
١

  

  مت التصحيح، : مالحظة

  . هـ١٤٠٩ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب املطبوع يف دار العلوم بريوت لبنان عام 

  }    {منت العروة مميز عن شرح املصنف ذه األقواس

  

  

  

  

  

  الفقه

  الثاين واخلمسوناجلزء 



٢

  

  

  

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

   حريك، بئر العبد، مقإبل البنك اللبناين الفرنسيحارة: العنوان

  بريوت لبنان

  



٣

  

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  السيد حممد احلسيين الشريازي

  دام ظله

  

  الكفالة والصلحكتاب 

  

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان



٤

  

  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

الصالة والسالم على أشرف خلقه سيدنا حممد وعلى آله الطيبني احلمد هللا رب العاملني، و

  .قيام يوم الدين إىل الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم



٥

  

  كتاب الكفالة

  

  :  االربعةدلةاأل عقد دل عليه :)بالفتح( كما يف غري واحد من كتب الفقه ،وهو

أُرِسلَه معكُم حتى تؤتوِن موِثقاً ِمن اللَِّه قالَ لَن ﴿: فقد استدل له بقوله تعاىل: أما من الكتاب

  .)عليه السالم ( ببدن يوسفمن بنيه كفيالً) عليه السالم(فطلب يعقوب  ،)١(﴾لَتأْتنِني ِبِه

كان يف  وإن وذلك كفالة بالبدن كما يف مفتاح الكرامة، ،)٢(﴾فَخذْ أَحدنا مكانه﴿: وقال تعاىل

  .يتني فتأملعله لذا قال بعد االستدالل باآلذلك تأمل، ول

 نفِْقد صواع  قالُوا،أَقْبلُوا علَيِهم ما ذا تفِْقدونَ وقالُوا﴿: واستدل بعضهم عليها أيضاً بقوله سبحانه

ِلِك وِلالْمعٍري ولُ بجاَء ِبِه ِحم نمعيما ِبِه زوالقبيل والبصري ، وهو احلميل أيضاً، فالزعيم الكفيل،)٣(﴾أَن 

  .والقميل، فهذه كلها أمساء الكفيل كما يف املستدرك

  .فروايات كثرية تأيت مجلة منها: وأما من السنة

ا كذلك عند عامة أهل إ:  ويف حمكى التذكرة،فقد ادعاه غري واحد من الفقهاء: مجاعوأما من اإل

  .العلم

   شيء تعارف ألنه ،والعقل أيضاً يدل على ذلك

                                                

  .٦٦اآلية : يوسف )١(

  .٧٨اآلية : يوسف )٢(

  .٧٢ ـ ٧١اآلية : يوسف) ٣(



٦

  .لعقالء منذ قدمي الزمانعليه ا

 مما يسبب زوال الكراهة ،يكون أهم كان رمبا يعرض عليها ما وإن ا مكروهة يف نفسها،إنعم 

  . كما يف املكروهات بل يف الواجبات واحملرمات أيضاً،هم واملهمبقاعدة األ

طأ بك عن ما أب: )عليه السالم( فقال يل أبو عبد اهللا ،أبطأت عن احلج: قال حفص بن البختري

نها أعلمت  أما ،لك وللكفاالت ما: جعلت فداك تكفّلت برجل فخفر يب، فقال:  فقلت،احلج

شفقوا منها فخافوا خوفاً شديداً فجاء أقوماً أذنبوا ذنوباً كثرية فن إ : قال، مثاألوىلأهلكت القرون 

 خافوين:  اهللا تبارك وتعاىلنزل اهللا عز وجل عليهم العذاب، مث قالأذنوبكم علينا، ف: آخرون فقالوا

واجترأمت علي)١(.  

  .)٢(الكفالة خسارة غرامة ندامة: )عليه الصالة والسالم(قال الصادق : وعن الصدوق قال

 لزمتكم فإذاتتعرضوا للحقوق،  ال:  قال) السالمماعليه(مساعيل بن جابر، عن أيب عبد اهللا إوعن 

  .)٣(صربوا هلااف

 منعك من احلج ما:  قال له)عليه السالم(الصادق ن إ :بن عبد امللكوعن أيب العباس الفضل 

الكفالة هي اليت أهلكت القرون  أن لك وللكفاالت، أما علمت وما: كفالة كفلت ا، قال: قال

  .)٤(األوىل

                                                

  .١ ح كتاب الضمانأبواب من ٧ الباب ١٥٤ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح كتاب الضمانأبواب من ٧ الباب ١٥٤ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ح كتاب الضمانأبواب من ٧ الباب ١٥٤ ص١٣ ج:الوسائل) ٣(

  .٤ ح كتاب الضمانأبواب من ٧ الباب ١٥٤ ص١٣ ج:الوسائل) ٤(



٧

ما :  العباس البقبقاقأليب يقول )عليه السالم(مسعت أبا عبد اهللا : وعن أيب احلسن احلذاء قال

  .)١( وذكر مثله من احلجمنعك

الكفالة ندامة : مكتوب يف التوراة:  قال)عليه السالم(وعن داود الرقي، عن أيب عبد اهللا 

  .)٢(غرامة

ياكم والتعرض للحقوق، إيا بين :  قال)عليه السالم(مساعيل بن خالد، عن أيب عبد اهللا إوعن 

  .)٣(واصربوا على النوائب

توجب على نفسك  ال:  قال)عليه السالم( حدثه، عن أحدمها  عمن،وعن احلسن بن اجلرجاين

  .)٤(احلقوق واصرب على النوائب

تتعرض  ال: ، قال يل رجل صاحل)عليه السالم(قال يل أبو عبد اهللا :  قال،مساعيل بن جابرإوعن 

  .)٥(صرب على النائبةا و،للحقوق

الكفالة خسارة وغرامة وندامة،   أناعلم: الذي هو متون الروايات، وعن الصدوق يف املقنع

  .)٦(األوىلهلكت القرون أا أوأعلم 

الكفيل يصبح غرمياً  ألن حيان، وكوا غرامةالكفيل خيسر يف كثري من األ ألن مث كوا خسارة،

  .الكفيل يندم أن حياناً يكفل مث يندم، والغالبأ نساناإل ألن وكوا ندامة ظاهر .عوض املكفول عنه

 مما كان فيه داءابتلوا باأل أو داءمجاعة كفلوا مث مل يتمكنوا من األ أن  مبعىناألوىلرون وهالك الق

  هالكهم 

                                                

  .٤ ح كتاب الضمانأبواب من ٧  الباب١٥٤ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح كتاب الضمانأبواب من ٧ الباب ١٥٥ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(

  .٦ ح كتاب الضمانأبواب من ٧ الباب ١٥٥ ص١٣ ج:الوسائل) ٣(

  .٧ ح كتاب الضمانأبواب من ٧ الباب ١٥٥ ص١٣ ج:الوسائل) ٤(

  .٨ ح كتاب الضمانأبواب من ٧ الباب ١٥٥ ص١٣ ج:الوسائل) ٥(

  .٢ ح كتاب الضمانأبواب من ٧ الباب ٤٩٨ ص٢ ج:تدركاملس) ٦(



٨

  .منا الضرر والتأذي وما أشبه ذلكإوليس املراد باهلالك املوت، و

ا أوالبحث يف :  قال،ا عقد شرع للتعهد بالنفسأفها ياملعروف يف تعرن إ :مث يف اجلواهر وغريه

 فيها على حنو ما تقدم يف البيع وغريه، وكذا اعتبار ةلفاظ واملعاطاويف خصوص األأثره،  أو نفس العقد

  .ا وقبوهلا والعربية وحنوها مما يعترب يف العقود الالزمةإجيااملقارنة بني 

 العامة شاملة للكفالة دلةفاألهناك،  أو دليل خاص هنا  وال،الكل من واد واحد ألن وذلك: أقول

 ، كما ذكرنا عدم االحتياجةغريمها من أحناء العقود الالزمة، وقد ذكرنا فيما سبق كفاية املعاطاوالبيع و

  .العربيةإىل 

  .ن الكفالة عقد أ والعقد هو املؤثر للكفالة ال،يكون عقداً  النشاءاإلبدون  إذ ،نشاءنعم يعترب اإل

يكون على املكفول  أن رطتصح بش إمنا الكفالة يف مذهبنا: قال أنه يضاح عن اإليمث احملك

 إىل هإحضاركل من يستحق : عيناً، وقيل أو يكون ديناً أن  منأعم واحلق ،للمكفول له حق شرعي

تصح حالة ومؤجلة على كل من جيب :  فقالاألمرنه تصح كفالته، ويف القواعد عمم إجملس الشرع ف

 أو صيب أو ،يدعي عليه الكفالةكفيل  أو  من زوجة يدعي الغرمي زوجيتها،،عليه احلضور جملس احلكم

 تسلمه بأمر من حبسه مث إمكان وبدل احملبوس ب،تالفمها للشهادة عليهما باإلإحضارقد جيب  إذ جمنون،

  .عقوبة قصاص أو ن عليه حق آدمي من مال م أوعبد آبق أو ،احلبس إىل يعيده

 ومن يف يده مال ، صحة كفالة املكاتبقرب واأل،يصح على حد اهللا تعاىل وال: قال أن ىلإ

لزامه بالقيمة وجهان إتلف ففي  وإن ،ئرد بر فإن مضمون كالغصب واملستام وضمان العني املغصوبة،

مل يقم البينة  وإن وتصح كفالة من ادعي عليه .مانة العدم، كموت املكفول، دون الوديعة واألقرباأل

   الستحقاق ،جحد وإن بالدين



٩

  . انتهى،ه للشهادة على صورتهإحضارقد يستحق   إذوالكفالة ببدن امليت،. احلضور

  .وسيأيت الكالم يف بعض هذه املواضع اليت ذكرها

  .ربعة على ذلك األدلة، وقد ذكرنا داللة األنسانشك يف صحة كفالة اإل مث ال

أَيهم يكْفُلُ ﴿:  ففي القرآن احلكيم،إنسانن ومن الكفالة غري املصطلحة القيام بشؤ أن كما

مير١(﴾م(، خرىأ ويف آية :﴿اوكَِريكَفَّلَها ز﴾)شي﴿: )عليه السالم(ويف قصة موسى  ،)٢مِإذْ ت  كتأُخ 

  .)٤(﴾ أَهِل بيٍت يكْفُلُونه هلْ أَدلُّكُم على﴿: خرىأويف آية  )٣(،﴾ من يكْفُلُه فَتقُولُ هلْ أَدلُّكُم على

 إذا أَوفُوا ِبعهِد اللَِّهو﴿:  حيث قال سبحانه، وتعاىل كفيالًومن هذا القبيل جعل اهللا سبحانه

و متدوا اعاهقُضنال تكيِدها ووت دعمانَ بكَفيالًلْأَي كُملَيع اللَّه ملْتعج اهللا سبحانه  أن  فمعىن،)٥(﴾قَد

  .داءلزامي باألإيتكفل  أو ، عينداء اهللا سبحانه وتعاىل يتكفل األ،مل أؤدن إ ينأوتعاىل كفيلي 

أهل البيت  أو الرجل أو ما أشبه جيعل املرأة أو الوالد للطفل أن معناه فإن وكذلك كفالة الطفل

  .شبه كانوا ضامنني وكانوا مأخوذين يف قبال ذلكأما  أو مل حيضروا الطفل إذا مأ مبعىن ، للطفلكفيالً

 كالنهر والكتاب وغري عيانك كفالة سائر األ وكذل،ال يصح نه يصح أوأأما كفالة احليوان، و

  يضيع الكتاب، ففي مفتاح   وال،جيف ماء النهر ذلك بأن ال

                                                

  .٤٤آية : آل عمران) ١(

  .٣٧آية : آل عمران) ٢(

  .٤٠آية : طه) ٣(

  .١٢آية : القصص) ٤(

  .٩١آية : النحل) ٥(



١٠

 فال يتناوهلا هذا ، املضمونةعيانيصح التكفيل باأل أنه سيأيتنه إ :قال يف جامع املقاصد: الكرامة

  .بالنفسوهي عقد شرع للتعهد : التعريف املذكور يف القواعد وهو قوله أي ،التعريف

هي : كفالتها، لكن قال يف التحرير يأيت له صحة ضماا ال إمنا :قلت: ةمث قال مفتاح الكرام

) بصحة كفالة بدن الصيب وانون: (ما سنذكره عند قول املصنف إىل شارةإالتعهد بالنفس غالباً، ولعله 

قامة الشهادة على ريط صاحبها إل بتفتلفت ماالًأ أو جنت على آدمي إذا تصح الكفالة ببدن الدابة أنه من

ما  إىل قامة الشهادة على صورته، وقد يكون أشارإبصحة كفالة الكتاب وحنوه ب: صورا، بل قلنا

  . انتهى،بقسنذكره يف كفالة العبد اآل

ِتسعونَ  لَه ِتسع و ِإنَّ هذا أَخي﴿:  حيث قال سبحانه،ورد كفالة احليوان يف القرآن احلكيم: أقول

عنةً وةٌ فَقالَجةٌ واِحدجعن ِليين أَكِْفلْنيها وز١(﴾ ِفي الِْخطاِب ع(.  

 ،عند العرف أو سنة أو  فلم أجد له شاهداً يف كتاب،أما كفالة غري احليوان من الكتاب حبق وحنوه

لحة، بل الكفالة املصط املراد ا الضمان وحنوه ال أن  فالظاهرعيانالكفالة على األأطلق  إذا وحىت

  .وكذلك يف احليوان

 ضرورة الشك يف ،منع أو خيلو من نظر كفالة الدابة والكتاب وغريمها الن إ :ولذا قال يف اجلواهر

  .الدابة وحنوها دمي الثار، بل الظاهر اختصاص النفس باآل عدم ترتب اآلاألصل ملثله، ودلةتناول األ

 املكفول ببدنه، إحضار بفالة البدن التزامحاصل ك: نقول أن الضابط يف ذلك: ويف حمكي التذكرة

  فكل من يلزمه حضور جملس احلكم عند االستعداء يستحق 

                                                

  .٢٣آية : ص) ١(



١١

ه بالكفالة ببدنه، وحنوه احملكي عن املبسوط، وظاهرمها اختصاص موردها مبا ذكرناه من إحضار

  .، فال يشمل احليوان والكتاب وحنومهانساناإل

  فلم يعلم، لعدم العرفية، عدم الصحةاألصل كان ،ورة املذكمورولو شك يف صحة الكفالة يف األ

تصرف الشارع إذا  إالّ  الشرعية حممولة على املواضيع العرفيةدلةات األإطالق إذ الشارع قررها،أن 

  .صول وغريه كما ذكرناه يف األ،بالزيادة والنقيصة

صلى اهللا ( ولقوله عن التذكرة على ذلك، ي احملكمجاع لإل،تصح يف احلدود ال: مث قال اجلواهر

  .)١(كفالة يف حد ال: يف املروي من طرق اخلاصة والعامة )عليه وآله

قال :  قال)عليه الصالة والسالم(روي عن الكايف، عن السكوين، عن أيب عبد اهللا : ويف الوسائل

  .)٢(كفالة يف حد ال: )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

  .)٣(كفالة يف حد ال أنه )عليه الصالة والسالم( املؤمنني  أمريىقض:  قال،سنادهإوعن الصدوق ب

  وال،كفالة يف حد ال: قال أنه )عليه الصالة والسالم(، عن أمري املؤمنني سالموعن دعائم اإل

  .)٤(قاض يف حد إىل جيوز كتاب قاض شهادة على شهادة يف حد، وال

خرى، أيعمل هذا العمل مرة  ال أن  كفيلهأنا: يقول الكفيل أن ماإ ال كفالة يف حدـ واملراد ب

   فيقول أحد ،احلاكم ليقطع يده إىل مثال يؤتى بسارق

                                                

  .١ ح كتاب الضمانأبواب من ٩ الباب ٤٩٨ ص٣ ج:املستدرك) ١(

  .١ حتاب الضمان كأبواب من ١٦ الباب ١٦١ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح كتاب الضمانأبواب من ١٦ الباب ١٦١ ص١٣ ج:الوسائل) ٣(

  .١ ح السبق والرمايةأبواب من ٩ الباب ٤٩٨ ص٢ ج:املستدرك) ٤(



١٢

  .يعمل هذا العمل بعد ذلك ال أن تركتهن إ أنا كفيله: احلاضرين

  .م مثالتوقت شئ أي نا آيت به يفأأطلقوا سراحه و: يقول أن املراد به أن أو

 أو  مشكوك ويريد احلاكم حبسهإنسان جاء بيفسد، مثالً ال أن  أنا أكفل هذا:يقول الكفيل أن أو

  . ينايف املوازينيعمل عمالً ال أن أنا كفيله يف:  فيقول الكفيل،ما أشبه

اطلب منه :  فقال له الصحابة)عليه الصالة والسالم(ابن عمر مل يبايع علياً  أن مثل ما روي من

  .)١(أنا كفيله: )عليه الصالة والسالم(، فقال كفيالً

كفالة يف  النه أد العرف، ولعل مراد الفقهاء تبعاً لظاهر الرواية نوالكفالة تأيت باملعاين الثالثة ع

يترك لكفيل حىت يأيت به، مثل ما يترك املديون لكفيل حىت حيضره،  قامة احلد الإوجب عليه  إذا  أنهحد

  .الثاين من املعاين اليت ذكرناهااملعىن فهو 

عليه الصالة ( بشمر حيث كان حمبوساً عند علي )عليه الصالة والسالم( أما ما فعله احلسني

صلى اهللا (م سلمة لنفرين من الكفار كانا آذيا الرسول أووساطة ، سراحهأطلق  فتوسط له حىت )والسالم

، املقابلة فأىب)   وسلمصلى اهللا عليه وآله(طلبا من الرسول  أن يقبل الرسول مقابلتهما بعد أن )عليه وآله

 من قبيل الكفالة، ين كان من قبيل الوساطة الاألمر أن فقبل وساطتها، فالظاهر، م سلمةأفوسطت هلما 

  .كان رمبا يطلق على مثل ذلك الكفالة أحياناًوإن 

كما هو كذلك ،مل تكن مصلحة ثانوية موجبة للكفالة إذا هو إمنا مث عدم وجود الكفالة يف احلد

عدم الكفالة  فإن رم،يف باب الشفاعة والعفو عن ا  

                                                

  .١ ح الضمانأبواب من ١٦ الباب ١٦١ ص١٣ ج:الوسائل) ١(
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 حكام الثانوية مبوازينها حاكمة على األحكامواأل، يف احلد كعدم الشفاعة وعدم العفو حكم أويل

نأخذ  أن يصح،  مما ليس بصالح بارمنيميتألالسجن  أن رأينا إذا فمثالً، كما قرر يف موضعه، يةاألول

 ال أو سالممسعة اإل إىل يساء حىت ال، به مما عليهمما أش أو جراء احلدودإهم لوقت حضارمنهم الكفالء إل

  .حنو ذلك من احملاذير أو  على بيت املاليسبب ضيقاً

نوع من  ألنه يشمل مثل القصاص أيضاً،أو ، خصوص احلد، املراد بال كفالة يف احلدأما كون 

  .يه احتماالنشامل للقصاص أيضاً، فف )١() بالشبهاتأاحلدود تدر(ن إ احلد، ولذا قالوا يف بابه

املراد  مقابل القصاص، الاملراد باحلدود يف  أن  ولو مبعونة االنصراف وفهم العرفظهرلكن األ

 مبناسبة خص ورمبا على األعميكون احلد رمبا يطلق على األ أن  بنيةمنافا  من القصاص، والعماأل

  .فتأمل، املقالية أو القرائن املقامية

  

                                                

  .٤ ح حدود اهللاأبواب من ٢١ الباب ١١٩ ص٣ ج:املستدرك) ١(
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  .ويعترب رضا الكفيل واملكفول له دون املكفول عنه: قال يف الشرائع:  )١مسألة (

 كما يف ،بال خالف: أما اشتراط رضا الكفيل واملكفول له فهو كما يف مفتاح الكرامة: أقول

  .نعلم خالفاً يف اشتراط رضا الكفيل  وال،املفاتيح والرياض

م مجاعة، ولعله أل عنها عليهما مجاع اإلىوكذا يعترب رضا املكفول له كما يف التذكرة، وقد حك

  . انتهى،فهموا منها نفي اخلالف بني املسلمني كما هو الظاهر

 إثبات و، حق عليهإثبات أنه ووجه اشتراط رضا كليهما واضح، أما وجه رضا الكفيل فلوضوح

 أن يصح ، وكما الالناس مسلطون على أمواهلم وأنفسهماحلق عليه دون رضاه تصرف فيه، فينفيه 

جيعل  أن يصح لو مل يرض مل يصح، كذلك اله حيث إن ، آخر دون رضاهإنسانلى مال  عإنسانيعقد 

  . دون رضاهاً كفيالًإنسان إنسان

 عن بكر بدون سابق وكالة منه  بأن جيعل زيد عمرواً كفيالً،يبعد جميء الفضويل يف ذلك نعم ال

 دليل طالقنعم، وذلك إل: فيقول ،هل تقبل هذه الكفالة الفضولية: يف ذلك، وامنا بعد ذلك يقال للكفيل

ما  إالّ مقتضى القاعدة دخوله يف كل شيء أن الفضويل الشامل ملثل ذلك، فقد ذكرنا يف الباب الفضويل

  .اتيقاع كالعبادة الواجبة وكالطالق والعتق على املشهور من عدم دخوله يف اإل،علم خروجه بدليل

حق  فإن لى شخص يتوقف على رضاه،ن رفع حق شخص ع فأل،وأما اشتراط رضا املكفول له

يكون برضاية الويل، وكذلك  أن يرفع هذا احلق وجب أن  أرادفإذا قتل أباه،  على شخص مثالًنساناإل

  نه حق إ يطلب منه احلضور يف احملكمة وما أشبهه، فنسان على اإلنسانيف حق اإل
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ال إ و،رضا ذي احلق إىل جنيب حيتاج فرفع هذا احلق من األ، الواجب احلضورنسانعلى ذلك اإل

 أن  وقد ذكرنا يف بعض املباحث السابقة،كان خالف تسلط الناس على أمواهلم وأنفسهم وحقوقهم

  . شاملة للحقوق أيضاً)١(الناس مسلطون على أمواهلم وأنفسهم: قاعدة

كرةعند علمائنا كما يف التذنه إ : فقد قال يف مفتاح الكرامة، عدم اشتراط رضا املكفولاوأم، 

وهو املشهور بني علمائنا وغريهم كما يف املسالك، واملشهور كما يف جممع الربهان والكفاية واملفاتيح، 

الشيخ يف املبسوط والقاضي وابن محزة وابن  إىل نسب اخلالف أن  بعد،علمائنا يف املختلف إىل ونسبه

  . انتهى،من هؤاله، نعم قواه يف التحرير إالّ خالف النه إ : واحلاصل،دريسإ

  .دريس والتحرير يرون اشتراط رضا املكفول أيضاًإالشيخ والقاضي وابين محزة و أن وبذلك يظهر

  .وعلى هذا ففي املسألة خالف

 ،نوع تصرف يف حق املكفولنه إ إذ ،ليه الشيخ ومن تبعه من اشتراط الرضاإوالظاهر ما ذهب 

  والعرف يرى،إنسانيكلفهم  أن  يأبون منبعض الناس فإن فكونه بدون رضاه مثمراً غري ظاهر الوجه،

  . مسلطاً على ماله ونفسهنسانذلك تصرف يف حقه، فعدم اشتراط رضاه مناف لكون اإلأن 

رضا  أن ينحصر وجه املسألة يف: وقد خلص اجلواهر املسألة مبا يؤيد قول الشيخ والتابعني له بقوله

يتحقق الكفالة بدونه،  أركان العقد على وجه المن  أنه  أو،طالق مع الشك فيه باإلىاملكفول شرط ينف

  خيلو من  ثر، ولعل الثاين ال عدم ترتب األاألصل من الشك، وأقل وال

                                                

  .لطبعة احلديثةا، ٢٧٢ ص٢ ج:البحار) ١(
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 مكان إل،اعتبار رضا املضمون عنه ينافيه عدم اعتبار رضا احملال عليه لو قلنا به، وال  وال،قوة

شك يف صدق اسم احلوالة عليها  الفرق بتعارف احلوالة على مشغول الذمة بدون رضاه على وجه ال

تعارف يف كفالة  ، كما ال، وليس املقام من الثاين قطعاًعرفاً، ملعلومية جواز التربع بالوفاء عن املديون

  . انتهى،هاإطالقالغائب على وجه تندرج يف الكفالة حبيث تدخل يف 

شرع على التوسيع، بل دليل من ال رضا املكفول، وال إىل حال، فالكفالة العرفية حباجة أي وعلى

كان هناك دليل على إذا  إالّ ، الشارع مرتلة على املوضوعات العرفية كما ذكرناه غري مرةأدلةات إطالق

  .دليل هكذا يف املقام ال أنه التضييق، واملفروض أو اخلالف للتوسعة

 إحضارهي غاية الكفالة ن أ و،، والعموماألصلوبذلك ظهر وجه النظر فيما احتج املشهور به من 

 والكفيل ،وكيله أو جيب احلضور عليه مىت طلبه املكفول له بنفسه أنه املكفول حيث يطلب، ومن املعلوم

جيب عليه  ال ألنه مبرتلة الوكيلنه إ :منا قالواإاملوكل عليه يف التوكيل، وإذن يشترط  مبرتلة الوكيل، وال

  .فول لهمل يطلبه املك جيب على املكفول احلضور ما ، والحضاراإل

 كان فإذاوم كما عرفت، وكون الكفيل مبرتلة الوكيل غري ظاهر، عم أصل، وال ال أنه يرد عليهإذ 

يريد اخلروج عن  ألنه ،رادته، سواء طلبه املكفول له أم الإ املكفول مبجرد إحضاركان له ذن الكفيل باإل

  .مل يطلب املكفول له إذا مافأي دليل على تسلطه عليه بطلبه فيذن مل يكن باإل إذا أما، العهدة

يكون الكفيل له هذا احلق فال دليل عليه، ولذا  أن ، أماحضاراملكفول له له حق اإلن إ :واحلاصل

  قد يناقش : قال يف اجلواهر يف رد هذا الدليل بقوله
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 مىت تعلق أنه الظاهر أي ،مبعلومية زيادة حق يف الكفالة على الوكالة اليت هي غري الزمة للكفالة

 كما عن التذكرة ،ة من عهدته من دون طلب املكفول لهءرادة الرباه إلإحضارحق الكفالة كان له 

  .قطعي أنه والتحرير وجامع املقاصد وابن املتوج اجلزم به، بل عن الكركي

رضامها معلوم  ألن خرين،فعلى القول باعتبار رضاه ليس هو على حد رضا اآل: املسالك قال مث إن

 ، والقبول الصادرين على وجههما، أما املكفول فيكفي رضاه بذلك كيف اتفقجيابإلمن اقترانه با

  . انتهى، كما يف رضا املضمون،مقارناً أو متأخراً أو متقدماً

الشرط يف  أو بالعقد إالّ يكون االلتزام ال فإن  ملتزماً،نسانجيعل اإل الرضا ارد الن إ :لكن فيه

 يوكله، أن  بدون،تبيع داري أن ين أرضىإ :خرقال أحد لآل إذا ابنحو ذلك، فهو كم أو ضمن العقد

  .جازة الحقة، وحنو ذلك سائر املعامالتإذلك وكالة توجب صحة العقد بدون فإن 

استبعاد   وال،دليل عليها كالم املسالك وغريه جمرد دعوى الن إ :ولذا أشكل عليه اجلواهر بقوله

 طالق من الشك يف تناول اإلأقل  ال، من الكفيلجيابمع اإليف دعوى تركيب عقدها من قبول االثنني 

  . عدم ترتب أثر الكفالةاألصل، وأوفوافال تندرج يف 

 كعقد املرامات واملسابقة بني ثالثة ، الثالثة غري عدمي النظري يف الفقهطرافوالعقد باأل: أقول

جنيب على ما ذكرناه  السبق من األنكا إذا جنيب واملتسابقني فيما األ،، وأحياناً بني جوانب ثالثأكثرو

  .كتاب املسابقةيف 

 اخلفيفة مور من األنشاء فهي سهل بعد كون اإل، على من والقبول على منجياباإل أن أما مسألة

   . على ما ذكرناه يف كتاب النكاح وغريه،املؤنة
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 ،والقبول من االثنني من واحد جياباإل أو ، من االثنني والقبول من الثالثجيابيكون اإل أن فيصح

  .قبول أو إجيابيكون طرف  أن ي منهم يصحأف

 من الكفيل والقبول من جيابيتم عقدها باإل: ومنه يعلم وجه النظر يف قول اجلواهر حيث قال

أنت كفيلي، :  بأن يقول، من املكفول لهجياب ليس خاصاً بذلك، بل يصح اإلاألمر فإن املكفول له،

  . نعم: فيقولويكون القبول من الكفيل،

وعلله يف مفتاح الكرامة  .ؤدي ما عليه مل يكن كفالةأ أو حضرهأولو قال أنا : القواعد قال مث إن

   .األصل إىل بأنه وعد وليس بالتزام، مضافاً

اللفظني فهو عقد،  كانت الصيغة للعقد مبثل هذين إذا أما، كان وعداً إذا وهو كما ذكره فيما

  .املقال أو هر بقرائن احلال ويظ،وعليه فالعربة بالقصد

  .أبصر بنيته ألنه وعد فالقول مع القائل أو عقد أنه ذا اختلفا يفإو
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  .ظهروتصح حالة ومؤجلة على األ:  قال يف الشرائع:)٢مسألة (

 واملؤجلة بأن ، احلالة بأن يكفل حاالً: الثالثةقساموالظاهر صحة األ: وكذلك قال يف القواعد

 حيضره مؤجالً أو مىت أراده املكفول له حاالً أنه يكفل ملدة شهر، يعىن أن ث هويكفل بعد شهر، والثال

  . والعقالئيةدلة األطالقبينه وبني شهر، كل ذلك إل

خالف فيه   فموضع وفاق كما يف الروضة، وكأنه الأما صحتها معجالً: قال يف مفتاح الكرامة

 فهو خرية املبسوط والسرائر األجليشترط  ال أنه كما يف جممع الربهان، وأما صحتها حالة مبعىن

يضاح النافع واملسالك إ واملختلف واللمعة وجامع املقاصد ورشادواإلوالشرائع والتحرير والتبصرة 

 علمائنا كما يف التذكرة، واملشهور كما يف أكثر وهو مذهب ،والروضة وجممع الربهان، وكذا الكفاية

بالقطعيات جتري  إالّ يعمل  كما يف السرائر، وهذه حيث ال وهو حق اليقني،جممع الربهان والكفاية

تصح  ا الأوظاهر املفيد والشيخ يف النهاية وأيب جعفر يف الوسيلة وسالر يف املراسم  .مجاعجمرى اإل

 عن القاضي يف أحد قوليه، وبه جزم كاشف الرموز وحكاه عن التقي، وظاهر النافع يحالة، وهو احملك

  .ح التردد حيث اقتصر فيها على ذكر القولني ـ انتهىوالتبصرة واملفاتي

  .الوجه هو ما ذكره املشهور من صحتها مطلقاً أن قد عرفت: أقول

مذكورة يف كتب اجلماعة عدا القياس  ا غري واضحة والأ حجة الشيخ واجلماعة، فعن الرياض أما

  .على الضمان

الكفالة البد هلا من فائدة فلو  أن هرهحجتهم ما حكي عن كشف الرموز، مما ظا أن لكن الظاهر

  شرعت حالة لكانت خالية 
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يطالب املكفول من الكافل وقت وقوع الكفالة من غري تربص،  أن للمكفول له إذ من فائدة،

 إىل يتمكن من تسليمه املكفول له ال أن من املمكن إذ يكون عبثاً، النه إ :وذلك يكون عبثاً، وفيه

  .تمكن من ذلكاحلاكم، بينما الكفيل ي

تكون الزمة فتكون صحيحة غري  ال أن أقصاه: أما جواب مفتاح الكرامة عنه يف جوابه الثاين بقوله

 بالتأخر، ويف كفالة يرض إذا يف كفالة املدعى عليه حقاً كما يأيت مثله ، بالتأخري لزمتي رضفإذاالزمة، 

دليل لالنفكاك بني صحة  ال إذ فغري ظاهر، فليلحظ ذلك مع تأمل وروية، ،فائدة فيه ال إذ بدن احملبوس،

العبث لو  وإن  غري الزمة،ةكفالة صحيحة الزمة وكفالة صحيحلك هناالعقد وبني لزومه حىت يكون 

 كان عبثاً فإذاتنصب على املوارد العقالئية اليت تنايف العبثية،  إمنا دلةاأل ألن اً،إطالقسلم مل يكن صحيحاً 

  .زممل يكن عقد حىت يكون غري ال

، مؤجالً أو فرق بني كون احلق حاالً  ال،الكفالة تصح حالة ومؤجلة أن وبناًء على املشهور من

  .دلة األطالق كما صرح به مفتاح الكرامة، وذلك إل،الثاين يشترط رضا املكفوللكنه يف 

 ،يكون معلوماً أن  فالبد مناألجلذا اشترط إو تكون معجلة، طالقومع اإل: مث قال الشرائع

  .نتهىا

 بقسميه عليه يف املقام ويف غريه من العقود الالزمة مجاعخالف فيهما، بل اإل وكال احلكمني ال

 مل يكن دليل فإذاالدليل،  إىل  وامنا التأجيل حيتاج، ظاهر يف التعجيلطالقاإل ألن كما يف اجلواهر، وذلك

  . عليهطالق محل اإليمقام أو لفظي

  لو مل  إذ نه يشمل املقام،إاعدة الغرر، ف فهو لقاألجلأما اشتراط معلومية 
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 قياساً على العارية غري ، هنااألجليكن معلوماً لزم الغرر، فما عن بعض العامة من جواز اجلهالة يف 

  . وللفارق باجلواز هناك واللزوم هنا ثانياً، كما صرح به غري واحد، لبطالن القياس أوالً،ظاهر

 األجلاشتراط  إذ  كان القول قول املطلق،،مطلقاًكان و  أاألجلهل شرط  أنه ولو اختلفا يف

  .الدليل إىل ، فمدعيه حيتاجاألصلخالف 

 فيحتاج ،جامع بينهما ال إذ  فهو من التنازع،،بعد الشهر أو هل قال يف الشهر أنه اختلفا يف إذا أما

لعقد كسائر املوارد يف غري ذا حتالفا حكم ببطالن اإحد اجلانبني، ومل تكن بينة أل إذا التحالف إىل األمر

  .املاليات يتمسك بقاعدة العدليف  حيث إناملاليات وحنوها، 

  .أما يف مثل العقود وحنو ذلك فبعد التحالف حيكم بالبطالن
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 أو ،كانت مطلقةن إ للمكفول له مطالبة الكفيل باملكفول عنه عاجالً:  قال يف الشرائع)٣مسألة (

امتنع كان له حبسه حىت  وإن ،ئسلمه تسليماً تاماً فقد بر فإن لة،كانت مؤجن إ األجلمعجلة وبعد 

  . ما عليهييؤد أو حيضره

  .خالف يف ذلك ال: ويف اجلواهر

 يكون يف الوقت واملكان واخلصوصيات املعينات يف العقد، سواء كان بلداً أن واملراد بالتسليم التام

يسلمه مقيد  أن برداً، وسواء كان الشرط أو حراًغري ذلك، وسواء كان  أو جواً أو حبراً أو صحراًءأو 

غري ذلك من اخلصوصيات والشرائط اليت اعتربوها يف العقد مما كانت مشروعة يف  أو ،اليد والرجل

  .نفسها

بذلك يفي مبقتضى العقد، فال  ألنه ،خروجه عن العهدة بتسليمه تاماً هو مقتضى القاعدة أن كما

 ألنه  واللمعة وغريها،رشادبارة الشرائع، وهو املنقول عن التذكرة واإل كما عرفت يف ع،كفالة بعد ذلك

  .وجه للبقاء يف العهدة بعد التسليم ال

جيب عليه  أنه أتى مبا وجب عليه، وظاهرهم ألنه ،ئ سلمه كذلك برفإذا: قال يف مفتاح الكرامة

 ،، واستشكل فيه يف التحريركرهه أو أراده: قبوله كما هو صريح املبسوط والتذكرة والقواعد حيث قال

ليه وامتنع، إسلمه  أنه شهد عليه رجلنيأمل يقبل  إذا  ففي املبسوط والسرائر،مل يتسلمه إذا واختلفوا فيما

ه إحضارشهد عدلني بأمل ميكن  فإن ،أاحلاكم وبر إىل امتنع سلمهن إ أنه ويف التذكرة واملسالك والروضة

 ،قدر على احلاكم وإن شهاد االكتفاء باإلقوىاأل أن  واملسالكله وامتناعه من قبضه، لكن يف التذكرة

من ينوب عنه من حاكم وغريه، واستوجهه يف جامع  إىل يلزمه دفعه مع وجود صاحب احلق الألنه 

إذن  شهاد والإ إىل يفتقر ، والإشكال الكفيل على ئمن تسليمه برامتنع ن إ أنه املقاصد ويف التحرير

  . انتهى،احلاكم
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كاملال الذي هو يف  ألنه ،ئامتنع بغري حمذور فقد بر فإن مقتضى القاعدة تسليمه له، أن اهروالظ

، فال ربط ثباتيكون لإل إمنا شهاد، واإلأنه يضعه عنده ويربإصاحب املال فال يتسلمه ف إىل ذمته يأيت به

  .له بعامل الثبوت

 يسلمه للحاكم كاملال أيضاً، أنه الظاهركان للمكفول له احملذور يف تسلمه، ف إذا ما إىل أما بالنسبة

  .ذا كان له حمذور فهو قاصر عن التسلمإويل القاصر، وألنه 

مل يتسلمه  وإن  مما عليه من حق الكفالة،ئلو سلمه تسليماً تاماً برنه إ :وملا ذكرناه قال يف اجلواهر

 ثباترادة اإلإل إالّ اد يف ذلكشهصح، بل الظاهر عدم اعتبار اإلال على األ منه سواء متكن من احلاكم أو

  . انتهى،دليل عليه كان قد يتوهم ذلك من املسالك وغريها، لكن ال وإن نكر،ألو 

مل يتسلمه مما يشمل احملذور يف املكفول له غري ظاهر، بل الالزم التفصيل بني  إذا ةءه الرباإطالقنعم 

  .احملذور وغري احملذور

امتنع قبضه احلاكم، كما ن إ أنه اب الدين والسلم والنسيئة مجاعة من الفقهاء يف بإطالق أن كما

كان  إذا  غري ظاهر، بل الالزم التقييد مبا،والتحرير والدروس واللمعة وغريها عن املبسوط والتذكرة

 ،احلاكم ويل القاصر فإن احلاكم، إىل احملذور مل يكن قاصراً حىت يسلمه لوال إذ حمذور له عن التسلم،

 كما ذكر بعضهم ذلك يف ،ذكورات من الدين والسلم والنسيئة وغريها عنده ويذهب لشأنهمنا يترك املإو

  .ليه فلم يتسلمه، وكذلك يف العارية والوديعة وغريمهاإ فجاء به نسانباب من عليه دين إل

 وابن محزة واحملقق يف النافع عدم التعرض يولذا كان احملكي عن مجاعة هناك كاملفيد والديلم

  يكون من ضمان صاحب : ، بل قالواصالًللحاكم أ



٢٤

  .نه منه ومل يقبضه، ووافقهم عليه مجاعة آخرون كما يف مفتاح الكرامةعينه له ومكّ إذا الدين

 إسقاطكان املراد  وإن ،كان املراد شرطيتهن إ جيب النه إ :شهادمث قال مفتاح الكرامة يف جهة اإل

، إرشاد ألنه ،، فال مانع منهاألمرظلماً يف نفس  أو لشرعيؤخذ به يف ظاهر ا مطالبته مرة ثانية حىت ال

  . انتهى،وقد نبه على ذلك الشهيد يف باب الدين

الشرائط املقررة فال جيب على املكفول  أو املكان أو حضر الكفيل املكفول يف غري الوقتأ إذا أما

خذ األ أو ن الطرفني املطالبةي م عقد الكفالة الوفاء به عند االستحقاق، فليس ألمقتضى ألن له القبول،

  .خر يف غري الوقت واملكان والشرائط املقررةمن اآل

يف  أو هل أحضره يف الوقت املقرر أنه  واختلفا يف،لو أحضره فلم يتسلمه فهرب املكفوله مث إن

كون  ألن ،ثبات فعلى الكفيل اإل، وادعى املكفول له الثايناألول فادعى الكفيل ،غري الوقت املقرر

 إثبات مل يكن له فإذاالدليل،  إىل  حيتاجاألصل يف الوقت املقرر وبالشرائط املقررة خالف حضاراإل

  .خر وكان احلق لهحلف الطرف اآل

كان بيد الكفيل كتاب من املكفول له بأنه أحضره على الشرائط املقررة مما أمن  إذا  أنهوالظاهر

 وهو كاف يف ،مما يورث العلم واالطمينان العريف ألنه التزوير يف الكتاب كان حجة على املكفول له،

  . ذلكأمثال

يقبل  أنه الشرائط املقررة، فالظاهر أو املكان أو حضره لكن يف غري الوقتأ: ولو قال املكفول له

قررت بأنه أقد : فال يقال له، قراريلحق بكالمه ما شاء كما حقق يف حبث اإل أن للمتكلم ألن ،القيد منه

قرار، وقد ذكرنا أمثال هذا نكار بعد اإلإ حضاراإلمنا القيود اليت قيدت ا إ و،ك عليهحضره فال حق لأ

  .قرارالبحث يف كتاب اإل
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 أو  كان له حبسه حىت حيضرهحضار عن اإل)الكفيلأي ( امتنع وإن : قال يف الشرائع:)٤ مسألة(

  . وحنوه عبارة القواعد،يؤدي ما عليه

:  قال، واللمعة والروضةرشاداية والسرائر والنافع والتحرير واإلويف مفتاح الكرامة نقله عن النه

ويف التذكرة .  الكفيل بذلكأ املكفول له القبول ويربىادعى ما عليه وجب عل إذا  أنهوظاهر هذه الكتب

ويف املسالك  .هإحضاره ألزمه احلاكم بإحضارمل يرض بدفع املال وطلب  إذا نهإ :وجامع املقاصد

ليس ببعيد،  أنه ، ويف جممع الربهانأقوىنه إ :ويف الروضة والرياض .قوينه إ :ياضواملفاتيح والر

منا إ به املكفول له، ويرض إذا  ما عليهأداء بحضارالخالف بينهم يف جواز االكتفاء عن اإل أنه والظاهر

  . انتهى،مل يرض إذا اخلالف فيما

 ألنه مل حيضره وأدى املال، وذلك  إذا من وجوب القبول،وناألولومقتضى القاعدة هو ما ذكره 

 دفع املال مل يكن فإذاجل املال،  ألحضاراإلاملقصود من الكفالة بني املتعاقدين  فإن مقتضى الكفالة عرفاً،

  .حق له يف عدم القبول عليه شيء وال

 يف الرواية )عليه الصالة والسالم(العرفية تقتضي ذلك، خصوصاً بعد قول الصادق ن إ :واحلاصل

  .الكفالة خسارة غرامة ندامة: تقدمةامل

  .مكتوب يف التوراة كفالة غرامة ندامة: خر يف خرب داود الرقياآل) عليه السالم(كقوله 

  .)١(اخلسارة والغرامة إىل الكفالة تنتهي أن ن الظاهرإف

  إذا  :قال أنه )عليه الصالة والسالم(ويؤيده ما رواه الدعائم، عن الصادق 

                                                

  .١ ح السبق والرمايةأبواب من ٥ الباب ٤٩٨ ص٢ ج:املستدرك) ١(
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يؤدي عنه ما أن  إالّ يأيت به حبس أن  من قبلاألجلأجل فجاء  إىل وجه الرجلحتمل الرجل ب

ال بد فيه من  كان قد طلب ما وإن يرجع به عليه، أن  وله،كان الذي يطالب به معلوماًن إ وجب عليه

  .)١(مات فال شيء عليه فإن ميوت،أن  إالّ ،هإحضار الرجل كان عليه إحضار

  الاألمريراد به فيما مل يؤد أحد شقي  إمنا  من الروايات من احلبسما يف اجلملة أن وبذلك ظهر

  .مطلقاً

 )عليه الصالة والسالم( أمري املؤمنني أيت: )عليه الصالة والسالم(مثل خرب عمار، عن الصادق 

  .)٢(طلب صاحبكا:  وقال،برجل قد تكفل بنفس رجل

  يف رجل تكفل بنفس رجل)صالة والسالمعليه ال(قضى أمري املؤمنني : غ بن نباتةبصويف خرب األ

  .)٣(طلب صاحبكا: حيبس وقال لهأن 

  أيت)عليه السالم(علياً ن إ :)عليهما السالم(سحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه إويف خرب 

  .)٤( بصاحبهاحبسوه حىت يأيت:  فقال،برجل كفل برجل بعينه فأخذ باملكفول

 برجل أيتنه إ ،) الصالة والسالممعليه(ن أبيه، عن علي ويف خرب عامر بن مروان، عن جعفر، ع

  .)٥(طلب صاحبكا:  فقال،بنفس رجل فحبسهقد كفل 

  .)٦( صاحبهيأيت أن  إىلكفل الرجل حبس إذا نهإ :ي رو)عليه الصالة والسالم(ويف الرضوي 

                                                

  .٣ ح كتاب الضمانأبواب من ٧ الباب ٤٩٨ ص٢ ج:املستدرك) ١(

  .١ ح كتاب الضمانأبواب من ٩ الباب ١٥٦ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح كتاب الضمانأبواب من ٩ الباب ١٥٦ ص١٣ ج:الوسائل) ٣(

  .٣ ح كتاب الضمانأبواب من ٩ الباب ١٥٦ ص١٣ ج:الوسائل) ٤(

  .٤ ح كتاب الضمانأبواب من ٩ الباب ١٥٦ ص١٣ ج:الوسائل) ٥(

  .١ ح الضمانأبواب من ٧ الباب ٤٩٨ ص٢ ج:املستدرك) ٦(
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ضمنته ذا كان لرجل على صاحبه حق فإو: الذي هو متون الرواياتوعن الصدوق يف املقنع 

  .)١(مهحيبسك حىت تسلّ أن اإلمام وعلى ،بالنفس فعليك تسليمه

 من داءباأل أو داءيتعلق باأل  بأنه قد يكون له غرض ال:حجة التذكرة ومن تبعه أن وبذلك يظهر

ظهر ن إ أنه خياف أو خيلو عن شبهة قد يكون ماله ال إذ غراض قد تتفاوت،األ فإن الغرمي خبصوصه،

  .غري ظاهرة،  انتهى،نه مقتضى الشرطعلى أخذ بدله منه، وأليقدر  مستحقاً ال

 ، املال يف الرواياتأداء وحضار بني اإليؤيد ذلك بعدم وجود ختيري للكفيل أن ميكن ال أنه كما

 ،الكفالة غرامة أن قد عرفت وجوب ذلك يف رواية الدعائم وروايات إذ ،األول باألمرمنا فيها إو

ده مورد الغالب من عدم بذل و ظاهر يف ورحضارلزام باإل باحلبس واإلمراأل و،العرفية إىل ضافةباإل

  .طالق على اإلحضارداللة يف الروايات على لزوم اإل الكفيل املال، فال

يف ذي البدل االضطراري كالدية عوض  أو بدل له كحق الدعوى،  على البدل مبا الشكالأما اإل

ميكن فيما له بدل لوحدة   الكفيل البدل الإعطاءكن هناك مي  وحيث ال، ومهر املثل عوض الزوجة،القتل

  :السياق، فريد عليه

  . يف مكان آخريقاس عليه ما كان ممكناً  يف مكان المكانعدم اإلن إ :أوالً

يقال يف مقام حصول الضرر باحلبس وحنوه ينقله أن  إالّ اللهم: ما ذكره اجلواهر بقوله: وثانياً

ليه فحوى ما تسمعه يف إ ي كما عساه يوم، ارتفاع مثل هذا الضرر بهيضما يقتإىل  أو ليهإاحلاكم 

خيلو من قوة،  وعلى كل حال فما ذكره الشرائع واجلماعة ال:  القاتل، ولذا قال اجلواهر أخرياًإطالق

  .وهو كما ذكره

                                                

  .٣٢ ص:املقنع) ١(
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ق  فال حي،احلبس والعقوبة وما أشبه من شأن احلاكم ألن ،احلاكم هو الذي حيبسه أن مث الظاهر

  .مل ميكن احلاكم والعدول حق له ذلك إذا نعم،  باملكفولحيبس الكفيل حىت يأيت أن للمكفول له

 ،ظامل ويا مانع حقوق الناس وما أشبه  مثل يا،حيل له عقوبته بالسب الصحيح أنه الظاهر أن كما

ب للعقوبة، أما ه موجنه واجد وليإ ف، الواجد حيل عقوبته وحبسهيلّ: )عليه الصالة والسالم(لقوله 

يريد  كان واجباً وال إذا  تعزيرهللحاكم مثالً أن غري املشروع فليس جبائز، كما إىل اخلروج عن املشروع

  .كل مرتكب حمرم عليه التعزير أن ذلك حمرم، وقد ثبت يف كتاب احلدود ألن ،حضاراإل

 ال استوثق منه بأن الإو ، املكفولإحضارمل يناف احلبس  إذا يكون إمنا حبس احلاكم للكفيل مث إن

 إلقاءحنوه و أو ذا طلب الكفيل من احلاكم استصحاب شرطةإ باملكفول، ويهرب ويطلق سراحه ليأيت

  .على بيت املال عليه النفقة ال أن القبض على املكفول أعطاه ذلك، لكن الظاهر

ره الشيخ ومن ما اختا أن بل يعلم:  حيث قال،ومما تقدم ظهر وجه النظر يف قول مفتاح الكرامة

 فلو مل ميكن كالقصاص وزوجية ،يصح فيما ميكن أخذه من الكفيل كاملال إمنا وافقه على تقدير مثنه

مل يكن له بدل، ن إ مكانه مع اإلإحضارلزامه بإتعزيراً، فالبد من  أو املرأة والدعوى بعقوبة توجب حداً

 كما نبه عليه ،نه جيب عليه البدلإوجة، فكان عمداً ومهر مثل الز وإن له بدل كالدية يف القتل أما ما

  . انتهى،املصنف يف التذكرة ومجاعة

  .البدل إىل ذ ميكن حتويل كل شيءإ

حق له إذن وأدى بإذن كفل بن إ ألنه ، مخسةأقسامداه أاملكفول فيما  إىل مث يف رجوع الكفيل

  وأدى بدون إذن  بدون كفل وإن ،حق له الرجوع أيضاًإذن وأدى بإذن كفل بدون  وإن الرجوع عليه،
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حق له يف   ومل حيضر الحضارمكن اإلأ فإن ذن،إدى بدون أوإذن كفل ب وإن حق له، الإذن 

ن إ : ولذا قال يف اجلواهر تبعاً ملفتاح الكرامة وغريه، حق له يف الرجوعحضارمل ميكن اإل وإن ،الرجوع

ذنه، بناًء على إكانت الكفالة بغري وإن  ،ذنهإ عنه بداءكان األن إ الكفيل يرجع على املكفول مبا أداه

الكفالة مل يتعلق باملال بالذات  أن ذنهإ بداءذنه مع كون األإ والفرق بينها وبني الضمان بغري ،مشروعيتها

من عليه فله الرجوع، خبالف الضمان إذن  بهأدا فإذاجنيب، ليه حكم األإفيكون حكم الكفيل بالنسبة 

جنيب للمديون يف األإذن ك ألنه ،داءيف األذن ة الضامن فال ينفعه بعد ذلك اإلذم إىل  انتقال املالياملقتض

يرجع عليه مع   وال، املأذونيكان الدين على املؤد وإن  عنه،داءيراد منها الوكالة يف األأن  إالّ ، دينهأداء

 كونه متربعاً  ضرورة،ه للمكفول لهإحضارمكن مراجعته وأ إذا ذنهإكان كفل ب وإن داءيف األذن عدم اإل

أدى مع فرض تعذر  إذا نعم، يف ذلك على احلال املفروضذن  لعدم اقتضاء الكفالة اإل،بالوفاء حينئذ

فيها ذن ذلك من لوازم الكفالة فاإل ألن ،داءله يف األإذن مل ي وإن  له الرجوع:، ففي املسالكحضاراإل

  .آخر كالمه إىل يف لوازمها،إذن 

 أن  يلزمحضار اإلإمكان وعدم حضار اإلإمكانقسمي  إىل سم الرابعمث ما ذكرناه من تقسيم الق

 فإذا مما يرفع التكليف، حضاروحرج يف اإل كان عسرإذا  إالّ ،حق له النه إ حضاريقال يف ممكن اإل

 هكذا املرفوع شرعاً حضاراإل ألن ما أشبه حق له الرجوع، أو ضرر أو حرج أو  بعسرحضارمكن اإلأ

  . حيق له الرجوعحضار اإلإمكانمع عدم  أنه ، وقد عرفتكانمحاله حال عدم اإل

يغري الواقع، وليس يف  الزعم ال إذ ، واقعاً وزعم عدمه فال حق له يف الرجوعحضارأمكن اإل إذا أما

   أن القاعدة اليت ذكرها بعضهم من إالّ قبال ذلك



٣٠

 جلواز الرجوع يصلحان دليالً ا ال وكالمه،نه مل يقصد التربع مباله فماله حمترمأاملرء متعبد بظنه، و

 إمجاع أو رواية أو قاعدة مطردة مستفادة من آية كون املرء متعبداً بظنه ليس رواية وال إذ على املكفول،

  .من أبواب الفقه أي ما أشبه، ولذا مل يأخذ ا املشهور يفأو 

الغري، فال  إىل حيق له الرجوع أتلف ماله بالزعم ال إذا نساناإل فإن مل يكن متربعاً مباله، أنه وأما

 ماله للفقري إعطاءغريه أمره ب أن نسانزعم اإل إذا الغري، كما إىل كل غري متربع له الرجوع أن دليل على

 إىل أمره بذلك، أنه ذلك الغري الذي زعم إىل حيق له الرجوع نه الإف، الزعم كان باطالً أن ، مث ظهرمثالً

  .مثلةغري ذلك من األ

ه وأعطى بدون قصد إمكان بأن مل يكن واقعاً الرجوع وزعم ، يف عكس ذلكاألمريظهر ومما تقدم 

  .الزعم  يتبع الواقع الاألمر ألن له الرجوع، فإن التربع بل بقصد الرجوع،

 ذن، وما اإلاًعمازإذن كفل بدون  إذا ومما تقدم من خمالفة الزعم والواقع بصورتيه يظهر حال ما

إذن أدى بأو  ،إذناً عدم عمازإذن ذن، وكذلك عكس الصورتني بأن كفل ب اإلاًعمازإذن أدى بدون إذا 

املدار منا إكان هنالك دليل خاص، وإذا  إالّ مكان أي مدخلية له يف الزعم ال فإن ذن،اً عدم اإلعماز

  .الواقع

 نعم قد يكون له الرجوع مما ذكرناه من:  حيث قال،ومما تقدم يظهر وجه النظر يف قول اجلواهر

، من حيث لزوم التخليد يف احلبس وحنوه املفروض كون املكفول سبباً له ضرار ضرر وال القاعدة 

 أو  لعدم صدق التربع عليه بذلك،يف الكفالة، بل لعل قاعدة احترام مال املسلم تقضي به أيضاًذن باإل

  ع من مقتضياا دف أن مل نقلن إ يقتضي كونه من لوازم الكفالة بغري ذلك مما ال



٣١

 ، كما ذكره املسالك،ال اجته له الرجوع حينئذإ و،حضاراملال عن املكفول ولو يف حال تعذر اإل

  .انتهى

 فإن  لكونه الزم الكفالة،، فدفع كان مشموالًحضارزعم عدم متكنه من اإل إذا بأنه: نعم قد يقال

يكلف بالواقع املخالف   النساناإل حيث إن دفع بنفسه، وحضارذا مل ميكن اإلإ، وحضارمعىن الكفالة اإل

يف هذه الصورة له  أن ، فمقتضى العقدحضاريقدر على اإل نه الأزعم ب إذا يدفعه أنه لزعمه فالزم الكفالة

  . وهذا غري بعيد،املكفول إىل الرجوع

 مع كون حضار اإلإمكانيف صورة زعم عدم  أنه وبذلك يستثىن هذه الصورة مما ذكرناه سابقاً من

 صورة كونه مشموالً:  صورتانحضار اإلإمكان فلزعم عدم ،يكون له الرجوع عليه  الهإمكانالواقع 

 إطالقلالزم الكفالة فيحق له الرجوع، وصورة عدم مشموليته لالزم الكفالة فال حيق له الرجوع، أما 

  .اجلواهر فقد عرفت ما فيه

احتاج  ،إذنبل كانت ب: ذن، وقال الكفيلإكانت الكفالة بدون : ولو اختلفا بأن قال املكفول

  .ذنصالة عدم اإل أل،ثباتاإل إىل الكفيل

 أيضاً ثباتاإل إىل ذن، احتاج الكفيلإ بدون : كان الدفع باذن، وقال املكفول:ولو قال الكفيل

  .صل املذكورلأل

 إىل مكن، فالظاهر احتياج الكفيلأبل : ، وقال املكفولحضارمل ميكن اإل: ولو قال الكفيل

  .مل يثبت خالفه  كل شيء أصل عقالئي يؤخذ به ماإمكانصل أ ألن ،ثباتاإل

 ألن ،ثباتعليه اإل أن  لكن بعسر وحرج وضرر، فالظاهرحضاركان ميكن اإل: ولو قال الكفيل

  .الدليل إىل  فمدعيها حيتاج،األويل األصل ثانوية واردة على أمورالعسر واحلرج والضرر 

  



٣٢

ه دون إحضار إالّ  مل يلزمه، كذامل أحضره كان علي نإ ولو قال:  قال يف الشرائع:)٥مسألة (

  . وجب عليه ما شرط عليه من املال،مل أحضرهن إ كذا إىل علي كذا: املال، ولو قال

كما يف النهاية والسرائر والنافع : الشرائعيف شرح قول العالمة مثل عبارة ، ويف مفتاح الكرامة

ب واللمعة واملهذب البارع والتنقيح والشرائع وكشف الرموز والتحرير والتذكرة وحواشي الكتا

  .ىل ما يف النهاية يرجع كالم القاضي وابن محزة بتقريب قريبإ و، وجامع املقاصدرشادواإل

  .يةإمجاعاملسألة ن إ :ويف املهذب البارع يف شرح عبارة النافع

وا على طبقأصحاب، وقد هذا مروي من طرق األ: ويف جامع املقاصد يف شرح عبارة الكتاب

  .العمل به

 والنص، وحنوه ما يف غاية مجاعالفارق بني املسألتني اإلن إ : وجامع املقاصدرشادويف حواشي اإل

  .املرام فيما حكي عنها

 إىل  حيث نسب فيها على ذلك،مجاعيضاح النافع اإلإوظاهر كشف الرموز والتنقيح و

  .هاأحد شقي أو  يف املسألةمجاعصحاب، ويف الغنية دعوى اإلاأل

  :بالصحة أو ما بالوثاقةإحجتان املستند يف هذا احلكم خربان : أقول

 إىل ، سألته عن الرجل تكفل بنفس الرجل)عليه السالم( خرب البقباق، عن أيب عبد اهللا :أحدمها

 وهو كفيل ، فليس عليه مالاألجل إىل جاء بهن إ : قال،مل يأت به فعليه كذا وكذا درمهاً فإن أجل،

 )١( الذي أجلهاألجل إىل مل يأت بهن إ له ضامن  بالدراهم فهوأبد فإن  بالدراهم،أيبدأن  إالّ بنفسه أبداً

.  

  : )عليه الصالة والسالم( عبد اهللا أليبخر أيضاً، قلت خربه اآل: والثاين

                                                

  .٢ ح الضمانأبواب من ١ الباب ١٥٧ ص١٣ ج:الوسائل) ١(



٣٣

 ،)كما يف التهذيب (ال فعلي مخسمائة درهمإجئت به ون إ :رجل تكفل لرجل بنفس رجل وقال

 :)مث يف التهذيب والكايف معاً تتمة الرواية هكذا (،ال فعليك مخسمائة درهمإجئت به ون إ :)ويف الكايف(

يلزمه : ليه، قالإمل أدفعه ن إ على مخسمائة درهم: قال فإن شيء عليه من الدراهم، عليه نفسه وال: قال

  .)١(ليهإمل يدفعه ن إ الدراهم

 كما يظهر ملن راجع املسالك ليهما اختالفاً كثرياً،إ املستند وقد اختلفوا يف هاتني الروايتني واحلكم

  .واجلواهر ومفتاح الكرامة وغريها

  :وأشكل على احلكم املذكور

  . يف املسألةمجاعبعدم اإل: أوالً

  .بضعف السند يف الروايتني: وثانياً

  .بضعف الداللة: وثالثاً

  .باحتمال التصحيف يف النسخة: ورابعاً

  .مبخالفة القواعد: وخامساً

مل  إذا الشهرة حمققة حىت إذ حيول دون العمل بالروايتني، أن ميكن الشيئاً من ذلك  أن لكن الظاهر

ضعف فيها،  الشهرة العاضدة له، والداللة ال إىل ضافة والسند غري ضعيف كما عرفت، باإل،إمجاعيكن 

  .األصلواحتمال غلطية النسخة منفي ب

بعد يف   وال،فكم من رواية مستند حكم ختالف القواعد ،أما املخالفة مع القواعد فال بأس ا

  .حكامالتعبد يف هذا احلكم كالتعبد يف كثري من األ

نصاف استبعاد التعبد يف أمثال هذه املسائل، خصوصاً ملا يف املقام الذي اإلأن  إالّ :فقول اجلواهر

غضاء عن اقتضاء التعليق  بعد اإلأخر لفظاً فهو مقدم معىنن إ أنه  مع،تأخري الشرط وتقدميه إالّ ليس فيه

 ،الضمان به أو  حلصول عقد الكفالة،البطالن، وعن عدم صالحية مثل اللفظ املزبور يف املنت وغريه

  . حمل نظر،انتهى

                                                

  .١ ح الضمانأبواب من ١ الباب ١٥٧ ص١٣ ج:الوسائل) ١(



٣٤

  فأيضاً ال، وحماولة تطبيقهما للقاعدة،أما ما ذكره غري واحد من الفقهاء من التأويل يف الروايتني

  .ملن راجع املسالك وغريه كما يظهر ،إشكالخيلو من 

 ،مناطاً قطعياً أو املسألة خمالفة للقاعدة فنأخذ ذا املقدار الذي للرواية داللة عليه، لفظاً حيث إنو

  .نأخذ بالقواعد أن أما يف غري ذلك فالالزم

  



٣٥

 ما أداء أو هإحضار ضمن ،غرمياً من يد صاحب احلق قهراًأطلق ومن :  قال يف الشرائع:)٦مسألة (

  .يهعل

 كما يف الوسيلة والنافع :وقال يف مفتاح الكرامة عند قول العالمة يف القواعد مثل قول الشرائع

 واللمعة وجامع املقاصد واملسالك والروضة وجممع الربهان والكفاية رشادوالتذكرة والتحرير واإل

  .خالف فيه النه إ :خريوالرياض، ويف األ

  .)١(يتوى حق امرء مسلم ال .)لسالمعليه الصالة وا(ويدل عليه قوله : أقول

  .)٢(تبطل  الحقوق املسلمنيفإن  :)عليه الصالة والسالم(وقوله 

 ضافة باإل، على حنو ما استدلوا به يف باب خيار الغنب وحنوه،)٣(ضرار ضرر وال البل وقاعدة 

 أنه لك وغريمها من القاتل، بل وفحوى ما استدل به يف التذكرة واملساإطالقفحوى ما يأيت يف إىل 

 احلق الذي بسببه ثبتت اليد عليه، أداء أو عاداإ فكان عليه ،غصب اليد املستولية املستحقة من صاحبها

الظاهر منه ولو باملناط عدم  حيث إن، يعلى اليد ما أخذت حىت تؤدوكأم استدلوا لذلك بدليل 

  .)٤(فالتخذ وبني اإلالفرق بني األ

كان ذلك وحنوه ينبغي ن إ مدرك احلكم أن خيفى عليك لكن ال: اجلواهر بقولهيرد عليه ما يف  وال

أطلق  ولعل ذلك هو مقتضى ما يف املنت وغريه من التعبري ملن ،عدم الفرق فيه بني الصيب وانون وغريمها

  الشامل لذلك حنو 

                                                

  .٥ ح نوادر الشهاداتأبواب من ٤٦ الباب ٢١٥ ص٣ ج:املستدرك) ١(

  .٣ ح نوادر الشهاداتأبواب من ١٨ الباب ٢٤٩ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ححياء املواتإ أبواب من ١٢ الباب ٣٤١ ص١٧ ج:الوسائل) ٣(

  .٢ ح كتاب الوديعةأبواب من ١ الباب ٥٠٤ ص٢ ج:املستدرك) ٤(



٣٦

  .سبابغريه من خطاب األ

 ،يشمل الضمانات  وحنوه العمد الصيب خطأوانون وغريمها، وفرق بني الصيب  النه إ :فيهإذ 

 الوضعية، وكذلك حال حكاممن األفإا حنو ذلك،  أو كما ذكروا يف باب ضمان الصيب ما أتلفه

 فحال ،الظئر لو انقلبت على الطفل فقتلته كانت الديةن إ :انون، بل وحال النائم أيضاً، ولذا ورد

  .ملكلف وغري املكلفالضمانات حال النجاسات وحنوها مما يعم ا

 فأفلته اإلمام إىل  أتى مبجرم)عليه الصالة والسالم( أمري املؤمنني اإلماميف زمان  أن أما ما ورد من

ن أ و ذلاإلمامبأن البقاء مع :  فلما قال املفلت، ذلك املفلت للمجرم وأراد عقوبتهاإلمام فأحضر ،إنسان

منا كان ذلك الستحقاقه العقوبة إ و،الضمان يف املقامعدم ، فال يدل على اإلمام عفى عنه ،فراقه كفر

  .ربط له باملقام فال .)عليه الصالة والسالم( اإلمامفالت ارم من يد عمال إ باإلمامملخالفته أمر 

 وبالذات احلق أوالً أن  ملا عرفت سابقاً من،داء على األحضارمقتضى القاعدة هو تقدمي اإل مث إن

، ولذا حضار دون اإلداءتوافقا على األإذا  إالّ ،مل ميكن نفس احلق إذا داءاألإىل  ، وامنا ينتقلحضاراإل

ل املمتنع من يكون احلكم كما سلف يف الكفي أن وينبغي: قال يف مفتاح الكرامة تبعاً لغريه وتبعه غريه

هو املختار   ما علىاألمرليه من أول إنه يفوض التخيري  أ، المكان يطالب بالتسليم مع اإل،تسليم املكفول

على  أو األمرخمري من أول  أنه ، وما هنا لعله مبين على املشهور منداء واألحضارمن الترتيب بني اإل

  .صورة التعذر

 ولو ،حنو ذلك أو من السجن أو الوكيل أو صيلفالت من يد األفرق بني اإل ال أنه خيفى مث ال

 فجر ارم وأفلته من يد ذي رسل كلبه مثالًأن أ ك، املفلتنسانبسبب حيوان هلذا اإل أو بالتخويف

   فالتأكرهه على اإل إذا احلق، وكذلك



٣٧

 ألنه ارم يف الدار فانفلت، أن يعلم فتح الباب وهو ال إذا ما أشبه، وهكذا أو جربه على ذلكأو 

  .حاله حال الضمانات إذ مدخلية للعلم واجلهل يف مثل ذلك، ال

 ،أمورمنا الشيء على املإشيء عليه، و  المراآل فإن فالته فأفلته،إبور ب غري جماً آخرإنسانمر أ إذا أما

  . من املباشر حسب القاعدةأقوىكان السبب إذا إالّ 

سبب املفلت حالة من الذهول والغفلة لصاحب احلق حىت هرب ارم من يده لذهوله  إذا وكذا

غري ذلك  إىل  الذي على يد ارم فانفلت،أرخى احلبل مثالً أو ، املفلتنسانوغفلته الذي سببه هذا اإل

  .فالت عرفاً مما يعد سبباًاإل من الصور اليت جامعها

 أي ،نصاف عدم تنقيح يف كالمهم ملثل ذلكاإلأن  إالّ :كالم اجلواهر حيث قال أن ومنه يعلم

غي االقتصار غري ذلك من تفويت استيفاء احلق بتخويف وحنوه، وينب إىل  كعدمه بالنسبة،للصيب وانون

 . انتهى،ة وغريهاءما كان يف حكمه ولو بظاهر الدليل املعترب فيما خالف أصل الربا أو على حمل اليقني

  .أقوىكان املباشر  أو يسمى العرف فيها املفلت سبباً ماكن اليت اليريد األأن  إالّ غري ظاهر الوجه،

 ال: وجه النظر يف كالم اجلواهر حيث قال ظهر ، ثانياًداء مث األ أوالًحضارومما تقدم من لزوم اإل

هو يف العمد الذي كان احلق فيه  إمنا  وخرب القاتل،ة يقتضي خالفهء وأصل الربا،دليل على ذلك

  .تقتضي أزيد من التخيري املزبور  وقاعدة الضرر ال،القصاص

  ، حضار اإلمقتضى القاعدة كون احلق أوالًن إ :فيهإذ 



٣٨

 يرض نعم لو، دام ميكن املبدل منه البدل ما إىل يرجع  وال،منا املال بدلإو وبالذات، نه احلق أوالًأل

  .حقه فله التنازل عنه ألنه صاحب احلق من املال كان ذلك له،

عليه أطلق احلكم املزبور ملا كان ذلك الزم الكفالة  أن خيفى عليك ال: نعم ما ذكره اجلواهر بقوله

  . انتهى،لحة قطعاً فيه ضرورة عدم العقد فيهال فهو ليس من الكفالة املصطإ و،امسها

نه إ : فيقول،كان يطلق عليها الكفالة عرفاً وإن ليست هذه كفالة اصطالحية، إذ هو كما ذكره،

  . توسعاً يف اللفظ،كفيل

 ال:  فقال أحد،يقافهإله احلق يف ضربه و يقافه مبايضربه إل أن ذا هرب ارم فأراد صاحب احلقإو

 احلق الذي على يال يؤدإ و،تيان باملكفولل، فالظاهر كفاية ذلك يف كون الالزم عليه اإلتضربه فأنا كفي

 أن  وغري ذلك مما تقدم، وللعرفية أيضاً، فقد ذكرنا يف غري موضعيتوى ال  وضرر ال لدليل ،املكفول

  .دلة األإطالق فيشملها ،مل يردع الشارع عنها إذا حكامالعرفية كافية لتحقق األ

 إذ مل يأمره بدفعه، إذا وحيث يؤخذ منه املال هنا فال رجوع له على الغرمي:  يف مفتاح الكرامةقال

 ما يقتضي الرجوع، كما صرح بذلك يف املسالك والروضة، ولكن يف التذكرة ما طالقمل حيصل من اإل

لدية من الكفيل ا أو مال وأخذنا املال أو ولو تعذر عليه استيفاء احلق من قصاص: خيالف مجيع ذلك قال

  . جيداً فليتأمل، انتهى،كان للكفيل الرجوع على الغرمي الذي خلصه قصاصاً

 ضرر اللقاعدة  ،ذن باإلطالقكان اإل إذا لكن قد يقال بالرجوع: وأشكل عليه اجلواهر بقوله

  . انتهى،ذناً يف الالزم وحنو ذلكإيف امللزوم ذن حسان وكون اإلواحترام مال املسلم واإل



٣٩

كان  إذا  أنهمنذن، وهو كما ذكره اجلواهر منا هو استثناء لصورة اإلإ، وإشكاالًن هذا ليس لك

متكن الدائن أخذ  إذا  أنهفال رجوع، لكن الظاهرإذن  بغري طالقكان اإل إذا كان له الرجوع، أماذن باإل

املال  ألن ليه،إلت يأخذ من املديون، ويرد مال املف أن ماله من املديون بعد أخذه من املفلت كان له

  .بب ذلك سقوط املال عن ذمة املديون يسهو بدل احليلولة وال إمنا املأخوذ من املفلت

دائه عنه فضمن أيضاً أولو أطلقه من يد الكفيل الذي كان له الرجوع عليه ب: اجلواهر قال مث إن

وهو  . انتهى،ه فكذلك أيضاًدائه عنأ ما عليه على الوجه املزبور، بل لو أطلقه منه قبل أداء أو هإحضار

  .كما ذكره

 ولدفع ،سراحه من باب عمل اخلريأطلق خذ ارم بغري وجه شرعي فأخذ اآل أن زعم املطلق ولو

ما على احملسنني من مدار الزعم، ودليل   يدور مدار الواقع الاألمر إذ  كان عليه الضمان أيضاً،،املنكر

 لو أنه  كان ضامناً لصاحبه، كمامخر فأراقه وكان خالً أنه زعم يوجب سقوط الضمان، فلو  ال)١(سبيل

 وهكذا يف غريمها من ،يكون ضامناً ه فإنكافر حريب فقتله وكان يف الواقع مؤمناً مصون الدم أنه زعم

  .سائر موارد الضمان

  

                                                

  .٩١: آية: التوبة) ١(



٤٠

دفع  أو هإحضار لزمه ولو كان الشخص الذي أطلقه املطلق قاتالً:  قال يف الشرائع:)٧مسألة (

  .لديةا

 وبه طفحت عبارام يف ، كما صرح بذلك يف مجيع الكتب املذكورة آنفاً:ويف مفتاح الكرامة

  . عليهمجاع اإليوعن الصيمر، باب القصاص

:  قال)عليه السالم(احلسن، عن حريز، عن أيب عبد اهللا  أو يين يف الصحيحلوذلك ملا رواه الك

أولياء املقتول ليقتلوه، فوثب عليهم قوم  إىل  فدفعه الوايلالوايل إىل  عمداً فرفعسألته عن رجل قتل رجالً

حيبس الذين خلصوا القاتل من أيدي  أن أرى: )عليه السالم( فقال ،ياءاألولفخلصوا القاتل من أيدي 

مات فعليهم الدية يؤدوا فإن  : قال،مات القاتل وهم يف السجن فإن :، قيلياء حىت يأتوا بالقاتلاألول

  .)١(أولياء املقتولىل  إمجيعاً

أولياء املقتول  إىل  كما هو ظاهر عبارام، بل الالزم دفعه،ليس هناك التخيري أنه وقد ظهر مما تقدم

ليس املطلق قاتال حىت  إذ  ـبالكسرـ ق قتل املطِلولياء املقتول يف حق أل  وال،مل ميكن فالدية فإن ،أوالً

املطلق ذا العنوان يكون  أن دليل على ملباشر حىت يستحق، وال من اأقوىسبباً للقتل   وال،يستحق القتل

 إذا  حبيث يلزم على شخص القاتل الدية، كماأًخط أو يكون القتل عمدياً أن مورداً للقتل، فال فرق بني

  .كان القتل شبه عمد

فلت مل يكن ولياء املقتول فأفلته مأ فلو أخذه ،يؤاخذ بشيء القاتل ال فإن  حمضاً،أًكان خط إذا أما

ة، وكذلك بالنسبة إىل ما إذا كان القاتل جمنوناً أو صبياً قلاهي على الع إمنا الدية ألن على املفلت شيء،

  .يد يف اجلواهر وغريه القتل بالعمدقيعطي الدية، ولذا أو ممن ال يقتل باملتقول وال 

                                                

  .١ ح الضمانأبواب من ١٥ الباب ١٦١ ص١٣ ج:الوسائل) ١(



٤١

 أو  كان جارحاً جرحاً عمدياًمناإكان غري قاتل، و إذا أفلت املفلت ارم فيما إذا ومنه يعلم ما

  . لوحدة املالك يف البابني،أًكان خط إذا ما شبه عمد، ال

 خرج املفلت عن ، القبض عليهإلقاءأفلت املفلت القاتل لكن أولياء املقتول متكنوا من ن إه مث إن

 ،احلكم كذلك كان ، القبض عليهإلقاءمتكنوا من قتله ولو بدون  إذا ياء يف العمد أن األولالكفالة، كما

  .النتفاء احلكم بانتفاء املوضوع

م  أل، سقطت الكفالة أيضاً، القبض عليه، لكنه هرب عن يدهمإلقاءولو متكن أولياء املقتول من 

  . فسقط احلكم بسقوط املوضوع،متكنوا منه

 كان مثالً، الدية أم ال أو هل هذا قاتل حيق عليه القصاص أنه ولو اختلف اجتهاد املفلت والويل يف

شبه عمد فعليه  أو عمد أنه  على القاتل، بينما كان اجتهاد الويلء فال شيأالقتل خط أن اجتهاد املفلت

  . مل يكن على املفلت شيء الجتهاده،الدية أو القصاص

 ملا ذكرناه يف كتاب القضاء ،كان جمتهداً وإن لزم،أاحلاكم وحكم بنفع الويل  إىل تراجعا إذا نعم

كان املخالف  وإن جمتهد ثالث نفذ حكمه على اجلانب املخالف للقاضي، إىل ترافعا إذا اتهدين أن من

  .أيضاً جمتهداً

مل  وإن لى قتله فيدفع ما أخذه وجوباًعدفعها مث حضر الغرمي تسلط الوارث  فإن :قال يف القواعد

  .يقتل

مل يقتص من  وإن الغارم  إىلمتكن الويل منه يف العمد وجب عليه رد الدية إذا :ويف مفتاح الكرامة

 كما صرح ،اختيار املستحق إىل ن مستند وعدم القتل اآل،ها وجبت ملكان احليلولة وقد زالتن أل،القاتل

  .بذلك يف التذكرة واملسالك والروضة

، إشكال فيه ،ياءاألولذا حضر القاتل هل يقتل ويستعيد الدافع من إو:  قال،واستشكل يف التحرير

  . انتهى، فيه نظر،لزامه مبا أدى على تقدير انتفاء جواز قتلهإوهل له : مث قال



٤٢

خيفى بعد  فيه ما ال: خيفى ما يف كالم التحرير من النظر، ولذا أشكل عليه يف اجلواهر بقوله وال

رجوع عليه مبا أدى  ال مل يكن هلم قتله، بل والإ و، احلقسقاطإل ال للحيلولة، األولفرض كون الدفع 

  .فيه حينئذ ما عرفت فإن .طالقباإل ذنمع اإل الّإ

غريها، كذلك  أو الغنم أو البقر أو بل من الدية من اإلقساماأل أي إعطاءمث كما يتخري القاتل بني 

  . لوحدة املناط يف املقامني،قساماأل أي إعطاءاملفلت خمري يف 

 بل اليأخذ منه اإل أن هحيق ل أنه إمنا بل مث متكن املفلت من القاتل، فالظاهر أعطى املفلت اإلفإذا

كانت هنالك  إذا  للمبدل منه، خصوصاًيكون مماثالً أن  والبدل يلزم،بدل ما دفعه ألنه أحدها خمرياً،

  . كما هو الغالب يف عصرنا هذا،تفاوت قيمة

 مل حيق للمفلت مطالبة كثراألأعطى لويل املقتول  فإن صل، بقاء التخيري للقاتل لألقربلكن األ

  .من القاتل كثراأل مل حيق له أخذ قلاألأعطى املفلت  وإن على ختيريه، ، بل يبقى القاتلكثرباألالقاتل 

يأيت  أن كيف ميكن إذ  حق له ذلك،،حيبسه حىت يأيت بالقاتل ال أن طلب املفلت من احلاكم مث إن

  .بالقاتل وهو يف احلبس

ما أشبه،  أو  بأخذ كفيل منه،ضاًيهرب املفلت أي  حىت الاألمريستوثق يف  أن نعم يلزم على احلاكم

دفع البدل، فاحلاكم يأخذ الدية من ماله لاستعد   وال،اجلارح أو تيان بالقاتلمل يستعد املفلت من اإل ولو

يعطي بقدر  أن منا يلزم عليهإأولياء املقتول، ولو كان املفلت أحد الورثة سقط بقدر حقه، و إىل ويعطيه

  .خرين من شركائهحق اآل

يث حبقوة  إىل قتله، مث جاء القاتل مستنداً أو  القاتل حيث يتمكن الويل من أخذ الدية منهولو أفلت

  . كان املفلت ضامناً أيضاً، لوحدة املالك يف املقامني،خذ الدية منهأيتمكن الويل حينئذ من قتله و ال

  ولو 



٤٣

مال له حبيث صار   مث رجع حيث ال، فهربه املهرب،يأخذ الدية من القاتل عمداً أن راد الويلأ

راد أيضمن املهرب املال الذي  أو  فهل يكفي رجوعه يف عدم الضمان على املهرب،،نقضاً لغرض الويل

كان عدم  وإن ت املال على الويل،فو أنه  ومن،جاء القاتل أنه  من،خذه من القاتل، احتماالنأالويل 

له  أن أما، ويل منهلمتكن ا أو رجع بنفسه  أورجعهأ أنه هرب القاتل، واملفروضإمنا  ألنه ،أقربالضمان 

 األصلمل يرد أخذ املال، فال ربط له باملقام، و أو الويل كان يريد أخذ املالن أ و،له مالليس  أو ماالً

  .ة ذمة املهربءبرا

يطالب من  أن حيق للويل نه الإهرب املهرب القاتل شبه العمد مما الدية عليه يف سنتني، ف إذا مث

  .على املهرب دفعها سنتني أيضاً، لوحدة املالك يف املقامني إمنا ية مرة واحدة، بلاملهرب الد

 فال شيء على ،قاتل أنه إثبات ومل يتمكن الويل من ،ال هرب املهرب املشتبه بأنه قاتل أو إذا أما

  .املهرب النتفاء احلكم بانتفاء موضوعه

عليه أطلق  إذا  موت املقتول، كماقبل أو يكون التهريب بعد موت املقتول أن فرق بني وال

احلكم أيضاً  فإن ميوت املقتول، أن الرصاص لكنه مل ميت وأخذه الويل ليحاكمه فهربه املهرب قبل

  .كالسابق لوحدة املالك يف املقامني

 سقطت الكفالة كما هو ،شبه عمد مث عفا ويل املقتول عنه أو ولو هرب املهرب القاتل عمداً

  .وعواضح النتفاء املوض

ب املهرب أولياء القاتل هر إذا ،ويف قتل اخلطأ حيث يريد ويل املقتول أخذ الدية من أولياء القاتل

  .كان عليه الضمان أيضاً

 يتسلط الكفيل لو رضي هو والوارث باملدفوع على املكفول بدية وال وال: قال يف القواعد

   ويف مفتاح الكرامة كما صرح بذلك كله يف التذكرة ،قصاص



٤٤

منا وجب بعارض وهي إصالة، ونه مل يكفله بقوله ومل يدفع برضاه، ومل يكن املدفوع واجباً باألأل

 جمازاً، لكنه  ومسى املصنف املطلق قهراً مكفوالً،ما عدم تسلطه بالقصاص فظاهرأزالت، و وإن احليلولة،

  . انتهى،ليس بكفيل كما عرفت أنه ، واخلرب يعطيمسى املخلص كفيالً

احلاكم للقصاص هربه  إىل  فلما أخذه ليأيت به، قطع ارم يد الشخصجرام مثالًكان اإللو ه مث إن

 ألن شيء على املهرب بعد ذلك، نه الإ رمى حديداً فقطع يد اجلاين، فاملهرب فضمن املهرب، لكنه مثالً

  .القصاص قد حصل

نه إائة دينار لقطع يده، ف أخذ مخسمأخذ اين عليه من مال اجلاين بقدر الدية، مثالً إذا وكذلك

  .بذلك تنتهي الكفالة حيث ينتهي املوضوع

  



٤٥

 كما صرح به ، والبد من كون املكفول معيناً: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر:)٨مسألة ( 

عمرو مل يصح  أو كفلت بزيد: كفلت أحد هذين مل يصح، وكذا لو قال: الفاضل وغريه، فلو قال

مل آت به فبعمرو، بل يف الثالث التعليق وهو مانع من صحة  فإن فلت بزيدك: أيضاً، وكذا لو قال

 الفاضل فيه يف القواعد يف غري إشكال ف،دلة ملا عرفته غري مرة من منافاته للتسبيب الظاهر من األ،الكفالة

البطالن  يف إشكال  يف بطالنه، كما الإشكالوفيه أيضاً اشتراط ما يعود على الكفالة بالنقض، فال  .حمله

ام التخيريي فظاهر ام املانع من تعلق العقد لعدم املورد له وغريه، أما اإلرادة اإلإيف السابقني مع 

  . انتهى،ه أيضاًعاملصنف من

 هناك جمرمان فيقول  مثالً، والعرفيةدلة األطالق الثالثة وفروعها أيضاً، إلقساملكن الظاهر صحة األ

كفل ارم، وأخوه أيضاً أأخي  أو أنا: ناك جمرم واحد فيقول الكفيله أو كفل أحدمها،أين إ: الكفيل

 حد من اينكفل ارم ألأين إ: ارم أجرم حبق زيد وعمرو فيقول الكفيل أن  أويقبل ذه الكفالة،

 أو كفل أحدمهاألأخي  أو أنا:  هناك جمرمان فيقولتعدد يف اجلانبني مثالً إذا عليهما، وكذلك فيما

  .مثلةغري ذلك من األ إىل ما،كليه

ات جوازه بعد عدم طالقمقتضى اإلن إ :ام التخيريي فصحته أوضح، ولذا قال يف اجلواهرأما اإل

حيضر  أن  إىل بتسليم أحدمها، وحيبسؤما يقتضي عدم قابلية حق الكفالة لذلك، فيصح حينئذ ويرب

يثبت ما أن  إالّ  وهو يف حمله، عنهي يف احملكردبيلييؤديه عنه، ولعله يف هذا القسم توقف األ أو أحدمها

  . انتهى،يقبل مثل هذا نه كامللك الذي الأيقتضي عدم قابلية حق الكفالة لذلك، و



٤٦

يقبل مثل  نه كامللك الذي الأمل يثبت ما يقتضي عدم قابلية حق الكفالة لذلك، و أنه ومن الواضح

  .هذا، بل العرفية شاهدة على صحة مثل ذلك أيضاً

  .نه صحيح قطعاًإ ف،حدمها جمرمأ و،كفل ارم منهماأين إ: و قالول

  .خر قطع اليد أحدمها قتل واآل بأن كان مثالً،شد منهما جرماًكفل األأين إ: قال إذا وكذلك

ب معلوم الذي يعينه األ فإن كفل ما يعينه أيب بعد ذلك من هذين ارمني،أين إ :قال إذا وهكذا

دليل على لزوم علم   وال،الكفيل يف احلال إىل مل يكن معلوماً بالنسبة وإن ،عند اهللا سبحانه وتعاىل

  .منا يلزم الكفالة بالواقعإالكفيل مبن كفله يف احلال، و

  .كفل ارم الذي يف الدارأين إ: وكذا لو قال

  .فوت موضع الكفالة ألنه  املال للمكفول له،إعطاءمث لو قتل الكفيل املكفول وجب عليه 

 ألن شيء على الكفيل، ال الإمل يتمكن املكفول له من أخذ املال من تركة املقتول، وإذا  هذا

 أن حصل املكفول له على حقه، كما إذا البدل إىل األمريصل   واملال بدل، وال،يكفل البدن إمنا الكفيل

الدين قبل  ألن ورث املال منه، إذا يكن على الكفيل شيء فيماكان وارثاً للمكفول مل  إذا املكفول له

  .رثاإل

  . املقتولةورث إىل بقتله انتقل احلق ألنه ولو قتل املكفول املكفول له بقيت الكفالة على الكفيل،

كان  إذا شبه العمد، وسواء كان القتل حبق، كماأو أً خط أو سواء كان القتل يف املسألتني عمداً

 ،قتله ظلماً إذا كان القتل بالباطل، كما أو د،هو قاض فقتله من باب احلوارتد  أو يطلب منه الدم فقتله،

  .لوحدة املالك يف مجيع ذلك

  



٤٧

أجاز من  فإن  أدلته الشامل للكفالة أيضاً،طالق إل، الظاهر صحة كفالة الفضويل:)٩مسألة (

يل املذكور يف مسألة بيع ص على التف،ال مل يكن جائزاًإ و،ليه فهو جائزإ بالنسبة الفضول عقد فضوالً

  .يل وغريهالفضو

والظاهر صحة كفالة كل من املؤمن والكافر واملنافق واملخالف ملثله ولغريه، كل ذلك مضروباً يف 

  .دلة األطالقاملكفول له، وذلك إل إىل ربعة بالنسبةحد األأ

هذا كسائر املعامالت مثل  إذ  غري مانع،)١(يلزم أحياناً السبيل من الكافر على املسلم أنه وتوهم

ية عن مثله، وقد ذكرنا ية، ولو النصراف اآل عنه يف اآلينه ليس بسبيل منهإلضمان وحنومها، فالوكالة وا

 سابق مع بعض )صلى اهللا عليه وآله(النيب ن أ ويف كتاب السبق والرماية وغري ذلك ما ينفع املقام،

  .)٢(الكفار

إذن لزوجة ولو بدون مانع يف كفالة ا وتصح كفالة كل من املرأة والرجل جلنسه ولغري جنسه، وال

حق هلا يف اخلروج   والزوجة خمتارة يف معامالا، نعم ال،الكفالة معاملة ألن لرجل، أو الزوج المرأة

ذن،  االستفراش واخلروج باإل،حق الزوج عليها اثنان أن قد حقق يف كتاب النكاح إذ الزوج،إذن بدون 

  .أما ما عدا ذلك فهي خمتارة نفسها

 فيما يريد ،مها عند احلاكمحضار عن الصغري وعن انون إلقلا البالغ العوالظاهر صحة كفالة

  . فيما عليهما احلد من السرقة وحنو ذلك، ولو كان احلد بنحو التأديب،جراء احلد عليهماإاحلاكم 

  مذهبه اجلديد  أو صار خمالفاً وليس من دينه اجلديد أو ولو ارتد الكفيل

                                                

  .١١ حرث موانع اإلأبواب من ١ الباب ٣٧٦ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح السبق والرمايةأبواب من ٢ الباب ٥١٦ ص٢ ج:املستدرك) ٢(



٤٨

  . حيتمل الثاين على تردد،تنقطع لتبدل املوضوع أو ،تصحاباًالكفالة، فهل تبقى الكفالة اس

قلنا بأن الواقعة  فإن جمتهداً كذلك، أو يقول بصحة الكفالة يف مورد كفالته، ولو صار مقلداً ملن ال

  .ال فالإ و، بقيت الكفالة، كما اخترناه يف الفقه،تتحمل اجتهادين الواحدة ال

مذهبه  أو دخل فيما صار من دينه أو  مث صار مسلماً،مذهبه أو أما لو كفل وليس من دينه

 عدم االنعقاد بعد عدم حتقق العقد يف مذهبه األصلحني الكفالة مل تنعقد، و ألنه  فال كفالة،،الكفالة

  .دينه اجلديد أو اجلديد

وليه، ولو جن املكفول لزم على  إىل  الكفيل كان يف ماله، ولو جن املكفول له انتقل حقهولو جن

  . عنهيمل يكن للمكفول مال يؤدن إ ،داءلكفيل األا

  .في منها ذا القدرتوفروع هذه املسائل كثرية يظهر بعضها مما تقدم، نك

  



٤٩

ضرر عليه،  كان ال إذا  وجب تسلمهاألجلأحضر الغرمي قبل  إذا : قال يف الشرائع:)١٠مسألة (

 الكفيل، ولو كان أ بيد قاهرة مل يربجيب كان أشبه، ولو سلمه وكان ممنوعاً من تسلمه ولو قيل ال

متمكن من استيفاء حقه، وليس كذلك لو كان يف حبس  ألنه حمبوساً يف حبس احلاكم وجب تسليمه

  . انتهى،ظامل

  :هذه املسألة تشتمل على فروع: أقول

  : األولالفرع 

والظاهر  املبسوط قال بوجوب تسلمه، يالشيخ يف حمك فإن ،األجلأحضره الغرمي قبل  إذا فيما

سلمه يف غري  إذا ، وهكذا)جيب كان أشبه لو قيل ال(:  ولذا قال،الذي اختاره الشرائع عدم الوجوب

ما أشبه  أو املكان أو كان الزمان إذا نهإعلى غري الشرط، ف أو املكان الذي وقع العقد على تسليمه فيه،

بغري الشرط الذي  أو الزمان أو  الكفيل يف غري احمللإحضاروجه لسقوط حقه ب حقاً للمكفول له، فال

  .وقع عليه العقد

ما اختاره الشرائع هو خمتار ن أ و واملكان مشتركة بينهما،األجللعل مصلحة : ولذا قال يف اجلواهر

 إذا  واملكان حقاً هلما، أمااألجل مث قيده بأن كالم الفاضلني جيد، حيث يكون اشتراط ،الفاضل وغريه

ذلك  إىل  كما تقدم نظريه يف الدين املؤجل، ولعلهاألولجود ه كان األاطإسقكان حقاً للكفيل وأراد 

  . انتهى،نظر الشيخ

 ،كان الزمان املعني اخلميس وأحضره اجلمعة إذا لو أحضره بعد الزمان املعني، كما أنه ومنه يظهر

 يوم اخلميس، يتمكن من التسلم يف يوم اجلمعة، ويتمكن من التسلم يف لعله ال إذ مل جيب عليه التسلم،

   فيما كان وقت التسليم كلياً يشمل كل ،يت مثالًاخلميس اآل إىل وعليه فالالزم على الكفيل الصرب



٥٠

  .مخيس حيث يتمكن املكفول له التسلم فيؤديه

 ليس على الكفيل ،الشرط أو املكان أو املكفول له لو طلب التسلم يف غري الزمان أن ومنه يعلم

  . وما يطلبه املكفول له غري مقتضى العقد، مبقتضى العقدمكلف ألنه التسليم كذلك،

شك  إذا مر زائدأ ألنه ، عدم التقيداألصلمقيدة، ف أو الكفالة هل كانت مطلقة أن ولو اختلفا يف

  . عدمهاألصلفيه كان 

الشرط كان التسليم ن إ :حدمهاأقال  إذا ذاك النحو، كما أو ولو اختلفا يف التقييد على هذا النحو

 يف املكان :خريف هذا املكان، وقال اآل: قال أحدمها أو ،بل يوم اخلميس: خر اجلمعة، وقال اآليوم

صل يف املقام يكون املوضع  أبشرط آخر، فحيث ال: خرذا الشرط، وقال اآل: قال أحدمها أو ،خراآل

ل من التسليم  اخلصوصيات، ويكون كما يريد الكفيىصل الكفالة وتنفأ حتالفا يبقى فإذامن التحالف، 

  .املكفول له ال

  

  : الفرع الثاين

  . الكفيلألو سلمه وكان ممنوعاً من تسلمه بيد قاهرة مل يرب ما

املكان اخلاص، ومل يتمكن  أو الزمان أو أراد التسليم على الشرط إذا الكفيل أن ومقتضى القاعدة

. ئ له فهو كما ذكره غري مرباحلاكم الشرعي، أما تسليمه إىل  سلمه الكفيل،ماملكفول له من التسلّ

  .ليهإ دلة األإطالقوعلله يف اجلواهر بعدم التسليم التام الواجب عليه بانصراف 

 ألن ة الكفيل،ءله من عدول املؤمنني، فالظاهر برا مل يكن حاكم شرعي يتسلم والبد إذا أما

الناس ذلك، فمقتضى من  أكثرهذا الشرط، وليس عليه  أو املكان أو كفل ذا الزمان إمنا الكفيل

  املكفول أطلق  إذا شيء عليه ال أنه )١(مسلطون على أمواهلم وأنفسهم

                                                

  . الطبعة احلديثة٢٧٢ ص٢ ج:البحار) ١(



٥١

  .مل يكن متسلم منه إذا اً فيماإطالقمل حيضره  أو ،وشأنه

  

  : الفرع الثالث

متمكن من استيفاء حقه، وليس  ألنه ،لو كان املكفول حمبوساً يف حبس احلاكم وجب تسلمه ما

  . ظاملكذلك لو كان يف حبس

يتمكن، ولذا  قد يتمكن وقد ال أنه  يفرفرق بني العادل واجلائ ال إذ من باب املثال، أنه والظاهر

يطالبه وهو فيه  أو العادل خيرجه من احلبس إىل بأن الكفيل حيث يرفع أمره: علل اجلواهر للفرق أن بعد

يف حبس ظامل لغلبة عدم التمكن وينهى أمره معه ولو بأن حيبسه على احلقني معاً، وليس كذلك لو كان 

لو فرض عدم  أنه ه يف حبس الظامل وجب تسلمه، كماإمكانولو فرض :  قال،من استيفاء احلق معه

  . انتهى،ه يف حبس العادل مل جيب تسلمه وهو واضحإمكان

ما أشبه، فالظاهر عدم احلق على الكفيل  أو ظامل أو مل يتمكن املكفول له تسلمه حلبس عادل إذا مث

 مل فإذامكلف بالتسليم يف وقته ومكانه وسائر الشرائط،  أنه بعد ذلك، ملا ذكرناه يف الفرع السابق من

 لتسلط الكفيل على نفسه، لكن ،مناف حلق الكفيل ألنه م مل يكن عليه شيء،يتمكن الطرف من التسلّ

  . سراح املكفول جمالإطالقللتأمل يف بعض فروع 

  



٥٢

كان املكفول عنه غائباً يف مكان معلوم  إذا : ممزوجاً مع اجلواهر قال يف الشرائع:)١١مسألة (

ليه إنظر مبقدار ما ميكنه الذهاب أومتجاوزاً مسافة القصر وكانت الكفالة حالة وطلبه منه املكفول له 

 بال خالف أجده ،خر بعد حلوهلا وطلبه منه مبقدار ذلكآوالعود به، وكذا لو كانت مؤجلة وطلبه منه 

 الذي هو حضار ضرورة اقتضاء وجوب اإل،ن ذلك، بل عن التذكرة عليه عامة أهل العلميف شيء م

  . انتهى،ال كان تكليفاً بغري املقدورإ و،مقتضى الكفالة ذلك

فرق بني مسافة  ال إذ  نظر،)ومتجاوزاً مسافة القصر(: ويف كالم اجلواهر الذي قيد الشرائع بقوله

يذهب الكفيل قبل  أن  الكفالة موقتة بوقت يلزمتكان إذا  أنهاالقصر وعدم مسافة القصر يف ذلك، كم

خر بعد حلوهلا وطلبه آوكذا لو كانت مؤجلة وطلبه منه (: ذلك الوقت حىت حيضره أول الوقت، فقوله

 أو  طلبه منه، الكفيل املكفولإحضاريلزم الطلب، بل الالزم  ال أنه ، كماإشكال حمل )منه مبقدار ذلك

  .مل يطلبه

 غري ظاهر )وطلبه منه(: ، فتقييد اجلواهر للمنت بقولهحضارأسقط الطلب مل يكن عليه اإلذا  إنعم

 مل حيضره يف أول فإذا املكفول يف أول وقت قرر بينهما يف العقد، إحضارالوجه، فالالزم على الكفيل 

ي أضره، هو الذ ألنه الكفيل يتحمل ذلك الضرر، أن الوقت وسبب ضرراً على املكفول له، فالظاهر

  . على التقريب الذي ذكروه يف خيار الغنب وغريه، حاكم على ذلكضرر الفدليل 

 إذا  أنهمنا يدل على نفي احلكم، كماإ احلكم، وإثباتيدل على   الضرر الدليل ن إ :فال يقال

حد يوم السبت مل يكن ذلك ملزماً أل أو  يوم اخلميسحضار فرضيا باإل، يوم اجلمعةكان الوقت مثالً

  منا أحضره يل إين استثنيت، وإيقول  أن  أحضره الكفيل يوم اخلميس كان للمكفول لهفإذاالطرفني، 



٥٣

ين إيقول  أن ه يوم السبت كان له بعد ذلكإحضار املكفول له بيرض إذا يوم اجلمعة، وكذلك

 ،حملكممقتضى العقد هو ا ألن منا أحضره يل نفس يوم اجلمعة، وهكذا يف طرف الكفيل،إاستثنيت و

حصل ذلك بعقد إذا  إالّ ،رفع الراضي يده عن رضاه إذا يوجب تغيري العقد فيما والرضا خبالفه ال

  .مقتضى العقد الثاين يوجب التزام كليهما به حيث إنجديد، 

 فعلى كل ،األولحدمها بالعقد الثاين، كان مقتضى القاعدة بقاء مقتضى العقد أمل يلتزم  إذا نعم

مقتضاه  حيث إن، األولالعقد  إىل قالة بالنسبةإ أو حصل منهما فسخإذا  إالّ األولعقد  بالطرف االلتزام

 أو قالةباإل أو ذا سقط العقد الثاين أيضاً بالعصيانإمنا يكون الالزم العمل مبقتضى العقد الثاين، وإيسقط و

  .يةاألولحنو ذلك فاملرجع القواعد 

 مل يكن له ،اجلمعة يف املثال املتقدم إىل ه من اخلميسأسقط املكفول له حقن إ أنه نعم رمبا حيتمل

  . فاحلق يكون بالتسليم يوم اخلميس،يوم اجلمعة إىل الرجوع

كان غائباً ثالثة  إذا  املكفول على الكفيل فيماإحضاروكيف كان، ففي أصل مسألة كيفية لزوم 

  :أقوال

 ،هإحضار أو لزام الكفيل باملالإ ربقغاب غيبة منقطعة، فاأل أو لو هرب املكفول: قال يف القواعد

ته، وحيتمل الصرب، ويف مفتاح الكرامة ما قربه املصنف هو الذي صححه صاحب جامع ءمع احتمال برا

 بقاء األصل ما عليه من املال، وأداء أو  الغرميإحضار يتقتضفإا ذلك مقتضى الكفالة،  ألن املقاصد،

  ن أ وموت املكفول، أو ، وهو املسقط للحقئحيصل املرب أن  إىلذلك



٥٤

 ، من الوثيقة تعذر استيفاء احلق من جهة من عليه استويففإذاالكفيل وثيقة على احلق كالرهن، 

  .انتهى

 إعطاءذا مل ميكن إأمكن، و إذا حضارمعىن الكفالة اإل أن  ملا عرفت من،وهذا هو مقتضى القاعدة

  .املال على ما تقدم

 ، له فيهإشكالمال الثاين فهو خرية التذكرة، وكذا التحرير على وأما االحت: مث قال مفتاح الكرامة

 لو ه ممتنعاً فكان مبرتلة ماإحضارذا غاب غيبة انقطع خربه ا كان إ، ومكان واجب مع اإلحضاراإلألن 

 حضار ووجوبه مع وجوب اإل،مل يتعهد به ألنه سقط مل جيب املال، إذا حضارن وجوب اإلمات، وأل

 إذ خباره،أصول الباب وأ وهذا أشبه ب،يقتضي وجوبه بدونه  باملال اليمل يأت به ورض إذا هإمكانحني 

  . العريفمكانمع اإل أنه  وظاهرها،حضار باإلاألمرمنا فيها إليس فيها املال، و

تتناول املال   وال،صالة بقاء الكفالةأ إىل  مستنداً،يضاحوأما الثالث فهو خرية اإل: قال أن ىلإ

، اهلارب يعلم موضعه أن يطاق، والفرق بني اهلرب والغيبة املنقطعة ال ال لزم تكليف ماإ و،فيتوقع املكنة

  . انتهى،موضع آخر وهكذا، فكان بذلك كالغيبة املنقطعة إىل ليه هربإلكنه مىت توجه 

مقتضى الكفالة هو  أن خريين من النظر، ملا عرفت سابقاً منوأنت تعلم ما يف االحتمالني األ

  .وجه لالحتمالني املذكورين  املال، فالإعطاءذا مل حيضر لزم عليه إ و،حضاراإل

 حضارلكن قد يقال على القول باحنصار مقتضاها يف اإل: ومنه يعلم وجه النظر يف قول اجلواهر

هو الذي أوقع نفسه يف ذلك فيكلف  ألنه كان يف حد ذاته من املمكنات، أن ه له بعدإمكانبعدم اعتبار 

  ه، ولو به وحيبس علي



٥٥

  . ما عليه ليتخلص من ذلك، كما هو مقتضى النصوص يف حبسهأداءبنفسه ن يفدي أل

  :ذ يرد عليهإ

  . فال ينفع كونه يف حد ذاته من املمكنات،هو مصب العقد ألنه مكاناعتبار اإل: أوالً

 ما أداءفسه بيفدي ن ألن ولو:  وبني قوله،مل يعرف وجه الفرق بني أخذ املال منه ابتداًءنه إ :وثانياً

  . فجعل هذا يف مقابل ذلك القول غري ظاهر الوجه،عليه

يكون معلوم  أن بعد وقت الكفالة، وبني أو يكون غائباً يف وقت الكفالة، أن فرق بني اله مث إن

  . لوحدة املالك يف اجلميع،يكون جمهول املكان أن  وبني،ليهإ اليد تصل املكان مما ال

ما أشبه وجب عليه  أو جعل جعالة ملن أحضره أو  بسبب أجريرحضاولو متكن الكفيل من اإل

  . كيف ما كانحضارمنا اإلإ ليس الشخصي، وحضارمعىن اإل ألن ذلك،

 حضار فحينئذ جيب على الكفيل اإل، مل حيضر فاملالفإذا، حضار اإلالالزم أوالً أن قدم تقدمه مث إن

كان  إذا الكفالة، أما إىل  عند العقد بالنسبةكان فيه ضرر عليه، لكن الضرر يقدر بقدر املركوزوإن 

ملكفول له ا ويسقط حق ،حضارما أشبه فليس الواجب عليه اإل أو حرجاً أو مالياً أو ضرراً زائداً جسمياً

  .يعطي البدل أن  فعليه،البدل إىل حضارعن اإل

لو :  قال،ثاين يعرف وجه النظر يف قوله ال، وذكره جامع املقاصد،مما تقدم من مقتضى القاعدةو

 إمكانزمان  إىل  وجب الصرب،ميكن ختليصه حبس ظامل ال أو ،يقدر عليه وقع يف بالد الكفر حبيث ال

  . انتهى،إشكالبذل مال ف إىل لو احتاجو ختليصه بوجه وجب عليه السعي فيه، ئ ولو رج،هإحضار
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  .وكأنه مناف ملا مسعته منه سابقاً: ولذا قال يف اجلواهر

 التخليص إمكانوصية للظامل على ما عرفت يف بعض املسائل السابقة، بل املعيار خص اله مث إن

فرق بني بالد الكفر  ال أنه حبس عادل، كما أو  التخليص، سواء كان يف حبس ظاملإمكانوعدم 

ياً، فقول إسالمكان البلد  وإن ما أشبه ذلك، أو ليهاإميكن الوصول  كان يف جزيرة ال إذا وغريها، كما

  .د يف كال املكانني من باب املثال املقاصجامع

لو فرط الكفيل يف  أنه  من، التذكرة وجامع املقاصديومما تقدم يعرف الكالم فيما ذكره حمك

ه حىت غاب غيبة إحضارماطل ب أو ه وكان متمكناً منه فهربإحضاره بأن طالبه املكفول له بإحضار

  . انتهى،إشكالال فإ و،أوجبنا املال وجب هنا فإن منقطعة،

  . املالإعطاءمقتضى القاعدة  أن ذ قد عرفتإ

ما أشبه ذلك،  أو ةبيكون يف البالد القري أن أحضره بشرط: ولو قال الكفيل حني عقد الكفالة

، حضار مل جيب على الكفيل اإل،حني وصول الوقت غري متوفر الشرط أو وكان حني طلب املكفول له

  الشرط،انت مقيدة بوقت خاص سقطت الكفالة بعد عدم توفرك وإن  كان مطلقاً بقيت الكفالة،فإذا

  . وغريه)١(املؤمنون عند شروطهممقتضى ألنه 

  

                                                

  .٢ ح اخليارأبواب من ٦ الباب ٣٥٣ ص٦ ج:الوسائل) ١(
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عني موضعاً  وإن بلد العقد، إىل تكفل بتسليمه مطلقاً انصرف إذا : قال يف الشرائع:)١٢مسألة (

لمه ضرر وجب تسلمه وفيه يف تس مل يكن يف نقله كلفة وال إذا :، وقيلأه مل يربري ولو دفعه يف غ،لزمه

  . انتهى،تردد

 فإن انصراف،مل يكن  إذا ، وأماإشكالغري ذلك فال  أو بلد العقد إىل كان انصراف إذا :أقول

هو كلي والكلي ينطبق على الفردين الذين يريدمها الكفيل  إذ تشاحا فاملرجع احلاكم، وإن توافقا فهو،

 احلق ال ألن توافقا حصل املرجح، فإن خر بدون مرجح،واملكفول له، فال وجه لترجيح أحدمها على اآل

  .األمرمل يتوافقا فاحلاكم هو الفاصل يف  وإن يعدومها،

  .رادة الكفيلإالكلي ينطبق ب ألن حق للمكفول له، النه إ :يقال ال

 مل حيصل التسلم املوجب ،مل يستعد املكفول له التسلم يف البلد الذي يريده الكفيل إذا :نه يقالأل

  .النتهاء الكفالة

 يريد الكفيل التسليم يف كربالء، ويريد املكفول له التسلم يف  مثالً،احلاكم إىل نعم للكفيل تسليمه

عطائه إحق له يف عدم التسلم مع  ياه فهو، والإ متكن الكفيل من تسليمه يف كربالء وسلمه فإذاالنجف، 

 ،احلاكم يف كربالء فهو إىل متكن من تسليمه فإن ذا مل يتمكن بأن كان املكفول له يف النجف،إله، و

املعد لقطع  ألنه  الطرفني،مل يتمكن أحضرمها احلاكم وأجربمها على أحد وإن ويل املمتنع،ألنه 

  .املنازعات

 مل يستعد املكفول له عن التسلم فإذارادة الكفيل إالكلي ملا كان منطبقاً على ن إ :لكن رمبا يقال

  . أحوطاألولان ك وإن أقرب وهذا ،سقط حقه

عني موضعاً لزمه ولو دفعه يف غريه مل  وإن :الفرع الثاين الذي ذكره الشرائع بقوله إىل أما بالنسبة

  مل يتسلمه املكفول له برضى  إذا ؤيرب منا الإ، فأيرب
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ة الذمة، وكان معىن ذلك رفع املكفول له يده عن شرطه، ءال كان تسليماً تاماً وموجباً لرباإ و،منه

 ياه،إ يف العكس بأن كان املعني املوضع اخلاص ورضى الكفيل بتسليمه يف غري ذلك املوضع وسلمه كما

  .الكفالة تنتهيفإن 

الشيخ والقاضي بوجوب تسلمه، فقد عرفت يف بعض املسائل السابقة  إىل أما قول القيل املنسوب

  .كلفة مل يكن ضرر وال وإن خالف الشرط، ألنه ما فيه،
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الكفيل واملكفول له على وقوع  أي لو اتفقا: ال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ق)١٣مسألة (

 كان القول قول املكفول له ،غريمها أو براءإ أو داءن عليه ألحق لك اآل ال: الكفالة، لكن قال الكفيل

فول له، حق لك حال الكفالة، كان القول أيضاً قول املك ال: صالة بقاء احلق، وكذا لو قال لهبيمينه أل

 ياالعتراف من الكفيل بوقوع الكفالة تستدعي ثبوت حق، فيكون هو مدع ألن بال خالف أجده فيه،

  . انتهى،صالتهاالقول قول مدعي الصحة أل أن ريب يف الفساد واملكفول له مدعي الصحة، وال

 الفرض قد صرح بتقدمي قول املكفول له يف:  قال،ويف مفتاح الكرامة عند قول العالمة مبثل ذلك

 واللمعة وجامع املقاصد واملسالك رشاداملذكور يف املبسوط والسرائر والشرائع والتذكرة والتحرير واإل

  .والروضة والكفاية، وهو أيضاً صدقهم يف ذلك

 والسرائر واللمعة وجامع املقاصد واملسالك  كما عن املبسوط،اليمني إىل األمرمث هل حيتاج 

، وعن قرباألنه إ  وعن التحرير، واليمني على من أنكريالبينة على املدع طالق إل،والروضة والكفاية

  .القاعدة تقدمي قول املكفول له مع ميينهن إ املسالك

 بأن الكفيل معترف بالكفالة وهي من دون ثبوت  مستدالً، كما عن جممع الربهان،حيتاج الأو 

ويف مفتاح ، دعواه ختالف قوله ألن له،حيلف  تسمع دعواه وال حق يف ذمة املكفول غري معقول، فال

  .يهو قو: الكرامة

 يقتضي بطالن ،نحق لك عليه اآل قول الكفيل ال ألن احتماالن، لكن الظاهر صحة قول املشهور،

  .اليمني إىل  احلق، وكالمها حيتاجأداء أو الكفالة

حتمله يف املسالك  كما ا، املال من غري بينةأداءثبت احلق للمكفول له، فهل جيب عليه  إذا مث

ية ثبوت صحة الكفالة أعمضرورة :  قال،بالبينة كما اختاره اجلواهر إالّ جيب عليه  أم ال، التذكرةيوحمك

  من ثبوت احلق 
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 أو الكفالة شيء واملال شيء آخر، ورمبا كفل ملقام دعوى إذ على املكفول، وهو كما ذكره،

على  أو ذا مل تكن بينة على املال حلف الكفيل على العدمإ و،حنوه، فمن أين يثبت عليه املال بدون البينة

 البينة باحلق كان له تغرمي الكفيل على ما ينعم لو أقام املدع .ة ذمتهءعدم العلم، ويكفي ذلك يف برا

  .ذكرناه سابقاً

  .أخذ منه املال لتعذر املكفول مل يكن له الرجوع العترافه بالظلمن إ :ويف القواعد

لو تعذر  أنه  ويف التذكرة،لروضةرامة عن التذكرة وجامع املقاصد واملسالك واونقله مفتاح الك

 وهو خرية جامع املقاصد ،ه عدم الوجوبأقرب ،إشكالال من غري بينة مل اأداءب عليه جيه فهل إحضار

  . مل يثبت حبلفه السابق كما عرفتقاحل ألن واملسالك والروضة،

احللف السابق صريه  إذ  قالوا ويل فيه تأمل،اكذ: قال ، مفتاح الكرامة عليه غري واضحإشكالو

 كما هو ظاهر كالم املبسوط والسرائر والشرائع ،حضارتعذر اإل إذا  املالأداء فيجب عليه ، واقعاًكفيالً

  .ما ذكره ملا عرفت وغريها، لكن مقتضى القاعدة ما ذكروه ال

نه مظلوم أ شرعاً ورافه بعدم كونه كفيالًيرجع به على املكفول العت ال أنه ويف اجلواهر بعد فتواه

 مكن الرجوع مبا أغرمه على ما يف ذمة املكفول مقاصة،أمل يعلم فساد دعوى املكفول له  إذا نلكو: قال

  . وهو كما ذكره.ما لو علم فسادها فال رجوع له عليه قطعاً، أداهأ عما قد صار عوضاًألنه 

مع األصلالشرط ف أو املكان كذلك أو التوقيت أو طالقاإل أو ما لو اختلفا يف أصل الزمانمث إ 

  .خصوصية زائدة مل يعلم وجودها عند العقد ألنه املنكر،

 يف املكان واختلفا يف أو ،أول شعبان مثالً أو أول رجب أنه أما لو قال كالمها بالزمان واختلفا يف

  شرط كذا  أو نه شرط كذاأيف الشرط و أو ،خراسان أو قمأنه 
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كان ن إ طالق فهو موضوع التحالف، ومع التحالف اإل،جامع بينهما ين املتقابلني مما المراألمن 

  .صول العمليةال فاألإو

تقدر عليه، فبعد جريان موازين : ، وقال املكفول لهحضارعلى اإل قدر أال: ذا قال الكفيلإو

  .ضمان الكفيل للمال إىل األمرالدعوى يرجع 

نه مديون عشرة، وعلى هذا أزعم الكفيل ب إذا عاملة الغرر أيضاً، كمايأيت يف هذه امل أنه والظاهر

 لف، فالظاهرأالدين  أن ره فظ سهالًداءكان األ مل يؤد إذا املكفول عنه أن فكره حيث إن ،ساس كفلهاأل

 راً ومستولياً عليهض مل يفت شيء على املكفول له بأن كان املكفول عنه حافإذا له فسخ الكفالة، قحيأنه 

بالعقد، بل  الكفيل ضامن ال أن فات شيء على املكفول له، فالظاهر إذا أما، فال شيء على الكفيل

 كان جاهالً وإن الضار أن قد تقدم يف بعض مباحث الكتابه حيث إنضراره للمكفول له، إبسبب 

  .يتحمل عقىب ضرره

مل يقم ن إ  حلف الكفيل، المهل كان الكفيل عاملاً بقدر املال أ أنه وعلى هذا فلو اختلفا يف

  .املكفول له البينة

يقيم الطرف البينة أن  إالّ ،قل األاألصل كان ،هؤعطاإولو اختلفا يف قدر املال الذي يريد الكفيل 

  . حسب موازين الدعوىكثرعلى األ

املكفول ذمته متعلقة  حيث إن ،للثور مثالً أو لو اختلفا يف اجلنس، هل كانت الكفالة للشاةو

 ملا ذكرناه يف بعض مباحث ،هو متفق عليه إذ ،هما مثناًأقل فاملرجع بعد التحالف وسقوطهما بأيهما،

الروح  إىل األمر تعذر اجلسد رجع فإذاالروح واجلسد، :  شيئاننساناملطلوب لإل أن االقتصاد من

   الشارع أو ، تعذر اجلسدفإذاالثمن، فالعني جسد والثمن روح،  أي االقتصادية،
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  . فتأمل،الثمن إىل األمرغريه رجع  أو ب التحالفأسقطه بسب

ن إ : فكل واحد منهما يدفع الكفالة عن نفسه ويقول،أخوه أو  هل هو زيد،ولو اختلفا يف الكفيل

 أن ما أشبه، مل يبعد أو وارث ألنه  أويعلم لنسيان، ال أو ،الكفيل هو أخوه، واملكفول له يصدق أحدمها

  . لقاعدة العدل،دفع الثمن مشتركاً أو ، مشتركاًضارحيلزم احلاكم كليهما على اإل

  .ينس أو أيهما كفيل أن جهل املكفول له إذا هذا فيما

موازين الدعوى جتري بني  فإن نا، أخي كفيلك الأ :رو، وزيد يقولعم الزيد كفيلي : قال إذا أما

  .زيد وبني املكفول له

بل كفلت عمرواً، : زيداً، وقال املكفول لهكفلت : أيهما مكفول، فقال الكفيل أن لو اختلفا يفو

املكفول الذي  إىل شيء على الكفيل بالنسبة  وال،جرت موازين الدعوى أيضاً بني الكفيل واملكفول له

  . ليس بكفيلهاملكفول له بأن قرارإكفله بعد  أنه يدعي هو

 إمنا :د، وعمرو يقولكفلت لزي إمنا : فالكفيل يقول،أيهما مكفول له أن ومنه يظهر حال الرتاع يف

  .نه جتري موازين الرتاع بني الكفيل وبني عمروإكفلت يل، ف
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خر، ولو قيل  اآلأمه أحدمها مل يربتكفل رجالن برجل فسلّ إذا : قال يف الشرائع:)١٤مسألة (

  .ة لكان حسناًءبالربا

  .خرة اآلء براقربمه أحدمها فاأللو تكفل اثنان برجل فسلّ: ويف القواعد

يضاح واللمعة وجامع املقاصد كما يف التحرير والتذكرة واملختلف واإل:  مفتاح الكرامةقال يف

  .واملسالك والروضة والكفاية

  . فيما حكى عنهي يف الوسيلة والقاض وابن محزةسوطبة للشيخ يف املءوالقول بعدم الربا

خر، مها مل يفك اآلفك أحد إذا لني كالرهنني الذينالكفي وبكون ،األصل للشيخ ومن تبعه بلدتاس

  الورقصد ذلك، واملشه إذا يتم إمنا  وكون الكفيلني كالرهنني،أصل بعد الدليل ال إذ وفيهما نظر،

 حىت لو سلم ، املقصود تسلمه وقد حصلنا ذلك، بل يقولون بأكان قصدمه إذا ماييقولون باخلالف ف

  .ض حلصول الغرئتسلمه املكفول له بنفسه بر أو سلمه أجنيب أو نفسه

كان املراد من ن إ ما ذكره اجلماعة جيدن إ :التفصيل الذي ذكرناه بقوله إىل أشار اجلواهرولذا 

دائهما أة كل منهما بء يف براإشكال نه الإ، ف الواحد ولو على وجه يكونان معاً كفيالًحضاركفالتهما اإل

  . كل واحد منهماأداءمعاً دفعة وب

 له حق ل على وجه لو أسقط املكفو، منهما االستقاللكان املراد من كفالة كل واحد إذا أما

قصد إذا  إالّ ، فال خيلو كالم الشيخ من قوة حينئذ،خرقالة وحنوها مل يسقط عن اآلإ أحدمها بنالكفالة م

  .نزاعاً لفظياً إالّ ، ولعله ليس بني الشيخ وبني غريهأيرب  صاحبه، لكن هو الأنه يربإتسليمه عن صاحبه ف

    هل املراد منهما الكلي الذي يتحقق، فهو تابع للقرينةثباتاإلأما يف مقام 
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 تسقط الكفالة ال أن  حىتاملراد فردان من الكفالة أو ،حدمها بل وبغريمها فتسقط الكفالة الثانيةأب

  . الدين وحنوه فهو يقتضي التعددأداء أي  متعلقهابفواتإالّ 

حمل البحث يف  أن والظاهر:  بقولهره مستقالًك وذ،مخري كالمه املتقدأليه اجلواهر يف إأما ما أشار 

 ، هو عند الشيخيبق وإن ة صاحبهء يف براإشكالما لو قصد التسليم عن صاحبه فال أالتسليم عن نفسه، 

 أن جيب أنه وفوا بالعقودأ مل يؤد مقتضى العقد، فمقتضى بهقصد التسليم عن صاحن إ أنه فوجهه

 ألن ة،ني يتعني يف اخلارج كونه أحدمها بالةة والنيابصالابل لألالعمل ق حيث إنتضاه، و مقييؤد

تال بالنياعماأل ،بنية  عمل عمالًفإذاشبه، أما  أو عبادةً أو كان مديوناً بنفسه وعن غريه ماالً إذا كما 

ذا مل ينو عن أحدمها فقد تقدم إ و، بنية غريه سقط عن غريهذا عمل عمالًإنفسه سقط ما على نفسه، و

  . بعض املسائل السابقة تفصيل الكالم واالحتماالت يف ذلكيف

 أو ،بني الشيخ واملشهور بكون الكفالتني وقعتا على الترتيب فرق يف االختالف املذكور اله مث إن

  .غري ذلك أو ،جرى الكفالتني وكيلهماأ أو ،مثالًالتثنية  بصيغة دفعةً

  .يناألمرام جواز إطالق وظاهر األصل: ويف مفتاح الكرامة

خرى صالة واألمها باألاحدإ أو ،فضولة جمازة أو صالةأتكون كلتامها  أن فرق بني ال أنه كما

  .بالفضولية اازة

ال فالكفاالت املتعددة أيضاً يف حكم االثنني من إ و،ذكرهم االثنني من باب املثال أن ومن الواضح

  .هذه اجلهة

 كان كل واحد منهما مديوناً ،حنو ذلك أو اننس فهرب ذلك اإلإنسانتكفل االثنان ب إذا مث

  .بغري التساوي أو  بالتساوي،بعضه أو يهما كل املالأيأخذ من  أن  فله،للطالب
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يستبد  أن  مل يكن حق للمكفول له،ؤديا دينه معاًيحيضراه معاً وه يث إننعم لو تكفل االثنان حب

  .ان يف دفع احلق على التناصفوتاً، بل مها شريكيأخذ منهما متفا أو خذ من أحدمهاباأل

  .خر من اآلأأحدمها مل يرب إىل مهولو تكفل لرجلني برجل مث سلّ: مث قال يف الشرائع

كذلك يف املبسوط والتذكرة والتحرير نه إ :ويف مفتاح الكرامة عند قول العالمة مبثل ذلك

  . واللمعة واملسالك والروضة وجممع الربهان واملفاتيحرشادواإل

  .حد من اخلاصة والعامةخالف فيه أل النه إ :واحلاصل

  .ومثله اجلواهر يف دعواه عدم اخلالف

مبرتلة عقدين، فهو كما لو كفل لكل واحد منهما بانفراده، وكما  ألنه والدليل على ذلك واضح

  . كذا مثل بعضهم،خر من دين اآلأنه مل يربإلو ضمن دينني لشخصني فأدى أحدمها ف

 فيسلم ،لذاك أو  يتخري الكفيل بني التسليم هلذا،حدمها فقطمن التسليم أل  إالّلو مل يتمكنه مث إن

  .خر حسب ما تقدم من موازين الكفالةحدمها ويعطي املال لآلالشخص أل

تكفل رجالن لرجل إذا  :قال يف حديث أنه )عليه الصالة والسالم(ويف الدعائم، عن أيب عبد اهللا 

يرجع بالنصف  أن كفيل لصاحبه مبا عليه فأخذ منهما فللمأخوذكل واحد منهما  أن مبائة دينار على

 بنفسه مث أخذ منه أخذ الرجل كفيالً وإن أحب رجع على املكفول عنه، وإن على شريكه يف الكفالة،

  .)١( آخر لزمهما الكفالة مجيعاًبعد ذلك كفيالً

  

                                                

  .٦٤ ص٢ ج:عائمدال) ١(
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  . الكفيلئمات املكفول بر إذا : قال يف الشرائع:)١٥مسألة (

مات  إذا نهإخيرج عن العهدة مبوت املكفول، ف أي اح الكرامة عند قول العالمة مبثل ذلك،ويف مفت

 يف الغنية، وباحلكم مجاع وعليه اإل، ومل يلزم الكفيل شيئاً عند علمائنا كما يف التذكرة،بطلت الكفالة

  .املشهور، ونفى عنه اخلالف يف الرياضنه إ صرح يف املبسوط وغريه، ويف التنقيح

نه قد سقط احملظور عن  وأل،حيضره وقد فات باملوت أن تدلوا على ذلك بأنه تكفل ببدنه علىواس

 وهو املتعارف بني الناس ، يف حال احلياةحضارهو اإل إمنا ن املتبادر من الكفالة الكفيل، وألأاملكفول فيرب

  . عليهطالقفيحمل اإل

  وهو ما،طلقواأ يريدوا هذه الصورة ف، ولعلهم ملطالقباستثناء صورة من اإل: يقال أن لكن ميكن

مل يتمكن املكفول له عن ماله بأخذه عن  إذا يدفع الدين عنه أو حيضره أن كان عقد الكفالة مبعىنن إ

أراد منه  إذا  أنهتركته، وهذا هو مقتضى كون الكفالة غرامة، بل لعله متعارف عند الناس أو املكفول

مل يتمكن املكفول له من  إذا مل حيضره دفع املال فيمان إ عىن ذلك به كان مإنسانفلم يعطه وتكفل ماله 

  . الكفيلئمتكن املكفول له من املكفول بنفسه بر فإن ماله،

 ،من تركته بعد موته أو ، سواء منه يف حال حياته مقاصة مثالً،متكن من أخذ ماله إذا وكذلك

 أن  أو املال،إعطاءعن   الحضارة عن اإلءة الرباء املال، فمرادهم بالرباأداءال كان على الكفيل إو

  .كالمهم يف غري صورة كون العقد كما ذكرناه

 إذا ويبقى الكالم فيما:  حيث قال،موقع بعد ما ذكرناه لكالم مفتاح الكرامة ال أنه وبذلك يظهر

  ه مع متكنه منه إحضار فطلبه فماطل يف األجلحضر 
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حتصيل املكفول  أو ، بشخصهحضارالواجب اإل أن فرق بني املماطلة وغريها يف ال إذ .حىت مات

اقه قمل يسقط عن استح أو  املكفولأمل يرب إذا  الكفيل املال للمكفول لهإعطاء أو ،بأية كيفيةله املال منه 

  .غري ذلك من الصور إىل مباح املال،حربياً املال بأن صار كافراً 

 أن  وفسره يف مفتاح الكرامة بأنه يريد،)نهيف غري الشهادة على عي (:القواعد قال بعد ذلك مث إن

 لداللة ذلك على عدم االختصاص ،هو يف غري الشهادة على صورته وعينه إمنا اخلروج عن العهدة مبوته

  .حبال احلياة

يعمل  أن حضار امليت، ومعىن اإلإحضارحيضره وجب عليه  أن  كانت الكفالة علىفإذا: أقول

يتوقف على  ال التسليم ألن ليه،إ ولو بأن يذهب م ،ود جسد امليتالشه أو شيئاً يسبب رؤية القاضي

  .تيان باملكفول حىت يف حال حياته، بل هو اجلمع بني املكفول له واملكفولاإل

 وفسره مفتاح الكرامة .خذ املالحرمنا النبش ألن إ فيها بعد الدفن أو :مث قال القواعد بعد ذلك

خذ املال مل ينبش هنا أيضاً فيخرج عن دفن وحرمنا النبش ألإن  فن هذا فيما مل يدفن أيريد: بقوله

  .العهدة بدفنه

 املستثناة يف االستقالل موريشكل بأن نبش امليت بالشهادة على عينه من األنه إ :ويف جامع املقاصد

  . فال يلزم من حترمي النبش مث حترميه هنا،خذ املالغري متفرعة على جواز النبش أل

: ، ولذا قال يف اجلواهر)خذ املالحرمنا النبش ألن إ( :لنظر يف تقييد القواعد بقولهومنه يعلم وجه ا

خذ املال الشهادة على عينه من مستثنيات النبش، سواء قلنا جبوازه أل فإن  ذلك عليه،عدم تفريعضرورة 

  .وعدمه

   ،وقد ذكرنا تفصيل الكالم يف مستثنيات النبش يف كتاب الطهارة
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تشمل   النبش ال ألن أدلةالشهادة على العني، أو منهما جائز، سواء كان للمال كالً أن والظاهر

 تقدم حرمة النبش على التلف يف دلة جداً حبيث يعرف من األكان شيئاً ضئيالًإذا  إالّ مورأمثال هذه األ

  . كما ذكرنا تفصيله هناك،مثل ذلك املال

 يظهر وجه ما ذكره صاحب ،ملكفولومما ذكرناه من التفصيل يف املسألة بني صوريت موت ا

 على اقتضاء ، أصل احلكم من نظرخيل املزبور مل مجاعلوال اإل:  حيث قال، عليهماجلواهر مستشكالً

  .خر يبقى اآلاألولتعذر  إذا نهإ واملال، فحضاربني اإل الكفالة التخيري

 ويف مفتاح الكرامة كما .ورثته إىل  انتقال احلققربولو مات املكفول له فاأل: القواعد قال مث إن

ورثته كغريه من  إىل حق للميت فينتقل ألنه الصحيح عندنا،نه إ  ويف التذكرة،يف التحرير وجامع املقاصد

 إىل احلق ينتقل أن موت املكفول له يقتضين إ :عهم صاحب اجلواهر فقالباحلقوق للعمومات، وقد ت

  .لة بقاء احلقاصأرث بعد  اإلأدلةوارثه، لعموم 

كان العقد خاصاً  إذا ذلك، أما إىل كان العقد مطلقاً حبيث ينصرف ولو ارتكازاً إذا هذا: أقول

 )قرباأل(:  وقول القواعد يف كالمه املتقدم،نه ينتفي موضوعه بانتفاء املكفول له باملوتإباملكفول له ف

 ضعيف فال حيكم الكفالة عقد ألن  تنقطعلةافبأن الك: فعية حيث قالوااقول بعض الش إىل كأنه ناظر

  .خيفى ما يف كال الدليلني من الضعف ليه وقد تعذر، والإ حضار والقتضائها اإل،بثبوا

  .د القولني، وفيه نظرحمل يرجح أنه إ يضاحوعن اإل

جل قصاص كان يطلب أل  أو،جل دين كان للمكفول له على املكفولحيضره أل أن مث لو تكفل

   براء وحنوهإق بقط بعض احل فس،املكفول له من املكفول
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 بعض اجلرح للمكفول له على ياملكفول له جرح املكفول اجلارح له ببعض اجلرح مما بق ألن أو

  .صلاملكفول، فالظاهر بقاء الكفالة لأل

 إحضار كان على الكفيل ،لو أسقط بعض ورثة املكفول له حقهم دون البعض أنه ومنه يعلم

 البعض إسقاطا حقهم، ولو شك يف بقاء حق الكفالة بعد ولئك البعض الذين مل يسقطوأاملكفول عند 

  . البقاءاألصلكان 

على الكفيل  فإن ،إنسانلو كان املكفول له يطلب من املكفول أرضاً فكفل له  أنه ومنه يعلم

  .مل يتمكن من تسليم املكفول إذا رض األإعطاء

مات  إذا رض فيما عن األثتر شأن هلا حيث ال ا الأ أو براء الزوجة عن الكفالةإوهل ينفع 

عدم حق الزوجة وغري  ألن  الظاهر الثاين،،كربغري الولد األ إىل املكفول له، وكذلك يف احلبوة بالنسبة

احلق  بعضهم إسقاط على ما عرفت يف اختالف الورثة يف ،يوجب بطالن حق الكفالة كرب الالولد األ

كان متعلق اخليار  إذا  يف باب اخليار املوروثرثذه املسألة يف كتاب اإلدون البعض، وقد ذكرنا شبه ه

  .كربالزوجة وغري الولد األ إىل احلبوة بالنسبة أو رضاأل

  . يف بطالن الكفالة حينئذإشكالأما موت الكفيل فال : قال يف اجلواهر

  أوحيضر املكفول أن ماله أو ضامن يف نفسه أنه كانت كفالته مبعىن إذا الكفيلن إ :قد يقال: أقول

خراج املال من إ يلزم حضار مات حىت تعذر اإلفإذاوجه للقول ببطالن الكفالة،  نه الإيؤدي املال، فأن 

 ،يكون هلم ذلك أن دال مل يستبعإ املكفول لتخليص التركة وإحضارمل يرد الورثة  إذا تركته للمكفول له

كانت الكفالة على هذا ذا  إحضار فهم كاملورث يف حقهم يف اإل،حيضر بأمرهم ال أن حق للمكفول وال

م يريدون ختليص التركة من حق املكفول له حيث إتسلط الناس على أنفسهم،  إىل النحو، مستنداً

   إالّ يتحقق الذي ال
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ه كذلك إحضاراملكفول حيث سقط تسلطه على نفسه، فكما للميت الكفيل و املكفول، إحضارب

  .لورثته

حنومها سقطت الكفالة  أو جراحةً أو يف باب القصاص قتالًلو عفا املكفول له عن املكفول ه مث إن

  . احلكميالنتفاء املوضوع فينتف

حال أ الكفيل، وكذا لو ئحالة وغريها برإ أو لو انتقل احلق عن املستحق ببيع: مث قال يف القواعد

  .كالقضاء ألنه املكفول املستحق

 وبني انتقال احلق من ،الوارث إىل وروثهناك فرق بني انتقال احلق من امل: وقال يف مفتاح الكرامة

نه يقتضي نقل كل احلق إرث ف خبالف اإل،تنتقل حينئذ الكفالة ال فإن غريه ببيع وحنوه، إىل املستحق

  .للموروث فينتقل الدين وما يتعلق به

 ومورد املعاوضة ما وقع عليه العقد، وقد نص ،رث عام يف املال وحقوقهمورد اإلن إ :واحلاصل

 التذكرة واحلواشي وجامع املقاصد، لكن يف اجلواهر احتمال انتقال حق الكفالة بانتقال الدين عليه يف

  .حوالة وحنومها أو ببيع

منا شخص زيد من إي وللو كانت الكفالة على حنو الك أنه مقتضى القاعدة إذ والظاهر التفصيل،

يوجب عدم انطباق الكلي الذي وقع   التبدل الفرد ألن ،يبقى الكفيل كفيالً أن باب االنطباق عليه يلزم

  .عليه العقد على الفرد الثاين

من باب  ال، كان الشخص من باب الشرطإذا  إالّ ،كان من باب الشخص بطلت الكفالة إذا أما

  يسقط شرطه ويبقى  أن للكفيل حيث إن ،قيد ومصب العقدلا
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عن  أو  سواء كان عن الشرطراءاإلب فإن عادة الشرط،إحق له يف   شرطه الإسقاطالكفالة وبعد 

  .بعقد جديد وحنوه إالّ ميكن أرجاعه  وبسقوط احلق ال،حنومها يوجب سقوط احلق أو املال

لو كانت كفالة  ألنه ،رث أيضاً كذلكموضوع اإل أن فبهذا التفصيل يف باب البيع وحنوه يظهر

  .ة كان الالزم االنتقالكانت الكفالة على حنو الكلي إذا شخصية مل يكن وجه لالنتقال، بينما
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  .جاء املكفول وسلم نفسه  الكفيل، وكذا لوئمات املكفول بر إذا : قال يف الشرائع:)١٦مسألة (

 بذلك حلصول الغرض وهو أالكفيل يرب فإن  نفسه للمكفول له تسليماً تاماً،ملّس أي :سالكملويف ا

سلم نفسه عن  إذا  وقيده يف التذكرة مبا،غريهيده بالكفيل و إىل فرق بني وصوله املكفول له، وال إىل رده

يف أطلق أحد من جهته، و ليه والإمل يسلمه  ألنه أ فلو مل يسلم نفسه عن جهته مل يرب،الكفيلجهة 

جود، ولو سلمه أجنيب عن الكفيل فكذلك، ولو مل يكن عنه أة كما هنا وهو ءموضع آخر منها الربا

يكون أن  إالّ جيب على املكفول له قبوله ال أنه  وزاد، بالتفصيليف التذكرة جزم هناأنه  إالّ فالوجهان

 ، الكفيلئممن عليه، لكن لو قبل بر إالّ  حمتجاً بعدم وجوب قبض احلق،الكفيلإذن التسليم صادراً عن 

 املصنف ومجاعة يقتضي عدم الفرق ولعله أوجه وكالم التذكرة إطالق و،ويف كل هذه الفروض نظر

  . انتهى،خمتلف

مل يكن تاماً  إذا التسليم ألن ،منا قيد التسليم بالتسليم التام الذي هو املفهوم من عبارة احملقق أيضاًإو

  .بنفس املكفول أو جنيب كما تقدم، فكيف باألمل يكن تسليم حىت من الكفيل

مل يكن  إذا  بل فيما، الكفيل بتسليم املكفول نفسه مطلقاًأيرب ال أنه هذا لكن مقتضى القاعدة

 ،مقتضى العقد التسليم ومل يسلم الكفيل إذ نصب على ذلك الغرض العقد،االتسليم، وقد  إالّ رضغ

 املكفول له القبض عليه غري مقتضى العقد الواجب الوفاء به، إلقاء أو نفس املكفول أو جنيبوتسليم األ

  .خراآل عن تسليم يغين تسليم أحدمها الن إ :كفله اثنان، حيث قلنا إذا فاملقام مثل ما

  ، وبذلك يظهر وجوه النظر يف كالم كل من احملقق والتذكرة واملسالك
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ل وفجنيب للمكاأل أو ظر يف التفصيل بني كون تسليم نفس املكفول نفسه،نليظهر وجه ا أنه كما

معىن  ذنه الإا مل يكن ذلك بأمر الكفيل وملّ إذ مل يكن عن قبل الكفيل، وأكان عن قبل الكفيل،  إذا مبا

  .ال عنه أو سليم عنهللت

ليس هذا احلق  إذ  اجلواهر بعد تأييده احملقق بعدم الدليل على اعتبار كون ذلك من الكفيل،ويف

 كما عن ،يف دفع الدين مع املتربع يبعد وجوب القبول لنحو ما مسعته منا  بل ال،عظم من الدينأ

 كما إشكالمن  خيلو ولكن ال: سالك قالردبيلي التصريح به هنا، مث نقله كالم التذكرة املتقدم يف املاأل

  . انتهى،عرفته سابقاً يف كفالة االثنني

  .شكالما ذكرناه من اإل إىل ولعله أشار

  



٧٤

 فأنكر املكفول ،ت املكفولأبرأ: لو قال الكفيل:  قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر:)١٧مسألة (

، اإلبراء كما هو مقتضى دعوى ،ثبوته سابقاًبترافه صالة بقاء احلق بعد اع أل،له كان القول قوله مع ميينه

 املكفول من املال بيمني غريه، أ من حق الكفالة، لكن مل يربئفلو رد اليمني على الكفيل فحلف بر

يكتفي باليمني  ، والاإلبراءادعى عليه   فله اليمني على املكفول له لو،فالدعوى بينه وبني املكفول مستقلة

  . انتهى، حينئذئ حلف برفإذا على املكفول له رد اليمني أن  كمااليت حلفها الكفيل،

ير حر عن املبسوط والت،وقد نقل هذا القول مفتاح الكرامة عند قول العالمة مبثل قول احملقق

  .ايةف والروضة والكلكاس واملدصا واللمعة وجامع املقرشادوالتذكرة واإل

  .بيمني واحدةفيها  واحدة حىت يكتفي دعوى  ال، فهنا دعويان مستقلتان،وهو كما ذكروه

 أن مقر على ألنه ،املكفول إىل جوعحيق للكفيل الر  له من الكفيل اللخذ املكفوأ فإذا هيوعل

 أداء بعد هي على املكفول حىت يرجع الكفيل علفال شيء ،لخذ املاأاشتباهاً يف  أو املكفول له ظامل عمداً

  . بعض املسائل السابقة كما تقدم مثله يف،املكفول له إىل املال

 هو ئ من املكفول فحلف اليمني املردودة براإلبراءنعم لو فرض سبق دعوى : مث قال اجلواهر

 لسقوط احلق بيمني املكفول فتسقط اإلبراء للكفيل على عدم والًأكان قد حلف املستحق  وإن وكفيله،

  .وهو كما ذكره . انتهى،الكفالة، كما لو أدى احلق

   النسيان مكان إلاإلبراءلمكفول له احللف على عدم علمه بيصح له مث إن



٧٥

  . به كما قرر يف كتاب القضاءىورثه الوارث حق له احللف على ذلك، ويكتف إذا  أنهوحنوه، كما

ه يف هذه الساعة وكان أبرأ أنه ال فلو ادعى الكفيلإ البينة، ون غالباًميك ال ألنه وذكرهم احللف

  .احللف كما هو واضح إىل وبةن مل تصل ال،اإلبراءعنده شاهدان على 

  



٧٦

  .لو كفل الكفيل آخر وترامت الكفالء جاز:  قال يف الشرائع)١٨مسألة (

صح كفالة  مل يكن ماالً وإن  ملا كان ضابط جواز الكفالة ثبوت حق على املكفول:ويف املسالك

ا ذك، وهاألولاملكفول  إحضار و عليه حق للمكفول له وهاألولالكفيل  ألن الكفيل من كفيل ثان،

نه مىت إ فيهم، فحضار مث خيتلف حكم اإل،، وهو معىن الترامياالقول يف كفالة كفيل الكفيل وهكذ

ولو  . من كفله وهكذاإحضار ه على مكفولي وبق،خاصةالكفالة  من ئخري مكفوله برحضر الكفيل األأ

 هو ئ براألولكفيل الثاين الكفيل أحضر ال وإن م فرعه، اجلميع ألئ مكفوله براألولأحضر الكفيل 

صيل برئوا  وهو األاألول غرميه املكفول األول املكفول له ألو أبر . من بعده من الكفالء وهكذائوبر

 من بعده ئأسقط عنه حق الكفالة بر أي  غريه من كفالته،أبرأ لزوال الكفالة بسقوط احلق، ولو ،أمجع

  . انتهى،دون من قبله

نسب الثاين عند قول القواعد مبثل  أن  بعد،اجلواهر ومفتاح الكرامة وغريمهاوقد تبعه يف كل ذلك 

 اشترك زيد فإذا وجممع الربهان، رشاداملبسوط والتذكرة وجامع املقاصد واإل إىل قول الشرائع احلكم

يأخذ كل واحد منهما كفيال على  أن  عليهاين أو يف دين يصح لصاحب املال أو وعمرو يف جناية

  . فيحضر هذا ذاك وحيضر ذاك هذا وهكذا،تراميال بخراآل

 كان نفران فإذا ،اً ملكفول واحد وهكذابمرت أو يأيت هنا ما قلناه سابقاً من صحة كفالة اثنني دفعةًو

ت أ أحضر زيد عمرواً برفإذاخر عند احلاكم،  اآلإحضاركل واحد منهما يكفل  فإن احلاكم يريدمها،

ذمة عمرو مشغولة بالكفالة حىت حيضر زيداً، وهكذا يف صورة الترامي على  وبقيت ،ذمة زيد من الكفالة

  .ما ذكره املسالك

  



٧٧

قد يعرب بذلك عن  ألنه بوجهه صح، أو بدنه أو لو كفل برأسه:  قال يف الشرائع:)١٩مسألة (

  .اجلملة عرفاً

صة أشهر من  الرأس والوجه على أنفسهما خاإطالقن إ :قال يف املسالك والروضة تبعاً للكركي

 ومحل اللفظ احملتمل للمعنيني على الوجه املصحح مع الشك يف حصول الشرط ،هما على اجلملةإطالق

  من اجلزئني اجتهت الصحة، كماةرادة اجلملإنعم لو صرح ب . من لوازم العقد غري واضحرباءةصالة الأو

ميكن احلياة بدونه، وباجلملة  ي اللو قصد اجلزء بعينه مل يكن احلكم كاجلملة قطعاً، بل كاجلزء الذأنه 

يصح التعليل بأنه قد يعرب بذلك عن  حدمها، فعند ذلك الأ وعدم قرينة تدل على طالقالكالم عند اإل

  . انتهى،اجلملة

 املزبور املراد طالق التعليل املزبور بيان صحة اإلنم  املراد بأن:يف ذلك ما أورده عليه اجلواهرلكن 

 االكتفاء فيها نايب أو ،الكفالة ولو باعتبار تعارف التعبري به مريداً به اجلملة فيهامنه ذلك قطعاً يف عقد 

 ،قابالًيكن مل  إذا صالة الصحة وغريها بقابلية اللفظ بذلك، خبالف مايف احلمل على الوجه الصحيح أل

  .انتهى

الصيغة لو   أنلفاظ، وقد حقق يف صيغ العقودالكالم يف صحة مثل هذه األ ألن وهو كما ذكره،

خر باطل فعقدا كان مقتضى أصل الصحة كون املراد كانت مشتركة بني معنني أحدمها صحيح واآل

  .مقالية أو قرينة حاليةلك هناكانت  إذا  فيماإشكال ال أنه ني، كمايالصحيح من املعن

متكن احلياة غريه مما مل  أو ،كفلت كبده: أما لو قال: القواعد قال بعد مثل العبارة املتقدمة مث إن

   ما شاه من املشاعة ففي الصحة أو ثلثه أو ،بدونه



٧٨

 وكذا لو ،يباجلملة فيسر إالّ  اجلزءإحضار إمكان ينشأ من عدم السريان كالبيع، ومن عدم ،نظر

  .كان جزءاً ميكن احلياة مع انفصاله كيده ورجله

 ، الصحة كما يف التحريرقرب األ:يقوله فيسر إىل  من القواعداألولويف مفتاح الكرامة يف الفرع 

 متكن احلياة بدونه تقضي كفالة اجلزء الذي ال ألن وهو الوجه كما يف التذكرة وجممع الربهان، وذلك

  . اموعإحضارب إالّ ميكن ه الإحضار ألن كفالة اموع،إىل 

تعارف مثل  وحدها، فمقتضى القاعدة عدم الصحة لعدم  الكبد مثالًاقصد إذا املتعاقدينن إ :أقول

 إىل يقصدا املعىن السار إذا خيفى، أما تنصب على املتعارف كما ال إمنا  الشرعيةدلةهذا العقد، واأل

وص صيغة خص  الكفالة صحتها يف اجلملة الأدلةاملستفاد من  ألن اموع كان مقتضى القاعدة الصحة،

ضو وحده يصلح هلا لكون املقصود  العإحضار إمكانبعينها، فكل لفظ دل على الكفالة ولو بقرينة عدم 

  .الكل

 وظاهر اللفظ، واملهم مقام الثبوت، ثبات يف مقام اإل وتارةً، يف مقام الثبوتالكالم تارةً: واحلاصل

قصد املعىن  فإن صالة الصحة، وأما مقام الثبوت فتابع للقصد،أ أو  فيتمسك فيه بالظهورثباتأما مقام اإل

  .هي باطلةف الإ و،الصحيح فالكفالة صحيحة

  : وبذلك يظهر وجه النظر فيما ذكره جامع املقاصد يف رد القواعد بقوله

 ،الصحةيقتضي  الأنه  إالّ  اموعإحضاركان غري ممكن بدون  وإن هإحضارن إ :يقول أن ولقائل

 إمنا صحتها حيث إن ذلك العضو، وإحضارهو صحة الكفالة و إمنا  فرع الكفالة واملطلوبحضاراإلألن 

  كان حكم  وإن ما يستلزم، املتكفل به ليس هو اموع وال إذ ن بكفالة اموع ومل يصح ههناتكو



٧٩

 والعقود أسباب متلقاة من الشرع ، اموعإحضارب إالّ  ذلك العضو غري ممكنإحضارالكفالة وهو 

  . انتهى،التعبري بذلك عن اجلملة غري متعارف أن  على،بد يف صحتها من النص فال

 ال إذ رجله واقتصر مل يصح، أو ولو تكفل بيده: علم وجه النظر يف قول الشرائع أخرياً قالومنه ي

  .اجلملة إىل ييسر ، وال ما شرط جمرداًإحضارميكن 

 عن املبسوط ومن تأخر عن احملقق، كما يظهر من اجلواهر ومفتاح الكرامة وغريمها، يبل هو احملك

يف مقام  لقول بالصحة، وقد عرفت عدم ظهور فرق الد ايبع ويف القواعد وجهان، ويف املسالك ال

  .يف مقام الثبوت  والثباتاإل

 عن اجلملة األول هو صحة التعبري ب:األولومنه يعلم وجه النظر يف قول اجلواهر للفرق بينه وبني 

د من رادا منه بعد فرض عدم صحة التعبرب ا عن اجلملة، بل البإ أصل الصحة حينئذ يف احلكم بيفيكف

  . انتهى،كان غلطاً ملا عرفت وإن خرى فيكفي حينئذ،أبقرينة  أو التصريح بذلك

، ففي مقام الثبوت املعترب القصد، ويف ثباتيف مقام اإل يف مقام الثبوت وال ذ ما ذكره غري فارق الإ

  .القرينة أو  املعترب الظهورثباتمقام اإل

  



٨٠

كان بني النجف وكربالء عشرة  إذا  كما،لكل الظاهر صحة الكفالة بالبعض دون ا:)٢٠مسألة (

  .ربع املسافة إىل  بهيتآ أن ين أكفلإ: فراسخ، فيقول الكفيل

تيان به أربعة دنانري، كانت مؤنة اإل إذا تيان به، كماوكذلك يكفل بأن يأيت به بقدر ربع مؤنة اإل

  . دينار فتأملإعطاءتيان به بين كفيل باإلإ: فيقول

  .تيان به بربع مؤنة وسيلة النقل كربع السيارة احلاملة له باإلكان كفيالً إذا وكذلك

 خر يف الفروض الثالثة صحت كفالة تامة، وكذلكرباع األليه كفيل آخر بالثالثة األإانضم  فإذا

 أو كان على كل منهما النصف إذا خر، وكذلك فيمارباع األاستعد املكفول له بالثالثة األإذا 

أوفوا عقد عقالئي يشمله دليل  ألنه  كاخلمس والثلث وما أشبه، وذلك،باالختالف يف غري الربع

  .نه ضامن بقدر ما التزمإ مل يعمل الكفيل مبا التزم ففإذا، بالعقود

 إنسانعند  أو  عند احلاكمحضار عند املكفول له، بل باإلحضارتصح الكفالة بعدم اإل أنه كما

 احلاكم أو دار فيسجنه فيها حىت يأيت املكفول له إىل حيضره أن تكفل إذا يف مكان خاص، كما أو آخر

  .طالقوكيل أحدمها فيتسلمه، كل ذلك ملا عرفت من العرفية واإلأو 

يشمله  غري عقالئي، وال ألنه خر،نصفه اآل نا كفيل نصفه الأ: يقول أن يصح للكفيل نعم ال

نصف الكفالة واقع  أن  النتيجة حيث تكون، معاً يكفالنهصحت الكفالة بكفيلني كالمها وإن الدليل،

العرفية  إىل ضافةعلى كل واحد منهما كما سبق، وقد تقدمت رواية الدعائم الدالة على ذلك، باإل

  .اتطالقواإل

  



٨١

 ونقله مفتاح الكرامة ، من الكفالةئلو أسلم الكفيل على اخلمر بر:  قال يف القواعد:)٢١مسألة (

كان لذمي على ذمي مخر وكفله ذمي آخر مث أسلم الكفيل  إذا  أنهومعناه:  قال،عن التذكرة والتحرير

 فتبطل الكفالة ويبقى احلق بني الذميني كما ، باخلمر المتناع كون املسلم كفيالً، من الكفالةأنه يربإف

  . انتهى،خمالف فيه أيضاً من العامة ال أنه  وظاهر التذكرة،كان

الضمان  إىل  مل ميكن انتقلفإذالكفالة للبدن، ا ألن  من الكفالة،رباءةومقتضى القاعدة عدم ال

 كما ذكرنا مثل ذلك ،حضر بدهلا مجعاً بني احلقنيأ اخلمر إحضاريتمكن املسلم من   البالدين، وحيث

  .يف كتاب الرهن

الكفالة ليست  ألن : للسيد العميد للقواعد قالاًيعرف وجه تضعيف جامع املقاصد تبعومنه 

ليه ويضمن قيمته إالذميني وهلذا مينع املسلم من التعرض  إىل  وهو حق بالنسبة،رباخلمر، بل مبن عليه اخلم

كان يف  إذا لفه مع عدم التظاهر، بل قد بالغ السيد الفاضل عميد الدين فجوز كفالة املسلم للذميتلو أ

فول له يف  حمتجاً بأن الكفالة ليست باملال بل بالنفس مع ثبوت احلق للمك،خرتبر لذمي آخر أو ذمته مخر

طلبه  جملس احلكم لو إىل شبهة يف وجوب احلضور على املديون هنا  وال،ذمة الكفيل، وهو هنا كذلك

  .املستحق فال مانع من صحة الكفالة أصالً

كانا جموسيني  إذا ختهأخ تزوج األ إذا يصح بنظر املسلمني، كما ومنه يعرف صحة الكفالة فيما ال

الزواج  أن  مع،ها عند احلاكمإحضار أو هإحضار فكفل املسلم ب،ربأراد اهل أو فأرادت اهلرب مثالً

 كما تقدم مثل ذلك يف ،الزوج إىل  املهر مثالًإعطاء إىل  انتقلحضارذا مل يتمكن من اإلإعندنا باطل، و

  .أشباه الزواج



٨٢

قتضى وأنت خبري بأن م:  مفتاح الكرامة على احملقق املذكور بقولهإشكالومنه يعلم وجه النظر يف 

يؤدي ما عليه، وكذا لو امتنع عليه  أو ه حبس حىت حيضرهإحضارامتنع من  فإن ،حضارالكفالة اإل

 يأيت مبثلها ال أن لزام املسلم ا هوإ ف،اخلمر مثلية أن ومن املعلوم. نه يلزم باملالإه على رأي، فإحضار

 احلكم سالمميتنع يف شرع اإل ألنه ،على الكافر جتب على املسلم وال اخلمر ال أن بقيمتها، ومن املعلوم

  . انتهى، باخلمر كما قالوهكون املسلم كفيالً إىل خرة باآلاألمر فعاد ،باستحقاق اخلمر

كان املكفول له يطلب املكفول عنه باخلمر ومها ذميان فأسلم أحدمها،  إذا ومنه يعرف احلال يف ما

  . الثمن مجعاً بني احلقنيهول عنه أعطاذا أسلم املكفإأسلم املكفول له طلب الثمن، و إذا نهإف

، بل مسألة اخلرتير أهون، كما سالممالية هلا يف شرع اإل شياء اليت الومثل اخلمر واخلرتير سائر األ

يبعد القول باختصاصه بالصحة من  اخلرتير ال حيث إنذكرناه يف بعض كتب الفقه كالرهن وغريه، 

  .كان للتأمل يف كلتا املسألتني جمال، واهللا العاملن  وإجهة صحة جعل جلده للسقاء وشعره للحبل،

  



٨٣

يدخل خيار الشرط وغريه من اخليارات املمكنة يف عقد  أنه  إىلملاع قد تقدم اإل:)٢٢مسألة (

عقد الكفالة يصح دخول اخليار فيه مدة :  قال،الكفالة، وقد نص على ذلك يف مفتاح الكرامة يف اجلملة

 ،)٢(املؤمنون عند شروطهم: )صلى اهللا عليه وآله(وقوله  ،)١(﴾فُوا ِبالْعقُوِدأَو﴿:  جل شأنههمعينة لقول

  . عن الشافعي بطالن العقد، وعن أيب حنيفة بطالن الشرط فقطينص على ذلك يف التذكرة، وحك

  .كال القولني غري ظاهر الوجه، فمقتضى القاعدة هو قول التذكرة واملفتاح: أقول

  

                                                

  .١اآلية : املائدة) ١(

  .٤ ح املهور وكتاب النكاحأبواب من ٤٠ الباب ٥١ ص٧ ج:الوسائل) ٢(



٨٤

فالناً قد الزم فالناً وضيق عليه ن إ قال رجل لرجل إذا :مفتاح الكرامة قال يف :)٢٣مسألة (

 نص عليه ،مراآل فتكفل كما أمره غري مكره، كانت الكفالة على من باشر العقد دون ،فاذهب فتكفل به

  . انتهى،يف املبسوط

  .يلمنا املباشر هو الكفإ هو الكفيل، ومراآل أن معىن تكفل فالناً ليس إذ وهو كما ذكره،

 والوكالة تدخل ،مراآل فعل يكون الكفيل فإذا،  كان وكيالً، اذهب وتكفل به عين:قال له إذا نعم

  .يف الكفالة كما يدخل فيها الفضويل كما تقدم

وصية له، خص ال إذ من باب املثال، أنه فالناً قد لزم فالناً وضيق عليه، فمن الواضحن إ :أما قوله

شاء  وإن شاء أجازن إ ،ه مرفوع عنه احلكم وكان كالفضويلفل فاملكريتك أن أكرهه على إذا  أنهكما

  .كراهرفض، لرفع اإل

جراء صيغة الكفالة بطلت إمل يقصد املعىن عند  أو يشعر مبا يقول كراه على حد الكان اإل إذا نعم

، ولفظ ال بالنياتعممنا األإاللفظ كال لفظ حينئذ، ف إذ جازة بعد ذلك،يتمكن من اإل شيء، وال وال

يشعر ما يقول كال لفظ ه الذي الاملكر.  

  



٨٥

:  فقال له شخص،حنوه أو اً كان يطالب غرمياً، وكان الغرمي يريد السفرإنسان أن  لو:)٢٤مسألة (

ال كان إ أحضره فهو وفإذا والعرفية كما تقدم، دلة األطالقنا كفيله، فالظاهر صحة الكفالة إلأاتركه ف

  .وقاتوصية لألخص ال ذإ الظاهر ال، ،وهل يعترب تعيني الوقت ضامناً للمال على ما سبق،

 وبكال ،)١( عن الغرر)صلى اهللا عليه وآله( لنهي النيب ،يكون املوضوع غرراً ال أن نعم جيب

  .الفرعني أفىت احملقق القمي يف جامع الشتات

  

                                                

  .٣ ح التجارةأبواب من ٤٠ الباب ٣٣٠ ص١٢ ج:الوسائل) ١(



٨٦

 أو نه ديين مثالًخذ ماحفظه يل حىت آيت آل:  وقالإنساند ياً بإنسان لو أعطى شخص :)٢٥مسألة (

 أطلقه وثبت دين فإذاكفالة معاطاتية،  ألنه خذ ذلك، فالظاهر وجوب احلفظ عليه،ما أشبه، وقبل اآل

  .يؤدي دينه أن خذ على املأخوذ كان على اآلمراآل

يوجب   الأنه يطلبه مثالًب مراآلخذ شيء، وجمرد ادعاء مل يثبت دينه عليه فليس على اآل إذا نعم

  .خوذحقاً على املأ

الشهود  إذ  ظامل له مل يكف ذلك يف رفع كفالته،مراآلخذ بأن ذا أقام املأخوذ شاهدين عند اآلإو

أقام املأخوذ الشاهدين عنده وحكم  إذا يكونوا عند احلاكم الشرعي، بل احلاكم الشرعي أيضاً أن جيب

يطالب  أن خوذ كان لهثبت كذب املأأ ومراآل جاء فإذا والغائب على حجته، ،يكون حكماً على الغائب

  .الكفيل مبقتضى الكفالة

  



٨٧

تعامل معه : يثق به، فقال خالد لعمرو  لكن عمرواً ال،أراد زيد املعاملة مع عمرون إ :)٢٦مسألة (

 تعامل معه فلم يؤد زيد مقتضى املعاملة كان الالزم على فإذاالكفالة حمققة،  أن ه، فالظاهرلوأنا كفي

  . الكفالة والعرفية شاملة ملثل هذا أيضاًأدلةات إطالق فإن ،داءما األإاكم، وه عند احلإحضارما  إالكفيل

  



٨٨

  : فيها فروع:)٢٧مسألة (

 اً تاماًإحضارهل أحضره   أو،ال هل أحضر املكفول عند املكفول له أو أنه  لو اختلفا يف:)١ فرع(

صالة قول قول املكفول له، أل فال،ال أو هل أحضره فيما كان املكفول له قادراً على تسلمه أو ،الأو 

  .عدم اخلصوصيات اليت يدعيها الكفيل

 وإن املكفول له، إىل كان الشيء مثلياً أدى مثله فإن ،حضارتمكن من اإلي لو كفل فلم :)٢فرع (

بل والبقر والغنم كما يف كفالة القاتل فأخذه املكفول له مث كان مثل اإل وإن ليه،إكان قيمياً أدى قيمته 

ليه دون الفوائد إصل مال الكفيل يرجع أ أن يعطي املكفول له حقه، فالظاهر أن استعدوفول جاء املك

 مثله يف أنه مقتضى كونه بدل احليلولة إذ  كالنتاج واللنب والشعر وحنو ذلك،،اليت استفادها املكفول له

  .للمكفول لهنتاج الأن 

سبب ضرره وخسارته، وقد ذكرنا شبه   ألنهاملكفول عنه، إىل يرجع بالنتاج وحنوه أن نعم للكفيل

  .هذه املسألة يف كتاب الغصب يف موضوع بدل احليلولة

  .هأعيانقيمة  أو املكفول عنه مبثل إىل يرجع أن  فللكفيل، مال الكفيلأعيانأتلف املكفول له  إذا أما

، الكفيل أيضاً شياءأة خمرياً بني قلايف دية القتل وحنوه مما يكون القاتل والع أن  الظاهر:)٣ فرع(

الكفيل قائم مقام املكفول عنه، فكما هو خمري كذلك يكون الكفيل  ألن شياء،يكون خمرياً بني تلك األ

الشاة  أو الدينار بل ال اإل كأن يطالب منه مثالً،شياء فال حق للمكفول له بتعيني شيء من تلك األ،خمرياً

  .غري ذلك إىل ،البقر ال

شياء كما هو جار يف القتل، كذلك هو جار يف بني األ التخيرين  أوقد ذكرنا يف كتاب الديات

  مثل قطع اليد وحنوها، حيث 



٨٩

 ،من باب اخلصوصية هو من باب املثال، ال إمنا حنوه أو بلن ما ذكر يف مجلة من الروايات من اإلإ

  .عضاء مثل ديات النفس مما جيعل ديات األ،بقرينة روايات أخر حاكمة على تلك الروايات

 وكان مال ،ليهإميكن وصول اليد  ما أشبه مما ال أو سجن أو هرب املكفول عنه إذا :)٤ فرع(

املكفول له،  إىل رجاعهإخذ عني املال وأللكفيل احلق يف  أن ، فالظاهرهثثاأاملكفول له بعينه موجوداً يف 

  .ويل القاصر والغائب وحنومها ألنه ياحلاكم الشرعإذن نعم يشترط يف ذلك 

ثاث املكفول عنه وكان له مال، فالظاهر احلق أمل يكن عني مال املكفول له موجودة يف ذا  إأما

 فإذااحلاكم أيضاً، إذن املكفول له، لكن بشرط  إىل يأخذ من مال املكفول عنه ويعطيه أن للكفيل يف

ها ويبيعه يأجييز للكفيل بأن يأخذ من  أن  متعددة من املال ختري احلاكم الشرعي يفأقسامكانت له 

  .يعطي عينه للمكفول له أو ويعطيه مثنه

  كان له مراجعة عدول املؤمنني،،ذا مل ميكن احلاكم الشرعي ليستجيز منه الكفيل يف الفرعنيإو

 إىل كان رجوعه إذا  مامكانمن عدم اإل أن خذ بنفسه وأعطاه له، والظاهرأمل ميكن ذلك أيضاً فإن 

 أن له فإن  الكفالة وحنو ذلك،إثباتيتمكن من  ال ألنه ني غري منتج،عدول املؤمنإىل  أو احلاكم الشرعي

 جل النفقة،يب سفيان ألأتأخذ من مال  أن  هنداً)صلى اهللا عليه وآله(جاز رسول اهللا أ كما ،يأخذ بنفسه

 وغريمها من يتوى ال و،ضرر الدليل  إىل ضافةمناط احلديث املذكور موجود يف املقام، باإلفإن 

  . العامةةدلاأل

ضره ضرراً أاملكفول له  إىل سلم املكفول عنه إذا  أنهاً مث ظهر لهإنسان إنسانتكفل  إذا :)٥ فرع(

هم املسألة من باب األ أن حق للمكفول له يف ذلك، فالظاهر شبه يف ما الأما  أو يقتله أن  مثل،بالغاً

  هم احلقني، أواملهم، فيالحظ 



٩٠

خذ الكفيل املكفول عنه أضرار الذي يضره باملكفول عنه إلهم من اأن كان حق املكفول له إف

ضرار وحنوه الذي يرتله املكفول له باملكفول  من اإلأقلذا كان حق املكفول له إاملكفول له، و إىل وسلمه

ية، لكن مع عدم األول دلة حمكم على األضررال دليل  فإن املكفول له، إىل عنه، فال حيق للكفيل تسليمه

  .ضمن حقهالتسليم ي

 مل جتز مراجعته مل جتز فإذا الظاهر صحة الكفالة عند اجلائز مبوازين جواز مراجعته، :)٦فرع (

  . العامة يف كل من املستثىن واملستثىن منهدلة وذلك لأل،الكفالة عنده

 كما ذكرنا تفصيله ،ذمة احملال عليه إىل احلوالة تفيد نقل املال من ذمة احمليل حيث إن :)٧فرع (

على سبيل التنصيف وما أشبه، بل بأن يكون كل واحد   الرجالن رجالًكفل  فإذا ، كتاب احلوالةيف

 فأحال أحدمها ما عليه من املال ،املكفول له إىل  فلم يتمكنا من تسليم املكفول عنه، مستقالًكفيالً

 يث إن حب مستقالًيكون كل واحد كفيالًأن  إالّ ، كال الكفيلنيبراءة، فالظاهر إنسانللمكفول له على 

بتسلم املكفول له  إالّ خر ذمة اآلأترب هذه الصورة اليف  فإن خر،يكفي عن تسليم اآل تسليم أحدمها ال

  .املال من احملال عليه حيث تسقط الكفالة بسقوط موضوعه

كان لرجل على إذا  :قال أنه )عليه الصالة والسالم(ملع رواية الدعائم، عن الصادق أىل ذلك إو

 يرجع على الثاين أن أحاله أحدمها مل يكن له فإن يأخذ أيهما شاء، أن  دين وكفل به رجالن فلهرجل

  .هأأبرإذا 

 ليه، وادعى املكفول لهإميكن الوصول  ما أشبه مما ال أو جن أو هرب املكفول عنه إذا :)٨فرع (

   كان له ، ومل يعلم الكفيل صدقه عن كذبه،يطلبه مائةأنه 



٩١

يتمكن من  الكفيل وال إىل ال حيث يتوجه احللفإ و،ى ا فهوتأ فإن له البينة،على املكفول 

 ، حلف كان له على الكفيل ما حلف عليهفإذايرد احللف على املكفول له،  أن احللف لعدم علمه فله

ن الدين ستون ويشك يف أ حيث يعلم الكفيل ب،باملقدار املتنازع فيهحيلف على عدم علمه  أنه له كما

 ومل يأت املكفول له بالبينة حلف الكفيل على العلم ،يكذبنه إ :قال الكفيل إذا  لكن،املائة إىل يهباق

  .وثبت قوله على مقتضى قوانني الدعاوي

كان  فإن مل يعلم كل من الكفيل واملكفول له ما يطلبه املكفول له عن املكفول عنه، إذا :)٩فرع (

 دائراً بني شيئني فالظاهر حتكيم قاعدة العدل بالتنصيف، كما األمركان  وإن هناك قدر متيقن أخذ به،

 وإن  حيث يعطي الكفيل للمكفول له نصف الشاة ونصف الثور،، دائراً بني شاة وثوراألمركان إذا 

مها احلاكم الشرعي عليه، وقد ذكرنا ؤ مطلقاً، فالفاصل الصلح القهري الذي يلج جمهوالًاألمركان 

  .ذلك مجع من الفقهاء إىل نه قد ذهبأ و، بعض أبواب الفقهمسألة الصلح القهري يف

حتمل إذا  : حيث قال)عليه الصالة والسالم( مفهوم رواية الدعائم، عن الصادق ومبا ذكرناه يقيد

ن إ يؤدي عنه ما وجب عليهأن  إالّ يأيت به حبس أن  من قبلاألجلأجل فجاء  إىل الرجل بوجه الرجل

 الوجه إحضاربد فيه من  كان قد طلب ما ال وإن ،يرجع به عليه أن اً ولهكان الذي يطالب به معلوم

 )معلوماً( )عليه الصالة والسالم(قوله  فإن ،)١(مات فال شيء عليه فإن ميوت،أن  إالّ هإحضاركان عليه 

  ليس حكم اهول حكم نه إ  أوشيء عليه، كان جمهوال الن إ مفهومه

                                                

  .٦٤ ص٢ ج:الدعائم) ١(



٩٢

مات فال شيء عليه قد تقدم بعض  فإن :قوله أن  مبا ذكرناه، كمااملعلوم فالالزم تقييد اهول

  .الكالم فيه يف بعض املسائل السابقة

 مل يبعد حقه يف ،لفاًأالدين مائة فظهر  أن  بأن زعم،الكفيل كان مغروراً أن  لو ظهر:)١٠فرع (

  .املكفول له له حق أخذ املائة منه دون الزائد أن  والظاهر، لدليل الغرر،الفسخ

  .)ما يضمن بصحيحه( بل و،قدام وغريها واإل،)٢(يتوى ال و،)١(ضرر الفلدليل : األولأما 

  .التأمل إىل كانت املسألة حباجة وإن ،حق عليه يف التسعمائة نه بعد الفسخ الفأل: وأما الثاين

 املائة، إعطاء أو ،حضاراإل إالّ  مل يكن عليه،لفاًأ فظهر ،ولو كان الكفيل قيد الدين مبائة يف العقد

 كان له حق الفسخ ،أكثران بمائة فالكفيل لو شرط يف الكفالة كون الدين بقدر  أن خيفى لكن ال

  .خذ منه ولو مبقدار مائةحق للمكفول له يف األ حسب الشرط وال

كان ضعيفاً غري قادر  أنه  فظهر،حضار قادر على اإلقوي أنه  لو كان الكفيل يزعم:)١١فرع (

كان  فإن ه،إحضاريقدر على  قوي ال أنه ه فبانإحضاراملكفول عنه ضعيف يقدر على  أن زعم  أو،عليه

كان على حنو  وإن كان على حنو الشرط كان له حق الفسخ، وإن ذلك على حنو القيد بطل العقد،

  .ما اخلسارةإ وحضارما اإلإالداعي كان العقد باقياً عليه 

  املكفول عنه الضعيف  أو ، لو حتول الكفيل القوي ضعيفاً:)١٢فرع (

                                                

  .٣ ححياء املواتإ أبواب من ١٢ الباب ٣٤١ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح كتاب الشهاداتأبواب من ٤٦ الباب ٢١٥ ص٣ ج:املستدرك) ٢(



٩٣

القيد  أو كان على حنو الشرط فإن  يسوى كثرياً بسبب التضخم،املال الذي يسوى قليالً أو ،قوياً

 كما هو مقتضى القاعدة يف ،كان على حنو الداعي بقيت الكفالة على حاهلا وإن فكما يف الفرع السابق،

  . الثالثةموراأل

كان  إذا سالمن يف كافة بالد اإلطلة شرعاً كما هي اجلارية اآل القوانني الوضعية البا:)١٣فرع (

 أن  كما، وليس ملثل هذه الكفالة من أثر شرعي، مطلوباً ا فكفله الكفيل كانت الكفالة باطلةنساناإل

الكفالة بذاا لو كانت غري شرعية لفقد شرط وحنوه كما يف القوانني الوضعية احلاضرة أيضاً تكون 

  .اً على الكفالة بدون رضاه فكفل مكرهاًإنسانجربت الدولة  ألة، ومن الفرع الثاين ما لوالكفالة باط

متكن أمل  إذا  أومتكن فال شيء علي،أذا مل إ و،ء به بكل سعيييكفل اأين إ:  لو قال:)١٤فرع (

املؤمنون مقتضى الشرط و أنه  احتماالن، من،ما أشبه، فهل يصح أو ربعه أو ثلثه أو  نصف املبلغيأعط

 ،خالف مقتضى العقد أنه مل يكن من الكفالة املعروفة، ومن وإن نه عقد عقالئيأ، وعند شروطهم

  .والشرط املخالف ملقتضى العقد يوجب الفساد كما قرر يف حمله

عقد مستقل مل مينع عند الشارع، ودليل الكفالة ليس مانعاً عن  أنه يبعد الصحة من باب لكن ال

 كما قاله اجلواهر ،مل مينع عنها الشارع إذا العقود املتسحدثة صحيحة أن رنا غري مرةمثل ذلك، وقد ذك

  .والعروة وغريمها

 بأن ،الفسق إىل  فتغري احلاكم من العدالة،ه عند احلاكم على حنو القيدإحضاركفل  إذا :)١٥فرع (

فاسق،  إىل حلاكم من عادلتبدل ا أو خر،فاقداً لبعض الشرائط األ أو ،صار نفس احلاكم العادل فاسقاً

  .التأمل إىل كانت املسألة حباجة وإن فالظاهر بطالن الكفالة لتعذر متعلقها،



٩٤

عند املطالبة يف الكفالة املطلقة،  أو مل حيضر الكفيل املكفول عنه يف الوقت املقرر  لو:)١٦فرع (

خذ من ماله  األ،اكم وحنوهجباره على ذلك ولو باحلبس عند احلإمل ميكنه  إذا للمكفول له أن فالظاهر

يؤدي كان عليه املقاصة، وهل  اله حيث إن املال، وأداء عليه يتعذر أحد الشقني بقإذا  ألنه مقاصة،

 احتماالن، وقد ذكرنا ذلك يف بعض املباحث املرتبطة ،ال احلاكم الشرعي أوإذن  إىل املقاصة حباجة

  .باملقاصة

على سبيل   كفلنا املكفول عنه معاً بأن نأيت به ال،نا كنت أحد الكفيلنيأ:  لو قال:)١٧فرع (

حق للمكفول له   معه، والاألصل ف،حيث يصح مثل ذلك، استقالل كل واحد، بل على سبيل االنضمام

 الدين وحنوه، مل يأتيا به نصف إذا عليه أن نكوله عن احللف مبوازين الدعوى، والظاهر أو بالبينة إالّ عليه

  .الربع أو  فعليه الثلث،ربعةأحد األ أو كنت أحد الثالثةأنا : قال إذا وكذلك

 فإذا فيكون ككفيلني مستقلني ملكفول عنه واحد، ، لو كفله مرتني الظاهر الصحة:)١٨فرع (

 الكفالة والعرفية سواء عقد أدلة طالقيأيت به مرة ثانية، وذلك إل أن  وجب عليهجاء به مرة وهرب مثالً

: كفلته، مث قال بعد ذلك: قال إذا بلفظني، كما أو كفلته مرتني،: قالذا  إالعقدين بلفظ واحد، كما

  .وكفلته أيضاً كفالة ثانية

 أن  فعليه،كفله يف أيام اجلمعة مثالً إذا  الظاهر صحة الكفالة يف أوقات خاصة، كما:)١٩فرع (

  .يوم السبت وحنوه يأيت به يف يوم اجلمعة ال

نه إكفله بعد شهر ف إذا متصلة بوقت الكفالة ومنفصلة، كما صح الكفالةت أنه  الظاهر:)٢٠فرع (

مثل  جارة ال فهو مثل مسألة اإل، بعد شهرئمنا حقه يبتدإله عليه يف هذا الشهر، وال حق على املكفول 

  .يصح الفصل مسألة النكاح حيث ال



٩٥

 أو ةيف كل جناي أو عشر سنوات يف كل معاملة إىل  الظاهر صحة الكفالة مطلقة:)٢١فرع (

أنا كفيله يف جناياته اجلسدية :  كأن يقول، دون بعضمورفيهما معاً، وكذلك تصح الكفالة يف بعض األ

  .غري ذلك من صور التقييد إىل يف جناياته، يف معامالته ال أو ،يف معامالته  المثالً

 أنه لىدليل ع اجلنون يف الوسط ال ألن  لو كفل مث جن مث طاب كانت الكفالة باقية،:)٢٢فرع (

يصح  منا الإمسقط للكفالة، فهو مثل سائر العقود الباقية بعد اجلنون أيضاً، بل هي باقية حال اجلنون، و

معامالته من  أن )رفع القلم عن انون حىت يستفيق( فليس معىن ، عليهحكم انون ال ألن أخذه ا،

ونه يف ؤنما يتوىل وليه شإاجلنون، وجارة والرهن وغري ذلك تبطل يف حال قبيل الكفالة والضمان واإل

  .حال اجلنون

منا إ، والويل ليس كفيالً ألن ليس على ويل انون يف الفرض الذي ذكرناه شيء، أنه والظاهر

  .يبعد وجوب تنفيذ أحد شقي الكفالة عليه، واهللا سبحانه العامل الكفيل هو بنفسه، نعم ال

  

  قم املقدسة

  ازيحممد بن املهدي احلسيين الشري



٩٦



٩٧

  

  

  كتاب الصلح



٩٨

  

  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



٩٩

  

  كتاب الصلح

  :ربعة األدلةويدل على شرعيته األ

 أن ِإعراضاً فَال جناح علَيِهما أو امرأَةٌ خافَت ِمن بعِلها نشوزاًن إو ﴿:فقوله تعاىل: أما من الكتاب

لْحاً وما صهنيِلحا بصيريخ لْح١(﴾الص(.  

  .)٢(﴾أَصِلحوا ذات بيِنكُمفَاتقُوا اللَّه و﴿: وقوله تعاىل

  .)٣(﴾ه بينهماِإنْ يريدا ِإصالحاً يوفِِّق اللَّ﴿: وقوله تعاىل

  .)٤(﴾ِإنما الْمؤِمنونَ ِإخوةٌ فَأَصِلحوا بين أَخويكُم﴿: وقوله تعاىل

  .)٥(﴾فَِإنْ فاَءت فَأَصِلحوا بينهما ِبالْعدِل﴿: وقوله تعاىل

  .)٦(﴾أَو ِإصالٍح بين الناِس﴿وقوله سبحانه 

حلف على الترك، واختياره  وإن ، ولو ببذل املال،ستحبابهويف الوسائل واملستدرك عنونه بباب ا

  .ةعلى العبادات املندوب

                                                

  .١٢٨آية : النساء) ١(

  .١آية : األنفال) ٢(

  .٣٥آية : النساء) ٣(

  .١٠آية : احلجرات) ٤(

  .٩آية : احلجرات) ٥(

  .١١٤آية : النساء) ٦(



١٠٠

 يلّإأصلح بني اثنني أحب ن ئل : قال)عليه الصالة والسالم(فعن هشام بن سامل، عن أيب عبد اهللا 

  .)١(أتصدق بدينارين أن من

 :صدقة حيبها اهللا: ول يق)عليه الصالة والسالم(مسعت أبا عبد اهللا : حول قالوعن حبيب األ

  .)٢(تباعدوا إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا صالح بني الناسإ

 بني اثنني من شيعتنا منازعة رأيتإذا  :)عليه الصالة والسالم( قال أبو عبد اهللا ،وعن املفضل

  .)٣(فافتدها من مايل

 فوقف علينا ،يف مرياث جرين نتشاتوخبنا املفضل وأنا  مر:  قال،ق احلاجيوعن أيب حنيفة سا

 إذا  حىتلينا من عندهإ فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم، فدفعها ،املرتل إىل تعالوا: ساعة، مث قال

 )عليه الصالة والسالم(ا ليست من مايل، ولكن أبا عبد اهللا إأما : استوثق كل واحد منا من صاحبه قال

 ا من ماله، فهذا من مال أيب يأصلح بينهما وافتدن  أتنازع رجالن من أصحابنا يف شيء إذا أمرين

  .)٤()عليه الصالة والسالم(عبد اهللا 

والجتعلوا  : يف قول اهللا عز وجل)عليه الصالة والسالم(سحاق بن عمار، عن أيب عبد اهللا إوعن 

نني فال تقل دعيت لصلح بني اثإذا  : قال)٥(تربوا وتتقوا وتصلحوا بني الناس أن ميانكماهللا عرضة أل

  .)٦(أفعل ال أن علي ميني

                                                

  .١ ح الصلحأبواب من ١ الباب ١٦٢ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح الصلحأبواب من ٢ الباب ١٦٢ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ح الصلحأبواب من ١ الباب ١٦٢ ص١٣ ج:لوسائلا) ٣(

  . الصلحأبواب من ١ الباب ١٦٢ ص١٣ ج:الوسائل) ٤(

  .٢٢٤اآلية  :سورة البقرة) ٥(

  .٥ ح الصلحأبواب من ١ الباب ١٦٣ ص١٣ ج:الوسائل) ٦(



١٠١

عليه (كان أمري املؤمنني :  قال،)عليه الصالة والسالم(وعن أيب محزة الثمايل، عن أيب عبد اهللا 

  .أتصدق بدينارين أن  منيلّإأصلح بني اثنني أحب ن ئ ل: يقول)الصالة والسالم

ة  ذات البني أفضل من عامة الصالصالحإل):  وسلمصلى اهللا عليه وآله(وقال رسول اهللا : قال

  .)١(والصيام

 يف صلح بني اثنني صلى عليه ومن مشى:  يف حديث) وسلمصلى اهللا عليه وآله(وعن النيب 

 ثواب ليلة القدر، ومن مشى يف قطيعة بني اثنني كان عليه من الوزر ي وأعط،مالئكة اهللا حىت يرجع

  .)٢( عليه لعنة اهللا حىت يدخل النار فيضاعف له العذاب مكتوب،جربقدر ما ملن أصلح بني اثنني من األ

 من قامة الفرائض خرياًإ بعد ما عمل رجل عمالً: )عليه الصالة والسالم(قال :  قال،وعن الديلمي

  .)٣(يتمىن خرياً أو  يقول خرياً،صالح بني الناسإ

 عند وفاته للحسن واحلسني  يف وصيته)ة والسالمعليه الصال(قال أمري املؤمنني : ويف ج البالغة

مركم وصالح ذات أصيكما ومجيع ولدي وأهلي ومن بلغه كتايب بتقوى اهللا ونظم أو :) السالمماعليه(

صالح ذات البني أفضل من عامة الصالة :  يقول)صلى اهللا عليه وآله(كما رسول اهللا جد فإن بينكم،

  .)٤(والصيام

 أن  إىل)عليه السالم(وصية علي أما ذكر أ ) والسالمعليهما الصالة(وعن زين العابدين والباقر 

نتم أو إالّ متوتن حسن ومجيع من حضرين وشيعيت بتقوى اهللا، وال وأوصيك يا: )عليه السالم(قال : قاال

  تفرقوا،  مسلمون، واعتصموا حببل اهللا مجيعاً وال

                                                

  .٦ ح الصلحأبواب من ١ الباب ١٦٣ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

  .٧ حلصلح اأبواب من ١ الباب ١٦٣ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(

  .٨ ح الصلحأبواب من ١ الباب ١٦٣ ص١٣ ج:الوسائل) ٣(

  .١ ح الصلحأبواب من ١ الباب ٤٩٨ ص٢ ج:املستدرك) ٤(



١٠٢

أفضل من عامة الصالة صالح ذات البني :  يقول)صلى اهللا عليه وآله(فاين مسعت رسول اهللا 

  .)١(والصيام

 عن لقمان )عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا :  قال،)عليه الصالة والسالم(وعن محاد، عن الصادق 

 أهل وال مال وال ما واهللا ما أويت لقمان احلكمة حبسب والأ:  قال،وحكمته اليت ذكرها اهللا عز وجل

 إالّ تتالنيق أو مير برجلني خيتصمان وال :قال أن ىلإ  قوياًمجال، ولكنه كان رجالً بسط يف جسم وال

  .)٢(أصلح بينهما، ومل ميض عنهما حىت حتاجزا

  حني أوصى)ة والسالمعليه الصال(شهدت وصية أمري املؤمنني :  قال،وعن سليم بن قيس اهلاليل

:  يقول)ى اهللا عليه وآلهصل(ين مسعت رسول اهللا إف:  وساق الوصية، وفيها)عليه السالم(ابنه احلسن إىل 

 قوة البغضة حالقة للدين وفساد ذات البني والن أ وصالح ذات البني أفضل من عامة الصالة والصيام،إ

  .آخر الوصية إىل ،)٣(باهللاإالّ 

الصلح جائز بني : )صلى اهللا عليه وآله(ويف النبوي املروي من طرق العامة واخلاصة، قال 

  .)٤(حرم حالالً أو اماً أحل حرحاًصلإال املسلمني 

  .)٥(الصلح جائز بني املسلمني: )عليه السالم(ويف خرب حفص بن البختري، عن أيب عبد اهللا 

  يف الرجل يكون عليه :  أيضاً)عليه الصالة والسالم( هويف خرب آخر، عن

                                                

  .٣ ح الصلحأبواب من ١ الباب ٤٩٨ ص٢ ج:املستدرك) ١(

  .٣ ح الصلحأبواب من ١ الباب ٤٩٨ ص٢ ج:املستدرك) ٢(

  .٤ ح الصلحأبواب من ١ الباب ٤٩٨ ص٢ ج:املستدرك) ٣(

  .٢ ح الصلحأبواب من ٣ الباب ٤٩٩ ص٢ ج:املستدرك) ٤(

  .١ ح الصلحأبواب من ٣ الباب ١٦٤ ص١٣ ج:الوسائل) ٥(



١٠٣

  .)١(كان بطيبة نفس من صاحبه فال بأسإذا  : فقال،الشيء فيصاحل

يتام فال سألناه عن الرجل يكون عنده مال أل:  أيضاً)عليه الصالة والسالم(ه عنويف رواية ثالثة، 

ه مما كان ؤيأخذ بعضاً ويدع بعضاً ويرب أن يعطيهم حىت يهلكوا فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصاحله على

  .)٢(نعم: )عليه السالم( قال ، منهأعليه أيرب

  .لة فيها على املوضوع الذي حنن بصددهدال يات والروايات املذكورة البعض اآل أن خيفى وال

مة على جواز الصلح يف اجلملة، ومل يقع بني العلماء  أمجعت األ: ففي مفتاح الكرامة:مجاعوأما اإل

 إمجاع و، املسلمني كما يف املبسوط والسرائرإمجاع وعليه ، كما يف التذكرة واملهذب البارع،خالف فيه

  .نا يف عدة مواضع، ونفى عنه اخلالف بينناإمجاعل عليه  قد نق،العلماء كافة كما يف التحرير

اليوم يتصاحلون بينهم يف  إىل سالميزالون من قبل اإل العقالء ال فإن فهو واضح،: وأما العقل

يف مثل النكاح  أو ، وسواء يف املعامالتكان احلق حمتمالً أو املنازعات وغريها، سواء كان احلق ثابتاً

دل عليه العقل دل  كل ما(يف سلسلة العلل، وبضميمة ه حيث إنالطالق، وأو  وغريه بالصلح بالزواج

  .مشروع أيضاً أنه  يدل على)عليه الشرع

  .وقد يضاف على ذلك الضرورة والسرية وحنومها

  .ع لقطع التجاذبوهو عقد شر: الشرائع تبعاً لغريه وتبعه غريه قال مث إن

ذلك فيه من احلكم اليت اطرادها مثل املشقة يف أن   إالّ،والتنازع بني املتخاصمني: ويف اجلواهر

   واسترباء ، ونقصان القيمة يف الرد بالعني،حكمة القصر

                                                

  .٣ ح الصلحأبواب من ٥ الباب ١٦٦ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح الصلحأبواب من ٦ الباب ١٦٧ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(



١٠٤

 يه املقتضإطالق أو تقييداً لعموم الدليل أو  ختصيصاًيتقتض الرحم للعدة وغريها من احلكم اليت ال

 بقسميه مجاعاملتواترة واإل أو يضة من السنة املستفدلة عن خصوص األثبوت احلكم يف غري حملها، فضالً

  . انتهى،كما هو واضح

 وصلح يف قبال عدم الصالح، والصالح يطلق ،الصلح من مادة صلح إذ حمل نظر، أنه والظاهر

: مة للشيء، ولذا يقالءكان مال إذا يطلق فيما أنه نزاع الحق، كما أو نزاع سابقلك هناكان  إذا فيما

ع لقطع التجاذب ليس ذلك خروجاً عن معناه اللغوي، فكونه عقداً شريصلح هذا الباب هلذه الدار، و

املادة الواحدة يف الصيغ املتعددة تدل على وحدة  أن ذكره غري واحد، وقد ذكرنا مكرراً وإن غري ظاهر،

  .املعىن اجلامع لكل تلك الصيغ

نه  أديق الصلح، الالحقاً على العقد أيضاً من مصا أو العقدنعم التجاذب سواء كان سابقاً على 

من يدخلُونها و﴿:  يقال بأن ذلك حكمة كما يف اجلواهر وغريه، ومنه قوله سبحانهاملصداق الوحيد حىت

آباِئِهم ِمن لَح١(﴾ص(.  

فسده غنيته ألأ ولو ،الفاقة إالّ يصلحه من عبادي املؤمنني من الن إ :وما ورد من احلديث القدسي

  .)٢(فسده ذلك ولو أمرضته أل،الصحة إالّ يصلحه المن عبادي من  وإن ذلك،

 قال اهللا :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم(خرى، عن أيب جعفر أويف رواية 

  بالفاقة  إالّ يصلح هلم أمر دينهم من عبادي املؤمنني لعباداً الن إ :تبارك وتعاىل

                                                

  .٢٣آية : الرعد) ١(

  .١ ح٤٠٠ ص:التوحيد) ٢(



١٠٥

  .)١(واملسكنة والسقم يف أبدام

  . العبد الصاحل:ه يؤخذ قوهلمومن

  .الحقاً أو الصلح ليس مالزماً يف مفهومه للتجاذب سابقاً أن ىل غري ذلك من الشواهد علىإ

موضوع لقطع التجاذب  أنه  يف الصلحاألصل(:  حيث قال،ومنه يعلم وجه النظر يف قول املسالك

ِإعراضاً فَال جناح  أو ت ِمن بعِلها نشوزاًامرأَةٌ خافَن إو﴿: والتنازع بني املتخاصمني، قال اهللا تعاىل

  .)٢(﴾يصِلحا بينهما صلْحاً أن علَيِهما

  .)٣(﴾طاِئفَتاِن ِمن الْمؤِمنني اقْتتلُوا فَأَصِلحوا بينهمان إو﴿: وقال اهللا تعاىل

بل لو وقع ابتداًء على عني ة، ميتوقف على سبق خصو  ال، بنفسهلكنه عندنا قد صار عقداً مستقالً

ه، أحكامغري ذلك من  إىل جارة، وعلى منفعة كان كاإل،فادة نقل امللكإبعوض معلوم كان كالبيع يف 

الصلح : ) وسلمصلى اهللا عليه وآله( النصوص جبوازه من غري تقييد باخلصومة، كقول النيب طالقإل

  .)٤(الًم حالحر أو  حراماً أحلّحاًصل إالّجائز بني املسلمني 

  .)٥(الصلح جائز بني الناس: )عليه السالم(وقول الصادق 

  . انتهى) وهذا من اجلملة،)٦(مر بالوفاء ا ولأل، يف العقود الصحةاألصلو

                                                

  .٤ حب الرضا بالقضاء با٦٠ ص٢ ج:الكايف) ١(

  .١٢٨آية : النساء) ٢(

  .٩آية : احلجرات) ٣(

  .٢ ح الصلحأبواب من ٣ الباب ١٦٤ ص١٣ ج:الوسائل) ٤(

  .١ ح الصلحأبواب من ٣ الباب ١٦٤ ص١٣ ج:الوسائل) ٥(

  .١آية : املائدة) ٦(



١٠٦

الصلح بني النفرين بعد  فإن ،عم على األخصيتني املباركتني استدالل باألفان االستشهاد باآل

 مجاعادعاء اإل إىل سابق عليه ليس مقيداً ملفهوم الصلح حىت حنتاجالتنازع كاحتمال التنازع يف الصلح ال

  .الحقاً أو وغري ذلك جلوازه يف غري موارد التنازع سابقاً

 الدالة على ثبوت الصلح دلةاألن إ :وبذلك علم أيضاً وجه النظر يف قول مفتاح الكرامة حيث قال

 كقوله ،يدل على احنصاره فيه أن من دونموضوع لقطع التنازع  أنه دل على  أحدمها ما،على حنوين

ات والنبوي مجاعه على جوازه مطلقاً كاإلإطالقدل ب ية، والثاين مااآل )١(﴾امرأَةٌ خافَتن إو﴿ :جل شأنه

  . انتهى،صحيحته أو وحسنة البختري

 ده، ال ومها من قبيل الكلي وفر،نه قسم برأسه حىت يقابل به أ من القسم الثاين، الن األولإ ذ فيهإ

  .من قبيل املتقابلني

الفقهاء  أن  والفاضل املقداد وغريمها منسالم فيما عن فخر اإلشكالوبذلك ظهر أيضاً وجه اإل

  حيث يقدر، رفع اخلصومة، سواء تقدمت أم القصى منه غالباًالغرض األ أن شاروا ذا التعريف علىأ

  .الرتاع حيصل غالباً لوال عقد الصلح فإن ،حلني كالصلح على العني اهولة للمتصا،لواله حلصلتأنه 

  .أفاد فائدته وإن وليس فرعاً على غريه،: الشرائع قال مث إن

  .ن أفاد فائدتهإو  على غريهوهو أصل يف نفسه ليس فرعاً: ويف القواعد

الصلح عند علمائنا أمجع عقد قائم بنفسه ليس فرعاً على :  قال يف التذكرة:ويف مفتاح الكرامة

  .يتبع غريه  بل أصل يف نفسه منفرد يف حكمه، والغريه،

  وجعله يف السرائر 

                                                

  .١٢٨آية : النساء) ١(



١٠٧

 لفخر رشاد ظاهر شرح اإلمجاعاإل أن  كما،مجاع، وظاهره اإل)عليهم السالم(مذهب أهل البيت 

ال ملا إومذهبا له،  املبسوط نقله عن العامة ال إىل  واملفاتيح، ويف جممع الربهان كأن ما نسبسالماإل

  . من دون نقل خالفمجاعذكرة اإلادعى يف الت

صالته وعدم فرعيته أصحاب الشرائع والتحرير واملختلف واللمعة واملقتصر أوممن صرح فيه ب

 ،يضاح النافع والروضة واملسالك وجممع الربهان والكفاية وهو ظاهر الباقنيإوالتنقيح وجامع املقاصد و

  .انتهى

ن  أ بعدي لقوله احملككونه فرعاً إىل ذهاب املبسوط مع احتمال مجاعاإلادعوا  إمنا ولعلهم: أقول

منا هو فرع لغريه، لقول إفالصلح ليس بأصل يف نفسه، و: نصه  املسلمني على جوازه ماإمجاعنقل 

 قائماً يف صالًأيكون هذا الصلح  أن  ويقوى يف نفسي:)حيث ذكر مقالة الشافعي(املبسوط يف مقام آخر 

 ،شرائط البيع واعتبار اختيار الس على ما بيناه فيما مضى إىل حيتاج يكون فرع البيع، وال نفسه وال

  .انتهى

الصلح  أن أراد أنه  أوهو نقل كالم، إمنا كونه فرعاً أن ن اجلمع بني العبارتني املتقدمتني يعطيإف

 أو ءاإلبرافرع  أو حيانا يكون فرع البيعأ: صول واليت ذكرها نفس املبسوط بقولهيعطي فوائد تلك األ

نه أراد الفرعية بأن يكون الصلح الذي يفيد فائدة البيع  أفرع اهلبة، ال أو فرع العارية أو جارةفرع اإل

، وهكذا يف العارية جارةًإجارة براًء، والصلح الذي يفيد فائدة اإلإ اإلبراء والصلح الذي يفيد فائدة ،عاًيب

  .واهلبة وغريها

شهر،  هو األكونه أصالً أن  ما يف املختلف والروضة منيعجبين وال: ولذا قال يف مفتاح الكرامة

 أن نا بيناإ:  قاليف مورد نقل عن أيب حنيفة كونه فرعاً أنه فرعاً  الصالًأن الشيخ يف املبسوط يراه  أويؤيد

  .نه عقد قائم بنفسهأالصلح ليس ببيع و



١٠٨

 دلةظهور األ إىل مضافاً:  قالمجاعفرعيته باإل صالة الصلح الأويف اجلواهر بعد االستدالل على 

يكون  ألن يصلح صرحيها يف عدم فرعيته، بل بعض موارده املصرحة ا يف بعض النصوص ال أو السابقة

 ال القتضىإه، وأحكاميقتضي االحتاد معه على وجه تلحقه  فادة عقد مفاد آخر الإ أن  على، لغريهفرعاً

 فكل ، الشرعية تتبع عناوينهاحكاماأل فإن البطالن، بعوض معلوم مع البيع وهو واضح احتاد اهلبة مثالً

  . انتهى،يثبت لغريه من تلك احليثية حكم ثبت ملوضوع خاص منها ال

كل مورد فيه صلح عريف ومل مينع عنه الشارع يصح عقد  أن حال، فمقتضى القاعدة أي وعلى

مل يصح عقد  إذا عرف، ولذااملواضيع مأخوذة من ال فإن  الشاملة لكل موضوع عريف،دلة لأل،الصلح فيه

  .العلم، وليس كذلك يف الصلح إىل  حيتاجاألمر يف البيع يصح الصلح، مثالً ال أن يلزم خلصوصية ال

صح أمر بعقد دون عقد يلزم لغوية  إذا  أنه يفشكالوقد ذكرنا يف بعض مباحث الفقه دفع اإل

ن إنه إ :يقال أن لزم الإ و،ي وفيه فوائدعقالئنه إ :يصح، وقلنا يف العقد الذي الالشرط فائدة اشتراط 

غريه من النقض واحلل، فال  إىل فأي تأثري للفظ، الّإ و،صح اللمس بالنكاح لزم صحته بالرضا بدونه

  .تكراره إىل حاجة

يكون بني الطرفني فليس مثل العتق، وحىت الصلح يف  أن يلزم ألنه ،إيقاعمث الصلح عقد وليس ب

 بدون الطرفني، لكن  لعدم حتقق مفهوم الصلح،ال مل يكن صلحاًإافقة الطرفني ويكون مبو أن  جيباإلبراء

  ن إ ، بل يصحخر قبوالًاً ومن الطرف اآلإجيابكون العقد من طرف  إىل حاجة ال: يقال أن هنا ميكن



١٠٩

  .يكون من كال الطرفني على نسق واحد كالتقاتل والتصافح

  والقبول، وقد ذكرنا يف كتاب النكاح حبثاً مماثالًجياباإل إىل نعم املشهور بينهم هو االحتياج

  .لذلك

 من ة ملا ذكروه يف حبث املعاطاة، بل يصح باملعاطا،اللفظ والعربية وغري ذلك إىل حيتاج وال

  . كالنكاح مثالًما استثين إالّ صحتها يف كل العقود

  .دلةقتضى األكيفية خاصة مب إىل يصح الصلح يف مثل النكاح والطالق مما حيتاج كما ال

  



١١٠

  .نكارقرار واإلويصح مع اإل:  قال يف الشرائع:)١مسألة ( 

  .العمومات إىل  بقسميه عليه، مضافاًمجاعاإل: ويف اجلواهر

 كما يف املسالك ،اًإمجاع :)نكارقرار واإلويصح مع اإل: (ويف مفتاح الكرامة عند قول العالمة

عيناً عند علمائنا أمجع كما يف  أو  املدعى به ديناًوظاهر جامع املقاصد والروضة والكفاية، سواء كان

جيوزه   والشافعي ال،نكارمع اإل الإجيوزه  احلنفي ال ألن يةاإلمام وهو من خواصنا ومتفردات ،التذكرة

نكار صريح  على جوازه مع اإلمجاع واإل،النافع والتنقيحيضاح إقرار كما يف كشف الرموز ومع اإل الّإ

  . انتهى،فالغنية وظاهر اخلال

 أما حبسب الواقع ،يكون صحيحاً حبسب ظاهر الشرع إمنا حكم الصلح مع املبطل أن مث الظاهر

  .القاعدة بعض الروايات إىل ضافةفاملبطل العامد آكل للمال بالباطل، ويدل على ذلك باإل

 على كان لرجلإذا  : قال)عليه الصالة والسالم(مثل ما رواه عمر بن يزيد، عن أيب عبد اهللا 

 فللميت حىت يثته على شيء فالذي أخذ الورثة هلم وما بقررجل دين فمطله حىت مات مث صاحل و

هو مل يصاحلهم على شيء حىت مات ومل يقض عنه فهو كله للميت يأخذه  وإن خرة،يستويف منه يف اآل

  .)١(به

 أو ل يهودي رج:)عليه الصالة والسالم( احلسن أليبقلت :  قال،وما رواه علي بن أيب محزة

 ،علمهم كيف وكم كان أصاحل ورثته والأ أن نصراين كانت له عندي أربعة آالف درهم مات فهل يل

  .)٢(جيوز حىت ختربهم ال: قال

                                                

  .٤ ح الصلحأبواب من ١ الباب ١٦٦ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح الصلحأبواب من ١ الباب ١٦٦ ص١٣ ج:سائلالو) ٢(



١١١

يكون الشخص املستحق  أن  الرضا، مبعىنكان مبأل إذا نعم الظاهر صحة الصلح واقعاً وظاهراً

  . فيكف معه،ذلك جائز بدون الصلحفإن  كل واقعاً وبرضا قلبه،اً لذمة اآلء مربكثرلأل

عليه ( واحلليب عن أيب عبد اهللا ،)عليه السالم(ويؤيده ما رواه حممد بن مسلم، عن أيب جعفر 

نقدين من أ: أجل مسمى فيأتيه غرميه فيقول إىل ما قاال يف الرجل يكون عليه الدينأ، )الصالة والسالم

:  فيما بقي عليك قالاألجلمد لك يف أنقدين بعضاً وأ: ليقو أو ،ضع لك بقيتهأالذي يل كذا وكذا، و

ر﴿:  يقول اهللا،مل يزدد على رأس ماله شيئاً أرى به بأساً ما ال ؤولَكُمسونَ وظِْلمال ت واِلكُمال  أَم

  .)١(﴾تظْلَمونَ

ى الرجل سألته عن الرجل يكون له عل:  قال)عليه السالم(وعن أبان، عمن حدثه، عن أيب عبد اهللا 

 أحيل ذلك ،أضع عنك النصف أن  عجل يل النصف من حقي على:األجلحيل  أن دين فيقول له قبل

  .)٢(نعم: )عليه الصالة والسالم( قال ،لواحد منهما

سأل عن الرجل يكون له على الرجل نه  إ)عليه الصالة والسالم(ويف رواية الدعائم، عن الصادق 

 ال:  قال،األجللك يف  مدأ أو عجل يل كذا وكذا وأضع عنك بقيته: لجل فيأيت غرميه فيقوأ إىل الدين

  .)٣(هو مل يزد على رأس مالهن إ بأس به

  قال لكعب  أنه ) وسلمصلى اهللا عليه وآله(وعن ابن أيب مجهور، عن النيب 

                                                

  .١ ح٧ الباب ١٦٨ ص١٣ ج:والوسائل. ٢٧٩اآلية : البقرة) ١(

  .٢ ح الصلحأبواب من ٧ الباب ١٦٨ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح الصلحأبواب من ٣ الباب ٤٩٩ ص٢ ج:املستدرك) ٣(



١١٢

  .)١(عه ببقيته فخذهباترك الشطر وات: بن مالك وقد تقاضى غرمياً له

، ومن هذه اجلهة يمل حيصل الرضا النفس إذا ل من يقول بالبطالن على ماحيمل قو أن ولذا يلزم

جيري عليه حكم الصحة ظاهراً  أنه نكار الظاهرية مبعىناملراد من الصحة مع اإل:  قال،قيده اجلواهر بذلك

صح للمنكر كان حمقاً مل ين إ  وأنكره املدعى عليه مثالًمنفعةً أو عيناً أو ادعى ديناً فإن ،األمريف نفس  ال

 أ وسواء ابتد، وسواء عرف املالك قدر احلق أم ال،، سواء كان من اجلنس أم الي له من مال املدعيما بق

صاحله عن  أنه  بل لو فرض،خذ بعض حقهأ إىل رمبا كان توصل ألنه ،طلب الصلح عن حقه أم البهو 

يه من العوض لفساد املعاوضة يف نفس لإيستثىن له مقدار ما دفع   مبال فهي بأمجعها حرام، والالعني مثالً

  . انتهى، بالصلح عن مجيع ماله يف الواقع بذلك باطناًييفرض رضا املدعأن  إالّ ،األمر

، بل لعل ما منفعةً أو حقاً أو ديناً أو فرق فيه بني كون الشيء عيناً ن ما ذكره من الرضا الإف

لو :  يف مفتاح الكرامة قال باالنسباق، مثالًذكره اجلواهر من التفصيل هو ظاهر كالم غريه أيضاً ولو

يستثىن له مقدار ما دفع لعدم  كان قد صاحل منكر احلق على العني مبال آخر فهي بأمجعها مغصوبة، وال

  .األمرصحة املعاوضة يف نفس 

 ألن دين، أو صوحل به من عني  مل يستبح مااألمر يف نفس  مبطالًيوكذا لو انعكس وكان املدع

 لدعواه الكاذبة، وقد يكون استدفع بالصلح منا صاحل احملق املبطل دفعاًإكل مال بالباطل، وأهذا كله 

يعد تراضياً   كما يأيت، ومثل هذا الكراه على الصلح ذلك من صور اإلماله، وقد عد أو ضرراً عن نفسه

آخر  إىل ،لرياضنبه على ذلك يف املسالك والروضة والكفاية واملفاتيح وا  كما،يبيح أكل مال الغري

  .كالمه

                                                

  .٢ ح الصلحأبواب من ٣ الباب ٤٩٩ ص٢ ج:املستدرك) ١(



١١٣

كل ومل يكن من كان تراضياً واقعياً صح األ إذا  أنه مفهومه)يعد تراضياً مثل هذا ال(: فان قوله

 يالدواع فإن ،كل مالهأيريد خر الذي كيف يرضى الذي له احلق من اجلانب اآل أنه ماأكل بالباطل، واأل

  .اه قلباً بأكله ملالهيكون داعي صاحب احلق حبيث يوجب رض أن خمتلفة، وميكن

كان  وإن ،كان جاهالً إذا ومما تقدم من بطالن الصلح يف صورة علم املبطل بأنه مبطل يعلم صحته

 قرينة إىل لو كانت الدعوى مستندة: ، ولذا قال يف املسالكخيلو عن كون أحدمها مبطالً الواقع ال

يثبت بشهادته احلق ومل  يشهد له من ال  أوله حقاً على أحد أن وجد املدعي خبط مورثه جتوزها كما لو

على قطع املنازعة،  أو ها مبالإسقاط عاملاً باحلال وتوجهت له اليمني على املنكر فصاحله على ييكن املدع

ها، ومثله ما لو توجهت إسقاطاليمني حق يصح الصلح على  ألن ،األمرفاملتجه صحة الصلح يف نفس 

  .ميكن ردها ى املنكر والاليمني علالدعوى بالتهمة حيث يتوجه 

ليس بعيداً من الصواب صحته ظاهراً، وما يف نفس : ويف جامع املقاصد اختار ذلك حيث قال

  .هاسقاطاليمني حق فيصح الصلح إل ألن  تابع لصحة الدعوى وعدمها، وحيتمل الصحة مطلقاً،األمر

 بأا غري األولصحة ظاهراً يف قد يناقش يف ال:  حيث قالوالًأناقش  وإن بل وأيدمها اجلواهر أخرياً

 والفرض كفايته يف الفساد يف ،املنكر أو ي، سواء كان املدعمتصورة بعد القطع بكون أحدمها مبطالً

مبىن شرعية الصلح  أن يدعىأن  إالّ  اللهم،، فكيف جيامع احلكم بالصحة يف ظاهر الشرعاألمرنفس 

 فيجب ،الواقع مشتبهاً ومل يعلم املبطل منهما بعينهدام   بالصحة عليه ظاهراً ماعلى ذلك فيحكم حينئذ

  جيوز للمصاحل بالكسر الدعوى  ال أنه على املصاحل دفع ما وقع عليه الصلح من العوض، كما
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، ولذا لو األمريبيح للمبطل منهما الشيء يف نفس  كان هذا الصلح ال وإن مبا وقع الصلح عنه،

  . انتهى، حكم بفساد الصلح يف الظاهر أيضاً،قرار عمل عليهإانكشف احلال بعد الصلح ب

 غري ظاهر الوجه، ولذا يصح لثالث املعاملة معهما مع شكالاإل إىل تأمله بل ميله أن ومنه يعلم

مبطل كيف يصاحل بينهما علمه بأن أحدمها مبطل، وكذلك احلاكم الشرعي الذي يعلم بأن أحدمها 

لو كشف بعد ذلك نه إ يقال أن  بصحة الصلح، بل ميكنمل نقلن إ بذلك، أليس ذلك من احلكم بالباطل

جيوز للمصاحل بالكسر الذي يعلم مبطلية  صاحبه، وكذلك ال إىل رجاع احلقإجيب عليه   الكونه مبطالً

 إذا املصاحل فإن جيب عليهم الدفع، علم الورثة ببطالن مورثهم ال إذا يتقاص من ماله، وهكذا أن الطرف

 يوجب الكشف عن مل يكن له املال ال أنه  وانكشاف، وصاحل كان له ذلكالًمل يكن يعلم بكونه مبط

  .ذا كان له احلق فقد صاحلهإب له احلق، وجاجلهل أو فإن حق احللف، أو مل يكن له حق الدعوىأنه 

على عدم احللف، فاملال يف الواقع ملن ترك املنازعة  أو كان على عدم املنازعة، إذا الصلح مث إن

رفع يده عن حقه  ألنه ،يرد املال ملالكه أن ما أشبه ذلك فال يلزم أو ورثته أو  تبني لثالثذافإواحللف، 

كان الصلح على املال واحلق كليهما فتبني عدم حقه لزم عليه رد املال  إذا ماأ ،يف قبال ما أخذ فله املال

  .قبال بعضه شيء يف الثاين ويف ،األولالصلح مل يكن يف قباله شيء يف  ألن ،بعضاً أو على مالكه كالً

  بعد ذلك الاألمريدعى ظهور أن  إالّ اللهم: ومما ذكرناه يظهر وجه النظر يف قول اجلواهر أخرياً

  ه إسقاطينايف ثبوت احلق وقت الصلح الذي وقع على 
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 ال أنه ترى علىانكشف احلال بعد ذلك، ولكنه كما  وإن األمروهو كاف يف الصحة يف نفس 

املال حينئذ يف يد املنكر باق على ملك  فإن ،يفرض انكشاف احلال بصحة دعوى املدعيتم فيما لو 

 املنكر، إىل  انتقال املالي ماله من حق اليمني ومل حيصل منه ما يقتضإسقاطاملدعي الذي قد صوحل على 

  . انتهى،الفرض عدم حصول الرضا منه باملعاوضة عليهألن 

 أو قرار من جانبالبينتني من اجلانبني، وكذلك اإل أو ة البينةقامإومما تقدم يعرف فروع التحالف و

  :أقسامصار الصلح فالصلح له  إذا يف كل هذه املوارد فإن من اجلانبني،

على املال، وقسم  يعلم أحدمها بالبطالن ويكون الصلح ال قسم أحدمها يعلم ببطالنه، وقسم ال

  .ل واحلق وقسم يكون الصلح على املا،يكون الصلح على املال

  الموركل هذه األ فإن القرائن،إىل  أو علمه إىل حكم احلاكم الذي استندوهكذا يكون احلال يف 

  .غري الواقع بسبب الصلح على ما عرفتيمنا إيوجب تغيري الواقع، و

  .ومن قبيل احللف القسمة يف باب الديات

البينة مستند يصح  ألن دعاء، وكانت له البينة فله احلق يف االكان أحد الطرفني شاكاً إذا أما

  .حيلف على القطع وهو شاك أن ليه من املتيقن ومن الشاك، أما احللف فال حيق لهإاالستناد 

يصاحل على  أن املال له، فهو يصح أن له شاك يف ولو أقر عن اعتقاد بأن املال لزيد، لكن زيد املقر

تبني  أن قد تقدم إذ  ما ذكرناه من التفصيل،ليس له كان على وأاملال له  أن ذا ثبت بعد ذلكإاملال، و

  .يف اجلملة أو ،حياناً مطلقاًأ وضار ،حياناًأاخلالف غري ضار 

 كان ،صاحل على املال أو ،كراهإخر مبطل وصاحل بالطرف اآلن أ وحدمها بأن احلق معهأولو علم 

  .صل بعد عدم ورود ما يرد عليه لأل،له حق املقاصة
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ما أشبه، علم بأنه مل يصاحل حسب  أو العقل أو رشد املوىل عليه بالبلوغأن  ذا صاحل الويل وبعدإو

  .جازةاإل أو  فله حق الفسخ،املوازين

 على خالف األمركان  أنه كان يف نظر املوىل عليه وإن صاحل حسب املوازين، أنه علم إذا  أنهأما

 أن عليه إمنا الويل كالوكيل وحنومها، ملا ذكرناه يف بعض مباحث الفقه بأن ،الواقع، فال حق له يف الفسخ

  .حسب املوازين الواقعية يعمل حسب املوازين العرفية ال

  .)١(حرم حالال أو ما أحل حراماً، إالّ :الشرائع استثىن من جواز الصلح ما ذكره بقوله مث إن

ح هذا االستثناء مورد النص والفتوى، وقد تقدم بعض النصوص يف ذلك، ويف مفتا أن خيفى وال

 مجاع واإل، العلماء كافة يف التحريرإمجاع و، املسلمني يف املبسوط والسرائرإمجاعالكرامة نقل على هذا 

 مور وهذا االستثناء معترب يف جواز مجيع العقود، بل يعترب يف مجيع األ، وبه طفحت عبارام،يف الغنية

خبار خيار االشتراط لوجوده يف األيذكرونه يف الصلح و إمنا اجلائزة عدم اشتماهلا على حرام، ولعلهم

  . انتهى،فيهما

على  أو الصلح على مخر أو ،استباحة بضع أو وقد مثلوا على ذلك بالصلح على استرقاق حر

ينتفع  ال أو ، أحدمها حليلتهأيط م مثلوا لتحرمي احلالل بالصلح بأن الأما أشبه ذلك، كما  أو خرتير

 على نفسه نسان اإلجيعله أن ال فكل مباح جيوزإالترك، و لتشريع ال حليلته اأيط مباله، ومرادهم بأن ال

  أو زوجته يف هذه الليلة،أيط أن ينذر أن  أوفعل شربه، أو حراماً، كان ينذر بترك شرب املاء أو واجباً

   املكروه أو يترك وطيها، سواء يف املستحبأن 

                                                

  .٢ ح أحكام الصلحأبواب من ٣ الباب ١٦٤ ص١٣ج :الوسائل) ١(



١١٧

نسهب  ند الشروط احملللة واحملرمة الحتقيق هذه املسألة يف حبث املكاسب ع حيث إناملباح، وأو 

  .نيف الكالم حوله اآل

 فكل واحد منهما يقول هذه زوجيت، معتقداً ،اختلفا يف امرأة إذا من الصلح غري اجلائز ماه مث إن

 يصح، هذا الصلح ال فإن رفع كليهما اليد عنها، أو  فيتصاحلان على رفع أحدمها يده عنها،،ا زوجتهأ

يصاحلا  أو خر مثالًيطلقه أحدمها وينكحه اآل أن يصاحلا علىأن  إالّ ، وحمرم للحالل،حملل للحرامألنه 

  .هذا الصلح جائز فإن غريمها، أو وبعد ذلك يأخذها أحدمها يطلقها كل واحد منهما أن على

 يعلمنه إ إذ ،جيوز له ذلك  ال،خر مبطل قطعاً فصاحل على طالقها فقطاآل أن علم أحدمها إذا أما

 ،أخذها بدون نكاح حرام أن  وهو يعلم،خر بدون نكاحطلقها وانقضت عدا أخذها اآلذا  إأنه

  .فصلحه سبب للحرام

مقدمة للحرام على القول حبرمة يكون  ال أن  يلزم،يكون الصلح بنفسه حراماً ال أن وكما جيب

من التعاون  ألنه دمه،ع أو حرام مطلقاً، سواء على ذلك القولنه إ يقال هنا أن مقدمة احلرام، بل ميكن

يكون سبباً  خر حىت اليطلقه هو وبعد ذلك ينكحه اآل أن يكون الصلح على أن مث، فالالزمعلى اإل

  .مثللتعاون على اإل

 ما كان االختالف على وقف، ،ومثل االختالف يف الزوجة يف عدم جواز الصلح على ما ذكرناه

كل  إذ يصح الصلح بينهما، نه الإمعتقداً ذلك ف،  وعلى أوالدي مثالًفكل واحد يقول هذا وقف علي

موال حيث جيوز البقاء يوجب سفك الدماء وهدر األ أن رأى أحدمهاإذا  إالّ ،باطل أنه واحد منهما يعلم

فصيل الذي ت على ال،الصلح حينئذ جائز ويأخذ بدله ليستعمله يف وقف مشابه أيضاً فإن بيع الوقف،

  مناط البيع موجود يف الصلح أيضاً، فكما  ألن  يف باب الوقف، وذلكذكروه
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  .الصلح عليهجيوز جيوز بيع الوقف يف موارده 

الصلح يوجب خروج  ألن يهما، وذلكأل أنه تنازعا يف الولد إذا يصح الصلح فيما وكذلك ال

 يدخله، كما ال أن خيرجه ومن صاحل على أن من صاحل على إىل نوة ودخوله فيها بالنسبةبالولد عن ال

 بأن يكون حمرماً مع زوجة كل ،دخاله يف ولديتهما معاًإ أو خراجه من ولديتهماإح هلما الصلح على يص

  .غري ذلك من آثار البنوة إىل  وابناً لكل واحد يرثه ويورثه،،واحد

اء مما فيه احملذور املتقدم يف قربرحام واألخ وحنوه من سائر األالرتاع يف األ إىل وكذلك بالنسبة

  .الولد

  .مثلةغري ذلك من األ إىل م وبنت يف زوجية رجل،أ أو ختانأاختلفت  إذا لك فيماوكذ

ن يعطي أيصاحل ب أن ما أشبه أو ولده أو وقفه أو زوجته أنه نعم يف كل هذه املوارد يصح ملن يعلم

 املنازعة أو يكون للطرف حق احللفأن  إالّ ،نقاذ حقه، فهو صلح ظاهري وليس بواقعيالطرف شيئاً إل

  . يف البحث السابقما أشبه، حيث يكون الصلح واقعياً على ما عرفتو أ

 ، سواء كان حتليالًحكام من األر حكماًالصلح الباطل هو الصلح الذي غي أن ومما تقدم يعلم

املباح غري  أو ،غري مستحب أو املستحب غري مكروه أو جعل املكروه أو ،حترمياً للحالل أو للحرام

  . يف اجلميع لوحدة املالك،مباح

 أن  ملا حقق يف حمله من،الصلح إىل يسري ذا شرط يف الصلح مثل ذلك فالشرط فاسد والإو

 ألن يد فسد الصلح أيضاً،قعلى حنو ال أو كان على حنو املصب إذا الشرط الفاسد ليس مفسداً، نعم

  .كان مصب الصلح على حنو ذلك إذا املقيد عدم عند عدم قيده، وكذلك فيما
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يصح الصلح الذي يريد جعل السبب املخترع حلكم ما، بينما الشارع مل جيعل ذلك  وكذلك ال

 بنته زوجة لزيد، سواء كانت هي طرف تكون أن تصاحلا على إذا السبب سبباً لذلك احلكم، كما

 أن  أو،غري الوارث يرث أن  أو،زوجته طالق بسبب الصلح أن  أو،كاحن بدون عقد ال،الصلح أم ال

  .مثلةغري ذلك من األ إىل ،رثي الوارث ال

ن خيترع  أ فالصلح الذي يريد،ا إالّ ليهاإوصول   ال، أسباباً خاصةمورالشارع جعل هلذه األفإن 

حتليل احلرام وحترمي احلالل حىت على القول بوجود  إىل رجع ألنه ،سباب الشرعية غري صحيح عن األبدالً

  . الوضعيةحكاماأل
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 ،وقعت املنازعة فيهمع علم املصطلحني مبا ) ي الصلحأ(وكذا يصح : ئع قال يف الشرا:)٢مسألة (

  .به ومع جهالتهما

  . عليهمجاعبال خالف فيه يف اجلملة، بل يف املسالك وغريها اإل: ويف اجلواهر

  عن حقه، كماكثرز الذي له األو كل واحد منهما يعلم قدر احلق ويتجا،مع علمهما ألن وذلك

 يصاحل عن الواقع الذي للطرف عليه، فهو مقتضى تسلط الناس على أنفسهم مع جهلهما كل واحدأن 

  . العامةدلةوسائر األ

ما قاال يف رجلني لكل واحد أ، ) السالمماعليه( كالصحيح عن الباقر والصادق ،بل والنصوص

 : فقال كل واحد منهما لصاحبه،يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه منهما طعام عند صاحبه ال

  .)١(نفسهماأتراضيا وطابت به  إذا بأس بذلك ال: )عليه السالم( فقال ،لك ما عندك ويل ما عندي

 ، يف الرجل يكون عليه الشيء فيتصاحل،)عليه الصالة والسالم(ومثله موثق احلليب، عن أيب عبد اهللا 

  .)٢(كان بطيبة نفس من صاحبه فال بأسإذا  :فقال

واملناقشة باحتمال كون : ، ولذا قال يف اجلواهراإلبراء ربين الصلح الالظاهر من اخل أن خيفى وال

رادة املعاوضة فيهما، وليست إصحاب ذلك منهما، وظهور  فهم األالصلح يدفعها  الاإلبراءمضموما 

 مع رباءةحتصيل ال إىل احلاجة ماسة أن  على، حينئذ يف الداللة على املطلوبإشكال فال ،الصلح إالّ حينئذ

  . انتهى،الصلح إالّ وجه هل، والاجل

   إذا حتقيقاً، كما علما كالمها بقدر املال تقريباً ال ذاإومنه يعلم صورة ما 

                                                

  .١ ح الصلحأبواب من ٥ الباب ١٦٥ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح الصلحأبواب من ٥ الباب ١٦٦ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(
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 فيتصاحلان ،عمرواً يطلب من زيد دون عشرةن أ وزيداً يطلب من عمرو فوق عشرة، أن علما

كان ظاهر  وإن مجالياً،إاً ذلك داخل أيضاً يف علمهما علم فإن ،قلاأل أو كثراأل أو على العشرة مثالً

 والعرفية وغريمها شامل هلذه الصورة دلة األإطالقاملسألتني السابقتني العلم التفصيلي واجلهل التفصيلي، ف

  .الثالثة أيضاً

يصح الصلح مع علم  ال أنه دل على بن أيب محزة يف مسألة اليهودي مانعم قد تقدم يف خرب علي 

فرض رضاه إذا  إالّ ،كان اجلاهل املستحقن إ عالم بالقدر من اإل بل البد،)١(خرأحدمها وجهل اآل

  .)٢(نه يصح لقاعدة تسلط الناس على أمواهلمإالباطين على كل حال، ف

إذا  : فقال، يف الرجل يكون عليه الشيء فيصاحل،)عليه الصالة والسالم( عن الصادق ،وللصحيح

  .)٣(كان بطيبة نفس من صاحبه فال بأس

  فال حاجة، من باب املثال)مع علم املصطلحني مبا وقعت املنازعة فيه( :قول احملققن  أمث الظاهر

ةً وعلم يطلب عمرو شا أنه علم زيد إذا  كما، الصلح شامل لعدم املنازعةأدلةطالق إ إذ املنازعة،إىل 

بريئاً عن يكون كل واحد  أن  أو،يعطي هذا هلذا شيئاً أن  فيتصاحلان على،يطلب زيداً بقرة أنه عمرو

 على ،خرعلما قيمة أحدمها دون اآل أو ،جهال القيمتني أو خر، سواء عرفا القيمتنيشيء يف ذمته لآل

  ،فصيل الذي ذكرناهتال

مل تكن منازعة مع علمهما  وإن احلكم املزبور يأيت يف مطلق التصاحلن إ :ولذا قال اجلواهر

يعلمان  متييز وال خر حبيث الماله مبال اآل وشريك امتزج ، كوارث تعذر علمه مبقدار حصته،وجهلهما

  . وحنو ذلك،لكل منهما قدر ما

                                                

  .٢ ح الصلحأبواب من ٥ الباب ١٦٦ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

  .٧ ح٢٧٢ ص٢ ج:البحار) ٢(

  .٣ حح الصلأبواب من ٥ الباب ١٦٦ ص١٣ ج:الوسائل) ٣(
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نقل امللك،  إىل ولو كان جهلهما بالقدر لتعذر املكيال وامليزان ومست احلاجة: بل يف املسالك

  . انتهى، وهو خرية الدروس، اجلوازقربفاأل

خر  عند اآلد منهما جمهوالًمل يعرفا القدر واجلنس، بل كان كل واح وإن والظاهر صحة الصلح،

يكون ما يف كف كل  ألن خر شيء فتصاحلاكان يف كف هذا شيء ويف كف اآل إذا  مطلقاً، كماجهالً

كان فرق  وإن الغرر يدخل يف الصلح أيضاً، ألن يكون هناك غرر، ال أن خر، لكن جيبواحد منهما لآل

الصلح مبين على املساحمة،  فإن  بينهما،رفبني الغرر يف الصلح والغرر يف البيع وحنوه، حيث يفرق الع

  .البيع وحنوهخبالف 

جنساً، بل  قدراً وال  الهيشترط العلم مبا يقع الصلح عن بل يف التذكرة ال: ولذا قال يف اجلواهر

  . انتهى،جهاله أو يصح الصلح، سواء علما قدر ما تنازعا عليه وجنسه

 وكل واحد منهما حيتمل أمثال هذه املقادير ،همخر در كان يف يد أحدمها دينار ويف يد اآلفإذا

خر دينار كان يف يد أحدمها جوهرة تسوى مائة، ويف يد اآل إذا وتصاحلا على ذلك صح الصلح، أما

  الديناريعلم من يف يده اجلوهر دون من يف يده أو ،يناألمريزعم أحدمها هذا التفاوت بني  وتصاحلا وال

 عن )صلى اهللا عليه وآله( ي النيب طالق إل،يصح ذلك نه الإراً، فبالعكس مبا يعد يف العرف غرأو 

  .)١(الغرر

 عيناً أو الصلح بدون التنازع ديناً أو يكون ما تنازعا عليه مقدمة على الصلح أن فرق بني اله مث إن

  :ربع يف املسألة فيصح الصور األ، يف اجلميعدلة األطالق، إلمنفعةً أو حقاًأو 

  .ا ما وقعت فيه املنازعةيعلم أن :األوىل

                                                

  .٣ ح التجارةأبواب من ٤ الباب ٣٢٠ ص١٢ ج:الوسائل) ١(
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  .جيهاله ويكون مما يتعذر معرفتهما له مطلقاً أن :الثانية

  .جيهاله وميكن معرفته يف احلال أن :الثالثة

كون النصيب من  أو ،امليزان أو  كعدم املكيال،ميكن معرفته يف احلال جيهاله وال أن :الرابعة

  .غري ذلك إىل  بالقدر،عامل ليعرفهم إىل ع بعد ذلك الرجوإمكان مع ،املرياث يتعذر العلم به يف احلال

 أو  متساوي احلقوق،غري ذلك أو مخسة أو ثالثة أو يكون الصلح بني اثنني أن ومن غري فرق بني

 فيتصاحلان بأن ،يعلمان قيمة كل واحد  كولدين ورثا من أبيهما داراً ودكاناً ال،غري متساوي احلقوق

بنت وزوجة، وقد ورثوا من والدهم داراً  أو يكون هناك ولد أو ،خرحدمها والدكان لآلتكون الدار أل

 فيتصاحلون بأن يكون الدار للزوجة والدكان للولد والبستان ،يعلمون قدر كل واحد ودكاناً وبستاناً وال

  .مثلةغري ذلك من األ إىل للبنت،

من : ند قول العالمةذكرهم للرتاع من باب املثال، ولذا قال يف مفتاح الكرامة ع أن وقد عرفت

  . انتهى،عيناً أو  ديناً كان،جهاله أو ة ومع سبقها، سواء علما بقدر ما تنازعا عليهمغري سبق خصو

والتقييد بكون املصاحل عليه متنازعاً فيه كما وقع يف كثري من العبارات كالشرايع وغريها غري الزم، 

 مع علمهما مبا ،مل يكن مبنازعة وإن يهت يف مطلق املصاحلة علآاحلكم  إذ الغالب،على بل مبين 

 حبيث الحصته وشريك امتزج ماله مبال آخر مبقدار  كوارث تعذر علمه ، وجهلهما بهيتصاحلان عليه

  .يعلمان قدر ما لكل منهما وحنو ذلك كما تقدم يتميزان وال

ن يعلمو  وال،يرث وبعضهم يرث كان بعضهم ال إذا ومن ذلك يعرف صحة الصلح بني الورثه

   يرث، سواء متكنوا من التمييز بعد ذلك يهم الأيهم يرث وأ



١٢٤

كان عن الرضا  إذا كل ذلك فإن مل يتمكنوا، متكنوا من التمييز يف احلال أو أو ،مل يتمكنواأو 

ب اعترف األ ألن ،يرث يعرفون من هو حىت ال  كان يف الورثة ولد زنا، لكنهم اليصح الصلح، مثالً

رث بينهم يكون اإل أن  فيتصاحلون على،، فيما كان اعترافه حجةا مثالًبأن أحدهم حصل من الزن

الرجل طلق زوجة من  أن  أو،كان ولد وبنت إذا يكون للولد ضعف البنت فيما أن  أو، مثالًيبالتساو

 أو  فيتصاحلون بأن يكون الثمن،أيها غري املطلقة أن يعرف بدون عدة، وال أو زوجاته ومات بعد العدة

 أنه زينب، واملوهوم طلق هنداً ال أنه كان املظنون إذا  فيما،باالختالف أو  بينهن بالتساويالًالربع مث

 والربع للموهوم ،هاؤرثهما للمظنون بقاإرباع أيكون ثالثة  أن  فتتصاحلان على،هنداً طلق زينب ال

  .ما أشبه ذلك أو ،هاؤبقا

  .جيهاله وميكن معرفته يف احلال أن  مجاعة يف صورةإشكالومما تقدم يظهر وجه النظر يف 

قد منع من صحة الصلح يف هذه الصورة يف التحرير والتذكرة والدروس : ففي مفتاح الكرامة

 وقد تؤذن عبارة التذكرة ، وجامع املقاصد واملسالك،ما يأيت واملهذب البارع والتنقيح وظاهر الكتاب يف

 التحرز إمكانالنقيصة مع  أو جبني للضرر بالزيادة ولعله ملكان اجلهل والغرر فيها املو، عليهمجاعباإل

 الصلح، العتبار تلك باالعتبار أدلة النهي عن الغرر على عموم أدلةعنهما فيكونون قد رجحوا عموم 

 أدلة أبواب املعامالت على أكثروظهور كوا قاعدة كلية لكثرة دوراا يف كالمهم وتقدميه عندهم يف 

ما إ: جهالة، وقد يكونون يقولون ضرر فيه وال لصلح خمصوصاً مبا ال اأدلةالصحة، فيكون عموم 

 الصلح أدلةصيل وهو عدم الصحة، وقد ترجح عموم  األاألصلحكم  إىل تعارضا فتساقطا فرجعنا

  لكثرا وظهورها فيما يشمل هذه الصورة، وبأن الصلح 
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جيوز  هلذا جيوز تعذر العلم وذلك القد شرع على املساحمة واملساهلة، و ألنه أوسع من البيع وحنوه،

 ذلك أيضاً جائز يف البيع كبيع أس احلائط وأخشاب السقف وطي البئر، ولكن إ :تقولأن  إالّ ،يف البيع

 ،ات كثري من العباراتإطالق فتأمل ب، ومع جهالته أوىل،الصلح جيوز بال عوض كما يأيتن إ :تقولأن 

  . انتهى،صول املذهبأ أشبه باألوللكن 

 ،يصح نه الإيدخل يف الصلح عرفاً ف مقتضى القاعدة التفصيل بني الغرر الذي ال أن ذ قد عرفتإ

نه يصح، وفرق عند العرف بني الغرر الذي يدخل يف البيع إوبني الغرر الذي يدخل يف الصلح عرفاً ف

الصلح على  أدلةمن تقدمي  أو الشارع غري ذلك، فليس الكالم هنا من التساقط أن والصلح، ومل يعلم

صلى اهللا ( النيب ى أن منا هو منإ الصلح بعد التكافؤ، وأدلة الغرر على أدلة من تقدمي أو  الغررأدلة

الغرر موضوع عريف ومل يتصرف فيه الشارع،  ألن كل شيء حبسبه، أن  معناه،)١( عن الغرر)عليه وآله

ملاس وحنو ذلك، كذلك خيتلف أيف مثل رز خيتلف عن الغرر يف الذهب وعن الغرر الغرر يف األ أن فكما

 جارة وحنومها مما يبىناء الرتاع وحنو ذلك، عنه يف مثل البيع واإلإالغرر يف الصلح املبين على املساحمة و

  .غرر عريف، والغرر مقدم حيث غرر عريف على الدقة العرفية، ولذلك فالصلح مقدم حيث ال

:  نقل مقتطفاً من عبارة مفتاح الكرامة مث قالوبذلك يظهر وجه النظر يف كالم اجلواهر حيث

 لعموم الصلح معارضته أو  عن ترجيحه النهي عن الغرر، فضالًأدلةمنع العموم يف املعترب من :  أوالً:وفيه

  صالة الفساد أ إىل والرجوع

                                                

  .٣ ح التجارةأبواب من ٤٠ الباب ٣٣٠ ص١٢ ج:الوسائل) ١(
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 أن ى علمجاعجارة باإلعلى النهي عن الغرر يف البيع امللحق به اإل الّإذ مل يشتمل املعترب منها إ

صحاب،  املنت وغريه من عبارات األإطالق التذكرة املعتضد بإمجاع النصوص السابقة املؤيد ملعقد إطالق

تراضيا بذلك إذا  : الغرر، بل قوله يف الصحيحنيأدلة كاف يف ختصيص ،كما اعترف هو بذلك كله

مع اجلهل الذي ميكن املدار يف الصحة على ذلك ولو  أن مل يكن صرحياً يفن إ  ظاهروطابت أنفسهما

 جارة الذي ال كون مدخليته هنا حنو ما يف البيع واإلي الغرر مبا مسعت يقتضأدلةترجيح  أن  على،زواله

نفي  إىل فرق يف مانعيته فيهما بني التعذر مطلقاً ويف احلال وعدمه ومسيس احلاجة مع عدم رجوعه

 ولو سلمت مل تقتض اختصاص الصلح ،وعة ذلك منه ممنةرادإيؤثر أثراً، ودعوى  احلرج يف الدين ال

اجلهالة اليت  إالّ  حينئذ الصحة مطلقاًقوىغضاء عن أصل جريان نفي احلرج يف املقام، فاألبذلك بعد اإل

  . انتهى،امعلم لإل إىل لؤوت ال

نيب  ورد ي ال،)١(عن الغرر يف البيع) صلى اهللا عليه وآله( النيب يكما ورد نه إ :ذ يرد عليه أوالإ

 بصورة مطلقة، وهو شامل ملختلف أحناء املعامالت، ولذا قال يف اجلواهر وغريه بأن الغرر )٢(عن الغرر

غري  أو الشركة أو ةاملساقا أو املزارعة أو املضاربة أو  سواء يف الرهن،شكاليف املعامالت كلها يوجب اإل

كان ضعيف السند لكنه  وإن ديثبواب، واحلخيفى على من راجع كلمام يف خمتلف األ  كما ال،ذلك

  . وحديثاًمعمول به قدمياً

                                                

  .٣ ح التجارةأبواب من ٤٠ الباب ٣٣٠ ص١٢ ج:الوسائل) ١(

  .٤ ح٢١ ص٢ ج:الدعائم) ٢(
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 وبينهما عموم من ،الدليلني متكافئان داللةً ألن  الغرر ملا عرفت،أدلةميكن ختصيص  النه إ :وثانياً

  . واجتماعهما يف الصلح الغرري، كغرر بال صلح وصلح بال غرر،وجه

مل يضر الغرر فاجلهالة  إذا نهإلم غري ظاهر الوجه، فع إىل ولؤت ه يف اجلهالة اليت الن إشكالإ :وثالثاً

  .العلم إىل لؤم مل تأالعلم  إىل ضر الغرر فاجلهالة ضارة سواء آلت وإن ،علم غري ضارة إىل ولؤت اليت ال

مبين على  ألنه ،وعليه فمقتضى القاعدة ما ذكرناه من الفرق بني الغرر الذي يدخل يف الصلح عرفاً

ها على املساحمة، وبني الغرر الذي ليس كذلك، ؤ حيث بنار الذي يدخل يف اهلبة مثالًاملساحمة فهو كالغر

يقدم دليل  يدخل يف الصلح ال  والغرر الذي ال،فالغرر الذي يدخل يف الصلح يقدم دليل الصلح عليه

  .منا يقدم دليل الغرر، فكل الصور مناطها ما ذكرناهإعليه والصلح 

 من املوافقة على عدم اعتبار ما يعترب يف البيع ،ردبيلي يف املنقول عنهألما ذكرناه ا إىل ولعله أشار

 ال أنه كان يف كالمه أيضاً وإن ،املشاهدة أو ما بالوصفإمن املعلومية، ولكن يعترب فيه العلم يف اجلملة، 

  .يدخل فيه الغرر عرفاً كان ال إذا دليل على اعتبار العلم

لو تعذر : قال أن ىل، إأمكن إذا  اشتراط العلم يف العوضنيصحاأل أن ما عن الدروس من أن كما

 ،يتميز امتزج ماالمها حبيث ال إذا  كما يف وارث يتعذر علمه حبصته، وكما،العلم مبا صوحل عليه جاز

اجلهالة، ورواية منصور بن حازم تدل عليه، ولو كان تعذر العلم لعدم املكيال وامليزان يف احلال تضر  وال

   . انتهى، اجلوازقرباالنتقال، فاأل إىل جةملساس احلا

  .ال ففيه نظرإ و،يرتل على ما ذكرناه أن جيب



١٢٨

 مبوازين ي مسع كالم املدع،خر نفاه واآل،تصاحلا مع اجلهل، مث ادعى أحدمها الغرر إذا همث إن

ادعى ذا  إ ولو احللف على عدم العلم، فعلى طرفه احللفإثباتذا مل يكن له إ، وثباتالدعوى فعليه اإل

  .صالة الصحة يف املعاملة الواقعة قبل الدعوىأعدم العلم فيحكم 

  



١٢٩

  .وهو الزم من الطرفني مع استكمال شرائطه:  قال يف الشرائع:)٣مسألة (

  .بال خالف: ويف اجلواهر

 اللزوم اليت مسعتها يف غريه من العقود، نعم جييء على قول أدلة وغريه من )١(وفواألعموم 

مراده  أن اهلبة على بعض الوجوه، بناًء على أو كان فرع العارية إذا ز يف بعض موارده، كماالشيخ اجلوا

  .على اللزوم إالّ  أما على املختار فليس،فاد فائدتهأحلوقه حكم ما 

 كما يف الشرائع والنافع : قال،وهو الزم من الطرفني: ويف مفتاح الكرامة عند قول العالمة

لمعة واملسالك والروضة وجممع الربهان واملفاتيح، وهو معىن لصرة والدروس وا والتبرشادوالتحرير واإل

خيار بعد   وال،خرحدمها رجوع على اآلمت مل يكن أل إذا  أنهما يف الوسيلة والسرائر والتذكرة من

  . انتهى، يف نفسه وهو كذلكصالًأالزم على املشهور من كونه نه إ انعقاده، ويف الكفاية

 إالّ عدم اللزوم حمل نظر، إىل املشهور مما يؤذن بذهاب بعض الفقهاء إىل ية ذلكلكن نسبة الكفا

  .كالم الشيخ إىل كان ناظراًإذا 

  . من الالزمأعمومنه يعلم وجه النظر يف اعتراض الروضة على اللمعة بأن الصلح 

صلحاً لفض أصلح بينهما احلاكم الشرعي  إذا الصلح قد يكون الزماً غري قابل للفسخ، كما مث إن

  .حكم احلاكم الشرعي واجب التنفيذ ألن الرتاع، إىل ة والرجوعلقاحق هلما يف اإل نه الإالرتاع، ف

                                                

  .١١آية : املائدة) ١(
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  .الرتاع مل يكن بذلك بأس إىل فضا الصلح بدون الرجوع إذا نعم

  الةاملعاطا أن  كما يف الصلح املعاطايت على ما اختاره غري واحد من،وقد يكون جائزاً غري الزم

دليل البيع وغريه  حيث إنكنا استشكلنا على ذلك يف البيع،  وإن ،يف غريه للزوم يف البيع والتفيد ا

  .وجه للقول باللزوم يف اللفظي وعدم اللزوم يف غري اللفظي  فيهما أيضاً، فالةشامل للمعاطا

إالّ ( حيمل قول الشرائع وغريه أن فيه، ولذا كان الالزم وقد يكون غري الزم بسبب دخول اخليار

قالة الشامل هو باإل إمنا  على املثال يف املستثىن واملستثىن منه، واالتفاق على الفسخ)يتفقا على فسخهأن 

  .دليلها له ولغريه كما يف اجلواهر

 أكثر كما صرح به يف :)باتفاقهما على فسخه إالّ اليبطل: (ويف مفتاح الكرامة عند قول العالمة

 ويف الرياض نفي اخلالف عن فسخه بالتقايل، وعن جممع الربهان ما تقدم وهو قضية كالم الباقني،

  . عليهمجاعاإل

الصلح أيضاً يبطل بظهور استحقاق أحد العوضني كما صرح به غري واحد وسيأيت  أن وقد تقدم

  . اهللا تعاىلشاء إن الكالم فيه مفصالً

رة مث قصاحل شاة ببإذا  كما يصح التقايل يف كل الصلح يصح التقايل يف بعضه، كما أنه والظاهر

العقد ليس بسيطاً غري قابل للتبعيض كما يف النكاح والطالق  ألن تقايال يف نصف كل منهما، وذلك

  .منا هو قابل للتبعيضإيقبالن التبعيض، و حيث ال

صاحل شاة يف قبال بقرة مث ظهر نصف  إذا  كما،يدخل فيه خيار تبعض الصفقة أنه الظاهر أن كما

  . حيث يصح لصاحب البقرة الفسخ لتبعيض الصفقة بأدلته املذكورة يف البيع وغريه،الشاة مستحقاً

اً كما يف التذكرة كما إمجاع ويف مفتاح الكرامة ،والبد من متعاقدين كاملني: قال يف القواعد

   والقبول كما جياب والبد من صيغة ومن اإل،ستسمعه



١٣١

 ونسب ذلك ،د من املقارنة كما يف التذكرة والب،يف التذكرة وجامع املقاصد واللمعة والروضة

صحاب، وباجلملة حاله حال سائر العقود الالزمة، وتصح وظيفة كل ظاهر األ إىل كله يف جممع الربهان

  . انتهى، كما يف الروضة)قبلت( و)صاحلت( والقبول من كل منهما بلفظ جيابمن اإل

ني غري قلايكونا بالغني ع أن ب حيث جي، فيهإشكالأما لزوم تكامل املتعاقدين فال : أقول

  .غري ذلك من الشروط إىل ،حمجورين

 فقد عرفت سابقاً عدم الدليل عليهما، فالصلح ، والقبولجيابالصيغة واإل إىل وأما االحتياج

يكون كالتصافق  أن  وقبول، بل يصحإجيابيكون  أن جيب ال أنه املعاطايت أيضاً صحيح، كما

  .والتصافح

  .يف سائر العقود كما ذكرناه ،عرفيةة فهي نأما املقار

  بأن ال،ما أشبه أو العني أو الدين إىل يلزم تكامل املتعاقدين يلزم صحة الصلح بالنسبة أنه وكما

 أو املصاحلة بني مسلم وكافر على مخرال تصح  أنه املسلم، والظاهر إىل بالنسبةيكون كاخلمر واخلرتير 

 شعره أو جل جلدهاملتخذ ألاحملترمة واخلرتير  كاخلمر لمباح التعامخرتير غري مباح التعامل عليهما، أما 

  .إشكالما أشبه مما حلله الشارع فال بأس على  أو شحمهأو 

يأيت هنا قاعدة   وال، درمهاً مل يصحذا صاحل املسلم الكافر بأن يعطيه مخراً ويأخذ منه مثالًإو

لزموهم مبا التزموا بهأوسية،أتزوج املسلم  إذا  كما ذكرنا مثله فيمايشمل  لزام القانون اإل فإن خته ا

فيما خصص كما يف املطلقة ثالثاً من العامة يف جملس واحد  الإكان حراماً على أحد الطرفني  إذا مثل ما

  .غري ذلك إىل ،رث يف باب التعصيب وكما يف اإلبال شهود، أو

 الإ دلة اليت هي بنظره مستفادة من األسالم اإلأحكاميطبق  أن املسلم عليه أن فمقتضى القاعدة

  رث فيما خرج بالدليل، فمثل اإل



١٣٢

  .صل يقاس عليه غريهأنه  أوحنوه خارج بالدليل، ال

 بطلت املصاحلة وصح ،حنوها أو  وصاحله املسلم على مخر،كان طرف املسلم كافراً حربياً إذا نعم

  . يف بيع امليتة واملذكى املشتبهني ممن يستحلنقاذ، كما ذكره العالمة وغريهأخذ مال الكافر من باب اإل

  



١٣٣

يكون الربح واخلسران على أحدمها  أن اصطلح الشريكان على إذا : قال يف الشرائع:)٤مسألة (

  .خر رأس ماله صحولآل

 يف رجلني اشتركا يف مال فرحبا ،)عليه الصالة والسالم(ويدل على ذلك الصحيح عن أيب عبد اهللا 

عطين رأس املال ولك الربح وعليك أ: املال دين وعليهما دين، فقال أحدمها لصاحبهفيه رحباً وكان من 

 رد  كان شرط خيالف كتاب اهللا عز وجل فهوفإذااشترطا،  إذا بأس ال: )عليه السالم(اخلسران، فقال 

  .)١(كتاب اهللا عز وجلإىل 

:  ومل يقل) املال دين وعنيكان من(: قالأنه  إالّ ، أيضاً)عليه السالم(خر عنه وحنوه خربه اآل

  .)٢()وعليهما دين(

  .عليهما دين  ومل يذكر العني وال،)٣( )وكان املال ديناً(: قالأنه  إالّ ،وكذا خربه الثالث

  .)٤()كان املال دينا وعيناً(: قالأنه  إالّ وهكذا اخلرب الرابع

رواية واحدة بلفظ  إالّ ركان الوسائل مل يذك وإن ،كذا رواه يف مفتاح الكرامة، وتبعه اجلواهر

  .واحد

خر حدمها رأس ماله ولآلأل أن ولو اصطلح الشريكان على: (ويف مفتاح الكرامة عند قول العالمة

 رشاد يف الشرائع والنافع واإل ومثله من دون تفاوت أصالً):كما عرب بذلك الربح واخلسران صح

 ،اشترطا ذلك يف عقد الشركة إذا لصحةوالتبصرة والكفاية، وقد يفهم من هذه الكتب عموم احلكم با

  .مل يرد القسمة وإن بعد العقد يف أثناء الشركة،أو 

                                                

  .١ ح أحكام الصلحأبواب من ٤ الباب ١٦٥ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

  . من كتاب الصلح٤٦٩ ص٥ ج:مفتاح الكرامة) ٢(

. من كتاب الصلح٤٦٩ ص٥ ج:مفتاح الكرامة) ٣(

  . من كتاب الصلح٤٦٩ ص٥ ج:مفتاح الكرامة) ٤(



١٣٤

يكون الربح واخلسران على  أن صطلحا علىاتقامسا و إذا والشريكان(: وقال الشيخ يف النهاية

 هو إمنا ذلك أن خر رأس ماله على الكمال كان ذلك جائزاً، وهذا يقضيواحد منهما، ويرد على اآل

 كما صرح بذلك يف السرائر والتحرير والدروس واللمعة وحواشي ،رادة فسخهاإعند انقضاء الشركة و

 والنافع واملسالك والروضة واملفاتيح، وكذا رشاديضاح النافع وجامع املقاصد وتعليقي اإلإالكتاب و

بح واخلسران والنقد خر على الرصاحب رأس املال صاحل اآل ألن ني زيادة التصريح،األولالتذكرة، بل يف 

  . انتهى،)ليهإوالنسيئة والعروض وسلم 

يشترط  أنه  يعين، وبعد الفسخ، ويف أثنائه،الصلح يف أول العقد أو يكون الشرط أن والظاهر صحة

املؤمنون عند الشرط لعموم  إىل  وذلك بالنسبة،بعده أو يتصاحلان قبل الفسخ أو قبل الفسخ

 أن ه يقتضيإطالقعقد الشركة  ألن مقتضى العقد، أو السنة أو لكتابخيالف الشرط ا  وال،)١(شروطهم

 البيع يقتضي إطالق أن كما، مل يطلق إذا ال فمقتضى العقد ليس ذلكإيشتركا يف الربح واخلسران، و

 شرط هذا الشرط يف أول فإذان مقتضاه اللزوم حىت يكون خيار الشرط منافياً ملقتضى العقد،  أاللزوم، ال

  .كة صح العقد والشرطعقد الشر

 ربح وال ال أنه علما وإن تصح الشركة ألنه ،تنحصر الفائدة يف الشركة بالربح واخلسران وال

يكونا بطالني، وكذلك يريد من يريد رأس  شغال ماهلما واشتغال أنفسهما حىت الإمنا يريدان إخسران، و

  ماله فقط 

                                                

  .٧ ح٣١١ ص٧ج: ، والتهذيب٢٣٢ ص٣ج: ، واالستبصار٤ ح املهورأبواب من ٢٠ و١٩ الباب ٣٠ ص١٥ ج:الوسائل) ١(



١٣٥

يريد  أو ،يكون خوف سرقة اللصوص له أو ،ة حىت يؤخذ منه مثال الضربييبقى ماله عاطالً ن الأ

  .غري ذلك من الفوائد العقالئية إىل ،ربح صاحبه مثالً

 ين الإ: خرهلما الفسخ، فيقول أحدمها لآل أو حدمهاوكذلك يصح الشرط يف أثناء الشركة فيما أل

رادة إ حني إىل منا برأس مايل فقط، وهكذا بالنسبةإخسارة و يكون يل ربح وال ال أن فسخ بشرطأ

  .يكون يل رأس مايل بدون ضرر وربح أن بشرطـ بقاء  فيما له اإل ـين أفسخإ: الفسخ فيقول

يف  أو الصلح عند الشركة، أي ربع، الصلح شاملة للصور األأدلة فإن الصلح، إىل أما بالنسبة

  .بعد الفسخ، فال مانع من كل ذلك أو ،قبل الفسخ أو ،ثناءاأل

ترتل على ما ذكره أن  إالّ : الكرامة على الشرائع والقواعد وغريمها مفتاح أن إشكالومنه يعرف

  .النهاية وغريها، غري وارد

مل نرتهلا  نا لووعلى كالم الشيخ يف النهاية ومن تبعه ترتل العبارات املتقدمة للشرائع وغريه، أل: قال

يكون  ألنه يته صلحاً،بعده ملا صح تسم أو بأن الشرط املذكور كان يف عقد الشركة: على ذلك وقلنا

ك تكشار: يقولأن ك أتى بلفظ الشرط فظاهر،ن إ ألنه ،األولصلحاً على  شرطاً يف عقد الشركة ال

كتك لنعمل يف هذا شار: أن يقولأتى بلفظ الصلح ك وإن قبلت،: يكون الربح لك، فيقول أن بشرط

الصلح من أركانه  ألن ،قبلت، فال صلح أيضاً:  فيقول،يكون الربح لك أن املال، وصاحلتك على

  .عوض هنا العوضان، وال

 قبل أتى بلفظ الصلح وإن أتى بلفظ الشرط فلغو، فإن كان بعد العقد، إذا  وهو ما،وعلى الثاين

كانت العني قائمة مل  إذا عوض، خصوصاً ال إذ املرجع وبعده مل يظهر ربح كما هو املفروض فال صلح،

  الربح واخلسارة تابعان  أن مقتضاها ألن خمالفاً ملقتضى عقدها،ذا كان شرطاً يف عقدها كان إ و،متزج



١٣٦

لرأس املال، فيكون خمالفاً للكتاب والسنة، فيكون فاسداً، وليس هذا كاشتراط اخليار يف عقد البيع 

مقتضى عقد  ألن  واشتراطه يوجب التزلزل املنايف له، وذلك،لزوم ال ألنه  ملقتضى العقد،ةوحنوه يف املنافا

 ، واللزوم من صفاته وكيفياته اخلارجة، فاشتراط اخليار ليس منافياً ملقتضاه،هو االنتقال خاصة إمنا عالبي

 عاد عليها بالنقض كاشتراط هفلو شرط فيها خالف،  سوى ما عرفتليس مقتضاها إذ خبالف الشركة

ال ملا صار اشتراطه إا وهذا الشرط غري مناف هل أن عدم االنتقال يف البيع، لكنا قد حققنا يف باب الشركة

  . انتهى،اًإمجاعجيوز  أنه حيث يكون العمل من أحدمها مع

كان يف مجلة من كالمه موارد  وإن  يف الشرط،شكالرجع عن اإل أنه خري العبارة يعرفأومن 

  .للتأمل على ما عرفت وجهه

قاً من جهة املتجه على كل حال اجلواز مطلن إ :أما تفصيل اجلواهر بني الصلح والشرط بقوله

 عدم جواز ذلك قوىنعم األ، صحاب، بل والنص كما هو مقتضى املنت وغريه من عبارات األ،الصلح

منا هو إ للزومه، وي ضرورة عدم املقتض،عند االنتهاء ثناء واليف األ يف االبتداء وال بطريق الشرطية ال

 فيه بأن ذلك لو كان منافياً ملقتضاه كان قد يناقش وإن : مث نقل عبارة مفتاح الكرامة مث قال أخرياً،وعد

صحاب من  فاملراد بالشرط فيها ما فهمه األ، املزبورةدلةحىت بالصلح الذي قد عرفت جوازه لأل مل جيز

  . انتهى،نه رمبا يطلق اسم الشرط على العقودأوقوع ذلك بعقد الصلح، و

 عدم جواز ذلك قوىاأل أن  مع ما فيه من تدافع بني أول كالمه، حيث ذكر،فغري ظاهر الوجه

  كان قد  وإن : وبني أخريه حيث قال،بطريق الشرطية



١٣٧

  . العدم وبني املناقشةكيف جيمع بني قوة إذ يناقش فيه،

عند  أو ثناءيف األ أو  اجلواهر يف الشرط بأنه وعد، سواء كان يف االبتداءإشكالف وكيف كان،

تبط بعقد الشركة، وليس وعداً فحسب، وكذلك الشرط يف أثناء عقد الشركة مر إذ االنتهاء غري ظاهر،

نتشارك : األول فيقول يف ،بقاء وكذلك عند االنتهاء حيث حيق له اإل،ثناء حيث حيق له الفسخيف األ

ين أفسخ إ:  على الشركة على هذا الشرط، وعند االنتهاءيين أبقإ :على هذا الشرط، ويف الوسط

انتهائها  أو غري هذه الصور، نعم الشرط بعد فسخ الشركةيريد أن  إالّ على هذا الشرط، اللهم شركيت

  .وعد

 أو يكون الشرط بعد انتهاء الشركةأن  إالّ صور الصلح أربع، وصور الشرط ثالث، أن ومنه يعلم

  . وهو خارج عن حمل الكالم،فسخها يف ضمن عقد الزم خارجي

 وقد عرفت داللة بعض ،بابهوكيف كان، فكالم الفقهاء هنا يف الصلح، وأما الشرط فهو مرتبط ب

 الروايات تشمل كل إطالقبأن : كان رمبا يقال وإن الروايات على بعض صور الصلح يف اجلملة،

يف رجلني اشتركا يف مال فرحبا فيه رحباً وكان  )ة والسالمعليه الصال(الصور، لكنه خالف ظاهر قوله 

  .من املال دين وعليهما دين

يراد به الصلح  أن  وميكن،يراد به الشرط يف قبال الصلح أن يمكن ف،وأما ذكر الشرط يف الرواية

مثال هذه املوارد أالشرط يف  ألن ،عمرادة األإبعد يف  ، والعميراد به األ أن يف قبال الشرط، وميكن

  .يطلق على الشرط الذي يف قبال الصلح وعلى الصلح

  



١٣٨

 كان ،حدمهاأخر ا أحدمها وادعى اآلولو كان معهما درمهان وادعامه:  قال يف الشرائع:)٥مسألة (

  .يبق خر ماملدعيهما درهم ونصف، ولآل

 ي ومدع،خرويعطي مدعي الدرمهني أحدمها ونصف اآل: (ويف مفتاح الكرامة عند قول العالمة

 والدروس واحلواشي واللمعة والتنقيح رشادكما يف النهاية والنافع والتحرير واإل): حدمها الباقيأ

نه إ خري النافع وجامع املقاصد واملسالك والروضة والكفاية وجممع الربهان، ويف األيضاحإوالتذكرة و

  .جممع عليه

عليه ( عن أيب عبد اهللا ، عن غري واحد من أصحابنا،ويدل على احلكم صحيح عبد اهللا بن املغرية

: ين وبينك، قالمها بي: خرالدرمهان يل، وقال اآل:  يف رجلني كان معهما درمهان، فقال أحدمها،)السالم

مها بيين وبينك، فقد أقر بأن أحد الدرمهني ليس له فيه : أما الذي قال: )عليه السالم(فقال أبو عبد اهللا 

  .)١( ويقسم الدرهم الثاين بينهما نصفني،نه لصاحبهأشيء و

 يف رجلني كان بينهما ،)عليه الصالة والسالم(وحنوه مرسلة حممد بن أيب محزة، عن الصادق 

أحد  أن قد أقر: )عليه السالم( فقال ،بيين وبينك: خرالدرمهان يل، وقال اآل: ان، فقال أحدمهادرمه

  .)٢(خر فبينهماما اآلأ و،نه لصاحبهأالدرمهني ليس له فيه شيء، و

الدرمهان : كان بني رجلني درمهان، فيقول أحدمهاإذا  : قال،الذي هو متون الروايات، ويف املقنع

   فإن بيين وبينك،: رخيل، ويقول اآل

                                                

  .١ ح الصلحأبواب من ١الباب  ١٧٠ و ١٦٩ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

  . الصلحأبواب من ١ الباب ١٧٠ و ١٦٩ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(



١٣٩

خر فبينهما  وأما اآل،نه لصاحبهأأحد الدرمهني ليس له، و أن مها بيين وبينك قد أقر: الذي يقول

  .)١(نصفان

 إذا كان الدرمهان متساويني، كما إذا هو فيما إمنا ما يأيت من الكالم يف هذا البحث أن خيفى وال

  .كان كل واحد منهما مثقاالً

 إذ  فللمسألة ثالث صور،، ونصفخر مثقاالً واآلكان أحدمها مثقاالً إذا فني، كماكانا خمتل إذا أما

 فيعطى له ثالثة ، فيعطى له نصف املثقال، وقد يدعي املثقال والنصف،مدعي الواحد قد يدعي املثقالأن 

 أنه مبعىن ، وحينئذ يعطى له بالنسبة،ما أشبه ذلك أو ما ملوتهإرباع املثقال، وقد يكون دعواه جمهولة أ

يعطى ملدعي الواحد عشرة من ستة عشر، ويعطى ملدعيهما واحد وستة من ستة عشر، وذلك لقاعدة 

  .العدل، حيث يعطى ملدعي الواحد نصف نصف املثقال ونصف نصف املثقال والنصف

 ويعطى ملدعي الدرمهني مخسة ،يعطى ملدعي أحد الدرمهني ربعان ونصف ربع: ن شئت قلتإو

  .عأرباع ونصف رب

 أحد الدرمهني يعادل مثقالني وعلى هذا القياس لو كان االختالف يف الدرمهني فيما كان مثالً

كان أحدمها يدعي من الدرمهني درمهاً ونصفاً،  أو ، ونصفاًيعادل مثقاالً أو خر يعادل مثقاال،والدرهم اآل

  .مثلة الكثريةغري ذلك من األ إىل درمهاً وربعاً، أو ،خر درمهاًويدعي اآل

  :صور املسألة ست أن مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الرواية مث إن

مل يكن  وإن ،ةاملراضا إىل شاعة احتاجكان على حنو اإل فإن يكون لكليهما يد، أن :األوىلالصورة 

  شاعة بأن يقول صاحب الدرهم على حنو اإل

                                                

  .أبواب الصلح من ١ الباب ١٧٠ و ١٦٩ ص١٣ ج:الوسائل) ١(



١٤٠

ال شقيها يقسم الدرهم ، ويف هذه الصورة بكةاملراضا إىل  فال حاجة،هذا اخلاص يل: الواحد

  . ولصاحب االثنني الواحد والنصف،الواحد بينهما، فيكون لصاحب الواحد النصف

، ويأيت هنا أيضاً الشقان األوىللغريمها، وهنا أيضاً كالصورة  حدمها واليد أل ال: الصورة الثانية

  .املذكوران هناك

أقام البينة كان ن إ احب الدرمهني فص، وهو صاحب الدرهم،حدمها يديكون أل أن :الصورة الثالثة

  .ال حلف صاحب الدرهم ويكون كل الدرهم لهإ و،احلق له

أقام اخلارج وهو صاحب  فإن  وهو صاحب الدرمهني،،حدمها يديكون أل أن :الصورة الرابعة

  .ال حلف صاحب الدرمهني وكان الدرمهان لهإ و،الدرهم البينة كان الدرهم له

ق بالفتح البينة،  وهو يصدق أحدمها، فعلى غري املصد،يف يد ثالثيكون  أن :الصورة اخلامسة

فإذاق بالفتح احللف، وعلى املصدإ و،ق بالبينة كان احلق له جاء غري املصدق وأخذ ال حلف املصد

  .كان صاحب الدرمهنين إ الدرمهني أو ،كان صاحب درهمن إ الدرهم

 أقام أحدمها البينة فإذالى كل واحد منهما البينة، يصدق أياً منهما، فع ال أن :الصورة السادسة

خر ملدعي االثنني،  والدرهم اآل،ذا أقاما كالمها البينة كان التنصيف يف الدرهم الواحدإكان احلق له، و

  .خر فال ادعاء لصاحب الدرهم الواحد فيهوذلك لتعارض البينتني يف درهم واحد، أما الدرهم اآل

 وعدم ذكر الروايتني ،البينة واليمني إىل ني على القواعد من حيث االحتياجمث الالزم تطبيق الروايت

  وصيات خص ما يف صدد أصل احلكم الله أل



١٤١

  .منهما أي  إىلحيتاج اليمني ورمبا ال إىل البينة، ورمبا احتاج إىل األمراحلكم، فرمبا احتاج 

 نه الأكذلك من غري ميني، واحلكم أن  نعم ظاهر اخلربين واملنت وغريه(: قول اجلواهر أن ومنه يعلم

بواحد منهما على التعيني، بل  أو شاعة،فرق بني كون الدعوى فيهما بالنصف من كل منهما على اإل

من جهة اليمني يلزم القول بالفرق بني املوارد مما  إذ  حمل نظر،) منهما يف غريهأظهر األوللعلهما يف 

  .ال حيتاج اليمني أو إىل حيتاج

 إطالقمنه يعلم وجه النظر يف  أن ، كماطالق كذلك لإلاألمرشاعة فشاعة وغري اإلجهة اإلأما من 

:  قال،خر واحداً منهمافرض موضوع املسألة دعوى أحدمها الدرمهني واآل أن بعده حيث إن، التذكرة

خر الذي تصادمت بد من اليمني فيحلف كل واحد منهما على استحقاق نصف اآل ال أنه قرباأل

  .حلفا معاً قسم بينهما نصفني أو معاً  ولو نكال،خرا فيه، فمن نكل منهما قضى به لآلدعوامه

  .)١(واليمني على من أنكرواستحسنه يف املسالك لعموم 

خر اشتراكهما، الرواية املشهورة لو كان معهما درمهان فادعامها أحدمها، وادعى اآل: ويف الدروس

نه يقوى القسمة نصفني إادعى الثاين النصف مشاعاً، ف إذا كلويشول الباقي، للثاين نصف درهم ولأل

  .ول، وكذا كل مشاعفيحلف الثاين لأل

  . قضاء الروضة يف آخر كالمهيوتأمل فيه يف حمكأرى له وجهاً حسناً،  ال: يضاح النافعإوعن 

   أنه ويف قضاء القواعد والتحرير والدروس واللمعة

                                                

  .١٩٩ ص٣ ج:املستدرك) ١(



١٤٢

 فهي بينهما بالسوية، ،نةبي الخر منها نصفاً ودمها وادعى اآللو كانت يف أيديهما عني فادعاها أح

  .ميني على صاحبه  النصف اليمني لصاحبه واليولكن على مدع

شاعة يدعي كل ووجه يف الروضة الفرق بني املشاع وغريه بأن كل جزء من العني على تقدير اإل

  .اءاجلميع على السو إىل  فكانت نسبته،ترجيح منهما تعلق حقه به وال

  .شاعة وغريهافرق بني دعوى اإلأي  إذ يستلزم االختصاص باليمني، النه إ :ذ فيهإ

سائر  إىل ينحصر احلكم بذلك يف مثل الدرمهني، بل يتعدى  على وفق القاعدة الاألمرمث ملا كان 

 يدعي  الغرفتني، والثاينىحدإ فيدعى أحدمها ،ر اليت هي بيدمها وفيها غرفتانااملوارد حىت يف مثل الد

على حنو اجلمع بينهما بأن  أو على حنو اخلصوصية، أو شاعة،كلتيهما، سواء كان االدعاء على حنو اإل

  .خرى معينة لهنصف هذه الغرفة مشاعة له ونصف الغرفة األ أن يدعي أحدمها

 ،كون الدار يف يد ثالث أو كون يد أحدمها عليها، أو خروج كلهما عن الدار، إىل وهكذا بالنسبة

  .غري املثالني من املوارد إىل

 إطالقن إ : قال يف مفتاح الكرامة،شاعة وغريهاالذي ذكرناه من عدم الفرق بني اإلولذا 

 واملصرح بالفرق ،شاعة والتعينيخبار يشمل صورة دعوى الثاين للدرهم على اإلصحاب يف املقام واألاأل

هذا، مث  إىل ال ينبغي العدول عن ذلكيف باب القضاء هو العالمة والشهيد لتوجيه مل يتضح وجهه، ف

ما إذلك الزم من غري ميني كما قاله بعضهم، و ألن ماإذكر هذه املسألة وما بعدها يف باب الصلح : قال

  . انتهى،مياناً من األران يف الصلح حذبغالعدل فري ألنه ،كذلك إالّ يكون الصلح ال حيث إنملناسبة له 



١٤٣

 قال  من االثنني، مثالًأكثركان املشتركون  إذا  يظهر حال ماومن الكالم يف الدرهم والدرمهني

 لوحدة املالك يف مجيع ،يل النصف، وهكذا: يل واحد، وقال الثالث: خريل االثنان، وقال اآل: أحدهم

  .الصور

يل : خريل املعني، ويقول اآل: كان أحد الثالثة يقول إذا شاعة ظهر الكالم فيمامن اإل أن كما

  .مثلةغريها من سائر األ إىل ،يل على حنو الكلي يف املعني: لثالثالكل، ويقول ا

  



١٤٤

 درمهني وآخر درمهاً وامتزج اجلميع مث تلف إنسانوكذا لو أودعه :  قال يف الشرائع:)٦مسألة (

  .درهم

 الضائع درهم، فإن احتمال غريه، ال ألنه لذي الدرمهني درهم منهما، أنه )وكذا(: ومراده بقوله

كان من ذي الدرمهني فدرهم من الباقيني  وإن ذي الدرهم فالدرهم لذي الدرمهني موجود،كان من فإن 

 خر فهو حمتمل لكل منهما والوأما الدرهم اآل . فدرهم قطعاً لذي الدرمهني،الذي لذي الدرمهني موجود

  . بينهما قسمته نصفنيمرجح، فمقتضى قاعدة العدل

 يف رجل ،)عليه الصالة والسالم(ن الصادق رواه السكوين، ع ويدل عليه بصورة خاصة ما

يعطي : )عليه الصالة والسالم( فقال ،استودعه رجل دينارين واستودعه آخر ديناراً فضاع دينار منهما

  .)١( ويقسمان الدينار الباقي بينهما نصفني،صاحب الدينارين ديناراً

دع من اثنني ثالثة مث تلف واحد وكذا لو استو(: ويف مفتاح الكرامة عند قول العالمة يف القواعد

يضاح إوهذا هو املشهور كما يف الدروس والتنقيح و:  قال)جزاءمن غري تفريط واشتبه خبالف ممتزج األ

صحاب ىل األإ تارة وكثراأل إىل النافع واملسالك والروضة والكفاية والرياض، ويف جامع املقاصد نسبته

من املصنف يف  إالّ سالك والروضة، ومل أجد فيه خالفاًصحاب يف الدروس واملاأل إىل خرى، وقد نسبأ

 عندي قسمة الثالث على رأس املالني، فيعطى صاحب الدينارين دينار وثلثاً األوىل :نه قالإالتحرير، ف

  .وصاحب الدينار ثلثا دينار

                                                

  .١ ح الصلحأبواب من ١٢ الباب ١٧١ ص١٣ ج:الوسائل) ١(



١٤٥

  .املخالفةا مقتضى القواعد، لكنهم مل جيسروا على القرعة أل إىل وقد مال الشهيدان واحملقق الثاين

ولو أودعه واحد دينارين وآخر ديناراً فضاع دينار واشتبه، ففي رواية :  الدروسيوقال يف حمك

  .)١(خر الباقيلصاحب الدينار نصف دينار ولآل: السكوين

 أثالثاً، ومل يذكر يشاعة ممتنعة، ولو كان يف أجزاء ممتزجة كان الباقا مشهور، وهنا اإلوالعمل 

 أن يكون ذلك قهرياً وجائز أن  فجائز، املسألتني مييناً، وذكرومها يف باب الصلحصحاب يف هاتنياأل

  .امتنعا فاليمني فإن يكون اختيارياً

والفاضل يف أحد أقواله حيكم يف مسألة الوديعة بأن الدينارين الباقيني بينهما أثالثاً كمختلف 

استشكل يف  أن نه بعدإ ف،ثاين يف املسالك وتبعه الشهيد ال،مكنأجزاء وفيه بعد، ولو قيل بالقرعة األ

شاعة هنا، واملوافق  المتناع اإل،حيتمل كونه منهما، بل من أحدمها خاصة  التالف ال:ضعف املستند قال

  .صحابحتاشى عن خمالفة األأنه  إالّ ليه يف الدروسإللقواعد الشرعية هنا القول بالقرعة، ومال 

  :اً ثالثاًللمسألة صور أن مقتضى القاعدة: أقول

 ألن  كصاع يف ضمن صاعني، وهنا مقتضى القاعدة التثليث،،تكون على حنو املزج أن :األوىل

 من الذاهب من أكثروجه جلعل الذاهب من أحدمها  الذاهب من كل واحد منهما بنسبة حصته، وال

دمها حكان أل إذا  أنهخر، فمن صاحب االثنني ذهب ثلثان، ومن صاحب الواحد ذهب ثلث، كمااآل

، فالذاهب من صاحب الثالثة ثالثة أمخاس أقسامم الواحد مخسة خر اثنان وذهب واحد قسثالثة ولآل

  . وهكذا،ومن صاحب االثنني مخسان

                                                

  .١ ح الصلحأبواب من ١٢ الباب ١٧١ ص١٣ ج:الوسائل) ١(



١٤٦

 كان  مثالً،يكون على حنو الكلي يف املعني، ويف هذه الصورة يكون الذاهب من البائع أن :الثانية

 عند بكر فضاع عصو حنو الكلي يف املعني، مث أودع األصوع فاشترى عمرو صاعاً منه علىألزيد عشرة 

  .طنان القصبأ ملا قرر يف حبث ،من املشتري نه ذاهب من صاحب املال الإ ف،أكثر أو صاع مثالً

 الرواية إطالق اللو أنه  ورمبا حيتمل،ها يقتضي ما ذكر من التنصيفإطالقما يف الرواية و: الثالثة

  :ثالث صور هلا ألن  املسألة،املؤيد بالفتوى لزم التفصيل يف

  . ومقتضى القاعدة الثلث والثلثان،تصاحلا على االشتراك يف اجلميع إذا :األوىل

كان لكل واحد  إذا تصاحلا على االشتراك يف درهم من هذا ودرهم من ذاك، كما إذا :الثانية

، إنسانعا الثالثة عند حدمها درمهاً على الدرمهني وأودأمنهما درهم وتصاحلا على االشتراك مث وضع 

  .يكون املفقود أحد الدرمهني املشترك فيهمان أ ويكون املفقود الدرهم غري املشترك فيه، أن فاحملتمل هنا

ما هلذا وأما هلذا، إ يهذا الدرهم الباق ألن يقع صلح، ومقتضى القاعدة القرعة، ال أن :الثالثة

جمال للقرعة، ولذا أشكل اجلواهر على قول والقرعة لكل أمر مشكل، لكن حيث وردت الرواية فال 

ليها إ بعد النص والفتوى والقاعدة اليت أشرنا إشكال وال:  قال،الدروس املتقدم بأنه لو قيل بالقرعة أمكن

كثروا بالسوية على فرض استوائهم يف قطع الدعوى بذلك املرتل مرتلة  أو يف قسمة املال بني مدعيه قلوا

  .الصلح القهري فيما بينهم

  هلا يشمل الصور الثالث، بل ظاهرها ما هو املتعارف منإطالق ال أن هذا لكن الظاهر من الرواية

  .خر درمهاًحدمها درمهني ويودعه اآلأيودعه أنه 



١٤٧

 الثالثة مثالً وقبل التقسيم أودعوا ،ورث الولد والبنت درمهني ودرمهاً إذا وعليه، فال تشمل مثل ما

بدرهم ونصف للولد  مقتضى القاعدة العمل بالثلث والثلثني هنا ال حيث إنغريه،  أو عند الوصي

  .ونصف درهم للبنت

 ،وأما ما حكاه الدروس عن الفاضل فهو كما ذكر يف غاية البعد(: ولذا الذي ذكرناه قال اجلواهر

 ضرورة عدم حصول الشركة بينهما بذلك، أما مع فرضه فقد يقال بأنه ،مع فرض االشتباه بدون امتزاج

يدعي حصول الشركة ا قهراً شرعاً، خبالف غريه من أن  إالّ كاملمتزج من احلبوب حينئذ، اللهم

 فرض مسألة املنت بدون امتزاج كما يف النص، أما معه وقلنا األوىلالدراهم وحنوها، لكنه كما ترى ف

واحتمال الفرق . بةقفزة يف كون التالف على النسحبصول الشركة به مطلقاً، فاملتجه فيه حينئذ حكم األ

قطع بكونه على  النه إ :بالقطع يف احلبوب بكون التالف منهما خبالفه يف مسألة الدرهم يدفعه أوالً

 عدم املدخلية لذلك بعد فرض الدليل شرعاً على حصول :ميكن التفاوت، وثانياً إذ النسبة يف احلبوب

كان يف كالمه هذا مواضع للتأمل كما يعرف ن إو .الشركة باالمتزاج يف املثليات على وجه يرفع التمييز

  . انتهى)مما ذكرناه

أيهما صاحب الدرمهني وأيهما صاحب الدرهم، فمقتضى القاعدة التنصيف  أن لو شكه مث إن

  .مقتضى قاعدة العدل ألنه  كل واحد منهما درمهاً،إعطاءب

ربعة املتناسبة يف ألا كما ميكن استخراج حق كل منهما بومن هذا املقام يعرف سائر الفروض،

واحد، أما يف احلال فحيث الدراهم  أو لو كان الدراهم ثالث كان له اثنان:  بأن يقال،موارد النسبة

  . وهكذا،اثنان كم له

  



١٤٨

 مث ،خر ثوب بثالثني درمهاًولو كان لواحد ثوب بعشرين درمهاً، وآل:  قال يف الشرائع:)٧مسألة (

 لصاحب ي فأعط،مثنهما بينهما وقسم تعاسرا بيعا وإن صفه،خري أحدمها صاحبه فقد أن فإن اشتبها،

  .خر ثالثةالعشرين سهمني من مخسة ولآل

 يف الرجل يبضعه )عليه السالم(سحاق بن عمار، عن الصادق إوقد أفىت املشهور ذا طبقاً خلرب 

هذا  ثوبه والالرجل ثالثني درمهاً يف ثوب، وآخر عشرين درمهاً يف ثوب، فبعث الثوبني فلم يعرف هذا 

 فإن :قلت .خر مخسي الثمن صاحب الثالثني ثالثة أمخاس الثمن، واآلىيباع الثوبان فيعط:  قال،ثوبه

  .)١(قد أنصفه: )عليه الصالة والسالم( قال ،صاحب العشرين قال لصاحب الثالثني اختر أيهما شئت

فيما حكى عنه واحملقق يف كتابيه وقد عمل ا الشيخ يف النهاية والقاضي (: قال يف مفتاح الكرامة

 ويف املسالك وجممع ،عليها املعظم أن ويف الدروس والتبصرة واملختلف، رشادواملصنف يف التحرير واإل

 إىل  ويف التنقيح،صحاب األأكثر إىل يضاح النافع وجامع املقاصد نسبتهإالربهان عمل ا املشهور، ويف 

 جامع املقاصد مرتني، ويف مضاربة جامع يوصحاب يف مطااأل  إىلتباعه، وقد نسب العمل اأالشيخ و

  . انتهى)حمل وفاقنه إ املقاصد

 بل رمبا قيل بصحة ، فيها من جهة السندشكالاملشهور عملوا بالرواية فال جمال لإل حيث إنو

  .السند من طريق الصدوق، بل والشيخ أيضاً

 ، كل عام خبمسنين يؤجران الثوبني مثالًأ ك،جيار كذلكال فاإلإالبيع من باب املثال و أن والظاهر

  .فيتصرف صاحب الثالثني بالثالثني وصاحب العشرين بالعشرين

                                                

  .١ ح الصلحأبواب من ١١ الباب ١٧١ ص١٣ ج:الوسائل) ١(
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 يشتريان نصفي  مثالً، باالنتفاعةكان االشتراك يف نصفي الشيء فيقع املهايا إذا بل وكذلك فيما

 أو ،حب العشرين يومنيكبها صاحب الثالثني ثالثة أيام وصاخر بعشرين فريدابة أحدمها بثالثني واآل

املالك يف اجلميع  ألن ثاث وغريها،يف الدار واألمثلة املتصورة غري ذلك من األ إىل اا كذلك،يؤجر

وصية للثوبني، خص ال أنه املالك، لوضوح إالّ يفهم منها  الرواية اليت الهواحد، وهو قاعدة العدل، وهذ

  .وصية لعشرين درمهاً وثالثني درمهاًخص كما ال

خر بأربعني والثالث  اشترى أحدهم خبمسني واآلفإذا ، كذلك يف ثالثة أثواب وغريهااألمرأيت وي

 ولصاحب ،ربعني أربعون فلصاحب اخلمسني مخسون، ولصاحب األ،بعشرة قسم الثمن على املائة

  .العشرة عشرة

ربعني أربعة من عشرة، ولصاحب  ولصاحب األ،لصاحب اخلمسني النصف: ن شئت قلتإو

الثاين والثالث، فكذلك تالحظ  أو ،لثاين وااألول أو ، والثالثاألولذا باع إة واحد من عشرة، والعشر

  .النسبة

الترتل يف أحد  أو ،هو مع عدم التضخم يف أحد الثوبني بعد االشتراء إمنا  بالنسبةاألمر مث إن

 أو سبة أيضاً بزيادة التضخمحظت الن لوالإ، وئالترتل غري املتكاف أو ،ئفالتضخم غري املتكا أو ،الثوبني

  .الترتل

كان الترتل  أو ،صار على الضعف إذا كان التضخم يف كليهما على النسبة املتساوية كمان إ نعم

 ةجرة واملهايا كانت النسبة حمفوظة أيضاً يف الثمن واأل،صار على النصف إذا على النسبة املتساوية كما

 ثوب العشرين عشرين وبيعا بأربعني كان لكل واحد ي صار ثوب الثالثني عشرين وبقفإذاوحنوها، 

 بأن صار ،ذا صار ثوب الثالثني عشرين وثوب العشرين ثالثني انعكس ما لكل منهماإالنصف، و

  لصاحب ثوب العشرين ثالثة أمخاس الثمن وبالعكس، 
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 أو ،كليهمايف  أو ومثل حال التضخم والترتل حال االرتفاع واالخنفاض جلهة البلى يف أحد الثوبني

توسخ أحدمها فترتلت  أو ،جل التقصري بالنظافةنقصت أل أو كليهما فازدادت القيمة أو قصر أحد الثوبني

  .غري ذلك من الفروض إىل القيمة بالوساخة،

مجاعة  أن ليه يف املسالك، بل ظاهر بعضهمإ ومال ة،دريس من القرعإحال، فما عن ابن  أي وعلى

 بعد ما عرفت معتضداً شكالضرورة عدم اإل(: ولذا ردهم اجلواهر بقولهه، قالوا بذلك، غري ظاهر الوج

باالعتبار الذي يقضي بكون مثل هذا االشتباه كاالشتراك، بل لو مل يشتبها وبيعا معاً كان الثمن موزعاً 

، بل الظاهر من النص والفتوى عدم اعتبار املعية يف بيعهما يف احلكم املزبورأن  إالّ ،على حسب قيمتهما

 فهما مبثابة ،ظاهرمها صريورة مالكهما كالشريكني باعتبار احتمال متلك كل منهما لكل منهما

  . انتهى)الشريكني فيهما على نسبة قيمتهما

كان البيع حبسب  إذا  على حسب النسبةيوجب كون الثمن موزعاً إمنا عهما معاًيب أن خيفى وال

قد يكون  إذ لوحظ قدر ما خيص كل واحد منهما يف البيع،مل يكن البيع حبسب النسبة  إذا النسبة، أما

رفع أنزل، فقول اجلواهر تبعاً نزل أرفع واألالبيع على حسب النسبة، وقد يكون متساوياً، وقد يكون األ

  .هو يف فرض كون النسبة حمفوظة يف البيع معاً إمنا منفرداً، أو لغريه من مالحظة النسبة يف البيع معاً

واحد  إىل  وارتفاع صاحب العشرين،الضعف إىل  املعية ارتفاع صاحب الثالثنيأوجبت إذا أما

النسبة تالحظ يف توزيع القيمة، وكذلك  فإن صار الثالثون ستني وصار العشرون ثالثني، أي ،ونصف

  نزل، ويأيت مثل الكالم يف رفع وترفع األاالنفراد قد جيب ترتل األ أن جارة وغريها، كمايف باب اإل
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جرة عائلة ثالثة وعائلة ركبت عائلتان سيارة باأل إذا استأجرا شيئاً، كما إذا ما اء الثوبني يفاشتر

 فقراء كثر أثرياء واألقلاأل ألن هما،قلها ألأكثرمها وكثرلها ألقمخسة فأخذ صاحب السيارة منهما مثانية أ

 كثرالسيارة أخذ الثمانية األ صاحب أن  أوغنياء، مما يأخذ من األأقلوصاحب السيارة يأخذ من الفقراء 

 أكثر عائلة كثرصاحب السيارة يأخذ من األ أن  بسبب، من الثالثة للثالثةقل واأل،من اخلمسة للخمسة

آجروا الدار لنفرين  إذا  مثالً، عائلة، كما يتعارف ذلك يف الدورقلمن النسبة اليت يأخذها من األ

  . الدار خلمسة يأخذون منهم عشرة دنانري يف الشهرآجروا إذا  أما،يأخذون منهما دينارين يف الشهر

 املشهور مل يفرقوا بني البيعني، لكن يف ،منضمني أو مث يف مسألة الثوبني هل يباعان منفردين

 كثراختلفا فاأل وإن ،إشكال بيعا منفردين وتساويا يف الثمن فلكل واحد مثن ثوب والن إ أنه التذكرة

 جمتمعني صارا كاملال املشترك شركة بيعا وإن ، بناًء على الغالب،قل قيمة، وكذا األكثرلصاحب األ

  .جبار كما لو امتزج الطعامان، قسم الثمن على رأس املالاإل

 ويقسط الثمن على ،مل ميكن االنفرادن إ ويباع الثوبان مع االشتباه معاً: وهكذا يف القواعد قال

 قلتفاوتا فاأل وإن ، يف الثمن فلكل مثل صاحبهتساويا فإن بيعا منفردين فإن القيمتني مع التعاسر،

  .لصاحبه

ميكن االنفراد بأن يباع كل  بيعا جمتمعني، حيث الن إ ماإ(: وقد أوضحه يف مفتاح الكرامة بقوله

جبارية، إ صار كاملال املشترك شركة ، وتعاسرا مبعىن مل خيري أحدمها صاحبه،واحد وحده لعدم الراغب

أمكن بيعهما منفردين  وإن  على رأس املال وعليه ترتل الرواية،الثمن فيقسم ،كما لو امتزج الطعامان

   كثر لصاحب األكثراختلفا فاأل وإن تساويا فلكل واحد مثن ثوب، فإن وجب،
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له  أثر نادر الأنه  إالّ أمكن خالفه وإن ، بناًء على الغالب من عدم الغنب،قل لصاحب األقلواأل

 إذ منفردين، أو ين من بيعهما معاًاألمريف التذكرة ما ذكره من ترجيح أحد  ويلزم على ما ذكره ،شرعاً

  . انتهى ما يف مفتاح الكرامة)احلكم خمتلف فتتحذ العبارتان

لو انفرد بيع كل  قد يكون بسبب االجتماع تفاوت، خبالف ما أنه  إىلالعالمة نظر أن والظاهر

، لوضوح قيمة كل واحد  كان االنفراد سبباًي، أ كذلكاألمركان  إذا واحد منهما، وهذا صحيح فيما

الترفع بسبب  أو  الترتلمكان إل،منهما، بينما االجتماع يسبب عدم معرفة قيمة كل واحد منهما

  .اً نادراً عقلياًإمكان اً عرفياً الإمكاناالجتماع 

 هذا ترجيح  بأن الرواية مطلقة يف البيع، ويلزم على، الدروس على العالمة أن إشكالومنه يعرف

 اجلواهر  أن إشكالاحلكم خمتلط، غري ظاهر الوجه، كما إذ منفردين، أو ين من بيعهما معاًاألمرأحد 

 يبأنه كاالجتهاد يف مقابلة النص املعتضد بفتوى املعظم املقتض(: على العالمة بعد نقله عبارة التذكرة

  . انتهى، حمل نظر)كني على كل حاليصريورما مبثابة الشر

 إذا فعلى هذا يكون مورد الرواية ما: ا تقدم يظهر وجه النظر فيما ذكره جامع املقاصد بقولهومم

 ،له راد ال إذ تفاوتا خالياً عن النص فيجب العمل فيه مبا ذكره املصنف، إذا  فيبقى ما،تساوت القيمتان

مشكل، ولذا قال يف صحاب خمالفة النص وكالم األأن  إالّ كان له وجه، وإن دريس بالقرعةإوقول ابن 

كان موردها كذلك عند إذا  ألنه يتجه ما نبه عليه الشهيد وذكره احملقق الثاين النه إ :مفتاح الكرامة

  ، بل مخاساًأاالبتياع والبيع الثاين كيف يصح القسمة 
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ه وجه ل النه إ : فيه،آخره إىل )تفاوتا إذا يبقى ما( وقوله يف جامع املقاصد ،تكون بالسوية أن جيب

تفاوتا ومل ميكن االنفراد من دون رضامها، خصوصاً مع تعلق غرضهما  إذا لوجوب البيع جمتمعني

 إىل ،نص حىت نعمل به تعبداً كما عمل به املشهور ال أنه القنية، واملفروض أو باالنتفاع ما للكسوة

  .آخر كالمه

يت أيدها الشارع يف غري الرواية صغرى من صغريات القاعدة العقلية القرب أن وكيف كان، فاأل

 ،غريها أو البيع أو الرهن أو املضاربة أو جارة باإلاألمر فال خيتلف ،مورد مما استفيد منها قاعدة العدل

  .مثلة فيما تقدمبعض األ إىل ملعناأ كما ،غري ثياب أو ثياباً

 من ، املختلفة نظرمثانمتعة واألالثياب واأل إىل عملنا بالرواية ففي تعديهان إ أنه فقول الدروس من

نه إ( : ولذا أشكل عليه اجلواهر بقوله، حمل نظر، القرعة هناقربتساوي الطريق يف اجلميع وعدمه، واأل

 وال، )١(تفرعوا أن صول وعليكمليكم األإ ينلق أن علينا: )عليهم الصالة والسالم(خمالف لقوهلم 

رادة التعليم منها، مؤيداً إ ولظهور ،)٢(ن لهيكون الفقيه فقيهاً حىت نلحن له يف القول فيعرف ما نلح

 قوىمسعته سابقاً مما شرع لقطع التنازع والتخاصم، فاأل ملا تهذلك كله مبوافقة ما فيها لالعتبار ومناسب

  . انتهى)حينئذ التعدية

القاعدة  أن صولليكم األإ ينلق أن علينا: )عليهم السالم (اجلواهر من قوهلممراد  أن والظاهر

  هو  إمنا  من هذه الرواية أصل، فالعمل يف سائر املواردةستفادامل

                                                

  .٥١ ح صفات القاضيأبواب من ٦ الباب ٤١ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

  .٦ ح صفات القاضيأبواب من ١٥ الباب ١٩٥ ص٣ ج:املستدرك: نظرا) ٢(
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صول الكلية مثل قاعدة  األصولليكم األإ ينلقأن  ال فظاهرإ املستفاد من الرواية، واألصلمن 

ظاهر اللحن  إذ ن هذا من اللحنإمراده من الرواية الثانية  أن  وغريمها، كما،احلل، وقاعدة الطهارة

  .كداللة االقتضاء واملفهوم وحنومها ،غري مثل ذلك

مل يرض  أو مل يرضا بالبيع، إذا حق له يف جربمها بالبيع عند االختالف احلاكم الشرعي ال مث إن

يستعملهما  أن يستعمل الثوبني ثالثة أيام وصاحب االثنني أن  أراد صاحب الثالثةأحدمها بالبيع، مثالً

 متكن فإذا له السلطة على عني ماله وعلى مثنه، نساناإل حيث إن ،ذلك مقدم على البيع فإن يومني،

من الثمن  على ذهاب العني واالستفادة من العني ويرتفع بذلك االختالف يكون مقدماًاالستفادة 

  .فحسب

 أن خذ الثمن ميكنخر البيع ألوعليه فلو اختلفا فأراد أحدمها االنتفاع ثالثة أيام ويومني وأراد اآل

 أو يكون يف بقاء العني والتقسيم باالنتفاع ثالثة أيام ويومني حمذورأن  إالّ د بقاء العنييقال بتقدم من يري

 ياالستفادة تبق ألن يرى تقدمي البيع على االستفادة، أو ،ين بيعاً واستفادةًاألمريرى العرف التساوي بني 

  .نه يف مثل هذه الفروض يقدم البيعإ ف،الرتاع، بينما البيع يقطع الرتاع

بعض املوارد من مواضع  أن ني والدرهميث قد عرفت يف املسألتني السابقتني املرتبطتني بالدرمهوح

: الرتاع وبعض املوارد ليس كذلك، يظهر وجه النظر يف كالم اجلواهر حيث قال يف أخري هذا البحث

  ت من باب املرافعا  الحكاممن بيان موضوعات األ أنه ورمبا ظهر من احلكم يف هذه املسألة(



١٥٥

 يف املسائل السابقة كذلك أيضاً، فال األمر ولعل ،ضرورة عدم ميزان احلكم فيها من البينة واليمني

  . انتهى)يتوجه ما مسعته سابقاً من بعضهم من اليمني

ذ جعل املسائل الثالث من واد واحد غري ظاهر الوجه، ففي املسألتني السابقتني أحياناً تأيت مسألة إ

  .البينة واليمني

أيهما صاحب الثالثة  أن اختلفا أيضاً اختالفاً يفإذا  إالّ جمال للبينة واليمني م فيما حنن فيه النع

  .وأيهما صاحب االثنني

 مث مات ،لفتني كثوب وكتابخمت أو ،تكون البضاعتان متجانستني كثوب وثوب أن فرق بني مث ال

ثوبان  أو يكون ثوب وثوب أن فرق بني يهما، وكذلك الأيهما أل أن ورثتهما  ومل يدراملالكان مثالً

أيهما اشترى الثوبني وأيهما الثوب الواحد،  أن خر ثوباً مث شكا يف اشترى أحدمها ثوبني واآل مثالً،وثوب

  .ورثتهما بعد موما وما أشبه إىل وكذلك بالنسبة

احلق مع   أنكان يرى وإن يصلح بني املتخاصمني صلحاً أن احلاكم الشرعي يصح له أن مث الظاهر

أيب عبد اهللا  إىل ما رواه املفيد يف االختصاص بسنده إىل ضافةصل، باإل وذلك لأل،رضيا بذلك إذا أحدمها

اجتمع رجالن يتغديان مع واحد ثالثة أرغفة ومع واحد مخسة أرغفة، :  قاال) السالمماعليه(وأيب جعفر 

فقعد وأكل :  قال، الغداء رمحك اهللاوعليك السالم،: السالم عليكما، قاال: ما رجل فقال قال فمر

:  هذه عوض لكما مبا أكلت من طعامكما، قال:ليهما مثانية دراهم، فقالإمعهما، فلما فرغ قام وطرح 

يل مخسة بقدر : النصف يل والنصف لك، وقال صاحب اخلمسة: فتنازعا ا، فقال صاحب الثالثة

ا عليه ص فاقت)عليه السالم(أمري املؤمنني  إىل حىت ارتفعاوتنازعا ا   فأبيا،مخسيت، ولك ثالثة بقدر ثالثتك

  .حكم إىل ترفعا فيه أن ينبغي  فيه دينء ال الذي انتمااألمرهذا ن إ : فقال،القصة



١٥٦

 أن صاحبك قد عرض عليك أن أرى: صاحب الثالثة فقال إىل )عليه السالم(مث أقبل علي 

 ،مبر احلق إالّ أرضى واهللا يا أمري املؤمنني ال ال: ال، فق من خبزك فأرض بهأكثريعطيك ثالثة وخبزه 

سبحان اهللا يا أمري املؤمنني عرض : ، فقالمنا لك يف مر احلق درهم فخذ درمهاً وأعطه سبعةإف: قال

منا لك إمبر احلق، و إالّ ترضى ال أن عرض ثالثة للصلح فحلفت:  ثالثة فأبيت وآخذ واحداً، فقاليعل

 ،ثالثتك تسعة أثالث أن ألست تعلم: )عليه السالم( قال ،وقفين على هذاأ ف:ال، قمبر احلق درهم

 أكلت ،فذلك أربعة وعشرون ثلثا:  قال،مخسته مخسة عشر أثالث أن لست تعلم أو: بلى، قال: قال

 من مخسة ي من تسعتك واحد أكلها الضيف وبقي فبق،نت مثانية وأكل الضيف مثانية وأكل هو مثانيةأ

  .)١( فله بالسبعة سبعة ولك بالواحد الذي أكل الضيف واحد،ه سبعة أكلها الضيفعشرت

 ولعل ذلك من ،ليهما الصلحإ حبذ ، مع علمه بأن احلق كيف)عليه الصالة والسالم( اإلمامن إف

 نصيباً مما أقل أنه قلتراضيان، أما باحلق يرى من له األياحلق أصعب من الصلح، حيث بالصلح  أن جهة

غري  فإن ،)٢(﴾ ما آتاهم اللَّه ِمن فَضِلِه أَم يحسدونَ الناس على﴿: صاحبه، كما قال سبحانه ه ضديثري

مما يريده كما هو واضح، فالصلح فيه فضيلة  أو  مما يتصورهأقليرضى باحلق الذي هو  املتدين غالباً ال

  .ثارة بالنفوسعدم اإل

يقافهم على احلق إالصلح بينهم، كما يصح   للحاكموكذلك يف سائر أبواب احملاسبات يصح

 كان أحدهم يريد نصفها ، كل واحد حقه، كما ورد يف قصة النوق السبعة عشر مع ثالثة مالكإعطاءو

  خر ثلثها والثالث سدسها، واآل

                                                

  .١ ح الصلحأبواب من ٦ الباب ٤٩٩ ص٢ ج:املستدرك) ١(

  .٥٤آية : النساء) ٢(



١٥٧

 أعطى من يريد النصف تسعة، ومن يريد الثلث ستة، ومن )عليه الصالة والسالم( اإلمام حيث إن

 مل يعط كل )عليه الصالة والسالم( اإلمام بينما ،أكثرأعطاه  أنه سدس ثالثة فزعم كل واحد منهميريد ال

  . وذلك بأن جعل ناقته مع تلك فصارت مثاين عشرة يف قصة مشهورة،بقدر حقه إالّ واحد

ميكن معرفة احملاسبات يف املسائل اليت ذكرناها بسبب حساب اخلطأين كما ميكن  أنه خيفى وال

  . وغريه يف غريها،يف اخلالصة) رمحه اهللا(ربعة املتناسبة على ما ذكره الشيخ البهائي تها باألمعرف

  



١٥٨

  .ذا بان أحد العوضني مستحقاً بطل الصلحإو:  قال يف الشرائع:)٨مسألة (

يظهر كونه غري قابل للملك كاخلمر واخلرتير على تفصيل  أن من غري فرق يف ذلك بني: أقول

 للملك لكن كان للغري ومل يرض ذلك الغري كان قابالً أو عض املباحث السابقة،ذكرنا فيهما يف ب

  .بالصلح

خر يف فسخ  ذلك الغري بالصلح كان كالفضويل الذي جياز فال حق للطرف اآليرض إذا أما

منا أعطى من باب املصداق مل إكالمها كلياً، و أو أحد العوضنيذا كان إالصلح الزم، و إذ الصلح،

  .يبدله بشيء آخر أن منا على الذي أعطى الفاسدإ املصداق فساد أصل الصلح، ويوجب فساد

ما من أركان هذا أ ضرورة إشكال بال خالف وال(: يف شرح العبارة املتقدمة قال يف اجلواهر

 احلكمأن  إالّ يعترب يف الصلح العوض لقيامه مقام اهلبة والعاريةنه إ مل نقل وإن فيه، الصلح الذي قد وقعا

 ) والذي فرض صحته غري مقصود،بصحته منهما هنا غري ما قصدا فيه، فاملقصود حينئذ مل يصح بالفرض

  .انتهى

 وما قصد مل يقع، ، يقصدملما وقع  ألن ،)١(وفوا بالعقودأغري داخل يف كلي  أنه ويريد بذلك

  .م جند بذلك روايةال فلإ و،والذي ذكرناه هو دليل هذه القاعدة احملكية عن غري واحد من الفقهاء

  .يبطل النكاح بسبب فساد املهر فكيف ال: يقال ال

  .منا الركنان مها الرجل واملرأةإاملهر ليس بركن، و: نه يقالأل

ال فمقتضى إكان العقد مقيداً باملهر كان دليل الصحة مع فساد املهر النصوص اخلاصة، و إذا نعم

  ضاً عدم يأيت هنا أي ألنه ،القاعدة لوال النصوص الفساد

                                                

  .١آية : املائدة) ١(



١٥٩

شرطاً كان  أو كان جزءاً إذا املهر أن فاملقصود مل يقع والواقع مل يقصد، كماكونه عقدهم، 

 يدخل اخليار الالنكاح لف الشرط، لكن يف خيار خت أو مقتضى القاعدة مع فساده خيار تبعض الصفقة

  .ا فيه نص خاصيف موارد خاصة حسب النصوص اخلاصة، فال يقاس مقام الصلح مبقام النكاح ممإالّ 

 ،يقتضي فساد العقد هنا على املهر يف النكاح الذي فساده فيه ال يقاس ما ال(: ولذا قال يف اجلواهر

، ولعدم عوض مقرر شرعاً  ملنع القياس أوالً،مهر املثل إىل ركان فيه، بل يرجعباعتبار كونه ليس من األ

دل الدليل على  أن لكون املهر يف عقد النكاح بعدليه عند فرض عدم املهر ثانياً، وإكمهر املثل يرجع  هنا

 حكم املزبور خبالف املقام الذي ال إىل عدم فساد العقد بفساده صار كامللتزم املستقل عند العقد بالنسبة

  . انتهى)ثبت وقوع الصلح بال عوض كما هو واضح وإن دليل فيه كذلك،

بعد عموم دليل يشمل  إذ من النظر،ني من جواب اجلواهر األولخيفى ما يف الوجهني  لكن ال

 ووجود عوض مقرر شرعاً كمهر املثل يف النكاح ،يقال به  من القياس حىت الاألمرالنكاح والصلح ليس 

منا الفرق هو ما ذكره ثالثاً من الدليل اخلاص يف باب إ و،)عقدكم(يكون العقد  أن يوجب دون املقام ال

  .عقد النكاح

 ولو ظهر ،رش وجههر فيه عيب فله الفسخ، ويف ختيريه بينه وبني األولو ظ(: املسالك قال مث إن

 وهو ،مل حيكم بالفرعية وإن ضرار، أجودمها ذلك دفعاً لإل،يتسامح مبثله ففي ثبوت اخليار وجهان غنب ال

نص عليه باخلصوص فيمكن استفادته هنا كما  ال أنه خرية الدروس، وقد تقدم يف خيار العيب من البيع

  . انتهى) العامةدلةهناك من األاستفيد 

   العامة، والظاهر دلةالعيب لأل إىل وما ذكره هو مقتضى القاعدة بالنسبة



١٦٠

  فريجع يف املوضوع،أمضى الصلح العريف إمنا الشارع ألن رش، وذلكبينه وبني األ نه أيضاً خمريأ

يتسامح مبثله،  غنب الذي الال إىل رش، وكذلك بالنسبة والعرف يرون التخيري بينه وبني األ،العرفإىل 

فرق بني الغنب الذي يتسامح يف  أنه  ملا عرفت سابقاً من،والالزم تقييد ذلك بعدم التسامح يف الصلح مبثله

الغرر كما تقدم ذلك يف الفرق بني الغرر البيعي  إىل العرف مبثله بني البيع والصلح، وكذلك بالنسبة

  .والغرر الصلحي

مما تقدم يعلم ثبوت كل خيار يف البيع يف (: ه اجلواهر من قولهومن ذلك يعرف وجه ما ذكر

 كخيار الغنب الذي قد صرح ،غريها مما يصلح لتناول الصلح أو كان دليله قاعدة نفي الضرر إذا ،الصلح

بثبوته هنا غري واحد لتخلف الوصف وعدم الوفاء بالشرط واشتراط اخليار وحنو ذلك، خبالف ما اختص 

  . انتهى)خيار الس واحليوان وحنومها، بناًء على عدم فرعية الصلح للبيعدليله بالبيع ك

 أقواه العدم إشكاالًرش يف ختيريه يف باب العيب بني الفسخ وبني األ( أن نعم ما ذكره اجلواهر من

ثبوته أيضاً  أن صح، ودعوىيدخل فيه الصلح على األ حلرمة القياس بعد اختصاص الدليل بالبيع الذي ال

 ،)عدم اللزوم املترتب عليه الضرر الإتقتضي  ا الأ قاعدة نفي الضرر كاخليار واضحة املنع ضرورة من

  .انتهى

 التخيري بقاعدة نفي الضرر، بل ملا عرفت من العرفية بعد تصحيح إثباتمن جهة  فيه نظر، ال

  .العرف إىل الشارع للصلح من غري تقييد مما يرجع فيه

ليه، أما دليل التلف إتلف املصاحل عنه قبل القبض، فهو ممن انتقل املال  إذا ه أنمقتضى القاعدة مث إن

  قبل القبض فهو من مال مالكه، فهو خاص بالبيع، فال



١٦١

منا هو أصل برأسه، فمقتضى إالصلح ليس فرعاً، و أن  ملا قد عرفت من، يأيت هنا ذلك الدليل

 أن ية تدل علىاألولب البيع كذلك أيضاً القاعدة ية، بل يف بااألولحيكم فيه حسب القواعد  أن القاعدة

  .لوال الدليل اخلاصه املنتقل عن ليه الإالتلف من مال املنتقل 

قد تلف  أنه صاحل مشاعاً فتبني إذا  أنهيدخل فيه أيضاً خيار تبعض الصفقة، كما أنه وقد عرفت

كان على حنو الكلي يف  إذا ماكان للغري قبل الصلح فيدخل فيه أيضاً خيار تبعض الصفقة، أ أو بعضه

بقي من الشيء الكلي مبقدار  أن يتضرر بذلك بعد الصلح ال فإن قد تلف قبل الصلح، أنه املعني وقد تبني

  . فالكلي يف املعني حاله حال الكلي يف الذمة من هذه اجلهة يف هذه الصورة،العني اليت صوحل عليها

 طالق، إلمها مشتركاً  أو،جنيب جيوز جعله لألوكما يصح جعل خيار الشرط لنفس املصاحل كذلك

  . خيار الشرطأدلة

رجاع وفسخ الصلح كان له كان ا عيب يستحق اإل أنه ولو أخذ العني املصاحل وأتلفها مث تبني

  . القيمة كما ذكر مثله يف باب البيعإعطاءعينه و إىل الفسخ والرجوع

غريه يف احلكم بالبطالن مع علم املصاحل بفساد فرق عندنا بني القصاص و وال(: مث قال يف اجلواهر

 )ثر على الفاسدالعوض، خالفاً لبعض العامة فأسقط القصاص به، وهو كما ترى مقتضى لترتب األ

  .انتهى

  .وهو كما ذكره اجلواهر

 فتبني احلق كان هلما خيار الفسخ بسبب يبقى احلق جمهوالً أن ولو جهل احلق فتصاحلا على شرط

 إالّ لزاميوجب اإل خيار الشرط ال ألن  الصلح على حاله،يمل يفسخ من له الشرط بقذا  إنعم، الشرط

  يعمل باملصلحة وفرض  أن كان هناك ويل جيب عليهإذا 



١٦٢

 إذا ب فيمائالغا أو القاصر أو نه ملزم بالفسخ لئال يضيع حق الصغريإكون املصلحة يف الفسخ، ف

  .اءياألولغريهم من  إىل صاحل احلاكم الشرعي،

  .)منفعة أو  وعلى منفعة بعني،منفعة أو ويصح الصلح على عني بعني(: الشرائع قال مث إن

كالمها حقاً، وذلك ملا ذكره اجلواهر وغريه  أو يكون أحد الطرفني أن وكذلك يصح: أقول

 كحق اخليار وحق التحجري نقالً أو اًإسقاطللعمومات املقتضية لذلك ولغريه، ويكون الصلح عن احلق 

ا تقتضي صحة الصلح عن كل حق حىت يعلم عدم جواز أوحق الشفعة وحق السبق وغريها، والظاهر 

نقله شرعاً، ولذلك أفراد كثرية كحق السبق والوقوف وحق القذف والغيبة وحق الرجوع  أو هإسقاط

  .يف الطالق يف البذل وغري ذلك

 ،يسقط حكم ال أو ،وبيعهه طإسقا وهل هو حق يصح صلحه و،ين هوأ ويف ،هو احلق ما أن أما

رث احلقوق، إرث يف  كما ذكرنا شيئاً من تفصيل ذلك يف كتاب اإل،العرف إىل فاملرجع يف كل ذلك

 كان املرجع العرف يف ،ال هل هو قابل للنقل أو أو ، أم السقاطاحلق هل هو قابل لإل أن  شككنا يففإذا

  .للنقل أم ال أو سقاط لإلم يرونه قابالًأ

 ها السقاطنعم الظاهر يف كثري من احلقوق صحة الصلح إل(: علم وجه النظر يف قول اجلواهرومنه ي

  . انتهى)شك فيه أمكن القول بعدم مشروعيته بعمومات الصلح نقلها، بل لو

 أو له احلق يف تزويج هذه املرأة، مثالً ،ميلك أن يكون ملكاً، بل ملك أن يلزم احلق ال أن كما يعلم

يرفع  أن يعمل هذا العمل فيصاحله على أن  ويريد غرميه،يف اصطياد السمك أو هذا املكان، إىل يف السبق

  اليد عن ذلك، فال 



١٦٣

احلق قد يكون ملكاً  إذ ، شبكته يف البحر ليصيدييلق ذلك املكان، وال إىل يسبق  وال،خيطب الفتاة

  .ميلك أن فعلياً، وقد يكون ملك

مل يكن  وإن بدراهم صح، أو ولو صاحله على دراهم بدنانري( :قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

يعترب فيه ما يعترب يف بيع  نه الأ ملا عرفت من عدم كون الصلح فرعاً للبيع عندنا، و، قبض يف السمث

يعترب فيه قبض العوض يف  صول املذهب وقواعده، وكذا لو قام مقام بيع السلم الأشبه بالصرف على األ

  . انتهى)منها أنه  املختصة بالبيع حىت الرباء، بناًء علىحكامغري ذلك من األ إىل الس،

حلاقه بالبيع إخرى يف الربويات، ففي أولو صاحل على عني ب: (ويف مفتاح الكرامة عند قول العالمة

املتبادر من  ألنه  اختصاص الربا بالبيع،إمكان ومنشأ النظر يف الكتابني من ، كما يف التذكرة:)نظر

خبار الدالة على يات واألباحة مؤيداً بظواهر اآل ويبقى غريمها على أصل اإل،، وكذا القرضطالقاإل

 )١(الناس مسلطون على أمواهلمن أ وي وعلى حصر احملرمات، وليس هذا منها،ضباحة بالتراحصول اإل

يقتضي حترمي الزيادة يف  )٢(﴾حرم الرباو﴿: ظاهر قوله تعاىل أن  الباقي، ومنيخرج البيع والقرض وبق

  .املتماثلني يف كل املعاوضات

 ملا سأله أجيوز قفيز من حنطة بقفيزين من ، لعبد الرمحن بن احلجاج)عليه السالم(وقول الصادق 

  .وترك االستفصال دليل العموم .)٣( مبثلمثالً الإجيوز  ال :شعري

   مبثل ليس يف زيادة واللفضة مثالًالفضة با :أيضاً يف صحيحة احلليب) عليه السالم(وقوله 

                                                

  .٢٧٢ ص٢ ج:حبار األنوار) ١(

  .٢٧٥آية : البقرة) ٢(

  .٢ ح الرباأبواب من ٨ الباب ٤٣٨ ص١٢ ج:الوسائل) ٣(



١٦٤

  .)١(نقصان الزائد واملستزيد يف النار

الشرائع وصلح من  والكتاب وصلح املختلف وظاهر رشادوالقائل باجلواز املصنف يف اإل(: مث قال

خر مع  بيع أحد املتماثلني باآل وهو ظاهر كل من فسره بأنه شرعاً،التحرير يف مواضع وجامع املقاصد

  . تعريفه البيع دون املعاملةيفخر حيث أخذوا شرائط أ

 كما يف آيات ،كثرخرية األ ثابت يف كل معاوضة من صلح وغريه، فهو أنه وأما القول الثاين وهو

 وابن املتوج  عن السيد والشيخ والقاضيي وهو احملك،ردبيلي املسماة مبجمع الربهان يف فقه القرآناأل

يضاح النافع والروضة واملسالك والشرائع يف إبارع واملقتصر ويضاح والدروس واملهذب الوصريح اإل

  . وجزم به يف باب الربا، جبانب االحتياطفيه قوة ومتسكاً أن  ويف جامع املقاصد،بصباب الغ

 يف حترمي إشكالله فال اً فرع أو  عنهما من جعله بيعاًيصح ما حك فإن وأما الشيخ والقاضي

  . انتهى)الزيادة عندمها

 عقالئياً األمركان  إذا موراهر كما ذكرناه يف باب الربا عدم دخول الربا يف مثل هذه األلكن الظ

، داللةً أو  الدخول ضعيف سنداًأدلةدليل على الدخول، وما ذكر من  ال إذ ،أوفوا بالعقوديشمله 

  .تفصيل الكالم يف هذا البحث يف باب الربا نتركه هلناك حيث إنو

 ،بني الوالد والولد ربا  كان متوقفاً على وجود شرط الربا، فكما ال،ربا هناقلنا بدخول ال إذا نعم

 إذا يكون حمذور يف الصلح الربوي هنا أيضاً، وكذلك غري ذلك، كذلك ال إىل ،وبني الكافر واملسلم

موزوناً، وقد ذكرنا يف باب  أو كان أحد الطرفني يف الصلح معدوداً، حيث يشترط يف الربا كونه مكيالً

الربا وجه اشتراط الشارع الكيل والوزن دون العد.  

  

                                                

  .١ ح الصرفأبواب من ٩ الباب ٤٥٦ ص١٢ ج:الوسائل) ١(
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ولو أتلف على رجل ثوباً قيمته درهم فصاحله عنه على درمهني صح (:  قال يف الشرائع:)٩مسألة (

  . انتهى)عن الدرهم الصلح وقع عن الثوب ال ألن شبه،على األ

 أن ا عرفت فيما تقدم منبأس به، مل الصلح وقع عن الدرهم أيضاً الن إ قيل إذا بل وحىت: أقول

من يرى  نعم عند، منا الربا خاص بالبيع، وليس الصلح فرعاًإدليل على دخول الربا فيه، و الصلح ال

  .يصح هذا يرى دخول الربا يف كل معاملة ال أو الصلح فرعاً

 يتوقف على كون الثابت يف أنه ما ذكره املسالك تبعاً للدروس وجامع املقاصد من أن ومنه يعلم

يتم على القول بضمان القيمي مبثله، ويكون الثابت يف  إمنا هذا(:  قال،املثل، غري ظاهر أو الذمة العني

 إمنا صح من ضمانه بقيمته فالالزم لذمة املتلفأما على القول األ، الذمة ثوباً، ويكون هو متعلق الصلح

لذلك أبطله يف نه إ بل يف الدروس، قوى فيستلزم الصلح عليه بدرمهني الربا فيبطل وهو األ،هو الدرهم

  . انتهى كالم املسالك)اخلالف واملبسوط

مبثله  املعلوم من مذهب املصنف ضمان القيمي بقيمته الن إ وفيه(:  اجلواهر عليه بقولهإشكالأما 

 والفاضل بل املشهور كما مسعت مبنياً على ذلك،  وليس ما يف كالم املصنف،الذي هو مذهب النادر

على اليد ما : )عليه السالم(الثابت القيمي يف الذمة نفسه كما هو مقتضى قوله ألن  ماإبل هو 

  .آخره إىل )٢(من أتلف: )عليه السالم( وقوله ،)١(أخذت

                                                

  .١٢ ح الوديعةأبواب من ١ الباب ٥٠٤ ص٢ ج:املستدرك) ١(

  .١ ح١٠ الباب ٢٣٨ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(
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 نفسه وعدم معرفة القيمة له حىت أداء إمكانن كان الواجب دفع القيمة عنه عوضاً شرعياً لعدم إو

 بكون القيمي عن قيمته، وليس هذا قوالً وقع يقع عنه الإذا  صلح حينئذل من القيمة، فاأقربيكون 

قلنا بكون الثالث يف الذمة  وإن  ألنه أويضمن مبثله الذي هو معىن وجوب تأدية املثل التساحمي عرفاً،

كان لو أديت منها كانت قيمته درمهاً، ومن الدينار  وإن ا غري متعينة يف خصوص الدراهم،أ إالّ قيمته

 يف الذمة الدرهم خبصوصه كي يستلزم الصلح عليه بتيقضي بكون الثا ما كذا، وهذا الكذا، ومنه

 فيكون املراد من الثوب يف ،الربا يعم املعاوضات أمجع ألن  أو لكون الصلح فرع البيع،،بدرمهني الربا

 مسعته من املنت قيمته حينئذ، ولعل غرض املصنف والفاضل وغريمها ممن تعرض هلذه املسألة التعريض مبا

النقد الغالب من جنس ما  أن نعم قد يقال بعدم الصحة على هذا الوجه لو فرض، اخلالف واملبسوط

 )تعدد اجلنس واستويا بأن كان دراهم ودنانري إذا صاحل به، بناًء على كونه حينئذ هو الثابت، خبالف ما

  .انتهى

م أ بقرينة ،املثل أو  من العنيأعمثله مراد املسالك وغريه بضمان القيمي مب إذ ففيه مواضع للتأمل،

 فليس املراد باملثل خصوص املثل يف مقابل ايكون ضمان القيمي بالقيمة حىت يكون رب ال أن يف صدد

 فليس ثبوت ضمان ما يسمى ،الثابت يف الذمة نفس الشيء أن  والعرف هودلةالعني، والظاهر من األ

 من داءيتمكن وقت األ ون الضمان بالنفس، لكن حني البالقيمي بالقيمة هو كونه مضموناً ا فيك

 كما رجحناه يف ضمان القيمي يف كتاب ، قيمة الثابت يف الذمةإعطاء بنفسه فالالزم عليه حينه داءاأل

  .الغصب

  حيواناً  أو اطلب من فالن جوهراً كذا: بل وهذا هو ما يراه العرف حيث يقول
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فما تعلق بالذمة يف املثلي أيضاً هو  الّإ و،أقرباملثل  ألن املثلجيب يف  إمنا ما أشبه، واملثل أو كذا

  : أمورالعرف يرون يف باب الضمانات مخسة  فإن املثل، العني ال

  .كان موجوداً إذا العني أوالً

  .مث املثل ثانياً

  كما ورد يف باب القرض،كرب يف اجلملةصغر واأل واخلبز األ،املثل كالبيض واجلوز إىل قربمث األ

  .ثالثاً

  .والقيمة اردة رابعاً

  السكر بدل الشاي مثالًإعطاءمل يتمكن من القيمة اردة مثل  إذا القيمة يف ضمن شيء آخر

  .خامساً

  .فقول املسالك هو مقتضى القاعدة

آخره،  إىل )قلنا بكون الثابت يف الذمة قيمته وإن  ألنهوأ (:أما االحتمال الثاين يف اجلواهر بقوله

، وأبعد منه احتماله الثالث )الصلح وقع عن الثوبألن ( : حيث قال،بعيد عن ظاهر كالم احملققنه إف

  .)الربا يعم املعاوضات أمجع فيكون املراد من الثوب يف املنت قيمته حينئذ ألن أو( :بقوله
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 صاحله دعى داراً فأنكر من هي يف يده مثاولو (:  قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر:)١٠مسألة (

حدمها  عندنا، ومل يكن ألإشكال  بال خالف وال، صح دعواه على سكىن سنة مثالًإسقاطاملنكر عن 

له املدعي بالدار   ملا عرفت من كون الصلح من العقود املستقلة الالزمة، وكذا لو أقر،الرجوع عن ذلك

له على سكىن   يده مث صاحله املقراملراد أقر من هي يف أن  أو،مث صاحل املنكر املدعي املقر على سكىن سنة

  . انتهى)املقر سنة

 ، وحنوهاإلبراءالصلح يعطي فائدة كل عقد من العقود، بل وكذلك مثل فائدة  أن وحيث قد تقدم

يكون  أن يلزم أنه  بتوهم،ا للمدعيأأقر ساكن الدار على  إذا كيف ميكن الصلح أنه يأيت احتمال ال

  .اهلبة أو يعطي فائدة العارية إمنا يف املقامالصلح  ألن للصلح طرفان، وذلك

وعلى كل حال، فهو صحيح بناًء على عدم اعتبار : وكأنه لدفع هذا التوهم قال يف اجلواهر

وفوا أ برأسه مندرج حتت العوض يف صحته، بل والزم بناًء على ما مسعت من كونه عقداً مستقالً

  .دلة وغريه من األبالعقود

الكالم يف صحة هذا الصلح بسبب  إمنا : النظر يف كالم اجلواهر حيث قالومما تقدم يعرف وجه

صاحلتك عن هذه الدار، فيقول : عدم اشتماله على العوض، وكذا الصلح القائم مقام اهلبة، كما لو قال

: خر فيقول اآل،صاحلتك عن منفعة هذه الدار سنة مثالً:  حنو قوله يف القائم مقام العارية،قبلت: خراآل

ما يف الدروس صريح يف التردد فيه، بل صرح الفاضل يف غري  فإن ، فيصح صلحاً الزماً وهكذا،لتقب

بل ، اًإمجاعمعاوضة  أنه ةمن أركانه املصاحل منه واملصاحل به، بل يف موضع من التذكر أن واحد من كتبه

   إذا الصلحن إ قيل عليه فإن مات،رسال املسلّإأرسله الكركي وغريه 
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نه صحيح لعموم شرعية الصلح، وليس فيه إ كما لو صاحله من احلق على بعضه، فاإلبراءوقع موقع 

 بينكُمتأْكُلُوا أَموالَكُم ال و﴿: يكفي يف املغايرة اجلزئية والكلية، بل رمبا كان يف قوله تعاىل:  قلنا،عوضاً

كان فيه  وإن رادة املعاوضة من التجارة،إ على شعار به بناًءإ )١(﴾تكُونَ ِتجارةً عن تراٍضأن  إالّ ِبالْباِطِل

لكفت يف غري الصلح من  الإ و،خيفى يف االكتفاء باجلزئية والكلية يف حتقق املعاوضة ما ال أن ما فيه، كما

  .آخر كالمه إىل )يتم يف القائم مقام العارية كما يف حنو املقام ال أنه عقودها على

فنا الصلح يف أول  على ما عردلة الصلح يف األالقإطن مقتضى كلمام كما هو مقتضى إف

لنكاح  كا،دليل على اختصاصها بصيغة خاصة ات اليت اليقاعيقوم مقام كل العقود واإل أنه الكتاب

  .ميكنان بسبب الصلح والطالق حيث ال

 كصحة املعاوضات مثل املضاربة ،صحيحة بالصلح فكلها  والعارية واهلبة وغريهااإلبراءأما 

مل تدل  وإن  واجلعالة واهلبة املعوضة والبيع والشراء والرهن وغري ذلك، وكلمامةزارعة واملساقاوامل

خر صريح يف بعضها اآلأن  إالّ ،بعضها على ذلك كما يف بعض العبارات اليت تقدمت من الفاضل وغريه

كلية واجلزئية بال أو تأكلوا ال التمسك مبثل إمكانصحة ذلك، وقد عرفت يف كالم اجلواهر عدم 

  .للتصحيح، ويف الروايات ورد شبه ذلك أو شكاللإل

أجل  إىل ما قاال يف الرجل يكون عليه دين أ)عليهما الصالة والسالم (فعن أيب جعفر وأيب عبد اهللا

مد أنقدين بعضاً وأ: يقول أو ،نقدين من الذي يل كذا وكذا وأضع لك بقيتهأ: مسمى فيأتيه غرميه فيقول

   يقول ،أرى به بأساً ما مل يزدد على رأس ماله شيئاً ال:  قال، فيما بقي عليكجلاأللك يف 

                                                

  .٢٩آية : النساء) ١(
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  .)٢( )١(ال تظْلَمونَ أَمواِلكُم ال تظِْلمونَ ولَكُم رؤس﴿ :اهللا

سألته عن الرجل يكون له على :  قال،)عليه السالم(وعن أبان، عمن حدثه، عن أيب عبد اهللا 

 أحيل ،عنك النصفأضع  أن  علىيمن حقالنصف عجل يل : األجلحيل  أن ه قبلالرجل الدين فيقول ل

  .)٣(نعم: )عليه الصالة والسالم( قال ،ذلك لواحد منهما

ل عن الرجل يكون له على ئس أنه ) السالمماعليه(، عن جعفر بن حممد سالموعن دعائم اإل

 ،األجلأمد لك يف  أو وأضع عنك بقيتهعجل يل كذا وكذا : أجل فيأيت غرميه فيقول إىل الرجل الدين

  .)٤(هو مل يزد على رأس مالهن إ بأس به ال: قال

قال لكعب بن مالك وقد  أنه )صلى اهللا عليه وآله(ايل، عن النيب ئيب مجهور يف درر اللأوعن ابن 

  .)٥(تبعه ببقيته فخذهأاترك الشطر و: تقاضا غرمياً له

العرف يرون صحة الصلح كذلك  حيث إن و،ه الشارعالصلح أمر عريف قرر أن بل قد عرفت

احلكم الشرعي أيضاً على صحة مثل هذا الصلح، بل هو الظاهر من العالمة  أن كان مقتضى القاعدة

خر فسد لو صاحل من ألف مؤجل خبمسمائة أحلقنا الصلح باملعامالت األ فإن : فقد قال يف القواعد،وغريه

  .حالة

أحلقنا الصلح بالبيع يف حترمي الربا فسد هذا الصلح املذكور، كما ذكر  نإ أي( :ويف مفتاح الكرامة

 وهو قضية كالم ،ذلك يف التذكرة وجامع املقاصد، لكنه نص على صحة هذا الصلح يف التحرير

  املختلف وأيب علي ويف 

                                                

  .٢ ح الصلحأبواب من ٣ الباب ١٩٩ ص٢ ج:ملستدركا) ١(

  .٢٧٩آية : البقرة) ٢(

  .٢ ح الصلحأبواب من ٧ الباب ١٦٨ ص١٣ ج:الوسائل) ٣(

  .٢ ح الصلحأبواب من ٣ الباب ١٩٩ ص٢ ج:املستدرك) ٤(

  .٣ ح الصلحأبواب من ٣ الباب ١٩٩ ص٢ ج:املستدرك) ٥(
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صحاب وجزم يف املبسوط بفساد املعاملة على الدراهم ببعضها  األإطالق إىل الدروس نسبته

  . انتهى،)قاًمطل

يرى الفرعية ملا تقدم، وكذلك املشهور، فمقتضى القاعدة صحة مثل  العالمة ال حيث إنو: أقول

  .ي فرق بني مثل هذا الصلح وبني ما ذكره احملققأهذا الصلح، و

أطلق كان بغري جنسه، و إذا  صح بعضه حاالًإسقاطصاحل على املؤجل ب إذا :وما يف الدروس

النقيصة يف مقابلة  ألن  أوالربا خمتص بالبيع، ألن  أوالصلح ليس معاوضة، ألن ماإصحاب اجلواز، األ

  .فرق بني الصلح باجلنس وبغري اجلنس ال أنه احللول، فقد عرفت فيما سبق

 ، غري ظاهراإلبراءيكون من باب أن  إالّ  يف مثل ذلكشكالقول الدروس أيضاً يف اإل أن ومنه يعلم

ا عامة يف املعاوضات  الربا ألأحكام بنقيصة من جنسه روعي ي عن الربو لو صاحل: عنهيقال فيما حك

صلى (النيب  ألن صح، وهو األاإلبراءتقول الصلح هنا ليس معاوضة، بل هو يف معىن أن  إالّ قوىعلى األ

ملا تقاضى ابن أيب حديد ديناً كان له يف املسجد فارتفعت :  قال لكعب بن مالك) وسلماهللا عليه وآله

: لبيك، قال: ، قاليا كعب :ليهما فنادىإ فخرج )صلى اهللا عليه وآله(واما حىت مسعها رسول اهللا أص

  .)١(تبعه ببقيتهأترك الشطر وأقد فعلت : تبعه بالباقي، قالأينك وضع الشطر من د أن ليهإفأشار 

  .)٢( )عليه السالم(وروي ذلك عن الصادق 

ذه اخلمسمائة ظهرت : ف خبمسمائة، فلو قال صاحلتك على أل:تكون صورته أن وينبغي

  .انتهى،  جوازه أيضاً الشتراكهما يف الغايةقوىاملعاوضة، واأل

                                                

  .٢ ح الصلحأبواب من ٣ الباب ١٩٩ ص٢ ج:املستدرك) ١(

  .١ ح الصلحأبواب من ٤ الباب ١٩٩ ص٢ ج:املستدرك) ٢(
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، وقد اإلبراءليس معاوضة بل يف معىن نه إ :الصلح أصل برأسه، فكيف يقول أن ن الدروس يرىإف

  .دخول الربا يف كل املعاوضات غري ظاهر أن عرفت فيما سبق

 إىل  من االفتقار يف الصلح، هو ما ذكره يف اجلواهر تبعاً للدروساإلبراءالصلح والفرق بني  مث إن

  .اإلبراءمل يشترط يف  وإن قبول الغرمي،

 براًء مل يكن له الرجوع، خبالف ماإ كان فإذا والصلح له أثره، اإلبراءكل واحد من  أن خيفى وال

لكل معاملة  ألن ما أشبه ذلك، أو  جعل اخليارجعل اخليار والفسخ بعد أو قالةكان صلحاً فلهما اإلإذا 

 وإن ،يقاع كلها شيء واحد هو اإلاإلبراء وسقاطالعفو واإل أن  أثره اخلاص، والظاهرإيقاع أو من عقد

 أخذ مبالحظة اإلبراء و، أخذ مبالحظة املالسقاطواإل ،كان االعتبار خمتلفاً، فالعفو أخذ مبالحظة العايف

  .املعفو عنه

ولو صاحل من ألف خبمسمائة (: ى القاعدة هو صحة ما أشكل فيه يف القواعد قالمقتض مث إن

  . انتهى) ويلزم التأجيلإشكالبراء على إمؤجلة فهو 

الدواعي  حيث إن و،أجيل خلمسمائةوتبراء خلمسمائة إوذلك ملا عرفت من صحة الصلح فهو 

وهذا الذي يف القواعد هو الذي حكاه خمتلفة، ومن الدواعي العقالئية ينشأ مثل ذلك مل يكن به بأس، 

 للزوم الربا ،النظر البطالنالذي يقتضيه ن إ :ويف جامع املقاصد: مفتاح الكرامة عن التذكرة أيضاً، قال

  .احملرم

معاوضة  أنه صح األ:يضاحهو قضية كالم املختلف، ويف اإلوالوجه الصحة ن إ :ويف التحرير

أحدمها وقع يف مقابلة ن أ و،ةاملغايرة بني العوضني ثابت أن ص، ومعناهملخالفة احلال واملؤجل والزائد والناق

  خر، فتكون معاوضة اآل
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ليس  ألنه ، وبه جزم يف الدروس،اإلبراءيضاح وجييء فيها احتمال الربا وعدمه، واحتمل يف اإل

 إىل  ا هنا،كانت مما يستدل به فليستدلن إ  بعض ما يف الذمة وتأجيل الباقي، والرواية النبويةإسقاط

  .آخر كالمه

فيه،  فقد عرفت سابقاً ما ،الرباالذي يقتضيه النظر هو البطالن للزوم ن إ :أما جعل جامع املقاصد

 األجل إسقاطيف معىن  ألنه  احتمل البطالن،لو صاحله على ألف مؤجلة بألف حاالً أنه وعن الدروس

وكذا لو صاحل عن احلال باملؤجل بطل زاد يف  ،ليه وتراضيا جازإنعم لو دفعه ، هإسقاطيسقط ب وهو ال

 وثبوته يف الثانية األوىل يف األجلوالفاضل حكم بسقوط :  قال،جيوز تأجيل احلال ال إذ ال، العوض أو

  . انتهى، بالصلح الالزمعمالً

  .ي فيه الربارفال جي، أصل برأسهالصلح  أن ما تقدم من: وفيه

 أو  ولو يوماًجيوز بيع درهم حاال بدرهم مؤجالً ال أنه ريب ال(: ولعله لذا قال يف مفتاح الكرامة

 وما باله يف جامع املقاصد مل يستغرب ، فيلزم القائلني جبريان الربا يف الصلح منع املثالني، حيث يقدرأقل

أصل برأسه، كما استغرب حنو ذلك من  أنه سلف له أنه  مع،إشكالبراء على إنه إ :من املصنف قوله

  .انتهى )ولده آنفاً

  .التعجيل أو  مع التأجيل،النقيصة أو  من الزيادة:ربعومن ذلك يعرف وجه صحة الصور األ

 وهو عني فساد املال ، الربا باسم الصلحإنسان صح الصلح املثمر مثرة الربا أكل كل فإذا: يقال ال

  .الذي علل حرمة الربا يف الروايات به

يقول  أحداً ال أن  مع،الصلحن اويهب كل اثنني يريد أ بأن يرب: أوالًشكالينتقض اإل: نه يقالأل

  . واهلبةاإلبراءببطالن 

نادراً، خبالف  إالّ يقدمون على الصلح يف كل مكان، فليس الصلح  بأن العقالء ال:كما حيل ثانياً

   وحكم ،البيع وحنوه
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 حكامدة األعفو اهللا عن املذنب يوجب سقوط فائن إ :يقال النادر ليس كحكم املتعارف، ولذا ال

  .باتكال املذنبني على عفو اهللا سبحانه فيذنبون، وكم له من أمثلة عرفية عقالئية وشرعية

 ) حبالهاألجلقرب أن تعيبه فرده، فاأل أو لو ظهر استحقاق العوض(: وكيف كان، ففي اجلواهر

  .انتهى

  فحصل الرد،التعيب أو كان تزلزل من غري ناحية االستحقاق إذا وهو كما ذكره، وكذلك فيما

  . كقبل الصلحاألمرقالة يكون إقالة وغري إبفسخ الصلح  إذ  يرجع،األجلفإن 

 إطالقنة فصاحل الوصي تبع املصلحة، وما عن ابن اجلنيد من بي الولو ادعى على امليت و(: مث قال

  . انتهى) يف غري حمله،املنع

نون ومن أشبه ذلك، لويل الصغري وا أن للوصي الصلح مع املصلحة، كما إذ وهو كذلك،

  .وهكذا احلال يف االدعاء على املوكل ومصاحلة الوكيل

 أو نقيضة أو  بزيادة،بالعكس أو يصاحل عن احلال غري املؤجل أن يصح أنه مما تقدموقد ظهر 

 براء الطالب عن بعض الدين، وجيوز هبة املطلوب شيئاً زائداً، كل ذلك بشرط التقدميإتساو، كما جيوز 

 فلو مل يف حق له ، دليلهطالق أيضاً، إلاإلبراءبال شرط، والظاهر دخول الشرط يف  أو خريالتأأو 

 أو املؤجل يف أقساط، وهكذا يصح كل ذلك بشرط مكان خاص أو  كما جيوز تقسيط احلال،الفسخ

  .سائر الشروط غري املنافية للكتاب والسنة ومقتضى العقد

ما هو مقتضى القاعدة، أما مع فقد الشرط فللشارط  ك،القيد فانفقد بطل إىل ولو حتول الشرط

  .اخليار، وقد ذكرنا تفصيل الفرق بني القيد والشرط يف باب الشروط يف البيع
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 ويف مفتاح .كينملّ أو عينقراراً، خبالف ِبإوليس طلب الصلح :  قال يف القواعد:)١١مسألة (

طلب ن إ :صد واللمعة الروضة، ويف التذكرة كما صرح بذلك يف التحرير والدروس وجامع املقا:الكرامة

قرار، فقد يراد به قطع اخلصومة، نكار واإلالصلح يصح مع اإل ألن نه ظاهر عندنا،أقرار وإالصلح ليس ب

  . انتهى، ويتم ذلك يف العارف باحلكم،قرارحيمل على اإل ذا احتملهما الإوقد يراد به املعاوضة، و

 احلق له، وقد يكون يعرف أن يطلب الصلح قد يكون يعرف الذي نساناإل فإن وهو كما ذكروه،

 بعض احلق له دون بعض فيما أن رف وقد يكون يع،يناألمريعرف شيئاً من  احلق عليه، وقد يكون الأن 

  .هو قابل للتبعيض

قراراً بأا زوجة إنه ليس إتطلق بنيت، ف أن صاحلك على كذا علىأ: ب لصهرهقال األ إذا وكذلك

الصهر يصر على الزوجية يريد بالصلح قطع  حيث إنا ليست زوجة، وأيرى  أنه كونقد ي إذ له،

  .رث وحق القذف وحق القصاص وغري ذلكمثلة يف اإلغري ذلك من األ إىل اخلصومة،

طلبه  أن  ففرع عليه،نكارما عن بعض العامة من عدم صحة طلب الصلح مع اإل أن ومنه يعرف

 قد عرفت إذ قرار فيكون مستلزماً له، غري تام،منا تصح مع اإلإلصحيح، وا إىل ه ينصرفإطالق ألن قرار،إ

  . أدلتهطالق إل،نكارقرار ومع اإلالصلح يصح مع اإلأن 

خالف بني  نه الأاملخالف بعض الشافعية، ون أ وقرار،إعين ِب أن  علىمجاعنعم عن التذكرة اإل

قرار، ويف معناه أجرين وأعرين إ أنه هبنيها، فاملشهور أو عنيهالو قال ِب: قرار، وقالإكين ملّ أن العلماء يف

قرار خلصمه إ أنه قراراًإمعىن كونه : جين اجلارية لو كان التنازع فيها، ويف مفتاح الكرامةوزو  
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 عدم مالك آخر، األصل غري معارض غري املقر، وبأنه ملكه ملكان نزاعه معه، وكونه حتت يده مثالً

وأما كونه ملكاً ملن طلب منه البيع ، كونه ملكاً لغري املقر يف اجلملة الّإ يفد  عن هذه القرائن مليولو خل

  .للمبيع كونه مالكاً للبيع ال إىل  فريجعقد يكون وكيالً إذ  من كونه ملكه،أعم لكونه ،وحنوه، ففيه نظر

ما  أو  عنهوكيالً أو حاكماً أو متولياً للوقف أو وصياً أو قد يكون ولياً أنه وهو كما ذكره، كما

  .ملكه بشخصه فال أنه  أما،على حق املخاطب يف التمليك الإكين وحنوه أشبه، فال دليل يف ملّ

حنو  أو وكيل أو جد قراراً بأنه أب أوإما أشبه، مل يكن ذلك  أو جين فالنة،زو: قال إذا  أنهكما

  .مورقرار بأنه ويل يف اجلملة احملتمل لكل تلك األإمنا هو إذلك، و

 أو وكيل أو جد أب أو أنه على الوالية عليها، أما الإ جك فالنة مل يكن دليالًزوأ: لو قالأنه  كما

نت أ أو جتىننت زوأ: داللة فيه على ذلك، وكذلك لو قال حنو ذلك، فال أو نائب عنه أو حاكم أو ويل

دليل  نه الإتك، فصاحل: حنو ذلك، وهكذا لو قال أو ،أودعت عندي أو عرتين،أ أو أجرتين، أو ملكتين،

  .كان له احلق أنه كان مالكاً، نعم يدل على أنه على
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ولو ادعى اثنان داراً يف يد ثالث بسبب موجب للشركة (:  قال يف الشرائع:)١٢مسألة (

صاحبه صح إذن كان ب فإن  فصدق املدعى عليه أحدمها، وصاحله على ذلك النصف بعوض،،كاملرياث

 وبطل يف ،ذنه صح يف حقه وهو الربعإكان بغري  وإن  العوض بينهما،الصلح يف النصف أمجع، وكان

  . انتهى)خرحصة الشريك وهو الربع اآل

اتفق املدعيان على كون سبب ملكهما إذا ( :وقال يف املسالك يف بيان وجه ذلك، وتبعه اجلواهر

 يصدقهما على السبب مل وإن ه،ب أقر لتشاركهما فيما حدمها مقتضقرار املتشبث ألإمقتضياً للشركة، ف

البعض كالكل نصفي ملكهما  أن مقتضى السبب كاملرياث، وذلك التفاقهما على ألن الذي ادعيا به،

  .قرارمهاإالفائت يكون ذاهباً عليهما مبقتضى  أن خر، كماله النصف دون اآل فيه، فيمتنع استحقاق املقر

من جهة  ما مبا يوجب الشركة، ال تثبت من جهة اعترافههب اشتراكهما يف املقرن إ :واحلاصل

 له املتشبت على النصف املقر  صاحل املقرفإذا فال يؤثر فيه ختصيص املقر أحدمها بامللك، وحينئذ ،رارقاإل

ففي حصته املصاحل خاصة بنسبتها  الإشريكه صح يف مجيعه جبميع العوض، وإذن كان الصلح ب فإن به،

  . انتهى،خر اآل باقي النصف ملكاً للشريكيمن العوض، وبق

 وشرحه لولده وجامع رشادوقد نقل مفتاح الكرامة ذلك عن املبسوط والتذكرة والتحرير واإل

ما  إىل مشهور، وكأنه أشار بذلكنه إ :خري قالنه يف األأاملقاصد واملسالك وجممع الربهان والكفاية، و

  .ال فال خالف يف ذلكإ و،ذكره املسالك من اخلالف

   إذ الواقعي، دهم بالفرع املذكور احلكم الظاهري المرا أن خيفى لكن ال
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 خمالفاً للواقع، رث مثالًإقرارمها الشتراكهما عن إ كان فإذايثبت الواقع حىت على املقر،  قرار الاإل

  كذماثالث يعلم مثالً إىل بالنسبة أو أحد الشريكني إىل يعامل معاملة الواقع، سواء بالنسبة أن فالالزم

 ،البيع مثالًبرث، وهذا ما ميلكان هذا باإلأ بأن ادعيا ،العكس كذلك أن  كما،قرارما يف اإلاشتباههأو 

 فال يصح للثالث اشتراء ، تابعاً ملا يقوالنهثباتكان يف عامل اإل وإن احلكم للواقع يف عامل الثبوت،فإن 

  .رث وما أشبهما شريكان باإلأالنصف من املصاحل وهو يعلم 

كانت دار لزيد  إذا رثان، كماإكان  إذا ما رث واحد، الإرث  باالشتراك باإلمرادهم أن كما

يكون الصلح  ألن ذلك ليس موجباً فإن وعمرو مشتركة بينهما فماتا فورث كل واحد منهما وارثه،

  .خريتفقان على كون سبب ملكهما مقتضياً لشركة اآل املدعيان ال إذ على الربع،

املورث الواحد، بل لعل ذلك صريح ما تقدم  إىل النصراف ما ذكروهولعلهم مل يصرحوا بالتقييد 

 ،)اتفق املدعيان على كون سبب ملكهما مقتضياً للشركةإذا ( :عن املسالك، وتبعه غري واحد من قوله

  .يقتضي الشركة يف املورثني سبب ملكهما الفإن 

 منهما باشتراء على حدة اشترى كل واحد أو ،اشترياه صفقة واحدة إذا ومنه يعرف احلال فيما

  .سباب اليت قد تكون سبباً واحداً، وقد تكون سببني خمتلفنيغري ذلك من األ إىل نصف الصفقة،

حصلت يف  إذا التركة ألن ،يشاركه نه الأ ولكن احملكي عن بعض العامة اخلالف يف ذلك، و،هذا

 الغصب على أيطر أن  وهلذا جيوزخر، وانقطع حقه عما يف يد اآل،يد الورثة صار كل منهم قابضاً حلقه

  .يكون مشتركاً بينهما نصيب أحدمها خاصة بأن تزال يده، فاملغصوب ال

   ،خيفى ما يف الفتوى املذكورة  لكن ال،هذا
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 فإن له، أخذ أو  للفرق بني أجزاء معاملة على النصف،ن االستدالل املتقدم عنهم هلا غري تامأل

مالك للنصف فيصح له بيعه  أنه  لفرض،ذور يف جريان املعاملة عليهحم ال إذ املعاملة تقع على النصف،

ذا كان إ، واإلبراء صح له أأبر إذا مات ورثه وارثه، وكذلك إذا  أنهجارته وغري ذلك، كماإوصلحه و

  .غري ذلك إىل ،ذا استوىل عليه غاصب كان غصباً لنصفهإعبداً وأعتق قدر حصته عتق النصف، و

فراز اإل إذ  كان كالمها شريكاً فيه،،جزء منه، ولو جزءاً من مائة جزءأي  أما لو أعطى املتشبث

له  يتسلم املقر أن رضا من الشريك املنكور حقه، ففرق بني ال أنه يتوقف على رضا الشريكني، والفرض

  أنهبدل املصاحلة يكون له وحده، كما حيث إنيصاحل عن نصفه،  أن  وبني،ما شريكانحيث إنصفه 

  .مثلةغري ذلك من األ إىل جرة،آجره وأخذ األ أو ه وأخذ الثمن كان كذلك،باعإذا 

، حصلت يف يد الورثة مثالً إذا ومنه يعلم وجه النظر فيما تقدم عن بعض العامة من قياس املقام مبا

فراز وبني غري اإل إىل فرق بني احملتاج أنه قد عرفت إذ يشبه املقام، احلصول يف يد الورثة ال حيث إن

ه حيث إن ،نه يكون لكال الشريكنيإفراز، أما احلصول يف يد الورثة فاإل إىل حتتاج حملتاج، فاملصاحلة الا

قياسه غري أن  إالّ كانت صحيحة للقاعدة العامة اليت عرفتها، وإن فراز، ففتواه يف املصاحلةاإل إىل حيتاج

  .فرازإيده بيريد حصوله يف أن  إالّ صحيح الختالف احلكم يف املقامني، اللهم

على  الّإيتم  هذا الن إ :علم من ذلك وجه النظر يف كالم املسالك حيث قال ما حاصله أنه كما

   وهم ،قرارشاعة كاإلالقول بترتيل البيع والصلح على اإل
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قرار، فلو يرتل على ذلك اإل إمنا يقولون به، بل يقولون بأنه خمصوص بنصف البائع واملصاحل، بل ال

يصح بيع  يبيع مال نفسه، وال إمنا البائع أن قراراً بربعه وربع شريكه، ووجههإغري يكون أقر بالنصف لل

نه إقرار، فماله خبالف اإل إىل  فينصرف، وكل منهما غري املتعارف،وكالةً أو فضوالً إالّ مال الغري

 إمنا صاحل عليهيكون امل أن كالشهادة بأنه لفالن، وهو قد يكون يف ماله وقد يكون يف غري ماله، فينبغي

  .له فيكون العوض كله له هو نصف املقر

صاحلتك على : قال له إذا على نصفي، وأما أو صاحلتك على النصف مطلقاً للفظ،: قال له إذا هذا

 فيكون قول املصنف ،قرار املرتل على ذلكتابع لإل ألنه ،شاعة على اإلالنصف الذي أقررت به كان مرتالً

وهذا توجيه حسن مل :  قال،ينايف ما ذكروه من القاعدة ال ألن  ترتيله على ذلكواجلماعة متجهاً، وميكن

  .ينبه عليه أحد

حصة املقر له، ويكون العوض كله  إىل حيتمل انصراف الصلح: نعم قال الشهيد يف بعض حتقيقاته

  . انتهى،طلقواأو) رمحه اهللا( وتبعه الشيخ علي ،له

  .قرار بربع هلذا وبربع لذاكعناه اإلقرار ليس ماإلن إ :ذ يرد عليه أوالًإ

 املتشبث حيث قد إعطاءقرار كالمها يقع على مال نفس البائع واملقر، وليس كالبيع كاإلن إ :وثانياً

  .يكون لكليهما على حنو االشتراك ـ بالفتحـ ى كل جزء من املعطَ أن عرفت

  .ف يف املقام، غري ظاهر الوجهدخاله االنصراإ ف،ثباتاإل الكالم يف مقام الثبوت الن إ :وثالثاً

 مل يعلم ،فرقه بني صاحلتك على النصف وبني صاحلتك على النصف الذي أقررت بهن إ :ورابعاً

  كان املقام من االنصراف، فاالنصراف إذا  ألنه وجهه،
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  .يناألمركان املقام من عامل الثبوت كما ذكرناه، فالالزم عدم الفرق بني  وإن يف كليهما حاصل،

  :فيه نظر من وجوه: يراد مفتاح الكرامة على كالم املسالك، حيث قالإأما 

 أنه قرار ليست مسلمة عند الكل، أما البيع فقد تقدم يف بابههذه القاعدة يف البيع، واإلن إ :األول

يضاح  والكتاب واإلحكامشاعة كما يف اية األحيتمل احلمل على اإل أنه لو باع مالك النصف النصف

 إذا  ولفظ النصف،وجهوه بأن البيع صاحل مللكه وملك غريه وهلذا يقبل التقييد بكل منهما و،وغريها

ما  إىل شاعة ومل جيعل الشارع صحة التصرف قرينة يف اازات واملشتركات، مضافاًحيمل على اإلأطلق 

: لو قال أنه قرباأل أن قرار ففي التحرير وأما اإل).رمحهما اهللا تعاىل(حكاه هو عن الشهيد والشيخ علي 

 مجاعيضاح اإل واإلحكام التخصيص بنصيبه، نعم ظاهر بيع الكتاب واية األ،نصفهب أقر أو بعت نصفه،

  .آخر كالمه إىل ،شاعةعلى الترتيل على اإل

ن يف ، والكالم اآلثباتمرحلة اإل إىل أيضاً من نقل الكالم من مرحلة الثبوت ألنه فال خيفى ما فيه،

الكالم يف مرحلة الثبوت ما ذكره غري واحد وتبعهم  أن ، ويدل علىثباتيف مرحلة اإل مرحلة الثبوت ال

البعض  أن ما متفقان علىأل: مفتاح الكرامة يف االستدالل على ما يف عبارة الشرائع املتقدم بقوله

هباً الفائت يكون ذا أن خر، كماله النصف دون اآل  ملكهما فيه فيمتنع استحقاق املقريكالكل يستو

آخر  إىل قرار،من جهة اإل به ثبت من جهة اعترافهما مبا يوجب الشركة، ال  فاشتراكهما يف املقر،عليهما

  .به لفتواهم استدللنا أن سبقكالمه الذي 

  ن قوهلم هناك باالمتناع، وقول املفتاح هنا مبقتضى االنصراف متدافعان، إف
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تيان الكالم هنا يف رد املفتاح إلعقلي، فال ميكن هو باالمتناع ا إمنا االستدالل بفتواهم حيث إنو

  .اللفظ إىل على الشهيد الثاين مبا يرجع

 أو ،صالةأبيع نصفه يريد  أنه ظاهره أن لو باع مالك النصف نصفه يف املشاع، هل أنه أما مسألة

 ظهور يف  كانفإذااللفظ،  إىل  فذلك ما يرجع،الشريك إىل يريد بيع ربعه وربع شريكه فضولة بالنسبة

 حيث إنأعلم بقصده، و ألنه ،قصد ذا نه ماأمل يكن ظهور كان املرجع البائع، و وإن أحدمها فهو،

  .من املتكلم يف قصده، فما قاله البائع يكون حجة إالّ يؤخذ الكالم ال

  أيربع ملكه وربع شريكه، أو كه،لهل باع نصفه الذي هو مي أنه  ومل نعرفذا مات البائع مثالًإو

خر من الشريك فضولة، فال يبعد ظهور صالة، والربع اآلأربع املشاع  أي ،هل باع نصف نصفهنه إ

 إنسانعن  أو هل باع عن نفسه أنه باع كلياً وشك يف إذا  أنهباع ملك نفسه، كما أنه  إىلاالستناد

  .آخر

ل وكذلك ب، لية، وكذلك يكون حال سائر املعامالتمصول العظهور فاملرجع األ ذا قيل بأنه الإو

قراراً بنصف نصف نفسه ونصف إقراراً بنصفه، وقد يكون إأقر بالنصف فقد يكون  إذا نهإقرار، فاإل

ذا مات املقر إمل يكن ظهور يف أحدمها املقر، ون إ  ويكون املرجع،النصف منهما أي نصف شريكه،

  .صول العمليةفاملرجع األ

حمل ن إ :يقال أن والتحقيق(:  املقام قالوبذلك يظهر وجه النظر فيما جعله اجلواهر التحقيق يف

حدمها احتمال اختصاص عن نه ليس ألأصحاب يف املدعيني املتفقني على احتاد جهة ملكهما، وكالم األ

له فائدة ختصه بعد سبق  حدمها مل يفد يف حق املقرقرار املتشبث بالنصف ألإخر بوجه، وحينئذ فاآل

  حدمها عليه فيبقى على يد أل ا النصف القصاه صريورة هذأمنا إقراره لشريكه، وإ
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 نصفها ليس يل، والن إ :قرارمها، فهو حينئذ كما لو قال من يف يده الدارإرث بينهما مبقتضى اإل

وأما  .بث عليهشخر الذي يد املتريب يف اشتراكهما فيه، وحلوق النقص لكل منهما بسبب النصف اآل

قد باع حقه من  أنه خر الذي حيتمل يف حقهون اآلبه د على فرض احتمال اختصاص أحدمها باملقر

ادعى كل منهما يف نصفه فحلف  حنو ذلك مل يشارك املقر له، بل وكذا لو أو ياهإوهبه  أو بثشاملت

  . انتهى،خرأحدمها اليمني املردودة دون اآل

ادف ملك قراره يصإ ألن  تنظري غري تام،،نصفها ليس يل أن قرار بقول من يده الدارذ تنظريه اإلإ

نه إالنصف ليس يل، ف: قال إذا نه يصادف الواقع، أماإما أشبه ف أو آجره أو له باعه املقر إذا له، كما املقر

كل جزء من املشترك ترك  أن منا ترك النصف، ومن الواضحإله، و حد حىت يكون النصف للمقرأل مل يقر

  .يكون بني املشتركني

:  وهو الذي نبه عليه احملقق الثاين، حيث قال،إشكال بمفتاح الكرامة أشكل على املسالك مث إن

هو  إمنا الصلح ألن فرق بني تغاير السبب وكونه مقتضياً للتشريك يف عدم الشركة، ال: يقول أن ولقائل

حصته من الورثة آخر، وهلذا لو باع أحد  إىل  وهو أمر كلي ميكن نقله عن مالكه،على استحقاق املقر

  .على رضا الباقنيرث صح، ومل يتوقف اإل

كالم الشهيدين واحملقق الثاين  مث إن: ويف ذلك كمال التنبيه على ما اعترض به يف املسالك، قال

له به  الصلح على ذلك النصف الذي أقر أن صحاب يف املقام صريح يفكالم األ ألن غري جيد قطعاً،

: ، ويف التحريررشادوحنوها اإل ،صاحله على ذلك النصفنه إ : ويف الشرائع،كما هو نص كالم املبسوط

  صاحله 
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 فال جمال الحتمال الشهيد يف ،صاحله على جمموع هذا النصف: رشادله به، ويف شرح اإل عما أقر

 لفاظ الثالثة، وتوجيه كالم القول لذلكلتفصيله يف املسالك باأل لكالم احملقق الثاين وال كالم القوم وال

  .نتهى ا،توجيه إىل حيتاج نص صريح الألنه 

 ،رث، مث غصب الغاصب منهمافرق بني قبض الوارثني اإل ال أنه وكيف كان، فقد ظهر مما تقدم

الصلح  ألن  وبني كون الغصب وقع قبل قبض الورثة،، مث صلح الوارث عن نصفه،حدمهامث اعترافه أل

  .له  املقرنسانحال يقع على نصف اإل أي على

تقدم، حيث  ما القواعد بنحو ما قرر أن نه بعدإقاصد، فومنه يعلم وجه النظر فيما ذكره جامع امل

رث على شيء شاركه حد املدعيني بسبب يوجب تشريك اإلبث املصدق ألشلو صاحل املت(: قال القواعد

 شركة، ولو تغاير السبب صح الصلح يف حصته أمجع وال صح يف الربع وال الإ و،ذنهإكان بن إ خراآل

  . انتهى)شركة

 ألن فرق بني تغاير السبب وكونه مقتضياً للتشريك يف عدم الشركة، ال: يقول أن ولقائل(: قال

آخر، وهلذا لو باع أحد  إىل  وهو أمر كلي ميكن نقله عن مالكه،له هو على استحقاق املقر إمنا الصلح

خر نكار الستحقاق اآلجيب بأن اإلأ فإن رث صح ومل يتوقف على رضا الباقني،الورثة حصته من اإل

 تغاير فإذا: خر، قلنايكون منهما المتناع تلف حصة أحدمها دون اآل أن نسبة كالتالف فيجبصري ال

ونبه شيخنا الشهيد على ذلك (: قال أن  إىل)له بالشركة يكون كذلك مع اعتراف املقر أن السبب جيب

   الوارثني رث قبل قبضاحلكم يف مسألة اإل أن والذي يقتضيه النظر(: ، مث قال)يف حواشيه على الكتاب
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  والتالف ال،الورثة إىل احلاصل من التركة قبل القبض هو حمسوب تركة بالنسبة ألن صحيح،

خالف يف  ال أنه والظاهر . وامتناع الوصول اليه كتلفه يف هذا احلكم،حيسب عليهم، وكأنه مل يكن

حلاق إدليل على  ر فالخ أما انقطاع كل من الورثة عن حق اآل،ذلك، أما بعد القبض واستقرار امللك هلم

 عدمه األصلنكار مع عدم البينة وحنوه بتلف البعض يف هذا احلكم، وحق بعضهم باإل إىل تعذر الوصول

فينبغي التوقف فيه فليلحظ احلكم املذكور يف املبيع، ولو كان املشترك ديناً فأقر ببعض وأنكر بعضاً، ففي 

 أن  الشركة فيه اخلالف املشهور منأقسامكة من  وبعد القبض وغري التر،حبث التركة قبل القبض ال

  . انتهى)احلاصل هلما والتالف عليهما وعدمه

ذكر أصل املسألة بنحو ما  أن  قال فيها بعد،نقله عن أحد قول الشافعية أنه  التذكرةيويف حمك

كذلك  أنه بقر فاأل،مل يتعرض لقبض الدار، أما لو قاال ورثناها وقبضنا مث غصبها منا إذا هذا( :تقدم

 وهو أحد قويل الشافعي ،خيتلف رث الشيوع وهو ال اإلإجياب ألن له، أيضاً يشتركان فيما يقبضه املقر

ن أ والتركة حصلت يف يد الورثة ألن يشاركه، ال أنه خر له عن أيب حنيفة ومالك، والقول اآليوحمك

 أن خر، وهلذا جيوزما يف يد اآل قابضاً حلقه وانقطع عحصلت يف يد الورثة صار كل منهما إذا التركة

  . انتهى)يكون مشتركاً بينهما املغصوب ال فإن  الغصب على نصيب أحدمها خاصة بأن تزال يده،أيطر

 البيع أو الصلح فإن قبل القبض، أو يكون الغصب بعد القبض أن فرق بني ال أنه تقدم من ما: وفيه

  ما أشبه يقع على حصة  أو قراراإل أو جارةاإلأو 
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  .خرربط له باآل املقر، وال أو املصاحل أو املؤجر أو لوارث البائعا

 ملا عرفت من الفرق بني ،حدمها يكونان مشتركني فيهأعطى شيئاً من املغصوب أل إذا نعم الغاصب

  وبني التسليم الذي ال،قرار ينطبق يف الواقع على حصة املؤجر والبائع واملقر وحنوهإ أو جراء معاملةإ

غصب صربة لعشرة،  إذا يؤثر يف التخصيص، كما  الغاصب الإعطاء و،لذاك أو يكون هلذان  أترجيح يف

ألن خمصص نه الإحدهم، فشرها ألمث أعطى ع شر هلذا فقط دون التسعة الباقية، بل كل جزء يكون الع

  .من احلنطة يشترك فيها اجلميع

م الفرق يف املسألة بني قبض الوارث ومنه يظهر الوجه يف عد(: وملا ذكرناه قال أخرياً يف اجلواهر

وقع من الكركي أخرياً أيضاً من التفصيل بذلك الذي قد  رث وغريه، فماوعدمه، وبني كون السبب اإل

 املسألة اليت منها معلومية أطرافعرفته لبعض الشافعية يف غري حمله، فتأمل جيداً ليستبني لك احلال يف 

احلصة املشاعة اليت هي  أن  منه عليهما وما يبقى هلما، ومنهااملال املشترك ما يذهب أن القاعدة يف

م قد أومنها ،  مل يلحقه الشريك بعوضها أراد الصلح عنها مثالًفإذاحد فيها، شركة أل للشريك ال

 كان النصف الباقي ، وأنكر الشريك،خر يل ولشريكيلو أقر بأن نصف الدار لزيد واآل أنه ذكروا يف

 نكار املقركان املختص باإل وإن النصف، وما أنكر عليهما، إىل ى حسب نسبة الربعبأيديهما بينهما عل

له، وأما املقر فيأخذ  نه خيتص النقصان باملقرإخوين بثالث فأنكره الثالث، فلو أقر أحد األ  خبالف ما،له

  .آخر ما ذكره إىل ،)نصيبه تاماً

خوين بثالث فأنكره الثالث، أحد األلو أقر  فصيل يف مسألة ماترث الوقد ذكرنا يف كتاب اإل

  نكار إقرار أحد الورثة لوارث آخر، وإوشبه ذلك من 
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 إىل حاجة رث هذا املقر وذلك املقر له، مما الإنه كيف يكون أالوارث الباقني ذلك الوارث، و

  .عادة الكالم فيه هناإ

 مث رد الغاصب ،صب حصتهما مث غصبهما غا،غريمها أو  وارثني كانا،لو أخذ الشريكانه مث إن

هلما  أو يهمااملرجوع أل أن مل يعلم وإن معاً فهو واضح، أو حصة هذا أوذاك أنه علم فإن حصة،

  .مورد قاعدة العدل أنه بالنسبة فالظاهر أو بالنصف

  . لوحدة املالك يف املقامني،لعمرو أو لزيد أنه حدمها لكن مل يشخص هلأل أنه وكذا لو علم
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مل  أو أقر أو  فأنكرولو ادعى عليه بشيء مثالً(:  الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر قال يف:)١٣مسألة (

ما يسقى به  أو شجره مبائه أو  به على سقي زرعهي عما ادع فصاحله املدعى عليه مثالًتكن دعوى أصالً

اء العوض هو امل ألن جيوز، ال: شجره من ماء املدعى عليه، قيل والقائل الشيخ فيما حكى عنه أو زرعه

 مأخذه جواز بيع ماء ،وهو جمهول، فال يصح الصلح، بناًء على فرعيته على البيع، وفيه وجه آخر باجلواز

،  بل قد عرفت فيما تقدم املنع من فرعية الصلح للبيع أوالً،النهر بتقدير املدة بعد املشاهدة أي الشرب

  . انتهى)علمال إىل لووعدم قدح مثل هذه اجلهالة يف الصلح ثانياً، لكوا تؤ

ولو كان عوض الصلح (:  بل يف مفتاح الكرامة عند قول العالمة،وهو كما ذكره احملقق والشارح

كما يف التذكرة (:  قال) اجلواز مع الضبط كما يف بيع املاءقربالشجر مبائه فاأل أو رضسقي األ

يده يف اللمعة بالضبط، يضاح والدروس واللمعة وجامع املقاصد واملسالك والروضة والكفاية ومل يقواإل

  . انتهى)لكنه مراد له

يشمل  عن الغرر ال) صلى اهللا عليه وآله(ي النيب  أن  الصلح بعد ما تقدم منأدلة إطالقوالوجه 

خمتلف املعامالت  إىل كان الغرر خمتلفاً بالنسبة وإن مثل هذه اجلهاالت الصغرية يف باب الصلح،

  .ذلك إىل ملاع كما تقدم اإل،والنكاح

له حبق ادعاه عليه مث صاحله منه  أقر إذا : قال،واملخالف الشيخ يف املبسوط: مث قال مفتاح الكرامة

املعقود عليه املاء وهو غري  ألن قناته يف وقت معني مل جيز ذلك، أو يسقي أرضه من ر املقر أن على

 وجوز ،ه عوضاً للصلحفاصلة بيع جزء مشاع منه وجعل قد جوز بعد ذلك بال أنه  مع،معلوم املقدار

  أيضاً بيع ماء العني والبئر، ومن احتمل ختصيص منعه هنا بغري املضبوط 



١٨٩

  . انتهى،كما يف الروضة، فلعله مل يلحظ قوله يف وقت معني

يكون منع الشيخ  أن ميكن(: واالحتمال املذكور يف الروضة حمتمل أيضاً يف املسالك، حيث قال

يدخل يف أحد   واملاء فيه جمهول ال،طالقلقاً، كما يدل عليه اإلمن الصلح على السقي املذكور مط

مدة  يعرف قدره وال منا استحق سقياً الإبعضاً منه معيناً، و مل يستحق مجيع املاء وال ألنه ،قساماأل

 ولو تعلق الصلح بسقيه دائماً مل ،صرح باملنع حينئذيانتهائه، ومن مث شرطنا يف اجلواز ضبط املدة وهو مل 

  . انتهى)جهالة مثل ذلك يتسامح فيها يف باب الصح ألن عد الصحة،تب

أراد املنع يف صورة  وإن  ففيه ما عرفت،،حال، فلو أراد الشيخ املنع من جهة اجلهالة أي وعلى

  .بأس به  فال،جهالة تضر بالصلح

 أو  الزرعيصل أن ذرع، وقد يكون بالساعة، وقد يكون مبقدارمث املصاحلة على املاء قد يكون باأل

يثمر الشجر، وقد يكون بالدرجات املتعارفة يف حال احلاضر، وكل ذلك صحيح بيعاً وصلحاً وغريمها 

  .من سائر أحناء املعامالت

 كما ذكره ،الصلح مبين على املساحمة ألن يتسامح يف البيع وحنوه،  يف الصلح مبا النعم يتسامح

قد يقال : قلت(:  على املسالكشكال اجلواهر يف اإل، ولذا قال يفدلةالفقهاء، ويستفاد أيضاً من األ

 فراده اختالفاً الأاختلف  وإن كان لتحقق مسمى السقي قدر يف العرف، إذا  أيضاًاألولبالتسامح يف 

ترفع جهالة مقدار  ال أنه  على،يعترب اشتراط املدة ولو الدوام يف الصلح يقدح يف مثل الصلح، وحينئذ فال

 املقدرة مبثل ذلك املندرج عيانجارة، بل نقل األليس الغرض منه اإل إذ املعوض، أو ضاملاء الذي هو العو

  حتت عمومات 



١٩٠

  . انتهى)الصلح كما عرفته فيما تقدم

ساحته صح بعد العلم باملوضع  أو سطحه إىل جراء املاءإوأما لو صاحله على (: مث قال يف الشرائع

 يف احملل الذي استأجره أو يقع على مرور ماء غريه يف ملكهالصلح  أن ، ومعىن ذلك)الذي جيري املاء منه

 إذا ما أشبه مما له حق الصلح على مثل ذلك، سواء كان مرور املاء على سطحه فيما أو موقوف عليهأو 

 كان مرور املاء من سردابه فيما أو ،كان متوسطاً إذا كان مرور املاء على ساحته فيما أو ،كان املاء عالياً

 وعرضاً وعمقاً بقدر يدفع البد من تقدير املمر من السطح وغريه طوالً أنه شك ، والنازالًكان إذا 

  .كانت جهالة غري ضارة به فال بأس بذلك إذا  أما،اجلهالة الضارة يف الصلح

 البد من تقدير املمر من السطح والساحة طوالً(: قال يف مفتاح الكرامة وكأنه للجهل غري الضار

املصنف أطلق بكثرة املاء وقلته، ولعله هلذا  الإتقدير السمك لعدم التفاوت فيه  إىل تاجحي وعرضاً، وال

وصفه  أو ولكن ينبغي مشاهدة املاء(: ، مث قال)يشترطوا مشاهدته أن وغريه حكم املاء من دون

حتصل يقع عليه وصغره، فمعرفته  الختالف احلال بقلته وكثرته، ولو كان ماء مطر اختلف أيضاً بقدر ما

  . انتهى)مبعرفة حمله

 إذا نشترط التقديرات املذكورة فيما إمنا ناإ ف،ن ما ذكرناه هو غري ما ذكره مفتاح الكرامةأوك

 وهو استثىن السمك ملا يرى من عدم ضرر اجلهالة عرفاً يف مثل السمك، ،ضرت جهالتها بالصلح عرفاًأ

  .خيفى لكن اجلميع من واد واحد كما ال

وكذا لو : (ملشهور بني الفقهاء، ولذا قال يف مفتاح الكرامة عند قول العالمةوهذا احلكم هو ا

  ساحته صح بعد  أو جراء املاء على سطحهإصاحله على 



١٩١

 كما يف املبسوط والشرائع والتذكرة والدروس واللمعة :)العلم باملوضع الذي جيري املاء منه

  .والروضة واملسالك والكفاية

 أن املراد بعلم املوضع الذي جيري املاء منه(:  قال،نظر فيما ذكره املسالكالومما ذكرناه يعلم وجه 

من ملك شيئاً  ألن يعترب تعيني امللك،  وعرضاً لترتفع اجلهالة عن احملل املصاحل عليه، واليقدر جمراه طوالً

 به على ما ذكره يف الصلح عما ادعىن إ( :، ولذا رده يف اجلواهر قائال)رضختوم األ إىل ملك قراره

ولو جعل عوض الصلح : على استحقاقه الذي هو املفروض يف املنت، ولذا قال يف الدروس جمرى املاء ال

 إىل من ملك شيئا ملك قراره ألن قاً،عم  وعرضاً ال املاء يف أرضه قدر ارى طوالًىعن الدعوى جمر

ولو : قال الشيخ .قدرت املدة إذا جراء املاء يف ساقية حمفورة مشاهدة جازإختوم االرض، ولو جعله 

 تعيني إمكانمن استيجاره املعدوم، ويشكل ب ألنه جراءكانت الساقية غري حمفورة مل جيز الصلح على اإل

رض ه، نعم لو كانت األء مايعلى ار أو رض وعرضاً واشتراط حفره على مالك األجراء طوالًاإل

جراء املاء من سطحه على سطح املدعى إه على مستأجرة مل جيز، ولو صاحله على املدعى ب أو موقوفة

  . انتهى)عليه يشترط العلم بسطح املدعى

  :وفيه موارد للنظر

  .ما عرفت من عدم الفرق بني الطول والعرض وبني العمق: األول

كان الوقف  إذا فرق بني املوقوفة واملستأجرة أي نهإه أرض املوقوفة واملستأجرة، فؤاستثنا: الثاين

   أن يشمل مثل ذلك، ومن الواضحواالستيجار 



١٩٢

 هلهاأالوقوف على حسب ما وقفها،ه ؤاالجارة على حسب ما تعاقد عليه الطرفان، فاستثنان أ و

  .مطلقاً غري ظاهر الوجه

كانت اجلهالة  إذا ة، وامنا هو فيماإطالقليس ذلك على  ذإ، ىاشتراطه العلم بسطح املدع: الثالث

يريد ما أن  إالّ ال تغتفر يف مثل البيع، اللهم اجلهالة تغتفر يف الصلح مبا أن ال فقد عرفتإتضر الصلح، و

كان جهله ضاراً بالصلح  إذا يعتين به عرفاً يف العمق، واملوقوفة واملستأجرة املنافية لذلك، والعلم فيما ال

  . فتأمل،عرفاً

تبار ذلك لعمومات نعم قد يناقش يف أصل اع(: بعض ما ذكرناه حيث قال إىل ولعل اجلواهر أشار

  .)يقبله غريه ال الصلح وقبوله من اجلهالة والغرر ما

 وأمثال عيون النفط وغريه من السوائل اليت جتري ،نيف حكم املاء حكم الغاز املتعارف اآل مث إن

املناط يف اجلميع واحد، فيصح الصلح  ألن دار، إىل من دار أو ،مكان إىل من مكان أو بلد، إىل من بلد

 الغاز، فيما أو صغره الذي هو جمرى السائل أو نبوبيعرف كرب األ أن جيب أنه ائطه واليت منهاعلى شر

نابيب يتكسر بعض األ ألن نبوب،يشترط معرفة جنس األ أنه غراض باختالفه، كماكان خيتلف األإذا 

فاً صح  كان مما يتسامح فيه عرفإذا ،نبوب يوجب ضرر احملليتكسر، وتكسر األ نادبيب الوبعض األ

  .من الغرر املنهي عنه ألنه يصح، مل الإ و،الصلح

ح صالاإلصالح وجب على املالك إ إىل حيتاج الساقية أو وحيث يقع السطح(: املسالك قال مث إن

 إالّ  وهو كما ذكروه، وتبعه مفتاح الكرامة واجلواهر،)لتوقف احلق عليه، وليس على املصاحل مساعدته

  جعل الشرط يف  أو يم بينهما، وأجرى عقد الصلح حسب املتعارف،يكون التعارف على التقسأن 



١٩٣

وفوا أ ومقتضى ،)١( الشرطأدلةات إطالقعلى املصاحل حسب  أو يكون عليهما أن ضمن العقد

  .)٢(بالعقود

 فزاد صاحب املاء مبا جعله ذراعاً ،ولو كان الصلح على جريان قدر خاص من املاء كذراع مثالً

 كان ،حنو ذلك أو جراه مخسة عشرأ املاء يف الشهر عشرة أيام فيجير أن صلح علىكان ال أو ونصفاً،

  . مع املنكراألصل ف، أم الأكثرهل أجرى  أنه الزائد، ولو اختلفا يف إىل جرة بالنسبةلصاحب احملل األ

 يكون املاء من نوع كذا، الختالف املياه يف الثقل واخلفة، ويف امللوحة أن والظاهر صحة اشتراط

رض  املاء املاحل يوجب ملوحة األ، مثالًمورغراض باختالف هذه األوالعذوبة، ومن الواضح اختالف األ

مما يوجب عدم متكن الزرع فيها، خبالف املاء العذب، واملاء الثقيل يكون أثقل على السطح من املاء 

  .غراض باختالفهغري ذلك مما ختتلف األ إىل اخلفيف مما يوجب قرب االدام،

سبوعاً يف كل أه ءجيري ما أن تصاحلا على فإن املعيار هو عدم الغرر العريف، أن حيث عرفتو

مل يكن غرراً عرفياً،  إذا آخره صح ذلك أو وسطه أو سبوع يف أول الشهرشهر من غري تعيني ذلك األ

لف ختت رض، وكان مما اليعني مكان األ أن جراء مائه على أرضه بدونإتصاحلا على  إذا  أنهكما

  . مل يكن بذلك بأس،رضغراض باختالف األاأل

 أو نبوب من سائل نفطيل يف األينبوب فيها بدون تعيني ما يسأصاحل ملد  أو رضولو استأجر األ

   ومل يكن ذلك ،ما أشبه ذلك أو يغاز أو مائي

                                                

  .٤ ح٣٠ ص١٥ ج:الوسائل) ١(

  .١آية : املائدة) ٢(



١٩٤

ار ذلك من قبيل استئج فإن يوجب اجلهالة الضارة بالصلح عرفاً مما يوجب غرراً مل يكن به بأس،

 عمرو وعائلته، أو م زيد وعائلتهأشخاص بيعني أولئك األ أن الدار جللوس مخسة أشخاص فيها بدون

  .جارة وغريمهامثلة املطردة يف الصلح واإلغري ذلك من األإىل 

 فاحلق مع ،هل كان شرطاً يف ضمن العقد أم ال أنه ولو اختلفا يف شرط زائد على أصل الصلح

 أو هل كان الصلح جلريان املاء أنه  ولو اختلفا يف،ملدعي البينة حسب قوانني الدعوىأقام اإذا  إالّ املنكر

  . املذكورةمور لعدم اجلامع بني األ، كان من مورد التحالف،النفط مثالً أو الغاز

كان  فإن الترتل يف أحد اجلانبني، أو غريه، مث صار التضخم أو لو عقدا الصلح على املاءه مث إن

  .ترتل فيه يف املستقبل حبيث كان على حنو القيد بطل الصلح تضخم وال  عقد الىاالرتكاز عل

 كان للطرف الذي هو له الشرط على ، كما ذكروا يف املعيب،كان على حنو الشرط إذا ماأو

  .خر خيار الفسخالطرف اآل

هو  إمنا اء صح، وتقدير املبيته بسيارات مثالً إىل غريه أو يأيت مبائه من النهر أن ولو صاحل على

حلواً فذلك حسب القرار الختالف الدواعي  أو يكون املاء ماحلاً أن  أما،بقدر ما تأخذ السيارة

  .اليت يكون للشرب وحنوه أو ،سقى ا احلديقةيباختالف املياه اليت 

 فال ،ما موضوعان عرفاًاملاحل، فمن التحالف أل أو موضوع العقد املاء العذب أن ولو اختلفا يف

  .ليه شيء من امللحإضيف أاملاء املاحل هو املاء الذي  ألن  املاء احللو،األصل: اليق

 فهما ،جاج واملاء الزالل واملاء املخلوط بالطني واملاء الصايفاملاء األ إىل كذلك بالنسبة أنه كما

   ال، إليه شيء من الطنيإضيف أكان يف احلقيقة املاء املخلوط بالطني ماء  وإن موضوعان عرفاً،



١٩٥

  .العرفذلك ليس موضوعاً وزائداً يف نظر  أن 

حواض وبالسيارات، وبقدر سقي احلدائق وحنوها، ويصح تقدير املاء احملمول يف السيارات باأل

 مما كل ذلك موجب خلروج املصاحلة عن الغرر ،حيوانات كثرية وهكذا أو وبقدر سقي مجاعة كبرية،

  .الضار ا

نعم يلزم التعيني ،  العامة الشاملة هلادلة لأل،سالكه أيضاً صحيحةأ يف واملصاحلة على مرور الكهرباء

ار، وكذلك قدر ما  أو  كالضغط العايل وغريه، وساعات مرور الكهرباء من ليل،مبا خيرجه عن الغرر

  .ل من الثالجات واملروحات وغريهاغيضيء الكهرباء من الشموع ويش

حلصى والرمل وحنوها يف خالطته مع تعيني املواد مما مسنت واخيلط اإل أن وكذا يصح الصلح على

عداد أكياس أ أو بقدر بناء دار أو  عشر مرات اخلالطة مثالًئيزيل الغرر، وكذلك تعيني القدر من مل

  .مور الختالف الدواعي باختالف هذه األ،طنان احلصى والرمل وحنو ذلكأالسمنت و

  



١٩٦

 ،ال أوذن أ ،ديناً أو  عيناً كان، عن املنكر صحي املدعلو صاحل أجنيب:  قال يف اجلواهر)١٤مسألة (

ال،  أو ذنهإذنه، سواء صاحل بإدفع املال بن إ يرجع عليه أنه يف معىن قضاء الدين، لكن عن املبسوطألنه 

ذنه باقتضاء عقد إذنه مع كون الصلح بغري إتربع، وقد يشكل الرجوع مبا أداه ولو ب ألنه ال فال رجوعإو

 هو، بل وكذا لو صاحل مطلقاً، نعم يكان قد صاحل ليؤدإذا ذن جنيب، فال عربة باإلاملال لألالصلح لزوم 

  . انتهى،ليؤدي املدعى عليه كان الصلح فضولياًصاحل لو 

يوجب ضمان  الذن  باإلعطاءاإل ألن ذكره الشيخ، ما ومقتضى القاعدة هو ما ذكره اجلواهر، ال

جنيب أ فقال نسان إل شيئاًإنسانباع  إذا  للوفاء بالعقد، كماطلب ألنه ،األمركان ب وإن ذن، بلاآل

يوجب ضمان  نه الإاملشتري، ف إىل بعته تدفع ما أن لكذنت أ أو املشتري، إىل  ادفع ما بعت:للبائع

  .مراآلوذن اآل

كان  إذا يصح ذلك إمنا لو صاحل ليؤدي املدعى عليه كان الصلح فضولياً أنه لكن ما ذكره من

 )يليؤد(:  فقوله،كان على حنو الداعي فليس الصلح فضولياً إذا أما،  على حنو الفضويلصاحل فضويل

  .أن يكون الالم على حنو الداعوية  ال)عن(يكون مراده مبعىن  أن يلزم

ال على   قبل الصلح أو،والفرق يف صحة ما ذكرناه من الصلح اعتراف املدعى عليه باحلق(: مث قال

أنكر املدعى عليه  فإن  صح،يوكيل املدعى عليه يف الصلح فصاحله املدع أنه يب، ولو ادعى االجنقوىاأل

  . انتهى)جازة العقد بعد حلفه وقبلهإوكالته حلف، ولكن له 

 ال: قال إذا أنكر وما إذا  مااألول يف الفرع )ال أو(: وهو كما ذكره يف الفرعني، ويشمل قوله

  ادعائه كونه فرق يف الفرع الثاين بني  ال أنه أعلم، كما



١٩٧

  . لوحدة املالك يف البابني،ولياً أو وكيال

ليه، إعن املنكر صح وانتقلت اخلصومة   لنفسه اليجنيب املدعنه لو صاحل األأأما ما ذكره اجلواهر ب

:  قال، يطلب منه ما صاحل عليهياملدع أن يريدأن  إالّ وجه النتقال اخلصومة، اللهم ال إذ ففيه تأمل،

انتهى ) ، وفيه تأمل لعدم سالمة العوض، عليه فله الفسختعذر عليه انتزاع املصاحلن إ لكن يف الدروس(

  .كالم اجلواهر

  .خيفى ما يف عبارة الدروس من الغموض، كما مل يظهر مراد اجلواهر من التأمل يف عبارته وال

قد جنيب قد تكون عن نفسه، وقد تكون عن املدعي، ومصاحلة األ ألن وللمسألة شقق وفروع،

جيوز، وقد حيصل على  تكون عن املنكر، وعلى كل حال فطرف الدعوى قد جيوز عن دعواه، وقد ال

  .غري ذلك إىل حيصل، الشيء املقابل لتنازله عن دعواه، وقد ال

 احلاكم كان ي راجع املدعفإذامث لو صاحل املنكر املدعي على عدم الدعوى صح كما تقدم، 

الصلح اقتضى الوضع، ولو استمع وحكم على  ألن دعواه، إىل يسمع ال أن خالف العقد، فللحاكم

  .طرفه مل يف به ألن على املدعي كان للمنكر فسخ الصلح، أو املنكر

حقه  أن علم إذا له احلق يف التقاص أن صاحل املدعي املنكر على عدم الدعوى، فالظاهر إذا أما

صاحل املنكر املدعي على عدم الدعوى  إذا مايسقط احلق واقعاً، أ الصلح على عدم الدعوى ال ألن ثابت،

ح جنيب املصالَيستوثق من عدم مراجعة املدعي، وحال األ ألن احلاكم، إىل  حق املنكر يف الرجوعيبق

  .االثنني من واد واحد ألن ،)بالفتح (ح معهحال املدعي املصالَ) بالفتح(معه 
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١٩٩

  

  

  فصل

  .)مالكاأل الرتاع يف أحكامبذلك ويلحق (: قال يف الشرائع

رمبا  أنه  على،لنوع من االعتبار الذي هو ما عرفت من كون الصلح لقطع الرتاع(: ويف اجلواهر

 مساه بكتاب تزاحم  فجعله كتاباً مستقالً،فراده ومل يلحظ ذلك يف الدروسأيذكر الصلح يف بعض 

  . انتهى) يف ذلك سهلاألمراحلقوق، و

 كما ، وطرفاً منها يف كتاب الديات،حياء املواتإتاب وقد ذكرنا حنن طرفاً من هذه املسائل يف ك

 وحنن تبعاً هلم نذكر ما ذكروا يف ضمن ، يف كتاب الغصبمورذكرنا بعض الفروع املرتبطة ذه األ

  :مسائل
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كانت عالية  إذا النافذةالطرق  إىل جنحةخراج الرواشن واألإجيوز (:  قال يف الشرائع:)١مسألة (

  .)صح عارض فيها مسلم على األضر باملارة، ولوت ال

بواب ونصب خراج الرواشن واجلناح ووضع الساباط واستجداد األإجيوز (: وقال يف القواعد

  .)عارض مسلم وإن ضرر املارةامليازيب يف الطرق النافذة مع انتفاء 

 والدروس رشادصرح بذلك يف السرائر والشرائع والتذكرة والتحرير واإل(: ويف مفتاح الكرامة

  .بعض املذكورات إالّ ن بعضهم مل يذكروا أ، مث ذكر)جامع املقاصد واملسالك والكفايةو

يومنا هذا وهو سنة السبع  إىل )صلى اهللا عليه وآله(املسلمني من عهد رسول اهللا ن إ :ويف السرائر

  .ومثانني ومخسمائة مل يتناكروا يف ما بينهم ذلك

الطرق املسلوكة، ويف السرائر  إىل  جواز نصب امليازيب علىمجاعويف املبسوط والنافع والتنقيح اإل

 قدمياً ، وعليه عمل الناس كما يف الشرائع،نه مل ينكر ذلك أحد حبالأنفي اخلالف فيه بني املسلمني و

غريهم االتفاق على ذلك وصحاب  وظاهر األ،وحديثاً من غري خمالف كما يف املسالك وكشف اللثام

  .كما يف املسالك

  . فيهشكالالخالف واإل: هر عند قول الشرائع املتقدمويف اجلوا

 والعقل، كما استدل له أيضاً بالسرية، أما مجاع الكتاب والسنة واإل:وكيف كان، فيدل على ذلك

   وغريمها )٢( وآيات التسخري)١( فكآيات احلل:من الكتاب

                                                

.٨٧آية : املائدة) ١(

.١٢: ثيةاجلا) ٢(
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  .وأما من السنة فقسم كبري من الروايات

الفرات مدت  أن روي أنه مثل ما رواه القطب الراوندي،، لضرروالروايات املانعة حممولة على ا

وصلى على الفرات فمر ) عليه السالم(خناف الغرق، فركب :  فقال الناس،)عليه السالم(على عهد علي 

 الإنتم أيا بقية مثود، يا صغار اخلدود، هل : ليهم وقالإفغمز عليه بعض شبام، فالتفت مبجلس ثقيف 

عف اهؤالء شباب جهال فال تؤاخذنا م ون إ :، فقال مشايخ منهمعبداأل  ؤالء من يل،طغام لئام

أرجع وقد هدمتم هذه االس، وسددمت كل كوة، وقلعتم كل  أن على إالّ أعفو عنكم ال: عنا، قال

: ، فقالواهذا كله يف طريق املسلمني وفيه أذى هلم فإن ميزاب، وطمحتم كل بالوعة على الطريق،

  .)١(فعلوا ذلك كلهف ومضى وتركهم، ،نفعل

 أو حيول باب داره عن موضعه أن من أراد: قال أنه )عليه السالم(وعن الدعائم، عن أيب عبد اهللا 

كان يف  وإن ،يف ذلك ضرراً بيناً أن يتبنيأن  إالّ  فذلك له،يفتح معه باباً غريه يف شارع مسلوك نافذ

  .)٢(برضى أهل الرائقة الإ ومل ينقله من مكانه رائقة سكة غري نافذة مل يفتح فيه باباً

من : خراج اجلدر يف طرقات املسلمني، وقالإى عن  أنه ،)عليه الصالة والسالم(وعن الصادق 

  . احلديث،)٣(موضعه إىل عليه رده فإن طريق ليس له إىل أخرج جدار داره

   رناهوعن الشيخ الطوسي يف الغيبة، عن أيب بصري، يف حديث له اختص

                                                

  .١ ح كتاب إحياء املواتأبواب من ١١ باب ١٥١ ص٣ ج:املستدرك) ١(

  ).الطبعة الثانية مبصر (٥٠٥ ص٢ ج:الدعائم) ٢(

  ).الطبعة الثانية مبصر (٤٨٧ ص٢ ج:الدعائم) ٣(
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ربعة حىت يبلغ  دخل الكوفة وأمر دم املساجد األ)عليه الصالة والسالم(قام القائم إذا  :قال

 كما كان على عهد ،شرف هلا أساسها فيصريها عريشاً كعريش موسى، ويكون املساجد كلها مجاً ال

م كل مسجد على ، ويهدعظم فيصري ستني ذراعاً ويوسع الطريق األ)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

  . )١( اخلربالطريق، وكل جناح وكنيف وميزاب على الطريق

 )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ :)عليه الصالة والسالم(علي  إىل سنادهإ ب،وعن اجلعفريات

  .)٢(من ضيق طريقنا فال جهاد له: وسلم أمر مناديه فنادى

 إىل خراج اجلناح وحنوهإعنوان الباب حبكم  ألنه ويظهر من صاحب الوسائل نوع تردد يف احلكم،

  .)٣(الطريق وامليزاب والكنيف

عليه (قام القائم إذا  :قال أنه  يف حديث طويل،)عليه الصالة والسالم( عن أيب جعفر ىمث رو

هدمها  الإرض وله شرف الكوفة وهدم ا أربعة مساجد، ومل يبق مسجد على وجه األ إىل  سار)السالم

 إىل عظم، وكسر كل جناح خارج يف الطريق، وعطل الكنيف وامليازيب ووسع الطريق األوجعلها مجاً،

  .)٤(أقامها إالّ سنة أزاهلا، وال إالّ  فاليترك بدعة،الطرقات

خراج إبأس ب ال أنه  علمائنا منهم العالمة والشهيد الثايننوذكر مجاعة م(: مث قال صاحب الوسائل

عصار  التفاق الناس عليه يف مجيع األ،تضر باملارة كانت ال إذا افذةالطرق الن إىل جنحةالرواشن واأل

  مصار من غري نكري، واأل

                                                

  .١ ححياء املواتإ أبواب من ٢٠ الباب ٣٤٧ص ١٧ ج:الوسائل) ١(

  .٨٥ ص:اجلعفريات) ٢(

  .حياء املواتإ أبواب من ٢٠ الباب ٣٤٧ ص١٧ ج:الوسائل) ٣(

  .١ ححياء املواتإ أبواب من ٢٠ الباب ٣٤٧ ص١٧ ج:الوسائل) ٤(
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 ساعدة وبين النجار أشهر من الشمس يف رابعة النهار، وقد كان يف املدينة يف زمن وسقيفة بين

  .)صلى اهللا عليه وآله(النيب 

 األصلمنعه، واستدل عليه ب الحد معارضته وخمرج اجلناح والساباط ليس أل أن :وعن اخلالف

  .مجاعوبالسرية ومبيزاب العباس وسقيفة بين ساعدة وباإل

من ظاهر الشيخ يف النهاية، وصريح ابن محزة يف الوسيلة،  إالّ خالف ال: ويف مفتاح الكرامة

واملخالف الشيخ : كان مضراً، كما بينا ذلك يف باب الديات، مث قال إذا وميكن محل كالمهما على ما

اعترضه مسلم، وقواه  إذا مل يضر وإن يف صلح اخلالف، واملبسوط وابن زهرة يف صلح الغنية فمنعا منه

  . انتهى،يف ديات املبسوط وحكاه يف صلح املختلف عن القاضي

جنحة يضر باملارة من امليازيب والسراديب والرواشن واأل ال  صحة كل ما:ومقتضى القاعدة

 أطرافرض ويف يب حتت األبناشجار واألع والسواقي واحلدائق واألدة حتت السقوف والبالليعمواأل

نابيب املاء امللتصقة باحليطان، وغريها مما هو أر واملداخن ودة الكهرباء واهلاتف واألأعمرصفة واأل

 كان ضرر مل جيز كل ذلك فإذاكان ضرر،  إذا ما الإ ،باحة الثابتة شرعاً وعقالًصالة اإلكثري، وذلك أل

جل الضرر املنع أل أن  إىلملاعية، وقد تقدم يف روايات املنع اإلاألول دلة احلاكمة على األضرر اللدليل 

  .مطلقاً ال

من غريه،  من حاكم والذن اإل إىل هو كما ذكره املشهور من غري حاجة(: اجلواهر قال مث إن

 اإلمامإذن فما عن أمحد من اعتبار ية، األصلباحة باقياً على اإل أو سواء قلنا بكون اهلواء ملكاً للمسلمني

 لعدم ثبوت حق له يف ،صحيف وضع اجلناح يف غري حمله، بل هو كذلك ولو عارض فيها مسلم على األ

   وعدم ، ملا عرفت من استمرار السرية املعتضدة بالفتوى على فعل ذلك،املعارضة
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حق  ألنه لكل مسلم منعه، أنه  عن اخلالف واملبسوط منياملعارض، خالفاً للمحك إىل االلتفات

 نه البشرط الضمان، وأل الإ وهو يدل على عدم جوازه ،سقط شيء منه ضمن نه لوجلميع املسلمني، وأل

حق له، والضمان  المعاند خيفى بعد ما عرفت، فهو حينئذ مبنعه  ال  وفيه ما،ال ميلك اهلواءفميلك القرار 

يتوقف  م املعارضة اليت وافق فيها، وجواز الفعل ال كما هو يف صورة عد،ينايف اجلواز بعد تسليمه ال

  . انتهى)يعترب فيه عدم الضرر على املارة كما هو واضح، نعم ،على كونه مالكاً

 ألن من احلاكم هو مقتضى القاعدة،ذن اإل إىل وهو كما ذكره، وما ذكره من عدم االحتياج

احلاكم هو املنفذ  فإن حمتمل، أو ام متيقنضرر ع أو كان ضرر خاصإذا  إالّ حق له يف املنع احلاكم ال

  . كما قررناه يف كتاب القضاء وغريه،نه يأيت مبا يشاء اعتباطاً أ، السالم اإلحكامأل

 إذا احلاكم حيق له حتديد للعمارة والطريق وما أشبه أن حياء املوات وغريه،إوقد ذكرنا يف كتاب 

 )عليهم الصالة والسالم( من قبلهم حاكماً جمعوالًمعىن كونه  ألن كان ذلك يف مصلحة املسلمني، وذلك

تكون الشوارع  أن جيب:  قالفإذاهلم،  له ما أن يتصرف كما يتصرف احلكام، فمعىن جعله حاكماًأنه 

 ،كذا إالّ يكون املرور ال أو كذا، الإتكون  جنحة الالرواشن واأل أو بنية كذا،علواً أل أو كذا ذراعاً،

جداً لشرائط احلاكم الشرعي اليت هي عبارة عن شرائط اهللا سبحانه وتعاىل مما كان وا إذا جيب اتباعه

دل عليه  مة، حسب ماية األأكثر ومنتخباً من قبل ،ذكره الفقهاء يف كتاب التقليد ويف كتاب القضاء

ة وكتاب احلكم يف س كتاب السيا)الفقه( الشورى، وقد ذكرنا بعض التفصيل يف هذين الشرطني يف أدلة

  . وغريمهاسالماإل
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املرجع (: قال أنه  عن التذكرةيخرين، فاحملكغري واحد من الفقهاء اعتربوا عدم الضرر باآل مث إن

رفعه متر فيه الفرسان والقوافل وجب  كان ضيقاً ال فإن يف التضرر وعدمه العرف، وخيتلف حبال الطريق،

 كان نادراً، وإن يتفق ذلك ألنه سه على البعري،حبيث مير املار منتصباً واحململ مع الكنيسة املنصوبة على رأ

يتمكن الفارس ن أ ويضر بالعماريات والكنائس، ال أن مجال وجبمتر فيه اجليوش واأل كان متسعاًوإن 

وقال :  قال،تنصب الرماح أن  إىلقد تزحم الفرسان فتحتاج ألنه ،يبلغه من املمر حتته ورحمه منتصب ال

 ينال رحمه أحداً، وليس جبيد، ميكنه وضع الرمح على عنقه حبيث ال ألنه ذلكبيقدر  ال: بعض الشافعية

يف التذكرة للندرة وسهولة امليل،   ويف مفتاح الكرامة نفي الشهيد يف الدروس ما.يف ذلك تعسراًألن 

 كان ممراً للجيوش والفرسان الكثرية إذا  وأنت خبري بأن الطريق،ستجوده يف الكفايةاوقواه يف املسالك و

مالة الزدحام متكن اإل قد ال إذ يبلغهم، مالته على وجه الإ إمكانب يندفع بالندرة، وال يبعد اعتباره وال ال

أحوط، ومع االعتياد جيب كما  أنه ريب الفارس، وال أو أماله حينئذ أضر بالفرس فإن الفرسان وكثرم،

  . انتهى)يف جممع الربهان

الطريق  ألن يوجب صحة جعل اجلناح وحنوه، ر وغريها الرة وغريها كندرة املادالن أن والظاهر

غري نادر، فال جيوز مزامحة  أو حمه نادراًرغري نادر، وسواء من يأخذ  أو حق للعموم، سواء من مير نادراً

احلق للجميع من غري فرق بني الكافر واملسلم،  ألن املسلمني يف طريقهم، بل وكذلك حال الكفار،

للكافر أيضاً حق املرور صرح به يف  مث إن(: ب املثال، ولذا قال يف مفتاح الكرامةوقوهلم باملسلم من با

  . انتهى،)وجه للقصر على املسلم التذكرة، وال

  .دم الفرق بني النادر وغري النادرعوملا ذكرناه من 
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اجلواز املتيقن من  ألنه املعترب عدم الضرر حىت يف الصورة النادرة،ن إ :قد يقال(: قال يف اجلواهر

 فيعترب حينئذ يف الطريق كونه على الوجه ، فيما مسعته من التذكرةأليه أومإ و،فيما هو حق املسلمني كافة

 أن رمبا اتفق ذلك، خصوصاً بناًء علىأنه  إالّ ،بل والكنائسمل يعتد ازدحام الفرسان واإلن إ املزبور،

ن إ :نعم لو قلنا، غري من السرية ذلك الحيائهم، واملعلوم جوازه إ املنع لتعلق حق املسلمني باألصل

  الأن األول إالّ  فيقتصر على املتيقن يف املنع اجته حينئذ ما ذكروهاألصل اجلواز لكونه من مباح األصل

  . انتهى)خيلو من قوة

  .ئأصل اجلواز مرفوع بسبب احلق الطار فإن اجلواز،هنا  األصلذ ليس ، إوهو كما ذكره

غري  أو املرور أو اهلواء أو  مزامحتهم فال فرق يف ذلك بني مزامحة النوراملعيار هو عدم حيث إنو

دة املارة، مث يضع فوقها عمتزاحم األ دة يف وسط الطريق حبيث الأعمينصب أربعة  أن ذلك، فال حيق له

 لحقهم سابق، وكحال مرور الفوارس حا ألن عدم وية الطريق، أو سقفاً مما يوجب ظلمة الطريق،

 لوحدة املالك يف اجلميع ،ثقال، وكذلك حال مرور القطار وحنومهاسيارات الكبرية احململة باألمرور ال

  .وهو سبق حق املسلمني

 محلها إسقاطما أشبه يف حقهم فمرت السيارات وحنوها مما أوجب  أو ولو نصب الساباط

ليت ذكروه يف باب  من املباشر على القاعدة اأقوىكان السبب  إذا وكسرها وحنوه فالظاهر الضمان

  .الديات

 مما سبب االصطدام  فلم يدر له باالًش العريالسائق مثالً بأن أبصر أقوىنعم لو كان املباشر 

 الفارس أو وضع حجر عثرة يف الطريق فبصر به املار إذا  هو السبب، بل وكذلكهنإواالنكسار حلمله، ف

   إذا نهإالسايق فلم يأبه له، فأو 
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  . للحرامكان واضع العثرة فاعالً وإن تكسر كان هو السبب،

على املاء على هذا الغرار، فال حيق نصب اجلسور املنخفضة مما يكون نصب اجلسور  أن وجيب

حق السفينة مقدم على حق اجلسر، فالالزم ارتفاع اجلسر حبيث تتمكن  فإن توجب مزامحة السفن،

  .السفينة من املرور من حتته بسالم

نصب جسراً بني  إذا اجلسر ورفعه، كماسابقاً مل حتق للسفينة مزامحة نعم لو كان حق اجلسر 

حق اجلسر  فإن ، لعبور السفن وصار حمالً، باملاء من غري سابقماء حتته، مث جاء السيل وامتأل جبلني ال

  .ء املاءيدليل على انقالب احلق بعد جم سابق وال

حيق مدها  نه الإوحنومها، فبائية والتلفونية سالك الكهرومثل اجلسر والساباط والعريش وما أشبه األ

سالك يف الصحراء مث صار طريقاً فحق مد األ إذا نعم .حق املسلمني سابق ألن حبيث يزاحم املارة،

  . مثل ما ذكرناه يف اجلسر،السلك أقدم

ذن إزالته بدون إجيوز  ال أنه فعل الساباط املزاحم حلق املارة وحنو الساباط، فالظاهر لوه مث إن

، حيث حيق له  يف دار غريه مثالًوضع آالته إذا  خبالف ما،مل يكن فعدول املؤمنني وإن احلاكم الشرعي،

حق خاص فيحق ملن زاحم حقه ختليص حقه من مال الغري عدواناً، أما  أنه  والفرق،التزالة تلك اآلإ

  . احلاكم الشرعي احلقوق العامة وهوالطريق فاحلق عام، فالالزم مراجعة متويل إىل بالنسبة

يوجب  ه الءاعتدا ألن ،ي ضرر على املعتدأقلزالة مبا يوجب حيق له اإل إمنا احلاكم الشرعي مث إن

زالة إكان احلاكم الشرعي يتمكن من  إذا باملقدار ابور منه، مثالً إالّ ليهإ بالنسبة ضرر السقوط دليل 

  زالة حيق له اإل  ال،زالة بدون كسر من اإل وكان يتمكن،جرات وحنوهاخشاب واآلالساباط بكسر األ
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  .عدول املؤمنني إىل الضرورة تقدر بقدرها، وكذلك بالنسبة ألن بالكسر،

  الظاهر العدم،،كانت السباحة متعارفة هناك إذا وهل حيق نصب اجلسر املانع عن السباحة فيما

مل يتمكن من نصب ه حيث إن، ذلك إىل اضطرإذا  إالّ حق الساحبني مقدم على حق اجلسر، اللهمألن 

 لرؤية العرف ذلك عند التزاحم، ولذا ،حق اجلسر مقدم فإن اجلسر، إىل جسر عال، واحتاج الناس

 يتمكن الساحبون من املرور حتتها، ر حبيث الالسرية على نصب اجلسور اخلشبية وحنوها على األجرت 

  .كان حق السابح مقدماً زماناًوإن 

 ،قد حصل به الضرر ألنه له املنع،قرب أن شراف، فاأللو تضرر جاره باإل(: التذكرة قال مث إن

ولست أعرف يف هذه (: قال أن  إىل)حصل الضرر وإن مينع نه الإخبالف ما لو كان الوضع يف ملكه ف

  ).ما قلت عن اجتهاد إىل  وامنا صرت،من العامة خبصوصها نصاً من اخلاصة والاملسألة 

وتقييدهم باملارة يقضي بأنه لو حصل ضرر على اجلار (: كرامة بقولهوأشكل عليه يف مفتاح ال

صل، وعموم ما يدل على التصرف فيما خلقه اهللا تعاىل خرج مينع من ذلك لأل شراف على عياله الباإل

جيوز له مثل  ألنه التمكن منه، املمنوع منه التطلع على عورات الناس ال أن ضر باملارة، ويؤيدهأ إذا ما

موضوع لالستطراق، أما  ألنه ضرار بأهل الطريقاملمنوع عدم اإل أن ملك نفسه، وقد عرفتذلك يف 

مينع مما يضر بغري من يعتاد سلوكه  النه إ : فال دليل على املنع منه، بل قالواضرار بغريهماعتبار عدم اإل

  .) عن غري املار واجلار خارج عن ذلك كلهخاصة فضالً

جاراً، فمن  أو االعتبار بأن يرى العرف حق السابق، سواء كان ماراً  إذلعل املوارد ختتلف،: أقول

ثالث طوابق مما يأخذ شيئاً من نور اجلار وهوائه، بل من نور الطريق  أو  بناء طابقنياملتعارف مثالً

  يكون  أن وهوائه، أما
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  .يناألمرفرق بني  املار، فال أو مزاحم حلق اجلار أنه حبيث يرى العرف

عربة بتضرر اجلار،  ال أنه ،بعد نقله عن املسالك وغريهه حيث إنما ذكرناه أشار اجلواهر  إىل ولعله

 أن يكون بناء العالمة ما ذكرناه من أن ميكن(:  قال،شراف عليهلو وضعه يف ملكه واستلزم اإل نه كماأو

حد منهم وز ألجي كامللك، فال أو هلم أمجع ه ملكاًؤاوحيائهم الطريق صار هو وقراره وهإاملسلمني ب

السرية جرت على فعل ذلك واملتيقن منها اخلايل عن أن  إالّ ،وليهمإذن  أو ذمإالتصرف فيه بغري 

أما اخلايل عن ضرر االستطراق خاصة دون غريه فال سرية عليه ، ضررهم من جهة االستطراق وغريه

  . انتهى)فيبقى على أصل املنع

الضرر  ما يطلق عليه الضرر عرفاً، ال إالّ املار أو اجلار  إىلبالضرر بالنسبةيراد  ال أنه خيفى وال

يكون أوسع من  إمنا ضرر الهنا دليل  ألن  التيمم بدل الغسل والوضوء وحنو ذلك،الذي يبيح مثالً

مل يطلق عليه الضرر الذي يطلق  وإن املراد هنا حق اجلار وحق املار، أن  بقرينة، هناكضرر الدليل 

  .القرائن توجب توسعته وتضييقهأن  إالّ ،كان مبفهوم واحد وإن  ضرر يف النص فال،عليه هناك

 فإن  لترجرج السيارات وحنوها،جيعل سردابه يف الطريق حبيث يكون سقفه حمالً أن ومن الضرر

  .ذلك ضرر عرفاً، وحق السائرين مقدم على ذلك

زجه ومل حيفر الطريق من أ أحكم إذا وأما عمل السرداب يف الطريق النافذ(: قال يف اجلواهر

 إالّ جيوز ذلك يف املرفوع  فقد صرح غري واحد جبوازه للسرية أيضاً، نعم ال،وجهها حبيث يضر املارة

  حكم، ومثله أ وإن ذمإب
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أحكم  وإن مل يكن هلا رسم قدمي، لكن الفاضل منع من عملها يف النافذ، وإن الساقية من املاء،

زالتها، ولو إ واحد لاً كما يف الدروس، ولكإمجاعنه مينع منها إبغري أزج فزج عليها، أما لو عملها األ

  . انتهى)تضرر اجلار بالسرداب والساقية فالظاهر جريان البحث السابق فيها فال جيوز فيها

يتمكن كل فرد من   العامة الموراأل أن  ما تقدم من)زالتهاإولكل واحد (: يرد على قوله: أقول

حد نه حق اجلميع فال حيق ألالتنازع، وألذلك مثار  فإن احلاكم الشرعي،إذن ب  إالّالتصرف فيها

  .ذلك إىل شارة وقد تقدمت اإل، خبالف احلاكم الشرعي الذي هو ويل اجلميع،التصرف

وجيوز الصلح بينه وبني أرباب املرفوع على أحداث (: ومنه يعلم وجه النظر يف قول القواعد

حدثه أزالة ما إ ولكل من له االستطراق فيه ،ذم االعتراضإغريهم مع روشن وشبهه على رأي، وليس ل

ذن يأ أن فرق بني زالته، والإذنه فكان له إتصرف يف حقه بغري  ألنه :ذنه، ويف مفتاح الكرامةإبغري 

  . انتهى)الباقون أم ال

زالة، يف غري املرفوع كيف يتمكن أحد التصرف يف حق اجلميع باإل أو نه سواء يف املرفوعإف

 التعدي على احلق املشترك فإن ،)الباقون أم الذن يأ أن فرق بني وال(: خصوصاً بعد قول مفتاح الكرامة

  .زالةوليهم يف اإل أو اجلميعإذن زالته بإكون يإمنا 

خرين مل يكن زالة املانع معداً يف العرف تصرفاً يف حقوق اآلإيكن يف املرفوعة وغريها مل  إذا نعم

زالة تصرفاً يف حق  اإلتعد نه الإزاله أحدهم، فأوضع حجراً يف طريق املسلمني ف إذا ، كمازالةبأس باإل

  زالة ن لكل فرد حق اإلإف ما أشبه يف الطريق العام، أو أوقف سيارته أو ربط دابته إذا خرين، وكذلكاآل
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  . ملثلهن احلاكم املوضوع شرعاًومل يكن من شأنه التخاصم مما يكون عرفاً من شؤ إذا فيما

نه ليس لواحد احلق يف إأما مثل بناء البالوعة والسرداب يف طريق املسلمني حيث يضر بالطريق ف

  .يعد تصرفاً يف حق سائر املسلمني أيضاًالردم  فإن الويل، ألنه منا هو شأن احلاكم الشرعيإردمهما، و

لطريق أيضاً للعامة، احتت مل يكن  إذا االختالف يف عمل السرداب وحنوه حتت الطريق هو مث إن

ن يف  كما يتعارف اآل،ال مل جيز كل ذلكإ و،وكذلك نصب الساباط والعريش وحنومها فوق الطريق

الدليل الدال على  فإن جعل الطرق حتتها نفقات وفوقها جسور ملرور السيارات والقطارات وما أشبه،

  .الطرقحرمة االستطراق لسبق حقوق املسلمني آت أيضاً يف فوق الطرق وحتت 

 أنه  يعرف،خرين مما يراه العرف حقاًضرار والتصرف يف حق اآلومما تقدم من حرمة كل من اإل

ل عن ئس أنه )صلوات اهللا وسالمه عليه( فقد روى عنه ،ضراريلزم محل رواية الدعائم على غري صورة اإل

 ويرفع ،نع منه وليس هذا من الضرر الذي مي،ذلك له:  قال،ه فمنع جاره الشمسءالرجل يطيل بنا

  .)١(ليهمإمل يكن نظر منه  إذا جداره ما أحب

  يفتح كوة يف جداره  أن حدليس أل: قال أنه )صلى اهللا عليه وآله(خرى، عنه أويف رواية 

                                                

  ).صرالطبعة الثانية مب (٥٠٥ ص٢ ج:الدعائم) ١(
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  .)١(فتح للضياء يف موضع يرى منه مل مينع من ذلك فإن ه،رجا شيء من داخل دار إىل ينظر منها

كان بني دارين  وإن فال، الإ و،سبق حق جاز أو مل يكن ضرر إذا نه أ يقتضيدلةن اجلمع بني األإف

 يكون مشرفاً على دار اجلار، وال أن  اجلدار حيث يأيت منه الضياء واهلواء بدون جيعل كوة يف أعايلمثالً

ه ئجيعل الكوة يف أسافل اجلدار حيث يشرف على دار اجلار عند مروره وجمي أن  أما،ن يكون مؤذياً لهأ

  . وامليزان العرف،جيوز  فذلك ال،ضراراً بهإ أو حه مما يعد تصرفاً يف حق اجلاروروا

كان هناك  وإن جيوز الغرس يف الطريق، ال(: ومما تقدم ظهر وجه ما ذكره الدروس، حيث قال

زمنة ينقطع أثر نه مع تطاول األ وأل، وتزدحم فيها البهائميف الزقاق قد يصطدم ليالً ألن مندوحة،

  . انتهى)ق يف ذلك، وحيتمل جوازه ما مل يتضرر به املارة من ذلك كالروشن والساباطاالستطرا

  .ذلك مناف حلق املارة، وأحياناً حلق اجلريان ألن ،ما أفتاه أوالً أن والظاهر

تعارض الطرفان  فإن ،ولو صنع السرداب يف الصحراء مث صار طريقاً فالظاهر تقدم حق السرداب

رعي بالصلح القهري، وقد ذكرنا وجه مسألة الصلح القهري يف بعض أبواب فصل بينهما احلاكم الش

  .الفقه

 أو أحدث راً أو ،شجار فيما مل يكن طريق مث صار طريقاًما لو زرع األ إىل وكذلك بالنسبة

يضر الطريق ملرور الدواب، مث جاء دور السيارات فصار  كان سرداباً ال إذا ما أشبه، وكذلك أو اًساباط

مثلة، واملعيار هو تقدم أحد احلقني على غري ذلك من األ إىل السرداب خطراً على السيارات،سقف 

  يف مورد التزاحم  إالّ خراآل

                                                

  ).الطبعة الثانية مبصر (٥٠٥ ص٢ ج:الدعائم) ١(
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  .والتعارض، حيث يصلح بينهما احلاكم الشرعي بالصلح القهري

حياناً جبعل أ احلاكم الشرعي مثن السرداب وما أشبه، كما قد يكون إعطاءوأحياناً يكون الصلح ب

  .طريق آخر ملرور الدواب والسيارات وحنومها

العمارات العالية املزامحة لطريان  إىل  يقال بالنسبة،وكما يقال يف السرداب والطريق والعريش

 تعارض فإذاالالزم مراعاة احلق السابق،  فإن على أحدمها، أو الطائرات، حيث اخلطر على اجلانبني،

فيه رضا الذي خر ال قدم احلل اآلإبذلك، و إالّ مل ميكن احلل إذا  قهرياًاحلقان جعل احلاكم بينهما صلحاً

  .جيوز ما دام ميكن العمل بالرضا الصلح القهري قسر وهو ال ألن الطرفني،

مجلة من  إىل يقاف السيارة والدابة وما أشبه كما ذكرناه، وقد أملعناإوحال الدكة يف الطريق و

  .حياء املواتإذلك يف كتاب 

جنحة وما وعلى كل حال، فلو كانت الرواشن واأل(: ئع قال ممزوجاً مع اجلواهرالشرا مث إن

لزام الغاصب إ وعلى كل قادر على رفع املنكر ولو ب،على الواضع الغاصبزالتها إشاكلها مضرة وجب 

  . انتهى)خرىأتزر وازرة وزر  ال ألنه زالة،جيب على غريه اإل ال إذ الواضع بذلك،

متكن ن إ  نعم الغاصب،على سائر الناس من باب رفع املنكر  ال،ى احلاكمالزم عل أنه وقد عرفت

احلاكم الشرعي،  إىل ضراراً رجعإزالة أيضاً كانت اإل إذا ضرار وجب عليه، أماإزالة بدون من اإل

، ضرر الزالة يأخذ أجرا من الغاصب لدليل غريه ممن جاز له اإل أو واحلاكم الشرعي الذي يزيل

 زالة الضرر على اجلريانولو سببت اإل. كان معداً ملصاحل املسلمني وإن يت املال دفع ذلك،فليس على ب

  . للدليل املذكور، حتمله الغاصب أيضاً،املارة ضرراً مادياًأو 
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 ضرر الدليل  ألن ، عقالئياًيلزم العلم بالضرر، بل يكفي احتمال الضرر احتماالً ال أنه مث الظاهر

 الكان فيه خوف الضرر، ويستدل على ذلك بدليل  إذا ا مينع عن السفريشمل مثل ذلك، ولذ

كان املسافرون يف كل عشر سيارات تسقط سيارة منهم يف اهلوة مما يوجب تلف  إذا  كما،)١(ضرر

جيوز   ومع ذلك ال،الذهاب فيه تسعة احتماالت عدم الضرر، واحتمال ضرر واحد فإن مجيع الركاب،

الظن وحنوه، وقد ذكرنا بعض الكالم يف ذلك يف كتب الطهارة والصالة  إىل حيتاجمثل هذا السفر، فال 

غري ذلك، ولذا ذكر  إىل الصوم أو الصالة واقفاً أو احتمل الضرر يف الطهارة املائية إذا  مبا،والصوم

نعم ، كان االحتمال عقالئياً إذا الفقهاء خوف الضرر يف املقام الذي جيتمع مع الظن والشك واالحتمال

ضعف  أو خاف فرد خوفاً شخصياً لوسوسة وإن يكون خوف الضرر، يف االحتمال غري العقالئي ال

  .حد احلرج إىل وصلإذا  إالّ ما أشبه، اللهم أو نفس

ولو كان ضررها بأن أظلم ا الطريق على وجه ذهب الضياء (: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

  عليه، بل وكذامجاعزالتها، بل يف املسالك اإلإجيب  أنه  حينئذ يفشكالإ والخالف  نه الإ، فمنه أصالً

 ملا عرفت من اعتبار عدم الضرر يف ،ذهب على وجه يضر املارة ولو ضعيف البصر منهم ولو ليالًإذا 

ذلك أشار املصنف  إىل  ولعله، عدم تأثري الظلمة يف املنع يف غري حملهإطالق فما عن الشيخ من ،اجلواز

  يريد أن  إالّ زالتها، اللهمإجيب  ال: قيل: هبقول

                                                

  .٥ ححياء املواتإ أبواب من ١٢ الباب ٣٤١ ص١٧ ج:الوسائل) ١(
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  . انتهى)وجود ظلمة ما بسببها من اللوازم فإن ضرر فيها على املارة، ما ال

 مل جيز، فاًرخرين عتصرف يف حق اآل أو ،كان ضرر ولو احتماالً إذا  أنهمقتضى القاعدة: أقول

 ،ما أشبه أو للدابة أو لقوي البصرو  أ، وسواء كان ضاراً لضعيف البصرأكثر أو سواء كان ظلمة ما

  .للدليلني املذكورين

نه إكانت يف املرفوعة ف أو ،قوىأظلم ا على األ أو أما لو كانت مضرة(: ولذا قال القواعد

لو كانت مضرة : ريب فيه، ويف التحرير  عدم اجلواز يف املضرة باملارة مما ال: ويف مفتاح الكرامة.الجيوز

: يضاح والدروس وجامع املقاصد واملسالك، مث قالوهو خرية املختلف واإل:  قال،اإمجاعزالتها إوجب 

 أو  ليالً،كلها أو يكون يف بعض أوقات املرور أن  منأعمبعضه ما هو  أو بذهاب الضياءولعل املراد 

 إتالف أو يكون خلوف املعتاد أن  منأعم والضرر ،لبعض الناس كضعيف البصر أو حدأ لكل ،اراً

يفعله  ، وقد ميوت والئ الظلمة به، وقد ينطفتذهب قد ال إذ يندفع بوضع السراج، من املارة، والشيء 

  . انتهى)وارثه

مع دفعه  قبلوا بالضرر أو إذا مإيستثىن من ذلك الطريق املرفوع اخلاص جبماعة، ف أن ينبغينعم 

لغريهم حىت يكون   فال حق،مللك منهميتلقون ا إمنا احلق هلم، والورثة ألن ما أشبه جاز، أو بوضع الضياء

احلق ليس  ألن ،جازة عموم من يف البلد مثالًإيفعل الضار ب أن نسانجيوز إل كالطريق العام الذي ال

غريهم من  أو ن وملن يأيت بعد ذلك من الورثةهل البلد، بل حق الطريق وحنوه عام ملن يسكنه اآلأ بخاصاً

  .ماملسافرين وحنوه

يوجب الظلمة  جعل السقف من الزجاج وحنوه مما ال إذا عدم نزول املطر فيماوحال الظلمة حال 

حد منعها،  فال جيوز أل،منا يوجب عدم نزول املطر فيما كان املطر أيضاً فائدة عامة استحقها املارونإو

  كان العرف إذا  إالّ سواق، اللهماأل إىل وكذلك بالنسبة
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فيه فائدة اتفق أهل السوق  أن يف السوق، بل يرونيرون عدم ضرر ذلك وعدم منافاته حبق من 

السوق أيضاً من الطرق العامة، ولذا جرت السرية قدمياً  ألن مل يكن السوق خاصاً م، وإن على ذلك،

سواق ملنعها عن احلر الشديد والربد الشديد واملطر وما أشبه، فيختلف احلال يف وحديثاً على تسقيف األ

 ،ا جعل املظالت على حواشي الطريق لوقاية املارة عن احلر والربد واملطرمأسواق عن الشوارع، األ

 احلاكم أن يرى العرف  وليس مضراً بل بالعكس هو نافع، ولذا ال،ذلك ليس مما ينايف احلق أن فالظاهر

  .أضر بالناس أو  يف الطرق فعل منافياً للحقوقمورغريه الذي يضع هذه األأو 

ولو (:  قال،دم وجه النظر فيما قاله الشرائع ممزوجاً مع اجلواهروكيف كان، فقد علم مما تق

زالته لكل من له إبعض أهلها يف الطريق املرفوعة حدثاً على غري الوجه الشرعي جاز  أو جنيبحدث األأ

 ال و،رض كالدكةيف األ أو  وبني كونه يف اهلواء كالروشن،عليه استطراق، من غري فرق بني املضر وغريه

 ،ذلك أيضاًذن زالة، بل ولآلكان له اإلإذن  واحد بغري يبعضهم وعدمه، بل لو بقإذن ه ب وقوعبني

  . انتهى) يف املال املشتركيد جيبعض الشركاء الإذن  و،لقاعدة التسلط

أحد الشريكني دخول الدار ذن أ إذا وعدمه، فهو كماذن لذلك مع االختالف يف اإلوجه  ذ الإ

دليل السلطة  أن خر بعدحدمها على اآلأوجه لتقدمي  ال إذ احلاكم الشرعي،املرجع  فإن خر،اآلذن أومل ي

 أقلبغري ذلك مما يكون  أو ،أحدمهاإذن  يف مثل ة باملهايااألمر واحلاكم الشرعي حيل ،مشترك بينهما

عل ما جيإما جيعل بينهما الصلح على البقاء، وإالضرورات تقدر بقدرها، ويف املقام  ألن  السلطة،يف تصرفاً

  فراز مل يكن اإل إذا بينهما الصلح على العدم
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  . على ما ذكر يف كتاب الشركةماًفراز مقدال كان اإلإو

حنو اللزوم على على  عارة الذنه على حنو اإلإفيما كان  أنه الرجوع فسيأيت الكالم يفذن لآل أن أما

  .تفصيل نذكره هناك
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  .يف الطرق النافذة أي )اب املستجدة فيهابووجيوز فتح األ(:  قال يف الشرائع:)٢مسألة (

 أن  ملا عرفت من،طريق مرفوع أم الإىل  أو ليهاإسواء كانت هلا باب آخر (: ويف اجلواهر

يقدح يف ذلك صريورة املرفوعة نافذة بسبب الباب املفتوح يف بعض  املسلمني يف ذلك شرع سواء، وال

ذنه فال يتحقق إب إالّ حد دخول دارهليس أل إذ طريق،نفوذ ال يوجب نفوذ داره ال إمنا ذلك ألن الصور،

  .)صل وغريهبأس به أيضاً لأل نفوذ الطريق، بل لو فرض حتققه ال

الكافر الذمي وحنوه أيضاً  ألن فرق فيه بني املسلم والكافر، صل، والوذلك كما ذكره لأل: أقول

 نسانلإل أن وه يف كتاب اجلهاد، كماله االستفادة بشرائط الذمة على ما ذكر أن حاله حال املسلمني يف

اجلريان، ملا عرفت من استثنائهما  إىل غمط حق بالنسبة أو مل يسبب ضرراً إذا يفتح دكاناً هناك أيضاًأن 

هدم داره  إذا ذلك الطريق، كما إىل جيعل مكان داره وحنوها منفذاً آخر أن نسانعن اجلواز، بل جيوز لإل

أربعة منافذ، منفذان سابقان ومنفذ جديد بسبب  أو طريق ثالثة منافذوجعله منفذاً حىت صار لذلك ال

  .داره هذه اليت هدمها آخره

 حيول باب داره عن موضعه أن من أراد: قال أنه ،)عليه الصالة والسالم(، عنه سالمويف دعائم اإل

كان يف  فإن ،ناًرراً بييف ذلك ض أن يتبنيأن  إالّ هليفتح معها باباً غريه يف شارع مسلوك نافذ، فذلك أو 

  .)١(برضا أهل الرائغة إالّ رائغة غري نافذة مل يفتح فيها باباً ومل ينقله من مكانه

حمل بيع  أو مطباً أو  الدكاكني من جعله بيطرةًأقسامفرق يف جعل بعض داره دكاناً بني  وال

  ما أشبه  أو البقول

                                                

  .٥٠٥ ص٢ ج:الدعائم) ١(
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  .بالشرطني السابقني

 جيوز جعل بعض داره ساحة ،الروشن والكوة والدكة وما أشبهوكما يصح جعل الباب اجلديد و

ذا مل إية، واألصل أعرض عنها تكون من املباحات فإذابتأخري جداره بقدر حىت يكون أمام اجلدار ساحة، 

 نسانية مل حيق إلاألصلأعرض عنها بأن صارت من املباحات  إذا يعرض عنها تكون له ذه الكيفية، مث

  .يزاحم حقوقهم على ما عرفت أو اجلريان أو ضر الطريقاستغالهلا فيما ي

عراض مسقط للملك، ويدل عليه اإل أن حياء املوات تفصيل الكالم حولإوقد ذكرنا يف كتاب 

 والوتد ظاظ والشابأس بلقطة العص ال:  قال)عليه الصالة والسالم(صحيحة حريز، عن أيب عبد اهللا 

  .)١(ليس هلذا طالب :)عليه الصالة والسالم(أبو جعفر وقال : قال، واحلبل والعقال وأشباهه

  . يعرضون عنهامورالذي تسقط منهم هذه األ ألن فهو كالتعليل

 والوتد ظاظ والشابأس بلقطة العص ال:  قال)عليه الصالة والسالم(خرى، عن الصادق أويف رواية 

  .)٢(واحلبل والعقال وأشباهه

روايات السفينة  أن عراض مسقط للملك، كمااإل أن لى اليت تدل عدلةىل غري ذلك من األإ

  .املكسورة يف البحر أيضاً تدل على ذلك

ية يف احلال احلاضر من املنع عن فتح سالموكيف كان، فما اعتادت احلكومات اليت تسمى باإل

كالمهم،  إىل غىصي ما أشبه خالف الشرع، وال أو دكان أو جناح أو كوة أو شباك أو باب جديد

 وجرت عليه زعاج اجلار جلاره مما كان متعارفاًإبأس مبا يسبب  ال أنه حياء املواتإنا يف كتاب وذكر

  زعاجه عند الدخول إيسبب   كان باب داره مبتعداً عن باب دار اجلار مما الفإذاالسرية، 

                                                

  .١ ح أحكام اللقطةأبواب من ١٢ الباب ٣٦٢ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح أحكام اللقطةأبواب من ١٢ الباب ٣٦٣ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(
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  .كان على حنو املتعارفن إ زعاجه مل يكن بذلك بأسإفتح باباً آخر سبب  إذا واخلروج، أما

 طريق آخر وال إىل تنتهي أما الطرق املرفوعة وهي اليت ال(:  قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهرمث

يالصق داره، من ليها من دون إرباا الذين هلم أبواب نافذة ملك الغري وهو ملك حقيقة أل إىل مباح، بل

مالكهم، وهلم أا من كغريه ليها من غري نفوذ فلهم سدها عن السكة واالرتفاق اإويكون حائطه 

  .)داره إىل حصتهدخال كل منهم إقسمتها فيما بينهم و

رضى اجلميع، وكذلك  إذا هم خمتصون به، وعلى كل حال يصح ذلك هلم أو ألنه وذلك: أقول

خري ليس يف األ ألن يفعلوا مبا هو خمتص م حنو ذلك، أن هلم فإن حال الذين هم يف أخري املرفوعة،

  .خريمنا خاص بالذين هم يف األإ واشتراك بني اجلميع

 إذا ليهاإون ؤالشارع يلتجأهل  ألن  ولكن عن بعض الشافعية املنع عن سد الطريق املرفوع،،هذا

  .عرض هلم سبب من زمحة وشبهها

هلها، وذكر احلدائق الوجه يف ذلك بأن ردبيلي التأمل يف ملك الطرق املرفوعة ألوعن املقدس األ

  .كن يف الشوارع ملا مل يكن املتصرف متعيناً مل يترتب عليه امللك خبالف املرفوعةالتصرف دليل امللك، ول

كان مستند امللك جمرد  إذا ربابهالطريق املرفوع ملك أل أن نا مننعإقد يقال : ويف مفتاح الكرامة

  .نه حمل ترددهمأليه وإأبوام شارعة ن أ وكونه مسدوداً،

 ئحال شاء من سرعة وبط أي راق يف الطرق النافذة علىطجيوز لكل أحد االست: قال يف التذكرة

أرباا، ولو منع إذن فرق بني املسلم والكافر، وأما الطرق املقطوعة فكذلك مع  وركوب وترجل، وال

  منعوا  أو واحد منهم
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 وهذا صريح ،لكل أحد دخول هذا الزقاق كدخول الدرب النافذ ألن  عدم املنع،قرببأسرهم فاأل

  .آخر كالمه إىل ،إشكالوفيه :  قال،ست ملكاًا ليأيف 

  :أقسامالطريق املرفوع على ثالثة  أن والظاهر

فيما بينهم هلذه املنفعة اخلاصة، ويف أخرجوه  أو خرجهأ ،مجيعهم أو كان ملك بعضهم أن :األول

 عراضهم، وجمرد جعلهإ لعدم وجه لسقوطه عن امللك بعد عدم ،ا ملكهمأ إشكال هذه الصورة ال

يسبب  نه الإ، ف داره طريقاً فيما كان بني شارعني مثالًإنسانجعل  إذا ذلك، كما إىل يؤدي طريقاً ال

  .يبنيه من جديد حىت ينقطع بني الشارعني أن زوال ملكه، بل له

 كانت تلك ةسأحيوا دوراً حول عتبة مقد إذا يكونوا قد أحيوه مع سبق احلق العام، كما أن :الثاين

 فصار يف وسطها طريق ،حياء الدور مزامحاً للمارةإ حبيث مل يكن ،العتبة جميئاً وذهاباً إىل راضي ممراًاأل

  .ه لكل الناسؤ بقااألصلدليل على صريورة الزقاق ملكهم، بل  نه الإمسدود، ف

م أيرى عرفاً  ألنه ،بعد يف صريورته ملكاً هلم مل يكن القسمني السابقني، وهذا ال ما: الثالث

  .من سبقفيشمله دليل حازوه، 

  .ردبيلي يف حمله يف اجلملةتأمل املقدس األ أن وبذلك يظهر

، بل ثباتالكالم ليس يف عامل اإلن إ : ففيه،آخره إىل التصرف دليل امللك أن أما قول احلدائق من

  .يف عامل الثبوت

   : قال،قول اجلواهر يف رد من قال بأن الزقاق ليس مبلك غري واضح أن وذا يظهر

، بل إشكالخرجوه هلم فيما بينهم هلذه املنفعة اخلاصة فال أكان ملكهم ن إ الطريق املرفوعألن (

 ،كان من املباحات فقد أحيوه وحازوه على هذا الوجه اخلاص م وإن هو خارج عن حمل البحث،

   وإن حياء كل شيء حبسب حاله، وهذاإضرورة كون 
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احليازة اليت ليست من معني، بل املعني سلكه هذه  أنه باراقتضى كون الشارع ملكاً للمسلمني باعت

مصار جعل ذلك عصار واألللسرية املستمرة يف العمل يف األأنه  إالّ  تقتضي ذلك،أيضاً على جهة العموم

لغريه من املسلمني املنع مع  حاكم الشرع، بل ليس له والإذن  إىل من غري رجوع على الوجه املزبور

يقال بعدم حتقق احليازة اليت هي االختصاص عن الغري باستيالء وحنوه، فال  أو ،رة املارفرض عدم تضر

  .آخر كالمه إىل ،)ربابه خبالف النافذملك ألنه إ يتحقق حيئذ امللك يف النافذ دون املرفوع، ولذا قالوا

على ه، بل قد تكون احليازة إطالق ليس على ،آخره إىل )حاز على هذا الوجه اخلاص م(قوله إذ 

، بل قرب وهذا هو األ،وجه خيصهم، وقد تكون احليازة على وجه هلم العبور واملرور كسائر املسلمني

ضرحة الطاهرة من الزقاق املرفوعة اليت كانت سابقاً  األأطراف ملا نشاهده يف ،السرية أيضاً تقتضي ذلك

لى باب الزقاق استنكره املسلمون جعلوا باباً ع إذا مإوا وبنوا حوهلا دوراً، فؤحمل عبور ومرور مث جا

  .م يتصرفون يف غري حقهمأورأوا 

خراج الباب والروشن وحنومها من البيت الذي ليس له باب يف إجيوز  ال أنه دليل على ال أنه كما

  .مل يكن ملكاً هلم، بل كان باحليازة إذا هذا الزقاق فيما

باب  حداث ساباط والإحد من غري أرباا ألجيوز  ال أنه كما(: فقول الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

خمتص م، وكذا ليس  ألنه ،مل يكن أو أربابه، سواء كان مضراًإذن ب إالّ غريه جناح وال فيها وال

مل  أو الذين هم يف هذا الزقاق، سواء كان هلم باب فإن  حمل نظر،)شركائهإذن ب إالّ لبعضهم أيضاً ذلك

  .باحة حمكمالشيء، ولو شك فأصل اإليكن هلم باب كلهم ذو حق يف هذا 

  ، )كانت يف املرفوعة فال جيوزأو ( :ومنه يعلم وجه النظر يف قول العالّمة
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ا وأما عدم جوازها لو كانت يف الطرق املرفوعة فواضح، أل(: ن علله مفتاح الكرامة بقولهإو

  . انتهى)الباقنيإذن ا بدون حدهم التصرف فيهصورون فال جيوز أل فهم حم،بواب فيهارباب األمملوكة أل

  . الثالثةقسام من املدعى على ما عرفت من األأخصذ دليله إ

أرباا املرور فيها، إذن ومما يدخل يف املنع من التصرف يف املرفوعة بغري : املسالك قال مث إن

ا اجللوس  فلو منع أحدهم حرم، أم، االكتفاء فيه بشاهد احلالقوىوالوجه فيه ما تقدم من امللك، واأل

ذنه وانتفاء إصالة حرمة مال الغري بغري اجلميع ألإذن مع  الإ ،ليها وحنو ذلك فالإدخال الدواب إفيها و

  .شاهد احلال فيه غالباً، نعم لو كان اجللوس خفيفاً غري مضر يتناوله شاهد احلال

 واجللوس ،ال بشاهد احلأهلها عمالًإذن دخول السكة املرفوعة بغري جنيب لألجيوز : وعن الدروس

  . انتهى، ولو اه أحدهم حرم ذلك،غري املضر م

ذا اختلف إالصريح، وذن اإل أو بشاهد احلال إالّ تصرف أي جيوز ال أنه أما امللك فالظاهر: أقول

 ملا عرفت يف بعض ،احلاكم الشرعي إىل البعض كان الالزم املرافعةرباب بأن أجاز بعضهم ومل جيز األ

  .خرىحدى السلطتني على األإوجه لتقدمي   فال، من تعارض السلطتنياملسائل السابقة

، حمل نظر، )حدهم حرمأفلو منع (:  ما تقدم عن املسالك وذكره غريه أيضاً من قولهإطالقوعليه ف

  .اًإطالقوأما غري امللك فال يأيت فيه ما ذكروه 

خول فيها واجللوس مع فرض نعم قد يقال باقتضاء السرية والطريقة جواز الد(: قال يف اجلواهر

ليه، إاعه واملترددين من اتب  وعدم اعتبار املساواة يف استطراق أرباا قلة وكثرة منه أو،عدم تضرر أهلها

  ذن  حبصول اإلبل قد يقال
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غريه، بل ميكن القول بذلك حىت مع منع بعضهم،  أو كان فيهم موىل عليه من طفل وإن شرعاً،

له من ذن أ وإن حد منهم،أ وظاهرهم احلرمة مبنع ،الشرعيةذن ال تلك اإليريدوا بشاهد احل أن وميكن

غري  إىل خر أيضاً،لبعضهم منع اآل أن تباعه، بل مقتضى ذلكأضيافه وأكان  وإن ليه، بلإأراد دخوله 

  . انتهى) املترتبة على الشركة احلقيقية املعلومة بالسرية خالفهاحكامذلك من األ

 فال ،على هذا الوجه إالّ يستدل له بأن احليازة مل تكن أن اعدة، وميكنوما ذكره هو مقتضى الق

أن  إالّ الشرعي، اللهمذن اإل إىل ما أشبه ذلك، فال حاجة أو أضيافه أو خرحق لبعضهم يف منع البعض اآل

شرعي هو إذن شرعي من حاكم، بل إذن   وحنوه، المن سبقالشرعي ما يستفاد من دليل ذن يريد باإل

  .األصلطبق على 

قرائن  إىل يات املستندة جواز الدخول بسبب اآلمةنقل عن العالّ أن ويف مفتاح الكرامة بعد

إذن مع  الإ املنع قوىليها فاألإدخال الدواب إ وأما اجللوس و، عارضه نفس املنع عمل بهفإذاحوال، األ

حد يدخل هذا أكل  ألن يات مشكل،وأنت خبري بأن اعتماد مجيع الناس على هذه اآل(:  قال،اجلميع

محاله ودوابه ويبيع فيه التنب واحلشيش، ولو مل يكن أليه إأهله ويقف فيه ويدخل إذن املرفوع من غري 

لينا بالعادة، بل لو كان ملكاً ملا جاز إسائغاً لورد املنع عنه ولو عن بعض العلماء، ولو كان ذلك لنقل 

الشريك، ولو إذن يف التصرف يف املال املشترك من دون شددوه  ملا ،برضى اجلميع إالّ لبعض أهلها ذلك

 لدار، بل قد يصرح هليه فيإذنه والذهاب إذم للزم احلرج العظيم، بل لو كان موقوفاً على إتوقف على 

  . انتهى)يرد ذلك لو كان مملوكاً هلم بوجه شرعي بعضهم باملنع، وال

   والسرية األصلكان  أن  بعد،الدليل إىل املنع حمتاج إذ وكالمهما جيد،
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  .كان فيه بعض املناقشة وإن ،على اجلواز

  ).وكذا لو أراد فتح باب اليستطرق فيه دفعاً للشبهة(: قال يف الشرائع

اشتبه حاله يشعر  إذا نهإلشبهة استحقاقه للمرور فيه بعد تطاول الزمان، ف أي :ويف املسالك

الثاين جائز  فإن  فتح الباب ورفع احلائط مجلة،وضع له، وذا حصل الفرق بني ألنه باستحقاق املرور

ليس فيه داللة عليه  إذ وقات، استحقاق املرور بوقت من األييستدع رفع احلائط ال ألن ،األولدون 

 كاجلار املالصق هلا ، املذكورحق له يف الطريق فرق يف هذا احلكم بني الذي ال خبالف الباب، وال

حداث باب آخر أدخل من بابه الشتراكهما يف عدم استحقاق إأراد ا  إذ وبني من له باب فيها،حبائطه

  .املرور يف احملل الذي فتح فيه الباب، وحيتمل ضعيفاً اجلواز كما سيأيت

   :يأيت الكالم هنا يف الصور الثالث املتقدمة اليت: أقول

مل يكن  إذا ح الباب يف جواز فتشكالينبغي اإل يكون الطريق هلم مجيعاً بامللك، وهذا ال أن :أوالها

 خر، وال املشترك لكل واحد حق فيه بقدر حق اآلاألمر فإن  املشترك،األمر إىل زائداً على حقه بالنسبة

خرين كان ما أشبه زائداً على أبواب اآل أو بابني أو  أراد فتح بابفإذاحدهم الزيادة على حقه، يصح أل

  .يةاألولمل جيز على القواعد  الإ و، من حقهثرأكيتصرف يف املشترك  أنه  العرفمل ير إذا له احلق

، وهنا أيضاً )عليهم الصالة والسالم(ة حول حرم املعصومني قزما ذكرناه من أمثال األ: والثانية

  .األصلعرفت تساوي الناس فيه على  أن وجه لعدم اجلواز بعد ال إذ ينبغى القول باجلواز،

ناء به بأطرافحياء يف يستملكوا الزقاق باإل أن  ـرعوالظاهر هي مراد من ذكر هذا الفـ : الثالثة

   يف فتح الباب إشكال الدور وما أشبه، ويف املقام ال
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خرين، تصرفاً يف حق اآلليس  ألنه من له يف املرفوعة الباب، إىل رأس املرفوعة بالنسبة إىل قرباأل

صالة العدم، أاملشهور على املنع باب له، ودليل  فتح الباب ملن ال أو دخل،أمنا الكالم يف فتح باب إو

  . وللشبهة، كما ذكره الشرائع وغريه،نه ملك لغريه فال جيوز له التصرف فيهوأل

يف املرفوعة لغري االستطراق باب ومينع من استجداد : وقد قال يف مفتاح الكرامة عند قول العالمة

 وشرحه لولده والدروس رشاداح واإليض كما يف املبسوط والشرائع والتذكرة والتحرير واإل:دفعاً للشبهة

  . الغنية، وقد نفى عنه اخلالفإطالقوجامع املقاصد واملسالك، وهو الذي يقتضيه 

فتحه يف اجلملة داللة على  أن قاله يف املبسوط من مرادهم بالشبهة ما: وقال يف الكفاية

الشهود فكان فيه مضى عليه مدة وماتت  إذا االستطراق، وثبوت احلق يف ذلك الزقاق، وخصوصاً

ق املذكور كاجلار املالصق له حبائطه، وبني من له باب يحق له يف الطر مفسدة، من غري فرق بني الذي ال

يف عدم استحقاق املرور يف احملل الذي فتح فيه   الشتراكهما، من بابهحداث باب أدخلإأراد  إذا فيها

  .الباب

 األصلصالة املنع غري ظاهر بعد كون ون األك إذ  املذكورة من النظر،دلةخيفى ما يف األ وال

يفتح بابني ن أ وجيعل بابه أدخل وغري أدخل، أن رض كان لكل واحد منهمم ملا أحيوا األإ ف،اجلواز

ذي احلائط  إىل باملزيل، وكذلك بالنسبةعلم  يعلم املزيل وال أن  إىل مستصحباألصل، فهذا أقل وأكثرو

  .حيدث بعد ذلك أو  الباباألمرحيدث يف أول  أن فرق بنيي  أنهإالذي مل حيدث فيه باباً، ف

  ملك هلم فال جيوز  أنه  وهو،وبذلك يعرف وجه النظر يف الدليل الثاين
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حيق لصاحب  حبيث ال كان بقدر ال إمنا امللكن إ :يقال إذ خرين،حد منهم التصرف يف ملك اآلأل

ذا شك يف تقيد إامللك صار هكذا، و أن  فمن أين أدخل،باباً أو حيدث باباً أن لصاحب الباب أو احلائط

ما وسع، بل مقتضى دليل آخر غري امللك األ إىل ضيق حيتاجامللك األ ألن  العدم،األصلامللك بذلك كان 

هذا  أن  مع،أقل أو  عرضاً مبا يكون أدخل، ولو مبقدار نصف شربأكثرجيعل بابه  أن جيوز ال أنه ذكروه

  .بهميكن القول  الشيء مما ال

 ،دليل على جواز منعه بذلك الأنه  إالّ ذلك كذلكن إ :لكن قد يقال(: ومن هنا قال يف اجلواهر

 التحرز عن ضرر هذه الشبهة بالطرق املعدة ملثل ذلك، وليس كل ضرر يكون على الغري مكانإل

 ليها، بلإجيوز فتح الروازن والشبابيك  أنه خالف يف ومن هنا ال:  قال،بالتصرف يف امللك جيب تركه

ذن، بل مع النهي لعموم تسلط الناس حيرم عليه مع عدم اإل لغريه مما ال أو ة اءدار اجلار لالستضاإىل 

  . انتهى)منع الضوء وإن شراف عليه،، نعم للجار وضع شيء يف ملكه مينع اإلامواهلأعلى 

خرين تصرفاً يف حق اآلالفرق بني فتح الروازن والشبابيك يف أسافل احلائط مبا يكون لكن قد تقدم 

 كان اجلار ال إذا مل يكن حمذور، كما إذا خرينيعد تصرفاً يف حق اآل  احلائط مبا اليف أعايل أو ،عرفاً

فتح الشباك، وذلك  إذا كالم زوجته وأهله يسمعه اجلار أن  احلائط باعتباريرضى بفتح الشباك يف أعايل

 كان اجلار الذي يريد فتح الشباك يف أعايل إذا ك عرفاً، وكذلنسانشيء مرغوب عنه، ويعد حقاً لإل

 الرائحة الكريهة من الدباغة وحنوها أو احلائط يدخن يف بيته وما أشبه مما يسبب الشباك دخول الدخان

   املذكورة مورفرق بني األ هذا يعد تضييعاً حلق اجلار وتصرفاً يف شأنه فيمنع عن مثله، وال فإن داره،إىل 
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  .غري ذلك، لوحدة املالك يف اجلميع إىل بني الدارين والدكاكني واملعملني واملختلفنياً وسلباً إجياب

يفتح  أن السرداب ويريد صاحب ،كان سرداب يف الطريق املرفوعة إذا ومما تقدم يعلم حال ما

كان يف  إذا دخال البضائع، وكذلكإجل أل أو جل النور واهلواءباباً يف سقف السرداب أل أو شباكاً

صعاد فتح باب إل أو الدرب إىل رب املرفوعة سقف هو أرض لغرفة ذي الغرفة ويريد فتح روازنالد

منافياً حلقوقهم عرفاً، فيشمله  أو ،خرينكان ضرراً لآلإذا  إالّ كل ذلك جائز فإن الغرفة، إىل البضائع منه

مسلمئيتوى حق امر ال .  

ذلك  حيث إنالسرداب، إىل  أو فوق إىل يفتح من الشارع درجاً أن أراد إذا ومنه يعلم حال ما

  .خرين حق اآلناىف أو سبب الضررإذا  إالّ جائز

  .)اعتراض لغريهم ذم الإومع (: مث قال الشرائع

اخلارج يف االعتراض على ما يفعلونه هم أهل حق للغري  نه الإ يف اجلواز، فإشكال ال(: ويف اجلواهر

منع احلاكم الشرعي كما إذا  إالّ ري ليس بذي حق حىت مينعالغ ألن السكة املرفوعة، وهو كما ذكروه

  .)تقدم تفصيل الكالم فيه

  .)عارة جيوز الرجوع فيهاإذم إو(: ويف القواعد

 العلم يكما يف الغنية والتذكرة والدروس واملسالك، ويف الثاين نف(: ويف مفتاح الكرامة قال

 غماءإ وتبطل مبوته وخروجه عن التكليف ب، شاء فيجوز له الرجوع فيه لكل واحد منهم مىت،باخلالف

  . انتهى) وجهان، مال الغري أم الإتالفسبب يف  ألنه رش،جنون، وهل جيب عليه األأو 

  الظاهر كون ذلك كالعارية جيوز لكل الرجوع (: وأيده يف اجلواهر بقوله
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  .انتهى )غماء وحنومهاعن التكليف باجلنون واإلعن ذلك، بل تبطل باملوت واخلروج 

 ال إذ على حنو اهلبة، أو يعطي على حنو العاريةأن ذن فرق بني قصد اإلنه إ :يقال أن لكن ميكن

 ال أو اليت تسترجع قصد اهلبة أتت مسائل اهلبة فإذاين فيهما، األمرفرق بني العني واحلق يف متشي 

قصد  أنه ع، ولو شك يفكان على حنو العارية فله حق الرجو إذا تسترجع على تفصيل مذكور هناك، أما

  .أيهما فهو املرجع، ولو اختلفا كان من مورد التحالف لعدم اجلامع

جواز تصرف  إىل ضافةزالة امللك باإلإاهلبة  ألن مع اهلبة،  مع العارية الاألصلن إ :لكن رمبا يقال

 فإذا وعليه ،العدم األصلامللك كان زالة إ شك يف فإذازالة امللك، إالطرف فيه، بينما العارية ليس فيها 

  . فتأمل،رجاعخذ كان مقتضى القاعدة اإلما أشبه وشك اآل أو جن أو مات

  .إشكال املال على إتالفرش للسببية يف  له األ:مث يف التذكرة

 منع التسبيب بعد فرض كوا عارية من حكمها جواز مكانلعل كالم التذكرة إل: ويف اجلواهر

  . لقاعدة الضررمل يعلم جواز الرجوع ا جماناًنه إ :يقالأن  إالّ الرجوع ا، اللهم

يتحمل اخلسارة، ووجه عدم  أن  فعليه،سبب ضرر املأذونذن اإل أن رش هووجه األن إ :واحلاصل

 منا ضرره على نفسهإخذ مل يكن ضرره على املعري، و فما فعله اآل،مقتضى العارية االسترجاع أن رشاأل

  فراغ إناء باملاء، مث أراد استرجاعه وكان  ذلك الغري اإلار آنيته لغريه فمألأع إذا أقدم على ذلك، كماألنه 
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نية، ويكون رجاع اآلإالواجب على املستعري  فإن جرة وحنوها على املستعري،أنية من املاء يسبب اآل

فسه،  فهو مقدم على ضرر ن،راد استرجاعهأ إذا أقدم يف ملئه املاء املوجب لضرره ألنه ،الضرر على نفسه

  .ن املعري أضره أال

 عليه بطل يأغم أو مات إذا عارية حىت جازة هبة الاإل أن العرف يرونن إ :هذا ورمبا يقال

حال  أي يف لوازمه، وعلىإذن يف الشيء ذن اإلن إ :يقال أو رجاع بسد الباب وحنوه،ووجب اإل

  .ففتواهم بذلك جزماً حمل نظر

اهلواء بالبيع، فراد إيصح  ال ألنه جيوز  روشن، قيل الحداثإولو صاحلهم على (: قال يف الشرائع

  ).وفيه تردد

 حكاه يحداث روشن وشبهه على رأإوجيوز الصلح بينه وبني أرباب املرفوع على (: ويف القواعد

يضاح واحلواشي والدروس وجامع املقاصد مفتاح الكرامة عن السرائر والتحرير والتذكرة واإل

  ).واملسالك

له  جند  عندنا، واشترط يف الدروس تعيني املدة وجعله يف التذكرة أوىل، والأظهره نإ وعن التذكرة

 واملخالف الشيخ ، وشرط يف التحرير كونه معلوم القدر يف اخلروج والعلو،جارةجعله فرع اإل الإ وجهاً

فراد إفيه ن  ألجيوز ال:  قالوا، عنه وابن زهرة نافياً فيه العلم باخلالفييف املبسوط والقاضي فيما حك

يفرد   كما اليفرد باملال صلحاً اهلواء تابع ال أن الصلح فرع البيع، ومعناه أن اهلواء بالبيع وهو مبين على

  .به بيعاً

جارة والصلح واهلبة وما أشبه من املعامالت يصح البيع كما تصح اإل أنه مقتضى القاعدة: أقول

 أنه  واحلق أيضاً يقابل باملال، وقد ذكرنا يف أول البيع،قح أنه األمرمنتهى  ألن ،موراجلارية على سائر األ

  .كما جيوز بيع العني جيوز بيع احلق أيضاً
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  .قد تساملت اخلصومة على خالف ما يف املسالك من جواز بيع اهلواء منفرداً: ويف مفتاح الكرامة

 ،نه عقالئيأ وات لهطالقوجه لعدم اجلواز بعد مشول اإل ال ألنه ومقتضى القاعدة هو اجلواز،

حياء إرض طوابق، وقد ذكرنا بعض الكالم يف ذلك يف مبحث يام حيث تبىن األخصوصاً يف مثل هذه األ

الشيخ بىن املنع على عدم صحة  حيث إن ولذا أشكل يف كليت مقدميت الشيخ للمنع اجلواهر، ،املوات

 ،ان ممنوعتان للعموماتتاملقدم(:  فقال يف اجلواهر،فراد اهلواء بالبيع، وعلى كون الصلح فرع البيعإ

  .)فراده بالبيعإقلنا بعدم  وإن جوازهاملقتضية خصوصاً عمومات الصلح 

يتم   ال، وجعله يف التذكرة أوىل،صوحل بعوض لزم تعيني املدة لو أنه من: ما ذكره الدروس مث إن

جارة لزم، ولذا قال يف ة اإلكان مبرتل إذا كان الصلح مطلقاً مبرتلة البيع واهلبة وحنومها، أما إذا فيما

 يف إشكال نعم ال، ليهإفيه منع اعتبار املدة يف الصلح عنه املراد به نقله نفسه (: اجلواهر بعد نقل كالمهما

 أو  التمليك له جماناًإنشاءمنهم على ذن جارة مثال، ولو فرض اإلريد منه القائم مقام اإلأاعتبارها لو 

 )هاأحكام عليه مجيع يمالك فيجر كسائر األ الفضاء ملكاً ضرورة كون،بعوض ملكه ولكل حكمه

  .انتهى

 إىل له احلق إمنا كل صاحب باب ألن مرادهم من الصلح مع أرباب املرفوعة الذين هلم احلق، مث إن

خري املرفوعة بعد باب داره مل أخري يف  فتحه صاحب الباب األفإذا، إشكالىل بعد ذلك على  إبابه، ال

  .اجلميعإذن  إىل  الفتح قبل بابه احتاجاألولراد صاحب الباب أ وإن ،ذمإ إىل حيتج

  كل قطعة منه مشتركة  إمنا ،العقد ليس مشتركاً بني الكل مطلقاًن إ :واحلاصل
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  .بني بعضهم دون بعض

 آخر بعد جيعل باباً أن بواب، حيث جيوز لهأخري األ إىل ومنه يعلم حال وضع باب آخر بالنسبة

  . فيهشكالقد عرفت اإل وإن حق لغريه فيه على ما ذكروا، بعد باب داره ال  ألنباب داره،

،  ومها شريكان يف الطرفني،دخل خمتص مبا بني البابنياأل أن واحلاصل(: قال يف مفتاح الكرامة

دخال، بل احتمل يف اإل  وعدمه الاألولخراج بابه مع سد إقدم دخل واألجيوز لكل من األنه إ :وقالوا

كان خارجاً عن ن إ هذا الروشن احملدثاألول أن  وقضية كالمهم ،دخالوالكتاب جواز اإلالتذكرة 

بني  ما ألن اخلارج،إذن  عن بعضها مل يتوقف على كان داخالً وإن بواب فهو حق هلم أمجع،مجيع األ

اج خرإحدهم جيوز أل أنه  وقضية كالمهم الثاين،ذنه فقطإمنا يتوقف على إالبابني خمتص بالداخل، ف

  . انتهى)إذنالروشن وحنوه من دون 

 ولو تركها صاحب الدار مبا يسقط ،كما تصح املصاحلة على ذلك تصح غريها كما تقدمه مث إن

 ية لعدم وارث والاألصل بأن صار من املباحات ارتد مثالً أو ،عراض مسقط للملكاإل ألن ملكه عنها،

  .باحمتلك كل أحد له كما هو شأن كل م صح ،اإلماماحتياج 

 أو مدرسة أو جعل بعضهم داره مسجداً إذا ويبقى الكالم فيما(: قال يف مفتاح الكرامةه مث إن

هذه وهم غري أهل السكة، فهل هلم االعتراض مع رضا  إىل املسلمني كلهم يستحقون التردد فإن رباطاً،

  .)ني احتماالن يف املسألت،مل يكن مضراً إذا ذمإزالة ما أحدث بغري إة، وهل هلم أهل السكّ

دليل على متلك  ال أنه يشاء، وقد تقدم  يفعل يف ملكه مانساناإل ألن الظاهر جواز ذلك،: أقول

  أهل الزقاق له يف غري امللك حبيث ينايف ذلك، بل وقامت 
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ن املسلمني يف الزقاقات املرفوعة يقفون بيوم مساجد ومدارس وما  أجند ناإعلى ذلك السرية، ف

   .أشبه ذلك

فيه غري املسلمني كاملستشفى   لو وقفه شيئاً يترددالّإ و،ه املسلمني من باب املثالكروِذ

  .يتام وما أشبه كان ذلك جائزاً أيضاًواملستوصف ودار العجزة ودار األ

يهدم داره وجيعل الطريق املرفوع غري مرفوع، أما العكس بأن  أنه له احلق يف أن قد تقدم أنه كما

  .الطريق لكل املسلمني ألن نه غري جائز،إناء دار فبفذ مرفوعاً بجيعل الطريق النا

احنرف الطريق عن هذا املسري حبيث سقط عن املوضوع  إذا  أنهحياء املواتإنعم ذكرنا يف كتاب 

  .ية وجاز ذلكاألصلالتحق باملباحات 
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 باب كل واحدة ، داران مثالًنسانولو كان لإل:  قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر:)٣مسألة (

  عن النافذين، بل جيوز فتح باب ذات الشارعيفتح بينهما باباً فضالً أن زقاق غري نافذ جاز إىل منهما

يته من رفع اجلدار احلائل لوصل وقاعدة التسلط وأو كل ذلك لأل، عن العكسذات السكة فضالًإىل 

  . واحداً يف التذكرةوالً وق،اً يف جامع املقاصدإمجاع ،بينهما وجعلهما واحدة اجلائز له

 الدارين املتالصقتني يف دربني مرفوعني فتح باب يولذ: ويف مفتاح الكرامة عند قول العالمة

يستحق  ألنه  واملسالك وجممع الربهان،رشادكما يف املبسوط والشرائع والتذكرة والتحرير واإل: (بينهما

 الدارين وجعلهما داراً واحدة جائز بال ورفع اجلدار احلائل بني ،املرور يف كل واحدة من السكتني

خرى األ إىل مهااحدإ ففتح باب من ،اً كما يف التذكرة وجامع املقاصدإمجاع أو ،خالف كما يف املبسوط

   .هو عبارة عن رفع بعض اجلدار فليس لواحد من أهل واحدة من السكتني منعه إذ بطريق أوىل،

املرور من هذا الزقاق، فكيف يأتون من هذا الزقاق حق هلم يف  أهل تلك الدار الن إ :يقال وال

  .بسبب رفع احلاجب

دليل على املنع، وقد  ال أنه سوء من الضيف وحنوه مما جيوز، والعمدةأم ليسوا بإ: نه يقالأل

ينايف أمثال جعل  ، كما المورينايف أمثال هذه األ معىن ملك أهل الزقاق للزقاق شيء ال أن عرفت

ينايف حق أهل  الدار، كما ال إىل ما أشبه يف الدار مما يتراود بسببها الناس أو الوعظ أو لةاحلف أو الفاحتة

ما أشبه من سائر  أو بيعها أو هبتها هلم أو  من عائلة أهل الدارأكثرجيار داره لعائلة ولو كانوا إالزقاق 

  .أحناء املعامالت

جلدار يثبت له حق االستطراق من رفع ا أن  بعض الشافعية يف ذلك بسبب أن إشكالومنه يعلم

  كن هلا طريق منه وذلك يدار مل  إىل ينفذ الدرب الذي ال
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خرى، أثبتها يف الطريق لكل واحدة من الدارين يف زقاق أالشفعة يف قول من  إثباتإىل دى أرمبا 

له رفع  ألن قول هذا الشافعي غلط،ن إ :قال أنه غري تام، ولذا كان احملكي عن العالمة يف التذكرة

  . انتهى)يبطل حق الشفعة ال أنه رفع احلائط مع إذا احلاجز بالكلية ورفع بعضه أوىل، واحملذور الزم فيما

مانع يف  أما حق الشفعة فاحلكم تابع للموضوع، فمىت حتقق املوضوع تبعه احلكم، وال: أقول

  .ذلك

 وإن الفتح املزبورن إ : يقالقد(: ومما ذكرنا يظهر وجه النظر والتأييد يف كالم اجلواهر حيث قال

يورث شبهة يف االستحقاق حنو الباب املفتوح لغري االستطراق الذي قد أنه  إالّ مل يفد احلق املذكور

مينع داللتها على ذلك، خبالف فتح الباب يف الطريق، وعلى كل أن  إالّ مسعت تصرحيهم باملنع منه، اللهم

اك أهل الزقاقني يف الدرب من اجلانبني فتبطل حينئذ حال كما يف الدروس عن ظاهر الشيخ من اشتر

وجه له مع فرض كون املراد من أهل   ال، على ثبوا معهاتثبت بناًء أو ،شفعة كل منهما بالكثرة

 ملا عرفت من عدم ، املتالصقتني اللتني لكل منهما زقاقهذيهما ما يشمل من فتح باباً لداري أي الزقاقني

نعم لو كانت دار واحدة هلا طريقان للزقاقني اجته حينئذ ما ذكره وتثبت الشفعة  ،اقتضاء فتح الباب ذلك

 فقد يكون لكل من أهل الزقاقني الشفعة يف ، والشركة يف الطريقله وهلم مع فرض حتققها مع الكثرة

  . انتهى)قنييبيعت مع الطر إذا الدار ذاا

  .ذلك فراجعهماوقد فصل الكالم يف جامع املقاصد ومفتاح الكرامة حول 

  يصح لصاحب الدار الواحدة اليت طرفاها يف زقاقني  أنه ومما تقدم يعلم
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خر أيضاً، سواء ن يفتح الباب يف الزقاق اآل أخرالزقاق دون الطرف اآلإىل باب  يف طرف منها

  . واحدةاًبقاها دارأ أو دارينقسم الدار 

  . الدكانني والفندقني وما أشبهال فكذلك حالإوذكرهم الدار والبابني من باب املثال، و

  .فتح باب ثالث يف زقاق ثالث وهكذا إىل  كذلك بالنسبةاألمر أن كما
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 األول فصاحب ،خرولو كان يف زقاق بابان أحدمها أدخل من اآل:  قال يف الشرائع:)٤مسألة (

صدرها وتداعياه   إىلدخل مبا بني البابني، ولو كان يف الزقاق فاضلاأل وينفرد ،خر يف جمازهيشارك اآل

  .)فهما فيه سواء

  .)دخل مبا بني البابني ويتشاركان يف الطرفنيوينفرد األ(: وقال يف القواعد

 كما يف التذكرة واملسالك ، ينفرد مبا بني البابني فهو املشهور أن األولأما(: ويف مفتاح الكرامة

 وهو ،صحابدروس عليه متأخروا األعليه الفتوى، ويف ال أن خري وهي مع زيادة يف األ،وجامع املقاصد

ذلك  إىل الحتياجهدخل فيما دخل عن بابه االشهر كما يف الكفاية، ولكن قوى يف الدروس مشاركة األ

 نه الأ ونظر فيه يف جامع املقاصد ب،الظاهر أنه ثقال، ويف جممع الربهانمجال ووضع األعند ازدحام األ

 وضع الباب على وجه معني مل يكن فإذاحياء، ملك هو اإل لليمنا املقتضإيلزم من االحتياج الشركة و

  . انتهى)الستحقاقه فيما دخل عنه وجه

 إذ  للثاين فقط،ما بني البابني يكون ملكاً أن دليل على ال ألنه والظاهر هو ما قواه يف الدروس،

 يدخل بأن املقتضلألم استدلوا لكون ما بني البابني إالدليل الذي استدل به املشهور غري ظاهر الوجه، ف

هذا  إىل حكمه بالنسبة ألن ، فال يشارك الداخل يف الداخل،الستحقاق اخلارج واستطراقه ايته بابه

كال  فإن من سبق إطالقيقاوم  مثل هذا الدليل ال أن ، ومن املعلومجنيبالزائد على بابه حكم األ

  .يف اجلميعحياء هذه السكة فكالمها شريك إ إىل صاحيب البابني قد سبق

تشاركهما  فإن ،ويؤيده ما ذكروه من الدليل للقسم الثاين من املسألة وهو تشاركهما يف الطرفني

 كما عن التذكرة ،ما أما يتشاركان يف الطرف الثاين فهو املشهورأ واضح، واألوليف الطرف 

   وقد ،واملسالك وغريمها
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 والدروس رشادالتحرير واإل إىل ةوكذلك نسب املشاركالشرائع صرح باملشاركة،  أن عرفت

 قالوا ،ولوية لواحد على غريهأتفاق فال روجامع املقاصد واملسالك، واستدلوا لذلك باشتراكهما يف اال

، دخلية الباب تقتضي االستطراق وهو خمتص باملستطرق ويتحقق الترجيحأ ألن خبالف ما بني البابني،

  . يكون بني البابني مشتركااألوىل فبالطريق دخل مشتركاًلو كان الطرف األ أنه ومن الواضح

ليه فال أولوية إحيتاج   بأن كليهما ال،الداخل بعد الباب الثاين هلمااستدالهلم لكون الطرف أما 

حياء منهما  اإلاالحتياج وعدم االحتياج ليس مناطاً، فلو كان إذ  فال خيفى ما فيه،،دخل من غريهلأل

  .حد بابه فالفضلة خارج عنهما إىل حياء من كل واحدكان اإلإن  ولكل الطريق فكل الطريق هلما،

التحقيق بناء ذلك على اشتراك اجلميع يف اجلميع الذي قواه يف (: ولقد أجاد اجلواهر، حيث قال

اختاذ مجلة من  أن  فكما،حياء الطريق املرفوع والطريق العامإالدروس، ويؤيده ظهور احتاد كيفية 

وقع ممن  ألنه ،ملن مل يستطرقه منهمحىت هة العموم يفيد احلق للمسلمني كافة املسلمني طريقاً على ج

دورهم على جهة االشتراك بينهم يف  إىل  كذلك الطريق اخلاص الذي اختذ طريقاً،وقع بعنوان اجلميع

ا  فكل منهم قد اختذه جلميعهم على هذا الوجه، ولذ،الدار إىل سائر وجوه االرتفاق اليت منها االستطراق

شكل يف دليل املشهور، لكنه مل يتمكن من أ وإن كان بينهم أمجع على الشركة، ومفتاح الكرامة

، وذكر وجه صحاب مشكل جداً للمناقشة يف دليلهم جمال، ولكن اخلروج عما عليه األ: قائالً،خالفهم

لكان الفاضل يف  للملك لو كان ما استدلوا به من االستطراق دليالً: نه قد يقالأاملناقشة قبل ذلك، و

  . انتهى)نه مشتركأخر فكيف يقولون ب لآلآخر املرفوعة ملكاً

  خيتص كل  بواب متقابلة الالطريق لو كان واسعاً وكانت األ أن ومنه يعلم
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 وذلك ملا تقدم عن اجلواهر من ،منا كل الطريق لكلهمإو، بابه طوالً إىل  بالطرف الذيإنسان

مير يف نصف  أن مينع صاحب الباب الغريب من أن ب الباب الشرقي لصاححياء فال حق مثالًكيفية اإل

  .ليه، وكذلك بالعكسإ قرب األالطريق

يشترك اجلميع يف اجلميع حىت : وقيل(: ما ذكره الدروس حيث قال إىل مث الظاهر من املسالك امليل

ن اقتصار ل، وألمحال ووضع االثقاذلك عند ازدحام األ إىل يف الفضلة الداخلة يف صدرها الحتياجهم

محله من  إىل  واملتعارف االحتياج حوله،تصرف اخلارج على نفس ما خيرج عن بابه أمر بعيد بل متعسر

 وقوى يف الدروس ، الباب وما خرج ليس جبيدىقلت كالقول باالقتصار على ما حاذ وإن الداخل،

  . انتهى)االشتراك يف اجلميع

بواب معاملة واحدة، نا نرى معاملة أصحاب األإ ويؤيد عدم اختصاص ما بني البابني بالداخل

 وهم أيضاً ، فأطفاهلم يلعبون يف كل أجزاء العقد،ما بني البابني إىل بالنسبة أو الطرفني إىل سواء بالنسبة

 إىل قربدخل لصاحب الباب األلو قال صاحب الباب األ أنه غري ذلك حىت إىل ،يقعدون متسامرين

 ما يما أشبه ذلك رأوه العرف يدع أو طفالك يف اللعبأل أو  اجللوسحق لك يف ال أنه رأس الطريق

  .ليس له حبق

حياء، ومل يكن مثل ما مل تكن الطريق هلم مجيعاً قبل اإل إذا يكون فيما إمنا هذا الرتاع أن خيفى وال

ال إ و،)عليهم الصالة والسالم(ف قرب املعصومني اطرأحياء إذكرناه يف بعض املسائل السابقة من قبيل 

  . هو مقتضى القاعدة من دون نزاعاألولفاشتراك اجلميع يف اجلميع باالستفادة يف الثاين وبامللك يف 

ليس  إذ من باب املثال، أنه  فالظاهر)وتداعياه(: تقدم عن الشرائع يف الفرع الثاين بقوله أما ما

  منا الكالم يف أصل املسألة بأنه هل حق هلما إاملعيار التداعي، و
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، والكالم يف مقام ثباتالتداعي وعدم التداعي يف مقام اإل فإن مل يتداعياه، أو تداعياه سواء ،الأم 

  .الثبوت

ال إالبينة، و إىل  االختصاصي احتاج مدع،خر وقال باالشتراكنعم لو ادعاه أحدمها وأنكر اآل

  .حلف املنكر حسب موازين الدعوى

حنوه  أو كان هناك عمود كهرباء إذا ويف الفضلة فيماومنه يعرف الكالم يف الصدر وما بني البابني 

 الغاز أو نبوب املاءأمد  إذا تلفا أيضاً على ما ذكرناه، وكذلكخيمل  أو  واختلفا يف السلك،يف آخر الزقاق

مشترك وما بني البابني   أن األولدليل على نه الإ ف،آخر الزقاق إىل فوقه أو رضما أشبه من حتت األأو 

  .خري مشترك أيضاً، بل مقتضى القاعدة اشتراك اجلميع يف اجلميعل واألدخخمتص باأل

 بأن تكون هناك درج يصعد ،خرارتفاع أحدمها واخنفاض اآل أو فرق بني تساوي البابني اله مث إن

  أوخر باب للدار،والباب اآل للشق التحتاين، نازالً أو الباب والباب يكون عالياً للشق الفوقاين إىل منها

خرى، حدى الدارين واخنفاض الدار األإخر أنزل بسبب ارتفاع كون أحد البابني أرفع والباب اآليأن 

 حيث يرفع أحدمها بابه لترفيع مستوى داره بالتعمري، بينما يبقى ،فق ذلك كثرياً يف البيوت القدميةتكما ي

  .خر منخفضاً الخنفاض دارهالباب اآل

منحرفة بأن كانت الفضلة ملتفة على  أو  مستقيمةيكون الفضلة أن فرق يف ذلك كله بني وال

  .الدار الداخلة

دخل ، وجعل الدار األوباعها مثالً بأن بىن يف أرضه دوراً ،دخل سابقاًولو كانت الفضلة ملكاً لأل

منا بقيت ملكاً له، إمل يبعها و أو باعها لبعضهم أو هل جعل الفضلة للجميع أنه  وشككنا يف،لنفسه

  .ضي بقاء امللكفاالستصحاب يقت

   أنه  من،ومما تقدم يعلم وجه النظر فيما ذكره غري واحد كما يف الشرائع
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يدخل بابه وكذا  أن جيوز للخارج اخلارج، وكذا اخلارج، وال إىل يقدم بابه أن جيوز للداخل

 أن اهر منليه، وذلك ملا يف اجلوإدخل الذي هو خارج يف القياس األ إىل الداخل، واملراد بالداخل بالنسبة

 فيجوز ،ذلك كله مبين على اختصاص كل داخل عن اخلارج مبا دخل عنه، ومشاركته فيما خرج

 ،خرج عنه له فيها حق  فكل ما،بابه إىل خراج بابه لثبوت حق االستطراق له يف مجيع الطريقإللداخل 

دخال إأراد  إذا اخلارج إىل وله حق التصرف يف جداره برفعه أمجع فبعضه أوىل، وليس كذلك بالنسبة

  .دخلأجيعل بابه  أن أراد إذا الداخل أو ،بابه

 ألنه ،أكثريدخل بابه  أن خري له حقاأل أن الفضلة الزائدة هلما أن نعم مقتضى ما ذكروه من

 دار باب اخلارج لو كان بعضها وراء دار الداخل مبا امتدت أن يدخله يف املكان املشترك بينهما، كما

كل  أن  لفرض اشتراكها بينهما، وقد سبق،ري كان له جعل بابه هناك يف الفضلةخالفضلة يف األإىل 

  .أكثر أو جيعل لداره بابني أن واحد من الذين هم يف السكة له

  وعدمه،األول ولكل منهما اخلروج ببابه مع سد(: ومنه يعلم وجه ما ذكره القواعد، حيث قال

قد كان له ذلك يف ابتداء الوضع ورفع  إذ  وحيتمله،لحدمها الدخو وليس أل،ليهإسده فله العود فإن 

  .)احلائط أمجع

 بأن ما استدل غري املشهور به على جواز ، املشهور على غري املشهورإشكالومما تقدم يعلم ما يف 

تشخص حقه بالباب اليت استطراقها، فله أنه  إالّ كان له ذلك قبل فتح بابه وإن دخال، مندفع بأنهاإل

 ورفع اجلدار ،دخل منهاتلك الباب دون األ إىل جهة شاء من جداره منتهياً أي تطراق منحينئذ االس

  يقتضي  كله ال
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بابه يكون كذلك  إىل جهة منه، بل بناًء على انتهاء اختصاصه أي ثبوت حق االستطراق له من

  .بعد رفع اجلدار أيضاً

 على ما  أما بناًء،اك املزبورينبأن ذلك كله مبين على االختصاص واالشتر( :ولذا رده اجلواهر

يف اجلواز دخال من كل منهم خراج واإلذكرناه من اشتراك اجلميع يف اجلميع املتجه حينئذ تساوي اإل

  . انتهى)وعدمه لتساوي اجلميع يف االستحقاق

 إىل بواب،تقليل األ أو بوابخراج وتكثري األدخال واإلمقتضى القاعدة جواز اإل أن وقد عرفت

  . املذكورةمورء من األيدليل على عدم ش  والغري ذلك،

نه له احلق يف فتحه بعد إ أحدمها، فكان لدار بابان يف زقاقني فسد إذا  أنهمقتضى القاعدة أن كما

خرون امتنع اآل إذا عراض مزيل للحق فال حق لهعراض واإلإ أنه يرفع حقه، فاحتمال ه السد ألن ذلك،

 أن راض هذا غري وجيه، بل قد ذكرنا يف بعض املسائل السابقةعإالذين يشتركون يف العقد بسبب 

دليل على ملك  ال ألنه ،نشائهإحدهم باب يف هذا الزقاق كان له حق مل يكن أل إذا  أنهمقتضى القاعدة

  .ليهإ الذي له حائط نسانبواب للزقاق دون هذا اإلالذين هلم األ

 جناح أو أو خراج روشنإدخل خلارج واألنه جيوز لكل واحد من الداخل واإوعلى ما ذكرناه، ف

نعم ليس (: فقول اجلواهرخرين ومل يكن منافياً حلقهم على ما تقدم، مل يضر اآل إذا ما أشبه أو ساباط

مجيعهم خلروجه عن االستطراق الذي وضع إذن ساباط بدون  أو جناح أو خراج روشنإحدهم أل

ذنه يف إالداخل مبا بني البابني اجته حينئذ عدم اعتبار نعم لو قلنا باختصاص ، االشتراك فيه على ما عرفت

ن إ غريه ممن هو أدخل باباًإذن منا يتوقف على إاجلناح والروشن والساباط وحنوها لعدم احلق له حينئذ، و

  . انتهى)أصالإذن  إىل ال مل حيتجإكان و
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  .حمل نظر

  .السرداب وحفر البالوعة وغري ذلك إىل وكذلك احلال بالنسبة

منفذ  ألنه  كالعكس، وكأنه فارسي استعمل عربياً أيضاً،يراد من الروشن الكوة قد أن خيفى وال

  .النور

  .الدار املقابلة إىل يصل والساباط سقيفة بني دارين حتتها طريق، وخيتلف عن اجلناح الذي هو ال

بالتبليط جربت الدولة تعمريها أ فإذاما رجحناه، ذا كانت السكة مشتركة بني اجلميع على إو

 كان فإذاا مقتضى قاعدة العدل،  أل،على التساوي النسبة العلى وغريه كان مشتركاً بني اجلميع 

كان  إذا هذا فيما ضعف ما على الثاين، األولخر مخسني كان على عرض دار أحدهم مائة ذراع واآل

 ما أكثريتخلص من  أن داً فيجوز لكل واحركان جائ إذا  له احلق يف ذلك للمصلحة، أمااحلاكم عادالً

، كثرقصر األ، وصاحب األقلطول األيعطي صاحب األ ألن  ولو كان ذلك سبباً،يقدر من التخلص منه

  .نفسه إىل  دفع الظلم عن جاره جبلب الظلمنسانجيب على اإل فانه ال

 كان يف بعض الطريق ارتفاع واخنفاض فإذاالطريق مشترك بني اجلميع على ما عرفت،  حيث إنو

ن إ :يقول صاحب اخلارج ألن حق جرب العادل على تسويته، فالالزم على اجلميع االشتراك، والأا مم

قد عرفت اشتراك اجلميع بني اجلميع، وتالحظ هنا النسبة  إذ  شيء،ييس عللاالعوجاج يف الداخل ف

منهم،  أي ىقد عرفت جواز الفرار عن كل ما جيعله عل إذ اً،ركان احلاكم جائ إذا أيضاً، خبالف ما

 أو جرب العادلأ إذا تالحظ النسبة وحنوها يف هذا املقام، وكذا احلال فيما  عن الفرار عن بعضه فالفضالً

  .ما أشبه بنصب السقف للوقاية من املطر واحلر وحنومها أو السوق أو الظامل أصحاب الزقاق

كانت داران  فإن العمق،  إىلبالنسبة  ال،العرض إىل تالحظ بالنسبة إمنا والنسبة اليت ذكرناها

  عرض  فعلى األ،ق أعرضعم وغري األ،خرىق من األأعممها احدإ
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 ، أهالًقل من األ أهالًكثريالحظ األ ق لقاعدة العدل، كما الأعمكانت داره  وإن  من غريه،أكثر

دارك يسكنها عشرون وداري يسكنها عشرة، ن إ :كان عرضهما متساويني إذا فيما بأن يقال مثالً

  .كثر فعليك األأكثرالستطراق منك فا

يكون من  أن ضعف سنده حيتمل إىل ضافةنه باإلإالدعائم، فيف ومما تقدم يعلم وجه النظر فيما 

سفل املنسدة األ أو  وأما السكة املرفوعة: قال،خربنه إ :قال يف اجلواهر وإن من الرواية، كالم املؤلف، ال

فتح  أعالها، وال أو مجيع أهلها، سواء كان يف أسفلهاإذن ب إالّ حداث روشن والجناح فيهاإفال جيوز 

أهل ذن أ على قول، ولو األوىلمل يسد  وإن خراج بابهإال، وجيوز له   سد بابه أو،دخل من بابهأباب 

ليه إ من عدم استطراقهم، ومن االحتياج إشكال فيه ،على املنعهل األدخال الباب، فهل ألإسفل يف األ

 اإلمامنه رواية  أمن فتوى القاضي، ال أنه ، بل ظاهر هذه العبارةأقوى والناس وهو الدوابعند ازدحام 

  .)عليه الصالة والسالم(

 أن صحاب سابقاً األإطالق أن ناوبذلك كله ب(: ولقد أجاد اجلواهر حيث قال يف أخري كالمه

 ساباط أو جناح أو شنخراج روإمن غريهم  أو حد منهمجيوز أل نه الأربابه، والطريق املرفوع ملك أل

 ال لنافاه ماإمهال وة غري مراد منه ظاهره على وجه العموم، بل هو على اإلءفتح باب ولو لالستضاأو 

فتح الباب  إىل مسعته من كثري منهم ممن صرحوا بكيفية اشتراكه، وبالفرق بني الداخل واخلارج بالنسبة

 يف ذلك حىت ظن شكالفما وقع لبعضهم من اإلكان هو على خمتارنا أليق منه على غريه،  وإن وغريه،

  . انتهى)التدافع بني كلمام يف غري حمله

  .خيفى على من راجع كلمام  كما ال،ميكن نفي التدافع يف اجلملة ن كان الإو

  بنيت الدور يف الزقاق متعرجة غري متساوية فأجرب احلاكم  مث إن
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  . فال كالم،قيم الطريقالعادل تقدمي املتأخر وتأخري املتقدم حىت يست

يأخذ الثمن  أن ه غري مشروع، كما لهؤمل يكن بنا إذا يعطي مثن من يؤخره أن نعم على احلاكم

  .خرباآل أو كان له مثن يرتبط بيت املال إذا ممن يقدمه

م لو كانوا مشتركني يف السكة فأعطى بعضها أ فمقتضى القاعدة ذلكفعل  إذا رأما احلاكم اجلائ

  أنهاعتبار بفعل احلاكم اجلائر، كما ال ألنه رضاء غريه ممن كانوا مشتركني معه،جيب عليه إه  أنحدهمأل

أخر املتقدم مبا وقع بعض داره يف الطريق وصار من الطريق كان حكمه حكم الشوارع اليت يفتحها إذا 

 ويف كتاب ،الةالظلمة دم بيوت الناس واملساجد وما أشبه، وقد ذكرنا يف باب املسجد من كتاب الص

  فيحق للناس املرور فيها،رض عن امللكيةذا حيصل انعراض قهري تسقط األ أن يبعد ال أنه حياء املواتإ

حكم املسجدية أيضاً يسقط بسبب ذلك، حاله حال وقوع آالت الناس  أن مل يرض أصحاا، كماوإن 

  . وتفصيل الكالم هناك، واهللا العامل،يف البحر
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خرج بعض أهل الدرب النافذ روشناً مل يكن ملقابله معارضته أولو (:  يف الشرائع قال:)٥مسألة (

  .)ولو استوعب عرض الدرب

 والسرية املستمرة على معاملته معاملة األصل ملا ذكروه من ،وكذلك ليس لغريه من املارة: أقول

واملتقابلني وسائر املارة فرق يف ذلك بني اجلريان  هل الدور يف شيء منه، والاملباح من غري اختصاص أل

  .جنحةوغريهم، وكذلك حال األ

الغري، سواء كان إذن ب إالّ جيوز الساباط الذي يوضع على جدار الغري، فذلك ال إىل أما بالنسبة

جعل  أو حتت جناحه، إىل دة من جدارهعمجعل األ إذا مالصقاً، كما أو ذلك الغري جاراً مقابالً

  .احلماالت على جدار الغري

 وليس للمحاذي يف النافذ منع مقابله من وضع الروشن،: ( مفتاح الكرامة عند قول القواعدويف

 وصريح الشرايع والتحرير والتذكرة رشاد كما هو حاصل كالم املبسوط واإل:)استوعب الدربوإن 

  . انتهى،والدروس وجامع املقاصد واملسالك وجممع الربهان والكفاية

 ، احلكم بني العقد النافذ والعقد املرفوع، لكن بالشرطني السابقنيفرق يف هذا ال أنه وقد تقدم

 أو لو كان يف فتح الروشن أنه خرين عرفاً، وقد تقدم سابقاًضرار وعدم سلب حق اآلومها عدم اإل

 التسلط ال فإن مام هذا الروشن واجلناح،أجناح له  أو خراجه اجلناح تسلط على اجلار بسبب روشنإ

 أو ما أشبه بسبب حجاب أو الرؤيةن مينع  أخرا لكل واحد من املتسلطني على اآلمنإيوجب املنع، و

  .حنوه

 وهنا بقرينة ،الكوة أنه املذكور سابقاً ألن مث املراد بالروشن يف هذه العبارة غري ما ذكرناه سابقاً،

  .املراد به اجلناح أن استوعب عرض الدرب وما يأيت

  ن فسبق ولو سقط ذلك الروش: مث قال الشرائع
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  .يف املسجدالقعود  إىل ما فيه شرع كالسبق أل،ول منعهعمل روشن مل يكن لأل إىل جاره

وقد نقله يف مفتاح الكرامة عن املبسوط والذين ذكروا من بعده من أصحاب الكتب املتقدمة 

  . والتحرير والتذكرة وغريهارشادكاإل

 إذا زول حقه كما يزول حق اجلالس يف املسجد ي أن األولليه الشرائع منإواستدلوا لذلك مبا أملع 

 ووضع روشنه مكانه مل األولالثاين أخرب روشن  أن لو فرض أنه ذهب، بل عن التذكرة واملسالك

  .مث واكتسب اإلاألولرش أكان الثاين ضمن  وإن يزيل الثاين، أن وليكن لأل

قد يناقش (: م اجلواهر حيث قالني ملا ذكره غري واحد، وتبعهيلكن الظاهر املناقشة يف كلتا الفتو

 بصدق الغصب واستصحاب بقاء حقه، بل قد يناقش يف حنو املقام بأنه قد ملكه باحليازة، بناًء على أوالً

زال أثره، وقد احتمل  وإن  فيستمر حينئذ على ملكه، على ما صرح به يف الدروس،األصلكونه مباح 

  ).يف الدروس امللك يف حنو املقام على بعد

  ) فرع(

 مل أقف ،فوقه، فهل للسابق منعه أو مقابلهلو جعل املقابل روشناً حتت روشن (: قال يف اجلواهر

 ألنه ه وهو بعيدءاملا ملك الروشن ملك قراره وهو: يقالأن  إالّ ، عدم املنعاألصلفيه على كالم، وقضية 

  .آخره إىل )مأذون يف االنتفاع، وليس ملزوماً للملك

 نسانيقيم اإل أن نه مثلإأزال روشن من يف املقابل، ف أنه خصوصاً يف صورةالظاهر املنع : أقول

مل  إذا احلق يبقى للسابق أن مقتضى القاعدة فإن اً آخر عن مكانه يف املسجد ويغصب مكانه،إنسان

  .قامة عن مكانه جرباً يزول حقهباإل أنه دليل  وال،حياء املواتإ كما ذكرناه يف كتاب ،يعرض عنه

   إذا  حمكم بعد رؤية العرف احلق، نعممن سبقدليل ن إ :واحلاصل



٢٤٨

 اجلار الذي يريد الروشن مكانه إسقاط أو  غاصبإسقاط أو  سواء بعد سقوطه بنفسه،أعرض

ليه يف بعض إحياء املوات مفصال، وأملعنا إعراض مسقط للحق كما ذكرناه يف كتاب اإل ألن سقط حقه،

  .املسائل السابقة

 كاجلالس ،باهلدم واالدام عراض اليزول حقه باإل أنه إمنا :عن بعض الشافعيةوقد نقل التذكرة 

  : ولوية، وعلق عليه مفتاح الكرامة بقولهيف املباح لأل

 وهو ،هدم روشنه كذلك أو ،أقامه من مكانه قهراً إذا  جداً فيمايقول بعض الشافعية قو: قلت(

ستوجهه يف جامع اذلك املكان، وهذا هو الذي جار يف كل أولوية، بل قد نقول ببطالن صالته يف 

مل أجد ذا الفرع تصرحياً، وكأنه غفل عن كالمهم يف الصلح، وقد : حياء املوات وقالإاملقاصد يف باب 

 من أقلليس بنه إ :ه وقالإطالقردبيلي قوى قول بعض الشافعية على  واملوىل األ،ليه يف الروضةإمال 

 أن تسقط بتغليب غريه، فمراده ري الححق أولوية التح أن صحابن األقد ذكر مجاعة م: التحجري، قلت

  . انتهى)فاده أولويةأ ألنه هذا مثله،

كان يف العرف مزامحاً حلقه مل جيز ن إ أنه حتته، فمقتضى القاعدة أو يبين اجلار فوقه أن أما مسألة

يتوى حق  الفاً مما يوجب مشول ذا بىن فيما مل جيز له بأن كان حق السابق ثابتاً عرإجاز، و الإ و،له

 واحلاكم يهدمه على تفصيل ،احلاكم إىل لصاحب الروشن السابق املرافعة فإن  له،)١( مسلمئامر

  .ذكرناه يف كتاب الغصب

أفىت به غري واحد من  وإن  فيه،شكالبنفسه يهدمه، فقد عرفت يف بعض املسائل السابقة اإل أنه أما

   احلق، نقاذإباب النهي عن املنكر، و

                                                

  .٥ ح كتاب الدعواتأبواب من ٤٦ الباب ٢١٥ ص٣ج :املستدرك) ١(



٢٤٩

السابق  فال حق لصاحب الروشن ،أما البنايات ذات الطوابق اليت خيرج الروشن من كل طابق منها

خراج الروشن اجلديد ليس مزامحاً إ ألن خراج الروشن،إالتحتاين من  أو يف منع صاحب الطابق الفوقاين

  .حلقه عرفاً

 األمر أن  رمبا يظهر من اجلواهركان وإن  يف كال اجلانبني،إطالق ال أنه مبا ذكرناه وقد ظهر

أحياه ملن  الطريق احملىي باالستطراق يكون ملكاً أن ينبغي بناء املسألة على(: منحصر بينهما، حيث قال

جرت السرية والطريقة على أنه  إالّ ،رض الطريق حينئذ وما حتتها وهواها ملك للمسلمنيأ ف،هو مع هواه

 شيئاً من اهلواء، بل هو على م، وحينئذ فال ميلك ذو الروشن مثالًال ضرر فيه على مار تصرفهم فيه مبا

هلم منه حق  إمنا املسلمني أن  أو زال أثره زال حقه،فإذامنا له حق اختصاص، إملك املسلمني، و

 حكم ذئحينوزه وجيري عليه  ميلكه من حي،يةاألصلباحة سفل باق على اإلاالستطراق، فالفضاء واأل

حاله كحال الطريق اخلاص ن إ  وقلنااألولرير هلم يف ذلك، والذي ذكرناه سابقاً  مل أعثر على حت،ذلك

، )رضعنان السماء وختوم األ إىل من ملك أرضاً ملك هواها وقرارها(يف الكيفية، بل هو املوافق لقاعدة 

ق حق للساب أن باالستطراق فيتبعها ذلك، وحينئذ فاملتجهريب يف ملك املسلمني نفس أرض الطريق  وال

  . انتهى)اختصاص سبقه، فمىت زال أثره زال حقه

من ملك  أن علىدليل  السابق له بقدر حقه عرفاً، وال أن مقتضى القاعدة هو أن حيث قد عرفت

امللك  أن حياء املواتإقد ذكرنا يف كتاب  إذ رض،عنان السماء وختوم األ إىل أرضاً ملك هواها وقرارها

رض فال دليل ختوم األإىل  أو عنان السماء إىل ميلك أن ملقدار العريف، أماقرر با إمنا  والشارع،أمر عريف

   إىل ميلك أن رض وكان املتعارف األإنسان ملك فإذااً، إطالقعليه 



٢٥٠

  .نبوباًأجيروا حتته  أن خرين احلق يف كان لآلالسرداب مثالً

ر من فوق ذلك بسبب خرين املرو كان لآل،كان املتعارف ملك مقدار من اهلواء إذا وكذلك فيما

 أن  كان هلم،يكون موجباً لضرره ، وال حلقه عرفاً البناء مبا اليكون مزامحاًإمكانلو فرض  أو الطائرة،

يف أحد اجلانبني بأن نقول باجلواز   فال يزاد،ه قد قررهإطالق عريف، والشارع باألمريبنوا فوق ذلك، ف

 وعدم اجلواز ،نقول باجلواز يف اخلارج عن احلق العريفن  أمنا مقتضى القاعدةإباملنع مطلقاً، و أو مطلقاً

  .احلق العريف إىل بالنسبة

  



٢٥١

 ويفتح يف املرفوع آخر يف موضع له ،وجيوز جعل الدار اثنتني(:  قال يف القواعد:)٦مسألة (

  .)استطراقه

الدرب يفتح لداره يف  أن له أن قد تقدم ألنه ،كما يف التذكرة والتحرير(: ويف مفتاح الكرامة

 جعل الدار الواحدة اثنتني مث فتح فإذاصدر الدرب يف املوضع الذي له استطراقه،  إىل املرفوع باباً آخر

  . انتهى)خرى يف موضع استطراقه مل يكن منه مانعباباً لأل

 أو جيعل الواحدة ثالثاً أن جعل الواحدة اثنتني من باب املثال، فله أن وهو كما ذكراه، ومنه يعلم

  .غري ذلك أو معمالً أو جيعل بعض داره دكاناً أن له ما، كأكثر

جيعل بعض داره رصيفاً يستريح فيه املارة،  أن أراد صاحب الدار يف الطريق النافذن إ أنه مث الظاهر

حق للجريان يف االعتراض عليه بأنه يزعجهم ذا العمل، حيث   وال،له ذلك ويكون رفقاً م جاز

 املطر أو  من الشمسللذين هم يستظلون بظل جعله هلم وقايةً أو نتظرين للسيارات للواقفني امليكون حمالً

  .ما أشبهأو 

 ومل أجد فيه ،)١( مسلمئيتوى حق امر ال أمكن املنع من باب مزامحاً حلقهم عرفاًكان  إذا نعم

  .خرينكونه توياً لآلضرار ويف الصورتني املستثنيتني من اإل إالّ ، ومقتضى القاعدة هو اجلوازفتوى أو نصاً

  . العدماألصل ف،خرين أم الهل هو حق لآل أنه ولو شك يف

وفتح باب يف النافذ لذات املرفوع دون ( :مث قال القواعد عطفاً على ما تقدم من عبارته السابقة

  ).العكس

 ،نافذلو كان له دار هلا باب يف زقاق غري  أنه وتصويره(: ونقله مفتاح الكرامة عن التذكرة، مث قال

   إىل يفتح باباً يف حائطه أن  فأراد،زقاق نافذ أو وهلا حائط يف شارع

                                                

  .٥ ح من كتاب الشهادات٤٦ الباب ٢٥ ص٣ ج:املستدرك) ١(



٢٥٢

  . انتهى)مل يتعني ملك أحد عليه يرتفق مبا أن يريد ألنه ،الشارع جاز له

  .أكثرجيعل لداره بابني و أن  احلق يفنسانلإل ألن وهو كما ذكره،

 فأراد فتح باب ، يف املنقطعولو انعكس احلال وكانت بابه يف الشارع وله حائط(: مث قال

  . انتهى)حق له يف درب قد تعني مالكوه ال إذ ليس له ذلك، أنه لالستطراق، فقد تقدم

  . فال حق لغريه يف منعه،مقتضى القاعدة وجود مثل هذا احلق له أن  ما تقدم من:وفيه

  .قوىجيوز العكس على األ أنه وعن الدروس

 ،يرفع جداره وجيعل املرفوع نافداًًً أن  داره يف صدر املرفوعوهل جيوز ملن(: مث قال مفتاح الكرامة

  . انتهى) احتماالن، وقد يفرق بني ذلك واملسجد،جيعل داره مسجداً أن كما جاز له

دليل  ال ألنه هدم داره مبا جعل غري النافذ نافذاً جاز ذلك، إذا نساناإل أن لكنك قد عرفت سابقاً

التفريق بني جعل غري النافذ نافذاً  أو ما أشبه، فاملنع مطلقاً أو مسجداًجعل داره  إذا على املنع، وكذلك

  . الصور الثالث للمسألةت، وقد تقدمإشكالوبني جعل الدار مسجداً حمل 



٢٥٣

 مل جيب على اجلار ،التمس وضع جذوعه على حائط جارهإذا ( : قال يف الشرائع)٧مسألة (

  .)جابته، ولو كان خشبة واحدةإ

صلى اهللا عليه ( لقوله ،جيوز له الوضع بدوا  كما ال،صولصل، بل األعندنا لأل( :ويف اجلواهر

 ولقاعدة عدم التصرف يف مال الغري بغري ،)١(بطيب نفسه الإ مسلم ئحيل مال امر ال: ) وسلموآله

  .)ذنهإ

اً،  وحنومها أيض)٣(تبطل حقوق املسلمني الو ،)٢( مسلمئ حق امرىيتو الو، نه حقوأل: أقول

جابة غري ظاهر بل هو ضروري يف مذهبنا، فما عن أمحد ومالك والشافعي يف القدمي من وجوب اإل

  .الوجه

 أن مينع أحدكم جاره وال: قال أنه ) وسلمصلى اهللا عليه وآله(نعم هم رووا عن أيب هريرة، عنه 

  .)٤(يضع خشبه على جداره

  .حاديث الالزمةاألمن  خالقية، الحاديث األولو صح احلديث كان من األ

واجلدار املختص ليس للجار التصرف فيه بتسقيف وطرح : (ويف مفتاح الكرامة عند قول القواعد

قاض بقبح التصرف يف مال  ألنه اً كما يف التذكرة، وعليه دل العقلإمجاع(: قال) خشب وغري ذلك

جابة كما ذكره غري تحب اإلربعة عليه، نعم يس األدلةقامة األإذنه وهو كذلك، بل ميكن إالغري بغري 

  ).واحد من الفقهاء

 هذا عندنا موضع ):عارة بل تستحبجتب عليه اإل وال(: ويف مفتاح الكرامة عند قول العالمة

  وحكي يف التذكرة :  قال،وفاق كما يف املسالك

                                                

  .٥ ح الغصبأبواب من ١ الباب ١٤٦ ص٣ ج:املستدرك) ١(

  .٥ ح كتاب الشهاداتأبواب من ٤٦ الباب ٢١٥ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ١٨ الباب ٢٤٩ ص١٨ ج:الوسائل) ٣(

  .٦٨ ص٦ج: سنن البيهقي) ٤(



٢٥٤

جرب فيجب عليه القبول أامتنع  وإن يضع جذعه على جدار جاره، أن للجار أن عن بعض الشافعية

ال فالعقل والنقل قاضيان إ و،سلمنا صحتهن إ وهو حممول على االستحباب: واية أيب هريرة، مث قاللر

ورد من استحباب قضاء حوائج  ه، وعليه فدليل املشهور يف االستحباب هو ما ذكروه من مابرد

  .يورث أنه املسلمني، وما جاء يف الوصية باجلار حىت كاد يظن

  .فرق بني اجلار املقابل واجلار املالصق ال أنه  يعطياًأربعني دارإىل  اجلار جار أن مث ما ورد من

اً بقسميه إمجاعجاز الرجوع قبل الوضع ذن أوحينئذ فلو (: مث قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

  ).استلزم ضرراً عليه بفعل املقدمات من بناء وغريه وإن هم ذلكصل وغريه، بل ظاهرلأل

 قطعاً كما يف :)جاز الرجوع قبل الوضع جماناًذن أولو : (د قول القواعدويف مفتاح الكرامة عن

  . وبغري خالف عندنا كما يف جممع الربهان،اً كما يف التحرير واملسالكإمجاع و،التذكرة

ذن اإل ألن ورجع قبل الوضع،ذن تضرر بسبب اإل إذا قد يقال بلزوم تدارك ضرر املأذون: أقول

  .ضرر الليل سبب ضرره عرفاً، فيشمله د

أقدم ذن مع علمه يف جواز رجوع اآل ألنه املأذون هو الذي أقدم على ضرر نفسه،ن إ :يقال ال

مقصده مما تضرر  إىل يصالهركوب يف السيارة إل أو دعى غريه لوعد طعام إذا على ذلك، فهو كما

ترك  إذا  أنهيئه، كمايتحمل ضرر جم نه الإ ف،ن الوعد غري واجب الوفاءأل، بسبب ايء فلم يف بوعده

  .جرة عملهأجرة عمله مل يتحمل الواعد أعمله وجاء مما فاتته 

  بعض  أن دليل على استواء املواضع بعد اختالف العرف يف ال: نه يقالأل



٢٥٥

ذن الضار هو اآل أن  فكل موضع يرى العرف،ضرار على املوعودضرار على الواعد وبعض األاأل

يرى  ال فالشارع أضر باملأذون، وكل مورد الإ، وضرر الضرر، لدليل يتحمل ال أن والواعد جيب عليه

 كان يف املسألة بعد تأمل، وحباجة وإن ذن، هذاهو الذي أضر فال شيء على اآلذن الواعد واآل أن العرف

  .التتبعإىل 

 اله حيث إن بدله، ي ألق متاعك يف البحر وعل:خرمن قبيل قول أحدهم لآلنه إ :نعم رمبا يقال

 أن أجاز له إذا  ومع ذلك يكون القائل ضامناً للمتاع امللقى يف البحر، وهناك،يتعدى كونه جمرد وعد

مفاد كالمه تضرر ولك حق االستفادة من جداري حيث  حيث إنيبين على حائطه كان مثل ذلك، 

  .جيعل تضرره يف قبال االستفادة من جداره

جيوز الرجوع عند  وضع املستلزم نقضه للضرر الوبعد ال(: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

يد فهو حينئذ كالعارية للدفن، وللضرر احلاصل بالنقض، باملستعري واملعري التأمراد  ألن الشيخ ومن تبعه،

خراب ملك املأذون، ولكن مع ذلك فالقول باجلواز حسن مع الضمان، بل هو خرية  إىل حيث يفضي

عارية، ومن لوازمها جواز الرجوع الذي هو مقتضى نه  ألالفاضل والكركي وثاين الشهيدين

حلاق بالدفن قياس مع الفارق لتحرمي النبش، وكذا االستصحاب وقاعدة تسلط الناس وغري ذلك، واإل

نه إهنا، ف  لتعلق حق الغري به على وجه يقتضي اللزوم من طرف الراهن خبالف مايالعارية للرهن املقتض

القيل مشعراً بتمريضه، واحتمل املنع  إىل نسبه يف الدروسأنه  إالّ ،ب ملكهحرمة على املالك يف خرا ال

  . انتهى)ليهإمن النقض، بل كأنه مال 



٢٥٦

  كما ال،مل يرض املأذون إذا رشبدون األ رش والمع األ زالة اليف اإلذن حق لآل ال أنه والظاهر

ه كما يراه العرف وصار احلق ذنإقد أهدر حقه ب ألنه ذنه،إجرة بعد رجوعه عن حق له يف أخذ األ

 فجعل ،كن هنا حىت أذهب وآيت: ، فهو كما لو قال له مسلمئيتوى حق امر الللمأذون، فيشمله 

ليس للناظر  أنه  يكون ضامناً، كماأمورامل فإن ،مراآل فسرق متاع  لشغلهأمور ماله عنده فذهب املمراآل

 إىل له ببقائه يف داره ليالًذن أ إذا لك فيماجعل عمله مباحاً وبدون عوض، وكذ أن جرة بعدحق األ

حق له يف أحدمها، حيث يكون  نه الإجرة، فال أعطين األإاخرج و: الصباح، فلما انتصف الليل قال

نزاله وسط إحق له يف  بلد آخر جماناً فال إىل أركبه سيارته إذا  وهكذا،اخلروج ضرراً على الضيف

 إىل جازته يف وسط الطريقإجرة من حيث سحب يف أخذ األحق له   كما ال،الطريق املوجب للضرر

  .مثلةغري ذلك من األ إىل ،آخر الطريق

ثناء مبا يوجب الضرر على أجرى الطبيب العملية اجلراحية جماناً، مث يريد الترك يف األ إذا كما

 أن زالته بنفسه بعدإ أو زالةيف جربه على اإلذن حق لإل جرة للبقية، وعليه ففي املقام الأخذ األ أو املريض

  .أباح جماناً أن جرة بعدحق له يف أخذ األ زالة، كما الأباحه ويتضرر املأذون باإل

  .جرة مجعاً بني احلقني فله األ،باحتهإسحب  حقه يف ي يقتض)١(الناس مسلطون: يقال ال

م حق من غره عد إىل مغرور، ومعىن رجوعه) بالفتح(ط له  فاملسقَ،هو أسقط حقه: نه يقالأل

  باح له شرب املاء، أ إذا عليه، فهو كما) بالكسر(ط للمسِق

                                                

  ).الطبعة احلديثة (٢٧٢ ص٢ ج:البحار) ١(
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عالم الشارب، فهل له حق أخذ الثمن لبقية املاء منه، إباحته بدون إويف أثناء الشرب سحب 

عالم للجالس يف الدار، إجازته من دون إأباح له اجللوس يف داره سنة، ويف أثناء السنة سحب  إذا وهكذا

جرة من غره يقتضي عدم األ إىل وعهجاجلالس مغرور ور ألن جرة لبقية السنة،أخذ األحق له يف  نه الإف

الناس مسلطون   ال، وقاعدة الغرورضرر المثلة، فاحملكم يف املقام قاعدة غري ذلك من األ إىل عليه،

  .من اهلبة املتصرف فيهانه إ : وحنوه، بل رمبا يقالعلى أمواهلم

ن عارية، وألألنه ذن  جواز رجوع اآلقوىاأل(: الم املسالك حيث قالومنه يعلم وجه النظر يف ك

 لتحرمي نبشه دون ، بالدفن قياس مع الفارقهحلاقإ و،املالك يف ملكه كيف شاء جواز تصرف األصل

  ).خراب البناء

أفاد إمنا ذن اإل أن  وجهان مبنامها على،رشمع األ أو ،وعلى تقدير اجلواز هل ينقض جماناً(: مث قال

 ذمة املالك من ثبوت مال لغريه على ختليص ملكه منه، براءةصالة أالعارية والزمها الرجوع مىت أراد مع 

 ن فيه مجعاًبعد ضمان نقضه، وأل إالّ فال جيوز قلعهذن  بناء حمترم صدر باإلهنأ، و مطلقاًرباءةصالة الأبل 

  . انتهى)أقوى الشرعي وهو مراألب ألنه  واملباشر ضعيف،ذنه إلتالفنه سبب اإلبني احلقني، وأل

حق للمأذون يف  أي عارية ألنه  جاز الرجوعفإذا الإ و،شبه تدافع بني كالميه أنه خيفى عليك وال

  .رش كلها حمكومة بكوا عارية، والدليل احلاكم مقدم اليت ذكرها لألدلةاأل فإن رش،األ

  :، وحمصله مخسة وجوهي عن الشافع يف هذه املسألة ما حكاه يف التذكرةاألصلو(: قال يف اجلواهر
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  . قوليهاأظهر وهو ،رش فيهاجرة والقلع باألبني البقاء باأل  ويتخري،له الرجوعن إ :حدهاأ

 وهو خرية ،جرة فمتوقف على رضامها بذلكرش، وأما البقاء باألله الرجوع والقلع باألن إ :والثاين

  .ثاين الشهيدين واحملققني، واستحسنه يف املنت

  .ليه الشهيد يف الدروسإ ومال ،جرة خاصةمنا له األإجيوز له النقض و  وال،له الرجوعن إ :الثالث

  .له الرجوع والقلع جماناًن إ :الرابع

 وهو الذي اختاره الشيخ ،جرة أيستفيد به جواز قلع وال ال أنه  مبعىن،ليس له الرجوع أن :اخلامس

  . انتهى)ومن تبعه، بل هو ظاهر املصنف

قوى  أن اجلواهر بعد أن مقتضى القاعدة هو اخلامس، ولذا الذي ذكرناه نرىن  أوقد عرفت

نعم قد يتجه ما ذكره الشيخ من عدم جواز (: القول الرابع الذي مقتضاه الرجوع والقلع جماناً قال

يتصور   اليت الاألوىلذن هو اإل إمنا العارية املبنية على الدوام سببها ابتداًء واستدامةً أن الرجوع باعتبار

فيما مضى من العارية، وهذا ذن فيها رجوع بعد صدورها، بل يكون حينئذ الرجوع فيها كالرجوع باإل

 هكذا، وقد شرعها الشارع عارية الدوام عرفاً أن يد، وحمصلهبالدوام والتأاملراد  ألن معىن قول الشيخ،

رادة ما كان إلعقود اجلائزة املعلوم ينايف كون العارية من ا  وهو معىن ال،بشرعه للعارية على هذا الوجه

 اليت األوىلذن ما كان فيها علة الدوام واالبتداء واحدة، وهي اإل  للبقاء، اليفيها املقتضذن استمرار اإل

  ).يتصور فيها رجوع ال

قاعدة الضرر وحرمة تضييع املال وحنو ذلك يقتضي لزوم العارية ن إ :بل قد يقال(: قال أن إىل

  ضرار وحرمة تضييع املال ذنه يف ذلك يترتب اخلطاب الشرعي وهو حرمة اإلإب أنه عتبار با،على املعري
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دل على لزوم الرهن الذي  وحنو ذلك، مثل العارية للرهن الذي تعلق به حق الغري، واندرج حتت ما

ذن  وكاإل،قارا أمر آخر خارج عنهاإذا  إالّ ،يعارضه جواز الرجوع بالعارية من حيث نفسها ال

  .)بطالبالدخول يف الصالة الذي يترتب عليه حرمة اإل

: نقل عن الشيخ يف املبسوط عدم الرجوع وحكاه عن القاضي قال أن ويف مفتاح الكرامة بعد

جيد  خيرب ملكه، وقد ال ألنه ،رشينجرب باأل لزم ضرر عظيم الذي ال الإ و، متنييوهذا القول لعله قو(

املنع  أن يعارضه خشبته كان يسهل عليه حتصيل غريمها، وال أو دارهمل يعر ج  له، وقد يكون لومن يبين

 قلاع العادة قاضية بأن مثل هذه العارية دائمة، وال إذ دخله على نفسه،أ ألنه ،أيضاً ضرر على املالك

 باقياً، وليس لك الرجوع قبله، وقد أعاره دام خشيب عرين ماأ: نه قال لهأيرتكبها بدون الدوام، فك

 لتنقيح العلة ،نه قياسأ الفرق بأن النبش حرام ويجيد  فكانت كالعارية للدفن، وال،بذلكوالتزم 

يكون النبش حراماً، بل يكون مستثىن  على تقدير جواز الرجوع ال إذ فارق، املشتركة وظهورها وال

 غري حمل  يف العقود اللزوم خرجت منها العارية يفاألصل: نا نقولأ على ،يات الكثريةناملستثكغريه من 

  . انتهى) الباقيي وبقمجاعالرتاع باإل

 العارية ملن أعارها، وال: قال أنه )عليه السالم(ويؤيد ما ذكرناه ما رواه الدعائم، عن أيب عبد اهللا 

  .)١(ياهاإعارته إيزول شيء من ملكه منها ب لكه املعري وأباحه له، والم ما الإميلك املستعري منها شيئاً 

                                                

  .١٧٤٥ ح٤٩٨ ص٢ ج:الدعائم) ١(
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  .دام البناء قائماً، فال يتمكن من استرجاع ما ملكه عري ملك املستعري مكان احلائط ماامل أن بتقريب

حيمل على  أن جلارهذن أي ل عن اجلارئس أنه ،)عليه الصالة والسالم(أما ما رواه الدعائم عنه 

ذلك يريد ب يرتعه حلاجة نزلت به ال أن أرادإذا  : قال،يرتع ذلك احلمل أن شاء إذا  هل له،حائطه

  .)١(يرتعه أن ليه فال أرىإيريد الضرر لغري حاجة منه  إمنا كان وإن الضرر فذلك له،

 كان ضرر على صاحب فإذامنا املراد الضرر وعدم الضرر، إية، ورادة وعدمها طريقاإل أن فالظاهر

  .احلمل مل يكن لصاحب احلائط ذلك

 كما يف العمارات اجلاهزة، ، بالرجوعمل يستلزم النقض الضرر مل يكن بأس إذا  أنهومما تقدم ظهر

  .حيث ميكن قلعها ونقلها بواسطة العجالت املرتبطة حتت البناء

ال فال، إ و،مل يستلزم ضرراً على مالك احلائط إذا ،ولو أراد مالك اجلذع النقض مل يكن به بأس

ركهما يف وسط حق له يف ت املستعري ال فإن ما أشبه، أو سيارته أو استعار فرسه إذا وكذلك فيما

  .مثلةغري ذلك من األ إىل الصحراء، حيث الضرر على صاحبهما،

  .وقد يدخل كل ذلك يف الشروط الضمنية يف املعاملة

غري ذلك مما ختتلف  إىل واملعاملة قد تكون هبة معوضة، وقد تكون عارية، وقد تكون متليكاً،

الشرط يف ضمن  أن  بعض أبواب الفقهذكرنا يف وإن ناإغراض يف عقودها، وينصب عليها العقد، واأل

يوجب لزوماً، خالفاً جلماعة من الفقهاء حيث مل يفرقوا بني الشرط يف املعاملة اجلائزة  املعاملة اجلائزة ال

 أن كان عارية فقد عرفت إذا كل معاملة من هذا القبيل ليس عارية كما عرفت، وحىتأن  إالّ ،والالزمة

  لعارية، بل بعضهم مل يقولوا جبواز مطلق ا

                                                

  .٥٢٤ ص٢ ج:دعائم اإلسالم) ١(
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  .وفوا بالعقودأ، يشملها إمجاع ، فحيث المجاعهو يف مورد اإل إمنا اجلواز

ء االصلح الزم، سو أن كان وضع اجلذع على حائط اجلار على حنو املصاحلة، فقد تقدم إذا أما

  . وغريهوفواأطرف واحد، لدليل  أو كان هناك طرفان للصلح

 فال فرق يف ذلك ، استرجاع حائطه ورفع اجلذع منهحق لصاحب احلائط يف ال أنه وحيث ظهر

  .ث يف ذلكا يرثه الوارث، فال حق للورميتاً أو بني بقائه حياً

جارة والوقف حبيث للمستأجر كانت اإل فإن ما أشبه، أو مستأجرة أو ولو كانت الدار موقوفة

مل يكن له احلق فالبطن ا  إذأما، إشكالواملوقوف عليه احلق يف مثل ذلك حىت بعد انقضاء مدته فال 

مل يكن ضرر على صاحب  فإن ع بالكسر للدار املؤجرة هلما احلق يف احلائط،الالحق واملالك املسترِج

  .ال فالضرر على نفسهإ و،املعري إىل كان صاحب اجلذع مغروراً رجع فإن كان ضرر وإن ،اجلذع فهو

 املال حىت عن  ألن إتالفض،سراف وحنوه مانع عن النقاإل أن نعم ذكرنا يف كتاب الغصب

  .الغاصب غري جائز

نعم، ونفاه املعري، فاحلق :  فقال املستعري،املستعري هل كان مغروراً أن ولو اختلف املعري واملستعري يف

منا هو أمر سليب إياً، وإجيابالغرور ليس أمراً  فإن  عدم العلم مما يسبب الغرور،األصل ألن مع املستعري،

يرفع ضمانه، حيث قد ذكرنا يف بعض مباحث  ذلك ال فإن ،كان املعري جاهالً إذا ا، أمجيابينتج اإل

 كان الغار عاملاً إذا  شامل ملامن غر إىل املغرور يرجعدليل  فإن يكون عاملاً، أن يلزم الغار ال أن الفقه

  .جاهالًأو 

م حائطه مما يسبب يف هدله حق  لزام املستعري بنقض بنائه، كذلك الإحق للمعري يف  وكما ال

  .نقض البناء
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دة حتت جذع املستعري، فال أعم كأن أوقف ،متكن من نقض احلائط بدون هدم البناء إذا نعم

  .يسبب له ضرراً، واملانع هو الضرر كما عرفت ال ألنه  فيه،إشكال

ى فادم مل هذا كله بالرجوع قبل انتهاء أمده، أما لو انته(: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر مث إن

 بانقطاع زمان املأذون فيه الذي قد اقتضاه األوىلذن  النقطاع حكم اإل،املستأنفذن باإل إالّ عد الطرحي

 مل يكن له األوىلأعاده باهليئة ن إ أنه  عن الشيخ يف املبسوط وهويفيه، ولكن فيه قول آخر حمكذن اإل

خيفى من انقضاء مقتضى  ال ه منعه، وفيه ماأعاده بغريها كان ل وإن منعه من رد اخلشب والسقف عليه،

  . انتهى)منع  عما لو فليس له العود بدون اجلديدة، فضالًاألوىلذن اإل

كان املراد ادام ن إ :)ذنجتديد اإل إىل ولو ادم افتقر: (ويف مفتاح الكرامة عند قول العالّمة

املراد ادام  أن كرة، لكن الظاهرواخلالف والتذالت كان احلكم املذكور صريح املبسوط اخلشب واآل

 والتحرير واملختلف رشاداجلدار، وعليه فاحلكم املذكور صريح املبسوط أيضاً والشرائع والتذكرة واإل

  . عليهمجاعوالدروس واملسالك وجممع الربهان والكفاية، وظاهر التذكرة اإل

يكون البناء  أن  يف ذلك بنيفرق  مل يذكر فيه خالفاً، والصحابكثرياً من األن إ :ويف املسالك

  . كما صرح به مجاعة يف الباب وباب العارية،الت املنهدمة أم الالثاين باآل

 كالزلزلة وحنوها مل حيق ئبسبب طار أو لو ادم البناء لتمام عمره أنه وكيف كان، فالظاهر

ما أشبه، مما  أو صاحلةم أو معاوضةلك هناكان  إذا فيما إالّ ،جديدإذن ب إالّ للمستعري جتديد البناء

  الدوام فيما  أو ،يقتضي الدوام مطلقاً
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 املعاوضة ،الوضع كان على أية من الكيفيتني أن مل يعلم إذا ، أمائاالدام بسبب طاراذا كان 

 لو فرض ادامه دم هادم ال(:  مل يستبعد استصحاب احلق، ولذا قال يف اجلواهر،العارية أو وحنوها

 أنه حنن فيه من كالمه يف غري مايكون  أن ميكن أنه كن خترجيه على مذهب الشيخ، كمابانتهاء عمره أم

 ضرورة ظهور ،يعلم كيفيته فيحكم باستحقاقه ذلك حىت يعلم كونه عارية واضع اجلذوع الذي ال

تصرفه يف استحقاقه ذلك، فيتجه حينئذ وجوب بناء اجلدار على املالك لو فرض ادامه مقدمة حلصول 

  . انتهى)لوضعحق ا

حنوها ومل ينهدم البناء بوضع  أو زلزلة أو إنسان من ئبأمر طار أو لو ادم اجلدار تلقائياًه مث إن

كان على حنو ن إ أنه  مقتضى القاعدة،جيب ال أو عادة احلائطإ فهل جيب على املالك ،عمود وحنوه حتته

كانت  إذا  أما،عادة احلائط وجبت اإلالصلح واهلبة وحنومها مما جيعل صاحب البناء ذا حق على صاحب

رض عارة األإنه كإعادة، فئط يف نقض البناء مل جتب اإلحق لصاحب احلا عارية ولو دائمة مما قلنا بأنه ال

رض للصالة عارة األإجيب عليه قبوله مرة ثانية، وكذلك مثل  نه الإ ف،للدفن، حيث يذهب السيل بامليت

  .عارا مرة ثانية حىت يعيد املصلي صالتهإجيب عليه  نه الإالواجبة حيث تبطل الصالة، ف

 أراد فإذامل يبق فال لزوم للدوام، وعليه  إذا ، أمايبق املتيقن من الدوام مان إ :ن شئت قلتإو

عدم  أو ه قصرياًءدة حتت بنائه، سواء أراد صاحب احلائط بناأعمكان عليه جعل البقاء صاحب البناء 

  .يتحمل املبىن فوقه ه حبيث الءبنا أو بنائه،

  دة مكان احلائط عميبعد وجوب قبول صاحب احلائط جعل األ نعم ال
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  .ينهدم مثالً أن  إىلمقتضى حق البناء يف ذلك القضاء ألنه حلفظ البناء،

  . البناءيبق إذا مدة بقاء البناء ولو اختلف احلائطإىل ذن كان اإل إذا ومما تقدم يعلم حال ما

ولو ادم : (قال عند قول العالمةه حيث إن ، مفتاح الكرامةإطالقالنظر يف ومما تقدم يظهر وجه 

بعد  أنه كانت بالوضع على هذا اجلدار اخلاص، ومن املعلومإمنا ذن اإل أن دليله( :)ذنجتديد اإل إىل افتقر

 كما صرح ،يكون البناء الثاين بآالت املنهدم أم ال أن فرق يف ذلك بني ذن، والعوده غريه فال تشمله اإل

  . انتهى)به مجاعة

  .هكذاذن يكون اإل هكذا، وقد الذن  مبا ذكره، فقد يكون اإلضخيت الذن ذ اإلإ

التصرف  حيث إن ،كان احلائط مشتركاً بني صاحب البناء وبني اجلار إذا ومما تقدم يعلم حال ما

كان  إذا سابق خاصة مبا املذكورة يف الحكامكليهما، وليست األإذن يكون ب أن يف املشترك أيضاً جيب

  .احلائط للجار فقط
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يذكر عدد اخلشب  أن  بعد،ولو صاحله على الوضع ابتداًء جاز(:  قال يف الشرائع:)٨مسألة (

  .)ووزا وطوهلا

ثناء الوضع لالختالف يف ذلك، بل ذكر أ ولو لكون الصلح يف ،يشاهدهاأو ( :وأضاف يف اجلواهر

جارة، وفيه منع اعتباره لعموم هنا كاإل حينئذ لكونه ،ر املدة املضبوطةالبد مع ذلك من ذك أنه غري واحد

 بعد يريد من اعتبارها ما يشمل قيد الدوام، خصوصاً أن الصلح فيصح حينئذ بقصد الدوام، بل ميكن

  .آخر كالمه إىل ،)يتصرحيه بذلك يف الصلح على السق

رياً، فذكر اخلشب والوزن والطول يكون غر يكون الصلح حبيث ال أن جيب أنه ومقتضى القاعدة

 ملا ،مبقدار دفع الغرر إالّ ال مل جيبإ و،دفع الغرر الصلحي وجبكان مما يوجب  إذا واملدة وما أشبه

خيتلف الغرر يف الصلح من أنه  إالّ الغرر يدخل أيضاً يف الصلح أن ذكرناه يف بعض املسائل السابقة من

 على مبينه حيث إن التسامح، فالغرر فيه ضيق خبالف مثل البيع الصلح مبين على حيث إنالغرر يف غريه، 

  . فالغرر فيه أوسعالدقة عرفاً

وجيوز الصلح على الوضع ابتداًء بشرط عدد اخلشب ووزنه (: ويف مفتاح الكرامة عند قول العالمة

تذكرة أما جواز الصلح على وضع اخلشب مع عدده ووزنه فقد صرح به يف املبسوط وال(:  قال،)ووقته

ربعة يف األ أن  والدروس وجممع الربهان والشرائع والتحرير وجامع املقاصد واملسالك، غريرشادواإل

 الإيعترب حينئذ  نه الإ ليحترز عما لو وقع عليه الصلح بعد البناء، ف،خرية تقييد يف االبتداء كالكتاباأل

ليه عند إضابط يرجع  اوت الضرر واللتف نبيمل  إذا ، خبالف ماتعيني املدة لصريورة الباقي معلوماً

  . انتهى)طالقاإل

  يكون  رمبا ال إذ الفرق بني االبتداء وغريه غري ظاهر، أن خيفى لكن ال
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 فعل وكيلهما ذلك يف بلد آخر، ومها يف بلدتان واليعلمان هل إذا ، كماحىت بعد االبتداء معلوماً

  .عشر سنوات أو يبقى مائة سنة أنه  أوخفيف، أو نه ثقيلأقصري، و أو اخلشب طويلأن 

  .ثناءوالعمدة ما ذكرناه من مالحظة الغرر، فال فرق فيه بني االبتداء واأل

  وعرضاً من اشتراط تعيني احملل الذي يوضع عليه طوالً،ما نقل عن جممع الربهان أن ومنه يعلم

  .مل يعني يكون غرراً إذا يقيد مبا أن  يلزم،وعمقاً

 ، ولو كانت مشاهدة كفت املشاهدة عن كل وصف،الت غائبةانت اآلك إذا هذا: قوهلم مث إن

كما عن املبسوط والدروس وجامع املقاصد واملسالك وجممع الربهان، ويف مفتاح الكرامة واجلواهر 

  مثالً،يعرف خصوصياته  الشيء لكن النسانرمبا يشاهد اإل إذ يريدون به ما مل يكن غرراً، إمنا وغريمها،

  .غري ذلك من اخلصوصيات إىل يعرف عمره، ال أو يعرف ثقله، لكن اليرى اخلشب أن 

 ،يكون له مالك على اخلصوص أما لو كان موقوفاً على مصاحل عامة حبيث ال(: املسالك قال مث إن

بغري عوض، ذن احلاكم قطعاً، وليس له اإلإذن الوضع بغري  حد البناء عليه وال مل جيز أل،كاملسجد وشبهه

تصرف يف الوقف بغري  ألنه مصلحة بفائدة العوض وعدمه إىل ضرر على املوقوف نظراً  والويف جوازه به

  . انتهى)خري، وقواه يف الدروسزمان، وجهان أجودمها األنه يثمر شبهة على تطاول األموضوعه، وأل

 من هذا الوضع مل يكن مل يكن يتوجه ضرر على حائط املسجد مثالً إذا  أنهلكن مقتضى القاعدة

االتكاء  أو ون املسجد عرفاً، فيكون حينئذ مثل ضرب اخلباء يف املسجدؤمل يكن منافياً لش إذا ، بأسبه

 املتعارف مما يتوجه بسببه ثقل سلوبكان على األ إذا كالمهما فيما أن على حائطه، لكن الظاهر

  وضرر، 
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  .ومنافاة حلق املسجد من البناء على حائطه

 األولنصاف عدم خلو لكن اإل(: عن املسالك واختياره العدم قالويف اجلواهر بعد نقل الوجهني 

احلاكم مع  أو ولو كان الوقف خاصاً جاز للناظر(:  وهو كما ذكره اجلواهر ملا عرفت، مث قال،)من قوة

فيه من الضرر على   ذلك ملااألولهل البطن مالحظة مصلحة البطون، فيمضي حينئذ عليهم، وليس أل

  . انتهى)جازم فيما بعد كما هو واضحإيندفع بعد  ذي الالبطون املتأخرة ال

يراد وضعه  أو ،للوقف موضوعاً على حائط الغري أو كان البناء للمسجد إذا ومما ذكر يعرف ما

على شكلني  أو كان الطرفان من البناء واحلائط موقوفني، سواء على شكل واحد كاملسجدين، أو عليه،

  .كمسجد ومدرسة

بناء الغري موضوعاً على حائط املسجد  أو ، موضوعاً على حائط الغرياملسجد مثالًلو كان ه مث إن

باهلدم يستصحب بقاء احلق كما سبق ذهابه  أو مل يعلم بقاء احلق إذا  أنهاملبىن، فالظاهر أو فادم البناء

أحدمها شك يف أصل  ادم فإذا دام بقاء البناء واملبىن املتيقن هو بقاء احلق مان إ :مثل ذلك، فال يقال

  .االستصحاب حمكم يف مثل املقام ألن  عدمه،األصلاحلق ف

 فلم يستعد لذلك جاز ،صاحب احلائطيبنيه بأن لو كان حق صاحب البناء على احلائط ه مث إن

جباره بسبب احلاكم ومتكن من التقاص إذا مل ميكن إجباره، وإجل احلاكم أل إىل لصاحب البناء اللجوء

 مث أخذ املال من صاحب ببناء احلائط أوالً أو ،واء بأخذ املال منه وبناء احلائط بنفسهجاز له ذلك، س

ناء مبال ببال أو ، والبناء مبال صاحب احلائطخيتلف احلال يف التقاص بني أخذ املال أوالً نه الإاجلدار، ف

  .صاحب البناء مث أخذ املال من صاحب احلائط

  نه الإ نفقه الزوجة، فإعطاءل الزوج بخب إذا وكذلك يف سائر املوارد، كما
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تشتري النفقة من ماهلا مث  أو ، مث تشتري به النفقة أوالًاتأخذ من ماله بقدر نفقته أن فرق بني

  .تأخذ من مال الزوج بقدر ما انفقت

حد الشريكني التصرف يف جيوز أل ال أنه حال صاحب املبىن حال الشريكني، فكما أن مث الظاهر

جيوز لصاحب البناء التصرف يف بنائه مبا يوجب زعزعة  خر، كذلك الالشريك اآلإذن ب إالّ كاملال املشتر

ذا اختلفا فاملرجع احلاكم وهو يوزع الضرر عليهما إأراد هدمه مما يوجب زعزعته، و إذا احلائط، كما

  .دل على احلكم يف املال املشترك بالصلح القهري وحنوه، وذلك لعموم ما

 إىل خر،اجلارين حيث أراد أحدمها هدم داره مما يؤثر يف دار اجلار اآل إىل نسبة بالاألمروكذلك 

  .مثلةغري ذلك من األ

 وبني اجلوار وحىت غري اجلوار أيضاً مما يوجب تصرف ،فرق بني االشتراك وبني االعتماد فال

  .حياء املواتإخر، وقد ذكرنا بعض الكالم يف ذلك يف كتاب الغصب وكتاب أحدمها تأثرياً يف ملك اآل
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نة، فمن حلف عليه مع نكول صاحبه بي اللو تداعيا جداراً مطلقاً و(:  قال يف الشرائع:)٩مسألة (

 ،) ببناء أحدمها كان القول قوله مع ميينه ولو كان متصالً،ه بينهماب ينكال قض أو حلفا وإن  له،يقض

  .آخرهإىل 

من النائب  أو من أحدمها أو ون منهمابعضه، وقد يك أو  كل واحد منهما كلهيقد يدع: أقول

أعلم  كل واحد منهما ال: قال فإن نسيان عن ماله وعن ما ليس له، أو مناب أحدمها جهل أو مناما

عليهما أو احلاكم والوصي بني دارين لصغريين  احلائط كان مثالً أو ال، بعضه يل أو أو كله هل هو

يقسم بينهما نصفني  أنه لك الطرف، فمقتضى القاعدةلذ أو هلذا الطرفاحلائط  أن الشرعي ال يعلم

يكون التقسيم طولياً بأن يكون النصف املواجه هلذه الدار هلذا،  أن لقاعدة العدل، ومقتضى القاعدة

 أن  أيعرضياً بأن يكون نصف احلائط هلذا ونصف احلائط لذاك،  ال،والنصف املواجه لتلك الدار لذاك

العدل من التقسيم عرضاً باختصاص  إىل أقربمن التقسيم  هذا النحون  ألالتنصيف يكون هكذا، وذلك

تصاحلا على  إذا  مما يكون النصف مواجهاً هلذه الدار وتلك الدار، اللهمكل واحد بنصف احلائط مثالً

  .ما أشبه ذلك أو التقسيم مورباً أو غري ذلك من التقسيم عرضاً

ذا كان لكليهما بينة جرت قاعدة العدل إق معه، وحد اجلانبني بينة فاحل كان ألفإذاوكيف كان، 

ذا حلف إنكال فالتنصيف، و أو  حلفافإذاذا مل تكن بينة فمقتضى القاعدة التحالف، إبالتنصيف، و

  .ق مع احلالففاحلخر أحدمها دون اآل

 كان للحالف على ،خر على الكلادعى كل واحد اجلميع وحلف أحدمها على النصف واآل إذا أما

  احلالف  ألن  وللحالف على الكل ثالثة أرباع،،الربعالنصف 
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 ويتساويان يف ،خر للذي حلف على اجلميع فالنصف اآل،خرربط له بالنصف اآل على النصف ال

  .حلف كل منهما على النصف فيقسم بينهما لكل منهما الربع

خر عليه  اآلف احلاكم أحدمها عليه مل مينع ذلك حلف حلّفإذاوعليه ( : التذكرةيقال يف حمك

 على اجلميع حكم األولخر بعد حلف نكل اآل فإن وية،األول حلف قسم اجلدار بينهما لعدم فإذاأيضاً، 

خرى، ولو حلف الثاين على النصف بعد أمر احلاكم له على احللف باجلميع، أللحالف به من غري ميني 

 للثاين خاصة، أنه نهما مع احتمال يكون النصف بياألولففي االعتداد ذا اليمني وعدمه وجهان، وعلى 

 ) كان يف احلقيقة مدعياً النصف،النصفعلى  إالّ أحلف ين الإ :قال يف جواب احلاكم قبل احللفوإن 

  .انتهى

 احللف باملوت إمكانخر سقط عن حيلف اآل أن  وقبل،لو حلف أحدمها على اجلميعه مث إن

ثل ادعاء املورث والقاصر حلف هو مكاما وأخذ الويل يدعي م أو كان الوارث فإن واجلنون وما أشبه،

حد أ و، يدعي ادعاء أبيه فيحلفأحد الوارثني مثالًارثان ولك هناكان إذا  إالّ ،احلق بالتنصيف أيضاً

يف هذه الصورة لكل وارث ه حيث إن ،هألبييعترف بأنه مل يكن  أو حيلف، ال أو ،أعلم ال: الوارثني يقول

 ،رباع للمدعي للكل احلالفدان ادعى أحدمها ادعاء املورث كان ثالثة األ ول كان مثالًفإذاحكمه، 

 ، كانوالولد مل حيلفكانت بنت وولد والبنت حلفت  إذا  أنهكمايقوم مقام أبيه، وربع هلذا الولد الذي 

  .مثلةغري ذلك من األ إىل سداس الباقية للطرف احلالف،للبنت سدس اموع واخلمسة األ

  .مل حيلفا، فاحلق يكون كله للحالف أو نعلم الكذب، أو نعلم، ال: وارث والويلقال ال إذا أما

   أو س اجلدار يتبع من يكون اجلدار له اختصاصاًوأُ(: اجلواهر قال مث إن
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س، وكذا الشجرة مع حدمها بينة باجلدار فهو ذو يد يف األأاشتراكاً، فلو تنازعا حينئذ وأقام 

داللة على اشتراكهما يف  مارة على اشتراك اليد، والأ بني امللكني  حائالًكون اجلدار ألن املغرس، وذلك

  . انتهى)حدمها اختصت به ثبت اجلدار ألفإذاس واملغرس، األ

قد يرى يف العرف جزءاً من الغرس واجلدار، وقد يرى  مهاساس واملغرس وحنواأل أن خيفى وال

 األمر كانا اثنني كان يف فإذاما اثنان، أ العرف  املزهرية والنبت الذي فيها حيث يرى مثالً،منفصالً

خرى، ولكل دعوى موازينها من البينة واليمني، فلو ادعيا اجلدار مها عن األاحدإدعويان، وميكن انفصال 

س هلما مبقتضى احللف،  األىيعط  وحلفا على اجلدار ال،سس وسكتا عن األ عن األفيما كان منفصالً

 وادعى ،حدمهاأساس ادعى اجلدار واأل إذا ماأاملزهرية،  إىل وكذلك بالنسبةل، منا مبقتضى قاعدة العدإو

 فإن ، وحلف ذلك على اجلدار،ساس وحلف هذا على اجلدار واأل،ساسخر مع سكوته عن األاجلدار اآل

ذا كان عدم حلفه من باب عدم التفاته وموته بعد ذلك قبل إس يكون للحالف دون من مل حيلف، واأل

  .حد املدعينيأ فكما تقدم يف موت ،غري ذلك من الصور إىل ،استنطاقه

حجار واللنب على وجه يبعد كونه  وهو تداخل األ، به اتصال ترصيفمتصالًأي ( :قال يف املسالك

يصري جبميع ذلك صاحب يد فعليه  ألنه ،سترة أو غرفة أو حدمها عليه قبةلو كان أل حمدثاً، ومثله ما

خرى أخر بحدمها بصفة واآلأاختص  أو كان البناء هلما أو لو اتصل ما كذلكاليمني مع فقد البينة، و

يف الترجيح فيحلفان  ثر لزيادة اليد أال إذ خر،حدمها واحدة والباقي مع اآل وكذا لو كان أل،فاليد هلما

  .آخره إىل )ويقسم بينهما كما يقسم لو نكل

  وقد تبع الشرائع 
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مقتضى قاعدة البينة على  ألنه  وذلك،ر ومفتاح الكرامة وغريهميف ذلك القواعد والتذكرة واجلواه

 مل تكن له بينة حلف فإذاذا اليد يكون منكراً وطرفه يكون مدعياً،  فإن املدعي واليمني على من أنكر،

  .املنكر

كل  أن ه مع طرف آخر، فمقتضى القاعدةأقله مع طرف وأكثرفلو كان احلائط مقسماً ه مث إن

 ادعى كل واحد منهما كل احلائط يكون مدعياً على ما خبالفه فإذايد على طرفه،  واحد منهما ذا

 املذكورة جلعل أحدمها صاحب يد، بل املعيار هو موروصية يف األخص  وال،هقومنكراً على ما بوفا

حدمها صاحب يد يكون هو صاحب اليد، أيكون  ألن مات املوجبةالمن العى العرف أفكلما ر العرف،

  .خر منكراًويكون اآل

احلائط لصاحب  أن أيضاً دليل علىتكون من فوق، بل القبة املقلوبة  أن يشترط فيها والقبة ال

  .القبة

 ففي التذكرة كان بذلك ،حدمهاأبىن اجلدار على جذع داخل طرفه يف بناء  ولو(: قال يف اجلواهر

ا على ملكية اجلذع لصاحب ولو اتفق:  قال،كاجلزء أو سكاأل أنه  ونظر فيه يف الدروس من،صاحب يد

 ضرورة ،، ولعله كذلكاألولاالختصاص يف ، وظاهره قوة أقوى فاحتمال اختصاصه ،اجلدار املوجل فيه

جزاء متعددة العتبار تعدد أنه إس فس بكون اخلشبة شيئاً واحداً، خبالف األظهور الفرق بينه وبني األ

  . انتهى)آالته

ه العرف ذا يد ويكون اخلارج مدعياً، ولعل من ذي اليد يرا إذ يكون احلكم كذلك، أن يبعد وال

جانب يكون  إىل كل ترصيف حيث إنذا كان احلائط ذا ترصيفني كأنه حائطان متالصقني،  إأيضاً ما

يد  يكون أحدمها ذا أن  واملنكريصاحب ذلك اجلانب هو ذو يد عليه عرفاً، وحيث كان املعيار يف املدع

    بعضيد، ورأى هذا ذا أن رف فرأى بعض العرف اختلف العفإذاخر، دون اآل
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  .تيان بالبينتني كما هو مقتضى القاعدةاإل أو التحالف إىل األمرذاك، يتساقطان ويرجع  أن العرف

يقضي مع :  ا، وقيلييقض ال:  قيل،عوجذ أو حدمها عليه جذعولو كان أل(: اجلواهر قال مث إن

  .)شبهاليمني وهو األ

فقدت البينة يف اجلدار الذي بني ملكيهما فهو ملن فإن ( : عند قول القواعدويف مفتاح الكرامة

خمالفاً للخالف واملبسوط حيث حكم ( : قال)يملن جذعه عليه على رأ أو ه مع اليمنيؤاتصل به بنا

 موافقاً للسرائر والشرائع والتذكرة ،حيكم باحلائط من اجلذوع له، بل يكون بينهما نصفني فيهما بأنه ال

خر وضع اجلذع يفيد اليد للواضع فيبقى اآل ألن التحرير والدروس وجامع املقاصد واملسالك والروضة،و

  . انتهى)رضخالياً فأشبه احلمل على الدابة والزرع يف األ

 الدروس ملذهب اخلالف واملبسوط بأن يف كون اجلدار سوراً للدارين داللة يوقد استدل حمك

 اجلذع اختصاص مبزيد انتفاع كاختصاص أحد الساكنني بزيادة يف أيديهما ووضع أنه ظاهرة على

  .وفق بالقاعدة فقول املشهور هو األ،يد كما يراه العرف ذا  أنهالظاهرن إ :متعة، وفيهاأل

ليه إمل ينضم  إذا ولذا قال يف املسالك يف تضعيف دليل الشيخ مبنع داللة كونه بينهما على اليد

خر خالياً، ويكون  وحينئذ فوضع اجلذع يفيد اليد للواضع ويبقى اآل،تصرف بوجه من الوجوه السابقة

بأن (مراده  أن  ولو جامعها اعترب ما فصلناه، والظاهر،حكم اجلذع حكم ما سلف من املرجحات

 عليه لال ورد عليه ما أشكإيد و خر ذانه ليس اآل أيراه العرف، ال ما) خر خالياًيد ويبقى اآل أحدمها ذا

  لو  يف كونه يداً هلما كما اعترف به هو سابقاً، ولذا إشكال النه إ( :قولهيف اجلواهر ب
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  . انتهى)ادعامها به أجنيب كان القول قوهلما بيمينهما

  . اجلواهر عليه حمل نظرإشكالوعليه الذي هو مقتضى اجلمع بني كالميه، ف

الداللة على االختصاص زاد عليه عند عامة أهل العلم يف  فرق بني اجلذع الواحد وما اله مث إن

واملنع كما يف التذكرة، وفرق الكويف بني اجلذع واجلذعني كذا يف مفتاح الكرامة، ومقتضى القاعدة هو 

  .لوحداته الداللة تابعة جلنس اجلذع ال إذ ليه عامة أهل العلم،إذهب  ما

 إىل رضاألكانت داران علو وسفل واحلائط ممتد على جانب منهما من  لو أنه ومما تقدم يظهر

للحائط التحتاين وحتت فوق  هو ،له أنه السقف، وكان بني احلائط جذع يدعي كل واحد منهما

 لتعارف جعل اجلذع حتت احلائط كتعارف ، يكون كالمها متساوياً فيه من حيث اليد،للحائط الفوقاين

  .خرحدمها على اآلجعله فوق احلائط، فال أولوية أل

وصية كما هو خص ال إذ ه حال اجلذع يف املسائل املذكورة،حال احلديد وحنو أن خيفى وال

  .واضح

  ).الروازن يرجح دعوى أحدمها باخلوارج اليت يف احليطان وال وال(: قال يف الشرائع

املراد باخلوراج كل ما خرج عن وجه احلائط من نقش ووتد ورف وحنو ذلك، (: ويف املسالك

 ومثله الدواخل ،ثه له من جهته من غري شعور صاحب اجلدارحداإ مكان إل،يفيد الترجيح ملالكه نه الإف

  .)فيه كالطاقات غري النافذة والروازن النافذة ملا ذكر

باخلوارج   وال،ترجيح بالدواخل كالطاقات واحملاريب وال: ويف مفتاح الكرامة عند قول العالمة

، مث علل بالتعليل املتقدم  كما صرحوا به بدون خالف أصالً،كالصور والكتابات والروازن والشبابيك

  صالة الصحة يف تصرف املسلم، مث علل عن املسالك، وأشكل يف اجلواهر على التعليل بأنه مناف أل
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الدعوى بأحدمها بعدم داللة اخلوارج والدواخل عادة على االختصاص حبيث تقطع يد عدم ترجيح 

فرق  الستحقاقه، وحينئذ ال قاق يف اجلدار، التصنع غالباً لبيان االستح إمنا الروزن وحنوها إذ االشتراك،

د االشتراك املتوقف على وجود ما يرجح عليه مما ييف ذلك بني احتمال حدوثها وعدمه يف عدم قطع 

جدار واحد، وكذا  أنه مارة ظنية عرفية كالتصريف بني اجلدارين الظاهر يفأيدل على االختصاص ولو ب

  . انتهى،نفسه الكائنتان يف اجلدار السترةالقبة و

تدل على ذلك عرفاً،   والدواخل واخلوارج ال،يد العرف أحدمها ذااملهم هو رؤية ن إ :واحلاصل

  .أما مسألة املشروع وغري املشروع فهي مبعزل عن حمل الكالم

 على ذي اليد  بأن كان بعض ما يرى يف الزمان القدمي دليالً،لو انعكس الفرض أنه ومما تقدم ظهر

  . على خالفه يكون احملكم هو العرفن احلاضر دليالًيرى يف الزما

كان حمله يف مدينة  إذا ولو ختالف العرف اخلاص والعرف العام فاحملكم هو العرف اخلاص، كما

  .يضعون العالئم على خالف العالئم املوضوعة يف املدينة يف غري تلك احمللة

 يرون خيتلف احلال بأن يكون العرف  ال،خريد دون اآل ذا وبعد كون املعيار رؤية العرف أحدمها

  .من جهة التصرف يف اجلدار، ولو كان طارياً أو ذا اليد من جهة نفس اجلدار

 أحدمها يف اجلدار نفسه، وثانيهما ،مارة االختصاص تكون على وجهنيأن إ :ولذا قال يف اجلواهر

كان التصرف  وإن ،كان على وجه يقتضي االختصاص باملتصرف إذا التصرف، ولو كان طارياًيف 

اجلدار  أن اعتاد إذا تصرفاً وقتياً، كما أو يكون تصرفاً باقياً أن يف التصرف بنيفرق  ال أنه حادثاً، كما

  مسنت يرشه باملاء صاحبه دون غريه كل الذي بني احلائطني من اإل
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 له، فال حاجة أنه نه دليل علىإخر، فيوم دون اآلأحدمها يرشه باملاء كل  أن يوم يف أيام احلر فرأينا

  .ثر كالكتابة والتزبني وما أشبهبقاء األإىل 

من بناء ذلك  احلائط من بناء هذا اجلانب ال أن كان العرف يرون إذا ومنه يعلم احلال فيما

، بينما واجلصفيها بناء حيطاا من اللنب جنبه دار والدور يتعارف  إىل كان معمل إذا اجلانب، كما

مسنت فهو كان من اإل وإن ،كان من اللنب فهو للدار فإن مسنت املسلح وحنوه،ا من اإلاملعامل تبىن حيطا

  .يد دون غريه حدمها ذاأ العرفية اليت جتعل مورغري ذلك من األ إىل للمعمل،

التحالف وحنوه،  إىل  مرجوعاألمرخر فيد دون اآل حدمها ذاأمل تكن العالمة حبيث جتعل  إذا ماأ

  .العلم العادي إىل وصلتإذا   إالّتنفع والظنون ال

بالضم ما يعمل من القصب شبه اجلدار (ص ولو اختلفا يف خ: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

بالضم أيضاً مجع قماط وهي شداد اخلص من (مط ليه منهما معاقد القُإ ملن ي قض)حاجزاً بني امللكني

  . بالروايةعمالً) غريمها أو خوص أو ليف

 واملسالك ،حكى على هذا القول الشهرة الشهيدان يف الدروس يف موضعني( :الكرامةويف مفتاح 

ردبيلي، بل ظاهر التذكرة واملسالك أيضاً والروضة واملقداد واحملقق الثاين يف تعليق النافع واملقدس األ

 واملخالف :صحابنا، مث قالأرواية  إىل  وهو صريح الغنية والسرائر، ويف املبسوط نسبته، عليهمجاعاإل

بو العباس يف املهذب أ والصيمري وسالمواملتأمل الشيخ يف املبسوط واحملقق يف قضاء النافع وفخر اإل

دريس إساطينهم كابن أ ألن املتأخرين كافة وهو غريب، إىل خري اخلالف واملقتصر، وقد نسب األالبارع

  واحملقق 
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  . انتهى)ترجيح يف التنقيح ربين، نعم اليف الشرائع واملصنف والشهيد ممن تقدم عليه عاملون باخل

عليه ( عن أيب عبد اهللا ،رواه املشايخ الثالثة عن منصور بن حازم يف الصحيح واملراد بالرواية ما

 قضى به لصاحب )عليه السالم(علياً أن  : فذكر،ص بني دارينسألته عن خ:  قال،)الصالة والسالم

  .)١(مطالدار اليت من قبله معاقد القُ

ص باحلظرية يف حمكي الكايف والفقيهل اخلُوبد.  

  ).فزعم(لفظ ) فذكر(ويف التهذيب والكايف مكان 

، عن علي )عليه السالم( عن عمر بن مشر، عن جابر، عن أيب جعفر ،خرى رواه الفقيهأويف رواية 

  .)٢(مطلقُليه اإاخلص للذي ن إ :ص، فقالقضى يف رجلني اختصما يف خنه إ :)عليه الصالة والسالم(

 ) وسلمصلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  إىل قوماً اختصموان إ : رواها سنن البيهقيةويف رواية عامي

النيب  إىل  مث رجع،مطليه معاقد القُإ فحكم به ملن ، فبعث حذيفة بن اليمان ليحكم بينهم،صيف خ

  .)٣(أصبت وأحسنت: خربه فقالأ ف)صلى اهللا عليه وآله(

بني ليه يف حائط إرجلني اختصما ن إ ):صلوات اهللا عليه(سالم، عن أمري املؤمنني إلوعن دعائم ا

  . فقضى به للذي يليه القمط،نة لواحد منهمابي ال و،داريهما ادعاه كل واحد منهما دون صاحبه

كان معقوداً ببناء  فإن باحلجر نظر، أو كان ذلك باللنبن إ الرباط والعقدأي ( :قال مؤلف الدعائم

  كان  وإن له، أحدمها فهو

                                                

  .١ ح أحكام الصلحأبواب من ١٤ الباب ١٧٢ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح أحكام الصلحأبواب من ١٤ الباب ١٧٣ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(

  .٦٧ ص٦ ج:سنن البيهقي) ٣(
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 أن مل ينعقد ببناء واحد منهما فهو بينهما بعدن إ معقوداً ببنائهما معاً فهو بينهما معاً، وكذلك

غري  أو ليهما معاًإكان معقوداً  إذا يتحالفا، ومن حلف منهما ونكل صاحبه عن اليمني كان ملن حلف

  .انتهى كالم الدعائم، )١()و فيقام مقام العقدالرباط من قبل من ه إىل كان من قصب نظر وإن معقود،

داللة فيها على اخلصوصية دائماً،  الرواية ال إذ مقتضى القاعدة مع غري املشهور، أن خيفى ال: أقول

يتمسك  أن ميكن عرف ال ال أو  كان عرفنا على خالف ذلكفإذاا قضية يف عرف خاص، أ قرببل األ

  .بالرواية يف أعرافنا

 فما عن قول ،صحابىل فتوى املعظم من األإالرواية و إىل احلكم بذلك مستندن إ( :رفقول اجلواه

للشافعي من احلكم بعكس ذلك يف غري حمله، وكذا ما عن أيب حنيفة من عدم الترجيح بذلك، بل وما 

 صقضية يف واقعة فال يتعدى احلكم، وحينئذ فحكم اخلُا إ:  يف النافع من حنو ذلك قائالًعن املصنف

  . انتهى) يف خرب عمر)عليه الصالة والسالم(حكم اجلدار بني امللكني، سيما بعد قول الباقر 

ورد يف   ما،كان التأييد ضعيفاً غايته وإن ما ذكرناه، ويؤيد ما ذكرناه، إىل ولعله أشار بالتأمل

 نه من الواضحإ بعث حذيفة ليحكم بينهم فحكم، ف)صلى اهللا عليه وآله(الرسول  أن الرواية العامية من

منا هو مبقتضى العرف الذي كان متعارفاً إحكم حذيفة مل يكن حكماً مبقتضى دليل شرعي خاص، وأن 

الروايتني  أن ريب ال(:  ويظهر من مفتاح الكرامة نوع تردد يف املسألة، حيث قال،يف ذلك الزمان

   صول املذهب، وميكن ختصيصها ما ملكان التكافؤ، وقد يعملخمالفتان أل

                                                

  .٥٢٣ ص٢ ج:دعائم اإلسالم) ١(
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ص، لكن جانب قرينة على ملكية اخلُ إىل اقتضت العادة كون وقوع وجه القماط إذا ما فيما

  ).النص والفتوى مطلقان

حصلت فيه حنو  وإن ص دون غريهنعم قد نقول بتخصيص احلكم مبورد الرواية من اخلُ(: مث قال

ه بخيصص   الظهور، والذلكقصى أ إذ مط وشهدت العادة بكون ذلك قرينة على امللكية،معاقد القُ

 كما قام فيما حنن فيه أعين اخلص، ومع ،يقوم على ذلك دليل صول، بل ترجح هي عليه، حيث الاأل

  .)قأعمتتبع أوسع وتأمل  إىل ذلك كله فاملسألة حباجة

جيعل يف  أن كان املتعارف إذا ومما تقدم يعلم حال السقف بني الطابق الفوقاين والطابق السفالين

  .تقدم ال فاحلكم التحالف وحنوه على ماإ و،يد عليه دون غريه نه يكون ذاإلك عالمة خاصة، فطرف املا

 مط بأن كان بعضها يف هذا اجلانب وبعضها يف ذلك اجلانب،مث على املشهور لو اختلف معاقد القُ

ندسي  كان حمكوماً على التقسيم، واملراد بالنصف اهل،عرضاً أو كان يف نصف ونصف، سواء طوالًفإن 

نصف يف هذا  أو ذلك اجلانب، إىل هذا اجلانب وثالثة أرباع إىل يكون ربع أن العددي، فال فرق بني ال

مل يكن منظماً بأن كان بعضها معقودة يف هذا اجلانب  إذا ، أماخر مثالًاجلانب ونصف يف اجلانب اآل

منا كان مقتضى القاعدة إانبني، وحد اجل مل يكن دليل أل،وبعضها معقودة يف ذلك اجلانب متناثرة ومبعثرة

  .التحالف

ا يف حيث إومما تقدم يعرف حال احليطان اليت جتعل يف طرف من طرفيه أنصاف اللنب خارجة، 

 دليل على كون ذلك اجلانب املسنن صاحب اليد دون اجلانب ،عراف املتعارفة يف العراق كما رأيناهااأل

  .املسطح
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  ).االستطراق مسيل املاء وال جيوز بيع حق اهلواء وال ال(: قواعد قال العالمة يف ال:)١٠مسألة (

 مجاع اإلاألول وظاهر ،كما يف التذكرة والتحرير والدروس وجامع املقاصد( :ويف مفتاح الكرامة

، عيان باألعيان واملخالف الشافعية حيث أحلقوا احلقوق املتعلقة باأل،عيانموضع البيع األ ألن عليه،

 احلقوق املذكورة بشرط التعيني كما صرح به هؤالء، وكذا الشيخ يف املبسوط ويصح الصلح على

  . انتهى)املاءجراء إوالشهيدان يف اللمعة والروضة يف الصلح على 

 مورالبيع يف األ فإن مقتضى القاعدة صحة بيع أمثال ذلك، أن قد ذكرنا يف كتاب البيع: أقول

 دلةا وتعريف بعضهم البيع بأنه مب،)٢( البيعأدلة وسائر ،)١(أوفوا بالعقوداملذكورة عقالئي، فيشمله 

لفاظ من يأخذون األ إمنا اللغويني أن نا نعرف من املال مل يكن فيه حجة، ألعممل يرد األن إ مال مبال،

 كما هو املشاهد يف كثري من ،م مل يتمكنوا من االستيعابأ رأينا العرف خيالفهم نعرف فإذاالعرف 

  .لفاظيؤيد ذلك ختالفهم يف معىن األالتعريفات، و

حيق له  نه الإه، فءبىن داره طابقاً، مث باع هوا إذا حال، فاهلواء أيضاً ممكن بيعه، كما أي وعلى

 فإن دم الطابق الثاين،امث  داره طابقني وباع الطابق الثاين بىن إذا  أنهالتصرف يف اهلواء بعد البيع، كما

  مما،حياء املواتإ كما ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب ،عادة البناءإ فيحق له ،للبائع اهلواء حق للمشتري ال

  .نسانن يف بيع الطبقات كل طبقة إلهو متعارف اآل

                                                

  .١آية : املائدة) ١(

  .٢٧٤آية : البقرة) ٢(
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  .اهلواء إىل جارة وحنومها بالنسبةيصح العارية واإل أنه  يف صحة الصلح، والظاهرإشكال نعم ال

 إشكالمبعىن اهلواء املكدوسة يف كيس وحنوه فال  أما بيع اهلواء ،املراد ببيع اهلواء ما ذكرناه مث إن

مل يكن  وإن  بعد العقالئية،دلة األطالقمل أجده معنوناً يف كالم الفقهاء، وذلك إل وإن يف جوازه،

 وذلك كبيع اهلواء املخزونة يف املنفاخات ،منا تعارف يف الزمان احلاضرإمتعارفاً يف الزمان السابق، و

  .وغريها

  كما يصح له، صاحب العجلة للسيارة وحنوها من املنفخ كمية من اهلواءيشتري أن وعليه فيصح

وز اهلواء مث يدخله يف حي ألنه منا يصح البيعإجرة حىت ينفخ يف عجلته كمية من اهلواء، وأيعطي له أن 

  . فأي ربط له بالنافخ،اهلواء من املباحاتن إ :فال يقال، عجلة صاحب السيارة

جارة يف اإل أنه للسعة والضيق، فالالزم بيان الكمية واخلصوصية، كما واهلواء حيث كان قابالً

 فقد ،غراض والدواعييكون مدة النفخ وشدته وضعفه أيضاً معلوماً مما خيتلف بسببه األ أن أيضاً جيب

 أو ينفخ نفخاً متوسطاً أن ينفخ نفخاً شديداً، وقد يستأجره ساعة على أن يستأجره ملدة ساعة على

غري ذلك من الصور املعروفة  إىل ميكن التكدس بعده،  ال العجلة باهلواء مًأل وقد يستأجره ليمألضعيفاً،

  .لدى النافخني

املشاع  أو ،الكلي املطلق إىل ، البيع يف اهلواء من الكلي يف املعنيأقساميأيت  أنه مث الظاهر

 ،نسانائة طابق يف حيازة هذا اإلم إىل رض وكانت األ، مبائة عني اهلواء كل طبقة مثالًفإذااملخصوص، 

  يبيعه عشرة أمتار يف  أن  كما يصح له،يبيع طابقاً من هذه الطوابق ليبين املشتري فيه ما يشاء أن صح له
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حمظور  أو يكون فيه غرر مه حيث يشاء مما السلا على حنو الكلي، في من هواء معشرة أمتار مثالً

  .بني املشتري وبني غريه أو ،بينهيبيعه اهلواء مشاعاً بينه و أن  أوآخر،

  .ا تأيت يف اهلواء كما تأيت يف غريهحيث إ ، املذكورة يف كتاب البيعقسامغري ذلك من األإىل 

  .االستطراق أيضاً كذلك أن كما

يشتري منه  أن  حق له، كان له دار ذات بابني بني شارعنيفإذااملاء، مسيل  إىل وهكذا بالنسبة

يكون  أن الشارع الثاين، لكن جيب إىل خر هذا الباب وخروجه من الباب اآلاالستطراق بدخوله من

 كما يصح الصلح على ، املنافية للبيعموريوجب الغرر واجلهالة وحنومها من األ  أيضاً على حنو الاألمر

  .كل ذلك

رور يف يصاحل معه على امل أو  فيبيعه،أنابيب يصلح ملرور املاء أو كانت له سواقي إذا وهكذا احلال

 يبيع ذلك على حنو الكلي يف الذمة أن  أو،الكلي يف املعني أو  على حنو الشخصي،يف بعضها أو مجيعها

  .مما هو قابل للتطبيق يف اخلارج

 كما ،نابيب ملرور اهلواء للكنسأكان يف الغرف  إذا صلح ما أو بيع أو جيارإومما تقدم يعلم حال 

  .هو املتعارف يف بعض البالد

شعال النار، ويف قاذفات النار املعتادة عند الصياغ وحنوهم، إجل تقدم احلال يف املنفاخ أل ومثل ما

  . كل حسب شروطه وموازينه،قاذفة اهلواء والنار إىل البيع بالنسبة أو الصلح أو جيارحيث ميكن اإل

  املياه وخراطيمها، بل  إىل جياراً بالنسبةإويصح كل ذلك بيعاً وصلحاً و
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االستفادة  إمكان فيبقى عينه مع احلوض إىل ماء الفوارة يعود حيث إنار املاء أيضاً، جيإميكن هنا 

  .ما أشبه أو ويةً أو منه منظراً

جراء املعامالت املذكورة على ما ذكر من املاء والنار إحال، فبموازين الثالثة ميكن  أي وعلى

  .ا هو واضحرض كمجراء الثالثة على األإ إىل ضافةواهلواء وغريها، باإل
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 تسقيف وال جيوز للشريك يف احلائط التصرف فيه ببناء وال ال(:  قال يف الشرائع:)١١مسألة (

  .)شريكهإذن ب إالّ ةدخال خشبإ

 وشرعاً، من  عقالً،ذنهإ حلرمة التصرف يف مال الغري بغري ،إشكال بال خالف وال(: ويف اجلواهر

  .)غري فرق بني املضر وغريه

حدمها التصرف فيه بتسقيف ولو كان مشتركاً مل يكن أل(: مة عند قول العالمةويف مفتاح الكرا

 رشادكما يف املبسوط واخلالف والشرائع والتحرير والتذكرة واإل(:  قال،)شريكهإذن ب إالّ وغريه

  .)والدروس وجامع املقاصد واملسالك وجممع الربهان وغريها

التصرف فيه بشيء من وجوه االنتفاعات حىت حد الشركاء ليس ألنه إ( :قال أنه وعن التذكرة

مجيع إذن  ما يكون من ترابه ليترب به الكتاب بدون أقلضرب الوتد وفتح الكوة، بل ليس له أخذ 

  ).الشركاء

نه إ :الكتابة عليه، وقالوا آجراً وال أو ليس له حك شيء من آالته حجراً كاننه إ( :ويف الدروس

  ).سناد املتاع مع انتفاء الضررإو  أليهإله االنتفاع به باالستناد 

 نوع تصرف باجياد االعتماد، ألنه ،منع املالك حرم لونه إ :ويف التذكرة وجامع املقاصد واملسالك

  .خالف االستظاللألنه 

  .كان الس مباحاً كما هو املفروض إذا ليس له املنعقرب أن األ: ويف الدروس

غري ضار، أما االتكاء على  أو  سواء كان ضاراً،كل ما يعد تصرفاً حيرم أن ومقتضى القاعدة

  : إذجيوز للعلم بالرضا،نه إمنا إ  فال يقال،يعد تصرفاً عرفاً ال أنه احلائط يف الشارع فالظاهر

  .ين العلم بالرضاأمن : أوالً

 فكيف ميكن التصرف بدون ،أصحاا صغار وقصر أو كثرياً من البيوت بيوت موقوفة،ن إ :وثانياً

  .برضا أوليائهمالعلم 
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 :تشمل االستناد وحنوه عرفاً، فال يقال  ال، وما أشبهيتوى ال الغصب، ومثل ن أدلةإ :واحلاصل

ن إ( :يشمل مثل ذلك، فما يف اجلواهر حيث قال منا املنع الشرعي الإشرعية، وإذن  أو مالكيةإذن نه إ

 ،، فال فرق حينئذ بني ملكه ملوىل عليه وغريهاملالكية املدلول عليها بشاهد احلال الشرعية الذن اجلواز لإل

الناس  ألن مطلقاً، نصاف كون املتيقن منها حال عدم التصريح باملنع الاإلأن  إالّ ،للسرية املستمرة

مسلطون على أمواهلم، وفرق واضح بني االستناد وحنوه وبني االستظالل وحنوه بالتصرف يف مال الغري 

مالك يف املنع عن ذلك وحنوه يف اجلدران املشتركة بني األن إ :يقالأن  إالّ  خبالف الثاين، اللهماألوليف 

باملمارسة  إالّ يتم  الاالنتفاع بالفضاء اململوك مثالً أن  على،ويف الطريق النافذة وغريها عسراً وحرجاً

ني،  مجعاً بني احلق،واالمتناع عن بعضه مقدمة ليس بأوىل من سقوط حرمة مثل ذلك مقدمة ،للجدار

 الشرعي، والذن اإل إىل اجلواز ليس مستنداً فإن  حمل نظر،،آخره إىل ))١(ضرار ضرر وال الولقاعدة 

يكون مستنداً بعد عدم رؤية العرف  أن ميكن  وحنوه ال)٢(الناس مسلطون أن ىل العسر واحلرج، كماإ

اجلدار وحنوه،  إىل واء مما يصلة بسراج الغري واالستظالل جبداره والنفخ يف اهلءذلك، فهو مثل االستضا

  .منع أو ميكن القول باملنع عن ذلك، سواء سكت املالك حيث ال

سناد املتاع إليه، وإ من ذلك االستناد واستثين(: ومنه يعلم وجه النظر يف قول املسالك حيث قال

  ة بسراج الغري ءمبرتلة االستضا ألنه ،مع انتفاء الضرر

                                                

  .٥ ححياء املواتإ أبواب من ١٢ الباب ٣٤١ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  ).الطبعة احلديثة (٢٧٢ ص٢ ج:البحار) ٢(
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  . انتهى)ذكرةتنع املالك والشريك من ذلك كله حرم وفاقاً للواالستظالل جبداره، نعم لو م

كان تصرفاً عرفاً  إذا اً، نعمإطالقوجه للمنع  مل يكن تصرفاً عرفاً ال إذا ة واالستظاللءن االستضاإف

جرة منهم جبهة أخذ األ أو يالشا أو كلعطائهم األوضع حائطاً ليجلس يف ظله املارة إل إذا كما

 كما ،نه يعد تصرفاً أيضاًإجالس املارة وحنوهم، فأضاء مصباحه إل إذا فاً، وكذلكاستظالهلم كان تصر

  .حياء املواتإذكرنا بعض الكالم يف ذلك يف كتاب 

للغرفة كوة أبرد غرفته وكانت  إذا حر اجلار وحنوه، كما ومنه يعلم حال االستفادة من برد أو

شعل النار يف غرفته مما خرجت أ إذا ن الربد، وكذلك منساناخلارج فيستفيد هذا اإل إىل يطلع منها الربد

استفاد من زناده عند القدح بأن قرب قطنه من  إذا احلرارة من الكوة فاستفاد منها، وهكذا احلال يف ما

ليست فإا مثلة الكثرية، غري ذلك من األ إىل مشع الزناد فاحترقت القطن مما أوجد يف القطن النار،

  .يسمى غصباً توياً للحق، والتصرفاً عرفاً، وليست 

يعد   من البعيد مما الشاشة السينماإىل  أو تلفزيون غريه، إىل نظر إذا ومما تقدم يعلم حال ما

تنفس يف  أو استنشق عطره أو يرضى بذلك، قال بأنه ال وإن عيد،بصوته من ال إىل استمع أو ،تصرفاً

 من قرب حديقته حيث مر  أو،ل بعض الطحني يف جوفه عرفاً فدخيعد ماالً طحينه املثار يف اهلواء مما ال

  .تشمل كل ذلك  الدلةاأل فإن غري ذلك، إىل ،اهلواء الطيب العطر

 رأى العرف التصرف مل فإذا ،تصرف أم ال أنه أما الكتابة على احليطان فهو تابع لرؤية العرف

 أو حائط اجلار إىل ترشح املاء وإن ذا مل يره جاز، ومنه يعلم جواز غسل اجلار الشارع أمام بيتهإجيز، و

  ضاراً،  مل يكن عرفاً منافياً حلقه وال إذا ليهإجرى 
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شارعه وغريمها  أو كنس داره إذا ويف الغالب ليس كذلك، وكذلك ليس من الضرر والتصرف ما

  .دار اجلار ودكانه إىل مما أثار الغبار

 ضرر الالدليل املتقدم يف مثل ن إ( :واهروحال االستناد يف اجلواز حال املماسة، ولذا قال يف اجل

  ).يقتضي جواز املماسة لالستناد إمنا وغريه

  .مل يكن سرية تقتضي جبوازه حىت مع املنعن إ ولعله ميكن الفرق بينهما

غريها، كما  أو احلرم أو الس أو الطريق أو  يف الشارعنسان لإلنسانيعلم جواز مماسة اإلومنه 

  . الثقلإلقاءاملماسة ليست تصرفاً خبالف  ألن  ثقله عليه،اءإلقيعلم عدم جواز 

احلق لبعضهم دون  أن وأما ما يتعارف يف املطاف واملسعى واملرمى من التزاحم وحنو ذلك مع

ذلك من  فإن  وجمالس الفواتح وغريها،) السالممعليه(عتاب املعصومني أبعض، وكذلك يف املساجد و

صلى اهللا عليه (كانت متعارفة منذ زمان الرسول فإا ستمرة وما أشبه، باب العلم بالرضا والسرية امل

  .)وآله

وخالف تصرف  ألنه  وكان احلق له فال جيوز أيضاً،،يرضى باملزامحة صرح أحدهم بأنه ال إذا أما

الناس مسلطون على أمواهلم وأنفسهم، اً إجياباً، إجياب مسلط سلباً ونساناإل أن مقتضى ذلك فإن

  .ف وسلباً مبنع الغريبالتصر

تربيد غرفة  أو سبب حترير إذا  ما،مل يعده العرف كذلك إذا ليس من التصرف فيما أنه ومنه يعلم

يصال الصوت إ أو ،دار الغري إىل كريهة أو يصال رائحة حسنةإ أو ،حترير غرفته أو الغري بسبب تربيد

 ها العرف تصرفاً،مل يعد مافإا دار الغري،   إىلوضع مرآة يف داره تعكس النور مثالً أو ،السيء أو احلسن

ه العرف تصرفاً مل جيز عد أو يذاًءإ أو كان ضرراً إذا  مل يكن بذلك بأس، أما،يذاًءإ أو كان ضرراًأو 

  .ذلك
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 مل جيرب شريكه على املشاركة يف  ـأي اجلدارـ ولو ادم (:  قال يف الشرائع:)١٢مسألة (

  .)عمارته

  ).صل وقاعدة التسلط لألإشكال بال خالف وال(: ويف اجلواهر

 رشاداملبسوط واخلالف والتحرير والتذكرة واإل إىل وقد نسب مفتاح الكرامة هذا احلكم

  عليه حيث نسبهمجاعوالدروس وجامع املقاصد واملسالك وجممع الربهان والكفاية، وظاهر التذكرة اإل

  .كالم فيه  ال:علمائنا، ويف املسالكإىل 

 أو  أراد الشريك هدم حائطهفإذاالشريك، إذن حال، فكل من اهلدم والبناء متوقف على ي  أوعلى

 ال ألنه ،جازة الشريكإ توقف على ،حنو ذلك أو بناء احلائط املهدوم املشترك أو غريه من املال املشترك

  .قريباً أو ذنه، سواء كان بعيداًإب إالّ جيوز التصرف يف مال الغري

مل دم سبب  إذا  كانت العمارة مشرفة على اهلدم حىت مثالً،اهلدم إىل ضطرارمل يكن ا إذا هذا

 فإن كان اضطرار فإن الإغريها، و أو املاليةضرار لألكان عدم البناء موجباً  أو غريها، أو ضراراً ماليةأ

  .ملمتنعويل ا ألنه احلاكم الشرعي، إىل البناء أو رجع الشريك املريد للهدم الّإ و،الشريك فهوإذن 

 ،بناء النصف أو  حصته النصف فأراد هدم، مثالًأقل أو حصتهبناء قدر  أو ولو أراد الشريك هدم

اهلدم حلصة املريد  أو جازة البناءإ وهو يعطي ، كان املرجع احلاكم،بناء الربع ومل جيز الشريك أو هدمأو 

  .مةجازة على حسب موازين القساإل إىل يقسم فال حاجة أو ،بدون التقسيم

 ،بناء حصة نفسه فقط أو بني تقسيم احلاكم حىت يكون للمريد هدم األمردار  إذا  أنهوالظاهر

التقسيم يوجب عدم التصرف  ألن  قدم التقسيم،،البناء بقدر احلصة من املشترك أو جازته للهدمإوبني 

   جازة البناءإيف مال الشريك، أما 
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 الشرعي خمتصة بالضرورة وبقدرها، فحيث ال وسلطة احلاكم ،نه يوجب التصرفإاهلدم، فأو 

جازته التصرف إ إىل تصل النوبة اهلدم، وذلك بتقسيمه ال أو ضرورة يف التصرف يف مال الشريك بالبناء

  .يف مال الشريك

 إذا  من احلاكم الشرعي، كماكثراأل أو قلوكذلك احلال يف كل مورد دوران بني التصرف يف األ

حد أو ،حد املالني يف املباحأل املدين وكان له ماالن ميكن التقاص من أيهما، أراد الدائن التقاص من ما

 التقاص من إمكانذنه بالتقاص من املال الذي يف الدار بعد إحيق للحاكم الشرعي  نه الإاملالني يف داره، ف

  .هاتصرف زائد يف مال املدين من غري ضرورة، والضرورات تقدر بقدر ألنه املال الذي يف املباح،

  فيجب، من الضرورةمورمثال هذه األأتصرفات احلاكم الشرعي يف  أن وقد ذكرنا يف غري مورد

  .تقدر بقدرهاأن 

 كان للحاكم ،التخفيف أو البناء من جديد، وبني اهلدم أو  بني الترميماألمرلو دار  أنه ومنه يعلم

  .خفدام ميكن األ  ماثقلاأل إىل ضرورة ال ألنه ،ثقلخف منهما دون األجازة األإالشرعي 

 توقف عمارته من الشريك خاصة قوىاأل(:  قالأقوىومما تقدم يظهر وجه قوة ما جعله اجلواهر 

حسان، وحكاه يف الدروس عن الشيخ، إنفع و ألنه خر لذلك أيضاً، خالفاً لبعضهم فجوزهاآلإذن على 

لة املشتركة عادته باآلإففرق بني  وفيه منع اقتضاء ذلك اجلواز، وآخر ،ولعله الظاهر من قواعد الفاضل

 خبالف الثاين، وفيه ما األولعادته بآلة من عنده فيشترط لبقائه شريكاً على إ وبني ،فال يشترط رضاه

  . انتهى)عرفت أيضاً

   كان املرجع احلاكم الشرعي، ،مث لو اختلف الشريكان يف كيفية البناء
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خر بقدر راد اآلأ و،حدمها بناء احلائط بقدر ذراعأ أراد اختلفا يف كيفية اهلدم، مثالً إذا وكذلك

لة حدمها اهلدم باآلأراد أمسنت، وكذلك لو خر باإلراد اآلأجر، وحدمها البناء باآلأراد أ أو نصف ذراع،

متكن احلاكم من  فإن ذا راجعا احلاكمإوحدمها اهلدم بسبب العمال بالوسائل القدمية، أراد أ و،احلديثة

 فإن مل يتمكن وإن ، على ما عرفت يف الفرع السابق، حصته مبا يريد فهو املقدمالتقسيم ليعمل كل يف

 ،هدم بعض هكذا وهدم بعض هكذا أو ،مكن اجلمع بني الرأيني ببناء بعض هكذا وبناء بعض هكذاأ

  .القرعة أو ال فاملرجع رأي احلاكمإ و،كان هو مقتضى قاعدة العدل

  .صومات مبا يرى، وهذه منهان احلاكم موضوع لفصل اخلفأل: األولأما 

أمثال  حيث إن، أقربالقرعة  إىل  لكن عدم احتياج احلاكم،)١(ا لكل أمر مشكلفأل: وأما الثاين

يتصرف كما يتصرف سائر  أنه الفقيه حاكماً معناه فجعل الشارع ،ون احلاكم عرفاًؤ من شمورهذه األ

  .ذلك يف بعض مباحث الفقه إىل احلكام، كما أملعنا

لة املشتركة كان بينهما، ويف توقفه على ولو بناه أحدمها باآل: قال أنه  عن الدروسياحملك نمث إ

ذنه إ والتوقف على ،عاده بآلة من عنده فاحلائط ملكهأ ولو ي،ساس احتمال قوخر مع اشتراك األاآلإذن 

  .أقوىهنا 

ن يكون قسم من  أه، ال الباين لنفسييكون سع أن الالزمن إ : فيه)كان بينهما(: أما قوله: أقول

  . يف كتاب الغصب كما ذكرنا ذلك مفصالًسعى ما الّإ نسانليس لإلأن   مبقتضى،سعيه لغريه

                                                

  .١١ ح احلكم وأحكام الدعوىأبواب من ١٣ الباب ١٨٩ ص١٨ ج:الوسائل) ١(
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ساس ملا كان هلما كان األ إذ خر،وجه لالحتمال اآل النه إ : ففيه)احتمال قوي(: وأما قوله

  .خرآلمن اذن ذما، فالالزم اإلإالتصرف فيه بوضع احلائط عليه متوقفاً على 

خر حقه، بل لو كان ارتفاع  الباين لآلإعطاءيقيد بلزوم  أن  فالالزم)فاحلائط ملكه(: وأما قوله

يكون  ألن للشريك احلق، فال وجه أن  لوضوح،هلما بالنسبةساس كان االرتفاع لقيمة احلائط بسبب األ

ساس أيضاً له مدخلية يف كان األ إذا يكون االرتفاع للباين ألن وجه احلائط ملك الباين فقط، كما ال

  .االرتفاع

 كما ذكره ،أقوىن التوقف  أخر، الاآلإذن مقتضى القاعدة التوقف على  أن ك قد عرفتمث إن

  .خراآلإذن  عن الشيخ من منع التوقف على يالشهيد أخرياً، ومنه يعلم وجه النظر يف احملك

 احتمال من ،فهل للشريك نقضهذنه لو خالف وعمره، إمث على القول باعتبار (: قال يف املسالك

ا مغصوبة فله أحيث تصرفه يف ملك غريه وتغيري هيئته ووضعه الذي كان عليه فصارت الكيفية الثانية ك

هدمه أيضاً تصرف يف مال الغري وهو الشريك  ألن لة املشتركة،كان بناه باآلن إ  العدمقوىزالتها، واألإ

عدوان  ألنه ه بغري آلته،ؤكان بنان إ مث واجلوازفائدة يف اإلمنا تظهر الإ، واألولالذي بناه فال يصح ك

  . انتهى)حمض وتصرف يف أرض الغري فيجوز تغيريه

فيها بعدم جواز  بل صرح ،قد تبع بذلك الفاضل يف التذكرة: قلت(: وعلق عليه يف اجلواهر بقوله

له  فإن له ذلك أيضاً، أن املتجهو ،ذننقض ما بناه أيضاً، لكنه مل يصرح يف بناء الفرع تقدير اعتبار اإل

الت املشتركة كما اعترف به يف جامع املقاصد، ومن التصرف يف أرضه مع فرض االمتناع من بناء اآل

   فله قهحق لعر  فلم يكن الوضع حينئذ حبق، فهو ظامل ال،ساسالشركة يف األ



٢٩٢

  . انتهى)كما لو هدمه ابتداًءلزامه به إحبرمة ذلك عليه اجته حينئذ : رش، نعم لو قلناأزالة بال اإل

 يف جواز إشكاليوجب اهلدم سرفاً فال  قيمة للبناء وال كان الن إ أنه مقتضى القاعدة: أقول

 دليل على ، والا للباينكان للبناء قيمة تذهب بالنقض أشكل أل وإن صل بعد عدم احملذور، لأل،النقض

 أن ، فهل يقال لذلك الغري يف دار الغري غصباًثاثهأوضع  إذا عدوانه أوجب سلب احترام ماله، كماأن 

هل   اطلع ذلك الغري يف عرض البحرفإذايف السفينة للغري، ثاثه أوضع  أو ،يضعه يف الشارع حيث يتلف

  .مثلةغريمها من األ إىل ،يف البحريلقيه  أن لهن إ :يقال

جراء صلح قهري إ الشرعي، ومنا الالزم فيما حنن فيه كسائر املوارد اليت هي مثله مراجعة احلاكمإو

  . كما ذكرنا تفصيله يف كتاب الغصب،بينهم يوجب اجلمع بني احلقوق

سراف،  امتنع من جهة اإل،سرافمل يكن للبناء قيمة تذهب باهلدم، لكن اهلدم يوجب اإلوإن 

بالد اليت هلا ال إىل رساهلاإميكن  هلا، وال مل يكن مشتر وإن  مثرات الغابة يف البحر،إلقاءفحاله حال حرمة 

 فقد أصحابه يف الصحراء إنسان  مثالً،يالزم االنتفاع بذلك الشيء املسرف سراف الاإل إذ قيمة فيها،

 لينتفع إنسانيوجب جميء  ها هناك الؤ وبقا،البلد إىل يتمكن من محلها اين كثرية من الزجاج ال أوومعه

حنو  أو حيرق أقمشته يف الصحراء أن ا، فهل يقال جبواز كسر تلك الزجاجات هنا، وكذلك ليس له

  .ذلك

 ال، )١(ليس لعرق ظامل حق: )عليه الصالة والسالم(مثل قوله  أن وقد ذكرنا يف كتاب الغصب

   دلةمنا الزم ذلك بعد اجلمع بني األإسراف، واإل أو تالفيدل على جواز اإل

                                                

  .١ ح الغصبأبواب من ٣ الباب ٣١١ ص١٧ ج:الوسائل) ١(
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جرة رش واأل مثل األ،بني احلقني الذي ظلم برفع ظالمته بكيفية يراه العرف مجعاً نسانن يعمل اإلأ

ات ماملكلف يف رفع املخاص ألنه احلاكم الشرعي، إىل والصلح القهري وغري ذلك بعد املراجعة

  . كل ذي حق حقهإعطاءواملنازعات و

احلاكم ليجربه على  إىل الشريك يرجع أمرهإذن وحيث يتوقف البناء على (: املسالك قال مث إن

 ،جماناً أو ،جرة يرجع ا على الشريكأفيه بذن احلاكم، وهل له اإلذن أتنع ام فإن ذن،اإل أو املساعدة

ه جماناً ء اختار الشريك بنافإذانفاق، جيرب على اإل مل جيرب على العمارة ال إذا الشريك ألن  الثاين،قوىاأل

  . انتهى)ال تركهإفعل و

على ما ذكره املسالك   ال،اًهو على أحد الشقوق املمكنة شرع إمنا من احلاكم اجلرب أن والظاهر

يكون  أن ضرار الضرر اخلارجي، بلخرين، وليس املراد باإلضرار اآلإحد الشركاء ليس أل إذ فقط،

  .يتمكن من االنتفاع مباله انتفاعاً مالئماً لغرضه  النساناإل

اة ضرار بصاحبه يف اجلدار والقنلو أراد أحد الشريكني اإل(: ولعله لذا قال يف جامع املقاصد

 أن  فليس ببعيد،والدوالب وحنوها فامتنع من العمارة وغريها من الوجوه اليت ميتنع االنتفاع بدون مجيعها

جارة وموافقة على العمارة، وغري ذلك من إ من بيع و،أموراحلاكم ليخري الشريك بني عدة  إىل يرفع أمره

ن يف ترك وأل، )١(ضرار ضرر وال ال: ) وسلمصلى اهللا عليه وآله( بقوله  املمكنة يف ذلك، عمالًموراأل

  . انتهى) عنها، ومل أظفر بتصريحيضاعة للمال وقد إ مورمجيع هذه األ

                                                

  .٣ ححياء املواتإ أبواب من ١٢ الباب ٤ ص١٧ ج:الوسائل) ١(
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نوع من التقييد  إىل كانت الرواية حباجة وإن ويف روايات الدعائم تأييد ملا ذكره احملقق الثاين،

  .خرى األدلةبسبب األ

ل عن جدار الرجل وهو سترة بينه وبني ئس أنه ،)صلوات اهللا عليه(فقد روي عن أيب عبد اهللا 

يكون وجب ذلك لصاحب الدار أن  إالّ ليس جيرب على ذلك : قال،متنع من بنيانهاجاره سقط ف

ن إ استر على نفسك يف حقك: شرط يف أصل امللك، ولكن يقال لصاحب املرتل أو خرى حبقاأل

 إىل ضراراً جباره لغري حاجة منهإ ولكنه هدمه كان اجلدار مل يسقط، فإن :)عليه السالم(قيل له  .شئت

 ضرر وال ال:  قال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  أن  وذلك،يترك ال: )عليه السالم( قال ،هدمه

  .)١(يبنيه أن هدمه كلف وإن ضرار،

يبنيه وقام  أن متنعا ف،حد صاحيب الدار سقطقال يف جدار بني دارين أل أنه ،)عليه السالم(وعنه 

يستر ما  أن عليه:  قال،بيين وبينك خرى يف ذلك، وقال كشفت عيايل استر ماعليه صاحب الدار األ

  .)٢(كشف شيء من عورته إىل غريه مما اليصل أو بينهما ببنيان

بنيانه ويأىب  إىل ل عن اجلدار بني الرجلني ينهدم فيدعو أحدمها صاحبهئس أنه ،)عليه السالم(وعنه 

 ترك أو شاء إنكان مما ينقسم قسم بينهما وبىن كل واحد منهما حقه ن إ :)السالمعليه ( قال ،خراآل

ن إ م لصاحبكسلّ أو بع ينقسم، قيل له ابن أو كان ذلك مما ال وإن مل يكن ذلك يضر بصاحبه،ن إ

  يبين، ويكون  أن رضى

                                                

  .١ ح الصلحأبواب من ٩ الباب ٤٩٩ ص٢ ج:املستدرك) ١(

  .٢ ح الصلحأبواب من ٩ الباب ٤٩٩ ص٢ ج:املستدرك) ٢(



٢٩٥

ليه نصف إبه معه دفع خر االنتفاع أراد اآل فإن ينتفع، أو يبنيه الطالب أن اتفقا على وإن له دونك،

  .)١(النفقة

 وإن  وارد،شكالن أراد خصوصه فاإل، إ اجلواهر على املسالك يف اجلرب أن إشكالومما تقدم علم

على وجه ذن قد يشكل جربه على اإل(: أراد كونه أحد الشقوق مل يكن وارداً، حيث قال يف اجلواهر

بطيب نفسه  إالّ  مسلمئمراالتسلط وعدم حل مال احلاكم مقامه بأن له االمتناع منها لقاعدة إذن تقوم 

يف اجلواز ذن  ومن هنا أنكر عليه ذلك يف احلدائق، خصوصاً بناًء على خمتاره سابقاً من اعتبار اإل،وغريها

  . انتهى)إذنبناه من غري  نه يأمث لوأه من غري رجوع عليه، وءللشريك حىت لو أراد بنا

 إىل  فالظاهر احتياج اهلادم،له يف اهلدم أم الذن أالشريك  أن  فاختلفا يف،هدمه الشريك لوه مث إن

 الدعوى واردة على مثل  ألن أدلةيوجب تقدم قوله يف باب الدعوى،  ومحل فعله على الصحة ال،البينة

  .ذنبناه مث اختلفا يف اإل إذا صل الصحة، وكذلكأ

كان إذا  إالّ ،لبعض النفقةذن آليوجب ضمان ا البناء ال أو مبجرده يف اهلدمذن اإل أن مث الخيفى

 وذكرنا تفصيله يف ،تصرحياً، وقد سبق مثل هذه املسألة يف بعض املباحث السابقة أو مبعىن الضمان عرفاً

  .ألقه يف البحر وحنوه:  حيث يقول،كتاب الغصب

 بينة،قامة الإ اخلصوصية يبناًء، فعلى مدع أو هدماًذن ما لو اختلفا يف خصوصيات اإلأومنه يعلم 

  .بالدليل إالّ يثبت الذن صل اإلأ، أما اخلصوصيات فهي شيء زائد على مطلقاًذن الثابت هو اإلألن 

                                                

  .٣ ح الصلحأبواب من ٩ الباب ٥٠٠ ص٢ ج:املستدرك) ١(
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ادم كان  إذا وضع اجلدار بني الدارين قد يكون على كيفية لزوم بقائه بينهما حىت أن خيفى مث ال

  .كل حكمه ول،يكون كذلك ما أشبه، وقد ال أو عادة على حنو شرطلكل واحد منهما اإل

سبق وجود اجلدار بينهما ن إ :لو قلنا(:  قال،مناقشة اجلواهر يف املوضوع غري واردة أن ومنه يظهر

 اجته حينئذ ذلك، لكن ينبغي ،خرجيوز له االمتناع مع طلب اآل يوجب احلق هلما يف وضعه على وجه ال

 وكأنه هو الذي حلظه ،و حق عليهه  كما يف باقي صور امتناعه عما،ذنه بل يه أيضاًإعليه عدم اعتبار 

كما ترى أنه  إالّ ،ياه لو أراد االنفراد بالعمارةإالفاضل يف ما ذكره يف القواعد من عدم جواز منعه 

  . انتهى)ضرورة عدم ثبوت حق يكون اجلدار بينهما على وجه يوجب ذلك وهو واضح

 يوجب عدم بنائه ضرراً  كما،ه ضرراً على أحدمهاؤولو سقط اجلدار املشترك وكان يوجب بنا

 مل يكن هلا حائط آجرها فإذا دار أحدمها فارغة عن الغرف،  مثالً، بأن تعارض الضرران،خرعلى اآل

 فحيث ، مل يكن هلا حائط كان مظنة سرقة اللصوص وحنوهفإذاللغنم وحنوه، ودار أحدمها حمل سكىن، 

 حدمهاأل أو خرجيار آلاإل أو البيع أو سمةيتعارض الضرران يلزم على احلاكم الشرعي اجلمع بينهما بالق

هما أقلكان البد من التضرر، فالالزم مالحظة  وإن حنو ذلك مما يوجب عدم الضرر على أحدمها،أو 

ذا تعارضا قدم عدم الضرر إو كما يشمل الضرر الكلي يشمل الضرر اجلزئي، ضرر الدليل  ألن ضرراً،

  .الضرورات تقدر بقدرها  أن من باب،الكلي على عدم الضرر اجلزئي

مل ينب  إذا مقتضى قاعدة العدل، مثالً ألنه ،حدمها على كليهماألكن الظاهر لزوم تقسيم ضرر 

نه إغرف فيها بعشرة، ف  احلائط تضرر صاحب الدار اليت الذا بينإاحلائط تضرر صاحب الغرف مبائة، و

  يقدم احلاكم بناء اجلدار، لكن يقسم 



٢٩٧

  .وجه لتضرر صاحب الساحة بكل العشرة ال ألنه تضرر كل منهما مخسة،ضرر العشرة عليهما في

يعلم ما يف تفصيل احملدث البحراين مما تقدم (: شار يف اجلواهر، حيث قالأىل بعض ما ذكرناه إو

 هو مع إذ من الشريك يف العمارة مع فرض التضرر به، والبد منها مع عدمه،ذن اإل إىل حيتاج ال أنه من

مع قطع النظر عن  أي ،الذي هو اجلدار املشرك من حيث كونه كذلكحمل البحث خروج عن أنه 

خر ا، حدمها بعدم العمارة قد يعارض بفرض ضرر اآلأ اخلارجية قد يناقش فيه بأن فرض ضرر موراأل

برفع  أو نعم قد يقال بوجوب القسمة وحنوها . كما اعترف به الفاضل وغريه،يدفع بالضرر والضرر ال

 مراعياً للجمع بني احلقني ودفع الضرر عنهما ،احلاكم لريى وجهاً حيكم به لقطع الرتاع بينهماىل  إاألمر

هلامن باب السياسات املعد (.  

 إىل حدمها صاحبهأ عن اجلدار بني الرجلني ينهدم ويدعو ،اجلواهر خبرب الدعائم املتقدممث استشهد 

  . احلديث،بنائه

هدم نصفه عند ما كان  أو ،حدمها نصفه بعد اهلدمأ فبىن ،ينهمالو كان احلائط مشتركاً به مث إن

  .مبنياً، فالظاهر التهاتر القهري بني احلقني

آلة مباحة مل  أو جنيبأل أو هلما وأحدمها كانت آلة البناء أل إذا يعرف مما تقدم حال ما أنه كما

كان الباين  إذا  وهكذا حال ما،كانت مشتركة أو ،ليه مبا يوجب ملكه هلاإحدمها متلكه والسبق أيقصد 

  .جنيباأل أو كالمها أو حدمهاأ

مل جيرب شريكه على املشاركة يف ـ اجلدار أي ـ  ولو ادم(: الشرائع بعد قوله السابق مث إن

  .)ر أو بئر أو وكذا لو كانت الشركة يف دوالب( :، قال)عمارته

   ناعورة أو قناةأو ( :ويف اجلواهر



٢٩٨

املشترك ذا غلة جيرب الشريك على املشاركة يف عمارا، من غري فرق بني كون  ال أي حنو ذلك،أو 

منا نبه بذلك إوعدمها، و وبني القابل للقسمة ،صحاب على ما يف املسالك بعمارته وغريه عند األيتف

جبار الشريك على املساعدة على العمارة يف هذه املذكورات دون إيب حنيفة الذي حكم بأعلى خالف 

نه يتمكن من إيتمكن من املقامسة فيها فيتضرر به خبالف اجلدار، ف ط فارقاً بينهما بأن الشريك الاحلائ

  . انتهى) عليه فكان حينئذ سواءاً ضررأكثر كون القسمة فيه إمكانقسمته، ورد ب

جيرب على  وال: (وقد أخذه من املسالك ومفتاح الكرامة غريمها، وقد ذكر ثانيهما عند قول العالمة

هو الذي أفىت به املبسوط واخلالف والتذكرة والتحرير والدروس نه إ( :)ارة الدوالب والبئر وغريمهاعم

  ).وجامع املقاصد واملسالك والكفاية

عدم متكن الشريك من املقامسة مشترك بني  أن األصلمقتضى  إىل ضافةويرد على أيب حنيفة باإل

  الفصولأقرببيلزم فصل احلاكم بينهما  أنه  ذكرنا فيما سبق، وقدةاً ولو بنحو املهاياإجيابين سلباً واألمر

  .السلطنة وحنوها قاعدةإىل 

خر، العام مقام الشريك اآل أو  الوقف اخلاص قام متويل،ولو كان احلائط بني مسجد ودار مشتركاً

  .يكون كالشريك املالك الذي يكون الزمام بيده ويالحظ هنا لزوم مصلحة الوقف، وال

 قوانينهم يف حكم احلاكم الشرعي من باب قانون يائط مشتركاً بني كافرين روعولو كان احل

 بقانون أحدمها دون األمرخر فاحلاكم الشرعي يفصل اختلف قانون أحدمها عن قانون اآل إذا لزام، أمااإل

  . كما هو واضح،لزام من املخالف هلمااإل إىل أقرب ألنه ،سالمولو املطابق لإل، املخالف هلما

  يراعى هو  أن  بني املسلم والكافر، فالذي جيبكان احلائط مشتركاً إذا اأم



٢٩٩

اختلف قانون الكافر عن قانون  إذا ، فيماى عليهليع  يعلو والسالماإل، لقاعدة سالمقانون اإل

  .سالماإل

 خر من نصيبه منالنهر مل يكن له منع اآل أو نعم لو أنفق أحدمها على البئر(: اجلواهر قال مث إن

املاء الذي ينبع يف ملكهما املشترك بينهما الذي أثر فيه نقل الطني عنه، وليس له يف عني ملك، خبالف 

  .)ت منه كما هو واضحبناه باآل إذا احلائط

حياناً أوجود العني  إىل ضافةيشترط فيه وجود العني، باإل نه الأ كالمه بإطالقميكن منع : أقول

  .يداً البئر جدأطرافجر يف ن رصف اآلأك

تراب السوايف تسوى مائة لكل ب كانت البئر املطمورة فإذا اجلهتني، ةحال، فالالزم مراعا أي وعلى

 مبا كلف مخسني، حيث صارت احلاكم الشرعي مثالًإذن خرج أحدمها التراب بأ ف،واحد منهما النصف

 وما أشبه ثلثي الفائدة ملن نقل التراب والطني أن البئر يف احلال احلاضر مائة ومخسني، فمقتضى القاعدة

  . والعدل وغريمهاسعى ما الإ نسانليس لإلأن  النصف، لقاعدة ال

 مما يكون مشتركاً بني الطرفني، ،نابيب للماء والغاز واهلواء وما أشبهومما تقدم يعلم حكم األ

  . لوحدة املالك يف اجلميع،سالك الكهرباء والتلفون وحنومهاأوكذلك 

 مل يكن لصاحب السفل ،لو كان علو اجلدار لواحد وسفلها لغريه فادم(: قال أنه وعن التذكرة

جبار إ، وكذلك ليس لصاحب العلو رباءةصالة ال أل،عادته السفلإجبار صاحب العلو على مساعدته يف إ

  .) عند علمائنا، عليهعادة السفل ليبينإصاحب السفل على 

  ).األول  اخلالف يفييف املبسوط نفن إ( :ويف مفتاح الكرامة

  : ويف الدروس



٣٠٠

يكون أن  إالّ على جدار البيت  وال،العلو على بناء اجلدار احلامل للعلو والجيرب صاحب السفل  ال(

  .، وذا القيد جزم يف جامع املقاصد)الزماً بعقد

  .مجاعاإلمنه مما يظهر ) عندنا(: ويف اجلواهر عند العبارة املتقدمة من الشرائع

ة لصوص من سرقل مثل متكن ا،خرتضرر أحدمها بعدم بناء اآل إذا  أنهقاعدة ولكن مقتضى ال،ذاه

 كان للحاكم الشرعي دفع الضرر عنه ببيع من صاحب السفل ،مل يكن له جدار إذا البيت العايل

: ذلك، حيث قال إىل ، ولعل التحرير نظرضرر الغري ذلك، لقاعدة  أو بناء أو جيارإ أو لصاحب العلو

يوافق ما هذا (: ، لكن يف مفتاح الكرامة) العلو البناء مل يكن لصاحب السفل منعهطلب صاحب لو(

كان محل  إذا انفرد أحدمها بالعمارة مل مينع كما تقدم، وميكن محله على ما إذا  أنهسلف له يف اجلدار من

تقدم مشتركا كما  أو  لصاحب السفلساس ملكاًكان األ إذا شكل فيماأال إجدران العلو واجباً، و

  .)بيانه

ولو طلب صاحب العلو بناء جدران السفل (: ومنه يعلم وجه النظر فيما يف املسالك، حيث قال

ليس له منعه، ويف حكم العلو ما لو  أنه يف التحريرأطلق  فيه الوجهان السابقان، و،تربعاً، فهل له منعه

  . انتهى)كان له ساباط استحق وضعه على حائط غريه فادم

 التربع أو جارةاإل أو  اليت يوجب عدم تضرر صاحب العلو من البيعمورحد األألقاعدة ذ مقتضى اإ

كان هناك طابقان  إذا  وغريه، وهو مثل ماضرر ال لدليل ،غري ذلك أو البناء بنفس صاحب السفلأو 

فأراد صاحب ، فادما نسان والطابق العلوي إلنسانطابق علوي وطابق سفلي، والطابق السفلي إل

جيوز البناء لصاحب الطابق  أو ،يبين بنفسه أن ه فامتنع صاحب الطابق السفلي منءلطابق العلوي بناا

  حق للسفلي  نه الإدة يبين عليها الطابق العلوي، فأعملوضع  أو السفلي



٣٠١

 ،ه بأية كيفيةؤيكون للعلوي بنا أنه يوجب ضرر العلوي، فعدم الضرر يقتضيه حيث إنيف ذلك، 

  .االختياري بني الطرفني العلوي والسفلي أو ياجلربفالالزم الصلح 

جراء املاء كان مستحقاً إل إذا جراء املاء يف الساقية فيماإوحال من يريد وكذلك حال الساباط 

 نه الإخر، فغري ذلك من النفرين املبتلى أحدمها باآل إىل وادمت الساقية وأىب صاحبها من تعمريها،

احلاكم الشرعي  فإن خر،مها فأراد أحدمها البناء ومل يرد اآلؤلذي ادم بناخيرج عن مثل حال الشريكني ا

 أو قاعدة السلطنة إىل أقربصاحل بينهما صلحاً قهرياً مبا يكون  الّإاك وكمكن االنفأن إ يفكهما أن جيب

يس ل(: ذلك حيث قال إىل  كما تقدم مثله يف بعض املسائل السابقة، ولعل التحرير أشار،ما أشبه ذلك

  .)له منعه

وعلى كل حال، فلو بناه يف أرضه من نفسه كان له منع صاحبه من االنتقاع (: اجلواهر قال مث إن

  . انتهى)انتفع به وإن ليس له املنع منه، أنه وحنو ذلك، أما االستكان فالظاهر باملعاد بفتح كوة وغرز وتد

 حيث إنف الإ و،وة وغرز الوتد كاحلقمل يكن فتح الك إذا ،واملراد من املنع عن االنتفاع باملعاد

  . سابق كان له ذلكهحق

  



٣٠٢

إذن  بغري ،اجلدار املشترك مثالً أي ولو هدمه،(:  قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر:)١٣مسألة (

  .)ضمان مثله عادة ألنه عادتهإ وجب عليه ،شريكه الذي مل جيب هدمه عليه الستهدامه

  

  ).رش األقوى هدمه فاألولو(: وقال العالمة يف القواعد

  . واملسالكرشاديضاح وجامع املقاصد وتعليق اإلكما يف التذكرة واإل: ويف مفتاح الكرامة

  . لو قيل به كان وجهاً:ويف التحرير

  .عادته، وحكاه يف املسالك عن التذكرةإعليه ن إ :رشادويف املبسوط والشرائع واإل

 كما يف جدار بعض البساتني واملزارع ،نت املماثلةمكأعادته لو إعليه ن إ :ويف الدروس واحلواشي

اجلدار مطلقاً مثلي عرفاً، واخلصوصيات الزائدة على العرفية ليست ن أ وال فاالرش، والظاهر هو املثل،إو

  .مناطاً

 كان املثل مل يكن أرش، ولذا فإذارش فيما كان يتعذر املثل، األ ألن رش،ألاانتفاء وجه ومنه يعلم 

جارة على صنعة جدار مثل قد يقوى ما ذكره الشيخ لصدق املثلية عرفاً، بل تصح اإل(: هرقال يف اجلوا

القيمة كما يف كل مثلي تعذر مثله،  إىل هذا اجلدار، نعم لو فرض تعذر ذلك كما يف بعض البناء انتقل

  . انتهى)وكذا الكالم يف كسر اخلامت وفتق الثوب وحنو ذلك

 ما أشبه، أو املسجد أو هدم حائط املسجد أو حائطه أو  دار غريههدم إذا ومنه يعلم الكالم فيما

 الدار طلب القيمة، أو يكون لصاحب املسجد الأن يبعد  ة، بل الدعا وبالذات اإلالواجب عليه أوالًفإن 

وجه له، وكذا الكالم يف كل ما ميكن  القيمة بدون رضا اهلادم ال إىل املثل مكلف به فاالنتقالألن 

  رجاعها باباً، إخشاب، حيث ميكن أ إىل  كما لو فصل قطع الباب، عرفياًالًعادته مثإ



٣٠٣

  .رجاع بنفسهاإل رجاع الأراد صاحب الباب قيمة اإل وإن رجاعها باباً،إن الالزم إف

جل بنائها  فأراد صاحبها هدمها أل، عتيقةكانت الدار مثالً إذا  يف ذلك فيماشكالاإلنعم ميكن 

 البناء على الكيفية السابقة بينما مل نسان، مث أراد ذلك اإلإنسان فهدمها ، الشكلمن جديد بناًء على غري

  .يكون للحاكم الشرعي جعل صلح قهري بينهما على تأمل أن يبعد نه الإيرد املالك ذلك، ف

نقاض لعدم اهلادم يستحق األ أن عطاه القيمة، فالظاهرأ قيمياً وهدمه وأما لو كان احلائط مثالً

رش مقدماً يبعد كون األ  لكن ال،ذلك يف كتاب الغصب إىل أملعناكما  ، العوض واملعوضاجلمع بني

 ،مالكها مع التفاوت إىل رش يوجب رجوع العنياأل حيث إن ،نقاضأراده صاحب األ إذا على القيمة

  .رشرادة اهلادم ويتدارك الذاهب باألإوجه خلروجها عن ملكه ب والعني حيث كانت للمالك ال

 أو نقاض بني البناء باألاألمر ودار ، من باب كونه مثلياًلو أراد اهلادم بناء اجلدار مثالً أنه علمومنه ي

  .نقاضغري األ إىل  فال وجه لتبديلها،نقاض عني مال املالكاأل ألن نقاض،غريها وجب عليه البناء باأل

وفيه (:  يف الدروسقال بعد كالم الشهيده حيث إنومما تقدم علم وجه النظر يف قول املسالك، 

 باقية عياناأل إذ حمض صفة،نه إفخارج عن القواعد الشرعية النتفاء املثلية يف الفائت، أنه  إالّ مناسبة

  . انتهى)رش مطلقاً أوضحلة يف الصفة بعيدة، فالقول باألثواملما

قول  على الاألوىللعل ( بأنه :مفتاح الكرامة، حيث علق على قول الشهيدقول كوجه النظر يف 

   األوليكون ما يصرف يف بنائه مبثل البناء  أن رشباأل



٣٠٤

العرف قد يقضي أن  إالّ كان قيمياً باصطالحهم وإن كما نبه عليه يف جممع الربهان، فاجلدار

لة يف ثاملما إالّ يريدون يف مثل ذلك  ومانعاً، والاملطلوب منه كونه حائالً إذ ران،لة يف بعض اجلدثباملما

  . انتهى)بأس به رش، فتفصيل الدروس ال مبا عرفته من حال األ مؤيداً،اجلملة

ذا مل يبق حمل إرش، ورش فاألمكن األأ مل ميكن وفإذامقتضى القاعدة املثل،  أن ذ قد عرفتإ

  .رش فالقيمةلأل

أو ذن اإل أن صل بعد لأل،عادةجتب عليه اإل الذنه إب أو الشريك لو هدم احلائط بأمر الشريك مث إن

  .نه نوع تعاملأعادة حىت يقال بدم ليس يف مقابل اإل باهلاألمر

عادة ملقتضى وجوب  وجبت اإل،أمر به بشرطهأو  ،عادةاإل الشريك باهلدم بشرطذن أنعم لو 

كون الشرط يف عقد  إىل حاجة الوفاء بالشرط، وليس الشرط ابتدائياً، بل الشرط يف قبال شيء، ولذا ال

 ي ألق متاعك يف البحر وعل:من قبيل أنه ا يف بعض املسائل السابقةالزم حىت جيب الوفاء به، وقد ذكرن

مل نقل بأن اجلدار  إذا اهلدم كان يف قبال البناء بالشرط حىت ألن اً،إطالقرش هنا جمال لأل بدله، وال

  .تعطيين ديناراً أن اهدم اجلدار على شرط: يقول له أن مثلي، فهو مثل

شريكه إذن ولو هدمه ب(: ، حيث قالنقالً أو واهر أصالًومنه يعلم وجه النظر فيما ذكره اجل

 أنه يف التذكرة يف نظريه من كان الشرط يف عقد الزم، بل قد مسعت ما إذا عادته وجب ذلكإوشرط 

رش، ولعله  واحداً، لكن رمبا ظهر من بعضهم كونه من املسألة السابقة اليت جيب فيها األكذلك قوالً

عود الشيء على ما  فإن كما ترى،أنه  إالّ  ضبط الصفةإمكانفت من عدم  ملا عر، الشرطإمكانلعدم 

  . انتهى)كان حبيث يتحقق فيه الصدق عرفاً ممكن وواقع، بل من ذلك يعلم قوة ما ذكرناه أوال



٣٠٥

  . يف لزوم كون الشرط يف عقد الزمشكالاإل: ذ ظهر أوالًإ

  .اًإطالقرش وجه لأل النه إ :وثانياً

  .توقف على كون احلائط مثلياًي النه إ :وثالثاً

 إذا  كما،عادته على شكل آخرإ أو ،عادته كما كانإيشترط  أن فرق بني وحيث يلزم الشرط ال

 أو أكثربطول  أو ،حبجم نصف ذراع أو ،عادته حبجم ذراع ونصفإكان احلائط حبجم ذراع فشرط 

عادة وباجلملة القول بوجوب اإل(: غري ذلك، ولذا قال اجلواهر أخرياً إىل هش،أ أو منتأمبادة  أو ،أقل

  . انتهى) عما لو شرطه جداً يف صورة عدم الشرط، فضالًيعاده قوأ أنه حبيث يصدق عليه عرفاً

مل ميكن  فإن مل ميكن جربه حق له التقاص بأخذه من ماله وبنائه، وإن فلو مل يعده أجربه احلاكم،

 كان لكل  مثالً، من باب التقاص بقدر املصارفركث ويكون له األ،ه بنفسهءيستعيد بنا أن التقاص فله

 كان هلذا الباين من ألف احلائط ستمائة احلائط بألف فلما بناه بألف ومائة مثالًواحد النصف وكان 

نوع من التقاص كما  ألنه ،عشارأعشار بينما كان له سابقاً مخسة أكان له ستة  أي ،أربعمائةذن ولآل

  .هو واضح

مسنت حسب مسنت، وقد كان اإلاإل جر البغريه، كما لو بناه باآل أو أقل  أوأكثرمث لو بناه ب

 ،مثله يف كتاب الغصب ناسعيه كما ذكر ألنه ،ن يكون التفاوت للباين أ مل يستبعداألولالشرط، ففي 

بقدر النقص، ويأيت هنا ما نذكره يف الثالث ذن ال كان مديوناً لآلإ و،جربأمتام مكن اإلأن إ ويف الثاين

مل  إذا مبقتضى ما فسخ يعمل فإذاالفسخ، ذن ضاً من الفسخ، ويف الثالث حيث مل يف بالشرط كان لآلأي

   مع مورمن االبتداء، وحيث ذكرنا تفصيل أمثال هذه األذن أي
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  .عادةاإل إىل أدلتها يف كتاب الغصب فال حاجة

 مما كان يل أكثريكون يل   أنذنت لك على شرطأ: ذن فقال اآل،لو استأذنه يف اهلدم والبناءه مث إن

 جاز ذلك ملكان ،املشاع إىل الكلي يف املعني أو ،الكلي يف املعني إىل يتحول املشاع أن  أويف السابق،

يهدمه  أو ،يهدماه ويبنيه أن اصطلح على ذلك، وكذلك احلال لو وافق أحدمها يف إذا األوىلالشرط، وب

  .غري ذلك إىل يهدمان ويبنيان، أو ،ويبنيان

 مما كان له، فعن أكثرحدمها يبنياه ويكون أل أن ولو اصطلح الشريكان على(: ل يف اجلواهرقا

وصفها ومشاهدة  أو التيكفي مشاهدة اآلنه إ مل يوجد، وفيه فيه ااب ما ألن الشيخ بطالن الصلح،

 الصورة صفة تابعة أن  يدفعها،ميكن ضبطه اجلدار جزء صوري من التأليف ال أن ودعوى .رضاأل

 كدعوى عدم العوض بعد ،على البناء املقدر بالعملاالستيجار ال ملا جاز إ و،ممكنوضبطها  ،للموهوب

 أنه  على، اليت ميكن دفعها مبا عرفته سابقاً من عدم اعتبار العوض يف الصلح،تساويهما يف العمل وغريه

ارط لنفسه غري متربع ميكن القول هنا بأن الشارط على نفسه متربع مبا خيص شريكه من عدله، والش

 إذ  يف امللك،األجلالمتناع فيشترط له قدر من امللك، وكذا بعد اقتضاء تعليق امللك يف عني وهو ممتنع 

 وعلى االرتضاع جبزء ، جمرى االستيجار على الطحن جبزء من الدقيقيالصلح جيرقد تدفع أيضاً بأن هذا 

 . مبنياًكثرو مشترك بينه وبني غريه، وعلى هذا ميلك األنه ميلكه يف احلال ويقع العمل فيما هإمن العبد، ف

يعترب فيه جريان غريه من   برأسه الما مسعته غري مرة من كون الصلح عقداً مستقالً إىل كل ذلك مضافاً

  . انتهى ملخصاً، وهو كما ذكره)العقود على مورده

   بعد ميلك أحدمها شيئاً ال أن الصلح على أو كان الشرط إذا ومنه يعرف ما
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ميلك بناء احلائط وهو  كان أحد الشريكني فقرياً ال إذا قد يكون ذلك عقالئياً، كما إذ البناء،

يكون  أن  أويكون كل احلائط له، أن يهدمه ويبنيه على أن نه شريكه يفذ فيستأ،مشرف على االدام

يهدمه  أن  فيستأذنه يف، والبناء هذا الشريك املريد للهدم والبناء فيه مصلحة هلذا اهلدمناحلائط قوياً لك

  .ذنيكون كل احلائط لآل أن ويبنيه على

تصبيغ  أو ،ها من جديدءأراد أحد الشريكني يف الدار وحنوها هدم الدار وبنا إذا وكذلك احلال

جرة تكون األ أن ين أصبغ كل الدار علىإ : فيقول،ما أشبه أو تقليل شيء أو ضافة شيءإ أو الدار

غري ذلك مما ختتلف الدواعي  إىل ، ويصبح بعد ذلك مشتركاً بيين وبينك،ي مثالً من كيسعيانواأل

  ،غراض العقالئية فيهاواأل

 نصفاً هلذا ونصفاً لذاك، ،ورثا الدار من أبيهما، مث قسماها إذا بل وكذلك احلال يف املفروز، كما

خيه للصابغ الذي عني ألبأن يكون النصف املعني بشرط التبديل يصبغ كل الدار  أن فيشترط أحدمها

 أحدمها أخاه يفذن أالدار نصف هلذا ونصف لذاك، مث استفرز أ إذا خيه، وكذلكللصابغ ألالذي ونصفه 

بعضه  أو يكون احلائط ومبناه الذي كله له أن يبين حائطاً بني النصفني ليكون ساتراً لعائلته على شرطأن 

  .غري ذلك إىل ذن،خ اآلله لأل

 مل جيرب ،خر ومل يرده اآل،ه نصف احلائط يف الدار املفروزة بينهماءخر بنان اآلولو أراد أحدمها م

مل يتمكن  إذا منا للذي يريد البناءإ، و)١(الناس مسلطون على أمواهلم وأنفسهمعلى ذلك، لقاعدة خر اآل

  يعيش يف مثل هذه أن من

                                                

  .١١٠ حديث ٢٧٢ ص٢ ج:البحار) ١(
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  .ما أشبه أو يصاحل أو يؤجر أو يبيع أن ين حائطاً يف نصفه املختص بهبي أن يتمكن الدار وال 

احلائط يسبب قلة  أن حق لشريكه يف منعه حبجة يبين حائطاً يف نصفه اخلاص به ال أن أراد إذا نعم

هلذا الباين  أن حق لشريكه يف املنع، كما حر يف عمله، فال ألنه ،نصفه إىل النور واهلواء وما أشبه بالنسبة

والروشن وما أشبه على حنو ما تقدم يف بعض املسائل جيعل يف احلائط الكوة  أن للحائط يف ملكه

  .السابقة

 نصب هذا فإذاقسما الدار من الباب،  إذا  حيق له املنع، كما،سبب احلائط تلفاً عليه مثالً إذا نعم

الباب ضاقت حصة الشريك مبا مل يتمكن من الدخول، وقد ذكرنا تفصيل الكالم يف الشيء  إىل احلائط

  .مه يف باب الشركةميكن تقسي الذي ال

خر االشتراط بأن يكون من أحدمها آالت بناء احلائط ومن اآل أو ويصح التصاحل بني الشريكني

  .حناء التقسيماتأ وما أشبه ذلك من ،جرة األإعطاء أو البناء
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  .عرضاً جاز أو ولو طلب قسمته طوالً:  قال يف القواعد:)١٤مسألة (

عرضاً جاز، وبه صرح  أو لشريكني يف اجلدار قسمته طوالً لو طلب كل من ا:ويف مفتاح الكرامة

جاز قطعاً، :  عليه، حيث قالمجاعخري اإل وظاهر األ،يف املبسوط والتذكرة والدروس وجامع املقاصد

  .وتأمل يف قسمته عن رد التحرير

تراضيا  إذا هلما هدمه كله أن والقسمة حتصل بنشر احلائط وبالعالمة، ووجه اجلواز فيهما بالنحوين

أثر حلصول النقص بالنشر  ، والاألوىلذا تراضيا على قسمته على وجه خمصوص جاز هلما ذلك بإعليه، و

  .لو اختاره

لو اتفقا على قسمته عرضاً احتمل جوازه الحنصار احلق (:  قال،ووجه ما يف التحرير ما قاله فيه

نه لو إنتفاع بنصيبه دون صاحبه، فخر حبيث ميكنه اال وعدمه لعدم متييز نصيب أحدمها من اآل،فيهما

وضع خشبة على نصيبه موجب ن إ أنه وضع خشبة على أحد جانبيه كان ثقله على احلائط أمجع، ومعناه

  .آخر كالمه إىل ،)خراآل إىل لتعدي الثقل والتحامل

 كما ذكره ،مانع  تراضيا على ذلك فالفإذاامللك هلما،  ألن ومن الواضح ضعف ما يف التحرير،

  . واحدغري

 أو مورباً أو  مستقيماً،ياًقمع أو عمودياً أو فقياًأ سواء ، القسمةأقسامومما تقدم يظهر جواز كل 

 أو حنو االستدارةعلى  ، أوخرخرى لآلأحدمها جماوراً لقطعة  كجعل كل قطعة أل،خرأ أقسامعلى 

  أوا الفراغ أيضاً بينهما،يقسم أن ما أشبه، ولو كان احلائط يف داخله فراغ صح أو التضليع أو التعريج

مسنت واحلديد  احلائط املركب من اإل كما يصح تقسيم احلائط حسب املواد، مثالً،حدمهاجيعاله ألأن 

حجار حجار جيعل األخشاب واألخر، وكذلك احلائط املركب من األمسنت لآلحدمها واإلجيعل احلديد أل

  .غري ذلك من الصور إىل خر،خشاب لآلحدمها واألأل

   فرق يف كل ذلك بني تساوي احلائط يف القوة والضعف وال
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  .خر القوي عن رضا بينهماجيعل نصيب أحدمها الضعيف ونصيب اآل أن  فيجوز،االختالفأو 

جيعل  أن كان لكل واحد منهما النصف، كذلك يصح إذا وكما يصح التقسيم بالتساوي فيما

 سيدخل األ أن اً فيقسمانه متساوياً، وكذا يصحكان هلما متفاوت إذا  وبالعكس، كما،التقسيم بالتفاوت

جيعاله بأن يقسما نفس احلائط فقط، أما اخلشبة اليت  ال أو اخلشبة اليت فوق احلائط يف التقسيم أيضاً،أو 

س واخلشبة دون يكون مشتركاً بينهما، وكذلك العكس بتقسيم األحتته س الذي األ أو على فوقه

  .احلائط

لو كان طوله عشراً وعرضه ذراعني (:  ذكره يف مفتاح الكرامة، حيث قالومما تقدم يعلم صحة ما

واقتسما يف كل الطول ونصف العرض ليصري لكل واحد ذراع يف طول عشر جاز، وكذا لو اقتسماه يف 

، وهذا الذي حكيناه ذراعنيكل العرض ونصف الطول ليصري لكل واحد منهما طول مخس يف عرض 

  . انتهى) التذكرة والدروس وجامع املقاصديف القسمتني هو املذكور يف

السطح يكتب عليه ما  أن ، والفائدةخر البقية مثالًحدمها السطح فقط ولآلجيعل أل أن وهل يصح

حدمها السطح جعل أل إذا احلال فيما وكذلك ،يبعد الصحة  ال، وحنو ذلكنعاليشاء من الدعاية واإل

سطح الداخل، وسطح اخلارج، :  احلائط غالباً ثالثة سطوحالظاهر من ألن الفوقاين الذي مسيناه عمقاً،

كان احلائط شبه املعلق كما يتعارف يف بعض البنايات  إذا وسطح فوق، بل وكذا احلال يف السطح الرابع

دة أعممنا يتماسك بإربع، وها األأطرافيف احلال احلاضر مما يصنع للجمال فيجعل احلائط مربعات فارغة 

  .من أحد الطرفني أو ن حتتم أو خفيفة من فوق

   يف جواز قسمة اجلدار املشترك إشكال خالف وال ال(: اجلواهر قال مث إن
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رض الذي ارتفاعه عن األ خرى الالزاوية األ إىل  وعرضاً، وطوله امتداده من زاوية البيت مثالًطوالً

فاقتسما ضه ذراعني السطح الذي يوضع عليه اجلذوع، فلو كان طوله عشراً وعر هو عمقه، والعرض هو

يف كل الطول ونصف العرض فيصري لكل واحد منهما طول عشرة أذرع يف عرض ذراع جاز، وكذا لو 

 )اقتسماه يف كل العرض ونصف الطول بأن يصري لكل واحد منهما طول مخسة أذرع يف عرض ذراعني

  .انتهى

ضاً القسم الثالث من يذكرا أي أن وقد تقدم هذا املثال يف مفتاح الكرامة، لكن كان عليهما

 ،خرحدمها والنصف الفوقاين لآل وهو التقسيم يف ارتفاع احلائط بأن جيعل النصف التحتاين أل،التقسيم

 والعمق الفوقي بكل ،حدمهاالعمق التحيت بكل الطول والعرض أل فيكون ،وهو ما اصطلحا عليه بالعمق

خر اليت ذكرناها  األقساماأل إىل ضافة، باإل الثالثةقسامقد عرفت صحة كل األ إذ خر،الطول والعرض لآل

  .سابقاً

كان  إذا كل الثالثة متساوية، كما أو خر من اآلأكثريكون أحد الثالثة  أن خيتلف احلال بني وال

ضالع حسب  بأن يكون مكعباً متساوي األ،طول احلائط ذراعني يف عرض ذراعني يف عمق ذراعني

 غري مستطيل، بل يصح أو ضالع، بل مربعاً مستطيالًتساوي األيكون م أن يلزم ال أنه  كما،االصطالح

  .اهلندسةغري ذلك من الصور املذكورة يف  أو املعني أو يكون على شكل ذي الزنقةأن 

يف أشهر هلذا، ويف  أو  بأن يكون احلائط يف سنة هلذا، ويف سنة لذاك،،وهل تصح التقسيم املهايايت

 وإن كان يعوزه الدليل الشرعي، بل مل أجد ذلك عند العرف أيضاً،ن  وإ،مانع منه عقالً  ال،أشهر لذاك

   يف خدمة العبد وحنوها كسكىن كل واحد يف الدار املشتركة ستة ةكان ذكروا املهايا
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 أحدمها  كأن يركب السيارة مثالً،حمددانتفاع كل واحد بالشيء املوقوف يف زمان  أو ،أشهر مثالً

  .مثلةغري ذلك من األ إىل خر يف النهار،عمل أحدمها يف الليل وعمل اآل حيث إنخر اراً،  واآلليالً

تكون الدار هلذا يف  أن  بأن يتصاحلا على،يقال بصحة الصلح املهايايت يف الدار وغريها أن يبعد وال

التأمل  إىل  حباجةكانت املسألة بعد وإن أشهر الصيف واخلريف، ولذلك يف أشهر الشتاء والربيع،

  .والتتبع

حدمها لو امتنع عن القسمة يف كل الطول ونصف العرض، وكذا يف أجيرب  وال(: القواعد قال مث إن

  ).نصف الطول وكل العرض

 :، وقال يف الثايناألولجبار يف كما يف التحرير، وجزم يف التذكرة بعدم اإل( :ويف مفتاح الكرامة

 ومقتضى كالم الدروس ،رر املمتنع مل جيربتض وإن جرب عليهما،أعن املمتنع  أو انتفى الضرر عنهمان إ

 وقد نفى عنه البعد يف جامع املقاصد، وفصله يف ،جبار أيضاً على القسمني عند انتفاء الضرر يف الثايناإل

 ألنه ترجيح يف املبسوط، ، والاألولضعف يف احلكم من ألعله يشعر بأنه ) وكذا: (عبارة الكتاب بقوله

يقسم :  وعرضاً، ويف الناس من قالجبار على قسمة احلائط طوالًوز اإلجي ال:  يف الناس من قال:قال

لو  أنه األولجبار يف تتصور، ووجه عدم اإل قسمته ال ألن يقسم عرضه على حال، طول احلائط وال

 ،املفروض عدم تراضيهما معاً ألن حميص عن القرعة يف التخصيص، وجبناها على هذا النحو لكان الأ

حدمها على نظري له يف الشرع، والقرعة رمبا وقعت أل تراضي مناف للقسمة وال ة والخذ بغري قرعواأل

 ألنه خر، فصل كل سهم عن اآلإمكانخر، فال يتمكن من االنتفاع مبا وقع له، ولعدم الشق الذي يلي اآل

 لتحاملل واحدمها على نصيبه موجباً لتعدي الثقأ خطاً بني السهمني كان بناء عينأاكتفى بالعالمة ن إ

  كان  وإن خر،اآلإىل 
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 لو فصل بالعالمة لزم تعدي الثقل أنه بالنشر ضعف اجلدار وتناقصت قوته، ووجه العدم يف الثاين

  هنيتالفضرار، لكن هذا اإلجبار مع اإل إ شيء من اجلدار والإتالفكان النشر لزم  وإن خر،اآلإىل 

، ووجه ما حكاه األولسمة ممكنة هنا خبالف لقيار ا والقرعة اليت هي مع،مبرتلة قسمة الثوب الصفيقألنه 

نا وجدناه اصطلح فيه على تسمية قسمة العرض بقسمة الطول أتتصور قسمته  ال أنه يف املبسوط من

  .آخر كالمه إىل )وبالعكس

 مل يرضيا بالتقسيم، إذا كالم ال أنه صحة كل التقسيمات مع رضامها، كمامقتضى القاعدة : أقول

كان بقاء الشركة يوجب الفساد مما يلزم على إذا  إالّ منهما، اللهم أي لتقسيم مع عدم رضاوجه ل الإذ 

ضرر  خر فاحلاكم يفصل بينهما مبا الحدمها التقسيم دون اآلأطلب  إذا ماأاحلاكم الشرعي التقسيم، و

  فيه على ماضرر  قدم ما ال، كان يف التقسيم بنحو ضرر دون التقسيم بنحو آخرفإذاحدمها، أفيه على 

التقسيمات  أو التقسيمني أي مل يكن يف وإن هما ضرراً،أقلفيه الضرر، ولو كان يف كليهما ضرر قدم 

كانوا ثالثة وطلب كل من الثالثة تقسيماً من التقسيمات  أو ،حد التقسيمنيأضرر وطلب كل منهما 

مر مشكل، فحال أا لكل ، ألخر عمقاً، كان اال للقرعةخر عرضاً واآل واآلحدهم طوالًأ: الثالثة

خر يريد حدمها يريد تقسيمها عرضاً واآلأ التقسيم و هلما وطلبارض مثالًكانت األ إذا املقام حال ما

  .ذاك على هذا، وحينئذ يكون اال للقرعة أو ،ولوية لتقدمي هذا على ذاك أنه الأ، وتقسيمها طوالً

  . احلاكميذا مل يكن اال لرأ ملا: يقال ال

احلاكم الشرعي  أن :من الفقه خرأماكن أ ويف ، هذا الكتابقد ذكرنا يف بعض مسائل: نه يقالأل

   موضوع كاحلاكم العريف، فكل شأن يرجع فيه
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 ال يرجع فيه  فكل ما،احلاكم الشرعي، وكذلك يف جهة السلب إىل العريف يرجع فيهاحلاكم إىل 

رأي احلاكم يف  إىل رعي، وليس من املتعارف الرجوعاحلاكم الش إىل يرجع فيه احلاكم العريف الإىل 

يد القرعة، أمنا يف العرف املرجع القرعة، والشارع إ وهذا القسم ذا، و،اختصاص هذا القسم ذا

  . فتأمل،لرأي احلاكم يكون اال للقرعة ال أن فالالزم

 جدار فاتفقا على لو كان بينهما عرصة(: ومنه يعلم حمل التأمل يف كالم التحرير، حيث قال

 جرب املمتنع على ماأ ،خر عرضاً واآلحدمها القسمة طوالًأ وعرضاً، ولو اختلفا فطلب قسمتها جاز طوالً

يفي العرض   القسمة عرضاً والحدمهاأضرر فيه، ولو كان فيهما ضرر مل جتز القسمة، ولو طلب  ال

معها رمبا  إذ ، وعدمه النتفاء القرعة،اء الضررجبار النتف ما احتمل اإلوىف وإن حبائطني مل جيرب املمتنع،

 يليه من غري قرعة وال جربناه على ماجربناه ألأيلي ملك جاره فال ينتفع به، ولو  حيصل لكل منهما ما

  . انتهى)مثل له يف الشرع

 إىل  وظهره الذي،حدمهاالدار أل إىل يصح تقسيم احلائط بأن يكون بطنه الذي أنه ومما تقدم ظهر

وضع  أو  النتفاع كل منهما بالبطن وبالظهر من جهة وضع اجلذع، وكتابة الالفتات،،خرع لآلالشار

تراضيا  فإن غري ذلك من الفوائد، إىل الشارع، إىل اجلذوع يف ذاك اجلانب من الشارع على الوجه الذي

 أو  الظهر مثالًكل واحد منهما يريد أن تراضيا على القسمة ظهراً وبطناً لكن اختلفا يف فإن الإ و،فهو

كان احلائط بني داريهما مشتركاً بينهما يصح جعل أحد طرفيه  إذا البطن يكون اال للقرعة، بل

 الدار والطرف املوافق للدار هيكون الطرف املخالف هلذ أن تراضيا فإن خر،خر لآلحدمها والطرف اآلأل

  هة املخالفة لداره، ملكهما، ولعل لكل واحد املصلحة يف أخذ اجل ألنه ،الثانية فهو
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 ،اال للقرعة فإن البطن، أو  وكل واحد أراد الظهر مثالً،بالتقسيم ظهراً وبطناً إالّ وان مل يرضيا

  .خرج حصة هذه الدار مواجهة لتلك الدار، وحصة تلك الدار مواجهة هلذه الداروإن 

  



٣١٦

ه يف ملك غريه ومل يعلم جمرى مائ أو خشبته أو هءلو وجد بنا(:  قال يف القواعد:)١٥مسألة (

  ).رض واجلدار يف عدم االستحقاق تقدمي قول مالك األقرب فاأل،سببه

وجه  أي يعلمان على ملكا دارين ورأيا اخلشب على احلائط، وال إذا ماإ(: قال أنه وعن املبسوط

ضع يكون قد و أن جيوز ألنه ،مينعه من رده أن نه ليس لصاحب احلائطإدم السقف، فامث وضع، 

  ). الرجوع به حبال بال خالفزبعوض فال جيو

 واملخالف احملقق ،خرية الدروس، ويف التحرير يف استحقاق االستمرار نظرنه إ ويف مفتاح الكرامة

 ،نفى اخلالف فيه، وظاهره بني املسلمني أنه  وقد رمى قول الشيخ بالضعف مع،الثاين يف جامع املقاصد

الظاهر ظاهر يد ن إ :يقالأن  إالّ ، عدمهااألصل كثرية، ومورأاالستحقاق يتوقف على  ألن ولعله

 أنه ذا فرضإمقتضى اليد، و ألنه مل يعلما الوجه فالالزم البقاء إذا  أنهصول، ومقتضى القاعدةفتنقطع األ

  .مل حيكم مبقتضى اليد فالقاعدة االستصحاب

صالة عدم  املقاصد ألوافق عليه جامع وإن ومنه عرف وجه النظر يف قول القواعد املتقدم،

 ، من االستحقاقأعم والوضع ، واالنتفاعن اليد تقتضي االختصاصاالستحقاق يف ملك الغري، وأل

ن إ( : من العارية اليت جيوز فيها الرجوع، ولذا أشكل عليه اجلواهر بقولهأعميكون حبق وهو  أن وغايته

 عدمه، فاملتجه حينئذ فيما فرضه يف يكون مبلك واستحقاق حىت يعلم أن  يف تصرف املسلم ويدهاألصل

 لو ملكا دارين متالصقتني مثالً(: ، وقد أفىت اجلواهر بنفسه على طبق ذلك قائالً)بقاءالدروس وجوب اإل

 مل يعلما على إذا منعه من التجديد لو ادم السقف خر برفع جذوعه عنه والحدمها مطالبة اآلفليس أل

  .ى انته) جلواز كونه بعوض،وجه وضعأي 
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 واحد فباعه هلما ذه نسانيكون امللك إل أن من املمكن ذإجواز كونه بعوض،  إىل حاجة بل ال

  .غري ذلك من احملتمالت املوجبة للبقاء إىل الكيفية،

ما أشبه، فمقتضى  أو ا عاريةأرض ادعى صاحب األ إذا مل يعلما الكيفية، أما إذا هذا كله

ذلك حيث جعل البينة على  إىل أت ا حلف املنكر، وكأن الشيخ نظرمل ي فإن عليه البينة، أن القاعدة

  .خر العارية واليمني على اآليمدع

  وأنكر صاحب اخلشب،،صاحب اخلشب وحنوه اغتصب أن رضلو ادعى مالك األ أنه ومنه يعلم

خر آلا الغصبية البينة، وعلى الطرف يعلى مدع فإن ما أشبه، أو  حيث كان وارثاً،أعلم ال: قالأو 

  .على عدم العلم أو اليمني على العدم،

 أو املصاحلة أو رض من صاحب األ بأن ادعى االشتراء مثالً،أما لو انقلب صاحب اخلشب مدعيا

  .رض اليمني البينة، وعلى صاحب األي فعلى املدع،رضنكر صاحب األأما أشبه، و أو جارةاإل

حنو ذلك مما  أو جارةخر اإل اهلبة واآليحدمها يدعأكان  إذا وقد تقدم شبه هذه املسألة يف ما

  .التكرار إىل ، فال حاجةاألصلكالمها على خالف 

وقع احلائط استحق بعد عوده  أو حائط فسقطتعلى استحق وضع خشبة إذا ( :قال يف القواعد

  ).عارةالوضع خبالف اإل

يف إذن عارة اإلأن  كما يف التذكرة وجامع املقاصد، وكذا التحرير، والفرق( :ويف مفتاح الكرامة

كان  إذا يبقى فيه استحقاق، أما ح به، وبعد انقضاء املأذون فيه الرمل يص الوضع فال تفيد التكرار ما

 للقطع ببقاء االستحقاق بعد ،عادةنه يقتضى استحقاق اإلإأمد معني، ف إىل الوضع مستحقاً بعقد الزم

  . انتهى)ةظالسقوط، بل جيرب على بناء اجلدار واخلصوصية غري ملحو

  عارة الزمة  كانت اإلفإذاال إ و،عارة غري الالزمةاملراد باإل أن ومن الواضح،
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 :عارة حال غريها، ولعله داخل يف قوله املتقدمبكوا شرطاً يف ضمن عقد الزم وحنوه، فحال اإل

  .آخره إىل )مد معنيأ إىل كان الوضع بعقد الزم إذا أما(

ما بعد  إىل بعقد الزم، لكنه مل يعلم هل العقد سار املفعولكان استحقاق الوضع  إذا  أنهكما

 ،ممتدة أو ،جارة حمدودة بوقت السقوط مثالًإكان  إذا وقت السقوط، كما إىل انتهى العقد أو السقوط،

 إذا جارات، كماجارة كما يف سائر اإلصالة عدم امتداد اإل أل،عارةيكون احلكم كاإل أن مل يستبعد

 عليه البينة ياملدع فإن ملدة شهرين، أو ،جارة ملدة شهرهل كانت اإل أنه ختلفا يفاستأجر الدار مث ا

  ما ال،أمد معني إىل ولعل مراد مفتاح الكرامة مستحقاً بعقد الزم. الزائد على القدر املتيقن إىل بالنسبة

  .يشمل مثل ذلك

  . من ذلكأكثر أو طمد معني بالسقوالصلح هل كان أل أن شك يف إذا جارةوحال الصلح حال اإل

له احلق يف أخذ اخلشبة مىت شاء،  حنوها مما أو عارةكان خشبه موضوعاً على احلائط باإل إذا مث

ما أشبه، فاملسألة من باب  أو ادام غرفته أو كان أخذ اخلشبة مستلزماً لسقوط حائطه أن لكنه صادف

 وحق تضرر صاحب ،مل يتضرر  أوبقاء حق سلطنة صاحب اخلشبة، سواء تضرر باإل،تزاحم احلقني

استلزم اخراج  إذا كما، وما أشبه، وقد ذكرنا يف كتاب الغصب مسائل من هذا القبيل الغرفةاحلائط و

ة عليها، وكذلك يف ببقاء الدابة يف الدار منافياً لسلطة مالك الداإ وكان ،الدابة من الدار كسر الباب

عادة اإل إىل مثلة، فال حاجةغري ذلك من األ إىل  يف القدر،دخال الدابة رأسهاإسقوط الدينار يف احملربة، و

  .هنا

  ).بقاء نظرولو خيف على احلائط السقوط، ففي جواز اإل(: قال يف القواعد

  يضاح واحلواشي من عدم الترجيح، ويف وحنوه ما يف اإل( :ويف مفتاح الكرامة
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 صح جوازه،األن إ : ويف جامع املقاصدفيه من الضرر العظيم، ملابقاء  حترمي اإلقوىاألن إ :التذكرة

ن إ :ب، وقد يقالحله حق البقاء فيستص أن  إىليزال بالضرر، مضافاً زالة ضرر، والضرر الاإلألن 

 قاصداً للضرر، وقد تقرر أي ،، ويف البقاء ضرر عليهما فيكون مضاراًقلالضرر العظيم يزال بالضرر األ

زالة عارة فتجب اإلرش يف اإلعارة ما مل يبذل األلوضع واإلفرق يف ذلك بني استحقاق ا مينع، والأنه 

  . انتهى)حينئذ

 فإذا، ضرر اللكل من الطرفني دليل السلطنة ودليل  حيث إنواملسألة من قبيل الفرع السابق، 

 كان يف بقاء اخلشبة احتمال ضرر صاحب احلائط فإذاهم على املهم من باب القاعدة، تعارضا قدم األ

تصدعه مبا يوجب تضرره عشرة، أما يف رفع اخلشبة فتضرر صاحبها الدام العمارة اليت  أو بسقوطه

يكون الضرر موزعاً عليهما على  أن منا مقتضى القاعدةإوجه لرفع اخلشبة، و نه الإعلى اخلشبة مبائة، ف

أحدمها وجه لتحمل  ال إذ تضرر صاحب احلائط ببقاء اخلشبة بالتصدع وحنوه، إذا ،حسب قاعدة العدل

 ،باع صاحب الدار الدار واحلائط لزيد إذا ، ويتصور املسألة فيماقلكان الضرر األ وإن كل الضرر،

  .لكل واحد منهما احلق فيما اشترط حيث إنواخلشبة فما فوقها لعمرو، 

 إىل حنو ذلك، فال حاجة أو عارةاإل أو جارة على حنو اإلاألمرومما تقدم يعرف الكالم يف كون 

  .كالمعادة الإ
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البيت، واملراد باجلدران جدران تنازع صاحب السفل والعلو يف إذا ( : قال يف الشرائع)١٦مسألة (

احلاملة للعلو، فالقول قول صاحب البيت مع ميينه، ولو كان يف جدران الغرفة، فالقول قول صاحبها مع 

  ).ميينه

ه ؤجدران البيت جز أن دهويعض(: املشهور قال إىل نسب فتوى الشرائع أن ويف املسالك بعد

 ألن جدران البيت بينهما،ن إ : وقال ابن اجلنيد،ها فيحكم ا لصاحب اجلملةؤوجدران الغرفة جز

كونه موضوعاً على  الإتعلق لصاحب البيت به  ال إذ ليه واحدة، خبالف جدران الغرفة،إحاجتهما 

  .ى انته) أجوداألول وارتضاه يف املختلف وهو قول جيد، لكل ،ملكه

وحيكم لصاحب السفل جبدران البيت مع اليمني ولصاحب : ( الكرامة عند قول العالمةحويف مفتا

  واملسالك وجامع املقاصدرشادهو الذي أفىت به املبسوط والتحرير واإلنه إ( :)العلو جبدران الغرفة

 الظاهر أن ق، وأضافشهر، مث استدل بالدليل الساباأل إىل نه يف الروضة نسبهإوالروضة وجممع الربهان، و

  ).وضع اليد على البيت وضع على جدرانه، وكذلك الغرفةأن 

بعد فرض التنازع يف ذلك يكون املراد من نه إ فيه(: لكن يف اجلواهر املناقشة يف احلكم املذكور قال

كي ة ممل يكن مث وجه للمخاص الإ و،عدا حمل الرتاع منها االعتراف بكون البيت والغرفة له مع فرضه ما

دعوى استقالل ميني كل  الإخر، فال دليل حينئذ للحكم املزبور على أحدمها واليمني على اآلالبينة تتوجه 

  .)فيكون القول قوله مع ميينهما ادعاه، على منهما 

صاحب البيت هو ذو اليد على جدران  أن  لوضوح،مقتضى القاعدة ما ذكره املشهور: أقول

 بالبينة كان على املنكر اليمني، وكذلك ي مل يأت املدعفإذامدع،  وصاحب الغرفة ،البيت، فهو منكر

  جدران  فإن جدران الغرفة، إىل بالنسبة
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 فإن  فصاحب الغرفة هو ذو اليد عليها، أما صاحب البيت فهو مدع،،الغرفة غري مرتبطة بالبيت

  .ال كان على صاحب الغرفة اليمنيإأقام البينة فهو، و

 كما يعلم وجه النظر يف مناقشة اجلواهر ،فتوى ابن اجلنيد من التفصيلومنه علم وجه النظر يف 

قد يناقش مبنع استقالل يد صاحب السفل على جدار بيته مع فرض (: يف دليل املشهور بقوله: أوالً

تصرف صاحب العلوبه وبالبناء عليه ومبنع استقالل صاحب العلو مع فرض تصرف صاحب السفل 

لى وجه هو كاجلزء منه وباالستكنان حتت السقف املعلق عليه، والتصرف يف باتصاله بالعايل مبلكه ع

  . انتهى)شيء واحد عرفاً ألنه هو بالتصرف يف بعض أجزائه إمنا اجلدار

 منهما على كل منهما، خصوصاً يف جدار  االستقالل عرفاًىيدعأن  إالّ اللهم(: ولذا قال أخرياً

ما ذكرناه ليس من ن أ وعلى،ىت من ابن اجلنيد كالسقف األالغرفة املتفق على اختصاص يد صاحبها ح

  . انتهى) حينئذ قول املشهورمارة على اشتراك اليد يف العادة فيتجهاأل

صاحب الغرفة  أن يرى العرف أن كانت قرائن توجب إذا يستثىن من ذلك ما أن لكن ينبغي

لقبة وجعل السقف الذي بني الغرفتني بنيت ا إذا  وبالعكس، كما،يد على اجلدار التحتاين الفوقاين ذا

يد على   وساكن الغرفة الفوقانية ذو،يد على كل القبة أنه يف التحت ظاهر يدهالساكن  فإن اً،ءشيئاً طار

ا أمل يكن بنحو القبة، و إذا على حيطاا اليت هي شيء واحد مع التحتاين، وكذلك أرضية غرفته ال

جنيب املوضوع على احليطان رضها كاألأمنا الغرفة الفوقانية إحداً، وما فوق وا إىل كان البناء من التحت

الدار بنيت  حيث إنكانت الغرفة الفوقانية كاجلناح يف وسط الدار،  إذا ها، وهكذاأطرافربعة يف األ

  الفوق  أن غري ذلك مما يرى العرف إىل خرج من بعض احليطان اجلناح،أمنا إككل، و
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حت هو ذو اليد، وكذلك احلال يف العكس بأن كانت الغرفة صاحب التن أ وتابع للتحت،

سس املوضوعة على األ إىل منا صب العمارة كلها صب الغرفة الفوقانيةإالتحتانية كالقطعة غري املالئمة، و

 بأن كانت احليطان منحرفة عن ،تالئم احليطان التحتانية ال أو كانت الغرفة الفوقانية إذا رض خصوصاًاأل

 أو  مما يدل على عارية أرض الغرفة يف حيطان غري مرتبطة ا، سواء كان هكذا يف فوقأرض الغرفة

  .هكذا يف حتت

وهذا الشيء يشاهد كثرياً ما يف البنايات اليت تصنع حتتها الكراجات، مث جيلس يف بعض تلك 

بنايات سطوح ال إىل نفسهم هناك، وكذلك بالنسبةألالكراجات بعض الناس بعد بنائهم غرفة عارية 

صاحب البناية هو ذو اليد على السرداب الذي يف  أن حيث تبىن غرفة عارية فوق السطح مما يرى العرف

  .مثلةغري ذلك من األ إىل السطح، أو الكراج أو التحت

التحتاين، ولو اختلف  أو هذه احليطان للفوقاين أن م يرونحيث إاملرجع العرف، ن إ :واحلاصل

عدمه  أو يف كليهما، واحللفالبينة وجود  أو ع بعد عدم البينة من أحد اجلانبنيوا فاملرجشكّ أو العرف

  . كما هي املرجع يف أمثال املقام، قاعدة العدل،من كليهما
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: حلفا قضى به هلما، وقيلن إ : قيل،ولو تنازعا يف السقف(:  قال يف الشرائع:)١٧مسألة (

  .) وهو حسن،يقرع بينهما: لصاحب العلو، وقيل

ميكن عقده على  زج الذي الحداثه بعد بناء العلو كاألإمل ميكن  فإن وأما السقف،(: يف القواعدو

كان حبيث  وإن  لداللة اتصاله ببنائه على التصريف،، فهو لصاحب السفل،امتدادهوسط اجلدار بعد 

 مل التسوية فهما مشتركان فيه، فيتح،حداثه كجذع يثقب له يف وسط اجلدار وجيعل البيت بيتنيإميكن 

  . انتهى) والثايناألولأرض لصاحب العلو، ومساء لصاحب السفل، واختصاص ألنه 

صاحب السفل  أن  كان العرف يرون، للقواعداألولحداث كما هو الفرع اإلمل ميكن  إذا :أقول

 عن التذكرة والدروس وجامع املقاصد واملسالك يهو ذو اليد، ولذا حيكم به له، وهذا هو احملك

  .ضةوالرو

زج بناء يعقد فوق اجلدران األ ألن ليس حمل خالف، أنه خريينظاهر األن إ( :ويف مفتاح الكرامة

البد من  ألنه ،يفعل قبل امتداد اجلدار يف العلو إمنا هذا النوع من البناء أن ريب جر، والباجلص واآل

 للعقد فيحصل جزاء وحنوه عن مست وجه اجلدار عن قرب حمل العقد ليكون حامالًخراج بعض األإ

 أنه خر، وذلك دليل على وهو دخول آالت البناء من كل منهما يف اآل،الترصيف بني السقف واجلدران

  . انتهى)كون اليد لهقضى أاتصاله ببنائه  فإن سفل،لصاحب األ

يف ظروفنا احلاضرة تكون العمارات أحياناً مبنية من  إذ خيص مثل ذلك،  الاألمر أن خيفى لكن ال

يف احلال اهلندسية خيفى على من يعرف املوازين  جر، كما الحىت باآل أو مسنتاأل أو بب احلديدفوق بس

حتت،  إىل  من فوق ويتدرجون ـكانت من عشر طوابق إذا حىت ـ م يبنون البناياتإاحلاضر، ف

  وذلك للسهولة، 
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بعد التصبيغ يف يسبب ذلك تلوث التحت  أن ولتمكن اجلمع بني البناء والتصبيغ بعد ذلك بدون

  .فوق، كما هو الظاهر ملن رأى أمثال هذه البنايات

صاحب السفل هو ذو اليد حيكم له  أن رأوا مع مالحظة القرائن اخلارجية إذا العرفن إ :واحلاصل

 أو احتملنا احتماال عقالئياً إذا يكونا مها اللذان عمرا الغرفتني، أما أن يد، لكن بشرط ذو أنه  لظهور،به

صاحل معهما فال يأيت هذا الوجه املذكور يف الفرع  أو منا اشتريا من ذلك الغريإبأن غريمها عمر وعلمنا 

  . مما نقلنا توضيحه من مفتاح الكرامة، للقواعداألول

 أو ما حتالفهماإاملرجع  أن  قد عرفت يف املسألة السابقة،قسمني إىل مث مع الشك بانقسام العرف

  .ربعة التقسيمحوال األ ويف كل األ،عدم البينة منهما أو تهماما بينإ و،ترك احللف منهما

 واختصاص األول التسوية واختصاص :ما الفرع الثاين للعالمة فقد ذكر فيه احتماالت ثالثأو

  .الثاين

حدمها مل يكن ألن إ:  قال أوهلما، عن املبسوط وتقوية الدروسي فهو احملك،األولما االحتمال أ

يقرع  أن حوطحلفا كان بينهما نصفني، واأل فإن ما على دعوى صاحبه،بينة حلف كل واحد منه

يقرع بينهما، فمن خرج امسه : قالنه إ وحكم له به، وعن اخلالفبينهما، فمن خرج سهمه حلف 

  .يقسم بينهما نصفني كان جائزاًنه إ قلنا وإن حلف لصاحبه وحكم له به،

 واملختلف رشاد فهو خرية السرائر واإل،ه وهو اختصاص صاحب العلو ب،وأما االحتمال الثاين

بأس به، وعن  النه إ : عن أيب علي، وعن التذكرةيواحلواشي وجامع املقاصد وجممع الربهان، وهو احملك

  تتحقق بدونه، والبيت يتحقق بدون السقف  بأن الغرفة الله ليس ببعيد، واستدلوا نه إ :الروضة
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  .خرن تصرفه فيه أغلب من تصرف اآلمن حتققها، وألبد  هنا غرفة فال أن ومها متصادقان على

 مل جند قائال به منا، : وهو اختصاص صاحب السفل به، ففي مفتاح الكرامة،وأما االحتمال الثالث

 حنيفة، استدل لذلك بأن السقف على ملك صاحب السفل فكان القول قوله فيه، كما لو أليبمنا هو إو

  .متوقف عليه ألنه يضاح توجيه هذا القول بأن اهلواء تابع للسفل اإل على دابة أحدمها، وعنتنازعا سرجاً

كل  أن  الفرقة علىإمجاع اخلالف بي وقد استدل عليه يف حمك،)١(وهنا احتمال رابع هو القرعة

  . املشتبهاألمرجمهول فيه القرعة، وهذا من 

توجب حتقق ذي  حسانية الاملرجحات االست إذ ،األول املذكورة لغري القول دلةخيفى ما يف األ وال

املاليات أن  إالّ كانت حسب القاعدة يف موردهاوإن فإا  واملعيار حتقق ذي اليد، وأما القرعة ،اليد

 كما ذكرنا حتقيقه يف بعض املباحث السابقة، ولذا مل يذكرها ،ليست مورداً للقرعة، بل لقاعدة العدل

البينة  أو ،تركهما أو همافحل أي ربع، يف الصور األ بالتساوياألول على القول األمر فيبقى ،املشهور

  .عدم البينة هلما أو هلما

  .قوال املذكورة شيئاً من األحمل يرجه حيث إن يضاح،وجه لتوقف اإل ال أنه ومنه يعلم

عن جامع  قوال الثالثة، مثل ماحد األومما تقدم علم وجه النظر يف سائر الوجوه املذكورة أل

  السقف،  إىل ياج صاحب السفلاملقاصد من شدة احت

                                                

  .١١ ح كيفية احلكم وأحكام الدعوىأبواب من ١٣ الباب ١٨٩ ص١٨ ج:الوسائل) ١(
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 بعده، والبيت ال إالّ حتقق الغرفة على البيت والن أ والسقف لصاحب السفل، أن وذلك دليل على

 بأن اليد خمتصة به ،هو كون السقف لصاحب البيت، وبالسقف، كاستدالل غريه على عكسه إالّ يتم

  .غري ذلك إىل ، عليهسكونه حتته ليس يداً ألن سفل،دون األ

ن يكون النصف الشرقي  أعلى حنو  ال،شاعةاملراد بكون السقف بينهما على حنو اإل أن خيفى مث ال

النصف الفوقاين هلذا  أو النصف اجلنويب هلذا والنصف الشمايل هلذا، أو هلذا والنصف الغريب هلذا،

أرض الغرفة، كان هناك سقفان كما يتعارف كثرياً سقف فوقاين هو  إذا والنصف التحتاين هلذا، نعم

كان فيه نظر  وإن  مل يبعد التقسيم فوقانياً وحتتانياً،،وسقف حتتاين هو سقف البيت، وكل واحد يدعيهما

زمنة القدمية حيث يريدون عدم نفوذ الصوت من  لتعارف جعل السقف هكذا، خصوصاً يف األ،أيضاً

  .عدم نفوذ احلر والربد وما أشبه أو خر،اآل إىل أحد اجلانبني

كان اجلدار بني الدارين جدارين  إذا يعرف احلال يف املسألة السابقة، وهي مسألة اجلدار فيماومنه 

  . كما يتعارف كثرياً يف البنايات القدمية،ما أشبه أو تراب أو فراغبينهما 

 ،خرخر ومل يعترف اآل فاعترف أحدمها لآل،فوقه غرفتان أو لو كان السقف حتته بيتانه مث إن

منا إخاص بالبيت والغرفة، و غري األمر و،كون يف غري املعترف به، أما املعترف به فال نزاعت إمنا املشاركة

كانت العمارة  إذا على الطوابق كماأ وحال الطابقني ولو يف ،خركذلك حال الدكانني أحدمها فوق اآل

  .شبه فاختلف صاحب التاسع عشر والعشرين يف السقف بينهماأما  أو عشرين طابقاً

  ن بناء القبور ذات الطوابق، فالسقف بني التحتاين تعارف اآلوحيث ي
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  . يكون حاله حال السقف بني الغرفتني،اختلف الوليان فيه إذا والفوقاين أيضاً

 على ما ،الفوقاين، كان العرف اخلاص مقدماً أو ا كون السقف للتحتاينلو تعارف يف بلد مه مث إن

 حتته يدل على أو د، وهكذا لو تعارف جعل عالمة يف السقف فوقهي ذكرناه سابقاً لرؤية العرف كونه ذا

مارات على ارتباط ملسألة السابقة من األا ويأيت يف السقف أيضاً ما ذكرناه يف ،التحتاين أو للفوقاينأنه 

  .التحتاين من وحدة البناء وحنوها أو السقف بالفوقاين

 ألن ورمبا منع االشتباه هنا،(:  قال،املسالكومما تقدم ظهر وجه النظر يف املنع الذي نقله صاحب 

وموضع اخلالف السقف (: ، مث قال)احلكم إىل  يف نظر الفقيه يزيل االشتباه بالنسبةرجحان أحد الطرفني

سفل حداثه بعد بناء اجلدار األإيعقل  زج الذي الميكن كاأل حداثه بعد بناء البيت، أما ما الإالذي ميكن 

 للعقد فيحصل به جزاء عن مست وجه اجلدار قبل انتهائه ليكون حامالًض األخراج بعإ إىل الحتياجه

 أنه ذلك دليل على فإن خر،الترصيف بني السقف واجلدار، وهو دخول آالت البناء من كل منهما يف اآل

ما قبله أخذه  أن وقد أخذه عن العالمة كما عرفت، كما . انتهى) فيقدم قوله فيه بيمينه،لصاحب السفل

  .أيضاً) رمحهم اهللا( عنه األوليد الشه

أحد  أنه  والفقيه مبا،منا بنظر العرفإ ليس منوطاً بنظر الفقيه، واألمرن أ: يرد على املنع املذكورإذ 

لالشتباه، أما مبا هو فقيه فال، نعم الفقيه غالباً من أوسط الناس ذهناً لكثرة  مزيالًالعرف يكون نظره 

ا سبب له رياضة ذهنية يتمكن من تطبيق الكليات على اجلزئيات، وقول مثلة مممروره على الفروع واأل

املمارسة توجب رفع  فإن ،حكاميف األ أو  املوضوعاتحمل نظر، سواء يف) ن الفقيه متهم يف حدسهإ(

   االام، وقد أملع صاحب اجلواهر االام ال
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ينايف  قد يناقش بأن ذلك ال(: ل حيث قا، يف خمتار الشهيد الثاين مما ذكرناه سابقاًشكالاإلإىل 

 أو يكون ذلك بالشراء من صاحب البيت أن  املمكن،وجود يد من صاحب العلو بالتصرف فيه أيضاً

  . انتهى)التحالف على النحو املذكور فيتجه فيه ،كل منهما عليه غريه، وحينئذ يكون يد

السقف  أن  فهل على من ظهر،بغريمها أو باحللف أو لذاك بالبينة أو السقف هلذا أن تبني مث إن

 صاحب امللكن أ وهذا نزاع ثان، أن  الظاهر،ال ملك له أو أنه جيار ملن ظهريعطي اإل أن ليس ملكاً له

ال فمقتضى االستصحاب حق إجارة وحنوها، و اإلإعطاءحق لغريه فيه فعليه  ال أنه أقام بينة علىن إ

 فرق يف تلك املباحث بني نه الإابقة مباحث الدعوى، فخر فيه جماناً، وقد ذكرنا يف بعض املسائل الساآل

  .يف غريمها أو يف السقف أو تكون يف احلائطأن 

 ،يف طبقات أو ، سواء كان يف غرف يف بيت،لو تنازع اجلميع أنه وكيف كان، فقد ظهر مما سبق

جل  فوق السقف أليف خزانات املاء املوضوعة أو ،يف ماكنة الكهرباء اليت تزود كل البيت بالكهرباءأو 

 فإن  ملكه كلهم،ىما أشبه ذلك، وادع أو ،بالبدالة للتلفون اليت تعطي الغرف التلفون أو رواء اجلميع،إ

يد، فال و مجيعهم ذ أن  قاعدة العدل بالتقسيم بينهم مجيعاً باعتبارربع، ويأيتهنا يأيت أيضاً الصور األ

ماكنة ن إ  أوللفوقاين،نه إ فوقانية من الغرفة التحتانيةالغرفة ال إىل أقربخزان املاء ملا كان ن إ :يقال

  .مثلةغري ذلك من األ إىل  للتحتاين،يالتحتاين من الفوقاين فه إىل أقربالكهرباء ملا كانت 

 بني سعة الشقق ، الثالثة اليت ذكرناها وغريهاموروالظاهر عدم الفرق يف التقسيم بالسوية يف األ

 فإن خرى ذات ثالث غرف،أ كانت شقة ذات أربع غرف، وشقة ها، مثالًقلت أو  وكثرة غرفها،وضيقها

  التنازع بني  ألن تقسيم املاكنة بينهما على حنو سواء،
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  .خرحدمها دون اآلأفراد أكثرة  أو ،الضيق أو ربط بالتنازع بالسعة الساكنني، وال

 فاختلفا ، عشرةخرىحدى اجلماعتني مخسة واألإ يف بيت، نيومثل ذلك لو كان مجاعتان ساكن

بالتقسيم   ال،نه بعد موازين التحالف والبينة حيكم بتنصيف الدارإالدار هلم، ف أن وادعى كل مجاعة

  .لث وللعشرة الثلثانبالنسبة بأن يكون للخمسة الثُ

نه بعد التحالف وما أشبه إ ف،حدى اجلماعتني ثالثة والثانية اثنان مثالًإ ،كانتا يف سيارة إذا وكذلك

  .مثلةن للثالثة ثالثة أمخاس ولالثنني اخلمسان، وهكذا يف سائر األ أا بينهما على التساوي، الأحيكم 
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ن إ ملك اجلار وجب عطفها إىل صان شجرةغخرجت أإذا ( : قال يف الشرائع:)١٨مسألة (

  ).احلاكمإذن يتوقف على   وال،عها اجلارطَامتنع صاحبها قَ وإن ال قطعت من حد ملكه،إ و،مكنأ

 عنه ى وجامع املقاصد وجممع الربهان، ونفرشاد التحرير واإلي بذلك يف القواعد وحمكوقد أفىت

هواه  أو الواجب على مالك الشجرة تفريغ أرض الغرين إ( :ليه يف املسالك قالإ ومال ،البعد يف الكفاية

عطف على القطع مع  مقدماً لل، ذلكرض واهلواء تويلامتنع منه فلمالك األ فإن مكن،أمن ماله كيف ما 

إذن رض على يتوقف مالك األ غصان كذلك يف العروق، واله، وكما يثبت احلكم املذكور يف األإمكان

زالة إذنه، ورمبا قيل جبواز إخراج يمة تدخل ملكه بدون إاحلاكم حيث ميتنع صاحب الشجرة، كما له 

الغري إذن  وتوقفه على ، أمر ثابت لهزالة العدوان عليهإ ألن رض هلا من دون مراجعة املالك،مالك األ

إذن املالك لتوقف على إذن نه لو توقف على ذنه، وألإخراج البهيمة بدون إضرر، ويشهد له جواز 

 من يقوم مقامه، وظاهر التذكرةإذن  أو ذنهإجيوز التصرف يف مال الغري بغري  ال إذ احلاكم مع امتناعه،

  . انتهى)جودأ األولمن غري فعله و ألنه ،رضجاز ملالك األن  وإزالتها،إجيب عليه  مالك الشجرة الأن 

 أنه كان يرى العرف إذا غصان والعروقزالة األإجيب عليه  أنه أما مالك الشجرة، فالظاهر: أقول

 نساننعها اإلميمل  إذا نسانشياء املرتبطة باإلاأل فإن ،مينع ذلك غصان هي اليت ذهبت المتعد، وكون األ

كان غصن  إذا  مل جيب، كماتعد حبق اجلار مثالً أنه مل ير العرف إذا  أما،بنظر العرف يكان هو املتعد

ساتني كون أشجار بعض البساتني تدخل يف ب يف هواء بستان اجلار، ولذا تكثر يف ال داخالًضعيف مثالً

   ىيتو المثل  أن بساتني اجلريان، والسر يف هذا التفصيل



٣٣١

تعد  أنه مل ير العرف يشمل ما  وغري ذلك ال،)٢(تبطل لمني الحقوق املس و،)١( مسلمئحق امر

  .خرينحبق اآل

كل ضرر تعد، وليس  فإن بينهما عموم مطلق، إذ خرين غري الضرر، حبق اآليالتعد أن خيفى وال

  .كل تعد ضرراً

 جاء عصفوره وجلس على سطح داره دخل حيوان الغري يف دار الغري، مثالً إذا وكذلك احلال فيما

 يتالزم بني عدم الوجوب على املتعد ال أنه خيفى تعد حبق صاحب السطح، وال أنه يرى العرف ا المم

على صاحب  أو خراجه،إمل جيب على صاحب الغصن  وإن نهإخراج على املتعدى عليه، فوبني جواز اإل

غري  إىل خراج الغصن وتطيري العصفور،إجيوز للجار طلب أنه  إالّ ،العصفور تطيريه من سطح اجلار

  .ذلك

 املالك، إىل الرجوع إىل خراج والتطيري مثار نزاع وما أشبه احتاجكان اإل فإن أما املتعدى عليه،

ال بأن مل إ و،شبهأما  أو غيبة أو املالك لقصور إىل مل يتمكن من الرجوع إذا  فاحلاكم، وكذلكأىبفإن 

 إذا ين، مثالًاألمر، ولذا جرت السرية على احلاكم أو املالك إىل الرجوع إىل حاجة يكن مثار الرتاع فال

كان  إذا ماأاحلاكم، و أو  نرى السرية على تطيريه بدون مراجعة املالكإنساندار  إىل إنسانجاء محام 

ضاعة ومثار خراج حمل اإلالدواب مما يكون التطيري واإل أو الدجاج أو  سرب من احلمامهناك مثالً

 أو املالك إىل  الرجوع أن أدلةاحلاكم، والسر إىل املالك مث إىل وعالسرية ترى وجوب الرج فإن الرتاع،

  . الكبريةمور عن مثلها، خبالف األدلةاأل الطفيفة بانصراف مورتشمل األ احلاكم ال

                                                

  .٣٦ ح٣١٥ ص١ ج:العوايل) ١(

  .٣ ح١٨ الباب ٢٤٩ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(



٣٣٢

  :ومما تقدم من التفصيل يظهر وجه النظر يف كال الطرفني

ة وغريها ممن يرون توقف من املبسوط والشرايع والتذكرة والدروس واحلواشي واملسالك والكفاي

العطف  أو ذنه، فسواء القطعإجيوز التصرف يف مال الغري بغري  ال ألنه ،زالة على مطالبة املالكجواز اإل

  .ضمن لقاعدة اليد وغريهاذن  تصرف بدون اإلفإذاغصان، تصرف يف األ

 أو املالكإذن   إىلومن العالمة وجامع املقاصد وجممع الربهان وغريهم ممن قالوا بعدم االحتياج

خراج دابة الغري عن ملكه إالغري ضرر، فهو كإذن  وتوقفه على ،زالة عدوان عليهإ مستدلني بأنه ،احلاكم

شكل، حيث حيتمل تلفها، أما عطف أاخراج الدابة  أن  مع،احلاكم املالك والإذن يتوقف على  ال

 الغري يف ملكه بال سبب شرعي، بقاء مالإ عدم وجوب األصل أن  إىلغصان فال تلف فيها، مضافاًاأل

  .من وجوب مراجعة املالك الذمة براءة األصلو

كان معارضاً بأن الغري تصرف يف ماله  أن  بعد، أما كونه تصرفاً يف مال الغري فال بأس به:قالوا

ما أشبه يف الشارع، حيث جيوز  أو فرشه أو جيعل الغري سجاده أن فسقط احترام مال الغري، فهو مثل

 االختياري، سقاط القهري واإلسقاطفرق بني اإل أسقط احترام مال نفسه، وال ألنه ،ة العبور عليهاللمار

  .مل يعمل مبوازينه فقد سقط احترامه إذا عمل مبوازينه، أما إذا نه مال الغري حمترمإف

فيه ضرر ما كان رمبا يقال بالتفصيل بني (: ومنه يعلم وجه النظر يف كالم اجلواهر، حيث قال

 للجمع ةً دون الثاين مراعااألوليف ذن اإل إىل من احلاكم، وعدمه فال حيتاج أو منهذن  اعتبار اإلةمبراعا

جاز  وإن زالتهاإجيب عليه  مالك الشجرة ال أن وعلى كل حال، فما عن التذكرة من، بني القواعد مجيعاً

  . انتهى كالم اجلواهر)واعد الشرعيةجبار عليه خمالف للق ويلزمه عدم اإل،من غري فعله ألنه رضملالك األ

  التصرف يف حق الغري  فإن املعيار ليس الضرر،ن إ :ذ يرد عليه أوالًإ



٣٣٣

 )فتوى التذكرة خمالفة للقواعد الشرعية(: قوله أن ن مل يكن ضاراً يكون لذلك الغري دفعه، كماإو

  . عدم االحتياجإطالق  أو االحتياجإطالق مقتضى القاعدة التفصيل ال أن قد عرفت إذ حمل تأمل،

 تعرف وجه فتوى ،غصان لو طلبه ذو اهلواءزالة على صاحب األمث حيث عرفت وجوب اإل

 ال(: جيرب مع االمتناع، فقول مفتاح الكرامة أنه املبسوط والتحرير وجامع املقاصد واملسالك والكفاية من

م أوجبوا عليه إملك الغري ف أو ارعالش إىل مال حائطه إذا االستئناس له مبا إالّ دليل هلم يعول عليه

تصرف يف حق  ألنه ،آخر كالمه، فيه وجود الدليل إىل ،)مل يفعل ضمنن إ : وقالوا،زالة مع التمكناإل

  .دليل هلم يعول عليه يقال ال أن  وغري ذلك، فيكف ميكنتبطل ال ويتوى الالغري، فيشمله 

خرية التذكرة بعدم اجلرب  أن ، كمااألصل بوبذلك يسقط استدالل مفتاح الكرامة لعدم اجلرب

من متعلقات  أو نسان سواء كان من اإليالتعد أن قد سبق إذ  بأنه من غري فعله غري ظاهر،استدالالً

انقطع التيار  أو دار اجلار إىل نبوب الغري فسبب جميء املاءأانكسر  إذا يدفع، فهل أن  جيبنساناإل

 نبوب والتيار يقالمل يكن من فعل مالك األ غري ذلك مما أو ر اجلار،دا إىل الكهربائي فسبب دخول النار

غصان حتطم حائط سببت األ إذا من غري فعله، بل مقتضى القاعدة الضمان أيضاً ألنه جيب عليه النه إ

 إىل حاجة ما أشبه ذلك، وقد ذكرنا تفصيل الكالم يف بعض ذلك يف كتاب الغصب فال أو ثقبه أو اجلار

  .عادةاإل

  العطف ضمن، لكن هل يضمن مجيع ماإمكانرض مع ولو قطعها مالك األ(: املسالك قال  إنمث

العطف حق له وما  أن  بالقطع فيضمنه، ومني من التعد، وجهان،يقطع أم تفاوت بينه وبني املعطوف

  .)يفوت به يف حكم التالف شرعاً

  .)األول قوىلعل األ(: ويف اجلواهر



٣٣٤

بقدر الكل، فلماذا يضمن  سبب ضرر اجلار بقدر التفاوت الإمنا  ألنه ،يبعد الثاين لكن ال: أقول

  .الكل

 ختري صاحب ، ومرجوحاً من جهة،كان كل من العطف والقطع راجحاً من جهة إذا  أنهمث الظاهر

 إمكانمع ( : اجلواهر حيث قالإطالقخر، فكان أحدمها أوىل قدم على اآل فإن الإاهلواء بينهما، و

كان عطفه يوجب فساد كل مثار  إذا  حمل تأمل، مثالً) له القطع، فلو فعله كان ضامناًجيوز العطف ال

القطع يوجب ضرر نصف دينار، فهل يقال بأن العطف مقدم  أن الشجرة، والثمار تسوى ديناراً، بينما

س مسرحاً أمثال هذه الصورة لين إ :يقالأن  إالّ  اللهم.غري ذلك من االمثلة إىل ،له مساو أو على القطع

  .لكالم اجلواهر

 أن جرة فاملالك ضامن هلا، من غري فرق بنيألو مضت مدة طويلة عليها كذلك مبا كان له ه مث إن

جرة له جرة يوجب األأالتصرف يف حق الغري مبا فيه  إذ علم ومل يفرط، أو مل يعلم، أو علم املالك وفرط

جرة أك مع علم املالك به وتفريطه ضمن ولو مضت مدة طويلة عليها كذل(: مطلقاً، فقول املسالك

  . حمل نظر)رض واهلواءاأل

 جرة له مع امتناع املالك،يقوى وجوب األ(: قاله حيث إنوما ذكرناه هو الذي يظهر من اجلواهر 

جرة أطويلة عليها كذلك مع تفريطه ضمن   ولو مضت مدة،مل ينو التربع إذا من احلاكمذن أمل يستوإن 

مل يكن مث  وإن  صرح به غري واحد، بل لعله كذلك مع صدق استيفاء املنفعةرض واهلواء، كمااأل

  .ذكرناهمبا ن مل يكن كالمه كافياً إو . انتهى)تفريط

غصان لتحرق، حيث جيوز يقاد النار حتت األإرض صرح غري واحد أيضاً بأنه ليس ملالك األه مث إن

كان إذا  إالّ  وهو كما ذكروه،دة على حقهيتلف بسببه زيا أشد ضرراً، فلو فعل ضمن ما ألنه القطع

 ومع ، ضرراًقلنه يقدم األإ ضرراً كما ميكن تصويره، فأقليقاد كان اإل أو يقاد والقطع متساويني،اإل

  تساويهما 



٣٣٥

 فال يرد عليهم عدم ، ضرراًأقلكالمهم يف املتعارف الذي يكون القطع  أن خيفى يتساويان، وال

  .التفصيل على ما ذكرناه

يقاد النار ملصاحله كالتنور إله ن إ :نعم قد يقال(: ه يعلم وجه النظر يف قول اجلواهر حيث قالومن

القطع، لعموم تسلط  أو غصان مع تفريط املالك بعدم العطف مثالًتلف األ إىل أدى ذلك وإن وحنوه،

، ولعله لذا قال )تلف مال الغري إىل  من انتفاع املالك مباله املؤديأقوىمهاله وتفريطه إن الناس، وأل

ن تفريط أسهل، فهل يقال ب األإمكانصعب مع األ إىل يسبب التدرج تفريط الغري الأن  إذ فتأمل،: أخرياً

غري ذلك من  إىل خيرجها، أن يقتل دابته عوض أن  يبيح لهنسانصاحب الدابة يف دخول دابته دار اإل

  .مثلةاأل

هواء غريه، واخلشبة  إىل متدة، واحلائط املائلوكذا البحث يف العروق امل(: القواعد قال مث إن

  .)الواقعة على ملك غريه

دة الكهرباء والتلفون والتلفزيون وغري أعمنبوب املاء وأوكذلك احلال يف امليزاب املائل و: أقول

 أراد إذا فيما أو يف غرفته أو يف بئره أو ذلك، والوجه يف اجلميع واضح، والعروق املمتدة يف سردابه مثالً

  .عطفها أو  له قطعها،حداث سرداب وحنوهإ

شجار لوحظ تعارض الضررين، كما سبق موت األكالعطف مما البد منه  أو ذا سبب القطع مثالًإو

سراف حمرم يف نفسه، وقد ذكرنا مسألة التعارض سرافاً واإلإأحياناً يكون  أنه  إىلضافةباإلمثل ذلك، 

  .رناها يف كتاب الغصب أيضاًسراف يف بعض املسائل السابقة، كما ذكواإل

 أمورالتعدي منه وهو امل ألن رض،على صاحب اهلواء واأل جرة القطع على املالك الأ أن مث الظاهر

امتنع كان  فإن مؤنة، إىل خراجهاإ واحتاج نساندخل دابة الغري دار اإل إذا برفع العدوان، وكذلك

  لصاحب اهلواء التقاص، 



٣٣٦

 واليت هي ملصاحلهم الشخصية، نعم ، املرتبطة باالشخاصمور هذه األأما بيت املال فال شأن له يف

  .رأى ذلك صالحاً كما يف سائر املوارد إذا  من بيت املالعطاءيصح للحاكم الشرعي اإل

 لقطع الرتاع بني  أعطى ماالً)عليه الصالة والسالم( الصادق اإلمامبعض تالميذ  أن وقد ورد

  .)١()عليه السالم(لصادق  ااإلماممن نه إ :نفرين، مث قال

يعطفها، حيث استلزم  أو غصانلو تعاسر صاحب اهلواء وصاحب الشجر يف من يقطع األه مث إن

يعمل ذلك، مل يكن وجه  أن  فأراد كل واحد منهما،قطعها دخول أرض اجلار صاحب اهلواء أو عطفها

احلاكم الشرعي يفصل بينهما كل واحد يريد التصرف يف مال الغري، و ألن خر،لتقدمي أحدمها على اآل

خالف  ألنه ثالث، إىل يرجع مقتضى قاعدة العدل، وال ألنه  بأن يعمل كل منهما النصف،،بالتنصيف

يتصرف خالف السلطة بقدر  أن له إمنا احلاكم الشرعي أن سلطتهما، وقد تقدم يف بعض املسائل السابقة

  .الضرورات تقدر بقدرها فإن  من ذلك،أكثر الضرورة ال

النور لشباك اجلار، حيث له  أو مام اهلواءأخذت أ إذا اجلار حاهلا فيما إىل غصان املتعديةمث حال األ

شجار لو كانت بكلها يف األ أن ما أشبه، كما أو القطع أو لصاحب الشباك العطف فإن ق فيهما،احل

حياء إا يف كتاب قد ذكرن إذ  وحنوه للجار مما ليس مبتعارف كذلك،بأرض صاحبها لكنها توجب الذبا

  على القطعاألمريتوقف  توجب شيئاً، وحينئذ ال ذية املتعارفة من اجلريان للجريان الاأل أن املوات وغريه

  .حنو ذلك أو ذى مبثل رش املبيداتغصان فقط، بل أحياناً يكون دفع األالعطف لألأو 

                                                

  .٣ حصالح بني الناس باب اإل٢٠٩ ص٢ ج:الكايف) ١(



٣٣٧

على تردد، أما لو صاحله على بقاء الغصن يف اهلواء مل يصح إولو صاحله على (: الشرائع قال مث إن

  .)انتهائها أو طرحه على احلائط جاز مع تقدير الزيادة

 كما يف البيع ،فراد اهلواء بالصلحإوجه العدم عدم جواز  أن  فقد ذكروااألولأما التردد يف : أقول

 عن اهلواء، بل هو صلح عن الصلح عقد مستقل مع عدم كون ذلك صلحاً أن كذلك، ووجه اجلواز

  .جارةة قائم مقام اإلمنفع

 أن  عن الشيخ، لكنك قد عرفت سابقاًي الثاين، خالفاً للمحكقوىاأل أن ريب ال: ويف اجلواهر

  . البيع بعد كونه عرفياًأدلة طالق إل،بيع اهلواء جائز أيضاًن أ و،الصلح ليس بتبع للبيع أوالً

هو الذي  أنه :عالمة بذلكأما الصلح على الطرح على احلائط، ففي مفتاح الكرامة عند قول ال

خمالف فيه من اخلاصة والعامة،  ال أنه ذكره التذكرة والتحرير والدروس وغريها، وقد يظهر من التذكرة

  .بال خالف: ويف اجلواهر

لوال ذلك يكون الصلح  أنه  فقد ذكروا وجه ذلك،تقدير املدة والزيادة وانتهائها إىل وأما االحتياج

 :كان الغصن يابساً، وقال إذا بقائه على اجلدارإ الشيخ يف املبسوط جوازه على  ومثله باطل، وعنجمهوالً

  .يعرف قدره نه يزيد يف كل حال، والإجمهول، ف ألنه كان رطباً يزيد فالصلح باطلن إ

  .ها تعرفان بظن أهل اخلربة فال جهالةءزيادته وانتهان إ :م قالواأوعن مجاعة من الفقهاء 

كانت  فإن يغتفر يف غريه، ال الصلح يغتفر فيه من اجلهالة ما أن عرفتوكيف كان، فحيث قد 

  .ات يف كال اجلانبني حمل نظرطالقصح، فاإل الّإ و،يغتفر فيه مل يصح الصلح اجلهالة حبيث ال
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متنع   لكوا ال،متنع الصحة اجلهالة يف املعوض عنه الن إ :قد يقال(: أما قول مفتاح الكرامة

 وضرر، إتالفمالك املتقاربة، ويف القطع الصلح لكثرته يف األ إىل عوض، واحلاجة تدعوالتسليم خبالف ال

 كان حكم الزائد حكم ،لو فرض زيادة ما حكم بانتهائه على خالف العادة(: ، مث قال)فال خيفى ما فيه

حلادثة د ااألواليعفى عن هذه الزيادة املتجددة ك أن املالك قبل الصلح، وميكن إىل  ملا تعدىاألصل

بقاء فال جيوز البد مع ذلك من تقدير مدة اإل: وقالوا .للمستأجر للغرفة والسمن احلادث ملستأجر الدابة

على ما ذكره : جارة، وكأنه يف املسالك متأمل يف ذلك حيث قالهنا يفيد فائدة اإل ألنه :مؤبداً، قلت

  . انتهى)اجلماعة

د والسمن األوالتضى القاعدة، أما مثل زيادة  يف الزيادة على خالف العادة هو مقاألولوفرعه 

  الدار من غريه والنسانيستأجر اإل أن تقيد مبثل هذه القيود، ولذا يصح جارة وحنوها الاإل أن فالظاهر

 يف الزيادة والنقيصة، نعم التأبيد وعدم التأبيد غري ضار كان على حنو املتعارف إذا يعلم كم عدد عائلته

 على مساحمات ليست جارية الصلح مبين أن نك قد عرفتإجارة، فبيد ضاراً باإلكان التأ وإن بالصلح،

 األمرجارة بطل الصلح، ولو انعكس بطلت اإل إذا جارة حىت يقاليف غريها، فال تالزم بني الصلح واإل

  .كان من طبيعتها التعدي صح ألنه حائط اجلريان إىل غصان بعد مل تتعدبأن صاحل واأل

 ،شجار على نفسها، فالصلح باطل وانكمشت األحنوها مل تتعد أصالً أو فةكان بسبب آ مث إن

غصان على احلائط لفرض عدم طرف للصلح بعد وقوع الصلح يف العوضني، ولو تصاحلا على وضع األ

غصان ضامناً، تصدعه ومل يكن ذلك من الصلح كان صاحب األ أو غصان سببت هدم احلائطاأل مث إن

  أما لو تصاحلا 
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الصلح على  ألن ،التجديد إىل غصان يف اهلواء فصارت على احلائط احتاج الصلحون األعلى ك

غصان  بأن كان الصلح على احلائط فارتفعت األ،اهلواء غري الصلح على كوا على اجلدار، ومثله العكس

ل صلح جديد وبط إىل  حيتاجاألمر فإن  ومل يشمل مثل ذلك اهلواء الصلح،،مل تكن على احلائط مبا

  .الصلح السابق

أغصان  إىل  بدهلا املالكفإذا، يصح الصلح مطلقاً، وعلى أغصان أشجار خاصة كالعنب مثالًه مث إن

كان حتميلهما على  وإن غصان املصاحل عليها كان خالف الصلح،خرى مع األأضم أغصاناً  خرى أوأ

  .ذلك خالف مقتضى الصلح ألن يف اهلواء بقدر واحد، أو احلائط

اجلار فتعاسرا فيمن جيمع تلك الثمار غصان احملمولة على أرض قطت الثمار من األذا تساإو

  .غصان كما عرفت كان كالتعاسر يف قطع األ،لصاحبها

  . مع عدم الزيادة يف املدةاألصل ف،غري حمدود أو الصلح هل كان حمدوداً أن ولو اختلفا يف

 مع األصل كان ،خفاأل أو  احلمل الثقيلهل كان الصلح على مثل هذا أنه ما لو اختلفا يفأكما 

  .خفالقائل باأل

  . لعدم اجلامع بينهما، فالتحالف،على احلائط أو هل كان الصلح على اهلواء أنه ولو اختلفا يف

 األصل كان ،اهلواء اردة أو هل كان الصلح على اهلواء مع احلائط أنه كان االختالف يف إذا نعم

  .مع القائل باهلواء اردة

 كما أحياناً يكون ، آخرإنسان، ورؤوسها يف دار إنسانشجار قرارها يف دار كانت األ إذا مث

 فاختلف صاحب العلو وصاحب ،فوق إىل استطالت الشجرة وثقبت وخرجت منها إذا كذلك فيما

  الشجرة ملن هو  أن السفل يف
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 إىل حب العلو فيحتاج صا،صاحب العلو السفل اليكون ذو اليد هو صاحب  أن مل يستبعد

 والسفلي  فورثاه حبيث قسما بينهما العلوي للعايلنسانالدار كانت إل أن كان احملتمل وإن الدليل،

غري ذلك من صور  أو للسافل، فيكون الثمار واجلهة العالية للعايل والعروق واجلهة السافلة للسافل،

اشتراها منه فتكون  أو نبااإ السافل يفذن أاستصورة اختصاص العايل بالشجرة بأن  أو االشتراك،

  . فكما تقدم يف اجلدار،للعايل

وراق على  بأن كان املنبت يف السافل واأل،وراق اليت تغطي اجلدرانومثله حال النباتات ذات األ

  . آخرإنسانوراق يف دار  واألإنساناملنبت يف دار  أو جدار العايل،

، كما قد يتعارف يف مثل هذه وراق سافالً واألكان املنبت عالياً إذا ومن املسألتني يعرف حال ما

  .النباتات اليت ينتفع بأوراقها يف تزيني جدران العمارات
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 وتداعيا ،خر بيوته العلياوآل ، بيوت اخلان السفلينسانكان إلإذا ( : قال يف الشرائع:)١٩مسألة (

  .) قضى ا لصاحب العلو مع ميينه،الدرجة

 الستقالل يد اختصاصه ،من حيث كونه صاحب سفل وعلو(: هويف اجلواهر تعليل ذلك بقول

اعتبار اقتضاء ب ا أيضاً لصاحب السفل احملكومرض كانت موضوعة يف األ وإن بالتصرف فيها بالسلوك،

يوجب اليد له عليها كما هو  رض السفل على غريها من األ ويد اختصاص األ،اليد عليها اليد على حملها

  .)واضح

كما يف املبسوط ( :)ويقضى بالدرجة لصاحب العلو: (رامة عند قول العالمةويف مفتاح الك

 واللمعة وجامع املقاصد وجممع الربهان والدروس واملسالك رشادوالشرائع والتذكرة والتحرير واإل

  .)والروضة

 إمنا صاحب العلو هو ذو اليد عرفاً دون صاحب السفل، ولكن هذا أن العمدة يف ذلكن إ :أقول

احليطان والساحة كبناء البناء يكون  حيث إن ،لصاحب السفل أنه الدرج الذي مل يكن ظاهرههو يف 

يكون صاحب العلو ذو  أن ذلك خيرجه عن حيث إنوالغرف، بينما بناء صاحب العلو بشكل آخر، 

  .صاحب السفل هو ذو اليد أن منا الظاهرإاليد عرفاً، و

 وبعد ، حسب املوازين املقررة، التحالف والبينة فاملرجع،شك يف مثل ذلك أو ولو اختلف العرف

يكون له قرار على  أن الدرج لو كان نابعاً من فوق باحلديد وحنوه بدون أن ذلك يقسم بينهما، كما

الشبهة اليت كانت  ألن شبهة، نه لصاحب العلو بالإرض كما يف بعض العمارات يف احلال احلاضر، فاأل

 يكون متصالً أن  ولو كان الدرج متحركاً يف ساحة لصاحب السفل بدونيف الدرج الثابتة غري آتية هنا،

متعة املوجودة يف ساحة هو كسائر األ إذ ،لصاحب السفل حسب القاعدةفإا  ،بعمارة صاحب العلو

  أما، حيث حيكم ا له، نساناإل
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 أن  فالظاهر،الدرج املمتد بامتداد الطوابق كما هو متعارف يف العمارات ذات الطوابق الكثرية 

قبله  خري، وما قبله الثنني، وماخري لألالطابق األ إىل خرياملختص خمتص واملشترك مشترك، فالدرج األ

فال السطح  إىل خريخري من الطابق األ، فهو للجميع، أما الدرج األاألولالدرج  إىل يصل أن  إىل،لثالثة

ن خري، وألليس خاصاً باألالسطح  ألن ،سابقاًعلى ما عرفت يكون كالفضلة يف آخر الزقاق  أن يبعد

  .يد عليه السطح حىت يكون ذا إىل خري ليس يستعمل الدرجاأل

الدرجات املزحلقة الكهربائية كما يتعارف يف احلال  أو فرق فيما ذكرناه بني الدرجات املبنية وال

  .احلاضر

ق خمتصه قالش إىل رواكان د وإن اجلميع متساوون فيها، أن أما الصعادات الكهربائية، فالظاهر

خرين معهم فيكونون  من غري اشتراك اآل،م هم الذين يتصرفون فيها وحدهمحيث إق، قبصاحب الش

 صاحب  بأن يقال مثالً،بالنسبة يد على تلك الدروب، واالشتراك يف الصعادات بالتساوي ال هم ذا

منا يستعملها بقدر إ الشقة الفوقانية فيستعمل الصعادة بقدر عشرة أذرع، أما صاحب إمنا الطابق السفالين

 يف دكان نفران  كان مثالًفإذايد،   ذانساناعتبار بكثرة التصرف وقلته يف تسمية اإل ال إذ مائة ذراع،

ول وربعه ثالثة أرباع الدكان لألن إ يقال خر ربع يوم الجيلس يف الدكان أحدمها ثالثة أرباع اليوم واآل

  .بالقلة والكثرة يد ال واالعتبار بكونه ذا ،يد كليهما ذا ألن ،للثاين

خر  واآل، من كون أحدهم ذا عائلة مخسة،كما ذكرنا مثل هذه املسألة يف بعض املباحث السابقة

  .مثلةغري ذلك من األ إىل ،ذا عائلة عشرة مثالً

احب اخلزانة لص أن هذا مع اختالفهما يف اخلزانة حتتها، أما لو اتفقا على(: املسالك قال مث إن

   ،سفلعلى واأل كانت الدرجة كالسقف املتوسطة بني األ،سفلاأل
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ولو تنازعا (:  كالمهينه أخذه من الدروس، حيث قال يف حمكأ، وك)فيجرى فيها اخلالف السابق

سفل فالدرجة اخلزانة لصاحب األ أن على، ويف اخلزانة حتته بينهما، ولو اتفقا علىيف املرقى وحمله فهو لأل

 إذا سفل آالته حتتها، مثعربة بوضع األ  وال،سفل فيقضى ا بينهماعلى واألوسط بني األكالسقف املت

  . انتهى)سسيد يف األ على فهو ذوثبت الدرج لأل

على، فهو رقى بيد األ وامل،سفلاخلزانة بيد صاحب األ ألن  بنظر العرف،قربوما ذكراه هو األ

  . الذي يدعيه صاحب العلو وصاحب السفليكون كالسقف

 ،ا من بيوتهأقد يرجح صاحب السفل ب(: وجه النظر يف كالم اجلواهر، حيث قالومنه يعلم 

الظاهرة يف العرف استقالل يد اختصاصه ا بتبعية اهلواء للدار كاستقالل يد اختصاص صاحب العلو 

وحتته  أو يتاملعيار العرف، والعرف يرونه كالسقف الذي فوقه غرفة وحتته بن إ فيه إذ على،عرفاً باأل

حتت، حيث  إىل منا يرتل منهإفوق، و إىل يصعد منه غرفة أيضاً، ومن ذلك يعلم حال الدرج الذي ال

  . آخرنسان وسطح الساحة إل،حدالتحت أل

 ، فحاله حال السقف الذي فوق البيت حتت الغرفة،ولو اختلفا يف السقف الذي حتته السرداب

  .لوحدة املالك عرفاً بني اجلميع

كانت معقودة، فلو كانت دكة غري  إذا البد من التقييد يف الدرجة مبا( :مفتاح الكرامة قال مث إن

على  فال جمال لالختالف فيهما، بل مها لأل، يف حمل الصعود مربوطاً به أم الكانت سلماً أو ،معقودة

ملك لصاحب السلم املوضوع يف غري حمل الصعود  أن  واحداً على ما قد يفهم من التذكرة، كماقوالً

  .)كان يف ملكه إذا السفل

  لك هناقد تكون  إذ على، كون الدكة لألإطالقميكن القول ب ال: أقول
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وضعه  أو ،على وهو لصاحب الدار، حيث جيلس عليه مثالًغرفته األ إىل حجر موضوع يصعد عليه

 له، أو يد عليه فهو ذوسفل األ أو ،يد عليه فهو له على ذواأل أن رأوا فإن  فاملرجع العرف،،ملأرب هناك

  .جراء موازين الدعوىإلذاك فمقتضى القاعدة التقسيم بعد  أو هلذا أنه مل يروا

ال إظهر سقف اخلزانة وهو الدرج موضوعاً لذي يد من أحدمها فهو، و فإن حال، أي وعلى

يد يف اللمعة  فاحتمال القرعة كما عن الشيخ يف أحد قوليه يف الكتابني، والشه،فمقتضى القاعدة التقسيم

املاليات حتكم فيها قاعدة العدل على قاعدة  أن :وغريمها حمل نظر، وقد ذكرنا غري مرة يف مباحث الفقه

  .القرعة، فليس هناك من موضوع القرعة الذي هو املشكل حىت يكون املرجع القرعة

واحد، ذات صندوق  أو صناديق أو  اخلزانة ذات صندوقنيتكون أن فرق فيما ذكرناه بني وال

ثاث صاحب السفل، أسفل حمل وضع كانت اخلزانة ذات صندوقني أحد الصندوقني كاأل إذا لكن

يد على ما خيصه من   يكون كل واحد منهما ذا،خر حمل وضع أثاث صاحب العلووالصندوق اآل

 ألن اختلفا بأن كان كل واحد منهما يدعي الكل، وإن ملك له، أنه الصندوق، ويكون ذلك قرينة على

 فيعمل يف الصندوقني حسب ما يعمل يف الداخل واخلارج يف الدور ،د داخل وغريه خارجيل ذي ك

  .كان الصندوقان باستطالة إذا والدكاكني وغريها، ومثل الصندوقني صندوق العلو والسفل

 كان اختصاص فإذااختلفا يف الدرج وكانت ذات درجني،  إذا عليهان ااملنارة لنفرين يصعد مث إن

رأس املنارة،  إىل يد على الدرج الذي يصعد منه  فكل واحد ذو،خرخر باآلدرجني بأحدمها واآلأحد ال

  كانا يصعدان هذا من هذا  إذا ماأ
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يد عليهما، ويكون احلال   فهما ذا،خرى، وكذلك العكسأالدرج مرة، ومن ذلك الدرج 

  .التقسيم

يكون  أن ل كان مقتضى القاعدةسفعلى واألاألمل يكن حتت الدرج خزانة وادعاه  إذا همث إن

كان الدرج من  إذا سفل، خصوصاًعلى بعد كونه من ساحة األيكون لأل ألن وجه ال إذ سفل،لأل

كان من  وإن على،عطائه لألوجه إل نه الإاسطها، ف أواحلديد وحنوه مما صنع من القضبان املنفرج يف

  . على ما تقدم،يد بكونه ذااالعتبار  فإن غري ذلك، أو على اشتراه منهاأل أن احملتمل

خزانة دجاجات  أو خزانة أثاث أو تكون اخلزانة خزانة فارغة أن فرق يف املسائل السابقة بني وال

  .وطيور وما أشبه

ايته  أي ،ولو تداعيا الصحن الذي وضعت املرقاة يف صدره(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

 منه مبا يسلك فيه العلو بينهما مع التحالف ي قض،قابلة للباب وهو آخر خطته يف اجلهة امل،يف السعة

السلوك يف ملك  إىل  لظهور يد صاحب العلو باعتبار افتقاره،والنكول، وما خيرج عنه لصاحب السفل

  . انتهى)مقدار املمر ويشاركه فيه بالتصرف أيضاً صاحب السفل وخيتص بغريه

كان املرقى يف  فإن  البيوت السفلى وصاحب العليا،لو تنازعا صاحب(: وقال العالمة يف القواعد

  ).سفل بالباقيصدر اخلان تساويا يف املسلك واختص األ

 وغريها، رشادونقله مفتاح الكرامة عن الدروس وجامع املقاصد واملسالك والروضة والتحرير واإل

 قدر املمر كان له التصرف من الصحن يف إىل ليهإصاحب العلو ملا افتقر سلوكه  أن ووجهه(: مث قال

 وصاحب السفل يشاركه يف التصرف وينفرد بالباقي، ويكون قدر املسلك ،عليه يد دون باقي الصحن

   أن  إىلبينهما، وقد خالف الشيخ يف املبسوط واملصنف يف التذكرة فذهبا



٣٤٦

يكلف املرور على خط  على الصاحب األ ألن سفل بينهما نصفني، واحتمله يف الدروساأل

  . انتهى) فله يد على اجلميع يف اجلملة،من اجللوس قليالً مينع من وضع شيء فيها وال  والمستقيم،

يد على اجلميع،  على ذايرون صاحب األ العرف ال أن  لوضوح،لكن مقتضى القاعدة هو املشهور

 أن العرف مما يرى يد على قدر املمر، نعم لو كانت الساحة قليلة العرض كذراعني مثالً ذا أنه منا يرونإو

خر يكون مقتضى القاعدة االشتراك، وقد أشكل تصرف كل واحد منهما يف الساحة بقدر تصرف اآل

يقتضي اليد  مثل هذا التسامح املعتاد الن إ وفيه(:  بقوله، االشتراكمكاناجلواهر على قول الدروس إل

  . انتهى)على متام العرصة كما هو واضح

 فال ،ما فرضناه من صورة االستثناء ساحات الواسعة الالقائل باالشتراك وعدمه يف الومراد 

يقع يف اخلارج  كان كثرياً ما وإن املستثىن منصرف عن مورد كالمهم، فإن يستشكل عليهم مبا ذكرناه،

 بأن األمرانعكس  إذا كان طوهلا كثرياً، أما وإن كما شاهدناه يف بعض البيوت اليت عرض ساحتها قليل،

، أما اخلط املقابل له ثالثة أذرع مثالً أو  كذراعنيدرج الغرفة الفوقانية قليالًىل  إكان املمر من الباب

ليس  ألنه صاحب الغرفة ليس مشتركاً، أن  فال يشك يف،اليمني واليسار كثرياً كعشرين ذراعاً وما أشبه

  .منا يده على ممره فقطإويد على طرف اليمني والشمال،  ذا

املرقى بينهما  إىل يف أول الباب، فمن أول الباب أو املرقى يف الدهليزولو كان (: القواعد قال مث إن

  ).سفلوالباقي لأل

كان بالدهليز يف املبسوط والتذكرة  إذا قد صرح باحلكم املذكور فيما( :ويف مفتاح الكرامة

  كان يف أول الباب، ففي جامع املقاصد  إذا والدروس وجامع املقاصد واملسالك والروضة، وأما



٣٤٧

البد من الباب والصعود يف املرقى : يقال أن املرقى يف أول الباب، وميكن إذ ،ىيتأت  االشتراك النأ

  . انتهى)أول املرقى إىل يف االشتراك

 لوحدة الدليل يف ،فرق يف ذلك بني باب السرداب وباب الغرفة الفوقانية وهو كما ذكروه، وال

غري  أو خمزناً أو دكاناً أو التحتاين غرفة للسكىن أو ينيكون الفوقا أن فرق يف ال أنه ين، كمااألمركال 

  .ذلك

  ).سفلولو خرج املرقى عن خطة اخلان والعرصة بأمجعها فاأل(: مث قال القواعد

تعلق لصاحب  ال ألنه  وذلك،ويف مفتاح الكرامة نقله عن التذكرة والدروس واملسالك والروضة

  .حال أي العلو ا على

نقول يف السكة املرفوعة باشتراك أن إالّ ( : مفتاح الكرامة عن ذلك بقولهاستثناء أن ومنه يعلم

 ال إذ ، حمل نظر،)سفلعلى كما حييط ا األالعرصة جبملتها حييط ا األ أن الفضلة بني اجلميع، ويؤيده

تراك اشن إ( :يد عليها، ولذا قال يف اجلواهر حاكياً عن الدروس مل يكن ذا أن على بالعرصة بعدلألربط 

يقتضي احلكم  ترجيح، بل قد يرتفق اجلميع ا، ال حد باخلصوص يد عليها والمل يكن أل أن الفضلة بعد

 ،اً تصرفت مبجردها ليسواإلحاطةمل يكن لذي العلو تصرف يف العرصة،  أن باالشتراك يف الفرض بعد

م يف الروضة يف الفرض حاطة، ولذا جزلإل سفل للتصرف وظهور كوا داراً لبيوته الواحلكم ا لأل

  . انتهى)خريخري بأا مع الدهليز لألجزم يف األ أنه سفل، كمابكون العرصة لأل

 تكون تلك ،حدائق أو ها ساحاتأطرافالعمارات ذات الطوابق اليت حييط ا يف  أن مث الظاهر

االرتفاق أم  أو لترتهخرية فقط، سواء ارتادها اجلميع لللطبقة األ احلدائق جلميع الطوابق ال أو الساحات

   مجيع الطوابق على حنو واحد، فالكل يستفيدون منها منظراً إىل نسبة تلك الساحات واحلدائق ألن ،ال



٣٤٨

غري ذلك، ومثل  إىل زهارهاأاستفادة من أورادها و أو ارتفاقاً ا أو ليهاإخروج شباك أو 

  .ت واحلدائقالساحات يف اشتراك اجلميع فيها اجلدران احمليطة بتلك الساحا

ما أشبه فادعاها كل واحد فهي بينهم على التساوي  أو قفاص دواجنألو كان هناك  أنه ومنه يعلم

م لو أاالمتناع عن البينة واحللف على حسب القواعد، كما  أو تيان كل منهم بالبينةإ أو بعد التحالف

  .زهارها ومثارها فهي بني اجلميع أيضاًأاختلفوا يف أشجارها و

  



٣٤٩

  ).واملسناة بني امللكني كاجلدار(:  قال يف القواعد:)٢٠سألة م(

 ،بني ريهما أو بني أرضيهما  أو،لو تنازعا مسناة بني ر أحدمها وأرض(: ويف مفتاح الكرامة

 وحنوه ، كما صرح به يف التذكرة،ملكيهما كاحلائط بني امللكنيبني ا حاجز  أل،حتالفا وكانت بينهما

  .نتهى ا)ما يف التحرير

 احلكم يكون لذي إنخر، فدون اآل كان من أحدمها يدإذا  إالّ أولوية ال ألنه وهو على ما ذكروا،

  .اليد ويكون غريه خارجاً فعليه البينة وعلى ذي اليد احللف

نه يكون إما أشبه وتنازعا فيه، ف أو داريهما أو أرضيهما أو لو كان ر بني بستانيهما أنه ومنه يعلم

  .تدل على شيء السعة ال ألن خر،ع من الطرف اآلس أوكان أحد طريف يف النهر وإن هلما،

  



٣٥٠

 كالصلح مع ،جيوز أخذ العوض عنه ال على مايصح الصلح  ال(:  قال يف القواعد:)٢١مسألة (

  ).قامة الشهادةإمع شاهد ليمتنع من  أو امرأة لتقر له بالزوجية،

من باب حترمي احلالل وحتليل  ألنه ر والدروس،كما يف التذكرة والتحري( :ويف مفتاح الكرامة

 الإ و،يصح الصلح  وال،هلا أخذ العوض على ذلك كانت زوجته يف الواقع مل جيز فإن أما الزوجة .احلرام

يصح بغري عقد النكاح، ومثله ما لو  أرادت بذل نفسها ال فإن الإ و، ظاهراألمركانت حمرمة عليه ففإن 

 ) اجلوازقرباأل أن  ولو صاحلته عن دعوى الزوجية ليكف عنها، ففي التذكرة،هلا بالزوجية صاحلته ليقر

  .انتهى

 مل ،حد الطرفني، وكالمها يعلمان بذلكالصلح جائز ولو كان احلق ثابتاً أل أن حيث تقدم: أقول

 بعدم الزوجية، وكأن هذا الفرع مبين أو مع الرجل لالعتراف بالزوجية أو يكن مانع يف الصلح مع املرأة

  .يكون الصلح له طرفان أن على

فأما (: قال يف مفتاح الكرامة وإن الصلح مع الشاهد، أي ومنه يعلم وجه النظر يف الفرع الثاين،

 والشاهد يعرف ،هللا سبحانه وتعاىل كالزكاة أو ،ين كالديدمكان حقاً آلن إ ن املشهود بهالشاهد فأل

كان كذباً مل  وإن ز أخذ العوض على ترك الصالة،جيو  كما ال،ذلك مل جيز له أخذ العوض على تركه

جيوز له أخذ العوض على ترك شرب اخلمر، وكذلك لو  جيز له أخذ العوض أيضاً على تركه، كما ال

 جيوز ن ترك ذلك واجب عليه، كما ال فأل،يشهد عليه زوراً ال أن صاحله ليشهد له، وأما لو صاحله على

  . انتهى)صبه مالهيغ يقتله وال ال أن يصاحله علىأن 



٣٥١

 صالته  مثالًييستأجر غريه ليصل أن نسانلإلجيوز  أنه :الفقهوقد ذكرنا حنن يف بعض مباحث 

يستأجره للكف عن شرب  أن ذلك جيعله مؤكداً، كما جيوز له فإن ما أشبه، أو حيج أو يصوم أو الواجبة

جعل له جعالة على مثل  إذا ، وهكذاجارة يقع مثل الكفقلنا بأن متعلق اإل إذا ،اخلمر والزنا وما أشبه

  .جرة على الواجبات وناقشنا يف قوهلم بعدم جواز أخذ األ،ذلك

  .عن حد القذف أو :مث قال يف القواعد

 ألنه ، كما يف التحرير والتذكرة وجامع املقاصد،يصح الصلح الأي ( :وقال يف مفتاح الكرامة

يعاوض عن عرضه، ويف  أن  فال جيوز،رع لترتيه العرضمنا شإمن توابعها، و ليس من احلقوق املالية، وال

 ،وهو مقرب التذكرة:  قال،أثر له الباطل ال ألن لو صاحل عنه مل يسقط احلد،نه إ :جامع املقاصد

  . انتهى)يف حكم العفو فتأمل ألنه  سقوط احلد، ولعلهقرباأل أن واملوجود فيما عندنا من نسخها

 إذا ، وكذلكما قذفه مثالً احلاكم حىت حيده بعد إىل األمرع يرف ال أن يصاحله على أن لكن يصح

 األمرمل يكن جيب عليها رفع  إذا  فيما،احلاكم الشرعي إىل مرهأترفع  ال أن  ا جرباًاملزين صاحلته املرأة

  .ال فيكون من حتليل احلرام وحترمي احلاللإ و،احلاكم الشرعيإىل 

  



٣٥٢

 للراكب مع ميينه، يضق ،نازع راكب الدابة وقابض جلامهاتإذا ( : قال يف الشرائع:)٢٢مسألة (

  .)أقوى األولوقيل مها سواء يف الدعوى، و

موافقاً ( :)يوالراكب أوىل من قابض اللجام على رأ: (ويف مفتاح الكرامة عند قول العالمة

 ،الء هؤأكثريضاح واللمعة، وقد حكم بذلك  واإلرشادللمبسوط والشرائع والتذكرة والتحرير واإل

مها أكثر و، أقوامها يداً ـكما يف املبسوطـ الراكب  ألن واملصنف يف باب القضاء أيضاً من دون تردد،

 أنه أحوط، ويف جامع املقاصد أنه ا بينهما نصفني، ويف املبسوطأتصرفاً، لكن يف اخلالف والسرائر 

حيلف كل منهما  أن  البد لكن:، ويف الروضة قوي، وقال يف جامع املقاصدأقوىأصح، ويف املسالك 

  . انتهى)ترجيح يف الدروس  وال،لصاحبه

  فكثرياً ما،خرىيرى العرف قوة ليد أحدمها على األ ال ألنه مقتضى القاعدة هو التنصيف،: أقول

منا يكون الراكب مستأجراً، إكثرياً ما يكون آخذ الزمام هو املالك، و أن يكون الراكب هو املالك، كما

  .ف هو مقتضى القاعدةفالقول بالتنصي

ملا ذكرنا من (: )أقوى األول( :ومنه يعلم وجه النظر يف قول اجلواهر، حيث قال عند قول الشرائع

 كتنازع البس ، خصوصاً مع مالحظة نظائره باعتراف اخلصم،ظهور العرف يف كون يد االختصاص له

 انتهى، للفرق الواضح بني )ذلك وغري ،كه، ومن له محل على الدابة مع من يف يده زمامهاسالثوب ومم

  .الالبس واملمسك واملقام

ما متساويان يف أ ومؤخر ردفه، فالظاهر ، باللجامذ مقدم آخ،كان على الدابة راكبان إذا همث إن

   أنه يكون ركوب أحدمها حبيث يرى العرف أن ال، إاليد



٣٥٣

  .راملؤخ أو كان راكباً سطحياً، سواء كان املقدم إذا  كما،ليس مبالك

نا جالسني كا أو ،اللجام بيد كليهما أو ،كان الراكبان بدون جلام بيد أحدمها إذا وأوىل بالقسمة

  .جانب اليسار إىل اجلانب اليمني وذاك إىل جانبني بأن يكون هذاإىل  أو ،جانب إىل ردفا

  .ياوما مشتركان فقاعدة العدل التسأ أو ،خر متطفليد واآل أحد املذكورين ذا أن ولو شك يف

أقاما  أو ،تركا أو ، بأن حلفا:ربعويأيت يف املقام ما ذكرناه يف بعض املسائل السابقة من الصور األ

 فاحلق مع ذي ،خرحلف أحدمها دون اآل أو ،خرحدمها بينة دون اآلكانت أل إذا تركا البينة، أما أو ،بينة

  .البينة واحلالف

 أولوية، نه الإيهما، فا ألأة والراكب فيها على اختلف السائق للسيار إذا ومما تقدم يعلم حال ما

متربعاً،  أو  والسائق يكون أجرياً عنده،جانب السائقإىل  أو كثرياً ما جيلس صاحب السيارة يف اخللفإذ 

اً ينوب ذيأخذ تلميالسائق  أن الغالب حيث إنجنبه،  إىل اختلف السائق والذي إذا وكذلك حال ما

غري البخارية مع  أو قود مرة وذلك مرة، وكذلك حال راكب الدراجة البخاريةمنابه فيجلس هذا وراء امل

  .خر جالس كذلك بدون حتريكواآل بأن يكون أحدمها هو احملرك ،أمامه أو زميله الذي ركب خلفه

 ما متساويان يف االستيالء على الدابة،إ ف،خرأخذ أحدمها باللجام ويسوق اآل إذا وكذلك حال ما

 إىل كان إذا  خلف الدابة، بل وكذلكيكون القائد ألن حاجة ثة راكب وسائق وقائد، والكانوا ثالأو 

  .أحد اجلانبني إىل أحد جانبيها، لتعارف قيادة الدابة والسائق يسري

 قائد وسائق أو سائقان أو كان قائدان إذا بل والبقر واجلاموس وما أشبهويف قطيع الغنم وقطار اإل

  ما أشبه ذلك، وادعى كل  أو سط وسائقمتو أو قائد ومتوسطأو 



٣٥٤

  . على ما تقدم من الصور االربع،نه يقسم بينهم بالسويةإواحد اجلميع، ف

 أو كانت الدابة إذا مل تكن هناك قرائن توجب االطمينان بكذب أحدمها، كما إذا هذا كله

خر  خبالف اآل،السيارة أو يركب مثل تلك الدابة  عادي فقري ال ألنه إنسانتليق بأحدمها، السيارة ال

  . من شأنه أمثال ذلكيالذي هو ثر

 ي،منهما مدع بتفسريات املدع كالً أن شك ال أنه ومما ذكر ظهر وجه ما عن غاية املراد من

التصرف له مدخل يف  أن ثبت فإن تصرفه، إىل يد الراكب تضافأن  إالّ ا، ولكل يد يضاًأومنكر 

تؤثر، وتبعه احملقق الثاين  قوة سلطان اليد ال ألن  اليد فال أثر له، به، وأما الترجيح بقوةحالرجحان رج

 أن منا من بابإالدليل، و إىل الثبوت أيضاً حيتاج ألن والشهيد الثاين، وقوهلم ليس من باب القياس،

ل  باحلكم بقاعدة العدييد مما يقض  بعد كون كل منهما ذا،مثال املقام أثراًأيرون لقوة اليد يف  العرف ال

  .بينهما

اللجام ملن هو يف يده  أن  عن جامع املقاصد واملسالك والروضةيفما حكحال،  أي وعلى

كان أحدمها يف يد هذا  وإن العرف يرى االثنني من واد واحد، ألن  غري ظاهر الوجه،،والسرج لراكبه

ة لرجل واللجام تكون الداب أن يبعد ألنه شكل عليهم بأن احلكم غري واضح،أخر يف يد ذاك، ولذا واآل

 مشدوداً على رأس اللجام، وكذلك احلال يف السرج والرحل، كان املقبوض حبالً إذا خر، وخصوصاًآل

 أن ذلك يوجب فإن يريد البعد االستحساين بل البعد عن نظر العرف،  ال،نه يبعدأوقول املستشكل ب

يقال يف مثل  أن ميكن جل ذلك اليد على الدابة وعلى أجزائها املختلفة، وأل كليهما ذو أن يرى العرف

  ا أاختلفا يف السيارة  إذا  يف اخللف واجلالسماماألاجلالس يف  أن السيارة



٣٥٥

  .العرف يرون السيارة شيئاً واحداً إذ ، واملؤخر للجالس مؤخراً،املقدم للجالس مقدماً أن ،ملن

ويف مفتاح ، )وىل من غريهوذو احلمل على الدابة أ( :ومما تقدم ظهر وجه النظر يف قول العالمة

خر قابضاً لزمامها خالف كما يف املبسوط، وذه العبارة ومثلها من دون تعرض لكون اآل بال( :الكرامة

 ) صرح يف الباب وباب القضاء احملقق واملصنف والشهيدان والكركي وغريهم،لكونه غري قابض وال

  .انتهى

 وكذلك السائق ،السائق كلهم متساوون أو ذا احلمل والقابض بالزمام أن ذ العرف يرونإ

يد على الدابة، سواء كان ذو احلمل أيضاً قابضاً  والراكب مع احلمل كلهم متساوون يف كوم ذا

كانا راكبني مع  أو ،كانا ميشيان يف طرفيها أو ،كانا سائقني أو ، بأن كان القابض لزمامه نفران،بالزمام

كليهما  أن تفاوم رؤية العرف أن تتمكن ت االستحسانية الحدمها، فمثل هذه الترجيحاكون احلمل أل

قاً، فاالستدالل لتقدمي ذي احلمل ئخر ساكان أحدمها ذا محل واآل إذا  وكذلك يف السيارة،يد عليها ذا

  . حمل تأمل، كمال االستيالء فيترجح صاحبه على غريهيبأن وضع احلمل على الدابة يستدع

 كان الترجيح ،حدمها عليه محل وأللو تداعيا مجالً( :ل احملققظهر وجه النظر يف قوومما تقدم 

قطعا ضرورة ظهور وجود احلمل عليه يف يد االستقالل به، بل قد يقال ( :قال يف اجلواهر وإن ،)لدعواه

االختصاص يف احلمل يد  باعتبار ظهور ،خر يداً عليه بقبض الزماملآل أن بكونه كذلك لو فرض

   . انتهى)حدمها خاصة احلملكانا معاً قابضني وأل  عما لوكالراكب والقابض فضالً



٣٥٦

 عرافهم غري عرفنا فنظروا اىلأ ولعله كان ، ليست مرجحة عرفاًمورمثل هذه األ أن ذ قد عرفتإ

  .ترجيح باحلمللك هنان، فليس ما يف عرفنا، وكما هو املشاهد اآلأ ،أعرافهم فقالوا مبا قالوا

 مل ،ما أشبه ذلك أو حلب لبنه أو  متنازعاً فيه وأحدمها قد جز صوفهكان القطيع مثالً إذا  أنهكما

كانت الدابة متنازعاً فيها بينهما وقد صبغها  إذا يكون القطيع له، وكذلك ألن يكن ذلك مرجحاً

  .كل ذلك استحسانات وليست مبرجحات فإن ما أشبه ذلك، أو أحدمها

 املاء رج أو صبغها أو د رممها أحدمهاكانت دار مورد نزاع بينهما، وق إذا وكذلك احلال

خر الذي  اليد دون اآلايكون ذلك ذ أن يوجب كل ذلك ال فإن ليها،إوالكهرباء والتلفون وما أشبه 

  .كالمها خارجان عنها أو ينازعه، وكالمها جالسان يف الدار

، هو )ه فهما سواءأكثرأما لو تنازعا ثوباً ويف يد أحدمها (: نعم ما ذكره الشرائع وغريه، حيث قال

  .ية عرفاً االختصاصكثر لوضوح عدم اقتضاء األ،مقتضى القاعدة

  .)هأكثركان يف يد أحدمها  وإن ويتساويان يف الثوب يف أيديهما،( :ويف القواعد

نه جيعل إخر عشر، فبأن كان يف يد أحدمها تسعة أعشار ويف يد اآل(: وقال يف مفتاح الكرامة

ما يف الدروس، وبه صرح يف التذكرة واللمعة وجامع املقاصد واملسالك  بال خالف ك،بينهما نصفني

  .)والروضة وغريها

يراه  ألنه  يكون ذو اليد هو الالبس،،خر البساً لهلو كان أحدمها ممسكاً بالثوب واآل أنه مث الظاهر

كونه ن إ( :العرف كذلك، وقد علل بزيادة تصرف الالبس على اليد املشتركة، ويف مفتاح الكرامة

 ،كل ذلك مع عدم البينة واليمني أن ، ومن الواضح تقييد احلكم مبا ذكره التذكرة من) جداًيللالبس قو

  مل تكن قرينة توجب  إذا ربع يف املقام، لكنقد عرفت جميء الصور األإذ 



٣٥٧

  .غري ذلك إىل الالبس، الكان الثوب بقدر املمسك  إذا كذب الالبس، كما

غري ذلك وهو يف  أو فراشاً أو كتاباً أو محاماً أو شاةً  تنازعافإذاب، وحال غري الثوب حال الثو

  .منا هو هلماإ و،كثرحيكم مبن يف يده األ  ال،كثر وكان يف يد أحدمها األ،يدمها

نه ض أحدمها يف حالدجاج مثالً أو أخذ احلمام إذا خر، كمايد دون اآلا نعم قد يعد أحدمها ذ

يد عليه، بل يعد   معداً يف العرف ذااألوليد بعد كون  يعد ذا نه الإه، فذيل أو خر منقارهوكان بيد اآل

 يف قبال اجلالس يف ،الدار له أن ي املمسك حبلقة الباب ويدعنسانالذيل مثل اإل أو هذا املمسك باملنقار

  .ما متساويان أاملمسك حبلقة الباب يعد خارجاً، ال فإن  كون الدار له،يالدار املدع

خر الكل،  واآل،ما أشبه النصف أو الثوب أو الدابة أو عى أحد املستولني على السيارةأما لو اد

 على ما سبق مثل هذه املسألة يف بعض املباحث ، الكل ثالثة أرباعي النصف الربع، وملدعيفلمدع

  .السابقة

وكانا ،ثاثحدمها فيها األداراً وأل أو حدمها عليه السرج واجلل،ما لو تنازعا دابة وألمث إ 

 على أحقية ذيهما، ولذا قال يف ثاث والسرج وحنومها دليالً مل يكن األ،كانا داخلني أو خارجني

مع فرض ثبوت يدمها ( :، ويف اجلواهر)حدمها عليه ثيابمها سواء لو تنازعا عبداً وأل وكذا(: الشرايع

 فهي حينئذ ليست يداً ،بالعارية  أومالكهاإذن نه قد يلبسها بغري إمدخلية لزيادة امللك، ف ال ألنه ،عليه

خر له ثياب عليه، فالقول حينئذ قول  واآل،حدمها خاصة عليه يدأل أن لو فرض أنه عرفاً، ومن هنا يعلم

 ملا ،حدمها يكون بينهما أيضاًالثياب أل إالحدمها خاصة عليه يد لو مل يكن أل أنه صاحب اليد، كما

  .تهى ان)عرفت من عدم كون الثياب يداً لصاحبها

  فرق بني  ال إذ  من باب املثال،)مع فرض ثبوت يدمها عليه(: وقوله



٣٥٨

حدمها عليه ثياب لو كان أل أنه  فمقتضى القاعدة،حدمها عليهعدم يد أل أو ثبوت يدمها عليه،

تكون دار مورد نزاع بينهما وأحدمها  أن يعد يداً، فهو من قبيل الثياب ال ألن لذي اليد، أنه خر يدولآل

 أو حدمها فيه دابةما أشبه، وأل أو كراجاً أو ثاث، وكذا لو تنازعا اصطبالًأخر فيها يها ولآلجالس ف

  .يد عرفاً ذو ألنه احلق مع املستويل فإن خر مستول عليه،سيارة، واآل

بال ( :)حدمها عليه ثيابكان أل وإن يتساويان يف العبد: (وقد قال مفتاح الكرامة عند قول العالمة

املبسوط، وبه صرح يف الشرائع والتذكرة وجامع املقاصد واملسالك وقضاء الكتاب خالف كما يف 

  .)وكشف اللثام

كانا  أو يد كان كالمها ذا إذا وهذا يؤيد ما ذكرناه من استواء صاحب احلمل وغريه: أقول

  .خارجني

ىل  إالعبد ال إىل نفع الثياب يعودوإن ( : قال،تعليل مفتاح الكرامة للفرق حمل تأمل أن ومنه يعلم

 إالّ حيمله على اجلمل أن جيوز ن احلمل الصاحبه املنتفع به، وأل فإن صاحبه، خبالف احلمل على اجلمل،

  . انتهى)كان عرياناً وبذله إذا جيرب العبد على لبس قميص غري مالكه أن حبق، وجيوز

 بني املسألتني بعد رؤية يكون فارقاً أن ميكن شبه باالستحسان، فالخيفى ما يف هذا التعليل األ ذ الإ

  . على ما ذكرناه،العرف

  



٣٥٩

خر كان غرفة اآل إىل ولو تداعيا غرفة على بيت أحدمها وباا(:  قال يف الشرائع:)٢٣مسألة (

  ).الرجحان لدعوى صاحب البيت

 إىل تابع للقرار، وجمرد فتح الباب ألنه هواء بيته ملكه ألن كه،لا موضوعة يف مأل: ويف املسالك

ليه الباب متصرفاً فيها إمل يكن من  إذا  فيقدم صاحب البيت بيمينه، هذا،امللك يفيد اليد وال غري الال

 وثبوت يد مالك اهلواء ، لهالتصرف مقتض ألن ،يده عليها بالذات ألن قدم، الإ و،غريه أو بسكىن

التساوي حينئذ لثبوت اليد من  وأوىل من التابعة، وحيتمل أقوىبالتبعية ليده اليت هي القرار واليد الفعلية 

  . انتهى)اجلانبني يف اجلملة وعدم تأثري قوة اليد كما سلف

كان  إذا حنوه هو ذو اليد، وكذلك أو الساكن أن العرفرؤية وجه له بعد  االحتمال الن إ :وفيه

مع  و:واحتمل التساوي يف املسالك، ويف وقواعد الفاضل(: سرداب حتت البيت، ولذا قال يف اجلواهر

  . انتهى)فيه خيفى عليك ما كان ال وإن ،إشكالالتصرف 

 غرفة أحدمها حتتها وغرفة أحدمها فوقها، ،لو تداعيا غرفة متوسطة بني الغرفتني أنه ومما تقدم يعلم

ليها على حد سواء، فمقتضى القاعدة إكالمها بالنسبة  إذ حدمها على الغرفة املتوسطة،أولوية أل نه الإف

 بينما ، مخسة أذرعكانت غرفة حتت غرفتيهما بأن كانت كل غرفة مثالً إذا  احلالالتقسيم، وكذلك

اعتبار بأن تكون غرفة أحدمها   وال،كانت غرفة كذلك فوق غرفتيهما أو ،الغرفة التحتانية عشرة أذرع

 لرؤية العرف ،خر عشرة أذرع كانت غرفة أحدمها مخسة أذرع وغرفة اآل مثالً،خرأصغر من غرفة اآل

ها على أقلها على غرفة أحدمها وأكثرالتحتانية  أو كانت الغرفة الفوقانيةإذا كذلك توائهما يف ذلك، واس

  .خرغرفة اآل

  ولو 



٣٦٠

غرفة  إىل خرغرفة والدرج اآل إىل درجة واحدة أحد الدرجني إىل كان درجان متقابالن ينتهيان

  .املشترك فهو هلما أما ،احلد املشترك إىل خرى، فالظاهر اختصاص كل غرفة بدرجهاأ

  



٣٦١

 القصاص، إىل  لو صاحل عن القصاص بشيء خاص فظهر مستحقاً، فالظاهر الرجوع:)٢٤مسألة (

خر شرط يف الصلح شرطاً ومل يعمل اآل إذا  القصاص على حاله، وكذلكيالصلح ملا بطل بقألن 

ولو (: لقواعدحاله، ولذا قال يف ا إىل بالشرط وأخذ الشارط بشرطه بأن فسخ الصلح رجع القصاص

  . انتهى)القصاص إىل  الرجوعقربحراً، فاأل أو صاحل عن القصاص بعبد فظهر مستحقاً

عقد باطل فال يترتب  ألنه صح، وهو األ،كما يف الدروس وجامع املقاصد: ويف مفتاح الكرامة

 ينبغييترتب عليه أثره، لكن   حينئذ أثر العقد الصحيح، والباطل الهسقوط ألن عليه سقوط القصاص،

أمضى  إذا  أنهمضاءمستحقاً مما لصاحبه احلق يف الفسخ واإل) غريه أو عبداً(ظهر الشيء  إذا يقال فيماأن 

  .مل يكن حق يف بطالن الصلح ورجوع القصاص كما هو مقتضى القاعدة

لو ظهر مستحقاً  أنه  عن التذكرة منيحال، فقد ظهر مما تقدم وجه النظر فيما حك أي وعلى

قيمة العبد لو ظهر مستحقاً، وقيل يف احلر لو كان  إىل لعله يريد(: القيمة، ويف مفتاح الكرامة إىل ينتقل

  . انتهى)قيمته إىل  القصاص على مال فال يعود القصاص لتعذره، بل ينتقلإسقاطلتضمن الصلح عبداً، 

 يظهر الصلح كان على الشيء اخلاص فهو كالبيع لشيء خاص، حيث إذ ،إشكالحمل  أنه والظاهر

 إىل الرجوع مقتضى القاعدة بطالن البيع ال فإن كان غري قابل للملك، أو ،جييز صاحبه مستحقاً وال

  .قيمةال

قيمة  إىل ظهر العبد مستحقاً انتقلن إ أنه ومنه يظهر أيضاً وجه النظر فيما عن العالمة وأيب حنيفة

املقدر  إىل املقدر بالتراضي قد فات فريجع  ألن واحتمل الدية فيهما،،الدية إىل ظهر حراً رجع وإن العبد،

  . انتهى،الشرعي

   ،كان احلجم من باب تعدد املطلوب إذا القيمة فيما إىل نعم يصح االنتقال



٣٦٢

 ، االرتكازيبطل أحدمها بق إذا هحيث إنبأن كان الصلح على القيمة ابتداًء، وعلى احلجم ثانياً، 

  .تعذر العني إذا ما أشبهوالوصية والنذر وكما ذكروا مثله يف الوقف 

نص خاص من املتصاحلني فيما كانت نيتهما ذلك حىت يقع الصلح على  إىل لكن ذلك حيتاج

  .على العني اخلارجية  ال،املرتكز

منا العني شيء إالصلح هل وقع على القيمة و أن  فلو اختلف املتصاحلان علىثباتأما يف مقام اإل

الصلح  أن وقع على العني، أما من يدعينه إ قاعدة مع من يقولوقع على العني، فمقتضى ال أو ثانوي،

  .خالف ظاهر اللفظ ألنه ،الدليل إىل  فهو حباجة،وقع على القيمة يف نيتهما

  



٣٦٣

  :يف جامع الشتات فروعاً نذكرها جممالً) هس سرقد( ذكر احملقق القمي :)٢٥مسألة (

   :)األول(

خر أيهما مات قبل اآل أن رحام علىسائر األ أو ،يانأجنب أو خواناأل أو ،لو صاحل الزوج والزوجة

احملقق القمي فرض  الصلح، لكن أدلةمعاملة عقالئية، فيشمله  ألنه ،ن أمواله للحي، فالظاهر الصحةويك

  .صورة هلا يف الشرع هذه املصاحلة الن إ : وقال يف اجلواب،املسألة يف الزوجني

أيهما دخل  أن تصاحلا على إذا غري املوت، كماومما ذكرنا يعلم صحة الصلح كذلك أيضاً يف 

أيهما تأخر عن اجللسة  أن تصاحلا إذا  أوعلى املتأخر سقي البستان، أو فعليه سقي البستان، أوالًالبستان 

  .مثلةغري ذلك من األ إىل فعليه كذا،

 النعقاد، عدم ااألصلن أ و ومل يرد مثله يف الشرع،،مثل هذا الصلح جمهول وغرر أن  يفشكالواإل

  .جوبة عنها يف بعض املسائل السابقة باملناسبةقد عرفت األ إذ  غري وجيه،،غري ذلكإىل 

خر بصلواته وصيامه وحجه  يقوم اآل،خرأيهما مات قبل اآل أن تصاحلا إذا وكذا احلال يف الصحة

قق قبل الصلح حت ألن وهذا يدخل حتت الصلح،يكون شيء من مال امليت للحي،  أن وما أشبه يف قبال

  . مل يكن للورثة نصيب فيه، الثلث أيضاًأكثر كان املال فإذا ،املوت، وليس هذا من قبيل الوصية

عمارته  أو مات قبل الزوجة تكون أرضه إذا الزوج أن :صاحل الزوج زوجته إذا ومنه يعلم صحة ما

 سيفه أو مات فخامته إذا من أشبه بأنه أو زوجته أو بنته أو صغرب ولده األصاحل األ إذا للزوجة، وهكذا

  .مصحفه يكون لذلك املصاحل معه أو فرسهأو 



٣٦٤

  :)الثاين(

 إىل ما أشبه فتداعيا أو ،دار اجلار إىل دخلت أغصان بستانه أو ،ساحة اجلار إىل لو سال ماء اجلار

ر صاحب الدا أن  أوليس بعدوان، أنه إثبات إىل غصان حباجةصاحب املاء واأل أن احلاكم الشرعي، فهل

غصان  فدخول األ،صاحب الدار له حق ساحته وهوائه ألن ،األول الظاهر ،عدوان أنه إثبات إىل حباجة

صاحب املاء والشجر هو  أن  بينما،يكون بغري عدوان ألن ذنه فهو منكرإيكون ب أن واملاء فيهما جيب

  .ثباتاإل إىل  فهو حباجة،املدعي بأنه ليس بعدوان

ذا سال ماء سطح أحد على إ: ( احملقق القمي، حيث قال عند سؤالومنه يعلم وجه النظر يف قول

على صاحب  أو  عدوان صاحب املاء،إثباتساحة داره ونازعه اجلار، فهل على اجلار  أو سطح جاره

  ). احلقإثباتاملاء 

باليد واالستمرار فال جيوز متسك  إذا  وصاحب املاء، العدوانإثباتعلى اجلار  أن  الظاهر:اجلواب(

ملكية سطح اجلار وساحته متفق عليه بينهما ومنافع امللك  أن  وما خييل، العدوانإثباتمع  الإامحته مز

ن العني كما تصري مورداً لليد، فكذلك املنفعة أب مدفوع،  االستحقاقإثباتتابع لرقبته، فعلى غري املالك 

حيصى، ومنها  يعد وال ئل الفقهية ال فال منافاة بني امللك وثبوت احلق فيه للغري، ونظريه يف املسا،واحلق

وضع اجلذوع على جدار اجلار، وهذا من الوضوح حبيث استشكلوا يف جواز كونه سبباً لتحمل الشهادة 

 مفروغ عنه، فقال الشهيد ثباتاإل إىل ن كونه موجباً لثبوت اليد وكون املنازع مدعياً حمتاجاًأ فك،أم ال

يف ساحته مدة طويلة بغري منازعة، فهل  أو  جيري على سطح آخرلو شاهد ماء الغري: يف أواسط القواعد

 وهو نظري ما ذكروه يف ،ذكره ىل آخر ما، إال  الظاهر ال، صرح بذلك أو،للشاهد الشهادة باالستحقاق

  كتاب 



٣٦٥

اليد يف امللك مما  أن ريب  وال،اليد يف امللك هل يصري سبباً لتحمل الشهادة أم ال أن الشهادات

  . انتهى) فافهم ذلك،يثبت املدعي خالفه أن  إىللصاحب اليدحيصل احلق 

الساحة احتاج صاحب  وصدقه صاحب ، كان جيري هذا املاءمن آبائي مثالً: قال إذا نهإ :لكن فيه

 كان عليه ،حنو ذلك أو رض الغصب وادعى صاحب األ،بل من زماين: قال إذا الدليل، أما إىل رضاأل

 فكال صاحب ، دون القدميثباتاإل إىل الشيء احلادث حيتاج أن والفرق حق له يف جريان مائه، إثبات

 ي، فال دليل على سبق حق أحدمها، ولذا قال الشهيد يف حمكرض واملاء ورثا حقهما من أبويهما مثالًاأل

ل ال فظاهر السؤاإأراد احملقق القمي املدة الطويلة اليت مثلّنا هلا فهو، و فإن )مدة طويلة: (كالمه السابق

 ظاهر يف ،ىل آخرهإ ،سطح داره أو سال ماء سطح أحد على سطح جاره إذا :حيث تقدم من قوله

  .احلادث

يعلم مل  إذا  وأما،خر طولب صاحب احلادث بالبينة حدث أحدمها بعد اآلفإذاوكيف كان، 

أو  منا هنا موضع التحالفإرض على ذاك، وحق لصاحب األ  فال،خرحدوث أيهما قبل اآل أو ارماقت

  .ربع املتقدمة يف بعض املسائل السابقةما أشبه من الصور األ أو البينتني

 كان احلق ،بستان اجلار كان مقدماً على دار هذا اجلار أن علمنا فإن غصان،وكذلك حال األ

تقارما  أو مل نعلم سبق أيهما وإن ذا كانت الدار متقدمة كان احلق مع صاحب الدار،إغصان، ولأل

  .قامة البينة على عدم حقهإلصاحب الدار  أن غصان احلق، كمالصاحب األ فهنا مثالً

  :)الثالث(

 حدهم مل حيق أل،ما أشبه تشرب من ر يكفي هلا بدون زيادة أو دور أو بساتني أو لو كانت قرى

  لغريهم االستفادة من النهر مبا يوجب أو 



٣٦٦

  .لسبق حقهم ،النقص عليهم

مكن استفادة تلك القرى أكان رافداً  إذا  مبا، وقت دون وقت يفكان النهر يرفد مثالً إذا نعم

زائد  ألنه لغريهم االستفادة من ذلك الزائد أو نه حيق لبعضهمإعليهم، فوالبساتني والدور منه ويزيد املاء 

  .للغري االستفادة أو حدهمليه أحد، أما يف وقت الكفاية فال حيق ألإمل يسبق 

  .ق القميول الفرعني احملقأوقد أفىت ب

حيق  بنيت الرحيات واملعامل وحنوه مبا يوجب النقص على زمالئه، كما ال إذا وكذلك احلال

 ،الدار بستام ودارهم أو أهل البستان أو ،ذا باع أهل القرية قريتهمإيعمل مثل ذلك، و أن جنيبلأل

  .املشترين إىل ،دارة املعمل وحنوهإل أو انتقل حق املاء، سواء للشرب وحنوه

  :)الرابع(

 وهب أو صاحل أو  بيتاً منهانسان مث باع ذلك اإل،رأ فيه بيوت وحدائق ونسانلو كان حصار إل

 إذا بالتساوي مع مشتر آخر املشتري بالنسبة ال إىل املرافق يف ذلك احلصار تنتقل أن ما أشبه، فالظاهرأو 

ت ألف ذراع يسكنها حسب العادة كانت الدار لزيد املشتري ذا إذا كان اختالف بني املبيعني، مثالً

 ،خرى اشتراها عمرو ذات مخسة آالف ذراع يسكنها حسب العادة مخسونأعشرة أشخاص، و

لف بقدر مخس صاحب مخسة آالف وهكذا، ر والسكك وما أشبه لصاحب األانقسمت احلدائق واأل

  .ما أشبه أو ريةحب أو ر أو غابة أو ومثل ذلك جيري يف القرى املتعددة اليت تنتفع من ساحة

 وإن يرى العرف الفرق بينها،  مبا الالبيوت يف احلصار متساوية ولو تساحماً أو نعم لو كانت القرى

شبه هذه املسألة  إىل مقتضى القاعدة االنتقال بالتساوي، وقد أملع فإن كانت بعض الفروق الواقعية بينها،

  .احملقق القمي

   داران كل واحدة ألف ذراع، لكن  مثالً،ستحقاق املرافقالشأنية با أو مث هل العربة بالفعلية



٣٦٧

خرى غرفتان يسكنهما شخاص، ويف األأمها مخس غرف يسكنها حسب العادة عشرة احدإيف 

  احتماالن، من الفعلية، ومن،بالغرف حىت خيتلفان أو لف حىت يتساويانأربعة أشخاص، فهل العربة باأل

  .نفهما متساويان يف املرافق من اآل خرأ دة املتعارفة ثالثاًصاحب الغرفتني يبين فيها حسب العاأن 

 ولذا ،منا بالشأنيةإيرون العربة بالفعلية، و م ال أل،االختالف العرف يرون التساوي ال أن والظاهر

نابيب املاء وصنع املطارات أنرى العرف حيسبون يف سعة الشوارع وعدد املصابيح الكهربائية ومسك 

شارع  إىل  كان احتياج البلد يف احلال احلاضرفإذاالفعلية،  اجات وما أشبه الشأنية الواحملطات والكر

 إىل ما حيتاج يف شارعه إىل عشرين سنة بعد ذلك فيزيد عدد أهل البلد إىل ذرع، أماأعرضه عشرة 

  .مثلةغري ذلك من األ إىل ،على عشرة  جيعلون الشارع على مخسني ذراعاً، ال،مخسني ذراعاً مثالً

 مما ،جراء قاعدة العدلإ كان مقتضى القاعدة ،التفاوت أو يف استحقاق التساوينعم لو شك 

  .تكون النتيجة النسبة والتفاوت على تأمل

  :)اخلامس(

وقف مسجداً كبرياً يرتاده  إذا الظاهر صحة الوقف حبيث يوجب الوقف تعطيل وقف سابق، كما

 كما أفىت به احملقق ،ما أشبه ذلك أو كونه يف مكان ناء  أواملصلون يسبب تعطيل املسجد السابق لضيقه

  .القمي يف شبه املسألة

لو باع  فائدة فيه، ومثله ما ذا تعطل الوقف السابق عمل به مثل ما يعمل بكل وقف متعطل الإو

  .غري ذلك إىل قريته للكفار حيث يتعطل مسجده تلقائياً،

غري  إىل وقاف اخلاصة للبطون، واملدرسة واألوليس احلكم خاصاً باملسجد، بل وكذلك احلسينية

  .ذلك، لوحدة املالك يف اجلميع

شجار تصدع بستان موقوفة فسبب أغصان األكان  إذا تعدى الوقف على اجلار، كما إذا همث إن

  دار اجلار 



٣٦٨

من أتلف  لقاعدة ،ليه يكون ضامناًإ مما يسند التصديع ،غريه سبباً أو من حاكم كان املتويلن إف

يكون الضمان  أن  كان للموقوفة وارد مل يستبعدفإذا سبباً، مل يكن املتويل إذا  وغريها، أماال الغريم

 يعطي من املتويل فإن سبب أشجار املسجد تصدع دار اجلار حيث كان له موقوفة، إذا على الوارد، كما

 الإ، ومورل هذه األكانت املوقوفة حبيث يشمل مث إذا ن الوقفومثل ذلك من شؤ حيث إن ،املوقوفة

 إذا  شيء، فهو كمانسان وليس لذلك اإلىيعط ال أو من مصاحل املسلمني، ألنه فهل يعطى من بيت املال

، مل يكن للمسجد موقوفة مثالً إذا سقطته، وكذلك فيماأ أو  فصدعتهنسانتعدت الرياح على حائط اإل

احتماالن، وعدم كونه من بيت املال ، يكون هدراً أن يكون على بيت املال، وحيتمل أن حيث حيتمل

  .أقرب

  ): السادس(

 أو وهب أو ، فباع مالك الدار الدار باستثناء غرفة قريبة من أحد املعربين،لو كان لدار معربان

 وهب أو غرفته من كال املعربين بعد البيع، مث باع الغرفة الثانية إىل ما أشبه ذلك، وكان يتردد أو صاحل

 الظاهر ،مير من املعرب البعيد، كما كان يعرب منه املالك أم ال أن  فهل للمشتري الثاينأشبه،ما  أو صاحلأو 

املعربان باستثناء قدر معرب للغرفة الثانية من الباب  كان باملرافق واليت من مجلتها األولالبيع  ألن العدم،

لباب البعيد، ومساحمة املشتري ا املرفق للغرفة الثانية هو املعرب من الباب القريب ال فإن ليها،إالقريب 

األول يكون للمشتري جل حق له يف املعرب، ولذا  يف مرور صاحب الدار من املعرب البعيد مل يكن ألاألول

 واملعربان من املرافق للدار باستثناء ،يباع مع مرافقه إمنا كل مبيع فإن مينع صاحب الدار من العبور،أن 

  .فق الغرفة القريبة من ذلك املعرباملعرب القريب من مرا أن  كما،غرفة

  ذلك احملقق القمي، مث  إىل وقد أشار



٣٦٩

باع البئر يف الدار مل يكن  إذا يكون مرافق الكل مرافق اجلزء أيضاً، ولذا أن يلزم ال أنه  إىلأشار

  .لج، وحمل النفايات خارج الدار، وهو كما ذكرهثمن مرافق البئر مطرح ال

 كان حمل النفايات من مرافقه، وإن لج من مرافقه،ث مل يكن مطرح اللو باع السرداب مثالً أنه كما

  .حمل النفايات إىل  بينما السرداب يكنس فيحتاج،لجثالسرداب غري مرتبط بالسطح املرتبط مبطرح الألن 

شباه أ ومنه يعلم ، كان لصاحبها احلق فيهما،كال املعربين يعدان عرفاً من مرافق الغرفةكان  إذا نعم

  .لةأاملسهذه 

  :)السابع(

 أو الثلج أو اء املاء وطرح الترابرجإ آخر بالعبور ونصب امليزاب وإنسان يف ملك إنسانتصرفات 

  : أقسامبه على أربعة ما أش

يعلم   على امللك، وقد يتقارنان، وقد المور، وقد يسبق هذه األمورفقد يسبق امللك على هذه األ

  .السابق

تقارنا يكون احلق للذي له العبور ونصب امليزاب  إذا  وفيما،حلق لهسبق أحدمها يكون ا إذا ففيما

مل يعلم  إذا ، أما بعد تقارما يف املباح مثالًمورأولوية لصاحب امللك على هذه األ ال ألنه وما أشبه،

 يقيم املالك البينة، وقدأن  إالّ يد كال منهما ذو ألن السابق منهما فمقتضى القاعدة حق صاحب العبور،

  . كما تقدم نظريه يف بعض املسائل السابقة،أفىت بذلك يف اجلملة احملقق القمي

  :)الثامن(

ما أشبه، فادمت  أو على دكانه أو على سردابه أو  آخرإنسان غرفة على غرفة نسانكان إلإذا 

 احملقق ليهإ كما أملع ،مل يكن مقصراً إذا يضمن ال أنه الغرفة مما سبب هدم السرداب وحنوه، فالظاهر

دليل على الضمان مع عدم التقصري، وقد ذكرنا مثل هذه املسألة يف   عدم الضمان، والاألصل إذ القمي،

  اجلدار على رأس  أو كتاب الديات يف باب سقوط امليزاب،



٣٧٠

  .تلفهعلى شيء مما سبب  أو ،إنسان

 إذا ، خبالف ماالسبب مع التقصري ألنه كان مقصراً كان مقتضى القاعدة الضمان، وذلك إذا نعم

  أنهاً آخر، حيث وردإنسان إنسانعقر كلب  إذا  مسألة ما،نه شبيه بهمل يكن مقصراً، ومما يؤيد ذلك أل

غري  إىل سقط يف بئره، إذا مل يدعه مل يكن ضامناً، وكذلك إذا  كان ضامناً، وأمانساندعى ذلك اإلإذا 

  .ذلك مما فصلناه هناك

  :)التاسع(

يطرح قمامته يف حمل غري معد للقمامة مما يكون  أن اً مل حيق لبعض اجلريانكان العقد مرفوعإذا 

من التصرف يف احلق املشترك، وقد تقدم الكالم يف بعض  ألنه مشتركاً بني أهل العقد بدون رضاهم،

يف سائر مواضع  أو يطرح كل واحد منهم قمامته أمام داره، أن تعارف إذا ن العقد املرفوعة، أماوشؤ

عضهم يف منع بعض بينما الكل يستفيدون من طرح القمامة يف مثل هذا العقد، فهو بحق ل  فالالعقد،

  .حدهم منع آخرحيق أل كامللك املشترك الذي الكل يتصرفون فيه على حد سواء، حيث ال

ن يف  كما هو متعارف اآل،طرح الثلج يف أيام الشتاء يف العقود إىل احلال كذلك بالنسبة أن كما

  . فيها الثلج، وكذلك احلال يف طرح مياه الدار يف العقدليت يرتلالبالد ا

  . احملقق القميىل بعض ذلك أشارإو

تصرف اجلميع حسب  إذا مناإويكون اجلميع يتصرفون يف كل يوم،  أن يلزم من حق التصرف وال

 عند يتصرفوا كذلك كما يف مثل البناء، حيث يتصرف كل واحد يف العقد أن االحتياج كان للجميع

 أما اخلارج عن املتعارف فال حيق ،ياها جبعل وسائط البناء يف العقد حسب املتعارفإترميمه  أو بنائه داره

  .سائر الشركاءإذن ب إالّ يعمل أن حد منهمأل

  أذية  أو ،ما العقد غري املرفوعة فاملعيار حرمة ما كان منافياً لطريق املسلمنيأ



٣٧١

 أن  إىل كما أملعنا هنا أيضاً،حياء املواتإوقد ذكرنا يف كتاب  وما عدا ذلك فهو حق اجلميع، ،هلم

غري ذلك من  إىل الكنس املوجب لتأذي املارة بالغبار، أو  كطرح الثلج مثالً،بأس ا ذية املتعارفة الاأل

  .مثلةاأل

  :)العاشر(

رفع  أو  طابقمل تكن عمارة اجلار مل يتمكن من بناء إذا  بعمارة اجلار مبانسانلو تقوت عمارة اإل

، فيكون من التهاتر نساناإلن عمارة اجلار أيضاً تتقوى بعمارة أل  مل يكن به بأس، ال،ما أشبه أو حائط

 مسنت املسلح وعمارته من الطني، بلكانت عمارة اجلار من اإل إذا يلزم ذلك دائماً، كما ال إذ القهري،

العمارة الطينية فيمنعه عن بناء فوق يعد حقا عرفاً حىت يكون للجار حق على صاحب  ذلك الألن 

  .ما أشبه أو ترفيع حائط أو طابقه،

يسبب حقاً للجار على   بسبب عمارة اجلار عن اهلواء وحنوها النسانحتفظ عمارة اإل أن كما

رياح، أما عمارة اجلار كانت عمارته واهية حبيث لوال عمارة اجلار لعصف ا األ إذا ، كمانساناإل

عمارة اجلار يف مسري السيل حبيث لوالها كان  إذا اً دون العصف بعمارته، وكذلكفلقوا تقف صد

  .مثلةغري ذلك من األ إىل ،ودى السيل بعمارتهأل

يعلم وجه عدم ضعفت عمارة اجلار بسبب هدم اجلار داره، كما  إذا احلال فيماومنه يعلم 

صارت دار اجلار  إذا بب دار جاره، كما بسنسان اإلقوة املعنويات لدار أو  يف ضعف املعنوياتشكالاإل

  .صارت حمال خطراً حيث تضعف املعنويات أو ،من حيث تقوى املعنوياتحمال لأل

  :)احلادي عشر(

 ،على النصف أو ، فصار عند التسليم الدينار على الضعفلو صاحله عن شيء مبائة دينار مثالً

كان  وإن منهما، أي  احلجم مل يضر يف ذلككان املقصود املنصب عليه العقد فإن الترتل، أو للتضخم

  املقصود القوة
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مخسني،  أو  فيعطية مائتني،قيمته بقدر مائة يف القوة الشرائية  ماإعطاءالشرائية، فالظاهر لزوم  

 ، وفصلنا بعض التفصيل لذلك يف كتاب االقتصاد،كما قد سبق أمثلة لذلك يف خمتلف أبواب الفقه

  .وكتاب الغصب

خيتلف  ال إذ منا بالشاة والكتاب والدار وحنوها،إمل تكن املصاحلة بالنقد، و إذا  فيماوكذلك احلال

  . املذكورة يف وحدة املالك يف اجلميعموراحلكم بني األ

  :)الثاين عشر(

 الصيام أو  عنه الصالةي ليؤد، مصاحلة لولده مثالً ماالًنسانأعطى اإل إذا أشكل احملقق القمي فيما

صاحلت معك هذا املال مببلغ كذا، وشرطت : قال إذا شبه بعد موته، نعم مل يشكل فيماما أ أو احلجأو 

  .صوماً أو تقضي عين كذا صالةً أن مت قبلك إذا  أنعليك

، وتقع املصاحلة  مستقبالًخذ يعطيه عمالً واآلاملعطي يعطي ماالً فإن ،شكالوجه لإل ال أن :وفيه

اخلياط  أو ذا مات الولدإ ليخيط له الثوب يف املستقبل، و صلحاًأعطاه ديناراً إذا ين، فهو كمااألمربني 

كان على حنو الشرط  وإن كان الشخص مقصوداً على حنو التقييد بطل، فإن ب واملستأجر قبل األمثالً

 له الفسخ، وحيث قد عرفت يف املسائل السابقة أن جرة، كمابقاء، ويؤخذ من ماهلما بقدر األكان له اإل

  .جارة والبيع وما أشبه فيهتوفر سائر الشروط املقررة لإل إىل ل فال حاجةالصلح أصأن 

  . الصلحأدلةوكيف كان، فيشمل مثل هذه املصاحلة 

مل يستلزم الغرر، وكذلك  إذا يؤدي دينه بعد وفاته أن  علىإنسانة الصلح مع ومنه يعلم صح

حيج  أن  بأن يصاحل مع احلجاج على، ويصلح ملعلم احلجمورغري ذلك من األ إىل جيهزه، أن الصلح على

  .وم ومصارفهمؤ فيأخذ منهم مبلغاً خاصاً ليكون قيماً لش،كذام مببلغ 

  :)الثالث عشر(

   الصلح وأنكر، لكنه مل يتمكن من إنسانلو ادعى على 
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يبطل الصلح  أن نكارهإكان حمقاً يف  إذا نكاره لشهود وحنوها على صحة الصلح، حق لهإ إثبات

كان من مورده، وقد  إذا حيق له التقاص أنه  كخيار الشرط والغنب والعيب وما أشبه، كما،خربوجه آ

  .ذلك احملقق القمي إىل أشار

 فأنكر ، صاحل عن كتابه بقلم مثالً،ذا صاحل لكن الطرف ينكر الصلح حق له ترتيب آثار الصلحإو

 من قيمة القلم أقل كانت قيمة الكتاب ذاإيأخذ الكتاب تقاصاً، و أن نه جيوز لهإصاحب القلم الصلح، ف

  .حق له أخذ التفاوت أيضاً من ماله من باب التقاص

ثر كاحللف مانع عن ترتيب األلك هناكان  إذا يرتب أثر الواقع يف كال الفرعني، نعمنه إ :واحلاصل

  .ل ثانوي فذلك لدلي، مل يتمكن من ترتيب آثار الواقع،قرر يف كتاب القضاء الذي يذهب باحلق على ما

  :)الرابع عشر(

 هليعلم  العلماء، وال أو غريه شهد عليها مجلة من الشهود العوام أو ورقة صلح نسانلو رأى اإل

 أن علم أو ،شهادة أصل أو العلماء الذين هم عدول شهدوا شهادة فرع أن  وهل،ال العوام عدول أوأن 

كان هناك مدع للبطالن لزم التحقيق  فإن ،األصليعلم عدالة شهود  العلماء شهدوا شهادة فرع، لكنه ال

شهادة  شهادة العلماء شهادة أصل الن أ وصل الصحة، أل،الشهود عدول أن ال محل علىإ، واألمرحول 

 وراق القدمية اليت ال، بل ميكن ادعاء السرية على ما ذكرناه يف األاألصلشهادة الفرع خالف  ألن فرع،

ليها احملقق القمي وأفىت إنوع من التأمل، وقد أشار  إىل  بعد حباجةكانت املسألة وإن يعرف احلال فيها،

  .خبالف ما ذكرناه

  :)اخلامس عشر(

يف الدار ثالث  أن هلا أربع غرف مبقدار أربعة دنانري، مث ملا تسلم الدار رأى لو صاحل عن دار مثالً

  أربع، فالظاهر  غرف ال
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كانت  إذا  مثالً،ثالث غرف مبقدارها من املاليأخذ ال أن له أن ن له خيار تبعض الصفقة، كماأ

  .يعطي ثالثة دنانري يف قبال الثالث الغرف أن كل غرفة يف قبال دينار كان له

 مث إن صاحل عن سكىن دار ملدة مخس سنوات خبمسة دنانري، فإذاالزمان،  إىل وكذلك احلال بالنسبة

يبطل الصلح  أن له أن  من الدنانري اخلمسة، كمايسترجع ديناراً أن  فله،الدار ادمت يف السنة اخلامسة

  .جرة املثلألتبعض الصفقة ويكون عليه 

  لو صاحل على سكىن دار:قال يف التذكرة أنه ذلك احملقق القمي، ونقل عن العالمة إىل وقد أشار

ل عقداً جارة، بإيكون ذلك   صح بشرط ضبط املدة، والعيانخدمة عبد وحنوه من املنافع املتعلقة باألأو 

العبد قبل استيفاء شيء من املنفعة انفسخ الصلح  أو تلفت الدار فإن  لنفسه، خالفاً للشافعي،مستقالً

 ي، من املدة ورجع بقسط ما بقيتلفت بعد استيفاء بعض انفسخ فيما بق وإن ورجع مبا صاحل عنه،

  .انتهى

 النقص يف كال الطرفني كان فإن نقص طرف واحد، أو فرق بني نقص كال طريف الصلح اله مث إن

  .كان النقص يف طرف واحد كان للطرف الكامل خيار الفسخ وإن كان لكل منهما خيار الفسخ،

  :)السادس عشر(

 يقوم زيد بعد موته بنفقة عياله مثالً أن  عن كل أمواله عند موته لزيد يف قبالنسانلو صاحل اإل

 إذا  السابقة، لكن لزيد فسخ الصلحتقدم يف بعض الفروع  على ما،مدة عشر سنوات صح الصلح

اختلف ماله يف حال الصلح عن ماله يف حال املوت بأن تصرف يف أمواله حىت مل يبق منها ما يكون 

  كان مبىن الصلح على املقابلة بني املال  إذا ،كفاءاً لذلك العمل
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  .والعمل الذي يقوم به املصاحل معه بعد موته

يبطل الصلح،  أن للمصاحل فإن الصلح على ذلك فأثرى،جرى كان له مال قليل وأ إذا  أنهكما

نه يبقى الصلح إمل يثر، ف أو املراد به هو املال القليل، سواء أثرى يث إنالصلح حبن كاإذا  إالّ اللهم

 خيفى لزوم الزماً، ويكون للمصاحل معه مبقدار ذلك املال القليل، أما الزائد فيكون لورثة امليت، لكن ال

  .ن الصلح غررياًيكو الأن 

  :)السابع عشر(

 إذا طلق قبل الدخول كان هلا نصف املبلغ فإن صاحل الزوج زوجته عن مهرها مبقدار كذا صح،إذا 

ذا حصل إنصف املهر لتبعض الصفقة، و إىل ال كان لكل واحد منهما فسخ الصلح والرجوعإ و،رضيا

  . انفسخ الصلح لبطالن طرف منه،مهر فسخ يف العقد مبا ال

 أو تصاحلا عن مهر املتعة، مث مل تأت الزوجة يف بعض املدة مبا سبب النقص يف مهرها، إذا كذلكو

  .مل تأت يف كل املدة مبا سبب سقوط مهرها

 أو نفقة هلا كالً الزوجة طلقت مبا ال مث إنتصاحل الزوجان عن نفقة الزوجة،  إذا وهكذا احلال

  .نشزت أو بعضاً

  :)الثامن عشر(

 أو  من صاحب القلعة، مث ابتاع وراء القلعة داراًإنسان فيها دور فابتاع داراً منها لو كانت قلعة

  .صنع داراً، ويريد الوصل بني الدارين مل يكن لصاحب القلعة املنع عن ذلك

يأيت سكان اجلدار اجلديدة من باب الدار الواقعة يف داخل  أن نعم يصح لصاحب القلعة املنع عن

له حق العبور واملرور من القلعة مبقدار عائلة  إمنا املشتري للدار يف القلعة أن قاعدةمقتضى ال ألن القلعة،

  تزوج  أو سكن بعض أوالده يف الدار الثانية،أ إذا خرى، نعمأخرى يف دار أمبقدار عائلة  الدار ال
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لثانية كان مل تكن هذه الدار ا إذا هحيث إن، نسانما أشبه مما يعد من توابع هذا اإل أو زوجة ثانية

ولئك التوابع أحق ملنع صاحب القلعة من عبور ومرور   مل يكن بذلك منع، وال،األوىليسكنهم يف الدار 

ذلك احملقق القمي كما سبق  إىل  يف معابر القلعة، وقد أشاراألوىلالساكنني يف الدار الثانية من باب الدار 

  .مثل هذه املسألة يف بعض املباحث السابقة

  :)التاسع عشر(

ا حمفوقة  أل،باب آخر هلا  باب تلك احلديقة من هذه الدار حيث ال، دار وحديقةنسانلو كان إل

 حقه يف العبور من الدار، لكن ي بق،ه وسكن احلديقةت داره دون حديقنسان فباع هذا اإل،بدور اجلريان

مثل هذه الدار  ألن الفسخ،مل يكن ملتفتاً كان له حق  وإن هذا الشيء، إىل كان املشتري ملتفتاً إذا ذلك

  .فيها املعرب حيث إنتعد يف العرف ناقصة، 

 أن حىت عبور صاحب الدار السابق من الدار معأنه أطلق  إالّ ،ذلك احملقق القمي إىل وقد أشار

  .مقتضى القاعدة ما ذكرناه من التقييد

 عي مع املشتري املدصلاأل كان ،هذا الشيء أم ال إىل اًتاملشتري هل كان ملتف أن ولو اختلفا يف

مل يكن له بينة حق احللف عليه حسب موازين الدعوى،  إذا للبائع أن األمرلعدم االلتفات، منتهى 

منا إكل يوم من الدار، و نك سكنت احلديقة ومترأمل أكن أعلم : اختلفا بأن قال املشتري إذا وكذلك

 بستانه نسان وآخر، كما يدخل اإلنت تدخلها وخترجها بني حنيأمنا إاحلديقة للثمار، و أن ظننت

  .احلق مع املشتري مع حلفه فإن نه يسكنه دائماً، أأحياناً، ال

  :)العشرون(

يعلمون  ورث أربعة أوالد من أبيهم أربع دور ال إذا بصيغ، كما أو تصح مصاحلات متعددة بصيغة

 الدار الشرقية تكون أن احلنا علىص: خرين بالقيمة، فيقول أحدهم مع رضا اآلا متقاربة مثالًأ إالّ قيمها

   والغريبة ،لزيد
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صح الصلح بني اجلميع وينتقل حق ينه إقبلنا، ف: فيقولون واجلنوبية لبكر والشمالية خلالد، ،لعمرو

  .ليهإخر خر يف قبال انتقال حق اآلاآل إىل خركل واحد يف دار اآل

من عني العمارة،  رض والاألترث من   والزوجة ال،كان معهم زوجة إذا بل وكذا يصح الصلح

حد الورثة اخلمسة ألتكون تلك الدور كل واحدة منها  أن  كانت لزيد دور مخسة فيصاحلون علىفإذا

  .مثلةغري ذلك من األ إىل ربعة،د األاألوالالزوجة و

كان يف أمالك  إذا ذكرها، وكذلك احلال إىل وصورة تعدد عقد الصلح بينهم واضحة فال حاجة

، وجيرون صيغة أقسامب أربعة عون أموال األ، فيوز كاخلامت واملصحف والسيف وما أشبهب احلبوةاأل

بعض  أو بعض البنات أو  نصيب الزوجةمع الزوجة أيضاً حىت يكون مثالً أو ربعةد األاألوالالصلح بني 

  .د الصغار من احلبوة شيئاً أيضاًاألوال

 ني،يثنيكون للذكر مثل حظ األ أن ، مثليعلموا حق كل واحد منهم أن فرق يف كل ذلك بني وال

 إىل حاجة ال إذ رضوا بذلك ومل يكن من الغرر، إذا ،يعلموا ال أن  أو،الزوجة ترث الثمن مثالً أن أو

تقدم من السعة يف الصلح مما ليست يف غريها   على ما، يف صحة الصلحنسانالعلم خبصوصيات حق اإل

  .من املعامالت

  :)الواحد والعشرون(

 فله استصحاب ،منا كانوا يتصرفون فيهاإبائه، و دار يعلم بأا ليست ملكاً آلإنسانكان يف يد إذا 

تصرفهم مبقتضى أصل الصحة يكشف عن حقهم يف السكىن، وعليه يصح بيع سكناها  إذ ،حق التصرف

سحاق إ  إىلا على القاعدة فيها رواية خاصة رواها الشيخ بسندهأملسألة مع الغريه كما يصح صلحه، و

ا ليست أ، عن رجل مل يزل يف يده ويف يد آبائه دار، وقد علم )عليه السالم(بن عمار، عن عبد صاحل 

  يبيع  أن ما أحب: )عليه السالم( قال ،يظن جميء صاحبها هلم، وال
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  .)١(يبيع سكناه أن ليس له، وجيوز ما

  :صل من وجهنيهذه الرواية خمالفة لألن إ وقول بعضهم

  .لنقل املنافع  العيانشرع لنقل األ إمنا  والبيع، وهو منفعةتضمنها بيع السكىن: األول

  .ا ليست له، فكيف صح له التصرف فيها ببيع السكىنأاملتصرف فيها اعترف ن إ :الثاين

 وإن املتصرف أن بيع املنفعة أيضاً صحيح، كما أن قد ذكرنا يف كتاب البيع إذ خيفى، ال  ما:فيه

 ،رثالسكىن له حسب اإلن أ ومقتضى االستصحاب صحة السكىن، ليست له ملكاً، لكنّا أاعترف 

  .ما أشبه أو اهلبة أو الصلح أو له البيع فيصح ،ارثهن ما تركه امليت من حق فلوأل

  :)الثاين والعشرون(

 حدمها،حدمها، بل يصح الصلح حىت مع العلم بأن احلق ليس أليلزم يف الصلح العلم بأن احلق أل ال

 زيداً ولد امليت أن يعلم  الوارث اشتبه بني نفرين النسان لكن ذلك اإلإنسان وورثه إنسانمات  إذا كما

مل يكن يف الواقع  وإن رث يوزع بينهما على التنصيف حسب قاعدة العدل، وعليهاإل فإن عمرواً،أو 

ورثا دارين خمتلفني يف ا  إذهلما يصح صلحهما، كما أنه حيث كان الظاهرأنه  إالّ حدمهاأل إالّ املال

حدى الدارين لذلك، إحدى الدارين هلذا، وإتكون  أن  فيتصاحلان علىاخلصوصيات والقيمة مثالً

  .وكذلك فيما أشبه من موارد قاعدة العدل

  :)الثالث والعشرون(

اً بعض أو أحدمها أو يكون املهر ونفقة العدة أن لو طلق الزوج زوجته طالقاً رجعياً، مث تصاحلا على

 كما ،شيء آخر للزوج يف قبال عدم الرجوع، فالظاهر صحة الصلح املذكور أو من أحدمها أو منهما

  العقد يقتضي الوضع  أن  الصلح له، والظاهرأدلةأملع اليه احملقق القمي لشمول 

                                                

  . من كتاب التجارة١ الباب ٥ ح٢٥٠ ص١٢ ج:الوسائل) ١(
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  . فال يتمكن من الرجوع،كالشرط

يتزوج عليها، فمقتضى  ال أن شرطت املرأة على الرجل إذا يفيت بأنه) رمحه اهللا(وقد كان الوالد 

املؤمنون عند  و)١(وفوا بالعقودأالعرف يفهمون من  فإن تزوج عليها بطل الزواج، إذا  أنهالشرط

يكون له رجوع حكماً شرعياً  ال أن عقد أو شرط إذا يبارحومها، نعم أن يتمكنون م الأ )٢(شروطهم

 الشرط والعقد ليس مشرعاً، كما فصل ذلك الشيخ، ودليل نساناحلكم الشرعي ليس بيد اإل ألن بطل،

  .يف املكاسب) رمحه اهللا(املرتضى 

  .جعلت عدم الرجوع شرطاً يف ضمن عقد الزم آخر إذا ومنه يعرف حال ما

  .ترجع يف البذل ال أن صاحل الزوج معها على إذا وهكذا حال املختلعة

 أن  ـ خيار كانأيـ ن ملن له اخليار يكو ال أن تصاحل اجلانبان على إذا ومنه يعلم احلال فيما

حق الدخول يف كل أربعة أشهر  أو يكون هلا حق القسم، ال أن صاحل الرجل املرأة على أو يأخذ خبياره،

منايف  فإن منافياً ملقتضى العقد، أو حمرماً للحالل، أو يكون حملّال للحرام،  أشبه ذلك، مما الام أو ،مرة

تكون الزوجة  ال أن  كصلح،عقد خارج أو يصح بشرط داخله كذلك اليصح يف  مقتضى العقد كما ال

  .ما أشبه ذلك، وتفصيل الكالم يف باب الشرط أو ،يكون اململوك ملكاً للمالك ال أن  أوحمرماً للزوج،

  :)الرابع والعشرون(

، ما أشبه، وبعض أمواهلما نقد وبعضها نسيئة أو كان زيد وعمرو شريكني يف معاملة مضاربةإذا 

غري ذلك من صور  إىل ،بعضها يف هذا البلد وبعضها يف بلد آخر أو ،وبعضها عندهم وبعضها عند الناس

   الديون هلذا يكون قسم هلذا الشريك وقسم لذلك الشريك، مثالً أن  فتصاحلا على،التفريق

                                                

  .١آية : سورة املائدة) ١(

  .٦٦ ح٣١١ ص١ ج:التهذيب، ٤ ح٢٣٢ ص٣ ج:ستبصاراال) ٢(
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ئر البالد ما يف هذا البلد هلذا الشريك، وما يف سا أو خر، والنقود للشريك اآلعيانواألالشريك، 

جناس للشريك ما كان من قبيل النقود هلذا الشريك، وما كان من قبيل البضائع واأل أو خر،للشريك اآل

ىل ما ذكرناه أملع احملقق القمي إيكون غرر، و ال أن  بشرط، أدلتهطالقخر، صح هذا الصلح، إلاآل

  ).رمحه اهللا(

 دخول الربا يف مطلق املعامالت، وليس  على أصله من،يستلزم الربا ال أن نعم شرط احملقق القمي

ليه إشارة خاصاً يف البيع، أما حنن فحيث استظهرنا عدم دخول الربا يف مثل الصلح على ما تقدمت اإل

  .فال مانع حىت من استلزامه الربا، وحمل تفصيل الكالم يف الربا يف كتاب املكاسب

  :)اخلامس والعشرون(

يؤدي هذا نفقة  أو دي هذا مخس ذك، وذاك مخس هذا،الظاهر صحة الصلح بني نفرين بأن يؤ

  .نسانخر املالية اليت على اإل األمور وهكذا يف األ،زوجة ذاك وبالعكس، وكذلك يف الزكاة

 أو  كأن يؤدي هذا مخس ذاك ويؤدي ذاك نفقة زوجة هذا،اختالف ما عليهما إىل وهكذا بالنسبة

  .ةمثلغري ذلك من األ إىل نفقة واجيب النفقة له،

 بناًء أو جنارة أو كتابة أو يؤدي هذا مخس ذاك، ويعمل ذلك هلذا خياطة أن كما يصح الصلح على

  .ما أشبهأو 

 كأن يعمل هذا جنارة بيت ذاك، ويعمل ذاك حدادة ،وهكذا يصح الصلح بني نفرين على عمليهما

  .مل يكن غرر إذا رمو الصلح الشاملة لكل هذه األأدلة طالقمثلة، وذلك إلسائر األ إىل بيت هذا،

  :)السادس والعشرون(

رث لذاك،ما يصيبه من اإل أن  بأن يتصاحلا،ثني قبل موت مورثيهماهل يصح صلح وارثني ملور 

 أنه ، ووجه العدمدلة األإطالقيصح؟ احتماالن، وجه الصحة  ال أو رث هلذا،ما يصيب ذاك من اإلن أو

  ليس شيء 
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 ميلك هذا نساناإل أن  بعددلةمشمول لأل ألنه ،األوليبعد   الن حىت يتصاحلا عليه، لكنميلكانه اآل

  . وما ينتجه عمرو لزيد،يكون ما ينتجه زيد لعمرو أن الشيء عرفاً، فهو كالصلح على

ما سريثه من أبيه  أنه  ألف دينار يف قبالعطائه مثالًإيتصاحل زيد مع عمرو ب أن ذا صح هذا صحإو

 اليت ذكرناها يف أول كتاب دلة وسائر األ،بشرط عدم الغررلف، كل ذلك  لألييكون لزيد املعط

  . فتأمل،الصلح

  :)السابع والعشرون(

تكون ساكنة بالدار  أن الظاهر صحة صلح الزوجة مع الزوج بأن تعطيه صداقها على شرط

مل يكن ذلك حبيث  إذا ،ومتصرفه يف أموال الزوج بقدر نفقتها ما دامت هي حية بعد موت الزوج

  . الصلحأدلة طالق إل،جهالة وغرراً ينافيان مقتضى الصلحيستلزم 

شكل يف مثل هذا الصلح للجهالة اليت تنايف الصلح، لكنك أذلك احملقق القمي، لكنه  إىل وقد أملع

  .مقتضى القاعدة التفصيل أن قد عرفت

 ألن ،جازة الورثةإ إىل ذلك ومل حيتج من الثلث مل يضر أكثروعلى فرض الصحة لو كانت النفقة 

 يف حالة احلياة، وليست من قبيل الوصية اليت اللزمت للزوجة بسبب املصاحلة اليت هي معاملة  إمنا النفقة

 أو  من خامت الزوجتستفيد الزوجة مثالً أن ذا كانت املصاحلة علىإميكن فيها التعدي عن الثلث، و

  .بوةما أشبه مما هي من احلبوة تقدم حقها على حق احل أو دابته أو مصحفه

 أو خامته أو  دابتهنسانجارة اإلإ رجعت حبوة، فهو مثل عيانماتت وبقيت تلك األ إذا نعم

حق  حيث إنمدة مديدة تشمل ما بعد موته أيضاً،  ـ جارة املصحفإقلنا بصحة إذا ـ  مصحفه مثالً

  .جارةاحلبوة يتأخر عن حق اإل

  :)الثامن والعشرون(

   صاحل  مثالً، بشيءإنسانلو صاحل مالك مع فضول عن 
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املالك داره مع بستان عمرو الفضول قبل هذا العقد، مث مات املالك وجاء صاحب البستان 

صيل يف مضاء األإيشترط يف الفضويل  ال إذ مضى املعاملة الفضولية، فالظاهر صحة املعاملة املذكورة،أو

  .جارة والرهن وغريها واإل حني املعاملة، وكذلك حال البيع الذي كان أصيالًنسانحال حياة ذلك اإل

صيل جازة املالك األإكرب للحبوة ببطالن الفضويل بعدم رث الزوجة والولد األإوعلى هذا يتوقف 

كانت يف طرف امليت  إذا  ورمبا يكون العكس، مثالً،رث دون الردجازة اإلجازته، فرمبا توجب اإلإو

 وإن ،الزوجة ترث من املال ألن ه الزوجةأجيز العقد ورث فإن ،رض، ويف طرف الفضول املالصيل األاأل

  .رضترث من األ الزوجة ال ألن مل جيز العقد مل ترث الزوجة

  . وحكم احلبوة يف اجلانبني،ومنه يعرف حكم العكس

 وكان أحد الولدين ، مع ولديهب ماالًصاحل األ إذا  فيما،ىل شبه هذه املسألة أشار احملقق القميإو

  .خر فضولةصالة وعن اآلأ فقبل احلاضر عن نفسه ،خر غائباً وكان اآل،حاضراً

  :)التاسع والعشرون(

املال مل يكن  أن  وبعد انتهاء الصلح ادعى املصاحل، آخر مثالًإنسان ماله مع مال إنسانلو صاحل 

الصلح وقع يف  أن صالة الصحةأمقتضى  ألن  مل يقبل كالمه يف غصبية املال،،منا هو غصب مثالًإله، و

  .موقعه

ا كانت أزوجت املرأة نفسها مث ادعت  إذا بواب، كما ذكرنا مثل هذه املسألة يف خمتلف األوقد

 يف حق قراراإل فإن ما أشبه ذلك، أو مغصوب أنه  شيئاً مث ادعىإنسانباع  أو  آخر،نسانمزوجة إل

نفسهم أعقالء على  الإقرار يف حق الغري، فال يشمله إقراريتم قبل العقد، أما بعد العقد فهو  إمنا النفس

   وقد فصلنا بعض ،)١(جائز

                                                

  .٢ ح١١١ ص١٦ ج:الوسائل) ١(
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  .)رمحه اهللا(شبه هذه املسألة احملقق القمى  إىل  وأشار،قرارالكالم يف ذلك يف كتاب اإل

كان الصلح كلياً، وكان إذا  إالّ ،مال الغري بطل الصلح أنه نعم لو صدقه طرف الصلح على

  .جاز املالكأ إذا يوجب بطالن الكلي، وهكذا بطالن املصداق ال أن  من باب املصداق، لوضوحعطاءاإل

 كان حمجوراً أو ،قلاغري ع أو كان عند املصاحلة غري بالغ أنه صاحل مث ادعى إذا ومنه يعلم حال ما

  .يقبل كالمه يف ذلك نه الإما أشبه مما جامعه بطالن الصلح، فأو 

  :)الثالثون(

ما أشبه مما  أو تبعض الصفقة أو خيار الشرط  أوالعيب أو الغنب صاحل صلحاً وبعد الصلح ادعىإذا 

ذا إحالف املنكر، وإال كان له احلق يف إ و،أقام البينة فهو فإن ،ثبات كان عليه اإل،البطيعطي له حق اإل

كان  إذا حيلف على عدم العلم، نعم للمصاحل أن يعلم حق له ال أنه كان الطرف قد مات ووارثه يدعي

  .يبطل الصلح ويعمل كما لو مل يكن صلحأن  ما أشبه أو مغبوناً واقعاً

  :)الواحد والثالثون(

 ملا ،لو كان مسيل مياه املطر من أرض زيد يف أرض عمرو مل حيق لعمرو قطع الطريق على املسيل

جر ذا عمر عمرو أرضه وجرى املاء على الساحة املعمورة وسبب خراب اآلإسبق من بقاء احلق القدمي، و

الضرر هو الذي أوجده  ألن ن حيتج بأنه ضرر عليه، أد بأس، كما مل يكن لعمرووحنوه مل يكن على زي

 فراشه يف الشارع العام، حيث إنسانفرش  إذا على نفسه بتعمري املسيل الذي هو حق الغري، فهو كما

نبوب أحيصر املسيل يف  أن ضرر عليه، وهل لعمرو أنه حق له يف منعهم حبجة حيق للناس العبور عليه، وال

  نبوب مل يرض زيد باأل إذا يسبب السيل ضرره وحنوه حبيث مل مينع السيل وال
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يكون  أن يهم حقه يف جريان مائه فال أن تصرف يف حق زيد بدون رضاه، ومن أنه  من،احتماالن

نبوب أالثاين كمن يريد جعل ر غريه يف  إذ ، هو مقتضى القاعدةاألول بأية كيفية، لكن اجلريان

غري جمرى السيل من خلف داره اليت ي أن حيق له عمرو ال أن ية النهر، ومن ذلك يعرفليتصرف يف بق

  .جيري السيل من داره بعد التعمري يريد تعمريها حىت ال

 ي السيل يف أرض زيد، وجيريجير أراد عمرو تغيري جمرى السيل من قبل أرض زيد حىت ال إذا نعم

 حق لعمرو ذلك، حيث ليس حق لزيد يف ،السيلد حق يف هذا ي ومل يكن لز،أرض عمرو إىل منه

  .بعض ما ذكرناه احملقق القمي إىل  وقد أشار،املسيل

  :)االثنان والثالثون(

الشجرة  أن  فالظاهر،أرض اجلار ونبت منه شجرة أو عرق شجر اجلار جاء من حتت بستان أن لو

 كما األصلرض، وملاء واألمن ا إالّ تكون الشجرة ال ألن رض وصاحب العرق،مشتركة بني صاحب األ

  .ذكرناه يف كتاب الغصب االشتراك

  . حمل نظر،فقول احملقق القمي بأن الشجرة لصاحب العرق

مل ن إ أنه اقطع الشجرة والعرق، كما: يقول لصاحب العرق أن صاحب االرض له احلق يف مث إن

ويل القاصر واملمتنع، وقد  ألنه ،مل يتمكن منه كان له احلق يف مراجعة احلاكم الشرعي ذلك أويفعل 

  .ذلك إالّ أمل يكن ملجإذا  إالّ يقطع هو بنفسه أن رضحق لصاحب األ ال أنه تقدم مثل هذه املسألة يف

حد حيق أل موال املشتركة حيث الاملال مشترك على ما عرفت، فهو كسائر األ حيث إنو

شرعي، وحيث تقدم تفصيل يف مثل  ولو تعاسرا فاملرجع احلاكم ال،خراآلإذن ب إالّ الشريكني التصرف

  .تكراره إىل داعي ذلك ال
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  :)الثالث والثالثون(

 مبا نسان، مث غاب ذلك اإلإنسانما أشبه من املاء مشتركاً بني الوقف وبني  أو بئر أو لو كان ر

يستعملوا ذلك املاء  أن هل القرية اعتادواأ و،مات وخلف صغاراً أو ،ليهإيتمكن من وصول اليد  ال

كان يبذل املالك املاء  أو بعضه وقف عام وبعضه كان مأذوناً من قبل مالكه، حيث إن ،جل حاجامأل

 للوقف والقيم على الصغري وويل الغائب وهو احلاكم املتويل أن مقتضى القاعدة فإن هلم يف مقابل مثن،

يضيع  ال أن ناً، لكن يلزميعطونه للناس جما أو يبيعونه أو يتصرفون يف املاء ويؤجرونهالشرعي هم الذين 

 مل يكن معىن هل القرية مثالًالغائب قد أباح املاء أل أو  كان امليتفإذاحق الغائب،  حق الصغري، وال

باحوه أم أيعلم هل  كبار غائبني الإىل  أو الصغار إىل  وانتقال احلصة،باحة باقية بعد موتهاإل أن ذلك

 أو باحة هل كانت مطلقة شاملة ملا بعد غيبة املالكاإل أن مل يعلم إذا  وكذلك،كمورثهم أم ال

  .خمصوصة

شبه ذلك  إىل وليه، وقد أملعإذن  أو باذنه إالّ جيوز وعلى كل حال، فالتصرف يف مال الغري ال

  .احملقق القمي

  :)الرابع والثالثون(

 منه املال يف دلةا تأخذ الدولة العإنساننبوب ملاء انفتح األ أو ساقية خاصة أو لو تفايض ر خاص

جرى يف حوض  إذا كالتالف فال كالم، أما أو كان تالفاً فإن بيوت اجلريان، إىل قبال املاء، فجرى املاء

كان يف  وإن ،حق لصاحب احلوض فيه  وكان احلوض فارغاً، فاملاء لصاحب املاء، وال مثالًإنسان

 علما قدر ماء كل فهو،ن  فإ،احلوض ماء لصاحب احلوض فامتزج اشتركا وصار كسائر املشتركات

حنوه، وقد ذكرنا يف بعض مباحث  أو جربمها احلاكم على الصلح القهريأال إ و،مل يعلما تصاحلاوإن 

  الفقه مسألة الصلح 
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  .ىل بعض فروع هذه املسألة أشار احملقق القميإالقهري، و

  .ه على ملكهؤ بقااألصل ف،صاحب املاء أعرض عن مائه أم ال أن ولو مل يعلم هل

 أو خذ مائه من حوضهذا تعاسر صاحب املاء وصاحب احلوض يف دخول صاحب املاء داره ألإو

 صاحب احلوض ملائه، فاملرجع أيضاً احلاكم الشرعي، حيث يفصل بينهما، وقد ذكرنا يف بعض إعطاء

طنة خالف سل ألنه يقسم املاء بينهما،يكال احلاكم الشرعي الثالث إالفصل ليس ب أن املباحث السابقة

مقدم  ه فإنلغاء سلطنة أحدمهاإ إىل  وحىت لو أضطر،مقتضى القاعدة مراعاة سلطنتهما معاً فإن كليهما،

  .لغاء سلطنة كليهما بتخويل الثالث للفصلإعلى 

 الإميني فهو، و أو بينةلك هنا كانت فإذا، كثرله األن إ :كل واحد منهما يقول أن ولو اختلفا يف

ين لو كانا ءاملا أن ا أجريت قاعدة العدل، وقد ذكرنا يف بعض مباحث الفقهحتالف أو ن كانت بينتانإف

 كان مقتضى ،ماحلاً قيمته نصف دينار مثالً أو خر مراًأحدمها حلواً قيمته دينار واآلخمتلفني بأن كان 

يتراضيان على التقسيم حسب احلجم ويعطي  أو ،حسب احلجم القاعدة التقسيم بينهما حسب القيمة ال

  .املر التفاوت لصاحب املاء العذب أو ب املاء املاحلصاح

  .ين يف سائر اخلصوصياتءومنه يعرف حال اختالف املا

  :)اخلامس والثالثون(

ل بالصلح ب فق، حبيث مل يكن لزيد البينة،لو تنازعا على دار كان عمرو جالساً فيها وزيد يدعيها

زيداً حصل على  مث إن فأعطاه عمرو املال، ،وىيعطيه عمرو شيئاً ويرفع يده عن الدع أن مع عمرو على

 ألن حق له يف الدعوى بعد الصلح املذكور، ولو ادعى مل يسمع احلاكم الشرعي دعواه، نه الإالبينة، ف

كان عمرو صاحل مع املورث على سقوط ن إ مات فلورثته حق الدعوى إذا حقه قد سقط بالصلح، نعم

   أن حق دعواه، ومن الواضح
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  .ثلوارث غري حق دعوى املورحق دعوى ا

 إذ حق للوارث يف الدعوى، نه الإكان صلح عمرو مع زيد على سقوط حقه يف الدار، ف إذا وأما

علم احلاكم الشرعي بأن  إذا  أنه، وحىتيشيء يبقى للوارث حىت يدع ث عن الدار الملا سقط حق املور

كان زيد أسقط حقه  أن طي الدار لورثة زيد بعديع أن قامت البينة عنده مل يكن له أو حق زيد كان ثابتاً

كان صلح املدعي يف قبال سقوط حق دعواه كان له  مث إنيف الدار يف مقابل ما أخذه من املال صلحاً، 

  .علم بثبوت حقه إذا التقاص

  :)السادس والثالثون(

اً حنوها على  بنوا دورطراف مث أصحاب األ،ربعة األطرافليها عرب أحد األإله أرض مير لو كانت 

احلاكم الشرعي جيعل على  أن مقتضى القاعدة فإن راضي،األ أي املعرب كان من أن أراضيهم ومل يعلم

 جيعل نأ أو ،إنسانمن دار  أرضه يف كل شهر إىل  بأن مير مثالًة،أصحاب الدور ممراً على حنو املهايا

 من داره خرين ويعطيها ملن جعل املمراآلاملمر من أحد الدور ويأخذ ثالثة أرباع قيمة املمر من الثالثة 

ربعة يقتضي األ إىل املمر، وقاعدة العدل بالنسبة إىل بالنسبة)١()اليتوى حق امرء مسلم(اجلمع بني فإن 

  .ذلك

احلاكم  فإن من أيهم،يطلب  أنه يعلم  يطلب من أربعة أشخاص ديناراً وهو النساناإل أن فهو مثل

الغسل عن  حيث إن وليس املقام كواجدي املين، ،واحد له ربع ديناريعطي كل  أن الشرعي جيربهم على

تسامح يف حقوق الناس، بل مقتضى  أنه  ومل يعلم،املين حكم شرعي، والشارع تسامح يف حكمه

  .ليها مجلة من الروايات يف أبواب خمتلفةإالتشديد يف حقوق الناس هو قاعدة العدل اليت أملعت 

   من العمل ،تمايل احملقق القمي يف املسألةومنه يعلم وجه النظر يف اح

                                                

  .٣٦ ح٣١٥ ص١ ج:العوايل) ١(
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كالثوب املشترك يف واجدي املين،  ألنه ،ربعة بشيءبالقرعة، ومن العمل بعدم تكلف أحد من األ

ذا كانت  إوليس املقام من قبيل ما:  قال،رباءة بأصل الواحد منهم عمالً أي ليس شيء علىه حيث إن

 ألن يصاحل معهم مجيعاً، وذلك أنه حيث ذكر الفقهاءشخاص حمصورين،  مشغولة بدين ألإنسانذمة 

  .ربعة يف مسألتنا ليس ثابتاًحد املالك األشغل الذمة هنا ثابت، وشغل الذمة أل

يعطي هذا  أن شخاص حمصورين وهي صورة شغل الذمة أل،يبعد يف هذه الصورة وال: مث قال

  .ملالكيكون مديوناً من باب جمهول ا  املشغول الذمة قدر مانساناإل

  . الذي هو القرعةاألول من االحتمال أظهررض األ إىل االحتمال الثاين يف مسألة املسري: مث قال

 يقسم املال بينهم ال أن مقتضى قاعدة العدل يف مسألة اشتغال الذمة حملصورين هو أن والخيفى

ملسألة يف كتاب  من باب جمهول املالك، وقد ذكر صاحب اجلواهر شبه هذه اعطاءاإل أو الصلح معهم،

 حول وجوب العمل بقاعدة العدل يف مثل من مل دلةقوال واألبعض األاخلمس، وقد نقلنا حنن أيضاً هناك 

  .غري ذلك من موارد االحتمال والشبهة إىل ،الزكاة مثالً أو ذمته هل هي مشغولة باخلمس أن يعلم

  :)السابع والثالثون(

 ميكن استعالم احلال يف وقت الصلح للتعذر ال أن ح بشرطيغتفر اجلهالة يف الصل: قال احملقق القمي

  .متعسراً مل يصح الصلح أو للتعسر، ولو مل يكن االستعالم متعذراًأو 

 أدلة طالق إل،وعدم ضرر اجلهلدليل على لزوم العلم باخلصوصيات،  ال أنه تقدم من  ما:وفيه

يعلمون كم حصة الذكور، وكم حصة   كانت ورثة الفإذادليل على الفرق الذي ذكره،  الصلح، وال

كان ميكن االستعالم، وكذلك يف  وإن يتصاحلوا، أن يصح هلم ،بالتفاوت مثال أو ناث، هل بالتساوياإل

  .مورسائر األ
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  .)١( عن الغرر)صلى اهللا عليه وآله( لنهي النيب ،يكون الصلح غررياً ال أن نعم يلزم

 ال يغتفر يف الصلح ما إذ يف غري الصلح،بشدة الغرر الغرر يف الصلح ليس  أن فيما سبقوقد ذكرنا 

يعلم  ات البيوض الئ بيض بفلس، وهناك يف الصندوق مكل مثالًلك هناكان  إذا  فعليه،يغتفر يف غريه

 مما يقدم العرف ،بقلة قليلة أو ما بكثرة قليلةإمن البيوض،  يصاحلها بدينار فيما كان الدينار قريباً ،عددها

 أقل أو أمكن تعداد البيوض هل هي ألف وإن املصاحلة صحيحة، فإن مثل هذه املصاحلة،الئي على قالع

  .مثلةغري ذلك من األ إىل ،أكثرأو 

بينه وبني أخذ  التخيري أو ،ولو تصاحلا مث ظهر الغنب يف أحد الطرفني، فهل للمغبون فسخ الصلح

كان له فسخ الصلح بدون  الإ و، الصلحأعطاه التفاوت مل يكن للمغبون فسخ إذا الغابن أن  أوالتفاوت،

  بعد املراجعة؟  أو ، التفاوتإعطاءعلى جباره إمراجعة احلاكم و

 إعطاء الذي هو معيار خيار الغنب والعرفية قاضيان بأن ضرر الدليل  ألن احتماالت، وذلك

صدرت  إذا املعاملة أن يكون ضرر بعد ذلك، والعرف يرون ال ألنه  للخيار،يدع جماالً التفاوت الالغابن 

  .كان أحدمها مغبوناً غبناً من غري تداركإذا  إالّ بقيت

 إىل سقوط خيار الغنب، فقد استندوا فيهيوجب  دفع التفاوت ال حيث إنأما يف باب البيع، 

  .مجاعاإل

كان احتمل استصحاب  وإن حوط التصاحل،األن إ :واستشكل احملقق القمي يف املسألة، وأخرياً قال

ضرر  ال ألنه  يف االستصحابشكالقد يقال باإلأنه  إالّ  التفاوت،عطاءاستعد الغابن إل وإن يار،بقاء اخل

، لكن إشكال حمل األول فوجود أركان االستصحاب من ، التفاوتإعطاءعلى املغبون من الغابن بعد 

  .الغنب حصل فليستصحب اخليارن إ يقال أن ميكن

                                                

  .٣ ح آداب التجارةأبواب من ٤٠ الباب ٣٣٠ ص١٢ ج:الوسائل) ١(
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الترتل  أو حد الطرفني بسبب التضخممنا حصل الغنب ألإغنب، و األولمل يكن يف  إذا  أنهخيفى مث ال

كان عند املعاملة غنب، مث ارتفع الغنب  إذا ا، بل ويف البيع أيضاًنه لو قلنا باخليار أنه مل يكن خيار، كما

غري ذلك،  إىل ،ئكان عيب مث بر إذا  مل يكن وجه لسقوط اخليار، وكذا،بسبب التضخم والترتل مثالً

  .وجب اخليار مث صار الوصف على ما وصفأاختلف الوصف مبا ذا  إمثل ما

  :)الثامن والثالثون(

ما  أو إقرار أو بينة أو نتيجة من حلف إىل  وبعد وصوهلما،لو تنازع زيد وعمرو على دينار مثالً

يعطي املديون للدائن نصف دينار،  أن  فتصاحلا على،يتنازل كل واحد عن النصف أن أشبه تصاحلا على

 أن  جيبباحللف حق أحدمها يف كل الدينار، فاملديون أو قرارباإل أو  مث ظهر بالبينةاألمرهكذا انتهى و

يكون الدائن قد أسقط نصف الدينار عن املديون بطيب نفسه، أن  إالّ ،الدائن إىل خريعطي النصف اآل

 بأن يكون ،طلب الكليكون الصلح على النصف حىت يف صورة  أن  أو،اإلبراء ذمته من باب أفانه ترب

  . عن الدعوىتنازالً  بالصلح المنا تنازل الدائن عن النصف تنازالًإاجلانبان الدين، وعلم  إذا مثل ما

، ومن اإلبراء يف صورة رباءةمنا ذكر الإ بدون ذكر الشق الثاين، ويهذا احملقق القم إىل وقد أملع

فرق بينهما وبني التصاحل على عدم  أنه  وبني التصاحل على النصف، كمااإلبراءالواضح فرق بني 

  .الدعوى

بعض من  أو كالمها أو النفقة أو يكون املهر أن  لو تصاحل الزوجان على:)التاسع والثالثون(

 هل يصح ،ليهاإ مقابل طالق الزوجة وعدم الرجوع ، للزوجيشيء خارج أو من كليهما أو أحدمها

ذا مل يطلق هل جيرب عليه، إينايف الصلح، و أن بدون وهل يصح هلما النكاح من جديد ،للزوج الرجوع

   الظاهر عدم صحة الرجوع من الزوج ملا تقدم يف بعض املسائل ،وهل حترم عليه الزوجة
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بأنه لو رجع فعل العقد والشرط يقتضيان الوضع، خالفاً للمحقق القمي حيث قال  أن السابقة من

  .ينايف الزوجية فعل احلرام ال ألن حراماً وتكون الزوجة زوجته،

الصلح كان على الطالق  ألن يضر ذلك بالصلح،  فيه والإشكالأما النكاح هلما من جديد فال 

  .منهما أي وعدم الرجوع ومل حيصل

مل يقبل الشرط يف باب  إذا  أنهمقتضى العقد، كما أنه جرب عليه، ملا عرفت منأذا مل يطلق إو

الطالق  و،تكون بالطالق إمنا احلرمة ألن حترم الزوجة عليه، دام مل يطلق ال جرب عليه، لكن ماأالشرط 

ون ؤ، فما دام مل يطلق يستمر حكم احللية كما تستمر حكم النفقة وسائر شبيد من أخذ بالساق

مقتضى  ألنه يتزوج بطل زواجه ال أن تصاحلا بشيء من الزوجة يف قبال إذا  أنهالزوجية، وقد تقدم

  .الوضع

 ، كان هلا أيضاً فسخ الصلح،رجع وقلنا بصحة الرجوع على مبىن احملقق القميطلق مث  إذا همث إن

 ،الطالق ملا وقع ثبت ألن لغاء الطالق،إذا فسخت الصلح مل يكن للزوج إخليار تبعض الصفقة وحنوه، و

  .طلق قبل ذلكتطليقتني فيمن مل ي إالّ ميكن بعدها فتكون تطليقة ال

  .رجعت الزوجة يف الصلح وإن التطليقة صحيحة أن :واحلاصل

يطلق كان مقتضى القاعدة انفساخ املصاحلة حيث تعذر أحد طرفيها،  أن مات الزوج قبل لوه مث إن

  . مل يف طرف فمقتضى القاعدة بطالن املعاملةفإذاوحيث تكون املعاملة قائمة بالطرفني 

ة تنفسخ تلقائياً بدون املصاحل أن ذا مل يف الزوج بالطالق ومل ميكن جربه كان مقتضى القاعدةإو

  . الصلحيجربه بقأمتكن من جربه و إذا فسخ الزوجة، نعم إىل االحتياج

نفقة  تعطي املرأة للرجل شيئاً من مهر أو أن لو صاحل رجل وامرأة على أنه ومما تقدم يعلم

  جرب على الزواج أزوجها فلم يتزوجها تي أن مستقبلني على



٣٩٢

نكح مل يكن للزوجة  إذا مث، كان شرطاً يف عقد الزم إذا مثل هذا الصلح، وكذان قلنا بصحة إ

  .حق من املهر والنفقة بقدر

 أو نفقتها أو يطلقها يف قبال مهرها ال أن ذا صاحلت الزوجة مع الزوج إومما تقدم ظهر حال ما

  .حق له يف الطالق ، حيث يلزم الصلح والشيء منهما مثالً

رادا املهر والنفقة إلق زوجته وينكحها يف قبال عدم يط أن صاحلت امرأة زوجاً على إذا وكذلك

  . شيء لهإعطاءيف قبال  أو منه،

والكالم يف مسألة أنه إذا مل يطلق أجرب على ما تقدم، نعم إذا مل يطلق بقيت الزوجة زوجة هلا 

  .شؤون الزوجية، كما أن له شؤون الزوج

 من القدر أكثريطأها  أو ،يطأها ال أن صلحه معها على أو ،ومما تقدم يظهر وجه صلحها معه

 يف نا يف املدة املذكورةلأشك وإن ،هلا احلق يف كل أربعة أشهر مرة على ما يقوله املشهور فإن الواجب،

  . فتأمل،شرطاً أو  حقها صلحاًإسقاط فلها ،هلا احلظ حسب العشرة باملعروفن أ و،بعض مباحث الفقه

  :)ربعوناأل(

منا الشفعة جتري يف البيع إجتري مع املصاحلة لعدم الدليل، و لشفعة الان إ :ذكرنا يف كتاب الشفعة

كان  وإن خذ حبق الشفعة،الصلح وقعت املصاحلة مل يكن للشفيع األ إىل هرب البائع من البيعفقط، فلو 

ه للشفيع ءعطاإأراد  ألنه أخذ العني وأعطى الثمن إمنا يعلم الفرق بني الصلح وبني البيع، بل البائع ال

مدخلية هلما  اجلهل والعلم يف املقام ال ألن حيكم عليه بالشفعة، وذلك الصلح ال أن  عن جاهالً،بالشفعة

  .حق الشفعةيف صحة الصلح، ويف عدم 

تكون  إمنا الشفعة ألن  مل يكن للشفعة أيضاً جمال،،بيعاً أو ولو مل يعلم هل وقعت املعاملة صلحاً

  .يعلمان البيع  الماأكان البيع، واملفروض  إذا فيما
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  .كان يف الواقع بيع كان له حق الشفعة إذا نعم

صلح، قد ذكرناه يف كتاب الشفعة  بيع ال أنه عرفت بعد ذلك إذا والكالم يف الفور والتراخي

  .مفصالً

  :)ربعونالواحد واأل(

رو  فخرب ارى مبا سبب ضرر عم،ما أشبه أو بستانه أو كان جمرى ماء زيد يف بيت عمروإذا 

وذلك لدليل مينع مرور املاء حىت يدفع زيد املالك للمجرى الضرر،  أن لعمرو أن من مرور املاء، فالظاهر

ضرر الرى، ويكون على إ، وذا مل يتمكن من منع مرور املاء كان له مراجعة احلاكم وتعمري ا

  . مبلغ التعمريييؤد أن صاحب املاء

لزام زيد بتعمري ارى ورفع الضرر، بل إيتمكن من  ال أنه رالظاه: قول احملقق القمي أن ومنه يعلم

كان اخلراب يف ارى حبيث  إذا أن يدفع الضرر عن دار نفسه، غري ظاهر الوجه، نعم الالزم على عمرو

 إذا أن يعمر ارى منا على زيدإشيء لعمرو، و ال أنه ل يفاشكإيتمكن املاء من املرور فتوقف املاء فال  ال

  .مرور املاءأراد 

سالك الكهربائية اليت لزيد يف دار عمرو، خربت األ أو نابيب املائيةتكسرت األ إذا  أنهومنه يعلم

كانا سبباً لعدم متكن عمرو من  إذا كانا سبباً لضرر دار عمرو، وكذلك إذا نه جيرب على تعمريمهاإف

يتمكن  ال أن  وما أشبه مما يوجبسالك الكهرباء تكهرب احلائطأ سبب خراب  مثالً،االستفادة من داره

لزام إدليل سلطنة الناس يوجب  ألن ما أشبه، أو وضع اليد عليه أو عمرو من االتكاء على احلائط

  .سالك بالتعمريصاحب األ

  :)الثاين واألربعون(

 أو بيعها غصب أن نعلم هل زيداً يبيع الدار، وال أن  مع عمرو، مث رأينالو صاحل زيد من داره مثالً

فسخ الصلح حيث كان له الفسخ، فالظاهر محل فعله على الصحيح، نعم لو حصل  ألنه  أو،كالةو

  تنازع بينهما 
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  .يثبت زيد صحة البيعأن  إالّ ، مع عمرواألصلكان 

  . رأيناه يبيع الدارمثباع زيد داره من عمرو  إذا وكذا

يقيم زيد الدليل على بطالن أن   إالّ،لو باعها كال زيد وعمرو قدم بيع عمرو أنه ومما تقدم يعلم

 وهب أو رهن أو ، آخرإنسانزيد مرة ثانية مع صاحل الدار  إذا بيع عمرو وصحة بيع نفسه، ومثل البيع

 ما أشبه ذلك من سائر التصرفات، وكذلك حال املتصرفني املتعارضني، مثالً أو وقفها أو  اىوصأو 

  .بعض ما ذكرناه هنا احملقق القمي إىل ك، وقد أشارما أشبه ذل أو ياهاإباع زيد الدار ووهب عمرو 

صاحل مرة ثانية أمواله  أنه ، مث رأيناهوالده الكبار مثالًلو صاحل زيد أمواله أل أنه ومن ذلك يعرف

 ، لفعله على الصحيح كان مقتضى القاعدة صحة الصلح الثاين محالً،والده الكبار والصغار معاًأل

د الكبار األوالادعى  إذا فسخ الصلح خبيار وما أشبه، نعم أنه  أو،خ وفسخجعل لنفسه الفس أنه الحتمال

 بطالا يف صورة يالصلح معاملة الزمة، فعلى مدع ألن قامة الدليل،إعدم صحة الصلح الثاين كان عليه 

  .قامة الدليل على ذلكإالتنازع 

  ):ربعونالثالث واأل(

 جداً  أواًوحده، وسواء كان املصاحل أب أو نالظاهر صحة الصلح مع احلمل، سواء يف ضمن آخري

حنومها كاحلاكم والقيم للصلح عن طرف احلمل، لكن هذا الصلح  أو واجلدب  مع قبول األ،غريمهاأو 

 ،فعل الويل إذا  الصلح وعقالئية املعامالت مع اجلننيأدلة طالقاحلمل حياً، وذلك إليتوقف على والدة 

  .ني البلوغ الشرعي أجاز الفضوليةفعل الفضويل مث ملا بلغ اجلن أو

ويؤيد العقالئية اليت هي املوضوع الشرعي ما مل يبني الشارع خالفه صحة الوصية له، وكذلك 

  .رثهإصحة 

   ألن منا قيدناه بالوالدة حياً،إو



٣٩٥

  .يف الوصية أو رثمل يلد حياً، سواء يف اإل إذا الشارع تصرف يف هذا الشيء، ولذا أبطل ملكه

يف مورد الوصية واملرياث ملكاً  إالّ ميلك ال ألنه قول احملقق القمي بعدم الصحة،أن  ومنه يعلم

  . فتأمل،، غري ظاهر الوجهمتزلزالً

  : أقسام للحمل على ثالثة قراراإل أن العلماء ذكروا أن احملقق القميمث ذكر 

  .رث كالوصية واإل، بسبب مملكقراراإل

عومل معه  أنه  أونه استحق الغرامة،أه جىن على الطفل، و بأنقرار كاإل، بسبب غري مملكقرارواإل

  .معاملة توجب ملكه

  .يناألمر بسبب حيتمل قراروالثالث اإل

  .قراره على الصحيحإ صحيح، ويف الثاين باطل، ويف الثالث حيث حيتمل الصحة حيمل األولففي 

جىن عليه  إذا الطفلن أ وحة، على البطالن يف الثاين، ومقتضى القاعدة الصإمجاعمل يعلم نه إ :وفيه

 قتل له حق الدية، واحلاصل مقتضى القاعدة إذا  أنهخذ مبقتضى اجلناية، كمامه له حق األأوهو يف بطن 

 أو ذكر أنه تبني إذا هلا فيما  كالنكاح له أو،علم بالدليل العدمإذا  إالّ كل املعامالت مع الطفل جائزأن 

  .ذا يصح عتقه أيضاً ول،حياً أم ال نثى مثال، سواء ولدأ

 نذر فإذامقتضى القاعدة ما ذكرناه، أن  إالّ ،مزيد من التتبع والتأمل إىل كانت حباجة وإن واملسألة

قبول الفضول،  أو ما أشبه صح مع قبول الويل ووالدته حياً، أو وهب أو باع وصى أو وقف له أو أو له

الطرفني كالعتق والنذر له وما أشبه  إىل مل حيتجذا  إالطرفني، أما فيما إىل بلغ فيما حيتاج إذا وبعد ذلك

  .صح على مقتضى القاعدة

ما اجلناية أرث يتوقف على والدته حياً، اإل حيث إنرث ومثل اجلناية عليه، فرق بني مثل اإله مث إن

  مات يف إذا نهإعليه فال يتوقف على والدته حياً، ف
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 أو يكون الولد للحالل أن فرق فيما ذكرناه بني والالرحم بعد اجلناية تكون الدية أيضاً لورثته،  

الكافر الكبري، وولد احلريب تابع له،  إىل مسلماً، فيما يصح بالنسبة أو يكون كافراًن أ والشبهة، أو احلرام

  .ولد الذمي تابع له أن كما

  :)ربعونالرابع واأل(

منا أقر إمل يتصاحل و أو ،صاحل أنه مل يعلم هل وإن  بالصلح موجب لترتب آثار الصلح،قراراإل

صل الصحة أ و،)١( العقالء على أنفسهم جائزإقرار فإن ،باطالً أو أجرى الصلح صحيحاً أنه  أو،كذباً

  .حاكم بصحة صلحه

شهد عليه أرأيناه كتب يف ورقة و إذا الكتابة املعتربة أيضاً حكمها حكم الصلح، كما أن والظاهر

الشهود ميتون لكن الكتابة بشهادة الشهود مأمونة عن  أو ،دنا عليهاشهأشهوداً، والشهود يقولون بأنه 

قارير والوصايا واملصاحلات والبيوع وغريها على األ إىل التزوير، وذلك جلريان السرية من القدمي بالنسبة

  .من عن التزويراالعتماد عليها مع األ

 إالّ  حمل نظر،،يعلم احلاكم بالصحةن أ إالّ ، كقول احملقق القمي،اعتبار بالكتابة  ال:وقول الفقهاء

ميكن االعتماد عليها عند العرف، أما الكتابة اليت يعتمد عليها عند العرف  يريد الفقهاء الكتابة اليت الأن 

شياء كلها على ذلك حىت األ: )عليه الصالة والسالم(وجه لعدم االعتبار ا، بل هو داخل يف قوله  فال

  .نه من االستبانة العرفيةإ ف،)٢(ةتقوم به البين أو تستبني

 يعتمدون على الكتابة، ولذا كان )عليهم السالم(ئمة  واأل)صلى اهللا عليه وآله(وقد كان الرسول 

  .)٣(امللوك وغريهم إىل  يرسل الكتب)صلى اهللا عليه وآله(

                                                

  .٢ ح اإلقرارأبواب من ٣ الباب ١١١ ص١٦ ج:الوسائل) ١(

  .٤ حب بهس ما يكتأبواب من ٤ الباب ٤٠ ص١٢ ج:الوسائل) ٢(

  . فقرة، راجع مكاتب الرسول٣١٧إىل الرؤساء زهاء ) صلى اهللا عليه وآله(بلغ تعداد كتب الرسول ) ٣(
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كتابة على كال، ال  أوةاملعاطا أو  على حنوها الصيغةيأجر أنه نعلم هل كانت كتابة ال إذا نعم

 مل يكن اعتبار هلذه الكتابة، لعدم اعتماد العقالء ،الكتابة قبل التوقيف غالباً حيث إن ،الزوايل بأا وقف

  .على مثلها

  :)ربعوناخلامس واأل(

  بشيء، فصاحل زيد معه على مخسني منه مثالً،لو ادعى زيد على عمرو مائة دينار، وأنكر عمرو

الصلح على اخلمسني ليس  ألن خر،دعوى زيد على عمرو اخلمسني اآلتسقط  املصاحلة الزمة والفإن 

  .ذلك احملقق القمي إىل معناه االعتراف بأنه قد كذب يف دعواه املائة، وقد أشار

يأيت أن  إالّ  اخلمسنيي فاحلق مع مدع،عن اخلمسني أو هل صاحل عن املائة أنه ولو اختلفا يف

  .كون الصلح مبائة بدليلي مدع

  :)ربعونواألالسادس (

منا ينفسخ بسبب طرف واحد كما إالطرفني، و إىل حيتاج الفسخ خبيار الشرط ويف العقد اجلائز ال

 أو ،أبطلنا أو ،تفاسخنا:  كأن يقوال،الطرفني إىل ل حباجةيأما يف العقد الالزم فالفسخ كالتقاهو واضح، 

  .ما أشبه ذلك من صور الفسخ من اجلانبني أو ،رفعنا اليد عن العقد

 حصل التفاسخ ،ما أشبه أو أنا هكذا أو رضيت أو قبلت: خرفسخت، فقال اآل: ولو قال أحدمها

  .أيضاً

: ما أشبه يف يوم اجلمعة أو الصلح أو  قال أحدمها يف البيعفإذال، صيشترط عدم الف ال أنه والظاهر

 ألن اً على فسخه صح، باقياألول قبلت، ولكن كان :خر يف اجلمعة الثانيةين فسخت العقد، وقال اآلإ

يكون بفاصلة  أن جيب: ين ولو بفصل، فقول احملقق القمياألمر عريف، والعرف يرون االتصال بني األمر

  .قليلة، غري ظاهر الوجه

  .خرىأ مجعة قال املشتري يفأ و، يف مجعةوكذا احلال لو استقال البائع مثالً

  ذ  إ مع عدم اشتراط عدم الفصل،األصلولو شك يف ذلك كان 
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يرون االتصال،  ، والعقالء الاألمرالشرط شيء جديد مل يدل عليه دليل، فالعقالئية هي املعيار يف 

  . انفسخ،قبلت الفسخ:  فقال وارثه،خر وورثه وارثهلو فسخ أحدمها ومات اآل أنه بل مقتضى القاعدة

 ي كان ممض،فسخ قبلت ما: جرى فضويل الفسخ، فقال العاقدألو  أنه مقتضى القاعدة أن كما

  .الفضولية تأيت يف الفسخ أيضاً عرفاً، والشارع مل يغري ذلك ألن أيضاً،

رجعت، مل يتحقق :  رجع عن فسخه وقال،خر قبلتيقول اآل أن  وقبل،فسخت: ولو قال أحدمها

  .الفسخ

يقع، وهكذا يف  البيع ال فإن رجعت،: خر قالبعت، وقبل قبول اآل: قال أحدمها إذا وذلك كما

 وذلك لعدم صدق ،غري ذلك من العقود إىل ، وقبل قبول القابل رجعجيابجرى اإلأإذا  النكاح

  .رجع إذا )عقودكم(

  .البينة إىل ي احتاج املدع،خرنكر اآلأ و،ليالتقا أو ولو ادعى أحدمها التفاسخ

 كان للمدعى عليه ،نه وقع التفاسخ والتقايلأمات أحدمها فورثه وارث مل يعلم ب إذا  أنهكما

  .يعمل حسب علمه بقدر املستطاع أن التقايل يلزم عليه أو لف بعدم العلم، لكن العامل بالتفاسخاحل

يصح  يف النكاح، حيث ال إالّ ليالتفاسخ والتقا إىل األمرحال، يف العقود الالزمة حيتاج  أي وعلى

 املوجبة للفسخ مور يف األ،من املرأة وحدها أو ،التفاسخ والتقايل فيه، نعم يصح الفسخ من الرجل وحده

  .املذكورة يف كتاب النكاح

: ، فقول احملقق القمية املعاطاأدلة كما يقتضيه ، أيضاً يف التفاسخ والتقايلةمث الظاهر دخول املعاطا

  . الفسخ، حمل نظرإنشاءيف التفاسخ والتقايل يف العقود يلزم التلفظ بلفظ له داللة على 

   قالًايكون الفاسخ بالغاً ع أن ويشترط
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قلنا بصحة معامالت  إذا مسلماً، نعم أو يكون كافراً أن فرق بني جائز التصرف يف املاليات، وال

  .هلم أيضاً التفاسخ والتقايل أن الصبيان يأيت

 ،فسخ كالفسخه  أن يف مصاحلة عدم الفسخ، فمقتضى القاعدة أو ولو شرط يف ضمن عقد الزم

منا فعل إالفسخ يقع و أن فاً ملا يستظهر من احملقق القميعلى ما ذكرناه يف بعض املسائل السابقة، خال

  .حراماً

 صح ،ي الزوج حيث ينفذ يه أو ،بوين حيث ينفذ يهمافسخت مع ي األ أو ولو فسخ

  . لعدم التالزم بني احلكم الوضعي واحلكم التكليفي،منا فعل حراماًإالفسخ، و

املستفاد عرفاً من مثل  ألنه  احلكم الوضعي أيضاً،)١(املؤمنون عند شروطهمادة إفمنا قلنا بإو

وفوا بالعقودأ)و)٢ املؤمنون عند شروطهم.  

  .نفذ الفسخ، على تأمل يف بعض املذكورات وإن  فعل حراماً،يفسخ ففسخ ال أن لو نذر أنه كما

  :)ربعونالسابع واأل(

الرؤية فيما اشترط فيه الرؤية خيار  أو تبعض الصفة أو العيب أو ادعى أحد املتصاحلني الغنب لو

شرعياً بوقت معني، كان مقتضى القاعدة مساع  أو شبه ذلك من اخليارات غري احملدودة مالكياً أو مثالً

تركه  ما ألن الوارث فللوارث احلق، إىل مات وانتقل إذا الدعوى منه ولو بعد عشرين سنة، بل وكذا

  .ق القميذلك احملق إىل امليت من حق فلوارثه، كما أشار

 وشرعاً مكن حصوهلا عقالًأ فإن ما أشبه أو غري الطرفني بسبب بيع إىل ولو انتقلت العني

  . كما ذكر ذلك يف كتاب البيع مفصال،البدل إىل األمرال انتقل إرجاعها فهو، وإو

                                                

  .٦٦ ح٣١١ ص٧ج:  التهذيب،٢٣٢ ح٣ ص٤ ج:ستبصاراال) ١(

  .١ آية :املائدة) ٢(



٤٠٠

، ال  أو،هل كان الغنب مما يتسامح فيه يف مثل املصاحلة أنه ولو اتفقا على الغنب، لكن اختلفا يف

 يكون غبناً الأن  إالّ مقتضى الدليل اللزوم ألن قامة الدليل،إيتسامح فيه   الغنب الذي اليفعلى مدع

الدليل، فال  إىل اخليار حيتاج يمدع حيث إنخر، نكار اآلإيتسامح فيه، فهو مثل ادعاء أحدمها اخليار و

احلق ملن  أن ثابتاً، فمقتضى القاعدةثابتاً ومل تكن الصفة وهو التسامح فيه أصل الغنب ملا كان ن إ :يقال

  .ادعى الغنب غري املتسامح فيه

  :)ربعونالثامن واأل(

 ،جربأخر، مث لو امتنع أحدمها من التسليم مل يسلم أحدمها لآل وإن ،لو تصاحلا ثبت الصلح ولزم

فسخ ي أن ماإ على صلحه ويتقاص، وييبق أن ماإجبار حق لطرف الصلح أحد أمرين، ذا مل ميكن اإلإو

  .الصلح

 أو ،غصبه الغاصب منه إذا يكون لتعذر املصاحل من التسليم، كما أن فرق يف عدم التسليم بني وال

 أو ،امتناعه بدعواه عدم صحة الصلح أو ،ما أشبه أو  عليهيأغم أو سجن إذا تعذره شخصياً، كما

  .غري ذلك أو المتناعه اعتباطاً

 كاللنب والثمر ،متصلة أو  يف هذه املدة منفعة منفصلةسلمه بعد مدة وكانت للعني إذا  أنهوالظاهر

 كانت كل تلك املنافع ،الدابة والسيارة والدار وما أشبه إىل بالنسبةجيار منافع كاإل أو ،والصوف

غريه  أو يبآلاستوفاها ا أن فرق بني ليه مع سائر منافعه، والإالطرف انتقل  إىل مبجرد انتقاله ألنه للطرف،

  .أم ال

  . العقد عليه التأخريارتكازاً مما يبىن أو شرط لفظاًإذا  إالّ ،هر لزوم الفورية العرفية يف العطاءوالظا

 مل يكن فإذاجيار السابق على الصلح مقدم على حق طرف الصلح، كما ذكروا مثله يف البيع، واإل

بقاء اإل أو له حق الفسخ كان ، مدة كسنة وما أشبه مما ينايف الفوريةالدار موجرة مثالً أن املصاحل يعرف

  .مع أخذ املنفعة من طرفه املالك للدار سابقاً
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 دائر األمر قبل الصلح، فكانت حامالً إذا محلت بعد الصلح فللطرف، وأما فإن أما محل الدابة

 عدم دخول األصلذا شك فإمدار قصدمها يف الدخول يف الصلح حىت يكون العقد مبنياً عليه وعدمه، و

  .حاحلمل يف الصل

الشرط اللفظي  أو مل يكن االرتكاز إذا ، عدم دخوهلا يف الصلحاألصلالثمار أيضاً  أن كما

  .بدخوهلا يف الصلح

املراد بالبئر  ألن ما أشبه فالظاهر دخول املاء، أو الساقية أو عن النهر أو صاحل عن البئر إذا أما

  .ى العدمتكون قرينة علأن  إالّ ،يشمل املاء أيضاً والنهر والساقية ما

 أنه ما أشبه، فالظاهر أو أنابيت املاء أو التجهيزات الكهربائية يف البيت أو ولو صاحل عن التلفون

يكون الشرط أن  إالّ ،غريه أو  التلفون ارد عن االتصالإعطاءحق له يف   فال،مبعىن كوا متصلة باملنبع

  .االزتكازي على العدم أو اللفظي

  

  :)ربعونالتاسع واأل(

 صح ذلك ،إنسانحيلف صاحل حقه على امليت مع  أن  وقبل، وجاء بالبينة ادعى على ميت ماالًلو

  . فتكون املصاحلة واقعة على احلق السابق،يكشف احللف عن سابق احلق ألنه حلف، إذا الصلح

 كأن تصاحل الزوجة ،الصلح كما يقع على احلق السابق يقع على احلق املستقبل أن بل قد تقدم

يصاحل الصياد على ما يصيده من السمك وحنوه بشيء قبل ن أ وتية بشيء،على نفقة السنة اآلزوجها 

  .مل تكن اجلهالة موجبة للغر املضر بالصلح إذا ،الصيد

 دلةالذي يقيم عنده الشهود وحيلف عنده لعدم الدليل، واأليشترط وحدة احلاكم  ال أنه والظاهر

حقق القمي حيث يستظهر من كالمه اشتراط وحدة احلاكم، كما جنس احلاكم، خالفاً للم إىل تشريإمنا 

 بأن يستشهد بشاهدين يف هذا ،يكون احللف يف جملس الشهود، بل جيوز التفريق بينهما أن يشترط ال

   احتاد احلاكم والس ي، ولو قيل بأن االنصراف يقتضدلة األطالقاليوم ويأيت باحللف بعد شهر إل
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دليل على لزوم  ال أنه انصراف عند العرف، كما ال أنه قطع النظر عن مع ي،بدو أنه فاجلواب

 بأن يشهد أحد الشاهدين يف هذا اليوم، ويأيت شاهد آخر فيشهد بعد ،كون الشاهدين يف جملس واحد

  .سبوعأ

 وبعد ذلك أقام الشهود ،إنسان ادعى على ميت شيئاً، وصاحل ذلك الشيء مع فإذاوعلى هذا، 

 بطل الصلح ثباتمل يتمكن من اإل إذا روا مبا ادعى يكون الصلح صحيحاً، نعمقالورثة أ أو وحلف

  .كان حقه ثابتاًن إ كان الصلح واقعاً صحيحاً وإن ظاهراً،

 الشيء املقابل ملا إعطاء لزم عليه ثباتالصلح بأن حقه ثابت لكنه مل يتمكن من اإلطرف ذا علم إو

 وإن ى ذمة امليت وأقدم على الصلح كان الصلح صحيحاً،املال ثابت عل أن علم الطرف إذا نعم، عنده

  .مل حيلف أو قامة البينةإ من يمل يتمكن املدع

نقاذ احلق إ بأن يتمكن من ،ارتكازي أو صاحل مع علمه بأن احلق ثابت على شرط لفظي إذا أما

االشتراط فله كان على حنو  إذا كان على حنو القييد، وأما إذا  بطل الصلح،ولو بالتقاص ومل يتمكن

  .خيار الفسخ

  :)اخلمسون(

 أو  مع أوالده بتقسيم أمواله بينهم صلحاً على التساوينسانيصاحل اإل أن يصح أنه الظاهر

  .ثىن ضعف الذكرجعل ما لأل أو ،نثىالتفاوت، سواء كان التفاوت جبعل ما للذكر ضعف األ

يكون هو ن أ وحني موته،إىل  يكون له خيار الفسخ أن يشترط يف الصلح شروطاً، مثل أن ويصح

ما إولد له ولد جديد يكون شريكاً معهم،  إذا نهأحني موته، و إىل تالفموال ولو باإلاملتصرف يف األ

 بالتفاوت، أو ، وبأن يكون من الكل يأخذ على حد سواءأقل أو أكثر أو نثىبكون الذكر مثل حظ األ

   الصلح، أدلةكل ذلك جائز وداخل يف فإن 
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  :على ذلك احملقق القميلكن أشكل 

  .بأنه جهالة: أوالً

  .)١(بأنه غرر: وثانياً

  .)٢(بأنه أحياناً يلزم الضرر: وثالثاً

  .بأن وقت املوت غري معلوم: ورابعاً

مل يكن غرراً عرفياً، والضرر هو  إذا الكالم فيما ألن ت غري ظاهر الوجه،شكاالوكل هذه اإل

دليل على كوا ضارة، وعدم  ملسامح فيها عرفاً يف مثل الصلح الالذي أقدم عليه فال بأس به، واجلهالة ا

  .غرراً أو ليس مما يراه العرف ضرراًتعني وقت املوت 

ما  أو ما أشبه أو محقاملراد خبيار الفسخ خيار الفسخ فيما كان باقياً، أما ما أتلفه من ال أن كما

 هإشكال ف،مورراد خيار الفسخ يف مثل هذه األليس امل أنه باعه من الدار والدكان وحنومها، فمن الواضح

يتلف حنو جهالة وغرر أيضاً غري   وختصيصه مبا ال،بأنه كيف جيعل خيار الفسخ فيما يتلفاخلامس 

 من الشك يف أقل  ال: فقوله،صالة عدم الصحة أيضاً فال جمال أل، الصحةاألصل أن ظاهر، وبذلك تبني

  .إشكال حمل ،حة عدم الصاألصلصحة مثل هذه املعاملة ف

  :)الواحد واخلمسون(

  .هل يصح الصلح من دون العوض كاهلبة بال عوض أم البد منه: قال احملقق القمي

ه، مث صاحله على ب أقرحد وأحد دين ألعلى  فلو كان ،نكار واإلقراريصح ذلك مع اإل: اجلواب

  تعطيين  أن يين على صاحلتك على نصف د: صلح احلقيقة، فيقولينصفه صح، وكذلك يف العني ومس

                                                

  .٣ ح آداب التجارةأبواب من ٤٠ الباب ٣٣٠ ص١٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ححياء املواتإ بأبوا من ١٢ الباب ٣٤١ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(
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  .صاحلتك داري على نصفها أو نصفها

يوجب عدم اشتراط   عن النصف الاإلبراءكونه مبرتلة  فإن ين،كان يف الد وإن ويشترط القبول،

  .يةإمجاعاملسألة  أن  القولني وأشهرمها، والظاهرأظهر على ،اإلبراءالقبول كما يف 

صاحلتك : بنصف دارك هذه، فيقول أو عليينك صاحلين بنصف د: ولو قال(: قال يف التذكرة

كان هناك  إذا  الصلح املعاوضةيمنا يقتضإو(: ، مث قال) الشافعيةأكثر وهو قول ، صح عندنا،بذلك

  . انتهى)منا معىن الصلح الرضا واالتفاق، وقد حيصل من غري عوضإعوض، وأما مع عدمه فال، و

  .وهو كما ذكراه

دخل يف الغرر الضار بالصلح، ولو ادعاه الدائن إذا  إالّ در الدينبقمث الظاهر عدم لزوم العلم 

احللف حسب قواعد  إىل ال احتاج املديونإ و، ادعائه فهوإثباتمتكن الدائن من  فإن وأنكره املديون،

  .الدعوى

  :)االثنان واخلمسون(

بطالن أحد بأن يترك املدعي الدعوى يف قبال إعطائه مائة مثال، فظهر  صاحل على دعويني، لو

 بطل من ،قصد كون الصلح صلحني لكل دعوى صلحاً، مثل نكاحني يف صيغة واحدةفإن الدعويني، 

يكون  أن قصد النسبة مثل وإن قصد لكل صلح مخسني بطل أحدمها، فإن الصلح بقدر تلك الباطلة،

أقره  فإن قصد صلحاً واحداً كان من تبعض الصفقة، وإن وللباطلة عشرة بطل عشرة،للصحيحة تسعون 

  .ومل يفسخه يبطل من املال بالنسبة كما يف تبعض الصفقة

  :)الثالث واخلسون(

حاكم  إىل  يرجعان،خر باطالً وبنظر اآل،تقليداً أو لو كان الصلح بنظر أحدمها صحيحاً اجتهاداً

نا  على ما ذكر، لصحة بعض الصلح وبطالن بعضه،شرعي فيحكم فيه بنظره، ولو كان نظره خمالفاً هلما

  .تفصيله يف كتاب القضاء
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كانا جمتهدين وكان حكم القاضي على  وإن وجب على املترافعني تنفيذ احلكم،ذا حكم إو

  .خالفهما

  :)الرابع واخلمسون(

 ،جازة الورثةإ بدون  باطالًث فيكون الزائد عن الثل، من الثلثكثر باألىهل وص أنه لو اختلفا يف

 مع نتيجة األصلين، وكون األمر لعدم اجلامع بني ، مورد التحالف كان،صاحل حىت يلزم العمل بالكلأو 

  . كما ذكرنا وجهه يف كتاب القضاء وغريه،لآامل كان ميزان الرتاع املصب ال أن ينفع بعد الوصية ال

  :)اخلامس واخلمسون(

  :  فله صورتان،دام العمر لو صاحل وجعل اخليار لنفسه ما

اخليار كان خاصاً به،  ألن شك بانقضاء اخليار مبوته، واليعيش حسب املتعارف،  أن :)األوىل(

  .ليس مما تركه امليت ألنه ،ارثه تركه امليت من حق فلويكون موضوع ملا  مات انتفى اخليار، والفإذا

 وما دام العمر ارتكازاً مخسني سنة حسب ما يتعارف ،دام العمر جعل اخليار لنفسه ما أن :)الثانية(

تسع  إىل يكون اخليار لورثته من بعده أن مقتضى القاعدة فإن  مات بعد سنة،من عمر مثله، لكنه

كان ما دام العمر يف كالمهما مرآة خلمسني سنة حسب االرتكاز، والعقود تتبع  إذا ،وأربعني سنة

  .القصود، فيكون مما تركه امليت الذي يكون لوارثه

نه مصب  أسني سنة من قبيل الداعي، ال وكان مخ،دام العمر يراد به حتت اللفظ كان ما إذا نعم

كانا  وإن اخليار مل ينصب على مخسني سنة، ألن مات بعد سنة انقطع اخليار أيضاً، إذا نهإالعقد، ف

  .من باب املرآة  لكنه يكون حينئذ من باب الداعي، ال،يبقى مخسني سنة أنه يزعمان

  نه يكون إ، فالًمخسني سنة ومات بعد سنة مث إىل جعل اخليار لنفسه إذا أما
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 رادة مخسنيإ من اخلمسني مستثىن منه مدة عمره، وذلك فيما كان ظاهره ياخليار للورثة فيما بق

  .ليهإمل يعمر وإن 

 كان مقتضى القاعدة ،يراد به قدر العمر أو ،دام العمر هل يراد به اخلمسني سنة ما أن واذا مل يعلم

يكون ذلك من باب املرآة وكان  أن  يف مدة بقائه، أمادام العمر ظاهر ما ألن عدم استمرار اخليار،

بدليل، واملسألة من  إالّ ليهإيصار   ال،األصلاالرتكاز منصباً على اخلمسني من خالل مرآته فهو خالف 

  .شارةباب ختالف الوصف واإل

ة  املوجبدام العمر للجهالة  احملقق القمي يف الصلح ما أن إشكاله يظهرنا فمما ذكر،وكيف كان

  .للغرر املنفي مثله حىت عن مثل الصلح الذي هو أوسع دائرة من سائر العقود، حمل نظر

رث تفصيل كيفية تعددت الورثة انقسم اخليار بينهم، وقد ذكرنا يف كتاب اإل إذا  أنهومنه يعلم

  .املالكتكراره هنا لوحدة  إىل انقسام اخليار بني الورثة، فال حاجة

  :)السادس واخلمسون(

كان يف  وإن نلزمهم مبا التزموا به، أن منا عليناإصحيح أيضاً بينهم، وصلح الكفار  أن رالظاه

  .لزامما أشبه ذلك، وذلك لدليل اإل أو اخلرتير أو على اخلمر  كالصلح،شرعنا باطالً

  : كان له أربع صور،كان الصلح بني مسلم وكافروإن 

  . يف الصحةإشكال جيوز عندمها، وال أن :األوىل

  . يف البطالنإشكال  وال،ميتنع عندمها أن :نيةالثا

  مع  جيوز عند الكافر، لكنه ممنوع عند املسلم مع املسلم ال أن :الثالثة
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ذلك جائز، ويكون حاله حال الطالق بدون شهود عدول، حيث جيوز للمسلم  فإن الكافر،

  .املخالف، أما من املؤمن فال أو كان من الكافر إذا تزوجيها

جيوز للمسلم،   مثل املصاحلة على اخلمر، حيث ال،ن ممنوعاً عند املسلم مطلقاً مل جيزكا إذا أما

  .مع املسلم أو سواء مع الكافر

يعلى   يعلو والسالماإل ألن جيوز عند املسلم وميتنع عند الكافر، والظاهر الصحة، أن :الرابعة

يتزوج  أن  العامة، ولذا جيوز للمسلمدلة ولأل،عزاً، كما يف احلديث إالّ  مل يزدناسالمن اإل، وألعليه

تزوج بالثانية وعنده اليصح  إذا الكافر حيث إنجيوز عند الكفار التزوج بالثانية،  ال أنه بكافرة ثانية مع

زوجته بعد  إىل لزام، كما حنكم بعدم جواز رجوع املخالفذلك حنكم ببطالن العقد الثاين من باب اإل

لزام، وحنكم على الزوجة بأن بعد انقضاء العدة تتزوج د من باب قاعدة اإلتطليقها ثالثاً يف جملس واح

 مما لو صدر عن املؤمن حلكمنا ببطالن الطالق ،مل يكن شهود عدول يف البني أنه برجل آخر، مع العلم

  .مثلةغري ذلك من األ إىل ول، وعدم جواز تزوجيها بزوج آخر،وبقائها زوجة لأل

  :)السابع واخلمسون(

ب بنته الصغرية ممن هو كفؤها، ويصح هلا التزوج من يزوج األ أن ر صحة الصلح علىالظاه

 إذا ما موكلته يف أو يزوج موكله أن  أويزوج ولده الصغري أن تصاحلا على إذا طرف الصلح، وكذا

  . الصلحأدلة طالقوذلك إل، إنساناملوكل واملوكلة الوكالة بزواجهما من أطلق 

 يتصاحلا على أو ،ثالث أو تطليقتني أو  تطليقةيطلق زوجته مثالً أن ا علىيتصاحل أن يصح أنه كما

مل يفعل مقتضى  ما أشبه ذلك، فلو أو تزوجه أو يزوجها أن تصاحلا على أو ،يكون هو احمللل للطالقأن 

  .جبار كان للطرف الفسخالصلح أجرب عليه، ولو مل ميكن اإل
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  :)الثامن واخلمسون(

 الصيام أو  ولده غري مبال بالصالةتيانه العبادات الواجبة واملندوبة، مثالًإ الظاهر صحة الصلح على

ما أشبه ذلك  أو يصوم أن على أو يصلي أن  ديناراً علىيعطيه كل شهر أن ما أشبه فيتصاحل معه علىأو 

  .ينايف الصلح عليها  النسانكون الواجبات على اإل ألن من سائر الواجبات،

  .يزين ال أو يقامر ال أو يشرب اخلمر ال أن لىصاحل معه ع إذا وكذلك

يترك  أو يصلي صالة الليل، أن  بأن يصاحل معه على،املكروهات واملستحباب إىل وكذلك بالنسبة

  .مثلةغري ذلك من األ إىل النوم بني الطلوعني،

لى فعل نه غري نافذ، نعم الظاهر جواز الصلح عإحترمي احلالل، ف أو أما الصلح على حتليل احلرام

ينام بني  أن صاحله على إذا  عقالئياً، كمااألمركان  إذا ترك املستحب يف نفسه أو ،املكروه يف نفسه

صالة الليل  حيث إنيترك صالة الليل  أن صاحله على أو ،نفعهالنوم يف ذلك الوقت ي ألن الطلوعني

  .مثلةغري ذلك من األ إىل تسبب له السهر والصداع مما جيوز حتمله شرعاً،

  :)التاسع واخلمسون(

 يف إشكال فال ،شاعةما أشبه له على حنو اإل أو الشاة أو يكون نصف الفرس أن لو صاحله على

  . الصلحأدلة طالقذلك، إل

ما أشبه، فهل يصح  أو رجلهما، أو رأس الشاة، أو يكون رأس الفرس له، أن صاحله على إذا أما

 أو س الشياةو متعارفاً كصلح من يبيع رؤمورع هذه األكان بي إذا  أنه الظاهر،مثل هذا الصلح أم ال

س وذحبها يعطيها الرؤ إذا هحيث إنس له، وتكون الرؤ أن س الشياة مع القصابوكصلح من يطبخ رؤ

 دلة ألال مل يصح لعدم العرفية حىت يكون مشموالًإ و،مثل هذا الصلح أيضاً جائز فإن ،رجل مثالًواأل

الصلح منصب على املتعارف، وذكرنا يف بعض أبواب الفقه صحة  أن تقدم الكالم يف أن  بعد،الصلح

  جل بيع مثل الرأس والقلب والكبد والرئة والِر
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مل يصح  وإن  صح البيع صح الصلح بطريق أوىل، بل ميكن القول بصحة الصلحفإذاوما أشبه، 

كان  إذا  لكن غررية البيع فيماكان غررياً، إذا يتسامح يف البيع فيما البيع، حيث يتسامح يف الصلح مبا ال

  .الشارع مل يغري موازين الغرر أن حتقق ملوضوع الغرر عرفاً، وقد ذكرنا ال إذ متعارفاً أيضاً حمل نظر،

  :)الستون(

 سرق وال إذا  كما،للناس عليه عند احلاكم أو يعترف حبق هللا أن يصاحل معه على أن الظاهر صحة

 أن على أو يعترف عند احلاكم مبا تثبت السرقة عليه، أن ه على فيصاحل،يريد االعتراف عند احلاكم

 أن يلزم ال ألنه ما أشبه ذلك، وذلك أو زىن أنه  أويعترف عند احلاكم بأنه قتل فالناً، أن يصاحله على

  . لشيء شيئاً من وراه صلحهييستفيد املصاحل املعط

 ،اًإطالقكن الشارع مرتبطاً به يكنس الشارع ولو مل ي أن يصاحل مع الكناس على أن ولذا يصح

  .مثلةغري ذلك من األ إىل يعطي للفقري اخلبز، أن يصاحل مع اخلباز على أن  أوبأن كان عابر سبيل،

 أو  كالصلح على االعتراف بالزنا،لكن رمبا يتوقف يف الصلح لالعتراف حبقوق اهللا سبحانه وتعاىل

عن مثل ذلك، ولو شك يف العرفية املقتضية النصباب  الصلح أدلة الحتمال انصراف ،ما أشبه أو باللواط

  .الالزم حتقق املوضوع حىت يثبت احلكم ألن  عدم الصحة،األصل ف، عليهادلةاأل

  .واهللا املوفق للصوابيراده يف هذا الكتاب، إوهذا آخر ما أردنا 

  . وسالم على املرسلني، واحلمد هللا رب العاملني،سبحان ربك رب العزة عما يصفون

يف مفتاح الكرامة ذكر يف أخري الصلح بعض النوائب اليت ) رمحه اهللا(السيد العاملي  يث إنحو

 مل نر بأساً بنقل ما ذكره مث تذييله بالنوائب اليت تعاصرنا يف هذا ،رافقت كتابته لتتمة كتاب الصلح

  .الوقت



٤١٠

ه سيدنا حممد وآله ه ومينه وبركة خري خلقوقد وفق اهللا سبحانه وتعاىل مبن): رمحه اهللا(قال 

حدى إ سنة ألف ومائتني واألولمتام هذا اجللد يف أول شهر ربيع إ ب)صلوات اهللا عليهم أمجعني(

نه إحوال واشتغال البال مبا نابنا من اخلارجي امللعون يف أرض جند، ف مع تشتت األ،وعشرين من اهلجرة

عليهم صلوات رب (ئمة املعصومني  األاخترع ما اخترع يف الدين، وأباح دماء املسلمني، وختريب قبور

 وقتل الرجال )عليه الصالة والسالم(، فأغار سنة ألف ومائتني وست عشرة على مشهد احلسني )العاملني

  .موال وعاث يف احلضرة املقدسة فخرب بنياا وهدم أركااطفال وأخذ األواأل

ل بالبقيع ما فعل، لكنه مل يهدم قبة بعد ذلك استوىل على مكة املشرفة واملدينة املنورة وفعه مث إن

  .) وسلمصلى اهللا عليه وآله(النيب 

 هجم علينا يف ،ويف السنة احلادية والعشرين يف الليلة التاسعة من شهر صفر قبل الصبح بساعة

مري  فظهر أل،بعض أصحابه صعد السور وكادوا يأخذون البلد أن شرف وحنن يف غفلة حىت األالنجف

تل من جيشه كثري ورجع خائباً وله  املعجزات الظاهرة والكرامات الباهرة، فقُ)لسالمعليه ا(املؤمنني 

  . انتهى.احلمد على كل حال

رمحه (الوهابيني مرتني هدموا البقيع املباركة، مرة يف السنة اليت ذكرها السيد  أن خيفى ال: أقول

 األوىلروا البقيع بعد املرة املسلمني عمإن  فن،اآل إىل  ومرة قبل ستني سنة، واليت بقيت البقيع مهدمة،)اهللا

ساتيذنا الذين زاروا البقيع قبل هدم الوهابيني، كما كانوا قد زاروا أنا رأينا مجاعة من مشاخينا وإحىت 

  سائر البقاع املتربكة يف املدينة املنورة ويف مكة املكرمة 



٤١١

ليه أمري املؤمنني إع الذي رماه بعضهم زاروا باب خبري يف املوض أن وبني احلرمني وغريها، كما

ربعون يتمكن حىت األ وكان باباً كبرياً من قطعة من حجر كبري جداً ال: ، قالوا)عليه الصالة والسالم(

  .من محله، لكن ملا استوىل الوهابيون قطعوا ذلك الباب قطعة قطعة ورموا بقطعها يف النفايات

يف هذه املرة، فالسبب كما  واليف تلك املرة   ال)هصلى اهللا عليه وآل(وأما عدم هدمهم لقبة النيب 

صلى اهللا عليه (ام ملا أرادوا هدم قبة النيب ) سرارهم مجعياًأقدس اهللا (ذكره بعض علمائنا ومشاخينا 

 واهلند مستعمرة بريطانية وفيها عشرات املاليني من املسلمني ،ياماهلند يف تلك األ إىل  ووصل اخلرب)وآله

ابن ( إىل وحواأ ف،يسبب ذلك تصدعاً يف مستعمرم اهلند أن  وماجوا فخاف الربيطانيونهاج املسلمون

  .)صلى اهللا عليه وآله(عظم يترك هدم القبة اخلضراء يف املدينة املنورة للنيب األ أن )سعود

وا تباعهم وماجأ هاج )صلى اهللا عليه وآله(يهدمون قبة النيب  م الإوملا قال الوهابيون جلماعتهم 

ذا كان ليس بشرك فلماذا هدمتم البقيع وسائر إين شرك، واألمر شركاً فكال األمركان  إذا :وقالوا

 يف املنام وقال )صلى اهللا عليه وآله(ين رأيت البارحة النيب إ: القباب، لكن رئيسهم اخترع رؤياً وقال هلم

يتمكن من  الرؤيا الن إ ه ومل يقولوا له وقنع أصحابه مبا قال،، ولذا تركت اهلدم هلذا املناماترك قبيت: يل

النوم  أن  كان القباب شركاً وكفراً كما يقولون كان معىن ذلكفإذا اهللا سبحانه وتعاىل، أحكامتغيري 

 ،اخلمر حالل والزنا حالل أن  يف املنامىرأنه إ :يقال أن اً، فهل يصحإسالمبدل الشرك توحيداً والكفر 

  .لكغري ذ إىل ،والصالة غري واجبة

باسترجاع املسلمني لكربالء ) رمحه اهللا تعاىل(حال، فقد انقضى زمان السيد العاملي  أي وعلي

  شرف وعدم متكن الوهابيني من النجف األ



٤١٢

، لكن اخلطب كل اخلطب يف زماننا حيث )عليهم الصالة والسالم(ئمة الطاهرين عادة قباب األإوب

 اهللا أحكام، وسحق سالم وتشتت العباد وتبديل قوانني اإل واملسلمني وتفرق البالدسالمعاصرنا حتطم اإل

شاعة الفحشاء واملنكرات وتسلط الكفار من الشيوعيني والصليبيني إسبحانه وتعاىل يف كل البالد، و

  .سالموالصهاينة والوثنيني على بالد اإل

ست من ن باجلمهوريات الية واليت تسمى اآلسالمفقد استوىل شيوعيو الروس على البالد اإل

رمنستان وقرقيزستان وقازقستان، وقد أذلوا املسلمني وقتلوا منهم أتاجكستان وتركمنستان وآذرباجيان و

 ،م قتلوا عشرة آالف من العلماء والطالبأين رأيت يف بعض الكتب املعتمدة إمقتلة عظيمة حىت 

 أو ملهى أو مرقصاً أو اًخمزن أو كراجاً أو  وجعلوا بعضها اصطبالً،لف مسجدأوهدموا اثنني وعشرين 

 ،نييال مخسة م،بائهم عن الدخول يف الشيوعيةما أشبه، وكذلك قتلوا من املسلمني إل أو دائرة أو خممراً

  .حناء االضطهادأ من نصف قرن واملسلمون مضطهدون هناك بأشد أكثرومير على هذه احلالة 

كما رأيت يف بعض ، مسجد من سبعة عشر ألف أكثريف الصني هدم ) ماوتيسي تنغ( أن كما

وكان يسمى (ذل املسلمني وقتلهم وبددهم وسجنهم وعذم، وقد عطل يف بكني أ و،التواريخ املعتمدة

  من ربع مليون مصلأكثرأربعة مساجد، كل مسجد كان حيتوي على ) طالح السابقصاالخبان بانغ، يف 

 قرن من حني استيالء الشيوعيني على  على ذلك منذ ثلثاألمر يعياد واجلمع وحنوها، وبقيف أيام األ

  .املسلمني يف تلك البالد

   إىل فغانستان قبل بضع سنوات، فقتلواأشيوعي الروس دخلوا  أن كما



٤١٣

ت  من مخسة ماليني من املسلمني، وامتألأكثر وشردوا ، من مليون من املسلمنيأكثراليوم 

عني وجيدعون رجل ويسملون األواأليدي  يقطعون األ،سجوم بالكبار والصغار والرجال والنساء

 ويهتكون ، ويعذبون السجناء بأشد أنواع التعذيب،ذان ويبقرون بطون احلواملاآل نوف ويصلموناأل

شعاهلم أمام آبائهم إفط عليهم ونطفال بالنار بصب الحياناً حيرقون األأوعراض الفتيان والفتيات، أ

  .ذالل املسلمنيإمعاناً يف إمهام وذويهم أو

 يا اهللا يا حممد يا :رأى ذلك وهم يصيحون أنه ،عيان يف بعض سجون كابلد روى يل شاهد وق

  .فغانستانأغري ذلك من ظلم الشيوعيني الروس يف  إىل علي يا زهراء،

عبد  إىل  من عبد الكرمي قاسم، من ربع قرن انقالبات عسكرية متتاليةأكثرويف العراق حدثت منذ 

صدام، وكل االنقالبات العسكرية قام  إىل ،أمحد حسن الكرب إىل ،ن عارفعبد الرمح إىل ،السالم عارف

شرف ذالل العراق وحتطيم احلوزات العلمية يف النجف األتباعهم إلأا الغربيون بسبب هؤالء العمالء و

  .وكربالء والكاظمية وسامراء املشرفات وغريها

غرب، ونشروا اخلالعة واون واخلمور  تابعة للأكثر فأكثركما دمروا االقتصاد وجعلوا العراق 

منني من بالدهم، وصادروا خرجوا ماليني من الناس اآلأوالسفور والبغاء، ومنعوا عن العتبات املقدسة، و

لوف من الشباب والشبان والشيوخ من الرجال والنساء وعذبوهم يف السجون ات األئ وسجنوا م،أمواهلم

  .تعذيبات مريعة

   تشويهاً أو يران والعراق مما ذهب ضحيتها قتالًإ وأشعلوا نار احلرب بني



٤١٤

يران من بالدهم، وقد إيقارب مخس   من مليون من الناس، كما سببوا تشريد ماأكثرن اآلإىل 

 بينما كان البلدان بلداً واحداً ،يران والعراقإدمرت احلرب كال اجلانبني تدمرياً لعله قليل النظري يف تاريخ 

يران ومرجع إ وكان مرجع العراق تارة يف ،ية سائدة بينهماسالمخوة اإلنت األ وكا،سالمحتت ظل اإل

لوف، يرانيون يزورون العراق كل سنة مبئات األيران، واإلإيران تارة يف العراق، والعراقيون يزورون إ

  .املاليني إىل وأحياناً تصل

ن  تسمى الشرقية اآلواليت، وكذلك أقام املستعمرون احلرب بني باكستانني الشرقية والغربية

 من ثالثة ماليني من املسلمني يف قصص حمزنة، وأخرياً أكثريذهب ضحيتها  أن  مما سبب،ببنغالدش

 بينما كانت دولة واحدة ،ضعفت قوة الدولتنيأانفصال بنغالدش عن باكستان الغربية مما  إىل األمرانتهى 

  .ية ذات مائيت مليون مسلمإسالمفتيه 

هانون يف قضايا مشهورة، شردون ويقتلون ويبون ويمون وحيارهاجاملسلمون يوكذلك يف اهلند 

م أحرقوا دورهم ومساجدهم أ من ثالثة آالف مسلم، كما أكثروقبل أيام قتل اهلندوس من املسلمني 

  .وبوا أمواهلم

 وبني يران وكردستان تارة، وبني العراق وكردستان تارة،إأقاموا احلروب بني ويف كردستان 

يقارب عشرين مليون من   على مايية حتتوإسالم بينما كردستان بالد ،كراد أنفسهم تارة ثالثةاأل

 قطعة يف تركيا ،ميات متناحرةقطع جغرافية وقو إىل كراد املسلمني، وقد قسمه الغربيون والشرقيوناأل

 االحتاد السوفييت، وقد يران وقطعة يف العراق وقطعة يفإوقطعة يف سوريا وقطعة يف لبنان وقطعة يف 

   كما ،أحرقت احلروب قراهم ودمرت رجاهلم وأهلكت ضرعهم وزرعهم



٤١٥

 ورفعوهم فوق املشانق ظلماً وعدواناً من غري سبب أتوا ، وهتكوا أعراضهم،ا السجون منهموملؤ

 هي اليت ةمثالتابعة للحكومات الكافرة الغربية والشرقية والتخطيطات اجلغرافية اآلحزاب األأن  إالّ به

  .سبب هذه املآسي يف كردستان

ىل اليوم مل إتورك قبل أربعني سنة وات العسكرية، بينما منذ أيام أتاتوالت االنقالبويف تركيا 

، وحماربة سالمية، فترى يف بالدها اخلمور والفجور، وحماربة اإلسالمستعيد صبغتها اإلت أن تتمكن تركيا

رجاع اهلوية إيران متكنوا من إيران، لكن علماء إ والثاين يف لاألو كما صنع لوي ،العمائم واحلجاب

  .البالد إىل وا بهؤتورك عامل الغربيني الذين جا أما تركيا فهي ترزح حتت نري أتايران،إ إىل يةسالماإل

 أكثرن اآل إىل  أقاموا حرباً دامت،ية وجعلت مسيحيةسالمويف لبنان حيث اقتطعت من البالد اإل

 وأحرقت قراهم ،لوف منهم وأذلت املسلمني وقتلت األ،زرعاً  فلم تدع ضرعاً والمن عشر سنوات،

  .بريوت وضواحيها يف قصص حمزنة إىل وبيوم وبت أمواهلم وهجرم جرياً شائتاً من اجلنوب

 وأخرجوا املسلمني منها ،دوهاية وهوسالمأما فلسطني، فقد اقتطعها اليهود من كبد البالد اإل

ا السجون باملسلمني وصادروا ممتلكام وأقامت و وملؤ،فيهم الرصاص والقتل بال حسابلوا أعمو

  .ن مغتصبة يف أيدي اليهوداآل إىل  وهي،ردنسرائيل بعد ذلك حروباً مع مصر وسوريا واألإ

با الشرقية وغريها وورية يف األسالمالشيوعيني والغربيني اقتطعوا أجزاء من البالد اإل أن كما

 يف أموال الناس ويف أعراضهم ويف شبام ةمسيحية كألبانيا وغريها، وهناك املأسا أو شيوعيةوجعلوها 

ية اليت صارت حتت نري الشيوعية، فمن احتفظ سالمالقرآن ممنوع يف البالد اإل أن ويف دينهم، وحىت

  بنسخة 



٤١٦

احلكومة الشيوعية عند ، وأحياناً يعاقب على هذا اجلرم السجن إىل قرأ القرآن سيق أو من القرآن

بعشر سنوات من السجن، وقد فعلوا مبساجدهم ومدارسهم وحسينيام ومؤسسام الدينية وأوقافهم 

  .وعلمائهم ما فعلوه يف االحتاد السوفييت ويف الصني

 وتقتل ، فقد جعلها الغربيون والشرقيون متناحرة تضرب بعضها بعضاً،ية العربيةسالمأما البالد اإل

ثام، ا البالد باخلمور والفجور واملعاصي واملوبقات واآلو وحتارب بعضها بعضاً، وقد ملؤ،بعضها بعضاً

ردن واجلزائر وتونس واملغرب كلها يف حالة حرب فترى سوريا ومصر والسودان وليبيا واحلجاز واأل

من  ومنذ زمان قريب قتلوا ،قدامية فقد سحقت فيها حتت األسالموتنازع وتدافع، أما القوانني اإل

 الذي سالمليها حكم اإلإ وبعد التحرير أيضاً مل يرجع ،جل التحرير من مليون ونصف ألأكثراجلزائريني 

  . وامنا الغربيون ربطوها أيضاً بعجلتهم من جديد،جل ذلككان ااهدون حياربون أل

  عشر مليون وزجوا م يفاثين إىل الذين وصل عددهمني أبادوا استقالل املسلمني بويف فيلي

يومنا هذا بني املسلمني وبني احلكومة اليت استولت  إىل  واحلرب مستمرة،السجون وأخذوا حياربوم

  .ية باحلديد والنارسالمعلى البالد اإل

  .ثيوبيني منذ عشرين سنةهوادة فيها بني املسلمني وبني األ ويف ارتريا حماربة ال

 والتنصري أخذ يف البالد ،مات كافرةحكو إىل يةسالمفريقيا بدلوا احلكومات اإلإيف  أن كما

 أن ية متكن املسيحيونسالميف أحد البالد اإل أن ية يعمل بصورة مستمرة وبشكل مرعب حىتسالماإل

  . يف خالل عشر سنواتإنسان من مليون أكثر من املسلمني ينصروا

  غري ذلك من املآسي اليت إىل 



٤١٧

 بالرجوع إالّ عالج للمسلمني كل ذلك والعشرات الدات،  إىل ذا مجعت يف كتب لعلها تصلإ

  :أمورصورا مقومة ب أن ، واليتسالماإلإىل 

 والذين عينهم رسول اهللا )عليهم الصالة والسالم(ئمة شورى املراجع الذين هم نواب األ: األول

لذين ا:  قال،رسول اهللا ومن خلفائك يا: اللهم ارحم خلفائي، قيل:  بقوله)صلى اهللا اهللا عليه وآله(

  .)١(يأتون من بعدي ويروون حديثي وسنيت

 السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتربوية مورعلى للمسلمني يف كل األفيكون هو املرجع األ

 وتشكل شورى املرجعية ،ية يف وحدة واحدةسالممة اإلوالعسكرية وغريها، فيجتمع مراجع تقليد األ

  .لتكون هي السلطة العليا للبالد

 والتلفزيون ية حرة بأيدي مجيعها الراديوإسالمينبع من شورى املراجع أحزاب  أن :الثاين

 حىت يتمكنوا من خوض معامع السياسة ويكون بينهم تنافس حر ،والصحف والقدرة واملال وغري ذلك

ة حزاب الباطلة أمثال الشيوعي وجيمع شباب املسلمني حىت الينخرطوا يف األماماأل إىل مةيسبب تقدمي األ

  .سالمحزاب املنافية لإلوالقومية والبعثية والدميقراطية الغربية والوجودية وغريها من األ

 لتشكيل ،ية احلرة النابعة من مراجع التقليدسالمحزاب اإلالتعاون بني شورى املرجعية واأل: الثالث

تشريع يف  ال ألنه ،يقية بالتطبسالم واليت تسمى يف اإل،جرائية والتشريعيةالقضائية واإل أي القوى الثالث،

حالل : )صلى اهللا عليه وآله(شرعه اهللا سبحانه وتعاىل، وقد قال رسول اهللا  بعد التشريع الذي سالماإل

   إىل حممد حالل

                                                

  .١٨٢ص:  واالس،٥٠١ ح صفات القاضيأبواب من ٨ الباب ٦٥ ص١٨ ج:ائلالوس) ١(



٤١٨

  .)١(يوم القيامة إىل يوم القيامة، وحرام حممد حرام

 الواشتراكية  شيوعية وال  يف بعد االقتصاد البعاد، مثالًية يف كل األسالمتطبيق القوانني اإل: الرابع

 سالمي هو االقتصاد الصحيح املعترف به من قبل اإلسالممنا االقتصاد اإلإتوزيعية، و رأمسالية غربية وال

وعلماء املسلمني، ويف بعد احلرية متنح للناس كل احلريات من حرية الزراعة والتجارة والصناعة والسفر 

تيان مبختلف املعامل واملصانع اجلريدة والة وطبع الكتاب واإلخراج إبداء الرأي وإقامة والعمران وواإل

  .سالمغريها من احلريات املمنوحة من قبل اإل إىل ذاعة لكل من يريد ذلك،ونصب حمطة التلفزيون واإل

 إىل النجف إىل  حىت يسافر املسافر من مكة،يةسالم احلدود اجلغرافية بني البالد اإلإسقاط: اخلامس

 ويف كل ذلك هو يف بلده، فال ،غريها إىل الدار البيضاء إىل جاكرتا إىل كراجي إىل طهران  إىلالقاهرة

أُمتكُم أُمةً ِإنَّ هِذِه ﴿:  كما قال سبحانه وتعاىل،مة واحدةأ منا املسلمونإحدود جغرافية بني بلد وبلد، و

ةً وواِحدكُمبا رية سالم والقوانني هي القوانني اإل،واحدة مة واحدة والدولة فالرب واحد واأل،)٢(﴾أَن

  .فقط

يات ق فال تفصل مسلماً عن مسلم القوميات واللغويات والعر،يةسالمخوة اإلرجاع األإ: السادس

  .يميات وما أشبهقلواأل

 هي الناظرة سالمية يف احلكم واملال بصورة خاصة، فاحلكومة يف اإلسالمتطبق القوانني اإل: السابع

  ال أنه امون بيد املسلمني، كؤ الشمنا كلإفقط، و

                                                

  .٤٧ ح١٢٤ ص١٨ ج:الوسائل: انظر) ١(

  .٩٢ آية :األنبياء) ٢(



٤١٩

  .اخلمس والزكاة واجلزية واخلراج إالّ سالمضرائب يف اإل

جلد  حجز وال سجون وال  فال،سالموكذلك تكون كل القوانني القضائية وغريها على طبق اإل

 أي ، والعقلاعمج يف الكتاب والسنة واإلسالمد القليلة املعدودة جداً اليت قررها اإلريف املوا إالّ قتل وال

  . على ما ذكره الفقهاء يف كتبهم،يةسالم اإلحكامربعة اليت هي امليزان لأل األدلةاأل

منا يف إباالنقالب العسكري، و أو ،ية حاكماً جاء بالوراثةسالم يف البالد اإلنسانجيد اإل وبذلك ال

  .سالمانتخابات حرة حسب املوازين اليت قررها اإل

 إالّ ية الواحدةسالميسمح بقيام الدولة اإل  الذي هيأه الغرب والشرق الالوضع العاملي أن وليعلم

خالق الرفيعة وتطبيق ية يف أعلى مراتب ضبط النفس والتعاون واألسالميكون محلة احلركة اإل أن بشرط

يقل من ألف  مبا ال، ية عاملية قوامهاإسالم فيهيئون حركة ، على أنفسهم وعلى غريهمسالمنظام اإل

 ، ولكل مخسني مسلم فرد منظم، لكل مسلم كتاب،م ومن عشرين مليون منظِّ،كتاب توعويمليون 

نفس ويرى ية الصحيحة البديلة عن أنظمة الغرب والشرق مبا تستهوي األسالمومن يئة الصورة اإل

سقطون حركات التحرير خصوصاً ال فالغرب والشرق يإالناس فيها خرياً من أنظمة الغرب والشرق، و

 واليوم، سواء باسم اليهود والنصارى واملشركني أ إىل سالم منذ بزوغ اإل،ية اليت يعادواسالمركة اإلاحل

  .باسم الصليبية والصهيونية والشيوعية

  :أمورهم حلركات التحرير بإسقاطكيفية  أن خيفى وال

  . والشيوعي الشرقيالنظام الرأمسايل العاملي املطبق على كل العامل بشقيه الدميقراطي الغريب: األول

  .املؤسسة العسكرية العاملية: الثاين



٤٢٠

 تشتري من سائر بالد العامل املواد غري ،ليهاإالصناعة العاملية اليت توجب احتياج البالد : الثالث

  .ليها يف صورة مواد مصنوعةإاملصنوعة وتصدرها 

 إسقاطلكفائات مما تتظافر على بعض احلريات املوجودة يف العامل الدميقراطي املوجبة لتقدم ا: الرابع

  .ياًإسالمكان نظاماً  إذا كل نظام فيت خصوصاً

ليها باالحترام، إينظر أهل البالد الناهضة  أن يوجب الصورة الغربية للبالد الصناعية مما: اخلامس

ورة  لينضووا حتت لواء الص، مل يروا يف بالدهم مثل تلك الصورة أسقطوا هم بأنفسهم أنظمة بالدهمفإذا

  .الغربية

 مل ميكن جتاوز تلك ،يةسالممل تتوفر شروط النهضة اليت ذكرناها يف البالد اإل ما أنه ومن املعلوم

  .ي وغريهسالم من اإلأعم ، كل نظام جديدسقاط اخلمسة اليت هيأها الغرب والشرق إلموراأل

لون على جهد العام وإن ية منذ قرن،سالم من سقوط كل احلركات اإلهوهذا سر ما نشاهد

 مور وضحوا يف سبيلها بكل غال ورخيص، وقد ذكرنا تفصيل هذه األ،بقائها بالنفس والنفيسإجيادها وإ

ن الغربيني ثينقذ املسلمني من برا أن  وهو القادر على،ية، واهللا املستعانسالميف مجلة من كتبنا اإل

  .والشرقيني

وأهله، وتذل ا النفاق وأهله، وجتعلنا فيها  سالما اإل ليك يف دولة كرمية، تعزإنا نرغب إاللهم 

ا كرامة الدنيا واآل  إىل  والقادة،طاعتك إىل عاةمن الد وآخراًخرة، واحلمد هللا أوالًسبيلك، وترزقنا .  

 واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا ،سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسالم على املرسلني

  .ينعلى حممد وآله الطيبني الطاهر

  ي الشريازاحلسييناملهدي حممد بن ــ  قم



٤٢١
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ّ
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