمري طىفحو إىل ضافة باإل،وىلأق يستجار بطريوم يجار بب فما أ،جرهأ فكتي استجار بريط

عليه (لقوله  و،تاب الطهارةك ملا تقدم يف ،ورةكام املذكح يف األنبياءنعم الظاهر حلوق مشاهد األ

  .)٢(دخلها جنبي  النبياءوت األين بإ :)السالم

لَو ال دفْع اللَِّه الناس ﴿ :تعاىل لقوله ،ل باحترامهايقن إ حنوها ونائسكالكاحملالت احملترمة شرعاً أما 

 ث ورد الثواب للنظريوت العلماء حيبك و، املستفاد منه احترام هذه املواضع يف اجلملة)٣(﴾بعضهم ِببعٍض

 ام قطعاًكحس هلا هذه األي فل،حترمون باحترام املنوب عنهي فاإلمامم نواب أ و،باب دورهمإىل 

مل   أو،هيوقف عليال دخول من مل  و،سهايوز تنججي  نعم ال،هيالسامل عن الوارد علصل  لأل،اًإمجاعو

لعدم جواز التصرف يف  و،ذنهإ ري بغري لعدم جواز التصرف يف مال الغ،العلماء ـ بدخوهلم أي  ـارضوي

  .رهاكس هذا حمل ذيتطلب فروعاً لي كالم يف ذلكال و،هاية اليت وقف عليفيك الريالوقف بغ

  

                                 

.٤ ح من أبواب صفات القاضي١٠ الباب ٩٠ ص١٨ ج:الوسائل )١(

.٢٥١اآلية : سورة البقرة )٢(

.٣٨ اآلية: رة احلجسو )٣(



١٠٤

 بأن ،ال سلم وا حالة ال حربمنهيون بكقد ت و،فاركارب املسلمون الحي قد :)٢١٠لة مسأ(

ل كخلوف  أو ا بشؤون نفسه،مل منهكالشتغال  أو امنهيللبعد بما إ خرتعرض لآليحدمها ال أون كي

 نهما مهادنةيون بكقد ت و،أشبهما  أو تحاربا،ينهما بأن ال يبواسطة بواسطة  أو ،اآلخرمنهما من 

ث يم احلالة املتوسطة حكح وم احلربكث عرفت حيح و احلرب مدة،كتر على تعاقداياهدة بأن معو

 ،)١(﴾الْمستضعفني و سبيِل اللَِّه و ما لَكُم ال تقاِتلُونَ يف﴿ : فقد قال سبحانه،لضرورة إالّ ا ال جتوزإ

ن حول لم اآلك فلنت،اتروايال وياتمها من اآلريغ و)٢(﴾اقْتلُوهم حيثُ ثَِقفْتموهم وفَخذُوهم﴿ :قالو

  .اهلدنة

بال  أو  بعوض،بال شرط أو  احلرب بشرطكتر على خالف يف جواز املهادنة وإشكال ال :فنقول

 طالق النص إلكذل و،اآلخر على ل منهماكمن  أو ،سكبالع أو فاركال على ني من املسلم،عوض

  .المهمكملة متواترة يف  يف اجلكذل على مجاع اإلى بل دعوى،الفتوو

تخافَن ِمن قَوٍم ا مإو﴿ :قوله و،)٣(﴾م عهدهم إليهفَأَِتموا﴿ : قوله سبحانهمجاعه قبل اإليدل عليو

  .ياتها من اآلريغ إىل ،)٥(﴾جنحوا ِللسلِْم فَاجنح لَهان إو﴿ :قوله و،)٤(﴾ سواٍء م على إليهِخيانةً فَانِبذْ

 )صلى اهللا عليه وآله( العامة يف باب حروب رسول اهللا وها من طرق اخلاصةأكثر فما اتوايرالأما 

 كق يف غزوة تبويمراء الطرأ و،ةيبية يف صلح احلدكأهل مك ،فارك واحد من الريث صاحل مع غيح

  .هريغ وتاب البحاركورة يف كهي مذ و،همريغو

وم يان يسف أيب هو مع ونينة بن حصييعىل  إرسلأ )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا أن فقد ورد

 ،حزابش األيختذل ج و من غطفانكترجع ملن مع أن نصار ثلثا مثر األكجعلت لن إ تيأرأ :حزاباأل

   جعلت يل الشطرن إ نةيي ع إليهرسلأف

                                 

.٧٥ اآلية: سورة النساء )١(

.٩١ اآلية: سورة النساء )٢(

.٤ اآلية: سورة التوبة )٣(

.٥٨ اآلية: سورة األنفال )٤(

.٦١ يةاآل: سورة األنفال )٥(



١٠٥

ة يرسونه يف اجلاهلحيانوا كاهللا لقد  وا رسول اهللاي :سعد بن عبادة و فقال سعد بن معاذ،فعلت

صلى ( فقال رسول اهللا ،كهم ذلي تعطسالمث جاء اهللا باإلين ح فاآل،دخلهاي أن قيطينة ما يحول املد

  .ذاًإفنعم  :)اهللا عليه وآله

جئت يل ن إ ك أن)صلى اهللا عليه وآله( النيب إىل س غطفان أرسليئ رحارث بن عمر أن ورود

 لسعودا أشاور حىت «:)صلى اهللا عليه وآله( فقال النيب .اباًكر والًي خكيمألا عل وإالّ ،نةيشطر مثار املد

   .)صلى اهللا عليه وآله( فشاورهم النيب) سعد بن زرارة وسعد بن معاذ وعين سعد بن عبادةي(

ان كن إ و،مر اهللاماً أليمر من السماء فتسلأان هذا كن إ) صلى اهللا عليه وآله( ا نيب اهللاي :فقالوا

هم يف ينا نعطكاهللا ما  وكهوا وكيأال ر ومر من السماءأن كيمل ن إ و،كهوا وكيأ اتبعنا ركهوا وكيأر

صلى اهللا عليه ( فقال النيب، سالم باإلتعاىلعزنا اهللا أقد  وفيك فىقو وشراء إالّ ال مثرة وة برةياجلاهل

  .و تسمعأ : لرسوله)وآله

متضمناً  كان ذلك إذا  حىت لوجوب الوفاء بالعهد،نيب الوفاء من جانب املسلمجي أنه الظاهرو

 )١( عند شروطهمنياملؤمن وأن  ملا عرفت من وجوب االستقامة،ن ضرر يف منعه عنهمكيمل  ولبذل املال

  .دلةمها من األريغو

 رادأ إذا ماك ،فارك قوة النياملسلم على مالهأإمنا  و،فاركس حقاً لليل ألنه احتمل عدم الوجوبو

 بل ورد يف ، الوفاءكيب علجيال فإنه ،تعلم ولده أو ،ناراًيل شهر دكه يتعط أن  لص فعاهدتهكقتليأن 

نا مع يتبان إذا ماك ، حمذوركن يف ذلكيمل  إذا  خصوصاً،هل الغدر عند اهللا غدرالوفاء ألن إ :ثياحلد

   أن فاركاتب الك

                                 

.٤ ح من أبواب املهور١٩ الباب ٣٠ ص١٥ ج:الوسائل )١(



١٠٦

  . املال إليهندفع أن دخل اسم املال يف قائمة حسابام بدوني

 شرط إذا لة الوفاء عند الربازأ يف مسكالم يف ذلكما تقدم الك ،ن الظاهر وجوب الوفاءكل وهذا

 جاز أهمان لنقض العهد منهما يف مقابل شيء ك إذا  نعم،أشبهما  أو صحبه أحدي ال أن املسلمعلى 

فار كوجب قوة اليان الوفاء بالعهد بعدم احلرب يف املدة املقررة ك إذا ماك ،املهم وهمالنقض من باب األ

  .وز النقضجي فإنه ،مسالتساحهم لبالد اإلكمث ا

 يف إشكالان املال تالقاً فال ك فإن ، املال مبناسبة العهد مث أسلموانيفار من املسلمكخذ الألو و

ب جي موجودة فهل نيانت العكن إ و،)١(ب ما قبلهجي سالماإل ألن ،متهيق أو عدم وجوب دفع مثله

من ظاهر  و،رجاعهإخذ فالواجب اً لآلكن ملوكياملال املأخوذ بالظلم ال  أن  من، احتماالن،ردها أم ال

ب ما قبلهجي سالماإلفحاله حال ،األولن الظاهر ك ل،ة أم الي باقنيانت العك إذا ه شامل ملا فإن إطالق 

قل أحد ي مما مل ،أشبهما  أو هإسالمحال  إىل حةيت الذبيبق وذبح حراماً أو ختهأافر كان حتت الك إذا ما

  . فتأمل،ب ملا سبق ال ملا بقيجي سالماإل فإن ،سالمب اإلبقاء لقاعدة ججبواز اإل

خصوص  و،دلة األطالق إل،همريغ وتابكال أهل نيفار بكال فرق يف صحة املعاهدة مع المث إنه 

  .ةكهل مألوهل جنران  أل)صلى اهللا عليه وآله( مهادنة الرسول

 فالظاهر ، بل يف ضررهمنيلماملس وسالمه مصلحة اإليون فكي مبا ال تسالمم اإلكذا هادن احلاإو

 ال النقض بدون ،كفار بذلكال أهل عالمإب جي نعم ،ن خموال يف هذا العقدكيمل  ألنه عدم االنعقاد

 ردي حىت جارةاليت جتب اإل مانل شبهة األيمن قب ألنه كذل و،قةيضاً يف احلقق نكن ذلكيمل ن إ وعالمهمإ

  .همأمنإىل 

 :تعاىل قال ،كوز النقض بدون ذلجيال  و،أنذرهم وم إليهلعهدفار نبذ اكانة الي خاإلماملو خاف و

﴿إوةً ا مٍم ِخيانقَو ِمن خافَنت  

                                 

.٢٣٥ ص٤٠ ج:حبار األنوار )١(



١٠٧

 وناكت حىت  ناقض عهدهمكنأأعملهم ب أي )١(﴾اللَّه ال يِحب الْخاِئنني نّإ  سواٍء م على إليهفَانِبذْ

  .عالمهمإتنقض عهدهم بدون أن ال  ،يسواء يف العلم باملقتض

نقضون ين هم يفار الذكمع ال إالّ ،عالممع اإل حىت انةيوز النقض بدون خوف اخلجي ال أنه الظاهرو

 علَيكُم  فَمِن اعتدى﴿ : للمناط يف قوله سبحانه، من باب املقابلة باملثلكجوز ذلي ف،رادمإمبجرد 

  .)٢(﴾ علَيكُم فَاعتدوا علَيِه ِبِمثِْل ما اعتدى

  . فتأملنيوجب عدم التزام املسلمي ن اليفار باملوازكعدم التزام ال ألن ، عدم اجلوازتملحيو

 ،العقد واحلل أهل انواك إذا  إالّ، جاز النقض معهم فقط،فار دون بعضكلو نقض العهد بعض الو

  .عياجلم على نقضهم جار و فعهدهم،عاًيفار مجكلمة الكلمتهم هي ك إذ ،وطرق املعاهدة

  .انة من بعض دون بعضينا اخلخف إذا كذلكو

  .ما تقدمكنقضوا  أو انةيخفنا اخلن إ نا نقض العهديب علجيال مث إنه 

النقض من جانبهم  إذ  الظاهر العدم،نا أم اليلو نقضوا مث تابوا فهل تقبل توبتهم يف الوجوب علو

ان بعد صلح يسف أيب ل بقو)صلى اهللا عليه وآله( عنت النيبيلذا مل  و،علنا يف حل بالنسبة من عهدهمجي

  .)صلى اهللا عليه وآله( نقضه بعضهم بقتل أحالف الرسول أن برام العقد بعدإطلب يملا جاء ة يبياحلد

هم ي وجب علنيفار ذمة املسلمكطلب الإذا  فإنه ، عقد اهلدنةنيب و عقد الذمةنيفرق بمث إنه 

 على توقفي فعقد اهلدنة ،تايبك الري غكذلكس يل و،القتال وةياجلز وسالم اإلني بريخيتايب كال إذ ،القبول

  .ني املسلمىرض

 ،مأمنهم إىل ردونيم إداً فيان خوفاً متزاك إذا  إالّ،ز لنا النقضجيف من الذمي النقض مل يلو خو

  .هيالم فكث عرفت اليتايب حك الريخبالف غ

 املوضوع من أن زييمت و،قاًيما جعله اجلواهر حتقك ،ام اخلمسةكحاأل إىل  تنقسمةاهلدن أن الظاهرو

 يف ما لو دعت ،هيسترشد برأيمام إ مر بدون وجودسلم الذي ارتبط باألامل أو اإلمامد يقسام باألأي 

  . واهللا العامل،الضرورة احملاربة

  

                                 

.٥٨ اآلية: سورة األنفال )١(

.١٩٤ اآلية: سورة البقرة )٢(



١٠٨

نهم من ك قوة متنيانت يف املسلمك إذا مايم جتوز اهلدنة فك إىل  اختلف الفقهاء:)٢١١لة أمس(

  :قوالأ إىل القتال

 ،)١(﴾ الْحرم فَاقْتلُوا الْمشِركنيأشهر انسلَخ الْفإذا﴿ :تعاىل لقوله ، فقطأشهرربعة أ إىل :األول

  .)٢(﴾أشهرفَسيحوا ِفي الْأَرِض أَربعةَ ﴿ :لقوله سبحانه و،ربعة األشهرمرهم بالقتال بعد األأث يح

جنحوا ن إو﴿ : لقوله سبحانهأشهرة ربعأ من أكثروز جعل اهلدنة جي فإنه ،دون السنة ما إىل :الثاين

  .)٣(﴾يا أَيها الَّذين آمنوا ادخلُوا ِفي السلِْم كَافَّةً﴿ :قولهو ،﴾ِللسلِْم فَاجنح لَها

خالف  وأنه ،مجاع اإلكثرعدم جواز األ على ادعوا و،كثرالسنة فقط دون األ إىل :الثالث

ث ثقفتموهمياقتلوهم حخالف  ألنه وزجي  الكثر فاأل،السنة إىل  خرج منها،تال القآياتسائر  و

  .)٤(﴾الْمستضعفني و سبيِل اللَِّه ما لَكُم ال تقاِتلُونَ يفو﴿ :تعاىلقوله ك القتال أدلةات إطالق

ة عشر يبياحلد أهل  صاحل)صلى اهللا عليه وآله( النيب أن لي بدل،عشر سنوات إىل وزجي أنه :الرابع

  .مقاتلتهم على ان قادراًكه  أنسنوات مع

 إىل وزجي نه الأ، لزم القول بكاملسال وىاملنته ورةك الذي ادعاه التذمجاعلو ال اإل أنه نصافاإلو

 ها من شدة اللهجةيف و القتالأدلةطالق  إلكذل و،ن القتالك متنيان يف املسلمك إذا ، أيضاًأشهرربعة أ

  .الضرورة فقط و املصلحةةحالالّ  إ معهما من االستنثاءىبقيقوة العلة ما ال و

 احلرم شهرة انسالخ األيآ أما ،هاي ال داللة فاتروايال وياتربعة من اآلجواز األ على ما استدل بهو

دلت ن إ ربعة فهيأاتمع منها ثالثة ال  أن  إىلضافة باإل،ماًك احلرم خارج موضوعاً ال حشهرن األفأل

  .ربعةأ ال أشهرجواز عدم القتال ثالثة  على ا تدلإف

تضمن يم ال كاحل إذ ،ان مبجرد الرغبة دون املصلحةكم كاحل أن  علىح فهي ال تدلية السيما آأو

  .املوضوع

   )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا أن ظهر حال ما استدل به منيمنه و

                                 

.٥ اآلية: سورة التوبة )١(

.٢ اآلية: سورة التوبة )٢(

.٢٠٨ اآلية: سورة البقرة )٣(

.٧٥ اآلية: سورة النساء )٤(



١٠٩

  .أشهرربعة أصاحل صفوان بعد الفتح 

الثابت  ألن ،)والًأ(اً إطالقها ي ال داللة ف)١(﴾اجنح لَهاجنحوا ِللسلِْم فَن إو﴿ :تعاىلقوله  أن ماك

ما ك ،القتال أو ةياجلز أو سالما باإليمراء السراأوصي يكان أنه ) صلى اهللا عليه وآله( ة الرسولريمن س

 أن  إالّ اللهم،اي ا يف ضمن الوصاىوصلو جازت اهلدنة أل و،قد تقدمت مجلة منها و،حاديثورد يف األ

   .ال بعد جواز اهلدنةيس دليالعمل لن إ قالي

 أن نايلذا لو رأ و،عمأالعمل  ألن ، وجوب عدم اهلدنةىعل اجلواز ال على دليالعمل ن إ احلاصلو

 ماك ،ن القول بوجوبهكمي مل ،وجوبه على لي دلكن هناكيمل  وئاًي فعل ش)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا

 كالتر و،عم من الوجوبأالفعل  فإن ،ن القول حبرمتهكميمته مل حر على لين دلكيمل  وئاًي شكلو ترأنه 

  .عم من احلرمةأ

  .ك مشعرة بذل)صلى اهللا عليه وآله( ا النيبيوصا أن  يفإشكالنعم ال 

 ،)٢(﴾ِتركُملَن ي واللَّه معكُم وأَنتم الْأَعلَونَ وتدعوا ِإلَى السلِْم وفَال تِهنوا﴿ :تعاىل لقوله ):اًيثان(و

  . فتأمل،ا ابتداًء إليهتحقق بالدعوةي أنه ماك ،تحقق بقبوهلا بعد طلب العدويالسلم  إىل اجلنوحفإن 

ربعة  األشهرا ختصص باألإث ي ح،كثرص األية اجلنوح مطلقة لزم ختصين آأل بيلو قنه إ ):ثالثاً(و

  . يف واقعة خاصةاأ فالالزم القول ب،صولق يف األقما حك ،وزجي  الكذل و،فقط

  

                                 

.٦١ اآلية: سورة األنفال )١(

.٣٥ اآلية: حممدسورة  )٢(



١١٠

 ما تقدم من عدم ىمقتض، م الأ ،مدة جمهولةإىل  أو ،بداأل إىل هل جتوز اهلدنة: )٢١٢لة أمس(

ال  فإنه ، أيضاًل العقليي الدلى مقتضكذل و،بداأل إىل وز اهلدنةجي ال أنه أشهرربعة أ من أكثرجواز اهلدنة 

فسدون ي اجلهال ك لترما ال معىنك ،اذهمنقإن من كاء ملن متيقواء حتت عذاب األف الضعك لترمعىن

ل ي فسب،)١(﴾الْمستضعفني و سبيِل اللَِّه ما لَكُم ال تقاِتلُونَ يفو﴿ :ر سبحانهكقد ذ ونظاماً ودةيال عقيجاأل

  .جلهلزم القتال ألي نيل املستضعفيسب أن ماك ،جلهب القتال ألجياهللا حق 

قال  و،ني الطرفىاجلهالة ترتفع برض ألن ،ل البعض جبوازها فقد قا، جمهولةةمد إىل املهادنةأما 

ع يان الغرر يف مثل بكذا إ و،)٢( عن الغرر)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  النيبنهيآخرون بعدم اجلواز ل

  .ة أوىلري اخلطمور من األأشبهما  و ففي مثل اهلدنة،وجب بطالن املعاملةي أشبهما  وجارةاإل واتياجلزئ

مانع من مثل أي  إذ ، للهدنةكثرما دون احلد األين الالزم القول باجلواز فكاملناط ل وةروايال اللوو

  .هذه اجلهالة

ار لنفسه يف النقض ي اخلاإلمامعل جي أن  بشرط،مدة جمهولةإىل  أو بداأل إىل نةدوز املهاجي أنه هلو

الظاهر  و،همايل ال فيق و،فقطل نعم يف الثاين يق و، الشرائعةهو حمتمل عبار و،همايل نعم في ق، شاءمىت

 فقد عرفت األول إىل بالنسبة و،الثاين إىل ة بالنسبةيوا غرركرج اهلدنة من خيالشرط ال  ألن ،ريخاأل

ما ال ك ف،ل وجوب القتاليطالق دل إل، أيضاًوز مع الشرطجي وز بال شرط الجي ما ال و،عدم جوازه

شاء  إذا  إالّوز جعله اهلدنة أبداًجي  الكذلك ،شاءذا  إ إالّم اخلمس من ذي الربحكسقط احلاي أن وزجي

  .النقض

 أن صلحي فقد استدل له مبا ال ،نيديثاين الشهد ويكركال إىل نسبي و،همايمن قال باجلواز فأما 

 إذا  حىتن اجلهالة فقطك مل تاألول بأن احملذور يف رينت خبأ و،رفع اجلهالةي ىالرض أن هو و،اليون دلكي

   اجلهالة ال ترفع أن ماك احملذور، ارتفعت ارتفع

                                 

.٧٥ اآلية: سورة النساء )١(

.١٣ حواب عقد البيع من أب١٢ الباب ٢٦٦ ص١٢ ج:الوسائل )٢(



١١١

وز جيث يرفع اجلهالة حبي ني الطرفىرض أن  فهلان جمهوالًك و،ديي ما يف كعي قال أبفإذا ،بالرضا

  .عيالب

بالنبوي املروي من طرق  و،االستدالل للجواز يف الثالث بعدم اخلالف الذي ادعاه اجلواهرأما 

صلى اهللا عليه (  فقال،قرهم ما أقرهم اهللاي أن  علىصاحلوه حصن فيرب عنوة بقيملا فتح خ أنه ،العامة

  .)١(م ما شئناكنقر : هلم)وآله

  .األولفعل  أنه يف آخرو

النبوي مع  و،ف بعدم اخلالفيك ف،س حبجةي احملتمل االستناد لمجاعاإل إذ ،امهيما ف خيفى فال

 ،ربيل خك على طري س)اهللا عليه وآلهصلى ( النيب أن الظاهر أن  إىلضافة باإل،ة يف سندهيتناقضه ال حج

  .هل الذمةم ألكر احلاكذيما ك كر ذلك ذ)صلى اهللا عليه وآله( لعلهو

  .أشبهما  ورتبط بالوحيي فال ،ئاًيدثوا شحي ما داموا مل ما أقرهم اهللا معىن أن  خيفىمث ال

  

                                 

.٣٠٥ ص٩ ج:سنن البيهقي )١(



١١٢

 ملا حتقق ،العقدبطل يمل  وعتنا بطل الشرطي لو شرط يف اهلدنة شرط فاسد يف شر:)٢١٣مسألة (

  .س مفسداًيالشرط الفاسد ل أن يف حمله من

م ك ال نقاتل:قال إذا ماك ،ون الشيء الفاسد اعول يف اهلدنة مقوماًكي أن ان حتققكمإلو قلنا بو

  . بطلت اهلدنة،م مثالكبوا لنا بنات وأن ال تقاتلونا أن يف قبال

ل شرط ك ألن ،ب الوفاء بالشرطجيلفاسد مل جعل املقوم ا أو شرط الفاسد إىل مكلو اضطر احلاو

 ،عالمبعد اإل إالّ وز القتالجي  نعم ال،تنعقد اهلدنة يف املقوم ال و،السنة فهو مردود وتابكخالف ال

  .ر عرفاًغدهذا نوع من ال و،رغدلعدم جواز ال و،مأمنه إىل افركللمناط يف رد ال

  : احتماالن،ب الوفاءجي فهل ،عتهميان الشرط فاسداً يف شركلو و

ان أحد ك أو ،نيع فاسداً عند أحد املتعاقديان البك إذا ماكفسد جانب فسد اجلانبان  أنه إذا من

لفون بأن نعامل ك فنحن م،)١(لزموهم مبا التزموا بهأقد ورد  و،هيوز التعامل علجي املثمن ال ومن الثمن

  .عتهميصح يف شريمعهم مبا 

ون فاسداً كي ح عندنا الي فالشيء الصح،صولفهم باأليلكتكلفون بالفروع كفار مكال أن منو

  .هذا الوجه أوىل و،سبب البطالنيالزعم ال  فإن ان فاسداً عندهم عرفاً،كن إ وعندهم شرعاً

لشرط اجاز  أنه  فالظاهر،أشبهما  وشرب اخلمرك ،وز يف مذهبهم ال يف مذهبناجيلو شرط ما و

  .ىخرأجهة  ان ممنوعاً منك إذا  إالّننا،ي لدان خمالفاًكن إ ونهميد على قرارهمإلقاعدة 

 ي تقتضأهمانت مصلحة ك فإن ،ك ذلأشبهما  أو مهور النساء أو النساء أو لو شرطوا رد الرجالو

 كان ذلكقبلوا الشرط يمل  إذا ثي ضعف حبنيان يف املسلمك إذا ماك ،املهم وهم جاز لقاعدة األ،كذل

فارات كانت النساء الك  مثالً،أهمملصلحة يف قبول هذا الشرط ون اكت إذا ماك ،كحنو ذل أو هميضر علأ

ل شهر كفار كال إىل فرنيالنساء املسلمات اليت  و،ة واحدةأل شهر امرك مسلمات نياملسلم إىل تفر

   بالنسبةكربى هذا خسارة  و، املسلماتشترطوا ردي مل نشرط مل فإذا ،عشرة

                                 

.٥ ح من مقدمات الطالق٣٠الباب  ٣٣١ ص١٥ ج:الوسائل )١(



١١٣

  فالضرورة،امكحسائر األك م أويلك املسلمات حرجاعإة يف عدم يتة اآلياآل و،ني املسلمىلإ

  .صهاية توجبان ختصيمهاألو

يا ﴿ :تعاىل قال اهللا ، القاعدة عدم اجلوازىان مقتضك ،أهمال مصلحة  ون ضرورةكمل تإذا أما 

 ﴾ن ِإلَى الْكُفَّاِرفَال ترِجعوه﴿ :قوله سبحانه إىل )١(﴾جاَءكُم الْمؤِمنات مهاِجراٍت إذا أَيها الَّذين آمنوا

 ،طلباايط جاءت مسلمة فجاء أخواها يمع أيب لثوم بنت عقبة بنكأم  أن ق العامةيرط من يقد روو

  .)٢( منع من الصلح يف النساءن اهللاإ :)صلى اهللا عليه وآله( قال النيب و،ةي اآلتعاىلنزل اهللا أف

م املسلمة يف االقتراب من كنفسها ح على جتري أن هايب علجيقد أسلمت  واملرأةإذا أرجعت و

  .)٣( سائر شؤون املسلمة وزوجها

  .ةم املرتدكها حينا عليظفرنا ا أجر و رجوعهاىدرتدت لااذا و

 إىل صاحبه وريبص أبا  رد)صلى اهللا عليه وآله( النيب أن  فقد ورد،رد الرجال إىل بالنسبةأما 

  .ستأيت القصة و،نيكاملشر

افر ال حرمة كال أن  من، احتماالن،ب الوفاء به أم الجي فهل ،سلم شرطامل على افركلو شرط الو

 ،صدق الغدر عرفاً إذ  إالّاألولالظاهر  و،املؤمنون عند شروطهم وغدر عرفاً أنه من و،ال شرطفله 

ِه  علَيكُم فَاعتدوا علَي فَمِن اعتدى﴿ صدقي ف،نيعنون بشروط املسلميفار مبجموعهم ال كال وخصوصاً

ث يصدق يف اموع من حيفراد صدق يف األيما كاالعتداء  أن الظاهر و،)٤(﴾ علَيكُم ِبِمثِْل ما اعتدى

  .اموع

صلى اهللا ( قاتل مع النيبي ال أن فاركه اليان قد شرط علكمان يفة بن اليحذ أن  منيما روأما 

عموم  على هي فال داللة ف،هي مبا أخذوا علنيكشرفي للميأن ) صلى اهللا عليه وآله( ، فأمره النيب)عليه وآله

  . خيفىما الكم كاحل

   :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عني ما رو،د عدم لزوم الوفاءيؤيو

                                 

.١٠ اآلية: سورة املمتحنة )١(

.٣٠٠ ص٢١ ج:اجلواهر )٢(

.٢٠٥ و٢٠٤ ص٢ج: ثريأامل البن ك وال،٣٢٣ و٣١٨ص: القسم الثاين، سرية ابن هشام )٣(

.١٩٤اآلية : سورة البقرة )٤(



١١٤

أن  علىا رسول اهللا نسلمي : قالوا)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا إىل اواً من العرب جاؤين حإ 

م ما كيعل ونيم ما للمسلمكل ونعم: )صلى اهللا عليه وآله(  فقال هلم رسول اهللا،عكال نر وال ننحين

ال  أن س قد شرطت لنايأل:  فقالوا،السجود ووعكة أمرهم بالر فلما حضرت الصال،نعم:  قالوا،هميعل

م ما كيعل ونيم ما للمسلمكس قد أقررمت بأن ليأل: )صلى اهللا عليه وآله(  فقال،عكال نر وننحين

  .)١(هميعل

املخالف  ألن  أو،س بالزم الوفاءيالشرط الفاسد ل أن  علىبناًء فإنه ثيدصح احلن إ :أقول

 أن نياملسلم على شرطوا إذا ماك ،اًي سلم بطل الشرط تلقائفإذا ، مسلمريدام الطرف غ  نافذ ماسالملإل

ان ك )صلى اهللا عليه وآله( قبوهلم لشرط الرسول ألن  أو،أسلموا بطل الشرط إذا مإشربوا اخلمر في

  .املهم وهملقاعدة األ أو ،كعلموا ذليمل ن إ وناقضاً لشرطهم

 عواكري الأن ) صلى اهللا عليه وآله( ف سألت رسول اهللايثق أن ناقض ما تقدم ما روي منيال و

 )صلى اهللا عليه وآله( بهم رسول اهللاجي فلم ،عبدوهاي أن ريتمتعوا بالالت سنة من غي وأن سجدوايال و

  . الوفاء بهبقبل الشرط ملصلحة وج أنه  علىدلي ال ،مرقبول الشرط ألعدم  فإن ،)٢(كذلإىل 

  .انت مصلحة يف قبولهك إذا  اجلائزريقبول غ و،وز قبول الشرط اجلائزجي أنه احلاصلو

 أو ه الغدريصدق عل إذا  إالّب الوفاءجي اجلائز، مل رين املسلمون من عدم الوفاء بالشرط غكمتمث إن 

  .اعد العامة للقوكل ذلك ،أشبهما 

  

                                 

.٢ ح من أبواب املهور٣٨ الباب ٤٦ ص١٥ ج:الوسائل )١(

.٣٠٣ ص٢١ ج:تاب اجلواهرك )٢(



١١٥

 ،وماتمجارا للعإ جاز ،فرهاك على تيبق ونياملسلم إىل افرةكت امرأة ء لو جا:)٢١٤مسألة (

  علىليال دل إذ ،ها الظلميقع عليعلموا بأنه ن إ ووها جاز ردهاريجيلو مل  و،ز ردهاجيلو أجاروها مل و

 كتارن إ : مبا مضمونه)يه السالمعل( ىسيشمله قول عيال  و،افر عن ظلم بعضهم بعضاًكب منع الجيأنه 

  .هاريغ وءذاياإل وبةي الغأدلةانصراف كافر ك عن الدلة النصراف األ،اجلارح له سواء وح هويدواء اجلر

بد حراء كل كل أن ما ورد من و،ة ال ختصصي العقلدلةاأل و،قال حبسن الدفاع عقالًي أن  إالّاللهم

  .ال خيفىما كوجوب الزم الين احلسن ال ك ل.ك ذلريغ و،)١(أجر

ة ي لآل،هريغ وىا ادعاه املنتهمك ،اًإمجاعفار كال إىل  مل تعدنياملسلم إىل تءجا واملرأةلو أسلمت و

، )٢(مأمواهل وأنفسهم على الناس مسلطون فإن ى،رضي تصرف يف املسلم مبا ال ونه ظلمأل و،ةميركال

  .أهمان وجه ك إذا  إالّللهما

 نفسها انتقل املرأةم يتسل وجبعل املهر إذ ،ه هلمؤعطاإب جي مهرها مل فاركب اللط أنه إذا األصلو

ان للزوج ك فرت مثالً أو ماتت أو طلقت إذا ثياملتاع حبك عرفاً املرأةست يل و،صاحبه إىل ل عوضك

  . من املهرنيذمة املسلم وة ذمتهاءصالة براأل و،أخذ ما بذله من البدل

سائر  أو طلبه أبوهإذا  أما ،م نفسهكله يف حيكو و،الزوج  إىلرجاع املهرإ على لينعم ورد الدل

  .مك حماألصلوارثه ف أو ائه بلأقرب

 :تعاىل قوله ، واحدري الذي ادعاه غمجاع قبل اإل،طلبه إذا  إليهرجاع املهرإوجوب  على دليو

﴿فَقُواوما أَن موهفالقول بالعدم ،ةيبي يف صلح احلدك ذل)صلى اهللا عليه وآله( قد رد النيب و،)٣(﴾آت 

فار ال حرمة ملا هلم كن الأب و، معهاة باملباشرالعوض قد استويف وألن ،عوضيالبضع ال  وألن ،صللأل

  .اجتهاد يف مقابل النص

   نائبه أو اإلمامان املانع من ردها ك إذا  مانيفصل بي أو ،اإلمامعلى  أو ،هايالرد عل أن هلو

                                 

.٥٨ ص٤ ج:ايفكال )١(

.٧ ح٢٧٢ ص٢ ج:حبار األنوار )٢(

.١٠ اآلية: سورة املمتحنة )٣(



١١٦

ان من مال كر كالنهي عن املن وا من باب األمر باملعروفمهريان املانع غكن إ و،ت املاليفمن ب

ب جيلذا مل  و،مرة خطاب لويل األياآل ألن : قالوا،ت املاليمن ب أنه ن املشهورك ل، احتماالت،املانع

  . املهر موجودةنيان نفس عكن إ وها الرديعل

لو  و،ل خارجيل لدكذل إىل لعل املشهور ذهبوا و،لةكة مشي من اآلك ذلةاستفاد أن نصافاإلو

  . فتأمل،نيت املال املعد ملصاحل املسلميب إالّ راد له ال و،ترد هي أن صالة عدم وجوبأ

 قالوا ،انت تالفةك إذا مثنها و،انت موجودةك إذا نهاي فهل ترد ع،اخلمركان املهر حراماً كلو و

  . فتأمل،م إليهردنا هلا فال مانع من ،ة الثمن عندنايحلكة اخلمر عندهم يتمل الوجوب حللحي و،بالعدم

 املسلمة ال ترد أن لي من ظاهر دل، احتماالن،زوجها أم ال إىل  فهل ترد،نا مث ارتدتيلإت ءلو جاو

ري جيال  ورين املوضوع قد تغك ل،من استصحاب عدم الرد و،ست مبسلمة فال مانع من ردهايهي لو

 ا حتبسأم املسلمة املرتدة يف كحبألا  ،ن املشهور عدم الردك ل،االستصحاب مع تبدل املوضوع

  .كذل على  عدم اخلالفى بل يف اجلواهر دعو،تضرب أوقات الصالةو

  . يف عدم ردهاإشكاللو رجعت من االرتداد فال أما 

من  ألنه ت املال،يان من بكن إ و أيضاًالزوج يف حال ارتدادها إىل رجع بهياملهر  أن الظاهرو

  .رجاعه باإليم علك ما حنيحانت مسلمة كهي  و،نيمصاحل املسلم

  



١١٧

 جنت أو ت ماتفإذا ،ة جامعة للشرائطيحق الزوج يف املهر منوط ببقائها ح أن  هل:)٢١٥مسألة (

الطالق ال  واجلنون ونونة حصلت باملوتيالب ألن ،كطلب مهرها فال حق له يف ذليطلق مث جاء أو 

  : احتماالن، أم ال،سالمباإل

شترط ببقائها جامعة يمل  و،)١(﴾آتوهم ما أَنفَقُواو﴿ :هانث قال سبحي ح،دلة األإطالقمن 

  .للشرائط

ه املهر يرد عليإمنا  و، لهىطلبها ال تعطيجاء  أنه إذا الظاهر عرفاً إذ ،من احتمال االنصرافو

 ألن طلقها هو فال وجه أو نتفع ا جلنواين كمل ت أو ن موجودةك مل تفإذا ،سالمف عدائه لإليلتخف

  .بدللله اعطي ي

لو  وان احلق تابعاً هلجرا فهو باقكن إ أنه احتمل آخر و،لةأتردد بعض الفقهاء يف املسو

 تعلق  يفكللش و،ئهيالفوت سبق جم ألن ، يف طلب املهر فال حقهئيان تابعاً كن إ و،باالستصحاب

  .حقه بعد الفوت

  .هي فكوكاالنصراف مش و،دلة األطالق إل،الظاهر وجوب أداء احلق: أقول

 ،رت الزائدكنأ أو ا قبضت املهرأرت كنأ أو ،تها لهيزوج أو ةي أصل الزوجاملرأةرت كلو أنو

  .نةيالزوج الب أقام  إذا إالّفالقول قوهلا

 ا ردت املهرأا لو ادعت أما ك ،نة الزوجةيمع ب إالّ لو ادعت طالقها قبل اهلجرة فالقول قولهو

  . قوله فالقول،عة عنده مثالًي ودإليه

 ،زاًيان ممك إذا لبقي الطفل إسالم ألن ، فالظاهر عدم الرد،أسلمت وةري صغاملرأةت ءلو جاو

 إسالم )صلى اهللا عليه وآله( ول النيبببق و،سالم يف باب اإلدلة األطالق إل،سالمام اإلكه بأحيم علكحيو

  . الوقتكذل إىل زان البلوغين املكيمل ن إ و،)عليه السالم(علي 

 من باب وهإمنا  )عليه السالم( علي إسالم )صلى اهللا عليه وآله( الم يف قبول النيبكال أن ى خيفالو

 أن احلاصل و، املقطوعةاتروايما يف متواتر الك ،فةيوصي منذ بدء اخلل) عليه السالم(فعلي  الإ و،الظاهر

   جة فال ترد الطفلة املزو، الطفلإسالماف يف قبول كر كد مبا ذي املؤدلة األإطالق

                                 

.١٠ اآلية: سورة املمتحنة )١(



١١٨

ام كحأ لظهوره يف ،ماًكصلح حاي ال )١(ل رفع القلم عن الصيبيدل و،سالمت اإلأظهرت وءذا جاإ

  .سلمأ أن  بعدسالماإل

ا مثل املهر عوضاً عن  إليهت املاليد بري ف،، جازت املقاصة تطلب من زوجها ماالًاملرأةانت كلو و

مل  وا موجودة عند الزوجأمواهلان يعأنت اك لو كذلك و،ت املال للزوج عوض املهريماهلا الذي جعله ب

  .بدهلاي

ل يشمله دليم متقابل فكح أنه  إىلضافةان لزوجها مطالبة املهر، باإلكلو ارتدت املسلمة و

 ملا تقدم من مقابل االعتداء ،عطائهم مهر املسلمةإ من عطائنا مهر املرتدة نأىبإمن  ا أبوفإذا ،االعتداء

  .اهللا العامل و،مماألري يف جيفراد ري يف األجيما ك

  

                                 

.١٠ ح من أبواب الطهارة٤ الباب ٣٢ ص١ ج:الوسائل )١(



١١٩

 إذا فر،ك من بالد الطفالً وةأامر و رجالً،املستضعف واملسلم ونقاذ املسلمةإب جي :)٢١٦مسألة (

  .)١(﴾الْمستضعفني و سبيِل اللَِّه ما لَكُم ال تقاِتلُونَ يفو﴿ :تعاىل قال اهللا ،كن من ذلكمت وانوا يف خطرك

  .)٢(س مبسلميبه فلجي فلم نيما للمسلي ىمن ناد :ثييف احلدو

ة ك ملا خرج من م)صلى اهللا عليه وآله( النيب أن قد ورد و،استغاث إذا نقاذ بوجوب اإلوىلأو

 فتناوهلا ،من تدعين إىل بن عمي اي : قالت)عليه السالم( علي ا  فلما مر،قيالطر على  محزةةوقفت ابن

  .نةيقدم ا املد حىت فاطمة إىل فدفعها

  .ما تقدمكمع االضطرار  الّإ ،نيوا مسلمؤجا إذا  الرجالةعادإ عقد اهلدنة بوزجيال و

ن نشترط يف عقد اهلدنة رده أ ب،انهميإقوة  وتهريثرة عشكان الرجل مأمون اجلانب لك إذا وزجيهل و

ق حي فال )٣(مأمواهل وأنفسهم على الناس مسلطون ألن ل اليق و،مانع منه ألنه ل نعمي ق،ضرارأبدون 

  .قربهذا هو األ و،شترط ردهم يف عقد اهلدنةي أن  صورة االضطرارريم يف غكحالل

ملا ورد يف  و، العامةدلة لأل، يف جواز االشتراطإشكال فال ،حنوها أو ةلحما مع االضطرار ملصأو

  .نياملسلم على فاركاشتراط ال وةيبيقصة صلح احلد

صلى (  النيبى فخل،فار يف طلبهكجاء ال و)صلى اهللا عليه وآله( النيب إىل  جاءريبصأبا  أن يروو

قد علمت ما  و،ننا الغدريصلح يف ديال نه إ : له)صلى اهللا عليه وآله( قال ونهميب ونهي ب)اهللا عليه وآله

 مث ،قيحدمها يف الطرأ قتل ني فلما رجع مع الرجل،خمرجاً و فرجاًكعل لجي أن هللالعل ا و،هي علهماعاهدن

جناين اهللا أ وم إليه قد ردين اهللا،ك اهللا ذمتوىفأا رسول اهللا قد ي :فقال) آله وهي ع اهللاىصل (النيب إىل رجع

 أبو انك و،ان معه رجالكمه مسعر حرب لو أل يو :)صلى اهللا عليه وآله(  فقال رسول اهللا،منهم

حلق بساحل  ك ذلريبص أبو  فلما مسع،ارمحين أضه بيد حتريري) صلى اهللا عليه وآله(النيب  أن  ظنريبص

   شي قررير عمي ة فجعلوا الك مبنيمن معه من املستضعف وليجندل بن سه أبو  إليهاحناز والبحر

                                 

.٧٥ اآلية: سورة النساء )١(

.١ ح من أبواب جهاد العدو٢٠ الباب ٤٩ ص١١ ج:الوسائل )٢(

.٢٧٢ ص٢ ج:حبار األنوار )٣(



١٢٠

  تناشده اهللا)صلى اهللا عليه وآله( النيب إىل شيرسلت قرأ ف،قتلوا من معها وخذوهاأعرضوا هلا ف الإ

  .ك ذل) عليه وآلهصلى اهللا(  ففعل النيب، جاءحداًأم  إليهرديال  و إليهضمهمي أن الرحمو

 ني املسلمني عهد بكان هناك إذا  نعم،فاركثارم ضد ال إلنيض املسلميستفاد جواز حتريمنه و

  .ال خيفىما كغدر  ألنه ،زجيض مل يفار بعدم التحرك النيبو

ان الواجب حفظ ك ،فاركه للإسالمسلب من جتدد  وان عقد اهلدنة مشروطاً بعدم قتلكلو مث إنه 

 ألن ،قتل و ملا سلبريبص أبا )صلى اهللا عليه وآله( لم الرسولينه لذا مل أك و،بجيمل وإالّ  ، لهنياملسلم

  .م إليهن منضماًكيمل  ومن التحق م  النيمن يف حوزة املسلم إىل ان بالنسبةكظاهر الصلح 

حترام ا أن ماك ،افركال إىل  مانع عن ردهسالماإل ألن ،ه قهراًيع عليسلم بأ ورفاكلو جاء عبد الو

  .س يف حملهيسلم حترر لأ إذا  فالقول بانه،هإسالمبد بالعتحرر ي ال أن قتضييمال املعاهد 

 ال ألنه عمل املسلمون بالشرطي مل ،علم ببطالنه أو بطلهيفار ما كفعل ال أو ذا انتهت مدة الصلحإو

أخذ ي أن ت زوجتهءافار الذي جكق للحي ما الك ،الطفل أو املرأة أو ق هلم رد الرجلحي فال ،ملزم له

ن أك و،انتهاء مدته موجود يف املقام أو فار فساد الصلحكما لو جهل الياملأمن ف إىل ن مناط الردكاملهر، ل

  .افركر اليعدم جواز تغر على ليفال دل وإالّ ،كذل إىل  الغرور نظرىمن قال بالعمل مبقتض

  



١٢١

قرارهم إ يف إشكال فال ، شرعنايف والذمة ما هو سائغ يف شرعهم أهل فعل إذا :)٢١٧لة أمس( 

  .أشبهما  أو وب الفرسكر أو لبس لباس خاصك ،هم عدم فعلهيون الشرط علكي أن  إالّ،هيعل

مل ن إ و،املشهور على كجتاهروا به منعوا من ذل وذا فعلوا ما هو سائغ يف شرعهم دون شرعناإو

 كحنو ذل أو  بالغلمان يف الطرقاتالطوا إذا ماك ، حمذوركان يف ذلك إذا ، يف عقد الذمةكشترط ذلي

قسام أكلوا اللحم احلرام عندنا كأ وصوموايمل  أو صلوايمل إذا  أما ،ان جائزاً يف شرعهمك إذا مايف

  ما دلإطالقشملهم ي و،التعرض على لي لعدم الدل، فالظاهر عدم تعرضهمكحنو ذل أو  احملرمكالسم

  .ر منهمياخلرت ون اخلمرخذ مثأ على ما دل و،)١(نهميد على قرارهمإعلى 

 ك املنع عن ذلسالمعة اإليعلم من شر فإن ،ةيذا فعلوا ما هو سائغ يف شرعهم دون شرعنا خفإو

ان القتل كن إ و بالقتلسالم اإلى منعوا ملا نعلم من عدم رض،قتل بعضهم بعضاً إذا ماك ،ريل تقدكعلى 

  .ومير يف بي حلم اخلرتلواكأ أو شربوا اخلمر إذا ماك ،شأم وواكتر وإالّ ،ةيخف

نهون ي فهل ،ك لذلسالمراهة اإلك مما علم ،ذا فعلوا ما هو سائغ يف شرعهم دون شرعنا جهراًإو

  .أقوال و احتماالت،هم احلديقام علي أو أدبوني أو فقط

ل يق و،عادوا عمداً أدبوان إ  نعم،ك من ذلأكثرتقتضي   السالمراهة اإلك ألن ،األولالظاهر و

 سالمهم حلرمة اإلك انتهانيب و، لعدم احلديمذهبهم املقتض على قرارهمإ ني اجلمع بىمقتضألنه  بيبالتأد

  .هم احلديم عليقي أنه ناأصحاب ىرو أنه ل باحلد ملا عن املبسوطيق و،ري للتعزياملقتض

استدل اجلواهر  و،سالمة مبوجب شرع اإليه اجلنايقتضيجتاهروا به عمل م ما ن إ :قال الشرائعو

  .قامة احلدودإ ومر باملعروفاأل على ما دل و،لفون بالفروعك بأم مكذلل

لزم أمرهم  الّإ و،قامتهم هلاإس معناه يلفون بالفروع لكوم مك إذ ،كن الظاهر عدم ذلكل: أقول

مر األ على ما دل و، مرسلةةروايال و،هيهم علءبقاإقتضي ينهم يد على قرارهمإ ف،اميالص وةبالصال

   بي فالتأد،قرارهمإشملهم بعد ي قامة احلدود الإ وباملعروف

                                 

.٢ حخوة واألخوات من أبواب مرياث األ٤ الباب ٤٨٥ ص١٧ ج:الوسائل )١(



١٢٢

  .ها أوىلريغ وريالتحر ورةكالتذ وى املنته إليهما ذهبك

حة يودي ذب إليهلكأ إذا ماك ،هو سائغ يف شرعنا وس بسائغ يف شرعهيذا فعل الذمي ما لإو

سة مل ينكال إىل ذهبي مل فإذا ،الذمة أهل نيد على وجوب التحفظ على ليال دل إذ ،شأنه وك تر،املسلم

  .رتبط بنايما ال ينهم فيد على س معناه التحفظي لألزموهم مبا التزموا بهل يدل و،تعرض لهي

مبقدار  أو ننايقام احلد مبقدار دي فهل ،قتل النفسكننا ييف د ونهميذا فعلوا ما هو ممنوع يف دإو

ه احلد حسب يجروا عليهم لي النفوذ فذوي إىل عطائهمإ ني بريخي أو ،نيمر األنيم بك احلاريخي أو ،نهميد

  . احتماالت،هيجراء حدنا علإ نيب و،نهميد

لفون كفار مكال أن ننايوجه مقدار د و،نهميد على قرارهمإ على نهم ما دليوجه مقدار د

فَِإنْ جاؤك فَاحكُم ﴿ :تعاىل قوله إطالقشمله ي بل لعله ،نيلي الدلنيم اجلمع بك احلايريوجه خت و،بالفروع

مهنع ِرضأَع أَو مهنيأن مةي بضم،)١(﴾ب الظاهر من  وأن ،ة لهيء ال موضوعيامكأحسالمم اإلك ح 

ن كامهم، لكح ومهمكح إىل همؤاجرإ بل ،شأم وهمكعراض عدم ترظاهر من اإللا و،مهمكال ح

عليه ( علي  بقولكتمسي أن  إالّ اللهم،لكنهم مشيا هو دمبهم يفر علكم الكجراء حإ أن نصافاإل

  .مك للحاكالظاهر يف جواز ذل ،خلإ)٢( ...امرالتوارة بتو أهل نيمت بكحل :)السالم

  

                                 

.٤٢ يةاآل: سورة املائدة )١(

.٣٨ ص٢ ج:املناقب )٢(



١٢٣

ن إ و،همي فسالمم اإلكذ حييف وجوب تنف إشكالنا مسلمان فال يلإترافع  ا إذ:)٢١٨لة أمس(

  .)١(﴾فَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَأَ﴿ :تعاىل قال اهللا ،سالم اإلريم غكا حبيرض

 ،م مذهبهمكم هلم حبكن حن أ فالظاهر جواز، املذهب احلقرينا مسلمان من مذهب غيلإترافع ن إو

 امهم،ك بأح)هم السالميعل(ن يئمة الطاهرم األكحل و،)٢(لزموهم مبا التزموا بهأ :)عليه السالم(لقوله 

م يرث حسب تقس اإلىعطث أي ح،ةيلة املنربأ يف املس)عليه السالم( علي مكاليت من مجلتها قصة حو

  .لةأ يف مثل هذه املسيتقين كيمل  أنه من املعلوم و،العامة

  .ل مذهب حسب مذهبهمكة لكم يف مكحيان كد حبر العلوم يالس أن قد نقلو

 ،ليالدل إىل تاجحيالواقع الذي ما عداه  ألنه ،م مذهبناكم هلم حبكحن أن الظاهر جواز أن ماك

  .قم باحلك احلأدلة إطالقشمله يف

ح يف يخذ مبا عدا ما هو الصحز هلما األجي مل ،مذهب آخر اضطراراً إىل لو ترافع نفران مناو

  .جوازه على ليال دل و،باطل ألنه ،مذهبنا

صدق يما عدا ما ي ف،طبق مذهبناعلى  إالّ مكحن أن زجينا مل يلإآخر منهم  ولو ترافع واحد مناو

االبن  وخ مناان األك وتيخ للمأ وان ابنك فلو ، جائزكذلأن  الظاهر فإن ،لزامهم مبا التزاموا بهإه يعل

 ماك ،لزام لالبن املخالف حسب ما التزم بهإ ألنه ،رث حسب العصبةه يف باب اإلينعط أن  جاز،منهم

ان منا كزوجها ممن تنعطي احلق للذي  وم بأا بانت منهكحن أن طلق زوجته بال عدول جازأنه إذا 

  .لقاعدة االلزام

م كحن أن وزجيهل  و،إشكالم حسب الواقع بال كحن أن بجي ،نايلإمسلم  وافركنازع لو تو

 ريم بغكحرمة احل على شمله ما دلياً فيماً واقعكس حيل أنه  من، احتماالن،افركحسب مذهب ال

من لَم و﴿ :تعاىلقوله  و،آخره إىل )٣(...علميهو  و باحلقىرجل قض :)عليه السالم(قوله ك ،الواقع

يلَ اللَّهزِبما أَن كُمقوله و،)٤(﴾ح:   

                                 

.٥٠ اآلية: سورة املائدة )١(

.٦ و٥ ح من مقدمات الطالق٣٠الباب  ٣٢١ ص١٥ ج:الوسائل )٢(

.٦ ح من أبواب صفات القاضي٤الباب  ١١ ص١٨ ج:الوسائل )٣(

.٤٧ اآلية: سورة املائدة )٤(



١٢٤

لزموهم مبا التزموا أمن مناط قاعدة  و،اتروايال وياتسائر اآل إىل ،)١(﴾فَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَأَ﴿

مت كحل :)عليه السالم(  عليقول و،)٢(﴾الِْإنجيِل ِبما أَنزلَ اللَّه فيِه أهل لْيحكُمو﴿ :تعاىلقوله  و،به

  .دي بعريهذا غ و إخل،)٣(...ماالتوراة بتور أهل نيب

افر اختاذ كجاز عند ال إذا ماك ،افركان جائزاً عند الكن إ و،م لهكحيوز للمسلم ال جيما ال ينعم ف

ما  أو ،ر لهياخلرت وع اخلمريبي أن جاز عندهأو  ، احملرمعافر اليت رضعت مع املسلم الرضاكخت الأاملسلم 

  .ذاكه ورياخلرت وع اخلمريب أو شتراءاال  وةيخت الرضاعاح األكوز للمسلم نجيال إذ  ،ك ذلأشبه

  .م للمسلمكم احلاك ح،افركأخذ الربا من الك ، استثناء خاصكان هناك إذا نعم

 أما ،املستأمن أو افر الذميكون طرف املسلم يف الرتاع الكي أن نيال فرق ب أنه مما تقدم ظهرو

ن إ ووز للمسلمجيما ي حال فلكه بيم علكوز احلجي أنه  فالظاهر،ع للمسلم يف الرتاصار طرفاً إذا احلريب

 افر جازكا للأعلمنا  و،مسلم يف دار وترافع حريب إذا ماك ة،ياألولن يافر حسب املوازكان احلق مع الك

 ،ا للمسلمم كحن أن انت للحريب جازكوزوجة تنازعا يف  أو  لعدم حرمة احلريب،،م ا للمسلمكن حنأ

تنازع اثنان يف ي أن  بل هو من باب، ما أنزل اهللاريم بغكشمله احلي فال ،م نوع من االستنقاذكاحلألن 

 ألنه املباح على ل واحد منهماكالء ياست فإن ،جائز إىل قيم طركاحل إذ ،حدمهام بأنه ألكحيمباح ف

  .مكان يف صورة احلكن إ وىالفتوك أنه احلاصل و،م جائزكح

 ما لهي فنيحد الطرف ألينيتعنه إ  بل،م اهللاكره حكذيذب بأن ما كم الكقول احلايال  أن الزمنعم ال

  .إشكاللة أ ففي املسكمع ذل و،طرف شاء أي نيعيأن 

 ،نهمايم بكن نعرض عن احل أما جازك ،سالمم اإلكنهما حبيم بكحن أن افران جازكنا يلإلو ترافع و

   أنزل م مباكات احلإطالق ني اجلمع بهيدل علي و،ما يف اجلواهركبال خالف 

                                 

.٥٠ اآلية: سورة املائدة )١(

.٤٧ اآلية: سورة املائدة )٢(

.٣٨ ص٢ ج:املناقب )٣(



١٢٥

 أيب  عن،ريبص أيب خلرب و،)١(﴾فَِإنْ جاؤك فَاحكُم بينهم أَو أَعِرض عنهم﴿ :تعاىل قوله نيب واهللا،

ن إ  إليهكان ذلك ، إليهمونكتحايل يجنأهل اإل والتوراة أهل أتاه إذا مكاحلان إ :)عليه السالم(جعفر 

  .)٢(همكشاء ترن إو نهميم بكشاء ح

 أهل نيمت بكحل : قولهطالق اجلواز إل، احتماالن،نهم حسب مذهبهميم بكوز احلجيهل و

نزل أ ما ريم بغكح ألنه عدم اجلواز و،ةي االليجناإل أهل مكحيلو :تعاىل قوله إطالق و بل،التوراة

 ريم بغكة عن احلي الناهاتروايال وياتسائر اآل و،)٣(﴾من لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّهو﴿ :شمله قولهي ف،اهللا

 على قرارهمإل يدل و،)٤(لزموهمأة خصوصاً مبناط ياألول دلةاأل ألن ، اجلوازقربن األكنزل اهللا لأما 

م كاحلك ،نزل اهللا يف هذه املواردأم مبا ك فهو ح،نزل اهللاأ ما ريم بغكالنهي عن احل على مةكنهم حايد

خذ مطلقتهم بالثالث دون مطلقة املؤمن أم بصحة كاحل أو مر منهم دون املسلم،خذنا مثن اخلأبصحة 

  .كذلك

استعدت زوجة الذمي  إذا ماك ،صحيننا حمذور خارجي مل يهم حسب ديم علكان يف احلكلو و

 هيالن إىل اجهي قالوا الحت،افركالذمي بالصوم لعدم صحة الصوم من ال على مكنا ال حنإظهاره هلا ف

  .تاب احلج فراجعكرناه يف شرح العروة ك ذإشكال كيف ذل و، منهىال تتأتافر كالو

  .تاب القضاءك موضعها ،ليلة الذيلة طوأم مبختلف صورها مسكلة التحاأأصل مس أن ماك

 أو  مث استبصر املخالفلزموهم مبا التزموا بهأافر حسب قاعدة كال أو املخالف على مناكمث لو ح

املخالف  على مناك حفإذا ،ال أوثر م األكاحل على  سواء رتب،م نافذكاحل  أن فالظاهر،افركأسلم ال

 لعدم كذل و املفعول،يم ساركان احلكالعم من باب العصبة مث استبصر  إىل رث قسم من اإلإعطاءب

   مكنقض احل على ليالدل

                                 

.٤٢ اآلية: سورة املائدة )١(

.١ح مكفية احليك من أبواب ٢٧ الباب ٢١٨ ص١٨ ج:الوسائل )٢(

.٤٧ اآلية: سورة املائدة )٣(

.٦ و٥ ح من أبواب مقدمات الطالق٣٠ الباب ٣٢١ ص١٥ ج:الوسائل )٤(



١٢٦

  .سالماإل أو انميباإل

  .م الواقعكم هلم حبكحن أن  جاز،نايلإوا ؤأحدمها فجا على نياملخالف أو فاركم الكم حاكلو حو

تاب كال أهل م القود عندك نقض ح)صلى اهللا عليه وآله( الرسول أن  علىافر فلما دلكيف الأما 

م ك فحاله بعد احل،املخالف وافركم الكبقاء حإوجوب  على لينه ال دلأل و،سالمم اإلكح إىل همورد

  .مكحاله قبل احلك

ان كان يهودي أو انيتاب نصرانكال أهل رجالن من: )ه السالمعلي(يب عبد اهللا  قلت أل:قال هارون

 ردي أن سأل وقبلي أن هي علي الذي قض فأىب،امهما جبوركم من حكنهما حاي بى فقض،نهما خصومةيب

  .)١(نيم املسلمكح إىل ردي : قال،نيم املسلمكحإىل 

م كحب أو سالمم اإلكحبنهم يم بك سواء ح،م إليهمه بالنسبةكي حسالمم اإلكوز نقض احلاجيهل و

س يمذهبهم فل إىل سالممن اإل و، فجائزسالماإل إىل  النقض من مذهبهمنيفرق بيأو ، ال  أو،مذهبهم

 ، أشرفسالمم اإلكح ألن بعده الثالث و،مك نفوذ احلأدلةطالق بعد الثاين إليال  و، احتماالت،جبائز

  . واهللا العامل،م منفذك فاستصحاب بقاء احلكلو شو

  

                                 

.٢ حمكيفية احلك من أبواب ٢٧ الباب ٢١٨ ص١٨ ج:الوسائل )١(



١٢٧

افر كالبسلمة لل حىت أجزائه وفيع املصحف الشريعدم صحة ب إىل  ذهب املشهور:)٢١٩ لةمسأ(

 منه ىشخي وأنه ،هيافر علكط الينايف تسلي باحترام القرآن مما كاستدلوا لذل و،الذمي منهم حىت مطلقاً

نجسه ي  ألنمعرض وأنه ،هي فككشين أل ان حمالكعرف ما يف القرآن إذا  وأنه ،جتوز هي ال وهانةاإل

  النيبى :الدعاء وتاب القرآنكة يف البحار يف روايقد ظفرت ب و،ى املدعمجاعباإل و،هريغ أو ببدنه

  .)١(ناله العدوي أن أرض العدو خمافة إىل سافر بالقرآنيأن ) صلى اهللا عليه وآله(

 األصل و،ةيعوجب احلرمة الشريث يط حبينايف التسلي االحترام ال فإن ،هيما ف خيفى ل الكن الكلو

  .ست حجة سنداًية لروايال و، حمتمل االستنادمجاعاإل و،النجاسة وكيكالتش وهانةعدم اإل

ه باسم اهللا ؤبديان ك أنه فار معكال إىل تبهك )صلى اهللا عليه وآله( رسال النيبإد عدم احلرمة يؤيو

ِبسِم اللَِّه الرحمِن أنه و﴿ ليان يف الزمان السابق بدلكالقول بأن بسم اهللا  و،ة من القرآنيهو آ وتعاىل

ان كما  إىل  ال إليهتابة تقصدكال وأن ، من القرآنةًيآ وونه جزءاًكنايف ي  ال، يف سورة النمل)٢(﴾الرحيِم

  .مم السابقةيف األ

 )هم السالميعل(ن يئمة الطاهر يف زمن األسالمة املضروبة يف زمن اإلكد عدم احلرمة السيؤيما ك

مل  و،تابك بأهل الظتكانت تكة يسالمغلب البالد اإلأ و،)حدأقول هو اهللا ( سورة ان النقشكث يح

  .كار لذلكنإ )هم السالميعل(ئمة سمع من األي

 ،نينشراً للد وسالمغاً لإليان تبلك إذا  خصوصاً،أقرب مسلم إمجاعن كيمل ن إ فالقول باجلواز

 ةي النبوحاديثافر لألك الإعطاءن حرمة روا مك ما ذالم يفكظهر اليمعه  و،تهي هداىرجيان ملن كو

 )صلى اهللا عليه وآله( رسله الرسوليان كما  أن د اجلوازيؤيو) عليهم السالم( نيئمة الطاهر األأخبارو

  .)صلى اهللا عليه وآله( ثاً للرسوليان حدكافر كال إىل تبهكمن 

  .كره ذلكيف الشرائع و

ذا قلنا إ و،طيقسام التسلأه من ريغ وعي البني ال فرق ب،راهةكال أو القول باحلرمةعلى  أنه  خيفىمث ال

   عةيالود وةيالعار حىت طي التسلأنواعسائر  إىل المكع املصحف حرام لزم نقل اليبأن ب

                                 

.٣٩٢ص:  وأمايل الطوسي،١ ح١٧٥ ص٨٩ ج:البحار )١(

.٣٠ اآلية: سورة النمل )٢(



١٢٨

  .عيتاب البك كالم يف ذلكموضع الو

حاله حال العبد  أن  فالالزم القول،هياملناط موجود ف ألن ،ده منهيخالء إافر لزم كتبه الكلو و

  .نيلي للدلةًيرعا وني احلقني مجعاً ب،ه قهراًيباع عليافر مما كسلم الذي هو عند الامل

  



١٢٩

 صناممحل األك ،سائر حمالت العبادة وعةيالب وسةينكد الي مبال لتجدى لو أوص:)٢٢٠مسألة (

 مسالحداثه يف أرض اإلإوز جي  الكذل ألن ،مجاعه اإلينقل عل و،ذه عندنايز تنفجي مل ،انريوت النيبو

  .أشبهما  ورية اخلرتيترب وة لصنع اخلمريحاهلا حال الوص إذ ، باطلةكذل إىل ة بالنسبةيفالوص

 ،تب اليت هي للمذاهب الباطلةكسائر ال وليجناإل وتابة التوراةك بصرف شيء لىذا لو أوصكو

فاً يحتر نها حرفاكان أصلهما من السماء لكن إ وليجناإل والتوراة فإن تاب أم ال،ك أهل انواكسواء 

  .)١(﴾يحرفُونَ الْكَِلم عن مواِضِعِه﴿ :تعاىل قال ،ناًيمش

  . لوحدة املناط،كذلك  أيضاًالوقف هلا أن ظهريمنه و

 رسول اهللا أن يقد روو ،أثرأمن املطالع من عدم الت إذا  إالّتب الضالةك ال جتوز مطالعة الكذلكو

 ،من التوراة: ، فقالما هي : فقال،فةيد عمر صحييف وماً من داره فوجد ي خرج )صلى اهللا عليه وآله(

  .اتباعي إالّ  ملا وسعهمايني حىسيعو موسى انكلو : قال و،دهيرماها من  وهيفغضب عل

 فإنه ،ةيال تنفذ الوص فإنه ،نيتابة العهدك أو سةينك اخلاص خلدمة الريججار األيست الىلو أوصو

  .ة باحملرميمن الوص

 ،نيوت الضاليمن ب ألنه ال  أو،اجلوازصالة  فهل تنفذ أل،ة للرهبان بناء صومعىلو أوصو

  .األولالظاهر  و،احتماالن

شمله ي ف، لعدم املانع،ةي نفذت الوصأشبهمن  وناليردكال واببال وسيالقس و للراهبىو أوصلو

  .وهب صح أو أوقف هلمأو  أنه ماك ،ةيات الوصإطالق

لزامهم مبا التزموا إ بل الالزم ،ة باطلة عندهميناه الوصس معير لكة من ذيذنا لوصيعدم تنفمث إن 

  .نهميد على رهمي تقر معىنكذل و،به

  .ةيسائر العلوم نفذت الوص والطب وتب احلسابكتابة ك بىلو أوصو

لفون كهم م إذ ،نهيز يف دجيمل ن إ و،ةيحنوها نفذت الوص أو ةينيحس أو  ببناء مسجدىلو أوصو

  .بالفروع

ست مبحرمة يل و،همية عبادام لدي ملشروع،نه جازيام عنه حسب ديص أو ةال بقضاء صىلو أوصو

ال تشرع  إذ ،لكشأ كعمل املسلم بذلي أن ةيانت الوصك نعم لو ،ةي الوصىتلغ حىت سالمعة اإلييف شر

   يف

                                 

 .٤٦ اآلية: سورة النساء )١(



١٣٠

 ريه غؤون جزكيما  ألن  البطالن،ه احتماالتي فف،للعبادة وسة للمارةينك ببناء ىلو أوص و،ننايد

الصرف يف إمنا  والبناء ال مانع منه ألن ،ل يف املارةكصرف ال والصحة و،ع مشروري فهو غعمشرو

 به يف ىصرف نصف املبلغ املوص و،سة املارةينكه املانع ال يسة العبادة فينك فإن ،ه املانعيان فيالعص

ث بعدم وجه حلصة الظاهر الثال و،ةي اجلائز يف باب الوصريغ إىل من باب ضم اجلائز ألنه سة املارةينك

  . فتأمل،عيبطالن اجلم أو عياجلم

 ، واحدري غ إليهما ذهبك ،سالمخالف اإل على عانةإ ألنه نائس املوجودةكالرم جرة أره كهل تو

ن أقلنا ب إذا  خصوصاً،لو من وجهخي ال األولان كن إ و،الظاهر الثاين و، احتماالن،صالة العدمأم ال أل

  . واحدري غ إليهذهبما كه يف التسامح ي الفقىفتو

 وجد فإذا ،األويلورة بالعنوان كم املوضوعات املذكهو حإمنا لة أرناه يف هذه املسكما ذمث إن 

  .م تابعاً لهكان احلك ،يحمرم بعنوان ثانو أو  جموزكهنا

ف ي تضعكانت يف ذلك فإن حنوها وامبتكم ومدارسهم أما ،أشبهما  وسيناكله يف باب الكهذا 

  .صالة اجلوازجاز أل وإالّ ،زجية هلم مل يتقو أو نيسلمامل وسالماإل

ن هل كل و،كذل على ساعدهمي أن نسانق إلحيال  و، قطعاًنياملسلم إىل ريوز هلم فتح التبشجيال و

 ماي فكذل على وز لنا مساعدمجيذا جاز فهل إ و،أشبهمن  ويني الوثنريتبش سراحهم يف إطالقوز لنا جي

 من و،الباطل على عانةإ أنه  من، احتماالن، مثالًىنصار أو ني ملحدفاراًك كولئا  بقاءنيمر بدار األإذا 

  .فضلأالرسالة يف اجلملة  وةيلوهاالعتراف باألأن 

 ز عبادمكجازة بنائهم ملراإ فالظاهر عدم جواز ،م إليهمن ويالبهائ والوثينكفار كسائر فرق الأما 

  .لهك كزالة ذلإالواجب  أن ماك ،هو من نشر الباطل و، هلمسالمقرار اإلإ لعدم ،همريز تبشكمراأو 

 الظاهر ،طم الصنمحي أو صنام يف اهلند حمل األنسانهدم اإلين أكفر ك الدزالة يف بالهل جتوز اإلو

 ، مبغوضة هللا سبحانهموروجود هذه األ فإن ،)عليه السالم( إبراهيمما فعل ك ،مل تلزم مفسدة إذا كذل

  .اهللا العامل و، هلاكال مالألا  ،تعاىلبقار اليت تعبد من دون اهللا زة األايالظاهر جواز ح أن ماك

  



١٣١

  .البغي أهل  يف قتال:)٢٢١مسألة (

قد  و،ون باحلقكيالطلب قد  إذ ،اًي باغىسميئاً يطب شيالظامل ن إ ثيح و الطلب،:البغي لغةو

َء   حتى تفي  تبغي فَقاِتلُوا الَّيت﴿ :قال و،)١(﴾ةَاآلخرابتِغ فيما آتاك اللَّه الدار و﴿ :تعاىل قال ،ون بالباطلكي

  .)٢(﴾ أَمِر اللَِّه ِإىل

 ،حة القائمةية الصحيسالمالدولة اإل على رجونخين ي هم الذ:املتشرعة والبغاة يف اصطالح الشرعو

س يان رئك إذا رائطه اجلامع للشيالفق حىت العام أو نائبهما اخلاص أو اإلمام وادة الرسوليانت بقكسواء 

م كومون حبكاخلارجون حم و،ق البغييها من مصاديان اخلروج علك ،س الدولةيال لرئكان موك أو الدولة

ا أمهبغت ِإحد فإن طاِئفَتاِن ِمن الْمؤِمنني اقْتتلُوا فَأَصِلحوا بينهمان إو﴿ :تعاىلهم قوله يقد نزل ف و،البغاة

ن إ أَقِْسطُوا وفاَءت فَأَصِلحوا بينهما ِبالْعدِل فإن  أَمِر اللَِّه َء ِإىل  حتى تفي  تبغي وا الَّيت فَقاِتلُ ىخراألعلَى 

قِْسطنيالْم ِحبي ٣(﴾اللَّه(.  

 ،ه طائفةي علتمام عادل خرجإ انك أو ،نيانت طائفتان متحاربتك إذا ة بظاهرها تشمل ماياآلو

النهي  ومر باملعروف لوجوب األ،قبل االقتتال حىت حصالاإلاخلالف وجب  ونشقاق ظهر بوادر االفإذا

 ،)تالت االقإرادة (ن املراد باقتتلواأمل نقل بن إ هية موجود في بل مناط اآل،قوعه ولولة دونياحل وركعن املن

 قُمتم ِإلَى ِإذا﴿ منه و،هريغ وتاب املغينكره يف كما ذكس، كالعك ،رادةاإل ستعمل يفيالفعل قد ألن 

  .أردمت أي )٤(﴾الصالِة

ل يسب على ،كأيت منه ذلي إنسانل كح من صالاإل حصل االقتتال وجب فإذا ،انكف يكو

قبل البغي الذي هو  أن ةيان ظاهر اآلك لاتروايلو ال ال و،ةيما هو املستفاد عرفاً من ظاهر اآلك ،ةيفاكال

ظاهر  أن احلاصل و، اخلاصةمامهكحأهلم  و،وم خوارجكوماً بكاخلروج حم أهل ونكيبعد االقتتال ال 

أصرت  فإن ،)تبغي (الذي عرب عنه به أو نيصرار أحد الطرفإتحقق بعد يإمنا م اخلروج كح أن ةياآل

  ى الطائفة اخلارجة عل

                                 

.٧٧ اآلية: سورة القصص )١(

.٩ اآلية: سورة احلجرات )٢(

.٩ اآلية: سورة احلجرات )٣(

.٦اآلية : سورة املائدة )٤(



١٣٢

  .اًي فجائوالًأان القتال ك أن  بعد،مل تقبل الصلح وجب قتاهلم عن جد واالستمرار

 م، فال حق يف االنتقادلةاقبول الدولة الع إىل اخللود و،تعاىلم اهللا كح إىل ة القتال الرجوعيغاو

 :تعاىلقوله ك ، الظلمستعمل مبعىنيالقسط  فإن ،)١(اقسطواو  بقوله إليههذا ما اشار و،التشفيو

﴿طَباًأما وح منهوا ِلجسزان بالقسطاي امليسميمنه  و، العدلمبعىن و،)٢(﴾الْقاِسطُونَ فَكان.  

 اجلامع ىتح سالم جمرد اإل،اتإطالقان له مياإل ألن ،ةميركة الي يف اآلنية اخلوارج مؤمنيتسممث إن 

ذُِكر اللَّه  إذا الْمؤِمنونَ الَّذينإمنا ﴿ :تعاىلما قال كامل كان المياإل وة فقط،يان مع الوالمياإل و،مع النفاق

مهقُلُوب ِجلَت٣(﴾و(.  

  

                                 

.٦ اآلية: سورة املائدة )١(

.١٥ اآلية: سورة اجلن )٢(

.٢ اآلية: سورة األنفال )٣(



١٣٣

عدم  أما ،مام عادلإ على ال خالف يف وجوب قتال من خرج وإشكال ال :)٢٢٢مسألة (

 ،هيه علي بقسممجاعيف اجلواهر اإل و،ضي مستفكذل على مجاع اإلىن دعواخلالف فأل وشكالاإل

شخاصاً أندب يمل  إذا فائيك و،عياجلم إىل اجيان االحتك أو نائبه أو اإلمامندب  إذا ينيالوجوب عو

 العامة اليت تقدمت مجلة منها يف جهاد دلة لألكذل و،نيع املؤمنيمج على وقفتين احلرب كيمل  و،نيخاص

  .فاركال

 كان ذلكن بدون اقتتال كأم فإن خضاعهم للحقإان اهلدف كن ملا ك ل،املراد بالقتال احملاربةو

 اتمقدم إىل  احتاج القتالفإذا ، الزمانكزمان حسب ذل لكصل بالوسائل املتبعة يف حيالقتال  و،مقدماً

  .كب سنوات وجب ذليلو تدرو

 أو ما لو خرجت مظاهراتكأخذ السالح يمل إذا  أما ،حارب واملراد باخلارج من أخذ السالحو

 ،ه القتاليصدق عليال  أنه من و، من املناط، احتماالن،ال و أ خارجاًىسميحزاب فهل ون األكأخذت ت

  .الثاين أوىل و، القتال الفعليدلةظاهر األو

 ،عطائهم مطالبهم املشروعةإلو ب ومخادهمإ أو نيد املتظاهريوجوب تبدأو  يف جواز إشكالنعم ال 

  .أشبهما  وركدفع املن وركالنهي عن املن ومر باملعروف لوجوب األكذل و،حزاباأل إىل  بالنسبةكذلكو

ه يقم الفكشمل احلي ف،ائهيمن قبل أول أو ،ان منصوباً من قبل اهللاكل من ك العادل اإلماماملراد بو

  .مر البالداملتويل أل

 اإلمامن كيمل  إذا ماي فأشبهما  وسجنه و اإلمامىذآ من على صدقي ال كذل أن الظاهر أن ماك

ل هدر دم كس ين لك ل، مهدور الدمكان فاعل ذلكن إ و،دلة لعدم صدق األ،نيزمة املسلماً أليمتول

  .الزم صدق اخلروجي

ن إ و)عليه السالم( علي اخلاصة الواردة يف أو  العامةاتروايم يف اجلملة متواتر الكاحل على دليو

  .فار أم الكهل اخلارجون  أنه هو و، تدافعاًاترواي النيان بك

  :فاركم أ على دلي فمما ،نيأحد الطرف على ل طائفةك تدل ،اترواي طائفتان من الكهناو

ا ي:  فقال)عليه السالم(  إىل عليجاء رجل:  قال، بن نباتةغصب عن األ،هيما رواه الطوسي يف أمال

 فبم ،احلج واحد و،ة واحدةالصال و،الرسول واحد و، الدعوة واحدة،ن نقاتلهمي هؤالء الذ،ني املؤمنريأم

   همينسم



١٣٤

عليه ( فقال ،تاب اهللا أعلمهكل ما يف ك:  فقال،تابهك يف تعاىل اهللا همامبا مس: )عليه السالم(قال 

  بعٍض ِمنهم من كَلَّم اللَّه ِتلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم على﴿ :تابهكقول يف يمسعت اهللا أما  :)السالم

جاٍتورد مهضعب فَعرناِت ويالْب ميرم نى ابنا عيسيآتِس ووِح الْقُدِبر ناهدأَيو  لَ الَّذينتا اقْتم شاَء اللَّه لَو

ِمن ِدِهمعب ِمنناتيالْب مهِد ما جاَءتعب و نآم نم مهلَفُوا فَِمنتولِكِن اخ كَفَر نم مهفلما وقع ،)١(﴾ِمن 

 فنحن ،باحلق وتابكبال و)صلى اهللا عليه وآله( بالنيب ونهيبد وعز وجل باهللا نا حنن أوىلكاالختالف 

  .)٢(رادتهإ وتهيهم مبشنالتشاء اهللا من قتلهم فق و،فرواكن يهم الذ ووانن آميالذ

 ،فرك قاتلوا أئمة النيا معشر املسلمي: )عليه السالم( ني املؤمنريمأ قال ،)عليه السالم(عن الباقر و

 البصرة ونيصف أهل عيني ،عبةكرب ال وهؤالء القوم هم:  قالمث ،نتهونيان هلم لعلهم ميإم ال إ

  .)٣(اخلوارجو

 :قولي وقتاهلم على ض الناسحيهو  ووم اجلملي )عليه السالم(اً ي مسعت عل: قال،ليالطف أيب عنو

ونَ﴿ ،ومينانة قبل الكة بيهذه اآل أهل ياهللا ما رموهتني ملَّهلَع ممانَ لَهال أَي مهةَ الْكُفِْر ِإنفَقاِتلُوا أَِئم﴾ 

)ثي احلد)٤.  

 ،نعم:  فقال،كاكاخلوارج ش: )السالمعليه (يب عبد اهللا  قال رجل أل: قال،ل بن دراجيعن مجو

  .)٥(سهمفنأدون يف جي مما كذل:  قال،دعون الربازيهم  وفيك :هأصحابفقال بعض : قال

املروي ك )صلى اهللا عليه وآله ( ممن حارب الرسولأم أسوأ على ما دل إىل ضافة باإل،هاريغإىل 

 ممن م أعظم حرباًإأما  : فقال)عليه السالم( علي ن حارمير الذكذأنه ) عليه السالم(جعفر  أيب عن

 كولئأألن  : قال،بن رسول اهللا اي كف ذليك و:ل لهي ق،)صلى اهللا عليه وآله( حارب رسول اهللا

  .)٦(ةريالفضل فأتوا ما أتوا بعد البص أهل عرفوا فضل وا القرآنوهؤالء قرؤ و،ةيانوا جاهلك

  . حريبكحرب ي علاي: )هصلى اهللا عليه وآل(  من قولهكظهر ذليبل 

   اتروايها من الريغإىل 

                                 

.٢٥٣ اآلية: سورة البقرة )١(

.١ ح جهاد العدو من أبواب٢٤ الباب ٢٥٤ ص٢ ج:كاملستدر )٢(

.٣ ح من أبواب جهاد العدو٢٤ الباب ٢٥٤ ص٢ ج:كاملستدر )٣(

.٥ ح من أبواب جهاد العدو٢٤ الباب ٢٥٤ ص٢ ج:كاملستدر )٤(

.٦ ح من أبواب جهاد العدو٢٦ الباب ٦٠ ص١١ ج:الوسائل )٥(

.١ حالبغي أهل ر قتالك باب ذ٣٨٨ ص١ ج:الدعائم )٦(



١٣٥

  .كذل إىل ةرياملش أو ةحية الصرريثكال

ن يسئل عن الذأنه ) عليه السالم(جعفر  أيب  فعن،فاراًكسوا يم لأ اترواينعم يف مجلة من ال

س يفراً لك فروا بالنعمك وامكحفروا باألك:  قال،افرون همكالقبلة أ أهل  من)عليه السالم( علي قاتلهم

ال  وال ذبائحهم وحتهمك ما حلت لنا مناكذلكانوا كلو  و،سالمباإليقروا مل  ون دفعوا النبوةيفر الذكك

  .)١(ثهميموار

 ،ون همكمشرأاجلمل  أهل سئل عن أنه ،)عليه السالم( علي سناده عنإ ب،عن حممد بن داودو

 :لي ق،الًيقل إالّ رون اهللاكذي ال نياملنافق نإ ،ال:  قال، فمنافقون:لي ق فرواك بل من الشر،ال: قال

  .)٢(همينا فنصرنا عليخواننا بغوا علإ:  قال،فما هم

نسب أحداً ين كي مل )عليه السالم(اً يعلن إ ):عليه السالم (هي عن أب،)عليه السالم (عن جعفرو

  .)٣(نايلخواننا بغوا عإهم : قوليان كنه كل و،النفاق إىل ال وكالشر إىل حربه أهل من

 ،األوىلة ال تنايف الطائفة يالطائفة الثان فإن كذلكالظاهر  و،ةيالتق على  هذا حممول:قال يف الوسائل

صلى اهللا عليه (فر بالرسول كالكس يل) عليه السالم(فر بعلي كال إذ ، معلوم مرادهاألولث ياحلدإذ 

ون الطائفة كلذا فالظاهر  و،تعاىلباهللا فر كالكس يل) صلى اهللا عليه وآله(فر بالرسول كال أن ماك) وآله

 ،فاركم الك حبكم يف ذلأاملشهور املنصور  أن  يفإشكالم فال حهذبائ واحهمكنما أ ،نةيعت هي املاألوىل

 كل ذليما مر تفصك ،ك ذلريغ و،هم بعد املوتي علسالمام اإلكان أحيعدم جر و يف النجاسةكذلكو

  .تاب الطهارةكيف 

  

                                 

.٣٨٨ ص١ ج:الدعائم )١(

.١٨ ح من أبواب جهاد العدو٢٤ الباب ٢٥٥ ص٢ ج:كستدرامل )٢(

.١٩ ح من أبواب جهاد العدو٢٤ الباب ٢٢٥ ص٢ ج:كاملستدر )٣(



١٣٦

 لمتهمكق ين تفركميث ال ي حب،ثرةك وونوا يف منعةكي أن شترط يف اخلوارجي هل :)٢٢٣مسألة (

 مجع آخر كما قال بذلك ،م الأ ،ابن محزة وسيدرإابن  وخيما قال به الشك ،وشيبسوق اجلإالّ 

  . احتماالن،انوا خوارجكخرجوا  إذا أشبهما  ونياالثن والواحد حىت ريسي بل النفر ال،هريغ والعالمةك

 أمر يف ابن )عليه السالم(اً ين علأب و،نياالثن و عن مثل الواحددلة بانصراف األ:ولاستدل لأل

  .هيان الالزم التشدد علكم اخلوارج كوماً حبكان حمكلو  و، إليهحسانملجم باإل

لة أاملس و،ابن ملجم إىل  بالنسبةاإلمامالم كال داللة يف  و، باملنع عن االنصراف:استدل للثاينو

  .أملالت إىل حباجة

 أشبهما  وم القتلكنفي عنهم حي  الكقلنا بذل إذا عدم دخوهلم يف اخلوارج أن  يفإشكالنعم ال 

 أو لزم جرحهييف من  أو ،تاب احلدودكر يف كما ذك ،خافة السالح لإلأشهردخلوا يف احملارب الذي إذا 

  .كلذحنو  أو مر باملعروف من باب األأشبهما 

إذا  أما ،ةيباد أو  يف بلداإلمام عن قبضة نيونوا خارجكي أن جم اخلواركان حيشترط يف جريهل و

م ال أ ،سيدرإابن  وابن محزة وخيما عن الشك ،م اخلوارجكهم حبيم علكحي حتت قبضته فال اانوك

  . احتماالن،كشترط ذلي

يف  وانوا حتت نفوذهكن يالذ على م اخلوارجكز حجي مل )عليه السالم( اًين علأ ب:ولاستدل لأل

ضاً ي تعر،هللا إالّ مك ال ح:سجدب فقال رجل بباب املطخيان ك )عليه السالم( اًيعل أن يما روك ،هقبضت

 ،راد ا باطليلمة حق ك :)عليه السالم( علي  فقال،ن اهللا الرجاليم يف دكحأنه ) عليه السالم( بعلي

م كيديأم الفيء ما دامت كال مننع و،اهيروا اسم اهللا فكتذ أن م مساجد اهللاك ال مننع،نا ثالثيم علكل

  .)١(م بقتالكؤال نبد و،معنا

  . أيضاًريسية باختالف رواي هذه اليورو

 علي كلتر و،تعرض لهي أن  بدون)عليه السالم( علي هكقد تر وواكت ابن إشكاال من يملا روو

   )عليه السالم(اً يعل أن  منيملا رو و،م خوارجأصاحبه مع علمه ب و ابن ملجم)عليه السالم(

                                 

.٩ ح من أبواب جهاد العدو٣٤ الباب ٢٥٤ ص٢ ج:ك املستدر،٣٩٣ ص١ ج:الدعائم )١(



١٣٧

تعرض له ي فلم )١(فقههأافر ما كقاتله اهللا من  :حد اخلوارجأ فقال ،غة مبناسبةيلمة بلكقال 

  .اإلمام

 اإلماممره أ ف،قي جالساً يف وسط الطرىعمأ ى فرأ،باب املسجدب  مر أن اإلمام منيملا روو

رقتها أن الدماء اليت ب عيجت أن  إالّكي ما علىعم األ:قال ي، عل: قال،نتأ من :ىعم فقال األ،بالتنحي

 ىعممر األأ ف،شتر األك مالك فمر بعد ذل،)عليه السالم( علي تعرض لهي فلم ،ني مع املسلمكيف حروب

مباذا  و:ك قال مال،كمامإجبت به أ مبا كبيجأ : قال،ك مال: قال،نتأمن  و:ىعمقال األ ،بالتنحي

 فرتع ،ني مع املسلمكرقتها يف حروبأليت ب عن الدماء ايجت أن  إالّكي ما عل:ىعم قال األ،يمامإجبت أ

  .ضرب عنق الرجل وفهي سكمال

  .تعرض هلمين كي مل  أن اإلمام علىها من القصص الواردة الدالةريغإىل 

عدم داللة  ودلةطالق األ إل،اإلمامون اخلارجي خارجاً عن قبضة كلة ين الظاهر عدم خصوصكل

عليه ( اإلمامعدم تعرض  فإن ،املراد على ها مل تدلي فةيمتت شرائط احلجن إ اتروايهذه ال إذ ،ركما ذ

 :اهللا سبحانه قال أن  مع،نيللمنافق) صلى اهللا عليه وآله(هو مثل عدم تعرض الرسول إمنا  هلم )السالم

﴿جاِهِد الْكُفَّارو ناِفقنية من قتلهمين الظاهرين حسب املوازكتمين كي مل )عليه السالم( فإنه ،)٢(﴾الْم 

  .خيظهر ملن راجع التاريما ك ،روا يف بالدهثكقد و

  .نياملنافق إىل  بالنسبةكذلكان ك )صلى اهللا عليه وآله( الرسول أن ماك

 علي من فعل إالّ علميم البغاة مل كحن إ قالي نعم قد :خ بقولهيد به اجلواهر قول الشيأما أما 

قد  و،ما عدا الفرق الثالثةي من فعله فثبت لنا شيءيمل  و،هريغ وما اعترف به الشافعيك ،)عليه السالم(

ان الفعل الصادر كن إ وإطالقل كنا بكتمسك كة يف التمسيافكات طالقاإلن إ :هي فف،كذلكانوا ك

  . خاصاً مبورد خاص)هم السالميعل(عنهم 

عتقدونه يل ينة بتأوياملبا على ونواكي أن ورةكام املذكح باألنيومكشترط يف اخلوارج احمليمث هل 

   ما عنك

                                 

.٤٢٠مة كاحل: ج البالغة )١(

.٧٣ اآلية: سورة التوبة )٢(



١٣٨

  . احتماالن،م الأس يدرإ و محزةابين وخيالش

انت شبهتهم دم ك نيصف و اجلملأصحاب ف،شبهة على انواكن الطوائف الثالثة أ ب:ولاستدل لأل

  .مكانت شبهتهم التحكان والنهر و،عثمان

اترواي الكذل على دليما كن هلم شبهة كاجلمل مل ت وةي معاوأصحاببأن  واتطالق باإلورد 

 أنه ):هم السالميعل( عن آبائه ،هيبأ عن ، عن جعفر،وينك ففي خرب الس،ن له شبهةكيم مل أ  علىالدالة

 باحلق وىلأمن هم  إالّ حد بعديأقاتلهم ي ال :النهروان قال أهل من) عليه السالم( ني املؤمنريمأملا فرغ 

  .)١(منهم

 على خرجوان إ : قال)عليه السالم( علي ة عنديرت احلروركذ : قال)عليه السالم( عن جعفر ،يف خربو

  .)٢( مقاالًكهلم يف ذل فإن ،مام جائر فال تقاتلوهمإ على خرجوان إ و،مجاعة فقاتلوهم أو مام عادلإ

 : فقال،كاكاخلوارج ش): عليه السالم(يب عبد اهللا  قال رجل أل: قال،ل بن دراجييف خرب مجو

نعم،قال،الرباز إىل دعونيهم  وفيك :هأصحاب فقال بعض : قال : نفسهمأدون يف جي مما كذل)٣(.  

س من طلب احلق ي فليال تقتلوا اخلوارج بعد :)عليه السالم( ني املؤمنريمأ عن ،يف ج البالغةو

  .)٤(هأصحاب وةي معاوعيني ،هكدرأمن طلب الباطل فكه أخطأف

 دليخ يالتار أن ماك ،نيقربه األأصحاب وةي ملعاوكن شكيمل  أنه اتروايالظاهر من هذه الفإن 

انوا كاخلوارج ف أما ،ايما أقدموا طلباً للدن على أقدمواإمنا  وهمايصاحب و لعائشةكن شكيمل  أنه على

  . من قبلاإلمامعرفوا يونوا كيم مل  ألنيكشا

 احكهم يف النيب آثار املسلم عليعدم ترت وفركال وم اخلوارج من النجاسةكح أن الظاهرمث إن 

 إالّ مهكس حيم فلكه احلايالفق على اخلارج أما ، املعصوماإلمام على هي يف اخلارجإمنا ها ريغ واملوتو

  .ال خيفىما ك اإلمام على ام ظاهرها اخلارجكح األكتل على  الدالةدلةاأل ألن كذل و،احلرب بتوابعه

   امكحهم األين جتري عليتاب حول البغاة الذكالم يف هذا الكال أن ماك

                                 

.٤ حدوع من أبواب جهاد ال٢٦الباب  ٦٠ ص١١ ج:الوسائل )١(

.٣ حدوع من أبواب جهاد ال٢٦ الباب ٦٠ ص١١ ج:الوسائل )٢(

.٦ حدوع من أبواب جهاد ال٢٦ الباب ٦٠ ص١١ ج:الوسائل )٣(

.١٣ حدوع من أبواب جهاد ال٢٦ الباب ٦٠ ص١١ ج:الوسائل )٤(



١٣٩

 ،نيالستحالهلم دماء املسلم أو ،م نصابأل أو ،نيوم حماربكب قتلهم لجيفقد   وإالّ،اخلاصة م

  .هريغ وره اجلواهركما ذك ،نيات الديار سائر ضروركنإ أو ،)عليه السالم( ني املؤمنريمأهم ريفكتو

 على ليال دل و،ماماً لنفسهإون اخلارجي قد نصب كي أن قد نقل عن بعض العامة اعتبارمث إنه 

  .كذل

بن طلحة بن  موسى  قال، باخلوارج)عليه السالم( علي  لفعل،تاب قبل منه إذا ياخلارج أن ماك

 نت يف سجنك :قال ، بالبصرةىساراأل من حبس منيحبس ف ووم اجلمليسر أمن يان فك و،د اهللايعب

 : قال،د اهللايبن طلحة بن عب موسى نيأ :نادييمسعت املنادي  حىت  بالبصرة)عليه السالم(علي 

 اي : قال يل،هيدي ني فلما وقفت ب، إليهخرجينأ ف،كقتلي :قالوا و،السجن أهل استرجع وفاسترجعت

 ثالث ، إليهتوبأ و استغفر اهللا: قلت،غفر اهللاتسأقل  : قال،ني املؤمنريمأا ي كي لب:قلت ،موسى

 يف كلما وجدت  وث شئتياذهب ح :قال يل وهنخلوا ع :ان معي من رسلهك قال ملن ،مرات

 رتك فشكتياجلس يف ب وكمرأما تستقبله من ياتق اهللا ف و،راع فخذهك أو رنا من سالحكسع

  .)١(انصرفتو

 نياحلسو ي عل لفعل،نيونوا هم البادكي حىت وا بالقتالؤبدي ال أن الظاهر استحباب أن ماك

علم اخلوارج  أنه إذا هي و،ةيلة التالأه يف املسيدل عليأيت ما يس و،ربالءكيف  و يف حروبه)هما السالميعل(

احتمل النفع من باب  إذا  إالّ،فكال إىل همؤب دعاجي ال أنه  يفإشكال عاندوا فال كمع ذل وباحلق

  .همؤستحب دعاي كن مع ذلكل و،ةمتام احلجإ وركالنهي عن املن ومر باملعروفاأل

فقد علموا ما  وإالّ ،نالبغي قبل القتال فحس أهل دعان إ : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب فعن

 للمناط يف قتال ،)٢(همؤجهلوا احلق وجب دعا إذا مأما ك ،بدؤهم بهيال أن نبغيي و إليهدعوني

ما كُنا معذِّبني ﴿ :قوله سبحانهك ،انيبعد الب إالّ  عدم العقابدلةأل و،دلةات بعض األإطالق بل ،فاركال

  .)٣(﴾حتى نبعثَ رسوالً

  

                                 

.٥ ح من أبواب جهاد العدو٢٣ الباب ٢٥٢ ص٢ ج:كاملستدر )١(

.٣ و٢ و١ حدوع من أبواب جهاد ال٣١ الباب ٦٧ ص١١ ج:لوسائلا )٢(

.١٥ اآلية: سراءاإلسورة  )٣(



١٤٠

د ي فالشه،ما استثين إالّ ،ع اجلهاتيفار يف مجكام قتال الكأحكام قتال البغاة كحأ: )٢٢٤مسألة (

ام كحأه ي علىرجيال  وهي علىصليال  أنه افر يفكم الكاملقتول منهم حب و،فنكيال  وغسلي تهم الكيف معر

  .املختار على  بناًء،نياملسلم

 نيقتلة احلسو) عليه السالم( ني املؤمنريقاتل أم و،أشبهمن  والقول بأن قاتلي عمار أن نصافاإلو

النصوص اليت عرفتها  إىل ضافة باإل،دي البعد من أبعسالمام اإلكهم أحيري علجيمسلمون ) عليه السالم(

  .فاركهؤالء  على اخلارج أن يف

 نياملؤمن على تبكاهللا قد ن إ :)صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللاأنه ) عليه السالم( علي فعن

ما الفتنة اليت  وا رسول اهللاي : فقلتنيكهم اجلهاد مع املشريتب علكما ك ،ياد يف الفتنة من بعداجله

هم خمالفون لسنيت  وين رسول اهللاأ واهللا إالّ ال اله أن شهدوني قوم فتنة : قال،ها اجلهادينا فيتب علك

 رسول كنأ واهللا إالّ لهإال ن  أشهدونيهم  وا رسول اهللاي ما نقاتلهم ىفعل : فقلت،ينيطاعنون يف د

  .)١(عتريتاستحالهلم دماء  وفراقهم ألمري ونهميحداثهم يف دإعلى  : فقال،اهللا

فَقاِتلُوا أَِئمةَ الْكُفِْر ِإنهم ﴿ :وم اجلمل فقاليالقتال  على حرض الناسأنه ) عليه السالم( علي عنو

  .)٣(ومية سهم قبل اليهذه اآل أهل يواهللا ما رم:  مث قال)٢(﴾ال أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَ

قول يطان اقتلوا من ياء الشيأول وة احلزبياقتلوا بق: نيوم صفيقال أيضاً أنه ) عليه السالم(عنه و

  .)٤(رسوله وتقولون صدق اهللا ورسوله وذب اهللاك

 أصحابعلم ما صنعنا ب هل ت:)عليه السالم( نيقال للحسة يمعاون إ :ث ما مضمونهييف احلدو

م لنا قتلنا كصار احلإذا  أما :)عليه السالم( ني قال احلس،همافنك وهمينا علي وصلهماقتلن:  مث قال،كيأب

  .)٥(ال ندفنهم وهميال نصلي عل وكعتيش

   هذه أن علميمنه  و،ةحيشبه الصر أو ةحي الصراتروايها من الريغإىل 

                                 

.٧ ح من أبواب جهاد العدو٢٦ الباب ٦١ ص١١ ج:الوسائل )١(

.١٢ اآلية: سورة التوبة )٢(

.٦ حالبغي أهل  باب قتال٢٨٥ ص١ ج:الدعائم )٣(

.٧ حالبغي أهل  باب قتال٣٩٠ ص١ ج:الدعائم )٤(

.٢٩٧ ص٢ ج:حتجاج واال،٢٤٣ ص٢ ج:شف الغمةك )٥(



١٤١

 ، احلرب عنهكساقطة عمن تسقط تل و،هيل عنيكمن وجب حرب املشر على احلرب واجبة

  .هيالفق أو اإلمامال جتوز خمالفة  و،رم الفرار عنهحي و،كة الوجوب هنايفيككة الوجوب هنا يفيكو

 ان خطاًء منهمك فقد ،فة املصاحيواث رفع معي ح)عليه السالم(مام  لإلنيصف أهل ما خمالفةأو

عليه ( علي  معني شهدت صف:ىرمحن بن سلم قال عبد ال،خيالتار وما صرح به النصك ،غروراًو

 ي علان معك وفه من الضربي سقد انثىن وانصرف وىبلأ وفقد محل سرايعمار بن  إىل  فنظرت)السالم

 ةيئة الباغف الكا عمار تقتلي : لعمار)صلى اهللا عليه وآله( عوا قول رسول اهللامجاعة قد مس) عليه السالم(

قد  و،)عليه السالم( علي ةيقال صاحب راهاشم بن عتبة املر إىل  فنظر،هاتبعو إالّ اًياد وكسليان ال كف

 ، الناسىغشي عور الأ يف ريخ  وجبناً العوراًأا هاشم ي : فقال له عمار،عورأان هاشم ك وةيز الراكر

   :قوليهو  وةيفانتزع هاشم الرا

  .)غالي أو غلين  أالبد ()بال حىت ةايقد عاجل احل ()هله حمالأ ىبقيعور أ(

  .)١(قتال حىت رجعا عاً فماي فحمال مج:قال أن  إىل،ا هاشميقدم أ :فقال عمار

قدم احلسن  وهيدي نيقامه بأ وةيوم اجلمل حممد بن احلنفية ي الراىعطأأنه ) عليه السالم( ي علعنو

  اهللابغلة رسول على ةيوقف خلف الرا وسرةياملعلى ) عليه السالم( نياحلس و،منةيامل على )عليه السالم(

 إىل  فالتفت،قتلوا رجالً ورشقونا بالنبل و منا القوما فدن:ةي قال ابن احلنف،اءب الشه)صلى اهللا عليه وآله(

 مثل هذا احلال تنام على ني املؤمنريمأا ي : فقلت،ته نائماً قد استثقل نوماًي فرأ)عليه السالم( ني املؤمنريأم

 نيحتن حن إالّ كراأل ال :)عليه السالم( علي  فقال،س الناك منا هلقتلوا رجالً وقد نضحونا بالنبلو

ح يف وجوهنا فانقلبت ريانت الك وهزها وخذهاأ ف)صلى اهللا عليه وآله( ة رسول اهللاية راي الرا،العذراء

 احنىن وم قبائهكصبغ  حىت فهي فضرب بس،هميشد عل و عن ذراعه)عليه السالم( ي عل فحسر،هميعل

   .)٢(فهيس

  .صوصها من النريغإىل 

 ألن نيكراهة فيه يف قتل املشركما ال ك ،ه هنايراهة فكن ال يالوالد ورحام األقتل أن الظاهرو

   مصلحة

                                 

.٣٩٢ ص١ ج:سالمدعائم اإل )١(

.٣٩٢ ص١ ج:سالمدعائم اإل )٢(



١٤٢

 )١(﴾كانَ آباؤكُم نْإ قُلْ﴿ :ةميركة اليه اآلي بل تدل عل،ل مصلحةك من أهمان مياإل وسالمتقدم اإل

) صلى اهللا عليه وآله(ة رسول اهللا يت رار قتاهلم حتكذ أن بعد) عليه السالم( ني املؤمنريمأقول  و،ةياآل

  .نا النصرينزل علأفلما علم اهللا منا الصدق  :سائر األرحام وباءاآل

 :ميكر يف القرآن احلك مما ذ،)عليه السالم( موسى رحام يف قصةاأل وده قتل اآلباءيؤي كذلكو

﴿باِرِئكُم دِعن لَكُم ريخ ذِلكُم كُمفُسلُوا أَن٢(﴾فَاقْت(.  

  

                                 

.٢٤ اآلية: سورة التوبة )١(

.٥٤ اآلية: سورة البقرة )٢(



١٤٣

  :نيقسم إىل نقسمونيالبغي  أهل :)٢٢٥مسألة (

تبع ي وهمحيجر على زهجيهؤالء  و،ا إليهرجعونيمجاعة  ومامإون هلم كي أن  مبعىن، ذو الفئة:األول

  .همريسأقتل ي ومدبرهم

تبددت  وسهميانت هلم فئة مث قتل رئك أو ،أشبهما  أو طماعمجعهم األإمنا  و،فئة له  من ال:الثاينو

  .همريسأقتل يال  و،همحيجر على هزجيال  وتبع مدبرهمي فال ،لمتهمكاربون لتفرق حيهؤالء  و،ملمتهك

 عرضونيم أ من ،ما نقله الدروس عن احلسن إالّ ،ك بال خالف يف شيء من ذل:قال يف اجلواهر

ة ي الغنبل عن، ئناعلما إىل رة نسبتهكالتذ وى بل عن املنته،قتل وإالّ كف فمن تاب منهم تريالسعلى 

  .اًحيه صري علمجاعاإل

اتباع مدبر  أو حيجر على زيالتجه أو إنسان الصالح يف قتل اإلمام أىر أنه إذا  يفإشكالنعم ال 

  .ىسار بعض األ)عليه السالم( علي ما قتلك ،كجاز له ذل

 ،فيالس على عرضهمي مل )عليه السالم(اً يعل أن  إىلضافةم باإلكاحل على دلي ف،انكف يكو

 ،ني من املؤمنني عن الطائفت)عليه السالم(عبد اهللا  أبا  سألت:ثايقال جعفر بن غ :اترواير المتوات

ال  و،تبعوا مدبراًي أن هل العدلس أليل : قال،ةي الباغدلةا فهزمت الع،دلةا عىخراأل وةيمها باغاحدإ

  .)١(اًريسأقتلوا يال  و،حيجر على هزواجي

 ا إليهرجعونيانت هلم فئة ك فإذا ،ا إليهرجعونين فئة كيمل  و،حدأ يالبغ أهل بق منيمل  إذا هذاو

  .هيهز علجيهم حيجر وتبعيمدبرهم  وقتليهم ريسأفإن 

 أي هلم المل فلو و،لمتهمك منه مجع ىشخيالبغي أحد  أهل حد منأاملراد بعدم بقاء  أن الظاهرو

  . خيفىما الك ،فرد منهم

 بن ييحيقال يف جواب مسائل أنه ) يه السالمعل(احلسن الثالث  أيب  عن، حتف العقولىروو

وم ي وأنه ،همحيجر على أجهز ونيمدبر وني مقبلنيصف أهل قتل) عليه السالم(اً يعل أن كقولأما  :ثمكأ

اجلمل قتل  أهل نإ ،منهأمن داخل داره  ومنهأ سالحه ىلقأمن  وحيجر على هزجيمل  واًيتبع مولياجلمل مل 

  إمنا  و،ا إليهعونرجين له فئة كمل ت ومامهمإ

                                 

.١ ح٢٥٢ ص٢ ج:ك واملستدر،١ ح من أبواب جهاد العدو٢٢الباب  ٥٥ ص١١ ج:الوسائل: انظر )١(



١٤٤

م كان احلك ف،ف عنهمكرضوا بال ونيال منابذ ونيال خمالف وني حماربريمنازهلم غ إىل رجع القوم

فئة  إىل رجعونيانوا ك نيهل صفأ و،عواناًأه يطلبوا عليمل  إذا هماذأف عن كال وف عنهميهم رفع السيف

عود ي و هلم املنازليئهي و هلم العطاءسيني و،وفيالس والرماح ووعدرال ومع هلم السالحجيمام إ ومستعدة

 إىل جعونريردهم في وسو حاسرهمكي ومل راجلهمحي ومهحي جريداوي وهمريسكرب جي وضهميمر

 هلم كنه شرح ذلك ل،ديالتوح أهل م ملا عرفت يف قتالك يف احلنيقي الفرنيساو بي فلم ،قتاهلم وحماربتهم

  .)١(كتوب عن ذلي أو فيالسعلى عرض  فمن رغب

 ،اًيال تتبعوا مول :)عليه السالم( ني املؤمنريمأوم اجلمل قال ي ملا هزم الناس ل: قالكيعن ابن شرو

 على جهزأ واملدبر و قتل املقبلنيوم صفيان ك فلما ،غلق بابه فهو آمنأمن  و،حي جرىعل اال جتهزوو

 اجلمل قتلوا طلحةأهل  نإ  فقال،تان خمتلفتانري هاتان س:كي فقال أبان بن تغلب لعبد بن شر،حيجر

  .)٢(ان قائدهمك ونهيان قائماً بعكة يمعاون إ و،ريالزبو

  باملن)عليه السالم( علي سار :)عليه السالم(قال أنه ) عليه السالم(جعفر  أيب  عن،يف الدعائمو

قتدي ي أن حبأ ف،هم عدوهم من بعدهيظهر عليس أنه علميان ك ألنه ،عتهيجل شأالعفو يف عدوه من و

 أهل زما  إذ،ظلم وىتعد أنه  الناسىري ف،اوز فعلهجيال  وتهريعته بسي يف شريسي ف،جاء بعده بهمن 

 ،قتلهم ون اتباعهمكمأقتلوا ما  واتبعوا وهماجرح على جهزأوطلبوا ا  إليهونؤلجيان هلم فئة ك والبغي

  ساركذلك ولهمقت ون اتباعهمكمأة ما يمعاو ألن ني صفأصحاب يف )عليه السالم( علي  ساركذلكو

 هزجيمل  وطلبواين هلم فئة مل كيذا مل إ و،همءان وراكة يمعاو ألن ،ني صفأصحاب يف )عليه السالم(علي 

  .)٣(ا تفرقواولو إذا م ألهماجرحعلى 

عليه (طالب  أيب  علي بن مب سار:)عليه السالم( نيس قلت لعلي بن احل: قال،محزة الثمايل أيب عنو

    يف هؤالءري مب تسني املؤمنريمأا ي : حاداً فقالان رجالًكقظان يالأبا ن إ : فقال،)السالم

                                 

. الطبعة الثانية٤٨٠ و١١٦ ص:حتف العقول )١(

.٣ ح من أبواب جهاد العدو٢٤ الباب ٥٥ ص١١ ج:الوسائل )٢(

.٣٩٤ ص١ ج:سالمدعائم اإل )٣(



١٤٥

  .)١(ةكم أهل  يف)صلى اهللا عليه وآله( ما سار رسول اهللاك  باملن: فقال،غداً

 على قبض وريالزب ووم اجلمل ملا قتل طلحةي) عليه السالم( ني املؤمنريمأن إ ،صبغ بن نباتةعن األو

 سالحه ىلقأمن  و،ال تتبعوا مدبراً و،حيجر على  ال جتهزوا:هي منادىجلمل ناد اأصحابازم  وعائشة

 ا فالنيا فالن يتعال  : مث قال،بهاك الشهباء فر)صلى اهللا عليه وآله(  مث عاد ببغلة رسول اهللا،فهو آمن

 غافر فسارلبسوا امل ووفيلدوا السقت وبوا الترسةكلهم من مهدان قد تنكخاً ي شني زهاء ست إليهمجعحىت 

  إليهن بفناء الدار فلما نظرنيكبي هو بنساء فإذا ففتح له ،مة فاستفتحيدار عظ إىل ىانته حىت هم حولهو

 ل عن حجرة عائشة ففتح له بااأس و،ئاًيقل هلن شي فلم ،حبةهذا قاتل األ: قلن وحة واحدةيصحن ص

ا ي: لة فقال هلايدماء طوأة أامر إىل  فنظرمث خرج ،اهللا وىبل واهللا و ال:ريالم شبه باملعاذكنها يمسع بو

حبة نت قاتل األكلو  و،ين قاتل احلبةأزعمن ي ،لباتكن هؤالء اليتبعد أال : فأتته مسرعة فقال،ةيصف

ت يف يقالت هلن فما بق ون إليه فذهبت،ثالث حجر إىل أمأو ومن يف هذه ولقتلت من يف هذه احلجرة

  .قعدت إالّ ال قائمة وتتكس إالّ الدار صائحة

 مك مروان بن احلىخراأليف  و،من معها من خاصتها و احلجر عائشةىحدإان يف ك و:صبغقال األ

هؤالء  على مكيديأ فهال بسطتم :صبغل لألي فق،أهله وري عبد اهللا بن الزبىخراأليف  و،شيشباب من قرو

قوائم  إىل نايدياهللا بأ وضربنا قد : قال،تموهمي القرحة فلم استبقأصحابانوا كسوا هؤالء يلأ ،فقتلتموهم

  .)٢(عفواًأوسعهم  وهم بأمر فما فعليأمرنا فيي كأحددنا أبصارنا ل ووفنايس

  .هريغ وكرها املستدركة اليت ذريثك الاتروايلها من اريغإىل 

رر لفظ العفو يف ك لت،ةميف رخصة ال عزكال ووفمن ال فئة له بالعيم فكاحل أن الظاهر وهذا

نت كلو  :)عليه السالم(لقوله و ، خيفىما الك عفواً ىسميال  وإالّ ،مام لإلكذل أن يف الظاهر اتروايال

   ال إذ ،)عليه السالم(له  أنه ظاهره فإن ،خلإ ...حبةقاتل األ

                                 

.٥ و٤ ح من أبواب جهاد العدو٢٥ الباب ٥٨ ص١١ ج:الوسائل )١(

.١ ح من أبواب جهاد العدو٢٢ الباب ٢٥١ ص٢ ج:كاملستدر )٢(



١٤٦

 كفعل ذلإمنا  )عليه السالم(  أن اإلمامالظاهر و،قتلي أن س لهي ملن لكقال مثل ذلي أن صحي

  . من بعدهنيتاآلالشيعة ملصلحة 

عليه (اً يعلن إ :قالأنه ) عليه السالم( عبد اهللا يب عن أ،ةجيخد أيب  عن،لنعماين بسندهملا رواه او

ن إ أصحايبة من ي للعافكت ذلكن تركل و،حياجلر على أجهز وأقتل املويل أن ان يلك:  قال)السالم

  .حياجلر على زهجي وقتل املويلي أن  له)عليه السالم(القائم  و،قتلوايخرجوا مل 

 من املعلومو. )١(ةكم أهل يف) صلى اهللا عليه وآله(ة الرسول ريما عمله سن  إ)عليه السالم(لقوله و

  .أسرهمي وةكم أهل قتليأن ) صلى اهللا عليه وآله( ان لهكأنه 

راقوا دماء أم إف وإالّ ،واًفان عكهم أشبهمن  وعبد اهللا و ملروان)عليه السالم(عدم تعرضه  أن ماك

  . فتأمل،هم حق القصاصي عل)عليه السالم(ان له ك ف، حقريبغ نياملسلم

  من املن، ذي الفئةريهل غأفعل بيهل الفئة مثل ما أفعل بيأمر بأن ي أن ماملإل أن الظاهر أن ماك

  .ةيانت باغكفئتهم  أن النهروان مع أهل  على)عليه السالم( علي ما منك ،الصفحو

 ان هدراًك كفعل خالف ذل والعفو وفك يف الاإلمامم كش حبي بعض اجللمعيمل  أنه إذا مث الظاهر

  .ت املال شيءيب على ال وهين علكيمل و

عليه ( ني قلت لعلي بن احلس: قال،محزة الثمايل أيب  عن،ين بسندهيلكه ما رواه اليدل عليو

 أهل  يف)يه وآلهصلى اهللا عل( ة رسول اهللاريالقبلة خبالف س أهل سار يف) عليه السالم(اً يعلن إ :)السالم

وم ي )صلى اهللا عليه وآله( ة رسول اهللاريهم بسيسار واهللا ف :ب مث جلس مث قالفغض:  قال،كالشر

  مقبلريطعن يف غين ال أوم البصرة بيمقدمته يف  على هو وكمال إىل تبك )عليه السالم(اً يعلن إ ،الفتح

 على هيدي نيتاب فوضعه بكخذ الأ ف،نغلق بابه فهو آمأمن  و،حيجر على هزجيال  وقتل مدبراًيال و

 ،هأتاب فقرك مث فتح ال، البصرةككدخلهم سأ حىت  فقتلهم، اقتلوهم: مث قال،هأقري أن القربوس من قبل

  .)٢(تابك مبا يف الى فناداًيمر منادأمث 

  

                                 

.٣ ح العدو من أبواب جهاد٢٥ الباب ٥٧ ص١١ ج:الوسائل )١(

.٢ ح من أبواب جهاد العدو٢٤ الباب ٥٥ ص١١ ج:الوسائل )٢(



١٤٧

 ىادع و، نسائهمكال متل و البغاةي ذراروز سيبجيال  أنه  الفقهاءني املشهور ب:)٢٢٦مسألة (

 إىل  فنسباه،كاملسال وتحقق عند املختلفي مل مجاعن اإلأكن ك ل،هي علمجاعر اإليواهر تبعاً للتحراجل

  .املشهور

ث عنونا الباب ي التوقف حكاملستدر والظاهر من الوسائل و،كمام ذللإل أن قد نقل عن احلسنو

  .غنائمهم والبغي أهل م سيبك باب ح:بقوهلما

باده عاست و حرمته بالسيبك فانتها،حر واملسلم حمترم أن تضاه الذي مقاألصل ب:استدل املشهورو

قبله ال  أن  املفهوم منه،همي علطبق السيبي )عليه السالم(  احلجة أن اإلمام علىمبا دل و،األصلخالف 

  .ن يف دار اهلجرةأ ون مسلماتأ على  الدالةاتروايببعض الو .سيب

ة فال يالتقك مصلحة راجحة يف العدم كانت هناكذا إو ،لي منقطع بالدلاألصل إذ ،ل حمل نظركالو

  .ة مجعاًيالتق أو راهةكال على بد من محلها  الاتروايبعض ال و،مك يف رفع احلإشكال

  :ربع طوائفأ على موافقة احلسن على  الدالةدلةاأل و، موافقة للحسندلة فظاهر األ،انكف يكو

  .فاركم الكمهم حكح أن  الذي مقتضاه،رفاكسوء من الأ أو فاركن اخلوارج أ ب:طائفة تقول

 على) صلى اهللا عليه وآله(  رسول اهللاما منكهم ي عل من)عليه السالم(اً ين علأ ب:طائفة تقولو

  .ك ذل)صلى اهللا عليه وآله( ان لرسول اهللاكما كستعبدهم ي أن ان لهك أنه  مما ظاهره،ةكمأهل 

  .سرونؤيالبغي  أهل  أن علىطائفة تدل صراحةو

  .قرره و أسر بالفعل البغاة)عليه السالم(اً يعل أن  علىطائفة تدلو

ة يالتق وأن ة،يالتق على سره يف بعض املواضعأحتمل عدم  وأن ربع البدمام هذه الطوائف األأو

ه يعل و،سرألم عدم اك احلىمقتضفة يه التقي الذي ترفع ف)عليه السالم( زمان احلجة إىل انتكمهما 

ما قرر كس حبجة يمثله ل وحمتمل االستناد بل ظاهر االستناد صغرى اًونه خمدوشكد  بعى املدعمجاعفاإل

  .صوليف األ

 ىره من الفتاوكالذي نذ أن الغالب و،اط فواضح املناطياالحت أما ، الصناعةىهذا هو مقتض

   ثبتتن إ هورخمالفة املش أما ،دلةستفاد من األير ما كره بقصد ذكنذإمنا  من املشهور ىترائياملخالفة ملا 



١٤٨

  .قتضي خمالفتهمياط ي احتكن هناكيمل  إذا لةكا مشأ يف إشكالالشهرة فال 

 ريتب السكسر البغاة، فهو مشهور يف أ )عليه السالم( أنه  علىطائفة اليت تدللان فاكف يكو

فر فرار  وةة فعل فعل السادريح اهللا هببق :)عليه السالم( قوله ريج البالغة عند تفسشروح  وخيالتواروو

  .)١(ديالعب

عليه ( اإلمام فأرسل ،منعوا الصدقات واإلمام على  خرجواةي ناجبعض النواحي من بينن إ ثيح

 اإلمام ايل وهما فاشتر،)عليه السالم( إىل علي  مىتأ وأسرهم وقتلهم وم من بدد مجعهم إليه)السالم

  فرك بذل)عليه السالم( اإلمامملا طالبه  و،هأكثررسل يمل  واإلمام إىل رسل بعض الثمنأ وعتقهمأ وةريهب

  .ةيمعاوإىل 

  .ةيمطالبته البق وخذه الثمنأل واإلمامر ي لتقرن معىنكي مل كز ذلجيلو مل فإنه 

نه إ) عليه السالم( ني املؤمنريمأ عن ، ما عن الدعائم،ؤسرونيالبغي  أهل  أن علىلطائفة اليت تدلاو

  .هميقدر عل إذا ونكقتل به املشريما ل كقتلون بيوالبغي  أهل قاتلي :قال

  :)٢(اآلخر بعضها كيلإ و،ان فقد تقدم بعضهايخراألما الطائفتان أو

عليه (اً يعل أن روونيالناس ن إ :)عليه السالم(يب عبد اهللا  قلت أل،مانيففي خرب عبد اهللا بن سل

 ل ماحي ال سالمدار اإلن إ و،اهيل ما فحي كدار الشرن إ : فقال،مأمواهل كتر والبصرة أهل  قتل)السالم

صلى اهللا عليه (  رسول اهللاما منكهم ي علمنإمنا ) عليه السالم(اً يعلن إ :)عليه السالم(فقال ، هايف

دولة الباطل  وأن عةيون له شكيس أن علميان ك ألنه )عليه السالم( علي كترإمنا  و،ةكم أهل  على)وآله

عليه ( علي ةري هو ذا سائر يف الناس مسكتم آثار ذليقد رأ و،عتهي به يف شىقتدي أن داأرفهم يستظهر عل

 نه منك ل، له حالالًكان ذلكم لأمواهلاختذ  وعاًيالبصرة مج أهل )عليه السالم( علي لو قتل و،)السالم

  .)٣(عته من بعدهيش على منيهم ليعل

   أن ث نص يفيهذا احلدفإن 

                                 

.٤٤اخلطبة : ج البالغة )١(

.٣٩٣ ص١ ج:الدعائم )٢(

.٦و ح من أبواب جهاد العد٢٤ الباب ٥٩ ص١١ ج:الوسائل )٣(



١٤٩

 فإن ال توجد مثل هذه املصلحة يف سائر الفقهاء إذ ، للمصلحة اخلاصة به،كفعل ذلي مل اإلمام

  .ليما خرج بالدل إالّ ةي احللاألويلم ك فاحل،ا خبالف سائر الفقهاء إليهنظري هو القمة اليت اإلمام

حربه  أهل  سار يف)عليه السالم (اًيعل أن لو ال :)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،خرب زرارةو

م مما كاً لريانت خكته رياهللا لسو : مث قالماًي عظعته يف الناس بالًءي شتيمة للقيالغن وف عن السيبكبال

  .)١(ه الشمسيطلعت عل

 يف )عليه السالم(ي  علةريلس :قولي )عليه السالم(أبا عبد اهللا   مسعت،ر احلضرميكب  أيبخربو

ت ي لسبأهمسبللقوم دولة فلو  أن معلنه إ ،ه الشمسي مما طلعت عللشيعته اًريانت خكالبصرة أهل 

سار ) عليه السالم(اً يعلن إ ،ال : قال،تهري بسريسي مث )عليه السالم( خربين عن القائمأ ف: قلت،عتهيش

ال دولة  ألنه ةري السكهم خبالف تليف ريسي )عليه السالم( القائم وأن ، ملا علم من دولتهمهم باملنيف

  .)٢(هلم

له ـأ جالساً فس)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ت عندنك : قال،مناطاع األيخرب احلسن بن هارون بو

عليه (اً يعل أن كذل و،نعم : قال،)عليه السالم( علي ةري خبالف ساإلمام ريسيأ :سي بن خنىمعل

هم يقام سار فإذا ) عليه السالم(القائم  وأن ،هميظهر عليعته سيش أن علم ألنه فكلا وسار باملن) السالم

  .بداًأهم من بده يظهر عليعته لن يش أن علمينه إ ،السيب وفيبالس

 ن يف النساء عائشةأ ب،السيب وءيقنع من طلب قسمة الفأ )عليه السالم(  أن اإلمامكد ذليؤيو

نايف عدم سيب سائر يها ال يعدم سب إذ ،قناعيإاجلواب  أن  لوضوح،)٣(هايقتضي عدم سبياحترامها و

 ،مأمواهلالناس  على دروم البصرة ي )عليه السالم( علي منا ملا هز:مك قال مروان بن احل،الذراري والنساء

 : قال،السيب وننايء بيقسم الفأ ني املؤمنريمأا ي : فقال له قائل،حلفهأنة يقم بيمن مل  وعطاهأنة يب أقام من

   .)٤(فواك ف، يف سهمهنيم املؤمنأأخذ يم كيأ :وا قالأكثرفلما 

  . فراجعهماكاملستدر و الوسائلورة يفكة مذريثك ني ذه املضاماتروايالو

  هوإمنا القول به  على جواز السيب أن علمين لكل

                                 

.١ ح من أبواب جهاد العدو٢٤ الباب ٥٧ ص١١ ج:الوسائل )١(

.٢ حأبواب جهاد العدو من ٢٤ الباب ٥٧ ص١١ ج:الوسائل )٢(

.٣ ح من أبواب جهاد العدو٢٤ الباب ٥٧ ص١١ ج:الوسائل )٣(

.٥ ح من أبواب جهاد العدو٢٤ الباب ٥٩ ص١١ ج:الوسائل )٤(



١٥٠

 نيقبفإن  وإالّ ،همارض وعانة الرجالإات يف يم اخلارجكن حبك أو ، أيضاًخرجت النساء إذا مايف 

 هن باليز سبجي مل ،ات بفعل الرجالي راضريحة غية الصحيسالمه من مواالة الدولة اإلي علما هنعلى 

 ك ففي ما عدا ذل،النساء يف اخلروج وة الرجالكاملتعارف من مشار إىل  اجلوازأدلة النصراف ،إشكال

  .ةياألول دلةفظ احترام املسلمة حسب األحي



١٥١

ق حيال  و،كهي ملإمنا ر كوها العسحي البغاة اليت مل أموال أن  الفقهاءني املشهور ب:)٢٢٧مسألة (

  . منقولةريغ أو منقولةانت ك سواء ،هاي التصرف فنيللمسلم

حال  أن دلةظاهر األ وأن ،هي فشكالقد عرفت اإل و،لة السيبأ مبا تقدم يف مسكاستدلوا لذلو

 ،اًريبك ه اختالفاًير فقد اختلفوا فك اليت حواها العسموالاأل أما ،نيفار احملاربك الأموالهلم حال ما

 يف األول بل عن ،ؤخذي دورس قالوا الد يف اليالشه وتبهكالفاضل يف بعض  وسيدرإابن  وىفاملرتض

  .افة العلماءك إىل رة نسبتهكالتذ و،اًإمجاع بل عن السرائر ،هيعلم خالفاً من الفقهاء فأاته ال يناصر

 ابن محزة واحلليب والقاضي واجلمل واخلالف وةيخ يف النهايالش وايفكساإل ون العماينكلو

 بل عن املختلف ،اختاره احملقق و،ا تقسمأ إىل هبواي ذكركال ود الثاينيالشه والفاضل يف املختلفو

  .كذل على مجاععن اخلالف اإل و،كثراأل إىل نسبته

 فإنه ،البصرة أهل يف )عليه السالم(ي  علةريبس و، املتقدماألصل ب:مي التقسماستدل القائلون بعد

أال  ني املؤمنريمأا ي : قالوا له،ملوم اجلي ملا هزم الناس )عليه السالم(اً يعل أن  فقد روي،مأمواهل مر بردأ

  .)١(م يف دار اهلجرةأمواهل فال حتل سالمم حترموا حبرمة اإل أل،ال : قال،مأمواهلتأخذ 

بنا رجل فعرف قدراً   فمرأخذهيله فمن وجد ما: ى ناد)عليه السالم(اً يعل أن سيق أبو ىروو

  .)٢(خذهأ برجله فى فرم،فعلينضج فلم ي حىت ربصي أن  فسألناه،هاينطبخ ف

  .هريغ وخرب مروان املتقدمو

وم اجلمل يس قام ي من عبد القرجالًن إ : فهو ما رواه العماين،ميالتقس على دليالظاهر الذي أما 

ن إ : فقال له،همءبناأال  وهمءننا نسايال تقسم ب ومأمواهلننا ي تقسم بني ما عدلت حني املؤمنريمأ اي :فقال

 كدار الشر وأن هايدار اهلجرة حرمت ما ف أن كذل و،في غالم ثقكتدر حىت اهللا كماتأاذباً فال كنت ك

 : فقال،ني املؤمنريمأا يف يما غالم ثق و: فقام رجل فقال،مه من سهمأأخذ يم كيأ ف،هايحلت ما فأ

 هاكانته إالّ دع هللا حرمةيعبد ال،وتمي أو قتلي : قال،   

                                 

.٧ ح من أبواب جهاد العدو٢٥ الباب ١٥٨ ص١١ ج:الوسائل )١(

.٣٤٠ ص٢١ ج:اجلواهر )٢(



١٥٢

  .)١(نيقصمه اهللا قاصم اجلباريبل  :قال

 على استعانوا به ومكيما أجلبوه به علو :قالأنه ) عليه السالم( علي  عن،ما رواه الدعائمو

  .)٢(اثريان يف دورهم فهو مكما  و،مكحواه فهو ل ورهمكضمه عس ومكحرب

 وانيح ومتاع وراعك وسالح والبغي من مال أهل جلب بهأما  :قالأنه ) عليه السالم(عنه و

  .)٣(نيكقسم غنائم املشريما كقسم ي ومسخي فهو يفء ريثك وليقل ومةأ وعبدو

  .)٤(م مغنمكر فهو لكان بالعسكما و : قال)عليه السالم( أنه ث ثالثييف حدو

عليه (اً يبعض اخلوارج جادلوا عل أن لي الطو)عليه السالم( عن الصادق ،ريبص أيب يف خربو

عليه ( على  فقال:قال أن  إىل،السالح وعراكحلت لنا الأ و:م قالواأالمهم كمن مجلة  و،)السالم

عتنا فقد يمن خرج من بو :قال أن  إىلسيب الذراري والسالح وراعكم سيب الكحلت لأو :)السالم

  .)٥(ه بعد دمه حالالًيذرار وصار ماله ونيخرج من الد

ة ي الذر جاز سيبلو أنه  إىل باالضافة،هريغ وكدها املتتبع يف املستدرجي اليت اتروايها من الريغإىل 

انوا مع كة ييف قصة بين ناج) عليه السالم( ي علايسبا أن من املعلوم و،وىلأق ي بطران سيب املال جائزاًك

  . املالبسريغ و املالبسنيال فرق ب و،املالبس

  

                                 

.١ حو من أبواب جهاد العد٢٣ الباب ٢٥٣ ص٢ ج:كاملستدر )١(

.٢ حالبغي أهل  باب غنائم٣٩٥ ص١ ج:الدعائم )٢(

.٢ حالبغي أهل  باب غنائم٣٩٦ ص١ ج:الدعائم )٣(

.١ حالبغي أهل غنائم على مكر احلك باب ذ٣٩٥ ص١ ج:الدعائم )٤(

.٩ ح من أبواب جهاد العدو٢٣ الباب ٢٥٣ ص٢ ج:كاملستدر )٥(



١٥٣

ها من ريغ والسالح واملالبس ووابدتلف حال احلرب من اليما  أن  الظاهر:)٢٢٨مسألة (

 أن الظاهر أن ماك ،كم، ملالزمة احلرب لذلأمواهلقلنا ال حق هلم يف ن إ و،ملؤمنونضمنها اي اخلوارج ال

 أو فهيأخذ س وقتل املؤمن أحدهم إذا ماك ،سالحهم يف حال احلرب ود منه املؤمنون من دواميستفيما 

  .هريغ ور اجلواهىتفأبه و ، خيفىما الك للحرب كمة ذل ملالز،دابته ال بأس باالنتفاع به يف حال احلرب

  .ما تقدمك صالحاً ك ذلاإلمام ىرأ إذا حياجلر على جهازاإل وريوز قتل األسجيو

ول كأمر احلرب مو ألن ،رآه صالحاًن إ حبسوا و، صالحاًاإلمامرآه ن إ واأطلقطفال سر األأذا إو

 من رفع ، وز قتلهم احتماالنجيهل  و،ما تقدمكرآه صالحاً ن إ واداستعب وه،يهو القاضي ف واإلمامد يب

  .ون القتل صالحاًكيقد  أنه من و،)١(الصيب ن عالقلم

صلى اهللا ( النيب أن لذا تقدم و،ف باخلوارجيك ف،نيكاملشر إىل  بالنسبةكن الظاهر عدم جواز ذلكل

  .نباتطفال باإل اخترب األ)عليه وآله

 نيب ونهميق بفر و،كصالة ذل أل، لهنيانوا ضامنكدم  وتلفه اخلوارج من مالأل ما ك أن الظاهرو

 خبالف ،م هدراًأمواهلل كان كسلموا يذا مل إ و،سلمواأ إذا )٢(ب ما قبلهجي سالماإل ألن ،فاركال

 من الطوائف )عليه السالم( علي خذأعدم أما .  فتأمل،ليشمله الدلي فإنه اخلارجي الذي استسلم

  .)معليه السال(ونه صالحاً يف نظره كعدم  أو ،نهك فلعله لعدم مت،الثالث

 عدم ى بل يف اجلواهر دعو،ركبوه من منك مبا ارتريالتعز واحلد ومام حق القصاصذا لإلكهو

  .هي علمجاع اإلىعن العالمة دعو و،كذل على اخلالف

ازموا قبل احلرب  واإلمام على  خرجوافإذا ،رناهاكام اليت ذكحشترط احلرب يف األيال مث إنه 

  .تقدمما كم كان احلك

فقنا اهللا سبحانه  و،تاب اجلهادكن هذا آخر كيل و، منها ذا القدرتفيكة نريثكل يف املقام مسائو

ة اجلهاد يف كادم بربيس ونيرد عز املسلمي أن نسأل اهللا و،خرةآلن يف ايلثواب ااهد و،ايله يف الدن

 مد هللا رباحل و،نياملرسل على سالم و،صفوني رب العزة عما ك سبحان رب،اهللا املوفق املستعان ولهيسب

  .نيالعامل

  

                                 

.٩ح  واخلصال باب التسعة١٩٤ ص١ ج:سالمدعائم اإل )١(

.٢٣٥ ص٤٠ ج:البحار )٢(



١٥٤

  

  

  تابك

  رك عن المنيالنھ ومر بالمعروفاأل



١٥٥

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف خلقه سيدنا حممد وعلى آله الطيبني 

  .الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إىل قيام يوم الدين



١٥٦

  المنكركتاب األمر بالمعروف والنھي عن 

  

 ينهونَ عِن الْمنكَِر ويأْمرونَ ِبالْمعروِف ولْتكُن ِمنكُم أُمةٌ يدعونَ ِإلَى الْخيِرو﴿ :ىلقال اهللا تعا

ونَوفِْلحالْم مه ١(﴾أُولِئك(.  

ى وعل ،لهمك على  النيبعض املسلم على يفائكهذا واجب ن إ  أي،ةيضيتبعما إ مكمن  يف)من(

فضل أ يفائك بالواجب اليتاآل أن  لوضوح،امل الفالحك كولئأ أن  معناههم املفلحون هذا فقوله

ة يملكأس مفلحاً، بل معناه يهم لريغ أن س معناهي فلهم العدو لي من قبهم  فقوله،هريمن غ

  .همريوة غة عداوة هؤالء من عدايشدأ هم العدو معىن أن ماك، هري من فالح غيمر الناهفالح اآل

ره الفقهاء من ك انطباقاً ملا ذأكثر و، العريفهمااملتف إىل أقربض يللتبع) مكمن (ونك أي هذا املعىنو

 ألجل نين الواجبيع هذيقول بأن تشري الذي يل العقليالدل إىل  بالنظروىلأ أنه ماك ،ةيفاكوجوما 

  .نيبن الواجيام مجاعة ذين حتصل مبجرد قيقامة الدإ و،نيقامة الدإ

مة ام األية قيفائكالعلى س الالزم يفل وإالّ ،نيجمموع املسلم إىل هي بالنظرإمنا ة ييف اآل) مةأ(مث إن 

  .واحد إذا مت املطلوب إنسانام يفي قكي، بل يالنه ومرباأل

 ان املعروفكن أ ب،مةتم املطلوب باأليوكذا ال إشكال يف عدم كفاية األمة فقط فيما إذا مل 

 احلاصل وة باملناط،يستفاد من اآلي فإنه ،مةع األيام مجيبق إالّ  الثاينكتريال  واألولصل حي الث ير حبكاملنو

   مةر األكذأن 

                                 

.١٠٤ اآلية: سورة آل عمران )١(



١٥٧

  .ع الناسيمج إالّ فيكيقد ال  وفي الواحد،كيفقد  وإالّ ب،لن باب الغام

م كنشوءأن  أي ﴾هو الَّذي خلَقَكُم ِمن تراٍب﴿ :تعاىلقوله كة، ي نشومكمن  يف)من( أن ماإو

 حنوه، ووانا بسبب نزول املطريح أو صبح نباتاًيالتراب  فإن ،نيريحد التفسأ على  ـ)١(من التراب

  .)٢(﴾فيها نعيدكُم وِمنها خلَقْناكُم﴿ :ما قال سبحانهك ،اًيصبحان منيوان ياحل والنباتو

ة من ميركة اليذه اآلون هكمة، فتل األك على يالنه ومرفالواجب األ) من(لـ  هذا املعىنوعلى 

وعلى  ،)٣(﴾تنهونَ عِن الْمنكَِر وكُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس تأْمرونَ ِبالْمعروِف﴿ :ل قوله سبحانهيقب

  .صالأن مفلحاً كينه مل يمل  وأمرييف مقابل عدم الفالح، فمن مل ) هم املفلحون( فـ هذا املعىن

  .مةة األيبق على باجيمل  ورك للمنيالناه و للمعروفكانقلع التار إذا طانسقيف يك ف:قلتن إو

سقطان من يإمنا  ومة،ل األك على  واجبانيالنه ومراألن إ ة تقولي لفقد املوضوع، فاآلك ذل:قلت

 ىري أن هو ملصلحةإمنا ام البعض يع بلحاظ قياجلم على جيابون اإلكي و،فقد موضوعهما إذا مةبعض األ

ون زعمه عدم توجه كي حىت  بالذات، إليهس موجهاًيالواجب لن إ قولي فال ،لفاًك نفسه منإنسال ك

ث يغالب الناس ح فإن ،نما هو املشاهد اآلكمر باملعروف،  الناس األك بالذات سبباً لتر إليهالواجب

  .رك عن املنيالنه ومر باملعروف األك تركجة ذلينت و،قومون بهية الواجب ال يفائكرون ي

من ما  و،)مكمن (بعد من ظاهر لفظأان ك نإ و،االعتبار إىل أقرب) منكم ( لـ الثاينذا املعىنهو

  .يالنه ومرة األيفائكفهموه من  وره الفقهاءكذ

  مثل، إليهما جتب الدعوة) رياخل( بـ ه فاملراديعل والوجوب،) نكلت (من و)دعوني (مث الظاهر من

   مر باملعروفان قسماً من األك نإ وثل هذام فإن  واجبة، إليهالدعوة فإن ،سالماإل

                                 

.٦٧ اآلية: سورة غافر )١(

.٥٥ اآلية: سورة طه )٢(

.١٠٩ اآلية: سورة آل عمران )٣(



١٥٨

تاء يإ وةقامة الصالإمر ب مثل األنيب و،انمياإل أو سالماإل إىل  مثل الدعوةني فرقاً بىريالعرف  أن الّإ

ملطلق ) دعوني( و)نكلت (ونكي أن تملحي و،ة مستقالًيل واحد منهما يف اآلكر كلذا ذ وة،اكالز

ما  وريطعام الفقإ وبناء املساجدك رياخلمطلق عبارة عن ) رياخل(فـ ،املستحب وب الشامل للواجبيالترغ

  .ك ذلأشبه

للوجوب مثل ) مرأ (مادةن إ ثيح، مادة الوجوب وصورة) أمروني( و)نكلت (ظاهرن إ ثيمث ح

  .حنومها وة الواجبةاكالز وةيوميالصالة الك الواجبة موراأل) املعروف (غته، فالظاهر منيص

مر به ألما ك ىخرأبعبارة  و،شرعاً أو ل ما هو معروف عقالًك) املعروف(بـ  رادي أن تملحيو

  فإنوان،ياحل إىل حساناإلكموارد خاصة  على نطبق عقالًيمراً عاماً لأ أو ةالصالكمراً خاصاً أالشارع 

 ِإنَّ اللَّه﴿ هو قوله سبحانه) ي شرعيلك (شملهي و حسنه،كدريالعقل بنفسه  أن ن مبعىنك، ليحسنه عقل

  .)١(﴾الِْإحساِن ويأْمر ِبالْعدِل

عم لأل) مرونأي( و)نكلت (ونكي) شرعاً أو ل معروف عقالًك (ون املرادك أي ،هذا املعىنوعلى 

  .املستحب ومن الواجب

 إىل أقرب  الثايناملعين و،مادة ومر، صورةاأل ظاهر إىل أقربالوجوب ـ  أي  ـاألول املعىنو

  .ةيئن اخلارجلو بالقرا و العريفهمااملتف

على  خيفى مع اختالف ال) ركنهون عن املني (الم يفكال) أمرون باملعروفي (الم يفكمثل الو

  .ريالبص

هذا ) صل الفالحأ (هيتمل فحيما ك) امل الفالحك (هيتمل فحي) املفلحون( أن  قد علمتكمث إن

  .قة مرادهيعلم حبقأاهللا  وة،كة املباريالم يف اآلكبعض ال

) نتمك (،)٢(﴾تنهونَ عِن الْمنكَِر وكُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس تأْمرونَ ِبالْمعروِف﴿ :تعاىلقال و

 نيانوا مستمرك نياملخاطب أن ماك ،نية مستمرة ال خاصة باملخاطبيرياخل إذ ،ةيرد الربط ال للماضو

 ،لكال إىل ل حلظة بالنسبةكن اخلطاب أقلنا ب إذا  إالّ، فقطي يف املاضكذلكانوا كم أتهم ال يريخعلى 

   نيل مجاعة من املسلمكف

                                 

.٩٠ يةآلا: سورة النحل )١(

.١٠٩ اآلية: سورة آل عمران )٢(



١٥٩

  .د جداًيهذا بع و،مةأ ريانت خك ،طول الزمن على متدرجة

 ممسائر األ أن هيرد علينه ك ل،ما هو الظاهركة يفضل األون مبعىنكي أن تملحي) ريخ (ومكمث إن 

 حىت اًريونوا خكيفعلوا فلم يمل ن إ ومة،از هلذه األي امت فال،فعلوا ويالنه ومرعهم األيان يف تشركن إ

ون هذه كت حىت همري فما وجه ختيالنه ومرعهم األين يف تشركيمل ن إ واً منهم،ريمة خون هذه األكت

مر، مل  األكأمر عبده عمرواً مبثل ذليمل  ومر،أداً بي عبده زمر املوىلألو  أنه ىتراأل  اً منهم،ريمة خاأل

  .تهين وجه ملبغوضكي مل أمره املوىليمن مل  إذ مر،داً عمل باأليز ألن ، من عمروريد خيال زقي أن صحي

قوله كالنهي،  ومرعهم األيان يف تشركمم سائر األ أن خراأل خباراأل ويات الظاهر مبعونة اآل:قولأ

 ،)٢(﴾انوا ال يتناهونَ عن منكٍَر فَعلُوهك﴿ :تعاىلقوله ك و،)١(﴾الْأَحبار و الرباِنيونَمهاال ينهلَو﴿ :سبحانه

  .هاريغ ولفأة ائ مك معذب من قومينإ :بي قال لشعتعاىلاهللا ن إ :ث الواردياحلدكو

عملون ي ونونيم متدأ باعتبار ريهم خيان فك  أيضاًمم األكتل أن مة باعتبارة األيرياملراد خبو

عمل ي اآلخر وع الواجباتيعمل جبميحدمها أ ، نفرانكناان هكلو  أنه ىترأال  ملة،ام يف اجلكحباأل

  . من الثاينري خاألولن إ قالي أن صحي ،ببعض الواجبات

 مإ ف،خرجهم مبا جعل هلم من الشرائعأ ،املخرج هو اهللا سبحانه و، ظهرت)خرجتأ( معىنمث إن 

 الظهور كذلك ، ظهوريالظهور اجلسم أن ماك ف،دي جدأم ظهروا مببدأ إالّ  الناسنيانوا بك نإو

  . قسم آخر من الظهوريالروح

فالقوم الظاهرون ال  وإالّ رون ظهور هؤالء،ين يم هم الذ أل،ني املسلمريغ) الناس (املراد بـو

 ،أقرب ان الثاينكن إ و)خرجتأل (ال) مةأ ريخ(لـ  العلةك )تأمرون(قوله  و،نفسهمأ على ظهروني

س ي فل،القاعدة على الظهور مقدم إذ )خرجتأل( داًي ق)تأمرون( ونكي أن ةيالقاعدة البالغ على لزميو

   ةية ظاهرة يف الفعلياآل وأمرون،يم اً ألريوم خكإمنا  و،أمرونيم اج ألخراإل

                                 

.٦٣ يةاآل: سورة املائدة )١(

.٧٩ اآلية: سورة املائدة )٢(



١٦٠

ة األمر مبا شرع هلم من يهلم شأن أن اً، الريأمرون جعلهم خية أم يفعلن إ  أي،ةينشائال يف اإل

  .والنهي مرة األي مدار فعلاً دائرريوم خك ف،أمروايمل ن إو يالنه ومراأل

 مر األى منته،نهونيوظهورهم إىل اليوم يأمرون املسلمني مل يزالوا منذ ن إ :نقولوكقضية تارخيية 

 دون ىان مبستويحون يف بعض األكيما ك ، املطلوبىان باملستويحون يف بعض األكي يالنه ومراألن إ

  .املطلوب

ة اموع يريلزم يف خيمر، فال ام مجلة معتد ا منهم باأليمة تصدق بقألة ايريخ أن الظاهرمث إن 

امه يهي بقإمنا ل فرد فرد كة يريخ أن نة اخلارجية بقرياملفهوم من اآلو ،لكام اليث اموع قيمن ح

نتفاء قم اليمل  إذا اً، نعمريس خي فلاناًيما عصإ والنتفاء املوضوع،ما إ قمي فلو مل ،بالذات ذا الواجب

  .ةيه من الشأني على ملا انطو،اًريان خكام عند وجود املوضوع يان له االستعداد للقك واملوضوع

نهوا  وأَمروا ِبالْمعروِف وآتوا الزكاةَ و ِفي الْأَرِض أَقاموا الصالةَأهممكَّن نْإ الَّذين﴿ :تعاىلقال و

تعاىل اهللا  إىل ح نسبتهصل فعل من العبد تك فإن سبابئة األي مبعىنما إ  من اهللانيكالتم ،)١(﴾عِن الْمنكَِر

 ،د القائمياملباشر املر أنه العبد باعتبار إىل صح نسبتهت أنه ماك ،سبابأ األيسبحانه هو الذي ه أنه باعتبار

أَنتم تزرعونه أَم أَ﴿ :تعاىلقوله  و،)٢(﴾لِكن اللَّه رمى ورميت إذ ما رميتو﴿ :مل قوله سبحانهحيه يعلو

 ما مبعىنإ و،ياتها من اآلريغ إىل ،)٤(﴾من يضِللْ فَلَن تِجد لَه وِليا مرِشداًو﴿ :قوله و،)٣(﴾نحن الزاِرعونَ

م اغتصاباً كاحل إىل اون جاؤية الذي تشمل اآلاألولوعلى  ،نةكم امل إليهفوضنا أي عيي التشرنيكالتم

 ال األول ن املعىنك ل،مكم احل إليهل اهللاك ونية خاصة بالذي فاآلالثاينعلى  أما ،نهوني وأمرونينهم كل

نهما يمر بدور األيث يح و،طالقناسب اإلي ال  الثايناملعىن أن ماك ،ناسب الظاهر الذي هو املدح هلؤالءي

    الثاين أنسبفاملعىن

                                 

.٤١: حلجسورة ا )١(

.١٧: األنفالسورة  )٢(

.٦٤ يةاآل: سورة الواقعة )٣(

.١٧ اآلية: فهكسورة ال )٤(



١٦١

  .ةيباآل

طرون ين هم مسيالناس الذ على ةاكالز وةم الصالية تعماكتاء الزيإ وةقامة الصالإالظاهر من مث إن 

 ذا  أيضاًيالنه ومراأل أن هذا فهلوعلى  ،ةاكعطون الزي وةؤدون الصالينفسهم أم بأهم، ال يعل

ن ك ل،اقيهذا خالف وحدة الس و،نهوني وأمرونينفسهم أم بأ م مبعىنأ ،هذا خالف الظاهر و،املعىن

  .ةيالقرائن اخلارج وةيجمموع اآل إىل  بالنظروىلأ اقي السةخالف وحد

م  عائق عن صالكون هناكيث ال ي ح،ةنفسهم من الصالأنهم بكة متي اآلمعىن أن احتمالمث إن 

  .ة البعديونه، فهو يف غاكزيون هلم مال كية بأن اكمن الزو، ةيارياالخت

مثله  و،ية االصطالحاك ال الز،ناك وجه يأة القدر املخرج من املال باكالظاهر من الز أن ماك

 ةقمت الصالأ قد كنأشهد أ :ارةييف الز و،)١(﴾الزكاِة ما دمت حيا و ِبالصالِة أَوصاينو﴿ :تعاىلقوله 

 ،خباراأل وياتة يف اآلاكررت الزكقال ملاذا ي، فال  أيضاًه فتشمل اللفظة اخلمسيعل و،ةاك الزتيآتو

  .اهللا العامل و،اًنادر إالّ ر اخلمسكذيمل و

أَكِْلِهم السحت لَِبئْس ما كانوا  والْأَحبار عن قَوِلِهم الِْإثْم و الرباِنيونَأهملَو ال ينه﴿ :تعاىلقال و

 اجلار والظرفكر األمر باملعروف، ألما كذيمل  و،)ملاذا( أي ،خيالتوب وعيللتشر) لوال ()٢(﴾يصنعونَ

 ،مر مبعروفأقة ير هو يف احلقك عن املنيل ك ألن كذل وذا افترقا اجتمعا،إ واجتمعا افترقاذا  إارور،و

ان يف كة صل،  للصالك تارنسانقلت إل إذا كنإ ف،ركقة ي عن املنيمر باملعروف هو يف احلقأل كو

ه لقة امر ياحلقان يف ك ،شرب اخلمر ال تشرب اخلمري نسانذا قلت إلإ و، الصالةكراً عن تيقة ياحلق

  . الشربكبتر

عبدون يوم كهم يغلب علين يهم العباد الذ و،تعاىل والرب سبحانه إىل  هم املنسوبون)ونيالربان(و

وم علماء سواء كهم يغلب علين ي هم العلماء الذ)حباراأل( وم ال،أانوا علماء ك سواء ،اهللا سبحانه

 امه فهم أوىلكبأح وم ألصق باهللا سبحانه، ألنيائفتن الطيض ذياختصاص التحر و،م الأانوا عباداً ك

   ر،كاملن بالنهي عن

                                 

.٣١ اآلية: سورة مرمي )١(

.٦٣ اآلية: سورة املائدة )٢(



١٦٢

 ياتان الظاهر من مجلة من اآلكن إ و،ان خاصاً ماكعهم ير يف تشرك عن املنيلعل النهو

ة االرتباط يتهما من خاصيولوما أل إليهتوجهإمنا ع يه فالتشريعل و،ل الفئاتك لني عاماانكما أ خباراألو

ة موجودة يف يواألولهذه  و،المهماكسمع يما نافذان يف اتمع أل و،ماًلع أو  عمالًتعاىل باهللا كثراأل

  . أيضاًسالمن اإليد

ها من ريغ إىل ،)١(مكعلمائ على مكلنحملن ذنوب سفهائ :)عليه السالم( الصادق اإلمامقال 

  .اتروايال

اتمع املنغمس يف  على ألمران الظاهرانر، ألما اك بالذ)ل السحتكأ( و)مثاإل(اختصاص قوله و

 ثالثة إىل ها من املعاصي اليت عدتريغ إىل البهتان وبةيالغ ومةيالنم وذبك منه الأيتي، فاللسان ياملعاص

 ،حنوها وميتي الأموالل كأ و من رباأنواع له  أيضاًل السحتكأ و،زها اللسانكة مري معصنيثالثو

الزنا  أو بةيقال للغيل، فال كاأل إىل نسبيما مطلق احلرام الذي إ وما احلرأنواعشد أما إ )السحت(و

 بجير كل منكف الّإ و،ن من باب املثاليع ذيالتقر أن  خيفىال و،ميتي الأموالل كقال أليإمنا  و،سحت

 نإ وةياآلو ،)٢(﴾كانوا ال يتناهونَ عن منكٍَر فَعلُوه﴿ :لذا قال سبحانه و،حباراأل و عنه الرباينىنهيأن 

 إىل م بالنسبةكفهم منها انسحاب احليبوحدة املناط  أو ن باالستصحابكتاب لكال أهل انت يفك

  .نياملسلم

، يف يالنه ومردم األيناساً دأ كهنا فإن ،حنو املتعارف على راد بهيإمنا احلرب  و الرباينيمث إن 

رج خين أكتعارف، ير مما مل كل منكل وعةل ساك بيالنه ومرلزم األي فال ،كعتادون ذلي ناس الأقبال 

قول هلم يل باب لكطرق ي أن  أو،راتكشي املنفه يف عصر تيل من لقك ىنهيباحاً فص من داره نساناإل

 قل املراتب واجبة،أن إ قالي أن نكميمن الواجبات، نعم لعله  ذاكون كملاذا تتر أو ذاكملاذا تفعلون 

املراتب املتوسطة  و،رض ما الشارعيالوهن مما مل  و االستهزاءوجبي جائزة مما رياملراتب اخلارقة غو

   اًياً قوديون شدكين أمستحبة ب

                                 

.٣ حرك من أبواب األمر باملعروف والنهي عن املن٧ الباب ٤١٥ ص١١ ج:الوسائل )١(

.٧٩ اآلية: سورة املائدة )٢(



١٦٣

  .نيالد و يف بعض رجال العلمىري مما يالنه ومرمستمراً يف األ

قلنا  ا إذ إالّ اللهم،قول مشهور على س فعالًي لكالتر ألن جماز،ما إ )فعلوني (قوله سبحانهمث إن 

 مرهم األكوجب ترأراد بالفعل الذي ي وقةيما حقإ و، املعروفي املبحث الفلسفوان يفكبتجدد األ

 ،اقاًي سأقرب األول و،ومكس على خذهم الرشوةأ وايالدن على البهمك عبارة عن تكذل و،يالنهو

  .اهللا العامل و، عقالًأقربين الثاو

  داللتهاى ال ختف،حاًيتلم أو اًحي صركذل على خر تدلأ آيات كهنا وم،يكتاب احلكله من الكهذا 

  .الفطن العارفعلى 

  .رجحاا أو وجوا على ة تدلريثك اتروايف: ما السنةأو

أذنوا ير فلكالنهي عن املن ومر باملعروفلت األك تواميتأإذا  :)صلى اهللا عليه وآله( قول النيبك

 إذا ماي فكذل أن  املعلوممن وبعض، إىل يالنه ومرل بعضهم األك و)تلكوات( معىن و،)١(بوقاع من اهللا

  . املوضوعىث انتهيسقط ح وإالّ ،اماً مستمراًيقم البعض قيمل 

مل تأمروا  ومكفسق شباب ومكؤفسدت نسا إذا مكف بيك :أيضاً) صلى اهللا عليه وآله( قالو

 ،كشر من ذل و،نعم : فقال،ا رسول اهللاي كون ذلكي و:ل لهي فق،ركمل تنهوا عن املن وباملعروف

 ،نعم : فقال،ا رسول اهللاي كون ذلكي و:ل لهي فق،تم عن املعروفي وركمرمت باملنأ إذا مك بفيكو

  .)٢(ر معروفاًكاملن وراًكتم املعروف منيرأ إذا مكف بيك ،كشر من ذلو

فَمن زين لَه سوُء عمِلِه فَرآه أَ﴿ :حانهبما قال سك ،ر رآه حسناًكزوال املن إذا نسانن اإلإف

ناًحفعلون حسناً ي ما ىري أن  إالّلبثيرات ال ك يف جمتمع املنريب إذا نساناإل أن  إىلضافة باإل)٣(﴾س

  .باركال على ماداًتاع وداًيتقل

ل ي فق،ن لهيف الذي ال ديبغض املؤمن الضعي لعز وجلاهللا ن إ :أيضاً) صلى اهللا عليه وآله( قالو

   املكن ياملراد ال د و،)٤(رك عن املنىنهيلذي ال ا : قال،ن لهيما املؤمن الذي ال د و:له

                                 

.٥ ح من أبواب األمر والنهي١ الباب ٣٩٤ ص١١ ج:الوسائل )١(

.١٢ ح من أبواب األمر والنهي٢ الباب ٣٩٦ ص١١ ج:الوسائل )٢(

.٨ اآلية: سورة فاطر )٣(

.٢٣ ح من أبواب األمر والنهي١ الباب ٣٩٩ ص١١ ج:الوسائل )٤(



١٦٤

  .ما هو واضحكته مؤمناً ين وجه لتسمكيمل  وإالّ له،

  .افراًك كصبح بذلي ألنه  االستحاللىري أنه  ال،عملي ال )١( )ىريال ( معىنو

 مل فإذا ،الرب على تعاونوا و،رك عن املناو و باملعروفا ما أمروريزال الناس خبيال  : أيضاًقالو

ال يف  ورضن هلم ناصر يف األكيمل  و،بعض على سلط بعضهم و،اتك نزعت منهم الربكفعلوا ذلي

  .)٢(السماء

 ندت فإذاام الناس مبا هو صالح، يق وبقلع جذور الفساد و بالتعاونريثر اخلكي وايتعمر الدنإمنا فإنه 

 ،مكاحل على تسلطوا واور جترؤكهوا عن املننيمل  إذا شراراأل أن ماك ،ةكون بركاء الثالثة ال تيشهذه األ

 دم بعهلمتكار ال تسمع يخاأل ألن ،ال ناصر هلم يف األرض و،بعضعلى   تسلط بعضكون هناكيف

أتوا بالسبب املوجب يث مل يح ومرهأوا كث تريب هلم دعوة حيستجياهللا ال  ألن ال يف السماء و،كذل

  .ستجاب له دعاءي نه الإتزوج، في هو ال و له ولداًهب اهللاي أن دعويون حاهلم حال من كي ف،جةيلنت

: )صلى اهللا عليه وآله ( قال،سالمفضل اإلأ ما خربينأا رسول اهللا ي :جاء رجل من خثعم فقالو

ان باهللامياإل،قال، مث ماذا: قال : صلة الرحم،قال، مث ماذا: قال : رك عن املنيالنه ومر باملعروفاأل 

 : قال،عة الرحميقط : قال، مث ماذا: قال، باهللاكالشر : قال،اهللا إىل بغضأمال عي األأ ف:فقال الرجل

  .)٣(ركمر باملناأل و عن املعروفيالنه : قال،مث ماذا

 الرسول أن  من بابكعة الرحم بعد الشريقط وان،ميجعل صلة الرحم بعد اإل أن من املعلومو

ذا  و،غيل بلكما هو شأن ك ،المكالسامع يف الو  أالحظ حالة السائليان ك )صلى اهللا عليه وآله(

 ضهي حتر)صلى اهللا عليه وآله( د الرسوليريان ك فلعل الرجل ،لي املختلفة من هذه القباترواي النيمع بجي

  .يالنه واألمر والصلةعلى 

  .هاريغ والبحار وكاملستدر وورة يف الوسائلكة املذريثك الاتروايها من الريغإىل 

   افة الفقهاءكوجوا يف اجلملة  إىل ذ ذهب، إحدأه من ي فإشكال فال ،مجاعما اإلأو

                                 

. املعروف منكرا، واملنكر معروفافكيف بكم إذا رأيتم): صلى اهللا عليه وآله(إشارة إىل احلديث السابق حيث قال  )١(

.١٨ ح من أبواب األمر والنهي١ الباب ٣٩٨ ص١١ ج:الوسائل )٢(

.١١ ح من أبواب األمر والنهي١ الباب ٣٩٦ ص١١ ج:الوسائل )٣(



١٦٥

دش يف خيان رمبا كن إ و، متواترةكذل على مجاع اإلى بل دعو،نقل عن أحدي خالف ريمن غ

  .س حبجةي لمجاعمثل هذا اإل وه، بأنه حمتمل االستناد بل مقطوعمجاعاإلكربى 

 أنه إشكالما ال كح، يمر بالقبقبح األي و باحلسن،مرسن األحي أنه  يفإشكال فال ،أما العقلو

 ال يف اجلملة،ي به دلىفك واختالل النظام، ور الفسادكفعل املن و املعروفكوجب ترأ إذا مايوجبهما في

ل العقلي وجوده يف يفي يف صدق الدلكيات، بل يل الصغركل ليل العقلي مشول الدليراد بالدليال ألنه 

ال  وأمري جل عدم وصوله الأل واحملرمات، ومة بعض الواجباتكح إىل فعدم وصول العقل .اجلملة

  .اًيل عقليون أصل الدلكدش يف خي، ال ىنهي

 ى منته،م الشرعكحكم كحينه إ  فمن قائلى،ري أو مكحيالعقل  أن هو و نزاع مشهوركنعم هنا

ال  وير تة اليتآاملرك،  فقطىرينه إ من قائل و،حيالتقب ونيالتحس إالّ ال عقاب ومر ال ثواب للعقلاأل

  . فقطىري أنه  ال،مكحي وىريالعقل  أن ةي الوجداننسان اإلةن الظاهر من حالك ل،مكحت

 نبياءة املستمرة من األريالس إىل ضافة باإل،ةيفاك مجاعاإل والسنة وتابك ففي ال،انكف يكو

حفظ  أن  بل منذسالمزمن اإل ال منذ ،نيالصاحل ومن العلماء و،سوةأن هم يالذ) عليهم السالم(االئمة و

  .ع املعاطاةيما حقق يف بكاشفة كة بدورها ريالسو .خيالتار

  :ر مقدماتكل العقلي بعد ذيقرر الدليقد مث إنه 

  :قسامأمخسة  على ة تتصوريونك الموراألن إ ):األوىل(

  .ضه نفع حميـ ما ف١

  .أكثرن نفعه ك ل،نفع وه ضرريـ ما ف٢

  .ه ضرر حمضيـ ما ف٣

  .أكثرن ضرره ك ل،نفع وه ضرريـ ما ف٤

  .انيضرر متساو وه نفعيـ ما ف٥

 أو  لذاتهكثران النفع األك سواء ،نياألول نيالقسم إالّ لقخيال  فإنه ميكاهللا سبحانه حن إ ثيحو

 أكثرجهنم نفعها  و اليت هدم دارها،املرأة إىل ان ضاراً حمضاً بالنسبةكن إ وأكثر مثالً املطر نفعه ،هريلغ

  .ذاكه و،نياملخلد إىل  ضاراً بالنسبةانكن إو

  .عات اهللا سبحانهي يف تشركذلك و،ةينيوك التمورهذا يف األ

   قسام اخلمسةل األك ياخلارج ونكوامره، فمن املمأ وات البشرينيوكتأما 



١٦٦

  .م إليهبالنسبة

بح قتل ق وحسان، حسن اإلىريالعقل ارد  فإن ان يف اجلملة،يح عقليالقب واحلسنن إ :)ةيالثان(

 ،ما قبحه الشرع إالّ ال قبح و،ما حسنه الشرع إالّ حسن ال أن اث رأوي خالفاً جلماعة ح،الناس اعتباطاً

  .تباعهأ وسكتبعهم مار و، فقطةا تبع للعادإث قالوا ين حيخرآلو

 فهو ،ل معروفكراد ي، ال اًركتم املعروف منيرأ :)صلى اهللا عليه وآله( ما تقدم من قولهو

ل بعض يما من قبإ ف،نهماي فال منافاة ب،ةي جزئة موجباًيون احلسن يف اجلملة عقلك و،ةيجزئموجبة 

  .ضيبأس بيبعضه ل وضيبأ نساناإل

 مكم حتأاء فقط، يشها صورة األيس فكاملرآة اليت تنعك فقط كدريالعقل  أن خالف يف: )ةالثالث(

  .، ملا نراه من الوجداننا نرجح القول الثاينك ل، آخرونبالثاين و، مجعاألول، قال بم املوايلكحك أيضاً

ن إ  قلنافإذام العقل يف اجلملة، كه حي فيفكي ينه عقلأئاً بيلو وصفنا ش أنه  خيفىال: )الرابعة(

مه كاً حليقسام القتل منافأمه بقبح بعض كس عدم حيد به القتل يف اجلملة، فليرأم بقبح القتل كحيالعقل 

  .بقبح القتل يف اجلملة

 الواجبوعلى  ، فقطيالواجب الشرع على طلقي ف،ربعأات إطالقاملعروف له : )امسةاخل(

س يلها معروف لك ألن روه،كضافة املإالثالثة بوعلى  املباح، واملستحب والواجبوعلى  املستحب،و

  . احلرامر مبعىنك املن،ركمبن

  .روهكامل واحلرام و احلرام فقط،، فقطنيإطالقطلق بير كاملنو

 عن يالنه و،مر باملعروف يف اجلملةم بوجوب األكحيالعقل ن  إ هذه املقدمات قلناحتققتإذا 

لها ك، يالنه ومرم العقل بوجوب األكعدم ح على الًيروها دلكت اليت ذشكاالاإل ور يف اجلملة،كاملن

  .رهاكل املقام بذي فال نط،اجلواب واضح وشكالسوق اإل و،ترتفع من ظهور هذه املقدمات

  



١٦٧

  : لألمر باملعروف مراتب:)١مسألة (

 أن حدأل ك على بجي إذ ،ةينيل العيسب على ون هذه املرتبةك يف إشكالال  وبالقلب،: )األوىل(

  .انمي من شرائط اإلكر بقلبه، بل لعل ذلكراً للمنكمن وون حمباً للمعروفكي

 االلتزام، ن الواجب هو العمل الأ بني قائلام بعضكحناقش يف وجوب االلتزام القليب باألن إو

نه ملتزم قلباً بعدم كل شرائطها لك بيصليمن  و،تهايزم قلباً حبلتنه ملكشرب اخلمر لي من ال فمثالً

  .فيلك التىدأ بل قد ،مثاًآن كي  ملامكحسائر األ إىل ذا بالنسبةكه ووجوا،

فَقَد ﴿ :بحانهلذا قال س و، أيضاً وجوب االلتزامدلةن الظاهر املعلوم من استفادة املتشرعة من األكل

  .ك ذلريغ إىل ،)٢(ر بقلبهكر للمنكاملن منهمو :ثييف احلد و،آمث قلبه :قال و،)١(﴾صغت قُلُوبكُما

د عن ظاهر ي بعة،لاملهز إىل أقربمثل هذا  فإن ،ةيفاكر بالقلب كار املنكنإ لوجوب ال معىنمث إنه 

  . حسب الفهم العريفدلةاأل

 أن رديالشارع مل  أن من املقطوع إذ ،هي فني لوجوب الع ال معىنضاً أيهذا و،ديبال: )ةيالثان(و

  .بعد انتهائه أو ،صار بصدد االنتهاءإذا  سواء قبل انتهائه ،ركلف فاعل املنكل مكضرب ي

 ما قبل انتهائهأ وث سقط موضوعه،يار حكنال موقع لإل وبعد االنتهاء فقد حصل املطلوبأما 

ما  على رج من الدار املغصوبة نادماًخي عن الغصب فأخذ ي الذي الغاصبكق االنتهاء يهو يف طرو

د يلو غصب ز أنه ىترال أ ،ر عرفاًكار املنكن فال موضوع إل،ق احلصولياملطلوب منه يف طر فإن فعل،

  .يال موضوع للنه أنه  العرفى رأ، إليههايعطي و النقود واحدة واحدةعديآخذ  ومال عمرو مث رآه

  .الم حولهكخرناها لطول الأإمنا  و،سانلبال: )الثالثة(و

   الظاهر من سوقو

                                 

.٤ اآلية: سورة التحرمي )١(

.٩ ح من أبواب األمر والنهي٣ الباب ٤٠٦ ص١١ ج:الوسائل )٢(



١٦٨

نسب هذا القول  و،ةيفاكوجوب ال إىل  فبعضهم ذهب،الم يف هذا القسمكال أن  من الفقهاءدلةاأل

 اخلراساين ودياحملقق الطوسي يف التجر ونيديالشه والفاضل واحللي والقاضي واحلليب وديالس إىل اجلواهر

  .همريغ ولييردباألو

فخر  وةابن محز وخيالش إىل نسبه الشارح و،اختاره احملقق و،نيوجوب الع إىل آخرون ذهبواو

  .ناأصحابته عن قوم من ياكخ حي بل من الش،يوريالس وة املراديد يف غايالشه وسالماإل

 قال ر، مثالًك عن املنيقبل انقالع العاص و باملعروف،كان التاريتإظهر قبل ي ني القولنيالفرق بو

ب جي أم ال ،خالد وركب وأمره عمروي أن بجية فهل صار يف صدد الصالن إ  صل،: الصالةك لتارديز

القائل بالوجوب  وهم،يب علجي: قوليين ي القائل بالوجوب الع،انيت بصدد اإلكصار التار أن هم بعديعل

  .هميب علجيال : قوليفائي كال

 إذ اً،إطالقال قائل بالوجوب  أنه الظاهر ف،ركبعد االنقالع عن املن وان باملعروفيتأما بعد اإل

  .املوضوع منفي قطعاً

 كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس تأْمرونَ ِبالْمعروِف﴿ :تعاىل بقوله ،ينياستدل القائل بالوجوب الع

 نةي بقر،ةيضيتبع ة الينشو) من( أن  علىبناًء ﴾...لْتكُن ِمنكُمو﴿ :قوله و،)١(﴾تنهونَ عِن الْمنكَِرو

﴿ونَوفِْلحالْم مه عليه السالم( بقوله و،ما تقدمك ،﴾أُولِئك(: لسانه ور بقلبهكر للمنكمنهم املنو 

 كذلكالقلب، ف إىل ة بالنسبةينيث حتقق العيح وون اللسان يف عداد القلب،كالظاهر منه ، )٢(دهيو

  .اللسان إىل بالنسبة

  .)٣(اهللا م عذابكتحيل وإالّ ركلتنهن عن املن ولتأمرن باملعروف :)ليه وآلهصلى اهللا ع( النبويو

                                 

.١١٠ اآلية: سورة آل عمران )١(

.٩ ح من أبواب األمر والنهي٣ الباب ٤٠٦ ص١١ ج:الوسائل )٢(

.١٣ ح من أبواب األمر والنهي٣ الباب ٤٠٧ ص١١ ج:الوسائل )٣(



١٦٩

  .)١(لهكمل تنتهوا به ن إو ركوا عن املنا وله،كمل تعملوا به ن إ ومروا باملعروف: يف نبوي آخرو

تقُولُوا ما ال   أنكَبر مقْتاً ِعند اللَِّه﴿ :تعاىل قوله نيب وي هذا النبوني بمنافاةال  أنه  خيفىالو

 نير العاملك عن املننيالناه و، لهنيكن باملعروف التاريمرلعن اهللا اآل :)عليه السالم(قوله  و،)٢(﴾تفْعلُونَ

   .)٣(به

ن كن مل تإ و)صلوا (قول قليالنبوي و، يصليهو ال  وصلوا،: قول مثاليمن  على املقت واللعنإذ 

 )يصلين أ: نامرأه يب علجية  الصالكتار فإن ، ال للفعلكترالذم لل أن  إىل، هذا باالضافةيكأنت تز

لذم اد كتأي و مذموماًاألوله كان يف تركن إ و،سقط عنه الثايني مل األولفعل ي مل فإذا ،ةأمر بالصالين أو

لعل وجه  و،مر ا األكتار وة الصالكفضل من تارأفهو  وإالّ ، ال للفعلكالذم للتر أن احلاصل و،هيف

 إىل أقربمر ا  هلا اآلكالتار أن اللوم، و استحقاقاً للعقابأكثر هلما كالتار أن م به معص الذيختص

   .عداءصدقاء دون األ باألكنت لومأما ختصص ك ،فعلهاي أن  علىزيالتحف

  .ينيفائك ال ينيني عيالنه ومرون األك على هذا بعض ما استدل به

 أن نةيبقر و الفهم العريفىالظاهر لد إذ ، داللة تامةكس يف شيء من ذليل أنه  خيفىن الكل

ل يسب على احلث موجه حنو بعض الناس أن ، يف اخلارجيالنه ومرن األيتحقق مفعول هذي أن املقصود

 أن  ال،نقاذ يف اجلملةة اإلي فهم منه مطلوب،قي انقذوا هذا الغر:دهي لعبلو قال املوىل أنه ىترأال  ،البدل

حنو  أو ، لآلدابكمروا هذا التاراؤ أو ، اهدوا هذا الضال:قالن إ كذلك وعهم به،يام مجياملطلوب ق

  .كذل

    سئل أبو: قال مسعدة بن صدقة،عدم العموم على  الدالةدلةظاهر بعض األ إىل ضافةباإل

                                 

.١٠ من أبواب األمر والنهي ح١٠ الباب ٤٢٠ ص١١ ج:الوسائل )١(

.٣ اآلية: فسورة الص )٢(

.٩ ح من أبواب األمر والنهي١٠ الباب ٤٢٠ ص١١ ج:الوسائل )٣(



١٧٠

 فقال ،عاًيمة مجاأل على ر واجب هوك عن املنيالنه ومر باملعروف عن األ)عليه السالم(عبد اهللا 

 على  ال،رك العامل باملعروف من املن، املطاعيالقو على هوإمنا :  قال،مل و:لي، فقال: )عليه السالم(

تاب اهللا ك كذل على ليالدلو إىل أي من أي يقول من احلق إىل الباطل، الًيهتدون سبين ال يالضعفة الذ

ِمن قَوِم و﴿ :عز وجل ما قال اهللاك ، عامري فهذا خاص غ،آخرها إىل )١(﴾لْتكُن ِمنكُم أُمةٌو﴿ :عز وجل

مم أومئذ يهم  ول القومك على الو ، موسىمةأ على قليمل  و،)٢(﴾ِبِه يعِدلُونَ و أُمةٌ يهدونَ ِبالْحق موسى

عاً يقول مطي، )٣(﴾ كانَ أُمةً قاِنتاً ِللَِّهإبراهيمِإنَّ ﴿ :عز وجلما قال اهللا ك ،مة واحدة فصاعداًاأل و،خمتلفة

ال  وال عدد وان ال قوة لهك إذا  يف هذه اهلدنة من جرحكعلم من ذليمن  على سيل و، وجلعزهللا 

  .ةطاع

 املطاع، ال عدم يالقوعلى  إالّ عدم الوجوببه ون املراد كي أن تملحيان كن إ وثياحلدو

ب د عدم وجوديف ص أنه اقينة السين الظاهر منه بقرك ل،املطلوب على دليع، فال ياجلم على الوجوب

  .عي الوجوب عن اجلميد نفديف ص أنه ، النيالع

ى واجب عل أنه ان هلكالسؤال  فإن ادة،يز وجاب عن سؤال السائل جبوابأ  أن اإلماماحلاصلو

 ألن ص الوجوب به،خيإمنا  وطاعة، ومن له قوة على بجيإمنا  أنه ضافأمث ، ال :اإلمام فقال ،عياجلم

مر ون اآلكي أن هو ومراً آخرأأضاف  و، املطاعي القوتمل يفحيإمنا  ريالتأث و،ري للتأث وضعايالنه ومراأل

  .ريحتمال التأثار ايان املعك ريالتأث إىل يقيطرالقوة  أن ذا علمناإ وعاملاً،

ث الذي يسئل عن احلدو، قولي )عليه السالم( عبد اهللا أبا  مسعت: قال مسعدة،ث آخرييف حدو

 هذا:  قال، ما معناهرمام جائإلمة عدل عند كأفضل اجلهاد ن إ :)صلى اهللا عليه وآله( جاء عن النيب

  .)٤(فال وإالّ ،قبل منهي كهو مع ذل وأمره بعد معرفتهي أن على

                                 

.١٠٤ اآلية: سورة آل عمران )١(

.١٥٩ اآلية: سورة األعراف )٢(

.١٢٠ اآلية: سورة النحل )٣(

.١ ح من أبواب األمر والنهي٢ الباب ٤٠٠ ص١١ ج:الوسائل )٤(



١٧١

 د يف الوسائليدها املرجيما كحنوه،  و العادلاإلماممر خاص باألحاديث أن بل يف مجلة من األ

  .)١(كاملستدرو

 ،ام بعضيعصار بقع األي يف مجني املسلمنية املستمرة بريلس اينيعدم الوجوب الع على ستدليرمبا و

 كسقط ذلياً مل ينيان واجباً عكلو  و،يالنه ومررسال السلطان بعض الشرطة لألإما هو املشاهد يف ك

  .بذهاب الشرطة

 ، فال جتب املبادرة،النحو املتعارف على ان ايتة اإليفاكة رية فالظاهر من السيفاكالقول بال على مث

ان كد إىل ذهبين أك ،النحو املتعارف على النهي ومرام بعض باألي قىفكر كان منريان يف اجلكفلو 

  .نهاهي وأمرهي وكعلمه بذلير لكصاحب املن

 أو ريام الغيب القطع بقجيهل  أنه الم حولكون املتعارف هو املطلوب فال مقام للك على بناًءو

 كعد التريقد  أنه ةريالس ودلةالظاهر من األ ألن كذل و،في مطلق الظنكي أو خم للعلما الظن املتيفكي

 أو ريام الغيان برجاء قكن إ و جائزكن اوناً فذاكيمل إذا  أما ،وزجيهذا ال  و، اوناًريباحتمال الغ

  . فتأمل،احتماله

  

                                 

.٢٧٠ ـ ٢٥٠ ص٢ ج:ك واملستدر، الباب من أبواب جهاد العدو٤٠٦ ص١١ ج:الوسائل )١(



١٧٢

 ،مر بالواجب واجباأل أن ةي بعد معلوم،مر باملندوب واجب أم مستحب هل األ:)٢ مسألة(

  : عن احلرام واجب، احتماالنيالنه أن  بعد،م مستحبأروه واجب ك عن املي النه هلكذلكو

  .هي علمجاعح اإليت بل عن املفا،روهك عن امليالنه ومر باملندوباملشهور استحباب األ

  .ما يف اجلواهركرمبا احتمل الوجوب و

 املتقدم مجاعباإل وة املستمرة،ريبالس و،األصلادة الفرع عن ين زكمينه ال أ ب:استدل للمشهور

لعن اهللا  :)عليه السالم( له مستحقاً للعن يف قوله كمر باملندوب التارون اآلكي أن باستبعاد و،دعواه

  .)١( لهنيكن باملعروف التاريمراآل

ون اجلزء أعظم من كاستلزم  إذا  إالّ،األصل على ادة الفرعي بأنه ال مانع من ز،لكنوقش يف الو

  مستحباًاألصلون كي أن الشرعي يف أو يما املانع العقل و،ستلزم يف املقامي ال كذل أن من املعلوم و،لكال

ل الوفاء بالعقد اجلائز واجب لقوله يلذا ق و،كمة يف ذلك من باب وجود حيل شرعيالفرع واجباً لدلو

 وهب فإذا ،ة بقائه عدم العمل به يف حالريبطالنه غ و،أبطل العقد إذا  إالّ،)٢(﴾أَوفُوا ِبالْعقُوِد﴿ :تعاىل

  .أبطل اهلبة إذا  إالّهيتصرف في أن وز لهجيال  فإنه ديز إىل ئاًي شنساناإل

 النهي لفظاً ومراخلطباء يف األ و من استمرار العلماءىد اللزوم ملا نريا تؤإ ف،سكة بالعريالسو

  .تابةًكو

 مجاعاإل أن صول األقد حتقق يف و، حمتمل االستناد، مع الغض عن املناقشة يف صغراهمجاعاإلو

  .س حبجةياحملتمل االستناد ل

 ،ل زاده وحدهكقد ورد اللعن ملن أ وفيك ،يم الشرعكون مستنداً للحكي أن نكمياالستبعاد ال و

  .كذل أشبهما  و،ق وحدهيب الطركرو

 إذ ،تهيمر باملعروف بعد معلوموجوب األ على  ما دلإطالقما احتمال الوجوب فقد استدل له بأ

   ر بعد حتققكالنهي عن املن على  ما دلكذلكو، ب معروفاملستح

                                 

.٩ األمر والنهي ح من أبواب١٠ الباب ٤٢٠ ص١١ ج:الوسائل )١(

.١ اآلية: سورة املائدة )٢(



١٧٣

  .ه بعدم القول بالفصلريل يف غيتم الدلي وبصاق يف املسجد،لاك ،روهاتكة يف مجلة من امليركاملن

قامة إ أن من املعلوم و،)١(﴾أَنْ أَقيموا الدين﴿ :ن يف قوله سبحانهيقامة الدإوجوب  على مبا دلو

صلى اهللا عليه ( ارة الرسولي مثالً ز،ة هي املستحباتينيأغلب املظاهر الد فإن بات،مر باملستحن باأليالد

ما  وصالة اجلماعةواالحتفاالت  وقامة املأمتإ واتينياحلس وبناء املساجد و) السالممعليه( ئمةاألو) وآله

قامة إ ف، قائماًنين الدكين مل كذا مل تإ و،لها مستحباتك ،ن مظاهرين للدكين مل كمل ت إذا مما هاأشبه

الوعظ  والعلم أهل  أنىلذا نر و،النهي ومرباأل إالّ نكمي ما ال كذل و،مورقامة هذه األإهي بإمنا ن يالد

  .جباتامرهم بالوأك مورأمرون ذه األي

عليه ( نيارة احلسيز وةينيأمر ببناء احلسي أن نساناإل على بجيقل أحد بأنه يمل  وفيك :ن قلتإ

  .هيل من لقك )السالم

  .هيل من لقكة لمر بالصالقل أحد بوجوب األيذا مل كه و:قلت

  .ما تقدمكتعارف عند املتشرعة يالنهي بقدر ما  ومراألن إ :احلاصلو

  .مر باملندوبصالة عدم وجوب األأد عن يرفع الي نيلين الدليذمث إنه 

 ثيح و،)٢(﴾لَى الْخيِريدعونَ ِإ﴿ :شمله قوله سبحانهي ف،رياخل إىل مر باملندوب دعوةبأن األو

﴿كُنواجبةرياخل إىل انت الدعوةكمر أ ﴾لْت .  

مر بالواجب صرحون بأن األيلذا  و،دلة من األكعدم فهم الفقهاء ذل أن نصافن اإلكل وهذا

  .انطباقاا ودلةالفقهاء من أجود الناس فهماً لأل أن بعد، بعد الوجوبي مما ،باملندوب مندوب و،واجب

                                 

.١٣ اآلية: ىسورة الشور )١(

.١٠٤ اآلية: سورة آل عمران )٢(



١٧٤

  .اًي االستنباط ثانرياحلدس غ و، ال وجه له أوالً،ه متهم يف حدسهيلفقان إ :وقوله

 ني الدن مبىنإف، روهكالنهي عن امل ومر باملندوبقاً يف قدر األي رفنسانون اإلكي أن الالزممث إن 

املنبت ال  فإن ،ه برفقيوغل فأق فين رفيالدن إ :)صلى اهللا عليه وآله( قد قال رسول اهللا و،الرفقعلى 

  .)١(ى أبقاًال ظهر وضاً قطعأر

  .شيء شانه على لو وضع اخلرق و،شيء زانه على لو وضع الرفق: ثييف احلدو

 ريأمبقولون يعندنا قوماً ن إ :)عليه السالم(يب عبد اهللا أل:  قلت:حوصاأل أيب قال عمار بن

نعم يف : ال يل فق،همالم أنتوكصفون ما نصف من فضليس يل و،لهمكالناس  على فضلونهيو نياملؤمن

صلى اهللا عليه (لرسول اهللا  و،)صلى اهللا عليه وآله (ن عند رسول اهللاكيس عند اهللا ما مل يلأ ،اجلملة

 على سالماهللا وضع اإلن إ ،مكريس عند غيم ما لكعند و،مكس عنديعندنا ما ل و،س عندنايما ل) وآله

ه ي الناس فمن جعل فني بك مث قسم ذل،ماحلل والوفاء والرضا ونيقيال والصدق والصرب على ،سهمأسبعة 

لبعضهم  ونيلبعض الناس السهم و مث قسم لبعض الناس السهم،امل حمتملكسهم فهو هذه السبعة األ

لبعض السبعة  وسهملبعض الستة األ وسهملبعض اخلمسة األ وسهمربعة األلبعض األ وسهمالثالثة األ

 على ال و،سهمأ ثالثة نيصاحب السهملى  عال و،نيصاحب السهم سهم على  فال حتملوا،سهماأل

صاحب اخلمسة ستة  على ال وسهم،أربعة مخسة صاحب األ على ال وسهم،أربعة أصاحب الثالثة 

 ،سهلوا هلم املدخل ون ترفقوا مكل و،وهمرتنف وسهم فتقتلوهمأستة سبعة صاحب ال على ال و،سهمأ

رافق املؤمن فلم يافر كان الك و،افرك جار ان لهك وان رجل مسلمكنه إ ، مثالً تعترب بهكسأضرب لو

صلي معه ياملسجد ل إىل ه املؤمن فاستخرجه من مرتله فذهب بهي فغدا عل،أسلم حىت سالمن له اإليزيزل ي

 لو : فقال له، فقعد معه،تطلع الشمس حىت تعاىلر اهللا ك لو قعدنا نذ: قالى فلما صل،الفجر مجاعة

   الظهر ىصل حىت صام و فقعد معه،ان أفضلكوم يصمت الو ،تزول الشمس أن  إىلتعلمت القرآن

                                 

.١ ح من أبواب األمر باملعروف١٤ الباب ٤٢٦ ص١ ج:الوسائل )١(



١٧٥

 ىصل حىت  فقعد معه،ان أفضلكة اآلخرالعشاء  و املغربيتصل حىت  لو صربت: فقال له،العصرو

 هيان من الغد غدا علك فلما ،قيطيه ما ال يمحل عل و،قد بلغ جمهوده وضا حىت ةاآلخرالعشاء  واملغرب

 أن جابهأ ف،املسجد إىل نذهب حىت  اخرج:ه بابه مث قالي فدق عل،مسد مثل ما صنع باأليريهو و

 فيانت بالسكة يمأمارة بين أ أن علمت أما فال خترقوا م .قهيطأد ال ين شدي داهذن إ انصرف عين

 فرغبوا ،االجتهاد والورع وحسن اخللطة وةيالتق والوقار وفيالتأل ومامتنا بالرفقإ وأن اجلور والعنفو

  .)١(هيف نتمأما يف ومكنيالناس يف د

فعله بنو يان كما كر، كعدم الرفق بالناس له ثالث درجات، عدم الرفق بسبب فعل املن: أقول

هذا  على دلي ونوع من عدم الرفق، فإنه ر،كهم عن املني ومرهم باملعروفأعدم الرفق بسبب  وة،يمأ

 ن،يباً يف الديالنهي ترغ ومروت عن األكشامل للس فإنه ،مكنيفرغبوا الناس يف د: )عليه السالم(قوله 

  يفإشكالال  و،افركال و للمؤمن)عليه السالم( اإلمامما يف مثال كعدم الرفق بسبب أمرهم بالفضائل، و

ه ية ففياملرتبة الثان إىل فضل بالنسبةأون الرفق ك أما ،الثالثة واألوىلاملرتبة  إىل الرفق أفضل بالنسبةأن 

  :احتماالن

س عند يم ما لكعندو :)عليه السالم(خصوص قوله  و،ثيل حلن هذا احلدي بدل،ضلفأون الرفق ك

قول يما ك ،قوليفه عن العنف مبن ال ك يف صدد )عليه السالم( اإلمامون كخصوص  و،)٢(مكريغ

  .)هم السالميعل(ت ي من فضل آل البيالراو

 اإلمامعند و)  عليه وآلهصلى اهللا( عند رسوله وتدرج ما عند اهللا ألن النهي أفضل ومرون األكو

  باملؤمنأيضاً) عليه السالم( اإلماممثال  و،له يف نطاق الفضائل ال أصل الواجباتك )عليه السالم(

  .الواجبات  الفضل ال أصلدافر يف صدكالو

                                 

.٩ ح من أبواب األمر والنهي١٤ الباب ٤٢٩ ص١١ ج:الوسائل )١(

.٩ حركملعروف والنهي عن املن من أبواب األمر با٤٢٩ ص١١ ج:الوسائل )٢(



١٧٦

 كان ذلكده مبا يين الالزم تقكفضل مطلقا، لأون الرفق ك أي األول ان االحتمالكن إ والظاهرو

نون كتمي وأكثرلتف الناس حوهلم ي فإنه ،نينيشخاص اللما هو املشاهد يف األك ،أهمق ون الرفكبسبب 

  .اهللا العامل و،قة أمثليلة بطريالفض وسالممن نشر اإل

  



١٧٧

أمر به ين ما أمر الناهي بر علم اآلكالنهي عن املن ومر باملعروفشترط يف وجوب األي :)٣لة أمس(

  .النهي ومرز األجيمل  وإالّ ر،ك عنه منىنهيما  ومعروف،

أَِذنَ لَكُم أَم اُهللا ﴿ :قوله و،)١(﴾ال تقْف ما لَيس لَك ِبِه ِعلْمو﴿ :تعاىل قوله :تابكه من اليدل عليو

  .مهاريغ و،)٢(﴾تفْترونَ اِهللا علَى

  .مسعدة املتقدمان  خربا:من السنةو

  .هي نفي اخلالف فى املنته بل عن،ه خالفيعلم في بل مل ، واحدريره غك ما ذ:مجاعمن اإلو

نهي عنه يما  وأمر به معروفيما  أن مر الناهيالنهي بدون علم اآل ومرح العقل األي تقب:من العقلو

بدون العلم بتحقق  وعلم حتقق املوضوع،ير مل كعلم املعروف من املنيلو مل  أنه  إىلضافةر، هذا باإلكمن

  .مكتحقق احلياملوضوع ال 

اً لو يان جتركن إ ومر باملعروف،قاً لألاان مصدك، ان يف الواقع معروفاًك ومرأ أنه إذا نعم الظاهر

بة واجبة أم يا يف حال الغأعلم يهو ال  وة اجلمعة،ما لو أمر بصالكاحلرام،  و اجلائزنيدار أمر املوضوع ب

   .بة حمرمة أم جائزةيا يف حال الغأعلم يهو ال  وة اجلمعة عن صالى أو ال،

علم قبح املوضوع  أو مستحب، أو واجب أنه علم هلينه ال كعلم حسن املوضوع، ل إذا مايال فإ

  .روهكم أو حرام أنه علم هلين ال كل

شرط الواجب  أو احلج، إىل االستطاعة بالنسبةكالعلم هل شرط الوجوب  أن الم يفكبقي ال

تعلم ي أن اجلاهل على شرط الواجب فالالزم أنه  إىل فقد ذهب مجع،ةالصال إىل الوضوء بالنسبةك

  .شرط الوجوب فاجلاهل معذور أنه  إىلذهب آخرون والنهي، ومرن من األكتمير لكاملن واملعروف

                                 

.٣٦ اآلية: سراءسورة اإل )١(

.٥٩ اآلية: سورة يونس )٢(



١٧٨

 ،ركعن املنالنهي العامل باملعروف  على  القائل بأنه)١(استدل القائل بأنه شرط الوجوب خبرب مسعدة

  . عن اجلاهلدلةبانصراف األ وى، املنتهإمجاعبو

عدم  على دليإمنا  و،هيغض النظر عن سنده فال داللة ف خرب مسعدة لو إذ ،خيفى ما الكل كالو

، فهو مثل ما ال ياملتوض على ةالصالن إ قالي أن معروف، فهو مثل أنه علميهو ال  ومرأمر األي أن جواز

 ،الهيه حتصيل القوة بال حمذور وجب علين من حتصكتمينه كفاً ليان ضعك إذا نساناإل أن ه منيشبهة ف

  .ىالقوعلى  :)عليه السالم( بقوله  مستدالًنسانمثل هذا اإل على بجيال  أنه تمل أحدحيهل و

 االنصراف مثل االنصراف واجلاهل، على بجيال  أنه  يف صدد أمر آخر ال يف صددى املنتهإمجاعو

  .فيالك التأدلةل كالعامل يف إىل 

مر الوجوب ظاهر األ وام،كحل سائر األيدل نيب ومر باملعروفل األي دلنيال فرق ب أنه احلاصلو

قال ي أن نكمي بل ،إشكالفالقول بأن العلم شرط الوجوب ال شرط الواجب حمل  ، خيفىما الكاملطلق 

  .هذا القول على لها تدلكلمات الفقهاء كبأن 

  

                                 

.١ ح من أبواب األمر باملعروف٢ الباب ٤٠٠ ص١١ ج:الوسائل )١(



١٧٩

 على ريالتأث ور،كالنهي عن املن ومر باملعروفب األجي حىت  يف اجلملة،ريشترط التأثي :)٤مسألة (

  :أقسام

  . مبرة واحدةريصل التأثحيما دفعي إ والنهي، ومرؤثر بتجمع األيي جيتدرما إ ـ١

  .مره عشرة ائتمرأ إذا ماك ،أفراد أو  واحدإنسانـ من ٢

  .نتفع به عمرويأمره فيقد  و،نفعهيداً فيأمر زييب، فقد يتسب أو ـ مباشري٣

  . سنواتد بعد عشريفي ونأمر اآلي فقد ،استقبايل أو ـ حايل٤

  .وسع دائرتهيال  وركدد املنحيدي بأن ير، أو حتدكنقلع فاعل املنيـ انقالعي بأن ٥

  .دلةلها داخلة في عموم األك ور،یقسام التأثأل هذه ك أن  یخفىالو

ة يبل تسم، ري التأثمعلم بعد إذا  حىت واجب مطلقاًاألول وما لساين،إ ودييما إ وقليبما إ اركناإلو

  .ريشترط يف وجوما التأثين ااآلخر و،ما عرفتكهو بضرب من ااز إمنا  اًي وهذا أمراً

، ريظن بعدم التأثي أو ،ريظن بالتأثي أو ،كشي أو ،ريعلم بعدم التأثي أو ،ريعلم بالتأثيأن ما إ مث إنه

 ةأدل إذ ل،يما خرج بالدل إالّ قسام اخلمسةل األك الوجوب يف األويل األصل ىمقتض وقسام مخسة،فاأل

  .اتطالقد لإلي فالالزم التماس املق،غالب السنة مطلقة وتابكر من الكالنهي عن املن ومر باملعروفاأل

  :لة احتماالتأيف املسو

 نبياءاأل فإن لمللع و،دلةات األطالق إلكذل و،ريمع العلم بعدم التأث حىت الوجوب مطلقاً: األول

  . قطعاًريوارد عدم التأثأمرون يف مي وقولونيانوا ك) عليهم السالم(ئمة األو

 أن  علىليال دل و،دةيات مقطالقاإل فإن ،مجاعخمالف لإلنه إ لي بل ق،د جداًيهذا االحتمال بعو

 ري التأثأنواع بأي نوع من ريمع العلم بعدم التأث حىت أمرونيانوا ك) عليهم السالم(ئمة األ ونبياءاأل

  .السابقة

   استدل هلذا االحتمال و،ريالتأثيف صورة العلم ب إالّ عدم الوجوب: الثاين



١٨٠

ِلم تِعظُونَ قَوماً  قالَت أُمةٌ ِمنهم إذْو﴿ :تعاىلبقوله  و،)١(﴾نفَعِت الذِّكْرى نْإ فَذَكِّر﴿ :تعاىلبقوله 

  .النهي ومرة يف األيافكاهللا إىل   فاملعذرة،)٢(﴾ ربكُم اللَّه مهِلكُهم أَو معذِّبهم عذاباً شديداً قالُوا معِذرةً ِإىل

 فالالزم ، معلق بالنفع الواقعي ال بالعلم بالنفعريكالتذ ألن ،هاي فال داللة فاألوىلة ياآل أما :هيفو

) نإ (ونكي أن روا من احتمالكما ذ إىل ضافة باإل،ريعلم عدم التأث إذا ل املوارد باستثناء ماك يف ريكالتذ

  .ةيخمففة ال شرط

  :ةيالثانة يما اآلأو

  .القول باستصحاب الشرائع السابقة حىت على الوجوب على هايال داللة ف: فأوالً

ن يمرال األك أن الظاهر من العطف و،)٣(﴾لَعلَّهم يرِجعونَ﴿ :لة بقوله سبحانهيا مذإ ف:اًيثانو

  .ل واحد سبب مستقلك أن  ال،سبب

  عن ما جاء عن النيب)عليه السالم(دق ث سئل الصاي ح،رمبا استدل هلذا القول خبرب مسعدةو

 أن  علىهذا :)عليه السالم( فقال ،مام جائرإلمة عدل عند كفضل اجلهاد أأن ) صلى اهللا عليه وآله(

  .)٤(فال وإالّ قبل منهي كمع ذل وأمره بعد معرفتهي

واقع  على  معلقاألمر إذ ،)قبل منهي (ان حمل لـك ريلما احتمل التأثك إذ ،هيداللة فال نه إ :هيفو

 إىل هو بالنسبةإمنا د يالق إذ ،عدم الداللة ول من ضعف السنديما ق إىل  باإلضافة،القبول ال معرفة القبول

ساوق احتمال يه ياحتمال عدم القبول فن إ ثيه حري غنيب ونهين الفرق بكمن املم إذ ،السلطان اجلائر

  .تعرض النفس للضرر البالغ

جاهل  أو ،ظتعيفر مؤمن ك عن املنىنهي ومر باملعروفؤيإمنا  :ىيحيل خرب يث من قبيفهذا احلد

   .)٥(ف فاليس وأما صاحب سوط و،تعلمفي

   ل حالكوعلى 

                                 

.٩ اآلية: ىسورة األعل )١(

.١٦٤ اآلية: سورة األعراف )٢(

.١٦٨ اآلية: سورة األعراف )٣(

.١ حأبواب األمر والنهي من ٢ الباب ٤٠٠ ص١١ ج:الوسائل )٤(

.٢ ح من أبواب األمر والنهي٢ الباب ٤٠٠ ص١١ ج:الوسائل )٥(



١٨١

  .د جداًي بعرير بالعلم بالتأثكالنهي عن املن ومر باملعروففاحتمال اشتراط األ

 ني هذرين غات عطالق النصراف اإلكذل و،الظن ويف صورة العلم إالّ عدم الوجوب: الثالث

  .ان فهو بدويكلو  وال وجه لالنصرافنه إ :هيف و،نيالنوع

 ،دلة األإطالق ملا تقدم من أقربهذا االحتمال  و،رييف صورة العلم بعدم التأث إالّ الوجوب: رابعلا

  .ي الباقىبقي فريخرج منها صورة العلم بعدم التأث

  :ل جبملة من النصوصظهر وجه النظر يف االستدالل خلالف هذا القويمما تقدم و

تعرض ملا ال ي:  قال،كف ذليك و:ل لهي قذل نفسهي أن نبغي للمسلميال  :خرب داود الرقيك

  .)١(قيطي

تؤتوه  أن ىذاأل نا بهيدخل عليما  ورهونكم عن الرجل ما تكبلغ إذا مكنعميما  :خرب حرثو

اجتنبوا  واهجروهم:  قال،قبلون منايال   إذاًكجعلت فدا:  قلت،غاًي بلتقولوا له قوالً وتعذروه وهوفتنبؤ

  .)٢(جمالسهم

 كي لشفاء اروح من جرحه شركالتارن إ :قوليان ك )عليه السالم(ح ياملسن إ :خرب أبانو

 ،ال متنعوها أهلها فتأمثوا و، أهلها فتجهلواريمة غك ال حتدثوا باحلكذلكف: قال أن  إىلجارحه ال حمالة

  .)٣(كمسأ وإالّ  موضعاً لدائهىرأن إ ب املداوييطب مبرتلة المكن أحدكيلو

  :  احتماالن،بالعدم العلم النهي يف صورة ومرستحب األيمث هل 

د يون قكي أن النهي، الحتمال ومرد أصل األيد قيالق أن علميمل  و،دلةطالق األاالستحباب إل

  .الوجوب

 دليل آخر يد فال دلييطت بالتق سقفإذاات الوجوب طالقالظاهر من اإل و،لغو حمض ألنه العدمو

  .اهللا العامل و،مر يف صورة العلم بالعدماستحباب األعلى 

  

                                 

.١ ح من أبواب األمر باملعروف والنهي١٣ الباب ٤٢٥ ص١١ ج:الوسائل )١(

.٣ ح من أبواب األمر والنهي٧ الباب ٤١٥ ص١١ ج:الوسائل )٢(

.٥ ح من أبواب األمر والنهي٢ الباب ٤٠١ ص١١ ج:الوسائل )٣(



١٨٢

  للمعروف، فلو علمناكالتار وركصرار الفاعل للمنإالنهي  ومرشترط يف وجوب األي :)٥مسألة (

  .نيالم يف املقام يف موردك فال،ب يف اجلملةجيانقلع مل أنه 

  .ة عدم االنقالعييف شرط: األول

  .ة التوبةييف شرط: الثاينو

علم  إىل  وهذا بالنسبة،صرار يف الوجوب العلماء اشتراط اإلني فاملشهور باألولاملقام  أما :فنقول

  :قسام مخسةأ إىل نقسميعدم علمه  ومراآل

 نيحد الطرفأالظن ب أن من املعلوم و،كالش وحدمها،أالظن ب وصرار،العلم باإل والعلم باالنقالع،

فة يون ضعكقد ت و،ة فتورث الظن القوييون قوكمارة قد تاأل أن ماكة، يمارة خارجأ من صل غالباًحي

  .فيفتورث الظن الضع

 إذ ،النهي ومرال موضوع لأل أنه  فهو،عدم الوجوب يف صورة العلم باالنقالع على ليما الدلأ

 ك تتحقق ذلفإذار، كن املناالنقالع ع وان املعروفيتهو إلإمنا النهي  ومراأل أن ىالظاهر من النص الفتو

حال املنقلع حال سائر  ألن  بل،ما رمبا توهمك ،ل عقالًي مستحكذل ألن ،يالنه ومرن جمال لألكيمل 

املصلي  إىل النهي عن القمار بالنسبة وةمر بالصال لألما ال معىنكمروا به، فأفعلون ما ين ي الذنينياملتد

الفاعل  و،صليي أن  علىبىن وة سابقاً الذي ندم الصالكتارىل  إ هلا بالنسبة ال معىنكذلك للقمار، كالتار

ال  إذ ،ن خمدوشينهما باالستصحاب يف الثاين دون املتديالفرق ب و،كالتر على للقمار النادم الذي بىن

  .جمال لالستصحاب بعد انتفاء املوضع

 مرالالزم األو  أ،الظن أو عدم الوجوب هل هو العلم باالنقالع وار يف الوجوبيون املعكما أو

سقط أفمن الفقهاء من  .وهم بهال وكالش والظن ولم باالنقالعالع أي ،ربعل الصور األك يف يالنهو

  ،ةيانت ظنكن إ ومارة االنقالعأالوجوب بظهور 

 نسان ظن اإلفإذا ،ابحصاالست ودلةطالق األ إل،ربعن الظاهر القول بالوجوب يف الصور األكل

  غينيالظن ال  ألن ، يف سقوط الوجوبكنفع ذلير مل كب للمنكانقالع املرت



١٨٣

  .مكئاً، فاستصحاب الوجوب حميمن احلق ش

مر يف صورة نا األيالواجب عل أن نا نعلمكنا إ أنه  مبعىن،مرول األأ يف الوجوب من ك نش:قاليال 

قول بعد نا نها، أليصورة الظن باالنقالع فال نعلم بالوجوب ف أما ، بعدم االنقالعكالش والظن والعلم

 ىبقي مطلقة خرجت منها صورة العلم باالنقالع فدلةاأل أن احلاصل و،ك ال جمال لذلدلة األإطالق

  .ة عدم االنقالعيالم يف شرطكالباقي، هذا متام ال

  : ة التوبة فنقوليالم يف شرطكما الأ

تب مل ي نه ملكالطاعة ل إىل رجع إذا ركالفاعل للمن و للمعروفكالتار أن  إىلذهب بعض الفقهاء

 اًيس آتيل ألنه : قالوا،االنقالع إىل ضافةهو بالتوبة باإلإمنا ، فالسقوط يالنه ومرسقط وجوب األي

 ألجل ر، بلكا منأ ألجل شرب اخلمر اليالذي ال ن إ :ىخرأبعبارة  و،يانقالعه صور وباملطلوب

جله النهي ر الذي شرع ألكنقالعاً جلذور املإار كنعود، فالالزم اإلي أن ؤمنيلظرف خاص ال  أو املرض

  .ركل ي املنيشمله دلي التائب فري املناط موجود يف غ:شئت قلتن إ ور،كعن املن

 ، حملهرياالستدالل يف غ وم، إليهنسبي خالفاً ملا رمبا ،الم املشهورك من كفهم ذلين ال كل: قلت

 ، مقطوعرياملناط غ وم،كال حذ ال موضوع فإ و التائب،ريغ إىل ر بالنسبةكصدق النهي عن املنيال إذ 

  .قرب فالقول بالعدم هو األ،ؤمر اي أن بجيها كالتوبة واجبة فترن إ ثينعم ح

  



١٨٤

يف  و،ه عدم اخلالفي علي بعدم الضرر يف اجلملة، بل ادعيالنه ومر الظاهر اشتراط األ:)٦مسألة (

  .لة احتماالتأاملس

  .عدم الضرر مطلقاً: األول

  .تب الضررترن إ والوجوب: الثاينو

  .ريثكال وريسي الضرر النيل بيالتفص: الثالثو

ان كن إ و يف اخلطر فالوجوبسالمان اإليك أو سالمصل اإلأان ك إذا  مانيل بيالتفص: الرابعو

  .فال وجوب وإالّ ، ضرركهنا

تب الفقهاء كل املشهور يف يما قك ألنه ،مجاع أيضاً بل اإل،العقل والسنة وتابكون بالاألولاستدل 

  . خالف معتد بهرين غم

 يريد اللَّه ِبكُم الْيسر﴿و، )١(﴾ما جعلَ علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرٍجو﴿ :تعاىلقوله كف: تابكما الأ

ال ﴿ و،والضرر نوع من الشقوة ،)٣(﴾ طه ما أَنزلْنا علَيك الْقُرآنَ ِلتشقى﴿ و،)٢(﴾ال يريد ِبكُم الْعسرو

كَلِّففْساًين ها إالّ  اللَّهعسعرفاًنسانوجب الضرر خارج عن وسع اإليما  فإن ،)٤(﴾و .  

 ر واجبانك عن املنيالنه واالمر باملعروفو :)عليه السالم(قول الرضا ك ،اتروايف: ما السنةأو

  .نفسه على فخيمل  وكنه ذلكمأمن على 

  .هأصحاب على ال ونفسه على فخيمل  وكنه ذلكمأمن على  :)عليه السالم(قول الصادق كو

  .ال طاعة وال عدد وال مال وان ال قوة لهك إذا  يف هذه اهلدنةك ذلسيلو :يف خرب مسعدةو

  )٥(هايرزق الصرب عليمل  وهايجر علؤية مل يته بلأصابمن تعرض لسلطان جائر ف :خرب مفضلو

                                 

.٧٨ اآلية: سورة احلج )١(

.١٨٥ اآلية: سورة البقرة )٢(

.٢ و١ اآلية: سورة طه )٣(

.٢٨٦اآلية : سورة البقرة) ٤(

.٣ ح من أبواب األمر والنهي٢ الباب ٤٠١ ص١١ ج:الوسائل )٥(



١٨٥

 ضافة باإل،هاريغ و)١(ال ضرار وال ضرر حنو ،العامةوالنصوص ها من النصوص اخلاصة ري غىلإ 

سقط مع يمها مما ريغ والصوم وةسائر الواجبات مثل الصالكر ك عن املنيالنه ومر باملعروفاأل أن إىل

  .الضرر

س يقسم ل ويمر باملعروف قسم منه ضرراأل فإن ،ن عموماً من وجهيمر األنيبن إ :قاليفال 

مر هو األ و ففي مورد االجتماع،امكحل سائر األشميما كمر باملعروف شمل األيل الضرر يدل و،اًيضرر

  .تساقطاني والنيتعارض الدليباملعروف الضرري 

  :قاليألنه 

  . فاملرجع بعد التساقط عدم الوجوبكر صحة ذليتقد على :والًأ

لزم عدم  الإ و،ةيواألولن ي العناوأدلة على ة مقدمةين الثانوي العناوأدلة أن صولقد تقرر يف األ: اًيثان

 ةي الثانودلة فسقوط األ،ة عموماً من وجه دائماًياألول دلة األنيب ونهايب ألن ،ةي الثانودلةود مورد لألوج

  .مورد واحد هلا حىت ونكيال  أن وجبي

  .ال خيفىما ك ،التساقط والتعارض على هو مجع عريف مقدم و،الورود وومةكاحل إىل هذا باالضافة

  :العقل والسنة وتابك بال،مع الضرر  حىتيالنه ومراستدل الحتمال وجوب األ

  .نياملظهو استبداد ال وشدألزم ضرر  وإالّ ،هما مع خوف الضرركقبح تري أنه فلوضوح: العقلأما 

لقاء إ بقبح األولاالستدالل للقول  أن علميمنه  و،كثرالضرر األ على قل الضرر األحرجي: العقلو

  .ة ال جمال لهكالنفس يف التهل

ث يح ،)٢(﴾ال تلْقُوا ِبأَيديكُم ِإلَى التهلُكَِةو اهللا  سبيِل أَنِفقُوا يفو﴿ :تعاىلوله قكف: تابكما الأو

 مر باملعروفمطلقات األك والنهي نوع من اجلهاد، ومراأل وة،كعدم اجلهاد ل أن هريورد يف تفس

  .جيءيدات ملا سير من املقكدها مبا ذيم تقيبعد عدم تسل رك عن املنيالنهو

  مر باملعروفاألن إ :)عليه السالم( ني املؤمنريمأقول ك، اتروايف: ا السنةمأو

                                 

.٣ ح٣٦٤ ص١١ ج:الوسائل )١(

  . ط إسالمية٢٨٩ ص٢ج :، انظر جممع البيان١٩٥اآلية : سورة البقرة) ٢(



١٨٦

 هما،يعدم وجود ضرر ف على ، مما دل)١(قطعان رزقاًيال  و،جالًأقربان ي ر الكالنهي عن املنو

  .عييعدم السقوط التشر إىل لهيبد من تأو تم هذا بظاهره فاليث ال يحو

رفع ما إ  فالالزم،انيحالقتل يف بعض األ وسببان قطع الرزقي يالنه ومراأل أن نا نعلمإ :حهيتوضو

 حىت ،القاطع للرزق وجلم املقرب لألك حبنيومكسا حميما لأله بيما تأوإ وث،يصل هذا احلدأد عن يال

م بالسقوط كال ح هنا و،ك الشريثك كم لشكال ح أي ك الشريثك لكال ش ليفهو من قب .بانجيال 

هما يم علكحين الشارع ال كبا، لجيالقاطع مل  وم املقربك حبنيومكانا حمك إذا ا فهم،القاطع وللمقرب

  .وجوما على لذا فهما وم،كذا احل

 ةيالوشا واحلسدك ،ةي اخلارجمورالقاطع األ ون املقربأث بيل احلدي من تأووىلأل يهذا التأوو

  .يالنه ومر ال جمرد األ،ي املنهأموراء يف امليربكالو

 ،وا الضررنمأ إذا  إالّركاً عن منيال  ومراً مبعروفأوجبون يال : )عليه السالم(قر قول الباكو

  .اتروايها من الريغ إىل ،)٢(رياملعاذ ونفسهم الرخصطلبون ألي

انوا كن يم الذأصحاو) عليهم السالم( ئمةاأل ونبياءعمال األأمع الضرر  حىت د الوجوبيؤيو

  .ىذاأل والسجن و القتلواعأنالنهي  ومرل األيالقون يف سبي

 األمر ألن  ال تشمل املقام،ال حرج وال ضرر أدلة فبأن ،نياألولأما اجلواب عن استدالل 

ال  أدلة على ردياً بنفسه يان ضرركما  أن قد تقرر يف األصول و،انياة ضرركالز واجلهادكالنهي و

  .ضرر

 ،يالنه ومر فاملرجع عمومات األ، تتساقطان اخلاصة هنااترواي اخلاصة بعد تعارضها بالاتروايالو

  عضدها العمل،يث ي القول الثاين حأدلةح ينقول بترجأو 

                                 

.٧ ح من أبواب األمر والنهي١ب  البا٣٩٥ ص١١ ج:الوسائل )١(

.٦ ح من أبواب األمر والنهي٢ الباب ٤٠٢ ص١١ ج:الوسائل )٢(



١٨٧

ما علم   فالالزم رد،قواهلم ألني مب)هم السالميعل(ئمة األو) صلى اهللا عليه وآله( ن عمل النيبإف

  .هلهأ إىل قول بعدم الوجوبي

هو عدم الوجوب يف صورة الضرر  و،ما خنتارها يظهر من ثناين فسياآلخر نيما االستدالل للقولأ

  .انه يف خطريك أو سالمصل اإلن أكيمل  إذا ،ريثكال

 أو سالمان اإليك على يف صورة اخلطر أن ماكمر معه، ب األجي بل ، فال بأس بهريسيما الضرر الأ

  .اًريثكان الضرر ك نإ و،صله فالوجوبأ

 دلةص األي فالالزم ختص،كذل على النهي ومرألن بناء ا، فألريسيما الوجوب يف صورة الضرر الأ

نة ي ضرر بقركان هناكن إ والوجوب على مل ما دلحيه يعل و،يالنه ومرعدم الضرر باأل على الدالة

، بل هو ريثكالضرر ال على عدم الوجوب مع الضرر على مل ما دلحيما ك ،)رياملعاذ ورخصال (لمةك

د الضرر ياملسقطة تر أن ىريالعرف  على عرضتا إذا ني الطائفتنيهات فإن ، عرفاًطالقالظاهر منه عند اإل

  .ةيخارج وةي، لقرائن داخلريسيد الضرر الياملوجبة تر واملعتد به،

 أو شف احلجاب،كد يرأ إذا ماك ،انهيك أو ة،اإلمام أو ديالتوحك سالمصل اإلأان ك إذا ماأو

 نبياء للعمل الذي قام به األ،اًريثك ضرراً كوجب ذلأن إ ويالنه ومر فالالزم األ،سر مثالًيامل وم اخلمريتعم

  .ني الصورتنيم يف مثل هاتأصحاو) عليهم السالم( األئمةو

شاهد من عدم عمل بعض ية يف هذه الصورة ال الوجوب، ملا يفضلاأل وقول باجلوازي أن نعم لقائل

ضرام عملوا دون من أ وحجر وثميم وذر أبو  مثال،مثال هذه الصورأيف ) عليهم السالم(ئمة األ

 لوحدة ،ك ذلريغ إىل ،لمةيا مسخذمهأن ي الذنيقصة الرجل وهيبوأ وده قصة عماريؤي كذلك و،هماسو

  . خيفىما الكاملناط 

 إالّ وميهذا ال إىل سالمبق اإليمل  فإنه ،رجح الوجوباأل و،لكمر مشاأل أن نصافاإلو

 ،أصله أو سالمان اإليك على جود اخلطرن القول بعدم الوجوب يف صورة وكميف يك ف،اتيبالتضح

  . واهللا العامل،الوجوب على بطال تدلة علمائنا األريلعل سو



١٨٨

 يف النهي كذلك و،قوليون هو بنفسه مؤمتراً مبا كي أن مر باملعروفشترط يف األي هل :)٧مسألة (

  .نهي عنه، أم الياً عما يهتون منكي أن ركعن املن

  . أم ال،ون عادالًكين  أالناهي ومرشترط يف اآليهل و

وز جي فال ،االنتهاء وما رمبا احتمل اشتراط االئتمارك ،اشترط العدالة أنه ي عن بعض العلماءكح

  . ال تقامروا:قول هلمي أن جاز لهن إ و ال تشربوا اخلمر،:قول للناسي أن شرب اخلمريملن 

  .ديي تقري الوجوب من غأدلةات إطالق استدلوا ب،املشهور العدم مطلقاًو

  . الثالثةدلة الحتمال االشتراط باألكذلك واستدل للقائل باالشتراطو

تقُولُوا أن  اِهللا كَبر مقْتاً ِعند يا أَيها الَّذين آمنوا ِلم تقُولُونَ ما ال تفْعلُونَ﴿ :تعاىلقوله ك :تابكال

 رياملناقشة يف غ أن ن الظاهرك ل،وعدراد خلف الي أن نوقش يف الداللة باحتمال و،)١(﴾ما ال تفْعلُونَ

  .نيمرما عامة تشمل األإ و،ظاهرة يف املستدل بهما إ ةي بل اآل،حملها

ه ثالث يانت فكر من ك عن املنىنهي وأمر باملعروفيإمنا : )عليه السالم(قول الصادق ك: السنةو

  .)٢( عنهىنهياً ملا ك تار، بهرمأي مبا  عامالً،خصال

 ىنهي أن ر من قد أمرك عن املنىنهيال  و،مر بهؤي أن أمر باملعروف من قد أمريال  :ريف خرب آخو

  .)٣(عنه

مرنا بالنهي أإمنا و ،انتهوا عنه وركوا عن املنا و،ائتمروا به وأمروا باملعروفو :عن ج البالغةو

  .)٤(بعد التناهي

  . هو فاعله عن شيءىنهي أن  أو،هك بشيء هو تارنسانأمر اإلي أن لقبح: العقلو

    ما تدلنيب و،العدالة على  ما تدلنيانت بك لو متت دلةهذه األ أن  خيفىال وهذا

                                 

.٣ و٢ اآلية: سورة الصف )١(

.٣ ح من أبواب األمر والنهي١٠ الباب ٤١٩ ص١١ ج:الوسائل )٢(

.٩ ح من أبواب األمر والنهي٣ الباب ٤٠٦ ص١١ ج:الوسائل )٣(

.٨ ح من أبواب األمر والنهي١٠ الباب ٤٢٠ ص١١ ج:وسائلال )٤(



١٨٩

  .ن عادالًكيمل ن إ و عنهىنهيانتهائه عما  ومر بهأي مبا نسان ائتمار اإلىعل

فعله ملا  و،أمر بهي ملا نسان اإلكتر على اركن بأن مصب اإلدلةن املشهور أجابوا عن هذه األكل

تناولون السم فقال ي مجاعة كان هناكلو  أنه ىترأال  ،النهي ومراأل على ار منصبكناإل أن  ال، عنهىنهي

 أن اركنإاملراد  أن احلال وأنت تتناوله، وف تقول هذايكقال له ي ال تناولوا السم، :نيخرأحدهم لآل

  .الوجوب على مجاع يف اجلواهر اإلىلذا ادع و،ن للسمياآلخره عن تناول يار كإنال تناول هو ي

 ال نأمر :ل لهي ق: قال)صلى اهللا عليه وآله(  عن رسول اهللا،يلميالوجوب ما رواه الد على دليبل 

ال  :)صلى اهللا عليه وآله( له، فقالكننتهي عنه  حىت رك عن املنىال ننه و،لهكنعمل به  حىت باملعروف

 فالقول بالعدم ،)١(لهك تنتهوا عنهمل ن إ وركاوا عن املن و،لهكمل تعملوا به ن إ وبل مروا باملعروف

  .شاذ خمالف للقواعد أنه  إىلضافةباإل

  

                                 

.١٠ حن أبواب األمر والنهيم ١٠ الباب ٤٢٠ ص١١ ج:الوسائل )١(



١٩٠

النهي  ومرب األجيم أ ، مؤمناًون بالغاً عاقالًكي أن نهيامل وأمورشترط يف املي هل :)٨مسألة (

وان عن فعل يحلل منع اي بل هو من قب،اًي ومراًأه ي ومرهأ ىسميز ال ي املمريغ وانون أن لقاً، الظاهرطم

  .دهيريالشارع ال  أن ما علمنا

 ،د وجوده يف اخلارجيريال  أنه ما علمنا من الشرع إىل ز بالنسبةيالصيب املم وافركال إىل النسبةبما أ

ل الرفع يدل و،دلةطالق األ إل،ركالنهي عن املن ومرداخل يف األ أنه  فالظاهر،قتل النفس والسرقة والزناك

ل يدل أن  إىلضافة باإل،طالق املشمول لإلريبكال إىل  الرفع بالنسبةنيب ونهيالتالزم ب  علىدلي ال يف الصيب

 سرقي وأن قتلي أن جلاز له الإ و،زيالصيب املم إىل السرقة بالنسبة ومل ترفع حرمة القتل إذ ،الرفع خمصص

 إذا ماينامل فاأل قطع وصبع اإلك حبريلذا جعل التعز و،ليه الدليدل عل و مناف ملا علم من الشرعكذلو

  .هيرات املقررة علي التعزأدلةسائر  إىل ضافة باإل،سرق الصيب

ل يدل أن ماك ،شملهيلفون بالفروع كفار مكل الياً، فدليناه وافر آمراًكال إىل بالنسبة أما ،هذا

  .اًيناه وونه آمراًك إىل  بالنسبةشمل الصيبيالرفع 

  



١٩١

  :أقوال متعددة و،مخسة احتماالته ي ف،ار القليبكن اإل ما معىن:)٩مسألة (

ما ك ف،الم النفسيكال على ليالم اللفظي دلكال فإن ،ار بنفسهكنون املراد به هو اإلكي أن :األول

  .قول القلب ال تفعلي كذلك ،قول اللسان ال تفعلي

 إىل ةن مؤثراً بالنسبكيمل ن إ و،هسر نفِكاملن إىل اء النفسي بالنسبةحيهذا اإلأثر قال بأن يمث تارة 

مواج األ أن  ملا ثبت يف علم النفس من، أيضاًركفاعل املن إىل قال بأن أثره بالنسبةيقد  و،اآلخرالطرف 

  . أيضاًة تؤثر يف اخلارجيالنور وةيالصوت وةيمواج املائاليت حتدثها النفس حاهلا حال األ

تلفظوا يمل ن إ وطالبهمذ مي من تنفنياملرتاض ون الزهادكتميبسببه  و،ميالتنو وريون التحضكيمنه و

 )١(قلبه ولسانه ودهير بكر للمنكمنهم املنو :)عليه السالم(هذا هو الظاهر من قوله  و: قالوا،بشيء

  .ه القلبير فكه مما ذريغو

 إذ ، االعتقادريالعلم غ فإن ،ركهذا من أن  علىعقد قلبهي بأن ،ون املراد به االعتقادكي أن :الثاين

 ،االعتقاد عمل قليب و،اسكانع العلم و،خالف ما علم على عقد قلبهينه كاً لئي شنسانعلم اإليرمبا 

القائل ذا القول صرف ظاهر  و،ركبه فالن منك بأن شرب اخلمر الذي ارتنسانعتقد اإلي أن فالالزم

  إالّسيل و اازاتأقربنقول ب أن  فالالزمار القليبكن لإلال معىن ألنه :، قالهذا املعىن إىل اركناإل

  .االعتقاد

 :حاديثما يف األكبه، كملرت ورك للمننسانبغض اإلين أ ب،ون املراد به البغضكي أن :الثالث

البغض يف اهللا واحلب يف اهللا.  

بعضهم و بعضهم عقر ألن ، عقروا الناقة:قالإمنا اهللا سبحانه  أن  ملا ورد من،عدم الرضا: الرابع

البغض  وعدم الرضا سليب أن الرابع و الثالثنيالفرق ب و،كت بذليمة رضألعن اهللا و :ملا ورد و،يرض

  .تحقق بدون البغضي أن نكميما عدم الرضا ف، أبعد عدم الرضا إالّ ون البغضكيال  و،إجيايب

                                 

.٩ ح٤٠٦ ص١١ ج:الوسائل )١(



١٩٢

  .فاعله وة من فعلهءالربا و،ركاهللا سبحانه يف عدم الرضا باملن إىل االبتهال: اخلامس

  : احتماالن آخرانكهناو

ول ما تغلبون أن إ :)عليه السالم( لقوله كذل و،ار القليب العلم فقطكناملراد باإلون كي أن :األول

راً قلب كر منكنيمل  وعرف معروفاًي فمن مل ،مكم مث بقلوبكلسنتأم مث بكبدانأه من اجلهاد، اجلهاد بيعل

  .)١(سفلهأعاله أفجعل 

 مرنا رسول اهللاأ :)عليه السالم( نين املؤمريمأ ، لقولراهة يف الوجهكظهار الإاملراد به ن إ :الثاين

  .)٢(فهرةك بوجوه مياملعاص أهل ينالقأن ) صلى اهللا عليه وآله(

  .وجهه غضباً يل) ريتغياي مل  (تمعريرجل مل فإنه  :نيكيف خرب امللو

 عدم الرضا، و الوجهيريار هو تغكناإلن إ:  مثالً قال، مما تقدميني معننيقوال بقد مجع بعض األو

  .اذكهو

 ، الوجهيريتغ و،عقد القلب والبغض، وعدم الرضا، والواجب هو العلم، أن  فالظاهر،انكف يكو

  .اهللا العامل و،ليه الدليهو واجب آخر دل علإمنا  و،رك عن املنيس من باب النهيورات لكن بعض املذكل

  

                                 

.١٠ ح من أبواب األمر والنهي٣ الباب ٤٠٦ ص١١ ج:الوسائل )١(

.١ ح من أبواب األمر والنهي٦ الباب ٤١٣ ص١١ ج:الوسائل )٢(



١٩٣

  .ديال واللسان و)بي التقطيأ ( القلبني بيالنه ومر تدرج يف األك هل هنا:)١٠مسألة (

 على ل مقدميالقلب يصعب، مثال التقطانتهاًء باأل وسري شروعاً باأل،ل مرتبةك تدرج يف كهل هناو

  .ديال على ل مراتب اللسان مقدمةكاللسان، مث  على ب مقدمةيل مراتب التقطك و،ريثكب اليالتقط

  .ني بأمركاستدلوا لذل و، مجع من الفقهاءكقال بذل

الضرورة اليت تقدر ك ،قدره على هماي فصرقتي ف،األصلخالف  على النهي ومراألن إ :األول

  .بقدرها

 ياملعاص أهل نالقيأن ) صلى اهللا عليه وآله( مرنا رسول اهللاأ: )عليه السالم(ظاهر قوله : الثاين

  .ديال واللسان على مقدم أنه  علىدلي مما ،)١(فهرةكوجوه مب

  .وجد خالفهيمل نه إ ليالشهرة بل رمبا ق إىل هذا القول نسبو

ل كال يف املراتب ل وفراد الثالثة األني ال بب مطلقاًي هو عدم الترت، بعض إليه قول ثان ذهبكهناو

  .فرد

عليه (قول الصادق  إىل ضافةإل با،ركالنهي عن املن ومر باملعروفات األإطالق بكاستدل لذلو

  .)٢(فان معاًكي واًطان معسبين جعلهما كل وديف الك وما جعل اهللا بسط اللسان: )السالم

  .)٣(دهي ولسانه ور بقلبهكر للمنكمنهم املنو: اآلخرث ياحلدو

 دي مما قدم ال،)٤(ستطع فبقلبهيمل  فإن ،استطاعن إ دهيره بكنيراً فك منىمن رأ :اآلخرث ياحلدو

  .ك ذلريغ إىل القلبعلى 

ون كي فقد ،فراد الثالثة األني ب فرقري من غ،سريسر فاأليالالزم األ أن  واحدرين الظاهر تبعاً لغكل

 كنقول بذلإمنا  و،نيسر من القول الليد أيرة بالاشون اإلكقد ت و،فهرار الوجهكسر من اي أنيالقول الل

   ،احملرم ذاءيل اإلي دلنيب وركالنهي عن املن ومر باملعروف األأدلة نيمجعاً ب

                                 

.١ ح من أبواب األمر والنهي٦ الباب ٤١٣ ص١١ ج:ائلالوس )١(

.١ ح من أبواب جهاد العدو٦١ الباب ١٠٩ ص١١ ج:الوسائل )٢(

.٩ حب األمر والنهيا من أبو٣ الباب ٤٠٦ ص١١ ج:الوسائل )٣(

.١٢ حرك من أبواب األمر باملعروف والنهي عن املن٣ الباب ٤٠٦ ص١١ ج:الوسائل )٤(



١٩٤

 لوحدة املناط  أيضاًك نقول بذل،لفقسام املخاأبعض كذاء يل اإليشمله دلي فرد مل كان هناكن إو

  .ركالنهي عن املن ومر باملعروفيف األ

ل مراتب كخف من أست يب ليل مراتب التقطكن إ: هي فف،األولما ما استدل به القائل بالقول أ

ن من كتميمل ن إ فهره معناهكاملعاصي بوجوه م أهل ةمالقا أن ماك ،ديال إىل ذا بالنسبةكه و،اللسان

  .ث باملقامي فال ربط للحد،فهراركقل من االأ  فاليريالتغ

قول الصادق  أن ماك ،ست ذا الصدديات لطالقاإلن إ: هيد علري ف،ما استدل به للقول الثاينأما 

د يف يان موضع الكان موضع اللسان كلما ك هإنراد به يبسط اللسان  وديف الك يف )عليه السالم(

ل واحد منهما كد يال واللسان أن د، ال يف مقامين جمال للكيان مل نفع اللسيمل  أنه إذا  يف مقابل،اجلملة

  .جائز يف وقت واحد

  .ار بالقلبكند فال أقل من اإلي باليرين من التغكتميمل ن إ أنه راد بهيث الثالث ياحلد أن ماك

  .حاديثظهر اجلواب عن االستدالل بسائر األيمما تقدم و

  



١٩٥

 ملا تقدم من ،ال خالف وإشكال بال ،صعباأل إىل جسر تدرينفع األيمل  إذا :)١١لة أمس(

  .هاريغ واتطالقاإل

ال  أنه سلوبهأر نعلم من كفعل املني إنسانسر شرع باالصعب، مثالً ينفع األيال  أنه علم أنه إذا ماك

  .مرول األأ يف جواز ضربه من إشكالنفعه اللسان، فال ي

ل ك ،عراضاإل وشحكال أو لو بالرجل و،لهك ست اجلارحة اخلاصة بل اجلسميد لياملراد بالمث إن 

  .طالق لإلكذل

فهمون يهم ال  والعرف إىل لكمر مواأل ألن ،صعباف يف االبتداء باألكالظن  أن الظاهرو

  .تفون بالظنكي بل ،ع من املراتبفاوجوب العلم بالن

 ألن ل،ك وجب الي املراتب يف النهكيتشر إىل لو احتاج االنقالع أنه رك عن الذغين أنه ماك

  .طالقاإل إىل ضافة باإل،كذل على هو متوقف و،املناط االنقالع

 النهي ال أدلة إذ ذاء الصادر من النهي،ي فالظاهر عدم حرمة اإل، مؤثرريان النهي غكمث إنه إذا 

  .ي النهأدلة من القدر املتعارف املستفاد من كثروز األجي نعم ال ،تشمل مثل هذا املورد

  



١٩٦

سر كب إالّ نقلعيان بائع اخلمر ال كما لو كضرار املايل، اإل على توقف النهي إذا :)١٢لة أمس(

  .عدم الضمان وضعاً و،فاًيلك فالظاهر اجلواز ت،انهكحراق دإ أو واين مخره،أ

 ،موران هلذه األيح من األريثك مع تالزمها عرفاً يف ،النهي ومر األأدلةطالقات فاً فإليلكما اجلواز تأ

  .بلذا نقول بالوجوو

 أدلة مي فال وجه لتقد، عموماً من وجهيالنه ومر األأدلة نيب وتالف حرمة اإلأدلة نين بأالقول بو

ذاء ي حرمة اإلأدلة على ومتهاكحكمة كالنهي حا ومر األأدلة إذ ، تامريتالف غ اإلأدلة على النهي ومراأل

  .ن يف لوازمهذإذن يف الشيء اإل أن احلاصلو ،ذاءيالنهي اإل ومرما لو استلزم األيف

راه العرف، ي، حسب ما يالنه ومر األأدلةومة بك الضمان حمأدلةن  فأل،ما عدم الضمان وضعاًأ

 أن  مع،)١( بقلع شجرته)صلى اهللا عليه وآله( قول الرسول و،قصة مسرة بن جندب إىل ضافةهذا باإل

  .مة من الشجرة املثبتةيقل قأالشجرة املقلوعة 

 ، خالف الظاهر،ة يف هذه القصةيته الرساليعمل والأ ) عليه وآلهصلى اهللا( الرسول أن احتمالو

 ،ليما خرج بالدل إالّ ل شيءكسوة االتباع يف  األى فمقتض،هو مفقود يف املقام وليبدل إالّ  إليهصاريفال 

  .ل خمرج يف املقاميال دلو

سر كمن  :)لسالمعليه ا( قال أنه ،تسب بهكيتعلق بأبواب ما ي يف باب نوادر ما كيف املستدرو

  .)٢(هيعل ال غرم ومخر فقد أحسن أو ركخرق زق مس أو بعض املالهي أو لعبة من اللعب أو بربطاً

  .ة يف الشام يف قصة مشهورةيقد خرق بعض الصحابة زق مخر معاو و:قولأ

   ان اخلماركحراق دإان كما لو كن، ياآلخرضرار إ على توقف النهي إذا اما

                                 

.٨ ح٢٩٢ ص٥ ج:ايفكال )١(

.٣ حب بهستك من أبواب نوادر ما يتعلق بأبواب ما ي٨٤ الباب ٤٥٩ ص٢ ج:كاملستدر )٢(



١٩٧

ن ضمان مال اجلار ك ل،فاًيلك جاز تأهم يان النهك فإن ،ان اجلاركحلرق د الرادع له مستلزماً

  . القاعدةىمقتض

 من مصاحل ول اهللا،ي من سبكذل ألن ، القضاةأت املال، مثل خطينه يف بأبعد القول بينعم ال 

  .نياملسلم

  



١٩٨

 دلةألا واتطالق لإل، يف جوازهإشكال اجلارح فال ري لو استلزم النهي الضرب غ:)١٣مسألة (

 سودادال ضمان يف اإل و،سوةاأل إىل ضافة باإل،ما تقدمكداً ير كالنهي عن املن على اخلاصة الدالة

 الظاهر و،ريك نري من غكة بذلريلذا جرت الس و،ب الطالبيدمن هذا الباب تأ و،أشبهما  ومحراراإلو

ه عن يعلم خروج ما حنن فيمل  و،اتطالقصالة اإل، أل إليهمرفوض الويل األيمن  و خاص بالويلريغأنه 

  .طالقاإل

  .أشبهمن  والزراع وذ الصناعيمثل الطالب تالمو

صالة أ من ،، احتماالنأشبهما  ومير بل للتعلكالضرب ال للنهي عن املن إىل مك احلنسحبيهل و

ة يبة الترين الوالو شؤأهممن  و، إليهولكأمر الطفل مو ألن جوز لهيالويل ف أما  الويل،ريعدم اجلواز يف غ

  .)١(زوجهي وأن دبهأ ون امسهسحي أن لذا ورد و،احلسنة

لذا جرت  و،قربهذا هو األ و،الرب على التعاون ومن سن احلسنةو، رياخل إىل من الدعوة أنه منو

  .ةميركة الي به يف اآلأمور املىتاميمن ابتالء ال أنه ىن دعوكمي، بل ريك نري من غكذل على ةريالس

جنيب أراد األ إذا ماك ، إليهولكمر الطفل موأ ألن ،كز ذلجيئاً مل يرد الويل شيمل  أنه إذا نعم الظاهر

  .مه العلميأراد الويل تعل وم الطفل الصناعة،يتعل

 سالماإل إىل راه صالحاً بالنسبةيريب الطفل حسب ما ي أن م الشرعيكاحلاكن للويل العام كهذا ل

طفال م عدد من األيي الصالح يف تعلسالمم اإلكاحلا ىرأ إذا  مثالً،ك ذلريشاء الويل غن إ ونياملسلمو

 ريطفال غاء األي أولىرأ وهم،يافر علكعدم تفوق ال ورفعة بالدهم ونيمستقبل املسلم ألجل احلساب

هم يها، فالراد عليمن احلوادث الواقعة الواجب رجوع العلماء ف ألنه م مقدماً،كان رأي احلاك، كلذ

  .ه فراجعية الفقيد عموم واليتاب التقلكرنا يف كقد ذ و،)مهم الساليعل(ئمة األ على الرادك

                                 

.٧األوالد حام ك من أبواب أح٢٢ الباب ١٢٤ ص١٥ ج:الوسائل )١(



١٩٩

 دي الس إليهما ذهبكوز مطلقاً جي فهل ،القتل أو لو استلزم النهي الضرب اجلارح: )١٤ مسألة(

  . عنهميكما ح على ،ديالشه ودي بن سعىيحي والعالمة والعجلي واحلليب وخيالشو

 سالمفخر اإل والقاضي ولمييالد وتبهكخ يف بعض ي الش إليهما ذهبك ،اإلمامذن إب إالّ وزجيأم ال 

 ،املشهورنه إ  بل عن جممع الربهان،شهراألنه إ ك بل عن املسال،احملقق ويكركال واملقداد وديالشهو

  .ةياإلماموخنا يالظاهر من ش إىل رمبا نسبو

  .نيدياين الشهثما عن ك ،ذنهإب إالّ وزجي القتل فال نيب و،جوزي اجلرح فنيفصل بيأم 

  .احتماالت

 بعد ،هي على فقض)عليه السالم( موسى فعله أن سوة بعدباأل و،دلة األإطالقون باألولاستدل 

 قالي فال ،هماي فدلةافر لوحدة األكال و ي املسلمنيبعدم الفرق ب و،القول باستصحاب الشرائع السابقة

 ،ةيان والك كذل أن ال و،اًيقبطان كاملقتول  أن ال و،نايس حبجة علي ل)عليه السالم( موسى عملن إ

 اإلمامهدر  إىل  بالنسبةكذلك و،ما تقدمكخالفه  على لين دلكيل ما مل ك سوة يفصالة األ ألكذلو

  .يني دم الفارس القزو)عليه السالم(

 نايوم لقي )عليه السالم(اً يين مسعت علإ : قالى،ليل أيب  عن عبد الرمحن بن، عن الطربسييمبا روو

ره كنأمن  و،ره بقلبه فقد سلمكنأ ف إليهىدعيراً كمن وعمل بهي عدواناً ىمن رأنه إ :قوليالشام أهل 

 نياملظلمة الك وايلمة اهللا العلكون كف لتيره بالسكنأمن  و،هو أفضل من صاحبه وبلسانه فقد أوجر

  .)١(نيقينور يف قلبه ال وقيالطر على قام وىل اهلدي سبأصاب ك فذلىالسفل

  .)٢(مكبدانأ فجاهدوهم بكهنال :)ليه السالمع(قول الباقر و

  .ك ذلريغإىل 

 ات منصرفة عن القتلطالقبأن اإل )عليه السالم( اإلمامذن إب إالّ استدل القائل بالعدم مطلقاًو

   مماأشبهما  وقتال البغاة واجلهاد و مثل خطابات احلدودكذل ألن ، معلومةريسوة غاأل و،اجلرحو

                                 

.٨ ح من أبواب األمر والنهي٣ الباب ٤٠٥ ص١١ ج:الوسائل )١(

.١ ح من أبواب األمر والنهي٣ الباب ٤٠٤ ص١١ ج:الوسائل )٢(



٢٠٠

  .قطالاإل على هيال داللة ف

 طالق عدم اجلواز إلاألصل ف،الثاين منصرفو . مع ضعف السند ظاهر يف اجلهاداألولث ياحلدو

  .اجلرح و عدم جواز القتلأدلة

 بل هي تشمل ،ات عن اجلرح ال وجه لهطالقن ادعاء انصراف اإلأل بياستدل للقائل بالتفصو

  .نهماي بل الغالب التالزم ب،شموهلا الضربكاجلرح 

زالته مع بقاء إر كار املنكنإالقصد من  أن لو مبعونة فهم و،منصرف عنه قطعاًه  فإنما القتلأ

ما تقدم يف بعض املسائل كار كنن اإلأدش يف هذا بخيان رمبا كن إ و،ه بنفي املوضوعؤ ال انتفا،بكاملرت

فساداً و مرجاً ويف القتل هرجاً أن  إىلضافة هذا باإلفعله،انتهاء  أو سبب انتهاء الفاعليأعم من ما 

  .ماًيعظ

ر كف املستلزم عرفاً للنهي عن املنياجلراح اخلف أما ،اتطالقنصاف عدم فهم القتل من اإل اإل:قولأ

 فقول ،ة ال وجه لهي بوجود الوال)هم السالميعل(ص عملهم يختص و، مما البد من القول بوجوبهكفذل

 ،أشبهما  أو نيقفس الع أو الرجل وديقطع الك ،ريثكبلغ اجلرح اليصه مبا ال ين مع ختصك ل،أقربد يالشه

  .هية الفقيد من عموم واليتاب التقلكرناه يف ك ملا ذ،يف القتل وهيم الشرعي فكجازة احلاإبإالّ 

 مورن األيان عاملاً مبوازكمن يحد الضرب ف إىل وجوبهك، حد اجلرح إىل مرب األجيإمنا نعم 

 حازم واهللا ريان الناهي غك إذا أكثرن فساد النهي وكيزمنة اليت رمبا  خصوصاً يف مثل هذه األ،حازماً

  .العامل

  



٢٠١

  : مخسة متدرجةأمور نساناإل على  الواجب:)١٥مسألة ( 

 ما أَرسلْناكو﴿ : لقوله سبحانه،كناً من ذلكان متمك إذا همي وأمرهم وافة الناسكرشاد إ: األول

 إىل ات الدعوةإطالق إىل ضافة باإل،)٢(﴾ِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ رسو لَكُم يف﴿ مةي بضم،)١(﴾كَافَّةً ِللناِسإالّ 

  .قساميف سائر األ وأيت يف هناي، مما )٣(ركالنهي عن املن ومر باملعروفاأل ورياخل

لْتكُن ِمنكُم أُمةٌ يدعونَ ِإلَى و﴿ :ه، لقوله سبحانهي ومرهأ ورشاده،إن من كتميرشاد من إ: الثاين

يوِف وِرالْخرعونَ ِبالْمرأْمكَِر وينِن الْمنَ عوهندلةسائر األ و)٤(﴾ي.  

لَِذكْر نه إو﴿ :قوله و،)٥(﴾نيأقربأَنِذر عشريتك الْو﴿ : لقوله سبحانه،لةيالقب وارشاد القوم: الثالث

ولَك ِمك٦(﴾ِلقَو(،قوله و: ﴿ومهموا قَوِذرنوا إذا ِليعجه إليرم﴾)هاريغ إىل ،)٧.  

د يف كهذه املرتبة آ و،)٨(﴾أَهليكُم ناراً وقُوا أَنفُسكُم﴿ : لقوله سبحانه،هلرشاد األإ: الرابع

  .شرعاً ورشاد سائر الناس عقالًإالوجوب من 

  . خاصةاتروايما شرعاً فلأ وهم،يم عليالق ألنه ، بعائلتهوىلأ نسانن اإل فأل،ما عقالًأ

يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا ﴿ :ةيملا نزلت هذه اآل:  قال)عليه السالم(عن الصادق  ى،عل عبد األىرو

كُمفُسناراً وأَن ليكُملفت أهليك ونا عجزت عن نفسيأ :قال و،يكبي نيجلس رجل من املسلم ﴾أَه، 

 عنه ىعما تنه هماتنه و،كتأمرهم مبا تأمر به نفس أن كحسب :)صلى اهللا عليه وآله( فقال رسول اهللا

  .)٩(كنفس

  : قلت،)عليه السالم( عن الصادق ،ريبص أيب خربو

                                 

.٢٨  اآلية:سبأورة س )١(

.٢١ اآلية: سورة األحزاب )٢(

.١٠٤ اآلية: سورة آل عمران )٣(

.١٠٤ اآلية: سورة آل عمران )٤(

.٢١٤ اآلية: سورة الشعراء )٥(

.٤٤ اآلية: سورة الزخرف )٦(

.١٢٢ اآلية: سورة التوبة )٧(

.٦ اآلية: سورة التحرمي )٨(

.٩ ح األمر والنهي من أبواب٩ الباب ٤١٧ ص١١ ج:الوسائل )٩(



٢٠٢

ن إ و،تهمي فقد وقكطاعوأ فإن ، اهللاى عما هماتنه و،تأمرهم مبا أمر اهللا:  قال،هميقأف يك

  .)١(كيت ما علينت قد قضك كعصو

ها ريغ إىل ،)٢(وهمتنه وتأمروم : قال،هلناأف نقي يك : قال،)عليه السالم( عنه اآلخرخربه و

  .حاديثمن األ

 :قال و،)٣(﴾اهتديتم إذا علَيكُم أَنفُسكُم ال يضركُم من ضلَّ﴿ :تعاىل قال ،حفظ النفس: اخلامس

﴿كَلَّفإالّ ال ت كفْسقال و،)٤(﴾ن: ﴿كُمفُسقالو ،﴾قُوا أَن: ﴿فٍْسوها ونورها فُجماها فَأَلْهوما س 

  .)٥(﴾قْواهاتو

  . خيفىما الك فهو داخل يف القسم الثاين أشبهما  واجلار وقيرشاد الصدإما أ

  

                                 

.٢ ح من أبواب األمر والنهي٩ الباب ٤١٧ ص١١ ج:الوسائل )١(

.٣ ح من أبواب األمر والنهي٩ الباب ٤١٨ ص١١ ج:الوسائل )٢(

.١٠٥ اآلية: سورة املائدة )٣(

.٨٤ اآلية: سورة النساء )٤(

.٨ و٧ اآلية: سورة الشمس )٥(



٢٠٣

 بيالتقط وون باللفظكيرشاد الناس، قد إر مثل كالنهي عن املن ومر باملعروفاألن إ :)١٦مسألة (

ه ورد يعل و،هقتدوا بياه الناس فري نفسه لنسانصلح اإلي أن  مثل،ةيجيابعمال اإلون باألكيقد  ود،يالو

  .)١(مكلسنتأ ريونوا دعاة لنا بغك: )عليه السالم(قوله 

 مام املألأانت الصالة ك إذا  مثالً،النهي ومراأل ورشادداخل يف عمومات اإل ألنه  واجب أيضاًهذاو

  .ذاكه ومام الناسأصلي ي أن هيب علجي ،توجب اقتداء الناس باملصلي

 ان فتح املدرسةك فإن ،انكم ول زمانكة املالئمة ليفيكلالنهي با ومرون األكي أن بجي أنه ماك

ه ياجتنام عن معاص وطاعة الناس هللاإوجب يها ريغ وتابكف اليتأل وتبةكن امليوكت وس النادييتأسو

فار ك عن النيوجب غنا املسلميما يالضرع ف و الزرعريثكت وع البالديان تصنك أنه إذا ماك ،كوجب ذل

ة اآلخرسبب بيالذي  و،)٢(هرين نظكاستغن عمن شئت ت: )ليه السالمع(املوجب النطباق قوله 

  .كرات وجب ذلكانقالعهم عن املن

   .قيالتنس وعيالنهي بالتصن ومرب األجيزماننا هذا  أن الظاهرو

  

                                 

.مر باملعروف من أبواب األ١٠ الباب ٤١٩ ص١١ ج:الوسائل )١(

.٤٢١ ص٧٤ج:  والبحار،١٥٩ص :اإلرشاد للمفيد )٢(



٢٠٤

 ،املهم وهم فالظاهر لزوم مالحظة األ،ركان املنيتإ على رك لو توقف النهي عن املن:)١٧لة أمس(

ـ املؤسسات  وللمدارس سيالتأس وفيالتثق وئات منظمةيدخال الناس يف هإأي ـ  ركان املنكفإن 

دخول الشباب يف  على ةيحلادشف املنظمات اإلكتوقف  إذا  مثالً،زجيمل  وإالّ ،املأيت به مهماً جاز

وقفهم عند يد من يهم بيعطي وفضحهميل أو ،حصن الشباب املغتر م عن االحنراف معهميوسطهم ل

حفظ الناس  وةيحلادإشف منظمة ك ألن ،ك جاز ذلة مثالًيان مستلزماً حللق اللحكدخول ال وحدهم،

  .عاظم علماء عصرناأ بعض ك بذلفىتأما ك ،ةي عن حلق اللحسالم بنظر اإلأهمحلاد اإل إىل عن االجنراف

 هم األميلزوم تقد على  ما دل،افركاملناط يف قتل املسلم الذي تترس به ال إىل ضافةه باإليدل عليو

توقف  إذا شي يف اجلأشبهما  وشف الغطاء جبواز الغناءك فىتأقد  و،بواب الفقهأاملهم يف خمتلف على 

  .هيالنصر عل

ها لتشتغل كتري أن  أود،يل زيشغلها بزنا واحد طول الليأن ما إ ة مثالًي بغكانت هناك إذا ماأ

 ،اناً من مخسيان أقل عصكن إ ونا الواحدالز ألن  فالظاهر عدم اجلواز،لة الواحدةيخبمس زناءات يف الل

  .اًريثكاناً يعصي عصيال  أن هريغ على  حتفظاًالًياناً قلي عصنسانعصي اإلي أن  علىليدل دلين مل كل

 ا كتمسية تربر الواسطة اليت يقاعدة الغا وةيسالماملهم اإل وهم قاعدة األنيالفرق بن إ نعم

قاعدة  أما ،ة من الواسطةية الغايأمهة تالحظ يسالمالقاعدة اإلن  أ، يف زماننا احلاضرأشبهمن  وحزاباأل

 ،تفه يف نظر الواقعأة يانت الغاكن إ ولةيالوس على قدمهاي ف،ا إليههدفية اليت يا تالحظ الغاإحزاب فاأل

ع يان املقام الرفك وان،يلف عصأقه يان يف طركن إ و حنوهريسيع فيمقام رف إىل د الوصوليريمثال موظف 

لذا  وقه،ي املعاصي الواقعة يف طركة من تليأمهان أقل ك أو ،اناًي يف نظر الشارع عص إليههدفيلذي ا

  . خيفىما الك عموماً من وجه ني القاعدتنيان بك

 من ريثكيف  و،ةي الشرعدلةباأل أو ،مجاعباإل أو ،بالعقل القطعيما إ املهم وهمص األيتشخمث إن 

  .صول باأل فالالزم العملكقع الشيان يحاأل

  



٢٠٥

 فإن متام احلجة،إ مبحث نيب و،ركالنهي عن املن ومر باملعروف مبحث األني فرق ب:)١٨مسألة (

تم احلجة يإمنا  وه من العقل الذي هو الرسول الباطن،ي مبا أودع فنساناإل على اهللا سبحانه احتج

ون كي أن فيكيثارة من العلم إ كهنا ألن  أومتام احلجة،إ بيلذا مس و،ماالنائب منا واإلمام وبالرسول

  .متام للحجةإه يحجة فالزائد عل

ر مشروط بالشروط املقررة كالنهي عن املن ومر باملعروفاأل أن ني املبحثني فالفرق ب،انكف يكو

 العلماءعلى   بل الالزم، الشروطكل بتلكشترط بيمتام احلجة ال إ أن نمايا، ب إليهشارةاليت تقدمت اإل

قُلْ فَِللَِّه ﴿ :نطبق قوله سبحانهي حىت نينشروا الدي وأن ،ال سغب مظلوم وظة ظاملك  علىقاروايال أن 

  .تم االحتجاج،ي ال كبدون ذل إذ ،)١(﴾الْحجةُ الْباِلغةُ

 ليمتام احلجة ال دلإ إذ ،مرلف األكمهما ) عليهم السالم( نبياءاأل على غيهذا هو سر وجوب التبلو

 عدم االشتراط، على دالني دلةات األإطالق وسوةل األي باملعروف، بل دلمرمشروط بشروط األ أنه على

  . خيفىما الك األصل على  مقدمكذلو

اً ريثك أن ىنا نرأ مع ﴾قُلْ فَِللَِّه الْحجةُ الْباِلغةُ﴿ :تعاىلتم قوله يف يك أنه  هو،راداًيإيف املقام مث إن 

  :اجلواب عنه بوجوهن كمي و،ا احلجة إليهمن البالد مل تتم بالنسبة

 ،ةية ال الفعلي الشأن فاملعىن،تج فعالًحياهللا  أن  ال بصدد،حجة اهللا بالغة أن ة بصددياآلن إ :األول

 أنه  بل معناه،ل مقدوركلق خياهللا بالفعل  أن س معناهيل فإنه ،ل شيءك على اهللا قادرن إ ما لو قلناك

  .رادأل ما كلق خي أن  علىقدري

 إىل اخلطأ بالنسبة وق الصوابي طرىريالعقل  إذ ،هم بالعقليمم احتج علل األكن إ :الثاينو

    بل،ة العامة، فاملخالف مستحق للوماياحل ودةيخطوط العق

                                 

.١٤٩ اآلية: سورة األنعام )١(



٢٠٦

  . تفضالً)١(﴾ما كُنا معذِّبنيو﴿ :سقط الشرع عقابه بقولهأن إ وللعقاب عند العقالء،

ماء هذا النهر ن إ ما لو قلناك ،ن وصوهلا موانع عكانت هناكن إ و،ذات احلجة بالغةن إ :الثالثو

اجلواب  و هذا اجلوابنيالفرق ب واملوانع، وة بصرف النظر عن السدوديلو فمعناه القابليكلف أبلغ ي

تج اهللا يف املورد القابل دون املانع، خبالف هذا حيمل  إذا ما حىت الئمي األول فاجلواب ، واضحاألول

  .ان الالئق للبلوغكبلغ امل إذا الئم ماي فإنه اجلواب

لو يف  و،ل البشر يف اجلملةك إىل  البلوغاملعىن أن هو و،هيان مناقشاً فكن إ و جواب رابعكهناو

) البالغة (نايف صدقيعدم البلوغ يف زمان ال  فإن ،)في فرجه الشرتعاىلعجل اهللا (  املهدياإلمامزمان 

معناه انتصر يف اجلملة  فإن ،ش الفالين انتصريجلان إ قلنا إذا ماكث اموع، ياموع من ح إىل بالنظر

  .قتل بعضهم قبل االنتصار أن كنايف ذلي حىت لهمكمعناه انتصر  أن ال

  

                                 

.١٥ اآلية: سراءسورة اإل )١(



٢٠٧



٢٠٨

  

  ختام 

  كھ مسیف

، من وجهة سالمام اجلهاد يف اإلكتاب عرضاً مبسطاً عن أحك من الاألولان البحث يف القسم ك

 لغرض ،سنةً وتاباًكة ينيجنب مفاد النصوص الد إىل راءاآل وقوالالتعرض ملختلف األ واالستدالل، والنظر

  .ليالتعد واجلرح وطاالستنبا

 ستغينيفلرمبا ال  .مطوالت وريخمتصرة من تفاس واناً مقتضبةيأح وات،ينظر ونقوداً من جيفجاء مز

لفاظها اخلاصة، خالصة عن مستنبط أب) عليهم السالم(ن يئمه الدألمات ك الباحث عن نصوص كبذل

  .همريام غأفه

ئمة صول معتربة عن األأة دونت يف ميركتابنا يف اجلهاد بنصوص كردفنا أماً للفائدة يتتم ومن مثو

  .)نيمجعأهم يصلوات اهللا عل(

ل كل ي يف ذ إليه املؤشراألصلتفاء بوجود السند يف املرجع كر النص الوارد اك بذكاقتصرنا يف ذلو

  .ثيحد

 إالّ ال بنون وه مالينفع فيوم ال يعله اهللا ذخراً لجي أن  نأملماكون عند رضا القراء، كن أن نرجوو

  .مي اهللا بقلب سلىتأمن 

  .اهللا من رواء القصدو

  :فيبالس إالّ م الناسيقيـ ال ١

  عن رسول ، )عليهم السالم( عن آبائه ،)عليه السالم(عبد اهللا الصادق  أيب  عن،بانأ عمر بن ىرو



٢٠٩

 إالّ م الناسيقيال  وف،يحتت ظل الس وف،يله يف السك رياخل:  قال)صلى اهللا عليه وآله( اهللا

  .)١(النار ود اجلنةيوف مقاليالس و،فيالس

  :نيـ اجلهاد عن املسلم٢

صلى ( عن رسول اهللا، )عليهم السالم( عن آبائه ،)عليه السالم( صادق اإلمام عن ،وينك السىرو

هم متقلدون  و هو مفتوحفإذا ، إليهضونمين، يدباب ااه: قال لهيللجنة باب : قال )اهللا عليه وآله

  .ة ترحب مكاملالئ واجلمع يف املوقف ووفهم،يبس

 كميت بنسابأعز أن اهللا ، إنهيحمقاً يف د أو شتهيراً يف معقف والًذلبسه اهللا أ اجلهاد كفمن تر: قال

  .)٢(ز رماحهاكمرا ولهايخ

  : عمالـ اجلهاد أفضل األ٣

 على اجلهاد الذي فضله اهللا: ةيمأبعض خلفاء بين  إىل )عليه السالم(الباقر جعفر  أبو اإلمامتب ك

دفع عن يبه و، نيظهر به الد ألنه املغفرة، و يف الدرجاتالًيالعمال، تفض على فضل عامله وعمال،األ

ه حفظ يهم فيراط علت اش،عاً مفلحاً منجحاًيم باجلنة بأمواهل ونفسهمأ ني اهللا من املؤمنىبه اشتر ون،يالد

  .)٣(احلدود

  .)٤(اء بعد الفرائضيشاجلهاد أفضل األ: )عليه السالم( الصادق اإلمامقال و

                                 

.١ ح من أبواب اجلهاد١ الباب ٥ ص١١ ج:الوسائل )١(

.٢ ح من أبواب اجلهاد١ الباب ٥ ص١١ ج:الوسائل )٢(

.٨ح  من أبواب اجلهاد١ الباب ٦ ص١١ ج:الوسائل )٣(

.٩ ح من أبواب اجلهاد١ الباب ٧ ص١١ ج:الوسائل )٤(



٢١٠

  : اهللارير من عبادة غيرـ اجلهاد حت٤

 ىلإ و،طاعة اهللا من طاعة العباد إىل ول حدود اجلهاد الدعاءأ: )عليه السالم( الباقر اإلمامقال 

  .)١( العبادةية اهللا من والي والىلإ و،العبادعبادة اهللا من عبادة 

  :ل اهللايـ ما شيء أفضل من قطرة دم يف سب٥

 :)صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا: )هما السالميعل( نياحلس علي بن نين العابدي زاإلمامقال 

ل اهللاياهللا من قطرة دم يف سب إىل ما من قطرة أحب)٢(.  

  :فراش على ف أهون من موتةيلف ضربة بالسأـ ٦

 م،يفوته املقياملوت ال ن إ ها الناسيأ: وم اجلمل، فقالي )عليه السالم( ني املؤمنري أماإلمامطب خ

 يالذي نفس و،ن أفضل املوت القتلإو، قتليت ميمن مل  وص،يس عن املوت حميعجزه اهلارب، ليال و

  .)٣(فراش  علىتةيمن م ي علف أهونيلف ضربة بالسده أليب

  :نةيـ اجلهاد درع اهللا احلص٧

 من أبواب اجلنة باجلهاد با: قال )عليه السالم( ني املؤمنريمأ عن ،يعبد الرمحان السلم أبو ىرو

  .ائهيفتحه اهللا خلاصة أول

لبسه اهللا ثوب أه كقة، فمن تريجنته الوث ونة،يصدرع اهللا احل وى، التقوسهو لبا: قال أن إىل

ع ييل احلق منه بتضيدأ وسداد،قلبه باأل على ربض و،ءةالقما وث بالصغاري ود،مشله البالء و،الذل

  ميس واجلهاد،

                                 

.٨ ح من أبواب اجلهاد١ الباب ٧ ص١١ ج:الوسائل )١(

.١١ ح من أبوبا اجلهاد١ الباب ٨ ص١١ ج:الوسائل )٢(

.١٢ ح من أبواب اجلهاد١ الباب ٨ ص١١ ج:الوسائل )٣(



٢١١

  .)١(منع النصف واخلسف

  :باجلهاد إالّ نيال د وايـ ما صلحت دن٨

اهللا ما و ،ناصره وجعله نصره وعظمه، واهللا فرض اجلهادن إ :)عليه السالم( ني املؤمنريقال أم

  .)٢(ال بهإن يال د وايصلحت دن

  : بناء لألورث جمداًيـ اجلهاد ٩

 عن رسول اهللا) عليهم السالم( عن آبائه )عليه السالم(  الصادقاإلمام عن ، مسعدة بن صدقةىرو

  . )٣(م جمداًكءبناأاغزوا تورثوا : قال )صلى اهللا عليه وآله(

  :اخلري معقود يف نواصي اخليلـ ١٠

ن إ و،فييف ظل السو فيحتت الس وفيله يف السك رياخل :)عليه السالم( جعفر الباقر أبو قال

  .)٤(امةيوم القي إىل لي معقود يف نواصي اخلريل اخلك رياخل

   :د سبع خصاليـ للشه١١

صلى اهللا عليه ( عن رسول اهللا، )عليهم السالم( عن آبائه ،هيبأ عن ،نياحلس علي بن د بني زىرو

  :د سبع خصال من اهللايللشه: قال )وآله

  .ل ذنبكـ أول قطرة من دمه مغفور له ١

 ،كمرحباً ب: تقوالن ومتسحان الغبار عن وجهه و،نيه من احلور العيقع رأسه يف حجر زوجتيـ ٢

  . هلماكقول هو مثل ذليو

                                 

.١٣ حن أبواب اجلهادم ١ الباب ٨ ص١١ ج:الوسائل )١(

.٣٢٨ ص١ ج:عالفرو )٢(

.١٦ ح من أبواب اجلهاد١ الباب ٩ ص١١ ج:الوسائل، ٣٢٨ ص١ ج:الفروع )٣(

.١ ح من أبواب اجلهاد١ الباب ١٠ ص١١ ج:الوسائل، ٣٤٢ ص١ ج:الفروع )٤(



٢١٢

  .سوة اجلنةك من ىسكيـ ٣

  .أخذه معهيهم يبة، أيح طيل ركـ تبتدره خزنة اجلنة ب٤

  . مرتله من اجلنةيريـ ٥

  .ث شئتيسرح يف اجلنة حأ: قال لروحهيـ ٦

  .)١(ديشه ول نيبكا لراحة لأ و وجه اهللا،نظر يفيـ ٧

  

  :س فوقه بري لل اهللا بريـ القتل يف سب١٢

 )صلى اهللا عليه وآله(  عن رسول اهللا،)هم السالميعل(عن آبائه  ،)عليه السالم( الصادق اإلمامعن 

  .)٢(س فوقه بريل اهللا فلي قتل يف سبفإذال اهللا، يقتل يف سبي حىت  برل ذي بركفوق : قال

  : مةاحة هذه األيـ اجلهاد س١٣

 وأن احةيدثين بالسحتنفسي ن إ :)صلى اهللا عليه وآله( قلت لرسول اهللا: قال عثمان بن مظعون

  .)٣(اجلهاد وميت الغزوأاحة يس فإن ا عثمان ال تفعل،ي: احلق باجلبال، فقال

  :رجع مغفوراً لهيـ ااهد ١٤

ل خطوة سبعمائة ألف كل اهللا جماهداً فله بيمن خرج يف سب: )صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا

 مات ي حتفأان يف ضمان اهللا بكو، رفع له سبعمائة ألف درجةي وئة،ي عنه سبعمائة سىحمي وحسنة،

  .)٤( مستجاباً دعاؤه،وراً لهفغرجع رجع من إ وداً،يان شهك

                                 

.٢٠ ح من أبواب جهاد العدو١ الباب ٩ ص١١ ج:الوسائل )١(

.١٨ ح من أبواب جهاد العدو١ الباب ٩ ص١١ ج:الوسائل )٢(

.٢٢ حواب جهاد العدوب من أ١ الباب ١٠ ص١١ ج:وسائلال )٣(

.٢٧ ح١٢ ص١١ ج:الوسائل )٤(



٢١٣

  :ل اهللا مستجابةي يف سبيـ دعوة الغاز١٥

  .)١(ل اهللايثالثة دعوم مستجابة، أحدهم الغازي يف سب :)عليه السالم(  الصادقاإلمامقال 

  : ـ اجلهاد فرض الرجال١٦

 الرجال على تب اهللا اجلهادك:  قال)هيصلوات اهللا عل( ني املؤمنريمأ عن ،صبع بن نباتة األىرو

  .)٢(لتبعلجهاد النساء حسن ا ول اهللا،يالنفس يف سب وموالالنساء، فجهاد الرجال بذل األو

  : أربعة وجوه على ـ اجلهاد١٧

 ،ضةيم فرأعن اجلهاد، أسنة هو  )عليه السالم( عبد اهللا الصادق أبا سألت: اضيل بن عيقال فض

فأما ، جهاد سنة ومع الفرض، إالّ جهاد سنة ال تقام وأربعة أوجه، فجهادان فرض على اجلهاد: فقال

جماهدة : الثاين وهو من أعظم اجلهاد، و،عز وجل اهللا  فمجاهدة الرجل نفسه عن معاصي:نيأحد الفرض

 على جماهدة العدو فرض فإن مع فرض، إالّ قاميال  وما اجلهاد الذي هو سنةأو .فاركم من الكلونين يالذ

 أن  وحدهاإلمام على هو سنة ومة،هذا هو من عذاب األ و العذاب،هماتوا اجلهاد ألكلو تر ومة،ع األيمج

 قامتهاإجاهد يف  وقامها الرجلأل سنة كأما اجلهاد الذي هو سنة، فو .جاهدهميمة فأيت العدو مع األي

   .اء سنةيحإألا عمال، ها من أفضل األيالسعي ف وائها، فالعمليحإ وبلوغهاو

                                 

.١٣ ص١١ ج:الوسائل )١(

.١٥ ص١١ ج:الوسائل )٢(



٢١٤

جر من عمل أ وجرهاأمن سن سنة حسنة فله  :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( قد قال رسول اهللاو

  .)١(جورهم شيءأنقص من ي أن ريغامة، من يوم القي إىل ا

  :افيسأ خبمسة )صلى اهللا عليه وآله( اًـ بعث اهللا حممد١٨

اف، ثالثة يخبمسة أس )صلى اهللا عليه وآله( بعث اهللا حممداً :)عليه السالم( جعفر الباقر أبو قال

 من تطلع الشمس حىت لن تضع احلرب أوزارها وتضع احلرب أوزارها، حىت منها شاهرة فال تغمد

  :ها مغموديف فيس وفوف،كها ميف فيس و،)ام الساعةية عن قيناك (مغرا

 الْحرم أشهر انسلَخ الْفإذا﴿ :عز وجلي العرب، قال كمشر على فيسما الثالثة الشاهرة، فأ

موهمتدجثُ ويح ِركنيشلُوا الْمفَاقْتو مذُوهخو موهرصاحكُلَّ و موا لَهدٍداقْعصروا فإن  متابوا  وأَقام

  .)٢(﴾اللَّه غَفُور رحيم نّإ آتوا الزكاةَ فَخلُّوا سبيلَهم والصالةَ

ال  واآلخرال ِبالْيوِم  وقاِتلُوا الَّذين ال يؤِمنونَ ِباللَِّه﴿ :عز وجلقال  .الذمة أهل  علىف الثاينيالسو

 ال يدينونَ دين الْحق ِمن الَّذين أُوتوا الِْكتاب حتى يعطُوا الِْجزيةَ عن يٍد ورسولُه وهيحرمونَ ما حرم اللَّ

  .)٣(﴾هم صاِغرونَو

فَضرب الرقاِب ﴿ :عز وجلقال  .اخلزر ولميالد وكي العجم من التركمشر على ف الثالثيالسو

  .)٤(﴾ِإما ِفداًء ودوا الْوثاق فَِإما منا بعدأَثْخنتموهم فَش إذا حتى

طاِئفَتاِن ِمن الْمؤِمنني  نْإو﴿ :عز وجلقال  .ليالتأو والبغي أهل  علىفيفوف فسكف امليما السأو

  .)٥(﴾ أَمِر اللَِّه َء ِإىل  حتى تفي  تبغي  فَقاِتلُوا الَّيت ىخراألا علَى مهابغت ِإحد إنْ فَاقْتتلُوا فَأَصِلحوا بينهما

                                 

.١٦ ص١١ ج:الوسائل )١(

.٥ اآلية: سورة التوبة )٢(

.٢٩اآلية : سورة التوبة )٣(

.٤ اآلية: سورة حممد )٤(

.٩ اآلية: سورة احلجرات )٥(



٢١٥

ل يالتأو على قاتل بعدييم من كمنن إ :)صلى اهللا عليه وآله( ة قال رسول اهللايملا نزلت هذه اآلو

 ريعين أميصف النعل، اخ:  فقال، من هو)صلى اهللا عليه وآله( فسئل النيب .ليالترت على ما قاتلتك

  .)عليه السالم( نياملؤمن

 هذه الرابعة، و ثالثاً)صلى اهللا عليه وآله( ة مع رسول اهللايقاتلت ذه الرا: اسريقال عمار بن قد و

  .الباطل على مأ واحلق على ناأبلغونا املسعفات من هجر، لعلمنا ي حىت اهللا لو ضربوناو

الْعين و النفْس ِبالنفِْس﴿: عز وجلقال . قام به القصاصيف الذي يف املغمود فالسيأما السو

  .)١(﴾ِبالْعيِن

جحد واحداً  أو ه ا، فمن جحدهايوف اليت بعث اهللا نبيفهذه هي الس :)عليه السالم(مث قال 

  .)٢()صلى اهللا عليه وآله(حممد  على نزل اهللاأفر مبا كامها فقد كأح أو هاريئاً من سيش أو منها

  :اميأـ الرباط ثالثة ١٩

 كان ذلك فإذاوماً، يه أربعون أكثرو، اميالرباط ثالثة أ: ، قال)معليه السال( الصادق اإلمامعن 

  .)٣(فهو جهاد

  : مث القتالسالماإل إىل ـ الدعاء٢٠

ا علي، ال تقاتلن ي :منيال إىل ما بعثه  عند)عليه السالم( لعلي )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا 

 ه الشمسي مما طلعت علك لري خ رجالًكيدي على هللا ايهدي اهللا لئن ميأ و،سالماإل إىل تدعوه حىت أحداً

  .)٤(غربتو

                                 

.٤٥ اآلية: ائدةسورة امل )١(

.٢ ح من أبواب جهاد العدو٥ الباب ١٨ ص١١ ج:الوسائل )٢(

.١ ح من أبواب جهاد العدو٦ الباب ١٩ ص١١ ج:الوسائل )٣(

.١ ح من أبواب جهاد العدو١٠ الباب ٣٠ ص١١ ج:الوسائل )٤(



٢١٦

  :ني للمجاهد)صلى اهللا عليه وآله( ة رسول اهللايـ وص٢١

ان ك ف،قخالارم األك مبهماأوص وهماة دعيبعث سرإذا ) صلى اهللا عليه وآله( ان رسول اهللاك

 ال تغدروا، وال متثلوا، وال تغلوا،، ملة رسول اهللاوعلى  ل اهللاييف سب وباهللا ووا باسم اهللاريس: قول هلمي

 ا رجل من أدىنميأ و،ا إليهتضطروا أن إالّ شجراً ال تقطعوا وال امرأة، و،اًيال صب واً،يخاً فانيال تقتلوا شو

م كخوانإم فكتبع فإن ،الم اهللاكسمع ي حىت  فهو جار،نيكأحد من املشر إىل أفضلهم نظر أو نياملسلم

  .)١(نوا باهللاياستع ووه مأمنهبلغأف أىبن إ و،نييف الد

  :شيمراء اجلأ لىـ التجسس ع٢٢

هم، بعث معه من ثقاته من ريمأام  وشاً،يبعث جإذا ) صلى اهللا عليه وآله( ان رسول اهللاك

  .)٢(تجسس له خربهي

  : نية املقاتلكـ حن٢٣

 على عضوا وأخروا احلاسر، وقدموا الدارع،: هصحابقول ألي )عليه السالم( ني املؤمنريان أمك

  .خل إ)٣(صواتتوا األيمأ و،بصارغضوا األ وطراف الرماح،أووا يف تال وضراس،األ

  :ت بعدويبيـ ال ٢٤

  .)٤(الًيعدواً قط ل )صلى اهللا عليه وآله( ت رسول اهللايما ب: )عليه السالم(  الصادقاإلمامقال 

                                 

.١ ح من أبواب جهاد العدو١٠ الباب ٢٤٧ ص٢ ج:كاملستدر )١(

.٤ ح من أبواب جهاد العدو١٥ب  البا٤٤ ص١١ ج:الوسائل )٢(

.٥ ح من أبواب جهاد العدو١٥ الباب ٤٥ ص١١ ج:الوسائل )٣(

.١ ح من أبواب جهاد العدو١٧ الباب ٤٦ ص١١ ج:الوسائل )٤(



٢١٧

  : ت املاليـ نفقة العاجر من ب٢٥

، ني املؤمنريا أمي:  قالوا،ما هذا :)عليه السالم( ني املؤمنريأم فقال ،سألي ريبكفوف كخ ميمر ش

ه من يأنفقوا عل، عجز منعتموه وربك إذا  حىتاستعملتموه: )عليه السالم (ني املؤمنريفقال أم !نصراين

  .)١(ت املاليب

  : مانأـ ال غدر بعد ٢٦

جاء  إالّ دمه ـ مث قتله،على   أوذمة ـ على ما من رجل أمن :)عليه السالم(  الباقراإلمامقال 

  .)٢(مل لواء الغدرحيامة يوم القي

  : هدر مائل شدقاـ الغ٢٧

دخل ي حىت  شدقه،امة، مائالًيوم القيمام إل غادر بكيء جي :)صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا

  .)٣(النار

  :ـ الغادر فاجر٢٨

ل غدرة كلن إ الأ ، الناسىدهأنت من ك لة الغدريراهكلو ال  :)عليه السالم( ني املؤمنريقال أم

  .)٤(انة يف النارياخل والفجور والغدرن إ والأ فرة،كل فجرة كل وفجرة،

  :عار وـ الفرار ذل٢٩

  موبق ومسخط ربه، أنه علم املنهزميلو :)عليه السالم( ني املؤمنريقال أم

                                 

.١ ح من أبواب جهاد العدو١٩ الباب ٤٩ ص١١ ج:الوسائل )١(

.٣ ح من أبواب جهاد العدو٢٠ الباب ٥٠ ص١١ ج:الوسائل )٢(

.٢ ح من أبواب جهاد العدو٢١ الباب ٥٢ ص١١ ج:الوسائل )٣(

.٣ ح من أبواب جهاد العدو٢٨ الباب ٥٢ ص١١ ج:الوسائل )٤(



٢١٨

  .)١(العار الباقي والذل الالزم، ويف الفرار موجدة اهللا،ن إ .نفسه

  :ن اهللايهن يف د وـ الفرار٣٠

ئمة باأل واستخفاف بالرسل ون،يهن يف الد والفرار من الزحف :)عليه السالم(  الرضااإلمامقال 

  .)٢(نياملسلم على جرأة للعدو و،دلةاالع

  :املبارزة باغ إىل يـ الداع٣١

 الداعي باغ، فإن فأجب،ا  إليهتيدعن إ ومبارزة، إىل ال تدعون :)عليه السالم( ني املؤمنريقال أم

  .)٣(الباغي مصروعو

  :ريسرفاق باأل اإلينبغيـ ٣٢

  .)٤(سرهأمن  على  حق واجب إليهحساناإل وريسطعام األإ :)عليه السالم(  الصادقاإلمامقال 

  :ن البدأة يف احلرب من العدوكـ فلت٣٣

م كوؤذا بدإ وحجة، على مكنإ ف،مكوؤبدي حىت ال تقاتلوا القوم :)عليه السالم( ني املؤمنريقال أم

  .)٥(ىخرأم حجة كانت لك

  :ـ ال تعرب بعد اهلجرة٣٤

  .)٦(ال تعرب بعد اهلجرة :)صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا

                                 

.١ ح من أبواب جهاد العدو٢٩ الباب ٦٥ ص١١ ج:الوسائل )١(

.٢ ح من أبواب جهاد العدو٢٩ الباب ٦٥ ص١١ ج:الوسائل )٢(

.٣ ح من أبواب جهاد العدو٣١ الباب ٦٨ ص١١ ج:الوسائل )٣(

.١ ح من أبواب جهاد العدو٣٢ الباب ٦٨ ص١١ ج:الوسائل )٤(

.١ ح من أبواب جهاد العدو٣٣ الباب ٦٩ ص١١ ج:الوسائل )٥(

.١ ح من أبواب جهاد العدو٣٦ الباب ٧٥ ص١١ ج:الوسائل )٦(



٢١٩

  : احلق تعرب بعد اهلجرةكـ تر٣٥

  .)١(مر بعد معرفتهأل هلذا اكاملتعرب بعد اهلجرة هو التار :)عليه السالم(  الصادقاإلمامقال 

  :ني بالد املسلمكـ الغربة تر٣٦

  .)٢(كون يف دار الشركيب من يالغرإمنا  :)عليه السالم(  الصادقاإلمامل اق

  : ـ ال هجرة بعد الفتح٣٧

  .)٣(ال هجرة بعد الفتح و،ال تعرب بعد اهلجرة :)صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا

  :للراجل سهم وـ للفارس سهمان٣٨

  . )٤(للراجل سهم وللفارس سهمان :)يه السالمعل(  الصادقاإلمامقال 

  : سواءني املسلمنيء قسمة بيـ الف٣٩

 ينإ، ني املؤمنريا أمي: قالت وشييف القسمة، فأتته امرأة من قر )عليه السالم( ني املؤمنري أمىساو

ل يمساعإ لبين دجاهللا ال أو :)عليه السالم( ني املؤمنريفقال هلا أم! هذه امرأة من العجم وامرأة من العرب

  .)٥(سحاقإبين  على ء فضالًييف هذا الف

                                 

.٣ ح من أبواب جهاد العدو٣٦ الباب ٧٦ ص١١ ج:الوسائل )١(

.٥ حب جهاد العدو من أبوا٣٦ الباب ٧٦ ص١١ ج:الوسائل )٢(

.٧ ح من أبواب جهاد العدو٣٦ الباب ٧٧ ص١١ ج:الوسائل )٣(

.١ ح من أبواب جهاد العدو٣٨ الباب ٧٩ ص١١ ج:الوسائل )٤(

.٤ ح من أبواب جهاد العدو٣٩ الباب ٨١ ص١١ ج:الوسائل )٥(



٢٢٠

  : جهادعراباأل على سيـ ل٤٠

عليه (  قال،هم جهادي، هل علعرابعن األ )عليه السالم( عبد اهللا جعفر بن حممد الصادق أبو سئل

  .)١(ستعان مي فسالماإل على افخي أن  إالّ،ال :)السالم

  :ن الرجالكشاريـ النساء ٤١

  .)٢(ىن اجلرحيداويبالنساء يف احلرب،  )صلى اهللا عليه وآله( سول اهللاخرج ر

  : دياله فهو شهيـ من قتل دون ع٤٢

تل دون مظلمته فهو من قُ ود،ياله فهو شهيتل دون عمن قُ :)صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا

  .)٣(ديتل دون ماله فهو شهمن قُ ود،يشه

  :تابكال أهل من إالّ ةيـ ال جز٤٣

 ،ما أخذت من جموس هجركة يمنا اجلز خذ أن :)صلى اهللا عليه وآله( النيب إىل ةكم أهل تبك

  .)٤(حرقوهأتاب ك وان هلم نيب فقتلوهكاوس ن إ :)صلى اهللا عليه وآله( م رسول اهللا إليهتبكف

  :رة العربي من جزىالنصار وودليها ـ أخرجوا٤٤

  .)٥(رة العربي من جزىالنصار وودليها خترج أن د وفاتهعن )صلى اهللا عليه وآله(  رسول اهللاىأوص

                                 

.٤ ح من أبواب جهاد العدو٤١ الباب ٨٦ ص١١ ج:الوسائل )١(

.٥ ح من أبواب جهاد العدو٤١باب  ال٨٦ ص١١ ج:الوسائل )٢(

.١٣ و٥ ح من أبواب جهاد العدو٤٦ الباب ٩٣ ص١١ ج:الوسائل )٣(

.١ ح من أبواب جهاد العدو١٤٩ الباب ٩٦ ص١١ ج:الوسائل )٤(

.١ ح من أبواب جهاد العدو٥٢ الباب ١٠١ ص١١ ج:الوسائل )٥(



٢٢١

  : ـ احلرب خدعة٤٥

  .)١(احلرب خدعة :)صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا

  : ـ لن تغلب عشرة آالف٤٦

 ا أربعمائة،ي السراريخ والصحابة أربعة، أو  الرفقاءريخ :)عليه السالم( عبد اهللا الصادق أبو قال

 :)صلى اهللا عليه وآله( اهللا قد قال رسول و،لن تغلب عشرة آالف من قلة وة آالف،ر أربعك العساريخو

  .)٢(صدقوا وصربوا إذا ش عشرة آالف من قلةيهزم جيال 

  : ا حممديا حممد يـ شعارنا ٤٧

  :)عليه السالم(  الصادقاإلمامقال 

ا حممديا حممد ي: شعارنا.  

  .ا نصر اهللا اقترب اقتربي: وم بدريشعارنا و

  .ا نصر اهللا اقتربي: وم أحدي نيشعار املسلمو

  .رحأا روح القدس ي: ريوم بين النضيشعار و

  .كغلبنيا ربنا ال ي: نقاعيوم بين قيو

  .ا رضواني: وم الطائفيو

  .ا بين عبد اهللايا بين عبد اهللا ي: نيوم حنيو

  .بصرونيحم ال : حزابوم األيو

  .ا سالم أسلمهمي: ظةيوم بين قريو

                                 

.١ ح من أبواب جهاد العدو٥٣ الباب ١٠٢ ص١١ ج:الوسائل )١(

.١ ح من أبواب جهاد العدو٥٤ الباب ١٠٣ ص١١ ج:الوسائل )٢(



٢٢٢

  .مراهللا األإىل أال  :وم بين املصطلق ـيهو  و،عيسيوم املريو

  .نياملظال على لعنة اهللاأال  :ةيبيوم احلديو

  .م من علإ ي علاي :وم القموصي ،ربيوم خيو

  .حنن عباد اهللا حقاً حقاً: وم الفتحيو

  .ا صمديا أحد ي: كوم تبويو

  .متأمت أ:  امللوحوم بينيو

  .ا نصر اهللاي: نيوم صفيو

  .ا حممدي: )عليه السالم( نيسشعار احلو

  .)١(ا حممدي: شعارناو

  : ريها اخليل معقود يف نواصيـ اخل٤٨

  .)٢(امةيوم القي إىل ريها اخليل معقود يف نواصياخل :)صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا

  :سالم سهم من سهام اإليـ الرم٤٩

  .)٣(سالمإلالرمي سهم من سهام ا :)عليه السالم(  الصادقاإلمامقال 

  : يف ثالث إالّ كل هلو املؤمن باطلـ ٥٠

   أحبترموا ن إ وارموا، وبواكار :)آله وهي علصلى اهللا(قال رسول اهللا 

                                 

.٣٤٠ ص١ ج: والفروع،١ ح من أبواب جهاد العدو٥٦ الباب ١٠٥ ص١١ ج:الوسائل )١(

.١ ح من أبواب جهاد العدو٥٧ الباب ١٠٦ ص١١ ج:الوسائل )٢(

.١ ح من أبواب جهاد العدو٥٨ الباب ١٠٧ ص١١ ج:الوسائل )٣(



٢٢٣

  : ، مث قالبواكتر أن من إيلّ

ن إمالعبة امرأته، ف وه عن قوسه،يرم وبه الفرس،يديف تأ: يف ثالث إالّ ل هلو املؤمن باطلك

  .)١(حق

  :س مبسلمي فلنيا للمسلمي نداء بجيـ من مل ٥١

س يبه فلجي فلم نيا للمسلمينادي ي من مسع رجالً :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا 

  .)٢(مبسلم

  :ةف من أفضل الصدقيـ عون الضع٥٢

ف من أفضل ي الضعكعون :)صلى اهللا عليه وآله(  قال رسول اهللا:)عليه السالم( قال الصادق

  .)٣(ةالصدق

  :نار أو  ماءةيرد عن مسلم عادـ من ٥٣

 عن قوم من من رد :)صلى اهللا عليه وآله(  قال رسول اهللا:)عليه السالم( ني املؤمنريقال أم

  .)٤(جبت له اجلنة ونار أو ة ماءي عادنياملسلم

  :يعدائأـ ال تلبسوا مالبس ٥٤

ال تلبسوا لباس : كقل لقوم  أن،نبياءنيب من األ إىل  اهللاىأوح :)عليه السالم(  الصادقاإلمامقال 

ما هم ك يونوا أعدائك، فتيل أعدائكلوا مبا شاكال تشا و،يعدائأال تطعموا مطاعم  و،يعدائأ

  .)٥(أعدائي

                                 

.٢ ح من أبواب جهاد العدو٥٨ الباب ١٠٨ ص١١ ج:الوسائل )١(

.١ ح من أبواب جهاد العدو٥٩ الباب ١٠٨ ص١١ ج:الوسائل )٢(

.٢ ح من أبواب جهاد العدو٥٩ الباب ١٠٨ ص١١ ج:الوسائل )٣(

.١ ح من أبواب جهاد العدو٦٠ الباب ١٠٨ ص١١ ج:الوسائل )٤(

.١ ح من أبواب جهاد العدو٦٤ الباب ١١١ ص١١ ج:الوسائل )٥(



٢٢٤

  :املقتول يف النار وف فالقاتلي مسلمان بالسىالتق إذا ـ٥٥

املقتول  والقاتل سنة، فريغ على فهماي املسلمان بسىالتقإذا  :)صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا

  .)١(أراد قتالًألنه  : قال، هذا القاتل فما بال املقتول)صلى اهللا عليه وآله( ا رسول اهللاي: لي ق،يف النار

  

  مجاھدة النفس

  :ربكم باجلهاد األكيـ عل٥٦

 يبق وصغر، قضوا اجلهاد األمرحباً بقوم: ة، فلما رجعوا قاليسر )صلى اهللا عليه وآله( بعث النيب

  .جهاد النفس:  قال،ربكما اجلهاد األ: )صلى اهللا عليه وآله( ا رسول اهللايل ي فق،ربك اجلهاد األهميعل

  .)٢(هي جنبنيأفضل اجلهاد من جاهد نفسه اليت ب :)عليه السالم( ي علقالو

  :انميدخل اجلنة بتمام اإليـ املؤمن ٥٧

ل جارحة من جوارحه كاً يوارحه، موف اهللا حافظاً جليمن لق :)عليه السالم(  الصادقاإلمامقال 

 أو من خان يف شيء منها و.اجلنة أهل هو من وانه،مي إلمالًك مستعز وجل اهللا يها، لقيما فرض اهللا عل

  .انمي اهللا ناقص اإليها لقي فعز وجل مما أمر اهللا ىتعد

  .)٣(بالنقصان دخل املفرطون النارو ،ان دخل املؤمنون اجلنةميبتمام اإلو :قال

                                 

.١ ح من أبواب جهاد العدو٦٧ الباب ١١٣ ص١١ ج:الوسائل )١(

.١ ح من أبواب جهاد النفس١ الباب ١٢٣ ص١١ ج:الوسائل )٢(

.٢ ح من أبواب جهاد النفس١ الباب ٢٧٠ ص٢ ج:كاملستدر )٣(



٢٢٥

  : بعمل إالّ انميثبت اإليـ ال ٥٨

 إالّ انميثبت اإليال  و،العمل منه و،بعمل إالّ ونكيان ال مياإل :)عليه السالم(  الصادقاإلمامقال 

  .)١(بعمل

  :خالقارم األكـ ثالث من م٥٩

تعفوا  أن :ةاآلخر وايخالق يف الدنارم األكثالث من م :)صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا

  .)٢(كيحتلم عمن جهل عل و،كتصل من قطع و،كظلمعمن 

  :ر يف اهللاكـ افضل العبادة التف٦٠

مر اهللا أر يف كالعبادة التفإمنا الصوم،  وثرة الصالةكس العبادة يل :)عليه السالم(  الرضااإلمامقال 

  .)٣(عز وجل

  :لةيام لي من قرير ساعة خكـ تف٦١

ن يأ: قولير باخلربة فميلة، يام لي من قرير ساعة خكفت :)صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا

  .)٤(نيلمك ال تتكل  ما،كنوكن ساي أ،كبانو

  

                                 

.٣ ح من أبواب جهاد النفس٢ الباب ١٢٧ ص١١ ج:الوسائل )١(

.٣ حهاد النفس من أبواب ج٤ الباب ١٤٠ ص١١ ج:الوسائل )٢(

.٨ ح من أبواب جهاد النفس٥ الباب ١٥٤ ص١١ ج:الوسائل )٣(

.٩ ح من أبواب جهاد النفس٥ الباب ١٥٤ ص١١ ج:الوسائل )٤(



٢٢٦

  ر ك عن المنيالنھ ومر بالمعروفاأل

  :ركلتنهن عن املن وـ لتأمرن باملعروف٦٢

م كيستعملن عليل أو ر،كلتنهن عن املن ولتأمرن باملعروف :)عليه السالم(  الرضااإلمامقال 

  .)١(ستجاب هلميم فال كاريدعو خي فم،كشرار

  :فهايمة مل تأخذ لضعأـ ما قدست ٦٣

  .)٢( متعتعريها غيفها من قويؤخذ لضعيمة مل أما قدست  :)عليه السالم(  الصادقاإلمامقال 

  :فيبغض املؤمن الضعياهللا لن إ ـ٦٤

ما  و:لي، فقن لهيال دف الذي يبغض املؤمن الضعياهللا لن إ :)صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا

  .)٣(رك عن املنىنهيالذي ال :  قال،ن لهيف الذي ال دياملؤمن الضع

  : تعرفوا بهريـ قولوا اخل٦٥

  .)٤(هلهأ من اونوكاعملوا به ت و تعرفوا به،ريقولوا اخل :)عليه السالم( ني املؤمنريقال أم

  : ما أمروا باملعروفري خبميتأـ ال تزال ٦٦

   ما أمرواريميت خبأال تزال  :)صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا

                                 

.٤ ح من أبواب األمر باملعروف١ الباب ٣٩٤ ص١١ ج:الوسائل )١(

.٩ ح من أبواب األمر باملعروف١ الباب ٣٩٥ ص١١ ج:الوسائل )٢(

.١٣ ح من أبواب األمر باملعروف١ الباب ٣٩٧ ص١١ ج:الوسائل )٣(

.١٦ ح من أبواب األمر باملعروف١ الباب ٣٩٧ ص١١ ج:الوسائل )٤(



٢٢٧

ات، وسلط ك نزعت منهم الربكفعلوا ذلي مل فإذاالرب،  على ر، وتعاونوكباملعروف، ووا عن املن

  .)١(رض وال يف السماءن هلم ناصر يف األكيبعض، ومل  على بعضهم

  : جالًأقربا ير مل ك عن املنيمر باملعروف والنهـ األ٦٧

مر األ فإن ر،كها الناس، مروا باملعروف واوا عن املنيأ :)عليه السالم(  الصادقاإلمامقال 

  .)٢(باعدا رزقاًي ومل قربا أجالًير مل كباملعروف والنهي عن املن

  : ـ ال ختافوا يف اهللا لومة الئم٦٨

ا جباههم، وال وا كم، وصكم، والفظوا بألسنتكروا بقلوبكنأ :)عليه السالم(  الباقراإلمامقال 

  .)٣(ختافوا يف اهللا لومة الئم

  : اءيح األنيت بير فهو مكار املنكنإ كـ من تر٦٩

 نيت بي فهو م،)خ ل (دهير بقلبه ولسانه، وكار املنك انكمن تر :)عليه السالم( ني املؤمنريمأقال 

  .)٤(اءيحاأل

                                 

.١٨ ح من أبواب األمر باملعروف١ الباب ٣٩٨ ص١١ ج:الوسائل )١(

.٢٤ ح من أبواب األمر باملعروف٢ الباب ٣٩٩ ص١١ ج:الوسائل )٢(

.٣٤٢ ص١ ج: والفروع،١ حرك األمر باملعروف والنهي عن املن من أبواب٣ الباب ٤٠٣ ص١١ ج:الوسائل )٣(

.٣٤٢ ص١ ج: والفروع،٤ حرك من أبواب األمر باملعروف والنهي عن املن٣ الباب ٤٠٤ ص١١ ج:الوسائل )٤(



٢٢٨

  :نيجر الثقلأان له مثل كسلطان جائر فوعظه  إىل ىـ من مش٧٠

 اهللا، ووعظه وخوفه، ىسلطان جائر فأمره بتقو إىل ىمن مش :)عليه السالم(  الباقراإلمام قال

  .)١(عماهلمأنس، ومثل  اجلن واإل،نيجر الثقلأان له مثل ك

  

                                 

.٤٨٣ص:  والسرائر،١١ حرك من أبواب األمر باملعروف والنهي عن املن٣ الباب ٤٠٦ ص١١ ج:الوسائل )١(



٢٢٩



٢٣٠

  

  تاب القرضك



٢٣١

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

يبني احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف خلقه، سيدنا حممد وعلى آله الط

  .الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إىل قيام يوم الدين

  



٢٣٢

  

  كتاب القرض

  

وهو : ف، ولذا قال يف اجلواهريالتعر إىل تجحيمعروف مل نه إ ثيسرها، وحكبفتح القاف و

  . الس غالباًري، مع رد يف غني قد شرعه الشارع متاعاً للمحتاج،معروف

 ،اج للتجارة وحنوها، وهو من القطعياالحت أو اج يف فقرين االحتعم م األنيمراده باحملتاج: أقول

 واحد، ون مبعىنكئة تياملادة الواحدة املختلفة اهلن إ ثي، حك من ذل أيضاًواملقارضة والقراض واملقراض

  .قترض منهيئاً من مال الذي يقطع شياملقترض  ألن ، قرضاًىسميرراً، والقرض كرناه مكما ذك

  .قرضتهأقال دنت الرجل ي ،نونين واحد الدي الد:دةيعب أيب ، وعن صحاح أيضاًناًي دىسميو

  .ةيالم النهاكظهر من يوهو الذي : رامةكقال يف مفتاح ال

 ن لغة، بل شرعاًيس بديع والصداق والغصب لين لغة القرض، ومثن املبيالد: ريعن مصباح املنو

  . خيفىه ما اليه، وفيالتشبعلى 

  .له أجل، وما ال أجل له فقرض ن مايالد: عن القاموسو

تبادر منهما شيء ين والقرض يفالد وإالّ أن القاموس الحظ بعض موارد االستعمال،كو: أقول

  .يني الفقهاء واللغونيما هو املشهور بكواحد، 



٢٣٣

 أو نفقة الزوجة أو احكن أو ةيجنا أو عيب أو ن ما ثبت يف الذمة بقرضيالد: عن جامع الشرائعو

  .سكن، وال عيل قرض دكنه، وعقل عيسائر من 

 ريل مال لزم يف الذمة عن غكن يل مال لزم يف الذمة بعقد عن مثله، والدكالقرض : لةيعن الوسو

  .مثله

  .ة يف استحباب القرضريثك اتروايحال، فقد ورد أي وعلى 

 :)هصلى اهللا عليه وآل( ، ولقولهدلةطالق بعض األافر، إلكال إىل بالنسبة حىت كذلك أنه والظاهر

بد حراء أجركل كل)١(.  

   .)٢(﴾أَحِسن كَما أَحسن اللَّه ِإلَيكو﴿ :تعاىلقوله سبحانه وك املعروف، أدلةطالقات إلو

  .ياتمها من اآلريغ إىل .)٣(﴾ِإنْ أَحسنتم أَحسنتم ِلأَنفُِسكُم﴿ :قوله سبحانهو

  :اتروايأما الو

 :قولي )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت: ان عندنا، قالكخ يفعن حممد بن حباب القناط، عن ش

أتصدق مبثله أن من  إيلّقرض قرضاً أحبأن ئلقوليان ك، و: ًوال  وضرب له أجالًمن أقرض قرضا ،

نار واحد يجل مبثل صدقة د األكتأخر عن ذليوم يل كان له من الثواب يف كجل،  األك به عند ذلىؤتي

  .)٤(وميل كيف 

 ،د به وجه اهللايريما من مسلم أقرض مسلماً قرضاً حسناً  :)عليه السالم( عبد اهللا أبو لقا: قال

  .)٥( إليهرجعي حىت حساب الصدقةكحسب له أجرها إالّ 

                                 

.١٥ ح٢٤٠ ص٢ ج:غوايل اللئايل )١(

.٧٧ اآلية: سورة القصص )٢(

.٧ اآلية: سراءسورة اإل )٣(

.١ ح من أبواب ثواب األعمال٦ الباب ٨٧ ص١٣ ج:الوسائل )٤(

.٢ ح من أبواب ثواب األعمال٦ الباب ٨٧ ص١٣ ج:الوسائل )٥(



٢٣٤

من أقرض  :)صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن جابر، عنو

  .)١(هيؤدي حىت ةكان هو يف صالة من املالئك و،اةك ماله يف زانكسوره ينظر به ميمؤمناً قرضاً 

مات ن إ وة عشر،يالقرض الواحد بثمان:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب يف، عنريثم الصيعن هو

  .)٢(اةكحسبتها من الز

ومن أقرض أخاه : ث قالي يف حد،)صلى اهللا عليه وآله( مال، عن رسول اهللاععن عقاب األو

رفق به يف ن إ ناء حسنات،ي وطور سىل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوكان له بكاملسلم 

 حساب وال عذاب، ومن ريالربق اخلاطف الالمع بغكالصراط  على )جاز به: ويف نسخة(ى طلبه تعد

  .)٣(ني احملسنيزجيوم يه اجلنة ي علعز وجلقرضه حرم اهللا ي أخوه املسلم فلم  إليهىكش

س يما هو واضح لكالقرض  فإن  اجلنة املعدة للمقرض،، اجلنةمياملراد بتحر أن دبعيال : أقول

  .هو مستحبإمنا بواجب، و

ان له مثله كمن أقرض قرضاً : قال أنه ،)صلى اهللا عليه وآله( ، عن رسول اهللاسالمعن دعائم اإلو

عليه ( ني املؤمنريقال أم، وم صدقةيل كان له مثله كمن أقرض قرضاً : ان من الغد قالك، وملا صدقة

وم من أقرض يال: ان له مثله صدقة، وقلتكلنا أمس من أقرض قرضاً : ا رسول اهللا، قلتي :)السالم

  ،صدقة وميل كان له مثله كفرضاً 

                                 

.٧٦ص:  ثواب األعمال،٢ ح٦ الباب ٨٧ ص١٣ ج:عةيوسائل الش )١(

.٧٦ص: ثواب األعمال، ٥ ح٦ الباب ٨٧ ص١٣ ج:عةيوسائل الش )٢(

.٤٩ص: عقاب األعمال، ٥ ح٦ الباب ٨٧ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٣(



٢٣٥

وم يل كان له مثله كأخره بعد حمله  فإن ان له مثله صدقة،كنعم من أقرض قرضاً : قال

  .)١(صدقة

  .)٢(ف من السنةي الضىة وقريالقرض والعار: قال أنه ،)ه السالمعلي( عبد اهللا أيب عنو

 توباًكت ميرأ: قال أنه ،)صلى اهللا عليه وآله(  عن رسول اهللا،هريالفتوح يف تفس أيب خيعن الشو

تصدق يالذي  أن  معكل ومل ذليا جربائي: ة عشر، فقلتيباب اجلنة الصدقة بعشرة، والقرض بثمانعلى 

أخذ الصدقة يل من كن ما ك، ولكذلكنعم هو :  فقال،رجعهيعطي بأن يقرض يلذي ، واكد ذليريال 

 مستحق، والقرض ال ريغ إىل عن حاجة، فالصدقة قد تصل الّإون كيستقرض ال يله ا حاجة، والذي 

  .)٣(املستحق، ولذا صار القرض أفضل من الصدقةإىل  إالّ ونكي

ة ياس، ولعل الثمانكه االطراد واالنعيلزم فيال م وكمة تسبب جعل احلكمة، واحلكهذه ح: أقول

 أن ة من جهةي والثمان،ث العشرة من باب من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلايالعشرة، ح على الزائدة

نما ية، حيانت أبواب اجلنة مثانكولذا : لية، قيعضاء باضافة الناأل: ة يف القرضية مواضع هلا مدخليالثمان

ن إ وفر باطناًكفال وإالّ ،ة السوءي النار، واملراد ننساندخل اإلية ال يبالن ألن انت أبواب النار سبعة،ك

  .وجب دخول الناري نفاقاً سالم اإلأظهر

ه عند يعلفلم يرد  من أقرض قرضاً وضرب له أجالً: )عليه السالم(ان، فعن فقه الرضا كف يكو

  .)٤(ناريوم مثل صدقة ديل كان له من الثواب يف ك، جلانقضاء األ

                                 

.١ ح من أبواب الدين والقرض٦الباب  ص ٢ ج:كاملستدر )١(

.٢ ح من أبواب الدين والقرض٦الباب  ص ٢ ج:كاملستدر )٢(

  .٣ ح من أبواب الدين والقرض٦الباب  ص ٢ ج:كاملستدر )٣(

.٧٦ صثواب األعمال، ١ ح٨٧ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )٤(



٢٣٦

 أو ون املقرضكي أن ،امكحله من األ ال فرق يف حتقق القرض عرفاً وشرعاً مبا أنه مث الظاهر

 الصندوق مثالًكة ية حقوقيشخص أو ،راءة اآليثركقترضون بأيقرضون ويئة ومجاعة يه أو ،املقترض فرداً

  .قترضي أو قرضي

ة ية حقوقي الصندوق وحنوه مما له شخصأماو، راءة اآليأكثرعملون بيئة أفراد ياهل أن نهمايوالفرق ب

إمنا ام وكهم مري غئجيمل  أو ام،كهم مريفراد وجاء غع األيذهب مج إذا ة، وهلذايس الفرد له مدخليفل

ن كي مل ،ةية احلقوقيدارة الصندوق الذي له الشخصإة يوجد مجاعة هلم صالحي حىت دار الصندوق نائبأ

راء، ة اآليأكثرنفسهم بعملون أليم أ لفرض ،عيذهب اجلم إذا بأسئة ينما يف اهلي ب. بأسك بذلكهنا ل

 نإل، يد تفصي مزكأيت لذلي ولعله ،ة من الشرحريختب األكتاب احلج والك  يفكرنا مثل ذلكوقد ذ

  .تعاىلشاء اهللا 

نقاذ إه يتوقف عل إذا ان واجباًك عنه، ورمبا روهاً مع الغىنكان مكن إ والقرض يف نفسه جائز،و

  .هوحنو

نصار مات  من األرجالً أن ر لناكذنه إ :)عليه السالم( يب عبد اهللاة بن وهب، قلت أليقال معاو

ضمنها  حىت مكصاحب على صلوا:  وقال،)صلى اهللا عليه وآله( ه النيبيصل علي فلم ،ناًيناران ديه ديوعل

صلى اهللا عليه ( رسول اهللان إ :، مث قال احلقكذل: )عليه السالم( عبد اهللا  أبوعنه بعض قرابته، فقال

  .)١(نيستخفوا بالديبعض، ولئال  على د بعضهمريتعظوا ولي لكفعل ذلإمنا  )وآله

                                 

.١ ح٢ الباب٧٩ص ١٢ ج:وسائل الشيعة، ١ ح باب الدين٩٣ ص٥ ج:ايفكفروع ال )١(



٢٣٧

 )ه الصالة والسالميعل( ني املؤمنريتل أمن، وقُيه دي وعل)صلى اهللا عليه وآله( قد مات رسول اهللاو

  .نيد يهوعل )عليه السالم( نيتل احلسن، وقُيه دي وعل)عليه السالم( ن، ومات احلسنيه ديوعل

سبعمائة  يه علانكتل  ملا قُ)عليه السالم( اًيعلن إ :ما يف البحارك اتروايأقول قد ورد يف بعض ال

  .)١(ألف درهم قرضاً

عود يمن طلب هذا الرزق من حله ل: )عليه السالم( احلسن أبو قال يل:  قال،ركبن ب موسى عنو

صلى ( رسولهوعلى اهللا  على ستدنيه فليغلب عل فإن ل اهللا،ي سبااهد يفكان كاله ينفسه وع على به

  .)٢(الهيع قوت بهي ما )اهللا عليه وآله

:  له، فقال له موىلىقة فأتي ض)عليه السالم( احلسن علي بن ضاق:  قالى،سيعن العباس بن عو

سرةيم إىل قرضين عشرة آالف درهمأ)٣(.  

ايف، كما عن فروع الك )هم السالميعل( نيبعض الصادقىل  إ اهلمداين، رفعهإبراهيمعن محدان بن و

  .)٤( قضاهينوين يه ديون علكي أن ين ألحب للرجلإ: قال

وعنده  إالّ ظهره على ستقرضيال : ث قالي يف حد)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن مساعة، عنو

ون له ويل كي أن  إالّ،نيرت والتمرة والتمنيأبواب الناس فردوه باللقمة واللقمت على وفاء، ولو طاف

  الّإت يس منا من مينه من بعده، ولي ديقضي

                                 

.١٢٥ص: شف احملجةك و،١١ ح٢ الباب ٨٣ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )١(

.٥٩ ص٢ج: التهذيب، ٢ ح٢ الباب ٨٠ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )٢(

.٦ ح٩٦ ص٥ج: الفروع، ٣ ح٢لباب  ا٨٠ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )٣(

 .٥٩ ص٢ج: التهذيب، ٤ ح٢ الباب ٨٠ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )٤(



٢٣٨

  .)١(نهيقضي عدته ودينه فيقوم يف عدته ودياً يولله جعل اهللا 

  :نشدي )عليه السالم( موسى احلسن أبا م مسعتك يما أحص:  قال،ركبن ب موسى عنو

نيستدي موسى فعمران بن ... نيد على ميمأا ي كين إف)٢(.  

 ،من طلب الرزق من حله فغلب:  قال)عليه السالم( األولاحلسن  أيب ر، عنكبن ب موسى نعو

  .)٣(رسولهوعلى  عز وجلاهللا  على ستقرضيفل

اهللا ن إ : قال)عليه السالم( هي عن أب،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،كيفد أيب ل بنيمساعإعن و

  .)٤(هيرم علحيمما أخذه يمل  ه مايؤدي حىت ني مع صاحب الدعز وجل

صلى ( لقد قبض رسول اهللا:  قال)عليهم السالم( ، عن آبائه)عليه السالم (عن جعفر بن حممدو

 استلفها نفقة رين صاعاً من شعينة بعشريهود املديهودي من يدرعه ملرهونة عند  وأن )اهللا عليه وآله

  .)٥(هلهأل

: )صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا:  قال،)عليهما السالم (هيعن ابن علوان، عن جعفر، عن أبو

ًرسولهوعلى اهللا  على ستدني فأغفل فلمن طلب رزقاً حالال)٦(.  

عليه ( علي قبض:  قال)عليه السالم( جعفر أيب سناده عنإشعري الثقة، ب بن حممد األإبراهيمعن و

 ،ة له خبمسمائة ألف فقضاها عنهعي ض)عليه السالم(  فباع احلسن،ن مثامنائة ألف درهميه دي وعل)السالم

  نكيمل  أنه كمثائة ألف فقضاها عنه، وذلعة له بثاليوباع ض

                                 

.٣٤٥ ص١ج: ايفكفروع ال ح ، ٢ الباب٨١ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )١(

.٣٤٥ ص١ج: ايفكفروع ال، ٦ ح٢ الباب ٨١ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٢(

.٥٩ ص٢ج: الفقيه، ٧ ح٢ الباب ٨١ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٣(

.٦٠ ص٢ج: الفقيه، ٨ ح٢ الباب ٨١ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٤(

.٤٩ص: قرب اإلسناد، ٩ ح٢ الباب ٨١ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٥(

.٥٦ص: قرب اإلسناد، ١٠ ح٢ الباب ٨١ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٦(



٢٣٩

  .)١(انت تنوم نوائبكئاً ويزرء من اخلمس شي

 )عليه السالم( نياحلسن إ :)عليه السالم( جعفر أيب سناده عنإ، بريكتاب عبد اهللا بن بكعن و

 نين احلسيقضي ديمثائة ألف درهم عة له بثالي باع ض) السالمعليه( نياحلسعلي بن ن إ ون،يه ديتل وعلقُ

  .)٢(هيانت علك وعدات )عليه السالم(

 ،حجيستقرض الرجل في ،كجعلت فدا :)عليه السالم( يب عبد اهللاقلت أل: قال ، موسى أيبعنو

  .)٣(ةينتظر رزق اهللا غدوة وعشينه إ نعم:  قال،تزوجيستقرض وي: ، قلتنعم: قال

د بن علي، عن يعن زو، اجلارود، عن حممد بن علي أيب  إىلخ الطوسي، بسندهيمايل الشعن أو

ملا ثقل :  قال)عليهم السالم( طالب أيب  علي بنهي، عن أبنيه احلسي، عن أبنياحلس علي بن همايأب

  إىل،واديا فالن ائتين بسي :)صلى اهللا عليه وآله( فقال: قال أن ىلإ )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا

  .)٤(ومئذ مرنةيانت كدرعه  إالّ لهك ك بذلفأيت: قالأن 

 ،ني دكي فهل عل:)عليه السالم(  بن جعفرى ملوس،فة العباسيياخلل أي  قال هارون،:ةرواييف و

 من املال ما كيتآنا أبن عم  اي: دي، فقال الرشناريحنو عشرة آالف د:  قال،مك: ، قالنعم: قال

  .)٥(اعين، وتعمر الضي الديران والنسوان، وتقضكتزوج به الذ

                                 

.١٢٥ص: شف احملجة، ك١١ ح٢ الباب ٨٢ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )١(

.١٢٥ص: شف احملجة، ك١٢اب  الب٨٢ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٢(

.١ ح باب جواز االستدانة للحج والتزويج وغريها من الطاعات٨٢ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )٣(

.٤ و٣ ح٢ الباب ٤٨٨ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٤(

.٢ ح٢ الباب ٤٨٨ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٥(



٢٤٠

 أقل )عليه السالم( بن جعفر موسى جعل عطاءإمنا ف مبا قال، ويمل نه إ :أقول ويف تتمة اخلرب

  .)١(درهم أو نارييت دائجعله منه إ :ثيها، ففي حديعطيانت كات اليت يعطاأل

 وضم )صلى اهللا عليه وآله( ة رسول اهللا بوفا)عليه السالم( ني املؤمنريواشتغال أم: ث قالييف حدو

ها ينه، واجناز عدته، وهو مثانون ألف درهم، باع فيفه، وقضاء ديتهم، ومجع القرآن وتأليأزواجه، وتعز

  . اخلرب)٢( )صلى اهللا عليه وآله( باملدة بطارقة وقضاها عن رسول اهللا

  .اترواي من الك ذلريغإىل 

تعوذوا :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ان بن احلجاج، عن، فعن عبد الرمحراهته مع الغىنكأما و

  .)٣(ن، وغلبة الرجاليباهللا من غلبة الد

 قال رسول اهللا:  قال)عليهم السالم( ، عن آبائه)عليه السالم (وين، عن جعفر بن حممدكعن السو

  .)٤(ني الدنيش فإنه ن،يم والدكايإ :)صلى اهللا عليه وآله(

  . )٥(ل، وذل بالنهاري باللهم فإنه ن،يم والدكايإ :)عليه السالم( علي وقال: قال

ل، وقضاء يف يمذلة يف النهار، ومهمة بالل فإنه ن،يم والدكايإ: )عليه السالم( علي  وقال:قال

  . )٦(ةاآلخرا، وقضاء يف يالدن

جود ير بالغداء، ولكبايمن أراد البقاء وال بقاء، فل :)صلى اهللا عليه وآله( وقال رسول اهللا: قال

  .)٧(نيقلة الد:  قال،ما خفة الرداء: ليق. قلل جمامعة النساءيخفف الرداء، ولياحلذاء، ول

                                 

.املصدر نفسه )١(

.٧ ح٢ الباب ٤٨٨ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٢(

.٥٩ ص٢ج: التهذيب، ١ ح١ الباب ٧٢ ص١٣ ج:الشيعةوسائل  )٣(

.٥٩ ص٢ج: الفقيه، ٢ ح١ الباب ٧٧ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٤(

.٥٩ ص٢ج: الفقيه، ٣ ح١ الباب ٧٧ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٥(

.٥٩ ص٢ج: الفقيه، ٤ ح١ الباب ٧٧ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٦(

.١٨٣ص ٢ج: الفقيه، ٥ ح١ الباب ٧٧ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٧(



٢٤١

فر كأعوذ باهللا من ال: قولي )صلى اهللا عليه وآله( مسعت رسول اهللا:  قال،د اخلدرييسع أيب عنو

  .)١(نعم:  قال،فركن باليا رسول اهللا أتعدل الدي: لي، قنيوالد

ه يان علكال تزال نفس املؤمن معلقة ما :  قال)صلى اهللا عليه وآله( ة العلل، عن النيبرواييف و

  .)٢(نيد

وم ي ىؤتي: قالـ ة العلل روايما يف كـ  ) السالممعليه( نا، رفعه عن أحدهمأصحابعن بعض و

ن له كيمل ن إو ن،يان له حسنات أخذ منه لصاحب الدك فإن وه الوحشة،كشين يامة بصاحب الديالق

  .)٣(نيئات صاحب الديه من سي عليحسنات ألق

  .ما هو واضحكؤد، ي ومل كمن تعمد ذل أنه الظاهر: أقول

رسول ن إ :) السالممعليه( ، عن آبائه)عليه السالم (يت، عن جعفر بن حممدياحلسن الز يب أعنو

  .)٤(نيجهد الد إالّ هدن، وما اجليوجع الد إالّ ما الوجع:  قال)صلى اهللا عليه وآله( اهللا

 فإذا ،نيرض يف األعز وجلة اهللا ين رايالد: )صلى اهللا عليه وآله( سناد، قال رسول اهللاذا اإلو

  .)٥(ذل عبداً وضعه يف عنقهي أن أراد

 ان رسول اهللاك:  قال)عليه السالم(إىل علي ) عليهم السالم( ئمةات، بسند األيعن اجلعفرو

   مر، ومنن، ومن بوار األي من غلبة الدكين أعوذ بإ اللهم :دعو ذا الدعاءي )صلى اهللا عليه وآله(

                                 

.١٧٨ص: علل الشرائع، ٦ ح١ الباب ٧٨ ص١٣ ج:عةيوسائل الش )١(

.١٧٨ص: علل الشرائع، ٧ ح١ الباب ٧٨ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٢(

.١٧٨ح: علل الشرائع، ٨ ح١ الباب ٧٨ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٣(

.١٧٨ص: علل الشرائع، ٩ ح١ الباب ٧٨ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٤(

.١٧٩ص: علل الشرائع، ١٠ ح١ الباب ٧٨ص ١٣ ج:وسائل الشيعة )٥(



٢٤٢

  .)١(عيبئس الضج فإنه اجلوع،

يف  فإن ن،يخفف الد:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب ه، عنيغندر، عن أب أيب ة، عنرواييف و

  .)٢(ادة العمرين زيخفة الد

 وهو ،ني بالدنيش فإنه ن،يم والدكايإ: قالنه  إ)آلهصلى اهللا عليه و( عن املقنع، عن رسول اهللاو

بالنهار  وذل،لي باللهم)٣(.  

ثرة كن من أعظم البالء كول: قال أنه ،)عليه السالم( ني املؤمنري عن أمغرره،يف  يمدعن اآلو

  .)٤(ن، ودوام املرضيالعائلة، وغلبة الد

 وهب يل ،حممد وآل حممد على هم صلالل: )عليه السالم( املة للسجادكفة الييف دعاء الصحو

طول ببمارسته شغلي، وأعوذ ي و،ريكتشعب له فيه ذهين، ويار فحيلق به وجهي، وخين ية من ديالعاف

عذين منه، أحممد وآل حممد، و على ن وسهره، وصليره، وشغل الدكن وفي الدا رب من همي كب

  .)٥(آخر الدعاءإىل  اةاة، ومن تبعته بعد الوفيا رب من ذلته يف احلي ك بريستجأو

رامة عن السرائر كما نقله مفتاح الك، صحاب األنيراهة القرض يف اجلملة هو املشهور بكمث إن 

ة احلر يح وهدايرشاد والدروس وجامع املقاصد واملفاتر واإليرة والتحركة وجامع الشرائع والتذيوالغن

  .همرية واملختلف وغيوظاهر النها

                                 

.٤٨٨ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )١(

.٣ ح١ الباب ٤٨٨ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٢(

.٤ ح١ الباب ٤٨٨ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٣(

.٦ ح١ الباب ٤٨٨ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٤(

.٧ ح١ الباب ٤٨٨ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٥(



٢٤٣

  .ما استثين إالّ ة مطلقاًيراهكال على كثرألان إ :عن جممع الربهانو

ضر الثمن، حيمل  إذا ، بل ونقداًئةًيع سلفاً ونسيور البكم املذكدخل يف احليالعلة أعم ن إ ثيوح

  .هري بشيء لغنسانوجب اشتغال ذمة اإلي مما ك ذلريوغ

 الدروس،  عنيك بقضائه، وهو احمل إليهرجعيان له ما كة لو يراهكوختف ال: قال يف القواعدو

 ظهره على ستقرضيوال : ة سلمةرواي وقد تقدم يف ،ة والسرائر وجامع الشرائعير والنهايوظاهر التحر

  . عنه من بعدهيقضيون له ويل كي أن إالّ :)عليه السالم( وقوله. وعنده وفاءإالّ 

قوم بالوفاء ي  ويلان لهك إذا  أوان عنده قضاء،ك إذا  أوراهة مطلقاً مع احلاجة،ك المل بعديورمبا ق

  واالئمة)صلى اهللا عليه وآله( راهة وقد فعل الرسولكقال بالي أن نكميال  إذ ،كعنه، وال بأس بذل

  .)عليهم السالم(

 ،تعرض للحقوق أنه أقله ألن ه،يل عليال دل أنه ان عنده وفاء، فالظاهرك إذا مستحب أنه أما توهم

  . جهة مرجحةكت هناانك إذا  إالّ،روه مطلقاًكوالتعرض للحقوق م

 ، عن عبد اهللا بن جعفر بن)عليهما السالم (هيعبد اهللا، عن أب أيب ان، عنيد بن سفية سعروايأما 

نه ين دكياهللا مع الدائن ما مل ن إ : قال)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ ،) اهللا عنهيرض (طالبأيب 

ن ياذهيب فخذي يل بد: تهيقول جلاريهللا بن جعفر ان عبد اكو: )عليه السالم( ، قالرهه اهللاكييف أمر 

  .)١()صلى اهللا عليه وآله(  بعد الذي مسعت من رسول اهللا،واهللا معي إالّ لةيت ليبأ أن رهكأين إف

   الصادق أن اإلمامظهرين، ومل يعل مصدر استحباب الدجي أن نكميفال 

                                 

.٩ ح٢ با الب٤٨٩ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )١(



٢٤٤

 قوله كذلكله نفسه حجة، س عمي ول،ق عبد اهللا بن جعفري تصدك أراد بذل)عليه السالم(

الزواج كمباح،  أو  يف عمل مستحبنساناستدان اإل إذا تعاىلاهللا سبحانه ون إ ثي احلدره، ومعىنيوتقر

 باملباح وباملستحب وبالواجب، بل نياهللا مع العاملن إ ثيان معه، حك ،نفقة العائلة بل والتجارةوواحلج 

 ،كتأمل لنا يف ذل على ،ره الفقهاء يف العبادة املستحبةك ذما على ل أقل الثوابيان من قبك إذا روهكوبامل

  .فعلون احلرامين يس مع الذيل أنه يف قبال

 نوع أيضاً ألنه راهة،ك لعدم الون منه الوفاء موجبكيجعل الرهن الذي  أن ان، فالظاهركف يكو

 أو اًيان رهناً معنوك فإذا وإالّ ،أكثر أو نيقابل بقدر الديان كاً، وياً ال معنويان الرهن رهناً مادك إذا وفاء

  .الويل القاضي أو مع احلاجة إذا  إالّ،راهةكن عنده وفاء من اخلارج مل تزل الكين ومل يأقل من الد

 نياحلس علي بن ضاق:  قالى،سيرنا الرهن املعنوي ملا رواه الفروع، عن العباس بن عكذإمنا و

س يل ألنه ال،:  فقال،سرةيم إىل  عشرة آالف درهمقرضينأ:  له فقال موىلىقة فأتي ض)عليه السالم(

: ، قالقةيهذه الوث:  له من ردائه هدبة، فقال)عليه السالم(فشق : قة، قاليد وثيرأين كعندي، ول

 فقال ، بالوفاء أم حاجب بن زرارةنا أوىلأ:  وقال)عليه السالم(  فغضب،كره ذلكأن مواله كف

 هي خشبةإمنا رهن قوسه، ويف صار حاجب يكف: )عليه السالم(  منه، قالك بذلنت أوىلأ: الرجل

 همافأخذه الرجل منه وأعطاه الدر:  قال، دبة من ردائييفأنا ال أ ويفيافر فك وهو ةمائة محالعلى 

قد  :الرجل، مث قال له إىل )عليه السالم(  فحمله، له املالعز وجلوجعل اهلدبة يف حق، وسهل اهللا 

 كال تأخذ مال إذاً :)عليه السالم( عتها، فقالي ضكجعلت فدا: ، فقال لهقيتيوث فهات كحضرت مالأ

 علي ه اهلدبة فأعطاهاي ففإذافأخرج الرجل احلق : )عليه السالم(  قال،ستهان بذمتهيس مثلي ي ل،مين

  ،)عليه السالم (نياحلسبن 



٢٤٥

  .)١(ها وانصرف بي وأخذ الهدبة فرمهما الدر)علیه السالم (نیالحس علي بن فأعطاه

رفع یالمنا ال كًا، فمثل هذا الرهن في موضوع یان مادكالرهن  أن ًا، الیان معنوكالرهن  أن نه ظاهر فيإف

، أشبهله ومن یكولده وابن عمه ووكراهة أعم من الولي الخاص كرفع الیالولي الذي  أن الظاهر أن ماكراهة، كال

نه كه مع تمیجب علی فإنه ًأمواتا، أو انواكًاء ین أحیونیون المدیه دیث علی ونائبه، حاإلماموالولي العام وهو 

  .ونیقضاء الد

ًنا یس دی بن خنىالمعل على يدعی )علیه السالم( عبد هللا أبي  إلىجاء رجل:  قال،حید بن صبی ولىفقد رو

 إلى قم: دیلول، ثم قال ل الذي قتلهكذهب بحق: )علیه السالم( عبد هللا أبو  فقال،ذهب بحقي: ه، وقالیعل

ًان بارداكه جلده الذي یأبرد عل أن دیرأني إالرجل فأقضه حقه، ف
)٢(.  

ما ك، ى مال معل أيضاًصادر القاتل أنه  الذي قتلهكذهب حبق :)عليه السالم( لعل وجه قولهو

  .صادر ماله فرضاًيان مل كنه ولو يؤد ديدعه يملا قتله مل  أنه املراد أو خ،يورد يف التوار

من : )عليه السالم(احلسن  أبو قال يل:  قال،ركبن ب موسى  عنىخرأة روايان، ففي كف يكو

ه يغلب عل فإن ل اهللا،يااهد يف سبكان ك ،الهينفسه وع على عود بهيطلب هذا الرزق من حله ل

 ناكقضه يمات ومل  فإن اله،يقوت به عي ما )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللاوعلى اهللا  على ستدنيفل

  ه يعل انكقضه يمل  فإن ه،ؤ قضااإلمامعلى 

                                 

.٤ ح٤ الباب ٨٤ ص١٣ ج:وسائل الشيعة. ٦ ح باب قضاء الدين٩٦ ص٥ ج:ايفكفروع ال )١(

.٥٩ ص٢ج: التهذيب. ١ ح٩ ب البا٩١ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٢(



٢٤٦

 : قولهىل إهاي علني والعاملنيكالصدقات للفقراء واملساإمنا  :قولي عز وجلاهللا ن إ وزره،

نيوالغارم،مغرمنيك مسري فهو فق )١(.  

 )عليه السالم( سأل الرضا: حممد، قال أبا ىنكيرة ياجلز أهل مان، عن رجل منيعن حممد بن سلو

 إىل ان ذو عسرة فنظرةكن إو :قولي عز وجلاهللا ن إ ،ك جعلت فدا: فقال له، وأنا أمسعرجل

 صار هذا املعسر إذا عرفي هلا حد ،تابهك يف عز وجلرها اهللا كخربين عن هذه النظرة اليت ذأ ،سرةيم

 وال ،هاكدراإ نتظريس له غلة ي ل،الهيع على نتظر، وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقهي أن بد له من  الإليه

 يقضي فاإلمام إىل  خربهينتهينتظر بقدر ما ينعم :  قال،نتظر قدومهينتظر حمله، وال مال غائب ين يد

ة ينفقه يف معصأان ك فإن ،عز وجل يف طاعة اهللا هنفقأان ك إذا نين من سهم الغارميه من الديعنه ما عل

م أنفقه يف يعلم فيجل الذي أئتمنه وهو ال فمال هذا الر: ، قلتاإلمام على  فال شيء لهعز وجلاهللا 

  .)٢(ه وهو صاغريده علري له يف ماله فىسعي:  قال،تهييف معص أو طاعة اهللا

  .ة هللاینفقه في معصی أنه علمین كی الذي أقرضه لم نسانن هذا اإلكة هللا لیالمراد أنفقه في معص أن الظاهرو

قضي عن ی اإلمام:  قال)علیه السالم( عبد هللاي ب أره، عنك، عن العباس، عمن ذيسیعن محمد بن عو

  .)٣(ون ما خال مهور النساءین الدیالمؤمن

  ً أیضاالمهر ألن ل المهور،ك ها، الی فىلعل المراد المهور المغال: أقول

                                 

.١٤٦ص: قرب اإلسناد، ٢ ح١ الباب ٩١ ص١٣ ج:عةيوسائل الش )١(

.١٥٥ ص١ج: تفسري العياشي، ٣ ح٩ الباب ٩١ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٢(

.٥٩ ص٢ج:  والتهذيب،٢٥٤ ص١ج: ايفكفروع ال، ٤ ح٩ الباب ٩٢ ص١٣ ج:وسائل الشعية )٣(



٢٤٧

  .كبعد ذل أو ج،يرادته التزوإان يف وقت كاة وشبهه، سواء كدفع من الزيمما 

 إذا ناًيد يعلن إ كجعلت فدا: قلت له:  قال)عليه السالم( جعفر أيب عطا، عن أيب ةرواييف و

قول يان ك )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا أن كسبحان اهللا، ما بلغ:  فقال،هينا فأما  ي علرته فسدكذ

فالة رسول ك ف، فلوراثه ماالًكنه، ومن تري ديناً فعلي دكاعه، ومن تري ضياعاً فعلي ضكمن تر: يف خطبته

ست عين جعلين نفّ: ، فقال الرجلتاًيفالته مككاً يفالته حك و،اًيفالته حككتاً ي م)لى اهللا عليه وآلهص( اهللا

  .)١(كاهللا فدا

عليه ( ه، عن الرضاي عن أب،احلسن بن فضال إىل علي بن ، بسندهخبار الصدوق يف معاين األىروو

 ك، ومن تريلّإ فعلي واعاًيض أو ناًي دك ترمن:  املنرب فقال)صلى اهللا عليه وآله( صعد النيب:  قال)السالم

 ري أمكذلك م منهم بأنفسهم، ومهام، وصار أوىلأ م من آبائهم و أوىلك فصار بذل، فلورثتهماالً

  .)٢( )صلى اهللا عليه وآله(  لرسول اهللاى، مثل ما جرك له ذلى بعده جر)عليه السالم( نياملؤمن

قد  : ومراده بقوله،يلّإ :)صلى اهللا عليه وآله( ئعة، ولذا قالاع العائلة الضاياملراد بالض: أقول

  .ما هو واضحكعلة تامة هلذا الشيء،  أنه م، الكَمن اِحل أنه كصار بذل

صلى ( النيبن إ ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب ، عنةنييان بن عيين عن سفيلكيف خرب آخر، رواه الو

: ل لهي، فق به من بعدي أوىل)عليه السالم(وعلي من من نفسه، ل مؤك بأنا أوىل:  قال)اهللا عليه وآله

 الً ماك، ومن تر فعلياعاًيض أو ناًي دكمن تر: )صلى اهللا عليه وآله(  قول النيب: فقال،ك ذلما معىن

  نكيمل  إذا ةينفسه وال على ست لهي فالرجل ل،فلورثته

                                 

.٦٦ ص٢ج: التهذيب، ٥ ح٩ الباب ٩٢ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )١(

.٢ ح٩ الباب ٤٩٠ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٢(



٢٤٨

 ومن بعدمها ني املؤمنري والنيب وأم،هم النفقةير علجيمل  إذا مر وال يأاله يع على س لهيله مال، ول

  .)١( م من أنفسهم لزمهم هذا، فمن هنا صار أوىل)هميصلوات اهللا عل(

 مسعت:  قال،قال له حممديسلم، عن رجل من طربستان أعن حممد بن عن معاوية بن حكيم، و

 أجل سنة،) ةيمن معاوالوهم  (استدان يف حق أو نيتد إذا ماملغر: قولي )عليه السالم ( موسىعلي بن

  .)٢(ت املالي من باإلمام عنه ىقض الإن وكمتفإن 

ة ية بعد تصفيتون، وجعل املال للسنة اآليوقت أداء الد ألنه ل سنة،يالتأج أن الظاهر: أقول

 قضاء اإلمام على انك، أكثر أو أقل أو وناً يف نصف السنةيان مدك فإذا وإالّ ة،يحسابات السنة املاض

  .نهيد

صلى ( مسعت رسول اهللا: ا قالتأب، عن عائشة، يد بن املسي، عن سعإبراهيم علي بن ةرواييف و

 إالّ ، واستبان للوايل عسرته،نيل من والة املسلماو إىل همي ذهب بغرميما من غر: قولي )اهللا عليه وآله

  .)٣(ني املسلمأمواله من يما لدي فنيوايل املسلم على نهينه، وصار ديبرء هذا املعسر من د

  .التأمل إىل ، واملسألة حباجةصحابتب األك مل أجدها يف ك بذلىالفتو: أقول

رجل مال أخذه  على ان لهكومن :  ـ)عليه السالم( أي الصادقـ  وقال: إبراهيم علي بن قال

 اهللا رزقهي حىت نظرهي أن  من له املالىه، فعليقضي أن هي فعسر عل،ةييف معص أو سرافإنفقه يف يومل 

   هي عل، العادل قائماًاإلمامان كذا إه، ويقضيف

                                 

.٣ ح٩ الباب ٤٩٠ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )١(

.٤ ح٩ الباب ٤٩٠ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٢(

.٧ ح٩ الباب ٤٩١ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٣(



٢٤٩

 أو ناًي دك فلورثته، ومن تر ماالًكمن تر: )صلى اهللا عليه وآله (نه، لقول رسول اهللايقضي عنه دين أ

  .)١()صلى اهللا عليه وآله( ا ضمنه الرسول ممام اإلى، فعليلّإ واعاً فعلييض

 رسول اهللا أن ىاملوارد خمتلفة، ولذا نر أن  الظاهر،ففكالت على  احلاجةقدم االستدانة لسديمث هل 

ة من يقدموا طلب اهلدي استدانوا، ومل )هم الصالة والسالميعل(ئمة والزهراء  واأل)صلى اهللا عليه وآله(

  .نيالد على الناس

 عليه( عبد اهللا أيب  عن،ب، عن مساعةي الفروع والتهذىست مطلقة، فقد روية مساعة لروايه فيعلو

أبواب الناس فردوه  على  ولو طاف،عنده وفاء إالّ ظهره على ستقرضيال : ث قالي يف حد)السالم

 إالّ تيس منا من مينه من بعده، وليقضي ديون له ويل كي أن  إالّ،ني والتمرة والتمرتنيباللقمة واللقمت

  .)٢(نهيقضي عدته ودينه فيقوم يف عدته ودياً يجعل اهللا له ول

 على ستقرضيمن طلب الرزق من حله فغلب فل: )عليه السالم( األولاحلسن  أيب ة عنرواييف و

  .)٣( ورسولهعز وجلاهللا 

ث مساعة يرناه من االستدالل حبدكما ذيان فكن إ و االستقراض،أحاديثه مما تقدم من ريغإىل 

ود الويل هلم ظهر وجهه من وجي ، نظر)هم الصالة والسالميعل(فاف بفعلهم كاالست على ني الدميلتقد

  .ةيفاكه رين يف غكوم، وليقضي دي )هم الصالة والسالميعل(

ه النظر يقتضيوالذي : ث قاليرامة، حكرناه النظر يف قول مفتاح الكان، فقد ظهر مما ذكف يكو

    إليهالقدر احملتاج أن ،خبارباعتبار القواعد ومراعاة األ

                                 

.٧ ح٩ الباب ٤٩١ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )١(

.٣٥٤ ص١ج: ايفكفروع ال، ٥ ح٢ الباب ٨٠ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٢(

.٥٩ ص٢ج: الفقيه، ٧ ح٢ الباب ٨١ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٣(



٢٥٠

قال يف يك إذ  تفاوت،ريره بغكيالويل، وما عداه  أو ه، مع وجود الوفاءيراهة فكاله ال يلنفسه وع

ه كتري مل نساناإل أن  مع وضوح،الهي لنفسه وع إليهالقدر احملتاج إىل راهة بدون الوفاء والويل بالنسبةكبال

 موال ألالًكس أين حمتمل الوفاء يف املستقبل، فليالد فإن فف،كتيل أو موت جوعاًي لتعاىلاهللا سبحانه و

 ان له وفاء ولو حمتمل احتماالًك فإذال بالباطل، كأ ألنه هيفف علك التميقال بتقديحىت  الناس بالباطل

 إذا  إالّبقدر االضطرار إالّ ز له االستدانةجيمل  وإالّ ،شة املتوسطةياً جاز له االستدانة بقدر املعياً عرفيعقالئ

  . من االضطراركثراً باأليان الدائن راضك

 أحاديثقدم املقترض باعتبار ي أنه هما، الأمهقدم ي ريه مقترض وفقءجا إذا نساناإل أن مث الظاهر

نهما، ي واملهم بهمه الحظ األري عورض مع غفإذاعي، يم طبكاحل فإن الصدقة، على ادة ثواب القرضيز

قدم يتاجر وهو تاجر يف نفسه، فهل يأن  ألجل ه مقترضء جاقدم املقترض، مثالًينه مطلقاً أ ب:قاليفال 

  .اله الواجيب النفقة مثالًية عيفاكد يرياحملتاج الذي   علىهذا

عليه ( عبد اهللا أيب  من الصدقة ملا تقدم، وملا رواه عبد اهللا بن سنان، عننعم القرض يف نفسه أوىل

تصدق ا أ أن من  إيلّ أحبنيألف درهم أقرضها مرت :)صلى اهللا عليه وآله( قال النيب:  قال)السالم

 أنه علمت إذا تعسره أن كل لحي ال كذلك وهو موسر، فكطلمي أن كميلغرل حيما ال كمرة، و

  .)١(معسر

 أحب من نيث جعل القرض مرتي واملهم، حهمرناه من مالحظة األكد ما ذية تفرواي الهبل لعل هذ

   عل القرض مرة مبقابلجيالتصدق مرة، ومل 

                                 

.٦١ ص٢ج: التهذيب، ٥ ح٨ الباب ٩٠ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )١(



٢٥١

  .الصدقة مرة مطلقاً

ة، ال مثل الصالة ي مقابل املعصاإلمامنها يؤدي ديتقدمة اليت  املاتروايواملراد بطاعة اهللا يف بعض ال

ل كأ إذا ماكروه يف بعض صوره، ك املشمل الواجب واملستحب واملباح، بل وحىتي، فأشبهام وما يوالص

عطي يروه فال كبقدر الشبع امل أما  بقدر سد رمقه،ىعطينه إ :قاليال  فإنه روه،كاملقترض بقدر الشبع امل

 )ه الصالة والسالميعل( الذي سأل الرضا ،حممد أيب ث املتقدم عني هو املنصرف من احلدكذل ألن له،

  .تهينفقه يف طاعة اهللا أم يف معصأم يعلم فيال : ث قاليح

 للقاعدة ،حيالصح على  محل فعله،تهيعلم هل أنفقه يف طاعة اهللا أم يف معصيمل  أنه إذا الظاهرو

  .ما تقدمك كل ذرية ظاهرة يف غرواية، واليلكال

ان عندنا كن إ وة عنده،يس مبعصياستدان ملا ل أيضاً إذا افركن اليؤدي دي  أن اإلمامبل الظاهر

 ري أم أن اإلمامه، منرياة وغكتاب الزك رناه يفك ملا ذك، وذلر مثالًيل به حلم اخلرتكأ إذا ماكة، يمعص

ت املال يجروا له من بأ: ففكتيان كي حي الذياملس إىل ةب قال بالنس)ه الصالة والسالميعل( نياملؤمن

  .راتباً

ما تؤخذ ك فإنه مها،ريحه وغكة يف مطعمه ومنيسالمودنا اإليد بقيتقيحي ال ياملس أن من الواضحو

  .نهميكفقرائهم ومسا إىل  هلم حوائجهم، واليت منها نفقام بالنسبةىعطيهم ري وغينيحية من املسياجلز

هود وللصابئة ي والينيحيعطي للمسيان ك) قدس اهللا سرهم (اجعنا حنن بعض العلماء املريوقد رأ

 همان عاصرنيعالم الذه من العلماء األري غكفعل مثل ذليان كما ك، كاج اولئي احتىوحنوهم لد

  ).رمحهم اهللا(

  



٢٥٢

ما  أو ،كقرضتأ: قولهك، إجياب على شتمليعقد  أنه قة القرضيحق:  قال يف الشرائع:)١مسألة (

الرضا  على قبول، وهو اللفظ الدالوعلى  . رد عوضهكيانتفع به، وعل أو ه،بل تصرف  معناه، مثيؤدي

  .نحصر يف عبارةي، وال جيابباإل

انتفع  أو ه،يتصرف ف أو ،كأقرضت: قولهك صادر عن أهله، إجيابه من يال بد ف: قال يف القواعدو

  . وفعالً قوالًالرضا على دلي وهو ما ، وقبول. عوضه، وشبهه ردكي وعلكتكمل أو به،

ع يعقد، ومنه القرض والب أنه ؤخذ من العرفيالعقد ما  فإن عقد، أنه  يفشكالنبغي اإليال : أقول

  .أشبه وما ةجارة والرهن واملضاربة واملزارعة واملساقاواإل

مها من سائر اللغات، ري وغيني والفارسيني العربينيفظل والقبول الجياب باإلىؤتي أن صحيه، فيعلو

  .العقود تتبع القصود إذ  بقصد القرض،نيال الطرفك باملعاطاة يف ىؤتي أن حصيما ك

 إذ قصدا عقد القرض، إذا نةيبدون قر أو نةيقي واازي، بقري احلقنيال فرق يف اللفظ ب أنه ماك

  .ةيقياحلق أو ة،كاملشتر أو ة،يلفاظ اازنة يف األيث صحت املعاطاة صحت بدون قري، وحهمانة للتفيالقر

اً ي لفظجيابان اإلك، سواء  عمالًاآلخر لفظاً، ويف نيون يف أحد الطرفكي أن صحي كذلكو

  .سكبالع أو اً،يوالقبول عمل

 أن  علىليال دل أنه )الفقه (رنا يف بعض مباحثكقد ذ إذ تحقق اللزوم،ي كل ذلكب أن والظاهر

يا أَيها ﴿ :تعاىلاف يف دخوهلا يف قوله ك تها عقداًيتسم فإن املعاطاة ال توجب اللزوم يف العقود الالزمة،

   ون املعاطاةكعدم  على  والشهرة،)١(﴾الَّذين آمنوا أَوفُوا ِبالْعقُوِد

                                 

.١ اآلية: رة املائدةسو )١(



٢٥٣

خ يف ياسب الشكمن راجع معلى  خيفى ما الك ،ةيالوجوه االعتبار إىل تضر بعد استنادها عقداً ال

  .الباب هذا

 إنسان يرض إذا ماكوماً، زستلزم لي فهو ال ،باطين الىرد الرضجمان ك بأن ،ن عقدكيمل  إذا نعم

 آخر متاعه إنسانأخذ ي بأن إنسان يرض إذا كذلك عقداً، وىسميالرضا ال  فإن ه دارهريبدخول غ

ان جمرد ك الثاين نسان أخذه اإلفإذاقول لفظاً، ي أو عمل صاحب املال عمالًي أن بعنوان القرض بدون

 أو استعمال متاعه أو رجع يف رضاه عند رضاه بدخول دارهي أن هما لك ،رجع يف رضاهي أن ، ولهىرض

  .ك ذلأشبهما 

 ،جيابيف جانب اإل أو ،نياللفظ يف اجلانب إىل اجي من االحت،لماتك من الريثك ما يف ني تبكبذلو

  .قوهلم بأن املعاطاة ال توجب اللزومأو 

 ىان رضك إذا شمل مايه، فال يبال خالف أجده ف) هو عقد (:أما ما يف اجلواهر عند قول املصنف

 شتملي: ره الشرائع بقولهكما ذ على ه منصبنقال له عقد، فأليمثله ال  ألن ،كفقط من جانب املال

  .ما تقدمك وقبول إجيابعلى 

رة كعبارة التذ وأن  قويل،إجيابال بد من  أنه ظاهر عبارام: قول جامع املقاصد أن علميمنه و

يف  ألن ،كذلك هو :رامة مصدقاً جلامع املقاصدكاعد، وقول مفتاح ال من عبارة القوكذل على أدل

هما، فييل ول، وهذه العبارات ظاهرة يف القو وقبإجياب إىل فتقري أنه لة ومجلة من العباراتياملراسم والوس

  .حمل نظر

  .تفاء بالفعلي يف القبولكة يف االحي صر،مهاريرة والدروس وغكالتذك ، واحدرينعم عبارة غ



٢٥٤

  إليهىما من واد واحد، والعرف امللقأ والقبول مع جياب اإلنيون السؤال يف الفارق بكيه يلعو

 ينياللغو أن ىاً، ولذا نري فعلاآلخراً ويان أحدمها قولك، وما يني والفعليني القولني ب فرقاًىريالم ال كال

 وحنوه عن ،ه لتتقاضاهيط القرض ما تع: عن الصحاح والقاموس مثالً،عم من اللفظفسرون القرض باألي

  .نيجممع البحر

  .ةيريثة األي وحنوه عن النها، واقترض أخذه،استقرض طلب القرض: ريعن مصباح املنو

  .تجازاه منهيأعطاه ما  إذا قرض فالن فالناً،أ: انيعن جممع البو

ن إ ولقبول واجياباإل على دليتفاء مبا كة االياملشهور يف العار: رامة قالكمفتاح ال أن كد ذليؤيو

  . يف اهلبة أعين صدقة التطوعكاملشهور ذل أن ماكن لفظاً، كيمل 

لمام ك من ك ذلريغإىل  ،ننا يف جواز قبول املضاربة بالفعليرة عدم اخلالف بكعن ظاهر التذو

  .اليت تظهر ملن راجعها

 ذخ  :لقرض ا ملعىنيمن املؤد أن  تبعاً للدروس،كره املسالكرناه وجه ما ذكظهر مما ذ أنه ماك

  .كحنو ذل أو مثله أو  رد عوضهكيوعل ، وحنوهكستلفتأ أو كتكمل أو هكمتل أو اصرفه أو هذا

 ملا كذلك رد عوضه، وهو كير علك من عبارام، بل يف عبارة مجلة منهم عدم ذك ذلريغإىل 

ار صدق ياملع إذ نة،ياملع أو نة الصارفةيالقر إىل ة ال حاجةكة واملشتريغ اازييف الصحىت  أنه رناه منكذ

  .ان مع القصدك إذا كاص بذلالقرض اخل

  ة، ولذاياألولالقرض من العقود الالزمة للقاعدة  أن رناكقد ذ أنه ماك



٢٥٥

من  أنه ىريصح يف قبال من األ على وا منهاك على من العقود الالزمة، بناًءنه إ :قال يف اجلواهر

  . وحنوهوفوا بالعقودأصل بعد عموم نه ال وجه لألأ الّإ ،صالة عدم اللزومأنه ألكالعقود اجلائزة، و

ان كبل : خذقصدت قرضه، وقال اآل: كفقال املال ،صدرت املعاطاة واختلفا يف القصدمث إنه إذا 

تاج حيث يه العلم باهلبة، حيدعي القابض علي أن  إالّته،يأبصر بن ألنه ،كالقصد اهلبة، فالقول قول املال

  . عدم اهلبةاألصلر للهبة وكمن ألنه ه احللف،ي علكاملالنة ويالب إىل املدعي

  .ان متقابلتان، فالالزم التحالفيمها دعو: قاليال 

خذ للشيء، ويف اهلبة  اآلكوجب متليهما يلكن إ ثيالقرض، ح على ادةي زبةيف اهل: قالينه أل

طرفه وعلى نة، يبه الي علك للمليون املدعكي أن وجبيبدون مقابل، وهذا  أنه كادة قصد املاليز

  .أبصر به ألنه فلو اختلفا يف القصد فالقول قوله،: احللف، ولذا قال يف اجلواهر

  قول صاحب املال،ميرة بتقدك، فقد قطع يف التذكيأما لو اختلفا يف قصد اهلبة مع تلفظه بالتمل

  .ديال على ومخذ لعماآل على صالة عصمة املال، وعدم التربع به، ووجوب الردأعرف بلفظه، وألألنه 

 ،ما يف سائر العقودكله، ك كقطع ذليالقصد  على ظاهر اللفظ الدالن إ هيوف: مث قال اجلواهر

  .ريعدمها يف مقابلة الغ على سمع دعواهينة، وال يبقر إالّ  إليهصاريوااز ال  ،قةي احلقإرادة األصلو

نة، فال يازي ولو بدون القرون القرض بلفظ جمكي أن تقدم جواز إذ أنه  خيفى،ه ما اليوف: أقول

  نة يفيقامة البإه ي، بل علكذل إىل ستندي أن خذن اآلكتمي



٢٥٦

تاج حيد زائد ي فهو قاًيونه جمانكأما ، كيهما متليلكيف  إذ اً،ي جمانكيون التملكي أن ركقبال املن

  .ثباتاإل إىل هيمدع

 تبهم، فالكاخلاصة والعامة يف ة رواها رواي د ما أخذتيالعلى  أن على رة مريقد نبهنا غمث إنه 

  .رت العمال فقطكهقي، وياً عن سنن البيثاً عامي حدديالعلى  داً جبعليق اجلواهر املطبوعة جديعلوجه لت

ذن اإل إىل مرجعه ألن تفاء بالقبضك االقرب واأل:قد ظهر مما تقدم وجه النظر يف قول الدروسو

باحة التصرف، إ إىل  بالنسبةكذلكنه إ :ن قالكل ،ةته عن قطع مجاعياك حكيف التصرف، بل يف املسال

  . نظركتفاء به يف متام امللكويف اال

ال  أنه ث تقدمي بالقبض، لصدق القرض، حىتفكيإمنا  تام، وريل غيبأن التعل: األول على ردياذ 

  .اللفظ إىل تاجحي

حصل  ،لفظمع  أو قباض بقصد القرض بدون لفظحصل القبض واإلنه إذا إ :الثاين على رديو

 ري، غك به يف متام امللىتفكيباحة التصرف فقط، وال داً إلي والقرض، فجعله القبض بدون اللفظ مفكاملل

  .ظاهر الوجه

ون القرض ك على  بناًء،قوىاألاللفظ هو  إىل اجياالحتن إ :ما ظهر وجه النظر يف قول اجلواهرك

ال كقد عرفت وجه النظر يف  إذ .داًيولو جمازاً بعل لفظ كتفاء بكنبغي االيه ال يبل عل الالزمة،من العقود 

  .هيالمك

، مث  القرض مثالًني اهلبة وبنياً بكمشتر أو ونه جمازاًكبلفظ احتمل  أو  لفظ،ري بغكلو أعطاه املالو

 للوارث احللف، لعدم علمه ىفكحنو القرض،  على حنو اهلبة، ال على هكملّ أنه خذاآل ى وادعكمات املال

  .كبذل



٢٥٧

 ى،فكان يف املصدق عادالن ك فإن صدقه بعضهم،يقه بعضهم ومل ان الوارث متعدداً وصدكلو و

مل إذا  أما خارجاً، أو وا داخالًك نينة بيال فرق يف الب إذ خذ،ة حسب قول اآلينة الشرعيحلصول الب

  .ما هو واضحكره، كأن أو ل من الورثة ما اعترف بهكنة، فلين بشرائط البكي

  



٢٥٨

  .شرط النفع حرم ولو العوض، رد على لزم االقتصاري: ال يف الشرائع ق:)٢مسألة (

  .ني املسلمنه إمجاعإ ليه، ورمبا قيه علي منا بقسممجاعه، بل اإليبال خالف ف: يف اجلواهرو

 عن يكالصفة، فلو شرطها فسد، وقد ح أو ادة يف القدريه عدم الزيشترط فينه إ :قال يف القواعدو

  .الصفة أو ان يف القدركادة، سواء يرم اشتراطه الزحينه  أ علىمجاعة اإليالغن

ان باطال، كالصفة  أو نيادة يف العي شرط زمىت أنه ناأصحاب نيال خالف بنه إ :عن السرائرو

  .هذا على  حاصل منعقدمجاعواإل

ان حراماً وبطل ك ،اً مما اقترضهريه خيرد علي أن هيئاً وشرط عليأقرضه ش إذا :عن املختلفو

  .اًإمجاع القرض

  .ني املسلمنيي بإمجاعناً ي شرط النفع يف القرض عميحترن إ :عن جممع الربهانو

  .رامةكذا نقله عنهم مفتاح الك ،ه خالفاًيرم اشتراط النفع، ال أعلم فحي: ةيفاكعن الو

  :اتروايون رباً متواتر الك من جهة كذل على دليو

 ى، عن رجل أعط)عليه السالم( موسى سألت أخي: قال ،سناديف قرب اإل ،جعفر علي بن فعن

  .)١(هذا رباً حمض: ، فقالأكثر أو أقل أو هماه مخسة دريعطي أن  على مائة درهمرجالً

                                 

.١٨ حول اهلدية والصلة ممن عليه الديةب جواز ق١٩ الباب ١٠٨ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )١(



٢٥٩

 ،ه مائة درهم عدداً فقضاها مائة وزناًيانت يل علكسألته عن رجل : قال ،عن خالد بن احلجاجو

إمنا  ،جاء الربا من قبل الشروط: )ه السالمعلي( وقال: ، قالشترطيال بأس ما مل : )عليه السالم( قال

  .)١(فسده الشروطي

ون له عند الرجل كيالرجل : )عليه السالم( إبراهيميب سحاق بن عمار يف املوثق، قلت ألإعن و

له الرجل الشيء بعد الشيء ينيصاحبه منه منفعة ف على دخليثه عند الرجل، ال كفطول م ،املال قرضاً

  .)٢(ن بشرطكيمل  إذا ال بأس: قال ، لهكل ذلحي ،ب منه منفعةيصيث ال يحأخذ ماله، ي أن راهةك

ض عدداً، مث ي البهماستقرض الدري، عن الرجل )عليه السالم( عبد اهللا أبا يف حسن احلليب، سألتو

ال : )عليه السالم(  فقال،عل له فضلهاجي أن ب نفسهيا أثقل مما أخذ، وتطأعطي سوداً وزناً قد عرف ي

  .)٣(ان أصلحك امالًكه شرط، ولو وهبها ين فكيمل  إذا سبأ

 ري خبكء مث جامأقرضت الدرإذا  :أيضاً )ه الصالة والسالميعل( ، عن الصادقاآلخر هحييف صحو

  .)٤(ما شرطكنين بكيمل  إذا منها فال بأس

 إالّ شترطي ورقاً، فال من أقرض رجالً: )عليه السالم( جعفر أيب س، عنيح حممد بن قييف صحو

شترطه من ية متاع يعار أو وب دابةكم ركأخذ أحد منيقبل، وال ي بأجود منها فليجوز فإن مثلها،

  .)٥(أجل قرض ورقه

                                 

.١ ح من أبواب الصرف١٢ الباب ٤٧٦ ص١٢ ج:الوسائل )١(

.٤٤ ص٢ج: التهذيب، ١٣ ح جواز قبول اهلدية والصلة ممن عليه الدية١٩ الباب ١٠٤ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٢(

.٢ ح من أبواب الصرف١٢ الباب ٤٧٦ ص١٢ ج:ل الشيعةوسائ )٣(

.٦٣ ص٢ج: التهذيب، ١ ح منهأكثر باب جواز قضاء الدية ب١٩ الباب ١٠٨ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٤(

.٤٤ ص٢ج: التهذيب، ١١ ح باب جواز قبول اهلدية والصلة ممن عليه الدية١٠٤ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٥(



٢٦٠

 هماقرض الرجل الدريل عن الرجل ئس أنه ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب ، عنسالمعن دعائم اإلو

  .)١(كال بأس بذل:  قال،بة ا نفسهية طي الطازجأهمه الدريد علريالغلة ف

 يقضفإن  ،رد مثلها الإشترط يمن أقرض قرضاً ورقاً ال :  قال)عليه السالم( ني املؤمنريعن أمو

  .)٢(قبليفل أجود منها

قرض ي أن  علىناراًين ديع عشريسلم يف بيل عن الرجل ئس أنه ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عنو

  .)٣(ر منفعةجيقرض  ألنه ،ك ذلصلحيال :  قال،ك ذلأشبهما  أو صاحبه عشرة

  .)٤(ل قرض جر منفعة فهو رباك: قال أنه ،)عليه السالم( جعفر أيب عنو

 أما ة،ي املنفعة الربو:هريما يف اجلواهر وغك،  أيضاًاملراد بالنبوي الذي بلفظهكث، ياملراد ذا احلدو

  :اترواي الك بذلتما تواتركاملنفعة بدون شرط فال بأس به، 

ستقرض من ي عن الرجل )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال، رواه حممد بن مسلممثل ما

ه يستأذن فيشيء من منفعته ف إىل حتاجي ف،اباًثيما إ، وةًيما عارإخادماً، وما إ ه الرهن،يعطيالرجل قرضاً و

نفعة فهو  مرجيل قرض كن إ :روونيمن عندنا ن إ :قلت. طابت نفسه فال بأسإذا  : قال،أذن لهيف

  .)٥( منفعةجر  القرض ماريس خيلأو  :)عليه السالم(  فقال،فاسد

                                 

.٤٩٢ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )١(

.٢ ح٢٠ الباب ٤٩٢ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٢(

.٣ ح١٩ الباب ٤٩٢ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٣(

.٢ ح١٩ الباب ٤٩٢ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٤(

.٦٣ ص٢ج: التهذيب، ٤ حجواز قبول الصلة ممن عليه الديةباب  ١٩ الباب ١٠٤ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٥(



٢٦١

 ريخ:  فقال،ر املنفعةجي عن القرض )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،عن حممد بن عبدهو

  .)١(ر املنفعةجيالقرض الذي 

 القرض ريخ: ل قا)عليه السالم( جعفر أيب  واحد، عمن أخربهم، عنري وغ،عن بشر بن مسلمو

  .)٢( منفعةجر ما

 ريخ: )عليه السالم( جعفر أبو قال:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  بن سلمة، عنريعن بشو

  .)٣( منفعةجر القرض ما

  .اتروايها من الريغإىل 

الرجل  على ون لهكي عن الرجل )عليه السالم( جعفر أبو لئفقد س، ة وحنوهايال بأس باهلد أنه ماك

  .)٤(ال بأس:  قال،ةي اهلد إليهيهدي أو طعامه، إىل دعوهي واملال فهمادرال

عليه ( تبك ف، أم الكوز ذلجير منفعة، هل جي القرض  إليهتبتك:  قال،)عليه السالم( علي عنو

  .)٥(كوز ذلجي: )السالم

  . متعددةاتروايه يأيت فيوس: أقول

أيضاًفعة بطل القرضشرط يف القرض املن أنه إذا م اختلفوا، هلمث إ    

                                 

.٦٤ ص٢ج: التهذيب، ٥ حاز قبول اهلدية والصلة ممن عليه الديةجوباب  ١٩ الباب ١٠٤ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )١(

.٤٠٢ ص١ج: ايفكفروع ال، ٤ حالديةعليه بول اهلدية والصلة ممن قجواز باب  ١٩ الباب ١٠٥ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٢(

.٦٢ ص٢ج: التهذيب، ٨ حجواز قبول اهلدية والصلة من عليه الديةباب   ١٩بابال ١٠٥ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٣(

.٩٥ ص٢ج: الفقيه، ١٧ حجواز قبول اهلدية والصلة ممن عليه الديةباب  ١٩ الباب ١٠٧ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٤(

.٦٤ ص٢ج: التهذيب، ١٦ حجواز قبول اهلدية والصلة ممن عليه الديةباب  ١٩ الباب ١٠٧ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٥(



٢٦٢

، بل عن  أيضاًبسبب فساد شرطه، أم صح القرض وفسد الشرط، املشهور قالوا ببطالن القرض

: فلو شرطها فسد، قال: رامة عند قول املصنف يف القواعدكه، بل يف مفتاح الي علمجاع اإلكاملسال

  .  وللنبوي املنجرب بالشهرةة،ي الغنإمجاع السرائر واملختلف بل وإمجاعكة آنفاً يكات احملمجاعلإل

  . أيضاًقنايوارد من طر أنه وقد عرفت: أقول

مل  إذا ادةيصحته مع الز على فساد القرض بالنصوص الدالة على االستدالل: عن جامع املقاصدو

  .شترطهاي

ا حمتملة االستناد، بل ظاهرة أ إذ خمدوشة،كربى متت صغراها، فالن إ اتمجاعاإلن إ :هيوف

 املتبادر منهمان إ ثيدش يف داللته، حخيد مبا تقدم عن الدعائم يال داللة له، والنبوي املؤ ماىل  إاالستناد

قد : رامةكأصل القرض حرام، ولذا قال يف مفتاح ال أن  أوأصل القرض فاسد، أن ادة حرام، اليالزأن 

هو إمنا ع عدم الشرط مفهوم نفي البأس م فإن هو بطالن الشرط،إمنا  الباب أخبارالظاهر من ن إ قالوا

  .ادةيالز إىل توجه البأس

 ،كل ذلحيأخذ ماله أي أن ةهراكالشيء بعد الشيء  أنه  على املشتملة،سحاق بن عمارإموثقة ك

  .)١(ونا شرطاهكيمل  إذا ال بأس: قال

  .، وحسنة احلليباآلخرسحاق إمثله خرب و

  . آخره إىل )٢(وب دابةكم ركحدأخذ أيوال : سيحة ابن قي يف صح)عليه السالم( وحنوه قوله

  .صحاأل  علىقتضي فساد العقديفساد الشرط ال  أن وقد تقدم يف حبث الشروط

                                 

.٦٤ ص٢ج: التهذيب، ١٣ ح اهلدية والصلة ممن عليه الديةجواز قبولباب  ١٩ الباب ١٠٦ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )١(

.١ ح٨ الباب ٤٩٢ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٢(



٢٦٣

ف، وأضعف منه توقف احملدث البحراين يف يمانة ضعأ أنه فما عن ابن محزة من: قال يف اجلواهرو

اها النهي عن قصأ، بل كفساد العقد بذل على دليس يف شيء من نصوصنا ما يل أنه اًي، مدعكذل

  .س من طرقنايادة، بل خرب النبوي لياشتراط الز

املسألة السابقة، وهي اقتضاء فساد الشرط فساد العقد، وقد عرفت  على  فساد العقدبىنينعم 

 مجاع اإلكخنا يف املسالي شى ولذا ادع،كذل على اًينان ظاهرهم هنا عدم البطالن مبكن إ واخلالف،

  .هيعل

 أو يف املسألة، همريرامة وغك توقف صاحب احلدائق واجلواهر ومفتاح الظهر وجهيمما قدمنا و

  .ما عرفتك القاعدة ىعدم بطالن القرض، وهو مقتض إىل لهميم

ة، ي الربوكما يف البنوك ،ون بناًء يف التعاملكي أن  أوون لفظاً،كي أن ادةيال فرق يف شرط الزمث إنه 

شرط  وأنه ربا، أنه صدقيهما يلكيف  ألن اقترض، أو قرضأذا  إادةيالز على انيتبانيإمنا ث ال لفظ، ويح

  .كاء وحنو ذليششرط الصحة يف معاملة األكن لفظ، فهو كيمل ن إ وادة،يالز

 احتماالن، ، لغرض عقالئينيه تسعيرد علي أن  حرام، بأن أعطاه مائة بشرط أيضاًسكوهل الع

رد يه ي، ومل يرد فيل شيء ما مل كة يحلعلى  دلي الذي األصلالربا، ومن كفساد املال فهو إ أنه من

 قربان األكن إ و مالئم، ويف املسألة تردد،رياً غيونه عقالئكونه فساداً للمال مع فرض كهنا ي، و

  .كعدم البأس بذل

  



٢٦٤

  .الصفة جاز أو نيادة يف العيلو تربع املقترض بز:  قال يف الشرائع:)٣مسألة (

  .ننايفاً به خاليبل ال أجد ف: يف اجلواهرو

  :اترواي، متواتر الكذل على دلي: أقول

عليه ( عبد اهللا أيب ،ييف خنسة اخرو ()عليه السالم( قلت اليب جعفر:  يف قالرية الصروايمثل 

ين ما أنفق واحج منه وأتصدق، وقد سألت من قبلنا يعطيأخي جعفر ماال فهو  إىل اين دفعت): )السالم

ان كأ:  يل)عليه السالم( ، فما تقول؟ فقالكقول إىل يانته أن ا أحبل، وانحي فاسد ال كذل أن رواكفذ

ل منه واشرب، وحج وتصدق ك، وكيعطينعم، قال خذ منه ما : ؟ قلتك مال إليهتدفع أن  قبلكصلي

  .)١( قدمت العراق، فقل جعفر بن حممد افتاين ذافإذا

ون له مع الرجل كين الرجل سألته ع:  قال)عليه السالم( احلسن أيب عن اسحاق بن عمار، عنو

ه؟ يون شرط علكي أن ريأخذ ما له من غي عنه، فكقطع ذلي أن ه الشيء من رحبه خمافةيعطيماال قرضاً ف

  .)٢(ن شرطاًكي ما مل كال بأس بذل: قال

 له يئين فاشتريجي، عن الرجل )عليه السالم( احلسن أبا سألت: عن عبد الرمحن بن احلجاج قالو

اد ي اجلأهم فأخذها واحبسها عن صاحبها، وأخذ الدرأهم بالدرئينيجيوأضمن عنه، مث املتاع من الناس 

أخذ فال يبس من بعد ما حيأخذ وي أن ه فعجل قبليضمن فرمبا اشتد عليان ك إذا : دوا؟ فقاليوأعط

  .)٣(بأس

                                 

.٦١ ص٢ج: الفقيه، ٢ حجواز قبول اهلدية والصلة ممن عليه الديةباب  ١٩ الباب ١٠٣ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )١(

.٦١ ص٢ج: التهذيب، ٣ حن عليه الديةجواز قبول اهلدية والصلة ممباب  ١٩باب ال ١٠٤ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٢(

.٦٤ ص٢ج: التهذيب، ٧ حجواز قبول اهلدية والصلة ممن عليه الديةباب  ١٩باب ال ١٠٥ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٣(



٢٦٥

متر أو  عيسلم يف بيسألته عن الرجل :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب ب، عنيعقوب بن شعيعن و

ر جيان قرضاً ك إذا ،صلحيال :  قال،ناراًين ديعشر أو ريقرض صاحب السلم عشرة دنانيناراً فين ديعشر

 أن قرضه، ولو الي فريستقرض منه الدنانيطه فيفه وخليأيت حريسألته عن رجل و:  قال،صلحي ئاً فاليش

قرضه من يإمنا ان كن إ وما فال بأس،نهيان معروفاً بكن إ : فقال،قرضهيه مل يب عليصيارفه وحيالطه وخي

  .)١(صلحيه فال يب عليصي أنه أجل

م عها هليبيمحاهلم فأه النبط بيأتيرجل لا: قلت له:  قال،)عليه السالم( جعفر أيب ، عنريبص أيب عنو

 كنأجل أمحالنا من أ بكنا خنصك، ولكريع لنا غيبينا جند من إ، فريقرضنا دنانأقولون له ي ف،جرباأل

ن إ سر مثنه، وال دابةكلبسه ن إ س بثوبيه، ولري مثل دنانريأخذ دنانيإمنا ال بأس به، :  فقال،اتقرضن

  .)٢(م إليهصنعهيهو معروف إمنا سرها، وكبها كر

ناساً أنا خنالط إ اهللا ك أصلح:قلت له:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب ل بن دراج، وعنيعن مجو

:  قال، منفعةك ولنا يف ذل،عها هلم بأجرينا غالم فنبيلإصرفون يوالسواد فنقرضهم القرض،  أهل من

: )عليه السالم( نا من غالم مل نقرضهم، قاليلإصرفون يولو ال ما : قال إالّ ، وال أعلمهال بأس: فقال

ال بأس)٣(.  

                                 

.٦٤ ص٢ج: التهذيب، ٩ حجواز قبول اهلدية والصلة ممن عليه الديةباب  ١٩باب ال ١٠٥ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )١(

.١٦١ و٦٤ ص٢ج: التهذيب، ١٠ حجواز قبول اهلدية والصلة ممن عليه الديةباب  ١٩باب ال ١٠٥ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٢(

.٦٤ ص٢ج: التهذيب، ١٣ حجواز قبول اهلدية والصلة ممن عليه الدية باب ١٩الباب  ١٠٦ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٣(



٢٦٦

و  أرهن العبديسألته عن رجل :  قال،)عليه السالم( سحاق بن عمار، عن العبد الصاحلإعن و

نت يف حل من لبس هذا أ :قول صاحب الرهن للمرنيت، فيمتاع من متاع الب أو احللي أو الثوب

 أن أحله، وما أحب له إذا هو له حالل:  قال، فألبس الثوب وانتفع باملتاع واستدم اخلادم،الثوب

  .)١(فعلي

ه أجود ي فرد عل،هما در عن رجل أقرض رجالً)عليه السالم( عبد اهللا أبو سئل: ع قاليخرب الربو

: )عليه السالم(  قال،ه أجود منهايعطياقرضه لإمنا  أنه ب نفسه، وقد علم املستقرض والقارضيمنها بط

طابت نفس املستقرض إذا ال بأس)٢(.  

  .ما هو واضحكل الداعي ال الشرط، يان من قبك أنه الظاهر: أقول

ستقرض من ي عن الرجل )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: عن عبد الرمحان بن احلجاج، قالو

مل إذا  :)عليه السالم(  فقال،هماه الدريد علريستقرض املثقال في أو ه املثقال،يد علري فهماالرجل الدر

 هماه الدريدخل علي فهماستقرض الدري )عليه السالم( يب أانك هو الفضل، كن شرط فال بأس، وذلكي

 قولي ف، منهارية وهذه خيانت ردكه مهادرن إ :قولأمنه، فالذي استقرضتها  على ا بين ردهاي: قوليف

  .)٣(اهايإعطه أ هذا هو الفضل فا بيني: )عليه السالم(

  .)٤(﴾ال تنسوا الْفَضلَ بينكُمو﴿ :تعاىلقوله سبحانه و إىل لعله أشار: أقول

                                 

.٦٤ ص٢ج: التهذيب، ١٥ حيه الديةجواز قبول اهلدية والصلة ممن علباب  ١٩باب ال ١٠٧ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )١(

.٤ ح من أبواب الصرف١٢ الباب ٤٧٧ص ١٢ ج:الوسائل )٢(

.٧ ح من أبواب الصرف١٢ الباب ٤٧٨ص ١٢ ج:الوسائل )٣(

.٢٣٧ اآلية: سورة البقرة )٤(



٢٦٧

صلى اهللا ( اً، وقالي رباع باذالًراً فردك اقترض ب)صلى اهللا عليه وآله( النيب أن روي: كيف املسالو

  . الناس أحسنهم قضاًءريخن إ :)عليه وآله

 ريبكال أي ء،يد بدل الرديما لو دفع اجلك: ، مث قال)عليه السالم(  عن الصادق،ريثك مثله ىروو

  .)صلى اهللا عليه وآله( ما صنع النيبك، ريبدل الصغ

رنا كهقي فقط، وقد ذين البنث من سين احلدق اجلواهر بأيال وجه ملا جعله يف تعل أنه  ظهر،كبذلو

  . ال وجه لهكمثل ذل أن رراًكم

 عبد اهللا أيب  عنىاالستحباب، فقد رو على إبراهيماث بن يالالزم محل خرب غ أن مما تقدم ظهر،و

:  قال،ةيهد  إيلىناً أهديرجل د على يلن إ : فقال له)عليه السالم( اًي علىرجال أتن إ :)عليه السالم(

هي علكنيسبها من دحا)١(.  

ل عن الرجل ئس أنه )عليه السالم (بن عليجعفر حممد  أيب رناه ما رواه الدعائم، عنكد ما ذيؤيو

  .)٢(ال بأس ا:  قال،ةي اهلد إليهيهدياملال، ف أو هماالرجل الدر على ون لهكي

  منها فال بأسري خبكء جا مثهماأقرضت الدرإذا  : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن احلليب، عنو

  .)٣(ما شرطكنين بكيمل إذا 

 أن مرينأعفور ي أيب عبد اهللا بنن إ :)عليه السالم( يب عبد اهللاقلت أل:  قالة،ابيعن صباح بن سو

   ان فنرد أصغر منهري من اجلزنا نستقرض اخلبإ:  قال،كأسأل

                                 

.٦٠ ص٢ج: تهذيب، ال١ حن عليه الديةممجواز قبول اهلدية والصلة باب  ١٩باب ال ١٠٣ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )١(

  فيدعوه:يف الوسائل يزيد أن إال(، ١٧ حدية قبول اهلدية والصلة ممن عليه الجوازباب  ١٩باب ال ١٠٧ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٢(

.٩٣ ص٢ج: الفقيه، )طعامهإىل 

.٦٣ ص٢ج: التهذيب، ١ ح منهأكثر جواز قضاء الدية ب٢٠ باب ١٠٨ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٣(



٢٦٨

 ريبكه اليون فكي عدداً، ونيبع والسنيحنن نستقرض اجلوز الست: )عليه السالم( رب؟ فقالكأو أ

  .)١(بأس  فالريوالصغ

ان ريف من اجليستقرض الرغأ: )عليه السالم( يب عبد اهللاقلت أل:  قال،سحاق بن عمارإعن و

  .)٢(ال بأس: )عليه السالم(  قال،اًريبكاً ونعطي رياً، ونأخذ صغرياً ونعطي صغريبكونأخذ 

  . لتراضي أو التسامح العريف يف مثل ذلك الصغري بدل الكبري من باب اإعطاء: أقول

رب كل عن اخلبز بعضها أئ وس)عليه السالم( قال جدي الصادق: )عليه السالم(  قال،عن الرضويو

  .)٣(أقرضته إذا ال بأس:  قال،من بعض

 عينهما معاملة من بين بيالذك أو ائه،أقربك لنوع خاص من الناس نسانقرض اإلي أن ال بأسمث إنه 

ه العقد، ولذا قال يف اجلواهر بعد ياً علياً وال مبنيس شرطاً لفظي لكل ذلك ألن ،أشبهما  أو ةجارإأو 

عليه ( ، فقال)نا من غالم مل نقرضهميلإصرفون يلو ال ما و( :هريث قال يف أخيل املتقدم حيمرسل اجلم

  .بأس ال: )السالم

ونه منفعة كل ابور، لعدم ي التعلإليه أما أومكمع الشرط،  حىت مثله جائزن إ :قاليان قد كن إو

طالق صل وإل جوازه لألىقويمة يف القرض، ومثله يع بالقيشرط البكحمضة، بل هو يف مقابله عمل 

  .  املنع لهأدلة يف مشول كبعض النصوص، مع ش

                                 

.٦١ ص٢ج: الفقيه، ١ ح جواز اقتراض اخلبز واجلوز عددا٢١ًاب  ب١٠٩ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )١(

.١٦٢ ص٢ج: التهذيب، ٢ ح جواز اقتراض اخلبز واجلوز عددا٢١ً باب ١٠٩ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٢(

.٢١ ح٢١ الباب ٤٩٢ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٣(



٢٦٩

ادة يان الشرط يف قبال شيء عقالئي ال ربط له بالقرض زك إذا صحيإمنا  شرطاً كجعل ذل: أقول

 بسبب الشرط  إليهر نفعاًجيمته مما هو يعه قلمه بأقل من قيبي أن ناراً بشرطيأقرضه د إذا أما، صةيونق

  . يف املنع عنهدلة، لظهور األكصح ذليالذي هو يف ضمن القرض مل 

س يل إذ  فال بأس،،متهييف مقابل شيء له ق أنه المه منكأما ما فرضه اجلواهر حبسب انصراف 

 يف )عليه السالم(  الرضااإلمام  إليهوجب فساد املال الذي أشاريل، وال يه الدلشملياً ي رباً عرفكذل

  .مة املنع عن الرباكح

 أقرضين فإذا نصفه، كقرضين قبل ذلي إالّ نسان القرض إليين ال أعطإ: كقال البن أنه إذا علميمنه و

  .هيما حنن فيهذا داخل ف فإن ،نياي مأتيإقراضه إ من أشهر مائة قرضته بعد أربعة  مثالًأشهرقبل أربعة 

ضارب باملال ي شهرربعة األقترض يف مدة هذه األي الذي نساناإل ألن ، أيضاًبأنه ربا: قالين قد كل

 على ادةيقراضه زإ يف املثال استفاد من وراء ك املقرض وهو البننساناإل أن ك ذلالذي اقترضه، ومعىن

اط يق االحتيطر أن كة، وال شيسالميف بعض البالد اإلن انت متعارفة اآلكن إ ولة،كماله، واملسألة مش

  .لةيربا حب أو ها رائحة الربا،ي هذه املالبسات اليت فلكد القرض عن يجتر

ان كن إ والعقد، على اًيمبن أو ماً بدون جعله شرطاً،كح أو وز أخذ الربح حمضاًجي أنه كنعم ال ش

  . جائز أخذه مع عدم الشرطان حمضاًكن إ وفالنفع: اً، ولذا قال يف اجلواهريداع

  .فعلي أن ما أحب له: سحاق بن عمارإ ملا تقدم من موثق ،كستحب التريهل و



٢٧٠

  .صلحيئاً فال ير شجيان قرضاً ك إذا صلحيال : ب قاليعقوب بن شعيح يصحو

 ىفك، وكقتضي التريها يتسامح فالراهة من مراتب السنن، فكالن إ ثي احتماالن، وح،رهكيال  أو

 جر  القرض ماريخ النصراف:  املتقدمةاترواين مها أخص من الي الذنيثي ما تقدم من احلدالًيدلهلا 

  .أعم وهذان أخص أنه  أو،كون بعد ذلكي وأن اً،إطالق النفع بدون تبان إىل نفعاً

  قبلكصليان كأ: )عليه السالم( ث قاليل املتقدم، حينة خرب الفضي ولو لقر،أقربراهة كولعل ال

 قدمت فإذال منه واشرب وحج وتصدق، ك فكيعطيخذ ما : نعم، قال:  قلت، ماله إليهتدفعأن 

  .العراق فقل جعفر بن حممد أمرين ذا

بعدم : قاليقد : ة املقرض، فال بأس، ولذا قال يف اجلواهرين اً، أوإطالقتهما ين من نكيمل  إذا نعم

  .ة املقرض خاصةين من نكيمل   إذا، بلكتهما ذلين من نكيمل  إذا راهة أصالًكال

مر حسب ، فلعل األإبراهيماث بن يث غين يف حدية من الديوقد تقدم استحباب احتساب اهلد

اجلمع  إذ  استحباب الترته،ني، وبجر نفعاً  القرض ماريخون ك ني وال منافاة ب،راهة والترتهكمراتب ال

  .نهمايفهم العرف من اجلمع بياط حسب ما يالحتالترته من باب ا أن ماكة يف النفع، يريون اخلكنهما يب

 أو ما أقرضه على  النفع احملرم اشتراط املقرض رهناًرس من جيل أنه  وال خالف يفإشكالال مث إنه 

 أو انه،كد إىل هيأتي أن اشتراط أو  املنع السابق،إطالقندرج يف ي، مما ال كحنو ذل أو شهاداًإ أو الًيفك

 إذا كذلك من الربا املتعارف، وكل ذلكس يل إذ ،أشبه الورق والقلم وما ه مثنيون علكي أن اشتراط

   أخذهي أن املقترض على  املقرض واملقترض يف الدار، فاشترطان مثالًك



٢٧١

 املتقدمة، ولذا قال يف دلة يف األس داخالًي لكل ذلك فإن ،كحنو ذل أو ارتهيالسوق بس إىل معه

 مما ال كشهاداً وحنو ذلإ أو الًيفك أو ما أقرضه على قرض رهناًس من جر النفع اشتراط امليل: اجلواهر

  .ه بال معارضري الشرط وغأدلةاجلواز من عموم  على  ما دلىبقي املنع السابق، فإطالقندرج يف ي

  .وز، والوجه املنعجيل يسرة، قكولو شرط الصحاح عوض امل: قال يف الشرائع

لي يردب املقدس األكذل إىل  ومال،بن الرباج وابن محزةخ وأبو الصالح وايالقائل بالصحة الش: أقول

 جر نفعاً  القرض ماريخ، وخصوص نصوص دلة األإطالق واألصل بك عنهم، واستدلوا لذليكما حك

 على  تدلاترواياملنع، بل مجلة من ال على دليل قطعي يدل أو إمجاعما تقدم مجلة منها، وعدم على 

  .اجلواز

  .)١( الغلةهماة والدري الطازجهماالدر إىل ب بالنسبةيعقوب بن شعيح يما تقدم من صح: منها

ستقرض يين يأتيالرجل :  قلت له،)عليه السالم(  بن عقبة، عن عبد صاحلكخرب عبد املل: منهاو

 أن  علىأخذ مين فضة تربي فإنه تجاوز به عين،يخره ا شهراً للذي أ أن  على فأوطن نفسيهمامين الدر

اً؟ يه راضيشهد هلا علأإمنا اً، ري له تأخيمسأين ال أ إالّ م هذا،يستقيوزناً بوزن سواء، هل ي مضروبة ينيعطي

  .)٢(حبهأال : )عليه السالم( قال

                                 

.٥ ح من أبواب الصرف١٢ الباب ٤٧٧ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )١(

.٩ ح من أبواب الصرف١٢ الباب ٤٧٨ ص١٢ ج:الشيعةانظر وسائل  )٢(



٢٧٢

 أن يعل (:شرط، لقوله أنه ربا، وظاهره ألنه وزجيال  أنه روه، الكم أنه ال أحبه ظاهرن إ ثيح

ظاهره يف وجود الشرط، فقول : ط، ولذا قال الوسائلن شركيمل  أنه  علىثيداللة يف احلد فال) ينيعطي

  .ه املضروبة خالف الظاهريشترط عليلعله مل : اجلواهر

 أن ديريالذي   فقال،أرض إىل بعث مبالي يف الرجل ،)عليه السالم( ناين، عن الصادقكخرب الو

  .)١(اال بأس ذ: )عليه السالم(  قال،رضقدمت األ إذا كينا أوفأه ويقرضنأ :بعث لهي

 أن  علىسلف الرجل الرجل الورقي: )عليه السالم( يب عبد اهللاب، قلت أليعقوب بن شعيخرب و

  .)٢(ال بأس: )عليه السالم(  قال،كه ذليشترط علي وىخرأاه بأرض يإنقدها ي

 أن هي فاشترط علهماالرجل الدر إىل ادفع: )عليه السالم( ل بن جابر، قلت أليب جعفريمساعإخرب و

  .)٣(ال بأس: )عليه السالم(  قال،هي علكبوزا واشترط ذل  سوداىخرأ بأرض دفعهاي

رخص يف السفاتج وهي املال أنه  ):عليه السالم (، عن جعفر بن حممدسالمعن دعائم اإلو

  .)٤(ىخرأقبضه بيرض وأستسلفها الرجل بي

  .)٥(ىخرأذه بأرض نة، مث أخي يف املدالًا مىأعطنه إ :)عليه السالم( ني املؤمنريعن أمو

  .)٦(بيعقوب بن شعيحة ي الدعائم مثل صحىروو

                                 

.٦٤ ص٢ج: التهذيب، ٢ ح١٤ الباب ٤٨٠ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )١(

.٤٠٢ ص١ج: الفروع، ١ ح١٤ الباب ٤٨٠ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )٢(

.١٤٨ ص٢ج: التهذيب، ٥ ح١٤ الباب ٤٨٠ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )٣(

.١ ح٨ الباب ٤٨٢ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٤(

.١ ح٨ الباب ٤٨٢ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٥(

.١ ح من أبواب الصرف٧الباب  ص ١ ج:كاملستدر )٦(



٢٧٣

  .هريواملراد باطازج اخلالص وبالغلة غ: ك قال يف املسال

  .ديس جبديغل ولي ألنه ميد، والغلة من الغل، وهو القدياجلد أي الطازج معرب التازه،: لوأق

قولون باجلواز مع الشرط يال ن ير، خالفاً للمشهور الذكان، فالقول باجلواز هو ملن ذكف يكو

  .هيبناًء عل أو لفظاً

  .فيالقول باجلواز ضعن إ :كيف املسالو

س واحلليب ي السابقة، مثل صحاح حممد بن قاتروايبعض ال إىل ضافةواستدل القائلون باملنع، باإل

راط، انت هلا ظواهر يف االشتكن إ  خالف ظواهرها،إرادة على اتروايوجب محل هذه اليمها مما ريوغ

  . الربااتروايعدم داللة بعضها، وضعف السند يف بعضها، ب إىل ضافةباإل

 أو ،نيادة العيز أو مة،يادة القيون الشرط زكي أن ني فرق بري، من غقربوقول املشهور هو األ

ن ي يف بلدماكمة يادة القي، وزنيالدرهم يف قبال درمهك نيادة العي فز،ةيمكادات احليالز أو ادة الصفة،يز

ادة الصفة ي وز،تساو أو  تضخماآلخريف أحدمها ترتل ويف  أو  تضخم،اآلخرحدمها تساو، ويف أ يف

 أشبهس الثوب واجللوس يف الدار وما يوب الدابة ولكركة يمكادة احليء، والزيد يف قبال الردياجلك

  .كذل

  .ما تقدمكة ينيانت عكادات، ولو يل الزكن شرط وال بناء جازت كيمل  إذا نعم،

 رجل ىأت: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،، عن احملاريبك ما رواه يف املستدر أيضاًدهيؤيو

 فقال ،من عنده سلف: )صلى اهللا عليه وآله(  فقال رسول اهللا، فسأله)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا

   ها،رين له غكيساق، ومل  أوسلفه أربعةأ و،ا رسول اهللاينا أرجل 



٢٧٤

 :املرأة قالت لزوجهامث إن  ما شاء اهللا، )صلى اهللا عليه وآله( ث رسول اهللاك فم،ائلفأعطاها الس

، فسألت كون ذلكيس:  فقال،)صلى اهللا عليه وآله(  رسول اهللاي فتقاضكتطلب سلف أن كلن آأما 

ق ين مل أذإجئت بشيء ف: ل فقال له ابن لهيوم عند الليدخل ذات مث إنه ثالثاً،  أو ني الرجل مرتكذل

  فقال،سلفيت:  فقال)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا إىل  الرجلىفتنة، فمض: وم، مث قال الولديئاً اليش

صلى اهللا عليه (  فقال رسول اهللا،كون ذلكي سمىت حىت :، فقالكون ذلكيس: )صلى اهللا عليه وآله(

: ساق، فقال الرجل أو ةينسلفه مثاأ ف،ا رسول اهللاي أنا :نصارمن عنده سلف، فقال رجل من األ: )وآله

  .)١(اهيإ فأعطاها ،خذها:  له)صلى اهللا عليه وآله(  فقال،يل أربعةإمنا 

ه يبلد آخر ف إىل حوله إذا م املسائل التسع للتضخم والتساوي والترتل يف بلدك، حنيمما تقدم تبو

  .أحد الثالثة

ان االنتقال موجباً ك إذا بلد،ىل  إمسألة التضخم والترتل، ومسألة االنتقال من بلد: فهنا مسألتان

  .أشبهما  أو ة والتلفونيبسبب الربق أو ادة بسبب السفر،يللز

ل يد من قرضه، سواء من جهة الترتيداً أزيون املقرض مستفكيال  أن لزميل حال، كوعلى 

رفت،  ما عىعل يه علاًيمبن أو اً،حيان شرطاً صرك إذا بلد إىل من جهة االنتقال من بلد أو والتضخم،

ها ومل نقل بانصرافها لزم إطالقسلمنا  إذا بلد إىل  املطلقة املتقدمة من االنتقال من بلداتروايوبعض ال

 ناسباً ،ون املصلحة للمقرض جلر النفعك عن جامع املقاصد احتمال الفساد مع يكان احملكدها، ولذا ييتق

  ان رده بأنكن إ ود به يف بعض فوائده،يح الشهيتصر إىل له

                                 

.٣ ح٧ الباب ٤٨٢ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )١(



٢٧٥

  .س هذا واحداً منهمايصفة، ول أو ناًيادة يف مال القرض عيمنوع منه الزامل

  .وعن احللي يف السرائر مثله

 اجلواز النصوص املزبورة ون مبىنكي أن نكمي: ث قالي ح،ظهر وجه النظر يف قول اجلواهري كبذلو

ان من كن إ وهمانينئذ بيب يف مشوهلا له، فالتعارض حيسلم ظهورها يف خصوص القرض، فال رياليت مل 

 من ىها، خصوصاً بعد اعتضادها بفتوريث الداللة وغيه من حي يف رجحاا علإشكالال  أنه  إالّوجه

  .ى انته،صحابتعرض له من األ

 املانعة عن الربا الشاملة ملثل اتروايانت الك طالق، ولو سلمنا اإل أوالًطالقنا ال نسلم اإلإ :هيذ فإ

سلمت ن إ  اجلوازاتروايح يوجب ترجيما عرفت ال كفقهاء اجلواز ر بعض الك، وذىهذا الفرض أقو

  .حاديثة ويف األكة املباريور يف الربا يف اآلكد املذي املنع، خصوصاً بعد التشداترواي على الداللة

 سبب الشرط جر ك ذلدن بعك ل،ر نفعاً يف حال الشرطجيولو شرط يف وقت القرض شرطاً ال 

نه كان، لي سود ومها متساوأهمه دريرد علي أن ض بشرطيأقرضه دارهم ب  إذاماكاملقرض،  إىل النفع

على  أو املقترض الرد بالقدر الذي أخذه، على بجيمة، فهل ي قأكثر السود هماداء الدران يف وقت األك

بعد تقدم ين ال كل الربا، لي مع دلاملؤمنون عند شروطهمل ي احتماالن، لتعارض دل،حسب الشرط

نه إ :قالي أن نكميل الشرط يف مفاده، بل ي يف مفاده من داللة دلىأقو ألنه ل الشرط،يدللى  عل الربايدل

تاب والسنة، كالف الخيشرط  يه، علنين الطرفان مطلعكيمل ن إ وشرط مثل هذا إذ نهما،يال تعارض ب

  .عبؤ بهيومثله ال 



٢٧٦

 القرض من القوة ني حكثرأنار مثال ية للديانت القوة الشرائكأما ترتل وتضخم نفس الشيء بأن 

ة؟ ال يبالقوة الشرائ أو النصف، فهل االعتبار باحلجم، على أقل أو الضعف، على  االداءنية حيالشرائ

ها ريوغ] تاب الرهنك[ة، ويفيتبنا االقتصادكرناه يف بعض كما ذكة يون االعتبار بالقوة الشرائكي أن بعدي

  .تعاىل النقد، انشاء اهللا مةي يف مسألة سقوط قكالم يف ذلكأيت بعض اليوس

املؤمنون  ألن  اتبع الشرط،أشبهما  أو ان خاص للدفعكم أو ان هنا شرط زمان خاصكمث إنه إذا 

  .حنوه أو ستلزم ربايمل  إذا عند شروطهم،

 ما ري أراد الدفع يف غفإذا ،ات العرفيان واخلصوصكن شرط فاملتبع يف الزمان واملكيمل  إذا أما

شمله، وال ي طالقان اإلكأراد الدفع يف ما إذا  أما ب القبول،جي عرفاً مل طالقإلان منصرفاً من اك

  .م الشرعيكقبل راجع احلايمل  فإن ه القبول،يخالفه وجب عل على انصراف

ب جي مل كان املشترك املري، أويف غطالقانه مع اإلك مري يف غ إليهولو دفع:  الدروسيكقال يف حم

  .ح للدافعان الصالكن إ وب الدفع،جيمها مل ري ولو طالبه يف غ،ابضان الصالح للقكن إ والقبول

 الغلة إعطاءاشترط  إذا ماكان الشرط نفعاً للمستقرض دون املقرض، كولو : قال يف اجلواهرمث إنه 

  .إشكال جاز، بال خالف وال كئاً آخر وحنو ذليقرضه شي أن هياشترط عل أو عوض الصحاح،

غرق،  أو ان الزمان زمان بك إذا ماك يف الثاين مع فرض النفع له، نعم احتمل يف الدروس املنع

  . املنعأدلة يف اندراج مثله حتت ك ال أقل من الش، قادحريمثله غن إ :هيوف

   ما هو ممنوع يفكقد تقدم احتمال املنع يف جانب املستقرض : أقول



٢٧٧

ونه ك )عليه السالم(له يث جعل دلي، حنيل حرمة الربا للطرفي لشمول دلكجانب املقرض، وذل

ن كأخذ واحداً، لي ونيعطي اثني أن  أوأخذ ثالثة،ي ونيعطي اثني أن فساد املال، وال فرق يف فساد املال

 انطباق ىظهر لنا مدي حىت نا مل نتصفحكن إ وه،ياجلواز، بل قد عرفت ادعاء عدم اخلالف ف على همءبنا

  .همافتاو على النسبة

 نقصاأل أو حةيسرة عوض الصحك ولو شرط امل،ادة جازياملقترض بالزولو تربع : ن يف القواعدكل

  .ه ال لهيعل ألنه  الشرط وصح القرض،ي القضاء لغريتأخأو 

ح يف ي، مع التصراألولرة والدروس يف كوفاقاً للتذ: ر العبارة قالكرامة بعد ذكيف مفتاح الو

نقص، سواء  رد األه يف الثاين أعينيل فك والثالث، واستشاألولر يف يصحة، وللتحر قوىاألرة بأن كالتذ

س ي القضاء ولريرة التردد يف الثالث، وهو اشتراط تأخكظهر من التذي وقد ،ال ه الربا أوي فيرجيان مما ك

 نياملماثلة ب على القرض مبين أن صحيث يرة من عدم لزوم هذا العقد حك، ووجه ما قواه يف التذكذلك

إمنا لزم الوفاء يحسان وال ، فقد وعده باإل مثالًريالتأخ أو عض البك شرط ترفإذاالقرض والعوض، 

  .ى انته،الواجب أداء ما اقتضاه القرض

: لي دلإطالق يف أصل هذا الشرط، فال بأس به، ويف لزومه ما تقدم من شكالمل نقل باإلن إ :أقول

املؤمنون عند شروطهم، هو إمنا حسان، و باإلس وعداًيل فإنه  تام،ريرة غكر للتذكالوجه الذي ذ إذ

  .نيمر األنيشرط، وفرق ب

 أن وز لو أقرضه بشرطجيذا ك اجلواز، وقربن آخر، فاأليلو شرط رهناً بد أما :مث قال القواعد

   عه بثمن املثليبي أو قرضه آخر،ي أو قترض منه،ي



٢٧٨

فتاح قال يف من إ وما يف بعض هذه الشروط، خيفى ن الكستلف منه، لي أو سلفه،ي أو أو بدونه،

رت كضاح ويرة واإلكاجلواز مذهب املبسوط والتذن إ :ن آخري بدما لو شرط رهناً إىل رامة بالنسبةكال

  .هي علمجاعرة اإلكالفوائد وجامع املقاصد، بل ظاهر التذ

ا من إ )خلإقترض منه ي أن وز لو اقرضه بشرطجيذا كو( :قولهن إ :رامةكذا قال يف مفتاح الكو

 ، أعينك ذلمي املاهر مال حممد باقر رسالة يف حتراإلمامستاذنا العالمة أه يصنف فمهات املسائل، وقد أ

 ، ووافقهاترواي، وتواتر الصحاب اتفاق األكذل على ىاحملاباة، وادع على ع املشتمليالقرض بشرط الب

حشره  (يد حممد مهدي الساإلمامستاذنا أ كخ جعفر، وخالفهما يف ذلي العالمة احلرب املعترب الشكذلعلى 

  ).نياهللا مع أجداده الطاهر

 ،، لوضوح جر النفع حماباةًع مثالًياملنع هو الوجه يف القرض بشرط الب: ولذا قال يف اجلواهر: أقول

  .ىانته

 ل،يما خرج بالدل إالّ ل جر نفع هو املنعك يف األصل أن ما عرفت، وقد تقدمك املنع، قرباألو

  .ر منفعة فهو حرامجيل قرض ك: املروي من طرقنا وطرقهمألن 

إذا  :)عليه السالم( قولهك ،اآلخرحه يس، وحسن احلليب، بل وصحيح حممد بن قيه صحيدل عليو

   .ما شرطكنين بكيمل  إذا  منها فال بأسري خبكء، مث جاهماأقرضت الدر

إالّ   يف القرض عدم جر الربح واملنفعةاألصل أن  على اليت تدلاترواي من مجلة من الك ذلريغإىل 

  .ك ذلأشبهما  أو د بدون شرطي أزعطاءاإلك ،ل مما تقدميما خرج بالدل



٢٧٩

رناه ك مما ذأكثر على المهكدور ين ال كالم حول هذا املوضوع، لكرامة الكقد أطال يف مفتاح الو

  .حسب الظاهر، واهللا سبحانه العامل

 )لى اهللا عليه وآلهص( ما يف أوساق النيبك من حقه، كثر أ املقترض للمقرضىأعطمث إنه إذا 

 أنه  والفائدة تظهر يف،الزائد عن القرض هبة أن  أو بدل للقرض،كل ذلكث املتقدم، فهل يحسب احلد

شرط  على ادة هبة استحق االسترجاعيانت الزكن إ وستحق املقترض استرجاع الزائد،ي مل ان بدالًكلو 

  . احتماالن،ه استرجاع اهلبةين فكميونه مما ك

د ياجلكة يمك شرط حريادة اليت ردها املقترض من غيانت الزكن إ أنه علميول: واهرن قال يف اجلكل

اً مستقراً كه املقرض ملك مل)صلى اهللا عليه وآله( )١(ما صنعه النيبك ،ري بدل الصغريبك، والءيبدل الرد

ون كه عشرة، ففي ي عشر من علما لو دفع اثينكة ينيانت عكن إ وفاًء،يان بأمجعه استكبقبضه، و

 وهو جائز بشرط عدم ونه متفاضالًكته ي غا،معاوضة عما يف الذمة أنه  علىة بناًءيمكاحلكاموع وفاًء 

 ة التفاتاًيتبعض الوجوه اآل على هيمها من جواز الرجوع فكلزم حيون الزائد مبرتلة اهلبة، فكي أو ،الشرط

ة منفردة، يحسان حمض وعطإص وهو مقدار احلق، فالزائد تربع خالإمنا الثابت يف الذمة  أن إىل

لعل الثاين أوجه، خصوصاً مع : ن قالكشيء، ل على هيقف فينه مل أ بكاحتماالن، قد اعترف يف املسال

ل جعله من كشي أنه ماك الوفاء منها، ينيل مع عدم تعكشين كل: قلت .ك يف انتقال امللكحصول الش

   يفحوطاأل أن ب يفي رمن الربا، فال أنه  علىاملعاوضة عما يف الذمة، بناًء

                                 

).منه دام ظله(راً فرد باذالً كفيما اقترض ب )١(



٢٨٠

  .ى انته،مر سهل الوفاء مث هبة الزائد، واألينيالربوي تع 

  .ان حمتمالًكن إ والزائد هبة أن ون عرفاً عوضاً عن القرض، الكي أن بعديال : أقول

صلى ( النيب ألن ظهر وجهه،يفلم .  الوفاءيني يف الربوي تعحوطاأل أن ب يفيفال ر: اًريأما قوله أخ

ون ك )صلى اهللا عليه وآله(  عدم قصده يف نفسهاألصل، ونيعيه مل ري يف قصة الوسق وغ) وآلهاهللا عليه

  .ادة من باب اهلبةيالز

: ، قالةابيب من العوض واهلبة، ما رواه صباح بن سكون الدفع من باب العوض ال مركد يؤيو

نا نستقرض اخلبز من إ:  قال،كسألأ أن عفور أمريني يب أعبد اهللا بنن إ :)عليه السالم( يب عبد اهللاقلت أل

 عدداً، ني والسبعنيحنن نستقرض اجلوز الست: )عليه السالم( فقال ،ربكأ أو ان فنرد أصغر منهرياجل

  .)١(ة فال بأسرية والصغريبكه اليون فكيف

ان ريف من اجليستقرض الرغأ: )عليه السالم( يب عبد اهللاقلت أل:  قال،سحاق بن عمارإعن و

  .)٢(ال بأس: )عليه السالم(  قال،اًريبكاً ونعطي رياً، ونأخذ صغري ونعطي صغاًريبكونأخذ 

  .)٣(ال بأس باستقراض اخلبز:  قال،)عليهما السالم (هياث، عن جعفر، عن أبيعن غو

   ل عن اخلبزئ وقد س)عليه السالم( قال جدي الصادق:  قال)عليه السالم( عن الرضويو

                                 

.٦١ ص٢ج: الفقيه، ١ ح جواز اقتراض اخلبز واجلوز عددا٢١ً باب ١٠٩ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )١(

.١٦٢ ص٢ج: التهذيب، ٢ ح جواز اقتراض اخلبز واجلوز عددا٢١ً باب ١٠٩ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٢(

.١٨٢ ص٢ج: التهذيب، ٣ ح جواز اقتاض اخلبز واجلوز عددا٢١ً باب ١٠٩ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٣(



٢٨١

  .)١(قرضتهأ إذا  بأسال:  قال،رب من بعضكبعضه أ

 ريال متانعوا قرض اخلم:  قال) السالمماعليه(أبيه  عن جعفر، عن ،وينكده ما رواه السيؤيبل و

  .)٢(ورث الفقريمنعه  فإن واخلبز،

  واقتباس النار،ريال متانعوا قرض اخلم :)عليه السالم( عبد اهللا أبو  قال:ة بن عمار، قاليواعن معو

  .)٣(خالقارم األكه من ميف ت، مع مايالب أهل  علىلب الرزقجيفإنه 

ون بالقدر كيغالباً ال  ألنه ،ري، بل والتفاوت يف اخلمأشبهرب والصغر وما ك التفاوت بالةن غلبإف

  . وفاء أيضاًالزائد أن  توجب الظهور يف،الدقي عوضاً ومعوضاً

طلب يأعطاه بقدر ما  إذا وفاًءونه ك، وعدم األصل إىل انضم إذا ون الزائد وفاًءكي أن وال مانع من

ان باملاء يت اإلأمر املوىل إذا  مثل ماكادة تعد هبة، مثله يف ذليالز فإن ئاً،ي زاده ش مبدة مثالًكوبعد ذل

 إذا ، وبعدهان ممتثالًكة يمك الكه نصف تليناء فإ جاء بفإذا، كممتثل بذل فإنه ة خاصةيمكه يناء فإفجاء ب

روا مثله يف كما ذكوجب تفاوت الصدق، ي، فاالنفصال واالتصال تثاالً امكعد ذليجاء بنصف آخر مل 

 ريل والقصي برسم اخلط الطوطاعة املوىلإربع ثالث مرات يف الصالة، ومثله حات األية التسبءمسألة قرا

  .مثلةاأل  منك ذلريغ إىل أمره بنقش اخلط،إذا 

   ال بأس أنه اهر، فالظريبكان الك منياألولن يما يف اخلربك ريأما رد الصغ

                                 

.٢١ ح٢١ الباب ٤٩٢ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )١(

.١ ح٣٨ الباب ٣٢٨ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )٢(

.٣ ج:املصدر )٣(



٢٨٢

ض يف والبي من الرغأشبهاجلوز وما  أن الغالبإمنا  رباً، وكسم ذليا، ومل يعد وفاًء وتراض إذا به

  .ب التوازنجي حىت ةي، وال دقة عقلريبك والريها الصغيوحنوها ف

 ،قل األإعطاءون بالوزن، وهنا ال حق يف كي أشبهض وما ينعم يف مجلة من البالد اجلوز واخلبز والب

  .ان أقلكن إ و بعنوان العدد جازىأعط إذا انكن إو

مر من باب التسامح  فاأل،كان احلق له يف ذلكصغر، رض املقرض بقبول األيمل  أنه إذا والظاهر

  .ان أصغركن إ وه القبوليب علجيم شرعي كح أنه العريف، ال

ة، لعدم يمكح أو ةينيادة عيانت زك الظاهر ال، سواء ،كثراملقرض القبول يف األ على بجيهل و

 س هذا الفرد وفاًء ملا لهيأخذ مقدار حقه، فلي أن هيعلإمنا  و،ن منةكمل تن إ ووجوب القبول، على ليالدل

ادة يلي يف الزيردبرة واألكاملقرض عن التذ على املقترض، ولذا فاجلواهر بعد نقله وجوب القبولعلى 

ادة، يتضمن زن إ وندرج حتت مثل املالينه وألة ذمة املقترض، ءصالة براأه بي عل مستدالً،ةيمكاحل

  : ان هو أحسن أفراده، قالكن إ و وفاًء،كون ذلكولظهور النصوص يف 

 تاجحيم شرعي كخذ، والوجوب الذي هو حعدم البأس باأل إالّ س يف النصوصينه لأناقش بيوقد 

امع جيف يكة، فيانت وصفكن إ ودةايراهة أخذ املقرض الزكقد عرفت  أنه  على،ل واضحيدلإىل 

  .ى انته،الوجوب

ال تعارض  إذ راهة والوجوب نظراً،ك النياً من التعارض بريره أخكما ذيان فكن إ والمه تام،كن إف

  .ما هو واضحك ،مهارييف غ أو يف املعامالت أو راهة والوجوب، سواء يف العباداتك النيب



٢٨٣

نصاف عدم خلو القول ن اإلكل: ة بقولهادي قسمي الزنياً بريل اجلواهر أخيعلم النظر يف تفصيمنه و

ما مسعته يف السلم، ولظهور  رج املدفوع عن اجلنس من قوة، حنوختة اليت ال يادة الوصفيبالوجوب يف الز

  .ى انته،ة فاملتجه عدم وجوب قبوهلاينيالع أما ، الوفاءأنواعحسن أ كذل أن النصوص يف

روه يف باب الصرف كمراده بالنصوص ما ذن  أن، والظاهريمر األنيذ ال وجه ظاهر يف الفرق بإ

  .وجوب القبول على  النصوصكن ال داللة يف تلكجود، لمن رد األ

  



٢٨٤

  .ضبط وصفه وقدرهيل ما كقراضه، وهو إصح يما يف:  قال يف الشرائع:)٤مسألة (

  :روا أمرانك حسب ما ذكذل على ليالدل: أقول

 سيدرإأبناء زهرة ومحزة وك ،هذا الشرط مجاعةر كذيمل ن إ ولمام،كالشهرة احملققة يف : األول

  .ما نقل عنهمعلى 

ضبط ي مل فإذا،  عن الغرر)صلى اهللا عليه وآله(  النيبى أنه ث وردي ح،ل الغرريدل: الثاينو

 أو اليكراً بامليان تقدكر، سواء يان من شأنه التقدكن إ قدره أو ،مة باختالفهيوصفه الذي ختتلف الق

  . عنه)صلى اهللا عليه وآله(  النيبى، لزم الغرر، وقد أشبهمبا  أو بالذراع أو لعددبا أو زانيبامل

صلى (  النيبي بعد صدق القرض عرفاً، والًيون دلكالشهرة ال ت إذ ،نيليال الدلكل يف كورمبا أش

ل يالدل أن  إالّهية فيان ال حجكن إاألول ول يالدل أن ن الظاهرك ل،في عن الغرر سنده ضع)اهللا عليه وآله

ن إ :رنا يف شرح العروةكل أبواب الفقه، وقد ذكثاً يف ياً وحدميالثاين ال بأس به بعد عمل املشهور به قد

 ىلإ بعد اجنباره بالشهرة احملققة من القدماء و، واردريث بضعف السند غياحلد على ك املستمسإشكال

  .وميال

ال  إذ ن به بأس،كين غرر مل كي لما ملك الغرر، فكل بذليان الدلك فإذال حال، كوعلى 

 أو ال جمهول عند العرف،يك أعطاه يف مفإذاات، يره مجاعة من الفقهاء من اخلصوصكما ذية فيخصوص

ن كمي وكعرفان ذليا مهالكن كعرفه العرف، لي مما ال أشبهما  أو بذراع أو بوزن جمهول عند العرف،

  .ن به بأسكيمل زان والذراع وحنوه يال وامليك املكداء بنفس ذلاأل

، وقد أشبهحزمة من احلطب وأفراد من اخلبز واجلوز وما ك بالنظر ىاء اليت تعطيش يف األكذلكو

  شاء وزناً،ن إ وز استقراض اخلبزجي: قال أنه خ يف مبسوطهي عن الشيكح



٢٨٥

، بل عن مجاعره من الفقهاء خالف اإلكره، ومن أنكني مل نيأحداً من املسلم ألن ن شاء عدداً،إو

  .ضبطه الوصف، ال خصوص اخلبزيل ما ال كاهر السرائر جواز قرض ظ

 أو الكي  أوعدي أو وزنين بعد االقتراض ك الشيء قرضاً املوجب للغرر، ليعطي أن صحي كذلكو

 نيه بياالسترجاع، وال فرق ف إىل الغرر بالنسبةن إ ثي رافع للغرر، ح أيضاًكذل ألن ،أشبهما  أو ذرعي

 نيرد عي أن صح القرض بشرطيذا كبعده، وه أو بعده، قبل القبض أو لقرضون رفعه قبل اكيأن 

 ك ذلريغ إىل  غرراً،كوجب ذليال  إذ معرفة القدر والوصف بعد هذا الشرط، إىل ال حاجة فإنه الشيء،

  .من املوارد اليت ال توجب الغرر

داً ياً مؤإمجاعنده ان مستكن إ وركالوجه املذ على الشرط املزبور: أنه لذا قال يف اجلواهركو

 ،التنازع إىل ةيالتراضي مؤد على شرع معاملة موقوفةيالشارع مل  أن  إىلل السابق الذي مرجعهيبالتعل

ان ك أن ما بعدي للنظر والتأمل، سان حمالًك وإالّ ة العقود قطع الرتاع فهو،ي يف مشروعاألصل أن ضرورة

 اهول واملعلوم، ومن هنا نيها بيهي ال فرق فالتراضي، و على توقفن إ والقرض قسماً من الضمانات

 إىل  نسبتهكبل يف املسال ،قوى على األمة حال القرضيمل تعرف القن إ ومته،يمي بقيصح قرض الق

  .ى انته،صحابالم األك إطالق

فد ي متقدر مل ريفلو اقترض املقدر غ: ث قاليرامة، حكالم مفتاح الكظهر وجه النظر يف ي كبذلو

 إىل قير ضمنه، وال طريه قبل التقديتصرف فن إ و،كاعتربه بعد ذلن إ وهيفز التصرف جي  وملكاملال

  .ى انته،حلبالص إالّ التخلص

ل واملوزون يكض املاوز اقترجيال : ث قالي ح،ريره التحركما ذيرناه تأمل بعضهم فكملا ذو

   ةيال خصوص إذ  مقدررينه غيال بعيكذا لو قدره مبكبدوما، و



٢٨٦

  .الغرر مرفوع أن من جهة الغرر، والفرض  إالّكلذل

ما ادعاه ك عدداً، ني مخسنه هل أقرض اخلبز مثالًأا لو قلنا باالشتراط وأقرض فاختلفا بمث إن

، وبعد ني املتقابلتينيمن الدعو ألنه ، فاملرجع التحالف،اآلخرما ادعاه ك، الًيكذا كأقرضه  أو ،أحدمها

  .قهريالصلح ال إىل مررجع األيالتحالف 

 أو الًيكأقرضه م أو ،بطل عند بطالن قرض اجلزافي حىت هل أقرضه جزافاً أنه لو اختلفا يفو

ما هو كصالة صحة املعاملة  أل، الصحةي مع مدعاألصل فإن صح،ي حىت أشبهما  أو معدوداً أو موزوناً

  .هرياسب وغكور يف املكمذ

ادة، يصالة عدم الز، ألني التسعي مدع معاألصل ف،نيتسع أو هل أقرضه مائة أنه لو اختلفا يفو

  .كثرقل واأل األنيه من االختالف بأشبه يف ما كذلكو

حنطة  أو ةيهل أقرضه حنطة عراق أنه ما لو اختلفا يفكان االختالف يف الوصف املتقابل، كلو و

  .م الشرعيكها احلايرجية اليت ي من التحالف، وبعده املصاحلة القهر أيضاًانك ،ةيرانيإ

  



٢٨٧

ضبطه يمها مما ريوز اقتراض الذهب والفضة وغجي:  قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر:)٥ألة مس(

اخلبز كيالً ووزناً، وأما ل يكضبطه الي وحنومها مما ري واحلنطة والشع،الوزن وزناً بعد ضبط الصفات

داً عندنا، وز عدجيذا كن بعد ضبط الوصف، وكه، ليه علي بقسممجاعجوز وزناً بال خالف، بل اإليف

  .ى انته،يك عن احمله فضالًي علمجاعل اإليان حتصكمإاملتعارف، بل الظاهر  إىل نظراً

ان ك أيضاً إذا  بل وعدداً، يف برادما أيضاًالًيكوز جيوز وزناً وجياقتراض الذهب والفضة : أقول

ان ك إذا عرف وزماي ملن إ ووز اقتراض الذهب والفضة املصاغةجيذا كن، والقطع املعمولة اآلكمعدوداً 

  .ة واضح وجهها، والعمدة عدم الغرر املنهي عنهيرناه، والبقكما ذكوجب الغرر، يئاً مضبوطاً ال يش

  . أيضاًهي فاترواياخلبز، فقد عرفت وجود بعض ال إىل أما بالنسبة

الدقائق رفع الغرر، ولو بعدد ي مبا أشبههرباء والغاز وما كوز قرض املاء والجي أنه عرفي كومن ذل

قترض ي أن ة ماء، وقد انقطع املاء عن دار اجلار، جاز لهيان يف داره حنفك إذا ، مثالًأشبهوالساعات وما 

 إىل  بالنسبةكذلك ساعة، وكذلكرجعه يله ووزنه، مث يكعرف يمل ن إ وةيمنه مقدار ساعة من ماء احلنف

  .أشبها ارات وميطارت السإوضع يف يهرباء والغاز، بل واهلواء اليت كال

 واخلبز رية واجلودة يف مثل الذهب والفضة واحلنطة والشعء يف لزوم مالحظة الرداإشكالنعم، ال 

ذا خبز ك، وهءيد وردي جري، ومن احلنطة والشعءد ومنها ردييمن املعادن ج أن وضوحلها، ريوغ

اجلنب كشتقاما لبان وماللحوم واأل إىل  بالنسبةكذلك، وك ذلريرز وغ وخبز األرياحلنطة وخبز الشع

  إىل ضافة ها، وباإليوز االقتراض فجي فإنه ،كض وحنو ذليوالدهن والزبد واملخ



٢٨٨

  .ها غالباًيلزم مالحظة الصفة اليت ختتلف الرغبات في أشبهوالوزن وما الكيل 

 رياحلنطة والشعك ،وز قرضه وتثبت يف الذمة مثلهجيه ؤ أجزاىل ما تتساوكو: قال يف الشرائع

 انك  أيضاًثبت مثلهيل ي ولو ق،ميمته وقت التسليثبت يف الذمة قي كذلكس يضة، وما لوالذهب والف

  .حسناً

مة واملنفعة يه يف القؤجزاأ ىنه ما تتساوأمي، فاملثلي عرفوه بي املثلي والقنياملشهور فرقوا ب: أقول

نفعة وتقارا يف  مقامها يف املمقوي، واآلخرمة النصف يمة نصفه تساوي قيق أن  مبعىن،وتتقارب صفاته

، املاء مثالًك كذلكقة يان حقكه ال مطلقاً، وهو شامل ملا رينظ إىل ل جزء بالنسبةكذا كالوصف، وه

ه ؤ تتفاوت أجزا أيضاًاملاءن إ قاليما يكة يقة الدقة العقليد باحلقيقة، وال نري حقىجزاء املاء تتساوأث يح

  .قة الظاهرة للعواميحلققة ايد باحلقية وحتت اهر، بل نريبالدقة العقل

احلنطة  إىل نظر إذا نساناإل فإن ،رياحلنطة والشعكجزاء، هم متساوي األين بالدقة لدكيما مل إو

الشاة وما كمي يلحقهما بالقي أن س بقدرين االختالف لك االختالف، لىري  أيضاًاني نظرة عريوالشع

  .هايفالم كأيت اليات، وسيميا من القأقول املشهور ب على أشبه

  .وز قرضهجيجزاء  األىتساو ان، فماكف يكو

  .هي علهي بقسممجاعبال خالف، بل النصوص واإل: يف اجلواهرو

 اقترض املثلي ثبت يف فإذا تشمله، دلةردع عنه الشارع، وعمومات األيقرض مل  ألنه كوذل: أقول

 بل مجاع الشارع، ولذا قام اإلعريف قد قرره أنه  إىلضافةنقول بثبوته يف الذمة، باإلإمنا الذمة مثله، و

  . أيضاًاتروايه، بعض اليالضرورة عل
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ضمنه ين فيه ديوت وعلميالرجل ، )عليه السالم( عبد اهللا أيب مثل ما رواه عبد اهللا بن سنان، عن

  .)١(تيت ذمة املئ به الغرماء فقد بريرضإذا  :)عليه السالم(  فقال،ضامن للغرماء

 على اتروايبدله، بل دلت اليمل  ألنه  والشارع قرر ما يف العرف،يفعرنه  ألب دفع املثل،جيإمنا مث 

 إىل  يف االنتقالكها، ولو تعذر املثل فال شري اخلبز وغاتروايما تقدم يف ك ،وجوب دفع املثل عن املثل

  .مةيالق

  .الدفع أوجه أو املطالبة أو التعذر أو وم القرضيويف اعتبار : قال يف اجلواهر

 فتشخص ضمان ،نئذيمة، لعدم وجوب الدفع حيالق إىل وجب االنتقاليعذر مبجرده ال الت أن ماك

 إىل نتقلين وجد اآليث مل يب دفعه باملطالبة، فحجي أن  إىله التعذرينافيم وضعي ال ك الذي هو حياملثل

  .متهيق

 على ت الوقكمة يف ذلياملطالبة ال تشخص القن إ :قالين قد كن، ليريخعلم قوة أول األيمنه و

  .مةيقصاها وجوب دفع القأل حال، بل ك

مثر له بعد  أي وم املطالبةي إذ ،وم الدفعيمة ي، وهو القريخ القاعدة هو هذا القول األىمقتض: أقول

ان كلو طالب يف القرض ونه إ ثي ح،مي القىتاب الغصب احتمال لزوم أعلك أيت يفيعدم الدفع، وس

  .رفعهي ال ضررل ياراً به، فدلضرإان الترتل ك  إليهدفعي فلم كحقه ذل

   مة مع عدم الطلبي عدم وجوب قبول القىن دعوكمي: قال يف اجلواهر

                                 

 ٢ج: التهذيب، ١ حبهورضوا من الغرماء ضامن ضمنه  إذا  براءة ذمة امليت من الدين١٤ الباب ٩٨ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )١(

.٣٨٠ و٦٠ص
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صل، ومنه ي حىت نئذينتظر حي ما تقدم يف السلف، ف إليهيمؤيما كهو املثل إمنا ن املضمون أل

قوة احتمال وجب ي احلق، وظهور ضعفه ريغ ألنه ، أيضاًنقدح احتمال عدم وجوب الدفع مع املطالبةي

  .ة الذمةءبرا إىل ما مع شدة حاجة الناسيمة بالتعذر، سيالق إىل نيوجوب القبول مع الدفع النقالب الد

  .املقرض القبول على املقترض الرد، ووجب على انقضت مدة القرض، وجب إذا :أقول

  . حقهمىتوينه حق الناس، وال فأل: األولأما 

 جائز، ولذا جاز له مراجعة ري تصرفاً يف سلطة املقترض، وهو غانكقبل يمل  إذا نهفأل: أما الثاينو

 املقرض أخذه نم مكن احلاكتميذا مل إاملقرض، و إىل م ردهكن احلاك متفإذا،  إليهم لرد مال املقرضكاحلا

  .نيجعله عند أم أو بنفسه

 املقرضلى  عس الواجبيل أنه ماكاملقترض الرد،  على س الواجبيمل تنته مدة القرض، فل إذا أما

  .القبول

  . املدةىمنته إىل مة عند املقترضيق أو قتضي بقاء الشيء مثالًين القرض فأل: األولأما 

 املقترض ى برضكذل على  تصافقافإذا املال عند املقترض، ىبقي أن  علىما عقدافأل: أما الثاينو

 أو نيرجاع العإ ني بكس للمقرض القبول، وال فرق يف ذلييف عقد القرض الالزم حسب ما تقدم فل

ظهر وجه النظر يف ي كل واحد، وبذلكم يف الكاحل ألن ن املثل،كميمل  إذا مةيرجاع القإ أو رجاع املثلإ

  .الم السابقكال
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 يف صحابلمات األكقال بظهور ين قد كل: ث قالي ما يف قوله الثاين، ح أيضاًظهري كبذلو

ن إ ولو من وجه بل قوة،خي وهو ال ،دفعن إ ودمهاوجوب الدفع مع املطالبة، وعدم وجوب القبول مع ع

ما عن كمي يه جواز قرض املثلة مشترطاً عوضه القيرز فحيمل  أنه ماكالمهم، ك حمرزاً يف كن ذلكيمل 

، طالقمة مع اإليضمانه بالق على مة مشترطاً مثله الصوري، بناًءيذا قرض القكو .الشافعي يف اخلبز

قضي جبوازه ما مل ي املؤمنون عند شروطهم القرض، وعموم أدلة إطالق، ولعل  العكسسكالعوعلى 

  .متهيادة يف قياشترط الز إذا ماكندرج حتت جر النفع، ي

 الشيء بشرط رد نفسه، وبشرط رد إعطاءصح ي أنه  القاعدةىالمه الثاين، فمقتضك أما :أقول

أعطاه مائة  إذا ماكشيء آخر،  بشرط رد كذلكاً، ويميق أو اًيان مثلكمته، وبشرط رد مثله، سواء يق

 أو نار،يه مائة ديرد علي أن أعطاه طناً من الفحم بشرط أو ،ه طناً من الفحميرد علي أن نار بشرطيد

 ل القرضيل الشرط، ودليله بعد مشول دلك كال بأس بذل إذ ،ه مائة طن من اخلبز مثالًيرد علي أن بشرط

  .كل ذلكمثل على 

ر جيس مثل هذا الشرط مطلقاً ين لكر نفعاً تام، لجيال  أن  اشتراطمن) رمحه اهللا (رهكنعم ما ذ

 رجعيان الشرط موجباً جلر النفع فالشرط فاسد، وكإذا  أما حان،يا صحمهالكنفعاً، فالشرط والقرض 

وجب يالشرط الفاسد يف القرض ال  أن مة، وقد تقدمياملثل والق إىل ام القرض بالنسبةكأصل أحإىل 

   املشهور قوهلم ببطالن القرض بسبب بطالن شرطه، وشرط إىل بنسن إ والبطالن،
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شرب كه شرطاً حمرماً يناراً وشرط علي أعطاه دفإذاوجب بطالناً، يسائر الشروط ال كادة يالز

ما قرر يف كن يف العقود والشروط، يحاً، حسب املوازي والقرض صحان الشرط باطالًك، اخلمر مثالً

  .حمله

 والرهن ةع واملضاربة واملزارعة واملساقاييف الب حىت الفاسد مفسد مطلقاًالشرط  أن ىرينعم من 

قولون بصحة يإمنا ، وكقولون بذليالم مع من ال كن الكأصله، ل على  أيضاً هناكقول بذليها ريوغ

  .العقد وبطالن الشرط

 خالف  والإشكال ال ،الشاة وحنوهاكمة واملنفعة يه خمتلفة يف القؤانت أجزاكان، فما كف يكو

  .يف جواز قرضه

طالق ه، إليضبطه الوصف، بل ال خالف أجده فيان مما ك إذا وز قرضه عندناجي: يف اجلواهرو

  .ى انته، املتمم بعد القول بالفصل)صلى اهللا عليه وآله( ، وخلصوص فعل النيبدلةاأل

ما ختتلف ك، ه غالباًؤاخلبز خمتلف أجزا أن ه، مع وضوحري قرض اخلبز وغ أيضاًهيدل علي أنه ماك

 اً ناضجاً ختتلف منفعتها عن وسط اخلبز الذي طبخ طبخاًخمنفعة أجزائه، فأطراف اخلبز اليت مل تطبخ طب

  .ناضجاً

ان كن إ وشترط شرطاً مطلقاً،ي ال أنه فقد تقدم. ضبطه الوصفيان مما ك إذا :أما قول اجلواهر

 أيضاً ضبطه الوصف، بل وبدون الشرطي ملن إ ووز القرض باشتراط رد نفس الشيءجي إذ اً،يشرطاً غالب

ون كي أن مةيعلمت الق إذا  وال فرق،مي قطعييمة يف القيالق إىل االنتقال ألن مة،يانت معلومة القكإذا 

  .داءمة وقت األيان الواجب القك أو م،يمة وقت التسليالواجب الق

ما اختاره  على  أيضاًثلهرد مب، يميه بالقيجزاء، وهو ما اصطلح علقلنا يف خمتلف األ إذا نعم،

    أيضاًثبت مثلهيل يولو ق: ما تقدم من قولهكالشرائع 
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  .ان الالزم ضبط الوصفك. ان حسناًك

  . عن الغرر)صلى اهللا عليه وآله( لزوم ضبط الوصف يف اجلملة ي النيب على دليو

القرض قسم  أن )جزاءأي يف خمتلف األ (مةيالوجه يف ثبوت الق: ان، فقد قال يف اجلواهركف يكو

مة ال ي بالق،هريمي بالتلف وغيضمان الق أن ب يفيالتراضي، وال ر على توقفن إ ومن الضمانات،

 ل املصنف هنايمن أ :د يف الدروسيظهر من الشهيان كن إ و،كه هناي علمجاعل اإلين حتصكميباملثل، بل 

مة يمي بالقيغصب بأن ضمان القه صرح يف باب الرين هو وغك، ل أيضاًهايالضمان باملثل جار ف أن إىل

 نيات العي باعتبار عدم تساوي جزئ، عرفاً يف الغراماتنيالبدل عن العألا ولعلها . فالحظ وتدبر

عرف الباطن منه، يوان الذي مل ينئذ أعدل، خصوصاً يف مثل احليمة حي فالق،املضمونة، واختالف صفاا

  .ى انته، من صفاتهريثكوال 

 روه بالنسبةكزان الذي ذيمي، وامليق وان عرفاً مثلي غالباً الياحل أن تقدم منمع الغض عما : أقول

مة يق: والد أيب حةي يف صح)عليه السالم( قوله إالّ ،ه من النصيل عليمي ال دلي املثلي والقنيالفرق بإىل 

 أيب ةحيصح إىل ضافةمة، باإليمي بالقيوجه ضمان الق أن تاب الغصب جوابه،ك رنا يفك، وقد ذبغل

العرف يف باب الغصب  فإن مضاه،أ أنه ان معناهك يريعريف، والشارع ملا قرر القرض بدون تغ أنه والد

 ن اجلسد انتقلواكمي مل فإذا اجلسد والروح، نيئيون بشيطالبون املديويف باب القرض ويف باب الضمان 

 م مثالًح الفىعطي فال ،م آخرن بدون جسكة هو النقد ولياء املاليشالروح، والروح السائد يف األإىل 

  .عوض قرضه مثالً أو ماله،على  أو ،إنسانجسم  على تهيعوض جنا أو ر،كعوض الس
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ه اجلواهر يروا، وعلق علكما ذ على ميمة وقت التسلياً فالالزم القيميان قك فإذاان، كف يكو

 بعضهم وقت القرض ريبوهو املراد من تع:  املقترض، وقالكم هو أول أوقات مليوقت التسلن إ :بقوله

داء قطعاً، األ أو مقارناً له، وال اعتبار هنا بوقت املطالبة، أو لغلبة اتصاله به، بل الغالب وقوع الغالب به

  .ى انته،ما هو واضحك

 عند املقرض كم يف ذلكاز هو احملكن االرتأ ،ل شرعيين له دلكيمل  أن مرجع هذا الوجه بعدو

 ك وبعد ذل،ناريمتها دي أقرضه شاة قفإذامضاه، أ أنه ان معناهكه ريغيالشارع مل ن إ ثيواملقترض، وح

ن كم، ليوم التسليمة الشاة ين االعتبار باالرتفاع واالخنفاض، بل بقكيمة واخنفضت مل يارتفعت الق

  .عريف ألنه كره الشرائع من القول بثبوت مثله يف الذمة، وذلك القاعدة ما ذىمقتض

اً وجب رد مثله يان مثلكن إ مال القرض:  قال،رةك عن التذيكل الذي حيوال وجه للتفص

اب، يالث أو وانياحلكه يصح السلف فينضبط بالوصف وهو ما يان مما ك فإن اًين مثلكيمل ن إ واً،إمجاع

  باذالًراً وردك استقرض ب)صلى اهللا عليه وآله( النيب ألن ،ث الصورةيضمن مبثله من حيقرب أنه فاأل

عترب يف القرض ينه إ :ة، وقال بعضهمي الشافعأكثرراً فأمر برد مثله، وهو قول كقرض ب استىخرأتارة، و

 القرض نيفرق ب أن قال بعد أن ىلإ (تالفاإلكمته ي استقرضه ضمنه بقفإذاال مثل له،  ألنه متهيبق

هو مته، ويه تثبت قيوز السلف فجيوما ال ، سياجلواهر والقكنضبط بالوصف يال  وأما ما): تالفواإل

  .ى انته،الشافعي أحد قويل

 ث ما أراد ردي الشيء يف ذمته، فحكئاً دخل ذلياستقرض ش إذا نساناإل أن ة تقتضييذ العرفإ

 مل فإذادفع مثله، يان كاً يان مثلكإذا  ألنه مة يف حالة الرد،ين رد مثله لزم مالحظة القكميمل  إذا متهيق

   أنه مة املثل، الياً دفع قين مثلكي
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  .مي القىأعل أو وم القرض،ي أو م،يوم التسليمة يدفع قي

تظهر : المه قالك يكره الدروس يف حمك قول الشرائع وقول املشهور ما ذنيهذا، فالفرق بوعلى 

ب جي الثاين ى، فعلميمة ودفعه الغريل الوجوه اليت هلا مدخل يف القكوجب مثله من  إذا مايالفائدة ف

وم القبض، يمته ي املشهور املعترب قىمي فعليت أسعار القريتغ إذا مايب، وفجي املشهور الوعلى القبول، 

  .ى انته، وهو ظاهر اخلالف،وم دفع العوضي اآلخروعلى 

  :ان، فهنا أمرانكف يكو

وان ياب واحليالثكمي، ينه قأ املشهور قالوا ب،يميق أو جزاء هل هو مثليخمتلف األ أن يف: األول

 ألنه ، القاعدةىمقتض أنه ه املثل، وقد عرفتيب فجينه مثلي أ قالوا ب املشهورري، وغأشبهواين وما واأل

  .از العريفكه، والشارع قد قرر االرتياز القرض علكصب ارتيالعريف الذي 

 ىفأعط ىخرأسرت قصعة كأخذ قصعة امرأة  أنه ،)صلى اهللا عليه وآله( قد ورد عن النيبو

، وقد )٢(ناء حفصة وطعامها مبثلهماإ بضمان عائشة مكح أنه ماك، )١(سورةكالقصعة لصاحبة القصعة امل

  .باذالً أو راًكر بكث رده البيتقدم حد

ون قرض كة ي باعتبار معهدو،نصاف عدم خلو القول به من قوةاإل: اًريلذا قال يف اجلواهر أخو

ص ده نصويؤي، ورمبا  إليه القرضإطالق انصراف ىدعي، بل قد كذل على الشيء مبثله، بل مبين القرض

   ونهك ىقوياخلبز الذي 

                                 

.تاب الدينك من ٤٧ ص٥ ج:رامةكمفتاح ال )١(

.تاب الدينك من ٤٧ ص٥ ج:رامةكمفتاح ال )٢(
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  .ى انته،هكنبغي تريه ال ياط فيل وحنوه، فاالحتكتالفه بأإمته يف ياً، ولذا جتب قيميق

وم يمة يالواجب الق أو ،ميوم التسليمة يب القجيمي، فهل ياقترض الق أنه إذا يف: مر الثايناألو

  .داءاأل

  .مةيالقإىل  وم االنتقالي ألنه داءوم األيمة يون القكوالظاهر لزوم 
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ما كننا، يه بي بال خالف فيقراض اجلوارإوز جي:  قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر:)٦مسألة (

 اجلواز، األصلة ي وقضيقراض اجلوارإا يف يفت ، وما عن املبسوط واخلالف ال نص لنا والكيف املسال

 طالق إل،كذلكما هو ك، ه اجلوازحيصر أو  النص باخلصوص، بل ظاهرهإرادة ضرورة ،س خالفاًيل

خالفاً لبعض . نياختالف القول على مةيالق أو نئذ باملثليد، فتضمن حيالعبكها ي وصحة السلف فدلةاأل

د يقرض العب على طباق منهم بعد اإل،هاؤل للمقترض وطحيالعامة، فمنع من قرض اجلواري اليت 

 ك فتدخل يف مل. فساداًى من الدعو مبا هو أوضحكها، معلال ذلؤل للمقترض وطحي اليت ال يواجلوار

  .ى انته،هريها بالوطي وغينئذ االنتفاع فيه، وله حياملقترض بالقبض، بناًء عل

 ، املقرضكرج من ملخي املقترض وكوجب مليالقرض  ألن  القاعدة،ىروه هو مقتضكما ذ: أقول

ن ملا كه، لري وغمكانميأت كمل :تعاىلاً للمقترض، فتشتمله قوله سبحانه وكة مليون اجلاركه تيوعل

قراض إم حول لكاملفصالت، ونت إىل هك نترىل اجلدويالم يف هذا البحث يف احلال احلاضر قلكان الك

  .اللئايل

ـ ،نبغي اجلوازيمة يالقول بضمان القوعلى ال، : لي ق،قراض اللئايلإوز جيوهل : فقد قال الشرائع

  .ىانته

  عنه اليكما حيخ فيضبطه الوصف، فقال الشيا ال قراض اللئايل وحنوها ممإاختلفوا يف : أقول

  .وزجي

  .كالقول بوجوب رد املثل يف ذل على تمي أنه :كيف املسالو

  .مةيه فقالوا باجلواز لضمان القريأما احملقق وغ

    والرجوع يف الوفاءدلةطالق األقال بصحة قرضه، إليقد : يف اجلواهرو



٢٩٨

ضبطه الوصف ن إ وه لعزة وجوده،يصح السلم فيال  قال بصحة قرض مايقد  أنه ماكالصلح، إىل 

  .مةيالق إىل انتقل وإالّ ،هينئذ مع الوجوب عليلف باملثل حكيف

  .ةي الشرعدلةات األإطالقشمله ي، فكة القرض والسلم يف مثل ذلي لعقالئكذلكوهو : أقول

ر ي والتحرما يف السرائرك ،وز اقتراض اللئايلجيو: رامة عند قول املصنفكقال يف مفتاح ال

  إليهنبغي اجلواز، ومالي: ث قاليه مال يف الشرائع حيلإ، وكرة واملختلف وجامع املقاصد واملسالكوالتذ

رشاد، ويف الدروس ة املبسوط وجامع الشرائع وظاهر اإلريوعدم اجلواز خ:  قال،لييردب املقدس األأيضاً

  .ه وجهانية فيفاكه قوالن، ويف اليف

نبغي ي فال ،ريثكما هو ك ،ان هلا مثل يف العرفكإذا  أما ليت ال مثل هلا عرفاً،هذا يف اللئايل ا: أقول

ما إمثلي وما إ  فاللؤلؤ،مييقراضه يف القإ يف جواز شكالنبغي اإلي ال كذلكقراضه، وإ يف جواز شكالاإل

  .قراض واالقتراضوز اإلجي نيال احلالكوعلى ، مييق

هما بشرط يأ أو مي بشرط رد املثل،يالق أو مة،يد الققرض اللؤلؤ املثلي بشرط ري أن وزجي كذلكو

  .كل ذلك القرض والشرط لأدلةاب والدابة وحنومها، ملا تقدم من مشول يالثكرد شيء آخر 

في كيإمنا  عند االقتراض، وأشبهما  أو بالوصف أو باجلنس أو مةيعترب العلم بالقيال  أنه والظاهر

  لنهي النيب،صحياستلزم الغرر فرضاً مل  إذا نعم .ما تقدمكالغرر ستلزم يال  ألنه العلم ا بعد القرض،

  . عن الغرر)صلى اهللا عليه وآله(

عترب يف صحة القرض العلم يوهل : ث قاليرامة، حكظهر، وجه النظر يف قول مفتاح الي كمن ذلو

    مبرتلةكذل فإن نضبط حالة العقد،يمته عنده ليبق



٢٩٩

 ىبقيعه ويعترب يف جواز بيحد ما  على  مشاهدتههفي يف جوازكي مأ ،ل والوزنيكقدر بالير ما يتقد

الم ك إطالق ،ة ذمتهءاملقترض معرفتها مراعاة لربا على  أمر وراء الصحةكمة بعد ذلياعتبار الق

  .هيول وجه وج ولأل،الثاين على دلي كما يف املسالك صحاباأل

ان عنده يف ك فإذااملشاهدة،  إىل حاجةال  إذ  حمل تأمل، أيضاًفي يف جوازه مشاهدتهكي :ويف قوله

 ك، مث بعد ذلكقرضتأ: قولي أن  جاز له،ةية واخلصوصيمكة واليفيكعلم املقترض الياحلقة لؤلؤ، وال 

  .ليشمله الدليعريف ف وأنه ،ايات واملزايشاهد اخلصوصي

  معاألصلن اك ،كثرقل واألاأل إىل ان االختالف راجعاًك فإن ه،رييف غ أو ولو اختلفا يف اللؤلؤ

  .قلاأل

ما تقدم مثله يف ك ،نهمايقع الصلح القهري بي ك وبعد ذل،هما احللفيان من التداعي فعلك إذا أما

: قال أحدمها أو .ان أمحرك: اآلخرض، وقال يان لؤلؤاً أبك:  قال أحدمها مثالً،مسائل الصلح القهري

 ،اًيعيان لؤلؤاً طبك: قال أحدمها أو .ان من اجلنس الفالينكبل : اآلخر وقال ،ان من اجلنس الفالينك

  . من أمثلة االختالفك ذلريغ إىل ان لؤلؤاً مصنوعاً،ك: اآلخروقال 

قال  أو .ان ذهباً مثالًك: اآلخران لؤلؤاً، وقال ك: اختلفا، فقال أحدمها إذا  ماعلم حاليمنه و

  .ان لؤلؤاً جمرداًك: اآلخران لؤلؤاً مع الذهب، وقال ك: امهأحد

  



٣٠٠

  :أقوال على ،بالتصرف أو بالقبض، أو  مبجرد العقد،كلميالقرض هل  أن  اختلفوا يف:)٧لة مسأ(

  .األول إىل لة ذهبيصاحب الوس

  .الثاين إىل واملشهور ذهبوا

ما ك هذا هو املشهور : املقترض القرض بالقبض، قالكلميو: رامة عند قول العالمةكويف مفتاح ال

ن إ :كاملعقول، ويف املسالنه إ :ريخة وجممع الربهان، بل يف األيفاكوال والروضة كة املرام واملسالييف غا

ه عامة يعل أن اضيه خالف، ويف الريتحقق فياد كيال نه إ : أيضاًهيه خالفاً، بل فير فكذياً منهم مل ريثك

ه، وبه صرح يف املبسوط واخلالف ي علمجاعرة اإلك من التذنية والسرائر وموضعي وظاهر الغن،من تأخر

رشاد واملختلف والدروس ر واإليرة والتحركة والسرائر وجامع الشرائع والشرائع والنافع والتذيوالغن

  .واللمعة وسائر ما تأخر

ظهر ي مما ،شهراأل إىل  بالقبضكاض نسبة القول باملليوالقول الثالث هو ظاهر بعضهم، بل يف الر

  . بالتصرف جلماعةك وهو امللاآلخرالقول  أن منه

 حصول القرض مبجرد العقد ىريالعرف  أن  بعددلة األإطالق ىهو مقتض إذ ،األولهو  قربواأل

  .ما تقدم يف املسألة السابقةك ،سائر املعامالتك

  : نيليأما القائلون بالقول الثاين الذي هو املشهور، فقد استدلوا له بدل

  .مجاعاإل: األول

  .بالقبض إالّ تحققيالقرض ال ن إ :الثاينو

مة يم هلذا القول شهرة عظعن ـ ما عرفتك موجود ريغ أنه  فمعمجاعاإل أما ل نظر،ا حممهالكو

  .س حبجةيحمتمل االستناد، ومثله ل ـ مجاعقرب من اإلي

نار، ي ألف دكان له يف البنك إذا بالقبض، فمثالً إالّ تحقق القرضيفألنه ملاذا ال : ل الثاينيأما الدلو

   تب لهكو،  مخسائة منهكأقرضت: نسانوقال اإل



٣٠١

 ك املقترض، وخرج من ملكهذا املال دخل يف مل أن  العرف يفكشيال  فإنه  حوالة،كبذل

 مرة، فالقول بأن القرض ال ريرنا مثله غكما ذكة، ي الشرعدلةاف يف صدق األكاملقرض، وهذا القدر 

  . ظاهر الوجهريبالقبض، غ إالّ تحقق عرفاًي

 : بالقبض ال قبله وال بالتصرفكلميالقرض : ول الشرائعقال يف اجلواهر عند ق، رناهكلذا الذي ذو

جته القول حبصوله بتمامه  السابق المجاع الذي لو ال اإل، بالعقدكصالة عدم شرط آخر يف حصول امللأل

 ضرورة كيها التملء اقتضادلةب يف ظهور األير ه من العقود اليت الريحسب غ على ،من دون قبض

 يف توقف دلة ظهور األى منها بدعوالقرضنع خصوص عقد مي أن  إالّهمالل: صدق مسماها ا، مث قال

أمر آخر من  إىل  حاجةرينئذ من غي به حكه فاملتجه حصول املليحصول القبض، وعل على مسماه

  .ى انته،هريالتصرف وغ

  . الثاينمجاع، واإلمجاعقد عرفت جواب اإلو

: خ، مث قاليالش إىل هي يف بعض حواشاألول دينسبه الشه أنه كر املسالكالذي ذ: أما القول الثالث

  .لي بلفظ قاآلخر ىك وح،خيالش إىل ويف الدروس نسب املشهور

تبه املختلفة، ولعله كخ يف ي الشىث ختتلف فتاوي، حاألولد ي الشهيالمك نيوال منافاة ب: أقول

 بالقبض، فقد كل امللتاب آخر مبا أفتاه املشهور من حصوك يف  بالتصرف، وأفىتكلميتاب بأنه ك يف أفىت

ذن يف اإل إىل ه ما يف الصرف، بل هو راجعيس عقداً حمققاً، وهلذا اعترب فياستدل له بأن القرض ل

ه، وقد يس عقداً حمققاً مع تصافق العرف عليالقرض ل أن ملاذا إذ ه نظر واضح،يتالف املضمون، وفاإل

    واملشهور،قاله العرف  ماىالشارع أمض أن عرفت



٣٠٢

 التصرف، قال كتاب له بأن احملقق للملكفرض قوله يف  على خيالش أن  حىتداً حمققاًرونه عقي

  .تاب آخر لهكبقول املشهور يف 

 إذ ه،يما ف خيفى حة واملوثقة فالي بالصح، أيضاًأما استدالل اجلواهر ملختار املشهور الذي هو خمتاره

  .ستا بصدد هذه اجلهةيا لمإث ي ح،قوال الثالثةأحد األ على نيتروايال داللة يف ال

من  على ، قرضاًرجل ماالً إىل رجل دفع: )ه الصالة والسالميعل(يب جعفر قلت أل: قال زرارة

: ، قالاملقترض على انت موضوعة عنده حوالًكن إ اتهكبل ز:  قال،املقترض أو املقرض على ،اتهكز

الدافع  على سي عام واحد، ول يفنيي املال من وجهكزي ال:  قال،اتهكاملقرض ز على سيفل: قلت

: ، قالهياة علكانت الزكده يان املال يف كخذ، فمن د اآلياملال يف إمنا  ،ده شيءيس يف يل ألنه ء،يش

 ، مث قالهريد غح املال ألكس ذلي ول،دهيدام يف  ماله مانه إ : قال،ه من مالهري مال غيكزيأف: قلت

للمقترض، :  قلت،من هووعلى رحبه ملن هو  أو  املالكعة ذليت وضيا زرارة أرأي: )عليه السالم(

ه يعل فإنه ه،يكزي أن نبغي لهيل منه، وال كأيلبس منه ويح وكني أن  وله،النقصان يهوعلفله الفضل : قال

  .)١(عايمج

عة، فقال ي وديانت عندك : فقال الرجل، ألف درهم فضاعتيف املوثق، رجل استودع رجالًو

  .)٢(عةيانت ودكا أنة يم البيقي أن  إالّاملال الزم له: )عليه السالم(  قال، قرضاًكيانت علكإمنا : اآلخر

  تحقق بالعقد،يالقرض  أن ستا بصددي لنيترواي النيهات أن فمن الظاهر

                                 

.١ حاةكن أبواب من جيب عليه الز م٧ الباب ٣٣٩ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )١(

.١٦٦ ص٢ جالتهذيب، ١ ح٧ الباب ٣٢٢ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٢(



٣٠٣

  . ماتب القوم استدالالًكبالتصرف، ولذا مل أجد يف  أو أو بالقبض،

ان الظاهر االستغناء كن إ و الثاين والثالث،نيلقولالم حول اكهم الري وغنيوقد أطال شراح الفاضل

  . الطالب مراجعتهمى فعل،ناهكل، ولذا تريعن التفص

 نيسط بواء املتم من الن،كل آثار امللكه ي ترتب عل، بسبب العقدك حصل امللفإذاان، كف يكو

  .ملقرض اكعدم ملوعلى  املقترض، كمل على ام املترتبةكح النماء من األري وغ،العقد والقبض

 ، الكاملال على ل شيء، فاخلمسكاة يف كس مثل الزياخلمس ل أن :تاب اخلمسك رنا يفكنعم، ذ

غنمتم من منا أاعلموا و :مة، لقوله سبحانهيالغن على ونكيإمنا اخلمس  أن  والسبب،املقترضعلى 

  .ما هو واضحكمة، يس غني والقرض لشيء

  



٣٠٤

س للمقرض ارجتاعه، بل يض القرض بالقبض، فل املقتركلميو:  قال يف القواعد:)٨مسألة (

  .ه انعتق بالقبضينعتق علي، فلو اقترض من األصلللمقترض دفع املثل مع وجود 

  .يف املسألة اختالفاً أن ظهر منهمي: أقول

 السرائر وجامع الشرائع والشرائع  إليهقول القواعد هو الذي ذهبن إ :رامةكقال يف مفتاح ال

 اض، ونسبه يف الدروسية والريفاك والروضة والكرشاد والتبصرة واللمعة واملسالإلر وايرة والتحركوالتذ

 إىل اض نسبهياملشهور، ويف الرنه إ ك، ويف املسالأشهرنه إ ةيفاكه، ويف اليأنه متأمل فكالفاضل، فإىل 

ه، ي علاعمج من العبارات اإلريثكستشعر من يرمبا :  أيضاًه عامة من تأخر، وقاليعلن إ :، وقالكثراأل

خ يف اخلالف واملبسوط يواملخالف الش: ، مث قالك صاحب املسالكذا الوجدان، وقد تبع بذلكيوهذه 

هما يح في مع التصر،عندنا: ث قاليه، حي علمجاع اإلاألولللمقرض ارجتاعه، وظاهر  أن همايفقد جوز ف

  .فيضعنه إ ريل، ويف التحريما قاله دل على سيه بالقبض، ويف السرائر لكلمينه أب

  :أمورخ بياستدل للش: أقول

  .اهلبة على ديزيال نه إ :األول

ون املراد جبوازها فسخها، ورجوع كونه من العقود اجلائزة اليت من املعلوم ك على مجاعاإل: الثاين

  .هكمال إىل ما انتقل ا

  .ترضد املقي لغلبة خروجها عن ني عن العوجب بدالًإمنا مة يالق أو بأن املثل: الثالث



٣٠٥

  .ق أوىلي بطرنيمة فبالعيالق أو استحق املطالبة باملثلنه إذا إ :الرابع 

ونه من العقود اجلائزة حمل ك على مجاعاهلبة، واإل على ديزيال  أنه نيمن أ إذ  خيفى،ال ل ماكويف ال

سخ، حدمها الفصح ألي أنه  علىليسائر العقود، فال دلكعقد الزم  أنه ، ملا تقدم منىوصغركربى نظر 

 دلةد املقترض، بل ظاهر األي لغلبة خروجها عن ني عن العمة وجبت بدالًياملثل والق أن  علىليوأي دل

 ك أراد املالفإذاة القرض للمقترض، يكمل على حة زرارة السابقة يف املسألة السابقة تدليواليت منها صح

استحق املطالبة  أنه إذا نيملقترض، مث من أد اية يف ي باقنيانت العكن إ ومةيالق أو املثل إالّ س لهيالوفاء ل

دل يث يمة، حيالق أو ة هذه بعد جعل الشارع املثلية أولوي، وأق أوىلي بطرنيمة فبالعيالق أو باملثل

 أو  بدله مثالًعطاء الّإه يس الواجب عليل وأنه اً للمقترض،كون القرض صار ملك على لي الدلإطالق

ن، وما ورد من يالد على مقدم أنه تيفن املك ما ورد يف مثن إطالق ة، مثالًي باقنيانت العكن إ ومة،يق

ن إ و دفع البدلإطالق على دلي ،مهاريا به وغوضمنه ضامن للغرماء ورض إذا نيت من الدية ذمة املءبرا

  . موجودةنيانت العك

  قال،هفنكن بقدر يه دي عن رجل مات وعل)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  زرارة قالىفقد رو

  .)١(نهي دكقضي مبا تريفنه، وكي فإنسانه يتجر علي أن  إالّكفن مبا تركي: )عليه السالم(

  قال رسول:  قال،)عليهما السالم (هياد، عن جعفر، عن أبيز أيب ل بنيمساعإعن و

                                 

.٦٠ ص٢ج: التهذيب، ١ حدينه على فن امليت مقدمكمثن  إنه ١٣ باب ٩٨ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )١(



٣٠٦

  .)١(ثارية مث املين مث الوصيفن مث الدك ال، به من املالؤبديأول ما ن إ :)صلى اهللا عليه وآله( اهللا

ضمنه ضامن ين فيه ديوت وعلمي يف الرجل ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن عبد اهللا بن سنان، عنو

  .)٢(تيرضي به الغرماء فقد برئت ذمة املإذا  :)عليه السالم( للغرماء، فقال

 ،ن فحضره املوتيه ديون علكي الرجل ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب سحاق بن عمار، عنإعن و

إمنا أمث، ويال  أن أرجو: ، وقاله من بعدهيوفه وليمل ن إ وكه ذلؤربي: ، قالكنيد ي عل:هيول فقال

  .)٣(بسهحيالذي  على مثهإ

 ك يف ملاألصل بأن :) بالقبضكمن املل ( يف االحتجاج لقول املشهوركلذا قال يف املسالو

ستصحب يهو البدل، فإمنا لقبض للمقرض برضاه، والثابت بالعقد وا إالّ هريه غيتسلط عليال  أن نساناإل

منع ثبوت : هيفو .وجب فسخهيون العقد جائزاً ك إالّ عتد بهيل، وال سند له يثبت املزي أن  إىلمكاحل

قد عرب  ألنه ،كعنون به ذليونه جائزاً ال كوه من أطلقه، وما يل عليال دل إذ ه،يدعي الذي جوازه باملعىن

 طالب به مىت إذا أخذ البدل على دون جبوازه تسلط املقرضيريإمنا ، وكثر، وهو األر هذا املعىنكنيبه من 

ه من العقود اجلائزة ريراً لغياان مغكن إ و فال مشاحة يف االصطالح،شاء، واذا أرادوا باجلواز هذا املعىن

  ىنئذ فال اتفاق عليمن هذا الوجه، وح

                                 

.٦٠ ص٢ج: تهذيب، ال٢ حت من الدينيذمة امل إنه ١٣ باب ٩٨ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )١(

.٣٨٠ و٦٠ ص٢ ج:التهذيب، ١ حدينه على فن امليت مقدمكمثن  إنه ١٤ باب ٩٨ ص١٣ ج:ائل الشيعةوس )٢(

 ٢ ج:التهذيب، ٢ حورضوا به رماءغلامن ضامن ضمنه  إذا ذمة امليت من الدين إنه ١٤ باب ٩٩ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٣(

.٦٠ص



٣٠٧

 ىبقي املشهور، ف املعىنكجلواز له بذلثبوت ا على ل صاحلاًي، وال دلىثبت به املدعي جوازه مبعىن

  .ى انته،ثبت خالفه، وهذا هو الوجهي أن  إىلمهاكثبت يف الذمة حي وما كاملل

 ان خالًك إذا ماكالرغبة ك ريبتغ أو اا،ي موجودة بتمام خصوصنيانت العك فإذاهذا، وعلى 

زادت  أو د،يمة اخلل اجلدية لقيومته فرضاً مسايانت قكن إ وه،ي رغبة فأكثرق يقاً، واخلل العتيفصار عت

 وانيادة الثمن والرشد يف الشجر واحليز أو وان والشجر،يالثمر واحلمل يف احلكمنفصلة  أو ادة متصلة،يز

رد املقترض املثل يف يإمنا  و،كن له ذلكيطالب مل  إذا ، بلنيطالب بالعي أن ق للمقرضحي مل ،أشبهما أو 

  .مييمة يف القياملثلي والق

: باء، ولذا قال يف اجلواهرن للمقرض اإلكي مل ،يلكانت مصداقاً للك ونيرد املقترض العا  إذنعم

ها، سواء نقص ريفرض عدم تغ إذا ي لو دفعها املقترض يف املثلنيتجه القول بوجوب قبول املقرض للعي

  .هاري من غلي الذي يف ذمته، بل هي أوىلكوا أحد أفراد الك ضرورة ،ال أو السعر

  .مك يف احلياملثلكهو  إذ ضمانه باملثل، على مي، بناًءيلقذا اكو

ن إ ميي يف وجوب القبول يف املثلي والق،ي عن الدروسكظهر وجه النظر يف ما حي كبذلو

 ثيزادت ال وجه لوجوب قبول املقرض، ح إذ إذا نقصت فال،ن إ وزادت وقت الرد، أو مةيتساوت الق

وجوب  فإن ب القبول،جيادة ال ي الزإعطاءأراد املقترض نه إذا  أقد تقدم يف بعض املسائل السابقةنه إ

 ري، من غم وأنفسهمأمواهل على الناس مسلطونالقبول معناه التصرف يف سلطة املقرض، وهو خالف 

  األصلون كي أن  أوادة بعنوان اهلبة،يون الزكت أن نيفرق ب



٣٠٨

 على  املقترض املعطي للزائد منة منكون هناكي أن نيما ال فرق بكادة بعنوان الوفاء، يالزو

  .ون منةكال ت أو املقرض،

 أو ه مثلها،يها فعلكأمسن إ وب فله ردها وال أرش،ي عنير بأنه لو ظهر يف العكالدروس ذمث إن 

غراض وحسم مادة  من اختالف األ، عندي نظر،بيعالم املقترض اجلاهل بالعإه يب علجيهل و .متهايق

ب ينة، ولو جتدد عنده عيب حلف املقترض مع عدم البيم لو اختلفا يف العنع. األصلة يالرتاع، ومن قض

 على بناء املعاوضةن إ :ده بقولهي واجلواهر أ،رشباأل أو  به املقترض جماناًىرضي أن  إالّآخر منع من الرد،

  .ىانته ،رش للنصوص باألكه هنايزاد علن إ وع،يب يف البيار يف الرد بالعياخلكار هنا يأصل الصحة، فاخل

 ما استقرضه املستقرض، ريب الذي أعطاه املقرض غيان املعك إذا  ماك من ذلستثىني أن نبغييو

سراً، مبا كناًء مإحاً فأعطاه يناًء صحإ استقرض منه شيء واحد، مثالً على  والقبولجيابلعدم توارد اإل

القرض باطل  فإن احد،شيء و على ، لعدم توارد طريف العقدنيئيسر عند العرف شكح وامليون الصحكي

 إذ ماكلي، ك الكه ذليصدق عليلي فأعطاه فرداً ال كاقترض منه فرداً من ال إذا كذلكيف نفسه، و

  .مثلة من األك ذلريغ إىل اقترض منه شاة فأعطاه عرتاً،

اً من يباً مساويب الشيء عيعقد مث تع أنه إذا ظهري ،صل بالعقدحي كاملل أن ارنايمما تقدم من اختو

املقترض  فإن به جان،يع إذا كذلكان قبل القبض، وكن إ واملقترض على بيون العكي ،اهللا سبحانهقبل 

  .هيرجع عليهو الذي 

  .اجلاين إىل  عن الرجوعحىأما املقرض فهو مبن

  



٣٠٩

تأجل، يذا لو أجل احلال مل كلزم، ويل يف القرض مل يلو شرط التأج:  قال يف الشرائع:)٩مسألة (

  .االستحباب على  حتملة مهجورةروايه يوف

ة السرائر يف ظاهرها، وجامع الشرائع ريهو خ: رامةكره، ويف مفتاح الكاملشهور هو ما ذ: أقول

  .ة املرام والروضةيح وغاير والدروس واللمعة والتنقيرة والتحركوالنافع والتذ

ا يف مك وهو املشهور ،لزميجل يف القبض مل ولو شرط األ: ث قاليقول القواعد، ح أنه ماك

ممن ندر من بعض من  إالّ عرفيه يما يف جممع الربهان، وال خالف فكه يجممع عل أنه ة، والظاهريفاكال

  . وهو احلجةمجاعها باإلريشعرت عبارة الشرائع وغأورمبا :  قال،اضيما يف الركتأخر 

 يف إليه ح، ومالياشاين يف ظاهر املفاتك فهو قول صاحب احلدائق واحملدث ال،أما القول باللزوم

  . نيمجاعة من متأخري املتأخر إىل لي، ونسبه اجلواهريردبة، واحتمله املقدس األيفاك والكاملسال

ان ك  أيضاًجلشرط األ أنه إذا ماك لزم، لو جعل العقد مؤجالً أنه  القاعدةىمقتض أن والظاهر

ما يف ك فإنه ،)١(﴾أَجٍل مسمى فَاكْتبوه  ِإذا تداينتم ِبديٍن ِإىل﴿ : لقوله سبحانه،ره هؤالءكما ذك، الزماً

  .ئة والقرضياحلدائق شامل للسلم والنس

ان له من الثواب يف كجل ه عند انقضاء األيزد عليمن أقرض قرضاً ومل : )عليه السالم( يللرضوو

  .)٢(ناريوم صدقة ديل ك

  .)٣(ثي احلدمن أقرض وضرب له أجالً :عمالوخرب ثواب األ

                                 

.٢٨٢ اآلية: سورة البقرة )١(

.٤ ح٦ب  البا٤٩٠ ص٢ ج:لئ الوساكمستدر )٢(

.٧٦ص: ثواب األعمال، ١ حقراض املؤمنإ استحباب ١٦ باب ٨٧ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٣(



٣١٠

ل حي مث مات أىأجل مسم إىل هما درسألته عن رجل أقرض رجالً:  قال،دي بن سعنيحلسة اروايو

عليه (  فقال،اتهيجل ما للمستقرض يف ح أم لورثته من األ،مال القرض بعد موت املستقرض منه

  .)١(مات فقد حل مال القارضإذا  :)السالم

  .طلقاًجل الزم يف القرض ماأل أن )عليه السالم( قرر أنه ن ظاهرهإف

ه من يله وما عل مات الرجل حل ماإذا  :)عليه السالم( عبد اهللا أبو قال:  قالريبص أيب خربو

  .)٢(نيالد

أجل  إىل ن الرجليان دكإذا  :قال أنه ،)عليهما السالم (هيوين، عن جعفر، عن أبكخرب السو

  .)٣(نيومات الرجل حل الد

  .)٤(هيله وما عل ت حل مايمات املإذا  :)معليه السال( قال الصادق:  قال،هية الفقروايو

 له،  موىلى فأت،قةي ض)عليهما السالم (نيعلي بن احلس على ضاق:  قالى،سية العباس بن عروايو

  .هاريغ إىل ،)٥(سرةيم إىل الف درهمآلأقرضين عشرة : فقال له

 كن من تليرج الدخيمل  و،ما خرج إالّ ة للزومي العقود املقتضأدلةعمومات  إىل ضافةله باإلكهذا 

استدان إذا  فإنه ،كذل على  الشواهدى من أقو أيضاًل، بل وعرف املتشرعة، بل والعقالءيالعمومات بدل

  قبل املطالبة أن روني ،يف ضمن عقد القرض أو  يف ضمن عقد الزمريشرط التأخ أو أجل إىل ناًيد

                                 

.٦٠ ص٢ج: التهذيب، ١ حمن مات حل دينه إنه ١٢ باب ٩٧ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )١(

.٦٠ ص٢ج: تهذيب، ال١ حمن مات حل دينهإنه  ١٢ باب ٩٧ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٢(

.٦٠ ص٢ج: تهذيب، ال٣ حمن مات حل دينه إنه ١٢ باب ٩٧ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٣(

.٦٢ ص٢ج: الفقيه، ٤ حمن مات حل دينه إنه ١٢ باب ٩٧ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٤(

.٣ و٤ ص١ج: ايفكفروع ال، ٣ حةنز االستداا جو١٢ باب ٨٠ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٥(



٣١١

 على دلي مما ك ذلريغيفلم العقالء،  على ت الشارعكن املعاملة، وقد سي خالف موازكذل

  .مضائهإ

، وجبواز أصل القرض املستلزم ىربكوصغرى  املناقشة :هي، وفمجاعأما املشهور، فقد استدلوا باإل

أما جواز الشرط يف ضمن العقد ، ما عرفتكون أصل القرض جائزاً ك يف شكاله اإليجبواز شرطه، وف

  ).الفقه (له يف أواخر الشرح مني تفصرناكها، وقد ذيلزومه، فهي مسألة خمتلف ف أو اجلائز

غة يقاع الصيإتعلق بي واالستحباب ال ،تاب والسنةك والمجاع بأنه مستحب باإل أيضاًما استدل لهك

  .قضاء الوطر إىل  املطالبةريتأخ إالّ بل ملدلوهلا، وما هو

مهال إل واري يف رجحان التأخاترواي الك لظهور تل، اجلواز معىنني وهو عريواستحباب التأخ

: )صلى اهللا عليه وآله( ظهر منه عرفاً الندب، خصوصاً مثل قولهيوجه  على كب يف ذلي والترغ،نظارواإل

 ناء من حسنات،ي وطور سىل درهم وزن جبل أحد من جبال رضوكان له بكمن أقرض أخاه املسلم 

  .)١(ذاب حساب وال عريالربق اخلاطف الالمع بغكالصراط  على ىأرفق به يف طلبه تعدن إو

 ،اةكله يف زان ماكسوره ينظر ميمن أقرض مؤمناً قرضاً حسناً : )صلى اهللا عليه وآله( قولهو

  .)٢(هيؤدي حىت ةكان هو يف صالة من املالئكو

ال  فإنه ،ريخل األيفادة مذهب املشهور، وخصوصاً الدلإ ال تقوم بدلةئاً من هذه األيش أن  خيفىالو

 ان ظاهراً يف االستحباب بالنسبةك كذل على ذا دلإالشرط، و أو جل ضرب األني حكذل أن  علىدلي

  له احلق أن ثواب املقرض، الإىل 

                                 

.٤٩ص:  األعمالعقاب، ٥ حقراض املؤمنإ استحباب ٦ باب ٨٨ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )١(

.٧٦ص: ثواب األعمال، ٣ حقراض املؤمنإ استحباب ٦ باب ٨٧ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٢(



٣١٢

  .يف االسترجاع

ن ئل :قولي )عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت: خ قالية حممد بن حباب القماط، عن شروايده يؤيو

  .)١(أتصدق مبثله أن من  إيلّقرض قرضاً أحبأ

ان له من ك ،جل األكؤت به عند ذلي، فلم رض قرضاً وضرب له أجالًمن أق: قوليان كو

  .)٢(وميل كنار واحد يف يجل مبثل صدقة د األكتأخر عن ذليوم يل كالثواب يف 

جل متعلق القرض الذي هو عقده، األ أن  ظاهر يف،وضرب له أجالً: )عليه السالم( بل قوله

  .هري وغأوفوا بالعقود مةي، بضمكتم وجوب ذليو

 ،غة بل مبدلوهلايقاع الصيإتعلق بينه مستحب، وال أ يف رد االستدالل ب،اضي الريكلذا قال يف حمو

   :نا نقولإ

جرائها إان هو الوجه يف تعلقه بكن إ وغة ال خبصوص مدلوهلا،يجراء الصإتعلق بإمنا االستحباب ن إ

ما هو الشأن يف ك ، املسبب بعدهه وجوبينافي سببه، وال إجيابستحب القرض وي أنه دلةان مفاد األكف

إمنا  كن ذلكسلمنا، ل. ات أسبااي باستحباا مع وجوب العمل مبقتضدلةالتجارة، فقد تظاهرت األ

ستفاد يما كته االستحباب، ي، بل غاريقتضي وجوب التأخيمبجرده ال  وأنه نفس العقد، إىل تجه بالنسبةي

نه ال كه، ولي فريجواز العقد املستلزم لعدم وجوب التأخ  علىمجاعه لإليالم فك استحبابه، وال أدلةمن 

لزوم  على  لعموم ما دل،ب من الشرطك نفس العقد ارد، وهو العقد املررينايف لزومه بسبب آخر غي

أجل، وال  إىل ني يف أحد العوضريقتضي وجوب التأخي ال فإن عيما لو أوقع عقد البكالوفاء بالشرط، 

د لزومه، فال يفيد لزوم أجل، ومع شرطه يفيون عقد القرض بنفسه ال كي فقد ، لو أوقعه مؤجالًكذلك

  .ى ـ انتهنير السببيه لتغاي جواز أجل القرض ولزومه باشتراطه فنيمنافاة ب

                                 

.٧٦ص: ثواب األعمال، ١ حقراض املؤمنإ استحباب ٦ باب ٨٧ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )١(

.٧٦ص: ثواب األعمال، ١ حقراض املؤمنإ استحباب ٦ باب ٨٧ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٢(



٣١٣

جواز  إىل ذهاب املشهور الّإجوازه  على ليدل دليمل  ألنه العقد الزم يف نفسه، أن بل قد عرفت

  . وحنوهأوفوا بالعقود خالف على مكثبات حإفي يف كيل ال يالقرض، ومثل هذا الدل

 لزم ،يف عقد آخر الزم أو جل يف نفس العقداشتراط األ أو مدة، إىل هذا، فلو عقد القرضوعلى 

 العقد ،نيعقد آخر الزم بسبب أو الشرط يف ضمن هذا العقد إىل العقد بسبب واحد، وبالنسبة إىل بالنسبة

  .نياري اخلنيما ال منافاة بك، نيوم اللزنيوالشرط، وال منافاة ب

 س لصاحبه املطالبة يفيسقط، وليه مل ين الذي عليون أجل الديسقط املدألو : قال يف القواعد

  .احلال

 ،ئةيباعه نس إذا ماكون لثبوته بالعقد الالزم كيإمنا ن يجل يف الد لزوم األ:رامةكقال يف مفتاح الو

  .المهكآخر  إىل ون بنذر وشبهه،كي أو املشهور، على ، بناًءجل شرطاً يف عقد الزماأل أي جلعله،أو 

 ماكوجب اللزوم، ويالعقد ن إ ثيعقد عقد القرض، ح إذا  ما:كذل على ضافي أن ن الالزمكل

  .همايس فيالم القواعد لكن ك ل،املؤمنون عند شروطهم ىشرط حسب مقتضإذا 

لزم تبعاً ي: ل الفاضلا ق،عقد الزمله يف يشرط تأج أنه  من،ظهر ضعف ما عن الدروسي كبذلو

  .ى انته،سكنعيف يكعله جائزاً، فجيل بأن الشرط بالالزم كشيلالزم، و

 أنه عل املشروط الزماً، الجيالشرط يف العقد الالزم  فإن  ظاهر الوجه،ريغ) رمحه اهللا (المهكن إإذ 

 ان للشارط احلق يف جواز الفسخكه بالشرط يف املشروط عليمل  إذا انكن إ وعل العقد الالزم جائزاً،جي

  ).رمحه اهللا (الفاضل على روه يف نقضهك ما ذريروا، وهذا غكما ذكاح، كيف النإالّ 



٣١٤

 من اللزوم يف الشرط يف العقد صحابه األيص عما عليال حم أنه كقد بان ل: لذا قال يف اجلواهرو

  .ى انته،زمةالونه من العقود الكقلنا بن إ و وعدم اللزوم يف عقد القرض،،الالزم

ونه عقداً كقلنا ب إذا ، أيضاًالم الثاين منه مبا عرفت من اللزوم يف عقد القرضكال على رديان كن إو

عليه ( ظهر وجه عدم لزوم الشرط يف عقد القرض مع قولهيعقد الزم، فلم  أنه الزماً، وقد حتقق سابقاً

  .)١(املؤمنون عند شروطهم :)السالم

 ريتم لو أجله يف غيإمنا تأجل، يذا لو أجل احلال مل ك و:ل الشرائع الذي نقلناهقو أن علميمما تقدم و

  . عقدريبشرط يف غ أو عقد الزم،

ان ك الزم، ريلو أجله بشرط يف عقد غ أنه ماكجل، أجله بشرط يف عقد الزم، فالالزم األ إذا أما

ال  أو ما قال به مجاعة،كجب اللزوم، وي الالزم ريهل الشرط يف العقد غ أنه اخلالف يف على اًيالم مبنكال

  .ما قال به آخرونكون الفرع الزماً، كيان جائزاً ال ك ملا األصل ألن وجب،ي

 فإن وجب اللزوم،يال  أنه ،هريخ وغياسب الشكمكأما يف الشرط االبتدائي، فقد حقق يف حمله و

  .كور هناكل مذيتفص على ان يف حنو عقدك ما ،املؤمنون عند شروطهمالشرط الالزم املستفاد من 

جرة والصداق ع واأليلزومه يف مثن املب إىل خالفاً لبعض العامة، فذهب: ولذا قال يف اجلواهر

عليه ( املراد من قوله أن  ضرورةى،ما تركع، ومها معاً يلزمه يف اجلمأ وآخر ف،وعوض اخللع دون القرض

ن يف كالشرائط، ال الشرائط اليت مل تعلى   وحنوه العقود املشتملةاملؤمنون عند شروطهم: )السالم

  .ما هو واضحكتها شرطاً، ين منع تسمكميالعقود اليت 

  

                                 

.٤ ح٣٠ ص١٥ج :الوسائل )١(



٣١٥

 مل ،هيادة فين احلال بزيالد أي ذا لو أخره،كو:  قال يف الشرائع مازجاً مع اجلواهر:)١٠مسألة (

  .ى انته،إشكال بال خالف وال ،جل، بل هو الربا احملرمادة وال األيتثبت الز

أخذ ي أن  بعنوانر النفع قرض ربوي، سواء قرضه أوالًجيالقرض الذي  أن  لوضوحك وذل:أقول

  .هماي فكاً ذا العنوان لوحدة املاليأقرضه ثان أو د،يزمنه األ

وز بسبب االضطرار، فما من جيل شيء ك أن  له من جهةكان املقترض جمبوراً جاز ذلك إذا نعم

  . إليهطروقد أحلّه ملن اض إالّ شيء حرمه اهللا

 شبه املضاربة، إىل ةاآلخررجع بيان بقدر الربح للنقد مما ك إذا ك القاعدة جواز ذلى مقتضكذلكو

، جاز هلما االستفادة من اآلخر إىل  عمالن ضما أحدمهانينسانان إلك فإذام، كاملال عمل متراإذ 

 ريم وعمل غكتراقة عمل مييف احلق فإنه  مال ومن آخر عمل،إنسانان من ك إذا كذلكرحبهما، و

  .مكمترا

 على من صاحب العمل أو صاحب العمل، على ون اجحاف من صاحب املالكيال  أن لزمينعم 

  على الربا، واليت تدلمية حتررواينة ي، بقرنيئيأحد ش إىل  ناظرةك الواردة يف ذلاتروايصاحب املال، وال

  .ن رباًكيال مل ن عرفاً فساد مكي مل فإذا فساد املال، هونكاحلرمة من جهة أن 

تب من ك يف ما  إليهتبك )عليه السالم( الرضا موسى علي بنن إ : حممد بن سنانىفقد رو

 إذا نساناإل ألن ،مواله من فساد األي عنه، وملا فعز وجل اهللا ى الربا ملا ميوعلة حتر: جواب مسائله

ل ك على سكه وؤع الربا وشراي فب، باطالًاآلخران مثن الدرهم درمهاً، ومثن ك، ني بالدرمههم الدرىاشتر

  ما حرمك، موالالعباد الربا لعلة فساد األ على عز وجلالبائع، فحرم اهللا وعلى املشتري  على حال



٣١٦

ؤنس منه رشد، فلهذه العلة حرم ي حىت ه من فسادهيتخوف علي ماله ملا  إليهدفعي أن هي السفىعل

ه من االستخفاف باحلرام ينة ملا في الربا بعد البميلة حتر وع،نيع الدرهم بالدرمهي الربا، وبعز وجلاهللا 

 ، باحملرم احلرامهاستخفافاً من إالّ نكي هلا مل عز وجل اهللا ميان وحترية بعد البريبكاحملرم، وهي 

 ورغبة موال الربا بالنسبة لعلة ذهاب املعروف وتلف األميفر، وعلة حترك دخول يف الكواالستخفاف بذل

  من الفساد والظلم وفناءكهم القرض، والقرض صنائع املعروف، وملا يف ذلك وترالناس يف الربح

  .)١(موالاأل

  .أخذ نسبة خاصة عند االسترجاعي ألنه أقول املراد بالربا بالنسبة الربا يف القرض،

 ،سحاق بن عمارإ، مثل ما رواه حممد بن ك اليت تقول جبواز ذلاتروايرناه ظهر وجه الكمما ذو

رحبين عشرة ي أن  علىل طلبت مين مائة ألف درهميسلسبن إ :)عليه السالم( يب احلسن ألقلت: قال

  . )٢(ال بأس: ئاً تقوم بألف درهم بعشرة آالف درهم، قاليعها ثوباً وشي ألفاً، وأبنيآالف فأقرضها تسع

تب ك واال بأس به أعطها مائة ألف، وبعها الثوب بعشرة آالف، :ىخرأة روايويف : ينيلكقال ال

  .)٣(نيتابكها يلك

رجل من  على عن رجل له مال سئل:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن مسعدة بن صدقة، عنو

 عه لؤلؤاًيبيربح، أيه ويقلب علي أن  فأراد،هيعطين عنده ما كيه املال مل ياه، فلما حل عليإنها ينة عيقبل ع

   مائة درهم بألفيسوي ما ك ذلريغأو 

                                 

 .١٨٨ ص٢ج: الفقيه، ١ ح حترميه١ باب ٤٢٥ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )١(

.٣٨٧ ص١ج: ايفكفروع ال، ١ ح٩ الباب ٣٧٩ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )٢(

.٣٨٧ ص١ج: ايفكفروع ال، ١ ح٩ الباب ٣٧٩ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )٣(



٣١٧

 يف كأفعل ذل أن وأمرين) رضي اهللا عنه( أيب ك قد فعل ذل،كال بأس بذل:  قال،ؤخرهيدرهم و

  .)١(هيان علكشيء 

الرجل  على ون يلكي: )عليه السالم( يب احلسنقلت أل:  قال،سحاق بن عمارإعن حممد بن و

: قالأو  بألف درهم بعشرة آالف درهم، ي علعه لؤلؤة تقومي فأب،كأخرين ا وأنا أرحب: قولي فأهمدر

  .)٢(ال بأس: )عليه السالم( خره باملال، قالأؤ و،ن ألفاًيبعشر

ه يون علكي أو نه املاليأع أن ديري عن الرجل )عليه السالم( سألته:  قال، بن عتبةكعن عبد امللو

 يعه لؤلؤة تسوي وأبده ماالًيأز أن ميستقي أ،هيمايل الذي عل على ديطلب مين ماال أزي ف،كمال قبل ذل

 كيمبايل عل أو  بثمنها،كخرأؤ أن  على هذه اللؤلؤة بألف درهمكعيأب: ة درهم بألف درهم، فأقولمائ

  .)٣(ال بأس: )عليه السالم(  قال،ذا شهراًكذا وك

 دخليون له املال فكيالرجل : )عليه السالم( قلت للرضا:  قال،سحاق بن عمارإعن حممد بن و

ال بأس به، قد :  قال،وقت إىل ؤخر عنه املالي بألف درهم، و مائة درهميعه لؤلؤة تسويبيصاحبه على 

  .)٤(كمثل ذل:  عنها، فقال)عليه السالم( احلسن أبا سأل أنه ، وزعمكففعلت ذل أيب أمرين

سأله ي، )عليه السالم( العبد الصاحل إىل تبك، عن رجل أبيهلمي، عن يمان الديعن حممد بن سلو

  زيهم يف القفيأربح علق يعهم الدقيعامل قوماً أبأين إ

                                 

.٤٢١ ص١ج: ايفكفروع ال، ٣ ح٩ الباب ٢٧٩ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )١(

.١٣٢ ص٢ج: التهذيب، ٤ ح٩ الباب ٣٨٠ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )٢(

.١٣٢ ص٢ج: التهذيب، ٥ ح٩ الباب ٣٨٠ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )٣(

.١٣٢ ص٢ ج: والتهذيب،٢ ح٩الباب  ٣٨٠ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )٤(



٣١٨

لة ال ي، فهل من حهماق دريهم عن نصف الدقيأعط أن م سألوينإأجل معلوم، و إىل نيدرمه

 نت تربحكز بقدر ما يهم يف نصف القفيزدد علا قرضاً وهماأقرضهم الدر:  إليهتبك ف،أدخل يف احلرام

  .)١(هميعل

ناً ي دك أسأل:قولين قد وجب فيله دل عن رجل ئس أنه يروأ:  قال)عليه السالم( عن الرضويو

 ،ن ألف درهميبعشر أو ف درهمآالقومها بألف درهم بعشرة يعه حبة لؤلؤ يبي ف،كآخر به وأنا أرحب

  .)٢(بأس ال: )عليه السالم( فقال

  .ففعلت مثل هذا أيب قد أمرينو :ادةي، وزال بأس: روي يف خرب آخر مبثلهو

 درمهاً ىسويخامتاً  أو ن درمهاً،ي بعشرهما عشرة درىسويباً ولو باع ثو: ويف موضع آخر: قال

  .)٣(س بالربايئاً فليون شكيه قسطاً ال يدام عل بعشر ما

  .ئاًيون شكيه قسط ال ي ما دام عل:حيلعل الصح: أقول

: )عليه السالم( يب عبد اهللاباين، قلت ألي خرب الشني وبخبار هذه األني ظهر وجه اجلمع بكبذلو

ه يشتريه ويجع فريعلم سي أنه  إالّىسويال  أنه علمي، واملشتري ىسويال  أنه علميع يع والبايع املبيبيالرجل 

 ف أنتيك:  قال جلار بن عبداهللا)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ ونسيا ي: )عليه السالم(  فقال،منه

 بأيب أنت كون ذلكي زمان، ومىت الكذل إىل تيال بق: ه جابرلفقال :  قال،ظهر اجلور وأورثتم الذلإذا 

  ،كيه منه رده عليمل تشتر فإن ونس وهذا الربا،يا ي ،ظهر الربا إذا :)صلى اهللا عليه وآله(  قال،وأمي

                                 

.١٢٧ ص٢ ج:، التهذيب٧ ح٩ الباب ٣٨١ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )١(

.١ ح٦ب  البا٤٧٥ ص٢ ج:كاملستدر )٢(

.املصدر نفسه )٣(



٣١٩

  .)١(تقربنه ال تقرضنه وال: فقال: نعم، قال: فقلت: قال

قصوره عن السابقة بعد  خبار بأن هذا اخلرب ال يعارض األ:قول اجلواهر إىل  ال حاجةكبعد ذلو

وجباه، واحتمال يمل إمنا ع منه وي حال عدم قصد البإرادةاملقاومة من وجوه، خصوصاً بعد قوة احتمال 

  .ى انته،ك ذلريغ أو راهةكال على د املنع يف هذه الصورة، ورمبا محلية من تشدي عن العامكة مبا حيالتق

ما هو ظاهر بعض كضطرار، ور يف حال االجي أنه :اترواي هذه النين وجه اجلمع العريف بإف

ونه كن فساد مال، وعدم كيمل  إذا مايون فكيإمنا  كونه ربا، وذلك السابقة، ويف حال عدم اتروايال

  علىقدميهذا هو الذي  فإن اً يف الواقع،يون الربح رحباً مضاربكرناه من كتحقق مبا ذيفساد مال 

  .العقالء

 كوز ذلجيفال ) وصورة الربح العقالئي املضاريبصورة االضطرار،  (:ني الصورتنيهات ريأما يف غ

، وقد عرفت عدم ظهورها خباراً بظهور هذه األكجوازه متس إىل ذهب بعض الفقهاءن إ والظاهر،على 

  .عند التأمل

  .عيالب إىل ة حاجةياً، فأيان رحباً مضاربكنه إذا إ :قاليال 

  .روهة للشارعك م أيضاًرةالصو فإن ، أيضاًون بصورة الرباكيال حىت نه إ :قالينه أل

  

                                 

.١٢٣ ص٢ج: التهذيب، ٥ ح٥ الباب ٣٧١ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )١(



٣٢٠

سقاط إ بان مؤجالًكن لو يل الديصح تعجي:  قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر:)١١مسألة (

  .إشكالبعضه مع التراضي، بال خالف وال 

 كل ذلكسقاط والعفو، اإل أو ةء بالرباحصر أو غة الصلح،يصب به ى، سواء أتكصح ذلي: أقول

  : اخلاصةاتايرو، ولبعض الدلةات األطالقإل

ة بثمن ي جارىسألته عن رجل اشتر:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب مثل ما رواه زرارة، عن

نقد ماله، فقال يتقاضاه ومل ي فأتاه صاحبها ،نقد صاحبها الذي لهي أن ها قبلي مث باعها فربح فى،مسم

ال : )عليه السالم(  قال،مكم فهو لكيي هذا والذي رحبت علميفوين غركا: ن باعهمية للذيصاحب اجلار

  .)١(بأس

 أيب عاً عني مج، عن احلليب،، عن محادريعم أيب يب، وعن ابنلان، عن حممد بن احلكعن ابن مسو

  . مثله)عليه السالم( عبد اهللا

 )عليه السالم(جعفر أيب ، وعن حممد بن مسلم، عن)عليه السالم (عبد اهللا أيب عن احلليب، عنو

ذا كنقدين من الذي يل ا: قوليه فميه غريأتي فىأجل مسم إىل نيه الديون علكيل يف الرج: ما قاالأ

 به ىال أر:  قال،كي عليما بقيجل ف يف األكيل بعضاً، وأمد ل نقدأ: قولي أو ته،ي بقكذا، وأضع لكو

  .)٢( ال تظلمون وال تظلمون، مكأموالم رؤوس كل :قول اهللايئاً، يرأس ماله ش على زدديبأساً ما مل 

 على ون لهكيسألته عن الرجل :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن أبان، عن من حدثه، عنو

   عجل يل النصف:جلل األحي أن قول له قبلين، فيالرجل الد

                                 

.١٣٦ ص٢ج: الفقيه، ١ حجيوز تعجيل احلق بنقص منه أنه ٤ الباب ٣٦٩ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )١(

.٦٣ ص٢ج: الفقيه، ١ ح جواز تعجيل قضاء الدين٣٢باب ال ١٢٠ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٢(



٣٢١

  .)١(نعم: )عليه السالم(  قال، لواحد منهماكل ذلحي النصف، أكأضع عن أن  على من حقي

 على ون لهكيسئل عن الرجل  أنه ،)عليهما السالم (مد، عن جعفر بن حمسالمعن دعائم اإلو

 ،جل يف األكأمد ل أو ته،ي بقكذا وأضع عنكذا وكعجل يل : قوليه فميه غريأتيأجل ف إىل نيالرجل الد

أخذه يأجل و إىل ناً لهيط الرجل دحي أن رأس ماله، وال بأس على زديهو مل ن إ ،ال بأس به: قال

  .)٢(انهكم

، وقد كعب بن مالكقال ل أنه ،)صلى اهللا عليه وآله( ور يف درر اللئايل، عن النيبمجه أيب عن ابنو

  .)٣(ته فخذهي الشطر واتبعه ببقكاتر: اً لهميتقاضا غر

سألناه :  قاال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عاً، عنيعن عبد الرمحان بن احلجاج، وداود بن فرقد مجو

 أن  علىصاحلهيلهم فيكه وارثهم وويأتيوا فكهلي حىت هميعطي تام فاليون عنده املال ألكيعن الرجل 

  .)٤(نعم:  قال، منهؤربي أ،انكه مما ؤربيضع بعضاً فيأخذ بعضاً وي

ن ي بدى، عن رجل أوص)عليه السالم( احلسن الرضا أبا سألت:  قال،هيعن حممد بن سهل، عن أبو

صاحل ي أن ىأر:  قال،هيف تأمر فيك ،لفحيونة يالب يه علميقي ف،ه الشيءيدعي علييء من جيزال يفال 

  .)٥(ؤدي أمانتهي حىت هيعل

                                 

 .٦٥ ص٢ج: تهذيب، ال٢ حسكالدية املؤجل بأقل منه حاالً دون الع على  جواز الصلح٧ باب ١٦٨ ص١٣ ج:شيعةلوسائل ا )١(

.١ ح٢٧ الباب ٤٩٤ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٢(

.٢ ح٣ الباب ٤٩٩ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٣(

.٦١ ص٢ج: لتهذيبا، ١امليت حمال  على يصاحل أن  للوصيزجيو أنه ٦ الباب ١٦٧ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٤(

.٦٠ ص٢ج: التهذيب، ٦ حمال امليت على يصاحل أن جيوز للوصي أنه ٦باب ال ١٦٧ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٥(
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 هي، بل مل جند فكان املشهور ذلك اتروايهذه ال إىل ضافةوفق القاعدة باإل على مكاحلن إ ثيحو

  .خالفاً

  .سقاط بعضه مع التراضيإل املؤجل بيوله تعج: قال يف القواعد

جل سقاط األإ:  مث قال،هارير وغيشرائع والتبصرة والتحرما يف السرائر والك :رامةكيف مفتاح الو

  .ه جمرد الرضايفي فكي

ون الرضا بالبعض كيهم، فإطالقه ظاهر يقتضيما ك، كذلكونه كحتمل يسقاط بعض احلق، فإأما 

  .تص بلفظخيال  أنه المهم يف مواقع متفرقةكف يظهر من تضاعيما ك فإنه براء،قائماً مقام اإل

ه يدل عليلفظ  على ةءاً توقف الربايتمل قوحيقع بلفظ العقود وحنوه، وي اتياتاب اجلنكيف و

  .تحقق شرعاًي أن  إىلكصالة بقاء املل أل،الصلح، ال مطلق الرضا أو سقاط والعفوة واإلء الربا،اًحيصر

  .ه وجهاني ف،لفظ على ةءتتوقف الربا أو سقاط،في الرضا يف اإلكية هل يفاكويف ال

سقاط والعفو ة واإلء الرباأدلة ال تقاوم كصالة بقاء امللأ تام، وكل ذلك أن دة القاعىمقتض: أقول

 ك عن املسالنيورة يف االحتمالكامة أخذ العبارة املذرك، فال أصل يف املقام، ومفتاح الكوالصلح وحنو ذل

ل الثاين لفظ، وجع إىل مرتاج األحي أو في الرضا،كيهل  أنه  نوع تردد يفك وظاهر املسال خيفى،ما الك

  .المكرم الحيالم وكلل الحيإمنا : )عليه السالم( اً، ولعل وجهه قولهي قواحتماالً

ث ي السابقة، وحاتروايال إىل ضافة القاعدة، باإلىمقتض فإنه ة،يفاك القرباأل أن ن قد عرفت،كل

  .اجلواز فال وجه الحتمال الربا على ىعرفت تطابق النص والفتو
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 ، بل مل أجد أحداً منهم أومأصحاب األىالنص املعتضد بفتو إىل مستندنه إ :لذا قال يف اجلواهرو

ر يتقد على  البطالن وأن األوىلها، بل ظاهره الصلحري الفاضل يف القواعد وغىه سوياحتمال الربا فإىل 

 ذا يفكع نظر، ويحلاقه بالبإات، ففي ي يف الربوىخرأ بنيع على ولو صاحل: قال ،عموم الربا للمعاوضات

ما لو صاحل يف ألف خبمسائة حل، ولو صاحل من ألف حال خبمسمائة كأحلقناه فسد،  فإن ن مبثله،يالد

  .ى انته،د يف الدروس، مث نقل عبارتهيذا الشهكو ،ليلزم التأجي، وإشكال على براءإمؤجل فهو 

  . الصلحأدلة بعد عموم شكالصح اإليال : أقول

  .ل يف الصلححيع ويرم يف البحي  حىتعي الصلح والبنيفرق ب أي :قاليوال 

ما يف املتعة كام العقود، كوجب اختالف أحيثار امه، واختالف اآلكل أحكل أن الفرق: قاليألنه 

 إىل ضافةا باإلإها، فريغ إىل  طالق،ري بغك يف املتعة والزنا والطالق والتركذلكاح الدائم، وكوالن

) رمحه اهللا (خياسب للشك يف هذا املبحث يف حواشي املليرنا بعض التفصك، وقد ذ أيضاًةية عقالئيالشرع

  .مهاريوغ  )الفقه (ة منكتاب الشركويف 

د يعل املؤجل البعجي أن  أوسقاط بعض،إ بعل املؤجل معجالًجي أن نيال فرق ب أنه علميمما تقدم و

 ان الالزمكسقاط بعض، مثال إال شرط بكان وحنوه كعل شرط املجي أن  أوسقاط بعض،إباً بي قرمؤجالً

فإن  ،املائةيف  نيسلمين ههنا تسع: قول لهيف ،رمةكة املكن مها يف مربالء، واآلكسلمه يف بلده يف يأن 

  . املتقدمةاترواي القاعدة، واملستفاد من مناط الي مقتض أيضاًكذل

عطائه إ القرض بإعطاءوز استعجال جي كذلكسقاط الباقي، إوز استعجال البعض بجيما كمث إنه 

  ري استعجال البعض بعمل شيء، وتأخكذلك، وئاًيش
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مثال قد  ،نيمته بعض الدياملخالف الذي ق أو ل،كاستعجال املخالف يف قبال ال أو ،اآلخرالبعض 

 كل ذلكراً، فكأعطين خبمسائة س: قولي أو راً،ك سكعطين بذلأ: قوليطلب منه ألف بعد شهر في

  .جائز

 اانس نيرق بف ريسقاط الباقي من غإل البعض بي جوازه بتعجصحاب األأطلق:  يف اجلواهرنكل

الوضع يف مقابلة  ألن براًء حمضاً،إون كيال  أن نكمي أنه  علىونه باانسكع يواملخالف، بل ظاهر اجلم

  .ى انته،لو من نظرخيله ال ك كان ذلكن إ و عن اانسة،كن خروجه بذلكميجل، بل األ

  . شبه تناف)عيل ظاهر اجلم(:  قولهنيوب  ،)أطلق ( : قولهنيب أن  خيفىالو

سائر  أو الزمان أو انكمن شرط امل ،قع يف القرضيل شرط ك لزوم األصلف ان،كف يكو

 إىل صرح بلزومه بالنسبة أنه د يف الدروسي عن الشهيكان احملكوجب نفعاً، ولذا يات مما ال ياخلصوص

  .ان، خالفاً للفاضل فجعله دائراً مدار املصلحةكامل

 القرض، فاملتجه حبسب الضوابط لزومه ريقتضي تأخيالشرط الذي ال  أما : اجلواهرقال يفو

 ب يفياليت ال ر ،وجوب الوفاء بالعقود الالزمة على دليه مما ري وغاملؤمنونووجوب الوفاء به، لعموم 

 صلاألها، فكمال إىل نيرد العيث يحبحدمها فسخه، س أليل أنه ما عرفت من عقد القرض منها بعدأن 

سرة عند من جوزه، الظاهر لزوم الشرط يف عقد كة الصحاح بدل امليوهل منه شرط ،هيلزوم الشرائط ف

  .ى انته، قرض آخرريان تأخكن إ والقرض،

  ولو: سرة بدل الصحاح، فقد قال القواعدكة املينعم اختلفوا يف شرط
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 ألنه رض،قوصح ال الشرط ي القضاء لغريتأخ أو نقصاأل أو حةيسرة عوض الصحكشرط رد امل

  .ه ال لهيعل

 قوىاألرة بأن كح به يف التذيمع التصر ،األولرة والدروس يف كوفاقاً للتذ: رامةكقال يف مفتاح الو

  .نقصل به يف الثاين أعين رد األك والثالث واستشاألولر يف يصحته ال لزومه، وللتحر

  .ىرتبط بالدعوينه ال ه بأيه ال له، فقد أورد عليبأنه عل: ل القواعد بقولهيأما تعل

 على ما دلكهذا الشرط  أن  علىهاًي تنبك بأن يف ذلشكالأجاب عن اإلنه إ :عن جامع املقاصدو

ون كي، وق أوىليله بطر  مبايه رضي مبا عليرض إذا بأنه ،نهيالرضا به بد على الرضا بالقرض معه، دل

 امتنع فإذا مبفهوم املوافقة، اآلخروه باملنطوق، ي أحدمها مدلول علنيوجه على الرضا بالقرض واقعاً

  .ى انته،اآلخرأحدمها صح القرض باعتبار الوجه 

  .ح يف ضمن عقد الزميشرط صح ألنه لغو الشرط،يال  أنه قد عرفت: أقول

الشرط الفاسد  أن  القاعدة، ملا حقق يف حمله منىبطالن الشرط فصحة القرض مقتض على أما بناًء

  .وجب فساد العقديال 

نفع ي، وال  أيضاًكذلكون هنا كي أن ستلزميوجب فساد العقد يفساد الشرط  أن ىريد من نعم عن

  .ه جامع املقاصديل العالمة، وال توجييف رده تعل

بطالن  ألن ، أيضاًد بطل القرضيحنو الق على انكما لو كحنو الشرط،  على كن ذلكيمل  إذا أما

 من قول أقرب كقول املسال أن كوقد ظهر بذل ،ف وال خالإشكالد، بال يبطالن املق إىل سرييد يالق

  فرقيث مل ياجلواهر، ح
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ع، خالفاً للجواهر ي أجل القرض يف عدم لزوم اجلمنيسرة وبكة الصحاح بدل املي شرطني بكاملسال

ل خاص يما من واد واحد، وال دلأجل، مع ة الصحاح وعدم لزوم األينهما بلزوم شرطيث فرق بيح

 الذي عرفت ما مجاع اإلىدعو إالّ املؤمنون عند شروطهمرج عن عموم خي حىت جلاأل إىل بالنسبة

  .هيف

 وههنا فائدة، وهي: ث قاليق صاحب جامع املقاصد، حيا تقدم ظهر وجه النظر يف تشقمم  أنماك

  :الشروط الواقعة يف عقد القرض أقسامأن 

  .حسانحملض اإلادة للمقرض بنفس مال القرض يوهو اشتراط الز ،فسدهيما : األول

  .ادةيون للمقرض زكي أن ريادة للمقترض من غيوعداً، وهو الز أو ون لغواً،كيما : الثاين

  .ح قطعاًياشتراط رهن به، فهو صحك ،داًكون مؤكيما : الثالث

  .صح الصحةألا ون يف مال القرض، ففي صحته تردد،كادة للمقرض، ليون زكيما : الرابع

  .ىانته ،ئاً آخريقرضه شي أن ما لو أقرضه وشرط لهك، ون وعداً حمضاًكيما : اخلامس

ما  على س مببطليادة للمقرض باطل وليح والزم، فشرط الزير نفعاً صحجيل شرط ال كن إ :هيذ فإ

ادة يح، وشرط الزيوشرط الرهن صح ،س بلغو وال وعديح، وليادة للمقترض صحيتقدم، وشرط الز

ح والزم يئاً آخر صحيقرضه شي أن  مال الرهن، وشرطريغ أو ان يف مال الرهنكللمقرض باطل سواء 

  .ون وعداًكيوال 

  اشتراط أن  وجه النظر يف ما عن الدروس منكظهر لي كبذل أن ماك
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بأنه : قوليار، بل قول من يه شرط اخليصح فيعقد الزم ف أنه هيف إذ ار يف عقد القرض لغو،ياخل

 على د التسلطيفياشتراطه  أن ضرورة:  اجلواهر بقولهد صحة الشرط، ولذا ردهيؤي  أيضاًجله األيصح في

  .املثل أو مةي مطالبة املقرض بالقريوهو أمر غ ،هكمال إىل  املالنيرجع عيث يفسخ العقد نفسه حب

، مما أشبهما  أو ختلف وصف أو ة،يعدم رؤ أو  غنب فرضاً،كلان هناك أنه إذا علميمما تقدم و

 على ال ضررل يلدل أو ري مناطه يف املقام،جي ،ل خاصيمة لدلار يف سائر العقود الالزيوجب اخلي

ة يف يال خصوص ألنه ، أيضاًأيت هنايفإنه  ،ار الغنبييف خ) رمحه اهللا (ىخ املرتضيره الشكب الذي ذيالتقر

  .مناطات أدلتها أو اتإطالقشمل القرض يارات، فلي اخلكون طاردة لتلكت حىت القرض

 جل الذي قلنا بعدم لزومهل صحة القرض مع اشتراط األكشيبل قد : ره اجلواهر بقولهكأما ما ذ

 الشرائط كونه من تلكضرورة  ، منهجل ولو جهالًل لزوم األيخت على ان املقترض قد علق رضاهكإذا 

 شكاله مع قطع النظر عن اإليها يف قول، ففيبطل العقد معها باعتبار تعلق الرضا عليالفاسدة اليت 

 ريته شرطاً غيد فتسميس بشرط، بل قيهذا ل أن هيرد علي أنه جل ال بأس به،اط األاشتر ألن السابق،

ما هو كقوال متام األ على نبغي البطالني ألنه  ظاهر الوجه،ريغ )يف قول( داً فقولهيان قكذا إه، ويوج

  .ديوجب فساد املقيد يفساد الق وأن د،ي الشرط والقنيصرحون بالفرق بيث ين، حيمذهب املتأخر

نما يل، بكذا بطل اجلزء بطل الإد جزء مقوم ويالق إذ وجب فساد املشروط،يما فساد الشرط، فال أ

 الشرطي ىبطل الرض إذا  حىت الشرطيىداً بالرضي العقدي مقىون الرضكي، وال ى يف رضىالشرط رض

  . العقدىبطل رض

  املقرض، ورث الشرط أو مات أحد من املقترض أنه إذا مث الظاهر



٣٢٨

تاب ك له يفيرنا تفصكما ذكارثه، ق فلوت من حيه املكت، وقد ورد ما تريه املكمما ترنه أل ،وارثه

رث املال، إة يفيك على ونكا قد تأرث، وة اإليفيك كرنا هناكرث احلقوق، وقد ذإ يف مسألة ،رثاإل

  . يف خمتلف احلقوقدلةة، حسب اختالف األيفيك الكتل على ونكوقد ال ت

يف  ،الولد إىل  احلبوة بالنسبةكذلكالزوجة، و إىل ة بالنسبةيبنمة األيرض وقاأل إىل  بالنسبةكذلكو

 على ربك الولد األريرث هذا احلق الزوجة وغيفإنه  ، الثالثةمورت متعلقاً ذه األيان احلق للمكما 

  .العامل ، واهللا سبحانهكرناه هناكل ذيتفص
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نوي ي أن بجيبة منقطعة يب صاحبه غن وغايه ديان علكمن :  قال يف الشرائع:)١٢مسألة (

ان ذو احلق كه حق، سواء يل من علك على ة القضاء ثابتيوجوب ن:  بقولهكه املساليه، وعلق علءقضا

الواجب يف الوقت املوسع، ال  على ما قالوا يف العزمكان، ميام اإلك من أحكذل ألن غائباً أم حاضراً

  .ى انته،داًيكبة املنقطعة تأيع الغر الوجوب مكذإمنا ل، وي عن التعجونه بدالًكل

ه ي، مث استدل علن حمصالًكيمل ن إ اًيكاً حمإمجاع: القول الشرائع بقوله على يف اجلواهر علقو

 على قدرين ال يه الديون علكيرجل ل عن ا)عليه السالم( جعفر أبا  سألت:ح زرارةي وبصح،األصلب

ة يعلم اهللا من ني أن ه بعديال جناح عل: دري بأي أرض هو؟ قاليويل له، وال  على صاحبه، وال

  .)١(داءاأل

ام كمن أح أنه  منكره املسالكداللة ما ذكداء ة األيوجوب ن على األصلة وروايداللة ال: أقول

ون كيال  إذ  يف أول الرسائل،ىخ املرتضيه الشيان ناقش فميام اإلكونه من أحك إذ  ظاهر،ريان غمياإل

 إالّ نكينو مل ي مل فإذاواجب العزم وواجب العمل، : الواجباتإىل  الشخص بالنسبة على واجبان

نه كالزنا، ل أو ،عدم احلج أو شرب اخلمر، أو  عدم الصالة،ىنو إذا ماكسائر الواجبات، كالتجري 

ة احلرام؟ وهل ين أو ة عدمهين أو ة الواجبيفعل حراماً بعدم ننه إ :قالي بالواجب، فهل ى احملرم وأتكتر

   الاترواي وال،داء، حرام عدم العزم وحرام عدم األنين فعل حراميعزم عدم عطاء الده إذا نإ :قالي

                                 

: تهذيب، ال١ حجتهاد يف طلبهان عليه دين لغائب وجب عليه نية القضاء واالكمن  إن ٢٢ الباب ١١٠ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )١(

.٦٠ ص٢ج
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  .ون حراماًكيح الفعل بأن يح الفاعل ال تقبياملستفاد منها ظاهراً تقبإمنا ثرا، وك على هايداللة ف

إمنا  واملشهور، أنه ىأر حىت نت مل أفحصكن إ وره املشهور،ك ما ذحوطاأل أن  يفكنعم، ال ش

  .كر مجلة من الفقهاء لذلكذوعلى ، مجاعالم اجلواهر يف دعواه اإلك على اعتمدنا

سألته عن رجل :  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  ما رواه عبد الغفار اجلازي، عناتروايفمن ال

ان كمن  الّإ ،تهيعلم من ن إذا ؤاخذه اهللاي فساد مل ريه من غيدي على ىان أتكن إ : قال،نيه ديمات وعل

ذهب مبهور ي أن  من استحلكذلك، و أيضاًاةك الزكذلك و،ؤدي أمانته، فهو مبرتلة السارقي أن ديريال 

  .)١(النساء

علم إذا  :، وقال فسادريان أنفقه من غكن إ :)عليه السالم( د مثله، وقاليعن نضر بن السوو

  .)٢(داءاأل تهيمن ن

نو يناً فلم يمن استدان د:  قال)عليه السالم( عبد اهللا  أيبه، عنأصحابعن ابن فضال، عن بعض و

  .)٣(ان مبرتلة السارقكه ءقضا

ي ونين يه ديان علكمن : قولي )عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت: قال ،بن عليعن احلسن و

ه من داء قصر عنته عن األيقصرت ن فإن داء عن أمانته،األ على نانهيعيان معه من اهللا حافظان كه ءقضا

  .)٤(تهياملعونة بقدر ما قصر من ن

                                 

.١ ح وجوب نية القضاء مع العجز عن القضاء٥باب  ٨٥ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )١(

.١ ح وجوب نية القضاء مع العجز عن القضاء٥ باب ٨٥ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٢(

.٣٥٥ ص١ج: ايفكفروع ال، ٢ ح وجوب نية القضاء مع العجز عن القضاء٥ باب ٨٦ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٣(

.٥٩ ص٢ج: التهذيب، ٣ ح مع العجز عن القضاء وجوب نية القضاء٥ باب ٨٦ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٤(



٣٣١

س يل: ه وأنا عنده، فقال لهيقتضي )عليه السالم( عبد اهللا أبا  رجلىأت:  قال،ديزيعن عمر بن و

عليه (  فقال، عدين:، فقال له الرجلشاء اهللا نإ فتباع ةنا خطر وومسيأتينه كوم شيء، وليعندنا ال

  .)١( مين ملا أرجوىأرج ال أرجو ا وأنا ملكف أعديك: )السالم

ن، يحسان ال اقتضاء دإقتضي اقتضاء يون كي أن ة، واحتمالروايبعدم داللة هذه ال: قالين رمبا كل

  .المكة اليت هي حمل اليالن على هايمث ال داللة ف

:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب ة، عنجيخد أيب سناده عنإ، بنياحلس علي بن  حممد بنىروو

اللص العاديكه فذليؤديال  أن تهي ويف ن فاستقرض منه ماالً رجالًىتا رجل أميأ )٢(.  

نصب من اهللا حافظان يه ءنوي قضاين يه ديان علكمن  أن روي: )عليه السالم( عن الرضويو

  .)٣(تهيقصر من نيته نقصوا عنه من املعونة مبقدار ما يقصرت ن فإن داء،األ على نانهيعي

 حىت  قضاه فهو يف أمان اهللاىناً ونويمن استدان د أن علماو: موضع آخر يف )عليه السالم( قالو

  .)٤(كيمن له عل إىل  فاتق اهللا وأد،نو قضاه فهو سارقيمل  فإن ه،يقضي

  يل أن سرينيما :  قال)صلى اهللا عليه وآله(  مبا عن الغوايل، عن النيب أيضاًستدليرمبا و

                                 

.٦٠ ص٢ج: التهذيب، ٤ ح وجوب نية القضاء مع العجز عن القضاء٥ باب ٨٦ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )١(

.٦٠ ص٢ج: الفقيه، ٥ ح وجوب نية القضاء مع العجز عن القضاء٥ باب ٨٦ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٢(

.١ ح٥ باب ٤٨٩ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٣(

.١ ح٥ باب ٤٨٩ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٤(



٣٣٢

  .)١(ين علیًنارا أرصده لدیدّ إال ناریه دلة وعندي منیل ي علىًمثل أحد ذهبا أت

اة، ومستحل كمانع الز: السراق ثالثة: )علیه السالم( عبد هللا أبو قال:  قال،ر بن بسامیثكل بن یسماعإعن و

  .)٢(هءنو قضایًنا ولم ی من استدان دكذلكمهور النساء، و

 كد ذلیؤیمهور النساء، و إلى  بالنسبةكلذك أنه ماك، ىأد إذا راهةك ظاهرة في القبح والاترواین هذه الكل

في : )علیه السالم( عبد هللا أبي سار، عنیل بن یة فضروایه، مثال في یقول به فقیالشدة في المهور بما ال 

  .)٣(ها مهرها فهو زنایعطیأن نفسه جعل في یتزوج المرأة وال یالرجل 

ان بمنزلة كه ءنوي قضایًمن أمهر مهرا ال : قال )علیه السالم( عبد هللاي ب أفضال، عن علي بن ةروایفي و

   .)٤(السارق

هو ٕانما الزنا والسرقة ونحوهما، و على ثار المترتبة وباآلكه بذلیقول فقیث ال ی، حاتروایرها من الیغإلى 

  . بأسكن بذلكی لم ى أدفإذاداء، األ ألجل دیتشد

رهما یره الشرائع وتبعه الشارحان وغكما ذكلحرمة ا أما ًراهة قطعا،ك في قبحه للفاعل، وفي الإشكالنعم، ال 

بعض  إلى ة في الفروع، رفعهی الهمداني المروإبراهیمة حمدان بن روایده لفظ الحب في یؤی و،التأمل إلى فمحتاج

  .)٥(نوي قضاهین یه دیون علكی أن حب للرجلني ألإ:  قال)علیهما السالم (نیالصادق

                                 

.٤ ح٥ باب ٤٨٩ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )١(

.١٩٠ ح١٧١ صباب الثالثة: اخلصال )٢(

.١ ح من أبواب املهور١١ باب ٢١ ص١٥ ج:وسائل الشيعة )٣(

.٢ ح من أبواب املهور١١ باب ٢١ ص١٥ ج:وسائل الشيعة )٤(

.٣٥٣ ص١ج: ايفكفروع ال، ٤ حا إليهتدانة مع احلاجة جواز االس٢ باب ٨٠ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٥(



٣٣٣

ع ال يالب أن ماك ،ة القضاءيعدم ن أو ة عدم القضاء،يسبب نفسد بيالقرض ال  أن ظهري كبذلو

  .تهماياح بنكفسد الني ال كذلكم، وية عدم التسلين أو م،ية التسليفسد بسبب عدم ني

ة القضاء حال القرض مفسدة يعدم ن أن ستفاد من نصوص السرقةي: ره اجلواهر بقولهكأما ما ذ

ده جيمل نه إ :ك ذلد ظاهر الوجه، وقد قال بعرينئذ، فغياملقترض التصرف باملال ح على حرميلعقده، ف

  .هينافيها ما يالمهم بل فكحمرراً يف 

  .لمامكما وجده يف كه، ينافي القاعدة هو ما ىفمقتض: أقول

وجوب العزل عند  أما : بقولهكه املسالي عند وفاته، وعلق علكعزل ذلي وأن :الشرائع قالمث إن 

أس من يل بوجوب العزل عند اليه، ورمبا قيق وأبعد عن تصرف الورثة فز احلييالوفاة فهو مناسب لتم

  .أحوطضر الوفاة، وهو حيمل ن إ إليه والوصول

 وإالّ ه،يال خالف ف أنه ،ظهر عن املختلفيما  على المهم، خصوصاًكأما العزل عند الوفاة فظاهر 

  .ة مع عدم النصءصالة الربان تطرق القول بعدم الوجوب ألكمأل

 إمجاعال  أنه ن الظاهرك ل،يإمجاعوجوب العزل عند الوفاة  أن ظاهرهمن إ :جامع املقاصدعن و

ما تراه، كوهو :  وجامع املقاصد ما تقدم قالك عن املسالىكح أن بعد أنه اضييف املسألة، بل عن الر

 ،وأوىل أحوط األولان كن إ وصل، لألىالعدم، وهو أقو على ني املسلمإمجاع ىيف السرائر ادع أن مع

لزم منه انتقال الضمان بالعزل، ينه ال ك واحداً، ول قوالًك يف املسالىك منه العزل مطلقاً، فقد حأحوطو

  ، لعدمطالقاإل على ه الضمان مع التلفيبل عل



٣٣٤

  .االنتقال على ليالدل

 عدم األصل إذ اض،يره الرك القاعدة ما ذىمقتض أن  إالّاض اجلواهريالم الركناقش يف ن إ وهذا

 وال )صلى اهللا عليه وآله(  عن رسول اهللاكحي ومل ،عدم العزل على ة املتشرعةريجوب العزل، بل وسو

وناً العزل عند الوفاة، بل يان مدك ممن )عليهم السالم (ئمةمها من األري وال عن غ)عليه السالم( علي عن

  .العزل  عدمدلةظاهر األ

 ودرعه مرهونة  تويف)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ :فقد روي الطربسي، عن ابن عباس قال

  .)١( الهي، أخذها رزقاً لعري صاعاً من شعنيثالث على ود،ليها عند رجل من

  .اتروايمها من الريغ إىل ،)عليه السالم( ني املؤمنرين أميث ديقد تقدم حدو

  . القاعدةىفالقول بعدم وجوب العزل هو مقتض

شعر به خرب هشام يورمبا : ث قالي ح،هري لقول الشرائع وغ ما جعله اجلواهر مشعراًكبعد من ذلأو

 ريأج أيب ان عندكنه إ : وأنا جالس وقال)عليه السالم( إبراهيم أبا عورسأل خطاب األ: بن سامل قال

، فاطلبه: )عليه السالم(  قال، له من أجره شيء، وال نعرف له وارثاًيجر ففقدناه وبقعمل عنده باألي

اطلب : ه، قاليفأعاد عل: ه، قاليدي ك، حرنيكمسا: )عليه السالم(  فقال،مل جندهقد طلبناه و: قال

ن إ  حدث فأوص بهكحدث ب فإن ء له طالب،يجي حىت كل ماليسبكف الإه ويقدرت عل فإن واجهد،

  .)٢( إليهدفعي أن جاء له طالب

 وال داللة ،تاب االرثك دة نفس الفائدة يفي املفاآلخر خباررنا هذا اخلرب، وبعض األكوقد ذ: أقول

  .ده اجلواهريره الشرائع، وأكما ذ على يف شيء منها

 حىت ونياملد على مضمون أنه  إالّانعزل بالعزلن إ و أنهىدعي أن  إالّاللهم: اًريأما قول اجلواهر أخ

  .ليالدل إىل  حمتاجىما تركنه ك، لكاملال إىل صلي

                                 

.٢ ح٢ الباب ٤٨٨ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )١(

.١٦٦ ص٢ج: التهذيب، ٣ ح٢٢ الباب ١١٠ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٢(



٣٣٥

، وهو يف حالة ىقن من النص والفتوياملت على ،عزل من الاألصلما خالف ينبغي االقتصار فينعم، 

  .الوفاة

 ىمقتض أن ن، معيصل بالعزل انقطاع الضمان، واحنصار الدحيل يبأي دل إذ ،ه نظر واضحيفف

 أو ان العزل عند الوفاة،كة بالعزل، سواء ي اخلارجنيلي الذي يف الذمة يف العكصل الحيال  أنه القاعدة

  .كقبل ذل

  .ثبت موتهن إ وارثهإىل  أو ،ربه إىل وصلي به ليوصيو: قال يف الشرائع

ة يفيكة، بل هي أحد أفراد ية يف الوصيأهله، فال خصوص إىل صالهيإب جياحلق ن إ ثيح: أقول

ق مأمون ينه طرأوثق بيحنوه، مما  أو ثقة إىل ةي به وصىأوص أو وصله،ي لنيأم إىل عطاهأصال، سواء ياإل

 انكاً يقاً عرفيوا طركة يف يانت متساوك إذا مورهذه األ فإن ،أشبهما  أو كذل على شهدي أو صال،ياإل

 لو ق، مثالًيس بطريالذي ل على ك قدم ذل،اً دون بعضيقاً عرفيان بعضها طركن إ ول البدل،يسبعلى 

سبب ضرر صاحب يه مما كما تر على بةيأخذ ضريم اجلائر كاحلا أن علم أو ة ال تنفذ،يالوص أن علم

  .باً من باب املثاللره الفقهاء يف هذا الباب غاكفرد مأمون، وما ذ إىل ، لزم اجلنوحأشبه ما أو احلق

  بهىة أوصيه، بل يف النهايمري نفي اخلالف فيعن الص:  عند قول الشرائع املتقدم،قال يف اجلواهر

قلنا جبواز  نإ و،ريمال الغ على طيتسل ألنه ثقة، إىل ة بهيب الوصاجيثق به، بل يف الروضة يمن إىل 

 والنصوص اليت قد مسعت بعضها ،شهادة باإلين يف الدروس أبدل الوصكه يف اجلملة، لريغ إىل ةيالوصا

باقي ك ريصيبعد العزل  أنه الظاهر إذ املثال، على ملحي أن  إالّ، اللهماألول قد تضمنت اآلخروتسمع 

  .ى انته،ه التلفي علىشخيث ال يظهارها حبإمانات الواجب األ



٣٣٦

رث بعض ما تاب اإلك موات، ويفتاب الطهارة يف مسائل األكة، ويرنا يف باب الوصكد ذقو

  .رتبط باملقامي

ة يون نياملد على ولو غاب الدائن وجب:  قال،ره القواعدكظهر وجود املناقشة يف ما ذيمما تقدم و

س يأ فإن  يف طلبه،وارثه، ولو جهله اجتهد أو هكمال إىل وصلية به ليالقضاء والعزل عند وفاته والوص

س قال بعدم وجوبه يدرإ وجوب العزل، وعن ابن  أنه أطلقخيتصدق به عنه، وعن الشيل يمنه ق

  .ئس منه تصدق به عنهيشهاد ولو واإل

قول، ومراده قول  على تصدق به عنهيأس يعرفه اجتهد يف طلبه، ومع اليولو مل : مث قال الشرائع

بة مل ين وغاب عنه صاحبه غيه ديومن وجب عل:  عنهيكما حي فقال فإنه ة ومن تبعه،يخ يف النهايالش

من  إىل  بهىحضرته الوفاة أوص فإن ه،كعزل ماله من مليه، وءنوي قضاي أن هيه معها وجب عليقدر علي

ظفر به يمل  فإن عرف له وارثاً اجتهد يف طلبه،يمل  فإن ورثته، إىل ن سلمهيه الديمات من عل فإن ثق به،ي

  .ى انته،ه شيءيس علي ولتصدق به عنه،

 ،وارث من ال وارث له ألنه ،نيمام املسلمئس عن صاحبه أعطاه إلي أنه إذا  القاعدةىمقتض: أقول

 فالتصدق،  إليهئس من الوصوليعلم الوارث وجهله و إذا أما، ر العلم مبوته وعدم وارث لهيتقدعلى 

 كحسب جمهول املال على  التصدقاً أيضهنا فإن ، إليهئس من الوصوليعلم موته ويمل  إذا كذلكو

  .وحنوه

تفي منه ذا القدر، واهللا كالم حول هذه املسألة يف موارد آخر، نكل اليرنا تفصكث قد ذيوح

  .سبحانه العامل

  



٣٣٧

  .بقبضه إالّ اً لصاحبهك ملنيتعين ال يالد:  قال يف الشرائع:)١٣مسألة (

قول مقامه، بل الظاهر يمن  أو ون،يدفع املدقوم مقامه شرعاً بعد يقبض من  أو :قال يف اجلواهرو

 كل ذلكن، ي الدري عن املقصود به غزي الدفع املطلق، فضالًجين يف الدفع، فال يونه عن الدكة ياعتبار ن

ستفاد من ية، وما ية القطعري والسمجاعه، بعد اإلريغ على  وعدم توقفهكصلي عدم حصوله بدون ذلأل

  . عرفاًكخص احلق بذلصدق تش إىل تدبر النصوص، مضافاً

 ألن كبقبض الدائن، وذل إالّ كتحقق ذلين ال يلي الدكئاً مصداقاً ليجعل ش إذا ونياملد: أقول

م أمواهل على الناس مسلطونوجب تصرفاً يف تسلط الدائن، فهو خالف يحتققه بدون القبض 

 اً،ياري اختالًيكو أو ويل،الوم كاحلاكاً ي قهرالًيكان وكل حاله حال الدائن، سواء يك، والووأنفسهم

 إالّ ناً لهيون باعتباره ديأخذ مال املدي أن ق لهحي الدائن ال كذلكس خالف سلطنته، وينئذ ليحألنه 

  . ملا تقدم أيضاًونيون حال املديل املديكون، وحال ويان تصرفاً يف سلطة املدك وإالّ برضاه،

  .ع وهو الويل املطلق أجازهالشار ألن ،كنعم، يف مورد التقاص القهري ال بأس بذل

ان هذا كناراً، يعمرو د إىل ديلو دفع ز إذ ره اجلواهر،كما ذكة، يالن إىل تاجحيمر  األكذلكو

 نة،ك يف املوارد املمأشبهوما  ةًاكز أو مخساً أو ،ةيون هدكي ألن نه، وقابالًيد على  لالنطباقنار قابالًيالد

ات، يعمال بالناألإمنا حنوها، ف أو ةيهد أو اةكز أو نه مخساًيما ال وجه لتعكناً، ينه ديال وجه لتعإذ 

  .مضاه أنه  علىدليه الشرع مما يت علكتحقق، وقد سية ال يبدون الن أنه ىريوالعرف 

  أعطاه إذا ماكمجايل، في العلم اإلكيلي، بل يلزم العلم التفصينعم، ال 



٣٣٨

 على لين ال دليالد فإن  عند الدائن،ه الذي جعله أمانةك ملاآلخرنه، ويان أحدمها دكن ويناريد

 لعمرو ىها لعمرو فأعطيعطيد شاة ليأعطاه ز إذا ماكن، كما يف سائر األكذلكونه مشخصاً، وكلزوم 

 إذ ،أشبهما  أو وفاًء أو اةًكز أو  مخساًك بل قال شاة أمانة وشاة ل،مانةهما شاة األيأ أن نيعي ومل نيشات

 أو حدمها مخساًا ألإ: داً وعمروا الشاة، وقالي زيلو أعط أنه ماك ،ذلك من أكثراعتبار  على ليال دل

الدائن،  إىل ص بالنسبةيلزوم التشخ على ليال دل إذ في يف الوفاء،كي فإنه  وقبال،أشبهما  أو ناًيد أو اةًكز

 إىل وصلهي عنده إنسانن وأما من باب أمانة يمن باب الدما إ ناراًيد ديون لزيعلم بأنه مد إذا كذلكو

  .ك ذلريغ أو أمانة أو نيه من ديتحقق ما علي فإنه هما،يد وقبله عن أي فأخذه ز،صاحبه

 إذا صاحبه إىل نايف وصول احلقين، ال ييف الد أو ون،ييف املد أو مجال يف الدائن،اإلن إ :احلاصلو

  .نهيان مبوازك

  .صحين مضاربة قبل قبضه مل يلو جعل الد: مث قال الشرائع

 وعن ظاهر التبصرة ،ح السرائريه، بل يف ظاهر املختلف وصري بال خالف أجده ف:يف اجلواهرو

  .هاينه املعترب فييع، بل لعدم تعه مثالًيز بجيمل  وإالّ ه،كه، ال لعدم ملي علمجاعاإل

رجل  على ون له مالكي، يف الرجل )عليه السالم( ني املؤمنري، عن أم)عليه السالم( ملا رواه الباقرو

. قبضه منهي حىت صلحيال :  فقال، مضاربةكهو عند: قول لهيه، فيقضيون عنده ما كي تقاضاه فالي

نهما يعدم الفرق ب على ون باالتفاقي املدريغ إىل املنجرب سنداً وداللة مبا عرفت املتمم بالنسبة للمضاربة به

  .ى انته،يف البطالن



٣٣٩

عليه ( عبد اهللا أيب وين، عنكر، عن الس االستبصاري يف غ)١(خ الثالثةية رواها املشاروايال: أقول

 )عليه السالم( ة مسندة الباقررواي، ولعل صاحب اجلواهر ظفر ب)عليه السالم( ني املؤمنري، عن أم)السالم

  .هايمل نظفر عل

 على مجاعثة، وملا عرفت من اإلالتب الثكر جمبورة لوجودها يف الكما ذكة روايان، فالكف يكو

 مثله نن القول بالصحة، ألكما ألمهال ولو،ةرواي والمجاعمناص منه من جهة اإل ال كم بذلكطبقها، فاحل

  .ن الشارع ردع عنهكيمل  إذا مايعقالئي ف

شترط يف املضاربة، ي اليت مور من األاألولمر رناها يف الشرح يف األكهذه املسألة ذن إ ثيوح

ان له كن، فلو يح باملنفعة وال بالدناً، فال تصيون رأس املال عكي أن ،األول: ث قال صاحب العروةيح

دد العقد بعد جيبعد قبضه، ولو أذن للعامل يف قبضه ما مل  إالّ عله مضاربةجي أن زجيأحد مل  على نيد

 صح، ون موجباً قابالًكين أ والقبول منه بك من طرف املالجيابالقبض واإل على لهكنعم، لو و .القبض

 جيابقاع العقد باإليإنه، مث ييله يف تعكوي أن  إالّ جعله قراضاًصحين مل يالعامل د على هان لكذا لو كو

  .ى انته،نيوالقبول بتويل الطرف

هذه : ك ولذا قال يف املسال،رتبط ذا البابيالم هنا، بل أصل املسألة ال كل الين داع لتفصكيمل 

  .ر هنا ملناسبة ماكذإمنا ق، وياملسألة بباب املضاربة أل

  .ما هو واضحكالة، ك عدم الواألصل ف،ون يف القبض أم اليل املدكل وه أنه ولو اختلفا يف

                                 

.٧٥ ص٢ج: الفقيه، ١٧٠ و٦٢ ص٢ج: ذيبهالت، ٣٩٨ ص١ ج:الفروع )١(



٣٤٠

بعد العقد،  أو الة قبل العقدكانت الوكهل  أنه الة يفكلو اختلفا بعد اتفاقهما يف أصل الوو

أصل صحة كل ما يف كالة قبل العقد، كون الوكصالة عدم أ على مةكصالة صحة العقد حمأن  أفالظاهر

  .هريه يف غرياسب وغكخ يف امليره الشكما ذكأصل الصحة مقدم، إن  فعارض االستصحاب،ي

 فجعله الًسلمه ما أنه  أوناً فجعله قراضاً،يان دكهل  أنه  الصحة لو اختلفا يفاألصل كذلكو

  .ناًيون دكي أن قراضاً بدون

  .ها أصل الصحةيم فكحي من صور االختالف الذي ك ذلريغإىل 

  



٣٤١

ال  ه مالباع من مث إذا الذمي أن ال خالف يف: ممزوجاً مع اجلواهر قال يف الشرائع :)١٤مسألة (

التستر وحنوه، جاز دفع الثمن هلذه كر، مع مراعاة شرائط الذمة، ياخلمر واخلرتكه كصح للمسلم متلي

قرار  إل،هيه علي بقسممجاعاملسلم عوضاً عن حق له يف ذمة الذمي، بال خالف أجده، واإل إىل احملرمات

ز جياً متظاهراً، مل يذم أو اًيحرب أو ان البائع هلا مسلماًكما عنده، ومن هنا لو  على  خاصةعتنا لهيشر

ه، بال خالف معتد ريوز تناوله عن احلق وغجي صاحبه، فال كمل على  املالىبقيع، فيقبض أمثاا لفساد الب

  .ى انته،كبه أجده يف شيء من ذل

 منعها بالنسبةن إ وم، إليه بالنسبةسالمنعها اإلميا مل مينهم، فيفار بكمعامالت ال أن الظاهر: أقول

 أن ني فرق بري من غ،رراً يف موارد متعددة متناسبةكرنا هذه املسألة مك، ال بأس ا، فقد ذنياملسلمإىل 

 ان هذا املهر بالنسبة لنا حالالًكخته مهراً لزواجه ا،  اوسي ألى لو أعط مثالً،عي بريغ أو عاًيون بكي

باعوا  إذا مإاخلالف، ف أهل  إىل بالنسبةكذلك، وأشبهما  أو ضةومعا أو ةياه هديإة يأعطتنا اوس إذا

 كذلك، ولزموهم مبا التزموا بهأ وأعطونا الثمن جاز لنا أخذه، لقاعدة أشبهما  أو ماهياملار أو اجلري

 نك نتم أيضاًاملهر فإن راماً عندنا، جائزاً عندهم حكان ذلكما يختاً له من الرضاعة فأتزوج املخالف إذا 

  .لزام لقاعدة اإلون لنا حالالًكينأخذه منها، وأن 

  :اترواي كأصل املسألة فهنا إىل أما بالنسبة

 أو  فباع مخراًهمارجل در على ان لهك، يف رجل )عليه السالم( عبد اهللا أيب ح، عنيمثل الصح

  يللمقتض أما ،ال بأس به:  فقال،م فقضاه إليهنظرير وهو يخناز



٣٤٢

  .)١(فحالل، وأما للبائع فحرام

 أو ع ا مخراًيبي، فهماه دريون يل علكي يف الرجل ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب ح زرارة، عنيصحو

  .)٢(خذها: )عليه السالم( قال أو ،ال بأس:  فقال،ين منهايقضيراً، مث يخرت

ع اخلمر يبين فيه الديون لنا علكيعن الرجل  )عليه السالم( عبد اهللا أبا خرب اخلثعمي، سألتو

  .)٣( شيءك من ذلكيس عليال بأس به، ل:  فقال،ريواخلناز

 نيع بيبيالرجل مال ف على ون لهكي، عن الرجل )عليه السالم( عبد اهللا أيب ، عنريبص أيب خربو

  .)٤(ال بأس:  قال،أخذ مثنهير يخناز أو ه مخراًيدي

ع يبي فهمارجل ذمي در على يل: )عليه السالم( يب عبد اهللا قلت أل: قال،خرب منصور بن حازمو

 ك فقضاهماه دري علكلإمنا : )عليه السالم(  فقال،حل يل أخذهاير، وأنا حاضر فياخلمر واخلرت

  .)٥(كمهادر

  . مستحلريان البائع مسلماً غك إذا  يف عدم صحة أخذ الثمنشكالنبغي اإليال مث إنه 

                                 

.٦٢ ص٢ج: التهذيب، ١ حستيفاء دين من الذميجيوز للمسلم ا أنه ٢٨ باب ١١٦ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )١(

 ١ج: الفروع،  وحنوهدينهباع مخراً وخرتيراً جاز للمسلم قبض مثنه من ي إذا الذم أنه ٦٠ باب ١٧١ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )٢(

.٣٩٥ص

: التهذيب، ٤ حوهباع مخراً وخرتيراً جاز للمسلم قبض مثنه من دين وحني إذا الذم أنه ٦٠ باب ١٧١ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )٣(

.١٥٥ ص٢ج

: التهذيب، ٥ حباع مخراً وخرتيراً جاز للمسلم قبض مثنه من دينه وحنوهي إذا الذم أنه ٦٠ باب ١٧٢ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )٤(

.١٥٥ ص٢ج

.٣٩٥ ص١ج: الفروع، ١ ح٦٠ الباب ١٧١ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )٥(



٣٤٣

  .لزام فال بأس به لقاعدة اإلأشبهذ وما يالنب إىل أهل اخلالف بالنسبةكل أما املسلم املستح

 يف حرمة شكالنبغي اإلياخلمر واخلاصة مطلقاً، فال  إىل العامة بالنسبةك املستحل، ريأما املسلم غ

  .لهكل مثن اخلمر ولعن آك حرمة أأدلةطالق الثمن، إل

رم له ك غالماً له يف ك يف رجل تر،)ه السالمعلي( عبد اهللا أيب مثل ما رواه حممد بن مسلم، عن

 رجالًن إ :)عليه السالم(  مث قال،صلح مثنهيال :  قال،اً فانطلق الغالم فعصر مخراً مث باعهريعه عصيبي

صلى اهللا (  من مخر، فأمر ما رسول اهللانيتويار )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا إىل ىف أهديمن ثق

ن إ :)عليه السالم( عبد اهللا أبو ، مث قالم مثنهام شرا حرالذي حرن إ : فقال،قتايهرأ ف)عليه وآله

  .)١(تصدق بثمنها أن أفضل خصال هذه اليت باعها الغالم

، اخلمر) صلى اهللا عليه وآله(لعن رسول اهللا :  قال،)عليهم السالم (د بن علي، عن آبائهيعن زو

  .)٢( إليه واحملمولة،ل مثنها، وشارا، وحاملهاكها، وآي وساقها،يوعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومشتر

يف اخلمر ) صلى اهللا عليه وآله(لعن رسول اهللا :  قال)عليه السالم( جعفر أيب عن جابر، عنو

ها، ي، وبائعها، ومشتر إليهها، وحاملها، واحملمولةي وساق،غارسها، وحارسها، وعاصرها، وشارا: عشرة

  .)٣(ل مثنهاكوآ

 :ث املناهيي يف حد)هم السالميعل(، عن آبائه )عليه السالم (د، عن الصادقي بن زنيعن احلسو

صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ( يسقي وأن شتري اخلمر،ي أن ىوقال ، :لعن  

                                 

.٥٥ ص٢ج: التهذيب، ١ ح٥٥ الباب ١٦٤ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )١(

.٣ ح٥٥ الباب ١٦٤ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )٢(

.٤ ح٥٥ الباب ١٦٥ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )٣(



٣٤٤

ل مثنها، وحاملها، كها، وآيها، وبائعها، ومشترياهللا اخلمر، غارسها، وعاصرها، وشارا، وساق

  .)١( إليهولةواحملم

 إىل هديأ:  فقال،سألته عن مثن اخلمر:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب ، عنريبص أيب عنو

مر به الذي  أن تباع، فلما أن  فأمر ا،ة مخر بعد ما حرمت اخلمررواي )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا

الذي حرم شرا فقد حرم ن إ ةروايب الا صاحي : من خلفه)صلى اهللا عليه وآله( عها ناداه رسول اهللايبي

لب الذي ك مثن اخلمر ومهر البغي ومثن ال:)صلى اهللا عليه وآله( د، فقاليمثنها، فأمر ا فصبت يف الصع

  .)٢(صطاد من السحتيال 

ل السحت مثن اخلمر، كمن أ: )صلى اهللا عليه وآله( عبد اهللا أبو قال:  قال،عن جراح املدائينو

لبكل عن مثن ايو)٣(.   

  .ني اليت ذه املضاماتروايها من الريغإىل 

ب ما عن صاحب يومن الغر:  قال،نيالم احملدثكستغرب من ي أن لذا حق لصاحب اجلواهرو

 أن  إالّلكم به مشكة، واحلريثك أخبارطالق ن البائع مسلماً مناف إلكيمل  إذا د مباييالتق أن ة منيفاكال

للمقتضي فحالل، أما  :)عليه السالم( ده يف احلدائق بقولهيالبائع، وأإىل  ون املقصود املنع بالنسبةكي

  .)٤(ى انته،وأما للبائع فحرام

  .ما عرفتك املتقدمة اتروايجاء من الإمنا د ييها، والتقي فإطالقة، ال روايذ الإ

  ،ة السابقةروايالك التصدق بالثمن، اتروايأما 

                                 

.٢١٥ و١٩٥ ص٢ج: الفقيه، ٥ ح٥٥ الباب ١٦٥ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )١(

.١٥٥ ص٢ج: التهذيب، ٦ ح٥٥ الباب ١٦٥ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )٢(

.١٥٥ ص٢ج: التهذيب، ٧ ح٥٥ الباب ١٦٦ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )٣(

.٢ حب بهستك ما ي٦٠ص الباب  ج :الوسائل )٤(



٣٤٥

اً ريرمه عصكع يبي أن رجل أمر غالمه: )عليه السالم( اهللايب عبد قلت أل:  قال،وبيأ أيب ةروايو

  .)١(تصدق بثمنهي أن  إيلاءيشأحب األن إ : فقال،فباعه مخراً، مث أتاه بثمنه

ون مثنه كية له بأن يال رضا إذ ه،كمل على املال باق وإالّ جهل املشتري، إذا ما على فالالزم محلها

  .عطائه صدقةن وجه إلكي مل كذلكان ك، ولو اً للبائعكون ملكي حىت للبائع جماناً

 ، قال)صلى اهللا عليه وآله( النيب إىل ة من مخرويارهدي أ أنه ة رواها القطب الراوندي،رواييف و

 لعن اهللا: )صلى اهللا عليه وآله(  فقال،عها وأنتفع بثمنهايأفال أب: ، قالحرام هي: )صلى اهللا عليه وآله(

هالة باعوها واشتروا أبوها وجعلوها ذاأفهم من شحوم البقر والغنم، يم اهللا علما حر إىل ود، انطلقواإليه

  .)٢(اخلمر حرام ومثنها حرامن إ ولون،كأيا ما 

اً ال مطلقاً من سائر يون البائع ذمكي وأن اشتراط االستتار يف الذمي، على اجلواهر استدلمث إن 

بغي نيها مطلقاً، فكناول أمثان هذه احملرمات، وعدم ملعمومها قاض حبرمة ت أو دلة األإطالق بأن ،فاركال

علم يومنه :  قال،خذ من الذمي املستتر دون املتجاهرقن، وهو األياملت على االقتصار يف اخلروج عنها

 ىدعيشمله، بل قد يحلاق احلريب به، خصوصاً بعد عدم عموم يف النصوص السابقة إالوجه يف عدم 

  .ى انته،سالمعه يف بال اإلية بي عدم معهود العتبار،انسباق خالفه منها

   السابقة الشامل للذميدلة األإطالقد بالذمي بعد ييال وجه للتقنه إ :هيفو

                                 

.٣٩٥ ص١ج: الفروع، ٢ ح٥٥ الباب ١٦٤ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )١(

.٣ ح٤٧ الباب ٤٥٢ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٢(



٣٤٦

د يف سائر ييوجب التقية ال روايد، ووجود لفظ الذمي يف السؤال يف ياحلريب، واملعاهد واحملاو

صح ي وكلمياحلريب  أن نا يف بعض املباحثرك، وقد ذلزموهم مبا التزموا بهأ، مع وجود قاعدة اتروايال

ل ي بدلأشبههم وما ؤم ونساأمواهلهم حل هلم يظهر املسلمون عل إذا مر األى، منتهك ذلرياحه وغكن

 أنه هو شرط الذمة، الإمنا لزام، واالستتار ما خرج خالف قاعدة اإل إالّ  احلرمةاألصلثانوي، فجعل 

من راجع على  خيفى ما الكه، ريده باالستتار الشرائع وغيقي ستتر، ولذا مليمل  إذا عيوجب بطالن بي

  . لمامك

ف وقد يك يف جملس علين، كجعل ذل إذا الذمي حمارمه أو خته،أقال ببطالن عقد اوسي يهل و

د االستتار مبورده، وبقدر ما دل يينايف االستتار، فالالزم تقي مما أشبهرثهم وما إ الفقهاء بصحة أفىت

  .ع وحنوهيبطالن الب إىل جهارسري اإلي أنه ل، اليالدل

: ه، بل قاليه، ولذا توقف احملدث البحراين في من اطالع املسلم علاترواي ما تقدم يف الكد ذليؤيو

  . ظاهر الوجهري حمله، غرييف غ أنه  وقول اجلواهر. عدم اشتراطهقرباأل

عمل الفاجرة وما كعمله حرام،  أو ،ئاً حمرماً آخريش أو راًيخرت أو ع مخراًيبيان مسلم كنعم، لو 

 احلرام، ال بأس ك من ذلأشبهما  أو ةيهد أو عيه لنا يف بءعطاإد يري مل نعلم بأن املال الذي فإذا، أشبه

  .قيالتحق إىل ما قرر يف حمله، وال حاجةك ،حيالصح على ة، ومحل فعل املسلميصالة احللبقبوله، أل

حصله من احلرام يف مذهبه  أنه  ومل نعلم هل،الًافر ماكلأعطانا ا إذا ماي فكذلكاحلال  أن ماك

س خاصاً باملسلم، يأصل الصحة يف العمل ل أن  من)الفقه( رناه يف بعض مباحثك ملا ذ،السرقة أم الك

صلى اهللا عليه ( ة املستمرة من زمن الرسولري، وللسدلةطالق بعض األ، إل أيضاً املسلمريري يف غجيبل 

  م يف تعاملويهذا ال إىل )وآله



٣٤٧

  .عند أنفسهم حىت فار، مع عدم علمهم بصحة أعماهلمك مع النياملسلم

 ،جنران أيب حة ابنيه، لصحكرج عن ملخي أنه ر، فاملشهوريخرت أو افر وعنده مخركأسلم ال إذا أما

سألته عن نصراين :  قال)عليه السالم(  عن الرضا،ناأصحاب عن بعض ،)ما يف نسخةك، ريعم أيب أو ابن(

: )عليه السالم(  قال،نهيقضي ديره فيع مخره وخنازيبي هل ،نيه دير، وعليسلم وعنده مخر وخنازأ

ال)١(.  

  .)٢( مثله)عليه السالم( د، عن الرضاية بن سعيعن معاوو

 أو  يف جموسي باع مخراً،ونسي خلرب ،هريعها له غي بتوىل:  فقال،خية الشي عن ايكخالفاً للمح

أسلم رجل : ، وقالهمهاله در: )عليه السالم(  قال،ل املالحي أن  مث أسلم قبلىأجل مسم إىل ريخناز

 مسلم مخره ريويل له غ أو انه،يع له ديبي:  قال،نيه ديه وعلكر مث مات وهي يف مليخناز أو وله مخر

  .)٣(هكسميعه وهو حي ال يبي أن نه، ولو سألهيقضي ديره ويوخناز

اً يف يان مروكن إ واإلمام إىل  وهو جمهول نسبته،للقاعدةخمالف نه إ ثيث حين هذا احلدكل

ونه مقطوعاً، ويف سنده جهالة كوهو مع : ن العمل به يف قبال املشهور، ولذا قال اجلواهركميايف، ال كال

 كلمياملسلم ال  على رج به عما دلخيونه، فال يقضون دي وكعون ذليبيفاراً كله ورثة  أن  علىن محلهكمي

  .ى انته،ما هو واضحكباً ي وال تسبةعه مباشريوز بجي وال ،كذل

   القاعدة،ىة، فهي حسب مقتضرواي من الاألوىلالقطعة  إىل أما بالنسبة

                                 

.٣٩٤ و٣٩٥ ص١ج: الفروع، ١ ح٥٧ الباب ١٦٧ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )١(

.٣٩٤ و٣٩٥ ص١ج: عالفرو، ١ ح٥٧ الباب ١٦٧ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )٢(

.١٥٥ ص٢ج: التهذيب، ٢ ح٥٧ الباب ١٦٧ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )٣(



٣٤٨

  .طلب منه مااليونة باملال، فهو ير صارت مدين ذمة املشتري للخمر واخلرتأل

اط حقه عن ذمة سقإه إسالمسبب يفره، فال ك يف حال ى، فقد انقضأشبهعه وما يب إىل أما بالنسبة

خته مبهر مث أتزوج اوسي ب إذا ماك احلال يف أمثاله، كذلك، و أيضاًاملسلم الذي أسلم هو أو افركال

مة ي بضمكنهم، وسبب ذليان حمترماً يف دكالدخول  ألن ن املهر ثابت،كبطل، ليالعقد  فإن أسلما،

 اليت مواله من األريالربا وغ إىل  بالنسبةذاك يف ذمة الزوج، فلها مطالبته مبهرها، وهىالعقد املهر املسم

  .حاً عندهمي صحكان ذلكفر، وقد ك يف حال الكون ذلكتتعلق بالذمم يف حال 

  املال يف حال االستبصار،كصح ذلي وال ،طلب ماالًياستبصر املخالف وهو  إذا ذا احلال،كهو

  .فرض استبصارمها معاًن إ و املال،كطلب منه ذلي فإنه  االستبصار،ريحاً يف حال غيان صحكن إو

ما كة القطب روايان فعله حراماً ملا عرفت، وخلصوص كراً، يخرت أو  مخراًيذا باع مسلم من ذمإو

  . إليهرجعهي أن هياه فالالزم عليإأعطاه الذمي ن إ و املسلم الثمن،كلميتقدمت، ومل 

ال نأخذ الثمن  حىت مسلمنه  أر، ومل نعلم هلياخلرت أو  من باع اخلمرسالم اإلدنا يف بالياذا رأو

، سالم يف بالد اإلاألصل ألنه الالزم فرضه مسلماً، أن  فالظاهر،خذصح لنا األي حىت افرك أنه  أومنه،

  .ك ذلري وغ،ت، ويف باب الصيب امللتقطي يف باب اللقطة، ويف باب املكروا ذلكما ذك

فر، كه الي فاألصل ألن ، فال بأس يف احلال احلاضر،لندن مثالًكفر ك يف بالد الكان ذلك إذا أما

  .افرك أخذ الثمن من الأدلةشمله يف

  ع بالنسبةيافر اخلمر ملسلم، فالظاهر صحة البكس بأن باع الكلو انعو



٣٤٩

ل كاملسلم الذي هو طرفه، ولذا أش إىل ان حراماً بالنسبةكن إ والكافر يف أخذنا الثمن منه، إىل 

 باع من إذا ما على  أيضاًنبغي االقتصار يف الذميينه إ :قاليد بل ق:  قال،رةكقول التذ على يف اجلواهر

رة، ولعله ك يف التذكده بذليرم تناول الثمن منه، ومن هنا قحيحريب  أو باع اخلمر من مسلم إذا أما .مثله

قتضي جواز تناوله يمذهبه  على قرارهإن إ :قالي أن صل املتقدم، اللهمه لألرياملصنف وغك أطلقمراد من 

نايف يما ال  إليهاملسلم واحلريب، بل الفساد بالنسبة على ان مذهبه اجلواز، واحلرمةك أن  بعد أيضاًمنه

مثن  أن  علىطالق ما دلعه من مثله، إلييف ب حىت  ضرورة حتقق الفساد واقعاً،م آخركهو ح إذ ،كذل

 خرب  إليهما أومأك، يه إل بالنسبةكذلكونه كنايف يع، وجواز التناول منه ال ياخلمر سحت الشامل للجم

ة ريثكدات يد جداً، بل له مؤي وهو ج،ه حرامي حالل، وعليللمقتضنه إ :بقوله) عليه السالم(الصادق 

  .ى انته، تأملتظهر بأدىن

الذمي يف هذا ك ظاهر الوجه، بل احلريب رياملسلم، غكجعل احلريب  أن  قد عرفتكنكل: أقول

  .مراأل

هذا  ألن ون،ي املدكاً مث أسلما، فالظاهر سقوط اخلمر عن ذمة ذلاقترض ذمي من ذمي مخر إذا أما

قال ن إ ومة، فال وجه له،يالق إىل تنتقل أن أما احتمال .ها املسلمكلمي طالب منه مخراً، واخلمر ال نساناإل

 أن  إىلان الدروس ذهبكن إ و من جزم الفاضل واحملقق الثاين السقوط،يكان احملكبه بعض، ولذا 

  .ه نظري، وفمي الغرإسالممة بيزوم الق لقرباأل

  .هريصل وغمناف لألنه إ :لذا قال يف اجلواهرو

   أيضاًمييالق إذ اً،يميعلونه قجين ير عند املشهور الذياخلرتكمي ي املثلي والقني بكوال فرق يف ذل



٣٥٠

  .مةيالق إىل  سقط عن الذمة، فال وجه لالنتقالفإذامة، يالق إىل نتقلي أن  إىل يف الذمةيبقي

قلنا  إذا  إالّ،مة الزمة له مطلقاًيراً فالقياقترض خرتإذا  أما :ظهر وجه النظر يف قول اجلواهريمنه و

   .نئذ ما تقدم يف اخلمريه حيأيت فيضمن مبثله، فينه أب

مة يف وقت يالقإمنا مة يف وقت الضمان، وين القكمة مل تيقلنا بالضمان بالق أنه إذا هيرد عليإذ 

  .مةيالق إىل نتقلي أسلم فقد سقط عن الذمة، وال فإذار، ي يف الذمة هو اخلرتهيداء، وعلاأل

فره، ك يف حال طلب منه ماالً أنه إذا  القاعدة يفىرناه من مقتضكد ما ذيؤيان، فمما كف يكو

 ما رواه ،انت ذمته مشغولةك، مث أسلما صح له املطالبة وسالمان املال مما هو حرام يف مذهب اإلكولو 

 موسى هيجعفر، عن أخ علي بن سناد، عن عبد اهللا بن احلسن، عن جده يف قرب اإل،هللا بن جعفرعبد ا

أجل فأسلما  إىل راًيخرت أو  باع أحدمها مخراًيني نصراننيسألته عن رجل:  قال،)عليه السالم( بن جعفر

 أن لثمن فال بأسله اإمنا : )عليه السالم( ، قالسالمل له مثنه بعد اإلحيقبضا الثمن، هل ي أن قبل

  .)١(أخذهي

  . أيضاًتابهكته يف روايجعفر  علي بن عنو

 طلبت ،ةي عند اوسة حراماً عند املسلم، وحالالًيخته اوسأح املسلم كن أنه إذا علم،ي كمن ذلو

  .سالمة املهر منه ولو بعد اإلياوس

  اً عنده، وحرامخته املسلمة حالالًأح اوسي كس بأن نكانع إذا أما

                                 

.١ ح٦١ الباب ١٧٢ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )١(



٣٥١

  .املهر حرام بالنسبة هلا ألن  اوسي وال بعده،إسالم ال قبل ،عندها مل تطلب منه شيء

  .كذا يف سائر الفروع املشاة لذلكوه

الم الشرائع كد بالذمي يف ييالتق: كان، فقد ظهر مما تقدم وجه النظر يف قول املسالكف يكو

د الذمي يي، والبد من تقكذل على عة لهيرار الشرقإ منه، لعدم كوز أخذ مثن ذلجيال  إذ خراج احلريب،إل

  .ى انته،زجيعة، ولو تظاهر به مل يقرار الشرإ ىما هو مقتضك، كع ذليونه مستتراً يف بكب

  .ه مهر املثليان هلا علكاح، كخته املسلمة جاهلة حرمة النأدخل اوسي ب إذا مث

  



٣٥٢

ذمم، مث  أو  فصاعداً مال يف ذمةنيان الثنك إذا : قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر:)١٥مسألة (

خر، مل حدمها، وما يف ذمة عمرو آلد أليما يف ذمة ز أن  علىاي بأن تراض،الذمم أو تقامسا مبا يف الذمة

صل من حيل ما كنئذ فيه، وحي علمجاعخ وابن محزة اإلي، بل عن الشالًي وحتصالًقصح عند املشهور، ني

  .نهما مىتويأحدمها هلما معاً، وما 

 ألن  الصحة،ى املدعمجاعد بالشهرة احملققة واإلي القاعدة لو ال النص اخلاص املؤىمقتض: أقول

  .ا فال وجه لعدم الصحةي تراضفإذاعدومها، ياحلق ال 

  :روهكما ذ على نعم يف املقام نصوص خاصة تدل

هلما مال ان ك ني، عن رجل)عليه السالم( عبد اهللا أبا مان بن خالد، سألتيحة سليمثل صح

ب ي نصكان غائباً عنهما، فهلكهما وما يديان بأكة ما يهما، ومنه متفرق عنهما، فاقتسما بالسويديبأ

ذهب ينعم، ما : )عليه السالم(  قال،صاحبه على ردي أن هي عل،اآلخر ان غائباً، واستوىفكأحدمها مما 

  .)١(لهمبا

 ،نين ومنه عي منه د،نهما مالي بنين رجل، ع)عليه السالم( عبد اهللا أبا موثق ابن سنان، سألتو

 على ردي أ،خربعضه، وخرج الذي لآل أو نيحدمها من الدان ألك الذي ىن، فتوي والدنيفاقتسما الع

  .)٢(ذهب مبالهينعم ما : )عليه السالم(  قال،صاحبه

ا ومنه هميدي منه بأ،نهما مالي بني عن رجل)عليه السالم( جعفر أبو لئس:  قال،محزة أيب مرسلو

  بهيل واحد منهما بنصكهما، وأحال يديغائب، فاقتسما الذي بأ

                                 

 ٢ج: التهذيب، ١ حان الثنني ديون فاقتسمامها فما حصل وما ذهب عليها أنه إذا ك باب١١٦ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )١(

.٦٥ص

.١٦٨ ص٢ج: التهذيب، ٢ ح٦  الباب١٨٠ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٢(



٣٥٣

 ما ذهب ،نهماي أحدمها فهو بىما اقتض:  قال،اآلخرقتض ي أحدمها ومل ىمن الغائب، فاقتض

  .)١(مباله

نهما، ي أحدمها فهو بىما اقتض: قال أنه  إالّ مثله،)عليهم السالم(ي  عله، عنيعن جعفر، عن أبو

  .)٢(نهمايب ذهبيوما 

  .)٣( حنوه)عليهما السالم (عن حممد بن مسلم، عن أحدمهاو

  .)٤(ر مثلهك وذ،)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،ة بن عماريعن معاوو

ن ي منه د،نهما مالي بنيسألته عن رجل:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن عبد اهللا بن سنان، عنو

خر، بعضه، وخرج الذي لآل أو نيحدمها من الدان ألك الذي ىن، فتويد والني، فاقتسما العنيومنه ع

  .)٥(ذهب مبالهينعم، ما : )عليه السالم(  قال،صاحبه على رديأ

افترقا واقتسما ما يف  إذا نيكيقال يف الشر أنه ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب ، عنسالمعن دعائم اإلو

 أن ت بعضه قبلكل واحد حصة يف شيء منه، فهلكار لص أن اين والغائب فتراضي الديهما وبقيديأ

  .)٦(نيوز قسمة الدجيهما معاً، وال ي فهو علكما هل:  قال،صلي

حة، ي صحريالذمم غيف قسمة ما : مات، قالرسال املسلّإه املسألة ري وغكقد أرسل يف املسالو

  .المهكآخر  إىل ،همايون احلاصل هلما والذاهب علكوعرب الشرائع عن البطالن بالزمه، وهو 

   لييردبب ما عن األيفمن الغر: لي قائالًيردبالم األكلذا استغرب يف اجلواهر و

                                 

.٣ و٦باب ل ا١٨٠ ص١٣ ج:املصدر )١(

 ٢ ح١٦٨ ص٢ج: التهذيب، ١ ح٦ الباب ١٧٩ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٢(

 ٢ ح١٦٨ ص٢ج: التهذيب، ١ ح٦ الباب ١٧٩ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٣(

 ٢ ح١٦٨ ص٢ج: التهذيب، ١ ح٦ الباب ١٧٩ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٤(

 ٢ ح١٦٨ ص٢ج: التهذيب، ١ ح٦ الباب ١٧٩ ص١٣ج :وسائل الشيعة )٥(

.١ ح٢٥ الباب ٤٩٣ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٦(



٣٥٤

 إىل س خمالف،يدرإست حبجة، وابن يوالشهرة ل: اض للمشهور، مث قاليخرب الر على همن اختصار

  .المهكآخر 

الذي : ه قائالالمكخ يف ي عدم موافق للشى ادعكس ظاهره اخلالف، بل فوق ذليدرإابن : أقول

ه، كي حق شرريون قدراً خمصوصاً، وحقاً غياملد على نيكيل واحد من الشركل أن صول مذهبناأه يتقضي

 منه، أربي مل اآلخر حق ي من حقه فقط، وبقأه أحدمها من حقه برأ أبره منه، فمىتؤ وابراميوله هبة الغر

شيء، بال  على صاحل منه أو أأبر أو هبه الذي ذكي شركشاريبال خالف، واذا استوفاه وتقاضاه منه مل 

 من مل كشاريلها كان يف هذه الصور ك، لميه بعد يف املال الذي يف ذمة الغركيان شركفلو  .خالف

  .قبضهيه منه ويستوفيما ي فأربيهب ومل ي

ته، ومن قلده وتابعه، بل يجعفر الطوسي يف ا أيب خناي شى سوكذل إىل ذهبيومل : قال أن إىل

، ىد املرتضي السكذلك، وريتاب له وال تفسك يف كر ذلكذيد حممد بن حممد بن النعمان مل يفخنا امليش

 أخبارق يته من طريخنا يف اي شكر ذلكذإمنا ، ونيوال تعرض للمسألة وال وضعها أحد من املصنف

آخر ىل  إه،يعول عليحاد ال  اآلأخبارعمل بي أحدمها مرسل، وعند من أخبار ثالثة كحاد، ورد بذلاآل

  .المهك

 دلةان الالزم اخلروج منه بسبب األكاس ية القي تام، ولو فرض متامريس غيدرإ ابن ريتنظ: أقول

 ني القولىكح أن بعد فإنه ،كقضي بذلياالعتبار ن إ : املختلفيكاخلاصة اليت عرفتها، ولذا قال يف حم

 كذل ألن براء غلط،اهلبة واإلى  علس القبضيدرإاس ابن يداً من الصواب، وقيس بعيخ ليوقول الش: قال

  . ضرورةكينتفي حق الشرية، فيلكسقاط للحق بالإ



٣٥٥

دفع عما يف ذمته، إمنا أحدمها ف إىل  دفعفإذا، كاملال مشتر إذ ،كذلكس يأما يف صورة القبض فل

  .المهكآخر  إىل ،تص به القابضخي فال كهو للمال املشترإمنا والدفع 

 ،ل واحد منهماكحصة  على حناء املعامالتأع يقاع مجيإحة  القاعدة هو صىان، فمقتضكف يكو

  .مير يف النص من التقسكما ذ إالّ ،ك ذلريع وغيبراء وبإفالة وضمان وكمن صلح وحوالة و

، املروي عن قرب )عليه السالم( هي، عن أخ)عليه السالم( جعفر علي بن حمل خربيه فيعلو

: )عليه السالم(  قال،قبضاي أن قتسما قبلي أن لح هلماصيا يف سلم، أك اشترني سألته عن رجل:سناداإل

ال بأس)خبارن من مقاومة األكتميال نه إ ثي، حاآلخربعض احملامل  أو ان اجلواز،ي بإرادة ىعل .)١ 

 إطالقد ييقوة هلا يف تق ة الياخلصوص ألن ،خبار األكأخص من تلنه إ :قالي أن نكميالسابقة، وال 

  . السابقةخباراأل

ق مع قطع يالتحق: ث قاليق صاحب اجلواهر، حيظهر وجه النظر يف حتقير من القاعدة كذمما و

نهما ي بكاملشتر ألن  الدافع،كمل على حدمها، بل هو ما قبضه أحدمها ألنيالنظر عن النصوص عدم تع

 ل منهماكس لي، فلاآلخر كمل على ل منهما بالقبضك ضرورة تالزم ، بقبضهما معاًنيتعي أن  إالّليك

  .ى انته،سيدرإالم ابن كالجته  وإالّ ،اآلخرنصف مستقل عن 

   القاعدة مع قطع النظر عن النصوص قبولىمقتض أن ذ قد عرفتإ

                                 

قرب ، ٢ حا فما حصل هلما وما ذهب عليهماامهان الثنني ديون فاقتسم أنه إذا ك٢٩ باب ١١٦ ص١٣ج: وسائل الشيعة )١(

.١١٣ص: اإلسناد



٣٥٦

  .كذل على عدو الثالثة، واملفروض اتفاقهمياحلق ال  إذ ون له،كيقبضه أحدمها يم فما يسقالت

  .م هو ما تقدمكأما بعد ورود النص فاحل

ين ال إأخذ ثالث، وي أن يب، واليتأخذ أنت نص أن ىين ال أرضإ:  واحدلكولو تشاحوا بأن قال 

ون ينفس املد أو الثالث أو م أحدمهاكل احلاكوي أن  القاعدةىان مقتضك،  أيضاًكبيآخذ نص أن استعد

 من جعل ه أوىلكيم أحدمها لقبض احلق لنفسه ولشركجعل احلا أن هلذا، والظاهر أو يف جعل احلق هلذا

 فقط، والضرورة اآلخرط يف حق ينما جعل أحدمها تسلي، بنيط يف حق االثنيجعل الثالث تسل ألن ،ثالث

  .تقدر بقدرها

 يف اآلخرل أحدمها عن يكلو تشاحا يف تو: ث قالي جواهر، حإطالقوجه النظر يف  علميمنه و

  .ك ذلريغ أو ة هلما،ي التخلىفك أو م مقامهما شخصاً آخر،كاحلا أقام ،ن قبضهما معاًكمأالقبض، وال 

ل واحد منهما، ك إىل ها بالنسبةريالة والصلح والضمان وغكالوووقد ظهر مما تقدم صحة احلوالة 

رة يف احلوالة، وعن جامع املقاصد ك توقف الفاضل يف التذ إليهد يف احلواشي املنسوبةي عن الشهيكوح

  . ظاهر الوجهريا غمهالك و،التردد يف صحة الصلح

 ري يف ذمة واحدة وأراد أحدمها االختصاص حبصته من غكن املشتريان الدك ولو: قال يف اجلواهر

 أو هين عليأحال ا لد أو ،وهبها له لعوضها أو ، من مقدارها إليهدفعهيون عنها مبا ي صاحل املد،إشكال

  . ى انته،كحنو ذل

  .ع واضحيووجه اجلم



٣٥٧

ها ءعطاإد يريصاحبه حبصته اليت ل منهما كل يحي أن ،كح ذليلة يف تصحيواحل: كقال يف املسالو

  .نيس يف ذمته ديصحة احلوالة ممن ل على ، بناًءاآلخرقبل يصاحبه و

ما يف الذمم بعضاً ببعض،  على  يف الصحة، ولو اصطلحاإشكاله، فال ين عليلو فرض سبق دو

  .صالتهأ يفقد قرب يف الدروس صحته، وهو حسن، بناًء ع

  .فوا يف صحة احلوالة من الربيءم اختل فأل،األولالشق  أما :أقول

د الصلح يفيهو تابع للمعاملة اليت إمنا  برأسه، وس أصالًيالصلح لن  إنا لو قلناأما الثاين، فألو

 رنا يفكصح الصلح، وقد ذيم مل يصح التقسيث مل يم، فحينئذ مبرتلة التقسيون الصلح حكي ،فائدا

  . برأسه أحد من الفقهاء الصلح أصالًريتاب الصلح جعل غك

لزام، ، لقاعدة اإلكالذمم، ال بأس بذل أو م ما يف الذمةيصح عندهم تقسين ممن يافركانا ك إذا مث

م، سواء يم، فالظاهر صحة التقسيافر التقسكصح عند الي ،افراًك اآلخران أحدمها مسلماً وك أنه إذا ماك

افر مبا التزم به، سواء كلزم اليلم هما، املسيلك على لزام لصدق قاعدة اإل،افركمن ال أو وقع من املسلم

ان ك إذا ل خارجي، مثل مايصح للمسلم بدليس املقام مما ال يافر، ولكمن ال أو م من املسلميوقع التقس

ل ي بدلكذلن إ ثيلزامها مبا التزمت به، حإصح له زواجها لقانون يث ال ية حيخت جموسأللمسلم 

ما تقدم يف كما خرج، يف إالّ لزامه مبا التزم به،إصح يافراً كون الطرف كيل مورد كففي  وإالّ خارج،

  ع،يعتقد بصحة البيافر كان الكن إ وراً،يخرت أو عه مخراًياملسألة السابقة من عدم صحة ب



٣٥٨

  .لزاممثلة اخلارجة عن عموم قاعدة اإل من األك ذلريغ إىل ،كه ذليرم علحياملسلم  أن الإ

  .لزامحاله يف سائر املسائل، مما تشمله قاعدة اإلكفإنه  منه علم حال املخالف يف هذه املسألة،و

ه يعطيل ما ك جعال مثالً إذا ماكم، يالتقس على ايافران، مث أسلما بقكقسما ومها  أنه إذا والظاهر

 مهمايمهما وصحة تقسيبعد تقس إذ ه يف الشهر الثاين لعمرو،يعطيلما كد، وي لزاألولون يف الشهر ياملد

  .ميان قبل التقسكما ك ما قسما، الكن يلدون اكي ،أسلماإذا 

  .ورةك يف املسائل املذ،افراًك أو ون مسلماًكي أن فرق احلاليون، فال ياملد إىل أما بالنسبة

  



٣٥٩

 مما أكثراملشتري  إىل دفعي أن نيلزم املدي مل ،ن بأقل منهيباع الد إذا : قال يف الشرائع:)١٦مسألة (

  .ةرواي على ،بذله

 عيون دفع اجلمياملد على جبي ف،هريغوعلى ه يمن هو عل على نيع الديصح بيو: قال يف القواعدو

  .رأي على ،ان الثمن أقلكن إ واملشتري،إىل 

ما كما يف الدروس واملهذب البارع، وهو املشهور كن، يهذا رأي املتأخر: رامةكقال يف مفتاح ال

ما قاله مجاعة، ك نيد، وهو املوافق للقوانضاح وجامع املقاصيما يف اإلك كثره األييف جممع الربهان، وعل

  .ى انته،مةيمته مع علم البائع بالقين بأقل من قيع الديال خالف يف جواز ب أنه ة املراميويف غا

ضاح وشرح يرشاد واملختلف واإلرة واإلكر والتذيع، والتحريصح الب إذا ة السرائرريهو خو

 والروضة وجممع الربهان كالساملرام وجامع املقاصد واملة يح واملقتصر وغاي والتنقسالمرشاد وفخر اإلاإل

  .ةيفاكوال

لزم املشتري ي مما أكثرون يلزم املدين مل ياملد على ن بأقل مما لهيمن باع الد: ةيخ يف النهايقال الشو

د يف اللمعة يالظاهر احملقق يف الشرائع والشه على  إليه عن القاضي، وقد مالك ذلىك وح،من املال

ما هو ظاهر كح النافع، ويف الدروس ال معارض للخرب، وتردد يف النافع إيضا ملراد وصاحبة ايوغا

  . شرحهذه يفيملت

 أن  إالّ،األصلان خالف كن إو فإنه خ،ي الش إليهما ذهب إىل  القاعدة الذهابىمقتض: أقول

رنا كذ أن  بعد، إليهاد ال بأس باالستنبيايف والتهذكل واحدة منهما يف الكتان يتان مرورواياملستند وهو 

  .ايفكقها ضعف، لضمان صاحب اليان يف طركن إ ون العمل ا،كميايف ك الاترواين إ :رراًكم



٣٦٠

 على ان لهك عن رجل )عليه السالم( جعفر أبا سألت:  قال،ل، عن ابن محزةيفعن حممد بن الفض

 كي أعطين ما لفالن عل:الن فقيه الديالذي عل إىل طلقنامث ه رجل فاشتراه منه بعرض ءن فجايرجل د

رد الرجل الذي ي: )عليه السالم( جعفر أبو  فقال،كون القضاء يف ذلكيف يكته منه، يين قد اشترإف

  .)١(نيله الذي اشتراه به من الرجل الذي له الدن مايه الديعل

 رجل، مث ذهب على ناًي دىرجل اشتر: )عليه السالم( قلت للرضا: ل، قالي حممد بن الفضىروو

 إىل مة ما دفعي ق إليهدفعي:  قال،ته منهي فقد اشتركيما لفالن عل  إيلادفع: ن فقال لهيصاحب الدإىل 

  .)٢(هي عليع ما بقيه املال من مجي الذي علأن وبريصاحب الد

ة عن حممد بن أمحد، وداللتهما ظاهرة، ي والثان.ىسيخ، عن أمحد بن حممد بن عي الشاألوىل ىرو

  .وجب رفع الظهوريلة ال واملناقشة يف الدال

بضعف  أو بضعف السند، أو خالفهما، على  لعمل املشهورنيتروايف اليتضع أن ظهري كبذلو

، بعد كذلك  أيضاًتاب والسنةكفهما بسبب معارضتهما لعموم اليتضع أن ماك ظاهر الوجه، ريالداللة، غ

  .وما أخصك

 دلةصول املذهب، ولعموم األالف ألف خميواملستند ضع:  قال،كعرف ضعف ما يف املساليمنه و

فساد على  أو ع،يمعاوضة تشبه الب ألنه الضمان جمازاً، على تاب والسنة، ورمبا محلتاكها، بل الإطالقو

   ونكيع، فيالب

                                 

.٦٠ ص٢ج: التهذيب، ٢ حالدين عدم جواز بيع الدين ب١٥ باب ٩٩ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )١(

.٦١ ص٢ج: التهذيب، ٣ ح باب عدم جواز بيع الدين بالدين١٠٠ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٢(



٣٦١

مع صحة قوى أنه األه، وك الباقي ملالىبقيه من البائع يف مقابلة ما دفع، ويقل مأذوناً ف األكدفع ذل

مثاناً، ولو وقع أان كع لو ية شروط البية السالمة من الربا، ورعايع، والبد من رعايملزمه دفع اجليع يالب

ل كهما، لدخول الربا يف يف قوى على األ، وسلم من اعتبار الصرف والربا أيضاًغة الصلح صحي بصكذل

ن هو  مريغ على نيع الديس من بيدرإع، ومنع ابن ية واختصاص الصرف بالبي اآلإطالق ب عمالً،معاوضة

  .كالم املسالك ى انته،فيه مطلقاً وهو ضعيعل

  .هيا منظور فمهالك من جهة الداللة، وىخرأن تارة من جهة السند، ويضعف اخلرب أنه ىأنت ترو

 كمثاناً، فقد أشار بذلأان كة شروط الصرف لو ية السالمة من الربا، ورعايوالبد من رعا: قولهأما 

ن إ :ن، قالين احملذوري مع لزوم هذكقول بذليف يكنه أخ بيلشا على لكث أشيس، حيدرإ ابن ردإىل 

ان فضة كن إ و،عه بذهب أقل منهيبي أن وزجيف يكن ذهباً، فيان الدك إذا كقول بذليف يكخ يالش

وز جيف يكفضة فباعه بذهب  أو ،ان ذهباً فباعه بفضةكن إ وعه بفضة أقل منه،يبي أن وزجيف يك

ن يف يه الدريصر هو وال غحيخ مل ي ولذا رده املختلف بأن الش،تقابضايأن   إالّعيانفصاهلما عن جملس الب

ن بالنقود، وال يع الديصر بحيتعة، مث مل قمشة واألمها من األري وغون ذهباً وفضةًكي أن وزجيالنقود، بل 

  .سيدرإ ابن كتعجب من ذلي حىت الفضة أو ون الثمن من الذهبكي أن أوجب

ون يالشراء للمد على حبملهما ،نيتروايره اجلواهر من احململ للكذ ضعف ما  أيضاًظهري كبذلو

ون كفرض إذا  ،قةيون من الصلح حقكجازة الحقة تإب أو ونيذن من املدإب ،غة الصلحينفسه ولو بص

  .العوض من اجلنس

   عيط البيحراز شراإ على خ مرتلي الشن إطالقإ :سيدرإقال يف رد ابن و



٣٦٢

م عدم ي بعد تسليني الربوري يف غنين فرضه يف املتجانسكمي إذ ،كذل  علىس يف قوله أقل شهادةيلو

  .ى انته،مة املدفوعيق إىل قل بالنسبةصدق األ

  .نياملشتري، تبعاً للد إىل ن رهن انتقليالد على انكلو نه إ :المهك يكر يف حمكضاح ذياإلمث إن 

عه يبين مائة، فيون الدكيأن كد، يأز أو اًيان الثمن مساوكولو : رامة قالكيف مفتاح ال أن ماك

  .اًإمجاعصح  ،مةيها قيزائداً عل أو بثوب مساو للمائة

  .تابكرشاد وحواشي الما يف شرح اإلك

ه، فقد تقدم ريغوعلى ه يمن هو عل على نيع الديالمه من صحة بكره القواعد يف أول كأما ما ذ

  .حانه العامل سبهللاراره، واكت إىل ه يف باب السلم، ولذا ال حاجةيالم فكال

  



٣٦٣

ستحب ين املبالغة يف االستقضاء، وي الدىتقاضيره ملن كينه أ عنون الوسائل الباب ب:)١٧مسألة (

ق باملؤمن، فمن عالمة يليشدة االستقضاء والعنف ال  ألن كوت، وذلكطالة اجللوس ولزوم السإله 

ما نظمه ي، ف)عليه السالم( ي لعل)صلى اهللا عليه وآله( عظمما قاله الرسول األكالم، ك النياملؤمن ل

  :الشاعر بقوله

   ةخالق يف ثالثة منحصرارم األكم

  ةالم والسخا والعفو عند املقدرك النيل

  .تخاشن معهيمانع عن احلق، واملانع عن احلق  ألنه الم،ك جاز له شدة الطالًان مماك إذا نعم

 المعاصي بوجوه أهل نالقيأن ) لهصلى هللا علیه وآ( أمرنا رسول هللا: )علیه السالم( علي فقد قال

  .)١(فهرةكم

  .حل عقوبته وعرضهی أنه :حادیثما تقدم في بعض األكة یمعص أهل هذاو

  : الواردة في المقاماتروایأما ال

 رجال من  إليهىك فش)عليه السالم( عبد اهللا أيب  علىدخل رجل: فعن محاد بن عثمان قال

:  فقال،كوكشيلفالن  ما: )عليه السالم( عبد اهللابو  أ فقال،وكجاء املش أن لبثي فلم ،هأصحاب

 إذا كأنك: مغضباً، مث قال )عليه السالم( عبد اهللا أبو فجلس: ت منه حقي، قاليين استقضأوين كشي

م أ ى أتر،افون سوء احلسابخيو : فقالعز وجل اهللا ىكت ما حي مل تسيء، أراكت حقياستقض

 سوء احلساب، فمن عز وجلاالستقضاء، فسماه اهللا  إالّ اهللا ما خافوا، ال ومهيور علجي أن هللاخافوا ا

  .)٢( فقد أساءىاستقض

                                 

.)نالقيأن  ( بدل)نلقي(يف الوسائل ، إالّ أن ١ ح٦ الباب ٤١٣ ص١١ ج:الوسائل )١(

.٦٢ ص٢ج: التهذيب، ١ حستقضاء الدين املبالغة يف االىره ملن يتقاضكي إنه ١٦ باب ١٠٠ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٢(



٣٦٤

بعض  على يلن إ :قال رجل:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  إىل، رفعهييحيعن حممد بن و

 مالزماً كنه يف ذليين وبي بيرجي أن منآالم وال كنه يين وبي بياين أخذه، وقد جريعأ ماال، وقد نينياحلس

لزم أطل اجللوس وأته يأت إذا نكق التقاضي، وليس هذا طريل: )عليه السالم( عبد اهللا أبو  قال،مدحيال 

  .)١(أخذت مايل حىت اًريسي إالّ كفما فعلت ذل: ، قال الرجلوتكالس

 ،كيخ وألكا فالن مالي: قال لرجل أنه ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن محاد بن عثمان، عنو

خربين أ :)عليه السالم( عبد اهللا أبو  فقال،ه حقييت عليه شيء فاستقضيان يل علك، كجعلت فدا: قال

نهم كظلمهم، ولي أو هميف عليحي أن  خافواأهم أترافون سوء احلسابخي :عز وجلعن قول اهللا 

  .)٢(خافوا االستتقضاء واملداقة

:  قالافون سوء احلسابخي : يف قوله،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن هشام بن سامل، عنو

االستقضاء واملداقةوقال ، :ئات وال حتسب هلم احلسناتيهم السيحتسب عل)٣(.  

 على نكيخوان من مل  اإلريخ: قال أنه ،)عليه السالم( ني املؤمنري يف الغرر، عن أميمدعن اآلو

  .)٤(اًيخوانه مستقضإ

                                 

.٦٢ ص٢ج: التهذيب، ٢ ح الدين املبالغة يف االستقضاءى يتقاضنره ملكي أنه ١٦ باب ١٠٠ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )١(

.٧٢ص: خبارمعاين األ، ٣ حره ملن يتقاضي الدين املبالغة يف االستقضاءكي أنه ١٦ باب ١٠١ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٢(

.٢١٠ ص٢ج: تفسري النجاشي، ٤ حره ملن يتقاضي الدين املبالغة يف االستقضاءكي أنه ١٦ باب ١٠١ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٣(

.٢ ح١٦ الباب ٤٩٢ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٤(



٣٦٥

  .ا هو ظاهرمكه ية أعم مما حنن فروايهذه ال: أقول

 ن أوكأمن إعطاء باإلما إ ميرضاء الغرإستحب ي ،ره املبالغة يف التقاضي واالستقضاءكيما كمث إنه 

  .)١( مع التعذرالًيرده رداً مج

نطلق من عند ي ميس من غريل :)صلى اهللا عليه وآله( قال النيب:  قال،هيفقد روي الصدوق يف الفق

نطلق من عند صاحبه غضبان ي ميس من غريرض ونون البحر، وله دواب األيت علصل الّإاً يه راضميغر

  .لة ظلماًيبسه ولحيوم يل ك بعز وجلتب اهللا ك الّإ يهو مل

  

رسول  على ان لهك) ذاك (قال لهياً يهودين إ :)عليه السالم( علي سناده عنإات، بيعن اجلعفرو

 ما عندي ما يهوديا ي: ، فقال)يه وآلهصلى اهللا عل(  النيبى، فتقاضري دنان)صلى اهللا عليه وآله( اهللا

 رسول ى فجلس معه، فصل،كأجلس مع  إذاً:ين، فقاليتعط حىت ا حممدي كفارقأين ال إ: ، فقالكيأعط

ان كة والغداة، واآلخر املوضع الظهر والعصر واملغرب والعشاء ك يف ذل)صلى اهللا عليه وآله( اهللا

 )صلى اهللا عليه وآله( توعدونه، ففطن رسول اهللايونه وتهددي )صلى اهللا عليه وآله(  رسول اهللاأصحاب

اين : )صلى اهللا عليه وآله( ، فقالكبسحيهودي يا رسول اهللا ي:  فقالوا،ما الذي تصنعون به: فقال

 شهدأاهللا و إالّ لهإال  أن شهدأ: وديليها ه، فلما ترحل النهار قالريأظلم معاهداً وال غ أن تعاىل وكتبار

 كنعت إىل نظرأل إالّ  الذي فعلتكواهللا ما فعلت ب أما ل اهللا،ي وشطر مايل يف سب،ه ورسولهحممداً عبدأن 

س بفظ يه بالشام، ولكبة وملية ومهاجره بطكت يف التوراة حممد بن عبد اهللا مولده مبأين قرإيف التوراة، ف

  سواقسخاب يف األ ظ، واليوال غل

                                 

.٦٠ ص٢ج: الفقيه، املالطفة مع التعذرعطاء أو رضاء الغرمي املطالب باإلإ وجوب ١٧ باب ١٠١ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )١(



٣٦٦

م كحا رسول اهللا، وهذا مايل فكنأاهللا، و إالّ لهإال  أن شهدأ ،ال مزمن بالفحش وال قول اخلطأو

  .)١( املالريثك يودليها انك، وتعاىل اهللا كه مبا أرايف

صلى اهللا عليه ( ن واحملالت، ولعل رسول اهللاكماألن يف اودوريم أ ني واملصلحنبياءعادة األ: أقول

ما ورد كلة، يوماً بلي ك هناىبقي أن ن عنده مانع منكيودي، فلم ليها ث حبسهي، حكذلكان ك )وآله

  .كد ذليؤيل صادق الوعد ما يمساعإث ييف حد

نت ك فإن ،ك الطالب لميوأما حق الغر: قال أنه ،)عليه السالم( عن حتف العقول، عن السجادو

 مطل الغين:  قال)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا فإن ته، ومل تردده ومل متطله،يته وأغنيفكته ويف أومؤسراً

فاً، ومل ي رداً نظكال، ورددته عن نفسي طلباً مج إليهتته حبسن القول، وطلبينت معسراً أرضكن إ و.ظلم

  .)٢(ه ذهاب ماله وسوء معاملتهيجتمع عل

 فإنه مع عدم رضاه، إالّ ان جائزاًكن إ ول من طعامه وشرابه،ك واألميالغر على ره الرتولكيمث إنه 

 بة نفسهيبط إالّ ئل مال امرحيال.  

شرب من ي أو ه،ميل من عند غركأي يف الرجل ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب ل بن دراج، عنيفعن مج

  .)٣(ال بأس به: )عليه السالم(  قال،ةي له اهلدىد أو شرابه،

  ه،ميغر على رتلي أن ره للرجلك أنه ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن احلليب، عنو

                                 

.٢ ح١٧ الباب ٤٩٢ ص٢ ج:ئل الوساكمستدر )١(

.١ ح١٧ الباب ٤٩٢ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٢(

.٦٦ ص٢ج: التهذيب، ١ ح١٨ باب ١٠٢ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٣(



٣٦٧

  .)١(عتلف من علفهيرب من شرابه، وال شيل من طعامه، وال كأيال: قال

ل من كأي أ،نيه ديالرجل وله عل على رتلي عن الرجل )عليه السالم( سألته:  قال،عن مساعةو

  . )٢(ئاًي شكل بعد ذلكأيام، مث ال يل من طعامه ثالثة أكأينعم، :  قال،طعامه

  .اميثالثة أ على ادةيره له الزكيف يالض أن ام، ملا ورد يفيقال ثالثة أإمنا : أقول

  .)٣(ثير احلدك، وذ)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،عن مساعةو

رتل ي أن رهكنه إ :)عليه السالم( عبد اهللا أيب مان، عن جراح املدائين، عنيعن القاسم بن سلو

  .)٤(اميثالثة أ إالّ نيه ديالرجل وله عل على الرجل

  .)٥(ان لزمها لهكن إو :قال أنه الإد، ي بن سعنيث آخر، عن احلسييف حدو

ة يوب دابة وال عاركم ركأخذ أحديال : قال أنه ،)عليه السالم( ني املؤمنريعن الدعائم، عن أمو

شرب من ي أو ل من طعامه،كأي أو ه،ميغر على رتل الرجلي أن رهكيان كمتاع من أجل قرض أقرضه، و

  .)٦(علف من علفهي أو ،شرابه

 ،شيء فهو على دل فإن  تبع ظاهر احلال،،ال أو كه راض بذلميغر أن  هلننساعلم اإلياذا مل و

هم، ريصدقاء دون غ اجلواز يف مثل األاألصلون كتمل حي املنع، ورمبا األصلشيء ف على دليمل ن إو

  .ه نظريوف

 مقدم أنه ماكقتله شخص ظلماً،  أو ل اهللا،يسقط عمن قتل يف سبين، وال يب قضاء الدجيمث إنه 

  .بعض الواجباتوعلى ملستحبات، اعلى 

                                 

.٦٤ ص٢ج: التهذيب، ٢ ح١٨ باب ١٠٢ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )١(

.٦٢ و٦٠ ص٢ج: التهذيب، ٣ ح١٨ باب ١٠٢ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٢(

.٦٢ و٦٠ ص٢ج: التهذيب، ٣ ح١٨ باب ١٠٢ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٣(

.٦٠ ص٢ج: التهذيب، ٤ ح١٨ باب ١٠٢ ص١٣ ج:عةيوسائل الش )٤(

.٦٠ ص٢ج: التهذيب، ٤ ح١٨ باب ١٠٢ ص١٣ ج:عةيوسائل الش )٥(

.١ ح١٨ الباب ٤٩٢ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٦(



٣٦٨

 على هم قدم األأهمان أحدمها كذا إنهما، وي بري خمنساناً، فاإلي تساوني الواجبنيان بك إذا أما

  . القاعدةىما هو مقتضك ،ن عن الذمةيسقط الدين ال كاملهم، ل

ل ي سبيف قتلالفره كيل ذنب ك:  قال)عليه السالم( جعفر أيب ه، عنير، عن أبيفعن محاد بن سد

  .)١(عفو الذي له احلقي أو ،قضي صاحبهي أو ه،ؤأدا إالّ فارة لهكن ال يالد إالّ اهللا

 يوعلنة ية واملدكألزم م أن ديرأين إ: )عليه السالم( يب جعفر الثاينقلت أل:  قال،مثامة أيب عنو

 فإن ن،ي دكيعلس ي ولعز وجل اهللا يتلق أن ، وانظركنيمؤدي د إىل ارجع: )عليه السالم(  فقال،نيد

  .)٢(ونخياملؤمن ال 

ه يتبلغ به وعليون عنده الشيء كي الرجل منا :)عليه السالم( يب عبد اهللاقلت أل:  قال،عن مساعةو

نفسه يف خبث الزمان وشدة  على ستقرضي أو نه،ي ديقضية فريه اهللا مبسيأتي حىت الهيطعمه عين، أيد

وعنده  إالّ  الناسأموالل كأينه، وال يقضي مما عنده دي: )عليه السالم(  قال،قبل الصدقةي أو اسب،كامل

ون كت أن  إالّم بالباطلكنيم بكأمواللوا كال تأو :قولي تعاىل وكاهللا تبارن إ م حقوقهم، إليهؤدييما 

  .)٣( مكجتارة عن تراض من

الوايل  أن ثية حبيانت الشأنكة، ولو ية والشأنيأعم من الفعل) م إليهيؤديعنده ما و (:قوله: أقول

  . املباحث السابقةضما تقدم يف بعكؤدي ي

                                 

.٥٩ ص٢ج: التهذيب، ١ ح٤ باب ٨٢ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )١(

.٥٩ ص٢ج: التهذيب، ٢ ح٤ باب ٨٣ ص١٣ ج:عةوسائل الشي )٢(

.٥٩ ص٢ج: التهذيب، ٣ ح٤ باب ٨٣ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٣(



٣٦٩

 ن،يالد إالّ فارة لذنوبهكد يأول قطرة من دم الشه:  قال)عليه السالم( جعفر أيب عن بشار، عنو

  .)١(هؤقضا فارتهكفإن 

 إىل ه،يانت علكام واحلج اليت ياة والصالة والصكعن اخلمس والز حىت فارةكس املراد باليل: أقول

  .ما هو واضحك كل ذريغ

 وقضاء ،ليمذلة بالنهار ومهمة بالل فإنه ن،يم والدكايإ: )عليه السالم( علي قال: قال الصدوقو

  .)٢(ةاآلخرا وقضاء يف ييف الدن

سقط بأن ين ال يالد أن ديؤيا، ومما يقضه يف الدنية ملن مل اآلخراملراد بالقضاء يف  أن الظاهر: أقول

 ى أد)عليه السالم( احلسن وأن ناً،يان مدك أنه  من)عليه السالم( علي ثين ما تقدم يف حديقتل املدي

عليه (وعلي  )صلى اهللا عليه وآله( ث سمي ح)صلى اهللا عليه وآله (رسول اهللا إىل نه، بل وبالنسبةيد

  .نهي دى أد)السالم

عون ن بضع وسبيه دي وعل)عليه السالم( نيب احلسيصأو:  قال،عن ابن شهر آشوب يف املناقبو

امتنع من الطعام والشراب والنوم يف  حىت هين أبي بد)عليه السالم( نياحلس علي بن هتماناراً، فيألف د

عليه (  فقد قضاه عنه مبال خبس، فقالكين أبيال تم بد: ه، فأتاه آت يف املنام، فقالياليامه ولي أأكثر

 فسأل ك مثل ذلىة رأيلة الثانيلل من اانك، فلما قال له خبسي ماالً أيب أموالما أعرف يف : )السالم

ناً بذي خشب، ي استنبط له ع،خبس: قال لهي عبد رومي كيان ألبك: أهله، فقالت له امرأة من أهله

 انيسف أيب د بن عتبة ابنيأرسل الول حىت اماً قالئليأ إالّ ك فأخرب به، فما مضت بعد ذلكفسأل عن ذل

  رتكين قد ذإ: هقول لي )عليه السالم (نياحلسإىل علي بن 

                                 

.٦٠ ص٢ج: الفقيه، ٥ ح٤ باب ٨٥ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )١(

.٥٩ ص٢ج: الفقيه، ٦ ح٤ باب ٨٥ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٢(



٣٧٠

 نياحلس علي بن رك، فذكعها ابتعتها مني أحببت بفإذا بذي خشب تعرف ببخس، كيب ألنييل ع

  .)١()عليها السالم (نةيكلة السبت لسيا لي منها سققد أخذا، واستثىن: ه، قالين أبي له د)عليه السالم(

:  فقال،ةكوم فتح مي خطب )آلهصلى اهللا عليه و( النيبن إ :مامة الباهليأ أبو ىعن الغوايل، روو

م غارمين مقضي، والزعية مردودة، واملنحة مردودة، والديالعار)٢(.  

 بن نيه، عن آبائه، عن احلسيبن جعفر، عن أب موسى سناده عنإعن الطربسي يف االحتجاج، بو

  مث،وميذات  هأصحاب بىصل )صلى اهللا عليه وآله(نه إ :ثي يف حد)عليهم السالم(ي  علهيعلي، عن أب

ان ك و،وديليها  لفالنهماباب اجلنة بثالثة در على هنا من بين النجار أحد، وصاحبهم حمتبسيماه: قال

  .)٣(داًيشه

 على تيرأ: قال أنه ثي يف حد)صلى اهللا عليه وآله( عن عبد اهللا بن مسعود، عن رسول اهللاو

اض القلب يف أربع ي ب،)ويل اهللا ي علاهللا،اهللا، حممد رسول  إالّ لهإال  (:توباًكالباب السابع من اجلنة م

  .)٤(فان، ورد القرضكض، واتباع اجلنائز، وشراء األيادة املري ع:خصال

 :قالأنه ) صلى اهللا عليه وآله( شعري، عن رسول اهللاأل موسى  أيبثياملراد حبد أن مما تقدم ظهرو

عنهىقضيس له ما يجال، ولن لريه دير من رجل مبوت وعلئباكس ذنب أعظم عند اهللا بعد اليل ، أعم 

  .هؤه قضايلزم علية والوايل الذي ية والشأنيمن الفعل

                                 

.٢ ح٤ الباب ٤٨٩ ص٢ ج:لئ الوساكمستدر )١(

.٤ ح٤ الباب ٤٨٩ ص٢ج : الوسائلكمستدر )٢(

.٦ ح٤ الباب ٤٨٩ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٣(

.٧ ح٤ الباب ٤٨٩ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٤(



٣٧١

سألته عن رجل مات :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ده ما تقدم عن عبد الغفار اجلازي، عنيؤيو

ان ال كمن   إالّ،تهيعلم من ن إذا ؤاخذه اهللاي فساد مل ريه من غيدي على ىان أتكن إ : قال،نيه ديوعل

  .ؤدي عن أمانته فهو مبرتلة السارقي أن ديري

  . أيضاًكد ذليؤي وزره، مما اإلمام ي فعلاإلمامؤده يمل  أنه إذا ما تقدم أن ماك

  .هكره تركين، ويالد على شهادستحب اإليمث إنه 

دعوة، أربعة ال تستجاب هلم : )عليه السالم( عبد اهللا أبو قال:  قال،عاصم أيب فعن عمران بن

  .)١( بالشهادةكأمل آمر :عز وجلقول اهللا ينة، ي بريان له مال فأدانه بغكأحدهم رجل 

  : أقول

  .كديارها بيجعلت اخت: قول اهللاي اللهم جنين منها، ف:قوليوجته، فزه يرجل تؤذ: والثاين

يف جعلت الشفاء : قول اهللاياللهم اشفين، : قوليب، ويالطب إىل ذهبيرجل مرض فلم : الثالثو

  .بيب والدواء فراجع الطبيالطب

  .اطلب الرزق: تعاىلقول اهللا سبحانه ويرزقين، فااللهم : قوليطلب الرزق ويل ال جر: الرابعو

  .ضرين االن نصهحيث، وال يهذا مضمون احلد

صلى اهللا عليه (  عن رسول اهللا،)عليه السالم (ني املؤمنري، عن أم)عليه السالم( اإلمام ريعن تفسو

  الثالث رجل: قال أن  إىل،وخبهميعذم ويب اهللا هلم، بل يستجيثالثة ال : قال أنه )لموآله وس

                                 

.١ ح١٠ الباب ٩٣ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )١(



٣٧٢

 قة فجحدهي وثري ثقة بغريغ إىل فعل ودفع مالهيتاباً فلم كنه شهوداً ويتاط لدحي بأن تعاىلأوصاه اهللا 

ون حمفوظاً كي لكلف تستوثق ملايك كقد علمت: عز وجلقول اهللا يف ي، علاللهم رد: قوليخبسه، فهو أو 

 بييت فال أستجي وأتلفته وخالفت وصكعت مالين تدعوين، وقد ضت وأنت اآليتعرض للتلف فأبيلئال 

  .)١(كل

  :قوليل يت مجي يف بكقد نظم الشاعر ذلو

  اًكنلين بالذي استقرضت صأ

  شهد معشراً قد شاهدوهأو

  اين اهللا خالق الرباإف

  بته الوجوهيعنت جلالل ه

  نيتم بدنيتدا إذا قولي

  تبوهك فاى أجل مسمىلإ

ن يها الذيا أي :تعاىلوأما وجه التجارة، فقوله : )عليه السالم( م واملتشابه قالكث احملييف حدو

 فعلونيف يكنون يف السفر واحلضر، ويديف يك فعرفهم تبوهك فاىأجل مسم إىل نينتم بديتدا إذا آموا

  .)٢( من أسباب املعائشكان ذلكإذا 

  .نيت واحلي من الديل امليحب حتلستيمث إنه 

 ناًيابة ديلعبد الرمحن ابن سن إ :)عليه السالم( يب عبد اهللاقلت أل: د قالي بن عبد احلمإبراهيمفعن 

 إذا همال درهم عشرة دركله ب أن علمي أما هحيو:  قال،لله فأىبحي أن  علىلمناهكرجل قد مات، وعلى 

  .)٣(درهمله درهم بدل إمنا لله فحيمل  فإن حلله،

ن يرجل د على ان لهك، يف رجل )عليه السالم( عبد اهللا أيب يف، عن رجل، عنريثم الصيعن هو

  للهحيهما أفضل ي أ،لله منهحي أن ه، فسألين فمات الذي عليه ديوعل

                                 

.١ ح١٠ الباب ٤٩١ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )١(

.٥٩ص: م واملشابهكاحمل. ٧ ح١ الباب ٤ ص١٢ ج:الوسائل )٢(

.٦٢ ص٢ج: التهذيب. ١ ح٢٣ باب ١١٠ص ١٣ ج:وسائل الشيعة )٣(



٣٧٣

  .)١(دعه ذا بذا: )عليه السالم(  قال،للهحيال  منه أو

ات ي زائداً عن مستثنهت الذي ال شيء لياملىل  إون بالنسبةكي أن بعديل ال ياستحباب التحل: أقول

  .كذل إىل  الذي ال حتتاج عائلتهل عن الغيني لعائلته، النصراف الدلين اليت تبقيالد

صلى اهللا عليه ( قال رسول اهللا: قولي )عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت:  قال،ة بن عماريعن معاوو

  .)٢(دع له من حقهيل نظر معسراً، أويظله فل إالّ وم ال ظلي: ظله اهللا يف ظل عرشهي أن من أراد: )وآله

من : )صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا:  قال)عليه السالم( جعفر أيب اجلارود، عن أيب عنو

  .)٣(دع له من حقهيل نظر معسراً أويه اهللا من نفحات جهنم فليقي أن سره

  .)٤( حنوه)السالمعليه ( عبد اهللا أيب مان، عنيعن القاسم بن سلو

 )صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن أبان، عمن أخربه، عنو

  .)٥(دع ملعسريل اً أومينظر غريظله فل إالّ وم ال ظليظله اهللا يف ظل عرشه ي أن من سره :وم حارييف 

ورجل انظر : قال أن  إىل،ظله إالّ وم ال ظليظلهم اهللا يف ظله ي ثالثة:  قال،محزة أيب عنو

  .)٦( له من حقهكتر أو معسراً،

  ريروي عن تفس ألنه ،)عليه السالم(ث عن الصادق ين احلد أالظاهرو

                                 

.٢٨٤ ص٢ج: الفقيه، ٢ ح٢٣ باب ١١١ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )١(

.١٥٣ ص١ج: تفسري العياشي، ٤ ح٢٥ باب ١١٣ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٢(

.١٥٤ ص١ج: تفسري العياشي، ٥ ح٢٥ باب ١١٤ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٣(

.١٥٤ ص١ج: العياشيتفسري ، ٥ ح٢٥ باب ١١٤ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٤(

.١٥٤ ص١ج: تفسري العياشي، ٧ ح٢٥ باب ١١٤ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٥(

.١٥٤ ص١ج: تفسري العياشي، ٨ ح٢٥ باب ١١٤ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٦(



٣٧٤

  :ذاكاشي هيالع

نظر أ، ورجل نيين أخاف اهللا رب العاملإ: ها، وقالكنفسها فتر إىل رجل دعته امرأة ذات حسن

تصدقوا  أن :عيني مكل رين تصدقوا خأو ق قلبه حبب املساجد له من حقه، ورجل معلكمعسراً وتر

 مث ،)عليه السالم( عبد اهللا أبو ، قالدع له من حقه نظراًيل دع معسراً، أويم فلك لريه فهو خيم علكمبال

  .)١(ة الوسائليذا يف حاشكث، ير احلدكذ

عليه ( ني املؤمنريمألقال  أنه ،ري عن ابن الزب، الوسائلكما يف مستدرك ،شوبآعن ابن شهر و

 كأبان إ : له)عليه السالم(  ألف درهم، فقالني مثانكيأبعلى  أنه  أيبين وجدت يف حسابإ: )السالم

 ، قالكرته لكوالدي ما ذ على كان لوالدكإمنا ما قلت، يغلطت ف: ، مث جاء فقالك ذلىصادق، فقض

  .)٢(ك يف حل والذي قبضته مين هو لكوالد: )عليه السالم(

  :نيبون عن األيد قضاء الدكتأيمث إنه 

اما مث يه يف حيون باراً بوالدكيالعبد لن إ : قال)عليه السالم( جعفر أيب فعن حممد بن مسلم، عن

 فإذاما،   باررياما غيون يف حكيلنه إ وتبه اهللا عاقاً،كيستغفر هلما فين وال يقضي عنهما الديوتان فال مي

 أحببتن إ :)عليه السالم( عبد اهللا أبو وقال: ، قالتبه اهللا باراًكيستغفر هلما فن واي عنهما الدىماتا قض

  .)٣(د يف الرزقيزيالرب : ، وقالك فسر أبوكد اهللا يف عمريزيأن 

  ،زي الولد الوالدجيأ: قلت له:  قال)عليه السالم( جعفر أيب عن سامل احلناط، عنو

                                 

.١٥٤ ص١ج: تفسري العياشي، ٨ احلاشية ٢٥ باب ١١٤ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )١(

.١ ح٢٢ الباب ٤٩٢ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٢(

.٣٩٠ص: األصول، ١ ح٣٠ الباب ١١٧ ص١٣ ج:الوسائل )٣(



٣٧٥

ه يقضين فيه ديون علكي أو عتقه،يه فيشترياً فكده مملوجي ،نييف خصلت الإال، : )عليه السالم( قال

  .)١(عنه

ه يف يون الرجل عاقاً لوالدكي:  قال)صلى اهللا عليه وآله( عن دعوات الراوندي، عن الصادقو

 ،تب باراًكي حىت كذلكزال ين، فال ي عنهما الديقضيصلي ويصوم عنهما بعد موما وياما، فيح

 حىت كذلكزال يربمها بوجه من وجوه الرب، فال ينهما وال يقضي دي  ماتا الفإذاما، ايون باراً يف حكيو

  .)٢(تب عاقاكي

قال رسول :  قال)هم السالميعل(ه، عن آبائه يوين، عن جعفر بن حممد، عن أبكده ما رواه السيؤيو

  .)٣(ه بعد مومايامة رجل بر والديوم القيبرار د األيس: )صلى اهللا عليه وآله( اهللا

  .ذاهأسبب ي كان ذلك إذا  يف احلرمميره مطالبة الغركيمث إنه 

ه مال، فغاب يسألته عن رجل يل عل:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب فعن مساعة بن مهران، عن

 حىت ه وال تروعهيال تسلم عل: )عليه السالم(  قال،عبة فاتقاضاهكطوف حول اليته يعين زماناً، فرأ

  .)٤(رج من احلرمخي

راهة كباب :  قالأطلقث يراهة، خالفاً لصاحب الوسائل، حكدنا اليث أيل احلدينة ذيبقرو

  .رناهكة ما ذرواياملنصرف من ال أن  يف احلرم، معميمطالبة الغر

   يف أو ة،كرجل حق فوجدته مب على كان لكن إ :)عليه السالم( يف الرضويو

                                 

.٣٩٠ص: األصول، ٢ ح٣٠ الباب ١١٧ ص١٣ ج:الوسائل )١(

.٢ ح٢٦ الباب ٤٩٢ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٢(

.٤٩٣ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٣(

.٦١ ص٢ جالتهذيب، ١ ح٢٦ باب ١١٥ ص١٣ ج:وسائل الشيعة )٤(



٣٧٦

تطالبه يف  أن  يف احلرم، فال بأسكته حقيون أعطكت أن  إالّ،ه فتفزعهياحلرم فال تطالبه وال تسلم عل

  .)١(احلرم

ستفاد عرفاً يما كروهاً مطلقاً، كس ميل ألنه راهة،كة اليأقل على ث داليل احلدين ذ أالظاهر: أقول

  .نة االنصرافي، مع قرنيثي احلدنيمن اجلمع ب

  .)٢(﴾الصالِة ونوا ِبالصبِراستعيو﴿ :ن، قال سبحانهيد أداء الديالصالة تف أن مث الظاهر

ه، فقال يناً علي د)عليه السالم( العامل إىل ا رجلكش أنه وروي:  قال)عليه السالم( عن الرضويو

  .)٣(الصالة  منأكثر: له العامل

ناً مطالباً يان دك إذا أما، ناً مطالباًين دكيمل  إذا نيجل قضاء الدرض ألستحب الضرب يف األيو

  .ةًيفاك أو ،كذل إالّ قين طركيمل ذا  إناًيجب عيف

 ،)عليهم السالم (ه، عن آبائهيبن جعفر، عن أب موسى ه ما رواه الراوندي، بسنده عنيدل عليو

ن حمارث يف بالده ال عذر يه ديأربعة ال عذر هلم، رجل عل :)صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا: قال

  .)٤(نهيقضي به ديلتمس ما يرض هاجر يف األي حىت له

 مع ،كذل إىل شارةما تقدمت اإلك ،ان مماطالًك إذا  إالّ،نية املدين أذيق لصاحب الدحيال مث إنه 

  .ل عقوبتهحييل الواجد ن  أث ورديغناه، ح

                                 

.١ ح٢٤ الباب ٤٩٣ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )١(

.٢٤ اآلية: سورة البقرة )٢(

.٢ ح٢٨ الباب ٤٩٤ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٣(

.٣ ح٢٨ الباب ٤٩٤ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٤(



٣٧٧

صاحب : قال أنه ،)عليه السالم(ي إىل عل) عليهم السالم( ئمةات، بسند األيفما رواه اجلعفر

  .)١(د املعسريريإمنا ه يف شيء، يق عليضيضرب وال يد وال يقي ن اليالد

  .، واهللا سبحانه العاملني الطائفتني اجلمع بكذل على دليما ك

  

                                 

.٥ ح٢٨ الباب ٤٩٤ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )١(



٣٧٨

ها، مل ري غهماسقطها السلطان، وجاء بدرأ مث همالو اقترض در:  قال يف القواعد:)١٨مسألة (

 اجلنس، ال ريرض من غتمل وقت القحيمتها وقت التعذر، ويتعذرت فق فإن ،األوىل هماالدر إالّ هين علكي

قرب متها أقل، ولو ضاربا، فاأليذا لو جعل قكو. ة، حذراً من التفاضل باجلنس املتحدي الثانهمامن الدر

ن كيع مل ينقصت بعد الب أو  الساقطة، مع احتمال جرب النقص بالربح، ولو سقطتهمارأس املال الدرأن 

ار ي ثبوت اخلقربان قبل العلم فاألكن إ وار،يعلم فال خ، ولو تعامال بعد النقص والاألولالنقد  إالّ للبائع

  .ى انته،هريغ أو عا يف بلد السلطاني سواء تبا،للبائع

  :أموررها يف كفروع، نذ على ره تشتملكما ذ: أقول

تعامل به، والتعامل مع فرض يال  السابق، أوكتعامل به يأن ما إ الشيء الذي اقترضه،: األول

 ،ةكمة السيمة الذات ال قيمة قيون القكدم اهتمام الناس بالسلطان لضعفه، ون، لعكسقاط السلطان ممإ

وراق يف احلال احلاضر، األكمة ذاما، ال يمة قيانت القكث ي، حميالذهب والفضة يف الزمان القدك

  .ةكمة السيمة قيالقن إ ثيح

  .إشكالالسابق فال كتعومل به  إذا أما

  : ة أقسامأربع على تعامل به فهويمل  إذا ماأو

  .اًإطالقمة يسقط عن القي أن :األول

  .ينيام اجلمهوري يف أينيكة للمليوراق النقداألكاً، يئاً أثريانت شك إذا ماكمته، يثر قكت أن :الثاين

ة صارت ك سقطت السفإذاة والذات، كانت للسكمة يالق ألن مة أقل،يتصبح الق أن :الثالث

  .أقل مةيالق



٣٧٩

صبح ي أن سقاط السلطان سببإن إ عينيتعامل به، ين ال ك ل،انتكما لى  عمةي القىتبق أن :الرابع

النقد الذي هو بدل كعواض  يف األن ال تقع بدالًكمها، وليهلا قن إ ثي، حأشبهض واجلوز وما يالبك

  .وواسطة

الناس يف معامالم  إذ مة،يون بالقيمد أنه  القاعدةىمة، فمقتضيوهو سقوط الق: األولأما 

تصعد  أو اءيش الروح السائد تتوازن األك وبذل،جناس، والصرفالروح السائد يف األ: نيئيالحظون شي

 كذلن إ ،أشبهعادل مائة جوزة وما ي اً وعشرون خبز،ن خبزاًيضات تعادل عشري ملاذا عشر بوبط، مثالً

حظ الروح اليض يد البيرينظار، فمن ع، فالروح السائد واجلسم مطرحان يف األيبالروح السائد يف اجلم

ه يالروح الذي ف أن علميضاً، ويف نفس الوقت يد بيري فهو ،مجسه أي ض،يالحظ حجم البيالسائد و

ة، ومرجع القوة يالتضخم والترتل القوة الشرائ إىل  بالنسبة أيضاًالحظونيذا، ولذا الناس كمة يوهو الق

  .الروح السائد إىل ةيالشرائ

يف  أو مة، سواء يف القرض،يون بالقيمد أنه قاعدة الىمة فمقتضي سقطت القفإذاان، كف يكو

  بالنسبةكذلكها من أحناء املعامالت، ورييف غ أو ة،يف املضاربة واملزارعة واملساقا أو ،يف الرهن أو ع،يالب

  .هرياملهر وغإىل 

 كون هلا بتليمدنه إ ،جوزة حىت  مبا ال تعادلري الدناننار فسقطتيأمهرها مائة دنه إذا إ :قاليفال 

 القوة  أيضاًاملالحظة أن ة،يتب االقتصادكرنا يف بعض الك، وقد ذريمة الدنانيون بقي، بل هو مدريالدنان

قة معادل الدار، ياملهر يف احلق فإن انت املائة تعادل داراً،كوم ينار يف يأمهرها مائة د أنه إذا عينية، يالشرائ

 ك القاعدة ارتفاع واخنفاض العدد بذلىقتضة فميزادت القوة الشرائ أو ةي نقصت القوة الشرائاذإف

   نيها مخسؤعطاإلزم يالضعف  على ةي صارت القوة الشرائفإذا ،املعدل



٣٨٠

نار، وهذا هو السائد عند يها مائيت دؤعطاإلزم يالنصف  على ةيذا صارت القوة الشرائإناراً، ويد

  .العقالء يف احلال احلاضر

وناً بقدر ين مدكي مل أكثرمة ي صارت القفإذاه ي وعل، أيضاًكذل على اتروايأيت داللة بعض اليو

 من أكثرة يثرنار األيادة قوة الدية بسبب زيث صارت القوة الشرائية، فحياحلجم، بل بقدر القوة الشرائ

ي يف كنار مليي، بل معادل مائة دكنار مليه مائة ديعطي أن هيب علجية يف وقت القرض، فال يقوته الشرائ

 على ةيمة أقل فصارت القوة الشرائيصارت الق إذا كذلكة، وي القوة الشرائكتلعين بيوقت القرض، 

  . القدركه بذلؤعطاإه يلزم علي فإنه النصف،

  .مة ونقصاايادة القية والثالثة من زيعرف احلالة الثانيمنه و

 سقاط السلطان ويفإخرج عن التعامل بسبب إمنا ة، ويت بقوته الشرائيبق إذا وهو ما: الرابعةو

  .اترواي ويف املقام ،التبادل

ون كي، عن رجل )عليه السالم( موسى احلسن أبا سألت:  بن عتبة اهلامشي قالكفعن عبد املل

نار، يوم قبض سبعة وسبعة ونصف بدياا ورقاً يف حوائجه وهو كأخذ مي لبعض خلطائه فريعنده دنان

 ريتغي مث ،يف ذا السعر وحنوهريالصبتاعها من يست حباضرة فيطلب صاحب املال بعض الورق وليوقد 

 األولهي بالسعر إمنا  له، وكصلح ذلينار، هل ي عشر بدصارت الورق اثين حىت تسباحي أن السعر قبل

ف يكضره، ي فال ري الورق بقدر الدنان إليهدفع إذا : قال،ناريانت سبعة وسبعة ونصف بدك قبض نيح

   .)١(ان الصرف فال بأسك

  ونكي عن الرجل )عليه السالم( إبراهيم أبا سألت: قالسحاق بن عمار إعن و

                                 

.١٤٧ ص٢ج: التهذيب، ١ ح٩ اباب ٤٧٠ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )١(



٣٨١

 سعر ريون قد تغكيين يوفياسبين لحي جاء فإذا، هما وبعضاً درريقبضين بعضاً دنانيه مال، فييل عل

عليه (  فقال،حاسبهأومي الذي يسعر  أو ريوم أعطاين الدنانيان ك الذي ،ن أحسب لهيالسعر  أي،ريالدنان

  .)١(منفعتها عنه حبست كن ألري الدنانكعطاوم أيسعر  :)السالم

الرجل  على ون لهكي، الرجل )عليه السالم( إبراهيميب قلت أل:  قال،سحاق بن عمارإعن و

 ريأخذ دنان فإن ومئذ،يالسعر الذي أخذها  على فهي:  قال، السعرريتغي مث هماأخذ منه دري ف،ريالدنان

  .)٢( شاءمىت سهاوبرؤأخذها يه يه علري عنده فدنانهماس له دريول

ون له عند كيسألته عن الرجل :  قال،)عليه السالم( د، عن عبد صاحلي بن عبد احلمإبراهيمعن و

نار، يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدياا ورقاً يف حوائجه وهي كأخذ مي ،ط لهيخل أو ،ريالرجل الدنان

يء جي ذا السعر سبعة وسبعة ونصف، مث يفريبتاعها له الصيس الورق حاضراً فييف ولريطلبها الصيوقد 

هي له بالسعر إمنا  أو  لهكصلح ذلينار، هل يل دك عشر  فصار باثينرياسبه وقد ارتفع سعر الدنانحي

  .)٣( فال بأس بهاألولسبها بالسعر حي:  قال،ان السعركف يكضره ي فال هماوم قبض منه الدري األول

 على ون لهكييف الرجل :  قال)عليه السالم( عبد اهللا  أيبمون، عني بن مإبراهيم بن كيعن شرو

  ،نقصان أو ادةي بزري الدنانريصي ف،صارفهي وال ريه دنانيعطي فهمارجل در

                                 

.١٤٧ ص٢ج التهذيب، ٢ ح٩ الباب ٤٧١ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )١(

.١٤٧ ص٢ جالتهذيب، ٣ ح٩ الباب ٤٧١ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )٢(

.١٤٧ ص٢ جالتهذيب، ٤ ح٩ الباب ٤٧١ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )٣(



٣٨٢

  .)١(وم أعطاهيله سعر : )عليه السالم( قال

ال :  فقال،ريه دنانيون يل علكي، عن الرجل )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،يبعن احللو

  .)٢(هماأخذ بثمنها دريبأن بأس 

 ،أجل إىل  معلومةهمان دريون له الدكي، يف الرجل )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن احلليب، عنو

ال بأس : وم، قالي بصرف الريخذ مين دنان:  فقال له،هماه دريس عند الذي حل عليجل ولفجاء األ

  .)٣(به

ه ي فأحال علريرجل دنان على انت لهك رجل  عن)عليه السالم( سألته:  قال،عن حممد بن مسلمو

  .)٤(شاءن إ نعم:  قال،هماأخذها دري أريرجل آخر بالدنان

 مث ريآخر بدنان على سأل عن رجل تبع أنه ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن منصور بن حازم، عنو

 اآلخر واألولا إمن، كال بأس بذل:  فقال،مةي بالقهماأخذ منه دري، هل ريآخر بدنان على تبعهاأ

  .)٥(سواء

ن يه ديان علكسألته عن رجل :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب اض، عنير أيب اد بنيعن زو

 ري خذ مين دنان:هميقول لغري فري دنانريس عنده غي، ولهماس عنده دريجل ول معلومة فجاء األهمادر

  .)٦(ال بأس: )عليه السالم(  قال،وميبصرف ال

  ىأرضاً، واشترط عل أيب ىشترا:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن احلليب، عنو

                                 

.١٤٧ ص٢ج: التهذيب، ٥ ح٩ باب ٤٧٢ ص١٢ج: وسائل الشيعة )١(

.١٤٦ ص٢ج: التهذيب، ١ ح٣ باب ٤٦١ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )٢(

.١٤٦ ص٢ج: التهذيب، ٢ ح٣ باب ٤٦٢ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )٣(

.١٤٦ ص٦ج: التهذيب، ٣ ح٣ باب ٤٦٢ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )٤(

.١٤٦ ص٢ج: التهذيب، ٤ ح٣ باب ٤٦٢ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )٥(

.١٤٩ ص٢ج: التهذيب، ٥ ح٣ باب ٤٦٢ ص١٢ك جوسائل الشيعة )٦(



٣٨٣

  .)١(همانار بعشرة دريل دك ،ه ورقاًيعطي أن صاحبها

رجل  على سألته عن رجل له:  قال،)عليه السالم( بن جعفر موسى هيجعفر، عن أخ علي بن عنو

  .)٢(ال بأس به:  قال،أخذ بسعرها ورقاًي فريدنان

انت كرجل ثالثة آالف درهم، و على يلن إ :)عليه السالم( الرضا إىل تبتك : قال،ونسيعن و

ما  أو ااي بأعهما الدركه تلي فلي عل،وميست تنفق هذا اليام ولي األك الناس تلني تنفق بهما الدركتل

ا ته ميما أعطك الناس نينفق بيتأخذ منه ما  أن كل: )عليه السالم(  إيلتبك ف، الناسنيوم بينفق الي

  .)٣( الناسنينفق بي

ن إ و،همارجل عشرة در على ان يلكنه إ )عليه السالم( احلسن الرضا أيب  إىلتبك: عنه قالو

عة فأي يوم وضي وهلا الاألوىل هما الدرك من تلى أعلهمات بدرء، وجاهما الدركالسلطان أسقط تل

 هما الدركل :كتبك ف،لسلطاندها اي اليت أهماالدر أو  اليت أسقطها السلطان،األوىل ،هيشيء يل عل

  .)٤(األوىل

  .األوىل هما الدرك من تلىة أعلي الثانهماالدر ألن  واضحكوذل: أقول

د، عن رجل استقرض ية بن سعي معاو)عليه السالم( سأله:  قال،أما ما عن العباس بن صفوان

 ،األوىل هما الدرهماباع ا شيء، ألصاحب الدريت وال ريتغ أو هما الدرك عن رجل وسقطت تلهمادر

  .)٥(األوىل هما الدرهمالصاحب الدر: )عليه السالم(  فقال، الناسنياجلائزة اليت جتوز بأو 

                                 

.١٤٨ ص٢ج: التهذيب، ٦ الباب ٤٦٣ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )١(

.١١٣ص: قرب اإلسناد، ٧ ح٣ الباب ٤٦٣ ص١٢ ج:ئل الشيعةوسا )٢(

.١٥٠ ص٢ج: التهذيب، ١ ح٢٠ الباب ٤٨٧ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )٣(

.١٥٠ ص٢ج: التهذيب، ٢ ح٢٠ الباب ٤٨٨ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )٤(

.١٥٠ ص٢ج: التهذيب، ٤ ح٢٠ الباب ٤٨٨ ص١٢ ج:وسائل الشيعة )٥(



٣٨٤

 هماله الدر أن ثاً يفيروي حدي )رضي اهللا عنه( خنا حممد بن احلسنيان شك: فقد قال يف الوسائل

 س لهي بنقد معروف فلهماه دري له علانك، فمن ني خمتلفريثان متفقان غيواحلد:  الناس، قالنياليت جتوز ب

 الناس، ني اليت جتوز بهماله الدرإمنا  نقد معروف، فري معلوم بغهماه دريان له علك  النقد، ومىتكذلإالّ 

  .خيره الشكومثله ذ

مة ي قمعىن على ريخ الناس يف اخلرب األنينفق بي حبمل ما خبار األنيخ بيان، فقد مجع الشكف يكو

  .لتنايفل دفعاً همامة الدري بقنيترواي يف الاألوىل هما أول الدركذلكالناس، و نينفق بيان كما 

لزمه أخذها وهو ال ياد تؤخذ أصال، فال كال ت حىت ةاألول هماتسقط الدر أن وزجيال  ألنه :قال

  .ون يف احلالك اليت تهماس له املطالبة بالدرية، ولاألول همامة الدريله قإمنا نتفع ا، وي

ما يف القواعد، ك األوىل هماالدر إالّ هين علكيمن قال بأنه مل  أن من احملتمل أن ظهري كبذلو

ر يرة والتحركس وصاحب جامع الشرائع والتذيدرإة، والقاضي وابن يخ يف النهاي عن الشيكوح

) رامةكما يف مفتاح الك (كثرمذهب األنه إ حي، وعن املفاتأشهرنه إ :هيواملختلف والدروس، وقال ف

  .متهيسقطت ق إذا  ال ما،متهين له قكان أسقطه السلطان ولك إذا دون مايري

ان كمة يسقط اجلمد عن الق أنه إذا رواكتاب الغصب ذك م يف باب اجلمد يفأ كد ذليؤيو

  .مةيه ضمان القيالغاصب عل

 نكا مل تأمتها، والغالب يانت فضة، والفضة ال تسقط قك السابقة هماالدر أن كد ذليؤيمما و

  .ة جتعلها نقداً رائجاًكالسإمنا لذواا، وإمنا مة، ويتها قكّلس

  ةريانت اللك ،ة رائجةيات العثمانريانت اللك ني سنة حنير قبل أربعكين أتذإو
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ات عن رية خترج اللكالسن إ  أيانت للرواج فقط،كة كالسإمنا ة، وكمة السيمة الذهب ال قيهلا ق

  .مةية قكللس أن ة، اليفري الصليها باملثاقيعامل عليوا ذهباً ك

تمل وقت القرض، حيمتها وقت التعذر، ويتعذرت فقن إ و:ة يف القواعد من قولهيأما املسائل الباق

  .تعذر املثل يف املثلي إذا مايه فيالم فكفقد تقدم ال

ة حذراً من الفضل يف اجلنس املتحد، فقد تقدم ي الثانهما اجلنس، ال من الدرريمن غ: ما قولهأ

  .ه يف الربايالم فكلا

  .األوىلالم يف املسألة كمتها أقل، فقد ظهر من اليذا لو جعل قكو: ما قولهأ

  .ة واضحةي والبق،نت من املسألة السابقةيث تبي مسألة املضاربة، حكذلكو

ون السقوط كيإمنا اً، وإطالقمة يرناه من عدم سقوط القك ما ذ أيضاًمراد اجلواهر أن الظاهرو

  :  قال،ةكللس

ما ك، األوىل هماالدر إالّ هين علكيها، مل ري غهما مث أسقطها السلطان، وجاء بدرهمالو اقترض در

، وخالفاً للصدوق يف املقنعة نيحي وخصوص الصحدلةطالق األن، إليح مجاعة وظاهر آخريهو صر

ته ما ي أعطماك الناس نينفق بيتأخذ منه ما  أن كل : أيضاًحي الناس، ويف الصحنيفأوجب اليت جتوز ب

نهما، ومل ي بالتراضي بكأخذ ذل على حملي من وجوه، فني القاصر عن مقاومة السابق، الناسنينفق بي

فرض تعذرها،  إذا األوىلمة ي قإرادةعلى  أو حسان،رجع للمستقرض الدفع لإليه ربا، بل قد ين فكي

 ،م القرضكمهما حكحن  أه مع خروجه عن الظاهريع، وفيمثن املب أو مهر الزوجة على ورمبا محل

  .ىانته

  



٣٨٦

 قبل ،هاريغ أو قرضاً أو مثناً أو ناًيان دكب دفع املؤجل، سواء جيال :  قال يف القواعد:)١٩مسألة (

 إىل امتنع دفعه فإن ب قبضه،جي الضرر بأخذه، ومع احللول ىانتفن إ وب أخذهجيتربع مل  فإن جل،األ

 هو من ضمان ؤربي و،م مع احللولكدفع للحايلما ذا البائع سكون من ضمان صاحبه، وكيم، وكاحلا

م وامتنع كمؤجل فامتنع صاحبه من أخذه، ولو تعذر احلا أو ه حق حاليل من علكذا كاملشتري، و

  .ى انته،ونيتلفه منه، ال من املدقرب أن صاحبه من أخذه فاأل

 أو لشرطا أو  العقدىمقتض ألنه ه وال خالف،ي فإشكالعدم وجوب دفع املؤجل ال : أقول

 على ث دليل، حيما خرج من العقود بالدل إالّ ،لها الزم الوفاء به عند وقتهك و،ة املؤجلةيالدك ،حنومها

  .عدم لزوم بعض العقود

ن كعم، لاأل على طلقين يان الدكن إ ون مقابل القرض،يقرضاً، فمراده بالد أو ناًيد: أما قوله

  .ث اجتمعا افترقايح

 على الناس مسلطون، ونسانخذ من سلطة اإلخذ وعدم األاأل إذ خذه،ب أجي تربع مل فإذاه يعلو

  .نكي ضرر أم مل كان هناك آخر يف خرق سلطته، سواء نسان، فال حق إلأنفسهم

مع احللول  أما جل،ه قبل األيس للمشتري املطالبة باملسلم فيل أنه  علىمجاع اإل:رةكوعن التذ

 ، وهو خالف تسلط الناسنسانسلطة اإل على الطرف عدم القبض تسلط معىن إذ فالواجب القبض،

ما حقق يف ك ،م ويل املمتنعكاحلا إذ م،كه وهو احلايول إىل امتنع من القبض دفعه فإن أنفسهم،على 

  .حمله

  .الويل إىل  من ضمانه بدفعهأالدافع قد ترب ألن م ضمنه صاحبه،كذا تلف عند احلاإو



٣٨٧

ل ي الدلني هو من ضمان املشتري لعؤربيمع احللول، وم كاحلا إىل دفعي ذا يف البائع سلماًكو

  .السابق

 معلوم مجاعوال قائل بالفصل، بل اإل: ه قالي العالمة يف املسلم فإمجاعرامة بعد نقل كيف مفتاح الو

  .اضيخنا صاحب الريما ادعاه شكئة، ييف النس

ل فحل فامتنع مؤج أو ه حق حاليل من علكذا كو: اًري ظهر، وجه قول العالمة أخكمن ذلو

  .صاحبه من أخذه

 مؤنة أم أو خوف أو ضرر يه علانكسواء : قالنه إ ريل واحد، نعم عن التحركيف الاملالك ن أل

  .ال

 مل فإذاخذ، ه األيب علجي ال ريبكخوف ضرر  أو خذ ضرراآل على انك إذا ل بأنهكستشيرمبا و

ذا مل إ (الذي عنده على انك ،ن تسلمهقبلوي نيعدول املؤمن أو مك حاكلن هناكيخذ ومل ه األيب علجي

ر ك من املنكذل فإن التلف، إىل موالض األيوز تعرجيال  أنه  من باب،فظهحي أن )ه ضرر وخوفين علكي

  .عراضاًإه اعتباطاً، ال كه تركان مالك إذا  حىتده الشارعيريالذي ال 

 ألنه  تلفه،نسانوز إلجي ما الكاف من أخذه، فخي الظامل متاع الناس يف الشارع وصاحبه ىفلو ألق

 تلف،ي حىت هكوز له ترجي ال كذلك الناس، كس مباحاً، بل هو مليل ألنه وز أخذه لنفسه،جي وال ،حرام

  .ر واجبكالنهي عن املنكر ك فدفع املن،ركتلفه منألن 

 ، وهي مسألةني احلقني مجعاً ب،كاملال على جرةانت األك ،أخذه أجرة أو ان حلفظهك إذا نعم،

  .ىخرأ

ون يمن املد ه منه، الكهال أن ه القواعد منقربا م وامتنع صاحبه من أخذه، فمكتعذر احلا إذا مث

  القابض أن على ن الالزمك القاعدة، لىهو مقتض



٣٨٨

ما كر كده من باب دفع املنية بينئذ أمانة شرعيح ألنه ،أشبهط وتعد وما ي بتفركعرضه للهاليال 

  .ةيمانات الشرعوز يف األجي ال كذلكة، يمانات العرفز يف األوجيما ال كط يتقدم، فالتعدي والتفر

س الغاصب، ال يكون من كيط يتفر أو تلف بال تعد إذا  حىتالغاصبكد ضمان يده يست ينعم ل

  .كس املاليكمن 

 على توقف حفظه إذا  إالّذنه،إ ري بغري الغكتصرف يف مل ألنه ه،ينئذ التصرف في حنيمق لألحيال و

  .ستحقهيار الذي جيلتصرف بقدر اإلان اك أو ،كذل

صل يف أال  إذ املوضع من التحالف، أن ظاهرالغصبه القابض، ف أو ه،كهل تر أنه فلو اختلفا يف

  .كم التركم الغصب وال حكثبت حي حتالفا مل فإذا، اآلخرعارض بي ال نيأحد اجلانب

س لصاحبه املطالبة يف يلسقط، ويه مل ين الذي عليون أجل الديولو أسقط املد: مث قال القواعد

  .احلال

سقاط إسقط بيلها ال ك و،حنومها أو الشرط أو قد ثبت بالعقد الالزم أنه  ملا تقدم منكوذل: أقول

  .عدومهاياحلق ال  ألن ، نعم لو حصل التراضي صح،نيأحد اجلانب

  



٣٨٩

ان ك مت فأنت يف حل، إذا :لو قال املقرض للمقترض مثالً: هري قال الفاضل وغ:)٢٠مسألة (

  .الشرط على قهلان باطال، لتعكبراًء إ ،انكمت ن إ :ة، ولو قاليوص

  . العمل بقصدهقرباأل: ل، وقاليالق إىل  يف الدروس، ونسب الثايناألول على وافقهو

ن إ و،األصلظرف يف ) ذاإ( أن )ذاإ( و)نإ (نيولعل وجه الفرق ب:  قالكيف اجلواهر بعد نقل ذلو

ق يه، فال تعلي فكوك مشري جمزوم به غكوقت مويت أنت يف حل، وذل:  قالأنهك الشرط، فعرض هلا معىن

، اً، فاملعلق أوىلكوكه مشيان املعلق علك براًء، ومىتإون ك يف كحرف شرط مقتض للش) نإ( و،صحيف

ن ك مل تبراًء، فميتإغة الواقعة ياالعتبار يف عدمه بالص ألن ون املوت حبسب الواقع مقطوعاً،ك ضريوال 

  .ىانته، حةين صحكوجه اجلزم مل تعلى  واقعة

 ما تصح بلفظكة يالوص ألن ه اجلواهر،يل علكما أشكنهما، ي القاعدة عدم الفرق بىمقتض: أقول

  . أيضاً)نإ (تصح بلفظ) ذاإ(

 ريد، فغيما عن حواشي الشهك ،)نإ (ا دوني الوصاإنشاءيف ) ذاإ (الشارع وضع أن ىأما دعو

  .الوجه ظاهر

 :ة، فقول اجلواهري نوع وص أيضاًبراءاإل ألن ة،يقصد الوص أو براء قصد اإلنيفرق بال  أنه الظاهرو

مع اجلهل  أنه ىق املمنوع، ودعويللتعل) ذاإ (ة ولو بلفظيبراء دون الوصاملتجه البطالن مع قصد اإلن إ

هما، يهما صح فة مني الوصإرادةلو علم  أما براء املعلق،اإل على ة، والثاينيالوص على األولمل حيبالقصد 

  ن منع شهادة العرفكميهما، يبراء املعلق فسد ف اإلإرادةلو علم  أنه ماك



٣٩٠

  .ى انته، خيفىما الكنهما يال فرق ب وأنه ،كبذل

 ألن براء،اإل أو ةيقصد الوصي أن ني وب،)ذاإ( أو )نإ (:قولي أن نية بيفرق يف صدق الوص أي ذإ

ق يف يالتعل أن  علىلين دلكية مل ين وصكيلو مل  أنه  حىت،ةيان وصكوقع بعد املوت  أيضاً إذا براءاإل

م كون احلكينايف العرف، فيئاً ير شكذيرون صحته، والشارع مل يالعرف  أن وجب بطالنه، معيبراء اإل

  .م العريفكاحلكالشرعي 

 ريبراء وغ املعلق من اإلنيب أي ،نهما فرقاًير بيالعرف مل  على عرضا إذا ماأ كذل على ليالدلو

 فإن طلعت الشمس فأنت بريء، إذا  أوديجاء ز إذا :قوليأنت بريء الذمة، و: قولي املعلق، مثالً

 اط بالتصاحل معيوجه االحت خيفى ما حقق يف حمله، نعم الكف املؤنة ينشاء خفاإل إذ ة،ءرون الربايالعرف 

  .الورثة

  



٣٩١

 أنه ن، وهلية الديفيك أو نية الديمكعلم يناً يف دفتر مورثه، وال ي الوارث دى لو رأ:)٢١مسألة (

  .علم الدائنيمل  أو ،ن حالليد أو ،املورث على ونكيال  حىت ن حراميد

 هيادة فعلي الدائن الزىادة، ولو ادعيصالة عدم الزقن، أليعطي القدر املتي: األوليف  أن فالظاهر

  .ثباتاإل

  .احلالل ال يف احلرامن يف يالدن إ :قوليح، ويالصح على مل فعل مورثهحي: يف الثاينو

ن الدائن حمصوراً، كيمل ن إ ونهم بقاعدة العدل،ين بيان الدائن حمصوراً قسم الدكن إ :يف الثالثو

، لعدم كون من جمهول املالكي فإنه  امسه حممد،إنسانناراً، وألف يون حملمد ديمد أنه اتباًكان ك مثالً

  .مثله عريف أن علميوال  قررها الشارع،  فاا عريف،ان قاعدة العدل هنايجر

ة ال يمثل هذه املوافقة االحتمال ألن ة،يحدهم من باب املوافقة االحتمالعطي املال أليال  أنه ماك

  .ا مورد خطابات الشارعأعلم ي

  .ليالتفص إىل  فال حاجة،نفع املقاميصول ما  احملصور يف األريروا يف باب احملصور وغكقد ذو

الثالث، لوحدة  أو الثاين أو األولمر  يف األك وش،ك وجد يف دفتره ذلونيان نفس املدك إذا مثلهو

  .ني يف املسألتكاملال

  .كذلكم كان احلك كون دفتر حسابه وشيع املديذا ضإو

  . عدمهاألصلون كي أفراده نياً بيمجالإ علم علماًي ال كل شكو

  .نيطاهرنا حممد وآله اليدنا ونبيس على  اهللاى وآخراً، وصلاحلمد هللا أوالًو
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  ٢٢٣......................................سالمالرمي سهم من سهام اإل

  ٢٢٣...................................یها الخیرصاالخیل معقود في نو

  ٢٢٣.............................................كل لهو المؤمن باطل

  ٢٢٤........................................من لم یجب نداء المسلمین

  ٢٢٤.................................عون الضعیف من أفضل الصدقة

  ٢٢٤................................................من رد عن المسلم

  ٢٢٤..........................................ال تلبسوا مالبس األعداء

  ٢٢٥.........................................إذا التقى مسلمان بالسیف

  ٢٢٥....................................................مجاهدة النفس

  ٢٢٥.............................................علیكم بالجهاد األكبر

  ٢٢٥...............................................المؤمن یدخل الجنة



٣٩٨

  ٢٢٦........................................بالعمل ّ إالال یثبت اإلیمان

  ٢٢٦..........................................ثالثة من مكارم األخالق

  ٢٢٦..............................................أفضل العبادة التفكر

  ٢٢٦.......................................................تفكر ساعة

  ٢٢٧..................................................األمر بالمعروف

  ٢٢٧.................................................لتأمرن بالمعروف

  ٢٢٧....................................ما قدست أمة لم تأخذ لضعیفها

  ٢٢٧...................................إن هللا لیبغض المؤمن الضعیف

  ٢٢٧.......................................................قولوا الخیر

  ٢٢٧................................................ال تزال أمتي بخیر

  ٢٢٨..............................األمر بالمعروف والنهي لم یقربا أجال

  ٢٢٨..................................................ال تخافوا في هللا

  ٢٢٨...................................من ترك إنكار المنكر فهو میت

  ٢٢٩........................................من مشى إلى سلطان جائر



٣٩٩

  

  كتاب القرض

  ٣٩٢ ـ ٢٣١

  ٢٥٣............................................ ـ القرض عقد١مسألة 

  ٢٥٩........................................... ـ الرد األفضل٢مسألة 

  ٢٦٥......................................... ـ هدیة المقترض٣مسألة 

  ٢٨٥......................................قراضهإ ـ فیما یصح ٤مسألة 

  ٢٨٨................................... ـ قرض الذهب والفضة٥مسألة 

  ٢٩٨..........................................ئقراض اللئال ـ ا٦مسألة 

  ٣٠١................................... ـ في وقت ملك القرض٧مسألة 

  ٣٠٥.............................. ـ هل ملك القرض بالقبض؟٨مسألة 

  ٣١٠............................. ـ لو شرط التأجیل في القرض٩مسألة 

  ٣١٦................................... ـ لو أخر الدین بزیارة١٠مسألة 

  ٣٢١.................................. ـ تعجیل الدین المؤجل١١مسألة 

  ٣٣٠..................................... ـ وجوب نیة األداء١٢مسألة 

  ٣٣٨............................رضبالقّ إال  ـ ال یتعین الدین١٣مسألة 

  ٣٤٢............................... ـ ثمن خمر الذمي للمسلم١٤مسألة 

  ٣٥٣............................... ـ هل یصح تقسیم الذمة؟١٥مسألة 

  ٣٦٠.................................... ـ بیع الدین بأقل منه١٦مسألة 

  ٣٦٤................................... ـ مكروهات في الدین١٧مسألة 

  ٣٧٩................................. ـ تغییر حال قیمة الدین١٨مسألة 

  ٣٨٧................................ ـ دفع المؤجل قبل األجل١٩مسألة 

  ٣٩٠.........................مت فأنت في حل إذا :قال  ـ لو٢٠مسألة 

  ٣٩٢....................ه في دفتر مورثً ـ لو رأى الوارث دینا٢١مسألة 

  ٣٩٣........................................................المحتویات

  

  




