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  : مالحظة

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

  .هكذا(( )) جعلت العناوين املضافة بني قوسني * 

  

  

  

  

  

  

  الفقه

  الثمانون ءاجلز



٢

  

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

  حارة حريك، بئر العبد، مقابل البنك اللبناين الفرنسي: عنوانال

  

  

  



٣

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  السيد حممد احلسيين الشريازي

  دام ظله

  

   املواتإحياءكتاب 

  

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان



٤

  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

الة والسالم على أشرف خلقه سيدنا حممد وعلى آله الطيبني احلمد هللا رب العاملني، والص

  .قيام يوم الدين إىل الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم



٥

  

   املواتإحياءتاب ك

  

  . املستعانواهللا ، ب املسائليه اتباع الشرائع يف ترتيوالغالب ف

  

  ))تعريف املفردات((

  :لمات أربعى كهذه اجلملة تشتمل علو ،)١()هك ملمواتاً أحىيمن ( لسنةاشتهر يف بعض األ

  .ييحيالذي  )من( بـما املراد ف

  .اتهيوخصوص )حياءاإل( ةيف كييوما ه

  .فتحه وميوهو بضم امل )املوات( بـوما املراد 

  .اخلاصة ضافةحصول اإل أي )هكمل( بـ وما املراد

  .  حول الرابعاآلنلم كاملستقبل نت يف تأيت خرالثالثة األحيث إن و

  

  ))املراد بامللك((

ة يزوجكا م ظرف يف ة هلا تقرري انتزاعأمورو، حنوها وجساماألكة يقي حقأمور كهنا: فنقول

ست يول، ال أو الذهن أو يف اخلارج يف ان موجوداًك سواء ،ربعةقة منتزعة عن األي فهي حق،ربعةاأل

ة ي النقدوراقة األيمالكده االعتبار ي اعتبار املعترب الذي بة قوامهاي اعتبارأمورو، ةيذات املعدود خارجك

. مةين هلا قكتمل  وإالّ ،مةيانت هلا قكاعتربها املعترب ن إ اليت

                                                

  .٦ح  من كتاب إحياء املوات١ الباب ٣٢٧ ص١٧ ج:الوسائل) ١(



٦

 إذ ،األولالقسم من ست يل ،كاململو يف كتصرفات املالان عبارة عن صحة كث ي ح)كاملل(و

 اهللا سبحانه كملك اًيه انتزاعأقسام بعضان كبل  ،كاململو وكذات املال الّإاخلارج  يف ك هناسيل

القدرة ال تتعلق  أن ة حىتكالذات مملو، واًكون ماليك فكامللنتزع منه يه مبجرد اخللق حيث إن، ملخلوقاته

  . ربعةعدام األإتعلقت ب وإن ،ربعةة األيبسلب زوج مثل عدم تعلق القدرة، ة عنه تعاىلكياملل بسلب

  .)١(ونيكنه ال أضة يب يف رضدخال األإ يف ثياحلد يف وقد ورد

اا جيإصح  فإن ،نيزان الصفتيم يف رواكا ذمى  عل)صفة ذات ( ال)صفة فعل( ك بامللوصفة اهللا

 ةيالعاملكذات  انت صفةكصح سلبها ي مل وإن ،انت صفة فعلكالرازق وما أشبه  ومثل اخلالقوسلبها 

  .شبهأة وما يدرالقاو

 أو اعتربه الشرع إذا شيء لاإلنسان كمثل مل ،اعتباري ممن له االعتباره أقسامبعض  أن ماك

  . كذل ريغ، إىل  حرنسانإل أو،  للخمس مثالً املسلمكمثل ملعتربه ي ملا ال خالفاً، اًكملالقانون 

  

  ))أقسام امللك((

 داعي ال مما )االقتصاد :الفقه (تابكناها يف ركان له صفات ذكان هللا سبحانه ك إذا كاملل مث إن

  . االعتباري اإلنسان كوجد يف مل الصفات ال تكتلو، راره هناكتإىل 

 حمدوداًان ك قانون أو ني بدداًيان مقكن إ ، فهو عبارة عن صحة تصرفاتهاإلنسان كأما مل

، ل تصرفكان له ك اًدين مقيكمل  وإن ، املال سرفاًإتالف، ومثل عدم صحة صنع التمر مخراً، حبدودمها

، له التصرف أن يف اجلملة السابقة )هكمل(ى فمنع، ضعفيو كشتد املليصة حق تصرفاته ينق وةاديوبز

  ، اًكاح ملكة النيتسمات من يورد يف بعض الروا وما، أخي ونفسي إالّ كملأال : منه قوله سبحانهو

                                                

  . طبع جامعة املدرسني بقم١٢٢ ص:التوحيد) ١(



٧

  . زوجتهعه ويتصرف بعض التصرفات يف نفسه ومطي اإلنسانن أل

  . الفرسكاجلل مل:  مثل قوهلم،)ختصاصاال( كمللبعض مراتب اى طلق عليوقد 

مثل ، في الضعكامللى  علاناًيحأ طلقيو ،وهو املنصرف من احلق ،كامللى طلق احلق عليما ك

ل يراد به التفضيال ، مر الفالينفالن أحق باأل: وقوهلم، كذل وما أشبه ، حق الزوجة يف القسم:هلمقو

  .ضاًيه أريق لغ حيحىته ري من غثر حقاًكأنه أ ال، نه حقهإبل ، غالباً

، وانيح أو  من مجاداإلنسان ري لغك جعل امللاجلائز عقالًمن  أن )االقتصاد ابتك( رنا يفكوقد ذ

  . نيقرره بعض القوان وإن ،قررهين الشارع مل كل

ى املدرسة واملسجد وعلى علمثل الوقف ، اإلنسان ريوما أشبه لغة يالوص وقرر الشارع الوقف نعم

  . الدابة وحنوها

  

  ))إحياء املوات وأحكامه اخلمسة((

 إىل حاجة مما ال رنا يف باب املعامالتكما ذك ، اخلمسةحكاماأل إىل نقسمي املوات  إن إحياءمث

  . له هنايتفص

س له يه مما لريغك ه العرفياملرجع ف و،جوازه بل استحبابهى مة علت األفقتا(: فقول اجلواهر

  . ىانته )ةيقة شرعيحق

  .خر الثالثة األقسامنه أراد نفي األأال ، االستحباب ور الغالب من اجلوازكذ

  

  ))استحباب إحياء املوات((

:  قال)صلى اهللا عليه وآله(نه ، إعن جابر، كرواه املسال من ما يف نفسه حياءستفاد استحباب اإليو

 صدقة يمنها فه له العوايفك وما أ،أجره يفتة فله ي ماًأرض أحىيمن.  

  . اتيها من الرواريغإىل 

  

  ))معىن اإلحياء((

ى سمي ما يف ان الالزم مراجعة العرفك ،دة لهيقة جدير الشارع حقكذيث مل يح، )حياءاإل(و

  . عدمه وكه املليترتب عل يحىت ،ال أو إحياًء

   ،)الالم: (بعضها يف رتك ذ،ات متواترةيه روايصل فاأل، انكف كيو



٨

 ،)قاحل(  بعضهاويف ي،ل شرعيون بدلؤباستثناء ما خرج من الش ،نهول شؤك بكاملل يف الظاهرة

  . ني اللفظنيبعضها اجلمع ب ويف

 مواتاً أحىيمن : )صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، حي الصحففي

  . )١(فهو له

  .)٢(له ي فهمواتاً أحىيمن : ح آخرييف صح، )هما السالميعل(وأيب عبد اهللا ، جعفر أيب وقول

  .عىنباعتبار اللفظ وامل )هي( و)هو(و

من : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وينكويف خرب الس

  .)٣(رسوله قضاء من اهللا و،تة فهي لهي ماًأرضا يأح، أو ه أحديلإسبقه ي مل اًي بداًيحفر واد أو غرس شجراً

 نييالرأمسال واآلنة يوعيلشالدولة اك الفرس والروم ألن ،رسولهد بقضاء من اهللا وكيولعل التأ

 م اختذواأد جيخ يالحظ التاريمن  فإن ،هايهم فريوال حق لغ، نفسهم ألرضاأل انوا اختذواك، نيبيالغر

  . نه دغالًي ود وعباده خوالًمال اهللا دوالً

 وعمروها فهم رضمن األ ئاًيوا شيحأا قوم ميأ: )عليه السالم(عن الصادق ، ح ابن مسلميويف صح

  . )٤(ا وهي هلمأحق مب

  . )٥(مروها فهم أحق اع، أو رض من األئاًيوا شيحأا قوم ميأ :آخر حيويف صح

                                                

.٦ ح من كتاب إحياء املوات١ الباب ٣٢٧ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح من كتاب إحياء املوات١  الباب٣٢٧ص ١٧ ج: الوسائل)٢(

  .١ ح من كتاب إحياء املوات٢ الباب ٣٢٨ ص١٧ ج:الوسائل) ٣(

  .١ ح من كتاب إحياء املوات١ الباب ٣٢٦ ص١٧ ج:الوسائل) ٤(

  .٣ ح من كتاب إحياء املوات١ الباب ٣٢٦ ص١٧ ج:الوسائل) ٥(



٩

  . )١( فهي لهرضاألى  علمن أحاط حائطاً: ك يف املستدر املروي)صلى اهللا عليه وآله(ويف النبوي 

  . )٢(مينلكم هي   هللا ولرسوله مثرضاأل يعاد: )صلى اهللا عليه وآله(ويف آخر عنه 

رد يمل  إذا له التصرفات دىناأل أن  ومعناه،ة طويليستفاد من ظاهر الروايما كور ك املذكاملل: أقول

  . كللمل )الالم( أن وواضح، ىعلاأل

  : كقال ابن مال

    وشبهه ويفكوالالم للمل

  يل قفيتعل وضاًية أيتعد

ها يأ م مينكمث هي ل ،له هللا ولرسورضموتان األ: )صلى اهللا عليه وآله( روي عنه كويف املسال

  . )٣(املسلمون

ث يح، اًيث عاميث جعل هذا احلديح، اجلواهرى  علنيالم بعض املعلقكنه ال وجه لأ علميومنه 

  . )٤(هقييرواه عن سنن الب

املوتان بضم  وأما ،الواوون كم وسيبفتح امل و،م والواوي بفتح امل،ه لغتانيفاملوتان ف، انكف كيو

   .كاملسال ذا يفك ،عيفهو املوت الذر ،ون الواوكسم ويامل

ي تة فهياً مأرضا يحأمن :  قال)صلى اهللا عليه وآله(نه أ، ةيبود الرضي يف اازات الني السىورو

  . )٥(س لعرق ظامل حقيل و،له

                                                

  .٤ ححياء املوات من كتاب إ١ الباب ١٤٩ ص٣ ج:املستدرك) ١(

  .٥ ح من كتاب إحياء املوات١ الباب ١٤٩ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

  .٢ ح من كتاب إحياء املوات١ الباب ١٤٩ ص٣ ج:املستدرك) ٣(

.١٤٣ ص٦ ج:سنن البيهقي) ٤(

  .١٤٩ ص:اازات النبوية) ٥(



١٠

ه أحد فهو أحق يلإسبق يمل  ما إىل من سبق: قالنه أ )صلى اهللا عليه وآله(عنه ، وروي الغوايل

  . )١(به

ا مواتاً يحأفمن  ،م مينكمث هي ل،  هللا ولرسولهرضاأل يعاد:  قال،)صلى اهللا عليه وآله(نه عو

  . )٢(فهي له

 ،ها أجريفتة فله ياً مأرض ايحأمن :  قال)صلى اهللا عليه وآله(نه أ، عن جابر، اللئايل  دررىورو

  . )٣(له صدقة لت الدواب منه فهوكوما أ

  . شاء اهللا تعاىل نإ مجلة منها يكمر علست النصوص مما  منك ذلريغإىل 

  

  ))بني امللك واحلق واحلكم((

، هكهذا مل: قالي ،ء واحديشى طلقان علي ،هيلإشارة ما تقدمت اإلك )احلق( و)كاملل(مث إن 

 أقسامل كقبل يما ى  علمنهما أي طلقي قد إذ ،ةيالقو أو فةيسواء يف املراتب الضع، هذا حقه: قاليو

صح يما ال ى طلق عليوقد  ـ ليبالدلما خرج  إالّ  ـهاري وغةيالعارجارة والرهن واإلع ويالبك التصرف

بعض  كللمال ماى طلق عليوقد ، ة التصرفيان له شأنك وإن ،الصغر واحلجرك رضا لع التصرفكللمال

 أن هيشرط عل إذا مثل ما ، دون بعضهي التصرف فأقسامبعض ع املشروط ي مثل الب،التصرف دون بعض

  . كشبه ذلأما  أو عهيبيال 

م كث مل نستبعد عدم وجود احلين حكل ،)احلق( رينه غأن يفاملشهور عند املتأخر )مكاحل( أما

، كما أشبه ذلورث وي ع واليسقاط والبقبل اإلي فال ،املكم حق له بعض خواص احلق الكالوضعي فاحل

  .  فراجع،باملناسبة )ةكتاب الشرك(  يفكالم يف ذلكرنا بعض الكوقد ذ

  

                                                

  .٤ ح من أبواب إحياء املوات١ الباب ١٤٩ ص٣ ج:املستدرك) ١(

  .٥ ح من أبواب إحياء املوات١ الباب ١٤٩ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

.٦ ح من أبواب إحياء املوات١ الباب ١٤٩ ص٣ ج:املستدرك) ٣(



١١

  

  فصل

  نيرضاأليف 

  

  ))األرض وأقسامها((

ما إ ،هارية وغيوالرمل ةيواجلبل ةي من الصخر،هاأقسامل كعم من  واملراد ا األ،رضاأل :)١مسألة (

  .مواتما إ و،عامرة

، ه العرفيعتمد علياع الذي يالش د أويال ا ملن هي بالشهود أوأعرف يو، هاك ملالكفالعامرة مل

، فادته للعلمإل يف عدم اشتراط يظهور الدل )ديوالتقل، والشهادات، القضاء(: بتاك رنا يفكوقد ذ

عليه (ث قال يح، يف االستبانة ا داخلةإ املعتربة فوراقة مثل األكيامللى قامت حجة عل إذا كذلكو

  . )١(نيتستب أن إىل: )السالم

 وأ ،كذلك نياعيش  أو،نيترضا متعنينتيورة مثل بك املذدلة لألرضاومن الواضح لزوم عدم املع

ما كنة يث تقدم البيح، دية للرضانة املعيالب ك،أقوىان أحدمها ك إالّ إذا ،ك ذلريغ، إىل اع وورقةيش

  . )تاب الشهاداتك( له يفيرنا بعض تفصكذ

 ماماإلأو ) صلى اهللا عليه وآله(النيب قطاع من اإل: نيئي بأحد شرض األاإلنسان كلميمنا إه مث إن

 ، وحنوهحياءاإل و،بة ما للمنوب عنهيزمن الغ يف للنائب حىت أن  منصحاألى نائبهما علأو ) المعليه الس(

   :أقسام أربعةى ها املسلمون عليعل ستويلي اليت رضاألحيث إن ، حياء يف اإلاآلنالم كالو

   كوهي مل، يالدفاع أو يان باجلهاد االبتدائكسواء  ،املفتوحة عنوة: ١

                                                

.١ ح من أبواب ما يكتسب به٤ الباب ٥٩ ص١٢ ج:الوسائل) ١(



١٢

هل أدي يأال تسلب من  يفه، وحنوها الدور ال يراض باألكاهر اختصاص ذلالظو، نيل املسلمكل

، ربيهل خأوت ي وال ب،ؤجرها هلمية ومل كهل مأوت يب )صلى اهللا عليه وآله(النيب سلب يولذا مل ، البالد

ون الزرع ؤوالعمل وسائر ش، رض األ)صلى اهللا عليه وآله(ان منه ك ف،فقط هميأراضى عل  استوىلوإمنا

ات يظهر من مجلة من الروايما ك ،نهمايواحلاصل مناصفة ب، هوديمها من الريلبذر والعوامل وغا من

  ).تاب املزارعةك(  يفهارناكذ

، نيللمسلم، أو ا هلمأيف الصلح من  يسالمم اإلكوهي حسب ما قرر احلا: واملفتوحة صلحاً: ٢

حنو جعلها مفتوحة ى ون الصلح عليك أن نيفرق ب  النيللمسلم ونيك أن ذا صاحلإو، كباالشتراأو 

الفيء من هذا و، دلة األطالقإل كعها وحنو ذليصح له بيف، م هلاك احلاكحنو استمالى عل، أو عنوة

  . هيالم فكأيت اليما سك،  والعوايلكفدك ،ليالقب

ا  ومما،ك امللأدلة طالقون هلم إلكاا تيوهي حم، هاي بأن أسلم أهلها عل:اًيإسالمواملفتوحة : ٣

  . أشبه  ومامن سبق وىيحأمن  أدلة طالق إل،هاايون ملن أحكت

 مثل املواتالقسم  وهذا،  السابقةقسامون أحد األيك أن ها بدونياملسلمون عل واليت استوىل: ٤

  .ريالتحج الم يفكأيت اليوس ،حياءي باإليها احملكلمياملتقدمة 

ه أحكامافر احلريب له كال فإن ،اًيحرب ولو افراًك، أو ون مسلماًيك أن ني بيية احملكيفرق يف مال وال

ويف قبال   املسلمري وعرضه وماله مصون يف قبال غ،فهو حر ،أموالهى ه وعلي علنيالء املسلميقبل است

افران كتنازع  إذا ولذا، طفالاملال والنساء واألى الء عليشرائط االست شرائط االسترقاق وبدون، املسلم

   إىل ما أشبه ورجعوا أو مال أو حجرا أو ان يف زوجةيحرب



١٣

  . مهمكحسب ح أو سالمم اإلكم حسب حكحي أن هيان علكنا يقاض

  . )١(﴾نزل اهللاأنهم مبا يم بكن أحأ﴿: ث قال سبحانهيح

  . )٢(لزموهم مبا التزموا بهأ: وورد

مهم ك حب)صلى اهللا عليه وآله( م رسول اهللاكولذا ح، مك احلايريقتضي ختي نيلي الدلنين اجلمع بإف

  . يف الزاين

  .آخره إىل ،)٣( بتورامة أهل التورانيمت بكحل: )عليه السالم(علي وقال 

  ). والشهاداتتاب القضاءك( له يفيرنا تفصكما ذك

أي ـ  سالم املوات يف بالد اإلنيرنا بكما ذيفرق ف وال(: قال، كلمي ن احلريب أد اجلواهريوقد أ

 يمذ النيوال ب، ظهر من بعضيخالفاً ملا ، دلة األطالق إلهريوغ  ـشبهعنوة وصلحاً وما أ  املفتوحةريغ

  . ىانته )أمواله باقيكه احلريب ييحي ما كان لنا متلك وإن ،فارك الأقسامه من ريوغ

  

  ))هل الكافر ميلك باإلحياء((

أربعةإىل  ،كي بذلراضلأل ك املالمام اإلذنأ وهل ،حياءافر باإلك الكلميأنه هل  يف م اختلفوامث إ 

  : هيأقوال

، كلميه فال  إذنعدم وكمليه ف إذننيل بيالتفص، وماماإل ذنأ وإن  مطلقاًكلمي نه الإو، كلمينه إ

ال و، ةيعمل حسب الدستورات الشرعي إمنا ماماإل ألن ،اإلذنة يس له صالحيل أي ،مامأذن اإلينه ال إو

  . خت مثالًز الزواج باأليجي أن ق لهحيما ال ك، اإلذنق له حي

   كذقناأل  إذاًالًيئاً قليهم شيلإن كدت ترك لقد كثبتنا أن لو ال﴿: قال سبحانه

                                                

  .٤٨اآلية : سورة املائدة) ١(

  .٥ ،٢ حخوة من أبواب مرياث األ٤ الباب ٤٨٥ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(

  .٣٨ ص٢ ج:املناقب) ٣(



١٤

عليهما (النيب ك ماماإل يجواز ختطعدم ى دل عليه ريغك فإنه ،)١(﴾ضعف املمات واةيضعف احل

  . ه سبحانهأحكامعن ) السالم

ى ات الدالة علين الروام ه مجلةيدل عليو، األول القول و هقوالقرب من هذه األفاأل، انكف كيو

 رضون األكلميانوا كث يح، ةية املستمرة القطعريالس إىل ضافةباإل،  منهمرضائهم واشتراء األيحإصحة 

  . نيحاهلم حال املسلم سالميف بالد اإل حياءباإل

س به يل: فقال ى،هود والنصاري الأرضسألته عن الشراء من :  قال،ح حممد بن مسلميففي صح

 يف رض األكتري أن ىعلرب فخارجهم يأهل خى  عل)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا وقد ظهر ، بأس

 أو رض من األئاًيوا شيا قوم أحميأو، ئاًيت منها شياشتر إذا وما ا بأس، عمروايعملون ا ويهم يديأ

  . )٢(عملوه فهم أحق ا وهي هلم

 رضاأل ألن ،وت وما أشبهيببناء الب ين بالزرع والثااألول أن )عملوا( و)وايأح( نيولعل الفرق ب

 أن ، أو باعتبار آخرإحياًءالمها ى كسميان ك وإن ،بالزرعث تتبدل بنفسها يح، قة بالزرعيحقىي حت

  . رياملراد بعملوا التحج

ال : فقال ،الذمة من أهل نيرضعن شراء األ )عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت، ريبص أيب حيوصح

 ني ح)صلى اهللا عليه وآله(اهللا ان رسول كوقد ، وها فهي هلميحأعملوها و إذا منهم يشتريبأس بأن 

  . )٣(عمروايعملوا ويهم يديأ يف نيرض األكأمر وترى خارجهم عل هوديالها يرب وفيخى ظهر عل

                                                

  .٧٤اآلية : سراءسورة اإل) ١(

  .٢ح  من جهاد العدو٧١ الباب ١١٨ ص١١ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح من إحياء املوات٤ الباب ٣٣٠ ص١٧ ج:الوسائل) ٣(



١٥

 )صلى اهللا عليه وآله(عطائه إ بشرط اًكرب هلم مليخى  أعط)صلى اهللا عليه وآله(لعل الرسول : أقول

تاب ك( استدالهلم يف نايفي كان ذلك وإن ،نيتي الرواني يف هاتمام اإلكولذا استدل بذل، ةياجلزوصة احل

، )صلى اهللا عليه وآله(انت للرسول ك رضاأل أن كث ظاهرهم هنايح، اتيهذه الروا بأمثال )املزارعة

  . مر من باب املضاربةان األكولذا ، ا مفتوحة عنوةأباعتبار 

رب يخى  عل)صلى اهللا عليه وآله(قد ظهر رسول اهللا :  قال،هياه الصدوق يف الفق ما روكد ذليؤيو

، ئاًيت منها شي وما بأس لو اشتر،عمروايها ويعملون فيهم يدي يف أرضون األيك أن ىفخارجهم عل

  . )١(فهم أحق به وهو هلم رضمن األ ئاًيوا شيا قوم أحميأو

عليه (جعفر  أبا سألت:  قال،عن حممد بن مسلم، رهيف نوادى سيوما رواه أمحد بن حممد بن ع

ى  عل)صلى اهللا عليه وآله(قد ظهر رسول اهللا  ،ال بأس: قال ى،هود والنصاري الأرضعن شراء  )السالم

وا يقوم أح يوأ، تياشترن إ  وما ا بأس،عمروايهم ويدي يف أرض األكتري أن ىرب فخارجهم عليخ

   .)٢(فهم أحق به وهي هلم منها

هم من يب علجيه ما يهود وجب علي الأرضى ومن أشتر:  قال)صلى اهللا عليه وآله(وعنه 

  . )٣(برضاهم الّإى ها املشتريشتري ادعاها أهل اخلراج ال أرض يوأ، خراجها

                                                

.٧ ح من إحياء املوات١ الباب ٣٢٧ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح٣ الباب ١٤٩ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

  .٣ حوات من أبواب إحياء امل٣ الباب ١٤٩ ص٣ ج:املستدرك) ٣(



١٦

  .منها  تقدمت مجلةاملطلقات اليت إىل ضافةهذا باإل

  

  ))مناقشة األقوال األخر يف ملك الكافر((

الم كمن أول  فهو الظاهر ،مام له اإلذنأ وإن افرك الكمثل القول بعدم مل خر األقوالاأل أما 

  . هي علمجاعاإلى رة وجامع املقاصد دعوك بل عن التذ،الشرائع

 ،ذنه شرطإ ومامأذن له اإلي ما مل ،اهيأح وإن ه أحدكلمي ال ماماملوات فهو لإلوأما ( :األولقال 

  . )ان حسناًك ماماإل  إذنه معكل مبلي ولو ق،افركه الكلميوال ، ان مسلماًك إذا له ييه احملك ملذنأفإن 

ها كلمي وال ،ان مسلماًك إذا ييها احملك ملرض األإحياء لشخص يف مام اإلذنأإذا ( :الثاين وقال

  . ) عند علمائناكلمياها مل ي فأحماماإل له ذنأ فإن ،حياء له يف اإلمامذن اإلإ وال بحياءافر باإلكال

 حياءان اإلك وإن ،علمائنا عند كلميافر مل كا الي مسلماً فلو أحييون احملكشترط ي(: ثوقال الثال

  . )مامباذن اإل

 ك له بالتملذنأ  لوماماإل أن واحلق(: ث قاليح، ان آخركعنه يف م يكنايف احمليالمه هذا ك: أقول

والذي  ،هل أم الأافر كالن  أ إىل نظراًكفعل ذلي هل ماماإل أن  البحث يفوإمنا،  لهكقطعنا حبصول املل

  . )اب العدمصحالم األكخبار وفهم من األي

 :عن أوهلما قوله يكح ثي حكواملسال هو ظاهر الروضةو ،اإلذن ماملإلوز جيال  بأنه ومثل القول

 )عليه السالم(ه  إذن يف جوازشكالمنا اإلإ ،حصل ه لوي فإشكالوال ،  قوالناإلذنافر مع ك الكويف مل(

  ). أم الك ذلةيأهل افر هل لهكال أن ىل إله نظراً

   .ذنأ افر لوك الكلميو اإلذنصح له  وإن ،أذن خارجاًي مل مامن اإلأومثل القول ب

  قد استدل ،)كلمينه كذن لأ( و)أذنيمل ( و)أذنيال (: ة الثالثقوالوهذه األ



١٧

  .نيه بلفظ املسلمي منها مبا صرح فنيوللأل

  . كاملل فاد االختصاص الأحصل اإلذن إذا ف ،كمل للس أهالًيافر لكن الأب: وللثالث

  .ات اخلاصة املتقدمةيالروا واتطالقنه اجتهاد يف قبال اإلإ :هيفف أما الثالث

 كات املصرحة مبليالروا ها حباهلا بعدكن تركميات ال يلهما من الروايدلن إ :هماين ففاألوالوأما 

  .ىالنصار وهوديال

  . املسلمون هايم مين أكمث هي ل: ما تقدم مثلو

ن إ﴿: )عليه السالم( علي تابكوجدنا يف :  قال)عليه السالم(عن الباقر ، ابليكح اليوصح

وحنن ، رضاأل ن أورثنا اهللا تعاىليالذ يتيب نا وأهلأ )١(﴾نيالعاقبة للمتق وورثها من عبادهي هللا رضاأل

 يتي من أهل بماماإل إىل ؤد خراجهايو عمرهاي فلنياً من املسلمأرضا يفمن أح، لها لناك رض واأل،املتقون

فهو أحق ا  اهايأح من بعده فعمرها ونيجل من املسلما فأخذها رخر أو هاكتر وإن ،منها لكوله ما أ

من  )عليه السالم(ظهر القائم  يل حىتكما أ يت ولهي من أهل بماماإل إىل ؤد خراجهاي فل،هاكمن الذي تر

 ،ومنعها )صلى اهللا عليه وآله(ما حواها رسول اهللا ك ،رجهم منهاخيو نعهاميها ويحويف فييت بالسيأهل ب

  . )٢(هميديأ  يفرض األكتريهم ويديما يف أى قاطعهم عليعتنا فيدي شيان يف أكما إالّ 

 ما نينها وبيب اجلمع إالّ أن ،نيللمسلم إالّ أذني مل )عليه السالم(نه أى دلت عل وإن ةين الرواإف

حرمة ى ات الدالة علي مثل الروا،ةيبعض املراتب املعنوى قتضي محل هذه عليفار كالتقدم من الشراء من 

   ثيء حيل شك املؤمن يف ريتصرف غ

                                                

  .٨٣اآلية : سورة القصص) ١(

  .٢ ح من أبواب إحياء املوات٣٢٩ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(



١٨

سهماً ) لى اهللا عليه وآلهص (عطاء الرسولإنة ي ولو بقر،ةيخالقة واأليبعض املراتب املعنوى حتمل عل

 ، جاء حلربهاملاء ملن )عليه السالم( ني احلسعطاءإو، ا اخلوارجيعطا )عليه السالم( ي علءعطاإ و،للمؤلفة

  . ما هو واضحكهم ؤعطاإز جيان حراماً مل ك فإنه إذا ،ك ذلريغإىل 

 أن خالقاًأ فالالزم، ه ونوابهؤم خلفاأل) عليهم السالم(ون هلم ك الكاهللا سبحانه ملن إ :واحلاصل

رة وجامع كعن اخلالف والتذ يك احملمجاعولذا قام اإل، ذمإ لشيء منه بكل تصرف واستمالكون يك

  . يي احملكم يف متل إذاشتراطى ها علري وغكاملقاصد واملسال

  .)١(هإمامطابت به نفس  ما الّإس للمرء يل: ريخويف النبوي املروي يف األ

ى دل عل فما، ات املتقدمةيه الروايما دلت علك ،فاركلل  حىتك والتملحياءوا يف اإلذنأ وقد

ق اجلمع يطر فإنه ،يالشرع مك ال احلةيخالقنوع من األى عة حممول عليبالش أو سلماالختصاص بامل

 ريغى ء عليل شك ميات حتريلو أخذت بظاهر روا بل، هية علريان السيوقد تقدم جر، نهمايالعريف ب

  . ره أحدكنينه ال أاملؤمن مع  وصحة شرائهم من املسلم املسلم واملؤمن لزم عدم

مع  )من سبق( و)ىيأح من(: ات إالّ أن إطالقتابك أهل الإحياءى دلت عل وإن اتيالروامث إن 

ى ولذا تقدم عن اجلواهر الفتو، عدم القول بالفرق فار أوجبك سائر النيب ونهميل بيعدم قول بالتفص

  . احلريب إىل بالنسبة  حىتكبذل

  

                                                

).املطبوع على هامش اجلامع الصغري (٧٨ـ  ٧٧ ص٢ ج:كنوز احلقائق) ١(



١٩

  ))كل ما مل يسبقه إليه أحد((

، كذلكفهو  ه أحديلإسبق ي ل ما ملكبل ، رض من األم املتقدم باملواتكتص احلخيال  ):٢مسألة (

 اتيولروا،  العامةدلة األطالقإل، هاريغ أو ًألك أو أمجةً أو غابةً أو معدناً أو جبالً أو ان ماًءكسواء 

  . رضومثل ما تقدم يف األ )من سبق( و)مكل(: مثل، متفرقة خاصة

 رضاأل أيتيالرجل  عن )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: قال، مان بن خالديرواه سل ومثل ما

  . )١(ه الصدقةيعل: قال ،هي علذا زرعها مايعمرها ويارها وأ يرجيستخرجها وياخلربة ف

 أحىينا حاضر عن رجل أ ولئس :قال، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن،  بن سنانعبد اهللاما رواه و

عليه  وجر بيواأله  و،هي له: فقال ،شجراً وس خنالًغر وبىن فيها بيوتاً و فيها راًىاً مواتاً فكرأرض

  . )٢(الغرب نصف العشر ويل الدواتا سقمعليه في، وعني أو اد وسيل أو فيها العشر فيما سقف السماء

عليه ( أيب عبد اهللا عن، عرجعن سعيد األ، مثل ما رواه الكليين، ومثل الروايات الواردة يف بيع املاء

ه عن الرجل يكون له الشرب مع قوم يف قناة فيها شركاء فيستغين بعضهم عن شربه سألت: قال ،)السالم

  . )٣(شاء بكيل حنطة وإن ،شاء باعه بورقن إ نعم: قال ،أيبيع شربه

عليه (سألت الرضا :  ـ فيما رواه الكليينعبد اهللا ـ  قال حممد بن ،ورد يف الكأل ومثل ما

 يأتيه الرجل ،أكثر أو ون هلا حدود تبلغ حدودها عشرين ميالًعن الرجل تكون له الضيعة وتك )السالم

   يكعطأو كعتيض عطين من مراعيأ: فيقول

                                                

  .٣ ح من أبواب إحياء املوات٣ الباب ٣٢٨ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  .٨ ح من أبواب إحياء املوات١ الباب ٣٢٧ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح من أبواب إحياء املوات٦ الباب ٣٢٢ ص١٧ ج:الوسائل) ٣(



٢٠

  . )١(له فال بأس عةيانت الضكإذا  :فقال ،ذا در مهاًكذا وك

  .حمله أيت يفيها مما ريغإىل 

 من ريها، وغالثالثة هأقسامد بيذا الصكو، رت واملعدن والغوصكاخلمس يف الى دل عل ومثل ما

  . ة الواردة يف خمتلف أبواب الفقهريثكمثلة الاأل

  

  ))السبق وعدم اإلضرار باآلخرين((

 ليي دلني للجمع بكوذل، نيخرضر حبقوق اآليثر من حقه مما كستغل أي أن حدق ألحيه ال مث إن

  .وحنوه )٢(مكل ليدل نيوب، وما أشبه )ىيحأمن ( و)من سبق(

ى بقي لكمسال األكد يصي أن حدهمق ألحي  الكمساشون باأليعيائلة شاطئه ألف عى ان حبر علكذا إف

ث ي حبرضثر من حقه من األكل أستغي أن حدق ألحيألف فالح ال  هاية فيانت قركذا إو، ه جائعاًريغ

 ك العجم من استمالنع مثالًميه بسبب قانون جائر ريان استغالله ومنع غكسواء ، أرضبدون  هريغى بقي

ان القانون كن إو، ه عن االستفادةريغ ة ورشوة للدولة متنعيقوة شخصبسبب ، أو  دون العربرضاأل

  .لكسمح للي

سمح القانون ي نصفهم من العرب ،رضفي هلم األكون فالح تي العراق ملأرض يف ذا فرض مثالًإو

 ال ك االستمالحقهم يف أن كال ش، كسمح القانون بذلي العرب ال ري ونصفهم من غ،ها هلمكباستمال

ن هذا كل، عمروهايي وراضل األك إىل سبقواي أن ق للعربحين ما دام القانون اجلائر موجوداً كل، سقطي

 كمن أولئ يراضأخذوا نصف األي أن ذا سقط القانون اجلائر حق للنصف احملرومإف، دامي احلق ما

ق هلم حي هلمالعشرة املباح حيث إن ، مثل منع القانون اجلائر دخول املسجد لعشرة ،)مكل(ى مبقتض

سقط القانون ودخل هؤالء  إذا أما، نيإنسانان ك مإنسانل كأخذ يأنفسهم يف املسجد فى عل التوسعة

   كولئق ألحياحملرمون املسجد ال 

                                                

  .١ ح من أبواب إحياء املوات٩ الباب ٣٢٦ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

.خلق لكم ما يف األرض مجيعا: ٢٩: إشارة إىل قوله تعاىل يف سورة البقرة) ٢(



٢١

  .ذاكوه خالء نصف املسجد هلمإبل الالزم ، م سبقوا أ منع هؤالء حبجةنياألول

سقط  إذا  مبارضاألص يهلم تنق قحيي ال ضرال األى كون علي النصف امللكولئأ ذا استوىلإه فيوعل

ذا نقصوها وسقط القانون حق هلؤالء احملرمون إف، رضمن األ ن احملرمون من االستفادةكتميالقانون مل 

  .وا حق هؤالءم تو أل،أخذ البدل منهم

  :أخذ من الغاصبي املغصوب منه أن ر الفقهاء يف باب الغصبكوقد ذ

  .تهءعباك، ذات الشيء: ١

الدار يف   اجلائرةحرق الغاصب سند داره مما سبب جعل الدولةأ إذا ماك ،ا تلف بسببهوم: ٢

  .لاألوحراقه أتلف داره بإب فإنه ،ث ال سند هلايح  الدولةكمالأم كح

ذا أحرق الغاصب مصراعاً مما إف، مته ثالثةيزوج باب ق مثالً،  الذاتإتالفوما سقط بسبب : ٣

  .ناراًيهدر دأناراً ويتلف دأ ألنه ،نيناريان حق املغصوب منه دك ،ناريمة ديلصاحب الباب قى بقي

ى سويان شيء كذا إف ،دلةامة العيانت فوق القك وإن ، النسبةإتالفقال بضمانه يبل قد : ٤

مة بالنسبة ي القكه تليلإ يؤدي أن هيان علك ،إنسانفأتلفه ، مةي القكلفه ذلكبل قد ، مة مرتفعةي قنسانإل

احلذاء العادي  مةيمة ضعف قيبق إالّ صنع له احلذاءي الرجل ال ري صغإنسان مثالً، ةي السوقمةيه ال القيلإ

د يرأ إذا احلذاء كمة ذلين قكل،  من جهة عدم توفر القالب وما أشبهريصعوبة صنع احلذاء الصغجل أل

مة يف قنصك، ةيمته السوقيعطي قيفهل ،  فأتلفه متلف،هيلة جداً لعدم راغب في يف السوق قلهعرض

بعد يال  ،العادي مة احلذاءيضعف ق، أي هكمال إىل ةيبالنسب، أي ةبالنسبمته يق، أو احلذاء العادي مثالً

  ى عل ألن ،املثالتمل النصف يف حي، و)١( مسلمئحق امرى تويال و، نه حقهأى ريالعرف  ألن ،الثاين

                                                

  .٥ ح أنوار الشهادات٤٦ الباب ٢١٥ ص٣ ج:املستدرك) ١(



٢٢

  .  الغصبتابكان فمحل املسألة كف كيو، ةيالسوقمة يالق إىل  منصرفديال

، ها منشآتيالسابقون ف أنشأ أما إذا ،نيالعمار السابق وني بسبب الفالحرضنقصت األ إذا هذا

  أو،تهم وقلع أشجارهم مطلقاًي هدم أبننياحملروم فهل هلؤالء، هاي وبناء الدور وحنوها فنيمثل جعلها بسات

  هلؤالءرض األوإمنا ،م مطلقاًال حق هل، أو  بنوا وغرسواكومع ذل من قبل نيعلموا حبق احملرومإذا 

  .احتماالت ،نيللسابق والشجر البناء ونياحملروم

 أن ضرار به بعد لإلنه ال وجهأومن ، )١(س لعرق ظامل حقيل: )صلى اهللا عليه وآله(من قوله 

ومن  ، حرمة مال نفسه بنفسهكان عاملاً فقد هتك إذا خبالف ما ،)٢(ال ضررل يشمله دليف، ان جاهالًك

مة يمة اخلشبة عشرة وقيانت قك وهايعل ه وبىنريذا غصب خشبة غإف، ضرارمع العلم ال وجه لإل ه حىتنأ

سبب قلع لوحة غرق  إذا ذاكو، بتهجل خشهدم البناء أل ةيق لصاحب اخلشحيفهل ، ها ألفيعل ما بىن

  . وحالغاصب للّ نةياء صاحب السفيشأنة احململة بيالسف

انتقال املال من ما إ و،الصلح القهريما إ فالالزم، نيمن اجلانب رضا معال ضررن إ :واحلاصل

ون يكال  أن نيوال منافاة ب، ني احلقني مجعاً ب،وحنوه ارجيمنفعة باإل أو ع وحنوهيناً بالبيخر عاآل إىل أحدمها

  . تأمل ف،نة والبناءي ملا تقدم من مثايل السفال ضررل ي دلنيوب، وارم ا وجهه واقلعهالعرق ظامل حق 

  

                                                

  .١ ح من أبواب املوات١ الباب ١٤٩ص ٣ ج:املستدرك) ١(

  .٥ و٤ و٣ ح من أبواب إحياء املوات١٢ الباب ٣٤١ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(



٢٣

  

  ))األراضي املفتوحة عنوة((

وال ،  أحد رقبتهاكلميال  ، قاطبةني املفتوحة عنوة للمسلمرضواأل(: قال يف الشرائع ):٣مسألة (

  . ىانته )عها ورهنهايصح بي

ع ي وحق الب،مامع لإليحق الب مثل، خر نادرةأ أقوالان ك وإن ،اًإمجاع نصوصاً وكذلكهو : أقول

  .بةيع يف زمان الغيالبوحق ، ثارتبعاً لآل

انت ك إذا أما، انت عامرة حال الفتحك إذا منا هوإافة ك نيوا للمسلمكع ويجواز الب ن عدمكل

م أها فهي هلم مبا ياملسلمون الفاحتون ف العامر عمل أن ك ذلولعل املصلحة يف، ماممواتاً فهي لإل

ة ريثكات يانكمإ ماملإل ثيح، مره بنفسهعي لمامه أحد جعل لإليرغب فيث ال يأما املوات فح، مسلمون

 يف كذل إىل ما أملعناك، عمريث يمع جعله حب ضاًي أنيس املسلمكيوهو يف ، عمارن بسببها من اإلكتمي

  .)االقتصاد( تابك

  . )عليه السالم مامان منها مواتاً وقت الفتح فهو لإلكوما (: الشرائع قال يف

  

  ))استثناء البيوت((

، وتي البري غنيل املسلمكل املراد بالعامر الذي هو أن ،وهنا )االقتصاد( تابك يف رناهوقد استظ

 )صلى اهللا عليه وآله(ملا فعله رسول اهللا  وتينستثين الب وإمنا، ا وحنومهنية والبساتيي الزراعراضاألأي 

 رعةنها وجعلها مزايرب وبساتيي خأراض أخذ وإمنا، وت منهميأخذ البيث مل يمها حريرب وغية وخكمب

 يهود السقيومن ال ،نياملسلم باعتباره ويل نيي والبساتراض األ)صلى اهللا عليه وآله(منه ، أي هميديبأ

 )املزارعة( تايبكخباره يف أرنا بعض كما ذك ،ني الطرفنيواحلاصل ب، يراضل وزراعة األيللنخ

  . )االقتصاد( تابك  يفكذل إىل وأملعنا ،)املساقاة(و

بل الظاهر ، ولدي  أوسالماإل دخل يفيس أو ان حاضراًكعم ممن  األنيسلمفاملراد بامل، انكف كيو

   اخلراج ألن ،سالمن هم يف ذمة اإليفار الذكال حىت



٢٤

 نيمصاحل املسلمى  وتصرف عل،ةاكه اخلمس والزيدخل فيما ك، ت املاليواملقامسة تدخل يف ب

 إىل وقد أملعنا، )١(جروا لهأ :ففكتيان كالذي   يف النصراين)عليه السالم(علي ولذا قال ، سالموبالد اإل

  . )االقتصاد( تابكمصارفة يف  وت املاليموارد ب

، هما وال خالفي فإشكال  ال،ماماملوات لإل و،نيافة املسلمكاملفتوحة العامرة ل أن ، أيواملسألتان

  . يإمجاعالمها كبل 

دخل ي أو تولديولو من ، هيعل هيبقسم مجاعبل اإل،  بال خالف:أولتهما إىل بالنسبة قال يف اجلواهر

 مجاعة للرقبة اإلكيعدم امللى على مث ادع، واحد منهم لكل ا موعهم الأى مر علآخر األ إىل هيف

 هكي عن حمه فضالًي علمجاعل اإلين حتصكميبل ، هيبال خالف أجده ف: قال تهمايثان إىل ه وبالنسبةيبقسم

  . متواتراً أو ضاًيمستف

  

  ))رط يف الفتحإذن اإلمام ش((

، ماملإل رضل الغنائم ومنها األكان كوإالّ ) عليه السالم(مام ون الفتح بأذن اإليك أن مث الالزم

ح واملتأجر كهلم املنا )السالم هميعل(لهم يروا يف حتلكما ذكعة يحت للشيبأ )عليه السالم(بته يويف حال غ

 وإمنا، ما يف متواتر النصوصك ) السالمهميعل(ا هلم حيث إ، يراضحاهلا حال سائر األ، نكواملسا

ان ك ولو أحىيمن ى  الدالة علدلةضاً لأليأعة ي الشريحلق يف عمراا لغااهر الظ  بل،حوا ملن عمرهاأبا

  .ما تقدم بعض نصوصهكافراً ك

، ءيش لكادة احنرف يه لو احنرفت القحيث إن، وجهه  واضحمام املأذن يف الفتح لإلريوجعل غ

  .)٢(ةيبالوال يما نودكحد بشيء أناد ينه مل أو، مخسى عل  بينسالماإلن إ :ولذا ورد

   عمالنفع سائر األينه ال أو

                                                

  .٨١١ ح٢٩٣ ص٦ ج:انظر التهذيب) ١(

  .١٠ ح من أبواب مقدمات العبادات١ الباب ١٠ ص١ ج:الوسائل) ٢(



٢٥

  .  مرتبط باملقامريالم غكل يف الي بتفص،ةيال بالوالإ

عن السواد ما  )عليه السالم(عبد اهللا  أبو سأل:  قال،حي احلليب يف الصحىفقد رو، انكف كيو

 لق بعدخيوملن مل ، ومي بعد السالمدخل يف اإلي وملن ،ومي ملن هو ال،ني املسلمعيهو جلم: فقال ،مرتلته

ذا شاء إف، نيها للمسلمريصي أن ىشتري منهم علي إالّ أن صحي ال: فقال، الشراء من الدهاقني: فقلت

لتها ل من غكأي أن وله، ه رأس مالهيرد علي: قال ،خذها منهأ فإن :قلت، خذهاأ أخذهاي أن مراأل ويل

  . )١(مبا عمل

  زرعتوإمنا، حول مساحتها المكال أيتيوس،  العراق بالسواد خلضرا بالزراعةأرض يمس: أقول

، اهتموا بزراعتها ىسركه طاق يدل عليما ك، كهنا انوا يف بغداد وعاصمتهمكن يالفرس الذألن 

 انت تمك هجمات الروم ة هلم عنيون وقاكصنعتها الفرس لتاليت ة يالعرب الدولة أن  إىلضافةباإل

 رضزراعة األ فإن ،الفرسى عل انوا دائماً بصدد اهلجومكن ي الروم الذمامأون سداً كبالزراعة والعمارة لت

  . يش الغازيوعمارا وأهلها مانعون عن اجل

أعطاه ما حيث إن ، البائع، أي غة املعلوميبص ه رأس مالهيرد علي: )عليه السالم(قوله  أن والظاهر

اه يإعطاه أبل  ، ال تباعرضاأل ألن ،اًيقين حقيكمل  االشتراء إذ ،ان مبرتلة املوقتكالبائع  إىل ملشتريا

 ،ع صوري وموقتي فالب، منه رد البائع مثنهرضم األكذا أخذ احلاإف، املشتري ديده ما دام يف يلرفع 

ل كأي أن وله: )عليه السالم( لولذا قا، د منها من الغلةيستفي يف قبال ما رضان عمل املشتري يف األكو

  . من غلتها مبا عمل

                                                

 الباب ١٤٧ ص٧ ج: ويف التهذيب،صفحة وانظر هامش ال،١ ح من أبواب إحياء املوات١٨ الباب ٣٤٦ ص١٧ ج:الوسائل )١(

  .األرضنيم  يف أحكا١١



٢٦

من  إالّ ئاًيالسواد ش أرضال تشتر من :  قال،ضاًي أ)عليه السالم(عنه ، ع الشامييرب أيب ويف خرب

  . )١(نيء للمسلممنا هو يفإف، انت له ذمةك

ده ما تقدم يؤيو، كمن رضأخذت األ إذا رد الثمنينه أ، انت له ذمةكن املراد مبن  أالظاهر: أقول

  .ة السابقةييف الروا

ه بعض يدل عل ماك ،)عليه السالم( ني املؤمنري أمماماإل ذنإان بكفتح العراق  أن ىفخيوال 

  . نياملسلم لكانت لكولذا ، اتيالروا

، رههك ف، اخلراجأرض  منرضعن شراء األ )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت، حيشر أيب وخرب

 فقال، خراجهاه يعلل وها الرجيشتري فإنه :فقالوا له، ني اخلراج للمسلمأرضمنا إ: )عليه السالم( وقال

  . )٢(كب ذلي من عيستحي إالّ أن ال بأس :)عليه السالم(

 ،ف تشتريكيعند العرف  ريعين  أحاءيواملراد باالست، نيتياملراد باالشتراء ما تقدم يف الروا: أقول

ان كال ما ، املنصرف منهما هو كتوحة عنوة فامل  اخلراجأرضد بيرأإذا  هذا، اًيان االشتراء صوركولو 

أخذ خراجها يؤجرها ويي وأراضعمر يي سالماإلم كاحلا إذ ،ؤجرها هلمي ألنه أخذ خراجهي وماماه اإليحأ

  . ضاًياخلراج أ أرض كذلى سميو، ت املاليب ساعديل

 أرضيف شراء ى ف تركي: )ه السالمعلي(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،بردة ابن رجاء أيب وخرب

صنع خبراج يو: قال، دهيعها الذي هو يف يبي: قلت ،ني املسلمأرض هي ،كع ذليبيومن : قال ،اخلراج

   ،ال بأس: مث قال  ماذانياملسلم

                                                

  .٥ ح من أبواب عقد البيع٢١ الباب ٢٧٤ ص١٢ ج:الوسائل) ١(

.٩ ح من أبواب عقد البيع٢١ الباب ٢٧٥ ص١٢ ج:الوسائل) ٢(



٢٧

  . )١(خبراجهمى ملأها ويعل أقوىون يكلعله  وهي علنياملسلمول حق حياشتر حقه منها و

  .ملي ألنه دفع اخلراجى وأقدر عل هابزراعت أقوىأي : أقول

عن رجل  )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،ليمساعإ هو املراد من خرب كذل ن أبل الظاهر

 بعجز أهلها عنها  من السلطانا تقبلهوإمنا، ارهونك أهل الذمة من اخلراج وأهلها أرضاً من أرضى اشتر

 همتيأعط وإن ،ضارواي إالّ أن تأخذها أن كأرباا عنها فلعجز إذا  :)عليه السالم( فقال ، عجزريغأو 

،  ا اخلراج فبىنأرضاً من أرضى عن رجل اشتر وسألته: قال، م فخذوهاكئاً فسخت أنفس أهلها ليش

ة يأدوا جز إذا وتيجرة البأأخذ منهم ي أن له، من أهل الذمة نزلوها ناساًأ أن ري غ،نب ايمل أو 

  . )٢(شارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حالل: )لسالمعليه ا(قال ، سهمورؤ

االختصاص ال اشتراء   أراد اشتراء حق،ات املتقدمةيوالروا، نة صدرهايلها بقرين الظاهر من ذإف

 أي )تهميأعطإن ( و،وزجيأهل الذمة ال ضرار إ فإن ،هميون ضرراً عليك أي )ضاروايإالّ أن ( و،رضاأل

 ) أدوااذإ(: وقوله، هايتهم ونزلوا فية فضربوا أخبياً خالأرضرأوا  أي )لوهانز( و،ضارواياًء هلم فال رضإ

 )شارطهم( و،جارةأخذ منهم اإلية وهو يأخذ منهم اجلزي السلطان ، منهمنيئيجواز أخذ ش سؤال عن

  . اًيواعتباطاً يون غرريكال  عاملهم حىتأي 

 أن مع، خراجاً  وماالًةًاكز  ماالً،نيالالزارع يف املفتوحة عنوة مى عطيف كينه أتوهم يرمبا : أقول

  . فقطةًاك واحداً زعطي ماالًيتة ي مأرضمن زرع يف 

   :واجلواب

                                                

  .٤ح  من أبواب جهاد العدو٧٢ الباب ١٢١ ص١١ ج:الوسائل) ١(

.٤ح  جهاد العدو من أبواب٧٢ الباب ١٢١ ص١١ ج:الوسائل) ٢(



٢٨

ن السائل أكو، اةًكز  وماالًرض األإحياءجل  أل ماالً،نيمال يعطيضاً يتة أي املرضن الزارع يف األإ

 )عليه السالم( مامفأجاب اإل ،رةجاة واإلياجلز الذمي يعطيف كيفسأل ، رادييف املقام توهم نفس هذا اإل

ن يان الذكبل لو ، ةيجرة باجلز وال ربط لأل،جرةوجب األأ ـ معهم جارةعقد اإل ـ أي بأن الشرط

  . جرةها األيعل عطاء املستويلإلزم  رضنزلوا األ

  

  ))روايات أخرى يف منع بيع املفتوحة عنوة((

  .العنوةع مفتوحة ياملنع عن بى خر تدل علأات يويف املقام روا

 وال من ،هل الذمةأال تشتر من عقار : قال، )عليه السالم( إىل علي بسنده، اتياجلعفرة يروامثل 

  . )١(نيء املسلميف ألنه ،ئاًيهم شأرض

ؤدي ي ،بأسى والنصار هوديي الأراضس بشراء يول: اتيمتون الروا وأما قول املقنع الذي هو

  .)٢(ؤدون عنها من اخلراجيانوا كعنها ما 

  .ات السابقةيان املراد منه يف الرواكه ما يفاملراد بالشراء ف

ل كال من ي أمأربعةى اشتر )عليه السالم( نياحلس أن تب منكما يف مجلة من اليالم فكالى بقي

 ،)٣(هيع مواليباحه جلمأافة الزوار ويهم ضيوشرط عل، أهلهى ف مث تصدق به عليقربه الشر يلي جهة مما

، أو  صورةكذل فعل ماماإل أن ، أوول الفتح عامرةن أكربالء مل تك أن ى علر محلكصح ما ذفإن 

  .كما أشبه ذل، أو  أهمة املطلقة ملصلحةيبالوال

وال يف ، خبارتب األكء من يه يف شيهذا اخلرب مل نقف علن إ( :رامةكن قال يف مفتاح الكل

ره غواص حبار كان موجوداً لذك ولو ،برارالم أحد من علمائنا األكمزار البحار وال يف  خ واليالتوار

  . فتأمل ،ىانته )وارناأل

                                                

.٥ح  من أبواب جهاد العدو٧٢ الباب ٢٧٤ ص١١ ج:الوسائل) ١(

.١ حبواب إحياء املواتأ من ٣ الباب ١٤٩ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

.١٠و ٩و ٨ حنفال من أبواب األ٤ الباب ٣٨١ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٢٩

املفتوحة عنوة ى حمرر عل أو ان شيء ناقليالم يف ما قاله املشهور من عدم جواز جركهذا بعض ال

 يف وأ، بدياملسجد األكراً تاماً يان حتركوسواء ، رثاإلكاً يقهر، أو عيالبكاً ياري اختان نقالًكسواِء 

  . ةينياحلس وسةاملدركاجلملة 

  

  ))الوقف املؤقت((

، م املسجد هذه املدةكح ون هلايك ف، سنةنيمخسوقفها ملدة ين أك ،وز جعلها مسجداً موقتاًجي نعم

ما مل نستبعده يف شرح العروة تبعاً ك، املسجد عنه أحكامة وتزول ياألولحالتها  إىل  ترجعكوبعد ذل

ان كدام  اً مايبدأى بقينه أرنا كبل ذ، كذلكون مع وقفه يكمنا إد يوالتأب ، املسجدأدلة طالقإل، للماتن

 كذلكون يك هلهاأنة وهجرها ي خبراب املدكذهب املليما كاً فكان ملكذا إف،  الشعاعكذل كللمال

، هك آثار ملكذلكاً كان ملكزول لو ي انكه كمل أن ماكف، كثر من ذلكأ ك املالكلميمل  إذ ،مسجدها

  . شرح العروة )الفقه(  يفكالم يف ذلكل اليتفص  فراجع،ك امللاملسجد من آثار أن كوال ش

  

  ))إجيار املفتوحة عنوة((

الظاهر جواز : نقول، عنوة ر ونقل املفتوحةيالم يف مقالة املشهور من امتناع حتركث ظهر اليوح

، ؤجرهاي دوراً م الشرعيكها احلايبني أما أن ،ة وحنوهابالرقع يب املمنوع فإن ،ارجيلإل  املفتوحة عنوةبناء

ستأجرها يف يالشرع مك من احلارض املستأجر لألكفعل ذل إذا كذلكو، املنعى ل عليدور فال دل شبهأو 

  .ع وحنوهيثر من املنع عن البكأى تدل عل  ملدلةاأل إذ ،شبهأما  أو ىنكبنبها لسيو، عشر سنوات مثالً

  . عالممجلة من األ المك يف ظهر وجه النظري كوبذل

نه ال أبسوط امل يكحم صرح يف  ـاتيوأراد به مما تقدم من الرواـ   هناومن(: واهرقال يف اجل

 تبىن أن صحيوال  ،رثإجارة وال إوال  يك وال متلع وشراء وال هبة وال معاوضةيها ببيصح التصرف في

   اتيمنازل ومساجد وسقا واًدور



٣٠

 من  إذنبال، أي فاً باطالًان تصرك كئاً من ذليفعل ش ومىت،  من أنواع التصرفك ذلريوال غ

 ،والقواعد يف اجلهاد، يف موضع منها رةكوالنافع والتذة يالغن وةيالنها ما يف كمثل ذلن إ ليبل ق، الويل

 فإنه ) اهللاهرمح( المهكآخر ، إىل )لة واملراسميبل هو ظاهر الوسى ر واملنتهيرشاد وموضع من التحراإلو

  . ن له وجهيكمل  الّإ وك ونائبه صح ذلمام اإل إذن وحنوها بدونار وبناء الدورجيإلاأراد املنع عن  لو

لو خي جارة وبناء الدور الإلا  املنع عننيوب، ري والتحريكالتمل املنع عن نيفاجلمع ب، انكف كيو

  .إشكالمن 

   

  ))قول اجلواهر يف املفتوحة عنوة((

 نكمينعم (: قولهباحتمله اجلواهر  ما :حدهاأف، خر يف مسأله املفتوحة عنوة الثالثة األقوالأما األ

مها شرعاً كون حك الحتمال ،هي فإشكالى  عل،مهتح ملصلع شيء منها مثالًي بنياملسلم ون لويليكأن 

  . ىانته )الوقفكها وصرف خراجها ءبقا

، اًيماً أولكون حيكع يالب أن وهل املراد، بةيه الغيفق حىت، أو لص األمام اإلنياملسلم وهل املراد بويل

 كذل أن اتيظاهر الروا إذ ، نظركل ذلكان يف ك وإن ،احتماالت ،هم واملهملقاعدة األ، اًيثانو وأ

يف ) عليهما السالم( ماماإل ونه ال حق للرسولأومن الواضح ، مثل حرمة الزنا وشرب اخلمر، مهكح

  . حقوق اهللا سبحانه يتعد

اة وضعف ي ضعف احلكذقناأل اً إذالًيئاً قليهم شين الكدت ترك لقد كثبتنا أن لوال﴿: تعاىلقال 

  . )١(﴾املمات

                                                

  .٧٥اآلية :  سورة اإلسراء)١(



٣١

  . )١(تيت هلوي عصلو: نه قالإ )صلى اهللا عليه وآله(وعنه 

  .  الثابتة لناحكامة هي نفس األيهم الفقه أن أحكامىدل عل  مماك ذلريغإىل 

ه مما ريغثر من أربع وكمثل تعدد النساء أل،  خاصةأحكام )صلى اهللا عليه وآله(للرسول  استثين نعم

ما كو، مةمثل سائر األ ةي الفقهحكام يف األ)هم السالميعل(فهم  ،احكتاب النك ه يفريره الشرائع وغكذ

  .  هلمكذلك )٢(بداأل إىل  وحرامه لنا)صلى اهللا عليه وآله(حالله 

ى وعل، ي مسلمأل، أو هلمما إ ،ع حراماًين البيكنه مل أم لو باعوا املفتوحة ظهر أ كال ش نعم

  . ةيالفقه )صلى اهللا عليه وآله(اختصاصاته ك اختصاصاً هلم كان ذلك ولاأل

احملرمات  املنع عن سائركم عام كع وحنوه حيعن الباملنع  أن ث البابيحادأ رظاهن أ :واحلاصل

وذا ، مسجداً أو اًكون املفتوحة ملك ال تكذلك ،خت الرضاعة زوجةأون كما ال تكف، املستتبعة للوضع

   .الم اجلواهركوهو االحتمال الثاين يف  ،ضاًيبة أيم يف حق نائب الغالكظهر الي

 إىل  ونائبهمامذا احتاج اإلإف، هم واملهماً من باب األيم ثانوكون احلكمن : وأما االحتمال الثالث

وز قتل املسلم جيما ك ،عياجة أهم جاز البحل اكانت تلك و، احلاجةكسد تلين له مورد يكمال ومل 

ه ريوغ )هيلإوقد أحله ملن اضطر  إالّ ما من شيء حرمه اهللا( إذ ،حاًيصحان ك وإن فهو، فارك الاملتترس به

    يفكأيت ذلينه هل أالم يف كال إالّ أن ، وشرعاًهم واملهم عقالًقانون األى عل دل مما

                                                

  .٣ ح النفس من أبواب جهاد٤١ الباب ٢٤٢ ص١١ ج:الوسائل) ١(

  .٤٧ ح١٢٤ ص١٨ ج: والوسائل،١١ ح٥٨ ص١ ج:انظر الكايف) ٢(



٣٢

صحح طهارة النجس ين أك ك القانون نقل امللكصحح ذليفهل ، فيلكخاص بالت، أو الوضع

   .خت من الرضاعةة األيوزوج

  .  الوضعأقسام نيال فرق عنده ب، فيلكالوضع تابع للتبأن : قوليمن  نعم

  

  ))قول الدروس يف املفتوحة عنوة((

 دون األوله يف ريعها وغيجوز بي ف،بة واحلضوري زماين الغنيل بيما عن الدروس من التفص: الثاين

  : بة أمرانيع حال الغيستدل به جلواز البي أن نكميالذي و، الثاين

ذ إو، ماًكعدم الشمول حم ان أصلك يف الشمول كولو ش، بةي ال تشمل زمان الغدلةاألن إ :األول

  . الزمان هذاشمل ي )من سبق(و )أحىيمن ( أدلةال مشول ف

ه ي والفق،س بويلي واجلائر ل،غائب ماموهو اإل الويل إذ ،بةي يف زمان الغنيللمسلم ويل نه الإ: الثاين

ه وما يم عليم ال قيتيدارة إ و،ويل له ت الي منيفكت ات أمثاليبل خاصة باالضطرار، ه عامةتيست واليل

  .أشبه

بل ظاهر ، ل املزبوريالتفصى ل عليلنه ال دإ(: ولذا قال يف اجلواهر،  نظرنيال الوجهكويف 

  . ىانته )هبة خالفيم الغك هو حبيد الذية الواردة يف زمن قصور الالنصوص املزبور

 طالقبل ظاهرها اإل، دلة األإطالقنه ال وجه للقول بعدم أ األولالوجه ى رد علينه  ألكوذل

 طالق يف اإلكولو فرض الش، هاي فإطالقال  قال ي املقام حىتدلةة ألية خصوصيأ و،اتطالقسائر اإلك

  . )صولاأل(روا يف كما ذك مةك حمطالقصالة اإلأف

  

  ))والية الفقيه((

   ألن هل، ة عامةيه واليلفقون لكنه ملاذا ال تإ :الوجه الثاينى رد عليما ك



٣٣

ملا ، )عليه السالم(  املهديمامون قبل زمان اإلكومة احلقة ال تكواحل، ومةكة العامة تالزم احليالوال

ة يوالى  الدالة علدلةاأل ألن  أو،)عليه السالم( املهدي مامومة قامت قبل اإلكل حكة يطاغوتى دل عل

  .ن حمل نظريمرال األكو ،ةي عموم الوالفادةإه قاصرة عن يالفق

االجتهاد  :الفقه( يف كالم يف ذلكرنا بعض الكوقد ذ، هية الفقيفقد عرفت عموم وال: الثاينأما 

  . فراجعها )سالماإل م يفكاحل، اسةيالس، ديوالتقل

انت كلذا  و،ةيالفعل ومةك احلنية العامة وبي الوالنيتالزم ب نه الإ: ه أوالًيد علريف: األولوأما 

يف جزء من زمان  إالّ ، ظاهراًسالمبالد اإلى عل طرةيان هلم سكم ما أة مع ي وال)هم السالميعل(ئمة لأل

  . )عليه السالم( واحلسن )عليه السالم(علي 

  

  ))روايات طاغوتية كل حكومة قبل القائم عليه السالم((

ى البد من محله عل ،)١(فهو طاغوت )سالمعليه ال( مامقام قبل اإل ات الواردة بأن مايالروا: اًيوثان

  :ة لقرائنيالتق

هم ريعمومتهم وغ بين و أوالدهم)هم السالميعل( ئمةة األي رعانينها وبينه وجه اجلمع بإ :حداهاإ

ؤدوا  يأنفسهم حىتى ضطرون للتستر عليانوا ك ف،اميللثورة والق همريوغىي حيد وي وزنيأمثال احلس

هم  الّإن منه كتميال  ألنه ،هو أهم )ثقايف( ني الدور ب)هم السالميعل( فقد قسموا، ةيهلرسالتهم اإل

هم ظاهراً من يترب نه لو الأومن الواضح ، هيهم علي حرضوا ذو)وميكح(و، هم قاموا به )هم السالميعل(

 )مهم الساليعل(ئمة  ترحم ثالثة من األكذلى دل عليو، ضاًي دورهم الثقايف أأداءنوا من كتمين مل يالثائر

  . ضيه مما ظاهره التحريلإ بالنسبة )عليه السالم( علي وما صدر عن، املختارى عل

                                                

  .٦ من أبواب جهاد العدوح ١٣ الباب ٣٧ ص١١ ج:الوسائل) ١(



٣٤

ة يمأ من جمعوالت بين نهأبل الظاهر ، ح لهياملختار من القسوة فال أساس صح إىل أما ما نسب

  . نيسقاطه عن قلوب املسلمإل

، نيديمعه أجر شه ديأجر الشه أن ورد من وما، دي حول ز)عليه السالم( السجاد ماماإلالم كو

، )صلى اهللا عليه وآله(مع رسول اهللا  فوا بعهدهميصار مل نن األإ) عليه السالم( مامورد من قول اإل وما

 )هم السالميعل(ئمة األ وتبين، ومة الغاصبة يف قصة مشهورةكاف احليسن طعمة أليوا الثائركث تريح

هو مضمون  ماك( شوا هم بسالميعي الثائرون مل نه لو الإ )هم السالميعل(وقول بعضهم  ،لعوائل الشهداء

 ،ل لواء طاغوتكن إ :وقوهلم همي ف)هم السالميعل(ون طعنهم كمن القرائن ل ك ذلريغ إىل ،)ثيحاداأل

  .ةيد به التقيرأ

مث اعتذروا بأن مثاهلم مثال ، هميلإتساب ناالعرفوا بيال  ار حىتيخاأل امأصحما طعنوا يف بعض ك

 إىل تاجحيان كالسائل  أن ة حىتيوقد وصلت التق، نة غصباًيل سفكأخذ ي كهم ملءان وراك نة اليتيالسف

 أن ، أوسأل سؤاالًيعرفات ل إىل ذهبي، أو ساملاًى بق يالتجنن حىت، أو إىل ماماإل إىل ار للوصوليع اخليب

  . ك ذلريغإىل . نا مبصر سوءإف ي علال تسلم: )عليه السالم(ما قال ك، ماماإلى م علسلّيال 

 قم املقدسة حىت ام منينة البحار يف القيرواه يف سف  ما،ةيورد من الطعن تق ون ماكد يؤيومما 

ة قبل يومة جعفركام حين من قي احملرورريوما يف تباش، )عليه السالم( ي املهدمامد اإلي إىل سلموا اللواءي

، ينيأمثال بعض الصفو، بةيت الغوماكمن عدالة مجلة من ح وما نشاهد، )عليه السالم( مامظهور اإل

   دي والبهائي واحلر العاملي والشهينيمثال السأبرار نا األهم علماؤيديأولذا  ،ينيوبعض القاجار



٣٥

 ريغ إىل ،هنع مرابة األي يف نكانة للملكالو ) اهللاهرمح( اشف الغطاءى كعطأما ك، همريوغالثاين 

  . لهيل املقام بتفصي مما ال نطكذل

  .ةيفة السجاديول الصحأاجلواب عن ما يف  علميومنه 

 نيان املشهور بكولذا ، ى سدني املسلمأمور كترين اهللا ال أداللة العقل ب إىل ضافة باإلكل ذلك

  . )اسةيوالس، سالمم يف اإلكواحل، دياالجتهاد والتقل(: تبك يف كذل إىل ملعناأ ماك، ةيعلمائنا عموم الوال

  

  ))وحة عنوةقول السرائر ومجع يف املفت((

السرائر عن  يك حموهذا القول، ثار التصرفعها تبعاً آلي واحد من جواز بريما عن غ: الثالث

  .ريالتحر ورةكعن التذ وموضع، د واللمعة والروضةيواملختلف وحواشي الشه

  : اتيوقد استدل له جبملة من الروا

 رضاأل وأهل ،ليفم النب  اشتراهاأرضل عن يسأله رجل من أهل الن، ح حممد بن مسلميمثل صح

  . )١(أهلهاى برض الّإال تشترها : فقال ،ناأرضقولون هي يوأهل البستان ، لنا يقولون هي

رجل مسلم ، )عليه السالم( ني املؤمنريأم إىل رفع: )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، زيوخرب حر

 انك مسلماً ،نايه ما عليه مالنا وعلل :)عليه السالم( ني املؤمنريفقال أم،  اخلراجأرضاً من أرضى اشتر

  . )٢(هميه ما عليهل اهللا وعل له ما أل،افراًكأو 

ثار تباع وحدها ال فاآل، ع مطلقاًياملنع عن البى  السابقة دلت علدلةاألن إ :هذا القولى رد عليو

ون مصر من كمة يبضممنا تتم داللتها إ األوىل ةيالروا إذ ،همايداللة ف تان اليوالروا ،ثار تبعاً لآلرضاأل

  كون ذلك و،املفتوحة عنوة

                                                

  .٣ ح من عقد البيع١ الباب ٢٤٩ ص١٢ ج:الوسائل) ١(

  .٦ ح من أبواب جهاد العدو٧١ الباب ١١٩ ص١١ ج:الوسائل) ٢(



٣٦

 خي حسب التواراألولمر  األمتولو ، مامذن اإلإان بكون الفتح كو، اة حالة الفتحيان حمكامل 

  .هايعل كجراء امللإ فال بأس ب،ليبدون دلى بقيخران مران اآلفاأل

أجابه  مامواإل، عونهديضاً يأ بستان يف جوارها وأهله ونينك ساني بأرضمنا سأل عن إوالسائل 

  .ديم ذو الها ألي فنينك السارضهل األا ألأب

أنه ك د املشتري باملسلمييتقحيث إن ) عليه السالم( مام بل ظاهرها ردع اإل،ة جمملةية الثانيوالروا

ال  بأنه  أجابماماإل، ومنهم املشتري وني اخلراج للمسلمحيث إن أرض، ظهار استمالة لصحة شرائهإ

  .كافر يف ذلكاملسلم وال نيفرق ب

  .ىفخيهما ما ال يوف، ثارعها تبعاً لآليبى ة علريالس، أو مجاعتمل ادعاء اإلحيوقد 

بل ، فمن الواضح فساده اًإمجاعان كن إ ليالدل ألن ،هذا القولى ل عليال دل(: اجلواهر ولذا قال يف

رادة إه يف ريس وغيدرإبن اك كر ذلكذ الم بعض منكخصوصاً بعد ظهور ، لعل خالفه أقرب مظنة منه

معاملتها معاملة ى ة علريان هو السك وإن ،هيصراحته فى ن دعوكميبل ، رضثار خاصة دون األع اآليب

 مطلقاً رضة رقبة األكيد مليوجه تفى ة علريه منع حتقق السيع واهلبة وحنوها ففيالب بالوقف وكمالاأل

  . ىانته )عةين هم حفاظ الشريذالعلماء الى ما بعد مالحظة فتويثار املزبورة سباآل

ا أاملقطوع به  أن مها معريعاً وشراًء وغي العراق بأرضعامل املسلمون مع يف كيف: ن قلتإ

  .انت عامرة حال الفتحكا أو) عليه السالم( مامذن اإلإانت بكا أو، مفتوحة عنوة

 هيشتريان ما كعلم هل ي ن املشتري والواقف وحنوها الأقال بيو أ ،رضقدر مخس األ نهأما إ :قلت

قد  إذ ،ني املسلمكمل ونكها مما ال تريغ أو ان داراًكعلم هل يال  أو ،ال حنوه عامراً حال الفتح أو أو

   وزجي و،ماملإل فإنه  ال املواتني املسلمكالعامر مل أن تقدم



٣٧

ن  إدمما تقكأو ، وما أشبه ،من سبقو، )١(أحىيمن ى ون له مبقتضيكو، هؤايحإل أحد كل

 يرجيم املفتوحة ك حوإمنا، رباااً ألكملى ا يف املفتوحة عنوة تبقالدور وحنومه أن قرب يف النظراأل

  .ارب وحنومهية وخك بدور مكاستشهدنا لذل ماك، نية والبساتيي الزراعراضاأل إىل بالنسبة

تقوم   حىتشيء لكع والشراء وي البنسانوز لإلجين يد اجلائريب انكم كاحلحيث إن : قاليأو 

 منهم يشتري إالّ أن صلحيال : )عليه السالم(ث قال يح ،حة احلليبيملا تقدم من صح ،ومة احلقةكاحل

عليه (قال  ،أخذها منه فإن :قلت، أخذها أخذهاين  أمرذا شاء ويل األإف، نيها للمسلمريصي أن ىعل

  . )٢(عملل من غلتها مبا كأي أن  وله،أس مالهه ريرد علي: )السالم

م سألومها أ: )هما السالميعل( وأيب عبد اهللا، جعفر أيب عن، عمار وحممد وده ما رواه زرارةيؤيو

ها يعنها ما عل يؤدت، أو ك انتزعت منكان ذلكإذا  :فقال ،ةي اجلزأرض من ني الدهاقأرضعن شراء 

  . )٣(كثر من ذلكأ من احلق ا ما هو كل فإن ،اشترها :فقال مث أقبل علي: عمار قال، من اخلراج

ما ك هايف يؤدي مبرتلتهم كون ذليكها فيشتري أن ال بأس: وحممد بن مسلم،  عمر بن حنظلةوخرب

  .)٤(هايؤدون في

  . ضاًي أكداً لذليان مؤك ،ما تقدمك )عليه السالم( نيولو صح خرب اشتراء احلس

                                                

  .٦ حاب إحياء املوات من أبو١ الباب ٣٢٧ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب إحياء املوات١٨ الباب ٣٤٦ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح من أبواب عقد البيع٢١ الباب ٢٧٤ ص١٢ ج:الوسائل) ٣(

  .١ ح من أبواب عقد البيع٢١ الباب ٢٧٥ص ١٢ ج:الوسائل) ٤(



٣٨

اها من يص ا من أحتخي  املفتوحة عنوةرضن األ أ النظريفى قويقد ، نعم(: قال يف اجلواهر

 يف اإلذنيف النظر عدم اعتبار ى قويبل قد ، نيه خراج املسلميوعل، هريحق ا من غأون يكو نياملسلم

: مث قال، قدمةت امل)عليه السالم(احلسن  أيب ةيمث استدل بروا، )م الشرعكبة من حايمن الغائها زيحإ

 اإلذنى عل دالة ،هاري املوات وغإحياءاخلمس وويف باب ، ورة مهاكمن النصوص املذه ري وغكولعل ذل(

  . )حوطأان هو ك وإن مكلها من احلايحتص إىل  فال حاجةك يف ذل)هم السالميعل(منهم 

لعدم ، جرةاأل عطاءإ إىل وال حاجة، )١(ح احلليب املتقدمي لصح،اإلذن إىل الظاهر عدم احلاجة: أقول

 ،ومة حقة هلا أخذها منهمكذا قامت حإف، اةكزعطي الي نعم، كح ذلي بل ظاهر الصح،اآلنل يالدل

  . مسلم ئمراحق ى تويال  فإنه ،ت املاليعصار دفع مثنه من باأل يهل البائع وحنوه لتمادجيث يوح

  .ة هلاي الثالثة يف قبال قول املشهور ال حجقوالاأل أن فقد عرفت، انكف كيو

  . ن جائريكمل  إذا دلم العاكاحلا إىل جرةعطاء األإرامة لزوم كر مفتاح الكوذ

  

  ))احملياة واملمات يف املفتوحة عنوة((

 ماملإل ألنه ه،حياأاملوات ملن ن إ :وقلنا، نيل املسلمكاة من املفتوحة عنوة لياحمل أن ه قد تقدممث إن

مجلة من ،  خالفريلمام من غكات املدعاة يف مجاعاإل إىل ضافة باإلكذلى دل عليو، )عليه السالم(

   ثلم، النصوص

                                                

  .١ ح من أبواب البيع١٨ الباب ٣٤٦ ص١٧ ج:الوسائل) ١(



٣٩

  . )١(جامة واآليودس اجلبال وبطون األووله رؤ: )عليه السالم(قال ، مرسل محاد عن العبد الصاحل

عليه (وقول الصادق ، )٢(يف خرب حسن بن راشد ،)عليه السالم( األولاحلسن  أيب ومثل قول

  . )٣(جامواآلس اجلبال وة ورؤيوداأل بطون :قال ،نفالاألوما : قلت،  يف خرب داود بن فرقد)السالم

: )عليه السالم(فقال  ،نفالاألل عن ئس أن  بعد،)عليه السالم(عن الباقر ، وخرب حممد بن مسلم

س اجلبالو ورؤ،ةيودوبطون األ ،كون للملويكء يش، أو  خربةأرضل ك)٤( .  

   .)٥(جاماملعادن واآلمنها : )عليه السالم(فقال  ،نفالاألن ل عئس أن بعد، ريبص أيب ويف خرب

  .ة منهايود عد بطون األ:ح حفصيح ابن مسلم وموثقه وصحيويف صح

 املفتوحة وهذه عموماً نيبن إ :قالي فال ،ات املفتوحة عنوةي مطلقاً من رواصخأات يوهذه الروا

،  فاملوات مورد مجعهما،شمل املفتوحةي هذه إطالقو، املوات شمل حىتي  املفتوحة إذ إطالق،من وجه

 ان املرجعكو،  لو سلم تساقطارضاالتع أن  إىلضافة باإل،كذلى القرائن عل اللةلد ،أخص  قلناوإمنا

  . وما أشبه )٦(مكل ومن سبقو أحىيمن عموم 

                                                

  .١ ح من أبواب اخلمس١الباب  ٣٦٤ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٣٢ حأبواب اجلهادمن  ١ الباب ٣٢ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .٢٢ ح من أبواب اخلمس١ الباب ٣٧٢ ص٤ ج:الوسائل) ٣(

  .١ ح من أبواب اخلمس١ الباب ٢٦٤ ص٤ ج:الوسائل) ٤(

  . من أبواب اخلمس ح١ الباب ٣٦٧ ص٤ ج:الوسائل) ٥(

.خلق لكم ما يف األرض مجيعا: ٢٩: قرةإشارة إىل قوله تعاىل يف سورة الب) ٦(



٤٠

 مل أرضان من كما  نفالاأل:  يف املوثق)عليه السالم( مثل قول الصادق ،ةريثكأما القرائن فهي 

له كة فهذا يبطون أود أو  خربةأرضان من كوما ، هميديأعطوا بأقوم صوحلوا و، أو ها هراقة دمين فيك

  . )١( هللا وللرسولنفالاألمن الفيء و

عطوا أ قوم، أو قوم صاحلوا، أو ابكل وال ريه خبيجف علوي ما مل نفالاأل: صح حفيويف صح

عليه ( ماموهو لإل )صلى اهللا عليه وآله(لرسول اهللا  ة فهويود خربة وبطون األأرضل كو، هميديأب

  . )٢(ث شاءيضعه حي ،من بعده) مالسال

 مل أرضل كو، باد أهلها  خربة قدأرضل ك نفالاألو، نفالاألوله بعد اخلمس : ويف مرسل محاد

 وله رؤوس اجلبال ، قتالريهم من غيديعطوا بأأها وين صوحلوا علكول، ابكل وال ريها خبيوجف علي

  . )٣(ال رب هلا ةتي مأرضل كجام وة واآليودوبطون األ

 ريي غهة يالثان أن تهي املرض الصلح واألأرض نيظاهر املقابلة ب فإن ،ثيداحها من األريغإىل 

  .  أحد من الفقهاء حسب ما تقدمكتلف يف ذلخيولذا مل ، املفتوحة عنوة ان يفكفتشمل ما ، األوىل

  

  ))فروع((

  : هايشارة الت فروع ال بأس باإليبق

  

  ))مدى صالحية احلاكم الشرعي((

 مبقدار رضؤجر األي أن يف له احلق أو ،ثر من عمرهكؤجر أي أن م الشرعيكق للحاحيهل  :األول

قرره الواقف  إذا كق له ذلحيان متويل الوقف ك أن بعد ،ناالاحتم ،اًيان فضولكثر كذا آجرها أإف، عمره

   كذل س لهيول، مطلقاً

                                                

  .١اآلية : نفالسورة األ) ١(

  .١نفال ح من أبواب األ١ الباب ٣٦٥ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .٢نفال ح من أبواب األ١ الباب ٣٦٥ ص٤ ج:الوسائل) ٣(



٤١

، ة مطلقةيعلم جعله التوليف فلم طلق الواقأ إذا كصل عدم حقه يف ذلواأل، داًيمق قرره الواقفإذا 

  :هكملى صبه عليد الواقف يمر باأل ألن كوذل

ة ائاره مجيإ مثل ،ثر من عمره مراتكؤجر ولو أي أن ان للمتويلك طالقله اإل املتويل أن قررفإن 

  .حسب ما وقفها أهلهاى الوقوف عل أن ىمبقتض، سنة

ان املتويل ك اذإ ،حسب وصفه، أو رهله مقطع خاص من الزمان حسب عم ل متولك أن قرروإن 

ار جين له اإليك مل ،أوقايفى اً عليان متولك دام ابين يف هذا البلد ما: قال إذا ماك ، حسب الوصفتوىلي

 إىل ان بالنسبةكمن مقطعه  ثركذا آجره أإف، ل تصرفكاً له يقرره متولي الواقف مل ألن ،ثر من مقطعهكأ

  .اًيفضول الزائد

صل عدم ان األك ،دييالتق أو طالقان مع اإلك هازكارت أن علمين ومل يمر األقرر أحديمل وإن 

الثاين  بق للمتويليمل  وإالّ ،ل متول له مقطعه اخلاصك أن  وبعده ولدهداً متوليز أن معىن ألن ،طالقاإل

ول زمان  فلأل، مع اختالف املقاطعاألول ل شأن املتويلكالثاين  شأن املتويل أن واملفروض، ةيشأن للتول

  .زمان الثاينى مقدم عل

اره جيإال يف  ـ م الشرعيكبل أمر احلا، م الشرعيكيف احلا يرجيالم يف التويل ال كن مثل الكل

 ماماإل ألن ،القسم الثالثك ـ )هم السالميعل(مة من قبلهم ون تصرفاته يف األؤشل كبل يف ، للمفتوحة

ين جعلته إ و،)١(خلفائي  بأن قالـديمق نه متولأر كذيومل ،  مطلقأنه متولر كذي مل )عليه السالم(

ق له حي فال ،الثالث من املتويل القسمكنئذ يون حيكنه أ ومن الواضح ،وحنومها )٢(ماًكم حايكعل

  . بقدر مقطع زمانه الّإالتصرف 

                                                

  .١ ح من أبواب صفات القاضي١١ الباب ٩٨ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

  .٧ حواب صفات القاضي من أب١١ الباب ١٠١ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(



٤٢

  . كذلك هيون الفقيكثر من زمانه كار أجياإلله  )عليه السالم( ماماإلحيث إن : قاليال 

ذا إ و،الوقف  ومتويلكاملالك فهما ،كذلكه يس الفقيول، ك مالماماإل أن نهمايالفرق ب: القينه أل

صل عدم ان األك ،ليس له احلق حسب ظاهر الدليل بأنه ومل نقل، ثر من مقطعهكله احلق أ أن  يفكش

  .  فال جمال لالستصحاب،ل هلا من الشرعيال دل ةيوال ألنه ،ثر من مقطعهكحقه يف أ

عدة   أو،أربع سنوات مثالً هاً واحداً ملدةيوا فقؤمة للتصرف يف شذا اختارت األإف ،هذاى وعل

ما ك، مدمثر من كؤجروا املفتوحة أي أن  الفقهاءكولئأ أو هي الفقكن لذليكمل  ،ىفقهاء حسب الشور

 ه يفرناك ملا ذكوذل، ارهميمن مدة اختثر ك أنيون املسلمؤالتصرفات يف شهلم سائر  أو ن لهيكمل 

 أن لزمي نياملسلمى م علكاحلا أن ةي الشرعدلةظاهر األ أن )اسةيالس(و، )سالمم يف اإلكاحل(: تاب الفقهك

  : ه أمرانيون فيك

  . )دياالجتهاد والتقل( تابكيف  ورةكاملذ، استجماعه لشرائط املرجع: األول

ولذا  ،ى الشورأدلةد ويلتقل اأدلة ني للجمع بكوذل، مة بانتخابات حرةة األيثركأنتخبه ي أن :الثاين

ة اجلماعة ومرجع إمامال رئاسه الدولة حال ح ف،تارواخين أ و،)١(ماًكفاجعلوا ح: )عليه السالم(قال 

نسان أن ان يف استجماعهما للشرائط حق لإلي نفران متساوكهناان ك إذا هحيث إني د والقاضيالتقل

  . كذا أو جع هذاراي أو ،كذا أو قلد هذاي أو ،كذا أو مع هذا يصلي

                                                

.٥ حمن أبواب صفات القاضي ١ الباب ٤ ص١٨ ج:الوسائل) ١(



٤٣

عملون يف يثر كانتخاب أ أو مة انتخاب أحدهمد حق لأليتعدد املستجمعون لشرائط التقل إذا نعم

ة يثركأث ال يح مر يف مورد اختالفهمان األك انوا زوجاًكذا إ و،ةيثركواألى دارة البالد حسب الشورإ

  . نيتابكن اليما فصلناه يف ذ ك،ىالشور معىن ألنه ةيثركاألى ونفوذ رأ، )١(لكمر مشأل كل ألا ،القرعة

  

  ))إذا تعارض رأي احلاكم واملرجع((

ان هذا املقلد من مجلة ك سواء، هرية انتخبوا غيثركد واأليمة مرجع تقلان لبعض األكلو : الثاين

 يئاً ورأيتهم شيثركأ يفصار رأى علاألى دخل املراجع جملس الشور، أو ال م أوك احلاك لذلنياملنتخب

مرجعه  يعمل هذا املقلد الذيفماذا ، هدلية يف تقيثركتبع املخالف لألياملقلد  أن ئاً آخر وفرضية شيلقاأل

  .ةيثركاأل يرأ، أو مكاحلا يالف رأخي

  : نيقسمى نه علإ :واجلواب

ونه املرجع ؤقلد يف سائر شي و،مكة املرجع احلايومكون احلؤقلد يف الشيهذا املقلد ن إ :األول

ة يون الدولؤ يف الشني املرجعنياتباع هذا املقلد يف مورد التخالف ب يف لزوم إشكالال وهنا ، املخالف

 ،ارهاجيإب جياملفتوحة : مكقال احلا مثالً، ني يف أمرني ملرجعإنساند يمن تقل ونيك فإنه ،مكاملرجع احلا

حيث ، جرة اإلعطاءإ اهذا املقلد هلمى نئذ عليلزم حي فإنه ،ل مسلمكا مباحة لإ: خر لهوقال املرجع اآل

داً يف العبادات وعمرواً يف يذا قلد ز إحاله ما، مكاحلا ة املرجعياسيون السؤنه مقلد يف الشأاملفروض إن 

 د لعمرويهم عدم موافقة رأي زي وال، عمرو إىل اختلفا يف معاملة رجع املقلد ذاإما حيث إاملعامالت 

  . يف هذه املسألة

  ان مرجعه خارجاًكسواء ، هايم يف املسألة املختلف فكقلد احلايمل  إذا :والثاين

                                                

  .٤ ح من أبواب كيفية احلكم١٣ الباب ١٨٩ ص١٨ ج:الوسائل) ١(



٤٤

 أن فالظاهر ،ةيثركرأي األى ون الدولة علؤ وجرت ش،ةيقلان من األكو داخالً أو مكئة احليعن ه

 إىل رجع إذا املقلد أن من تاب القضاءكروه يف ك ملا ذكوذل، مكاحلارأي  إىل مرجعه رأي كالالزم تر

 ،مرجعه  رأيكخذ برأي القاضي وتراملقلد األى ف رأي مرجعه لزم علخالى م القاضي علكالقاضي وح

ى ريقلد من يان الزوج ك و،ةيابه للمحرمجيإحرمة عشر رضعات وى ريانت الزوجة مقلدة ملن ك مثالً

 فاماتوال احكخالف بعد الننهما يوقع ب فإنه إذا ،خبمس عشرة رضعة إالّ احلرمة ال تتحقق ألن ،ةياحلل

الف رأي خيمن ى ان علك ،ينيالرأ بأحد  القاضي عن اجتهادذا أفىتإف ،القاضي إىل  رجعااملسألةإىل 

  : نيمر ألك قالوا يف القضاء بذلوإمنا، رأي القاضي إىل رجعيده وي تقلكتري أن جمتهده رأي القاضي

، نهال ميعاقبها للنيوالزوج ، الزوجة تنهزم عن الزوجحيث إن ، ى لزم الفوضكنه لو ال ذلإ: األول

ثه يونقلنا حد، )عليه السالم( الرضا مامما قاله اإلكو ،مةيف األى الف جعل الفوضخيالشرع حيث إن و

اب اتباع جيإ إالّ س احلليول، ان البد له من حل معقولك )اسةيالس(و، )سالمم يف اإلكاحل: الفقه(يف 

  . ط للشرائنيالقضاه اجلامع يذ رأي وجوب تنفأدلةشمله عموم يو ي،رأي القاض

 ،نهمايث التصادم بيح عرفاً نهماي واجلمع ب،ل القضاءيودل، ديل التقليدل: نيلييف املقام دلن إ :الثاين

م كمنا حبإف نيوب ،)١(قلدوهي أن فللعوام نيمع بجيث يح، املتفاهم عرفاً فإنه ،ل القضاءي دلميوجب تقدي

، ىسبب عدم الفوض ألنه ، هذه اجلهةمثل مقام القاضي يف يسالماإل مكومقام احلا ،)٢(اهللا استخف

  ى ومقتض

                                                

  .٢ ح من أبواب صفات القاضي١٠ الياب ٩٤ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب صفات القاضي١١ الياب ٩٨ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(



٤٥

 ني القضاء وبنيب بل واملناط يف اجلمع ،ماًكاختذوه ح نيوب قلدوهي أن فللعوام نياجلمع ب

ستفاد من يذا كو، وىلأق يبطر ديالتقلى م علكد قدم احليالتقلى قدم القضاء عل ألنه إذا ،ديالتقل

تارواخي .  

  

  ))انهتصرف احلاكم أكثر من زم((

ق له حينه أيف  اجتهاده أو ،بقائه بزعمما إ ،ثر من زمانهكم الشرعي املفتوحة أكآجر احلا إذا :الثالث

ون للمستأجر عند الفسخ يك و،زمانه إىل والفسخ بالنسبة بقاءم آخر حق له اإلكمث جاء بعده حا، كذل

  . وهلاأجارة من بفسخ اإل ار تبعض الصفقةيخ

م كللحا أن تقدم من  ملا،م السابق تصرف يف حقهكن احلا الفسخ فألحق م الثاينكللحا أن أما

  . فسخشاء  وإن جازأ م الثاينكاء احلاشن إ ،اًيفضول اره يف زمان الثاينجيإون يكالسابق احلق بقدر زمانه ف

وال فرق يف حقه  ه الصفقةينه قد تبعض علألجارة فلاملستأجر له حق الفسخ من أول اإل أن وأما

  . ة الثاينيل واليدل طالقإل ،قل أم الم السابق آجر باألكون احلايك أن نيالفسخ ب

  ))التضخم وتقاضي الزيادة((

حصل  إذا جرةادة األيزى تقاضي أن ،م الثاينك عن احلافضالً ،م املؤجر نفسهكق للحاحي: الرابع

 الضعفى  حصل التضخم علني وبعد سنت،سنوات فأجرها مخس جرة عشرةألانت اك مثالً، التضخم

 ك وذل،السنوات املقبالت إىل اً بالنسبةيضافإ نيثالثى تقاضي أن مكق للحاحي فإنه ،ميث ارتفعت القيح

مفوض يف العمل  مك واحلا،ةيتل سنة من السنوات الثالث اآلكجارة بعشرة ل عدم الصالح يف اإلنيلتب

  .يمان الباقالز إىل لنسبةالعقد با ستعد املستأجر للدفع حق له فسخيواذا مل ، بالصالح ال مطلقاً

 حق للمستأجر تقاضي ،النصف إىل السنوات الثالث املقبالت ترتلس بأن حصل يف كولو انع

   مخسة، أي جرة األنصف



٤٦

ق  حيم الثاينكه فاحلاي وعل،ار الغنبيغنب فله خ ألنه ،ه حق له الفسخيلإدفع يمل  وإن ،يف املثال عشر

  . السابق إىل له بالنسبة

  .يف الترتلف يد يف التضخم والتخفيمن املدة فله الفسخ والتشد يأما ما بق

 عند طالقبدل اإل ،ذاكق له جعل الشرط بزراعة حيم الثاين كم نفسه بله احلاكاحلا أن ماك

  . عمل املستأجر بالشرط فسخيمل  فإن ،ذا مثالًكالصاحل زراعة ن أ و، صاحلري غطالقاإلى رأ إذا ،جارةاإل

م كان احلاك إذا ةيالوال م الثاين يف الفسخ مبجرد حقه يفكللحانه ال حق إ :قالي أن نبغيي نعم

 فارغة ملدة رض بقاء األنيمر بدار األ مثالً، ثر من مدته من باب املصلحة امللزمةكالسابق آجر ملدة أ

 ث اليح، ؤاجرها ملدة عشر سنواتي أو ،طباء حسب نظر األانت مخس سنوات مثالًكث يح ،اتهيح

 ان عمالًك وإالّ ،ار عشر سنواتجيق له اإلحيولذا ، الثاين أهم بنظر الشارع فإن ،كقل من ذلمستأجر أل

  . ةيخالف الوال

عزل يانت مدة جعله أقل من عشر سنوات فك إذا م املنتخب للناسكاحلا إىل ذا احلال بالنسبةكو

  . هريغ م أوكمة يف قبول هذا احلاار األيما تقدم من اختى عل، بعد مخس سنوات مثالً

د يف عدم صحة يجعله مرجعاً للتقلكماً كس جعله حاي فل،دي التقليرين تغكمياملشهور ال ى عل نعم

  .عزله

  

  ))املرجع القضاء((

 ا تشمل حىتيسلطة عل فإنه ،فاملرجع القضاء ونؤم واملستأجر يف شأن من الشكولو اختلف احلا

 إىل  يف املراجعة)عليه السالم( وعلي )عليه وآلهصلى اهللا (لفعل الرسول  أدلته وطالق إل،مكاملرجع احلا

مثل ، بعد احلدودأ إىل ةيإنسانن للقضاء ي جعل موازسالمن اإلفإ، قصة الدرع والقاضي يف قصة الناقة

   يف )عليه السالم(ه قضائه يعلدل يما ك، اًينون القضاء علك



٤٧

  .وفةكمسجد ال

  . لناقةا  يف قصة)اهللا عليه وآلهصلى (ما فعله الرسول ك، نافاًيزاً واستيه متيفن أو

 إىل  بالنسبة)عليه السالم( علي ما قاله ك،ىعلم األكراجع احلاي أن هيم علك بعد احلنسانن لإلأو

وجعل ، يكالشاى م علكم احلاكولو بعد حى اوكالش إىل ستمعونيان اخللفاء كولذا ، حيا شريقضا

  .وم املظامليوماً خاصاً مساه ي كبعضهم لذل

منا إ: )صلى اهللا عليه وآله(ولذا قال ، ظهر خطأه إذا مك احلضخلفه نق أو مكاحلاى زم علالالن أو

  . )١(اقتطعت له قطعة من النار

  . )٢(مهاري عن السارق والالئط وغ)عليه السالم( علي ىما عفك، العفوى علم األكن للحاأو

  .)عليه السالم( الًيناب عنه عقث استيح )عليه السالم(علي ما فعله ك، عل املترافع احملاميجين أو

  . ه القاضيي فأخطأنه أعلم به و إذا هدر حقي فال ،ت املالييف بى  القاضأخطن أو

  .)القضاء تابك(  يفهوركما ذك ،لسابق القاضي اأحكامراجع يد ين القاضي اجلدأو

  .)٣(احلدود تدرء بالشبهاتن أو

  . الًي سببعدها يلإ ـ قيبله التطب ـ  القانوندجيمما مل  ةريثكة الياإلنسان حكامها من األريغإىل 

  

                                                

  .١ حة احلكمييف من أبواب ك١٦٩ص ١٨ ج:الوسائل) ١(

  .٤و ٣و ٢و ١ ح من أبواب مقدمات احلدود١٨ الباب ٣٣١ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(

  .٣٠٣ ص٩ ج:تاريخ بغداد) ٣(



٤٨

  

  ))دور البالد املفتوحة ألصحاا((

ي بالزراعة والبستان راضاأل اة مني واحمل،رباادور البالد املفتوحة عنوة أل أن قد تقدم ):٤مسألة (

 اهللا عليه صلى(ما عمل رسول اهللا ك، ومساقاة ي مزارعةسالمم اإلكها احلايعطي نيافة املسلمك لكمل

  . دورهمى تالء علياالسم كصح للحاي نعم ،هايد أهاليار بي الدكما ترك ،ربي خني مبزارع وبسات)وآله

  ).عليه السالم (ماملإلى أما املوات فه

جام واملعادن ولواحقها ار والغابات واآلاألو ي من اجلبال والبحارراضما يف األ أن والظاهر

اة يانت حمكذا إف، اة واملواتي فهي تابعة يف احملكتناثرة وما أشبه ذلامل شجار وبعض األريالوحش والطك

 ،نيستخرج منه فهو للمسلميستعمل وي  معدن مثالً،مامانت لإلكانت مواتاً كذا إو، نيانت للمسلمك

 ،مجةالبحر والنهر والغابة واأل إىل  بالنسبةكذلكو، مامفهو لإل ستخرج منهيستعمل وال يت ال يومعدن م

  . أرضمبا هي  رضة لألي بعد فهم العرف عدم اخلصوصك ذلرض من األنيمن مناط القسم ملستفاداألن 

تة ي املرضنما يف األيب، نيللمسلم يني واملاء احملرض يف األكمساور واأليفالط، أما اللواحق فهي تابعة

  .ماممنه لإل  املستفادري وغستعملامل ريغ، أي تيواملاء امل

ون يك أن  يف حصول شرطك يف التابع للشمامنه لإلأصل فاأل، بوعاة للمتي يف احلكولو ش

  .)١()لسالمام هيعل( هلم رضل ما يف األك أن ليشمله دليف، نيللمسلم

ل يدل طالق إل،هيلإل من سبق كمباحة ل يفه) عليه السالم( مامانت املعادن وما أشبه لإلكذا إو

من سبق ،نين بشرطكول :  

                                                

  .٤نفال ح من أبواب األ١ الباب ٣٦٥ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٤٩

ثر من كاه ال أيما أحان له بقدر كتشف معدناً كذا اإف، رثكأال  أحىي ون بقدر مايك أن :األول

أيت يف يما سك، )١()ىمح ال( ألنه ما عداه يمحي أن ق لهحيوال ، ضاًيستخرج أيبل الباقي ملن ، كذل

  . ةيتاملباحث اآل

مع اجلى مقتض ألنه ،)٢(مكل ليوم بدلكمن سبق حم أن  ملا تقدم من،نيخرضر اآليال  أن :الثاين

 لهى بقيال  )مكل( بعضحيث إن  ،)مكل( ـل بق جماليمل  )من سبق( طلقناأه لو حيث إن، نيلي الدلنيب

  .)من سبق(

وجب سقوط يخذ به ال ث األيح خرخبالف اآل، خرأحدمها سقوط اآل وجبي نيليل دلك كذلكو

  .خراآل

رج بعض خي ما )سبقمن (ل يشمل دليشه مل يل فرد فرد بقدر عكل أن مكل ان معىنك ذاإفإنه 

غرفة املدرسة  إىل وملن سبق، ها الطلبة غرف املدرسةيم أك فهما مثل ل،شتهيمعى  عن قدرته عل)مكل(

  . بعض الطلبة بدون غرفةى بقيث يحب نيسبق أحدهم فأخذ غرفت إذا شمل الثاين مايث ال يح، فهي حقه

  

  ))الدولة ال متلك((

 من املصاحل كوجعلوا ذل ،املعادن وحنوها حق الدولة أن  إىلنيورمبا ذهب بعض العامة املعاصر

  : ذورانل سابق لزم حمكحبناه لأوحنوه حق الدولة و مل جتعل املعدنإذا  بأنه كواستدلوا لذل، املرسلة

  . ةية الطاغيث تتحقق الرأمساليح، نيلادة الثروة عند املستغيز: األول

ة ياة واجلزكاخلمس والز هايفكدولة ال تثرة مصارف الكحيث إن ، بقاء حوائج الدولة: والثاين

  .واخلراج

  . ىفخيه ما ال يوف

   هايشرع في أن هينا ال نسلم باملصاحل املرسلة اليت للفقإ: ه أوالًيرد عليذ إ

                                                

.٢٢٩ ص٣١ج: حبار األنوار) ١(

.ا يف األرض مجيعاخلق لكم م: ٢٩: إشارة إىل قوله تعاىل يف سورة البقرة) ٢(



٥٠

حنو ى ر علكذما إ ،مكها حيهللا ف إالّ س من واقعةينه لأى  قاما علمجاعبل النص واإل، هيحسب رأ

 ،ل ضاركوحرمة ، مثل حرمة شرب اخلمر، يم ثانوكح أو أويلم كا حم، إةيلكحنو الى عل أو ةيئاجلز

: قال سبحانه وقد، ةي الثانوحكامستفاد منها األيمما ، وما أشبه )٣(والضرر )٢(واحلرج )١( العسرأدلةو

  للقولجماالًى بقين مما ال يل الديمكتى لة علاه من النصوص الدريوغ ،)٤(﴾مكنيم دكملت لكوم أيال﴿

  . تاب وال سنةك ر يفك مل تذأحكام إىل مةج األحتتابأنه 

واملعادن وحنومها  )نفالاأل( تةيي املراض الناس احلق يف االستفادة من األءعطاإن إ :اًيه ثانيرد عليو

  : ديمق

ى عل )٥(مكل ومةكح ما عرفت منك ،عيادة عن قدر حقهم يف ضمن حق اجلميبعدم الز: أوال

 ،ات مطلقاًريحوا استغالل اخل أباثيح، الغرب يف ما حدثك، يالطاغون الرأس مال كتي فال )من سبق(

  . )ومبا أشبه ىوباحلم يي،واحملحق املستخرج ى علادة يضرهم بالزأن ويخرحدد اآلوإن 

وعن ماله مم : )عليه السالم(قال ، انهي دون طغسالمقف اإلي الزائد لو فرض أخذ الرأمسايل: اًيوثان

  . نفقهأم يتسبه وفكا

ال   حىتةريثكات يولة احلاضرة تتحمل مسئولالدكست ي لسالمالدولة يف اإلن إ :ه ثالثاًيد علريو

    من اخلمسسالمات املقررة يف اإليلنفقاا املال يفكت

                                                

.٥ ح من أبواب الوضوء٣٨ الباب ٣٢٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح من أبواب الوضوء٣٩ الباب ٣٢٧ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٥و ٤و ٣ ح املواتءحياإ من ١٢ الباب ٣٤١ ص١٧ ج:الوسائل) ٣(

  .٣اآلية : سورة املائده) ٤(

. ما يف األرض مجيعاخلق لكم: ٢٩: إشارة إىل قوله تعاىل يف سورة البقرة) ٥(



٥١

ات واملطارات والقطارات يعاتقها املدارس واملستشفى ومات احلاضرة أخذت علكاحل فإن ،خلإ

 كوبذل، ةريثكنفقات  إىل ضاًيها مما حتتاج أيموظف ثرةكو، ةثرة نفقاا مباشركجبت  أووهي، هاريوغ

ة ي احلاجات من ناحكالناس لسد تلى  جعل الضرائب علريثك وت،ةيات الناس من ناحيبت حركأوجبت 

  . ةيسالمات اإليتف بقدر املالك فلم ت،ةيثان

 ،سهايائها وتأسة بني ومتنح الناس حر،هارية فهي تضع الربامج للمدارس وغيسالمأما الدولة اإل

ها من ما ي علةوتشتغل هي بالواجبات امللقا، جور وحنوهاحفوا يف أخذ األجيظلموا ويال  أن ىوتشرف عل

 إىل وال حتتاج، اهلكفة اليون خفك تكوبذل ،)اسةيالفقه الس( تابك ون الدولة يفؤرناه يف شكذ

الدولة مما تقسمه  نةييف خز ما تزداد اًريثكبل ، همايلإاة وما كها اخلمس والزيفكه فتيوعل، ةريثكضرائب 

 وبعض ،)عليه السالم(وعلي ، )صلى اهللا عليه وآله(فعله الرسول يان كما ك، ع بعنوان العطاءياجلمى عل

  . فراجع )الفقه االقتصاد( تابكت املال يف يون بؤرنا شكوقد ذ، نيخرء اآلامراأل

  )  الكلمة بدل السيف:هيتنب(

قبل يف ملن ال يوجعل الس، فيان السكلمة مك ال) اهللا عليه وآلهصلى(م رسول اهللا كّلقد ح

 عفو عنهم حىتيان ك لمةكقبلون باملنطق والعقل والين ال يالذ فحىت ،اط واضطراريل احتكب، لمةكبال

قتل حسب يان ال كو، ةيلها دفاعك )صلى اهللا عليه وآله(انت حروب رسول اهللا كولذا ، املقدور

ما يف فتح كعمن أهدر دمهم غالباً ى عف ولذا، ديالتهد إالّ قصد غالباًيبالقتل مل أمر  إذا انكو، نكاملم

ان جمموع كبعض فى حصوقد أ، نيقل قدر من الطرف أالّإها يقتل فيث ال ينظم احلرب حبيان كو، ةكم

   أقل )صلى اهللا عليه وآله(افة حروب رسول اهللا كفار يف ك والنياملسلم من نياملقتول



٥٢

ناً ي أسس د)صلى اهللا عليه وآله(نه أمع ، ة فقطيألفاً ومثانبل عده بعضهم ، ةائممن ألف ومخس

  .  وحرر بالداً،مةأن وكو، ودولةً

بل ، دةيالعق، أي ةياسيجهة س  قتل من)صلى اهللا عليه وآله(ن له يكأما القتل خارج احلرب فلم 

وهي نوع آخر من ، شعال احلربإل جأل، أو )١(اعترف بالزنا عز الذيقتل ماك ،ةيمية جريمن جهة جنائ

  .ةمياجلر

 فارس نيب انت احلروبك فقد ،كثر من ذلكقتضي أيف وحنوه ال يالس ألن ىن قلة القتلكت ومل

  .  املدائن ومصرنياحلرب ب ان جمالكث يح، ل مرةى كلوف من القتل عشرات األكوالروم تتر

  .خيره التاركما ذك، )٢(ن ألفية وعشرائثر من مك أكوقد قتل حجاج بعد ذل

 سالم اإلمي وتقد،الداخل ة يفيجتماعالان مهه بسط العدالة اك )صلى اهللا عليه وآله(الرسول فإن 

عطاء إو، والعقوبةى بقلة القتل إالّ نكمي ما ال كوذل، نيلميت الشهادتك يف اخلارج حتت ظل ماماألإىل 

  . تألب اخلارجي نقض الداخل والي فال ،ل داخل وخارجك سالماإلى سو يات حىتياحلر

  

  )) ادعاء اليهودكذب((

عب ك بسبب أمثال سالمفارغة دخلت يف اإلى نه دعوأفالظاهر ، هوديية ائأما قصة قتل سبعم

يف ) يبيفل (مثل، أمثاله يف زماننا املعاصرى ما نرك، د بهكي للسالمهودي الذي تظاهر باإليال حباراأل

ات يف يليسرائثرت اإلكولذا ، همريوغ )املذاهب انبست( وصاحب )راتكاملذ( صاحب )مهفر( ورةياجلز

  . نيتب بعض املسلمك

   ونيبون والشرقيره املؤرخون الغركد املبالغة يف االدعاء تراوح ما ذيؤيو

                                                

  .١ ح من أبواب الزنا١٥ الباب ٣٧٣ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

  .١٧٥ ص٣ ج:انظر مروج الذهب) ٢(



٥٣

 نيعدد السبع فإن انوا سبعة مثالًكم أاحملتمل  أن معائة  والسبعمني السبعنيهود بي الكحول أولئ

ان هذا ك ملا هقيمر حقان األكلو و،  مرةنيتستغفر هلم سبعن إ لفظ مبالغة يف لغة العرب مثل

مثل هذا  خير التاركذيفهل ، انواكم كهم وؤبناأ وكأولئ ساءنف صارت كيمث ، االختالف الفاحش

 .لهيبتفاص احلادث اجللل

  

  ))أول احنراف بعد الرسول ((

وأول احنراف ، ةياالجتماع لمة والعدالةكم الكّ ح)صلى اهللا عليه وآله(فالرسول ، انكف كيو

، م بالقوةكاحل إىل فةيفجاء اخلل، لمةكان الكالقوة م مكيان حتك )صلى اهللا عليه وآله(حدث بعده 

ى فة عليل اخلليجل حتمانت حروباً ألكبل ، سالمن عن اإليجل املرتدحروباً أل نكوحروب الردة مل ت

نة وبعد يهل املدأوا تكسأرهاب باإل فأوالً ،حيخ الصحي ملن راجع التاركظهر ذليما ك، نيرقاب املسلم

  . نةيطراف املدأخضعوا أرهاب  باإلكذل

  . في ضعذاكإالّ ) صلى اهللا عليه وآله(ارتد الناس بعد رسول اهللا ث يحد أن ىفخيوال 

ن ينة والبحريطراف املدأ وكذلكان كف كينه أ إىل ضافةباإل، بهيذكث معترب تيفقد ورد يف حد

  . )١(هريرة وغي بن نوكوحدثت قصص مال، فةلياخل ولذا حاربوا، ونوا يف من ارتديكمل ها ريمن وغيوال

  .نياملخلص ذا منك إالّ لفخي ال )صلى اهللا عليه وآله(الرسول  أن عقليمث هل 

لمة كم الكيان حتكم القوة مكيحت إىل م أضافكاحل إىل فة الثاينيفلما جاء اخلل، ل حالى كوعل

ة يان احلروب الدفاعكة ميوجعل احلروب االبتدائ، اختالف العطاء ة يفياالجتماعى ضة والفويالرتعة القوم

   اليت سنها

                                                

. ط باكستان٣١ ص:انظر االستغاثة) ١(



٥٤

صلى اهللا (الرسول سالم إالّ أن اإل يف انك وإن ياجلهاد االبتدائ فإن ،)صلى اهللا عليه وآله(الرسول 

 إىل واء الناسة اليت تقدمت من استهيجل الغاأل، ما قال سبحانهك أخذ بأحسنهايان ك )عليه وآله

  يف)صلى اهللا عليه وآله(املفتوحة عنوة حدثت يف زمن الرسول ى راضواأل، ومتهكح أو إىل سالماإل

  . ةيويف ما بعده يف احلروب االبتدائ، يجهاده الدفاع

 سالمظهر وجه اإليأن ) عليه السالم(ان البد لعلي كو، فة الثالث فعمق ما سنه الثاينيوجاء اخلل

 جالباً سالموجعل اإل، ةيعة القومرتيف قبال ال ةيسالمخوة اإلرجاع األإو، لمةكالم كي بتحعصاالن

من  وقلل، اًيوجعل العطاء مساو، لمةكم الكيلتح، ع قسراًيولذا بو، بقلة القتل الداخل واخلارج يستهوي

 هم جمرمويوف، )١(هميلإوأحسن  عنهمى أهل البصرة عفى وملا غلب عل، يف اجلهاد إالّ نكاملم حىت القتل

  . )٢(ال تقتلوا اخلوارج من بعدي :م قائالًى بل أوص ،عنهمى وملا فرغ من النهروان عف، احلرب

  . ك ذلريغإىل 

 جاء سالماإلحيث إن ، سالمجل توسعة اإلفار ألكارب الحي أن من وىلأ )عليه السالم(ان فعله كو

 كصبح مثل فتوحات امللوي ألنه ،وسعهيف ت ن فائدةك مل تسالماحلق يف اإلى ذا اختفإف، جل احلقأل

 سالمان بفداء اإلك كن ذلك لةجنب عن احلروب الثالثتانه الكمإب انك وإن )عليه السالم( فإنه ،والطغاة

  . همأ ناصعاً سالمبقاء اإل انكو، نفسه

                                                

  .٣٩٥ ص١ ج:دعائم اإلسالم) ١(

  .٣٩٥ ص١ ج:دعائم اإلسالم) ٢(



٥٥

 تابك يف كبعض ذل ما بسطناك،  رغبة ال حرباًسالم دخل أهلها يف اإلسالمثر بالد اإلكأمث إن 

ر كفذ، نه نصراينأمع  )سالماإل إىل الدعوة( تابكوقد أنصف نوعاً ما صاحب ، )سالمف انتشر اإلكي(

  . كمجلة من ذل

وحنن ننقل ، ظاهر الوجه ريغ،  فتحت عنوةسالمثر بالد اإلكأ أن قول بعض الفقهاء أن علميومنه 

  : رامة قالكتاب مفتاح الكهنا مجلة من 

 يف كذلى  علمجاعوقد نقل اإل،  علمائنا قاطبةإمجاعقاطبة ب نيفتحت عنوة للمسلم  اليترضاأل(

عده املؤرخون  ماى ة املشرفة علكسواد العراق وبالد خراسان والشام ومى كرة واملنتهكاخلالف والتذ

، ما قاله املبسوطكوهو الظاهر من املذهب ، ة زادها اهللا شرفاًكوم،  هوازنكومن ذل، كما يف املسالك

، وفةك العراق قرب الأرض ة منرياحل أن خ املعتمدةيتب التواركوعن بعض ، هي علاعمجاخلالف اإل بل يف

وبلخ ، عنوة أو هل فتحت صلحاًقرب خراسان خالف  شابوريويف ن، قرب العانة فتحت صلحاًى خرأو

  . شح والتوابع فتح صلحاً وبعض عنوةيشابور وهرات وقويمن مجلة ن

وأهل ، بالدخول فتح دمشقن أ و،طرابلس فتح صلحاً وحلب ومحاه أن يكوأما بالد الشام فح

  ).والري فتح عنوة، صاحلواأهل طربستان ن أ و،ان فتح صلحاًجيآذربان أ و،صفهان عقدوا أماناًإ

تب كروه يف كمما ذ ك ذلريغإىل ، خيما يف التواركمن بالد مصر فتحت عنوة  ومجلة: أقول

  .ةرضااملع ريخلربة غأهل ا أو نةي بالبكقق ذلحي أن فالالزم، الفتوح

 بعض مباحث رنا يفكفقد ذ، هم العدد والعدالةيعترب فيبأنه )  اهللاهرمح(ى خ املرتضيقول الشأما 

  . ظاهر الوجهرينه غأ )الفقه(

  ساحل  إىل  عبادان واملوصل طوالًنيهم هو ما برياب وغصحره األكما ذكوسواد العراق : مث قال



٥٦

  . دجلةونه من شرقيكبعضهم ده بيوق، البحر

ان كه أرض فإن ،العاص أيب مثل شط عثمان بن، ي فإنه إسالمه البصرةيليالغريب الذي  وأما :قال

 العرب ومنقطع أرضب من ية املتصل بعذيق القادسي طرنيوما ب، العاص أيب اها عثمان بنيمواتاً فأح

 والتفاف رضاألة رأوا هذه يش ملا خرجوا من البادياجل ألن ،ت سواداًيومس، جبال حلوان عرضاً

ن وما يزستان ومهدان وقزورمان وخوك إىل قصاهاأخراسان فمن  وأما ،كشجارها فسموها سواداً لذلأ

  . هايحوال

  



٥٧

  

  ))احلاكم الشرعي واألراضي املفتوحة عنوة((

د اخلراج يريم الشرعي كان احلاكو، علم بشرائطها يف زماننان إ  املفتوحة عنوةرضألا ):٥مسألة (

  .خذ اخلراجأ يف مامقوم مقام اإلي فهو، )عليه السالم (مامنائب اإل ألنه ،هيلإالزم دفعه ان الكمنها 

  .اها بدون خراجيحأانت ملن كعلم بشرائطها يمل وإن 

ده يم الشرعي املبسوط كان للحاك، هاريذات الشرائط من غ وأ، هاريذا جهل املفتوحة من غإو

  . من باب املصلحةأو  ع من باب قاعدة العدلياجلمى جعل اخلراج عل

نه أعلم ياملال الذي ال كفهي ، اهايحأوبعضها ملن ، نيافة املسلمكل رضن بعض األفأل: األولأما 

  . نهمايم بيث تقتضي القاعدة التقسيح، عمرو أو ديلز

دة يبة جدي حق له جعل ضرني املسلمةاملال ملصلح إىل احتاج إذا م الشرعيكن احلافأل: ما الثاينأو

عطائهم إ بمامقال اإل، واةكه الزيب فجيبعض ما ال ى اة علك الز)عليه السالم( علي ما جعلك، موقتة

  .مهاريوغ ،اةكوالز اخلمس تايبكرنامها يف كما ذك،  يف عام خمصوصنيمخس

 مطلقاً رضأخذ من األيال  أن م الشرعيكي املال حق للحاسالمالبلد اإل تجحيمل  إذا كذلكو

 ونوابه يف مامحق اإل )اسةيالس(و )سالمم يف اإلكاحل الفقه(: تابكرنا يف كد ذوق، نياملسلمى عل الًيتسه

  . د عن الزائد الذي هو لهيرفع الي أن له فإن ،هي واملعوز عل)عليه السالم(الزائد له  فإن ،كذل

  



٥٨

  

  ))حكم اخلربة((

 أو رثاًإ ريالغ من كبالتمل أو حياء آخر باإلنسانانت إلكخربة ى أراإلنسان إذا  ):٦مسألة (

   :أقسامثالثة ى ما أشبه فهي عل أو صلحاً

  .اًياضطرار أو اًياريعراضاً اختإعنها  عرضيما أن إ السابقألن 

  .عرضيال أو 

، كوجب خروجه عن املليء يل شكاض يف عراإل إذ ،ه قطعاًكخرجت عن مل عراضإان كفإن 

له فال اعتبار  عريف ث ال اعتباريوح، عراض بعد اإلكلوال م، قرره الشارع يمر اعتبارأ كامللألن 

، أي يعراض القهردل يف اإل ما إىل ضافةباإل، دةيقة جديحدث طرأ الشارع أن علميمل إذ ي، شرع

 كذلكو، خذهؤخذ منه آليان ما كنة يف البحر يسرت السفكان إذا نهأى ة عليفقد ورد الروا، عراضناال

عرض أ هماي فكاملال أن مع وضوح، )١(للذئب أو يكخأل أو كا لأ: الشاة وحنوها الضالة ل يفيدل الدل

و اليت تقع يف الشارع ول يراضاأل  يفكولذا قلنا مبثل ذل، همايلإئس من الوصول ي، أي اراًيقهراً ال اخت

واقف املسجد وحنوه حيث إن و، ها عرفاً فال اعتبار شرعاًيف كللملر اث ال اعتبيح، انت قبل مسجداًك

عن  سقطي، )٢(كيف مل إالّ ال وقف نهأملا ورد من ، كصح اعتبار املليدام  وما ،كاملل يف إالّ قفي ال

  .ةكية واملليالوقف

  : أقواله احتماالت ويفف حياءاً باإلكمل انتك ورضهما من األكعراض عما ترإن يكمل وإن 

 واجلامع والسرائر ما عن املبسوط واملهذبك، وارثه أو  السابقكملى ة عليا باقإ: األول

  . ر والدروس وجامع املقاصديوالتحر

رة والروضة كالتذ به فىتأو، لةيشعرت به عبارة الوسأما ك، داًياها جديحأا ملن إ: الثاين

   وفقأنه إح يوعن املفات، قربأنه إة يفاكوعن ال، كواملسال

                                                

  .٥ ح من أبواب القطة١٣ الباب ٣٦٤ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  .٩٨ ص٢ ج:الدعائم وانظر .١٨ ١٧ ص٢٨ ج:وانظر اجلواهر. ٨ سطر ٢٦٩ ص١ ج: األحكامانظر قواعد) ٢(



٥٩

  . ابصح األنينه مشهور بإوعن جامع املقاصد ، خبار األنيباجلمع ب

املبسوط وجهاد الشرائع   عنكاملسال يف اهكح، ئاًيالسابق ش إىل ؤديي وحياءخر اإللآلن إ :الثالث

 أو األول إىل ؤدي طسقهايبل ، كها بذلكلميال  نكأحق ا ل  الثاينريصي وحياءجوز اإليثر فكواأل

  . عرض هلا اخلراب إذا هري وغحياءباإل ة املنتقلنيفرقوا بيومل ، وارثه

 أفىت، ولء لأليعطاه شإ هيوعل، اإلذنم كامتنع فللحافإن ،  من السابقاإلذن بحياءنه له اإلإ: الرابع

  . يكما حكذه الدروس 

  

  ))أدلة املشهور((

  . أربعة أمورواستدلوا له ب، ثاًياً وحدميفهو املشهور قد: األولما القول أ

 عراض بدون اإلكبالتر هكعلم خروجه عن ملي السابق ومل كان ملك ألنه ،االستصحاب: األول

ة ية واحلري والزوجكالشارع جعل امللفإن ، كمالما يف سائر األكه كه يف ملؤصل بقافاأل، عراضناالو

  .كبدل ذليل يان دلك إالّ إذا الزمانى ة مديباق ة والطهارة والنجاسة وحنوهايوالرق

اة فال مورد ياحل ث تذهبيوح، حياءجل اإلان ألك السابق نيقيال إذ ، تامريانه غكرأن إ :هيوف

ال  فإنه العرف بقاء املوضوعى ريال  ثي حبريثكر كخذ من ماء الأ إذا فهو مثل ما،  الالحقكللش

،  الالحقكالش، أي ان االستصحابكالدام بعض أر  لتبدل املوضوع املوجب،ةيركستصحب الي

 ،به حقأان كان من املسجد كمن جلس يف مفهو مثل ، كللملاة ياحل ةيعلّ )أحىي من(خصوصاً وظاهر 

هذا ، مكذهب احلية فيالعلّ ذا ذهب ذهبتإف،  اجللوس لالختصاصةيعلّ إالّ فهم العرف منهيث ال يح

  .  لالستصحابجماالً دعيات اخلاصة يف املقام ال يالروا أن  إىلضافةباإل



٦٠

من : يف جمازاته ) اهللاهرمح( ي عن الرض، الوسائل ابور بالعملكيف مستدر ياملروى النبو: الثاين

  . )١( ظامل حققس لعري ول،له يتة فهياً مأرض أحىي

  . هايغرس فيه فريتة لغيامل رضالرجل األ أيتيه بأن ريل يف تفسيما قى بناًء عل: قال يف اجلواهر

 كفال ش، ل موضوعهفكتيال  مك واحل،مكث حيواحلد،  ظاهر الوجهريور غك املذريالتفسن إ :هيوف

  . س لعرق ظامل حقينه لأيف 

 رية للغك متروأرضيف  ذا غرسإف، ل آخريعرف من دلي أن لزمي فإنه ،ن العرق ظاملاًويكف كيأما 

   .كه بالتركخرج عن مل ألنه  أم ال،كللتار ي بقكاملل ألن ،ون العرق ظاملاًيكهل 

 ألن ،شبهأما  أو )٢(نفسه بةيبط إالّ ل مال املرءحيال ان االستدالل للمقام مبثل كمإعدم  علميومنه 

عرف ضعف االستدالل يومنه ، ل آخريدل لتمس لهي أن لزميو، المكول الأه ك بعد ترئمرا ونه مالك

  . ريالغ ك بقاعدة قبح التصرف يف ملكلذل

  . كمالي معاملة األراضمعاملة أمثال هذه األى ة علريالس: الثالث

، أقوالىل  إها العلماءيف ولذا اختلف،  ظاهرريوا متصلة بزمان املعصوم غكة وريونه سك: هيوف

  . ثركاأل إىل أيت نسبة القول الثالثيوس

عن الرجل  )عليه السالم(سأل الصادق ،  بالشهرةمان بن خالد املنجرب سنداً وداللةًيخرب سل: الرابع

   عمرهايارها وأ يرجيستخرجها وي اخلربة فرضأيت األي

                                                

  .١ ح من أبواب املوات١ الباب ١٤٩ ص٣ ج:املستدرك) ١(

. من أبواب املوات١ الباب ١٤٦ ص٣ ج:املستدرك) ٢(



٦١

ؤد يفل: قال ،رف صاحبهاعيان ك فإن :قلت، الصدقة: )عليه السالم(قال  ،هيزرعها فماذا عليو

  . )١(ه حقهيلإ

  . جرةاأل أو رضاألنفس  داءأها من ي الثاين من حق فكنايف مليرادة ما إى بناًء عل: قال يف اجلواهر

ق له حيله مل  اًكانت ملكذا إف، عرف صاحبهاينه ـ أ ةيما يف الرواكـ املفروض ن إ :هيوف

 صحيفهل  ،)حقه(  ظاهر منريغ رضداء نفس األأو ،جرةه األيلإ يؤدي وتصرفي أن  ال،هايالتصرف ف

ال : قالي أن الالزم أو ،ه حقهيلإد أ: تب بهكوا ديالقلم لز هذا أن ين أعرفإ: قال يف جواب من قاليأن 

 هذا نيأيت وجه اجلمع بيوس، عاجلت السند وإن والشهرة ال تعاجل الداللة، ريالغ كمل ه فإن،تب بهكت

   .)٢(خرخبار األاخلرب واأل

 أرضسألته عن : قال ،عن احلليب، يف نوادرهى سيرواه أمحد بن حممد بن ع ومثله يف الداللة ما

ه يلإؤد يعرف صاحبها فليان كن إ :قال ،ها صدقةيه فيهل عل، ارهاأسح كخربة عمرها رجل و

  . )٣(حقه

  . كبقاء امللى فال داللة يف هذا اخلرب عل، انكف كيو

  

  ))أدلة القول الثاين((

، تشمل الثاين اإف، )٤(ة فهي لهتياً مأرض أحىيمن ات إطالقفقد استدل له ب: ما القول الثاينأ

 الطائر كتر إذا ماك، اًكره العرف ملي مل  حىتك تركل مملوكوباملناط يف ، األولانت تشمل كما ك

ذا أطلقه مل إف، هكلميد يبالص فإنه ،اًيه ثانيالء عليان االستكمإ فرضيث يح،  يف البحر وما أشبهكوالسم

   حقياً له فكعد ملي

                                                

  .٣ ح إحياء املوات٣ الباب٣٢٩ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  .٢ حوات إحياء امل٢ الباب ١٤٩ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

  .٢ ح إحياء املوات٢ الباب ١٤٩ ص٣ ج:املستدرك) ٣(

  .١ ح إحياء املوات١ الباب ١٤٩ ص٣ ج:املستدرك) ٤(



٦٢

وال   اعتبار عقالئيكاملل وبأن، عرض عنهينه مل أوفرض  ن هو من استعادتهكمت وإن ،ه أخذهريلغ

  . كذلى الدالة عل اتيوالعمدة الروا، ةك املترورضاعتبار له يف مثل األ

 نياملسلماً من أرض حىيأمن ف: )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ابليكح اليحمثل ما تقدم يف ص

 فأخذها رجل من خرا أو هاكتر وإن ، منهالكوله ما أ، يتي من أهل بماماإل إىل ؤد خراجهايعمرها ويفل

هل أ من ماماإل إىل ؤد خراجهايفلها كترحق ا من الذي أاها فهو يحأ من بعده فعمرها ونياملسلم

  . ثياحلد ،)١(يتيب

ه أرض كمن تر فإن ،ىفخيما ال كعراض عم من اإلأ كالتر ألن ،عراض اإلس يف معىنيها لكوتر

  . نهما عموم مطلقيعراض فبه اإليصدق عليمل  وإن ،كه التريعرض صدق علينة ومل ياملد إىل ونزح

 ةخربة بائرى تأرجل  اميأ: قولي )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت، ة بن وهبيح معاويوصح

ها ك لرجل غاب عنها وترأرضانت ك فإن ،ه الصدقةيعلفإن  ارها وعمرهاأى رك ورجهاخفاست

  . )٢(هللا وملن عمرها رضاأل فإن ،طلبهايا مث جاء بعد أخرف

 كالالزم صدق التر نعم، عراضنة عدم اإليطلبها قريئه يجم فإن ،ظهر من سابقهأث ين هذا احلدإف

  . كن للثاين ذليكادة زراعتها وعمارا مل عإجل اول مجع املال ألحي وإمنا، هاكنه ترأصدق يذا مل إف، عرفاً

  هل اجلبل أ من مسعت رجالً:  قال،ديزيح عمر بن يداللة صح ظهريومنه 

                                                

  .٢ ح من أبواب إحياء املوات٣ الباب ٣٢٩ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح من أبواب إحياء املوات٣ الباب ٣٢٨ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(



٦٣

 ارها وبىنأى ركأهلها فعمرها وأها كاً مما ترأرضخذ أعن رجل  )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألي

 أحىيمن : قولي )عليه السالم( ني املؤمنريمأان ك: )عليه السالم(قال  ،وتاً وغرس شجراً وخنالًيها بيف

وطن نفسه يذا ظهر القائم فلإف،  يف حال اهلدنةماماإل إىل هيؤديه طسقها ي فهي له وعلنياً من املؤمنأرض

  . )١(تؤخذ منه أن ىعل

ه صارت يانت علكما  إىل عادت ها حىتكذا ترإف، صلها مباحأ رضهذه األن إ( :كقال يف املسال

ذا إف،  والعمارةحياءاإل رض هذه األكيف متل العلة وإن ،هايلإخذ من ماء دجلة مث رده  أما لوك، مباحة

آخر ، إىل )كثبت له امللي فكوجب سبب امللأاها الثاين فقد يحأذا إف، كاملل زالت العلة زال املعلول وهو

  . المهك

، جازة بدون اإلريالتعم للثاين أن مان واحلليبيسل ي خربنيخبار الثالثة وب هذه األنياجلمع ب: قولأ

ى علن أ و، واملناطمجاعم ولو باإلكلوحدة احل ،ةيقر أو ةي زراع،هاريغ أو نةي يف املدرضانت األكسواء 

روه يف كه مما ذريوال لغ اال لالستصحابى بقي ال كوبذل، ولحقه عرفاً لألى سميء يعطاء شإ الثاين

ما ك ء ابتداًءيعطاء شإرباح بل ئاً من األيشل عام ك هيعطي أن داء حقهأ س معىنيول، قوال سائر األأدلة

  .  اخلربةرضت يف األيبقاليت  تعابهأا يجل بقاألأنه كو، فهمه العرف من مثل هذه العبارةي

 أن ،ىخرأة يي من ناحراض األري تعمني وب،ةي احلقوق من ناحنين الدولة يف مجعها بكهذا وتتم

   نيالسابقاا صحق ألحيها ريغ أو ات يف البلدكاملترو أن تعلن

                                                

  .١٣ ح من كتاب اخلمسنفال من أبواب األ٤ الباب ٢٨٣ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٦٤

هم وتساعدهم الدولة ريعمرها غيعمروها يذا مل إو، ما أشبه أو وتساعدهم الدولة بقروضها ريتعم

  . نياألولاا أصح إىل ئاًيؤدون شيو

وقد جعل ، نياألولصحاا حقاً أل يون له وتؤدكعمرها عمرا الدولة وتيوجد من يذا مل إو

ساعد يو ،األولداء حق أمع  ،الثاين أو األولالعامر  إىل سواء بالنسبة،  هللا وملن عمرهارض األسالماإل

  .  املواتريراد تعمأضاً من يأساعد ي ونيت املال املعد ملصاحل املسلمي من بريمن أراد التعم

وهذا احلل أفضل  ،ثيما يف احلدك، نكسى  عل)عليه السالم( علي ل عائلة يف زمانكولذا حصل 

 كساعدون العامر بقروض من البنوي بثمن خبس ورضعون األيبيث يح، عاصرةمن حل بعض الدول امل

  . لةية بفائدة قليقارعال

ن بدون كل، ريقراض الدولة ملن أراد التعمإفي للمساعدة جماناً صح يكت مال ين بيكمل  إذا نعم

  .ربا

  

  ))وجه القول الثالث((

  . ئاًيول شؤدي لأليالثاين و ييحي بأنه :قوليوجه القول الثالث الذي  علميومما تقدم 

د هؤالء القائلون يرين أ وان البدك )١(حقه إالّ مان واحلليبيس يف خربي سليث ليه حمث إن

خبالف املنصرف من الطسق  ،عطاءد استمرار اإليفيال  )حقه( أن ان قد عرفتك وإن ،كبالطسق ذل

  .  االستمرارهث ظاهريح

  ))وجه القول الرابع((

 هري لغما اإلذنإ ،نيمر أحد األكاملالى وأوجب يف الدروس عل: فقد قال اجلواهر ،عأما القول الراب

م فالظاهر جواز كولو تعذر احلا، املأذونى عل طسقها ك وللمالاإلذنم كفلو امتنع فللحا ،تفاعناالأو 

  . ه طسقهاين وعليمر مع االمتناع من األحياءاإل

                                                

  .٣ ح من أبواب إحياء املوات٣ الباب ٣٢٩ ص١٧ ج:الوسائل) ١(



٦٥

حق الثاين يف ( ليودل ،)١(بة نفسهيبط الّإ ليلد ،دلة األني اجلمع بكنه أراد بذلأكو: أقول

ى مقتض أن ث قد عرفتيوح ،)٣()ه حقهيلإد ؤيفل( ليودل )م ويل املمتنعكن احلاإ( ليودل ،)٢()حياءاإل

  . ظهر وجه النظر يف هذا القوليرناه كاجلمع ما ذ

  

  ))بني احمليي ومن ملك بغري اإلحياء((

 نيوب، ربعة األرةوكاملذ قوالث األيح، حياء باإلاألوله كمل  ماني فرق بك وهو هل هنا،شيء يبق

أنه كو، ل بالفرقيرمبا ق ، مطلقاًحياءق للثاين اإلحيث ال يح، راء وما أشبهترث واالشه مبثل اإلكمل ما

  . حياء باإلاألول كان ملكصراحتها يف ما  أو دلةلظهور بعض األ

نه ال أ، ما عرفت يف القول الثالثكن يمر األني بقوالعدم فرق بعض األ إىل ضافة باإل:هين فكل

أو ، حياءون مسبوقاً باإليكن أ ووحنومها البدرث وشراء إل كن أ و،)ىيحأمن ( إطالقوجه للفرق بعد 

  . ىفخيما ال كوهو نادر  )عليه السالم (مام واإل)صلى اهللا عليه وآله(قطاع النيب إ

سقط يي يان نفس احملكذا إ ف،رث وحنوهه باإليلإ  املنتقلكاملال، أو ي نفسهي احملنيه فأي فرق بيوعل

  .كذلك ييه من احمليلإ من انتقل كان سقوط ملك كه بالتركمل

 ك الذي نسبه املسالمجاعاإل إالّ  فال وجه للفرق،اتي وبعض الرواقوال بعض األإطالقوالعمدة 

 بالشراء أو ،نياملسلم إىل نسبةاملفتوحة عنوة بالكان انتقاهلا بالقهر ك فإن خربتوإن ( :قال، رةكالتذإىل 

  ة وحنوها مل يوالعط

                                                

  .٧ ح١٤٦ ص٣ ج:املستدرك) ١(

  .٤و ٣ حإحياء املواتمن  ١ الباب ٣٢٦ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ح من أبواب إحياء املوات٣ الباب ٣٢٩ ص١٧ ج:الوسائل) ٣(



٦٦

  . ىانته )ع أهل العلميعن مجرة كما نقله يف التذى اً علإمجاعضاً يه عنها أكزل ملي

 اجلواهر يف أصل إشكال إىل ضافة باإل،رةكالتذ إىل ه اجلواهر بعدم صحة النسبةيوقد أورد عل

  . المهكور فراجع كالفرق املذ

  



٦٧

  

  ))اءشروط اإلحي((

  . هيف بعضها خمتلف وهيبعضها متفق عل، أمور حياءشترط يف اإلي ):٧مسألة (

  

  ))شرط البلوغ((

ز يف ي املمريغ فإن ،شملهي ال طالقاإل ألن ،إشكالز بال ي املمري غإحياء كلميفال ، البلوغ :)األول(

 نئذينسب حي حياءاإل فإن ،نيتانا آلك إالّ إذا هاؤيحإنفع يها ال ؤايحإنفع يما ال كف، مةيالبهكنظر العرف 

  . حياءمها لإلريمن سإىل 

 ولو )من سبق(صدق   لعدم،ان يف املسجد وحنوهكم إىل سبقه إىل بالنسبة قالي أن نبغييذا كو

  .صرافاًنا

نصرف عنه مثل ينه أمن ، ناالاحتم ،تص به أم الخي  فهلزهرة مثالً أو جرادةكلو أخذ مباحاً أما 

 كحاز ملمن)شمله يف، له شبه حق اختصاصى ريعرف ال أن  ومن،وحنوه )١ ىتويال وحنوه ،

  . زي املمري هذا يف غ،التتبع والتأمل إىل واملسألة حباجة

، هيلإ وما أشبه بالنسبة ،من حازو، )٣(من سبقو، )٢(ىيمن أحبعد صدق يز فال يوأما يف املم

  . كمنصرف عن مثل ذل )٤(ل رفع القلميودل

  .ةياألول دلةاألى م علكل رفع القلم حايدل: قاليفال 

يث  حب،ما أشبه أو ةكاصطاد مس إذا راه عرف املتشرعة حقاً له يف ماي مبا كستدل لذلي أن نكميو

شمله يف، سالباً حقاً له راه عرف املتشرعةي ،مةيد البهيحاله حال ص عدينه مباح أتبار أخذ منه باعيمن إن 

   انهكمن حقه م أن رونيولذا ، وحنوه )٥(ىويتال ل يدل

                                                

  .٣ ح٤٨٠ ص٣ ج:انظر العوايل) ١(

  . إحياء املوات١ الباب ٣٢٧ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(

  . ط احلديثة٤ ح١ الباب١١١ ص١٧ج: مستدرك الوسائل) ٣(

  .٩ ح٤١٥ صباب التسعة: اخلصال) ٤(

  .٣٦ ح٣١٥ ص١ ج:العوايل) ٥(



٦٨

  . انهكئثار مبتق لبالغ طرده عن حمله واالسحيه فال يلإيف املسجد وحنوه مما سبق 

  

  ))شرط العقل((

العرف ن إ قاليان رمبا ك وإن ،له عن مثلهيال نصراف دل، هءايحإ كلميفانون ال ، العقل :)الثاين(

ه بعض يان فك إذا ،)١(ىتويال ل يمله دلشيف، هيلإسبق  أو حازه أو اهيأحما شبه حق له يف ى ري

  .زيالشعور والتم

انت له ك فإن ،نياحلال أي اه يفيحأنه أ يف كولو ش، تهقفاإه حال ؤايحإ صحاً يدوارأان كولو 

صل الصحة يف عمل أجراء إفالظاهر  بأن جهلت حالته السابقة الإو ،سابقة معلومة استصحب حالة

  .جزء حال عمله أو  فقد شرط يفكل ما شكيف ى رجيما ك، املسلم

  .)٢(حسنهأى  عليكخأمر أضع : )عليه السالم(قال 

مثال املقام يف بعض مباحث أصل الصحة يف أان يتأملنا يف جر وإن ،ة العقالءري جرت سكوبذل

  . تابكال

  

  ))شرط النية((

اشتراط ى ل عليدلال  بأنه  لهكر اشتراطها ومتسكنأفاجلواهر ، هايوقد اختلفوا ف، ةيالن :)الثالث(

 إطالق له بكالتمس: وحاصله، سكالععدمه ال  مظنة مجاع واإل، خالفهدلةبل ظاهر األ:  قال،كذل

  .  املظنونمجاعل وباإليالدل

  .كعن الدروس لزوم قصد التمل نعم

 كرادة امللإ هو ي الذكر الشرائط املزبورة للتملكهذا الشرط بذ إىل شارأاحملقق  أن كوعن املسال

  .كشرطاً للمل )ورة يف الشرائعكالشرائط املذ أي( م القصد خبالف ما لو جعلهاستلزيف

  .كقل من الشأاقه من النصوص وال ينساض اليالر يكاالشتراط يف حم إىل ومال

  : مور أل،قرب االشتراطواأل

                                                

  .٥ ح من أبواب نوادر الشهادات١٦ الباب ٢١٥ ص٣ ج:املستدرك) ١(

  .٣ ح من العشرة١٦١ الباب ٦١٤ ص٨ ج:الوسائل) ٢(



٦٩

  

  ))أدلة اشتراط نية التملك((

وال بأن ، اضيما قاله الركلنص اق من ايسناالمل نقل ب وإن ، بدون القصدكصالة عدم امللأ: األول

  . كما احتمل ذلك مجاعاالشتراط مظنة اإل

 ستفاد منهيمما  ،)١(ى ما نوئامرل كات وليعمال بالنمنا األإ: )صلى اهللا عليه وآله(قوله : الثاين

اح كوالن، جارةع والرهن واإليوالب، والصوم واحلج فالصالة، ليما خرج بالدل إالّ كذلكل عمل كأن 

  . ةيبالن الّإون كلها ال تكة وأمثاهلا يق والوصت والع،براءم واحللف واإلكواحل ،ق والشهادةوالطال

صل املستفاد ألا إذ ،لي بالدلا خارجةأ إذ ،ةين تحقق باليشبه أرث والضمان وما اإلن إ :قاليفال 

  . مع املستثىن منه الى  مع املستثدلةمن األ

ل تصرف يف مال ك أن ىا تدل علإف ،)٢()واهلم وأنفسهمأمى الناس مسلطون عل( قاعدة: الثالث

  . شامل للجسد وللذمة فسناأل فإن ،رادتهإب إالّ ونيكال  ذمته وأجسده  أو اإلنسان

 ، أي ال السليب،يف الثالثة  مسلط بالتصرفن اإلنسانإ ، أيايبجيالعقد اإلى ا تدل علإ: قاليال 

  . ريا يف ذمة الغملبراء ده صحة اإليؤيو، آخر إنسانثة من س مسلطاً بالتصرف يف الثالي لن اإلنسانإ

 شامل للعقد السليب ،ايبجياإل املناط يف العقد أو الظاهر من القاعدة ولو بفهم العرف: قالينه أل

  . ل خاصيبراء ثبت بدلواإل، ضاًيأ

  .ون فتأمليد ال تصرف يف ذمة املدينه رفع قإ: قاليأو 

له مدخل  ن القصديك فلو مل ،ل واملستأجركاة للمويعل احملجي ريجألل واكيقصد الو أن كد ذليؤيو

  . ل واملستأجركهما ال املوكزم ملان الالك كيف املل

                                                

  .١٠ ح من مقدمة العبادات٥ الباب ٣٥ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢٧٢ ص٢ج: نوارحبار األ) ٢(



٧٠

ال لعدم ،  اخلاصريجل واألكي الوكوعدم مل(:  قال،الم اجلواهركظهر وجه النظر يف ي كوبذل

الة كمها بقصد الوري لغكاملل الذي هو سبب حياءاإل ورةريبل لص، مهاري غكهما وقصد متلكقصد متل

  . ىانته )ما توهمك ك اشتراط قصد التملكستفاد من ذليله فال  كون املليكجارة فواإل

 بدون ،كذلك ريجواأل لكي الوإحياءان كاً ك مملك بدون قصد امللحياءان اإلكنه لو أه يرد عليذ إ

  . عدم قصدمها أو ل واملستأجرك قصدمها املونيفرق ب

ة املشتراة كجوف السم ما يف أن ىث دلت عليح، ات الواردة يف اللقطةيروابعض ال: الرابع

وال ، زهااح ألنه ،ونه للبائع الذي اصطادهكللزم  صل بدون القصدحي كان امللكنه لو أللمشتري مع 

 كوهنا )١(أحىيمن  :فهنا اقيهما واحد من نظر السيل فيالدل ألن ،حياءباإل أو ازةي باحلك التملنيفرق ب

من سبق)مها من العباراتريغ إىل ،)٢ .  

 عابداً من بين ن رجالًإ: ثييف حد، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، محزة أيب عن، ايفكالى فقد رو

  . )٣(ن ألف درهمييف بطنها لؤلؤة فباعها بعشر ة فوجدكبه مسى  فأشتران حمارفاً فأخذ غزاالًكل يسرائإ

  باباً خاصاًكوقد عقد هلا الوسائل واملستدر، لقطةتاب الكورة يف كخر مذأات يومثله روا

  . مكاحل واستصحاب الشرائع السابقة تعطي وحدة، )٤(فراجعها

                                                

  .٦ ح من أبواب إحياء املوات١ الباب ٣٢٧ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  . ط احلديثة٤ ح١ الباب١١١ ص١٧ج: مستدرك الوسائل) ٢(

  .١ ح من أبواب اللقطة١٠ الباب ٣٥٩ ص١٧ ج:الوسائل) ٣(

  .١٠ الباب ٣٦٠ ص١٧ ج:الوسائل) ٤(



٧١

 أن ث دلت أوالمهايح ،عتناي يف شركصحة ذلى  داللة علمام اإلرييت الصدوق وتفسيبل يف روا

 ني فوجد يف جوفها لؤلؤتة وملحاًكفاشترا ما مس نيالسائل قرصى أعط )عليه السالم( السجاد ماماإل

  . )١(كذلى  علماموقرره اإل،  حالهكنه وحسنت بعد ذليبه دى م قضيوباعهما مبال عظ

صلى (رسول اهللا  إىل ا  مث جاء، جواهرأربعةها ية فوجد فكمسى اً اشترري فقرجالًن إ :تهمايوثان

ة كان أعظم بركما : ل الرجلفقا،  آالف درهمأربعةب  وجاء جتار غرباء فاشتروها منه)اهللا عليه وآله

صلى ( حممداً رسول اهللا كريهذا بتوق: )صلى اهللا عليه وآله(فقال رسول اهللا  ،ا رسول اهللايوم يسوقي ال

 وربح كل  وهو عاجل ثواب اهللا،هيأخا رسول اهللا ووص) عليه السالم(اً ي علكري وتوق)اهللا عليه وآله

  .)٢( الذي عملتهكعمل

  .  ماء البئرالم يفكأيت بعض اليوس

  

  ))ال يشرط االختيار((

، يي احملكلَمى ائه ونويحإ مضطراً يف أو رهاًكان مك فإن ،حياءار يف اإليشترط االختيال  :)الرابع(

ون يكال  أن قاعاتينه شرط يف صحة العقود واإلأمع  كشترط ذلي ال وإمنا، ازةياحل إىل  بالنسبةكذلكو

فرفع  ،رهاً امتنانكان مكملا  يية احملكيس يف عدم مليول، م امتناينكمنا هو حإ راهكرفع اإل ألن ،رهاًكم

  . شملهيراه ال كاإل

  .مك حممن سبقو أحىيمن  إطالقه فيوعل

 عمله إىل  اندفع املضطر بنفسهوإمنا ،سركبال هِركن ميكوهو ما مل  ،االضطرار إىل ومثله بالنسبة

نع  مي حىتريبالتشج طرافهاأ إحياء ىل إضطرااره فطراف دأهب من يان الغبار ك إذا ما كي،االضطرار

   مناإن رفع االضطرار فأل، الشجر من هبوب الغبار والعج

                                                

  .٤ ح من أبواب اللقطة١٠ الباب ٣٩١ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح من أبواب اللقطة١٠ الباب ٣٩١ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(



٧٢

، هايلإضطر يث يح اخلمر ثار منة مثل شرب اآلكان يف رفع تلك إذا هيلإرفع آثار الشيء املضطر ي

  . امتنان ـ كاملل ـ أي حياءأثر اإل س املقام يف رفعيول، وجب احلد وما أشبهيا ال إف

 أي عيضطرار أثر البرفع اال لو فإنه ،جل مداواة ولده ألداره مثالًع املضطر ييف صحة ب قاليومثله 

ن كتميال  إذ ،وجب موت ولدهيمن ثاملضطر لل كعدم ملحيث إن ،  خالف االمتنانكان ذلك كاملل

  . جل عالجهمن الدواء أل

، ضاًيه أكائه مليحاضطر إل ولو، اهي ما أحكته ملير حوايل قإحياءجربه اجلائر يف أذا إف، هذاى وعل

 ،هاكاة له ملياحمل أن ىنو فإن ،رضاأل أحىي فجرته مثالًأ نصفوم يل كعطاه لأذا أخذه اجلائر سخرة وإو

  . س اجلائركيبقي يف يجرة ونصف األ ،حياء اإلأدلة طالقإل

ون يك قد حياءاإل إذ ،هيعل )١()أحىيمن ( لصدق ،اةي اجلائر احملكاة للجائر ملياحمل أن ىن نوإو

 تابكرناه يف كوقد ذ، ضاًيمر ااآل شمليث يح، )٢()مسجداً من بىن( مثل ،ون بواسطةيكبنفسه وقد 

  .عمله استوىف ألنه ،جرة ابورأة يعطاء بقإاجلائر ى ن علكل، )االقتصاد الفقه(

قصد ابور  فإن ، املباحةيراضزرعه وبذره يف األى جربه علأاحلب للجائر ف أو ليالفس انكوإن 

ت بسبب ابور يي اليت احترضاأل جةيمر نتثال ألن ، مع اجلائر يف احلاصلك اشتر،ه لنفسه ال للجائرءايحإ

 ، والبذر والعملرض األ: الثالثةنيقسم احلاصل بي ف،للجابر ليالفس أو والبذر،  والعمل للمجبوررضفاأل

  وإال ،وسط للجائراألو

                                                

  .٦ حإحياء املوات من أبواب ١ الباب ٣٢٧ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب أحكام املساجد٨ الباب ٤٨٥ ص٣ ج:الوسائل) ٢(



٧٣

 إىل بالنسبة جرة ابورأاجلابر ى ان علكو، ته يف الثمريل حبصة مدخلك فل،رللمجبون اخرواآل

  . حصة اجلابر

  .وحنوه )١(ىتويال ه قاعدة يوهذا هو الذي تقض

 وللمجبور ،رضل واأليئان الفسيان للجابر شك ،للجابر ال لنفسهىي حت رضن األ أابورى نووإن 

 ،ل للجابري والفسرض األةيناسب مدخليما  أي ،نه للمجبوروقسم م، قسمان منه للجابر فالثمن، العمل

. رض األإحياءجرة أاجلابر ى وللمجبور عل، للمجبورناسب العمل يوما 

 اجلابر كلميمل  إذا جرةاأل  قدرني وب،رض اجلابر األكمل إذا جرة قدر األنينه فرق بأومن الواضح 

ما هو كل يف الثمر العرف كجرة وحق  األينييف تع  واملرجع،فقط مثالً  غرس شجرةوإمنا، رضاأل

  . واضح

ل يالفسكئاً يعه شيطيو ربهجيما أن إ ألنه ، من جرب اجلابرةتلسا قسامحال األ عرفيومما تقدم 

قصد أحدمها يال  أو للجابر أو لنفسه ييحيما أن إ ل فابورى كوعل، ئاًيه شيعطيربه وال جي أو ،واحلب

  . ةيصلباحته األإى على بقيف

  

  ))شرط حرية األرض((

 ،باالحتمال العقالئي أو  بالقطعريد الغيحتت  هاءايحإد يري اليت رضون األكال ت أن :)اخلامس(

 كلميال  بأنه قلنا إذا مياحلرك رضحق يف األ له  أو،كمالما إ ديذا ال ألن ،ةي مثانأقسام كظهر من ذليو

د شأنه مثل يتويل ذو اليملن ، أو ديلذي ال ما إاحلق أو كل من امللكو، هيده حق عليون لذي يك وإمنا

  . شبهأوالوايل وما  لكيالو

اً إنسانى رأ إذا ماك، اًيعقالئ تملها احتماالًحيوقد ،  احياءد اإليعلم مري قد ربعة األقساموهذه األ

 مل وإن ،هءد بنايريأنه ك صباحاً مساًء رضاألى تردد علي  وهوأرضقرب ان كم إىل جاء بوسائل البناء

  ، رادته البناءإعلم بي

                                                

  .٥ حادر الشهادت من أبواب نو١٦ الباب ٢١٥ ص٣ ج:املستدرك) ١(



٧٤

   .رض الثاين لألإحياءنع عن مي )من سبق(ل يدل ألن ، نشترط هذا الشرطوإمنا

 دع جماالًيول ال لأل )من سبق( ألن ،له فواضحك سبق بنفسه ال مبواألوليف مورد العلم بأن أما 

  . للثاين

ن هذا مما إ( باملوضوع لفكتيال  )من سبق( مكان احلك وإن  فإنهوأما يف مورد االحتمال العقالئي

صل ان األكد ي يف الكلو ش نعم، ةينها علمكعلماً ل نكمل ت وإن ديفال، مارة السبقأد يال إالّ أن )هيسبق ال

  . عدمها

  

  ))من شروط اإلحياء((

 كذل فإن ،ملسلماد ي هايون عليكال  أن :األول حياء باإلكيف مجلة شروط التمل قال يف الشرائع

وعلل  ،ون حمترمةكت يكعلم فسادها يما مل  :اجلواهر هيوشرح عل،  املتصرفريلغإلحياء انع من مباشرة مي

 عرفيمل  وإن ،علم فسادهايباحترامها ما مل وم كا حمإتظهر مع اشتباه احلال ف ن فائداإ(:  بقولهكذل

  . )١( )خصوص املوجب هلا

ل ب  اكعلم املليمل  وإن د احملترمةيان يف الك ما إحياء بكعدم ترتب املل يقتضيل يالدلن إ( :وقال

ة ين حمتملة للحقكول، ةكوا مالكمع العلم بعدم   حىتكذلى ن دعوكميبل ، انت حمتملة له وللحقك

 دلةن ظاهر األيكمل ن إ  معهحياء باإلك يف ترتب امللكد وللشياحترام ال صالهة ألكي امللرياليت هي غ

  . ىتهان )٢()ىخصوصاً بعد مالحظة الفتوعدمه 

. ) من تعرض لهنيبال خالف أجده ب(: وقد قال اجلواهر عند عبارة الشرائع املتقدمة

  

  ))اشتراط أن ال يكون حرمياً لعامر((

 أو  العامر داراًكذل انكسواء ، اً لعامرميه حرءايحإد يريون املوات الذي يكال  أن :)السادس(

، حياء باإلكلميمل  الّإ و،هيتفاع بالعامر علناال توقفي أشبه مما ما أو بئراً أو حبراً أو راً أو ةًيقر أو بستاناً

   تصرف ألنه ،ه حمرماًؤايحإان كبل 

                                                

  .٣٣ ص٣٨ج: جواهر الكالم) ١(

  .٣٤ ص٣٨ج: جواهر الكالم) ٢(



٧٥

  .حقه أو ري الغكيف مل

  

  )) احلرمي لذي احلرمي وأدلته((

  : أمورواستدل له ب

 وعن، مصارأل علماء انيب رة ال نعلم خالفاًكبل عن التذ، ما يف اجلواهركه يعدم اخلالف ف: األول

  . هي علمجاعجامع املقاصد اإل

عله جي مل ،وضعاً أو انكماً كح، ء الضررييالش أن ىا تدل علإف ،)١(ال ضررقاعدة : الثاين

  .  العامرمية لعامر احلريحق أو ةكي فال مل،الشارع

، )ه مسلميلإسبق ي ما مل إىل من سبق(شمله ي العامر مسبوق بسبق املسلم فال ميحر أن :الثالث

  . ون لعامره حقيك أو كلمينه أى ل عليفال دله يوعل

  . )٢()أحىي من(شمله يفال ، ء حبسبهيل شكاة يح إذ ،ىي حممياحلرن إ :الرابع

  . اً لهمي حرمياحلر انكة من يحق أو ةكيملى ا قامت علحيث إ، ةية القطعريالس: اخلامس

  . )٣( مسلمئحق امرى تويال شمله يف، نه حق للسابق عرفاًإ: السادس

 عن الرجل )عليه السالم(سألت الرضا ، ح أمحد بن عبد اهللايمثل صح ،اتيبعض الروا: السابع

عطين أ: قول لهيف، ه الرجليأتيثر ك وأقل وأالًين ميحدودها عشر ون هلا حدود تبلغيكعة ويون له الضكت

  . )٤(عة له فال بأسيانت الضكإذا  :فقال ،ذا درمهاكذا وك كعتيض من مراعي

                                                

  .٣ ح من أبواب إحياء املوات١٢ الباب ٣٤٩ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  .٦ ح من أبواب إحياء املوات١٢ الباب ٣٣٧ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(

  .٥ ح من نوادر الشهادات١٦ الباب ٢١٥ ص٣ ج:املستدرك) ٣(

  .١ ح من أبواب إحياء املوات٩ الباب ٣٣٦ ص١٧ ج:الوسائل) ٤(



٧٦

لنا ن إ كجعلت فدا: سألته وقلت:  قال،)عليه السالم(احلسن  أيب عن، ديس بن زيدرإح يصحبل و

 ،بله وغنمه املراعي إلكتل إىل تاجحيبل وإو وللرجل منا غنمى ها مرعياعاً وهلا حدود ولنا دواب وفيض

ما  إىل ك ذلريصيو، يمحي أن ه فلهأرض رضانت األكإذا  :فقال ،هايلإ حلاجته ياملراع يمحي أن ل لهحيأ

  . )١(فال بأس هأرض رضانت األكإذا  :فقال ،ع املراعييبيالرجل : وقلت له: قال، هيلإ تاجحي

 إذا  فالنأرضا إ قالي ف، عرفاًكذلكما هو كاً ميوا حركه مبجرد أرضا أصدق ى بناًء عل

  . مييف مسألة احلر استدل به يف اجلواهرولذا ، بلهإلى اً له ومرعميانت حرك

 املصرح به ك املشترقيالطر ة يفكبالشر الشفعة تثبت يف الدار أن ىه ما دل عليدل علي أو دهيؤيو

  . عه معهاي النصوص ببكيف تل

  : انبقي يف املقام أمر

  

  ))هل احلرمي ميلك((

 ،ما قال به آخرونك بل هو حق كلميال  أو ،ما قال به بعضك، كلمي مياحلر أن هل: األول

  . نه حقأقن يالقدر املت أن  وعن،عيالبى ة علي وداللة الروا،ما سبقك إحياءه نأمن ، ناالاحتم

د ي والسع،سيدرإو خ وبين الرباج ومحزةيما اختاره اجلواهر تبعاً للشك ،األولقرب ن األكل

 حياء باإلك وبأنه مل،نيحي بالصحكواستدل لذل، شهرنه األإ كبل يف املسال، همريوالفاضل وولده وغ

 ن معىن وأل،ل جزء جزءكمباشرة  إىل حياءتاج اإلحيال  إذ ،حوهلا رصة الدار ببناء الدار عكما متلك

    موجودكاملل

                                                

  .١ ح من أبواب عقد البيع٢٢ الباب ٢٧٦ ص١٢ ج:الوسائل) ١(



٧٧

ى وملا دل عل، يي احمل إذنريه بغيوال التصرف ف هؤايحإه ريس لغيول، عهيه لدخوله مع املعمور يف بيف

  . ما تقدمكالشفعة 

 نيوالفرق ب، ورةك املذدلةاأل  بعد املناقشة يفصل استدل هلم باألكلاملن قالوا باحلق ال يالذمث إن 

ان من املسجد حق كجلس يف م إذا ولذا، كذلكس ياحلق ل نماي بنسانون رقبته لإلك تكاملل أن نيمراأل

احلق  هيطلقون عليما  أن وقد تقدم، اً لهكان ملك املكصبح ذليال ن كل، كع ذليبي أن صح ي حىتكله ذل

  . كس له مفهوم امللينه لأ ماك، كل آثار امللكس له ي لكمن امللفة ي مرتبة ضعكيف مقابل املل

  

  ))حدود حق احلرمي((

ن ال ينع الناس الذمي أن س لهي فل،س مثل حقه يف دارهي لمي للحرمي احلركحق مالن إ :الثاين

ولذا أرسله ، ث له املنعيحقه يف عرصة داره ح  خبالف،هيالرتول ف أو هميزامحونه عن املرور يف حري

  . رسال املسلماتإاجلواهر 

 كنميثر من احلق الذي ال كأعل له الشارع جيمل  بأنه ستدل لهيرمبا بل ، ةريواستدل له بالس

 ،ركثر مما ذكقتضي أيال  ،هكلمي بأنه قلنان إ كفهو مل، كذلى علادة الشارع يصالة عدم ز أل،مزامحته

  . واهللا سبحانه العامل، نيوركة املذريصل والسألل

  



٧٨

  

  ))در سعة الطريقق((

صنعوا ي أن مث أراد آخرون، مثالً  املباحة دوراً يف صفرضلو صنع بعض الناس يف األ ):٨مسألة (

  :  ثالثةأقواله ي ف،قي الطركق فما قدر سعة ذلينهما الطريدث بحي يف قبال دورهم صفاً آخر من الدور مما

ر ما كق ملن ابتيالطر وحد(: قال ،ره الشرائعكما ذك، ذرعأنهما قدر مخسة يون بيك أن :األول

  .)ذرعأ املباحة مخسة رضه يف األيلإتاج حي

بل عن  ،ريثك إىل بل عن الفخر نسبته، تبه واملقتصركعن العالمة يف بعض  يكاحمل وهذا هو

  . نا مل نتحققهك وإن :ن يف اجلواهرك ل،ثركاأل إىل رشاد نسبتهاإل

 )من سبق( وببقاء قاعدة ذرع مثالًأست كة يوسعفقد استدل له بأصالة عدم لزوم األ، انكف كيو

ق يتشاح قوم يف طر إذا :قال، )عليه السالم( عبد اهللا أيب وباملوثق عن،  املباحة يف مثل السادسةرضيف األ

بل مخس : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو فقال، ذرعأربع أ: بعضهم وقال، ذرعأسبع : فقال بعضهم

  . )١(ذرعأ

د والفاضل يف مجلة يسع بنىي حيواحلليب و يخ والقاضي والتقيما عن الشك ،ذرعأسبع : الثاين

  .همريي وغكركدان واليتبه وولده والشهكمن ى خرأ

ه أهله فحده يعل تشاح إذا قيالطر: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، واستدل له خبرب مسمع

  . )٢(ذرعأسبع 

 أن ىل إ)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : قال، )معليه السال(عبد اهللا  أيب عن، وينكوخرب الس

  . )٣(ه أهله فحده سبع أذرعيتشاح عليق يوالطر: قال

                                                

  .٥ ح من أبواب إحياء املوات١١ الباب ٣٣٩ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  .٦ ح من أبواب إحياء املوات١١ الباب ٣٣٩ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(

  .١ حت من أبواب إحياء املوا١١ الباب ٣٣٩ ص١٧ ج:الوسائل) ٣(



٧٩

 إذا قيالطر إىل قيوالطر: قال أن ىلإ )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  إىل بسنده، اتيوخرب اجلعفر

  . )١(ذرعأأهله سبع ى ق عليتضا

  . مثله)صلى اهللا عليه وآله(عنه ، حينه صحأر كذ بسند ، الراوندي يف نوادرهىورو

. ذرعأجعلوه سبع اق فياختلفتم يف الطرإذا  :ويف النبوي

د من يزأ إىل احلاجة مل تدع إذا ماى  عل)٢(البقبقان رتل خربيقد (: نه قالأوعن جامع املقاصد 

  . )السبع على فالعمل لزم فإن ،حداث قول ثالثإ كلزم من ذليمل ن إ اخلمس

منها ما  فإن ،الطرقاختالف ى ات علين محل اختالف الرواكميو(:  قالكما يف املسال: الثالث

وقد ، السبع إىل تاجحيما ومنها ، وحنوه غالباً ها القوافلي واليت ال متر علكمالطرق األكه اخلمس يفي فيك

جب مراعاة ي ف، وحنوهانائسكها احلاج بالير علميق اليت يالطركمن السبع  ديأز إىل اج بعضهايعرض احتي

  .)٣()النقصان فال أما ،املقدرى الزائد عل إىل احلاجة بالنسبة قدر

   .هيلإل يح امليوعن املفات، البعد عنه ينف ةيفاكعن ال يكواحمل

 أو يرينهما بالتخياجلمع ب سبب وإن ،ات املتقدمةي الروارضاتع فإن ،قربهذا القول هو األ: أقول

   ماأ إالّ ،ةيصولن األيح حسب املوازيالترج

                                                

  .١ ح من أبواب إحياء املوات٨ الباب ١٥٠ ص٣ ج:املستدرك) ١(

  .١ ح من أبواب الصلح١٥ الباب ١٧٣ ص١٣ جالوسائل) ٢(

  .٤٠٩ ص١٢ج: مسالك األفهام) ٣(



٨٠

 ة هلايالتشاح فال عموم ات يف مورديالروا أن وبسبب، مة قاعدة نفي الضرر والعسر واحلرجيبضم

  . اريون هو املعيكو ،احلاجةى ترتل عل أن بجي،  معلومريباملناط وهو غإالّ 

مجع صفاً من  ذا بىنإف ،شمل املقاميما تقدم كبعض أدلته  فإن ،مياحلرى دل عل ما إىل ضافةهذا باإل

ثرة كل، ة ذراعائم إىل ة الدور حمتاجكانت تلكو ،الدور يف املوات فأراد آخرون بناء صف آخر قباهلم

 دهيؤيو، همميصار حرالشارع قد  إذ ،بالسبع هم حىتيق عليين التضيخرلآل قحي ال ،دوام وحوائجهم

  . ل الضرر وحنوهيدل

  . )دلة األإطالق أنه من االجتهاد يف مقابلك( :كقول اجلواهر يف رد املسال أن علميومنه 

  . دلة لألإطالقنه ال أما عرفت من : ه أوالًيف

  . دلة األني مجع بطالقفرض اإلى بل عل، س باجتهادينه لإ: اًيوثان

صلى اهللا عليه (رسول اهللا ن إ :قال، )عليه السالم( إىل علي  باسناده،اتيده ما رواه اجلعفريؤيو

  . )١(جهاد له قنا فاليق طريمن ضى فناده ي أمر مناد)وآله

عليه ( لقوله ،هيخر تولآل وزجيال  احلق العرفى ذا رأإف، احلق أمر عريف أن ث عرفتي حكمث إن

ق للمحدث حيها مل ي طرفنيذات شارع ذا تعارف بناء الدورإف. )٢( مسلمئحق امرى تويال : )السالم

   لصاق داره بدار جاره مماإداً يجد

                                                

.٢ ح من أبواب إحياء املوات١٢ الباب ١٨١ ص٣ ج:املستدرك) ١(

.٣ ح٥ الباب ٤٩٩ ص٢ ج:املستدرك) ٢(



٨١

 إذا ماك، شوارع طرافهماأون ثالثة كتعارف  إذا كذلكو، هايب شارع من أحد طرفسبب ذهاي

تعارف  إذا ذاكوه، بناء دار دارتعارف  إذا ماك،  شوارعأربعةتعارف بناء ، أو نين داريتعارف بناء دار

  . ثالثة أو شارعان أو شارع ث لبعضهايح، ما أشبه أو ةية مثانيبناء مثان

  

))اتوسعة الطرق وضما((  

 جي واحت،سبع أو من مخس نهما أقلينة بيانت الداران يف عقد املدك إذا مايومما تقدم ظهر احلال ف

ت املال دفع يبى لزم علينه أوالظاهر ، العسر وما أشبه ليهما لدليلتك أو حدامهاإتؤخر  فإنه ديأزإىل 

، همثن هيعطيه وريعام غل طكأيث يل املخمصة حكما يف أك، ني احلقنيباب اجلمع ب العوض للمؤخر من

  . ل الزحام وما أشبهيعطاء قتإ لزوم )اتيتاب الدك( رنا يفكوقد ذ، نيت املال معد ملصاحل املسلميوب

  .)١(ت احلراميبالب طةيث أجاز هدم الدور احمليح )عليه السالم( مامده ما ورد يف قصة اإليؤيو

  . )٢(قي الطر)فرجه عجل اهللا تعاىل( ي املهدمامورد من توسعة اإل ق مايصل توسعة الطرأد يؤي ماك

 ،خرتأناً ي أحدامها معريتأخ إالّ انكمن باإليكمل  وإن ،خرتاأهما يلتك ريان تأخكمان باإلكمث إن 

  . )٣(لكن أمر مشكل ألا ،اً فاملرجع القرعةيمر متساوان األكوإن 

 إذا ماك، يف الصحراء أو نةياملداخلاص يف  أو ق العاميالتوسعة الطر إىل احتاج إذا نهأومما تقدم علم 

  ويف طرف اهلوة يف اجلبل أو، ان يف طرف الدورك

                                                

  .٦ ح من أبواب أحكام املوات١١اب  الب١٥١ ص٣ ج:املستدرك) ١(

  .١ ح املواتء من أبواب إحيا٢٠ الباب ٣٤٧ ص١٧ ج: والوسائل،٣٦٥ ص:رشاداإل) ٢(

  .١ ح من أبواب كيفية احلكم١٣ الباب ١٨٩ ص١٨ ج:الوسائل) ٣(



٨٢

 بأن ،اج عاجلياحت نيكمل  إذا ق املقرريعل الطرجي أن ةيسالم حق للدولة اإلكما أشبه ذل أو البحر

  باهلدمتشرع الدولة، أو اجيبقدر االحت هاريه تأخيان علكما أشبه ادمت  أو بستان أو ة داريأ أن تقرر

  . ني احلقنيرباا مجعاً بأل ضيعطاء التعوإاج عاجل مع يان احتكإذا 

نهما أقل من يق بيالطر علجي أن  له، مباحةأرض أو هأرضع يف ي دوراً للبإنسان بىن إذا نهأمث الظاهر 

  .  الدوركتل ستأجر منيمل  أو شتري مل أشيومن مل ، ذرعأمخس 

احلق هلم دون  أو كبأن املل( :ق اخلاص اختصارهيالطرلو أراد أهل ما  إىل بالنسبة ولذا قال اجلواهر

 نيال فرق ب(: ث قاليح، عن الدروس يكللمح خالفاً، )٢())١(أمواهلمى والناس مسلطون عل، همريغ

 اختصارهى ق فاتفقوا عليلو احنصر أهل الطر نعم، كة يف ذليقر أو ىأهل قر تص بهخيما  أو ق العاميالطر

 ديالم الشهى كانته )لو نادراً وهمري من مرور غكنفيال  ألنه ،والوجه املنع ،ن اجلوازكمأ ،هيريتغأو 

  . ) اهللاهرمح(

لطرق حق هلم مراجعة  اهميوضاقت عل  الباينكالناس دور ذلى نه لو اشترإ: قالي أن نبغيي نعم

هما مع يلك أو  الضارنيمن خراب أحد الطرف ركما ذى هم علي فتوسع عل،قيم لتوسعة الطركاحلا

 عطائها ملن خربت دارهإحسب ما تقدم مع ،  بالقرعةنيأحدمها املع أو ،همايلكخراب  إىل اجياالحت

  . العوض

                                                

  .٢٧٢ ص٢ ج:نوارحبار األانظر ) ١(

  .٣٩ ص٣٨ج: جواهر الكالم) ٢(



٨٣

ون يكه ياخلشب دور عل من ث تبىني ح،أيت يف دور البحري رضالم املتقدم يف دور األكالمث إن 

  . دلةلوحدة األ هاريما يف بعض بالد اهلند وغك، نها من املاءيق بيالطر

  

  ))حقوق عرفية مستحدثة((

عتاد يف بعض يما ك اب الدورأصحتأخذ حق الشرف من  أن قيوسعت الطر إذا لدولةلمث هل 

صالة أ من ،ناال احتم،كق هلا ذلحي ها أم الريغ أو الدور اليت ادم بعضها إىل سواء بالنسبة، البالد

 متهيه مما زادت قريصبغ ثوب غ إذا ماكهو ف، حدثته الدولةأ مة الدار وحنوه بشيءيومن ارتفاع ق، العدم

، الوضعوجب ي مما ريلغانه صار شيء منه يف ثوب أ إالّ فعل حراماً وإن  فإنه،الثوب رض صاحبيمل وإن 

سقط حق ينه ال كفعل احلرام ل وإن  فإنه،ري الغكذلى ره مع عدم رضكه بسريخلط لنب غ إذا ماكفهو 

  . ركصاحب الس

 ىسواء أبق ،ىما سع نسانلإل فإن ،مثالً مته ضعفاًي صندوقاً مما زاد قهريت خشبة غحن إذا ماكو

  .اًيحقاً عرف أو ناًيع

ما ك، )١(ىتويال ل يشمله دليف، عريفه حق حيث إن حق الشرف إىل  بالنسبةكبعد ذليوال 

، ل صوتهي مثل حق الصوت عند تسج،قيسابقاً مث ظهرت هلا مصاد نكشمل أمثال احلقوق اليت مل تي

، ه علمهيلإ وحق صنع دواء خاص وصل، هرباءكالكتشاف خمترع كوحق ا، وحق الطبع ،فيحق التألو

  . فتأمل، تؤخذ من الشرعحكامنما األيب، املوضوعات تؤخذ من العرف فإن ك ذلريغإىل 

  : ولو اختلف العرف يف بعض هذه احلقوق

  . ة مطلقاًءبالتساقط والربا: قاليفرمبا 

                                                

  .٥ حواب نوادر الشهادات من أب١٦ الباب ٢١٥ ص٣ ج:املستدرك) ١(



٨٤

ذا أخذ صوته إف،  املقتبس منهني صاحب الشيء وبنيلقاعدة العدل ب، فيبالتنص: قاليورمبا 

من  ،حقه بأنه عند القائل ،نصف القدر املقرر أخذ صاحب الصوت ،نه حقه أم الأواختلف العرف يف 

  . املسجل صوته

ة يثركأخذ باألى مبا دل علاً ريثر تنظكخذ باألأ ،ثر العرف يف جانبكان أكإذا  بأنه :قاليورمبا 

  . تاب الشهاداتك رناه يفكما ذك ،ثركأ نيبان يف أحد اجلانك إذا شهودال

متها يمة دار قيقادة يز قيذا سبب توسعة الطرإ ف،تابع للعرفضاً يأل حبق الشرف فقدره يث قيوح

شمله يف،  القدر حقهكبذل ألن ،ضاًيأنه تابع للعرف إ ،لف الزائدم هي للدولة من هذا األك ف،لفاًألف أ

 ىتويال)١( .  

 الشيء كمثل ذلى رينما ال يب، ئاً حقاًيشى ريالعرف قد  أن هي، ىخرأومما تقدم تظهر مسألة 

  . ان آخر الختالف االعتباركحقاً يف م

وعصراً يف طرف ، املغرب االستفادة من ظله صباحاً يف طرف جلق أليحائطاً يف الطر بىن إذا مثالً

 ىتويال و، )٢(من سبقل يئه لدلي صار ذا حق يف ف،شرابعهم الطعام والين لبيان العابركساملشرق إل

ما ك،  وقت حاجتهريحق له اجللوس يف غ وإن ،كلس هناجين أحد مزامحته يف ظله بق ألحي فال ،وحنومها

املرور كس مزامحاً يحق له ما ل وإن ،ميحد مزامحة ذي احلرق ألحيث ال يح، ميرنا مثله يف مثل احلركذ

  . وحنوه

 حقاً كعد ذليث ال يح، اً عن االستفادة عن ظل حائطهإنساننع مين  أق لصاحب الدارحينما ال يب

  استفادته من نوره يفجل نار مصباحه ألأ إذا كذلكو، له

                                                

  .٥ ح املواتءحياإ من أبواب ١٦ الباب ٢١٥ ص٣ ج:املستدرك) ١(

.٥و ٤و ٣ ح من أبواب إحياء املوات١٢ الباب ٣٤١ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(



٨٥

 نمايب، حد مزامحته باالستفادة من نورهق ألحيال  فإنه ،لس املشترون منه يف نورهجيث يح، بساطه 

  . عد مزامحاً لهيال  الستفادة من نوره مبان ايخرانه حق لآلكنار مصاحبه يف دأإذا 

 تصرفاً يف كعد ذليث ال يح،  ال بأس بهريحائط دار الغى حد علأاء كن اتأب: قالي أن نكميبل 

  .  واملمنوع التصرفري الغكمل

 إالّ ة وحنوهايات التجاريتابة الدعاكز جيولذا مل ، عد تصرفاً عرفاًي فإنه حائطهى تابة شيء علكما أ

  .اإلذنب

ن الالزم كل،  شرعاًريهم من حق الغأانت ك إذا رضيمل  وإن ةيسالمتابة الشعارات اإلكق حي نعم

جرة مناط ما ورد د لزوم األيؤيو، ني احلقنيب  مجعاً،جرةأانت ذات ك إذا ،جرةعطاء صاحب الدار األإ

 كيف مستدرما ك ف خالد ملن قتل بعض رجاهلمية ختوي د)صلى اهللا عليه وآله(عطاء الرسول إمن 

  .)١(الوسائل

  .ةيالغمز د يفن إ :رييب بصأل )عليه السالم(وقول الصادق 

عمل مثقال يفمن ، كيف ذل ستأنس ا للمطلب وال عجبيدتان ويتان مؤي والروا،نه حقأل يوالدل

  . هؤه جزايعل أو ان لهكشراً  أو اًريذرة خ

 رضحنومها يف األ أو ني دارإحياءان راد اثنأ إذا ق ظهر حال مايمما تقدم يف مسألة الطرمث إن 

  .  الضارريغ القدرى ق عليث الالزم هلما مالحظة الطريح، املباحة

  ئاً آخر ي شوالًأاه يحأ بعد ما األولي يراد احملألو  حىت(: ولذا قال اجلواهر

                                                

  .٤ حعضاء من أبواب ديات األ٢٠ باب ٢٧٩ ص٣ ج:املستدرك) ١(
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، الًوأستطرق يان ال ك من مباح وبل،  دفعة مثالًنين من االثحياءان اإلك، أو قيطر إىل تاج معهحي

  . ىانته )ستعد لالستطراقيائه يحإن بكول

 نعم، ايفكق بالقدر اليالطر  عدم جعلكصح للمالينه أقد تقدم  إذ ، نظراألولمه كيف ح أن الإ

  . ما تقدم ان هلمكضرار حنو اإل أو كان بعد ذلريضر اجلأإذا 

  

  ))من أحكام املرور والطرق((

  .ةييف احلاالت االضطرار إالّ وزجي ال رية السف حديجل ختفوضع املرتفعات يف الطرق ألمث إن 

  . فهو مثل منعهم عن الطرق، )١(نفسهمأى د لسلطة الناس علي حتدكن ذلمنه فأل املستثىنأما 

 ،)٢()هيلإملن اضطر  حلهأوقد  إالّ ما من شيء حرمه اهللا( جائز من باب كذل فإن ما املستثىنأو

 إذا مايوهذه من املصاحل ف، نيمصاحل املسلم لفة مبراعاةكة ميمسالن الدولة اإلوأل، هم واملهمولقاعدة األ

قل أى لله علقي أو  من مثل هذا العملكنع ذلميث يح، وهروم بسرعة اليان خوف مرور فرق االغتك

  . ريتقد

  .املقاطع وحنوها شبه يفأطفال وما ارات املوجبة خلطر قتل األيسرعة الس إىل  بالنسبةكذلكو

 وجعل ،بعضى لبعض عل اًمي وتقد، سرعة وخفةريد الدولة السي حتدز جواعرف وجهي كومن ذل

ة يومنع بعض الوسائل النقل، شاراتوالوقوف عند اإل ،نيوبعض الطرق ذا ممر،  واحدربعض الطرق ذا مم

والبواخر  ارات والطائراتين املرور للسي من موازك ذلريغ، إىل شوارع املزدمحةال بار يفكارات اليالسك

شارات إانت حسب ك إذا ني القوانكة جعل تليسالمللدولة اإل يفيكو، ةك من وسائل احلرهاريوغ

  . اخلرباء الثقات

                                                

  .٢٧٢ ص٢ ج:نوارحبار األ) ١(

  .١ حةمشرية احملرمن أبواب األ ٢٠ الباب ٢٧٤ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(
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نة فقطن يارات أهل املديبس تظت الشوارعك ا مثالً،هرين رد قدم غيل منع بعض املتساوكشي نعم

ثر كلشوارع ال تتحمل أا أن ارات هؤالء حبجةيمنع س ق للدولةحينه ال أفالظاهر ، نةيناس آخرون املدأ

ي احلق عطي ال )من سبق( ألن كوذل، )١()من سبق(ل ي لقدمهم أحق بدلكوأولئ، ارات السابقةيمن الس

ر كتحي أن املسجد مثالًان خاص من كوم يف ميل كلس جي نسانق إلحيولذا ال ،  حال سبقهوإمنا دائماً

 )من سبق(ل يفدل، ن السابق موجوداًيك مل إذا كلس هناجي أن هريق لغحيث ال يحب، ان لنفسهك املكذل

شمل مثل متخذ ينما ال يب ـ ه بعضهميل فكأش وإن  ـ املسجدإمامو شمل مثل قاطن املدرسةيعريف 

  .املسجدان يف كامل

حدامها قد تقدمت يف إن  أوجمرد، ىخرمها األاحدإ تزاحم نيلتا الطائفتك ف، حال املقامكذلكو

  .نفعينة ال ي املدىنكس

 ال ضرر مثل ،ل مورد حسب القواعد العامةكعمل يف ي أن بجي فإنه ،لي املقام طوالم يفكوال

  . كواملهم وما أشبه ذل همواملصلحة واأل

  

                                                

.٦ ح من أبواب إحياء املوات١٠ الباب ٣٢٧ ص١٧ ج:الوسائل) ١(
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  ))الطريق اخلاص وأحكامه((

 كمل أو حق ألنه ،ما تقدمك ربابهأبل سده من ، ق اخلاصيال بأس باختصار الطر ):٩مسألة (

عملوا به ي أن ربابه فأل،نه حقأى ظاهر النص والفتو  بل،مكنه حأى ل عليال دل إذ ،مكس حبيول ربابهأل

 ريغ، إىل فتحوا أبواب دورهم من جانب آخرين أك ،سد اختصار أو أو رهن أو عيون من بؤشايما 

   .ما تقدم عن الدروس إالّ ك ذلمامأقف يوال ، كذل

 إذ ،هما نظريلك ويف، )١(قيالطر ل املنع عن ضرريشمله دليق فينه طرأ و،له االستصحابيان دلكو

ق ال يل الطريبل دل، ها راي فتصرفي ثيح، س بأهم من نفس الداريق لي والطر،قد تبدل املوضوع

  .كشمل مثل ذلي

  

  ))من أحكام الطريق العام((

عدم جواز ى طبقوا علألذا ، وهريغ ود االختصاريريع من يللجم ألنه ،صار العاموز اختجيوال 

  . اختصاره

واتفق ، همريمنه غ رميها بأن ال يهالأص بخينة يان يف مدك ما لو كمن ذل ستثىني أن نبغيي نعم

  . كشمل مثل ذلييف املنع ال  الم الفقهاءكو، هريفتح غ وسده مثالً أو اختصارهى ل علكال

ه مما ري غنيوب، قيبالطر ضر اختصارهيق العام الواسع الذي ال ي الطرنينه ال فرق بأ ظهريومما تقدم 

وامتداد  النور واهلواءى ق تساعد عليسعة الطر فإن ،ل املنعيشمله دليقاً يان طرك ألنه إذا ، اختصارهضري

 ضافةباإل، نه أمر عقليأواملراد ، اء الواسعةيشة األي يف رؤ حقاًنيللع فإن ،هيمرغوب ف ه أمرحيث إنالبصر 

  . نه شرعيأإىل 

ضر يمل  إذا منه شيء ؤخذيق الواسع هل يلطرا: قلت له، )عليه السالم(عن الصادق ، ففي املوثق

  . )٢(ال: )عليه السالم(قال  ،قيبالطر

                                                

  .١ ح من أبواب عقد البيع٢٧ الباب ٢٨١ ص١٢ ج:الوسائل) ١(

.١ ح من أبواب عقد البيع٢٧ الباب ٢٨١ ص١٢ ج:الوسائل) ٢(
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باد  إذا ماك ،كأشبه ذل ما أو ق آخر قربهينشاء طرإجل  ألكتر، أو جامئق باالستيزال الطر إذا مث

  . قيم الطركعن ح فالظاهر سقوطه، كما أشبه ذل أو هربوا أو ةيأهل القر

توقع  وإن ،هايعل جامها وانقطاع املرورئق باستياهر زوال حرمة الطروالظ(: قال يف اجلواهر

ها ريالناس غ  عما لو استطرقفضالً، كخالفاً للدروس واملسال(  ـداًيتوقعاً بعأي : أقول ـ) عودها

 أن ى علكاملسالي وافق يف ذ وال،خصرأة أسهل ويون الثانك ل، رأساًاألولعراض من اإل إىل كذلى وأد

  . ىانته )١()ولم املوات لألك حالظاهر حلوق

  .لهما االستصحابيان دلكو

  . نه ال جمال له بعد تبدل املوضوعإ: هيوف

  

                                                

  .٣٩ ص٣٨ج: جواهر الكالم) ١(



٩٠

  

  ))حرمي الشرب((

مبقدار مطرح ترابه  (النهر سر أوله واملراد بهكب)  الشربميحر(: قال يف الشرائع ):١٠مسألة (

  . ىانته )هيحافتى وااز عل

فالقناة  الّإ و،ةيالساق أراد بالقناة إالّ إذا ظهر وجه لهيوال ، الشرب القناةى وعطف اجلواهر عل

ان مرتفع فتتدرج كم إىل ان منخفضكان املاء من ميراد جري ألنه ،رضفر حتت األحياصطالحاً ما 

 كحفر هنايف ،هايلإجراء املاء إ املراد رضعمق من األ إىل صل يالقناة حىتى  يف االرتفاع عن جمررضاأل

 الإالقناة   ملثل هذهمي وال حر،وحنومها ستخرج بسبب الناعور والدوايليو، ياجلاراملاء ىل  إالبئركحفر 

 أو، القناة ملتح املاء منها إىل جل الوصولحتفر فوقها يف مسافات خاصة ألاليت  بارحافات اآل إىل بالنسبة

  .كد ذليري إالّ أن اللهم،  احلفركصالح القناة من تلإجل أل

  

  ))هاالقناة وأحكام((

  : أمورمث يف القناة 

ذا إ يف وسطه، أو ان عند منبعث املاء يف أولهك سواء ،رضوجه األى ان املاء عليحمل جر: األول

 رضسطح األ إىل صليان آخر املاء ك إذا يف آخره أو ،ضاًي أرضسطح األ إىل صليان وسط القناة ك

الم كال أيتيره الشرائع وسك ذيهر الذالم حول حافة النكر هو الاأل الم حول حافة هذهكوال، ضاًيأ

  . هيف

 إىل بار حال النهر يف قدر احلاجة وحال هذه اآل،حتفر يف أواسط القناةاليت بار حافة اآل: الثاين

  . مناطاً أو اًإطالق نيل يف املقامي لوحدة الدل،مياحلافة واحلر

صح حفرها يالقناة ال  فإن ،للقناة يالقناة والسطح الداخلى  هي جمر اليترضحال عمق األ: الثالث

 حياء باإلك حوله متلرضاأل فإن ،رض األك ملالاًكعد مليث ال يانت من العمق حبك إالّ إذا ري الغأرضيف 

  نصرف من قوله  يبقدر عريف
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  . شبههما و)١(ىيحأمن  ومن سبق: )عليه السالم(

 ستيا لأوقاف وسائر األ سجدولذا قلنا يف باب امل، رضختوم األ إىل كس ذلينه لأومن املعلوم 

 أو جراء قناةإه فال بأس بيوعل، ون الوقفيك كاملل  وبقدر،كيف مل إالّ ال وقف إذ ،رضختوم األإىل 

  . هميعل  ضرراًكوجب ذلي صاحب الدور عرفاً ومل كن يف مليكمل  إذا حتت الدور ما أشبه من أو نقب

 نيعماق مخسأها من ؤنشاإ راديض العمارات  فبع،زمانن واألكماتلف باختالف األخيولعل العمق 

  .ذاكوه ذرعأعماق عشرة أمن  الّإراد ي وبعضها ال ،ذراعاً مثالً

ال  ألنه ،تبعه الوقفيو، العرف  بقدركا تدخل يف امللإف، يراضاألفضاء  إىل ذا احلال بالنسبةكوه

ة طابق ائحة سحاب ذات مطنشاء ناإد يرأذا إف ،نةكماأل وزمنةتلف حسب األخي و،كيف مل إالّ وقف

ه ريحق لغي ف،ما أشبه أو نينشاء دار ذات طابقإ من أراد كذلكس يل نمايب، هان له احلق وال حق لسواك

  . االستفادة ديريالشامل ملن  من سبقلعموم ، رضضر صاحب األيمل  إذا من الفضاء االستفادة

  

  ))حرمي النهر((

  : ني أمره يفيالم فك وال،ميفالنهر له حر، انكف كيو

ة يف يوين املروكة السيروا ما ورد يف إالّ ،دده الشارعحيمل  إذ  وهو عريف،ميقدر احلر :األولمر األ

  : قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بيايف والتهذكال

                                                

  .٦ ححياء املوات من إ١٠ الباب ٣٢٧ ص١٧ ج:الوسائل) ١(



٩٢

 ني وما ب،أربعون ذراعاً بئر املعطن إىل بئر املعطن نيما ب:  قال)صلى اهللا عليه وآله(ن رسول اهللا إ

ق ي والطر،ة ذراعائعين القناة مخسمي نيالع إىل ني العني وما ب،ستون ذراعاًبئر ناضح  إىل حئر الناضب

  .)١(ذرعأهله فحده سبع أه يتشاح علي

  . نيراد ا نفس العي إالّ أن )القناة عيني(: علم املراد بقولهين مل كل

 )عين القناةي(: حبذف قوله )المعليه الس(عن الصادق ، كة مسمع بن عبد املليهذه الرواى وقد رو

  . ي الراوريمن تفس األوىلة يولعله يف الروا ،)٢(

، ة ذراعائالصلبة مخسم رض يف األنيبئر الع إىل ني بئر العنيوما ب :ذاك هة مرسالًيورواه يف الغن

  . لف ذراعأويف الرخوة 

ظهر وجهه من يما ك ،ه العرفيلإان احملول ك النهر ميد شرعي حلريث ال حتديفح، انكف كيو

  : أمورف ر باختالاأل ميتلف حرخيولذا ،  يف النهرمياحلرى ل الدال عليالدل

  . ق وسعة النهرياختالف ض: األول

  . رضاختالف بعد قرار النهر وقرب قراره من األ: الثاين

  . السطح داً عنيون املاء بعك أو ،شبهه أو رضسطح األ إىل باًيقر ون املاءك: الثالث

 إىل راألحاجات هذه  ألن كوذل،  املنحدرةرضيف األ، أو ةي املستورضون النهر يف األك: عالراب

 قيوالعم، قيثر من الضكأ ميحر إىل تاجحيالنهر الواسع  مثالً،  ختتلف حسب هذه االختالفمياحلافة واحلر

   ثركأ ميحرإىل 

                                                

  .٥ ح من أبواب إحياء املوات١١ الباب ٣٣٩ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  .٦ ح من أبواب إحياء املوات١١ الباب ٣٣٩ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(



٩٣

  . ذاكل العمق وهيمن قل

  . )ه عادةيلإتاج حيما  صالحه قدرلالنتفاع به وإل( :تقدمةعند عبارة الشرائع امل ولذا قال اجلواهر

  

  ))أدلة حرمي النهر((

  : أمور للنهر مياحلرى ل عليالدل: مر الثايناأل

  . شبههماأ وما ،)١(أحىيمن و، من سبقشمله ي ،اه مستخرج النهرينه قدر ما احإ: األول

  . هيأجده ف خالف واهر بالويف اجل، ه التتبعيعطيما ك، كنه ال خالف يف ذلإ: الثاين

  . النهر صاحبى  ضرر علمي يف احلرريعمل الغحيث إن ، )٢(ال ضررل يدل: الثالث

 النهر حافتاه وما ميحر:  قال،ه رفعهيبأعن ، ميبراهإعلي بن عن ، ايفكما رواه ال: الرابع

  .)٣(همايلي

ظهر قدر ي دلةومن هذه األ، جع فرامياحلر مطلقى ل عليوقد تقدم الدل، مر لألالًي دلكبذلى فكو

  . وبقدر عدم الضرر )حافتاه( و)أحىيمن ( و)من سبق( صدقيبقدر  فإنه ،رناكما ذك مياحلر

ى فمقتض، كلذا أو هل له جنبه يف احلافة إىل  وصاحب النهررضه لو اختلف صاحب األمث إن

، خر خارجاآلحيث إن ، نةيلبقامة اإخر اآلى  وعل،ديان هو ذا الكحدمها سابقاً أان كنه لو أالقاعدة 

  . نةياخلارج البى وعل

                                                

  .٦ ح من أبواب إحياء املوات١ الباب ٣٢٧ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح من أبواب إحياء املوات١٢ الباب ٣٤١ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(

  .٤ ح من أبواب إحياء املوات١١ الباب ٣٣٩ ص١٧ج :الوسائل) ٣(



٩٤

 مياحلرى فادع ري الغك ملان النهر يفكولو (:  قال، ظاهر الوجهريتردد الشرائع غ أن ظهري كوبذل

  . )ه تردديوف ،شهد به الظاهريما  يدعي ألنه ،نهيميله به مع  يقض

وقال يف وجه ، )غالباً ن النهر عكنفي الذي ال ميمن احلر(: للظاهر وقال يف اجلواهر يف شرحه

ومن مث مل ، ثباتهإ وهو مانع من ميموضع احلر ه الذي من مجلتهكملى  علرض األكد ماليألن ( :تردده

 ريالمها غك واملقارنة وحياءالتقدم يف اإلى  موقوف علمين ثبوت احلروأل ةر املتجاوكمالأ ال ميثبت احلري

د ي الوإمنا، النهرى عل الّإد لصاحب النهر ي وال، تحقق مرينئذ غي حمي فسبب استحقاق احلر،معلوم

 املعلوم باحملتمل كتري فال ،موالبعض األى عل مياحلرى من اقتضاء النهر عل أقوى ي وهرضلصاحب األ

  . ىانته )قوىاألولعله 

  . هيما فى فخيوال 

ان كهما يأنه أ علمي ذا علم بالسبق وملإو،  لهمياحلر يعطأحدمها سابقاً وعلم به أان ك إذا مث

ال  إذ )١(ف فال جمال لقاعدة القرعةيالتنص اتييف املال ألن ،ف ال القرعةيقاعدة العدل التنصى مقتض

  .ل بعد قاعدة العدلكمش

حدمها نة ألين بكمل ت وإن ،م لهكان احلكنة يحدمها بالبأذا جاء إف، واملقارنة علم السبقيولو مل 

، )٢(انمينات واأليم بالبكنيب يقضأمنا إ :)ى اهللا عليه وآلهصل( لقوله ،م لهكان احلكحدمها أ وحلف

  .تاب القضاءك رناه يفكه مما ذريوغ

ن أب وإالّ ،نةيثر بكأحدمها أان كن إ نة قدميثر بك األميقلنا بتقد فإن ،نةيل منهما بكان لكوإن 

   ن قابالًيكمل  فإن ،حسب قاعدة العدلى نهما علي بميال نصف احلركن أو حلفاً أو نةًي بايتساو

                                                

.١ ح من أبواب كيفية احلكم١٣ الباب ١٨٩ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب كيفية احلكم٢ الباب ١٦٩ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(



٩٥

بأن  الصلح القهري:  ثالثةأمورنهما بأحد يم بكقة أصلح احلاي الضدياجلواهر والعضاكف يللتنص

ع يالب أو ،ل منهما به برهة من الزمانكنتفع يبأن  اةياملها، أو هيقبال مثن النصف علحدمها يف ون أليك

 وإالّ ان للفض وجه واحد لزمكذا إف،  بفض الرتاعأمورم مكاحلا ألن ك وذل،نهمايقسم بي والثمن وحنوه

  . ريخت

، من وجهي معاندما م صالحاًكه احلااري تعاندا قدم ما وإن ، قبول أحد الثالثةنيللمتخاصم نعم

  . )١(مواهلمأى تسلط الناس عل إىل قربأ ةاياملهان إ مل نقلن إ ةايخر املهاما لو أراد أحدمها الصلح واآلك

 ريغ، مطلقاً  صاحب النهرميتقد أو ، مطلقاًرض صاحب األميتقداحتمال  أن ظهريومما تقدم 

منقوض بأن صاحب النهر  ألنه ،النهر د خبالف صاحبي ذا رض بأن صاحب األاألولعلل  وإن ،هيوج

  . ضاًي أهميحرى عل دي كملى د عليالحيث إن ، ديضاً ذو يأ

ع الشيء بي أن ماك ،ميذي احلرتبع ل فإنه ، لهميون احلركون النهر له معناه كن أوعلل الثاين ب

  . رضد صاحب األيوض بقمن ألنه ،لزمه لهية ما يستلزم تبعي

والعلم  ،حدمهاخ والسبق ألي العلم بالتارنيرناه بكل الذي ذيالقاعدة التفصى فمقتض، انكف كيو

ل كول، نالتقار أو وعدم العلم بالسبق، السابق همايعلم أي أن والعلم بالسبق بدون، خ والتقارنيبالتار

  . ما عرفتكمه كح

 ،هلما وأ كذا هلذا أو نهأعلم ي فقط مل مينهما حرين بيران لنفران ك إذا ومما تقدم ظهر حال ما

  . ك ذلريغ إىل ،ثهما إروأهلما  ن من صاحب واحدياشترائهما النهر أو لتقارن حفرمها النهر

                                                

.٢٧٢ ص٢ ج:نوارحبار األ) ١(



٩٦

  

  ))حرمي البئر((

  :اتميربع حرأللبئر  ):١١مسألة (

 حوهلا مينه هل احلرأويف  هيالم فكأيت اليو، ره الفقهاءكالذي ذ ميوهو احلر، طرافهاأ يف ميحر

ما ك ،بههاوش عن البئر املربعةما هو الغالب كتلف للبئر املدورة خي أو ،ربع منهاأمن جوانب ، أو شعاعي

  .كذلكندر احلفر ي

  . حتتهاميوحر

  . فوقهاميوحر

  .رضيف عمق األ متدادهاا بميوحر

 اجلسركبين فوق البئر ي أن وال حق له ،ا ومبائها ضريمبا ال  إالّ نقب حتت البئري أن خرآلق حيفال 

جانبها يف عمق  إىل رر نقباًمي أن وال حق له، لصاحب البئر ىي حمعديال  وضرهايمبقدار ارتفاع ال إالّ 

  .  صاحب البئر لهإحياءعد يما يعد تصرفاً في أو ضرهاي مبا رضاأل

  



٩٧

  

  ))البئرأقسام ((

  : أقسامى البئر عل ):١٢مسألة (

  .بل منها لشرب اإلىستقي اليت ،وزن مسجدى بئر املعطن عل: األول

  . )١(﴾ةوبئر معطل﴿: تعاىلمثل قوله ، غلباألى مؤنثة عل تستعمل )البئر( أن ىفخي وال

  : وقول الشاعر

  بئر معطلة وقصر شرف

  مستطرف) ص (ل حممدمثل آل

  :  الشاعرما قالك، اناًير أحكومذ

  يوجد أيب ن املاء ماءإف

  تيفزت وذو طوحذو ى وبئر

  . ةيتاآل حوت وبئر الناضيمثال البأة يف ي البئر العادنيوهذه البئر متوسطة ب

  . البستانكحنوه  منها للزرع وىستقي اليت حبئر الناض: الثاين

  . أشبه ام ومانغشراب األإجل الشرب وألى ة يف الصحاريالبئر العاد: الثالث

  . بئر الدور: الرابع

  . ةيبار االرتوازاآل: اخلامس

  . فوهات آبار القنوات: السادس

  

  )) وحرميهابئر املعطن((

ة وال ريبكال ال، يالعاد نسانها أربعون ذراعاً بالذراع املتوسطة لإلمي حر،وهو بئر املعطن: األولف

ويف حبث السفر ، ركراع يف حبث الوقد حددنا الذ، وال الذراع للطفل وحنوه، ي العادنسانة لإلريالصغ

   واملراد، يف صالة القصر

                                                

  .٤٥اآلية : سورة احلجر) ١(



٩٨

بعاد يف ختتلف األ ثيوالفرق واضح ح، ما هو املنصرف ال مربعاًكاً يل طرف شعاعكربعون من أ

  . ر البئريمن تدو ما هو الغالبك هذا يف البئر املدورة ،املربع عن الشعاعي

من مد  فهل العربة مبا تقدم ،مثالً مثلثة، أو ةليمستط، أو ضالعة األيانت مربعة متساوك إذا أما

 من نيربعأ نيربعأخراج إ، أو اخلارج إىل ايالزوا، أي اخلطوطى ملتق، أو ضالع من وسط األنيربعاأل

  .احتماالت ،املدورةكل نقطة نقطة ك

 ميدخول الزائد يف حر صل عدمان األكخر قل يف البعد عن البئر اآلد واأليز األني بكولو ش

  .  البئرصاحب

  .دلة األطالقإل،  مرتفع القرار ومنخفضهنيمث ال فرق يف البئر ب

  

  ))فروع يف حرمي البئر((

 إحياءحد وز ألجيبل ال ، األوىل البئر ميحر يف ىخرأس خاصاً باملنع من حفر بئر ي لمياحلر أن ماك

 ،به يف اجلواهر فىتأا مك ،ك ذلريغ أو تيب أو شجر أو زرعك ،هريغ أو ىخرأاملقدار املزبور حبفر بئر 

عم ضرورة املتجه األ إالّ أن ،ىرخأخصوص حفر بئر ى والفتاو ظهر من بعض النصوصوإن ( :قال

  . ىانته )البئر املزبورة يذى يف الضرر عل عي اجلمكاشترا

املثال ى  واخلاصة مرتلة عل،ات عامةيبعض الروا أن ،فهم املناط إىل ضافةعم باإلوالوجه يف األ

ويف املقام ال ، صولر يف األكما ذكم كوحدة احل ما علمي فكذا ألن ،د اخلاص العاميقيفال املتعارف 

  . الوحدةعدم ى ريبل العرف ، علم

ث يحتتها ح إىل بالنسبة هاميحر أما ،رضسطح األ إىل منا هو بالنسبةإور ك املذمي فاحلر،انكف كيو

جوانبها يف  إىل  وبالنسبة،حنوه أو د جسر فوقهام راديث يفوقها ح، أو ما أشبه أو نبوبأ أو راد جر ري

    الفوهة والقرارنيب أي ،العمق



٩٩

لما كف ،)ال ضرر( وقاعدة ،)من سبق(: قاعدة إىل ب الرجوعجيل خاص يف املسألة يث ال دليفح

 ،صاحبهاى ان ضرراً علكنه أ أو ،مياحلر يذ ه بواسطةيلإسبق يضاً مما ي أمياحلر إذ ،هيلإنه سبق أصدق 

  .ميخارجاً عن احلر انكصدق يلما مل ك و،نع عنهمي

 ماك، ر يف الفوهه والتحت واجلنبكما ذ نبوب من وسط البئر حاله حالأ ررادة جإ أن ىفخيوال 

 ال كها امللي فكاملالحيث إن ، بار باستثناء بئر الدار وحنوها اآلأقسام لكيف  يورة جتركالفروع املذأن 

  . البئر

  . مةي هو املشهور شهرة عظنيربعور من األكباملذ يف بئر املعطن ميد احلريفتحد، انكف كيو

ة الشهرة ياكاستفاض ح وإن ،ر املزبوريدبال خالف معتد به أجده عندنا يف التق(: قال يف اجلواهر

، هي علمجاععلمائنا مشعراً باإل إىل كرة نسبة ذلكالتذ بل يف، ظهر منه االعتداد باملخالفيوجه ى ه عليعل

 )١() البئر أربعون ذراعاًميحر أن ى علمجاعبل عن اخلالف اإل، ابصحعمل األ هيح علي التنققوله يفك

  . ىانته

 اعتبار ريأيت ممن حدد بالضرر مطلقاً من غي واملخالف يف املسألة من ، بال خالف:ةيوعن الغن

  .د املزبوريالتحد

  

  ))أدلة املشهور((

:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وينكالس ي مثل قو،اتيض الرواياملشهور مستفى دل عليو

 بئر نيوما ب، ربعون ذراعاًأبئر املعطن  إىل طن بئر املعنيما ب: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا 

  . )٢(ة ذراعائ مخسمنيالع إىل ني العنيوما ب، بئر الناضح ستون ذراعاً إىل الناضح

                                                

  .٤١ ص٣٨ج: جواهر الكالم) ١(

  .٥و ٤و ٣ ح من أبواب إحياء املوات١٢ الباب ٣٤١ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(



١٠٠

  .)١( البئر احملدثة مخسة وعشرون ذراعاًميحر :نه زادأ  إالّ،كمثل ذلى نه روإ، سنادوعن قرب اإل

وما ، بئر املعطن أربعون ذراعاً إىل املعطن بئر نيحد ما ب أن ابناأصح ىرو:  قال،ةيومرسل الغن

ة ائ الصلبة مخسمرض يف األنيبئر الع إىل ني بئر العني وما ب،بئر الناضح ستون ذراعاً إىل  بئر الناضحنيب

  .)٢(لرخوة ألف ذراع ويف ا،ذراع

 بال كن له ذليكسرق منها املاء مل يجانب بئره ل إىل فر بئرحه ريراد غأهذا لو ى وعل: قال

  . رناهك ذينهما احلد الذيون بيك إالّ أن وز له احلفرجيوال ، خالف

جنبها   إىلفرحيها أربعون ذراعاً ال ميالبئر حرأن ) صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ى قض: هيويف الفق

  . )٣(غنم أو لعطنى رخأبئر 

صلى (رسول اهللا ، إىل )عليه السالم(إىل علي ، )عليهم السالم( ئمةبسند األ ،اتية اجلعفريويف روا

بئر الناضح  إىل  بئر الناضحني وما ب،بئر املعطن أربعون ذراعاً إىل  بئر املعطننيما ب:  قال،)اهللا عليه وآله

أهله سبعة ى ق عليتضا إذا قيالطر إىل قيوالطر، ة ذراعائ مخسمنيالع إىل ني العني وما ب،ستون ذراعاً

  . )٤(ذرعأ

  .)٥(يف نوادره يومثله رواه الراوند

  

  ))أدلة غري املشهور((

، ار عدم الضرري واملعال ضررق يا من مصادأاحتمال بعض الفقهاء  إالّ اتيل هذه الروابقايوال 

 أن تهيروا بعد ينيلكمثل ما رواه ال، كمطلقة ختالف ذل، أو كن ذلأقل مى ات الدالة عليلرواوبعض ا

  : قال ،ة أربعون ذراعاً حوهلاي البئر العادميحر

   :ىخرأة يويف روا

                                                

  .٥ ح من أبواب إحياء املوات١١ الباب ٣٣٩ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  .٩ ح من أبواب إحياء املوات١١ الباب ٣٣٩ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ح من أبواب إحياء املوات١١ الباب ٣٣٨ ص١٧ ج:الوسائل) ٣(

.٧ حاء املوات من أبواب إحي١١ الباب ٣٣٩ ص١٧ ج:الوسائل) ٤(

  .٥ ح من أبواب إحياء املوات١١ الباب ٣٣٩ ص١٧ ج:الوسائل) ٥(



١٠١

ًن يمخسة وعشر إىل كون أقل من ذليكق فيالطر، أو إىل عطن إىل ونكت إالّ أن ،مخسون ذراعا

  . )١(ذراعاً

  .)٢()السالم هميعل( يعن عل، هيعن أب، الصادق مامعن اإل، ة وهب بن وهبيوحنوه روا

 نيون بيك: قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ة عقبة بن خالديمثل روا، ة املطلقةيوالروا

  .)٣(رخوة فألف ذراع اًأرضانت ك وإن ،ة ذراعائاً صلبة مخسمأرضانت ك إذا نيالبئر

  . ات املشهوريقاوم رواين ال ين شيء من هذكل

 كذلى نه ال شاهد علأ إالّ حي واملفاتكواملسال واملختلف ي أيب علعن يكح وإن نهفأل: ولاألأما 

  .رث عللت بالضرية حيتات القناة اآليبعض رواإالّ 

علم  إذا الّ، إر املزبوريون شاهدة للمقام بعد نص املقام بالتقدكات ال تي الرواكتلن إ :هيوف

  .هايمدعى العلم على ودعو، باملناط

فضل األى ثر علك حبمل األ،قلخذ باألان البد من األكات املقام ي روانياجلمع ب إىل ضطرولو ا

يف الرتح  ربع والدالءحات األيما يف التسبك ،ثركقل واأل األني القاعدة يف اجلمع بىمقتض ما هوك

  . ضاًيأقل جاز باأل وإن ،فضلأ ثرك بالقدر األد البئر وحنومهايد جتديريون ابتعاد من يك ف،مهاريوغ

بل قد عرفت ادعاء ، ات املشهوريات املخالفة للمشهور ال تقاوم رواين الروافأل: وأما الثاين

  . يف بعضها ةيات املشهور خصوصاً بعد احتمال التقيرواى  علمجاعاإل

                                                

  .٢حاملوات   من أبواب إحياء١١ الباب ٣٣٨ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  .٨ ح من أبواب إحياء املوات١١ الباب ٣٣٩ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ح من أبواب إحياء املوات١١ الباب ٣٣٨ ص١٧ ج:الوسائل) ٣(
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صلى (عن رسول اهللا  ،رةيهر إىل أيب بسنده ـ كما يف املستدرك ـ هييف أمال ي أبو علىفقد رو

 ميوحر، ة مخسون ذراعاًيبئر العادال ميوحر،  البئر مخسة وعشرون ذراعاًميحر: نه قالأ )هاهللا عليه وآل

  . )١(ة ذراعائ بئر الزرع ستممي وحر،ة ذراعائالبئر السائحة ثالمث

صلى (عن النيب ، عن عبد اهللا بن مقفل، رت العمالى كفقد رو، ضاًيتهم أربعون أينعم يف بعض روا

  . )٢(تهيشأربعون ذراعاً حوهلا لعطن ما من احتفر بئراً فله:  قال)اهللا عليه وآله

  

  ))بئر الناضح وحرميها((

  . )٣(اتيما تقدم يف مجلة من الرواك، ها ستون ذراعاًميحر، وهو بئر الناضح: والثاين

ن إ :)صلى اهللا عليه وآله( ث عن رسول اهللايقد جاء يف احلد:  قال،عن درر اللئايل، كويف املستدر

  .)٤( ستون ذراعاًح البئر الناضميحر

 كعرفت هناوقد ، ات املشهور يف بئر املعطنيروات رضاات عيروا إالّ ات املقاميروا رضاعيوال 

  . جواا

  

  ))البئر العادية وحرميها((

 وطائفة ،أربعون هاميحرن إ :قولت طائفة ،اتيها طائفتان من الروايوف، ةيالبئر العاد: والثالث

  .  مخسونهاميحرن إ :قولت

ة ي البئر العادميحر: قولي )عليه السالم(مسعت عن الصادق ، ايفكح محاد املروي يف اليففي صح

  .)٥(أربعون ذراعاً حوهلا

   :ىخرأة يويف روا: قال

                                                

  .٢ ح من أبواب إحياء املوات٨ الباب ١٥٠ ص٣ج :املستدرك) ١(

  .٨ ح من أبواب إحياء املوات١١ الباب ٣٣٩ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(

  .٥ ح من أبواب إحياء املوات١١ الباب ٣٣٩ ص١٧ ج:الوسائل) ٣(

  . من أبواب إحياء املوات٨ الباب ١٥٠ ص٣ ج:املستدرك) ٤(

.١ حملوات من أبواب إحياء ا١١ الباب ٣٣٨ ص١٧ ج:الوسائل) ٥(
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ًن يوعشر مخسة إىل كون أقل من ذليكق فيطر أو عطن إىل ونكت إالّ أن ،مخسون ذراعا

  . )١(ذراعاً

 )عليه السالم(طالب علي بن أيب ن إ ):هما السالميعل(ه يعن أب، فرعن جع، وخرب وهب بن وهب

 كون أقل من ذليكق فيطر أو إىل عطن إىل ونكت إالّ أن ،ة مخسون ذراعاًي البئر العادميحر: قوليان ك

  . هيالفق ذا يفكه ،)٢(ن ذراعاًيمخسة وعشر

  . )٣(سة وعشرون ذراعاً البئر احملدثة مخميوحر: وزاد، سنادي يف قرب اإلريورواه احلم

 :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،هي مثل ما رواه الفق،ضاًيات أطالقشمله بعض اإليو

غنم أو لعطنى خرأ جانبها بئر إىل فرحيها أربعون ذراعاً ال ميالبئر حرن إ)٤( .  

: نه قالأ ) عليه وآلهصلى اهللا(عن رسول اهللا  يرو:  قال،ديعن ابن اجلن، ختلفاملومثل ما رواه 

ها مخسة مي فحرسالمانت حفرت يف اإلك وإن ،ذراعاً ة مخسونيانت حفرت يف اجلاهلك إذا  البئرميحر

  . )٥(وعشرون ذراعاً

  .)٦(ة مخسون ذراعاًي البئر العادميحرن إ :ضاًيرة أيهر أيب ةيوقد تقدم روا

   نيون احلد الالزم أربعكي ف،الفضلى ثر علكقتضي محل األي ني الطائفتنيواجلمع ب

                                                

  .٢ ح من أبواب إحياء املوات١١ الباب ٣٣٨ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  .٨ ح من أبواب إحياء املوات١١ الباب ٣٣٩ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(

  .٩ ح من أبواب إحياء املوات١١ الباب ٣٣٩ ص١٧ ج:الوسائل) ٣(

  .٧ ح من أبواب إحياء املوات١١ الباب ٣٣٩ ص١٧ ج:الوسائل) ٤(

  .٣ ح من أبواب إحياء املوات٨ الباب ١٥٠ ص٣ ج:املستدرك) ٥(

  .٢ ح من أبواب إحياء املوات٨ الباب ١٥٠ ص٣ ج:املستدرك) ٦(
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وبعض ، هلا اتيص هذه الروايصلزم ختيات املطلقة مما يبعض الروا إالّ اتي هذه الروارضاعيوال 

ما تقدم يف ك ،هاري غنيق وبيطر أو عطن إىل انتك ما نيب، أو ة واحملدثةمي القدنيات املفصلة بيالروا

ن العمل ا كميولذا ال ، لمامك تتبع ظهر منيما ك، كبذلى ن الظاهر عدم الفتوكل، ح محاديصح

شمله يف ، غالباًنيربعأ أو نيون أقل من مخسيكة ال يطراف البئر العادأمن  ىياحمل أن خصوصاً مبالحظة

  . وما أشبه )ال ضرر(و )أحىيمن (و )من سبق(ل يدل

 زمن عاد وما ان يفكما  ألن ،حداث املواتإ إىل شارةإة يالعاد إىل ونسبة البئر(: كقال يف املسال

ها يلإفنسب ، رضان هلا آثار يف األك األولالزمن  يف ألا رك وخص عاداً بالذ،شاه فهو موات غالباً

ه يف يلإتاج حي البئر ما ميوعدم صحتها جعل بعضهم حر اتيوبسبب اختالف الروا(: مث قال، )ميل قدك

ه لسقي ي جتتمع فيملاء واملوضع الذالسقي منها وموضع وقوف النازح والدوالب وتردد البهائم ومصب ا

  . ىانته )رج منه حبسب العادةخيه ما يطرح في يالذ ه واملوضعرية والزرع من حوض وغياملاش

  

  ))بئر الدور ال حرمي هلا((

عد يقرارها يث إن قة حبيانت عمك إذا نعم، من جوانبها أي  هلا يفميوال حر، بئر الدور: والرابع

  . ضر ايرر من حتتها ما مي أن حدألق حي عرفاً مل كحد املل

 إىل انكسواء ، ا ضريرر من جانبها ما مي أن حدق ألحيانت يف طرف الدار ال ك إذا اأما ك

  .ما أشبه أو ساحة أو قيجانبها طر

 ة املستمرة يفري للسك وذل،ضرت مباء بئر اجلارأ وإن ،دة يف الداريوالظاهر عدم البأس حبفر بئر جد

 إذا ماك، تعارف مثلهيال  اً مماريثكون الضرر كن الالزم عدم كل، ر تضر بعضها ببعضون آبار الدوك

   ،نزل من الدار السابقةأحفر البئر د يتران الدار اليت ك
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فراغ إوجب يزل ناألحفر البئر يف حيث إن  ، يف الدور الواقعة يف سفوح اجلبالكتفق ذليما ك

اً قرار أرض نيتين املتساويجعل أحد الدار إذا كذلكو، ائها مثالًل مكسابقاً من ى علالبئر احملفورة يف األ

ااورة يف  ن متعارفاً يف الدوريكث مل يح  الضرركمثل ذل فإن ،ل ماء بئر اجلاركث جتر يقاً حبيبئرها عم

  .لينصرف عنها الدليث يح  خبالف القسم السابق،)ال ضرر(ل يشمله دليالبالد 

ث ينها حكل، ات املطلقة السابقةيبعض الروا إالّ مي الدور من عدم احلررناه يف بئرك ما ذرضاعيوال 

  . رناه من القاعدة يف آبار الدوركخالف ما ذ ونكبار يف املوات فال تاآل إىل تنصرف

  

  ))اآلبار االرتوازية((

صرفة بعض املطلقات املن الّإ هايس فيول، زمنةة املتعارفة يف هذه األيبار االرتوازوهي اآل: واخلامس

 دلةها ذه األميفالالزم جعل العربة يف حر،  وحنوها)ال ضرر(و )أحىيمن (و )من سبق( أدلةو، عنها

  .العامة

 أخذ بقاعدة، أو الزائد إىل  بالنسبةميصالة عدم احلر أل،قنيولو اختلف العرف أخذ بالقدر املت

  . صافناإلالعدل و

وعدم أخذ احلق ، نيخرجحاف باآلزم عدم اإلالال أن ةيتب االقتصادكرنا يف مجلة من الكقد ذ نعم

 ملاعوقد تقدم اإل، )٢()أحىيمن (و )من سبق(ى عل مةكحا ألا ،)١(ةييف اآل مكل نايفين مبا يخرلآل

  . ضاًيتاب أك يف أوائل هذا الكذلإىل 

  

  ))فوهات آبار القنوات((

   ملواتضاً مورد االستفادة يف ايا أحيث إفوهات آبار القنوات : والسادس

                                                

.٢٩: سورة البقرة) ١(

  .٦ ح من أبواب إحياء املوات١ الباب ٣٢٧ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(
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ال (و )أحىيمن (ستفاد من يها ما ميفالالزم القول بأن قدر حر يف املوات أما ،ويف الدور وحنوها

ومثل ما تقدم يف ، بعض املطلقات املنصرفة الّإل خاص يف املقام يال دل إذ ، وما أشبه)من سبق(و )١()ضرر

  . عين القناةي نيالع إىل ني العنيما ب :وينكة السيروا

. بار فوهات اآلنيال ب، نيني العنية يف ما بيالروان إ :ه أوالًيوف

 أن فمن احملتمل ،)القناة عىني(: ة عن قولهية خالي نفس هذه الرواىة مسمع الذي رويروان إ :اًيوثان

ات ية اجلعفريوقد تقدم يف روا، )عليه السالم (ماماإل ال من، )٢(وين من الراويكة السي يف الرواريالتفس

  . رناهكاالحتمال الذي ذ يقوي مما ،ورك املذريبدون التفس )٣(نيالع إىل ني العني بما :ضاًيأ

 ـ املشهورى شرف علما يف آبار شاه عباس يف النجف األك ـ بار يف الدور اآلكوأما فوهات تل

ىل  إرادت حفر فوهةأ إذا هاي القنوات فكال فوهة لتل ن الدار اليت أوالظاهر،  هلاميوحنو الدور فال حر

 رضر يف عمق األالقناة  فإن ، القناةكتل إىل م سبقوا أل،انريضرت باجلأ إذا كق هلا ذلحيال القناة 

  . ونيمبعثها الع

  . ه أحديلإسبق يما مل  إىل سبقي ألنه ،ان جازريمل تضر باجل إذا نعم

  

                                                

  .٥و ٤و ٣ ح من أبواب إحياء املوات١٢ الباب ٣٤١ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح من أبواب إحياء املوات١٢الباب  ٣٣٩ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(

  .٧ ح١١ الباب ٣٣٩ ص١٧ ج:الوسائل) ٣(
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  ))البئر وأصحاا((

انت ك إذا ماك، خاصة مجاعة، أو رداًون صاحبها فيك البئر السابقة قد ،ها فروعيف ):١٣مسألة (

  . بار الطرقآك كحنو ذل أو ون للعامة وقفاًيكوقد ، ةيلقر أو ةييف قر

،  حق هلممياحلر ألن ،هاميدخل يف داخل حريطرافها مما أباحة عمران إصحاا ق ألحي: األولففي 

، ما ال صاحب هلايفأو ، ااأصحة يصورة عدم رضا إىل  منصرفةدلة األإطالقو، العدمى ل عليوال دل

  . بدون بدل أو ان رضاهم ببدلكسواء 

باحته إ هلم احلق يف وإمنا ، مطلقاًميباحة احلرإ ال حق لبطن يف ،البطونى يف البئر املوقوفة عل نعم

  . ما هو واضحك ع البطون ال حق خاص لبطنيحق مج ألنه ،بقدر زمام

م الشرعي كاحلاكوز للمتويل جينعم ، كزوا ذليجي أن ق جلماعةحيانت البئر للعامة مل ك إذا أما

احلق  ألن ،هيثر من مدة تولكق له أحي نه الأتاب كوقد تقدم يف أوائل ال، انت مصلحةك إذا جازةاإل

جازة إى ولو تصرف توقف عل، هريصرف يف زمان غتي أن نكتمي  فال،تولمل كزمان ى موزع عل

  . ذاكم الذي بعده وهكاحلا

  

  ))ن االنتفاعلو سقطت البئر ع((

ت كت مما تركيف اجلادة فترانت البئر ك إذا ماك، تفاعناالاخلاصة عن  أو ولو سقطت البئر العامة

ت كة مما تريت القركتر إذا كذلكو، نتفع بالبئر أصالًي مما ال ةيب املائيابناألصارت ، أو ضاًيبسببه البئر أ

، املقام هلما  يفدلةوعدم مشول األ، دلةق األطالإل، اهايحأفهي ملن ،  رجعت هللا سبحانه،آبارها اخلاصة

  . ضاًيستلزم خراب آبارها أية مما يات اليت تقدمت يف مسألة خراب القريالروا إىل ضافةباإل
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ث حتفر بئر يبعض البالد ح تعارف يفيما ك ،الدورانت البئر يف وسط ك إذا كذلكم كاحل أن ماك

ت صار بئرها مباحة ملن كوت وتري البكتل خربتذا إ و،تيل بكمنها ى ستقيوت ييف قضاء وسط ب

  . اهايأح

  

  ))لو اشترك مجاعة يف حفر البئر((

فله  نيشرعى فمن أعط ،ون هلم بالنسبةكها تميا وحرأفالظاهر ،  مجاعة يف حفرهاكه لو اشترمث إن

ذاكالعشر له بقدره وهى ومن أعط، النصف له النصفى ومن أعط، شرانع .  

 ،وسطالنصف األوالوسط  ، الربع التحتاينريخواأل،  الربع الفوقايناألولفحفر  مجاعة كولو اشتر

ة يصعبأضوح ، لوبل بقدر ماله من احلاصل عند اخلرباء، رباعل واحد بقدر ما حفر من األكن ليكمل 

  .  التحت سهلةأرض الفوق صلبة وأرضن كمل تن إ يف العمق لما أخذكاحلفر 

  .بالنسبة )أحىي من(و )من سبق(لصدق ، ضاًيهلم بالنسبة أ مياحلر أن فالظاهر، انكف كيو

 ،كاجلادة وحنو ذل إىل اجياالحت مثل، انت املصلحة خرااكخلاص و، أو انت بئر للعامةكولو 

يف  عطاء مثنها للخاصإن الالزم ك ل،هم واملهمبقاعدة األ أخذي ف،ويل ألنه ،كم الشرعي ذلكان للحاك

  . ل املخمصةكروا يف أكما ذك ،ني احلقنيب للجمع ،اخلاص

 طمهاي أن ان لهك ،مكان مع العلم باملوضوع واحلك فإن ،أحىي، أو األول ميولو حفر الثاين يف حر

  . اه بشيء إالّ إذا أرض،س لعرق ظامل حقي فل،ري الغكفهو مثل البناء يف مل، هميرب ما أبدعه يف حرخيأو 

ول س لأليالظامل لى اً علريبكان الضرر ك إذا نهأىي يف احمل الم يف املسألة من بىنكنعم قد تقدم ال

  .  فراجع،ضراره مطلقاًإ

  ال ل يدل ألن ،األولكفهل هو ، ه بدون العلمؤايحأ أو ان حفر الثاينكن إو



١٠٩

هو الذي نستظهره   وهذا،وضع أو مكاً من حيئاً ضرريعل شجيفالشارع مل ، رفع الواقعي )١(ضرر

ذا إف، االمتنان إىل ل الضررينصراف دل ال،ون للثاين احلقيكبل  ،ال أو ، وحنوهال ضررل يطالق دلإل

احلافر ى  باالمتنان علرضا معاألولاحلافر ى  واالمتنان عل،رفعي مل وإالّ ان رافعاًكاً ي امتنانال ضرران ك

  .ني احلقني لقاعدة اجلمع ب،ول بقدر حقهعطاء الثاين لألإون احلاصل لزوم يكو ،تساقطانيالثاين ف

  

  ))تقييد ال ضرر باالمتنان((

ضرر  د اليقوالن بتقيما أ ) اهللاهرمح( ه اهلمداينيوالفق ) اهللاهرمح(ى خ املرتضيظهر من الشيو

  . ) اهللاهرمح( خية للشي فراجع الرسالة الضرر،باالمتنان

بطل يوال ، مكال ح ألنه ،ىما نرى ه علؤعلم بطل وضوي وهو ال ريبكه ضرر ي وضوءاً فأذا توضإف

  . ه يف هذا احلاليمم عليالت ابجيإبطال وضوئه وإس من االمتنان يل إذ همايرأى عل

 وإن ،ريثكبل الضرر ال، ضرر لكس ياملرفوع ل إذ ،علم وإن هؤ صح وضوالًيان الضرر قلك إذا نعم

تضرر بالصوم ضرراً ي يف من ،من الشرح تاب الصومك له يفيرنا تفصكما ذك،  الوضوءكجاز له تر

  .  فراجع،الًيقل

  

  ))فروع((

ل يعدم جواز حفرها لدل  فالظاهر،البئر السابقةى سببت ضرراً عل إذا ميبعد من احلرالبئر األمث إن 

ال ضرر ،أدلةكة ي الثانودلة رافعاً لألميس جعل احلريل إذ ،ما أشبه أو سببت هلا فراغها من املاء إذا ماك 

  . الضرر

 كبعد تعارف مثل ذل ميل احلريدل إذ ، البعد جاز حفرهاكل ذلان الضرر متعارفاً يف مثك إذ نعم

  . الدور ما قلنا مثله يف آبارك، جوازهى ل عليدل ،الضرر

                                                

  .٣ من أبواب إحياء املوات ح١٢ الباب ٢٤١ ص١٧ ج:الوسائل) ١(



١١٠

 ن اجلفاف موقتاًيكما مل يف ،ميم احلركسقط حيفهل ، ولو جفت البئر مما انقطع عنها املارة وحنوها

  .ط بسقوط موضوعهسقيم كاحل إذ كالظاهر ذل ،إشكال بال ميم احلركح يبق الّإو

رجع  لوىي احمل أن الم يف مسألةكوقد تقدم ال، وا بئراًك ضت ماًء مما سقطت عنيتفا إذا ومثله

  .كفرع من تل مواتاً فهذه املسألة

 ألن ، بقدرهمميان احلركثرة املارة واملستقون ك املقرر لميرب من قدر احلركولو حازت البئر أ

 دلةواأل، اهيه مزامحته يف ما أحريق لغحيفال  أحىي فهو سبق وريبكال  القدركحنوه قد حاز بذل أو صاحبها

  . كعن مثل ذل منصرفة

 تابع يف مياحلر ألن ،مياحلر فالظاهر حتول قدر، ما أشبه أو سكبالع أو  معطناًحولو حتولت الناض

  . مواتاً ىيما لو رجع احمليرناه فكما ذى قل علاأل إىل ويف التحول، إشكالثر بال كاأل إىل التحول

بآبار  انت تضرك إذا داًيحق هلا يف حفر البئر جد ة الية التحتانيالقر أن ه قد علم مما سبقمث إن

ة يف حتت ير فوق قراأليف االستفادة من ماء  ناسحق أل نه الأما ك ، متعارفرية ضرراً غية الفوقانيالقر

  .  املاءكذل إىل ة قد سبقتيانالتحت ألن ،ةية التحتانيبالقر ضري كان ذلك إذا اجلبل وحنوه

اء يحان اإلكرض إذا األ اليت فوقها يف القنوات حتتي راض األإحياءحد يف ناة ال حق ألالقمث إن 

الم يف كوقد تقدم ال، ضريما ال ي فحياءق اإلحي نعم، يراض األكتل إىل صاحبها سبق ألن ،ضر بالقناةي

ن أل، وما يف جنبها وما يف فوق فوهاا  القناةما ظهر مما سبق حال ما حتتك،  فوهات القناةميحر

  . ثيها ويف البئر واحد من هذا احليم فكاحل

   خر الشروع يفق آلحي يف حفر بئر يف املوات مل إنسانولو شرع 



١١١

  .  مبجرد الشروعمياحلر إىل  بالنسبة)من سبق(ه لتحقق ميحر

نهما هلما بالنسبة ال يما ب  يفميران احلكو، خرحدمها منع اآلق ألحي مل لو شرعا دفعة واحدة نعم

  .انتا معطناًك مثالً، حنو واحدى انت البئران علك إالّ إذا ،ةيبالسو

ثالثون ذراعاً  نهمايان بك  مثالً،حظ النسبةناضحاً لوى خرمها معطناً واألاحدإانت ك إذا أما

ان للمعطن كة ائنهما ميفة بانت املساكلو  ، املتناسبةربعةباأل قالي فإنه ناضحى خرمها معطن واألاحدأو

 نيربع يف األنيالثالث م مضروبيصل من تقسحي كوذل، عشر فللمعطن اثين نيث ثالثي حاآلنأما ، أربعون

نه لو أما ك،  الناضحميعرف حري ك ومن ذل،ةاملائ، أي الطرف املعومى  علنيتائألف وم أي )نيالوسط(

  . ة عشريان له مثانك ثالثون اآلنث يوح، ان للناضح ستونكة ائان مكلو : قالي ،كذلكان كس كع

قاعدة العدل يف ى ملقتض ،نهما بالنسبةي بمي قسم احلر،لي دلنيكولو تنازعا يف السبق واللحوق ومل 

  .نه السابقإل واحد منهما ك قال نكل، حدمهاذا لو اتفقا يف السبق ألكو، اتياملال

ولو ،  عند التنازعمي مبا عندهم من قدر احلرلزامهمإالقاعدة ى فمقتض، ان الطرفان من العامةكذا إو

  .حدمهاح أليصالة عدم الترج أل،هما شاءيم أك احلاحرج نيانا من مذهبك

  . ضاءقتاب الك رناه يفكما ذك ،هميرأ أو نايم حسب رأكحي نين متنازعيافركويف 

  



١١٢

  

  ))العني وأحكامها((

النابع عن فجوات يف  عبارة عن املاء نيالع فإن ، واصطالحاً البئر لغةًري غنيالع ):١٤مسألة (

 الفجوة كصغر تل أو ربكقلة حسب  أو ثرةكب لسنةال منها طول يمث تس، مطاراه األي حتتفظ مبرضاأل

، شهرنقطع املاء عنها يف بعض األياناً يحأو، الرشحك جداً الًيها قلؤما ونيكاناً يوأح، احملتفظة باملاء

قلة ماء الفجوة  جلله ألك كس ذليول، لسنةا كلة يف تليمطار قلنت األاك إذا املاء أصالً يال تعط اناًيحأو

خبالف ، يف سطحها، أو الفجوة بل يف وسطها ست يف حتتيالفوهة املتصلة باملاء ل ألن اناًيحأبل ، دائماً

، ادته ونقصهيان ملاء املطر أثر يف زك وإن ،املرتبط باملطر غالباً مباشرة ري غرضا ماء األإالبئر ف

ان آخر كيف مى خرأ نيع مث فجرت،  يف جانبنيظهر منها ع إذا مطاري اليت احتفظت مباء األراضواأل

قرب أان ك يف مني عريق للثاين تفجحيبقدر خاص ال  ولذا حددها الشارع، األوىل ني يف العكثرت تلأ

  .ني للعميه باحلريصطلح علي  ماكوذل،  احلدكمن ذل

  

  ))األقوال يف حرمي العني((

  :  قوالنك حد ذلويف

ة ائويف الصلبة مخسم، الرخوة رض ألف ذراع يف األنيوالع(: قال يف الشرائع، للمشهور: األول

  . )ذراع

ويف ، رة عند علمائناكوالتذ ،خبارهمأ الفرقة وإمجاعه ياخلالف عل يكيف حمن إ( :وقال يف اجلواهر

  . )ابصحطباق األإ  ويف جامع املقاصد،ابصحه عمل األيعل: حيالتنق

وطائفة ، وطائفة بالثاين ،األولطائفة حتدده ب، اتي ثالث طوائف من الرواني للجمع بكذل: أقول

  . نياألول نيون شاهدة مجع بك الرخوة والصلبة مما تنيتفصل ب

   هياهللا على صل(قال رسول اهللا ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ففي خرب مسمع



١١٣

  . )١(اعرة ذائسم مخنيالع إىل ني العنيما ب: )وآله

  . )٢(ة ذراعائالقناة مخسم عيني نيالع إىل ني العنيما ب:  قال،)عليه السالم(عنه ، وينكويف خرب الس

 ألف نيني العنيون بيك:  قال،ايفكة يف الياملرو، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، حفص ةيويف روا

  . )٣(ذراع

 ضافةباإل، تهم لهيبرواى فكو، خ الثالثةيرواه املشال هو خرب عقبة الذي يالتفصى دل عليوالذي 

 إذا ني البئرنيون بيك:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن، سنداً له،طبقهى على  املدعمجاعاإلإىل 

  . )٤(اً رخوة ألف ذراعأرضانت ك وإن ،ة ذراعائاً صلبة مخسمأرضانت ك

د البئر يووضوح عدم حتد، ني السابقتنية الطائفتني مع قرنياملراد بالبئر الع أن وفهم املشهور يف

. نيرادة البئر من العإى ل عليدل د بل مبا تقدمية ذا التحدياالصطالح

صل ان األكاختلفوا  أو همايأ ا منأوا يف كذا شإو،  ورخوها العرفرضار يف صالبة األيمث املع

 نيعدم التفاوت بى اهر من النص والفتووالظ ،القرعة أو ه بقاعدة العدليرجع في، أو مع عدم الزائد

   ولق لألحيال  األوىل مي واستنبط آخر من بعد حرنياستنبط املاء من ع ذاإو، ةرية والصغريبكون اليالع

                                                

  .٦ ح من أبواب إحياء املوات١١ الباب ٣٣٩ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح من أبواب إحياء املوات١١ الباب ٣٣٩ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ح باب الضرار٢٩٣ص ٥ ج:الكايف) ٣(

  . من أبواب إحياء املوات١١الباب  ٣٣٨ ص١٧ ج:الوسائل) ٤(



١١٤

وقد تقدم يف ، كذل ة منعت عني الثانميحر إذ ،همينه يف حرأة بادعاء ي عن قرب الثانستنبط املاءين أ

  . ضاًيأخر ترتبط باملقام أوفروع ، السطح ونه يفكجنب  إىل يب فوقي وحتيت وجانمياحلر أن البئر

 أو نينه عأ يف كذا شإف، ناًيع ونهك، أي منا هو مع حتقق املوضوعإور ك بالقدر املذمياحلرمث إن 

  . ما تقدمكالقرعة  أو ه بقاعدة العدليرجع في أو ،ادةيصل مع عدم الزان األكاختلف العرف ، أو بئر

حداث إنع مي هنا مياحلر أن  واحد منريما صرح به غيظهور النص فى فخيمث ال (: قال يف اجلواهر

  . ) من نزح وحنوهنيه العيلإ ما حتتاجى زاد عل  ماإحياءنئذ يضر حيفال  ،ىخرأ نيع

ان املرتفع كث ي حبمثالً حافة جبلى انت بئر علكذا إف،  البئرميقال يف حري أن لزمي كذلكو: أقول

  .  عنهميل احلري النصراف دلكوذل، حنوه أو  البئر بزرعك ذلإحياءن بأس يف يك رتبط بالبئر مليال 

  

  ))هل احلرمي حبسب الضرر((

ه بعض آخر يلإ ومال ،ظهرأنه إ ك ويف املسال،س يف املختلفأعنه البى ونف ،ايفكسما عن اإل: الثاين

، مةيال الضرر بالق ،قليمبائها بأن واملنصرف من الضرر  ،األولضر الثاين بيال  أن ني العميبأن حر: فقالوا

 إىل املشترون نقسميث يح، نيوال الضرر باملشتر، مةيوجب قلة الطلب فتترتل القيالعرض  ثرةكحيث إن 

، ونه واحداًك عن األولرج خيبأن  يوال الضرر اجلاه، األوىل نيانوا خاصاً بالعك أن  بعدنينيلتا العك

 فقط األولالقسم  إىل ىالنصراف الضرر يف النص والفتو كوذل،  من الناسريثكالحظه ي جاه كوذل

  . والثالث والرابع  الثاينني وباألول نينه ال تالزم بأى فخيوال ، خراأل  الثالثةقسامدون األ

  . االعتبار بالضرر ات املصرحة بأنيالرواى ات السابقة عليفهؤالء محلوا الروا، انكف كيو



١١٥

سألته :  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عن رجل، فصعن حممد بن ح، ايفكمثل ما رواه ال

نه أسفل من موضعها يعل عجي أن فأراد رجل ة بعضها من بعضبي قرأرضون يف يانت هلم عكعن قوم 

ضر من شدة يوبعضها ال ، ونية من العي أضر بالبقكفعل ا ذل إذا ونيوبعض الع، هيانت علكالذي 

 وإن ،ضري فإنه  رخوة بطحاءأرضان يف كوما ، ضريد فال يان شدكمان يف كما : فقال :قال، رضاأل

، ضريا فال يتراضن إ :قال، مقدار واحدى ما وضعها وهو علكنه يصنع عي أن جارهى عرض رجل عل

  . )١( ألف ذراعنيني العنيون بيك: وقال

  . )٢(ضريفإنه  :قوله إىل ورواه الصدوق مرسالً: قال يف الوسائل

ة يانت له قناة يف قرك رجل )عليه السالم(حممد  إىل أيب تبتك:  قال،نيد بن احلسح حمميوصح

يف ى خرضر باأليال  نهما يف البعد حىتيب ونيكم ك، ىخرأة يقر إىل ىخرأفر قناة حي أن راد رجلأف

 نإ، ىخرحدامها باألإال تضر  أن حسبى عل :)عليه السالم( فوقع ،رخوة أو انت صلبةكرض إذا األ

  . )٣(اهللا تعاىلشاء 

  .)٤(فوقهى خرأقناة : نه قالأ إالّ ،هيالذي رواه الفق حمبوب علي بن وحنوه خرب حممد بن

ه قناة ي فشق فجبالًى يف رجل أت ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن،  خبرب عقبة بن خالدكد ذليوقد أ

 ،األولقناة  خر مباء قناة اآلفذهبتى خرأ اجلبل فشق منه قناة كذلى رجال أتمث إن  ،ها سنةؤماى جر

   نظري ف،لةيلة ليحبقائب البئر ل )تقامسان خ لي( سانيتقاي :)عليه السالم( فقال: قال

                                                

  .١ ح من أبواب إحياء املوات١٣ الباب ٣٤٢ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب إحياء املوات١٣ الباب ٣٤٢ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح من أبواب إحياء املوات ذيل١٤ الباب ٣١٣ ص١٧ ج:الوسائل) ٣(

  .٢ ح من أبواب إحياء املوات١٦ الباب ٣٤٤ ص١٧ ج:سائلالو) ٤(



١١٦

  . )١(فلتعور األوىلضرت بأة ريخت األيرأ فإن ضرت بصاحبتهاأهما يأ

 املراد فإن ،واحد المها مبعىنكو )ائبحق( بدل )عقائب(: ة بلفظيهذه الروا يقد رو: أقول

ان كمتعة حلفظ األ، وحنوه وهي شيء من جلد، بةيبة حقيوباحلقائب جعل املاء حق، بالعقائب التعاقب

  . كذلكقسم ياملاء 

اهللا ى صل(رسول اهللا ى وقض: وزاد، سناده عن عقبة بن خالد حنوهإب، الصدوقى ويف الوسائل رو

 األولى ة علريخلصاحب األن يكة مل ريخاأل أخذت ماء األوىلانت كن إ :وقال، ك بذل)ه وآلهيعل

  . )٢(ليسب

مث إن ،  سنةكلذلى فر قناة وأتت يف رجل اح،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ضاًيويف خرب عقبة أ

 ،لة هذهيلة هذه وليالبئر ل )جبوانب خ ل( قاس املاء حبقائبيأن  :ى فقض،جانبها قناة إىل  احتفررجالً

ن يكة مل ريخأخذت ماء األ األوىلانت ك وإن ،ةريخرت األعو األوىل ة أخذت ماءريخانت األكوإن 

  . )٣( شيءاألوىلى عل ةريخلصاحب األ

ة يوطائفة روا، مخسمائة ولفة املشهور احملددة باأليطائفة روا، اتيهاتان طائفتان من الروا: أقول

 نيان بكه لو نأوهي تقتضي ، القواعد إىل نهمايب فالالزم الرجوع يف اجلمع، هؤالء احملددة بالضرر

 مثل، ن تعددهيالتبا، أو المست فاغتسل وإن ،جامعت فاغتسلن إ مثل ،مكوحدة احل ين التساويمراأل

   ،العموم من وجه التعدد يف مورد االفتراق، أو )٥(رفّكن ظاهرت إ، و)٤(رفّكالنذر  ن حنثتإ

                                                

  .١ ح من أبواب إحياء املوات١٦ الباب ٣٤٤ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح من أبواب إحياء املوات١٦ الباب ٣٤٤ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(

.٣ ح من أبواب إحياء املوات١٦ الباب ٣٤٤ ص١٧ ج:الوسائل) ٣(

.٦ سطر ١٤٩ وص ،١٣  سطر١٤٢ ص٢ ج:انظر قواعد األحكام) ٤(

.٥ سطر ١٤٩ ص٢ ج:انظر قواعد األحكام) ٥(



١١٧

 ،ورد االجتماعم تعدده يف أو مكحسب فهم وحدة احل، التعدد يف مورد االجتماع أو والوحدة

 وإن رفّك النذر فتحنثن إ ومثل ،نزالإو ان دخولكإذا  ،نزلت فاغتسلأ وإن دخلت فاغتسلأن إ مثل

العموم املطلق يف مورد ، أو الفهخيمث  ء مثالًي شكترى لف علحيو نذريث يح، فرك فنيميخالفت ال

شرقت أ وإن صدقة عطأصباح فدخل الن إ مثل، م ثابتاً يف مورد العام فقطكون احليك أن بعد االجتماع

هل ، الشروق إىل بقين إ أما، ه الصدقةيعل مات قبل الشروق وجبت ه لوحيث إن، عط صدقةأالشمس ف

  .واحد أو نيتصدق اثني

 روه يفكما ذك فهم العرف التداخل وعدمه كون املاليكويف من وجه ، هنا ويف مورد االجتماع

فهم من نفس املطلق ي وإمنا، ةيالقرائن اخلارج إىل جاي بعدم االحتكل بعضهم هناكأش وإن ،صولاأل

   . من وجهنيد والعام واخلاص والعاميواملق

ان دون كذا إو( )للثاين قحيضر ال أذا إ( إىل مررجع األيث ي ح،مثل من وجه فاملقام ،انكف كيو

االجتماع دون ومورد ، وفوق احلد مع الضرر ،فمورد االفتراق دون احلد بال ضرر ،)ق للثاينحياحلد ال 

  يف اجلواز بدون الضرر فوقكما ال شك، اجتمع الضرر واحلد إذا املنع  يفكوال ش، احلد مع الضرر

  . احلد

 إذا نهإ: قالي أن نبغيي ،فهو مورد التدافع، ن ضاراً دون احلديكمل ، أو ان ضاراً فوق احلدك إذا أما

دنا ي قوإمنا، ةياألول دلةاألى م علك حاال ضرر ليدل ألن ،زجيضرراً بالغاً فوق احلد مل  األوىلضرت بأ

، رناه سابقاًكما ذك ، منصرف عن ال ضررينيان واحملري اجلنياملتعارفة ب ضراراأل ألن الضرر بالبالغ

   .ضاًيأه يلإملاع أيت اإليوس



١١٨

ه يعلو، بعدم اجلواز قالي أن لزمى ي املدعمجاعث الشهرة احملققة واإليفح، ضر دون احلديمل  إذا أما

تأمل  إىل انت املسألة بعد حباجةك وإن هذا، دون احلد مايواحلد ف، ما فوق احلديار عدم الضرر فيفاملع

  . ثركأ

  



١١٩

  

  ))حرمي الدار((

ون يكففي البلد قد ، مباحة أرضون يف كوقد ت، ون يف البلد وحنوهكالدار قد ت ):١٥مسألة (

ثالثة  أو هايان يف طرفك إذا ،اتمي حرة ثالثله ونيكوقد ، انميون له حريكوقد ،  واحدميللدار حر

د منها يف يستفي أو ،عينه شرع الباب يف اجلمأمثل ، عهايمن مج ديستفيان كطرافها الشارع وحنوه وأ

  .ك وربط الدابة وحنو ذلكوالقمامة والرماد والثلج والسلو طرح التراب

  .حتت استفادتهطرافها أل كون كث تيح، اتمي حرأربعةون هلا يك ويف املباحة قد

  . )٤()ىتويال ( و)٣()ال ضرر( و)٢()ىيحأمن ( و)١()من سبق(: شملهي ألنه ،ميحلراحق لذي  ميواحلر

ويف الواحد قد ، ثركجعل األ نهكأم إذا ثر من واحدكها أميالدار حر ينه تابع جلعل ذأ علميومنه 

  . عل البعضجياً وقد ميطراف حرل األكعل جي

  .ها أقلميون حريكف ةريون صغكوقد ت، ربكها أميون حريكة فريبكون الدار واسعة كمث قد ت

اً للحق العريف يان منافك أو ان ضرراًك إذا ما حتت الدار إىل ضاً معترب بالنسبةيأ مياحلر أن ماك

 أو راه العرف خالف حق صاحب الداريحتت الدار بقدر  نقبي أن حدق ألحيفال ، والسبق وحنوها

  . هيون ضرراً عليك

تصرف يف الفضاء ي أن حدق ألحي فال ،جوانب الدار يف الفضاء إىل  بالنسبةكذلكم كاحلأن  ماك

ما فوق  إىل  بالنسبةكذلك و،نايف سبقه وحقهي أو ضريمما  أي ،نيمراملسامتة للدار من جوانبها بأحد األ

   أو ة يف املنافاك ولو ش،الدار

                                                

  . ط احلديثة٤ ح١ الباب١١١ ص١٧ج:  مستدرك الوسائل)١(

  .٦ ح من أبواب إحياء املوات١٦ الباب ٣٢٧ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(

  .٥و ٤و ٣ ح من أبواب إحياء املوات١٢ الباب ٣١٥ ص١٧ ج:الوسائل) ٣(

  .٥ ح من أبواب نوادر الشهادات١٦ الباب ٢١٥ ص٣ ج:املستدرك) ٤(



١٢٠

  . القرعة أو  العدلان مورد قاعدةك إذا ما إالّ صل العدمان األكالضرر 

عرفاً  ري حقاً للغكان ذلك أو قيأضر بالطر فإن ،شبهأما  أو فتح باباًي أن رادأمن  أن ظهر كوبذل

  . جاز وإالّ ،ز لهجيمل 

من : نه قالإ، )عليه السالم( عبد اهللا أيب فعن، سالمة يف دعائم اإليات املرويده مجلة من الروايؤيو

 نيتبي إالّ أن  لهكنافذ فذل كمسلوه يف شارع ريباباً غ فتح معهي أو عهول باب داره عن موضحي أن اراد

ى برض إالّ انهكنقله عن ميها باباً ومل يفتح في نافذة مل رية غكان يف رائقة سك وإن ،ناًي ضرراً بكيف ذلأن 

  . )١(أهل الرائقة

ه عامة ير علمي سابالً انك إذا قاً عن حالهي طرريغي أن حدس أليل: نه قالإ، )عليه السالم(وعنه 

 من كه بأحد ويف مليضرون فيموضع آخر ال  إىل نقلهى ام فاتفقوا عليان لقوم بأعك وإن ،نياملسلم

ان ك إذا  هلمكها غلقاً فذليعلوا علجي أو قيطروا الطرخي أن أرادوا إذا كذلك و، جائزك فذلكباحهم ذلأ

  . )٢( بالسابلةكفعل ذلين  أحدس ألي ولكذلى ام واتفقوا عليلقوم بأع قيالطر

، ه باباًيعل علجي أن ديريف ق يف بستان لرجليون له الطريكيف الرجل  نه قالإ، )عليه السالم(وعنه 

  . )٣(قيأذن صاحب الطري إالّ أن كس له ذليل: قال

  ، )٤(نيخراج اجلدر يف طرقات املسلمإعن ى نه إ، )عليه السالم(وعنه 

                                                

  .٢ ح من أبواب إحياء املوات١١ الباب ١٥١ ص٣ ج:املستدرك) ١(

  .٣ ح من أبواب إحياء املوات١١ الباب ١٥١ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

  .٤ ح من أبواب إحياء املوات١١ الباب ١٥١ ص٣ ج:املستدرك) ٣(

  .٥ ح من أبواب إحياء املوات١١ الباب ١٥١ ص٣ ج:املستدرك) ٤(



١٢١

داره ما  إىل ديزي فكي و،موضعه إىل ه ردهيعل فإن س لهيق ليطر إىل ارهخرج جدار دأمن : وقال

دعها ملن ال يعذره ويمن ال ى قدم عليو، عنها بيرفع عن قريها بل ي فكتري وهل ك ذلكتريس له وملن يل

 كنينفق ماله وقد علقت رهائن املسيون داره كسيل باملوروث حيعما  غفل الوارثأما  نفعهيمده وال حي

  .)١(فارق ما قد خلفيمل نه أظم فود كبال وأخذ

. )عليه السالم(  احلجةمامللمطلب الناقلة لعمل اإل دةيخر املؤات األيبعض الروا أيتيوس

  

))حرمي القرية((

ة ي القرميحرن إ( :الدروس يكقال يف حم، هاميحر إىل ضاً بالنسبةية أيظهر حال القريومما تقدم 

اه يل امليان ومسيوملعب الصب يل والناديبل ومرابض اخلمناخ اإلمطرح القمامة والتراب والوحل و

ى ما بعد من املرعيس هلم املنع فيه وليلإصد هلم أهلها مما جرت العادة برة وحمتطب ياملاشى ومرع

حة ية بالصي القرميتقدر حري  وال،طرقونهيضر م مما ينادراً وال املنع مما  إالّ طرقونهيث ال يواحملتطب حب

  . ىانته )هل الذمةأ ونياملسلمى  قرني وال فرق ب، جانبلكمن 

  : مرانأه يعترب فية ي القرميحرن إ :واحلاصل

ال ( و)من سبق(و )أحىي من(ة يالقر إىل عد بالنسبةياج مما ال ياالحت داً نادريون بعيكال  أن :األول

  . شبهأوما  )ىتوي

 كأمثال ذل فإن ،دوام النبت الزائد عن يعمرور القافلة ورك ، ضارريباً غيون قريكال  أن :الثاين

ان ك إذا يف املوات ير واملشاألالشرب من  جازواأولذا ،  مانعاً وحنومهاإحياًءعد ضرراً وال سبقاً ويال 

   اًيعد منافيضر وال ياً مما ال كمل

                                                

.٦ ح من أبواب إحياء املوات١١ الباب ١٥١ ص٣ ج:املستدرك) ١(



١٢٢

  . التصرفات  ال تشمل مثل هذهك املل إذ أدلة،روه يف باب الوضوءكما ذك، كحلق املال

  

  ))فروع يف حرمي القرية((

مها ؤايحإان ك إذا ، بالنسبةكان هلما ذلكشبه أما  أو أرض أو ىنهما مرعيتان بيانت قرك إذا مث

عد سبقاً له ي الوسط كذل إىل ل واحدك نسبة ألن  قلنا بالنسبةوإمنا ،علم بالسبق والتقارنيمل  أو ،دفعة

  . إحياًءو

ان الوسط بقدر نصف حاجة ك وإن ،كل ذلك له انكل كان بقدر حاجة كنه لو أظهر ي كوبذل

اج ياالحتان الالزم مالحظة كة وصغرها يرب القركان اختالف يف ك ولو ،ذاكوه ان له النصفكل ك

، ةائمى خر ويف األإنسانمها ألف احدإن يف ك مساحة لنيتيمتساوتان يانت قرك  مثالً،وحنوه ال احلجم

انت ك وإن ،ةائمى لألخر ومها ألف شاةاحدان ألك إذا ذاك، وةيضعاف ما للثانأعشرة  وىلان لألك

  . ةيالنفوس متساو

 مل كتا بعد ذليفتساو اجةح أو نفوساًى خرمها نصف األاحدان إلكة بأن يذا تبدل وضع القرإو

ما  إىل ال بالنسبة، إهيلإة التوسع بالنسبة يد الثانيريما  إىل تقد سبقى خراأل ألن ،توسع حق اليت زادتي

ق جلماعة طرد حي فال اً، ابتداًء واستمرار)١(مكل ةمن لزوم مراعا )االقتصاد: الفقه( يفرناه كذ

 كذل ألن ،حدث مجاعة آخرون إذا ثر من حقهمكأى ق جلماعة سابقة البقاء علحينه ال أ ماك، نيخراآل

قد تقدم  و،املدرسة املوقوفة  حال غرفك فحال ذل،شبهأوما  )٢(ناملأل ومكل مناف لقوله تعاىل

  . تابكوائل هذا الأ يف كذل إىل ملاعاإل

ثبت له يمنا إ له مياحلر كرنا من ثبوت ذلكل ما ذكن إ( :اجلواهر قال مازجاً مع الشرائعمث إن 

خ يما عن الشك، هيبال خالف أجده ف، املعمورة فال كمالعمل يف األيما  أما ،ر يف املواتكابت إذا ميحر

   زهرة وسيدرإوابين 

                                                

.٢٩اآلية : سورة البقرة) ١(

.١٠اآلية :  الرمحنسورة) ٢(



١٢٣

لقاعدة تسلط الناس   ولعله،هي علمجاعاب مشعراً باإلصحاأل إىل ة نسبتهيفاكبل يف ال، ف بهاالعترا

ان املشاهد يف كولذا . خر بهأحدمها من اآل ةية باعتبار عدم أولورضاا متع وأل،هاريوغ )١(أمواهلمى عل

. ىانته )هريلغ أو حياءهم يف اإليلتساو ونيك أن نكميان ك وإن حدهم ألميالبلدان عدم احلر

  

  ))حدود تصرف اإلنسان يف داره((

 باجلار كضر ذلأ وإن ،التصرف يف دارهى  علاإلنسانر تسلط ك واحد من الفقهاء ذريغمث إن 

  .خيي عن الشكاحملك

ضمان  نه الأ و،تضرر صاحبه وإن ه مبا شاءكالتصرف يف مل ل منهمكويف القواعد صرح بأن ل

  . خالف العادةى محام علأو  قصاب أو ت حداديب هكه لو جعل مليعل

لو  إذ ،واؤف شاكي همك التصرف يف أمالكمالرباب األألقوى أن األو(: نه قالأرة كوعن التذ

  ).روهاًكون فعل ميكنه قد كول، منه وال ضمان نعميه بئر بالوعة وفسد ا ماء بئر اجلار مل كحفر يف مل

ه كحبس املاء يف مل أو ،طان اجلاريج منه حرتعيفاً ييف داره دقاً عن ءيبدق الش( كوقد قال قبل ذل

ذا ك و،عتادي ث اليحانوته خمبزة ح أو اختذ داره مدبغة أو ،طان اجلاريح إىل منه النداوة ث تنتشريحب

  . ىانته )طالة البناء ومنع الشمس والقمرإالبحث يف 

  .وتبعه يف الدروس

 نير البالوعة اليت تفسد بئر الع حفنيوب ،ضر حائط اجلار فاملنعي ما ني الفرق ب:كويف املسال

  . فاجلواز

  .طالقاإلى ضرار علعدم اإلحوط ان األك وإن :اب قالصحاض اتباع األيوعن الر

   م يف صورةكل هذا احلكشي:  قال،كل ذلك يف شكالة اإليفاكن يف الكل

                                                

.٢٧٢ ص٢ ج:نوارحبار األ) ١(



١٢٤

  . ضرارالضرر واإل يخبار نفتضمن األ إىل  نظراً،تضرر اجلار تضرراً فاحشاً

ان تصرفه يف ك ما لو نيوب ،فاملنع ريالغى تولد الضرر عليان بفعله ك ما نيل بي التفصويف اجلواهر

اً مطلقاً إمجاعها ي فإمجاعواملسألة ال :  قال،نعميال  فإنه كحصل الضرر مقارناً لذل وإن ،هيد فيماله ال تول

  . ليفال مانع عن التفص

  

  )) حكم تضرر اجلار((

  : نيقسمى جار عل  إىلالضرر املتوجه من جار: أقول

خراج الروشن يف إ و،اء الطفل املانع عن نوم اجلاركمثل ب ،ةري السهيان متعارفاً وعلكما : األول

قة اجلار وما يل من النداوة من حدية شيء قليوسرا ،خريف الطرف اآل ت اجلاريبى الطابق الثاين املطل عل

لوازم  أنه منك و،لالنصراف عن مثله، )١(ال ضررل يشمله دليوهذا القدر متعارف ال  ،كشبه ذلأ

، شبهأس وما ناألعطاء احلاجة وإمن و بفوائد اجلار من األكنه متداروأل، قيالبالد مثل التزاحم يف الطر

  . ذاكس وهكطفل اجلار وبالع اءكببى تأذيهذا اجلار  فإن نه مقابل باملثلوأل

فساد إف ويار وصدعه بسبب الدق العنطان اجليزعاج حإ مثل ، املتعارفري غريثكالضرر ال: الثاين

 ال ضررل ي وهذا القسم ممنوع بسبب دل،قةياً بسبب احلدريثكطانه يل حيماء بئره بسبب البالوعة وتبل

  .  املنصرفريغ

، )٣(مثآ مضار وال ريالنفس غكاجلار ن إ :)عليه السالم( الصادق ماموقول اإل، )٢(وقصة مسرة

  . ضرار األكنايف مثل تلي ،اهر بعضها الوجوبة باجلار مما ظيات التوصيوروا

                                                

  .٣ ح من أبواب إحياء املوات١٢ الباب ٣٤٩ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح من أبواب إحياء املوات١٢ الباب ٣٤٠ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح من أبواب إحياء املوات١٢ الباب ٣٤١ ص١٧ ج:الوسائل) ٣(



١٢٥

ى عل يصارناألما استدل له بسلطنة ك، نه استدل له بالسلطنةأأما القول باجلواز فقد عرفت 

جنب  إىل اناًكفتح دينسان أن صح إليز مل جيلو مل  وبأنه، صالة اجلوازأوب، ث سبب ضرر مسرةيبستانه ح

 ،نه جائز ضرورةأول مع  ضرر لألك وذل،همايلإشترون نقسم امليث يضرره ح وجبي ألنه ان آخركد

 الدبغ ىلإو املزعجى الرح ىلإو الدق ىلإو البالوعة إىل قة يف داره واحملتاجيصنع صاحب احلدي ماذا وبأنه

  .ضرار يف املدنوجود مثل هذه األى ة علريوبالس، هاريغ ىلإو القصارة ىلإو واناتياملقصب للح ىلإو

  . ىفخيل ما ال كال ويف

، ل السلطنة أوىليودل، ثانوي ألنه ضرر الل يوم بدلكل السلطنة حميدلن إ :األولى رد علينه أل

  . األويلل يالدلى م علكل ثانوي حايل دلكما يف ك

 ألن ،مسرة إىل  بالنسبةضرر الل يدلى منا تقدم علإ يصارناألل سلطنة يدلن إ :الثاينى وعل

انه جتنب الضرر كمإل، ان سلطنة فقطك مسرة إىل وبالنسبة، ضرر والان سلطنة كصاري ناأل إىل بالنسبة

  .سلطنتهسقطت ضرار اإلعن  إالّ  أىبفلما ،مع سلطنته

  

  ))صور ال ضرر((

  : لالضرر صور أن كالم يف ذلكل اليوتفص

 إذا ماك ،ري ختالّإن اجلمع مجع وكمأ فإن ،ثالث إىل ان بالنسبةي ضرران متساورضاتعي أن :األوىل

 ،نهكميمل  أو ناريل واحد نصف دكأخذ من ي أن نهكمأو، كذا أو ناراً من هذايأخذ دي أن مكه احلاجرب

قدر ألف من  يلقي أن نةياضطر ربان السف إذا ذاكو،  يف الثاينريتخيو األول نهما يفيقسم بيث يح

  . نةيف السفياث يف البحر لتخفثاأل

ثالثة  أو نار من أحدمهايأخذ الدي أن نكلو مت ف،نكمأعمال قاعدة العدل مهما إعلم لزوم يومنه 

  ال  ألنه ،خر قدم الثاينرباع من أحدمها والربع من اآلأ
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  . األولأخذ الربع الرابع من  إىل اضطرار

  . نيمر األنيفرق ب أي ف،ناريضرار بقدر داإل إىل نه مضطرإ: قاليفال 

  . كذل ي وشرعاً تقتضقاعدة العدل عقالً: قالينه أل

صبع إ أو ديد زيقطع ي جربه بأن إذا ماك ،قلهماأقدم ي فإنه ،ثركأن يون أحد الضرريك أن :ةيالثان

  . الضرورات تقدر بقدرها و،ثركاأل إىل ال اضطرار ألنه ،قدم الثايني فإنه عمرو

ث قدم ال يمسرة ح نه لقصةأك ال حرج وميقال بتقديرمبا و، )٢(وضرر )١(ض حرجرتعاي أن :الثالثة

لطف أ والنفس ،اجلسدى ضرر عل النفس والى ن احلرج وارد علوأل، ضرر مسرة الى عل يصارناألحرج 

  .من اجلسد

 يصارناألضرر  ضرره وال  الرضاث تعي وح،ه إذنان مضاراً بعدمكمسرة  فإن ،ىفخيهما ما ال يوف

مسألة   أماي،نصارالضرر ال األى ان مصراً علكمسرة  ألن ، الثاين)صلى اهللا عليه وآله(قدم الرسول 

ى ن علي فهما مثل ضرر، يف عرض واحديني ثانونيليوما دلكح بعد يالترجى ل عليالنفس واجلسد فال دل

  . األوىلما تقدم يف 

 قتهي جفاف حدنيب مردور األي أن ماك ،اًي وضرر جاره متساواإلنسان ضرر رضاتعي أن :الرابعة

ضرر  نعه الميضرر اجلار  ألن ،اجلار ضررى  ضرر النفس علميوالالزم تقد، فساد سرداب جارهأو 

ن ي ولعل املشهور الذ،ان الشارعيزات العقالء قبل بكمن مرت  بل هذا،ضرر النفس الى تقدم عليوالظلم ف

   نيالذ أن  قد عرفتكنأمع ، ريثكال ال اجلار إىل ل بالنسبةيلجوازه الحظوا الضرر الق إىل ذهبوا

                                                

  .١٠ ح من أبواب املاء املضاف٩ الباب ١٠ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٥و ٤و ٣ ح من أبواب إحياء املوات١٢ الباب ٣٤١ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(
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  . مثلة بعض األضاً يفي هم مجاعة خالف بعضهم أكروا ذلكذ

تضمن  إىل فاحشاً نظراً م يف صورة تضرر اجلار تضرراًكل هذا احلكشي :ةيفاكال يكولذا قال يف حم

 خصوصاً ما ،نهميض بياخلاصة والعامة املستف نيث املعمول به بي وهو احلد،ضرارالضرر واإل يخبار نفاأل

  . املضاركالواقع يف مل الضررى ورة نفكخبار املذتضمن من األ

 فمع قصور ، املضاركر يف ملاضرنفي اإلى خبار الدالة علاألأما ( :اضيعلم ضعف قول الريومنه 

ضرار دون رفع  بالتصرف اإلكقصد املال إذا ماى ن محلها علك مي،ىافئته ملا مضكسند بعضها وعدم م

  . هيمواقع النظر فى فخيالمه مما ال كآخر ، إىل )احلاجة

 نير بمدار األ إذا ماك ،اإلنسانثرة ضرر ك وضرر جاره مع ساناإلن ضرر رضاتعي أن :اخلامسة

قدم ي ضرر امتناناً ال جعل ال فإن ،مته عشرةيق تبلل سرداب جاره مما أو لفأمته يجفاف بستانه مما ق

  .ضرأ ضمان الضار بقدر ما ني احلقنياجلمع بى مقتض انك وإن ،األولقدم يالثاين بل 

وجود  جمال له بعد صل الاأل إذ ،خر للقول باجلواز األربعةوه األيف الوج شكالومما تقدم ظهر اإل

ضر ي فعل ما الي قةيوصاحب احلد، طان وحنوهيزعاج احلإضراراً خبالف مثل إس يان لك، وفتح الدليالدل

 املنعى ة علري بل الس،ة معلومة العدمريثكضرار الاأل إىل ة بالنسبةريوالس ،ثركأ أو اًيجاره ضرراً مساو

س يول، دفعهى قدر املضرور علياً ال يان الضار قوك إالّ إذا ،ضرار األكمنع الدولة عن مثل تلبسبب 

  . م الشرعيك بل يف احلكالم يف ذلكال

صحح ي أن نكمي ال ريثكال الضرر أن قد عرفت  إذ،لة املتعارفةي القلضرارراد األأاً منهم ريثكولعل 

ق حينه أعرف ي كومن ذل، اتي من الضرورريثكالضرر ال يفبل لعل عدم احلق ، ل السلطنة وحنوهايمبثل دل

   للدولة املنع عن العمل
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 تفاعناالسقطه عن يمما  ثرة حرارة غرفة اجلاركوجب يان اخلباز ك إذا ماك ،ريثكاملوجب للضرر ال

 وجب حجب اهلواءيعة ية الرفيبنبناء األ أو ،انهريمراض جلوجب األيجعل احملل مدبغة ، أو كشبه ذلأو 

 بل حىت، كشبه ذلأما  أو ثرة صوتهكجهم بزعا إطان اجلار أويحوجب خراب ينصب املعمل ، أو والنور

واحلرارة املتزائدة   الرطوبةريوتأث، كنيصوات الباأ ونيعيان من املشرياجلاملغتسل واحلمام النزعاج  من بناء

 ،ان بالقدر املتعارف سابقاًكالّ إذا  إ،ك ذلريغ إىل ،تونثرة الدخان املتصاعد من األك و،انريوت اجلييف ب

  . نكمأل مهما ي التقلةنة مع لزوم مراعايالزم املديمما 

ثارا إزعاجهم بصوا وإو طراف الشارعأطان ما يف يارات املارة يف الشارع يف حي السريأما تأث

 مثل ،ف الشوارعطراأوجودة يف  املتعارفة للدور املمور من األكذل فإن ،ااأصحى التراب والغبار عل

  . الدواب والقوافل إىل  يف الزمان السابق بالنسبةكشباه ذلأ

شبه أارات وما يد حمل املعامل واملصانع واملطارات ومواقف السية حتديسالمهذا فللدولة اإلى وعل

  . احلماماتكضرارها أل ي الضارة الالزمة بتقلمورد األي وحتد،كذل

  



١٢٩

  

  ))حرمي األغصان والعروق((

 أو املباح إىل غصانهأاً وغرس يف جانبها غرساً تربز أرض أحىيلو ( :ئعاقال يف الشر ):١٦ مسألة(

  . ىانته )ان للغارس منعهك حياءاإلولو حاول ، هؤايحإه رين لغيكه مل يلإعروقه  يتسر

  . العرف إىل يف مثلهرجع ي ي الذك التابع للملمين احلرونه مكم يف اجلواهر بكوعلل احل

 ،فراد املسألةأشمل بعض ي )٤()ضرر ال(و )٣()ىتويال (و )٢()أحىيمن (و )١()من سبق(ل يدل: أقول

ون يك وقد ،ةيعرف نهاكدة ليون بقوة بعيك وقد ،بةيون بقوة قريك وقد ،اناً فعالًك ماإلنسان ييحيقد إذ 

 مشمول اً وضرراًيوت ري والسبق وتصرف الغحياءون من اإليك األول ويف الثالث ،ةي عرفريدة غيقوة بع

  . ررض لال

  . داراً بىن إذا ماك: األولف

اً ميان حرك  فبقدر مد السعف،تد سعفهميشهر أة تس أو  وبعد سنةشتل خنالً إذا ماك: والثاين

  . للشاتل

  . دةياة بالقوة البعيون حمكت رض األكطراف تلأ ف،د شتل النخليري رضاألى سو إذا ماك: والثالث

بعد عشر  إىل نهاك ل،هأرض طرافأب يف يهلا مقدار جر يفيكغنام أ انت لهك إذا ماكف: أما الرابع

 نهأ اآلنها من يصدق عليث ال ي ح،باتيجر مقدار عشرة إالّ هلا يفيك ال اًريبكعاً يون قطكسنوات ت

  .هايلإسبق  أو هاايحأ

    يف القوةكولو ش

                                                

  . ط احلديثة٤ ح١ الباب١١١ ص١٧ج:  مستدرك الوسائل)١(

  .٦ ح أبواب إحياء املوات من١ الباب ٣٢٧ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(

  .٥ ح من نوادر الشهادات١٦ الباب ٢١٥ ص٣ ج:املستدرك) ٣(

  .٣ ح من أبواب إحياء املوات١٢ الباب ٣٤١ ص١٧ ج:الوسائل) ٤(
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  .ةيصلباحة األاإلى صل البقاء علان األكة ي العرفرية وغيدة العرفيالبع

ن بعد يكمل وإن ( :قال يف اجلواهر، دة عرفاًيالبع أو بةي يف القوة القرميرناه من احلركذ ولذا الذي

  . ىانته ،) من تعرض لهنيجده بأ بال خالف ،افكاالستعداد  فإن سرت العروق أو غصانبرزت األ

ضر يما  إىل بالنسبة كذلك و،هماي فك لوحدة املال،ور العروقكم املذكغصان يف احلومثل األ

 لصدق السبق املانع من ،واملطر وما أشبه هة وحجب الشمسيركالشجر وحنوه من الدخان والرائحة ال

ون مانعاً عن وصول العروق يكث ي حبري بستان الغأرضسرداباً قرب  فرحينسان أن ق إلحيفال ، كل ذلك

هة يركالرائحة ال ببسب أو شجاره بالدخانأؤذي ي نصب معمالًي أن ، أوضعف الشجر أو ملوت املوجب

 أو سبب موتهيالشمس ولو بعض الوقت مما  جبهحيث يجانبه حب إىل رفع بناًءي أن ، أواملنبعثة من الدباغة

مطار اد األجيإق حيذا ال كو،  اجلانبكالسحاب من ذل ريمس ألن ،جبه عن املطرحي، أو ضعفه

 خالف كل ذلك ألن ،به  الضارل السحاب املوجب لعدم املطريتقل أو ،شجارهأة الضارة بياالصطناع

  . )٢(ال ضررو )١(ىتويال ل يه دلينطبق علي وحياءواإل  السبقأدلة

، رواه الصدوق مثل ما ،منا هو من باب الغالبإات يدات يف الرواين بعض التحد أظهريومما تقدم 

عن ، )السالمهما يعل(ه يعن أب، عن جعفر، ىالبختر أيب والثاين عن،  مرسالًاألول، سنادوقرب اإل

  . )٣( النخلة طول سعفهاميحر: قال )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

                                                

  .٥ ح من أبواب نوادر الشهادات١٦ الباب ٢١٥ ص٣ ج:الوسائل) ١(

  .٥و ٤و ٣ ح من أبواب إحياء املوات١٢ الباب ٣٤١ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح من أبواب إحياء املوات١٠ الباب ٣٣٨ ص١٧ ج:الوسائل) ٣(



١٣١

 يف هوائر النخلى  قض)صلى اهللا عليه وآله(النيب ن إ :عن عقبة بن خالد، بيايف والتهذك الىورو

ل خنلة كل أن هايفى فقض، كختلفون يف حقوق ذليف خرون النخلة والنخلتان للرجل يف حائط اآلكتأن 

  . )١(عدهاي نيدة من جرائدها حيجر  مبلغرض من األكولئأن م

  . )هوار( :دةيويف اجلواهر الطبعة اجلد

ح يصح معىنى ومل أقف عل ،يف النسخ يف هذا املوضع اختالف فاحش :يباداوقال الفاضل االستر

ونه كمل تحيو(: كنقل ذل أن الوسائل بعدى عل املعلق قال، فاًين هنا تصح أوالظاهر، لفاظ األكلتل

 ،رضر األيبتقد ثه معىنيحوائر باعتبار تأنى  مجع علوإمنا، البستان ون مجع حائر مبعىنيكو، باحلاء

  . )صالح وقطف الثمر منهاإها يف كط بالنخل الرتفاق ماليان احملكوالغرض امل

 نكما األكيف مثل تل اآلن إىل قال يف العراقيولذا ، ان املاء الواقف والشجر هوراًكمى سمي: أقول

 ومنه حائر ،الخنفاضه ه املاءي فريحي يان الذكامل أي )حائر( فهو مجع )حوائر( انك أما إذا ،)هواراأل(

جذع  إىل تحوليأخذ من التراب فيالشجر  ألن ،نخفضيالبستان غالباً  فإن ،)٢()عليه السالم( نياحلس

  . غصان وحنومهاأو

 عب مثالًللّاً أرضسطح  فلو، ةي وعدمه بالنميفقد ظهر مبا تقدم الفرق يف وجود احلر، انكف كيو

 لعدم صدق السبق كوذل، بقدر طول السعف وحنوه ميان هلا حركولو سطح للزرع ، مين هلا حريكمل 

  .  يف الثاينهوصدق، األوليف 

                                                

  .١ ح من أبواب إحياء املوات١٧ الباب ٣٣٨ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

حيث أجرى املتوكل العباسي املاء على القرب الشريف لطمس آثاره، فحار املاء بقرب القرب املطهر وأخذ يدور حوله ويتراكم ) ٢(

  ).عليه السالم( اإلمام بعضه على بعض، وهذه من معاجز
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ان كولو ، ك بقدر ذلمياحلر انكغصاا ذراع أشجار طول أ فلو أراد غرس ،ميختلف احلريه فيوعل

  . طول السعف من باب املثال أن وقد تقدم، كع ذلبتي ميان احلركأقل أو  ثركأغصاا أ

 حتتها رضون األكشترط يبائع النخلة يف بستانه قد ن إ :هيالم فكل اليفتفص ةية الثانيأما ما يف الروا

 ،الشرط الضمينكون يكاز بشيء كارتوال  ،شترط شيءي وقد ال ،وا للمشتريكشترط يوقد ، للبائع

  . روا يف توابع الدار وحنوهاكما ذك، تابع ألنه ميون احلريك ويف الثالث ، حسب الشرطنيلاألو يفف

غصاا يف اهلواء أى مد تبعي فإنه ،شجرة  لو باع البستان واستثىنكذلكو(: قال يف اجلواهر

  . ىانته ) املزبورطالقاإل مها من احلقوق اليت تتبعريواملدخل واملخرج وغ

  

  ))فروع((

، أو هاكمال رضعن األ عرضأو، بست الشجرةي موات مث أرض لشجر يف ميان حرك  إذاهمث إن

رس رد غين ومل يمرمن األ أي صلحيمل  أما إذا ، عن حقهرضخرجت األ، عراض القهريحصل اإل

هو  ،م الأا هل خترج عن حقه أ الم يفك فال،دها لنفسهيري وإمنا، اًيعملاالستفادة منها  أو ااكمى خرأ

ها ييحي أن آخر نساننه إلأقرب األ أن  وقد تقدم،اهايحأ اليت رض األكترمن رناه يف كالذي ذالم كال

  . فراجع

هما يان حركو نسانانت إلك إذا الشجرة يف البستان أن الم يفك الوإمنا، هيله مما ال غبار علكهذا 

وم يل كذهب ي أن  فله،هاك ملالمياحلرى بقيفهل ، تعبست الشجرة واقتلي مث ،مينه حرأمتعلقاً به بعنوان 

 روه يف االستصحابكاملسألة تابعة ملا ذ ،ال أو ،كما أشبه ذل أو ،اا زرعاًك مزرعي، أو كجلس هنايل

   مث، د مثالًيوالسواد الشد، ميالوجوب والتحركدة يسقطت املرتبة الشدإذا 
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السواد  يهل بق ، أوفة منهمايراهة باعتبارمها مرتبة ضعكاالستحباب وال ينه هل بقأ يف كش

  .ليكال روا يف القسم الثالث من االستصحابكما ذك ،ف أم الياخلف

 يف بقاء كشي و،الشجرة قد ذهب ون حال وجوديكالذي   باملعىنميون احلرك يف كاملقام ال شإذ 

احتمال وجود فرد  إىل لي مستندك يف بقاء الكالش أن يف روهكما ذك فإنه ، الشجرةكف ملاليحق ضع

الالحق مع   هذا الفردتسامح يف عديوالعرف ، بان وجود الشجرةإونه كالسابق املعلوم  الفرد ريآخر غ

 يف بقاء كعلم بارتفاعه وش د الذييالسواد الشدك ،ان االستصحابك فتتم أر،الفرد السابق واحداً

ذي علم ع املضاف اليواملا، لي القلك يف بقاء الشكالش  املعلوم زواهلا معكثرة الشك و،فيسواد ضع

خ يف يما مثل ا الشك، عراضمن األها ريغ ىل، إفة منهاي يف بقاء مرتبة ضعكوش دةيضافته الشدإبزوال 

 وقد اختلفا يف، خوندما مثل ا اآلك، راهةكواالستحباب واحلرمة وال ذا الوجوبكو، الرسائل

  . بالعدم خوند اآلوقال ،) اهللاهرمح( ينيوتبعه النائ ،األولخ بيث قال الشياالستصحاب وعدمه ح

  .ان االستصحابكة أريمتام  لعدمكوذل، ر العرف بقاء احلقيمل  إذا قرب يف املقام الثاينولعل األ

ة الحنفاظ يوجب اختالف الوجود واملهيال  بأن تبادل املراتب ) اهللاهرمح( ينيما قرره املقرر للنائأما 

ص املرتبة يوجب تشخيون يف احلد الذي يكمنا إدل  والتبا،ع املراتبيمج  ووجوداً يفةًية مهيالوحدة النوع

، المهكآخر  إىل ،فة مسلوبة احلد والتشخصية واجدة للمرتبة الضعيفاملرتبة القو وإالّ ،زها عما عداهايمتو

   سي فلمي التحرري غراهة مثالًكال فإن ،هيما فى فخيفال 



١٣٤

  مشتمالًاألولس يول ،ف مرتبةيعمرتبة والض ي السواد القوكذلكو، راهةكالى  عل مشتمالًميالتحر

  . أقرب ) اهللاهرمح( خونداآل رهكه فما ذيوعل، مثلةمها من األريغ، إىل الثاينى عل

  



١٣٥

  

  ))البحر ومسائله((

 لصدق ،اجهيبقدر احت مي وصار له حر،ان أحق بهكان من البحر كم إىل سبق إذا ):١٧مسألة (

من سبق)١( ،و ىتويال)زرع يث يح،  لزرع البحرهسبق ونيك أن نيق ب فرري من غ،وما أشبه )٢

سبقه ، أو دهيجل صه ألي فةكلقاء شبإسبقه ب أو ،كنته هنايقاف سفيإ بهسبق، أو كمسا األريثكجل تأل

ق يجل ضن من البحر ألكماأيف تعارف جعلها ياملصنوعة من اخلشب  ث الدوريح، كقاف داره هنايإب

 ،ان من البحركامل كون صاحب الدار أحق بذليك ف،هاريغو ما يف بعض بالد اهلندك ،ان يف الربكامل

، ابسةي الطرق يف الأحكام الطرق كلتل ونيكو،  النافذةري الدور النافذة وغنيق بي الطركون هنايكو

 ان دارهكصاحل عن ميهب ويع ويبي، أو  آخرإنسانان دار كمب ان دارهكبادل مين  أق لصاحب الدارحيو

  .أحق بهفإنه 

املنتقلة ان الدار كون ميك كذلك و، أدلتهطالق إل،ع احلقيصحة ب عيتاب البك رنا يفكوقد ذ

ه يان الواقف فكأحق بامل ألنه ، يف بعض البالداآلنتعارف يما ك ،ابسةية يف الكحرالدور املت إىل بالنسبة

  . من املوات

  .سةابيدور ال رناه يفكما ذك، ميضاً حريأفلهما يف البحر وفوقها  الدور كأما حتت تل

 صار ،ة السفنيجل هدامصباحاً أل أو ه عالمةي جسماً يف وسط البحر وجعل علإنسانذا أوقف إو

 إذا كذلكو، تها الحترام عمل املسلميجل هداالسفن أل جرة من وله حق أخذ األ،انك املكأحق بذل

حق ى تويال و، حقه فإنه ،د من عالئم الرب والبحريستفيان السائر كما لو يف جعل العالئم يف الصحراء

السبق وحق  ون هلا حقيكـ  اآلن كهم ذلؤما بناك  ـصنعت حتت البحر إذا وتيوالب، مسلم ئامر

. ضاًي أمياحلر

                                                

.٣ ح من أبواب إحياء املوات١ الباب ١٤٩ ص٣ ج:املستدرك) ١(

  .٥ ح من نوادر الشهادات٤٦ الباب ٢١٥ ص٣ ج:املستدرك) ٢(



١٣٦

ق للسفن حيما ك، ضاًيأ ميون له حريكو، البحر الستقبال السفنى ناء علي صنع املنسانق لإلحيو

صالحها خارج إما حق هلم ك، ناءيملاى عل جربها بالرتولى حد علوال حق أل، ناءيالرتول خارج امل

  . صالحها يف احلوض اجلاف فقطإى جربهم عل حدوال حق أل، احلوض اجلاف

ان خاص كما أشبه يف م ـ أو جراد البحر ـ أي اني والروبكامسألاى  جتاربه علإنسانى جرأولو 

االقتصاد من عدم رنا يف علم كما ذك، من حقه ثركن أخذ أيكمل  إذا حد مزامحتهق ألحي ال ،من البحر

  .)١(مكل طارإ يف خارج نسانحق إل

  . اتيتاب الدك ور يفكمه مذكنتان فحيولو اصطدمت سف

 ه هنايلإوقد أشرنا  ،اللقطة تابك ور يفكمه مذكيف املاء متاعها فحى نة فألقيسرت سفكولو ان

  .باملناسبة

، ك حق له ذل،هريبنان وغما يف لك، ف املاء ملحاًيجل جتفحواضاً ألأ رحف البيسى ولو صنع عل

  .هميوال يف حر، هيلإما سبق يحد مزامحته فأل قحيوال 

جل حواضاً ألأصنع  أو عهيمالح وبمن األ صالحه املاء إلريجل تبخحواضاً ألأصنع  إذا كذلكو

  .كاد السمية الصطكشبأحواضاً ، أو لط ماء البحرخيما سائر  من االستفادة

 ديشالالته يف تول، أو مالح البحرأجل االستفادة من لبحر ألف ايسى املعامل عل جعل إذا كذلكو

 إذا ثة ال اعتبار اياحلد ني القوانواجلرف القاري للبحار يف، كحنو ذل أو شغال املعاملإ، أو هرباءكال

  . حق املسلمى نه توأه يصدق عل أو ،ضرر ان يف خالفهك، أو أحىيمن  ومن سبقه يصدق عل

افرة من كمث متنع الدولة ال ،ن بسبق وحنوهيخرضر اآلية جعل اجلرف مبا ال يالمسق للدولة اإلحي نعم

 إىل  بالنسبةكذلكو،  ضرركان يف ذلك إذا وحنوها ر للسفنيق هلا املنع عن التصوحيما ك، كاد ذليارت

   سلحةاملطارات ومعامل األ

                                                

  .٢٩اآلية : سورة البقرة) ١(



١٣٧

الصورة حقاً  ذا عدتإو،  ضرركان يف ذلك إذا رهاي فللدولة املنع عن تصو،وش وما أشبهيواجل

ره ي حق قطعاً يف تصوكذل أن ماك ،ما أشبه أو ولده أو ر دارهيتصو أو رهي حق له املنع عن تصونسانلإل

  .ليلة الذيواملسألة يف الصورة طو ، الصورةك تلإتالففله حق ، كاً وحنو ذليعار

  . اة وحنوهكدها بالشبيق له صحيما ك ،نةي بالسفكمساأخذ األينسان أن ق لإلحيو

ون يك ف،مع املصلحة الّإ ة املنعيسالمق للدولة اإلحيوال  ،)١(مكل طارإ يف كق له ذلحيمنا إ نعم

ذا منعت الدولة إف ،الضرورات تقدر بقدرها أن ومن الواضح ،واالضطرار، هم واملهم من باب األكذل

د يذا اصطإف، كم السريثكث هي أوقات تيح، ضر باملصلحة العامةي كذل ألن ،ادينواع االصطأبعض 

  .ك الناس جاز هلا ذلأرزاقى ؤثر عليمما  قلت

ان املرور ضاراً ك، أو  له حق السبقانك إالّ إذا ،مرور السفن الفرد املنع عن أو ق للدولةحيوال 

  .كما أشبه ذل أو باملصلحة العامة

  .ءسطح املاى عل نةيما يف السفكضاً ي أمي وهلا حر،ان الغواصة يف داخل املاء هلاكوم

ما  أو هكمساأب أو ان ضرراً باملاءك سواء، نعميمل  وإالّ ن ضر منع إاه القذرة يف البحريفراغ املإو

ث يوز تلوجيما ال ك، ثيسبب التلويفضول املعامل مما  فراغإ كذلكو، ال ضررل ي لدلكوذل، أشبه

  .كوللدولة املنع عن ذل، وانياحل أو اإلنسانضر يئة مبا يالب

ته كعلم من الذي تضرر تدارن إ نكل، كم حق هلا ذليالسق انكء ملينع عن الربذا اضطرت للمإو

خر صابه الوباء دون اآلأحدمها بان يف أوقات الوباء أي حلكان هناك مثالً، ان هدراًك وإالّ ،ت املاليمن ب

 ،نيصاحبمن ال ينه ألأاهول  مة الصاحل منهمايق يمها وتعطؤانفإبهما وكق للدولة سحي فإنه ،واشتبها

  .  لقاعدة العدلكوذل، خر نصف مناآل بياً وحلب أحدمها منيان حلكما يف بالنسبة، أو هلما بالتناصف

                                                

  .٢٩اآلية : سورة البقرة) ١(



١٣٨

حق حفظ الصحة العامة ، ني احلقنيمته مجعاً بيعطاه قأد يالصاحل لز أن كعلمت بعد ذل إذا أما

  . ل املخمصةكيف أ رواكما ذك، ب الصاحليوحق صاحب احلل، الواجب

حيث إن ، الوباء اميان يف أك إذا ماك،  فالظاهر عدم الضمان،ها صاحليأ أن مل تعلم الدولة إذا أما

ل كب كها سيب علجي، أي ق للدولةحي فإنه ،وجب شربه وحنوه املوتيبه الوباء فيصيب يبعض احلل

  فإنه،ال ضررل يب بدلك احملصورة بعد لزوم السريمن الشبهة غ هحيث إن، ضمان ب وجدته واليحل

شرائط دفع  ضاً مع اجتماعيأفراد  لألكق ذلحيولذا ، فراد يف موارد خاصةشمل األيما ك شمل العامةي

  .عنه يالنه أو ركنامل

ق للدولة حيولذا ، كسبب ذلي املاء مما يكبتحرى خرأنة يزعاج سفإتوجب  أن نةيق لسفحيوال 

وقات الضرر أب ي لتجنريالسد وقت يتحدك كذل وحنو ريدرجة الس ديد املسار يف البحر وحتديحتد

  . هاريغ أو اراتيالس إىل سواء بالنسبة، ابسةياملرور يف ال إىل د بالنسبةيما هلا التحدك، واخلوف

  .ث البحر بالنفظ وما أشبهيق للدولة املنع عن تلوحيضاً يأو

 طارإ ن ويفيخر مع عدم االضرار باآلكحنو ذل أو  دارهمامأقه ييع البحر وتضيتوس نسانق لإلحيو

مكل)مناط  أو طالقإل )١من سبقو  أحىيمن وال ضررو  ىتويال.  

  . فسادإ ألنه ،واناتيضر باحلي أو نيخرضر اآليلقي السم يف املاء مما ي أن حدق ألحيوال 

 وان باليضرار احلإ نوأل ،)٢(الناس﴾ يديسبت أكظهر الفساد يف الرب والبحر مبا ﴿: سبحانهقال 

  .ضرر ل اليلل لدة مشمويجهة عقالئ

 أو الرب أو د صرفه يف احلالل يف البحريريان ك وإن ،وان ندر وجودهي قتل حنسانق إلحيوهل 

التتبع  إىل  حباجةبعد انت املسألةك وإن ،ليشمله الدليف، فساد عرفاًإنوع  ألنه ،بعد العدمي ال، اجلو

  . والتأمل

                                                

  .٢٩اآلية : سورة البقرة) ١(

  .٤١اآلية : سورة الروم) ٢(



١٣٩

  

  ))امتداد جذور الزرع((

 ،ار صاحب اجلذريباخت ه وشرب املاءري غنيع إىل إنسان زرع لو امتدت جذور ):١٨مسألة (

. واجلذر لصاحبه ه بدلهيتلف ماله فعلأ ألنه ه ما خسر صاحب املاءيان علك

م من هذا كنون يعيهل اخلربة أن إ ، أيهما بالنسبةكفالظاهر اشترا، اجلذر بسبب املاءى من إذا ماأ

مل تنم  فإن ،د عشب عمرويلت شاة زكأ إذا مثل ما كذل ألن ،م منه لصاحب املاءكو اجلذر لصاحبه

 صاحب العشب كمنت اشتر وإن ،ل بسببهكان األك إذا اتهشلته كأ ما كصاحب الشاة تدارى ان علك

  . واخلرباءنيل بقدره لدي املقومك يف الشاة ألكال مع صاحب

 ومن الثاين، ضرحدهم األأان من ك ف، مخسة يف الزرعكلو اشتر املزارعة تابك رنا يفكولذا ذ

نه يعيل بقدره مما كل كال كاشتر، ومن اخلامس العوامل، ومن الرابع العمل، ومن الثالث املاء، البذر

  .اخلرباء

  

  ))اجلذور يف بستان الغري((

  :  يف أربع مسائلكالم يف ذلكفال،  فنمت وصارت شجرةريبستان الغ إىل ولو امتدت اجلذور

وجه ملا   فال،رضاأل حاصلة من اجلذور ومن ألا ،همايلكون لكالشجرة ت أن الظاهر: األوىل

، هريحتت دجاجة غضته يفرخ بأ إذا ل بعضهم مباي ومتث،ان غاصباًكالزرع للزارع ولو  أن نهم منياشتهر ب

جرة أ كان ملثل ذلك إذا جرة لصاحبها األوإمنا، ضةيصاحب البمع   صاحب الدجاجةكشتريث ال يح

 ولذا لو ،رضنما الزرع حاصل البذر واألي ب،ضةيس حاصل الدجاجة والبي لالفرخ إذ ، تامريغ، عرفاً

  . ضاً بقدرهيأ اًيكان هو شركان املاء لثالث ك

  ان ما حصله ك و،عمده ون امتداد اجلذر بعلم صاحب اجلذريكمل  إذا :ةيالثان



١٤٠

وصاحب  اجلذر صاحب نيلشجرة بم ايعند تقس، قل من حقهأس ية يف الشجرة لكمن الشر

مره بالزرع وعدم استفادته من مال أ بعدم رضجرة لصاحب األأصاحب اجلذر ى ن علكمل ت ،رضألا

  . ة بقدر حقهكالشر صله يفحيما  أن واملفروض، هريغ

   .رض من حق صاحب األكس ذليأل، صار جذره بعض شجرةمن فمن حق : قاليال 

 فهو قد ،صاحبهاجذر  بعض الشجرة من وراءى  علرض حصل صاحب األكذلكو: قالينه أل

ون له أجرة وبعض  يكحىت حقان رضس لصاحب األي ول،ئاً من اجلذريشى وأعطئاً من التراب يأخذ ش

  . الشجرة

 فلصاحب ، أقل من حقهرضان ما حصله صاحب األكان بعلم صاحب اجلذر وعمده وك إذا أما

 مثالً، جرة األني من الشجرة وبرضما حصله صاحب األ نيصاحب اجلذر التفاوت بى  علرضاأل

 ،ناريرباع الدأ ثالثة رضجرة األأانت كو، رضنصفها األن إ :رياخلب وقال، ناراًيدى انت تسوكالشجرة 

اجلذر بعمده فوت  صاحب ألن ،رضنار لصاحب األيع دعطاء ربإصاحب اجلذر ى الواجب علفإن 

ن الشجرة نار مينصف دى  علرضصاحب األ ث حصليوح، ناري ثالثة أرباع الدرضصاحب األى عل

   .ناريبقي له ربع د

 قدر يفيكة مما ال ي غالرضون األك فرمبا ت، وحق اجلذررضتفاوت حق األينه أ ومن الواضح

صله صاحب حيالذي  بعض الشجرة أن ة حىتصي رخرضون األكورمبا ت، جراأحصته من الشجرة ب

  . هأرضجرة أمة يثر من قكون أيك رضاأل

س له يأم ل ،عاملاً عامداً أم ال سواء صاحب اجلذر، شجرة مطلقاً قلع الرضهل لصاحب األ: الثالثة

   األولتمل حيرمبا ، يف بعض الصور إالّ القلع



١٤١

  . )٢(ظامل حق س لعرقيل: )صلى اهللا عليه وآله(وللنبوي ، وخلرب مسرة، )١(لقاعدة السلطنة

  . )٣(خرااى عل احلجر املغصوب يف الدار رهن: )عليه السالم( ني املؤمنريعن أم يوللمرو

  . ىفخيال  ل ماكن يف الكل

اء البن فلو بىن، جاهالً انك إذا خصوصاً، ريضرار الغإن قاعدة السلطنة ال تقتضي فأل: األولأما 

مة ين له الق أبل الظاهر ،خذ خشبههدم البناء أل ري الغكق لذلحيفهل ، دي يف دار ز جهالًريخشب الغ

 فإن ، عامداً عاملاًريهو نفس صاحب الدار بأن أخذ خشبة الغ ن البايناك إذا كذلكو، ني احلقنيمجعاً ب

ان الضرر ك إذا  خصوصاً،انيلصورة العص  شامل حىتال ضررل يدل فإن ،ضرارستلزم اإليال  انيالعص

  . ألفاًى دم بسببها تسواليت  والدار ،عشرةى انت اخلشبة تسوك إذا ماك، اًريثك

ى صارناألمسرة وحرج   ضرركان هناكف ي،نصار لألحراجاًإانت ك )٤(ةن قصة مسرفأل: وأما الثاين

  فال،بسبب مسرة يصارناأل إىل ان متوجهاًك حراجاإلحيث إن  يصارناأل فتقدم سلطنة ،تساقطانيف

صلى اهللا (النيب  أن كد ذليؤيو، مبجرد علم وعمد صاحب اجلذر راضراإل إطالقى داللة يف القصة عل

  .  فتأمل، الشجرةأوالً يشتري أن أراد )عليه وآله

                                                

  .٢٧٢ ص٢ ج:نوارحبار األ) ١(

.١ حاملوات  من أبواب إحياء١ الباب ١٤٩ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

  .٤ ح من أبواب الغصب١ الباب ٣٠٩ ص١٧ ج:الوسائل) ٣(

  .٣ حاملوات  من أبواب إحياء١٢ الباب ٣٤١ ص١٧ ج:الوسائل) ٤(



١٤٢

  . )١( )ظامل لعرِق( ضافة باإلقرءيوقد  ) ظامللعرٍق(  بالوصفأقريث قد ين احلدفأل: وأما الثالث

د به الوصف حبال يرأ إذا ال، إون ظاملاًيكالعرق ال  إذ ،حدهى لعرق تعد ون املعىنيك: األولى فعل

  . متعلق املوصوف جمازاً

صاحب اجلذر عاملاً مل  نيك بالوصف ومل أرذا قُإف،  ظاملإنسانلعرق  ىنون املعيك: الثاينى وعل

تمل يف حيث يوح، بقلع شجرة صاحب اجلذر رضاحلق لصاحب األى عط يحىت، املقام يشمل النبوي

  . جواز القلع يف حال جهل صاحب اجلذرى  علالًيث دلين احلديك  ملضافةث الوصف واإلياحلد

 أو  وصفاًأرسواء قُ ،عطي جواز قلع شجرهيث يفاحلد، اً عامداًان صاحب اجلذر عاملك إذا أما

العلم والعمد من صاحب اجلذر مع عدم  القلع يف صورةرض إالّ س لصاحب األيهذا فلى وعل، إضافةً

  . تاب الغصبك  يفكالم يف ذلكل اليوتفص، اخلشبةبناء رناه يف مسألة ك ملا ذ،هيونه ضرراً بالغاً علك

 ال، سبب اخلرابي احلجرن إ ، أيةيعية طبي ظاهر يف قض)عليه السالم(ن العلوي فأل: وأما الرابع

ان ك، أو  علم وعمدريحجره عن غى البناء عل انكولو ، ب مطلقاًيصاحب احلجر له احلق يف التخرأن 

  . ة لصاحب البناءريثكضرار موجباً أل بيان التخركن كل عن علم وعمد

  .ةيا خارجيان قضاياً ال بأحكاموا ك اتيظاهر الروان إ :قاليفال  هيوعل

 مثل، ةية خارجيقض نهأفظ ان الظهور العريف للّك إذا مايفإالّ متبع  هذا الظاهر ألن :قالي ال وإمنا

سنهحي ما ئل امركمة يق كوما أشبه ذل .  

                                                

  .١ حاملوات  من أبواب إحياء١ الباب ١٤٩ ص٣ ج:املستدرك) ١(



١٤٣

  

  ))األغصان والشجرة((

  : الم يف اذور نقولكذ قد عرفت الإو

سواء ، كذلك داره أو خترقت بستان اجلارااحنرفت ف إذا لشجرةا غصان ويف نفسالم يف األكال

ن الغصن دخل يك ضره الظل وملين يكمل  إذا أما، ضرهي مما ريغصان أوجبت الظل لدار الغاأل انتك

ل يوال دل، )١(ال ضررل يخالف دل سيالظل مبجرده ل ألن ،ن له حق القلعيكداره وبستانه مل 

ا تنايف إ ف،مور بأخذها بعض هذه األ،قهيطر أو بستانه أو  زامحت دارهغصانانت األك أو ،)٢(السلطنة

داره ى شراف علها واإليطفال عل لصعود األغصان سبباًانت األك، أو نئذيح ا ضارةأقاعدة السلطنة و

  . املتضرر حق قطعها عطييلهما ي فدل،ضرار واملنافاة للسلطنة من أنواع اإلك ذلريغ، إىل هله مثالًأو

   :أقسام أربعةى غصان علفاأل، هذاى وعل

ن كل، انريدار اجلى علانت ذات ظل مطلوب ك إذا ماك، مل تضر وإن خالف السلطنةما إألا 

  . لقاعدة السلطنة،له حق قطعها فإن ،دهايري اجلار ال

اح ب فتوسخ يانت الرك إذا ماك، خالف السلطنة نكمل ت وإن )٣(ال ضررل يخالف دلما إو

 كعطي له حق قطع تلي اجلار ال ضرر فإن ،دارهى ن مطلة علكمل ت وإن ،غصان األأوراقداره من 

  .غصاناأل

طفال األ أو ،يف داره ستغلها اللص للقفزي وإمنا، ست ضارة بنفسها وال خالف السلطنةيا لأما إو

 ،ه بسببهايلإوجه الضرر مت أن قطعها باعتبار له حق فإن ،داره إىل حجارجل مثرها فتأيت األرموا ألي

   ، جمعول شرعاًريم الضرري غكواحل

                                                

  .٥و ٤و ٣ حاملوات  من أبواب إحياء١٢ الباب ٣٤١ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  .٢٧٢ ص٢ ج:نوارحبار األ) ٢(

  .املوات  من أبواب إحياء١٢ الباب ٣٤١ ص١٧ ج:الوسائل) ٣(



١٤٤

عقد احلمل  أو إىل ) اهللاهرمح( خوندقول اآليما كعقد الوضع  إىل  متوجهال ضررسواء قلنا بأن 

  . ) اهللاهرمح( ينيقوله النائيما ك

  . ري فهو مرفوعالوضوء ضر: األولى فعل

  .الوضوء فهو مرفوعى الوجوب ضرري عل: الثاينى وعل

  . همايمثل املقام واحد ف جة يفيالنتذ إ

 وزرع يف إنسانفجاء  ،شجار األميقدر حرى  عل زائداًرضغصان سببت ظل األانت األكمث إن 

 ،كالظاهر ذل ،هل لصاحبها قطعها، وحنوها غصان تضرر الزرع بالشمسسبب قطع األي الظل مما كذل

، رادتهإراً بالغاً علم من الشرع عدم ان ضرك إالّ إذا غصاناأل  شامل لصاحبالناس مسلطونإذ 

  .انكم بقدر اإلنياحلق نيفالالزم اجلمع ب

ث ال يح، معرضاً لسرقة اللصوص دورها س الشرطة من هذه احمللة صارتيذهب رئ إذا ومثله ما

  .)١(الناس مسلطون إذ س الشرطةي بقاء رئكوجب ذلي

طان يون بآلة توجب حتطم حيك القلعن  أل،غصان بنفسه موجباً لضرر اجلاران قلع األك إذا نعم

 كعمل القالع سبب ذل ألن ،كز ذلجي مل ،حتطم دار اجلار وجبيما يف هدم الدار باملعول الذي كاجلار 

  .ني احلقنيمجعاً ب ،فالالزم حتمله ضرره

شف دار اجلار كوجب يودار جاره مما   دارهني حائطه املتوسط باإلنسانن بأس دم يكولذا مل 

ضع ستراً حلفظ داره ي أن جارهى بل عل، جارهى ضرر عل ألنه اهلدم ؤمر بعدميال  فإنه ،هذه الدارهايل أل

  . واهللا سبحانه العامل، جنيباأل نيعأعن 

  

                                                

  .٢٧٢ ص٢ ج:نوارحبار األ) ١(



١٤٥

  

  ))املشاعر وأحكامها((

 ،الشرع مشعراً للعبادة هيسميال حياء أن من شرائط اإل أن  وال خالف يفإشكالال  ):١٩مسألة (

  . همريدان وغيره الفاضالن والشهكما ذك ،ر وما أشبهواملشع عرفة ومىنك

  . )اختصاصها موطناً للعبادةى الشرع دل علفإن ( :قال يف الشرائع

غة من يان الصيهم جبريعل تعلق به حق املوقوفيبل هي أعظم من الوقف الذي : وقال يف اجلواهر

  . الواقف

  . م شعائر اهللايتعظ نه خالفوأل، رورةالضو، )٢(ىتويال و، )١( بال ضرركقد استدل لذل: أقول

ات يضرورأنه من ك منها ريثكال أو لهاك هذه املواضع إحياءعدم جواز (: رامةكال يف مفتاح الق

  . )نيثر املتقدمك أكر ذلكذيمل  وإن نيالد

ها كفالتعرض لتمل(: يف الشرائع ولذا قال، هارياملنع مع املزامحة دون غى  تدل علدلةهذه األ: أقول

ه املتعبدون يلإتاج حيقها عما يض إىل يؤديضر وال يال  ها مايلو عمر ف أما ، املصلحةكت لتليفوت

 بل فتح هذا، لضروريلاملنايف كون يكاد كب يغر( بأنه ه اجلواهريل علكأش وإن ،) مل أمنع منهريسيالك

  . ىانته )خراجها عن وضعهاإ إىل ؤدييها يالباب ف

ر يووافقه التحر ،نينع املتعبدمياً ال ريسيان ك وإن :قالألنه  ،كوظاهر القواعد املنع عن ذل

ث وافقوا يح نيخر خالفاً آل،عن بعضهم ما نقلك، والدروس واحلواشيء وجامع املقاصد والروضة

   ولذا نسب قول العالمة، الشرائع

                                                

  .٥و ٤و ٣ حاملوات  من أبواب إحياء١٢ الباب ٣٤١ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  .٥ حاتاملو  من أبواب إحياء١٦ الباب ٢١٥ ص٣ ج:املستدرك) ٢(



١٤٦

  . حيعدم الترج حيرة واملفاتكوعن التذ، املشهور بأنه ةيفاك وال،شهراأل بأنه كاملسال يكحم

 ،صل اجلوازفاأل، كمن ذل ثركأى ل عليال دل إذ ،تباعهأره الشرائع وكالقاعدة ما ذى مقتض: أقول

س خالف يول، إمجاع وال ،وال ضرورة، )١( مسلمئامر حق تويومل ، نياملسلمى  علكال ضرر يف ذلفإنه 

  . كاملنع عن ذلى الشرع عل دليومل ، م شعائر اهللايتعظ

ه ريوال حق لغ، ان جائزاًكاخلارج  إىل رجهخيام احلج يمث أ، ك أوقفه هنااراًي ستاًيذا صنع بإف هيوعل

ق حيحنوه مل  أو  حتت خباءكام احلج لو وقف هناييف أ أن ماك، كذل إىل سبق ألنه ،تهيزحزح بي أن يف

  . حد مزامحتهأل

مل ، ناالماحت ،الوقوف وقفوا ذا أرادواإف،  بدون مزامحته احلجاجكوت هناينع صنع البميمث هل 

  . )ينيعشرة مال ستوعب احلجيي كل(: تابك يف األولنستبعد 

  . ت سقط حقه لتقدم حق احلاجيأما لو زاحم صاحب الب

عمد بعض احلاج فوقف به  هذا القول لوى وعل(: لاث قيضعف ما عن احلواشي ح ظهري كوبذل

 وهو مفسد ،كلمينه أالفرض   ألن،ري الغكيف مل وز للنهي عن التصرفجينه ال إل يه فقد ق إذنريمن غ

  . )انكاته املي ومن ضرور،ونكال للعبادة اليت هي عبارة عن

 يف وقت ك حق الناسنيب ل باجلواز مجعاًيورمبا ق، ة احلواشيريهذا خ(: رامةكقال يف مفتاح ال

  . )هري يف غكالوقوف وحق املال

                                                

  .٥ حاملوات  من أبواب إحياء١٦ الباب ٢١٥ ص٣ ج:املستدرك) ١(



١٤٧

  . القاعدة الثاينى مقتض أن وقد عرفت: أقول

  

  ))أطراف املشاعر((

املشاعر ق ي طرإحياءصح ي فال، ن مزامحاًيكمل  إذا  فوق املشعر وحتته وجوانبه ال بأس بهمث إن إحياء

 أدلةمطلقات  إىل ضافة باإل،ه النصيما دل علك اجلوانب كثر الزوار وقفوا يف تلك إذا ثيطرافها حأوال 

  .طرقها إىل ق بالنسبةيالطر أدلة ىلإو، مياحلر

املنع ى ل عليدل ال ألنه ،الظاهر اجلواز ،وحنوها ضيملشعر مثل املراح لنفس احياءصح اإليوهل 

  . صل الصحةفاأل

يب عبد اهللا قلت أل: قال ،رواه مساعة ما، ثر الناسك إذا طراف املشاعرأالوقوف ى دل عليه مث إن

إىل  رتفعوني: )عليه السالم(فقال  ،صنعونيف كيهم يوضاقت عل ثر الناس مبىنك إذا :)عليه السالم(

 إىل رتفعوني: )عليه السالم(فقال  ،صنعونيف كيهم يجبمع وضاقت عل ثرواكذا إف: قلت، وادي حمسر

اجلبل  إىل رتفعوني: فقال ،صنعونيف كيهم يثروا وضاق علكانوا باملوقف وكذا إف:  قلت،نياملأزم

بتدرون ي الناس بعرفات فجعل  وقف)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  فإن ،سرة اجلبليقفون يف مي

ها يأ: فقال، ك ففعلوا مثل ذل)صلى اهللا عليه وآله(جانبها فنحاها رسول اهللا  إىل قفونيخفاف ناقته أ

هذا : املوقف وقال إىل دهيوأشار ب، له موقفكن هذا كول، خفاف ناقيت باملوقفأس موضع ينه لإالناس 

  . )١( باملزدلفةكوفعل ذل ، فتفرق الناس،له موقفك

صار اطراف مرقد  إذا ماك،  املشاعركم تلكن له حيكنه مل أفالظاهر ، ان مشعراًكو صار مه لمث إن

 بأن ، يف قرب سامراء)عليه السالم(د حممد يالس طرافأما يف ك، م الشأن مشعراًي عظإمامولد ، أو إمام

   ل سنةكه يلإأتون يان الناس ك

                                                

.٤ ححرام احلجإ ١١ الباب ١٣ ص١٠ ج:الوسائل) ١(



١٤٨

. صل لألك وذلحياءزامحهم اإلي  مباكبقون هنايو

 الو، )١(من سبقل يلدل ك منع عن ذل، بعمومهم صار هلم حقنياملسلم أن العرفى رأا  إذنعم

ا مبه ؤايحإحد ق ألحيوقات مل اً يف بعض األكان مسلوك وإن  فإنه،قي الطرأدلةواملناط يف  ،)٢(ىتوي

  .  أدلتهطالق إل،زاحم املارةي

فالظاهر عدم  ،)والزاء املعجمة  املهملةباحلاء: وزن قسورةى عل( ومثل احلزورة، تي املواقإحياءأما 

 مناط أو ان سبقك إالّ إذا تياملواقوجد يف أطراف يما ك ،هايواضع املستحبة املرور فامل كذلكو، البأس

  . ما أشبهأو 

واهللا ، شبه الغرس أو ،احلجاج زاحمييف املواقف مبا ال  مثالً شجارحال غرس األ علميومما تقدم 

  . سبحانه العامل

  

                                                

  .١ ح١٧ الباب ٣٠٠ ص١٢ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح٥ الباب ٥٩٩ ص٢ ج:املستدرك) ٢(



١٤٩

  

  ))من شرائط اإلحياء عدم اإلقطاع ألحد((

عليه ( ماماإل أو )صلى اهللا عليه وآله(ون مما أقطعه النيب يك الحياء أن من شرائط اإل ):٢٠مسألة (

  . هكقطاع صار ملباإل ألنه ،هريغ أو حياءه باإلي فالتصرف  املقطع لهريز لغجيقطع مل أفلو ، حد أل)السالم

 يف ،نه مانعأ أو االختصاص نه سبب يفأ أو ن عدمه شرطأح بقد صر(: رامةكيف مفتاح ال قال

رشاد والدروس ر واإليرة والتحركوالنافع والتذ لة وجامع الشرائع والشرائعياملبسوط واملهذب والوس

  ).حية واملفاتيفاك والروضة وجممع الربهان والكواللمعة وجامع املقاصد واملسال

 ون املواتك ضرورة إشكالبل وال ، املبسوطما عن ك، كله ذل أن  ال خالفويف اجلواهر الذي

  . )١( من أنفسهمنيباملؤمن وىلأنه أه مع يمن ماله الذي هو مسلط عل

 أن باعتبار )صلى اهللا عليه وآله(دون الرسول ) عليه السالم( مامروا اسم اإلكلعلهم ذ: أقول

  .) عليه وآلهصلى اهللا(صل يف املسألة الرسول فاأل وإالّ ،مامهم نواب اإل الفقهاء

تب كقطاع العامة واخلاصة يف فعله باإلى وقد رو، )صلى اهللا عليه وآله( بفعله كواستدلوا لذل

وطار ل األينك ،قطاعه عن العامةإات ياجلواهر من نقل روا ره بعض حواشيكفال داعي ملا ذ ،ىالفتاو

ضر ياملوجودة ال  ثيتب احلدك ة يفيجمرد عدم وجود روا فإن ، البن قدامهريبكهقي والشرح اليسنن البو

  . هرينة العلم وغيمدكاتنا يتب رواكبعض  وفقد، كثرة ذلكاملعتمدة مع ى تب الفتاوكبعد وجودها يف 

   قطاعإ املنقول وإمنا ،)هم السالميعل(ئمة قطاع عن األإنقل يفلم ، انكف كيو

                                                

  .٦اآلية : حزابسورة األمقتبس من ) ١(



١٥٠

  . فقط)صلى اهللا عليه وآله(الرسول 

  

  ))منفوذ إقطاع اإلمام عليه السال((

  : أمورفقد استدل له ب ،قطعوا نفذأ إذا )هم السالميعل(م أأما 

ف كيف موالفلهم حق هبة األ، )١( من أنفسهم وأمواهلمنيباملؤمن وىلأ) عليهم السالم(م إ: األول

  . حد ألس ماالًيمبا ل

  . نفالاأل رناه بعضها يفكات متواترة ذيما يف رواك، )٢(همكلها ملك رضاألن إ :الثاين

  . ظهر له خمالفيالذي مل ى  املدعمجاعاإل: الثالث

،  عبد اهللا بن مسعود الدور)صلى اهللا عليه وآله(قطع النيب أ فقد ،)صلى اهللا عليه وآله(فعله : الرابع

  . دوراًتخذهاي لكقطعه ذلأنه أ املعىن: قاليو، صارناألعمارة   ظهرايننينة بيوهي اسم موضع باملد

ى عل الًيه سيمن أرسل اهللا في دون الوهو واد ،)ميبضم امل(  حبضر موتاًأرضوأقطع وابل بن حجر 

قال هلا يه بئر يوف، هيماتوا ف نيحضر موت حى  فسم،واكل فهليبابأ ريوا من طلتفأل يناس من أهل الفأ

  .خبار األكوقد ورد بذل، فاركبرهوت ترد هاهام ال

  . فةيعطاها اخللأ  فلما فتحت،اً قبل فتحهاأرضقطع عباس بن عبد املطلب أو

قولون يو:ري يف تفسنيبنقل ابين طاوس يف الطرائف والع ي،عن السد، نهيوروي التستري يف أربع

   منا نزلت يف عثمان بنإ، )٣(ةي اآلآمنا باهللا وبالرسول

                                                

.٦اآلية : حزابسورة األ) ١(

.نفال من األ٢ الباب ٣٧٣ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

.٤٧اآلية : سورة النور) ٣(



١٥١

ت ائ: )عليه السالم( قال عثمان لعلي ،ري بين النض)صلى اهللا عليه وآله(عفان ملا فتح رسول اهللا 

نا أه يوآت ،هاي فيككها فأنا شركعطاأ فإن ذاكذا وك أرض فأسأله )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا

فقال له ، اهايإ )صلى اهللا عليه وآله(فسأله عثمان فأعطاه  ،هايف ييكنت شرأها فيعطانأ فإن ،اهايإفأسأله 

  ،)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا كنيين وبيب: )عليه السالم(فقال ، ةك عثمان الشرفأىب ،ينكفأشر: علي

فلما بلغ عثمان ما نزل أقر لعلي  ،اتيه اآليفرتلت ف ،)صلى اهللا عليه وآله(النيب  إىل اصمهخي أن فأىب

  . )١(رضه يف األك باحلق وشر)عليه السالم(

بسوطه ى فرسه فرم وقف فرسه حىتى فأجر ،عدوه أي )بضم احلاء(  حضر فرسهريقطع الزبأو

،  واحد من الفقهاءريرواه غ ،)٢(ث بلغ السوطيح عطوه منأ: )صلى اهللا عليه وآله( فقال، ادةيطلباً للز

  . رواه غوايل اللئايلكذلكو

  . نةيوهو واد بظاهر املد ،قيقطع بالل بن احلارث العقأو

  

  ))نائب اإلمام وحق اإلقطاع((

رناه يف كما ذى عل ةابيلنل ايلعموم دل ،قطاعضاً حق اإليأ )عليه السالم( ماملنائب اإل أن مث الظاهر

  .)سالمم يف اإلكاحل(و )دياالجتهاد والتقل(: تايبك

 هو كاملل ألن ،)هم الصالة والسالميعل( مام ما أقطعه النيب واإلكلميع له املقطَ أن الظاهر أن ماك

  . نةيقطاع بدون القرالظاهر من اإل

وقد  ، من املزامحةمانعاً  اختصاصاًديفينه أره الشرائع والقواعد من كما ذيوجه النظر ف علميومنه 

واحملقق الثاين نيديتب العالمة والشهكلة ومجلة من يقل هذا عن الوسن .  

  ، أي أحق به بال خالفصار  :وقال يف املبسوط( :رامةكقال يف مفتاح ال

                                                

  .٤٩٣ ص:الطرائف) ١(

  .٤ ح من أبواب إحياء املوات١٢ الباب ١٥١ ص٣ ج:املستدرك) ٢(



١٥٢

  . ىانته )ريما سبق يف التحجكف وإالّ قام بعمارته فهومث إن ، ني املسلمنيب

من : )عليه السالم( فهو مثل قوله ،كة ال مرتبة دون امللكي امللةيحقألأ أرادخ يولعل الش: أقول

  . حق بهأ فهو اًأرض أحىي

 ريره غكذما ك ،جرهحي ه املقطع له ومليحيمل  وإن ،ةكياف يف امللك مامقطاع اإلإف، انكف كيو

  .واحد من الفقهاء

شرط  إالّ إذا ،قطاعه باإلكصار مله  ألن،هي املعاملة علأقسام لكجراء إع له للمقطَ أن والظاهر

. كلميذا خالف الشرط مل إف، حياءاإل هي علهنائب أو ماماإل

ق لتحجبه فأقطعه يقطعت العقأما (: قال لبالل بن حارث نه ملا وىلأي عن عمر من كأما ما ح

  . هية فيفال حج، )١()الناس

  .)٢()وحنوها كم له من أخذ فدكو( :قال يف اجلواهر

  

  ))فروع((

  .رث اإلأدلة طالقإل ،ال أو اهيحأسواء  ،رثمات ورثه وارثه حسب اإل إذا ع لهاملقطَمث إن 

تبع  ألنه كنبع يف امللينبت ويع حال ما املقطَ نبت من العشب وما أشبه يفينبع من املاء ويوحال ما 

  .  أدلتهطالقترث منها إل والزوجة ال، ردع عنهيعرفاً والشارع مل 

رناه يف كما ذك، زاحم حق املقطع لهيه مبا ال يق للناس التصرف فحينه أ الظاهر ريه قبل التعممث إن

ره كما ذك، هكملى عل يه املقطع له بقيحيولو مل  ،ثر من عدم مزامحتهكأى دل علي ل اليالدلإذ  ،مياحلر

  قطاع إه  ونائبماملإل أن والظاهر، جرهحيه ومل يحيمل  إذا كخروجه عن امللى ل عليال دل إذ ، واحدريغ

                                                

  .١٤٩ ص٦ ج:رواه ابن قدامة يف ذيل املغين) ١(

.٥٥ ص٣٨ج: جواهر الكالم) ٢(



١٥٣

وقد ، نفالاأليف  روهك ما ذخصوصاً، مهاريالبحر والغابة وغك له ك من سائر ما ال مالرض األريغ

  .كل ذلكقطاع شاملة لاإل  جواز ألن أدلة،االقتصادو تايب اخلمسك )الفقه( رناه يفكذ

انت كفإن  ، الناس يف احلال احلاضركولئ أل)صلى اهللا عليه وآله(قطعها أانات اليت كولو عرفت امل

  . لةق ناريغ أو لةقها ناينواع التصرف فأل كحق هلم يف ،دهميصالة الصحة يف أت يجرأعامرة وهلا أرباب 

بعد حصول ، من سبقو، )١(أحىيمن  طالقإل، هؤايحإ إنسانل كانت مواتاً حق لكولو 

هبتهم هلا  أن ماكف، أنواع التصرف لكاب املقطعات صحأل أن وقد سبق، اًيعراض عنها ولو قهراإل

  .كاخلروج عن املل ديفيعراضهم عنها إ كذلك كد املليتف

مع وضوح عدم حقه  ،حياءه قبل اإليف ق له الرجوعحيفهل ، اًأرضاً إنسان مامقطع نائب اإلأولو 

  . ابةي النأدلة طالق إلكن له ذلأ الظاهر ،وحنوه أحىيمن  لصدق حياءبعد اإل

يف شبه هذه املسألة  وقد تقدم، ث له االسترجاعيح، األول بعد النائبحال النائب  علميومنه 

  . األولار النائب جيإ بطال النائب الثاينإ

  . إشكالى عل املعادن الظاهرةكه ؤايحإوز جي ال قطاع ماإ مامس لإليول: قال يف قواعد

 أن فله ،اتيما يف الرواك رضل األكله ) عليه السالم(صل  األإمامف وإالّ ،ماممراده نائب اإل: أقول

  . شاء منها قطع ماي

   أو )صلى اهللا عليه وآله(الرسول ي عطي أن قطاعصل يف اإلاألمث إن 

                                                

.٦ ح من أبواب إحياء املوات١ الباب ٣٢٧ ص١٧ ج:الوسائل) ١(



١٥٤

عط يمل  إذا نمايب ،هاريتعمى ه قادر علحيث إن رض األريجل تعمأل أوغنائه إجل ه ألرياً لغأرضه ريغ

واهتم بعدم  ،ةي ناح وزراعتها منرضاأل اهتم بعمارة بصورة خاصة سالماإل ألن كوذل ،ت مواتاًيبق

، نتهمكجوع الناس ومس إىل يؤدي وعمارا رضزراعة األ عدم ذإ ،ةية ثانيالفراغ عند الناس من ناح

  . فات آفة من أشد اآلاإلنسانوالبطالة يف ، انيوجب الفساد والطغي الفراغ أن ماك

 ،)االقتصاد: الفقه( له يفيتفص رناكما ذك ،ةية االستغاللي الرأمسالسالمحرم اإلى خرأة يمث من ناح

ة اليت يودون لوازم الرأمسال، جحافقف دون اإلي سالماإل فإن ،كذل إىل قطاع املشروعاإل يؤديفال 

 آخرإىل  ،م أنفقهيوف، تسبهكن ايعن ماله من أ: امةيوم القي اإلنسانسأل يولذا ، فساد اتمع إىل يتؤد

  .كله هنايرنا من تفصكما ذ

تنفتت  ،نيما يف بعض القوانك رب فقطكالولد األ ورثي أن ال، رثاًإ املال وزعي سالماإلحيث إن و

 ةريبكات اليقطاععرف املسلمون اإليولذا مل ، ان طائفةيحرمان طائفة وطغ ثرة توجبكبى الثروة فال تبق

  . اآلن ىلإ ومية من القديمما عرفها الرأمسال

حق له االسترجاع لبعض  ،ثرمك لرضاأل إىل م الشرعي فاحتاج الناسكقطاع احلاإمث لو فرض 

ستبعد حقه يف يان رمبا ال ك وإن ،املخمصة لكأكنئذ يون حيكف ،ني احلقني باملال مجعاً برضاأل

  . واهللا سبحانه العامل، هيلإاملقطع  ن عمرهايكمل ن إ االسترجاع مطلقاً

 أن القاعدةى ومقتض، هيالفق أو ماماإل أو ء من املقطع به للرسوليون الشك يف كشيه قد مث إن

   ألنه ،حنوهو )١(مواتاً أحىيمن ، أي م العامكح إىل هيرجع في

                                                

  .٦ ح من أبواب إحياء املوات١ الباب ٣٢٧ ص١٧ ج:الوسائل) ١(



١٥٥

 من كس ذليول، م العامكشمله حيف،  الشمول لهكوكمش ألنه قطاعل اإلي بدلكن التمسكميال 

  . ةي بالعام يف الشبهة املصداقكالتمس

الفرد ، أي صداقامل ون يفيكوقد ، املفهوم، أي ون يف الصدقيك قد كالشن إ :حهيتوض

اخلاص  إىل ون بالنسبةيكوقد ، العام واملطلق إىل  بالنسبةكون ذليكفقد ، ل حالى كوعل، ياخلارج

 مثالً اطةيالعامل باخل أن  يفكشيفقد ، رم فساقهمكال ت: وقال ،العلماء رمكأ: ذا قال املوىلإف، ديواملق

 كشين كل ،راد به الفقهاء فقطيالعلماء   أنعلميوقد .  يف الصدقكوهذا ش ،أم ال، لعلماءيف ا داخل

  . يف املصداقكوهذا ش ،ه أم اليداً فقيز أن يف

ب كون مرتكبعد العلم ب ،ة فاسق أم الريب الصغكمرت أن يف كشيفقد  اخلاص إىل وبالنسبة

بعد العلم بأن ، ةريبكب لكمرت داًيز أن  يفكشيوقد ،  يف الصدقكوهذا ش ،فاسق قطعاً ةريبكال

  . يف املصداقكوهذا ش، ة فاسقريبكب الكمرت

 ،األول يف صدقاًنه داخل يف العام أعلم ي مل ألنه ،نياألول بالعام يف كتمسيال  نهأ يف كال ش

رام العامل وهذا كإبلزوم  علم ألنه ،نيريخيف األ بالعام كتمسينه أ  يفكما ال شك، مصداقاً يف الثاينو

   .يف مصداقه أو ه يف مفهوم الفسقكمن باب شما إ ، أم الونه فاسقاًكنه هل خرج منه لأ يف كوش، فرده

حيث إن ، ماماإل أقطعه  مباكما خصص ذلك، ان له كأحىين من أنا نعلم بإ:  قلناك ذلنيذا تبإ

 البن )صلى اهللا عليه وآله(اليت أقطعها  )الدور( أن ذا علمناإف،  لهاًكون مليك املقطع له ال ريه لغءايحإ

فقد علمنا بأن ،  املقطعكنا يف دخول ألف ذراع آخر يف ذلككوش، )١(ذراع الفمسعود مقدار عشرة آ

من   

                                                

  .٥٩ ص٦ ج:وطارنيل األ) ١(



١٥٦

ظهر  يبالعام حىت كالتمس فالالزم ،املقطع أي نه هل دخل يف املخصصأنا يف ككمشله وش أحىي

  . ةي بالعام يف الشبهة املصداقكالتمس  منكس ذليول، نه داخل يف التخصصأو خالفه

 حكامأل ،ة أم اليقرش هذه املرأة أن  يفكة يف مثل الشيلشبهة املصداق بالعام يف اكتمسي نعم

  . مصباحه يف ه اهلمداينيره الفقكملا ذ ،ض والعدة وحنومهاياحل

  



١٥٧

  

  ))السابق بالتحجري((

حد يف فال حق ألوإالّ  ،رياملوات سابق بالتحج إىل سبقيال حياء أن من شروط اإل ):٢١مسألة (

  . لهحياء اإلأدلةلعدم مشول  هكلمياه مل يحأذا إو، ه لهيف فرم التصرحيفإنه  ،ائهيحإ

به من املبسوط ى رامة نقل الفتوكويف مفتاح ال ،رةك الذي ادعاه التذمجاع قبل اإلكذلى دل عليو

 من: قال ،اشاينكوالى ي والسبزواركركن واليدي والشهنيوالسرائر والفاضل ةيلة والغنيواملهذب والوس

   :العامة دلةبعض األ، ةيواألولد يفينه أى  علمجاعح اإليومن املفات، دون خالف وال تأمل

من  :نه قالإ ،)صلى اهللا عليه وآله(عن رسول اهللا ، ىتب الفتوكومجلة من  ،مثل ما رواه الغوايل

  . ه مسلم فهو أحق بهيلإسبقه يال  ما إىل سبق

  .نه حق عرفاًأمة يبضم ،)١( مسلمئحق امرى تويال  :ومثل

   : اخلاصةدلة األوبعض

من أحاط حائطاً  :ىتب الفتوك بعض كذلكو، )صلى اهللا عليه وآله(عنه ، رواه الغوايل مثل ما

  .مسجد أو انكم إىل السبق ةييف أولوى الفحو إىل ضافةباإل، )٢( فهي لهأرضى عل

جل ة ألكق ميحجاراً يف طرأمن جعل   عمل)عليه السالم( مامر اإليما ورد من تقر ىلإو

ة العرف احلق يوت الشارع عن رؤكس الّإن يكلو مل  بل ،شكالم خال عن اإلكفاحل، )٣(سجدامل

  .اًيافكان كللمحجر 

س يول ،ريخاأل سيول، ريخاأل إىل األولشمل من ي حياءاإل فإن أحىيمن رمبا استدل له مبثل  بل

  . نة التالزم عرفاًي ولو بقرريخخاصاً باأل

    عدمه فالنيقاملت أما ،ةكوكوله أفراد مش ،السبق له أفراد مقطوعةمث إن 

                                                

  .٣٦ ح٣١٥ ص١ ج:وايلغال) ١(

  .٥ ح من أبواب نوادر الشهادات١٦ الباب ٢١٥ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

  .٣ ح١ الباب ١٤٩ ص٣ ج:املستدرك) ٣(



١٥٨

  .  احمللكر ذلاذهب وحج: قال خلادمه إذا ماك، ابه احلقجيإ يف عدم إشكال

دارة إ، أو طةية حميحبفر ساق، أو ط حبائطيالتحو، أو نصب املروزين أ ريالتحج: قال يف القواعد

  .حجارأ، أو رضتراب حول األ

  .ىخرأمثلة أمها رير غكوذ ،حفر اخلندق :ريالتحروزاد يف  ،ونقل مثله عن املبسوط

، ةرييف حنو احلظ إحياءبل هو ،  نظراًريط حبائط من التحجي التحويف عد أن جامع املقاصدن عن كل

  . ىنكقصد الس وإن إحياءنه إرة كوعن التذ، كه القول بذلريوعن املبسوط وغ

  .  املتقدمةدلة األما أشبه يف أو سبق أو )١(أحىي فاملهم صدق، انكف كيو

ونه كصل عدم فاأل ،ما أشبه أو ىتوي ال أو من سبقصدق ينه هل أ يف فرد كش إذا أما

  . ةييف الشبهة املصداق بالعام ك بأمثاله من التمسكالتمس ألن ، وحنوهري التحجأحكاموماً بكحم

ة تبعاً يواألولمبجرد تباع   املفتوحة عنوةرضاأل ألن ،رة احتمالهكما عن التذكعه يصح بيمث هل 

 وإن ،ناالاحتم ،ظهر من املشهوريما ك صحي ال أو ،هي املعاوضة علزقابل باملال فتجوينه حق ثار وأللآل

ث يحفإنه  ،اًكونه ملكل يف يعه بعد ظهور الدليوجه لعدم جواز ب ال إذ ،األولالقاعدة ى ان مقتضك

  .اًكراه العرف مليولذا ، هكسبق مل

 وإن ،عيقبل البياحلق ال  أن ىل عليوال دل ، فهو حق بال شبهةكس مبلينه لأ ر قبوليتقدى مث عل

  يف  ) اهللاهرمح(ى خ املرتضيره الشكذ

                                                

.٦ ح من أبواب إحياء املوات١ الباب ٣٢٧ ص١٧ ج:الوسائل) ١(



١٥٩

شمله يف، عينه بأ رونيم إل العرف فيبدل ،س حاصراًي مال مبال لدلةانه مبإقول  إذ ،اسبكامل

  .دلةعموم األ

سه كيدخل يف يس من كيالعوض من رج خي أن لزمينه أخ هنا من يخر للشالقول اآل أن ماك

 أو ني طرفني بدلةاون املبكت أن صحينه أو، هياملباحث السابقة وجه النظر فرنا يف بعض ك ذقد، املعوض

ة العرف الذي يلعدم رؤ ،ائياآلمن كالة وامللكبدون الو ريخبزاً للفق يعطيناراً للخباز ليعطائه دإك ،ثالثة

ل كة يان برضاك إذا تاباً لولد املعطيك عطي ولدهيد ليناراً لزيدعطائه إك أربعةأو  ،كزان ذليهو امل

  . ع واالشتراءيبالب ل الثالثةكقال يف يولذا ، طرافاأل

  ـاملشهور قوليما ك ـحقه  أو  ـنايما رأك ـ هك دخل يف ملري بالتحجاإلنسانسبق  إذا مث

ل ك كاستمالخر ق آلحي ال  داراًلهد جعيريحاط حائطاً أذا إف، مي احلركه استمالريق لغحيفال  ،هميحر

ى  لصدق السبق وحنوه علكوذل، والثلج وما أشبه له باب وال مطرح الترابى بقيث ال يطرافه حبأ

 طرافه الستة مثل الفوقأون له سائر يك ،كملن سبق له ذل ـ بالفتح ـ احملجر كون ذليكما كو، احملجر

  . حياءملا تقدم يف باب اإل ،ضاًيأوالتحت 

، كالظاهر ذل ،هءه مايلإر جي جانبه إىل ه حفر بئرريق لغحيه فال أرضماء حتت  إىل  هو سابقأما هل

  . لصدق السبق وحنوه

  

  ))القصد شرط يف التحجري((

 أما، ون احملجر لهيك أن كقصد بذل إذا ونيكمنا إحقه يف ما حجره  أن  يفشكالنبغي اإليه ال مث إن

 ،اً للزواررينظى بقيجره لحي أن  مزار فأرادمامأمعشباً ى رأ إذا ماك ،هيوال حق له ف، هكلميقصد مل يمل إذا 

ل السبق من لزوم يملا تقدم يف دل ،هي وال حق فكبذل هكلميال  فإنه ،طفال مثالًعام واألناألي ال تفسده ك

   ه حقريفلغ ،كقصد املل



١٦٠

  .ائهيحإ

  

  ))فروع((

ة يولوأال  ألنه ،يكنيصارا شر ،لك الريحتجل ك مبا أراد ريدفعة واحدة يف التحجن ا نفركولو اشتر

  . خراآلى حدمها علأل

جنر خشبة ، أو هريغ أرضعمر داره يف  إذا ان من مسألة ماكاه يحأخر فآ فجاء إنسانولو حجر 

 منى خرتب األكوبعض ال، تابكيف هذا ال كالم يف ذلكل اليرنا تفصكوقد ذ، صار باباً ه حىتريغ

  . )الفقه(

انتخب  إذا ماك، أحد سبقهيما مل  إىل قد سبق ألنه ،ةيواألوله حق يعطي ريالتحجالشروع يف مث إن 

 ألن هري غريأخذ يف حتجي أن هريق لغحيفال  جر بعضهاحي لنفسه فأخذ جعلها داراًي لرضقطعة من األ

  .  سابقاألول

  

  ))لو حجر ومل يعمر((

 ،حياءاإلما إ :نيأحد أمرى عل ماماإل هربجأ وأمهل العمارة ريالتحجى ولو اقتصر عل: قال يف الشرائع

  . عطلهايده لئال يالسلطان من  خرجهاأولو امتنع ، هري غنيوب نهايبة يالتخلما إو

ن يدي والشهنيوالفاضل خ وابن محزةيالشك من تعرض له نيبال خالف أجده ب( :وقال يف اجلواهر

  . ىانته )سالمهي منفعة اإلالعمارة اليت  لي له بقبح تعطنيعن بعضهم معلل يكما حى هم علريوغ

 أدلةل انصراف يالدل علجي أن بل الالزم، مكون مستنداً للحكهذه العلة ال ت أن خيفىال : أقول

، حياءان شروعاً يف اإلكما  إالّ شمليال  ىتويال  أو من أحاط أو من سبق فإن ، عن مثلهريالتحج

  . باحةصالة اإلأى على بقيه ريفغ ،هيعل إالّ قمي مل مجاعواإل، كولذا فهموا منها ذل

وإن  ،رونيما ى أشبه عل ما، أو ىما نرى علع يحجر حق له الب إذا نهأ يف شكالاإلى نبغيال  نعم

صح يمل : قال يف القواعدوإن  ،هبته بل وال كعه لعدم امللي يف عدم جواز بإشكالال ( :قال يف اجلواهر

   ويف جامع املقاصد، إشكالى عل



١٦١

  . ىانته )ىما تركومها معاً  ،الصلحكة بجوز نقله باهل

ون يف قبال يك أن للنقل وال مانع منقابل واحلق  ،إشكالحق بال  فإنه ،شكالال وجه لإل: أقول

 إىل تنقلها حقها يف املضاجعة حىت أو ،السوق يف أو، انه يف املسجدكما يف حقه يف مك، النقل بدل

  . الضرة ببدل

ه صار أحق ريغ إىل نقلهفإن ( :ذاكعبارة القواعد هن إ هيفف ،القواعد إىل شكالأما نسبة اجلواهر اإل

  . ىانته )إشكالى عه عليب صحيباعه مل  فإن ،ذا لو مات فوارثه أحق بهكو، به

  .  صحة النقلال يف، عي يف عدم صحة البشكالاإل أن وظاهره

نه أرنا كما ذد يؤيو، هيعل والروضة صحة الصلحى عن الدروس واحلواش يكفاحمل، انكف كيو

  .ورثي تقال ملناال للنقل ون حقاً قابالًيكذا مل إف، ورثي

  .احلقوق سائركه يب فينه مما ال رأكورث يونه ك: رامةكبل قال يف مفتاح ال

ما ك )١(مكل طارإحقه يف  د منين أزيكومل  ،هءايحإ أو حجر وأراد نقلهن إ رناهكما ذى وعل

   .نعميمل  ،حياءرناه سابقاً يف اإلكذ

ه ممن ريباحه لغأمنهما  اًيأفعل يذا مل إف، نيمرم جربه بأحد األكذا حق للحاكه هءبقاإأراد ولو 

الء يون استكم لعدم كتدخل احلاي وإمنا، هءايحإوال  رد نقلهيمل  إذا  ملادلةملا تقدم من عدم مشول األ ،هييحي

  . ضاًيأه يلإج ايالقاعدة عدم االحتى فمقتضوإالّ  ، سبباً للتنازع واخلصامريالغ

 إذ ،املشهورى رأى عل تص بهخيه وال كلمينه ال أفالظاهر ، ه وال نقلهءايحإق يطيحجر ما ال  إذا مث

  . شاء إذا هؤايحأل أحد كنئذ وليه حكلميفال  ،هكتريجره فحيستنفع به ال ما ي ما دلةاملنصرف من األ

   نهأ يف حياءإلملا تقدم يف باب ا مكل طارإد من حقه يف يزأحجر  إذا ذاكو

                                                

  .٢٩اآلية : سورة البقرة) ١(



١٦٢

  .طارعمل يف هذا اإلي إالّ أن حدق ألحيال 

نه ال أوالظاهر ، دان اليت حدد ا احملجريالعله مثل ى تعط ان له العالئم وحنوهاك كذا فعل ذلإف

  . مكاحلا ذنإون بيك أن حوطألا و،رض هو بالقلعيمل  إذا هاكملالعطائها إها بقلعها ويف بأس بالتصرف

  أوه إذن إىلفال حاجة ،ازايقصد حيمل  إذا اً لهكن ملكاراً جعلها عالئم مل تحجأانت ك إذا نعم

  . مك احلاإذن

  

  ))إذا حجر أكثر من قدره((

ان ك ،)١(مكل طارإثر من كان أكأو  ،قلهن أو هؤايحإق يطيثر مما كنه لو حجر أأ علميومنه 

  . جرحيعامل الزائد معاملة ما مل ي أن هريلغ

قتصر ي أن نبغييبل  هءايحإق يطيتحجر ما ي وإمنا( :ه فقول بعض العامةيوعل، كلأما بقدره فله ذ

 أن هريته فلغيفاكقدر ى زائداً عل أو هءايحإ قيطيحتجر ما ال  فإن ،الناسى ق عليضيته لئال يفاكقدر ى عل

  . خلإ )تهيفاكقدر ى وعل، قهيطيما ى الزائد عل ييحي

قدر ى أو زائداً عل(: قولهى ضاف علي أن لزمين كل، ناهاركحسب القواعد اليت ذ ألنه ،ال بأس به

 نسان جاز لإلحياءما تقدم يف باب اإلكألنه  ،الناسى ق علييه بدون تضريغ إىل د نقلهيريما أو  :)تهبفاك

  . نيخراآلى ق عليضيمل  إذا د نقلهيري وإمنا، دهيري ما ال إحياء

 اس واالستحسان واملصاحل املرسلةيليت منها القصوهلم اأناسب يبأنه  :ه فقول اجلواهر يف ردهيعلو

  .  ظاهر الوجهريغ ،)ربعة األدلةس من األيأي ما ل( ومطلق االجتهاد

 ،عبادهى جعلها وقفاً عل  هللا تعاىلرضاألن إ :)عليه السالم(عن العبد الصاحل ، ونسية يروامث إن 

   خذت منأ ما علة رية لغي متوالنياً ثالث سنأرضفمن عطل 

                                                

  .٢٩اآلية : سورة البقرة) ١(



١٦٣

ان كلو  هريحتج أن قد عرفتإذ  ،ه يف االستدالل للمقاميلإال حاجة ، )١(هريغ إىل  ودفعتدهي

  . وم واحدياختصاصه ولو ل ه والكدخل يف مليمل  ،وال نقله هءايحإق يطيال ، أو زائداً عن حقه

  

  ))إذا حجر وزالت اآلثار((

أم  ،خمتصاً به أو هكاحملجر مل ىقبيفهل ، اح وما أشبهي باملطر والرريحجر وزالت آثار التحجمث إن 

احلق  أو كاحملجر دخل يف املل ألن كوذل، المها كيكحم وجامع املقاصد يف رةكقال بالثاين التذ ،ال

  . زال زال ذاإف ريبالتحج

، ستصحبيه فيله حق ف صار أو هكه ملحيث إن، االستصحاب إىل ستنديف ،األولأما االحتمال 

وضع رحله يف  إذا ماكفهو ، املوضوع بنظر العرف ث تبدليح، س تاماًيان االستصحاب لكن أركل

  يف عدم حقه بعدشكالنبغي اإليث ال يح، طارت بهأح ويت الرءالسوق فجا أو ان من املسجدكم

  . كذل

حنو ما ى عل ا ريالتحج ان ثبوت حقكلو ( :ث قاليالم اجلواهر حكظهر وجه النظر يف يوذا 

ال  أن ريفراد التحجأمن مجلة  إذ ،مقطوع خبالفه كذلإالّ أن  ،زوال احلقنئذ يجته حتسمعه يف الرحل ا

 إالّ أن ة ثبوت احلق مطلقاًي الشرعنيالقوانى مقتض أن ب يفيفال ر، وحنوه احلفركاً للمحجر كون مملويك

  ).اًإمجاعون يك

  : أقول

  .  يف املسألةإمجاعال : أوالً

  . ن القطع باخلالفيأمن : اًيوثان

                                                

  .١ حاملوات  من أبواب إحياء١٧ الباب ٣٤٥ ص١٧ ج:الوسائل) ١(



١٦٤

  . من مجلةإذ  :ره بقولهكث استدل ملا ذيح، المه من االستدالل للعام باخلاصك :وثالثاً

 يف يكركم العالمة والالك فإن ،بل يف زواله، اخلندق واحلفركالم يف بقاء احملجر كس اليل: ورابعاً

  . ثارزوال اآل

  .راًثأالعرف  راهيملة مما ال اجلها يف ؤ بقاكضر بذليثر عريف فال فزوال األ، انكف كيو

، قصدهيمل  إذ بعدلصاحبه حق يف األ ونيكال ، أقرب أو أبعد إىل حنوه احملجر أو إنسانولو نقل 

سقط الثلج يف داره  إذا ماك، ه فهو لهكلمينه أفالظاهر  قصده أما إذا ،القصد إىل اجيوقد تقدم االحت

 بل، دي وضع اللزميال  إذ ،قصد أن  بعدسبق ومن حازشمله ي ألنه هكلميث يح هكوقصد مل

حد ق ألحيال  ،هكوقصد مل سطحه إىل الثلج أو اجلراد أو ريذا جاء الطإف، كد وقصده امللي ورته ذاريص

احلمام  إىل احلبى ألقذا إولذا ، تصرف يف سطحهي  بأن ملسحه بواسطة ضغط اهلواء مثالًك أو هريتنف

 قال باستصحابيفال  ، حق الصائدنايفينه فعل ما أالعرف ى  رآإنسانفنفره  ده فاجتمعيصي فهجمعيل

  . باحةاإل

ن يك آخر مل إنسانفاصطاده  طارد احلمام يف الصحراء إذا ماك، كذلكس يفراد لبعض األ نعم

، أو نه صار حقهأالعرف ى  لتعب احلمام مما رآسبباً انت املطاردةكإالّ إذا  ،داً عنهيان بعك إذا دهيصي

نه أ العرفى ري إذ ،دهيه صريق لغحيال  فإنه ،دهي مما سهل صكسبب تسمم السم السم يف املاء مماى ألق

  .)١( مسلمئحق امرى تويال و نه حقهأممن سبق و

   عن يذا صح ما روإو

                                                

  .٥ ح من أبواب نوادر الشهادات١٦ الباب ٢١٥ ص٣ ج:املستدرك) ١(



١٦٥

ى لمل عحي أن البد، )١(أخذه  ملنوإمنا، ثارهأد ملن يس الصيل: )صلى اهللا عليه وآله(ول اهللا رس

  . صدق السبق وحنوه وجبي ه مماية العرف حقاً فيثارة من دون رؤجمرد اإل

  فنقلهذراع ائةأحاط م إذا ماك، أقرب إىل إنساننقله  أما إذا ،صل عدمهان األك يف احلق كولو ش

 هيلإما سبق ى الء عليد االستيريل من ك كمللوإالّ  ،ه يف حقهؤفالظاهر بقا،  ذراعاًنيما أحاط خبمسإىل 

رون بقاء يث يح، مطار العرفزالة األإ ني وبنساناإل نقل نيوالفارق ب ،ديريث يح إىل نقل علمهيأن 

، حقه ي بقإنسان زال رحلهأ فإنه إذا ،ه من مسجد وحنوهيلإما سبق ي فكذلكو، زالةعند النقل ال اإل حقه

  . صل البقاءان األك اإلنسان زالةإ يف بقاء احلق يف كولو ش ،ح مثالًيزالته الرأ إذا دون ما

 ك تلكلميال  فإنه ،رضاأل منى خرأقطعة  إىل ونقله  حمجرهإنسان أخذ إذا حال ما علميومما تقدم 

  .هاكقصد مل إالّ إذا دةيالقطعة اجلد

  . منه فواضح املستثىنأما 

  . التأمل إىل  حباجةانت املسألة بعدك وإن ،فلما سبق وأما املستثىن

  

  ))إذا حجر بقصد املسجد((

دل يو، قلنا باشتراطهن إ  مسجداً مع القبضحجر بقصد املسجد صار إذا نهأمما تقدم ظهر مث إن 

 ال وقف إذ ، للمحجركرناه من امللكد ما ذيؤيبل هذا ، ةكق ميحجار يف الطران رصف األكه من يعل

  . كيف ملإالّ 

  

  ))إذا حجر وأعرض((

 ملا كوذل، اًيان حمجره باقك وإن ،هكعرض عما حجره سقط عن ملأ كحجر وبعد ذل إذا همث إن

  . كسقط املليعراض اإل أن ه منريتاب وغك مسائل هذا التقدم يف بعض

                                                

  .٦٠٤ ح١٦٨ ص٢ ج:وانظر الدعائم. ٥٥ ح باب الصيد وأحكامه وآدابه٢٩٢ ص٦٢ ج:انظر يف البحار) ١(



١٦٦

 أما ،ارثهت فلويه املكما تر طالقإل، اًكمل أو ان حقاًكسواء ، هكذا مات وورثه الوارث ملإه فيوعل

لعدم ، ه من سائر الوراثريغ إىل نتقليرده بعض الورثة مل ي ولو مل، ةكيرده الوارث سقط عن املليمل إذا 

 نتقلينه أال ، رادهأون مباحاً ملن يك فإنه ،الورثة ما ورثه يف الشارعبعض ى ألق إذا ماك وفه ،هيل عليالدل

  . وارث آخرإىل 

، أو ةيالطبقة الثان إىل عرضوا انتقلتأ إذا األوىلالطبقة  أن )١(رحاماأل وىلأة يآى مقتضن إ :قاليفال 

  .يف طبقته وارث آخر إىل أعرض بعض الورثة انتقل إذا نهأ

صالة أمن  ،ناالاحتم ،ه احلق فقطيون فيك وإمنا كلميال  بأنه قلنا إذا لزوجة حق يف احملجروهل ل

يف  ) اهللاهرمح(ى خ املرتضير الشكوقد ذ،  أصالًرض عدم ارتباطها باألدلةظاهر األ أن ومن، احلق

  .  فراجعهارضالزوجة يف األ إىل ارياسب مسألة انتقال اخلكامل

  

  ))لو حجر وأمهل التعمري((

 هريم لغكباحه احلاأولو  ،قميمل  إذا مكأجربه احلا ، مما تقدمريقم بالتعميه لو حجر ومل مث إن

 ،ضاًياحلق أى بل وعل، كالقول بامللى بناًء عل،  لهرضمة األيعطاء قإه يلزم عليداً يجد يياحمل أن فالظاهر

 إذا ماك، ريمة بفعله التحجيق رضصارت لأل، أو مة يف مقابل حقهيان هلا قك إذا ني احلقنيمجع بألنه 

  . اهها الزائدة وما أشبهيحجارها ومتح مأخرج أ ورضاألى سو

  .مة فاليستحق به قيئاً يدث احملجر شحيمة بنفسها ومل ي ذات قرضانت األك إذا أما

 إذا ماك، احلق أو كة املليسبب  يفرض األريتحجك  البحر والغابة وحنومهاريون حتجيك أن بعديوال 

   أن جلقطعة من البحر عالئم ألجعل يف 

                                                

  .٧٥اآلية : نفالسورة األ) ١(



١٦٧

، كفعل يف الغابة مثل ذل إذا كذلكو،  احمللك يف ذلكمسادته لأليعل مصجي، أو كنتة هنايوقف سفي

  .  وحنوه مما سبقمن سبقل ي دلإطالقه يدل عليو

 انت السفن مترك إذا ماك، ون مزامحاً لسابقيكوال  مكل طارإون خارج يكال  أن لزمي نعم

  . م قد سبقوه فال حق له يف مزامحتهمأل ،كوم هنايل كدون يصيادون يالصأو ، كمن هنا

ها من يلإولو بادر ( :ةيالتخل أو حياء باإلمامجربه اإلأ مهاله العمارة حىتإيف مسألة  قال يف الشرائع

  ).حياءن يف اإلذأي، أو دهي مامرفع اإليصح ما مل ياها مل يحأ

 إحياءنئذ يح ألنه ،من تعرض له نيبال خالف أجده ب: يف اجلواهربل قال ، كوتبعه القواعد واملسال

  . نيمرحد األأ منه ماماإلقبل طلب  أحىيما لو كه ريغ ما هو باق يف حق

  . مراجعته لفصل املنازعات فالالزم، مام املرتبطة باإلمورون من األؤمثل هذه الش ألن كوذل: أقول

وضع رحله يف املسجد  إذا ماكفهو ،  هذا السبق أصالًشمل مثلي ال حياءل السبق واإليدل: قاليال 

رفع آثار يحياء أن د اإليريحق ملن يف ،انهكجلس ميل ق للمصلي رفعهحيث يح، هيد اجللوس فيري أن بدون

 حق له السبق فعل بعدين ومل يمر بأحد األمامذا أجربه اإلإو، هؤايحإو مام بدون مراجعة اإلريالتحج

  . الءيست يف االمام اإل إذنبدون

الالزم  ،عيالبله ما يف عي وال البحياءد اإليريال ألنه  ، حقريه بغؤاليان استك إذا حىت: قالينه أل

ده يريوالرتاع مما ال ى وجب الفوضييف أمثال هذه القضايا فصل الناس أنفسهم  ألن ،ماممراجعة اإل

 يكشف عن تسلسل االرتكازات أذهان املتشرعة، الذي حجيته أنه وز يفكعرف من املر يما ك، الشارع

  إىل زمان



١٦٨

  . نيل املؤمنيخالفه خالف سب أن ومن ،ةرياملعصوم فهو نوع س

 له ما توىل نونيل املؤمني سبريتبع غيوى  له اهلدنيشاقق الرسول من بعد ما تبيومن ﴿: قال سبحانه

  .)١(﴾اًريت مصءونصله جهنم وسا

ن مع عدم مشاققة كمي نيل املؤمني سبريخصوصاً واتباع غ، سيالتأسظاهر العطف حيث إن 

امل للرسول كظهاره االحترام الإلهم مع ي سبريتبع غيبعضهم حيث إن ، )صلى اهللا عليه وآله(الرسول 

 ريل اتباع لغك: قاليفال ، واملشاقة ظاهرها املشاقة الظاهرة، همري مثل اخلوارج وغ)صلى اهللا عليه وآله(

ونوا حجة يكمل  وإن واملؤمنون، واقعاً أو ما ظاهراً إ)اهللا عليه وآلهصلى ( اقة للرسولمش  نيل املؤمنيسب

مل وإن  ونوابه )صلى اهللا عليه وآله(م مأخوذة من الرسول ريس أن نهم حجة باعتباركول، مبا هم هم

  .  الدخويل وحنوهمجاعاإل لهم من بابية سبيس أمر حجي فل)عليه السالم( مامن من ضمنهم اإليك

ما ك نيعدول املؤمن ،اجيا واالحتمله ومع عدمهكيو أو مكلالزم مراجعة احلافا، انكف كيو

حد ق ألحيفال  ،ات والقصاصياحلدود والد  يف بابكروا مثل ذلكوقد ذ، هية الفقيروه يف باب والكذ

ضرب الشارب بذا أمر جالده إف ،ذهي تنفأمور املريق لغحيأمره ال   وبعدماممر اإلأب الّإورات كاملذى حدإ

  . ورةكتب املذكالم يف هذا املبحث يف الكرنا بعض الكوقد ذ ،كه ذلريق لغحي ال

  

  ))عذر التارك لإلحياء((

 احملتاج رضاأل ليوجب تعطيزول مبا ال ي هاًير عذراً وجكذن إ ري بعد التحجحياء لإلكالتارمث إن 

شمله يف، ل الضاريتعطس من اليل ألنه كوذل، مهلأ ر العذرك ولو بدون ذكذلكاستمهل مدة ، أو هايلإ

   هي وجرير عذراً غكذوإن  ،من سبق أدلة

                                                

  .١١٥اآلية : سورة النساء) ١(



١٦٩

، ملدة عشر سنوات أمجع املال حىت: قال إذا ماك، زول بسرعةيهاً ال يعذراً وج، أو ريرد التعميومل 

 موضع كان ذلك، عي ولو بالبريه للغيعطأ عمر والأال : ما لو قالك، ري وال استعداداً للتعمبد عذراًيمل أو 

  . رناهاكات اليت ذير اخلصوصك من دون ذك واحد ذلريغ ركوقد ذ، دهيسبله عن ، أو ماماإل ربج

 ريطلب التأخ فإن ،العذر مهله السلطان مبقدارأ رير عذراً يف التأخكذفإن ( :رامةكقال يف مفتاح ال

 )اعة مجكما صرح بذلك، راه السلطانيما  ها للعمارة حبسبيستعد في بةيأمهله مدة قرعذر  ريمن غ

  . ىانته

  

  ))الترك والرجوع إىل اإلباحة((

 إىل الرجوع رجعت ها ولو بقصدكئاً مث تريها شيعمل في أن شجرة بدونى عل استوىلن إ همث إن

م يف يخي أن ه أثراً فهو مثليصنع عليما  إىل ل السبق منصرفيودل، إحياء كس هنايل إذ ،باحتها السابقةإ

ل سنة كانت عادة له يف ك إالّ إذا  السبقأدلةشمله يال  فإنه ،هيلإ عرجي أن هؤمته وبنايرفع خيان مث كم

مباحة ال  شجرةى عل استوىل إذا نهإ( :احلواشي عن بعضهم يكولذا نقل يف حم، سبقاً راه العرفيمبا 

  ).ه قطعهاريان لغك فارقها فإن ،هاًياً عليدام مستول ما ون أوىليكبقطعها وبدونه  إالّ هاكلمي

 أحاط حوهلا حبائط أو اوشذبرها أ إذا ماك، ضاًيأها يأحدث ف إذا ثناء ماتنبغي اسيان كو: أقول

  . كما أشبه ذلأو 

  . ةيد أولويفيبل ، إحياًءس يفل خشبة أو مةيخ أو ت شعرينه لو نصب بإ: وعن الدروس

  . رناه يف الشجركملا ذ: أقول

ت الشعر يبأما  ،رضمدت األعضد الشجر وتس إذا كتأمل يف ذليقد : رامةك الحقال يف مفتا

  ،  دائماًتخذه مرتالًيمل  إذا كامللال ة يواألولد يفيمنا إوحنوه ف



١٧٠

  .  العمارةنينه وبيي فرق بأ فالّإو

عن  يكان احملكولذا ، ما سبقك كوجب املليضاً يأ ريالتحج فإن ،ار العرفياملع: واحلاصل

  . إحياء ريالتحج أن املبسوط

العاملي عنه عند قول  ديما نقله السك، رض رقبة األكلميمطلقاً ال  عند املبسوط حياءاإل نعم

  . اًكد مليفيوال  :القواعد

  

  ))فروع((

مل  وإن ،ابتعدت وإن هاكة ملينسإاً فجعلها ريط أو غزاالً أو ةكنه لو أخذ مسأه ظهر مما تقدم مث إن

 ال من سبق ألن ،باحةصالة اإلأ إىل هربت منه رجعتوإن  ، لهاًكانت ملكة وحفظها ينسأعلها جي

ة يواالستصحاب ال جمال له بعد عدم متام ،ك بعد التررضاأل رناه يفكمثل ما ذ ،شمل مثلها بعد اهلربي

  . انهكرأ

بقدر حقه وبقدر  إالّ م احملجركن يف حيكمل  اقتهمن ط أو د من حقهينه لو حجر أزأمث قد تقدم 

 إذا أما. هءايحإد يريزاد ملن  ما اختاره له وما انكاه يإ ريثر قبل منازعة الغكجتاوز هو عن األ فإن ،طاقته

نتخب ي أن ق لهحي فال يكنيصارا شر ،ديخر لزوالنصف اآل،  نصف ما حجرت مثالًكل: مامقال له اإل

  . اتكما يف سائر املشتركا منهيقسم احملجر بيبل  ضاًيأه يك لشركس ذليما لك ،ده هويريما 

جل بقاء املنتزه بل أل ،كال بقصد ذل أو نه لهأنه حجره بقصد أوارث علم اليولو حجر املورث فلم 

 طالقإل، عله لهجيمثل هذا القصد ال  إذ ،منتزهاً  جعلهوإمنا، نه لهأقصد يومل  ،واناتيل احليداً عن نيبع

ان كعراض  يف اإلكقصد تعلق حقه به مث ش بأنه ولو علم، تعلق حقه به صل عدمفاأل من سبق أدلة

  . عراضعدم اإل صلاأل

   جل بائرة ألأرضى سلط املاء عل إذا  ماريم التحجكيف ح أن مث الظاهر



١٧١

، ان سبقاًك حياءاإل جلمتح املاء عنها أل إذا نهأما ك، شمله أدلتهيسبق  فإنه هايائها بالزرع فيحإ

  . دلةزان األيوامل ،الم الفقهاءك ورد يف ريالتحج أن د تقدمفق

  



١٧٢

  

  ))نيب واإلمام عليهما السالمال يصح إحياء محى ال((

الذي محاه ى احلم إحياء حصيال  ،ما تقدمى جر واملقطع عل احملإحياءصح يما ال ك ):٢٢مسألة (

 ، وال خالف عندهمإشكالبال ، بةينائب الغأو ) عليه السالم( ماماإلأو ) صلى اهللا عليه وآله (الرسول

   .تص بهخيحجره مل  إذا نهأما كه كلمياه مل يحأذا إف

لنعم ى احلمكالصاحل  ه منريلنفسه ولغ يمحيأن ) صلى اهللا عليه وآله(وللنيب (: قال يف الشرائع

دام  ه ماكلميمل  ياه حميحأفلو  ،ىمحي أن نياملسلممها من ريس لغيل، وصل األمامذا عندنا اإلك، والصدقة

 ـ  الثالثةحكامفاد األستيو، ومن تأخر عنهم تب العالمة والدروسكمن  كستفاد ذليو ،مستمراًى احلم

 ـ هم لهري غإحياءب كلميوال  جرحيمحاهم ال  وإن ،ىاحلم )هم السالميعل(هلم ن أ وهمريلغى مح الأي 

  ).ضاًيخ أيتب الشكمن 

ز من يان العزك( ـ مهاري وغكرة ويف املسالكما عن التذكـ عن أنه  عبارةى فاحلم، انكف كيو

لب كالى مث استعو ،ن به جبليكن مل  إنشزى عل، أو جبلى ب عللك بانتجع بلداً خمصباً واىف إذا العرب

ى رعيو ،ة لنفسهيل ناحكصوته محاه من ى تهناحيث فى صوته بالعو سمعية من يل ناحكووقف له من 

 ،)١()الناسى ق علييالتض ه مني ملا فكعن ذل )ه وآلهياهللا عل ىصل(رسول اهللا ى فنه، يف ما سواه مع العامة

  . ىانته

ما ك ،ض اهللا سبحانه هلمي بتفورض األكم مالفأل، ىاحلم) عليهما السالم( مامللنيب واإل أن أما

ي قطاع الذة من اإليولوولأل ،المهمكيف  ضي املقطوع به املستفمجاعولإل ، متواتر النصكذلى ورد عل

، األوىله بتار لنفسخي أن ان لهكه ريغ إىل فوضي أن ان لهك إذا ثيح، ما تقدمكبه ى ورد النص والفتو

  ان من ك ان مواتاًك إذا نهوأل

                                                

 ط ٤٨٩ ص٤ج:  ط احلديثة، وحترير األحكام الشرعية٩٥ ص١٩ج: ، ومفتاح الكرامة٤٢١ ص١٢ج: انظر مسالك األفهام) ١(

  .احلديثة



١٧٣

  . حياء املوات واإلنيعدم الفصل بى عل مجاعمة اإليبضم، نفالاأل

ل كمثله يف  )هم السالميعل( ئمةاأل أن مةيبضم، ى يف احلم)صلى اهللا عليه وآله(وملا ورد من حقه 

  . مجاعس هذا من اختصاصاته باإليول، اختصاصاته إالّ شيء

  . )١(هايفى  للمواشي ترعرضقطعة من األى محي أن وهو: املبسوط يكقال يف حم

 )٢(هللا ولرسوله إالّ ىمح ال :نه قالأ )صلى اهللا عليه وآله(عن النيب ، ابنا والعامةأصحى وقد رو

  . ىانته

قول مفتاح  أن علميومنه ، ما هو مسلم عندهم، أو  عندناكة بذليتواتر الرواى دل علينه إف

 )نهم أخذوه مسلماًكتبنا ولكس موجوداً يف اجلوامع الظاهرة من يل ألنه اخلرب عامي أن هرالظا( :رامةكال

  . ىانته

ته عن سنن يث اقتصر بروايح، ديقة اجلواهر يف الطبع اجلديأنه أخذ منه تعلكو ،نبغييما ى س عليل

  .كذل  يف مثلشكالاإلى ه عليررنا التنبكوقد ، هقييالب

  . )٣( من أنفسهمنيباملؤمن النيب أوىل أن له منوملا استدل به يف اجلواهر 

صلى (النيب  أن ر خلاصة والعامةكفقد ذ، عمالً )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ى وملا ورد من مح

ب من يوهو موضع قر، )٤(نيل املسلميخل ـ ما عن احلواشيكسر النون كب ـ عيالنقى  مح)اهللا عليه وآله

  ان كنة ياملد

                                                

  .٣ ح من أبواب إحياء املوات٩ الباب ٣٣٧ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  .١٤٦ ص٦ ج:سنن البيهقي) ٢(

  .٦اآلية : رة األحزابسو) ٣(

  ).محى( مادة ١٩٩ ص١٤ج :وابن منظور يف لسان العرب. ٦ ج:ذكره ابن قدامة يف املغين) ٤(



١٧٤

باخلاء والضاد  ،ماتع اخلضينة يف نقي يف املدسالمومنه أول مجعة مجعت يف اإل، اءه امليستنقع في

   .نياملعجمت

: قال ،)عليه السالم(حلسن  أيب عن، ميبراهإبن ى عن موس، بيايف والتهذكعن ال، ويف الوسائل

ل يع خلي النق)وآلهى اهللا على صل(رسول اهللا ى قد مح ،ال بأس به: فقال ى، واملرعألكع اليسألته عن ب

  . )١(نياملسلم

نه أى للدالله عل) صلى اهللا عليه وآله( بفعل رسول اهللا )عليه السالم(االستدالل منه  أن والظاهر

صح يسوة أ )صلى اهللا عليه وآله(ه حيث إنو، ل أحدكلى نه قابل للحمأى ال للداللة عل، كقابل للمل

ن كمأل، )صلى اهللا عليه وآله(ه ريلغى احلم صحينه ال أى ل علي الدلالولو  رعى، واملألك الكمل

  .  ظاهر الوجهرية غيالتقى هذا اخلرب عل فحمل بعض الفقهاء، ضاًيأى ث لصحة احلمياالستدالل ذا احلد

ولذا قال يف ، لنفسهى  احلم)صلى اهللا عليه وآله(س له ينه لأى دل عليفهذا اخلرب ال ، انكف كيو

 )صلى اهللا عليه وآله(وما وقع منه ، ريثاراً للغيإفعله لنفسه ينه مل كله ولان جائزاً ك وإن كذلن إ :اجلواهر

  . نيمنا هو للمسلمإ

ونعم  بل الصدقةع إليالنقى  محوإمنا، م لنفسهحيمل  )صلى اهللا عليه وآله(نه إ(: نه قالإ رةكوعن التذ

  . )٢()نيل ااهدية وخياجلز

 كفظها هناحي )صلى اهللا عليه وآله(ان كف ،خاصاً انت هلا حمالًكنعم الصدقة  أن دهيؤيو: أقول

 كذلى ما دل علك، ونتاجها وحلمها يف وقت احلاجة واالستفادة من لبنها، وب يف احلربكجل الرأل

   رسلهأقصة الذي 

                                                

  .٣ ح من أبواب إحياء املوات٩ الباب ٣٣٧ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  .٣٥ سطر٤١١ ص٢ ج:التذكرة) ٢(
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  . )صلى اهللا عليه وآله(شرب من لبنها فغدر فعاقبه ي ل)صلى اهللا عليه وآله(

ى محيأن ) عليه السالم(مام  ولإل)صلى اهللا عليه وآله(له ن  أ السابقةدلةمجلة من األى مقتضمث إن 

  .مجةمثل الغابة والبحر والنهر واملعدن واأل، وحنوهى  املرعريغ

  

  ))من حدود والية الفقيه((

ما خرج  الإعنه له ما للمنوب  ،نائب فإنه هيقطاع الفقإملا تقدم من  ،كه له ذليالفق أن ماك

   :ل وهويبالدل

ثر كأج بي مثل التزو)عليه السالم( ماملإل س حىتيث ليح، )صلى اهللا عليه وآله(ه تاختصاصا :١

  . من أربع

عليه ( ماماإل أن مةيبضم النيب أوىلستفاد من يمما  )هم السالميعل(نه هلم أى وما دل عل :٢

قال ، أو نفسه أو إنسان تصرفاً يف مال) صلى اهللا عليه وآله(أراد النيب فإنه إذا  ، بالضرورةكلذك )السالم

ابة ال يل النين دلوأل، اًإمجاعه ي الفقكذلكس يول، أوىل ألنه هيان واجباً علك، طلقها أو ةتزوج فالن: له

ون البالد والعباد حسب املصلحة ال التصرفات ؤدارة شإيف  )هم السالميعل(نوام  فإن ،كشمل مثل ذلي

سب كتسب الكا: قال، أو رديسافر ومل : قال، أو ردهاي ومل ةتزوج فالن: هيالفق ذا قالإف، ةيالشخص

  . اإلنسانى رأى ه مقدماً عليالفق ين رأيكمل ، وأراد س بأن اهكبالع، أو رديالفالين ومل 

 أن ما هللا سبحانهكف، فة اهللايخل) عليه السالم( مام واإل)صلى اهللا عليه وآله(النيب ن إ :واحلاصل

  . كذلكه يس الفقيول، هؤما خلفاأ  هلما بعنوانكذلك، ف شاءكيه كتصرف يف ملي
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السالم (: )عليه السالم( املهدي مامارة اإليويف ز ،)١(﴾فةي خلرضين جاعل يف األإ﴿: تعاىلقال 

  . مهاريغإىل  ،)٢()فة اهللايا خلي يكعل

 إالّ إذا موضعاً واحداً نا مل جند حىتإف، أخذوا ذا احلق هلميمل  )هما السالميعل(ما أ كال ش نعم

  . ديحنو التهدى ان علك

  .اًياستثنائ ماًكال ح، ون الدولةؤان شأناً من شك فإنه ،حراق مسجد ضرارإأما مسألة 

 يف كما يف املستدرى عل ،ما رواه القطب الراوندي يف اخلرائج )هم السالميعل(دهم يولعل من د

اف خنالناس  قال ف)عليه السالم( علي عهدى الفرات مدت عل أن روي ،خراج اجلناحإم كباب ح

ا ي: وقال، هميلإه بعض شبام فالتفت يف فغمز عليفمر مبجلس ثق، الفراتى على ب وصلكفر ،الغرق

هؤالء ن إ :خ منهميفقال مشا ،عبدم من يل ؤالء األغام لئاط الّإنتم أهل ، ا صغار اخلدودي ،ة مثوديبق

وقد هدمتم هذه  جعرأ أن ىعل إالّ مكعفوا عنأال : قال، م واعف عنا شباب جهال فال تأخذنا

ق يطريف  لهكهذا  فإن ،قيالطرى ل بالوعة علكزاب وطممتم يل مكوة وقلعتم كل كاالس وسددمت 

  . )٣(اخلرب ،لهك كهم ففعلوا ذلكوترى ومض ،نفعل :فقالوا ،هلمى ذأه يوف، نياملسلم

وصح اخلرب  ان الثاينك فإن ،عهميبي  بأنهديدما إ و،ريتعبما إ عبداأل :)عليه السالم( ن قولهإف

  . حرارد مبا له حقه من استعباد األيان من التهدك

                                                

.٢اآلية : ةسورة البقر) ١(

  .٥٢٣ ص:مفاتيح اجلنان) ٢(

  .١ حاملوات  من أبواب إحياء١١ الباب ١٥١ ص٣ ج:املستدرك) ٣(
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 فإن ،وحنومها جحافوعدم اإل د املصلحةيق إىل تاجحي ال كذل )هما السالميعل(هلما مث إن 

  . )١(نهيه ديلإه بآدابه ففوض ياهللا أدب نبن إ :ثيويف احلد، كل ذلكمتنع  )هم السالميعل(عصمتهم 

ونه معرضاً ك إالّ أن انيانت عدالته متنع عن تعمد العصك وإن  فإنه،بةية الغيلفقى احلم أن أما

م يف كاحل( تايبكرناه يف كما ذكمة ار األي باختأيتي ألنه ،ل بهية التبديمة صالحعطي األيوحنوه ان يللنس

 قاتليئهم ويجمع فيتاروا لخي نأ هلم أن ديفيء ما ييف مجع الف )ةاكتاب الزك( ويف )اسةيالس(و )سالماإل

  . فراجععدوهم 

  ألن أدلة ما محاهءايحإحد ق ألحيه مل يالفقو) عليهما السالم( ماماإل والنيبى فلو مح هذاى علو

  .  ال تشملهحياءاإل

 لو كذلكو، تفاعنتالله  تفاع جازناالد يريمن ى تفاع املنطبق علناالجل ان محاهم ألك إذا نعم

ل استفادة الفقراء من جأل، أو ةانتفاع املار جل محاه ألمثالً ،حياء اإلكولئز ألجل طائفة جامحاه أل

، مه عنهمحيمل  ألنه كوذل، نفسهماحلرب بصنعهم الدور أل يمتضرر نكجل سأل، أو غنامهممرعاه أل

ن س مميول ييف احملم نه لو بىنأما ك، القاعدة ضمانهى ان مقتض كياحملمى هم غنمه يف املرعريغى ذا رعإف

  . املقطع لشخص  يفاإلنسانما تقدم يف بناء كان كه البناء يله أهل

ى ه ما دام احلمكلميحمي مل  اهيحأنه لو أال خالف أجده يف (: قال يف اجلواهر مازجاً مع الشرائع

  ).مستمراً

                                                

  .١٢ح ن أبواب املزارم ١٧ الباب ٢٨٦ ص١٠ ج:الوسائل) ١(
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ت فزال يدام الب محاه ما إذا ماك، دهيق أو زول بزوال شرطهيوقد ، مستمراًى بقيقد ى احلممث إن 

  . كثر من ذلكمه أحيمل  ألنه ، يف زوالهإشكالففي الثاين ال ، هياملاء عل استوىلو

، يف نقضه حدباق وال حق أل) عليهما السالم( مامالرسول واإلى مح أن الم يفكفال  األولأما يف 

 نيوذا تب، لمامكظاهر من  مجاعبل اإل،  وال خالفإشكالبال  ، نقضهإنسانأراد  وإن نقضيال أي 

فزالت جاز ،  ملصلحة)عليه السالم( ماماإل أو )صلى اهللا عليه وآله(محاه النيب وإن ( :جه قول الشرائعو

  ).نقضه

  ).حياءملصلحة فزالت فالظاهر جواز اإلى ان احلمكفإن ( :وقال يف القواعد

وعن جامع ، نه أقربإ وعن الدروس، كر واحلواشي واملساليرة والتحركونقل هذا القول عن التذ

شار أأنه كو، املبسوط واخلالف عدم جواز النقض إىل ن رمبا نسبكل، فيالقول بالعدم ضعن إ قاصدامل

 ،نقضه وزجي خاصة ال )صلى اهللا عليه وآله( ه النيبيمحيل ما يوق( :بعد عبارته السابقة ه يف الشرائع قاليلإ

  . ىانته )بلهمقا وز االجتهاد يفجيالذي ال ( :بقوله مته اجلواهرأو ،)النصكمحاه ألن 

  .خيبل رمبا نوقش يف فهم العدم من قول الش، هو املشهور قوىاألو

صلى اهللا (اهللا  ع الذي محاه رسوليان النقكعرفنا م إالّ إذا ، هلذه املسألةاآلنفال حمل ، انك فكيو

  ،)صلى اهللا عليه وآله(محاه  إطالقظهر يمل إذ  ،اآلنه عدم اعتبار محاه يف قوىاألو، )عليه وآله

ث مل يح، )١(سامةأش ينفذوا ج : مثل)ه وآلهلياهللا عى صل(عمله إذ  ، املوضوعكوكواالستصحاب مش

   مايف أراده حىت نهأظهر ي

                                                

  . ط مصر٢٠ ص٢ج :ج البالغة البن أيب احلديد) ١(
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صلى اهللا (بزمانه  نه موقتأظاهرمها بل ، )صلى اهللا عليه وآله(ة من بعده فيلشه اخليذا جهز جإ

  . )عليه وآله

، ىتقدم حقه يف احلم نه قدإ: ه فنقوليه ما محاه الفقيالم فكنقل الي أن غينبيفالذي ، انكف كيو

ى ذا محإف ،ىانته )ةمامنه من خواص اإلأنقل  ملن إ بةيجوازه لنائب الغى قويبل (: وقد قال اجلواهر

  .حد نقضهق ألحيه ال يالفق

  

  ))أقسام محى الفقيه((

  : أقسامثالثة ى محاه علمث إن  

شمله يف، ديالق أو الشرط  يف زواله بزوالشكالنبغي اإلي وال، مشروط أو دينه مقأعلم ي أن :األول

  . ة املخصصي بعد خروجه عن فردحياء اإلأدلة إطالق

 ألن ،ت املصلحة أم اليبق سواء، له بنفسه نقضهشكال أن نبغي اإليوال ، نه مطلقأعلم ي أن :الثاين

ن من كتميعقده مل  إذا العقد الذيكس عمله يفل ،ةي واستمرارةيا ابتدائأه ية الفقي والأدلة الظاهر من

 ألن كن له ذلأ الظاهر ،موته  أواألوله يته بعد عزل الفقييف زمان وال ه آخر نقضهيهل لفق أما ،نقضه

ه يفق فتصرفه يف حق، دام هو حي وما ،ساً للدولةيدام انتخاب الناس له رئ ته مايمتتد وال األوله يالفق

  . رارهكت إىل فال حاجة تابكل هذه املسألة يف أول اليتفصرنا كوقد ذ، جازتهإى بعده متوقف عل

 ،ان الزماًكص الفح د للنقض منين املركمت فإن ،يف اجلملة أو نه مطلقأعلم يال  أن :الثالث

 كان االستصحاب يف الشيقلنا بعدم جر فإن وإالّ ،ما اخترناهك ةي يف الشبهات املوضوعلوجوب الفحص

نا ال نقول كل، تة فهي لهيم أحىيمن ، أي العام إىل لزوم الرجوع اردان املورد من موكيف املقتضي 

 ي يف املقتضكل من الشكل االستصحاب شامل ليلدإذ  ) اهللاهرمح(ى خ املرتضي الشقربه وإن ،كبذل

  . ظهر من املشهوريما كواملانع 
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اً كان شكمما ى موجه احل نعم لو زال، ليظهر املزي إالّ أن ىه فالالزم استصحاب بقاء احلميوعل

 يف املوضوع كفزال السبب مما سبب الش ،بل الصدقةإلى ت هذا املرعيمح: قال إذا ماك، يف املوضوع

  . العام ان املرجع عمومك

  

  ))من أحكام احلمى((

 يف كمن ذل ان للناس االستفادةك ،أوقات العشبك لسنةاخاص من وقت يف ى ان احلمكمث لو 

  .كما أشبه ذل أو كهنا موايخي أن جوز هلمي فكنذاياً حيمس حميلألنه  ، أوقات العشبريغ

  . للتالزمى ضاً محيه أميان حركموضعاً ى ذا محإو

مثل املرور ، ةيالقر ميزاحم حريما تقدم يف مسألة ما ال كال بأس به ى زاحم احلميما ال  أن ماك

  .  وما أشبهكمن هنا

ما أشبه من باب  أو غرامة أو اه من سجنه جعل عقوبة رادعة ملن خرق محيصح للفقينه أوالظاهر 

  . والستتباب النظام، ركعن املن يالنه

  . سالميف اإل مكواحل ،راتيتاب احلدود والتعزك )الفقه(  يفكل ذليرنا تفصكوقد ذ

  

  ))ال حق لسائر الناس يف جعل احلمى((

نه أو، هيوحق الفق) لسالمعليهما ا( ماملم يف حق النيب واإلكبعد الت ، الرابعةالم يف املسألةكبقي ال

  . إشكالها وال يواملسألة ال خالف ف ،ىحد جعل احلمق ألحينه ال أهي ، و ما محوهإحياءق حيال 

  ).ميحي أن نيمها من املسلمريس لغيول(: قال يف الشرائع

  .ريالتحر يك وحمكاً يف املسالإمجاعبل ، ما عن املبسوطكبال خالف  :وقال يف اجلواهر

  .كذل )مام اإلريغ يأ( هريس لغيول: ديف القواع وقال

عبارات من تعرض له قد  ألن ،كذلكهو (:  قائالًك املسالإمجاع رامة صدقكويف مفتاح ال

  ).ةيإمجاعفاملسألة  كطفحت بذل

  ،حياءباإل إالّ ةكيامللى دل علينه مل أ، مجاعاإل إىل ضافةه باإليدل عليو
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 فإن ،كامللى عل ليفال دل ، موجودري غكل ذلكو، مامقطاع اإلإأو  ،ريالشامل للتحج السبقأو 

  . سبقاًى سميال  هي علجعله علماً ئاً حىتي شاإلنسانادة رإجمرد 

  : اتيمجلة من الرواى عدم حق الفرد يف احلمى دل علينه أو

  .هللا ولرسوله إالّ ىال مح: )صلى اهللا عليه وآله(مثل قوله 

  .منيئمة املسلوأل :ادةيآخر ز خربويف 

 أو ،تاب احلجك رنا يفكما ذكنة ية واملدكم يفى له مح أن من بابما إ سبحانه )اهللا(ر كوذ

  . كوما أشبه ذل )١(هللا مخسهأن   مثل)صلى اهللا عليه وآله(ف الرسول يلتشر

سألته : قال ،)عليه السالم(احلسن  أيب عن، ديس بن زيدرإعن ، خ الثالثةي املشاومثل ما رواه

 تاجحيوبل إوللرجل منا غنم وى ها مرعياعاً وهلا حدود ولنا الدواب وفيلنا ضن إ كجعلت فدا :وقلت له

 ه فلهأرض رضانت األكإذا  :فقال ،هايلإمي املراعي حلاجته حي أن له لحيبله وغنمه أ إل املراعيكتلإىل 

 رضاألنت اكإذا  :فقال ،ع املراعييبيالرجل : قلت له: قال، هيلإتاج حيما  إىل ك ذلريصيو ميحيأن 

  . )٢(فال بأس هأرض

سألته عن الرجل : قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ابناأصحعن بعض ، ونسيومثل ما رواه 

عه يبي أن ل لهحي، جبل إىل املسلم وله غنم قد احتاج ه أخوهيأتيباع يها جبل مما يعة فيون له الضكاملسلم ت

عليه (فقال  ،أخذهيه وما يف حاله فكيو،  مثنريطلبه بغذا  إنعه من اجلبلمي أو هريع من غيبيما كاجلبل 

  :)السالم

                                                

  .٤٠اآلية : نفالسورة األ) ١(

  .١ ح من أبواب عقد البيع٢٢ الباب ٢٧٦ ص١٢ ج:الوسائل) ٢(
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 املسلم ريع من غيوز له البجيمنا إس جبله ياجلبل ل ألن ،هيعه جبله من أخيل له بحيال)١( .  

  .  اخلربستفاد من هذايما ى كاجلبل جعله محن إف

عا ممن يبل ينه من قبأ أو اًبير أدفاكص الي أراد تقلسالماإل ألن ، املسلمريع من غي جاز البوإمنا

  .نقاذإنه أمن  ) اهللاهرمح( ره العالمةكما ذى  علستحلي

  . ألك الناس يف الكاشتراى ات الدالة عليوالروا بل

نعوا ميال  أن أهل البوادي  يف)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ى قض: مثل ما رواه الصدوق قال

  . )٢(ألكعوا فضل يبيوال  فضل ماء

سألته عن ماء : قال ،)عليه السالم(احلسن  أيب عن، عن حممد بن سنان، خ والصدوقيوما رواه الش

  . )٣(ألكوال اء يف املاء والناركالناس شر إن :فقال ،الوادي

الشجر الذي تظهر منه ما إ وحجر الزندما إ ،املراد بالنار أن )الفقه( رنا يف بعض مباحثكوقد ذ

االستحباب بالعطاء من نار الدار ى عل ملحيأو  ،)٤(خضر ناراً﴾﴿من الشجر األ :ما قال سبحانهك، النار

  .جل املقتبسوحنوها أل

  . بةيونائب الغ) عليهما السالم( مام النيب واإلريق لغحيال ى فاحلم، انكف كيو

 يف ملا تقدم، هيقدم الثاين عل مكده احليه الذي بي الفقرضاع فإن ،مكده احليس بيه الذي ليأما الفق

   نيفحاهلما حال املترافع، تابكبعض مباحث ال

                                                

  .١ حاب عقد البيع من أبو٢٤ الباب ٢٧٧ ص١٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح من أبواب إحياء املوات٦ الباب ١٥٠ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

  .١ ح من أبواب إحياء املوات٥ الباب ٣٣١ ص١٧ ج:الوسائل) ٣(

  .٨٠اآلية : سورة يس) ٤(



١٨٣

 أن هيل فقكان لك رضاعيمل  وإن ،همايرأى ه عليقدم رأيث يح، نهمايم بكه احلاي مع الفقنيهيالفق

فراد الناس ق ألحيجازة ال اإلى أعط أو ىذا محإو، ابةي النأدلة طالقإل، ىجازة احلمإى عطي أو يمحي

  . املزامحة

رة كوجامع الشرائع والتذ لة والسرائريقد قدر يف املبسوط والوس(: رامةك القال يف مفتاح، نعم

  ).نيلماملسى عود بضرر علير مبا ال يوالتحر

 كالشرط يف النائب مستدر ه فهذاريضر غيالشرط يف النائب العدالة والعادل ال ن إ :قاليال : أقول

  . ماماإل إىل  بالنسبةكذلكونه كك

  . هيوالفق) عليهما السالم( مام واإل النيبنيفرق ب: قالينه أل

هما يف عصمتهما متنع عن تطرق احتمال الظلم فال جمال لالشتراط) عليهما السالم ( والثايناألولف

) صلى اهللا عليه وآله(الرسول  إىل بالنسبة  عندهم حىتكتطرق احتمال ذليث يخبالف العامة ح ،عندنا

صلى (الرسول  أن نهما عندنايب والفارق، بانتخاب الناس أو لقوةفة القائم مقامه باياخلل إىل ف بالنسبةكيف

، أو ليوجوب صالة الل مثل، ةيديتشد  ـقيباعتباره أول فاتح للطر  ـله خصائص) اهللا عليه وآله

  . موضعه يف ما قرركة له يمكفال خصائص ح) عليه السالم( مامخبالف اإل ،احكة مثل اهلبة يف النيليتسه

دد له حي أن فالالزم، انيوالنس أه اخلطيتمل فحيما ك، انيه العصيحتمل فيمبعصوم فس يه فليأما الفق

ومل تنفذ  ،ان انتخبكن إ اناً عزل عن الرئاسةيعص خالف فإن ،خالف إذا عرف خالفه ياحلد حىت

  .كذلى  نبه علأًخالف خط وإن ،ساًيونه رئك جاز بدونأان كن إ جازتهإ

  . ضاًيقطاع أاإل يف أيتيما ك حلد آت هناتجاوز اي ال أن ان فاشتراطكف كيو

  



١٨٤

  

  ))املرجع يف اإلحياء إىل العرف((

ه ؤايحإصل  حيىنكالس فقاصد ،العرف إىل حياءاملرجع يف اإل(: قال يف القواعد ):٢٣مسألة (

والزراعة  ،ق البابيشترط تعليوال  ها احلائطيفيك ةريواحلظ، فقس وقصب أو ط ولو خبشبيبالتحو

 ،ىنكالسكانتفاع  ألنه ،رعزال ال وشترط احلرثيوال ، سوق املاء ومرز أو مسناةأو  ةي بساقريبالتحج

ها للعمارة فقد أيالغالبة وه اهيقطع امل، أو مستأمجة فعضد شجرهاانت كلو و ،هيلإسوق املاء  والغرس بهو

 )١( )ه وشبهكذا لو أحاطه بشوكو، إحياًءن يكمل  ت شعريب أو مةيه خي فنصب فولو نزل مرتالً، اهايأح

  . ىانته

ن يديوالشه والعالمة نياحملقق وخيتب الشكظهر ملن راجع يما ك، ر الفقهاء أمثلةكلقد ذ: أقول

ن مها مورد ييف السبق الذ أو حياءسواء يف اإل، العرف إىل لكواملرجع يف ال، همري وغنيوشراح الفاضل

نه أء ويشى اتفق العرف علن إ نهأقاعدة الى ومقتض، قيوقد اختلفوا يف بعض املصاد ،مجاعواإل ةيالروا

ء خاص يشى نص الشارع علياليت مل  املوضوعات إذ ،ان هو املتبعكحدمها أس بيل أو سبق أو إحياء

  . خذ من العرفنهما عموم من وجه هو األيب أو أخص أو ان أعم من العرفكسواء ، هايف

 أن ىريالعرف  أن كشيقد   إذ،صولان الالزم مراجعة األكاملصداق  أو  يف الصدقكولو ش

 علم هلين ال كل إحياءالعضد  أن علميوقد ، إحياًءونه كصل عدم فاأل ، له أم الإحياء عضد الشجر مثالً

  بالعام يف الشبهةكمسن التكميال  إذ ،إحياًءونه كضاً أصل عدم يه أيواملرجع ف ،ما عمله عضد أم الأن 

  . املصداقية

 ،صلواملرجع األ ،املشهورى  املوجب للتساقط علرضان من التعاك، نيقول إىل ولو انقسم العرف

   ات بقاعدة العدل عمل ايقلنا يف املالأما إذا 

                                                

  .٢٧٧ ـ ٢٧٦ ص٢ج: قواعد األحكام) ١(



١٨٥

  .  بالقطع مثالًامالًكالًء يخر استها اآليعل حدمها مث استوىلأما لو عضد يف

، حياء حبث اإلملا تقدم يف، كلمي  ملكقصد املليمل وإن  ،ك ملكامللىي احمل أو ه لو قصد السابقمث إن

ان كن ظهور يكمل  فإن ،ةيخارج نةيان ولو بقركن إ  اتبع الظهور يف قصده وقد مات مثالًكولو ش

  .عدم السبق أو حياءصل عدم اإلاأل

  

  ))لو قصد االختصاص فقط((

، ه مثالًيف توتةيد البيريان كمته يف مينصب خيالزائر الذي كاالختصاص  إالّ قصد السابقي ملوإن 

  . كتص به بدون امللخي فإنه مث السفر

  . لقاعدة السبق: األول

وقد ظهر يف  كع السميب ثيه من أحاديملا دل عل ،كملا تقدم من اشتراط القصد يف املل: والثاين

  .جوفه لؤلؤ

ان كاالختصاص  إىل تبدل قصده فإن ،عراض لإلكسقط عن املل  مث زال قصدهكولو قصد املل

 كذل اًكان آخر تاركم يف ميخي أن مث قصد، ناه أبداً مثالًكه سان بقصدكم يف ميخ إذا ماك ،كذلك

 بدون قصد كعن املل عرضي أن له إذ ،دهيريدام  االختصاص ما يبق وإن ،عراضإ ألنه كوذل، انكامل

بل لو ، انك املكذلى الء عليه االستريه حق لغءخبا حير أو إنسان أو وانيزال حأذا إف، ضاًياالختصاص أ

حبرمة  ة ال تستلزم الوضعيفيلكاحلرمة الت إذ ،كذلكان ك ري الغك ملبالتصرف يف لو غصباًأزاهلا بنفسه و

  . انك املكذل

 كقصد املل: فالصور هي ،كمث قصد املل الً أوقصد االختصاص إذا س وهو ماكالع علميومنه 

، سهكوع، راً ابتداًء مث االختصاص استمراكقصد امللأو  ،كذلكقصد االختصاص ، وواستمراراً، ابتداًء

  ، مث زوالهكوقصد املل



١٨٦

  . وقصد االختصاص مث زواله

  

  ))لو قصد اإلحياء لغريه((

، أو هك يف متلريالغ كذلى ه فالظاهر اشتراط رضرياالختصاص لغ أو كولو قصد االستمال

 ومن املعلوم، ريان تصرفاً يف سلطنة الغكرضاه  اختصاصه بدون أو هكلو دخل يف مل ألنه ،االختصاص له

 ،واؤما شا إالّ همكرج من ملخيوال  دخلينه ال أ )١(أنفسهم وأمواهلمى عل نيون الناس مسلط كمعىنأن 

ل يف يما ورد الدلك، هد مطلقيقي أو ل السلطنةيصص عموم دلخيل خاص ي دلكان هناك إذا مايفإالّ 

اً يسه نفيبراء حرجاً علإلن ايكمل  إذا  مباذمته ةءد برايين تقكمين كل، ونياملدى رضن بيكمل  وإن براءاإل

وناً أخذ منه ين مديكذا مل إف، ونيبة من املديأخذ ضريان الظامل ال ك إذا ماكضرراً أو  ،لعدم حتمله املنة

  . من الشرح فراجعه )تاب الضمانك( رنا شبه هذه املسألة يفكوقد ذ، ظلماً ماالً

  

  ))فروع((

ق ي يف طرحجاراًأى نص من سو ما يفكجداً ة صار مسيالسابق احملجر املسجد أو ييولو قصد احمل

  . ةكم

، أو اآلنرون يوال ، إحياًء رون العضد للشجر مثالًيان سابقاً كبأن  ،ه لو اختلف العرف زماناًمث إن

ن رأوه يف البلد الفالين سبقاً أ باناًكذا لو اختلفوا مكو، ذا يف السبقكو، ة هلميفالظاهر التبع، سكبالع

عده  إذا اروا مثل هذه املسألة يف باب الربكوقد ذ،  موضوعهتبعيم كن احلأل كلوذ، خردون البلد اآل

  . ربا انكوزنه يف بلد آخر  أو الهكذا إو، ه رباين فيكالعرف يف بلد مل 

  جتعلها حلوة بعد  أن جل ألرضاألى لة عريثكاه اليط امليالسبق تسلمن مث إن 

                                                

  .٢٧٢ ص٢ج : انظر حبار األنوار)١(



١٨٧

  .ةانت سبخكن أ

من لصدق  ،ضر التبدليس مل كبالع أو بناء الدار إىل هيدل رأة مث تبري للحظحياءولو قصد اإل

  . ناهكغنام مث صار نظره سوتاً لأليصنع ب إذا ماك، اهيأح إذا أحىيمن  وسبق

العرف لعدم  إىل حياءواملرجع يف اإل(: ره الشرائع قالكظهر وجه النظر يف بعض ما ذيومما تقدم 

ن كميسقف  أو قصب أو حاط ولو خبشبأ فأرض ىنكقصد س إذا نهأوقد عرف ، ص شرعاً ولغةًيالتنص

 ق البابيس تعليول، سقفالاحلائط من دون ى ة فاقتصر علريذا لو قصد احلظكو، إحياًءى سميناه كس

، ما شاها أو ةيها بساقيلإوسوق املاء ، مسناة أو  مبرزريها التحجكيف متلى فكولو قصد الزراعة ، شرطاً

ها الغرس وساق ياً فنبت فأرضولو غرس . ىنكالسكانتقاع  كذل ألن ،اعتهاشرط حراثتها وال زري وال

اه يذا لو قطع عنها املكو، صلحهاأانت مستأمجة فعضد شجرها وكذا لو كو ،حياءها املاء حتقق اإليلإ

تفاع الذي ناال إىل كخرجها بذلأ ألنه إحياًءله ك كة ذلية بتسميالعادة قاض فإن ،أها للعمارةيوه لبةالغا

  . ىانته )و ضد املواته

  . واجلواهررامة ك وجامع املقاصد ومفتاح الكلاملسا إىل جعريل فليومن أراد التفص

ها كبس تري مث بعد الكغنمه من هنا أو إىل عشبه إىل جل النظرمث لو صنع يف العشب غرفة أل

علم ن إ وداخالًه االستظالل بظلها خارجاً ريلغ قحيانت الغرفة له وكها يلإقصد الرجوع  فإن ،وذهب

  . زجيعلم املنع مل  وإن  عن دخوهلاكعدم مانع للمال

س الضرر مدار ي ولريالغ كنه ملأاملمنوع من جهة  إذ ،صاحب الغرفةى ضرر عل أي نهإ: قاليوال 

  ناها كف وأراد سي داره يف املصكتر إذا ماك ،مكاحل



١٨٨

  .حد دخوهلاق ألحي فال كبعد ذل

 ألنه ،زجيمل  وإالّ ن فهويمرأحد األى نة عليانت قركفإن   ال،مناه أكل سحينه هل أ يف كشوإن 

  بالعام يف الشبهةكس قولنا بعدم اجلواز من التمسيفل،  من دون علم برضاهريمن التصرف يف مال الغ

  . ةياملصداق

، شغاهلا يف النهارإل ويالل ها يفكوحال تر ،كيف الطرق وما أشبه ذل يظهر حال املقاهي كومن ذل

علم الرضا ولو  فإن ،أشبهها وما يراسكالتصرف يف  أما ،فيشغالها يف الصإها يف الشتاء وكتروحال 

  .زجيمل وإالّ  ،نة جازيبالقر

ان كم إىل قد سبق ونيكه ي املنبسطة النتفاعه بزواره ومشتررضان يف األكمى سلط النور عليومن 

 ،ذهب اختصاصهيأما وقت عدم النور ف، هكمل صريمل  وإن ،خاص به ألنه حد استعمالهأل فال حيقالنور 

 ل سبق عرفاً بالنسبةيل لكان كة املءضاإ إذ ،نه سبقأ حبجة الًية لءضااإل ستغله قبلي أن حد يفوال حق أل

  . نفع املقاميان من السوق ما كم إىل يف مسألة السبق أيتيوس، ةيتاآل ايلياللإىل 

ان مباح كحبة فنبتت يف م حيطار الرأفلو  ،القصد إىل تاجحي حياءالسبق واإل أن ث قد عرفتيوح

 أو وانيل زرعه حكأذا إف، تحقق القصديمل  ثيح، ن أحق بهيكه ومل كلميبدون قصد صاحبها مل 

  . انك املكذل إىل السبق هريقلعه غاصب جاز لغ أو احترق

ه ومل كلميه مل يلإالسبق  صحراء بدون قصدهت يف كبر أو ته مغارةيشدخلت مانه لو أ علميومنه 

  .صل عدم السبقنة فاألين قركومل ت ، بقصده أم الكان ذلكعلم هل يولو مل ، تص بهخي

 إىل بالنسبة، ان سبقاً بقدر قصدهكه أهله كر خراب تر ريك أو ة خربةي قرإحياءولو شرع يف 

   أو إىل ةيل القرك



١٨٩

تاجون آخرون حم كان هناكبأن  ـ يف حصته أو ن يف طاقتهيكن مل كل لكولو قصد ال، بعضها

خر ق لآلحيقصده فال  أو حصته إىل  بالنسبةان سبقاًك ،ةيل القرك إىل بالنسبة )١(مكل شملهيفلم 

  .مزامحته

روه يف كما ذى رت واللقطة علكم الك اخلربة هلا حكوحنوها عن تل ستخرجه من اجلواهريما مث إن 

  . اخلمس واللقطة تايبك

فحال  ،آجرها فقط إىل وإمنا، هاأرض إىل ن سبقاًيكخربة الستخراج آجرها مل  إىل ولو سبق

  . ما تقدمى أشبه عل وافل وماقمرور ال إىل ة بالنسبةي القرمي حال حررضاأل

ون يك أن بشرط ،العرف راهيان سابقاً باملقدار الذي كها ياه القذرة لتصفياملى نة علكولو نصب ما

ان يف ك وإن ،ل البحرك إىل  بالنسبةاًن سبقيك ت مليالبحر املى ذا نصب علإف، بقدر الطاقة وقدر احلق

  .ثر من احلقكأ ألنه ،من املواد النافعة هيل ما فكنته استخراج كطاقة ما

  . كم ذلكة حيمن املدن اخلاو ة اليت تستخرجيثرحجار األم األكوح

  

                                                

  .٢٩اآلية :  سورة البقرة)١(



١٩٠



١٩١

  

  فصل

  ةكيف املنافع املشتر

  

  

ات نوالربط واخلا املدارسكوالوقوف املطلقة  ،عرفاتكوهي الطرق واملساجد واملشاعر 

ارات وحمل االستراحة يف يواملستوصفات ومواقف الس اتين العامة واملستشفكات واملقابر واملساينيواحلس

احلجاج وما  والساحات واحلدائق العامة واجلسور ومدن وحمطات القطارات واملواين سواق واملطاراتاأل

  : ه مسائليوف، اه العامةيمخازن املك كأشبه ذل

  

  ))أقسام األرض وأحكامها((

 ما، إيف اجلو، أو باطنه أو يف البحر ظاهره، أو باطنها أو  ظاهرهارضان يف األكل مك ):١مسألة (

، منفعةً أو ناًية جلماعة عكمملوأو  ،باح منفعتها لهأصاحبها  ألن منفعةً أو ناًية لشخص عكون مملوكتأن 

 بعد ةًيباق، أو املدارسكاخلاصة ، أو الطرقكاحلقوق العامة ى  علحمبوسةً، أو اًي شرع هلم وقفاًموقوفةًأو 

ات الغاب  أحد مثلكاة ذاتاً بدون مليانت حمك، أو جواءواأل البحاركو، رضمن األ املواتكأصلها ى عل

  . وما أشبه لةيعشاب اجلموحمالت األ



١٩٢

ها كبة فلمالالرقتتبع  منافعها، ةكون مملوكت أن ماإف، أرضل رقبة ك(: رةكالتذ يكحمقال يف 

احلقوق ى ون حمبوسة علكت أن ماإف ،ةكمملو ونكال تما أن إ و،مجاعذنه باإلإب إالّ هريتفاع به دون غناال

وقد  ،)املوات يوه، ة عن احلقوق اخلاصة والعامةكون منفكتأو  ،الشوارع واملساجد والربطكالعامة 

  .رامة واجلواهرك ونقله عنه مفتاح الكاملسال كتبعه يف ذل

 قساماأل أن ماك، ىخرأ أدلة كفهناوإالّ  ،وحده من باب املثال مجاعاالستدالل باإل أن ىفخي وال

  . ا حاصرةأباب املثال ال   منحكامواأل

واملانع  ، النافذةريالطرق غ ن مانع مثليكمل  إذا عها وحنوهين اخلاص جبماعة خاصة هلم بأ والظاهر

  . ةينياملدرسة واحلسكان وقفاً هلم كما 

 فإن ،نةيهل املدالعامة أل ما تقدم يف الطرقك ،ان هلمكع وحنوه يالبى اجتمعوا عل إذا العام للعمومو

عم نة واألييف خارج املد منن مستطرقاً لسائر يكمل  إذا ،عدوهمياحلق ال  ألن ،ع السابقيهلم استبداله وب

  .  من اخلارجنيضر املستطرقيه مبا ال ريهلم االستبدال بغ نأ نعم الظاهر، احلق هلم

هم كحنو ملى  هلا علني املسلمكرة عدم ملكقول التذى ومقتض(: ن قول اجلواهرأ  تقدم ظهرومبا

  . ىانته )كم لو اقتضت مصلحة لذلكمن احلا ع وحنوهيالبكه ري غكذلى ترتب عليورمبا ، للمفتوحة عنوة

ن يكمل  إذا ، عرفتماى عل مكاحلاحال  م يف اخلاص والعام حالهك احلاري غبل، ة لهيال خصوص

  .  وحنوهفالوقكحمذور 
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  ))الطرق وأحكامها((

  : أمورها يالطرق وف ):٢مسألة (

  

  ))من مسائل الطرق((

، أو نقب حتته، أو هيجعل جسر عل، أو قه وتوسعتهييتض، أو قيزالة الطرإقد تقدمت مسألة : األول

  . بوب يف داخلهناألمد 

  . منهم أي ىوز بدون رضجيوال  ،هيحق فع من له يمجى فجائز برض: ناألوالأما 

ق يف يان الطرك إذا ماك، ةه جائزيطرفى ن علي ضارة بالذريانت غكن إ فالتوسعة: وأما الثالث

ذا إف، هم واملهم وحنومها لوحظ األكنياكوالداستلزم هدم الدور  إذا ماك ت ضارةانك وإن ،الصحراء

  . نيحلق انيعطاء بدله مجعاً بإم كاحلاى ان علك كفعل ذل

بل لزوم مراعاة ، املنعى ل عليال دل ألنه ، فجائزكذلكق والنقب يأما جعل اجلسر ملصلحة الطر

م كام احلايه من لزوم قريوغ )اسةيالس: الفقه( تابكرناه يف كم ملا ذك احلاكعطي جواز ذلي املصلحة

  . مبصلحة البالد والعباد

ة ي احللأدلةف ،املنعى ل عليال دل إذ ،قيضر بالطريمل  إذا ك ذلنسانن لإلأ فالظاهر، بوبناألوأما مد 

 كسالأب املاء ويبأنامد كالناس أو  ،اههيجر مكق يان ملصلحة الطرك إذا ف مباكيف، العامة شاملة له

  . هرباء وما أشبهكال

ن كمأذا إف، بقدرها ر الضرورةيه تقديالحظ في أن لزمياً تب الشارع موقيمث املد املوجب لتخر

  . قيسد الطرى ل نصف نصف قدم علكصالح إرع وف الشايتنص

  

  ))االستطراق املتعارف((

  . كق وضع لذليبل الطر،  يف جوازهكوال ش، االستطراق املتعارف: الثاين

   وزجيفال  ،ها شرعيوالناس ف ،ق ففائدا االستطراقيالطرأما ( :الشرائع قال يف
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  .  املضر باملارةرياجللوس غكتطراق فوت به منفعة االسيما ال  إالّ هريها بغيتفاع فناال

 كرة وجامع املقاصد واملسالكما يف التذك، مصارع األيه يف مجي الناس علمجاعإل: قال يف اجلواهر

  . والروضة

ما ى ها علريرامة وغكال ر والدروس ومفتاحيرة والتحرك القواعد والتذكوقد صرح بذل: أقول

  .عن بعضهم يكح

  :ربعة األدلة باألكواستدل لذل

  . حق الناسى ث دل بالالزم عليح ليوتقطعون السب: قوله سبحانه مثل

  .قية حول الطريومثل ما تقدم من الروا

  .ه مسلمي علمجاعواإل

  .كذل يقتضيوالعقل 

  . ك ذلرية وغريالضرورة والس إىل ضافةهذا باإل

مثل  ،هريي غه مشيزاحم مش وإن ،هماأقساموب بكوالر يعم من املشأاملراد باالستطراق مث إن 

  . ثاثه وما أشبهأبه ودابته وكه مثل مريلإتاج حيملا  أو نفسه إىل عرج واملقعد سواء بالنسبةاألمشي 

  

  ))االستطراق غري املتعارف((

 من كباملارة وما أشبه ذل ني البطيء الضارريض والسك املتعارف مثل الررياالستطراق غ: الثالث

رون من ثالث مية يان أهل قرك إذا ماك، مكال ثية من ح املتعارفريثرة غكومثل ال، فكيث اليح

  . تهيزدحامه فوق قابلإروا من شارع واحد منها مما سبب مي أن همؤشوارع فصار بنا

فال  ،ليستفاد من الدلي مما كس مثل ذليول، وزجيالضرر ال  إذ ،نيمرال األكوالظاهر عدم صحة 

، أو نيمراً حادثاً لرتوح مجاعة من املهجرأ انكإن  و،وزجيث ياً حيعيان االزدحام طبك إذا قاس مباي

 كنياكالدى ازدحم عل إذا فحاهلا حال ما، كذلكوضع الطرق فإن  ،نة مثالًياملد إىل متضرري احلرب

  . وسائر املرافق بسببهم واحلمامات
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  ))االرتفاق املتعارف يف الطرق((

ولذا  ،ما تقدم يف عبارة الشرائعكلوس الوقوف واجلك املضر باملارة ري غطرقل بااالرتفاق: الرابع

  ). املضر باملارةريالطرق االستطراق واجللوس غ وفائدة(: قال العالمة يف القواعد

املاشي قد  ألن ،التردد من مرافق ألنه ة للطرق الوقوفيالفائدة الثانن إ :رامةكوقال يف مفتاح ال

  . قيت الطرفهو من موضوعا، قيانتظار رف أو المكالوقوف ل إىل تاجحي

 ريتفاع بالطرق يف غناال وزجيال (: ث قاليرشاد حالم العالمة يف اإلكمل حي أن فال بد، هذاى وعل

ان من ك إذا فوات بعض املنفعة فإن ،كذل  مثلريغى عل )فوت معه منفعتهيمبا ال  إالّ االستطراق

  . رم حيق حىتيه الطريما وضع علن خالف يكق مل يموضوعات الطر

  

  ))ق غري املتعارفاالرتفا((

ولو  ،ر وحنومهاخراج السقف املوجب ملنعه اهلواء والنوإك املتعارف ثابتاً رياالرتفاق غ: اخلامس

ون يكث يح، ثاثهأوضع  أو هيلإانه كة من دكخراج دإو وقوف الضارلاك ثابت ريغ أو ،الًيان املنع قلك

 ،كما أشبه ذل أو ارات العابرةيالس أو زاحم املارةيالطرق مما ى ارات عليوقوف الس، أو فوق املتعارف

  . وما أشبه ال حرج وال ضررل يشمله دليف، هي علنبيق مل يالطر ألن ، جائزريوهذا غ

 ،العادة فلهم احلق يف املنع ما مل جتريضر م في مما كنياك الدمامأ الوقوف كمن ذل أن والظاهر

خالفه فاملرجع يف ى والطرق مل توضع عل ،شملهي ال ضرر الل يدلحيث إن جرت العادة  إذا خبالف ما

  .  العرفكذا

  

  ))املنع عن االرتفاق احملرم((

والظاهر ، ركفراد النهي عن املنصح لأليم وكنع عنه احلامييف القسم احملرم من االرتفاق : السادس

   ر صحيبالتعز نفع جمرد املنع حىتيمل  إذا نهأ
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: الفقه( تابكرناه يف كما ذك، ركاب النهي عن املنم جعل عقوبة الغرامة والسجن من بكللحا

ون الضرورات تقدر كن الالزم مالحظة كل ،وحنومها )سالمم يف اإلكاحل(و )راتيتاب احلدود والتعزك

  . اجلاهل وحنوه إىل بالنسبة )احلدود تدرء بالشبهات( أن لزم مالحظةيما ك ،هو ضرورة إذ ،بقدرها

  

  ))الضمان يف الطرق((

يف  أو، ىوقف فعثر به أعم أو حفر بئراً أو جلسأو  ،قيفرط يف وضع شيء يف الطرو أل: السابع

ان فعله كوإن  ،سبب ألنه ان ضامناًكجرح  أو مات أو سركناه فيسقط فأو  ،شبهأما  أو ل املظلميالل

ل  أدلتها الشاملة للعلم واجلهإطالقث يح، العلمى الضمانات ال تتوقف علألن  ،غفلة أو صدر عن جهل

  .  فهو له ضامنريتلف مال الغأفمن ، والغفلة

  .هريوغ )اتيتاب الدك( رنا بعض هذه املباحث يفكوقد ذ

 رامةكمن راجع اجلواهر ومفتاح الى على ما ال ختفك،  الفقهاءأقوالات خاصة ويروا ويف املسألة

  . مهاريات وغيتاب الدكها هنا ويف ري وغكواملسال

  

  ))الثقة الواحد وحجية كالمه((

اجلالس ى على العاثر تعد أن ، أوالعاثرى على اجلالس تعد أن م يفكون احليك أن فييكنه إ: الثامن

 نيتستب إالّ أن كذلى لها علكاء يشواأل: )عليه السالم( قال، كه ذليي ففيكموضوع ف ألنه ،ثقة واحد

  . نةيتقوم به البأو 

 كذلى ل علييف الدل نكل  ) اهللاهرمح(ى تضخ املريره الشكوقد ذ، اط يف العدد والعدالةياالحت نعم

  .رناه يف موضعهكما ذكنظر 

  . ما أشبه أو نيدابت أو نيارتيس أو خرن باآلي احلال يف تعثر نفركذلكو

  

  ))ختطيط الشوارع والطرق((

جعل  أو آالت املواصالت يف ءالسرعة والبط أو جل العبورق للدولة مد اخلطوط ألحي: التاسع

انت ك فإن ،ما تقدمكان من املصلحة وجعل العقاب ملن خالف ك إذا كما أشبه ذلو  أرصفة للمارةاأل

   حة حرمية صحيإسالمدولة 
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  . طاعتهاإ مل حترم املخالفة لعدم وجوب وإالّ خمالفتها

وز جيال إذ  ،ان حمتمالًك وإن نيخرضرار باآلالقاعد واملار وحنومها اجتناب اإلى الواجب عل نعم

ال  فإن ،والغسل احملتمل ضرره تمل ضررهاحمل مسألة الصومروا يف كما ذك ،راب حمتمل الضركارت

ان ك وإن ،اًي عقالئضرار املقطوع به واحملتمل احتماالًفهم منه حرمة اإلي العرفى عرض عل إذا ضرر

  . مثالً ائة يف املني مثل أربعكالش دون

  

  ))تقدم حق املرور((

محال دخال األإمن  قيالطر إىل ان باب دارهكه من يلإاج تحيومنه ما (: قال يف اجلواهر: العاشر

من  ال ان مرفقاًكبل  كذلكن يكمل ما إذا إ ،طراقهتله من توابع اسك كذل أن  باعتبار،والدواب وحنومها

  . )رضاه عند التعيتقدم حق االستطراق علب يف ي فال ر،حنوهو عياجللوس للبك ،ث االستطراقيح

  . قيا وضع له الطرنه ممفأل: األول أما :أقول

  . ذا زاحم قدم حق االستطراقإف، قيوضع له الطرينه مل فأل: وأما الثاين

  

  )) الطرق والضرر أكثر من املتعارف((

بالقدر املتعارف مل  انك فإن ،قلها مثالًثق ليارة خراب الطريالسكلو سبب املار : احلادي عشر

ستلزم خراب يومثله ما ، الضمان النصرافها عنه أدلةشمله ياً فال يجيرب تدرخيق يالطرحيث إن ، ضري

  . ك ذلريغ إىل ،الطالبى تاب املوقوف علك وال،العبور واملرور واملسجد منالدار املوقوفة 

  .  وما أشبهديالى علل يلدلان الضمان ك املتعارف ريبالقدر غان ك إذا وأما

  

  ))الطرق البحرية واجلوية((

 للسفن هما طرقاًيفحيث إن ، ةية واجلويالسابقة يف الطرق البحرأيت بعض املباحث ي: الثاين عشر

  .ة وما أشبهيقمار الصناعارات والغواصات واأليوالط

   ارات والشارعياالستطراق يف خط القطار والشارع املعد لسرعة الس أن ماك
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  .هاأحكام اخلط املعد لعبور املارة هلا رييف غ

ئاً يف يارة بطيمشت الس إذا كذلكو، ان هدراًكعطبه مما سبب  ضيباأل  اخلطريذا عرب يف غإف

ارة يالط يف الشارع املعد لرتول، أو عرب من خط القطار املوجب الرتطامه بالقطار أو ،عيالشارع السر

  .مواضع االزدحامتعمد العبور يف  إذا ذاك بل و،عةث السريوصعودها ح

   .ىقال حذار مث رممن ورد يف  ا مماألولستفاد ي أن نكميو

ان ك:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ناينكالصباح ال أيب عن ) اهللاهرمح( ينيلكالى فقد رو

 فرفع ،ة صاحبهيأحدهم خبطره فدق رباعى  فرم،خطار هلمألعبون بي )عليه السالم( علي ان يف زمانيصب

عليه (مث قال ،  فدرء عنه القصاص،حذار: قال بأنه نةيالبى قام الرامأف )عليه السالم( ني املؤمنريأم إىل كذل

  .)١(أعذر من حذر قد: )السالم

  . الضررى قدم علأهو الذي  بأنه ،ستفاد الثاين من القاعدةيما ك

 )سالمه اليعل( نياملؤمن ريأمن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن مسمع، ينيلكأما ما رواه ال

ت يته من بي فد،علمون من قتلهيجسر ال ى عل، أو رفةوم عي أو مجعةوم يام الناس حمن مات يف ز: قال

  . املال

  .)٢(بئرى عل أو داًيعأو : هايوزاد ف، )هما السالميعل(ه ي عن أب،عن جعفر، وينكة السيومثله روا

بطل دم امرء يث ال يح، القاعدة ون طبقيكقدامه فإن هو السبب بيكذا مل  إماى مل علحي أن ماإف

  . اتيالدباب  إىل ولك موكالم يف ذلكوال، القاعدةى م احترام الدم علالشارع قد نإ :قاليأو ، )٣(مسلم

  :  قاال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ريوأبو بص، أما ما رواه ابن زرارة

                                                

  .٧ ح٢٩٢ ص٧ ج:الكايف) ١(

  .١ ح من موجبات الضمان٢٣ الباب ١٩٤ ص١٩ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح من أبواب الشهادات٢٤ الباب ٢٨٥ ص١٨ ج:الوسائل) ٣(
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  . )١(ال: قاال ،ئاًيضمن أهلها شيأسألناه عن اجلسور 

  . رصاحب اجلسى ضمان عل ال إذ ،القاعدةى  فهو مقتض،هريومثله غ

فهو ، ما أشبه أو دابة أو إنسانصلحه مما سبب عطب ين علم خرابه فلم أان هو السبب بك إذا نعم

  .من املباشر أقوىالسبب حيث إن ، ضامن

  . )اتيالد( و)القصاص( تايبكأيت يف يمما  هاريغإىل 

  

  ))الضمان يف حادث السري((

ما  أو وانيبسببه ح عطب أو ،اًإنسان فقتل اإلنساند يارة عن يار السيخرج اخت إذا :الثالث عشر

من قتل  ألنه عاقلتهى فعل وإالّ ،صلحهاي فلم كارة معرضاً لذليانت السك إذا السائقى ان علك ،أشبه

  .  وحنوهأاخلط

  .طاً منهيتفر انك إذا ته ومالهكان يف ترك كه وقتل بعد ذليعل يغمأ أو ولو مات السائق

  .العمد من قتل ألنه ،ه مث قتليعل يأغمو  أ،فجرة ومات مث قتلوضع مت إذا ومثله

  .وت اروحمي أن جرحه جرح موت مث مات قبل إذا ومثله

املال من باب  تييف ب أو، ان هدراًك وإالّ أ،قتل اخلط يمسن إ العاقلةى ان علكطاً ين تفريك ملوإن 

 طلبيال،تابان السابقانك الكالم يف ذلك وحمل ال .  

  

  ))نني املروراحلاكم اإلسالمي وقوا((

م موضوع كاحلا ألن ، للمرورنيي حق جعل قوانسالماإلم كللحا أن ىقد تقدم عل: الرابع عشر

 أو ق له جعل عقوبة السجنحي و،ه العقابيخالف فعل ومن،  من أهم املصاحلكوذل ملصلحة العباد والبالد

 ما أشبه مما أو جمهول أو ديبعان كلقائها يف مإ أو ارتهيف سيتوق أو املرور مدة احلرمان عن أو الغرامة

 )سالمم يف اإلكاحل( تايبك  يفكرنا ذلكوقد ذ، ركمر باملعروف والنهي عن املنلي األكدخل حتت ي

  .  فراجعها،مهاريوغ )اسةيالس(و

                                                

  . من أبواب موجبات الضمان ح٢٣ الباب ١٩٤ ص١٩ ج:الوسائل) ١(
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، )عليهم السالم( هميالرد علك فهو ،هيرد عل ألنه ،مور يف هذه األيسالمم اإلكوحترم خمالفة احلا

  .  االشتر مثالًكمال أو ، القانون)ليه السالمع( علي وضع إذا ماك

ضرار ان احتمال اإلك إذا  نعم،ي مل حترم خمالفتهسالم اإلريم غكان واضع القانون احلاك إذا أما

  . زجي مل ريبالغ أو بالنفس

  

  ))يكفي الثقة الواحد يف باب املرور((

بل ، نين عادليشاهد إىل ور املرأمورتشاف املخالف يف كتاج الحينه ال أالظاهر : اخلامس عشر

القدر  فإن ،ة مسعدةي برواكوقد تقدم االستدالل لذل، ة اخلرب الواحدي حجأدلة طالقإل، في ثقة واحديك

نات يم بالبكنيب يمنا أقضإ: )صلى اهللا عليه وآله(فقد قال ، املنازعات  هو موضعكاخلارج عن ذل

  . )١(انميواأل

  

                                                

  . كتاب الدعوى والبينات٥١٨ ص٢ ج:الدعائم) ١(
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  ))من سبق إىل طريق(

ة العود بطل يوعدم ن غرضه فاءي املضر باملار بعد استريق غيقام اجلالس يف الطرإذا  ):٣مسألة (

  .ن له الدفعيك ه ملري غمقعده إىل سبق أن ه بعديلإولو عاد ، حقه

  .انهكأحق مب انكل ي ق،نوي معها العوديفاء غرضه حلاجة يلو قام قبل استأما 

 واحد عدم بقاء حقه سواء ريغ طلقأ(: واهرمث قال اجل، الم اجلواهر مازجاً مع الشرائعكهذا 

ان الزمان كوسواء  ،ال أو ة العوديان مع نكوسواء  ،ال أو ان له رحلكوسواء  ،ال أو غرضه استوىف

  . ىانته ) ال أومام اإلذنأ وسواء ،ال أو الًيطو

 ن استوىفيكوقد مل  غرضه ون قد استوىفيكق قد ياجلالس يف الطرن إ :قالي أن نبغييوالذي 

 ومل األولان ك وإن ،زاحتهإه ريوحق لغ ق سقط حقهيزاحم مصلحة الطري واألولان ك فإن ،غرضه

ز جيسقط حقه ومل يغرضه مل  ن استوىفيكمل  وإن ،زاحتهإ زجيسقط حقه ومل يزاحم مصلحته مل ي

  :  فالصور ثالث،زاحتهإ

ث ي فح،تفاع بهناالصح ي طاراإل ويف هذا، قيق وضع ملصلحة الطريالطر ألن ،زاحتهإق حي: األوىلف

  . زاحتهإقم بنفسه حق يذا مل إ ف،هريغ ان حقك ن له غرضيك اجلالس مزامحاً ومل انك

  . مكأنفسهم حمى الناس عل ل سلطنةيفدل،  بدون وجهريتصرف يف الغ ألا ،زاحتهإق حيال : ةيوالثان

 آخر له إنسانون ك و،ل السبقيشمله دليف، سابق وله حق السبق ألنه زاحتهإق حيال : والثالثة

ته يان الثاين علم أمهك إالّ إذا ،غرض الثاين أهم انكولو ، األولى  حاجة الثاين علميسبب تقديحاجة ال 

 ق لهحيالثاين ال حيث إن ، قي مثل العبور يف الطركمثل ذل، هم واملهماأل لقاعدة، قدمي فاألولسبق ى عل

   هم واملهمانت قاعدة األك إذا  إالّ،سراعد اإليري ألنه  بزحزحتهاألولزعاج إ
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فساح إب جيولذا  ،ض خطر وحنوهيجل مرون ألكث تيح، سعافارات األيمثل مرور س، مةكحم

 نيخرزاحة اآلإ ألن ،ن مستعجلةكمل ت إذا نيخرزاحة اآلإها يرم علحيذا كو ،ان حمرماًك وإالّ اال هلا

  .نئذ غصب حلقوقهميح

  . هكت وهتيمن بطئه تعفن املى شخي عييان تشك إذا ماك ،أمر مستعجل شرعاًل كسعاف ومثل األ

غصب  ألنه ،املارةى رضب إالّ وزجيما أشبه فال  أو بكر أو ةيجل مرور شخصلناس ألزاحة اإأما 

  .ويف احلضرات املقدسة وما أشبه، ذا يف الطوافكو، حلقوقهم

ان خالف ك وإن ،وهجل االشتراء وحنن يف الصف أليخراآلى س منه التقدم علينه لأوالظاهر 

شمله  ينه حق عرفاً حىتأعلم يث ال يح، كشمل مثل ذل يىتويال  أن علميوال ، خالقن األيمواز

  . ليالدل

ى قدم علتياملاء من البئر ف اجتمعوا ملتح إذا ماك، زاحة للسابق حراماًانت اإلكعد حقاً  إذا مايف نعم

 قفللسابق ح يف املتح أما ،انيالمها راضكواملشتري و ئع البانيمر بدور األييف الشراء  أن والفارق، هريغ

وما  جل التخليض العامة أليالدخول يف املراح إىل ذا بالنسبةك و،من سبقشمله يف املباح إىل السبق

  . كأشبه ذل

 بالعام يف كمن التمس ألنه ،ىتوي بال كن التمسكميال  ،ق للسابق أم الحينه هل أ يف كلو ش نعم

  . اقيةالشبهة املصد

  .املباح أو ان من السوقكاجللوس يف م إىل سبق إذا الم يف ماكهذا بعض ال

  

  ))إذا وضع رحله((

ان كأخذ م إذا ماك، ثر من حقهكن لرحله أيكد العود ومل يريوضع رحله وذهب وهو أما إذا 

 ،أم ال الزائد زاحة رحلهإ آخر نسانإل قحيفهل ، ن مزدمحاًيكمل  أما إذا ،ن يف مسجد مزدحمينفر

   ،ري الغكنه تصرف يف ملأمن ، ناالاحتم
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فراشه يف  فرش إذا فهو مثل ما، ان ال حق لهكنه أذهب احترام مال نفسه جبعله يف مأومن 

هو الذي أذهب  ألنه ،هياملرور من عل ق للمارةحي فإنه ،قية الطري عن بقكنع ذلميث مل يح، الشارع

  . احترام مال نفسه

  : وران فلوضع الرحل صكف كيو

  . نااله احتمي مزاحم فريغ ونهكومع ، ونه مزامحاً ال حق لهكفمع ، الزائد عن احلق: األوىل

  . سقط حقهي ف،د العوديريوال   زائد عن احلقريغ: ةيالثان

ما تقدم يف ك، ذي الرحلى ان الثاين أهم قدم علك فإن ،د العوديري الزائد عن احلق وريغ: الثالثة

 ملا ،غرضه قدم الثاين ان ذو الرحل استوىفك فإن ن الثاين أهميكمل  وإن ،ملرورسعاف يف مسألة امثل األ

 منل يول لدلان احلق لألكغرضه  ن استوىفيكمل  وإن ،يف املسألة اجللوس غرضه سبق يف من استوىف

  . وحنوهسبق

 ثيح، يف غرف اخلانات وما أشبه ماك، جالس الولدإمن الرحل يف بعض املواضع  أن ىفخي وال

  . نه سبق وحنوهأه يصدق علي

  

  ))لو أزاح السابق فهل له إزاحته((

 ،انهكم إىل زاحته والرجوعإ فهل للسابق، زاح الالحق الذي ال حق له السابق الذي له حقأ إذا مث

زاحته إنه بأذهان املتشرعة أوز يف كان املركولذا ،  مسلمئحق امرى تويال و، حقه ألنه ،كالظاهر ذل

  . حقهإىل  رجع ياملعتد

 وصار أحق من ،هيف ثهكوحل له م، مثأانه كلو دفعه عن م(نه أرة من كما عن التذ أن علميومنه 

  . ده اجلواهريأ وإن ،ظهر وجههيمل  )ه بهريغ

  

  ))فروع((

   فالظاهر جواز اجللوس، جع مما هو حقهري وذهب لهوضع رحل إذا همث إن



٢٠٤

  . التصرف يف رحلهوز جيما ال ك، ابهي تصرف يف رحله مدة غريمن غ

  . صللألف: األولأما 

  . رضاهري بغري الغكملفلعدم جواز التصرف يف : وأما الثاين

املدة  انتك إذا كالظاهر ذل ،ذهب وأراد العود بدون وضع الرحل إذا حق اجلالس بطليوهل 

  . ان له احلقك وإالّ ،لةيطو

  . ومثله )١(ىتويال شمله يفال ، له حقاًى ريالعرف ال  ألن :األول

جع تربته املزاحة ريل انه يف صالة اجلماعةكقام من م إذا ولذا،  حقهنهأة العرف يفلرؤ: والثاين

  . ان فالنكم فإنه ،جتلس هنا ال: قول الناس لهي انهكفجلس آخر م

 ذا قام بطل حقهإف ، املضر باملارةريق االستطراق غيوفائدة الطر( :قول القواعد أن علميومن هنا 

 إىل  خال عن النظر بالنسبةريغ )انهكم إىل س له دفع السابقيفاء غرضه فلية العود قبل استينان بكوإن 

ى خرأتب كاملبسوط والعالمة يف ى  فتوكذلى توافقت عل( :رامةكقال يف مفتاح ال وإن ،)بطل(: قوله

  . )ةيفاكوجممع الربهان وال، تبهماكن يف مجلة من يديوالشه نيواحملقق، له

تناول صورة يث يحقه حب تب بطالنكطلق يف مجلة من الأنه أضاً يره أكما ذيالنظر فما ظهر وجه ك

  . كح بذليبل يف بعضها التصر، بقاء رحله

  

  ))لو أزاح رحله هل يضمن ماالً((

 لقاعدة ،ضمن له ماالًي  هل،انهكزاح رحله وجلس مأ، أو انه يف السوقكحه وجلس ماز أه لومث إن

 ىتويال ،ذهب  ،أم ال ،اتيتاب الدك رناه يفكذ ماك، يف الغمز رش حىتود األوللمناط يف وج

   دخلينه ال إ(: الثاين قائالً إىل اجلواهر

                                                

  .٣٦ ح٣١٥ ص١ج:  الغوايل)١(
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، ةياحلقوق املال أو موالونه من األك ضرورة عدم ،ه ضمانيترتب عليوال ، يف موضوع الغصب

وز له وضعه جيان كن اكاملوضوع يف م وبالتصرف برحله انهكحرمة الظلم بدفعه عن مى د عليفهي ال تز

الزائد عن  اق املعىنيانسى علبناًء ، المهمكحق يف احلق واأل ه لفظينافيان قد ك وإن وهذا(: قال، )هيف

عدم انتقاله  ةير اللفظ املزبور هنا يف الشيء من النصوص املعتربة ومعلومكمبعونة عدم ذ نكل، الظلم منه

اً كصل مشتران هو باألك وإن ،هيف ثكأحد له عن املرادة عدم جواز دفع إى قوي،  بالصلح وحنوهريللغ

  . ملخصاًى انته ) الناسنيب

التتبع والتأمل إىل  حباجةواملسألة بعد.  

ه من سائر الناس يلإاج يمع االحتى بأن جعل لنفسه احلم ،ىاملرع الم يف املنع عنكأيت مثله اليو

 هل ،باحة ما محاهإو، هايجمار إىل مورع األرجاإن العادل من كذا متإف، عوا بهالنتفى احلم ث لو اليحب

  : ه وجوهيف ،نياحملتاجى ضمن املانع ما فوت علي

منع  إذا فاملانع حاله حال ما ،)مكل( ااريوخ، نام وضعت لألرضاأل ألن ،كه ذليعلن إ :األول

ون يكبقدر ضرره  فإنه ،ن من االستفادة منهكتميه فلم أرض أو متاعهى حجر عل، أو عن العمل احلر

ده أمر يؤيو، ما مل نستبعدهك، باملالزمةضاً يم أكاحلى دل علينه أ من جهة ضرر الل يلدلما إ ،ضامناً

ال ى نه مقتضأمن جهة ، أو  بقلع شجرة مسرةضرر ال إىل  مستنداً)صلى اهللا عليه وآله(الرسول 

بل هو ، ردع عنهيشارع مل وال، نه عقالئيأمن جهة ، أو امما أشبههو )٢(الناس مسلطونو )١(ىتوي

  . يف سلسلة العلل كذلحيث إن  )م العقل والشرعك حنياملالزمة ب(مشمول لقاعدة 

                                                

  .٥ ح من أبواب نوادر الشهادات١٦ الباب ٢١٥ ص٣ ج:املستدرك) ١(

  .٢٧٢ ص٢ ج:نوارحبار األ) ٢(
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  .  السابقةدلةف األية بعد تضعءه من باب قاعدة الربايس علينه لإ: الثاين

  . ءيه شيس عليستفد فليمل   مانيوب، عطاء البدلإه ياستفاد احلامي فعل إذا  مانيل بيالتفص: الثالث

ادون يان صك إذا ماك األولفحال ، ةء يف الثاين للرباكذلكس يول، ريأخذ حق الغ األولنه يف أل

ث يح، نيخرل حصة اآلكوم ما فصاد ي فبادر أحدهم يف ،ش نفسه وأهلهيعيوم بقدر يل كدون يصي

  .األولقرب واأل، )١(مكل ل وحده ماكأ ألنه ،كول عن ذلؤمس فإنه ،القرض إىل احتاجوا

فعل قبل دولة  أما إذا ،ة قائمةيإسالمدولة   احلامي يفكفعل ذل إذا منا هوإ كذل أن خيفىن ال كل

  : كوذل، نائبه لهأو ) عليه السالم( مامان عفو اإلكمإة بي قاعدة ثانوكة قائمة مث قامت الدولة فهنايإسالم

م مل أل )٢(اجلبن باب م كن ذليكومل ، ةك بأهل م)صلى اهللا عليه وآله(لفعل رسول اهللا  :١

  . سلمواي

م أقواهلصل يف أعماهلم وألا إذ ،اخلاصة )صلى اهللا عليه وآله(ته يان من باب والكنه إ: قاليوال 

ة يف يصل تطرق احتمال الوال األكولو ال ذل، سوةأم أل، م شرعيكا حأ) عليهم السالم(رام يوتقر

  . لمامكء الفقهاء املستفاد من الف بناخ كوذل، ةيسقطها عن احلجيوالتطرق ، كل تلك

عراض مع األوموال ون بالدماء واألاألولا فعله تعرض مليث مل ي ح،)عليه السالم( علي ولفعل :٢

   جلان ألك كذل أن واحتمال، هم واحنرافهمئثرة خطكوضوح 

                                                

  .١ ح١٢٣ ص٢٤٣ الرقم ١٧ ص١ ج:كرت العمال) ١(

  .١ ح١٢٣ ص٢٤٣ الرقم ١٧ ص١ ج:كرت العمال) ٢(
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رده ي ،تهجل عدم قدران ألكنه أاحتمال  أن ماك، هيقد تقدم ما ف،  اخلاصة)عليه السالم(ته يالو

 أو البصرة أو نةيسواء يف املد، لقدرته املتزائدة من التفاف الثوار حوله ،كان خالف ذلكمر ون األك

  . وفةكال

صل تطرق هذا االحتمال يف غمضنا عن األأفلو  الّإو، ما علم خالفها وال علم إالّ ةيصل احلجمث األ

ى املعمول به لدالف الظاهر هو خ و،سوة عن األ)عليه السالم(سقطه ي القصة مما كل أمثال تلك

  . الفقهاء

  .خطب حول قطائع عثمان ذافلما: ن قلتإ

 كن ذهبت قصة ماليأف ،عثمان إىل بالنسبة أو، رافات فقط يف القطائعحناالن يكمل : أوالً: قلت

   .ك ذلريغ إىل ،ن ذهبت قصص خالفة الثاينيأو ،وازرة

، هددما أي فعل  )عليه السالم(نه أمل نظفر  ناأل يلبد، داًيانت دك )عليه السالم(خطبته : اًيوثان

د يوفائدة التهد، مرة ارم والحي مل )صلى اهللا عليه وآله(الرسول  أن  معنيات جهاد املنافقيفهو مثل آ

صلى اهللا عليه (بل الرسول ،  من املصاحلك ذلريغ، أو قطاعات اإلك يف مثل تلكعدم طمعهم بعد ذل

 إىل ابه وأمواهلم اليت صادروها بعد ذهامأصحون من دوره ودور كه املشرسترجع ما غصبيمل  )وآله

  . قطعاًكنه من ذلكمع مت، والدهانت له وألك  اليت هيكسترجع فدي مل )عليه السالم(وعلي ، نةياملد

خذ  من األريثك بأسوأة ي اجلزئمورق الداخل ذه األيتشق أن اي رأ)هما السالميعل(ما أوالسر 

د فراغ باله للتقدم يريول دون تقدم املصلح الذي حيانشقاق الداخل  فإن ،أهدرت قبلهما  اليتحكامباأل

  .يف نصاا مور من جعل األريثكرب بكدة مما هي أية اجلديرباح املعنوسب األكو

  ة تقوم يإسالمل دولة كأيت يف يهذا وجه عقلي  أن خيفىوال 
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  . أرادت التقدم إذا بله ما، اغ البالد البناء بفريل دولة عاقلة تركبل ، ديمن جد

   .اا حضورأصحموال املهدورة وواألى عفو عن القتليمام أن فهل لإل: قاليال 

أول  إىل  بالنسبة)عليه السالم( وعلي )صلى اهللا عليه وآله(ما فعل الرسول ك، نعم: قالينه إف

انوا كاً يقربائأاً وياً وجسدين ماليتضررامل أن النهروان مع وهدرت يف البصرةأما  إىل وبالنسبة، )١(خالفته

  . حضوراً

  . )٢()ه السالميلع( الرضا مامة عن اإلية املرويوللروا :٣

، )عليه السالم(واملروي عن الصادق ، من سبقل يودل ىتويال ل يفالظاهر من دل، انكف كيو

 إىل ان فهو أحق بهكم إىل فمن سبق، مسجدهمك نياملسلم سوق: )عليه السالم( ني املؤمنريعن أم

  . )٣(ليالل

ل آثار احلق مرتب كأن  ،ةيفضلاأل الظاهر يف الفضل ،حقاأل أو املعربة بلفظ احلقى بل ومن الفتاو

، هي من صحة املصاحلة عل،ه وحنوهيه رحله بقصد اجللوس فيف واضع، أو ه جلوساًيلإان السابق كاملى عل

ما  حنوى  عل،مات إذا )رثاإل( و)عيتاب البك( بعده يفما مل نستك، باعياحلق ن إ قلنان إ عهيبل وب

  . رث املالإك ورثينه أال ، د اجللوس أحقيريولده الذي  أن رث مثله منإستفاد عرفاً يف ي

   ه حقياجلس ف: قال لولده إذا نهأذهان املتشرعة أوز يف كان املركولذا 

                                                

. من باب قتل أهل البغي٣٩٤ ص١ ج:الدعائم) ١(

  .١ ح من أبواب إحياء املوات٩ الباب ٣٣٦ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح من أبواب آداب التجارة١٧ الباب ٣٠٠ ص١٢ ج:الوسائل) ٣(
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حسب ى عل انهكحق مبأ الورثه انتكذا مات ذو البساط يف السوق إو، هريق لغحينما ال يله ب

  . من آثار احلقك ذلريغ، إىل حصصهم

ى  النصوص علكات الواردة يف السوق واملسجد باعتبار عدم اجلابر لتليالروا ومناقشة اجلواهر يف

 ريغ، ةيأمجع عن درجة احلج والفرض قصورها، الزائد من الظلم منه رادة املعىنإصل الوثوق بحيوجه 

 من سبقو ىتويال و، وزكاملر إىل ضافةباإل ،هاربجيوجه ى ها عليلإتنادهم  بعد اس،ظاهر الوجه

حسب ما وقفها ى الوقوف علل ي بدلك لذلكتمسي أن نكميبل ، فقط اتيس الروايل ليالدل إذ ،هاريوغ

  . وقاف املشاةات واأليني يف أمثال احلسك ذلنيوز الواقفكمرحيث إن ، أهلها

ال ي فوضع الرحل احت،فقط فاًيلكث جعل نقل الرحل حراماً تيح ،المهك وجه النظر يف علميومنه 

وجد يمل  فإنه ،ريحنو آثار التحجى ان علكيف امل ثبت حقاً للشخصيوضعه  ألن ال، انكلالختصاص بامل

  . كذل إىل شارةإيف شيء من النصوص 

 السوق نين الفرق بيأ  فمن،ل يف املقاميد من الدليه أزيل فيدل ال ريحق التحج أن هيرد عليذ إ

ه ريغ أو نقله ظامل له أو حيطار الرألو (: فقوله هي وعل،ون يف الثاين حق دون املقام يك حىتريوالتحج

حرم الدفع ونقل املتاع  وإن ، باقكه والصالة فاالشترايث فك املريللغ ،ةيصلته األكشرى ان علكفامل

  . شكال خال عن اإلريغ، )والبساط

  

  ))لسبقحق ايف النيابة ((

، آخر بوضع رحل نفسه نسان إلاناًك مإنسانذا أخذ إف، ابة واالستنابةيث تقدم صحة النيه حمث إن

  . اتيعمال بالناأل فإن ،استناب هو بنفسه أو يرض إذا  صار حقاً للمنوب عنه،هيرحل املنوب عنه فأو 



٢١٠

مل  ألنه وال للمنوب عنه ،قصده لنفسهي مل ألنه تص ال بالنائبخيرض املنوب عنه مل يمل  إذا نعم

ما ال وجه خلروجه عن ك، يف حوزة شخص ـ ولو االختصاص واحلق ـ وال وجه لدخول شيء، رضي

  . )١(أنفسهمى هما خالف تسلط الناس عليلك ألن ،رادتهإحوزة شخص بدون رضاه و

 إذا  ـ وبالثايناألولب رضينه مل أرثه عن مورثه مع إنه وي عن دإنسانبراء إصح يف كيف: قاليال 

  . اًية يف ما وقف وجعله متوليوالوالة يذ الوصيبتنفلزم يف كيو ـ فرض عدم رضاه ما

،  عن مالهئ املرباإلنسان عراض عنإبل هو ، إنسان يف ذمة س تصرفاًيل فإنه براءاإل أما :قالينه أل

 إذا براءم حصول اإلسلّنا ال نأ إىل ضافة باإل،صلة املتاع به ث تنقطعيح، لقاء متاعه يف الشارعإفهو مثل 

  . ةريخاأل تبهكه صاحب العروة يف بعض يلإما أشار ك ـ بالفتح ـ ئاملربى عل وحرجاً  عسراًكان ذلك

القاعدة هلا عقد حيث إن  ،نيون الناس مسلطكص ليفهو ختص، ليفهو ثبت بالدل رثوأما اإل

ى دل عل يوعقد سليب،  مشروعةماله ونفسه تصرفات تصرف يفي أن ق لهحي  أن اإلنسانىدل عليايب جيإ

   .تصرف يف ماله ونفسه ولو تصرفاً مشروعاً يف نفسهي أن  آخرنسانس إلينه لأ

لزومها ى دل النص عل ةييف وص الإ ،لزامهما الشخص بدون رضاهإم بة فال نسلّية والواليوأما الوص

   كل ذليرنا تفصكوقد ذ، لدالغائب والوك اإلنسانى عل

                                                

  .٢٧٢ ص٢ ج:نوارحبار األانظر ) ١(



٢١١

  . ةيصتاب الوك )الفقه( يف

 ، له اختص بهكرحل هنا  فأخذ بوضع،اناً يف السبقكيل م خذ: د لعمرويذا قال زإف، انكف كيو

 اختص به ،مثالً قهيصد ألنه  أخذه عمرو لهوإمنا قلي ذا ملإو، املنوب عنه إىل  بالنسبةمن سبقلصدق 

نه أ قصديمل  ألنه خذ وال باآلمن سبقس يل ألنه به تص الخيرض مل يمل  وإن ،ضاًيأ للصدق ي،رضن إ

واهللا سبحانه ، حياءما تقدم يف باب اإلك ،سبقاًى سميبدونه ال  إذ ،القصد إىل تاجحي والسبق ،لنفسه

  . العامل

  

  ))سائر االنتفاعات بالطرق((

ختلف املارة مبى ق عليتض وال، تهيقيق باملنافع اليت ال تنايف طريتفاع بالطرناالوز جينه أمث الظاهر 

اهلواء  إىل بل بالنسبة، املرور فقط إىل س بالنسبةيل ةوعدم املنافا، هاريارة وغية والسيالعربك ،وسائلهم

  .قيضاً من حق الطري أمور األكل تلك ألن ،كالعفونة وما أشبه ذل والضوء وعدم جتمع

ارات واالزدحامات يام الزيأمثل ، لسنةايف بعض أوقات  ون حىتكال ت أن بجياملزامحة  أن ماك

رفعه يوقات ما  األك تلريعمل يف غي أن جاز وإن ، جائزةري الوقت غكون املزامحة يف ذلكفت، شبهوما أ

  .وقات األكيف تل

  .ق هم السابقونياب الطرحيث إن أصح ،ق املستفاد ممن سبقيل حق الطريدل طالق إلكل ذلك

 إذا ها أهلهاما وقف حسبى نه علأل الوقف ويودل، اه أحديما لو أحي فحياءل اإليوال ضرر ودل

وما تقدم من ،  يف أذهان املتشرعةوزكواملر ،ةريوخصوص الس،  من العموماتك ذلريغ، إىل ان وقفاًك

  ، )١(ان الفراتيث ذهب لسد طغيح )عليه السالم( علي ثيحد

                                                

  .١ ح من أبواب إحياء املوات١١ الباب ١٥١ ص٣ ج:املستدرك) ١(



٢١٢

:  قال)عليه السالم( إىل علي اتي بسند اجلعفر)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا واملروي سابقاً عن 

قنا فال جهاد لهيق طريمن ض :ىه فناديدأمر منا)نيتقبل اهللا من املتقيمنا إباب  أنه منكو، )١ .  

ث يم حأزعمون ياً ريثك نيااهد أن من باب، فال جهاد له:  قال)صلى اهللا عليه وآله(ولعله 

  . حكامم سائر األكهم يف انتها يبذلون دمهم ال شيء علي

قال رسول اهللا  : قال،)عليه السالم( إىل علي )هم السالميعل(ئمة  بسند األ،اتيأما ما رواه اجلعفر

  .)٢(واحلايف أحق باجلادة من املنتعل ،صاحب الناقة أحق باجلادة من الراجل: )صلى اهللا عليه وآله(

وسع ي أن فالالزم له، بكن منه الراكتميوحنوه مبا ال  رافحناالن من كتميالراجل  أن أنه أرادكف

ل عفسح املنتي أن فالالزم، يف املعثرات تتأذي رجله خبالف املنتعلى مش إذا احلايف أن ماك، ق لهيالطر

 إذا ثيح، ل قدرةقثر قدرة لألكاأل وسعي أن فالالزم، قيستفاد من وضع الطريعي يهو أمر طب، وللراجل

  . قيد من الطريستفيالمها كوسع ف أما إذا ،قيوسع فقد أخذ حقه يف الطريمل 

، املاشيى وعل، صاحب الدابةى علة ريالصغ و،ةريالصغى ة علريبكارة اليتقدم حق الس علميومنه 

 ،األولمن  أقوىو أضعف من الثاين فإنه ،الراجل ارة وحقي حق السنيب الدراجة بكحق را أن ماك

  . ذاكوه

                                                

  .٢ ح من أبواب إحياء املوات١١ الباب ١٥١ ص٣ ج:املستدرك) ١(

.١ ح من أبواب إحياء املوات١٢ الباب ١٥٥ ص٣ ج:املستدرك) ٢(
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 ،ةيسجلهة نف أو املارة ما ملزامحتهاإات فك من هدم الد)عليه السالم(علي ة يأما ما تقدم يف روا

ملطلق  أو تعرضون هلنيبعض الشباب ن أ وخصوصاً،  الرجلمامأجلن من املرور خي النساء مثالًحيث إن 

  . املارة

لعن اهللا : نه قالإ )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  إىل سنادهإ ب،ديسع أيب تابكولذا ورد يف 

  . )١(لي بابن السبئستهزي قيالطرى جلس عل ورجل: قال أن  إىلرجل تأنثى ة علكنت املالئمأو

تفاع ناالان ك إذا المه ما كيكد املبسوط يف حميرين أ والبدنه أرناه كفقد ظهر مما ذ، انكف كيو

 جرت عادة أهل كبذل ألن ،هريان أحق به من غك موضع إىل سبقإذا ( : قال،مزامحاً أو ق ضاراًيبالطر

  . ىانته )نصب مستنداًية وال كبين دي أن وزجينه ال أ ري غ،ره أحدكني وال كفعلون ذلي ،مصاراأل

ة كبناء دصح يث ال يح ق حال املسجديون حال الطريك ف،طالق اإلكد بذليري أن نكميان كن إو

  .خالف الوقف ألنه ،نيضر املصليمل  وإن هيف

  : اتيه مجلة من الروايدل عليبل رمبا  دهيؤيو

إذا  :ثييف حد قال ،)عليه السالم(جعفر   أيبعن، ريبص أيب عن، رشادد يف اإليمثل ما رواه املف

 له رضوجه األى مسجد علبق ي  ومل، مساجدأربعةوفة وهدم ا كال إىل سار) عليه السالم(قام القائم 

وأبطل ، قيل جناح خارج يف الطركسر كو، عظماأل قيووسع الطر، هدمها وجعلها مجاً إالّ شرف

  . )٢(قامهاأ إالّ  وال سنة،زاهلاأ إالّ  بدعةكتري فال ،الطرقات إىل بيازيف واملينكال

                                                

  .٣ ح من أبواب إحياء املوات١٢ الباب ١٥١ ص٣ ج:املستدرك) ١(

  .٦ ح من أبواب إحياء املوات١١ الباب ١٥١ ص٣ ج:املستدرك) ٢(
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وفة كال دخل )عليه السالم( قام القائمإذا  :)عليه السالم( قال، ريبص أيب عن، ة الطوسييويف روا

 ريصيول، )عليه السالم(ى موس شيعركشاً يها عرريصيبلغ أساسها و ي حىتربعةساجد األوأمر دم امل

ق يوسع الطريو، )صلى اهللا عليه وآله(عهد رسول اهللا ى ان علكما ك ،لها مجاً ال شرف هلاكاملساجد 

ى زاب عليف ومينكل جناح وك و،قيالطرى ل مسجد علكهدم يو ، ذراعاًني ستريصي ف،عظماأل

  . )١(قيالطر

ومن ، )عليه السالم( ني احلسمامت فرحاً بقتل اإلي ما بنربعةالظاهر املراد باملساجد األ: أقول

 ه اخلربيلإ ريشيما كساسها أخراج إ احملتمل من أن ماك، )عليه السالم(داً قبل زمانه ي جدتبىنا أاحملتمل 

  . الثاين

 ىلإ و)صلى اهللا عليه وآله(مسجد الرسول  إىل  أقربكذل ألن ،اًي جتعل املساجد عرشوإمنا

 الطرق حتتاج إذ  مرةنيتستغفر هلم سبعن إ  مثل،ان السعة ال العددي ب ولعل ستون ذراعاً،ةيالروحان

  . كثر من ذلكسعة أإىل 

والثاين ، بالضار املزاحم اتيده هذه الرواييتقما إ و،خيالشى  فتوما إطالقإ فالالزم، انكف كيو

  . هلمى ذأ هيوف : املتقدم)عليه السالم( علي ثيأقرب ملا يف حد

ول باب داره عن حي أن أرادمن : نه قالأ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ة الدعائميوملا يف روا

 وإن ،ناًي ضرراً بكيف ذل أن نيتبي إالّ أن  لهكفذل،  نافذكفتح معه باباً آخر يف شارع مسلوي، أو موضعه

  .)٢(أهل الرائقةى برض إالّ انهكنقله عن ميها باباً ومل يفتح في مل نافذة رية غكان يف رائقة سك

  .  الضاررييف غ ةريده استمرار السيؤيو

                                                

  .٦ ح من أبواب إحياء املوات١١ الباب ١٥١ ص٣ ج:املستدرك) ١(

  .٢ ح من أبواب إحياء املوات١١ الباب ١٥١ ص٣ ج:املستدرك) ٢(
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  ))حكم الرواشن واألجنحة((

 جنحةاأل والرواشن خراجإنه ال بأس بأهم رين وغيديالعالمة والشهكر مجاعة من علمائنا كوقد ذ

وقد ، مصارعصار واألع األيه يف مجيعل فاق الناس الت،قيانت ال تضر بالطرك إذا افذةالطرق النإىل 

ما ك، مهاريغي فلم )صلى اهللا عليه وآله(زمانه نة املنورة يف ياملد ساعدة وبين النجار يف ة بينفيانت سقك

  .)صلى اهللا عليه وآله(العباس يف مسجد الرسول  زابيان مك

  . إشكال موضع كذل ان االستدالل ببعضكوإن 

تفاع باملنافع ناالوجوه  ان جواز سائريقتضية ية القطعريصل والساألن إ( :ولذا قال يف اجلواهر

، أو بوقف الواقف، أو يي احملإحياءالذي أعد هلا ب فعة املقصودة منه أصل املنرضامل تع إذا ةكاملشتر

  . ىانته )ك ذلريبغ، أو ل املسبليبتسب

  

  ))املنفعة االضطرارية يف الطرق((

 فإنه ،من باب االضطرار  جاز،صل املنفعة املقصودة ألرضااالرتفاق املع إىل اإلنسانمث لو اضطر 

هيلإ اضطر ملن حلهأوقد  إالّ ما من شيء حرمه اهللا .  

  : أقسامثالثة ى االضطرار عل إذ ،قيصل حق الطرأاالضطرار والحظ ي نعم

  

  ))أقسام االضطرار((

ون يكن أ والبد فإنه ،ريل حلم اخلرتكأ إىل مثل االضطرار، دةي الشدحكامرفع األياضطرار 

  .ري حلم اخلزحرمةم أكلستفاد من غلظة يداً ملا ياالضطرار شد

الربد املوجب  أو ،مميوجب التيث يح، د من املاءي مثل تشقق ال، املتوسطةحكام األرفعيواضطرار 

  .دي الشدرياالضطرار ولو غ ةيفاكل جوازمها يستفاد من دليث ي ح،العمامة مثالًى للمسح عل

جل أل ـ ر حرمتهيتقدى عل ـ وجه املرأة إىل بينظر الطبك ،فةي اخلفحكامرفع األيواضطرار 

  . فةيفخى عالجها من مح

   دي فاالضطرار الشد،نه تالحظ قوة احلرمة وضعفها وتوسطهاإ: واحلاصل
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رفع يمن االضطرار  ان العريفكبل رمبا ، رفع الثالثي واملتوسط ،رفع الثاينيف ي واخلف،األولرفع ي

ث يح، االضطرار العريف الذي هو موضوع النص  لصدق،زالة العقمإجل ل الدواء احملرم ألكاحلرمة مثل أ

وز جيضطر يث ي ويف املقام ح، اليت ال فلس هلاكمسال بعض األكمثل أ داًي احلرام شدكن ذليك مل

  . االضطرار وضعفه  وشدة،ق وضعفهايق مع مالحظة قوة مصلحة الطري مصلحة الطررضاعيمبا  رتفاقاال

نما يب ،ةيعدالة بدائ إىل اجلماعة إمامتاج يف حيث يح، لعدالةاحال فحال االضطرار ، هذاى وعل

أقوى ألنه ون كت أن لزميوالقاضي عدالته ، زالقناالهواء واأل ث موضعيح ىعدالة أقو إىل تاجحيالشاهد 

ونائب ، خذ والعطاءواأل، واحلرام  واحلاللحكامه مصدر األحيث إن، أقوىد يواملرجع للتقل، ثر ابتالًءكأ

ة قابلة كوهي مل، عدالة أقوىون يكأن  لزمي س دولتهمي ورئنينما قائد املسلميب ،)عليه السالم( ماملإل

 انتكمثل ما ، ىربكرفع درجات الأمث ، ىربكمث الى العصمة الصغر إىل تصل للشدة والضعف حىت

  .)عليه السالم( ي والوص)صلى اهللا عليه وآله(للنيب 

  

  ))اإلكراه ومراتبه((

، حكامرفع بعض األي  بعضها، ذو مراتبنهأو، راهكالم يف اإلكعلم الي الم يف االضطراركومن ال

 وإالّ رههكأ ولو، ز له القطعجيصفعه مل  الّإد ويد زيقطع ي أن رههك لو أ مثالً،رفعيخر ال اآل نما بعضهايب

  . مثلة من األك ذلريغ، إىل له قتله جاز

ه ئمثل بط نيل بيصالتف الظاهر ،ضمنيق فهل يزاحم مصلحة الطريما  إىل اضطر فإن ،انكف كيو

   نيوب، ه يف اجلملة فال ضمانءورا من ءمما سبب بط
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ث يح، ضامن فهو، لة جداًيارته الثقيمراره س إل،تعارفيق مبا ال يالطرخراب سبب  إذا مثل ما

 موجباً كان ذلكلضمان ل الفرد موجباً إىل ان بالنسبةكذا إف، )٢(ديالى علو )١(من أتلفل ي دلإطالق

  .العامة إىل للضمان بالنسبة

، جل ارتفاق لهالوقت لقطعه عن املرور ألق بعض يالطرون عطل بعض يك أن ثلم، ك ذلري غنيوب

  . لالصل  وعدمه،ت املاليون بدله لبيكو ر يف الثاينك ملا ذ،للضمان نااله احتميوف

  

  

  ))أقسام الغصب((

  : أقسام أربعةى الغصب عل أن تاب الغصبك روا يفكوقد ذ

  .مثل غصب الدار ،نيغصب الع

مل  إذا  مثل ما،ه منفعتهايفوت عل ثيح، دي زراجيإوا يف كل غصبها مدة مث ،وغصب املنفعة

  .ه املؤجريلإسلمها ي

ست منفعتهما يث ليح، يف السوق أو ان آخر يف املسجدك مإنسان  مثل غصب،تفاعناالوغصب 

  .حسب ما قالوا ،له تفاع ماناالبل ، للسابق

ار ياخلحيث إن ، ارهيخذ خبعه عن األمثل من، كلمياإلنسان أن  كمل، أي ك امللكوغصب مل

  .  لهكار ال مليخذ باخلوقبل األ ،كلمي أن كه مليعطي

،  املنفعةكومل، ني العكمل: أقسام أربعةى  علكاملل أن اعلم(: تاب الغصبكقال احملقق الرشيت يف 

 ريق التحجوح اري حق اخلمثل، ةياحلقوق املالى حدإله  من فإن ،احلقوقك ك امللكومل ،تفاعناال كومل

ما ك ،ةية الشرعيهلاد به جمرد القدرة واألريفعال فاأل إىل كنسب املليوقد ، كلمي ألن كوحنومها مال

  . ىانته )مقدوراً، أي اًكه مملويل فكون املويك أن الةكشرط الو: قالي

                                                

  .٢ ح من كتاب الشهادات١١لباب  ا٢٣٩ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح من أبواب الضمانات١ الباب ٥٠٤ ص٢ ج:املستدرك) ٢(
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الغاصب تبعة ى ون عليكن أ وان البدك، كق نوعاً من املليان مثل احلق يف الطركث يح: أقول

  . فقط تبعه العقابيفي فحسب يلكم تكنه حأال ،  وضعاًكذل

  



٢١٩

  

  ))فرش الشارع باآلخر والقري وما أشبه((

أدلة  طالق إل،ضرهميال ، أو نفع املارةي وما أشبه مما ريجر والقوز فرش الشارع باآلجي ):٤مسألة (

  . املنع ملثلهأدلةباحة وعدم مشول إلا

رجه عن أصل خيوجه ال ى  علق بآجر مثالًي الطرأرضبعض  فلو بىن( :ولذا قال يف اجلواهر

االستطراق بعد ما   ثبوت حقكنايف ذليوال ، الم يف السقفك الكذلك و، بأسكن بذليكمل  االستطراق

  . ىانته ) املضرريجواز االرتفاق بغى  علمجاعمسعت من اإل

ق عن يرج الطرخي ال كبذل إذ ،حتت سقفه أو آجرهى ال حق له يف منع الناس عن العبور عل، نعم

ى  ورض،قي الطرك بذلنياملارة املرتبطى سقفه برض رفع، أو قيل الطركوز سقف جيو، قاًيونه طرك

  . قي الطركن يف ذلياملوجود كنياكاب الدور والدأصح

  . اضح وجه رضاهمق اخلاص فويأما الطر

  .رضاهم  بدونكوز ذلجيه فال ي وهلم حق ف،نه وضع هلمفأل ق العاميوأما الطر

 م الشرعيك فعله احلا،وحنوها جعله مصلحة ملزمة من جهة الصحة أو ان يف رفع السقفكذا إو

  . لف بفعل املصلحةكم ألنه ،رضوايولو مل 

  .كنه ذلكميمورد  ت املالين لبيكمل  إذا  وأخذ املال منهم بالنسبةكله ذل أن بل الظاهر

جل املصلحة ساحات العامة ألال يف أو ،وسطه أو هي طرف،قة يف الشارعي يف جعل احلدكذلكو

ويف جعل ، مطار والثلج النازل وما أشبهاه األيوم اه القذرةيامل فراغويف جعل السواقي وما أشبه إل، امللزمة

مل ن إ همتنفقى عل جعل املنظف، أو ف قدر حصصهمي يف جربهم بتنظكذلكو، كوحنو ذل ايليارة للّناإل

  . كسد ذليت املال ما ين يف بيك

  

  ))والشراء يف الطرقالبيع ((

يف املواضع  إالّ فالوجه املنع  ـقيأي يف الطرـ  الشراء أو عيولو جلس للب(: قال يف الشرائع

  . العادة إىل الرحاب نظراًكملتسعة ا
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  ).للعادة قرب اجلوازن املتسعة فاألكماع والشراء يف األيولو جلس للب(: ويف القواعد

  .املنع نه احتملأ إالّ ،ري عن التحركذلرامة واجلواهر نقل مثل كويف مفتاح ال

  . رشاد حنو القواعدويف اإل

وضع ي مل قيالطر إذ ،هاريغ أو ز يف املواضع املتسعةجيق مل يالطرق يض إذا نهأالقاعدة ى مقتض: أقول

  .  بدون وجهنيهلما تصرف يف حق املسلم ع والشراء املزاحمي والب،لالستطراق واالرتفاق الّإ

  .املنعى ات الدالة عليلرواوقد تقدم بعض ا

 رواكه ذريولعل الشرائع وغ، صل اجلوازواأل، املنعى ل عليلعدم الدل ،ق جازيق الطريضيمل وإن 

ل يم أرادوا التفصأال ، ها للتأذي غالباًري ومنعوا عن غ،املواضع املتسعة من جهة عدم التأذي غالباً

 كق املسلوي يف الطركوهو املنع من ذل ،ليصالتف األشهرو(:  قالك املسالكذل إىل وقد أشار، بالدقة

  .)١()ؤمن تأذي املارة به غالباًيالذي ال 

  . ما هو واضحك دلةست من األيل فالعادة وإالّ ،كري نرية من غريومرادهم بالعادة الس

 موطناً مع كاختاذ ذل جهةى ولو عل(:  قال،ما يف اجلواهركه ريع وحنوه غيمثل اجللوس للبمث إن 

 فراجع ، ظاهرة الوجهريت غإشكاال بكواملسال نيالفاضلى ل علكوقد أش، )دم تضرر املارةفرض ع

  . المهك

،  دون الثايناألولز يف جي خر ملاآلأضر اجللوس بعض الوقت دون بعضه ن إ نهأومما تقدم ظهر 

  . ك ذلريغ إىل ،بالصباح واملساء، أو ل والنهاريبالل، أو ان االختالف بالفصولكسواء 

  .تعارف يف بعض البالدي ماك، ل العمليجل حتص وحنوهم ألني ظهرت مسألة جلوس البنائماك

   جل االرتفاق يف الطرقوحال الطرق حمال جتعل أل

                                                

  .٤٣٠ ص١٢ج: مسالك األفهام) ١(
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ارتفاق  أو ،خاصة بالنساء، أو نيجل استراحة املستطرقما أشبه من ساحات أل أو سواقاألأو 

  .ع والشراء وحنومهايسواق من جهة البن لأليرتادامل

، ما أشبه أو نيدابت، أو نيارتيمثل اصطدام س، ق له ضرر بعض املارةحيما ال يجلوسه ف و سببول

 ،من السبب واملباشر أي ةيروا يف باب أقوائكما ذك، ان عرفاً هو السببك إالّ إذا فالظاهر عدم الضمان

 فهو له ضامن ريال الغمن أتلف مه يصدق عليه فيلإ مر الستناد األ،عد سبباً عرفاً إذا ان ضامناًكمنا إ

 روه يف بابك مما ذكشبه ذلأما  أو لبه مع الدعوةكعقر  أو من حفر بئراًى الضمان علان ك ولذا ،ومثله

  . اتيالد

  

  ))لو قام ورحله باق((

حق به أان كل يفعاد ق للعوداً يولو رفعه ناو، حق بهأولو قام ورحله باق فهو (: مث قال يف الشرائع

  . )وىلأ وهو ،لالختصاص ال سبب ذإبطل حقه يل ي وق،تضرريه فتفرق معاملويلئال 

رؤي  فإن رفع رحله إذا نهأ و،هريوغ من سبقل يشمله دلينه أالم يف الرحل وكقد تقدم ال: أقول

ل يدل فإن ،ليالل إىل  حقهكذل رأوا إذا ما إالّ ،)ليالل ىلإ(بـ   وال اعتبار،فال وإالّ ،ان لهكعرفاً حقه 

من سبق ان ك املكذل إىل سبقي أن هريق لغحيال  فإنه ،خاص انكوم رحله يف ميل كبسط يمل من شي

 إىل مها السبقريق لغحيث ال يح شبهأ اجلماعة واملدرس ومن إمامحال حاله  ،مثالً وميه يف هذا الئيقبل جم

  . اماكم

   هيعل( ني املؤمنريمأعن ، )عليه السالم(مل ما رواه الصادق حي هذاى علو
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  . )١(ليالل إىل حق بهأان فهو كم إىل فمن سبق، مسجدهمك نيسوق املسلم:  قال)سالمال

قال رسول اهللا  ،)هم السالميعل(عن آبائه ، )عليه السالم(عن جعفر ، وينكومثله ما رواه الس

  . )٢(ليالل إىل حق بهأان فهو كم إىل  فمن سبق،مسجدهمك نيسوق املسلم :)صلى اهللا عليه وآله(

حق أ الرجل ،مسجدهمك نيسوق املسلم: نه قالإ، )عليه السالم( ني املؤمنريمأعن ، الدعائمويف 

  . )٣(ب الشمسيتغ أو انهكقوم من م يانه حىتكمب

حق به أان كضاً يأ ابيفلو جلس بعد الغ وإالّ ،امياد القياب الشمس العتير غكذ أن والظاهر

  .هري وغمن سبقل يلدل، ضاًيأ

  

  ))فروع((

سواق صنع يف األيما ك، ق املوقتيق الدائم والطري الطرنيب حكامر من األكما ذرق يف وال ف

  .ورةك املذدلة األطالق إل،املواين وحنوهاى املصطنعة عل

  .طالق لإل،هريغ أو ع وحنوه من أهل البلديجل البأل ون اجلالسيك أن نينه ال فرق بأما ك

م كاحل أن ماكره بعض الفقهاء كوقد ذ، ةريوالس طالق لإل،افركوال  املسلمني بكوال فرق يف ذل

  . االستطراق واالرتفاق إىل  بالنسبةكذلك

 ،هم من أهل الذمةريوغ ني املسلمنيالفرق يف استحقاق االستطراق بالظاهر عدم (: قال يف اجلواهر

  . )كذلى ة املستمرة علري للس،املسلم حنوى ضر باملارة عليما ال يضاً فيأتفاع به ناالبل هلم 

                                                

  .١ ح من آداب التجارة١٧ الباب ٣٠٠ ص١٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح١٥ الباب ٤٦٦ ص٢ ج:املستدرك) ٢(

  .١ ح١٥ الباب ٤٦٦ ص٢ ج:املستدرك) ٣(
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  .  العامةدلةه من األري وغرض ما يف األ حلّطالقوإل: أقول

قولوا للمشتري ي أن هلم عهم اللحوم والشحوم املذبوحةيفار يف بكالى لزم علينه ال أمث الظاهر 

السلطان ى عل بل وال، كذلى ل عليلعدم الدل ،سالمق اإلي طرريغى نه مذبوح علإ :املشتبه به أو املسلم

صلى اهللا (ة منذ زمان الرسول ري وللس،صل العدماأل إذ ،ركعن املن ه من باب النهيريغى عل  وال،هيالتنب

ثر كأ أن علمأ ين واهللاإو: )عليه السالم(ده قوله يؤيو، )هم السالميعل(ه منهم ي مع عدم التنب)عليه وآله

  .ك ذلريهم يف احلمامات وغكاشتراى وما دل عل ،سمونيهؤالء الرببر ال 

ل شيء ك ول شيء حاللك :)عليه السالم(ث قال يح، ليصالة التسهأ حظع الولعل الشار

  .  فتأمل،مهاريوغ )١(طاهر

ولذا ، نيخاصة باملسلم ستيد ليد ذي الية يحج فإن ،دهم حجةي اللحوم فريغ إىل ما بالنسبةأ

  .ضاًيفار أكة يف حق اليجار صالة الصحةأ أن تابكرنا يف بعض مباحث هذا الكذ

 ،لتزمونيما ى سواقهم وطرقام علأ أحكام  عاملوا يفنيد املسلميفار بكنه الكسي بلد انكولو 

   .)٢(لزموهمألقانون 

 أحكامب أو سالماإل أحكامشاء املسلمون عاملوهم بن إ ،سواق والطرقاتهل األأ يويف دعاو

  . ه فراجعريوغ تاب القضاءك له يفيرنا تفصكما ذك ،فاركال

  ضاً يأتص خي ،تص اجلالس مبوضعهخيث ينه حأرة كذعن الت يكاحملمث إن 

                                                

  .٢ ح من أبواب املاء املطلق١  الباب٩٩ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٥ حخوة من أبواب مرياث األ٤٨٥ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(
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نع ميث يح قعدي أن هريلغ سيول، هي فنيه لوضع متاعه ووقوف املعامليلإتاج حيقدر ما ى مبا حوله عل

ه ي وتبعه عل،خذ والعطاءل والوزن واألكيه اليعل قيضي، أو هيلإ نيوصول املعامل، أو ة متاعهيمن رؤ

  . كاملسال

  . ميباب احلر ما تقدم يفك، عد سبقاًيما  إىل  بالنسبةكذلكم كون احليك أن نبغيي: أقول

  . ما يف اجلواهركور كم املذكعدم وجه لنوع من التردد يف احل علميومنه 

 أن ق للجالسحينوع خاص من تزاحم املارة وحنوهم ال ى سواق والطرق علت األيث بنيح نعم

  . ه يف القدر املعتادرينع غمي

  

  ))ولونالباعة املتج((

  . ضاًيهلم احلق أحيث إن  نيومما تقدم ظهر حال مثل الباعة املتجول

االستطراق واالرتفاق  قيأصل وضع الطر ألن ، متعارف منعواريزامحوا املارة بنحو غ إذا نعم

  . أم ال ةيالدابة والعربكلة يانت هلم وسكسواء ، املتعارف

 فاًان جلوسهم متعارك إذا  مزامحتهمكنيا كالد واب الدورأصحق لبعض الناس أمثال حيه ال مث إن

  . ضارينانواك إالّ إذا وزجيال  كحنو ذل أو لسجيب املاء لئال ك فس،بغري ضرر

ل كقعد يال املتردد اجلوال الذي  ،هذا يف املستوطن(: ولواللفظ لأل ،راك ذكسالرة واملك التذمث إن

منا هو مفروض إة اجلالس يوما تقدم من أولو ،انكفارق امل إذا بطل حقهي فإنه ،وم يف موضع من السوقي

  . ىانته )هرييف غ

   انكله مبيان مما صار له حق السبق جاز له تبدكذا اعتاد اجللوس يف مإو
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ايء غداً  ديري مما ال  مثالًالًيذا صاحله لإف ،)١(ىتويال  أدلة طالق إل،مصاحلته أو هريه غيلس فجي

انه يف كقام من م إذا حال ما  فحاله، عنهاألولأعرض  أن سبق بعدنه أأخذه حبجة ي أن ق لثالثحيمل 

سائر  إىل ذا بالنسبةكو، انهكقامته واجللوس مإ ق لثالثحيث ال يح، انهكم إىل املسجد وجاء آخر

  . املباحات

  

  ))لو استبق اثنان((

 قرب القرعةاألف(: قال يف اجلواهر، ن اجلمعكميوجه تعلق حقهما به معاً ومل ى ولو استبق اثنان عل

  . )لكل أمر مشكلألا 

قاعدة ى مقدمة عل اأ مرة ريفقد تقدم غ الّإ و،جراء قاعدة العدلإن كميمل  إذا كذلكوهو : أقول

  .القرعة

 وإالّ ،له يعطأ فلح أو نةيحدمها بأ ان معك فإن ،نت السابقكنا أ :لك ولو تنازع اثنان وقال

 ،ما عرفتك )٢(فالقرعة وإالّ ،نهما حسب قاعدة العدليقسم ب ،الكن، أو نةيهما بيلكانت لك، أو حتالفا

  . العامل واهللا سبحانه، هما السابقيأن ال نعلم كل نعلمه، أو ال نعلم السبق واللحوق أن ني فرق بريمن غ

  

  ))ال حق للسلطان يف الطريق((

 لسبق حق ،قيطرالشارع وال  بعضريحتج أو إحياء أو قطاعإه ري عن غس للسلطان فضالًيه لمث إن

ال ما تعلق به حق ، ن مورد الثالثة املواتأاجلواهر ب ولذا علله يف،  الثالثةك تلأدلةشمله ي فال ،قيالطر

  . نياملسلم

ضاً يالمها أكستطرق يوما  فاركق يف بلد اليفالطر وإالّ ، من باب املثال)نياملسلم(: وقوله: أقول

  . كذلك

   رامة عنك ونقله مفتاح ال،لقواعدم الشرائع واكر احلكفقد ذ، انكف كيو

                                                

  .٥ ح من أبواب نوادر الشهادات١٦ الباب ٢١٥ ص٣ ج:املستدرك) ١(

  .١ ح من أبواب كيفية احلكم١٣ الباب ١٨٩ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(



٢٢٦

ه عدا ما يأجده ف بال خالف: ويف اجلواهر، املشهور إىل ةيفاك والك املسالبل نسبه،  واحدريغ

  . رةكتسمعه من التذ

ختص باجللوس ياملواضع املتسعة يف الشوارع ف يف اً اجللوسإنسانقطع ي أن وزجي( :هيقال ف: قولأ

  . )اعطقه لإلي اجللوس فهريلغن يكذا قام عنه مل إ، وهيف

 أن  ال،ع وحنوهيجل البأل قطعهي أن ومراده، الم املشهورك ريرة وهو غكالم التذكال بأس ب: أقول

  .قطاعه املواتإحنو ى ناً وحنوه علكعله مسجي

امه وعدم وجود يتفاع يف وقت قناالأما ، ه اجللوس املزاحمريان اجللوس لغكمإومراده من عدم 

، نه سلطان وضع للمصلحةقطاع فألحقه يف اإل أما ،ه تاميال شقك و،منعهى المه علكرحله فال داللة ل

ذائه يإ وريطار عدم ضرر الغإعمل يف ينه أومن الواضح ، كان له ذلكاملصلحة يف شيء ى ذا رأإف

  . شمل وقت عدم املقطع لهيقطاع مل ن اإله فألريحق انتفاع غ وأما ،وحرجه

  .ه فراجعهي اجلواهر علإشكالظهر ما يف يرناه كومبا ذ

أذون ي أو قيقوا الطري بأن ض، خالف املصلحةكيف ذلى رأ إذا نياجلالس زعاج بعضإللسلطان و

ع الوقوف نمي أن ما لهك ،هنلسبب خجيه النساء مما يعرب فيم رجال واملعرب أل  ولو،هميعسر عل أو املارة

شبه اخلاص أما  أو املدرسة أو حلماما إىل قي مثل الطر،كذلكللنساء  أو ن خاصةك أماللرجال يف

  . كحنو ذل أو بالنساء أو بالرجال

   ،)١(﴾ذن اهللاإطاع بيل إالّ رسلنا من رسولأوما ﴿: قال سبحانه

                                                

  .٦٤اآلية : سورة النساء) ١(



٢٢٧

  .والسلطان نائب عنه

ى ذبار املوجبة ألكارات الي مثل الس،نكمااأل ة يف بعضيوله املنع عن مرور قسم من الوسائل النقل

ارات يمنع صوت الس، أو ثر من املتعارفكأوتصدعاً ى ذأ، شبهأما  أو وتين البلتصدع جدرا وأ، املارة

  .العسر أو ىذوجب األيات وحنوها مما يعند املستشف

خر صح لآليو، حدمها سقط حقهأعرض أمث ، وجه تعلق حقهما به معاًى استبق اثنان عل ولو

  . ملا تقدم من صحة الصلح  بشيءهصلح

  

  )) يف دارهلو أخذ من الطريق وجعله((

ان كو، للسلطان هدمه انكانه كد أو دخله يف دارهأق فأخذ بعضه ويالطرى  علإنسانى ولو تعد

  .م الأان الفاعل عامداً ك سواء ،هدراً

 وإمنا، ن له حق يف الفسخيكان عاملاً مل كمث إن ،  يف املنع عن اهلدمكذلنفع ينسان مل إذا اشتراه إو

، ث ال حق للمشتري يف الفسخيح، كلمي وما ال كلميع ما يل بيمن قبه  ألن،خذ بدله من البائعأحقه يف 

 حق له الفسخ ان جاهالًك وإن ، البائع قدر مثنهكلمي ومل ،ان باطالًكق ين االشتراء حلق الطر أبل الظاهر

  . لتبعض الصفقة

 خرآلمضروباً يف علم ا ،جهله، أو ل واحد منهماكوهي علم : صور املسألة عرفي كومن ذل

 ن اشتراه بشرطأ ب،ديالق أو حنو الشرطى عل والوحدة، الوحدة أو حنو التعددى ع عليون البكو، جهلهو

  . قيوبة من الطرصاملغادة ي الزكون له تليك أن ديقأو 

علم  فإن ،من الشارعخذاً آ كن قبل ذليكنه مل أ مع ،مههدين الشارع  أداراً مث ظهرى ولو اشتر

  .بيع ألنه ،ان له حق الفسخكعلم يمل  وإن ،ن له حق الفسخيكمل 

  : ل نوع منها صورةكمن  ستثىنيو

  ان اهلدم ك إذا ماك، باطل فإنه ةيانت املعاملة سفهائكن كعلم ل إذا ما: األوىل



٢٢٨

  . ولو ببعض الثمن املعقولى سويئاً يله ش يبقيال 

وجب يقة من ما الصف صدق تبعض أو ،بيوجب العيان اهلدم بقدر ال كن كل، علميمل  أن :ةيالثان

  . ارياخل

علم يمل  إذا :السرائر يكة وحميففي النها، قيادة من الطريها زيداراً فى ولو اشتر(: قال يف اجلواهر

ى ه ورجع عليلإز وجب ردها يذا متإف، قيز الطريتميمل  إذا ه شيءين عليك مل كاملشتري مث علم بعد ذل

  . )كالبائع بالدر

 أن قتضيينه أ، أو كادة بدون وضوح ذليها زيف أن شاعةإق ي الطرزيلعل مرادمها من عدم مت: أقول

  . الدار  فأخذ منه يفان فعالًكنه أال ، ق االقتضاءيفاملراد من لفظ الطر، منهاخذ ق باأليعدل الطري

 ريغ، أو ذن أربابهإوأخذه ب مرفوعاًق يان الطرك إذا ماى ن علي محل اخلربولذا احتمل يف اجلواهر

  . قي أحد الطركلعدم جواز متل نه خمالفأما قاله اجلواهر من كن اك وإالّ ،كذل

داراً ى عن رجل اشتر  سألته،)هما السالميعل(عن أحدمها ، ستدل هلما مبوثق ابن مسلمينعم رمبا 

  . )١(بأس فالى ما اشتري فكان ذلكن إ :قال ،قيادة من الطريها زيف

ادة من يا زهيون فيك هايشتريعن دار  )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سأل، ةيأم أيب وخرب عبد اهللا بن

  . )٢(بأس ه يف ما حدد له فالي دخل علكان ذلكن إ :قال ،قيالطر

                                                

  .٣ حاب عقد البيع كتاب التجارة من أبو٢٧ الباب ٢٨١ ص١٢ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح من أبواب عقد البيع٢٧ الباب ٢٨١ ص١٢ ج:الوسائل) ٢(



٢٢٩

 إىل ث رجعيح، ما أشبه أو املارة قلة أو هريغ إىل قيه لتحول الطريلإق عن احملتاج يزاد الطر إذا نعم

ذا ذهب إ ف،م تابع للموضوعكاحل إذ ،ارةال بأس بابتداء العم ماك،  بأسكن بذليكشبه املوات مل 

  .انهكة أريوال جمال لالستصحاب بعد عدم متام، مكاحل املوضوع ذهب

ان يف ري مثل حق اجل،ان احلق خاصاًك إذا عه وصلحهيق جاز له بييف طر  حقنسانان لإلكولو 

  .  النافذةريغ قيالطر

 ،لتحقق موضوعهما ع والصلحي البأدلة  عرفاً يفان داخالًك إذا كفهل له ذل، ق النافذيوأما الطر

ستطرقه من ي وإمنا ،ستطرقهيال  حق بعض حىت شتري بعضهميان فريق باجليق الضيزدحم الطري أن مثل

  . كبعد ذليال  ،ل املارةيلتقل، باب آخر له

ق ياقتسموا داراً هلا طر  عن قوملئنه سإ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ة الدعائميده روايؤيو

وال بأس بأن ، كال بأس بذل: قال، هيف ر برجلهمي أن ي وجعل ملن بق،ق يف حد أحدهميجعل الطرف

  . )١(ه دون سائرهاأرض يف شتري الرجل ممره يف دار رجل أوي

 ريق غييف الطر يف داره مثالً قيعل بعض الطرجي أن ق له حقيصاحب الطر أن األولفائدة : أقول

، من املمر الّإن كتميث ال يح، حق املمر هخبالف من ل، ىاشتر عبور من عن كنع ذلميمل  إذا ،نافذةال

  . كما أشبه ذل أو حفر السرداب أو جعل املظلة إىل بالنسبة كذلكو

  

                                                

  .٥٠٠ ص٢ ج:دعائم اإلسالم) ١(



٢٣٠

  

  ))حق السبق يف املساجد((

، دام جالساً ان منه فهو أحق به ماكم إىل املسجد فمن سبقوأما ( :قال يف الشرائع ):٥مسألة (

ان ك الإو، ه فهو أحق بهياً فيان رحله باقك فإن اً للعوديقام ناو وإن ،عادبطل حقه ولو فلو قام مفارقاً 

  . ىانته )بطل حقهيزالة جناسة مل إ أو طهارة ديقام لتجدن إ ليقو ،ه سواءريمع غ

  : للمسألة فروع: أقول

  

  ))إذا جلس للعبادة((

بل الضرورة ، هيحقه ف  يفلإشكافال  ان من املسجد للعبادة وحنوهاكجلس يف م إذا :األول

ذا زحزحه إف، هريوغ ىتويال و، ةري والسمن سبق هيدل عليو، هريما يف اجلواهر وغكه ي علمجاعواإل

 ، وحنوهمن سبق طالق إل،انهكزاحة الغاصب واجللوس يف مإ فله ،حقأ انكبطل حقه وي مل إنسان

 ،مثله يف السوق ما تقدمك، أحق ون الثاينيك و فعل حراماًإنسانزاحه أذا إف ستقر حقهينه ال أ فاحتمال

  .  ظاهر الوجهريغ

ن كال ومل متكن أو حلفا  بأن،حدمهاأنة وال حلف يوال ب، سبقه يدعيل كتنازعان ينامها يولو رأ

ى  مقتضكن ذلكمألو  إذ ،ىخرأخر صالة واآل  صالةأحدمها مثالً يصلين أ بةياتيولو املها القسمة

  . للقرعة ان حمالًك ،قاعدة العدل

ن مانعاً عن يكومل  ،ولو الترته واالستراحة، هاريغ أو  بالعبادة مشغوالًانكان شاغل املك إذا مث

قامة إها يف وقت ريغى الصالة مقدمة عل ن أفالظاهر ان مانعاًك وإن ،إشكالان فال كه لسعة املريغ

  . وقات فالاأل يف سائر أما ،أول الوقت، اجلماعة

  . قي مثل ما تقدم يف الطر،حق له  فاملزاحم ال،كسجد وضع لذلن املفأل: األولأما 



٢٣١

، انهكم يصليه صالته فريتم غ يصرب حىتيزاحة السابق فلإصل عدم حق الالحق يف فاأل: وأما الثاين

  . حق السابق يقتضي فاالستصحاب كولو ش

ن العبادات ها مريغى عل وهل الصالة مقدمة(: قال، الم اجلواهركظهر موقع النظر يف يومنه 

ه من صور ريبل وال غ، ابصحالم أحد من األكيف  ومل أجده، ك أقوامها ذل،ة القرآن وجهانءقراك

  . )١()املقام  املتصورة يفرضاالتع

  

  ))مرافق املسجد((

ل أحد كفل، ل أحدكعامة ل ،مل ختصص يف وقفها إذا االستفادة من مرافق املسجد أن الظاهر: الثاين

  . وما أشبه فهينكاحة املسجد وحوضه واالستفادة من ساحة ب

  . الثاين د الصالة وحنوها مما وضع املسجد له قدميري مع من رضاتعنه لو أالظاهر  نعم

  . )٢(هلهاأحسب ما وقفها ى الوقوف علل يشمله دليف، طالق الوقففإل: األولأما 

ق ي حال ما تقدم يف الطركفحال ذل، نياز الواقفكحسب ارت وحنوه ي حق املصلميفلتقد: الثاين وأما

  . االستطراقرييف غتفاع به ناال ن حقيكذا مل إ ف، املستطرقميمن تقد

ن يكمل  وإن ،ههيان نائماً حق هلم تنبكلو  و،همريزعاج غإ نيق للمصلحي نيفرعرناه يف الكوملا ذ

ها يلإاج ياالحتمع  يف باحته، أو ان داخل املسجدكسواء ،  حق يف وقت الصالةرينائم بغ ألنه ،اًيراض

 أن االحتفال واملأمتق للفاحتة والدرس وحيوال ، ك هنالما إىل المتداد الصفوف أو للمرور وقت الصالة

   إذا نيانوا غاصبك وإالّ ،وقت صالة اجلماعة إىل تدمي

                                                

  .٨٩ ص٣٨ج: جواهر الكالم) ١(

  .١ ح من أبواب الوقوف والصدقات٢ الباب ٢٩٥ ص٦ ج:الوسائل) ٢(



٢٣٢

  . عقاد ملا عرفتناالمنعوها عن 

  

  ))ال ينفى احلمى بال رحل((

 كاناً لذلكمى  محوإمنا ه رحالًيلإى ضع املوصي فلم ،اناًكالحظ يل م: خر آلإنسانقال  إذا :ثلالثا

، ل من سبقي دلطالقإل، تفاعناالبل ملن أراد  ،ىس ممن سبق مبجرد احلميل إذ ،نفع محاهيمل  اإلنسان

  . اتكاملباحات واملشتر  حال السوق وسائركذلكو

  

  ))لو قام اجلالس مفارقاً((

  .ما تقدم عن الشرائعك،  حقهانه بطلكلو قام اجلالس مفارقاً م: الرابع

حقه مع مفارقته   ال خالف يف زوال:رامةكويف مفتاح ال، إشكالخالف وال  بال: بل يف اجلواهر

  . ة عدم العود وعدم بقاء رحلهيبن

ى الضرورة على دعو نكميبل ، ماترسال املسلّإ واحد من الفقهاء ري غكرسل ذلأوقد : أقول

  .كذل

 ،انهكان غاصباً مك إنسانزحزحه  إذا حىت كفهل له ذل، عرضأ وإمنا ن لو قام ورحله باقكل

رجه خيعراض ال ته اإلي وجمرد ن،فهو سابق اًيدام باق ما ألنه كذل الظاهر ،ةيفيلكاحلرمة الت إىل ضافةباإل

  .نه انتفاع فقطأوجب احلق ال يالسبق  أن يف السوق وتقدم، عن حقه

لس جي أن خرصح آليق وال ون له احليكف يه سبق للموصنأ فالظاهر ه رحالًيلإى وضع املوصأما إذا 

  . كهنا

  

))إذا وضع رحالً ومل جيلس بعد((  

 ماك، ن جلس بعديكمل  وإن ، صار ذا حق لقاعدة السبقلنفسه رحالً اإلنسانوضع  إذا :اخلامس

 وال إشكال نه الأة وجممع الربهان يفاك والكاملسال فعن، ما أشبه أو أتوضيجاء وجعل رحله وذهب لإذا 

  .ة العود وقصر الزمانيرحله مع ن خالف يف بقاء حقه مع بقاء

ه يله ف رحكقام وتر فإن ،ان أحق بهكيف املسجد  انكم إىل فمن سبق(: نه قالأوعن املبسوط 

 )هم السالميئمة عله نص لنا عن األي وف،هيانقطع حقه منه وال خالف ف حول رحله منه وإن ،فحقه باق

  . ىانته



٢٣٣

   :فالصور ثالث، ذاهى وعل

 أن وقد سبق، عراضإ ألنه نه ال حق لهأ والظاهر، ة للعود له مع بقاء رحلهين الما إألنه : ١

  . باحلق فكي فكوجب ذهاب املليعراض اإل

، عبارة القواعد يف يكما حك، اًيدام رحله باق قاء حقه ما بعضهم ببإطالقظهر النظر يف يمنه و

  .رشاد والدروساإل يكوحم

هو  ذإ، الظاهر ال ،ديالى عل لقاعدة ،زاحهأالرحل بأن ى عل دهيوضع اإلنسان إذا ضمن يوهل 

د يال ليدل فإن ،زالته ال توجب ضماناًإ إذ ،من وضع بساطه يف الشارعك ،مال نفسه ذهب احترامأالذي 

  .  ولو لالنصراف عن مثلهكشمل مثل ذليال 

  . ةريل السبق والسيونه أحق لدلك يف إشكالن يك اً ملريقص ان الزمانك فإن ،ة العوديله ن أو: ٢

  .هينه ال خالف فأبل الظاهر 

ظهراً  أيتيوضع بساطه من الصباح ل إذا ماك،  فالظاهر سقوط حقه،الًيان الزمان طوكوإن : ٣

  .  عن مثلهمن سبقل ي النصراف دل،للصالة

وقال يف ، ه رحلهيان فك وإن ،هال بطل حقإو، طول زمان املفارقةي ن الأبى ركالذ يكده حميولذا ق

  .ىانته )يف الصفواستلزام جتنب موضعه فرجة  نه ال بأس به خصوصاً مع حضور اجلماعةإ(: كاملسال

من  بقاعدة كواستدلوا لذل،  قصر الزمان وطولهنياحلق ب فرقوا يف بقاءيث مل يح، نيخرخالفاً آل

قام إذا  :ىتب الفتاوكيف بعض  يا روومب، ومبرسلته،  املبسوط)ال خالف(ومبا تقدم من ، سبق

  وباخلرب  ،)١(هيلإعاد  إذا م من جملسه يف املسجد فهو أحق بهكأحد

                                                

  .٨٩ ص٣٨ ج:كما يف اجلواهر، ٢٧٦ ص٣ ج:املبسوط) ١(



٢٣٤

  .)١(ليالل إىل ان فهو أحق بهكم إىل فمن سبق، مسجدهمك نيسوق املسلم: السابق

م كان احملكل ي يف مشوله للطوكولو ش،  منصرف عن مثلهمن سبق إذ ،ىفخيل ما ال كويف ال

 إىل ضافةباإل، وظهور االستناد ه بعد وضوح اخلالفيلإستند ي املبسوط ال )ال خالف(و، ك االشتراأدلة

  . روه يف الوصف واالستثناء املتعقب باجلملكا ذمظاهر  ما هوك ريخم األكعدم خالفه للح أن احتمال

عدم ى ة علريولذا جرت الس، ن املتعارفيواملنصرف من اخلرب، املرسلةظهر اجلواب عن يومنه 

  . وحنوه ليالل إىل وضع من الصباحياعتبار الرحل الذي 

 طول الزمان نيالفرق ب  النص عدمإطالقى مقتض: قال، الم اجلواهركوجه النظر يف  علميومنه 

جمرد اعتبار  بأنه ورده ،رامةكه ونقله قبله مفتاح النقلنا مما ما تقدمى رك والذكمث نقل عن املسال، وقصره

  . ىانته ،ليالثابت بالدل قوط احلققتضي سيال 

واخلرب الثاين قد تقدم  األولواخلرب ، ضعف املرسلة إىل ضافةباإل، طالقه ما تقدم من عدم اإليوف

  . هيالم فكال

الرافع للرحل بعد سقوط ى ث جعل الضمان عليح، كالم املسالكظهر وجه النظر يف يومما تقدم 

ال وجه  إذ ،)٢()شرعاًفيه ذن عدم الضمان لإل ع احتمالم(:  قال،ني احلقنيحق ذي الرحل مجعاً ب

، ق والسوقيالطر إىل  بالنسبةكذلكم كاحل أن ما تقدمك، ديلل نه عرض مالهأحقه و للضمان بعد عدم

  . القاعدة منصرفة عنه أن قد عرفت إذ ،دي اجلواهر بالضمان بقاعدة الكمتس علم النظر يفيومنه 

                                                

  .١ ح من آداب التجارة١٧ الباب ٣٠٠ ص١٢ ج:الوسائل) ١(

  .٤٣٤ ص١٢ج: مسالك األفهام) ٢(



٢٣٥

  

  ))يكن له رحلإذا قام لريجع فوراً ومل ((

لصدق  ،سقط حقهيمل ، ما أشبه أو بةيخذ تربة قرانه ألكن له رحل وقام عن ميكمل  إذا :السادس

من سبق ، كوقد تقدم نقل الشرائع ذل، انهكم جلس إذا ه عرف املتشرعة غاصباً حلقهري غىريولذا 

  . رةكوقال به يف التذ ،هيلإله يظهر منه مي مما ،ردهيومل  )ليق(: بقوله

رامة وتبعه كال  مفتاحكذلى ل علكاش وإن ،سقوط حقه مشهور أن كظهر من املسالينعم 

من ل يودل، كأصل االشترا إىل جعريف امهيونه سابقاً بقكنه سقط عن أ فهو شكالوجه اإل أما ،اجلواهر

عاد ذا  إم من جملسه يف املسجد فهو أحق بهكقام أحدإذا  : اخلرب املتقدمإطالققاومها ي مما ال سبق

  . هيلإ

ون الثاين كول كصل االشترافال جمال أل، ديواخلرب مؤ، ونه سابقاً عرفاًكسقط عن ينه مل إ: هيوف

  . مسبوق فإنه ،سابقاً

 املوجب ريويف الذهاب القص، ل املوجب لسقوط احلقينه ال فرق يف الذهاب الطوأظهر يومما تقدم 

  .  ظاهر الوجهرينهما غيففرق بعضهم ب، اون الذهاب لضرورة وعدمهك نيوب، لعدم سقوط احلق

  

  ))االستفادة قبل أن يأيت صاحب الرحل((

ه االستفادة من ريجاز لغ، أت بعديوملا  قام ووضع الرحل إذا نهأ يف شكالنبغي اإليال : السابع

  .  املزاحمريشمل غيال  من سبق إذ  واحدريره غكما ذك، ان بدون تصرف يف الرحلكامل

ث كستلزم امليث ال يحب اًريان صغك إذا ة ببقاء املتاعيحقاأل تجه عدم ثبوتي: جلواهر اولذا قال يف

  . هيان التصرف فكيف امل

  

  ))ال فرق بني الرحل الكبري والصغري((

 يف كولو ش، سبق من االعتبار بصدق وإمنا، اًريصغ أو اًريبكون الرحل كال اعتبار ب: الثامن

  . صلاالختصاص خالف األ إىل كوج عن االشترااخلر فإن ،صل عدمهان األكالصدق 



٢٣٦

صل حينه أهل  حياءاإل وقد تقدم يف مسألة، من سبق لصدق عد رحالًيقعاد الطفل إ أن والظاهر

  . ضاًيالم هنا أك الكذل أيتيو،  الطفلإحياءب

صغري ال نينئذ بيال فرق ح(: قال، ال السبق، وجه النظر يف اعتبار اجلواهر الرحل ظهريومبا تقدم 

  .)١()التربة وحنوهاكه ريغ  بعد صدق اسم الرحل الريبكالو

 كولو ش، سقطوإالّ ، ان حقهكاسم السبق  يبق فإن ،ما أشبه أو حيذا وضع الرحل فأطاره الرإو

  .كصل االشتراان األكوإالّ ، ان االستصحاب فهوكفإن 

 لكجلس وإالّ ، تعاسرا إذا ةفالقرع، كذا أو هل هذا هلذا نهماي واشتبه بل منهما رحالًكجعل  ولو

  .  شاءنيانكاملأي 

  

  ))الرحل وخمالفة الواقف((

 ـ  غالباًكذلكما هو ك ـ وز ذهن الواقفكان مرك إذا ال اعتبار بالسبق ووضع الرحل: التاسع

مثل جلوس النساء أوقات اجلماعة يف ، خمصوصة وقاتيف أ، أو  مطلقاًنيشخاص خاصأ جلوس عدم

 السبق ألن كوذل، هيعتاد مجاعة النساء فيما يس فكوبالع، هيمجاعة الرجال ف عتاديا مية فيمامالصفوف األ

  .ثرأ السبق كذلى عل ترتبياز مل كصح لالرتيذا مل إف، منا هو يف صورة صحة اجللوسإوالرحل 

  . رناهكها مما ذأحكامى وهنا فروع ال ختف

  

  ))املسجد احلرام وحق الطائفني((

فال ، زاحم الطائفي أن اجلماعة  أوقاترييف غ يسجد احلرام ال حق للمصلن يف امل أالظاهر: العاشر

زحزح رحله وال ي أن فللطائف، الصالة وقت اجلماعة جلضع رحله يف املطاف أليحرمة لرحل من 

 ستفاد من قولهيولعله ، وز يف أذهان املتشرعة تقدم حق الطائفكاملر ألن كوذل، ما تقدم مثلهكضمان 

   ث قدميح، )٢(ع السجود﴾ك والرنيفك والعانييت للطائفي ب﴿وطهرا: سبحانه

                                                

  .٩٤ ص٣٨ج: جواهر الكالم) ١(

.١٢٥اآلية : قرةبسورة ال) ٢(



٢٣٧

غسلوا ا﴿ف: سبحانه مثل قوله، بيد يف أمثال املقام الترتيفيو االو فإن ،الصالةى الطواف عل

 )٢(ن الصفا واملروة﴾إ﴿: قوله سبحانه ومثل، ه اهلمداينيره الفقظهما استك، )١(م﴾يكديم وأكوجوه

  . )٣( اهللاأمبا بد واؤابد: )آلهصلى اهللا عليه و(مبعونة قوله 

 أن ة الصالة حىتيمهوأل، نقطعيالطواف  إذ قامت اجلماعة يف أوقات الصالة حق للسابق إذا نعم

  . ت صالةيالطواف بالب: )عليه السالم(ستفاد من قوله يما ك، الصالةكان كالطواف 

  

  ))إذا فارق املكان يف أثناء الصالة((

 ،انكمع عدم الرحل مبفارقة امل يف مسألة بطالن احلق بالفرق  الدروسيكقال يف حم: احلادي عشر

ى بقي قبل الصالة فال نيوب، منه وىلأ أو ولاً لأليمساو اناًكد مجي إالّ أن بقي احلقيثناء الصالة فأ نيب

  .متامهاإنع من ميواحدة فال  ا صالةأحمتجاً ب، احلق

متامها ال إو، تابع الستقراره بعد فرض عدم الرحل ن حقهأب ،بعد فتواه بعدم الفرق ورده اجلواهر

 كذلى دأ وإن ،ة املزبورةيواألولقتضي بقاء يونه أقرب للعود ال كوفرض ، ان الشروعكمى توقف علي

  . بطالن صالتهإىل 

العرف صدق السبق  ةية لرؤريانه يف مدة قصكان الذهاب عن مك إذا قد تقدم بقاء احلق: أقول

  . بعد

 يمث رجع فوراً بق، الزحام انه فزحزحهكان يف مكفلو ، ة سقط حق السبقريملدة قصن اكت إذا نعم

   طال ذهابه أما إذا ،ال ان يف الصالة أوكسواء ، حقه

                                                

.٦اآلية : سورة املائدة) ١(

.١٥٨اآلية : قرةبسورة ال) ٢(

.٣ ح من أبواب السعي٦ الباب ٥٢٢ ص٩ ج:الوسائل) ٣(



٢٣٨

انه كأخذ م إذا مايما يف املسجد احلرام والعتبات املقدسة فال حق له فكولو بسبب مرور الزحام 

، ريصحة صالة الغى وجوب التحفظ على علل ي دله الحيث إن، بطالن صالته إىل كذلى دأ وإن ،آخر

  .صل عدمهفاأل

  

  ))فروع((

  : وهنا فروع

الظاهر  ،حقه أم الى بقيهل ،  وذهب حلاجةف املسجد مثالًينكوجعله يف  قيبر اإللو مأل: األول

الة صأان املرجع ك كولو ش، سقطوإالّ ، صدق اسم السبقى بقيث ياً حبريان الذهاب قصك إذا هؤبقا

  . ان االستصحابكرأمل تتم  إذا كشترااال

ان ك ولو جعل رحالً، زاحتهإوز جيفال ، ان حقهك ما أشبه أو لو جلس يف املسجد لفاحتة: الثاين

  . ر يف مسائل الصالةكما ذكف ولو ذهب حلاجة، ماعةاجلما تقدم يف ك

جلهة  أو انهك مجبعل حذائه سواء، تزحزحهحد ق ألحية ال يحذ يف حمل األءهوضع حذا إذا :الثالث

  . ان ضامناًكهذه فضاع  زحزحه واحلال فلو،  فهو حقهكسابق بذل ألنه ،ىخرأ

 ،ضمان زالته والإان له كاز الواقف كون خالف ارتيكوضعه يف حمل صالة اجلماعة مبا  إذا نعم

  . يف املسجد وقد تقدم عدم الضمان يف مسألة الرحل، ركدفع منألنه 

 كذل إىل تاجحيمزدمحاً  انكو، انهكجل سعة مان من املسجد ألك مجعل مالبسه يف إذا :الرابع

   .تقدمما ى عل ضمانزحزحه وال ي أن د الصالةيحق ملر، ان املصلونكامل

 ،شيء مربوط باملسجد أو هل هو رحل ء املوضوعيالش أن د الصالة وحنوهاي مركلو ش: اخلامس

ومن أصل عدم تعلق ، كاالشتراء باحة وبقامن أصل اإل، نااله احتميالصالة عل أو زاحتهإففي جواز 

  . فتأمل،  باملسجدكذل



٢٣٩

  

  ))املدارس الدينية واالستفادة منها((

 موركما جعلها الواقف من األ املدارس الدينية اليت وضعت لدراسة الطالب تكون ):٦مسألة (

  . الوقوف على حسب ما وقفها أهلهاحيث إن ، املشروعة

 وإن ،الشارع مل يشرع مثل هذا الوقف ألن ، مشروع بطل الوقفمر غريذا وقفها ألإف وعليه

املوضوع  ألنه ،ن املتويل يكون احلاكم الشرعي أفالظاهر، مل جيعل متولياً هلا فإن مر مشروعوقفها أل

  .  وغريمها)السياسة( و)سالماحلكم يف اإل(كما ذكرناه يف كتاب ، ويل هلا للمصاحل اليت ال

ذا خرج بعض إكان له الوالية على ملكه مطلقاً ف ألنه واقف هو املتويليكون ال أن أما احتمال

لو مل  إذ ،فغري تام،  بقاء الواليةيصل يقتضولو شك فاأل، ه بنفسه مل خيرج الباقيفه عن واليته بوقأمور

ما  أو حاله حال وقف مكان مسجداً،  الوقف عدم ارتباطه بهإطالقجيعل الوقف هكذا كان مقتضى 

الوقف له ارتباط باهللا  أن من)  اهللاهرمح(بل رمبا يستفاد من كالم الشيخ املرتضى ، ا ال ينايفوهذ، أشبه

 كما، نه وقفه غري التولية والتصرفأصرف االرتباط يف اجلملة من جهة  إذ ،وبالواقف وباملوقوف عليه

ف تصرفاً غري تصرف يف املسجد متصر إذا املوقوف عليه كاملسلمني يف املسجد هلم حق االعتراضأن 

  . لكنه ليس من باب الوالية، قئال

  .صل عدمهافلو شك يف والية الواقف كان األ، وكيف كان

 جعل لنفسه، أو حيث كانت الوالية مع احلاكم، ذا مل جيعل الواقف لنفسه واليةإف، حال أي وعلى

 أن  له حقمثالً، لطار اجلعإالتصرف يف  إالّ فليس للمتويل، حيث تكون للمجعول له، لغريه واليةأو 

  أومكان الزائرين إىل يبدل املدرسة، أو  الغرف فارغةييبق أن أما حق، يسكن بعض الطالب دون بعض

  تبةكم



٢٤٠

  .فال 

  أو،ه شروط الواقفيرج الطالب الذي تتوفر فخي أن  أو،ةين الطائفة الفالنكسيال  أن ق لهحيوهل 

 ،رج من املدرسةخي أن لزمي ل من تزوجك أن ، أواميأثر من سبعة كأف يافة الضيعل قانوناً لعدم ضجيأن 

  . الصالح الشرعيى أر إذا كله ذل أن الظاهر

 خارج كذل إذ ،فال مر عنصري وحنوهبهم ألحيالقوم الفالين ال  أن ، أويهشما اعتباطاً وجمرد التأ

 مثالً، م الشرعيكذن احلاإللفرد خمالفة قانونه ب انكراد التصرف خارج حقه أذا إه فيوعل، تهيعن صالح

 إذا ،مكجازة احلاإن بكسي أن ان للمتزوج احلق يفك، ىنك السنيان املتزوجكمإجعل قانوناً لعدم إذا 

  . قانونه اعتباطاًان ك

ون األولان ك نياملتزوج نينهم وبيمر بذا دار األإف، ونريثكالعزاب  أن ان قانونه من جهةك إذا ماأ

ان له ك، هم شرعاًأ نياألولعل جيتتوفر الدار هلم مما  ثي حنياملتزوجخبالف ، ان هلمكلعدم توفر امل، همأ

  .ك ذلريغإىل ، خمالفته  القانون ومل جتزكسن ذل

  . مر املسلمأصالة الصحة يف أل، الصحةى محل عل ،م الأح يقانونه صح أن  هلكولو ش

تطاولت  وإن ،حق بهأفهو  ىنكاً ممن له الستين بكفمن س، املدارس والربطأما  (:قال يف الشرائع

التشاغل بالعلم  ىنكولو اشترط مع الس، انقضائهلزمه اخلروج عند يمداً فأط الواقف شترياملدة ما مل 

  . ىانته )زعاجهإز جيالشرط مل ى استمر عل وإن ،لزم اخلروجأمهل أف

ة وجامع والدروس واللمع رشادر واإليما يف التحرك: رامةكوقال مفتاح ال، باً منهير العالمة قركوذ

  .المهكآخر إىل ، ةيفاك والروضة وجممع الربهان والكاملقاصد واملسال

   ملا جعله الواقف يطالب العلم املشتغل به املؤد ألن كوذل



٢٤١

  . هيطالت املدة لتوفر شرط الواقف ف وإن ،إشكالبال  ىنكحق له الس

ولذا ، هينطبق عليالوقف ال ن  أل،خراجهإز له البقاء وحق للمتويل جي التشاغل بالعلم مل كتر إذا ماأ

 ح عقالًيعاجه ظلم قب فإزك لذلنيحد املستحقأ ألنه ،هيف جدهأبال خالف : (حقأنه أيف  قال يف اجلواهر

  ).ونقالً

هذه ى طان عليطال االستولو  (:قال، ثكزعاج مع طول املر من احتمال جواز اإليما ما يف التحرأ

  . ىانته )إشكالزعاج اإل يفف، كاالشترا ثرأبطل به ي الذي كامللكة وصار كتفاعات املشترناال

أراد  وإن ،خراج يف جواز اإلشكالنبغي عدم اإليف، از الواقفكرج عن ارتخي كنه بذلأن أراد إف

  .ظهر وجههيفلم  زعاجتمل اإلحي كنه مع عدم ذلأ

  . ه ما تقدميد علريف، ره جامع املقاصدكما ذ وحنوه

  

  ))سائر منافع املدرسة((

ف ينكمثل ال، املدرسة تفاع مبرافقناألق له حيدام الطالب يف املدرسة  نه ماأ يف إشكالمث ال 

القدر ى  علكل ذلك، شجارهاأاملوقوفة والثمار يف  تبكلتلفون والا ورباءهكواحلوض واحلمام وال

  . طالقاملنصرف من اإلألنه ، املتعارف

، نار يف الشهريد شر بقدر عاءهربكن الان حقه مك مثالً، ان ضامناًكفلو زاد ، ادة فاليأما الز

ه الدفعينه الذي صرف فعلإ إذ ،هيشرواستعمل بقدر ع.  

ل يالدلألن ، ما تقدم يف املسجدك، له وضع الرحل يف السرداب والسطح بقدر املتعارف قحيو

  .هما واحديف

  . هما حسب املتعارفيف جوز له العمليالت فالم يف الفرش واآلكأيت اليذا كو

مثل ، هيبالقدر املأذون ف إالّ صل عدم التصرفاأل ألن ،ز لهجيد مل يأز أو نه حسبهأ يف كشذا  إأما

   ان ضامناًكذا تصرف إف، ري الغكالتصرف يف مل



٢٤٢

  .ان له بدلكذا إ

 ما أما ،خالف الوقف ألنه ، جائزريفهو غ زاحم الطالبي الطالب ببعض املرافق مما ريانتفاع غأما 

 أن صحيث يح، ما يف املسجدكازاً ك ولو ارتكشمل مثل ذليث يحب ان الوقفكن  فإ،زاحم الطالبي ال

 وإن ،زجي مل كذل شمل مثليث مل يحبان ك وإن ،ها جازريمنه يف الفاحتة واالحتفال والنوم وغ ستفادي

اشف عن كن عرف يكمل  فإن ،الواقف ازكشف من ارتيك لكالعرف هنا إىل اً رجعكوكان مشك

ؤخذ يعلم عمومه فيالوقف ومل  إىل وقد خرج، هري غكان ملك ألنه ،ل عدم اجلوازصان األكاز كاالرت

  .مثبت ألنه نفعي الوقف ال نيد حييصالة عدم التقأو، نياملتق ه بالقدريف

نه للسابق يف مثل السطح والسرداب أفالظاهر ، بعضهم مع بعض يف املرافق مزامحة الطالبأما 

قاعدة ى مقتضحيث إن ، الًيان قلك إذا  حال مثل املاءكحال ذلون يك أن تملحيو، تبة وحنوهاكوامل

 بقدر ل واحد يف السطح مثالًكنام يف، فال حق للسابق باالستئثارع ياجلمى وقف عل ألنه كاالشترا العدل

 قربولعل هذا هو األ، اليل لة من مخسيل لكان لكن يشرلع إالّ فييكوالسطح ال ائة انوا مكذا إف، حقه

  .الواقفاز كارتإىل 

  . تبة واالستفادة من الربق وما أشبهكتب املك مطالعة إىل ذا بالنسبةكو

صرف الوقف يف ألنه ،  جائزري غكه فذلرياج غياجه واحتيتاب الوقف بعد عدم احتكأما حبس 

 أن ماك، ضمنيان بالقدر املتعارف مل ك فإن تاب موجباً لعطبهكالان التصرف يف كذا إو، ه مصرفريغ

  . كذلكوقاف يف األ وقاف وتصرفهاألصرفه سائر 

ة ال ي الوضعحكاماألألن ، صدر عن جهل وإن ان ضامناًكو زجيد من املتعارف مل يأزكان  إذا أما

   ولذا لو ،كذلى ما بنوا علك ،تدور مدار العلم



٢٤٣

سواد ، أو وعدم سده نبوب املاءأانه يف فتح ينس، أو ثرة صب مائهكها بسبب أرضسبب خراب 

  . الضمان هيان علك، كما أشبه ذل، أو  الدخانسقفها بسبب

خالف  ألنه ،ما أشبه أو ن بالبحث بصوت عاليخرزعاج بعض الطالب اآلإصح ينه ال أالظاهر و

  . الوقف

ح للمتويل يبيما أشبه  أو اخلادم إىل اجي االحتازكارت إالّ أن وضعت للطالب وإن املدرسةمث إن 

  .ضاًي أكله ذل باحيما ك، افقهاجعله يف بعض غرفها واالستفادة من مر

 ،الأو ، ذاكالوقف ه ألن قبل قولهي فهل، صول مثالًد الواقف املدرسة بعدم دراسة مثل األيذا قإو

، حيوهذا علم صح، حةيازه العلوم الصحكارت أن هذا الشرط مع  يفأخطأث يح، من باب االشتباهألنه 

  .شارةواإل صفمن باب ختالف الو ألنه ،بعد الثاينياشتبه ال وإن 

واهللا سبحانه ، )١(التزموا به لزموهم مباأعامل ا حسب معتقدهم لقاعدة يومدارس العامة وحنوها 

  . العامل

حفظة القرآن من ك شبه الطالبيت الغرف ملن يعطأة ينين طالب للعلوم الديكه لو مل مث إن

، خرأعطاء اجارا ملدارس يف بالد إو هاراجيإ أو لهاي تعطنيمر بوجد املشابه ودار األيولو مل ، سبةكال

  . روا يف مثل الوقفكما ذك، از الواقفكارت إىل أقرب ألنه ،فعل الثاين

ى استمر عل وإن ،اخلروج لزمأمهل أالتشاغل بالعلم ف ىنكولو اشترط مع الس:  الشرائعقال يف

  . عاجهزإز جيالشرط مل 

                                                

  .٦ ح٣٢١ ص١٥ ج:الوسائل) ١(



٢٤٤

ظهر يو، يف أوهلما اجلواهر كا صرح بذلمك، إشكالوال  هيخالف ف  مما النيمكال احلك: أقول

حسب ما وقفها ى الوقوف علن قاعدة يمراألى دل عليو، الثاين من جعلهم املسألة مسلمة بفتواهم ا

  . هلهاأ

 أو اشتغاله باللهو والقمار مثل،  الطالبكن مما أوجب هتيالد ء اخللق أويلو صار الطالب س نعم

، أو احهيمزعجاً للطالب بصخبه وشتمه وص صارأو ، ه الفسقيالطالب الشباب لتعاطى ف منه عليخ

 املستفاد من ازكخالف االرتألنه ، لعلم باان مشتغالًك وإن ،خراجاإل حق، كما أشبه ذل أو انريللج

  .  الوقفنيح الواقف

  .از فرضاًكخالف االرت نيكاملتويل ولو مل ى لزم مراعتها عليان خالف املصلحة اليت كورمبا 

، ون من لوازم وجودهميكنفع الطالب مبا ينه كل  االشتغال بالعلمكتر إذا س املسألةك عيف أن ماك

 ان سبباًك إذا ماك، ن طالباًيكمل  وإن ن يف املدرسةكسياخلادم الذي كوصار  از الواقفكدخل يف ارت

  . كما أشبه ذل أو انرياجل أو هم الظامليعلى تعديبة أهل العلم فال يهل

م كهلم من اخلارج يف ح ان الطعاميتإوالقاضي حلوائجهم ولو ب،  اجلماعة هلممامإحنو  أن والظاهر

  .وركاز املذكاخلادم لالرت

 إذا ذاكو، نكأمن إ تقاص من مالهيار فجيه بدل اإليان علكنها كس أو جر الظامل املدرسةأولو 

  .ارجيإ أو ىنكها بدون سكوتر غصبها

ق يفعله العادل ملصلحة الطر إذا ماك، املباحالشارع  سواء، ولو صارت املدرسة جزءاً من الشارع

يف  كذلكنه أما ك، بطال رسم الوقفإ الشارع من جهة كجاز العبور من ذل، اجلائر، أو اضطراراً

ورته ريوال اعتبار بعد ص، يعقالئ اعتبار ألنه ،كذهب بذلي كاملل فإن ،مهارياملسجد ودور الناس وغ

   ال وقف إذ ،كتبع املليوالوقف ، شارعاً



٢٤٥

ما ك، فعله العادل إذا كمن ذل وىلأو، ضاًيزول أيان الوقف كزول ي كان امللكذا إف، كال يف ملإ

 )عليه السالم( ي املهدمامفعله اإليما كو، تيالب انري خبراب دور ج)عليه السالم( ماماإلى يف قصة فتو

  . )عليه السالم(ظهر ي نيعظم حبالشارع األ

  

  )) مثل املدرسةال حاجة إىل الرحل يف((

قضاء  أو ثوب أو مشروب أو ولكراء مأشكبطل حقه باخلروج حلاجة يوال : رةكقال يف التذ

، هريد غجيقد ال  ألنه ،هي متاعه فكتري أن وال، ف أحد يف املوضعيلزمه ختليوال ، كحاجة وما أشبه ذل

  .متاعه سواهى ؤمن عليوقد ال 

ال  نعم: قولهب وخصه اجلواهر، هينوع تردد فكى ركعن ال يكح وإن ،هري وغكوحنوه يف املسال

، كذلى ة املستمرة علريولو للس، ها ايف صدق التشاغل زمنة اليت ال تناىفحلاق املفارقة هلا يف األإبعد ي

  . نئذيح  سقط حقهكذلكون يكل ما ال كف

 إذا لزم الرحلي بل ال، نيالواقف ذهانأز يف كالقاعدة املرتى ه هو مقتضريرة وغكره التذكما ذ: أقول

فقفلها ، وفة مثالًكالمسجد كغرفة يف املسجد  إىل سبق إذا كذلكو، ذن املتويل ولو العامإخذ الغرفة بأ

  .هايلإسبق  ألنه رحل ولو بدون

خرج  أن مثل، قصر الزمان إذا كالظاهر ذل ،عل متاعاًجيقفل ومل يمل  إذا ماي فكذلكم كوهل احل

ة ريللس، رجع يها حىتيلإن نظره يك لكقال ملن هنا إذا خصوصاً، قة مثالًيمنها حلاجة ال تطول دق

  . ان املسجدكما عرفت مثله يف مك، الواقف وحلق السبق از منكولالرت

  

  ))إذا فارق لعذر((

قرب سقوط األ ولعل، ه تردديوف، عند العود ل هو أوىليولو فارق لعذر ق (:قال يف الشرائع

  ).ةيواألول

   وإن ،ظهر له وجهيء الرحل مع سرعة العود مل أراد مع بقان إ :أقول



٢٤٦

  . القاعدةى مقتض رهكان ما ذكطول الزمان الذي هو خالف الوقف ، أو أراد بدون بقاء الرحل

ى بقي أن ريمفارقته من غ أن الظاهر من( أن ره جامع املقاصد منك تعرف وجه ما ذكومن ذل

رج يف خي عن مثله عادة وال كنفيرج لغرض ال خ ما لوك، ته ولو قصر الزمان جداًيولورحله مسقط أل

  . ىانته )١()بقاء حقه قوة ففي، ناًكونه ساكالعادة عن 

 إذا ن له رحليكمل  وإن بل الالزم بقاء حقه،  الزمان جداًريذ ال وجه لسقوط حقه باخلروج القصإ

ث يح، كراد ذلرة أكولعل التذ، كذلكالواقف  ازكون ارتكوجب ي مما كة العرف ذليلرؤ، قفل الباب

واستحسنه ، )٢()بته بطل حقهيطالت غوإن ، لفهأ ألنه عاد إذا فهو أحق لةياماً قليألو فارق لعذر ف(: قال

   .اجلواهر اهكما حك، ظهر من الروضة عدم البطالن مطلقاًيبل قد ، وقواه يف الروضة كيف املسال

 رحله كتريالباب ومل  قفليمل  إذا ماي فشكالنبغي اإليال  إذ ،كرة لعله أراد ذلكالتذن إ  قلناوإمنا

ما تقدم يف  كالشخص الثاين إىل  بالنسبةمن سبق طالقة وإلرياز والسكلالرت، يف سقوط حقه

  . املسجد

خرج رحله أ فإن ،حقه عراض سقطأراد اإل أما إذا ،أراد العود إذا منا هوإخرج  إذا حقهبقاء مث إن 

 أو عطب بدون تعد إذا هيوال ضمان عل املتويل خرجهأرج خي ملفإن ، خراجلزم باإلأ وإالّ بنفسه فهو

  . خالف املصلحة أو از الواقفكان خالف ارتكبة مما يطال الغأ إذا كذلكو،  شرعاًنيهو أم إذ ،طيتفر

اه اجلواهر كما حيالنظر ف ظهر وجهيومنه  ،ال أو ون اخلروج لعذرك نينه ال فرق بأومما تقدم ظهر 

   انتك أما إذا ،املفارقة لعذرله يف كهذا  ،عن مجع

                                                

  .٤١ ص٧ج: جامع املقاصد يف شرح القواعد) ١(

  . ط القدمية٤٠٦ص: تذكرة الفقهاء) ٢(
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بل يف ، مهاريوغ  والروضةكح املساليبل هو صر، ه بطالن حقه مطلقاًري عذر فظاهر املنت وغريلغ

صاحل عنه وال يورث وال يولذا ال ، ريس هو من التحجيوبقاء الرحل ل (:قال أن ، إىلشهرنه األإة يفاكال

ه يان باعتبار حرمة التصرف فكق شرعي حلبس امليو طر هوإمنا، ةياملال احلقوقى عل يرجي مما ك ذلريغ

  . ىانته )املنفعة املقصودةة لذي رضامع فرض عدم املع ريللغ

الم حول كما قد سبق يف املسجد الك، هري العذر وغنيقد عرفت وجه النظر يف الفرق ب: أقول

الغرفة بعد  ىنك خاصاً لساًإنسان  املتويلنيعي ذا ملإف، كان حقاً جاز ذلكث ينه حأو، انكمصاحلة امل

ة من ن وجه لعدم صحة املصاحليكمل ، ها ال مانع لدييطالب جلس فأي : بل قال له، األولخروج 

سقط حقه  إذا ال ما،  بالعلم له حق البقاء مستقبالًان مشتغالًكن أاً بيان حقه باقك إذا أحدهم السابق مع

   .صاحله ينئذ حىتيث ال حق حيح، خبروجه عن طلب العلم

 ،تضح منها احلالية يشرع أدلة عدم كصل يف ذلواأل (:ره قوله بعد العبارة املتقدمةكل مما ذكوأش

  . ىانته )كاجلرب بشهرة وحنوها يف حمل الش ة حىتياحلج  لشرائط جامعهريغى النصوص اليت ه إالّ سيلإذ 

اً يمصداق أو اًيقصد كولو ش، اف يف االستنادك وما أشبه من سبقة ورياز الواقف والسكذ ارتإ

  . ة واسعاًيلمالع صولان جمال األكة ي االجتهاددلة معه باألكن التمسكميمما مل 

غ يام التبليف وأيوالص ام العطليها اخلروج مثل أيتعارف فيام يذا خرج يف أإف، رناهكما ذى وعل

ولذا ، نيقدستنيت املشهد وقم املي يف مدكعتاد ذلي ماك، سقط حقهيشهر رمضان واحملرم وصفر مل أك

  ، أو ى القرنماة كشرف الخذ الزرج من النجف األخيله مبن ومثّ، الربهان جممع يكه يف حميلإمال 



٢٤٨

ى هله يف القرأ إىل ذهبيومبن ، ةراياماً قالئل للزيأى بقي و)عليه السالم( ني احلسمامة اإلرايلز

  . اماًيأعندهم ى بقيو

  

  ))فروع سكىن الطالب((

  ).ىنكالس ستحقينه ما دام متصفاً مبا به كساينع من مي أن له (:قال يف الشرائع

  .الصفةى دام عل ما ىنكة يف السكنع من املشارمي أن وله: وقال يف القواعد

والدروس واللمعة  رشادد مراد من عبارة اإليوالق: قال، ريرة والتحركرامة عن التذكونقله مفتاح ال

  . وجامع املقاصد والروضة

  . به مجلة منهم ما صرحكثر من واحد كن الغرفة معدة ألكمل ت إذا ك له ذلوإمنا: أقول

ون كلو فرض أما ، الواحد قتضي انفراديالشرط من الواقف  أو انت العادةكإذا  (:قال يف اجلواهر

بلغ العدد ي أن  إىلهريحد منع غز ألجيباقتضاء العادة مل ، أو ت الواحد معداً جلماعة باشتراط الواقفيالب

  . ىانته )منع الزائد نئذيفلهم حالنصاب 

ان كذا إو، الوقوف لقاعدة، ك يف ذلإشكالالتعدد فال  أو ان شرط الواقف الوحدةك إذا :أقول

 خالف كس ذليول، واحلرج وحنومها  للعسرك الواحد فله ذلكرض ذليلواحد ومل  الّإتسع يان ال كامل

سقط احلرج يال  إذ ،ه حرجيان علك وإن ، املنعال حق له يف ثركتسع أليان كان املكذا إو، شرط الواقف

الناس يف  مرور، أو  السابقماماإلى  آخر يف املسجد الواسع حرجاً علإمامان ك إذا ماك، نيخرحق اآل

  . نع الالحق حبجة حرج السابقميال  فإنه الشارع حرجاً بعضهم لبعض

ومما تقدم ظهر حال ، لسابقاى ان حرجاً علكان شرط الواقف التعدد وك إذا ظهر حال مايومنه 

   ل حالى كوعل، شرط الواقف وعدمه: ربعالصور األ
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  . العسر وعدمه يف التعدد

از الواقف ك ارتكبذل نه أرادأفالظاهر ، ةي الشرعدلةست من األيا لأمع  )العادة(: أما قول اجلواهر

  .شف من العادةكاملن

عطاء حجرها للنساء الطالبات للعلوم إصح ي املتعارفة مل وقافة باألينيمث لو أوقف املدرسة الد

ون املدرسة للطالب كازاً لتعارف ك يف الوقف ارتإطالقان ك إذا نعم، الرجال إىل لالنصراف، ةينيالد

  .وللطالبات صح

  .ها للطالبؤعطاإصح يمل ، ازاًكولو ارت نه لو أوقف املدرسة للطالباتأما ك

 وإن صحيفال ، غرفها هلم وبعضها هلن عطي بعضين  الطالب والطالبات بأنيخلط املدرسة بوأما 

البقاء يف حيث إن ، اجتماعهما يف املسجد والعتبة واملطاف  مثلكس ذليفل، ان الوقف مطلقاً للخطرك

  . غرفهمانيان الالزم جعل حاجز بك كوا ذلؤذا شاإف، اراً خمطور والًياملدرسة ل

والظاهر ، قفات والبقاء لزم اتباع قصد الويملبة رد الدراسة دون اينيملدرسة الدا ولو وضعت

ان من منع الوقف عن كوإالّ ، نفع بنظر الواقفأ كان ذلك إذا كذلكصحة جعل املدارس املتعارفة 

  .بعض منافعه

ن الوقف يكمل  إذا د الوضوءيريف من يضي، أو حسب املتعارف فيأيت بالضي أن ق للطالبحيو

  . امحاً للطالبف مزيان الضكوإالّ ، كاً لذليمناف

ا حمل الدراسة ال إف، كذل الفخيوضع املدرسة  ألن ،وزجياملدرسة فال  إىل أيت بزوجتهي أن أما

نع الزواج مينعم ، كن وقفه خالف ذليكمل  إذا كبذل غرف املسجد فال بأسأما ، حمل الزواج والوالدة

منع الزواج يا مسجد فإ قاليث ية حويف غرف، وفة وما أشبهكمسجد الولذا اعتاد بقاء العائلة يف ، هيف

  ال بأس نعم ،كثبت ذل إذا هايف
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ة ريجرت الس وقد، كنايف ذليوضع املدرسة ال  ألن ،باستصحاب الطالب ولده وأخاه ولو دائماً 

  .ن مزامحاً للطالبيكمل  إذا هذا، ه فتأمليعل

 ألنه ،كام بذليتربع للقن هلا ميكومل ، خربت إذا هاريلها لتعمك أو ار بعض املدرسةجيإوز جيو

  .هم املهم واألنيمر ببعد دوران األ، هيلإاز الواقف أمر مضطر كارت إىل ضافةباإل

يف باب  از الواقفكروه من ارتكملا ذ، ىخرأيف الشارع لزم جعل مثنها يف مدرسة  ولو وقعت

روه كخر ما ذآ، إىل ىخرأمدرسة  ريللقلة صرف يف تعمى خرأن جعله يف مدرسة كميذا مل إو، الوقف

  .كهنا

 ما ريصح صرفها يف غيما ال ك، هايط فيالتعدي والتفر صحيها ال يثاث املدرسة املوقوفة علأو

  . ما تقدم يف مثنهاكخربت إالّ إذا ، ىخرأمدرسة  إىل نقلها ه حىتيوقفت عل

 ،اً فقطبيون خطيك أما أن ،ساً فقطون مدريك أن فييكبل ، ن طالباًكون السايك أن لزميه ال مث إن

  .ن انصرافيكمل  إالّ إذا هريغ إىل الوقف ناه النصرافكل سكشأ وإالّ ،ان منهمكب الان للطكفإن 

  .بياخلطك إنهف، لنفسه، أو همريلغ، أو اتباً فقط للطالبكان ك إذا ذاكو

ان ك وإن ،وضع له الوقفيتعد مل  ألنه ،الطالب زعاجإق له حياملدرس يف وقت درسه ال مث إن 

  .املدرسدرس يف ي

 له سافر ال غرفةي لطالب ال ها موقتاًؤعطاإفرغت الغرفة حق للمتويل  إذا غيان التبلبإو فيويف الص

  إذنغرفته لطالب آخر بدون عطيي أن رجخي أن أراد إذ ق للطالبحيوال ، ان حمذور خارجيكإالّ إذا 

  . د املتويليار بياالخت أن املتويل ملا تقدم من

  . آخرمامعطي حمله يف املسجد إلي أن  الراتبمماأراد اإل إذا ذاكو

اج يواحت اجهيثر من املتعارف بدون احتكف واحلمام واحلوض أينكيف الى بقي أن للطالب قحيوال 

  . جاز وإالّ نيخراآل

  . فال حق له يف املزامحة، فلتساوي احلقوق: األولأما 
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  .هي الوقف علوالنطباق، عله ممن سبقجيعة ياجه وسين احتفأل: وأما الثاين

  .ةيالشخص هأمورال يف ، تفاع ا بقدر الوقفناالق للطالب حيارة للمدرسة يولو وقفت س

ن أخذ أاحتال ب وإن ،منه  املدرسة االستفادةك الطالب يف تلريق لغحيان وارد للطالب ال كولو 

ان كالب ا للطيوم جعل مزايتعارف يف عامل ال ثيوح، قةيصر من الطالب حقيمل  إذا كغرفة لذل

  . كذلكمها كح
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  ))حكم املعادن((

فهي ال تفتقر يف الوصلة  الظاهرة أما ،املعادن قسمان ظاهرة وباطنة (:قال يف القواعد ):٧مسألة (

عليه ( مامفهذه لإل، اقوتيحل والربام والكوال ايت والقار واملوميربكامللح والنفظ والكمؤنة  إىل هايلإ

  . ىانته )هاي فني املسلمكقرب اشتراواأل، ائناتص ا عند بعض علمخي )السالم

انت ك مما رضمن األ ملا استخرج: قالي، بالفتح فهو الصاقورة وأما ،سر الدالكاملعدن ب: أقول

  .وأخذه منه اجلواهر ،رامةكيف مفتاح ال ذا قالهك، تفاع ااال عظمية يخصوصى واشتمل عل أصله

  . ئاً من اجلواهر املطلوبةي أودعها اهللا شاليت املعادن هي البقاعن  إ :كويف املسال

ثرة كورخصاً حسب  تفاع غالًءناالاختلف  وإن ،نتفع بهي غالباً معدن رضاأل أن ىفخيمث ال 

  .الفائدة وقلتها

ومنه ، ومينيملمثل األ، رضن يف عمق األكمل ت وإن االستخراج عن التراب إىل تاجحيومن املعادن ما 

ومنه ، وقسم من امللح، مثل قسم من املرمر، ون من املاءكتيومنه ما ، كذلك االستخراج إىل تاجحيما ال 

 نيرمن وط األنيطك نيومنه قسم من الط، اءياملومكنهما يون من بيكومنه ما ، رضون من األكتيما 

  .ك ذلريغ إىل ستخرج من ماء البحريومنه ما ،  البحرأرضمن ستخرج يومن املعادن ما ، اخلاوة

 هموفهم، العرف إىل تيلقأه يات املشملة عليالروا أن  مهم بعدريقة املعدن غيق يف حقيوالتحق

  .مهكه حيترتب عليصدق مل يمل  وإن ،شيء املعدن عرفاً فهوى صدق عل فإن ،ار يف الصدقياملع

ترتب يمل  ،همكعدم معرفة العرف له لش، أو أنفسهمى صدق الختالف العرف عل يف الكشوإن 

  .  يف الصدقكان الشك إذا اهذ، م املعدنكه حيعل

  ،رمن معدن األنيط أن علم مثالً،  يف املصداقكان الشك إذا أما
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،  املعدنأحكام صل عدم تعلقفاأل ،رمن أم الأ نينه هل طأ يف كوش، س معدناًيه لري غنيوالط

  . ضياحل روه يف بابكما ذك ،ة أم اليفالنة هامش أن  يفكش إذا ماك

تقدم  ملا ،هي فشكالنبغي اإليبل ال ، للمعدن) عليهما السالم( مام واإلقطاع النيبإمث الظاهر صحة 

مه كان حكه يالفق ةي والأدلة إطالقث قد تقدم يوح ،ان ظاهراً أم الكسواء ، قطاع اإلأدلةيف 

  . مهماكح

وجه  الإذ   ،)تردد اهيقطاع السلطان املعادن واملإيف جواز ( :ضعف قول الشرائع علميومنه 

ونقل يف مفتاح ، خالفاً للقواعد ي،د يف احلواشيرة والشهكقطاعه التذإجواز  إىل قد ذهبو، للتردد

  . ر والدروس واللمعة والروضةيوالسرائر والتحر قطاعه عن املبسوط واملهذبإرامة عدم صحة كال

ى الناس مسلطون عل أن مةيبضم ،نفالاألونه من كقطاع بواستدل يف اجلواهر لصحة اإل

ة يما يف حاشك، ثةيمن الطبعة احلد ٢٧٢ ص٢ج يف ث املروي يف البحاريما يف احلدك ،)١(أمواهلم

 ىلإ  خربتهي اليت: فقال ،نفالاأل عن )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت  :سحاقإففي خرب  ،اجلواهر

  . )٢(واملعادن منها :قالأن 

  . )٣(جاماملعادن واآل هامن: قالف ،نفالاألل عن ئنه سإ، )عليه السالم(عن الصادق ، ويف املرسل

 ةيودبطون األ: قال ،نفالاألوما : قلت: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وعن داود بن فرقد

  . ثياحلد ،)٤(واملعادن جامواآل س اجلبالوورؤ

                                                

  . الطبعة احلديثة٢٧٢ ص٢ ج:البحار) ١(

  .٢٠ ح كتاب اخلمسنفال من أبواب األ١ الباب ٣٧١ ص٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٢٨ ح كتاب اخلمسنفال من أبواب األ١ الباب ٣٧٢ ص٦ ج:الوسائل) ٣(

  .٣٢نفال ح من األ١اب  الب٣٧٢ ص٦ ج:الوسائل) ٤(
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: قال ،نفالاألوما : له قلت، )عليه السالم(عن الباقر ، ريبص أيب عن، تاب عاصم احلناطكويف 

املعادن ١(ثياحلد( .  

  . قطاعهإان له كله ماى  وهو مسلط علمامان املعادن لإلكذا إه فيوعل

 كذلكشاء و ثيضعه حيان هللا فهو لرسوله كما  أن نفالاألورد يف نصوص  ما إىل ضافةباإل

  .)٢( بعدهماماإل

، عةي الشات مذهبيضرور بل هو من، قطاعاإل) عليه السالم( ماملإل أن  يفإشكاله فال يوعل

  . بةيالغ تردد أراد نائب أو س للسلطانيل بأنه أن من قالكو

رناه يف كما ذك، وهذا هو الذي اخترناه، هية الفقيفقد استدل بعموم وال، أما من قال بالصحة

  .ملاعاًإ تابكوأول هذا ال، )اسةيالس( و)سالمم يف اإلكاحل(: تايب الفقهك

، س مواتاًيواملعدن الظاهر ل، ريالتحجكونه كات باعتبار  املوقطاعمورد اإل أن ك ذلمامأقف يوال 

 ظلم كذل ألن ، أوصللأل، أو قطاعهإصح يفال  ون الناس يف املعدن شرع سواءكاملشهور  ألن أو

  . نيخرلآل

 زنمعدناً من امللح مبا) صلى اهللا عليه وآله(ت رسول اهللا استقطع: قال، أو ملا رووه عن حنان

فقال رسول ، عمل إىل ا ال تنقطع وال حتتاجإعين ي ،نه مبرتلة املاء العدإول اهللا ا رسي: فقلت، هيقطعنأف

  . )٣( إذنفال: )صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

 ألن ، أوسالميف نظر اإل حي صحرية وهي غية االستثمارينه موجب للرأمسالإ: ثاًيعلل حديما ك أو

 ريغ، أو األوىلق ي بالطركذلكل املعادن كان كص وما يف النصك ةكانت مشترك إذا  والنار وامللحألكال

  .قالي، أو لي مما قد قكذل

  .ىفخيل ما ال كال يفإذ 

                                                

.١ح نفال من األ١ الباب ٥٥٣ ص١ ج:املستدرك) ١(

  .٣ح: من األنفال١ الباب ٥٥٤ ص١ ج:املستدرك) ٢(

  .١٥٦ ص٦ جنقله ابن قدامة يف املغىن) ٣(
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 إذا والظلم ممنوع ال ما، ليصل ال جمال له بعد الدلواأل، ليست بدليوالشهرة ل، اعتباري األولن إف

ة ية الغربيوالرأمسال، ةضعف الدالل إىل ضافةباإل، فةية حنان ضعيوروا، ل أخصيفالدل، ن ظلماًيكمل 

قطاع نايف اإلي ذاتاً ال كواالشترا، )١(مكس أموالوم رؤكفل: تعاىل قال، ةيل رأمسالك ال، ممنوعة

  .عرضاً

اصطالحاً  يباطناً مما مس أو انكظاهراً ، مطلقاً أو للمعدن مدةً هيقطاع الفقإعلم جواز يومما تقدم 

عدالته متنع جوره وظلمه حبق  أن ومن املعلوم، ت مثالًي املقطاعه معادن البحرإمثل ، سميمل  أو معدناً

  . كالم يف ذلكما تقدم الك، نيخراآل

صول أى ل علكنها قد تشكل، نير صحتها حمتملة للقوليتقدى ة عليهذه الروا:  قالكاملسالمث إن 

لى اهللا عليه ص( ما روي عنه ريوهي نظ، يف املعدنم بسبب اختالف النظر ك يف احلهيرأ يريابنا لتغأصح

  : أخت النظر بن احلارث نه ملا انشدتهأ يف )وآله

   بةينت نسل جنأحممد وأل

   فحل معرقيف قومها والفحل

   لو منت ورمباكان ضركما 

ظ احملنقيوهو املغ  الفىتمن  

لو بلغين هذه : )صلى اهللا عليه وآله(قال ، )صلى اهللا عليه وآله(قتل الرجل بأمره  أن بعد، اتيباأل

  . )٢(ات قبل قتله ملا قتلتهيباأل

 لزميوال ، تابع للموضوع مكاحل إذ ،ابصحصول األأ من جهة نيال القصتك يف إشكالال : أقول

  سأله السائل يعلمه بأن ما ) عليهما السالم( ماماإلظهر النيب ويأن 

                                                

  .٢٧٩اآلية : سورة البقرة) ١(

  .٢٧ س ٢٩٣ ص٢ ج:املسالك) ٢(
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 ، أعدمامإلقول له ايمال كإلا  والثالث قبلني االثنتنيت بكك شمامذا سأل عن اإلإف،  الواقعريغ

ق ييف طر ) هما السالميعل(انا ك إالّ إذا ،مال ال قبلهكاإل ان بعدكه كش أن علمي مامان اإلكوإن 

صلى اهللا (قطعه ينقطع مل يس ينه لأقطاع فلما أظهر ناال معدناً ظاهره فاملستقطع طلب أوالً، عجازاإل

 انكالمه كوظاهر  ،ة من احلنطةيمكى نه حصل علإ )صلى اهللا عليه وآله( قال له إذا ماك، )عليه وآله

صلى اهللا عليه (قول ي، بل هي مخسة أوسق: ذا قالإف، هياة فكال ز: قول لهيث يح، دون مخسة أوسق

  . اةكه زيف: )وآله

للنيب ظهر أفلما ، إحياء إىل تاجحيان استقطاع موات كن ظاهره ملا أب(قول اجلواهر  أن علميومنه 

قطاع الظاهرة إمنع ى عل إالّ هايقطاعه فال داللة فإاً منع من ي ظاهراً حعدنون املك) صلى اهللا عليه وآله(

  . ىانته )١()الباطنة قطاعإالم يف جواز كال  إذ ،منها اليت هي حمل البحث

،  ظاهر الوجهريغ، الظهور جلان ألكاملنع  أن ، أيصغراه إالّ أن ،رناهكما ذكرباه كن متت إو

  . الباطنةو الظاهرة ني فرق بري من غرضء من األشي أي قطاعإ ماملإل أن فقد سبق

لة يفض وهو، الشفاعة) صلى اهللا عليه وآله(قبول النيب ى قصص مشاة تدل علكأما قصة نظر فهي 

دور معها يمة اليت ك احليريمن تغ لعله(: ث قاليح، كولعل اجلواهر أراد ذل، صولئاً من األيالف شخيال 

  . ىانته )م الشرعيكاحل

 أيب ما يف قصةك،  قبلهاك ذلريم غكان احلك ني بعد الشفاعة حقبول) هم السالميعل( م هلمكو

وقصة الذي ، عنهمى ة مث عفكبقتلهم يف فتح م )صلى اهللا عليه وآله(ن أمر يوقصة الذ، ان والعباسيسف

 )المعليه الس( ني قصة شفاعة احلسكذلكو، عنهى ذا صفات حسنة عف ونهك مث ملا ظهر هأمر بقتله لتآمر

   هيعند أب

                                                

  .١٠٣ ـ ١٠٢ ص٣٨ج: انظر جواهر الكالم) ١(
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  . ك ذلريغإىل ، لشمر) ه السالميعل(

  

  ))الفرق بني والية املعصوم ووالية الفقيه((

عليهم ( همكالشيء مل أن بةي نائب الغنيوب) عليهما السالم( مام النيب واإلنيان فالفرق بكف كيو

ن ياملوازى منطبقاً عل عملي أن الالزمحيث إن ، بةيخبالف نائب الغ، كه تصرف املاليصرفون فتي) السالم

ه يان فكالعامة مثل ما  أو ،وعشرةائة م أو نيال التسع، سوطائة مثل جلد الزاين م، ة اخلاصةيسالماإل

حيث ،  هلاكاملالها بعد وقف يومتول،  الدارك مالنيالفرق بكنهما يب فالفرق، هيلإ وهي مفوضة مصلحة

عمل حسب ي إالّ أن س لهيل نما املتويليب، كذل ريغ ورهني وعلها جعالًجي وعوضي وهبي أن وللألإن 

  . شرط اهللا يف الوقف وشرط الواقف حال الوقف

ان خطر الوباء ك إذا لباناأل بكأمر بسينه أمثل ، يم الشرعكالف احلخي قد ضاًيه أيوالفق: قاليال 

  . )١(أمواهلمى الناس مسلطون علنه خالف أمع 

نه أال ، الضرر والضرورة، أي شخص موضوعهيث يح، م الثانويك من باب احلكذل: قالينه أل

  . اعتباطاًاألويلم كخالف احل

  

  ))تشخيص جملس األمة((

 شخص إذا مةجملس األ أن وهو، ه يف الزمان احلاضربى موضوع مبتل إىل شارة هناوال بأس باإل

القانون ق له سن حي مل، الثانوي إىل م معهكنتقل احليمما ، ذائي ضرري مثالًكاملوضوع ال أن راءة اآليثركبأ

 إذ ،ه اجلامع للشرائطيالفق يوال قانوناً موقتاً قبل رأ ،بقدرها الضرورات تقدرألن  ال قانوناً دائماً، كذلل

 الواقعة حالوا احلوادثأ) هم السالميعل(م إف، ه اجلامعيالفق يل يف نفوذه بدون رأيال دل ةيثركجمرد األ

   ةيقلة واأليثرك لألينيلس الرأفالالزم عرض ا، )٢(ثيرواة احلدإىل 

                                                

  .٢٧٢ ص٢ ج:وارنحبار األ) ١(

  .٩ ح من أبواب صفات القاضي١١ الباب ١٠١ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(



٢٥٨

، م الثانويكم باحلكح ةيثركما قال األكرآه  فإن ،ص املوضوعيتهد يف تشخجيوهو ، هيالفقى عل

  . األويلم كم ببقاء احلكح الّإو

 ماًكح، أو اًيماً أولكح المهاكان كما يف، ذاك أو ذاكنه موضوع أ إىل اختلف الس إذا ذاكو

ماً كنفذ حيال ، كه ذلير الفقيومل ، م اضطراريكح نه موضوعأى اتفق الس عل  إذابل وحىت، اًيثانو

  . تابكبعض هذا املبحث يف موضع آخر من هذا ال إىل وقد أملعنا، اًياضطرار

فهو من ، ولان لألكس للثاين ما ينه لإ(: قال يف اجلواهر،  والنائبمام اإلنيرناه يف الفرق بكوملا ذ

ن ياملوازى ان منطبقاً علكما  إىل بة املنصرفيابة الغينى  ما دل علإطالقج يف ندريال  ةمامخواص اإل

  . ىانته )كطفال وحنو ذلاألى ة عليالقضاء والوالكة الظاهرة يالشرع

  



٢٥٩

  

  ))من أحكام إحياء املعادن((

  .ان له أخذ حاجته يف اجلملةكاملعدن  إىل إنسانلو سبق  ):٨مسألة (

  .إشكالوال نه بال خالف إ: ويف اجلواهر

) عليهم السالم( مأمة ي بضمنفالاألات يه روايدل عليو، كذلى عل طباقهمإظهر من يره كوما ذ

  . تقدم ماك، عتهميحوا لشأبا

عليه (وعموم قوله ،  املتقدممجاعواإل ،)١(عاًي مجرض ما يف األنساننه جعل لإلأى وما دل عل

دفعه ن أ و،املوات إىل واملناط يف السبق بل، حق بهأه مسلم فهو يلإسبق يما ال  إىل من سبق: )السالم

  . ك ذلريغ، إىل )٢(ىتويال  شملهيف له حقاً عرفاًن أ و،ظلم

وجب ي كن ذلأبأو ، ادة مصارفهاينه ال حق للدولة يف جعل املعادن لنفسها حبجة زأوقد تقدم 

 )االقتصاد: الفقه( تابك يف كل ذليرنا تفصكذ وقد، ما أشبه أو ةيقة الغربيالطرى ة احملرمة عليالرأمسال

  . فراجعه

، ال أو عتاد ملثلهيمما  ديأخذ أزي أن نيما ال فرق بك، اًريفق أو اًيون السابق غنيك أن نيوال فرق ب

عن  يكخالفاً للمح، همريويف اجلواهر وغ يكركن واليدي والشهنيعن املبسوط والفاضل يكوفاقاً للمح

 وقد نقل، ثركال األ، نه له احلق بقدر املعتادأ السبق أدلةعن نصرف امل ألن ولعله، وزهجيث مل يح بعض

هو الظاهر من الشرائع : قال ضاح بليإلا ورامة عن السرائر وجامع الشرائعكهذا القول مفتاح ال

ثر كأ إىل رةك يف التذهبل نسب، أخذ قدر حاجته  سبقمن: ث قالوايح، حيرشاد واللمعة واملفاتواإل

  . ابناأصح

                                                

  .٢٩اآلية : سورة البقرة) ١(

  .٥ ح من أبواب الشهادات١٦ الباب ٢١٥ ص٣ ج:املستدرك) ٢(



٢٦٠

  

  ))ور املسألةص((

  : للمسألة صور: أقول

ق حينه ال أوالظاهر ، جوعه ه يفءوجب أخذ الغين حرمانه وبقاي ري فقكسبق غين وهناي أن :األوىل

نه أ جائعاً وله سؤال ريبقاء الفقإمعناه  للغين باحةاإلحيث إن و، ل بقدرهكل أن مكل ظاهر إذ ،له

منصرف عن   سبقمنو، ريدعه للفقي أن بل الالزم، خذاألله  قحيمل  ،وأنا جائع )مكل(  صارفكي

  .هذه الصورة

د ي الصكأخذ ذلي أن ق لغينحيفهل ، اديصائة داً لشبع ميوم صيل كعطي يان البحر ك إذا ما ومثله

هم فهو هلم ءعطاإان الالزم كوأخذ  نه لو سبقإ: قالي أن بل الالزم ،بقوا يف حالة جوعيهم ليسابقاً عل

  . له ال

ال يف احلال ، جائعاً ريبق فقيمل  إذا وهذا ال بأس به، ثر من حاجتهكأخذ أيسبق غين وي أن :ةيالثان

  . وال يف املستقبل

  . من سبقطالق فإل: األولأما 

ما و  ...نعمة موفورة تيما رأ و ...ما آمن يب كد ذليؤيو، مكل ومةكفلح: وأما الثاين

  .ك ذلريغىل  إ ...ريجاع فق

 عل جوازجيه ريوغ )مكل( ستفاد منيما ك، ميركش الية يف العيتال اآليجواآل ليهذا اجله فحق يوعل

  . أيت بعدهيمن  حقى وال عل، هيحق معاصرى اً عليون تعديكمتتع الغين وسبقه مشروطاً بأن ال 

سبق وأخذ  إذا ذاكو، من سبقشمله يو،  آخرري فقكس هنايول، ه بقدرريسبق فقي أن :الثالثة

  .  قدر حاجتهثر منكأ

   خراآل يد من حاجته بقيأخذ السابق أز إذا  آخرري فقكون هنايك أن :الرابعة



٢٦١

  . خرلآل يالباقى بقيبقدر حاجته ل إالّ وال حق للسابق، جائعاً

ويف جوازه ، جائعاً خرأخذ السابق بقدر حاجته بقي اآل إذا  آخرري فقكون هنايك أن :اخلامسة

ال ،  وجهانمن سبقى عل )مكل( ومةكحل مي الالزم التقسوإمنادمه وع، سرفيسبق ومل  ألنه وللأل

  . خرضر اآليال  أن ى علكث علق ذليح، الم بعضهمكمن  كستفاد ذلي أن نكميبل ، بعد الثايني

شيء واحد وهو  إىل وحنومها ته وحاجتهياب أخذ بغصحمرجع قول بعض األن إ :قال يف اجلواهر

 ما كالم املسالكمن  األوىلو :كقبل ذل وقال، مل حتصل املضارة مااحلاجة ى خذ زائداً علواز األج

 دييالتق رجع ما يف جامع املقاصد مني كذل إىل ولعله، ريحد املضارة بالغ إىل مراأل مع وصول الّإرناه كذ

  . ماًيصر مقيمل  إذا مبا

  

  ))لو تسابق إثنان إىل معدن((

تهما يان دون بغكسواء  ل منهما منه أخذكخذ أي أن نكمأث يمعدن حبى تسابق اثنان عل وإن هذا

 ل بقدركة يانت بغكلو  مثالً،  فالالزم اجلمعنياحلق  لتزاحمكوذل، فوقها أو بقدرها أو لقلة ما يف املعدن

)كان كو، من امللح )منسواء يف ، حيال وجه للترج إذ ،ل منهما نصفهكان لك، ل ما يف املعدن بقدر من

  . بقدر ربعه خرأخذ أحدمها بقدر ثالثة أرباعه واآلي، أو أخذه أحدمها فقطي بأن، يف النسبة أو لكال

ع حسب ثر وزكأ  حاجتهنجوع موجب يف يلتنصان اكانت حاجتهما خمتلفة بأن ك إذا نعم

عطي حاجة يأرباع ى  علع املنيان توزك خر له زوجة وولد مماان أحدمها جمرداً واآلك مثالً، احلاجة

 ومةك ملا تقدم من حكوذل،  زاد عند ارد ربع وبقي أحد الثالثة جائعاًنيزع نصفو إذا أما، عياجلم

  . ل السبقيدلى عل )مكل(



٢٦٢

نان من االجتماع واملتح كتميأراد متح املاء عن بئر ال  إذا ومثله، ولو ضاق املعدن عن اجتماعهما

صاحبه الذي  خر عنأإذا  وت من العطشميان ك إذا ماك، ة قدميانت حاجة أحدمها ضرورك فإن ،معاً

  .ه العقل والشرعيدل عل ماك، املهمى هم علقدم األية فيمه لألكوذل، وت من العطشميال 

ل كل ألا  فالقرعة بان تعاسراالإو، فهو تقدم أحدمهايا بأن ي ورضنيتيانت احلاجتان متساوكوإن 

  . ون مرجعاً يف املقاميك ل آخريوال دل، حيث ال ترجيح، لكأمر مش

له ، ان مثالًكق يف امليلض خذن اجتماعها يف األكميومل ، ا يف السبقينه لو تساوأا تقدم ظهر ومم

   :صور أربع

  .الأو ، حدمها ضرورةأل أما ل حالى كوعل، الأو ، همايلكفي يكما إألنه 

  .هماي أميفالقرعة لتقد وعدم الضرورة الحدمها ةيفاكبال األوىلانت كفإن 

  .حدمها قدم املضطرة والضرورة أليفاكة باليانت الثانكوإن 

أخذ ي أن بالقرعة ق للسابقحيوال ، حدمها فالقرعةوال ضرورة أل، ةيفاكانت الثالثة بعدم الكوإن 

  .املعدن بالسبق صار هلما ألن ،ثر من حقهكأ

 لك ال، بهيأخذ بقدر نصيقدم وياملضطر  فإن ،حدمهاة وضرورة أليفاكبعدم ال انت الرابعةكوإن 

  . ريوجب سقوط حق الغي االضطرار له ال ميتقدإذ  ،املعدن

نه مع السعة أص من هذا لخفت(: قال، ي عن جامع املقاصدكبعض مواضع النظر يف احمل وذا ظهر

أحدمها قهر  أن ولو،  أقرعميتشاحا يف التقد فإن ،فالقسمة ومع عدمه، ميملطلوما املرجع القرعة يف التقد

 خرأخذ ما استحقه اآليمل  ألنه  ما أخذهكان املعدن واسعاً ملكمث إن ، مث قطعاًأ وأخذ مطلوبه خراآل

   الفراتى ومثله ما لو ازدحم اثنان عل، اهيإالقسمة استحقاقه  يما تقتض إالّ كلميمل وإالّ 



٢٦٣

ر يماء غدى علازدمحا  خبالف ما لو، هكلمينه أالظاهر  فإن ، أحدمها صاحبه وحاز ماًءفقهر، مثالً

 )بعد القسمة إالّ  القاهر ما أخذكلميفال  ة هلمايو فإن األول منهمارياً لغيونه وافكقطع بي وحنوه مما ال

  . ىانته

، ظهر وجههايمل  تإشكااله اجلواهر بيل علكأش وإن ،ك يف الروضة واملسالكذلى وتبعه عل

آخر  إىل) القسمةى الواسع ما زاد عل ري الظامل يف غكعدم ملى غرب منه دعوأو(: خصوصاً قوله

فتقدم ،  وسبقا تعلق حقهما بهالًيان قلكاملعدن لو  فإن ،القاعدةى ره احملقق مقتضكما ذحيث إن ، المهك

قهر  ازه املزبورة لوياحلى  علكاملتجه ترتب املل: (فقول اجلواهر، املستخرج له لكعل جيأحدمها ال 

  .  ظاهرريغ، ىانته )ان ظاملاًك وإن ،صاحبه فمنعه منها

 ،اًما إطالقإ ،ةاقوتي  قابل للقسمة مثلريان غكان املعدن هلما وك انه لو كهر من ذله قد ظمث إن

ان املقام مثل سائر مقامات تعذر ك، متها تتحطم بتحطمهايق ألن ،مةيالقسمة توجب قلة القما ألن إو

  . فراجع )ةكتاب الشرك: الفقه( رناه يفكما ذى القسمة عل

 ميتمل القسمة وتقدحيو، قرع مع تعذر اجلمعأتسابق اثنان فإن ( :ث قاليح، أما عبارة القواعد

  .حوج األميالقسمة وتقد  احتمايلنيب ينه ال تساوأمع ، رناهكده مبا ذييلزوم تقى فخيفال  )حوجاأل

ره السرائر كذ وإن ،ماماقتراع اإل إىل  فال حاجةنياملتسابق القرعة تتحقق من أن الظاهر أن ماك

  . عنهم يكاحملى عل واملبسوط واخلالف

ل ياال عن ن ضاق إذا مايواالقتراع ف، لية يف القلكفالشر، نايتواف: ولو تنازعا فقال أحدمها

   بل: خروقال اآل، هما جوهراًيلكوسع ل وإن ،هما معاًيلك



٢٦٤

صالة عدم أل نهمايون بيكا احللف وكتر أو حتالفاوإالّ ، نة فهويبالبى أتفإن ، نت السابقكنا أ

  . السبق

عدم التوايف وال ى عل مع اتفاقهما، نا السابقأبل : خروقال اآل، نا السابقأ: نازعا فقال أحدمهاولو ت

وتعذر ، ثرتهكمع قلة اجلوهر ومع  ةكنهما شريمر بفاأل، نةيا بالبيتأ أو حلفا معاً، أو نة وال حلفيب

ل أمر كا لعة فألالقر وأما ،حيالترجصل عدم ة فألكأما الشر، همايأ ميأخذمها معاً القرعة لتقد

  .)١(لكمش

 إالّ  وأخذه،ند السعة عد من حاجتهيول أخذه أزق لألحيخر فقره مبا ال اآلى ولو سبق أحدمها وادع

ما يف  د أخذيري ألنه نةيه البيفعل وإالّ ،علم فقره سابقاً استصحب فإن ،قيخر مع الضضر اآليبقدر ما ال 

م مبجرد كمسألة احلى عل خر بينلف اآلحيمل  وإن ،خرآلا نة حلفين له بكمل ت وإن ،ه فهو مدعريد غي

  .احللف املردودة بعد، أو ولكالن

ق حي  ال،وم بقدر نفسهيل ك ستخرجيف، لقوت املستخرج الإاً يوميفي يكان جوهر ال كذا إو

 واملدرس يف ، املسجدإمامر مثله يف كما ذك، عرفاً  سابقاألول ألن ،وم آخريه يف يلإخر السبق لآل

 ديذا يف باب الصكو، اآلنصار حقاً له دون الذي سبق  ألنه هكلميواستخرج مل  ولو سبق، س خاصمدر

  . وما أشبه

  . ون لهيكال  املال أن  ال، ظاملاآلنالسابق  أن :ظهر من اجلواهر يف مسألة تقدمتيما ى نعم عل

  

  ))هل املعادن من األنفال((

   ل أحد منكواز أخذ  اليت تقدمت يف جدلةفقد ظهر من األ، انكف كيو

                                                

.١ ح من أبواب كيفية احلكم١٣ الباب ١٨٩ ص١٨ ج:الوسائل) ١(
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عليه ( ماماملعادن باإل صخيومن فقهائنا من (: املعدن وجه قول الشرائع يف رد بعض الفقهاء قال

 لزم حياءها باإلك ولو صح متل،منها وما بطن  ما ظهركلميهذا ال ى وعل، نفالاألفهي عنده من ، السالم

  . )ثبتي مل كذل لكو، مام اإل إذناشتراط: من قوله

 ،خيوالش ميبراهإ علي بن خهيين وشيلكد وسالر والي الفقهاء هم املفكأولئن إ : اجلواهروقال يف

  . عن بعضهم يكما ح ىعل

  . ما تقدمك نفالاألاملعدن من  أن خبارأب: ولاستدل لأل: أقول

، وبالشهرة احملققة، ةية القطعريوبالس ،)١(عتهميحوا لشأبا) هم السالميعل(م أى مبا دل عل: وللثاين

 كمثل مل، ه الطويلك ملمام اإلكاملراد مبل أن ديؤيمما  ،)٢(﴾رضم ما يف األكخلق ل﴿: وبقوله سبحانه

 بعد وضوح عدم ،ما تقدمكفار ك من الرضصحة اشتراء األى عل ومبا دل، ال العرضي، اهللا سبحانه

املعدن  أن ىط علدل باملنايف) عليه السالم( مامهما لإليلكون كاملوات واملعدن يف  رض األنيالفرق ب

  . ضاًيأ كذلك

ل ما كاملنصرف منه  أن بعد ،وحنوه ها املسلمونيم مين أكا لمث إ: )صلى اهللا عليه وآله(وبقوله 

 كلمينه أمما ظاهره  وبأن يف املعدن اخلمس، هاريوغ شجارأد ومعدن وييف املوات من عشب وماء وص

  .دلة من األك ذلريوبغ، هي لنبه علاإلذن إىل احتاج ولو، باالستخراج

 يكلوح من حمي قد :ليبل ق، الناس يف املعدن شرع سواء أن مةيان املشهور شهرة عظكولذا 

  املبسوط 

                                                

  .٩و ٨و ٧نفال ح من أبواب األ٤ الباب ٣٨١ ص٦ ج:الوسائل) ١(

  .٢٩اآلية : سورة البقرة) ٢(



٢٦٦

  . هيالسرائر نفي اخلالف فو

، أو هري غنيوب، اإلذن إىل تاجحيو )عليه السالم ( مواته فلهنيل بيصنه ال وجه للتفأظهر  ومما تقدم

  . تاجحيبة فال ي حال الغني وب،اإلذن إىل حتاجيور فض حال احلنيما فصله يف الدروس ب

خبار أالظاهر من  ألن ،نيل املسلمكان لكان منه يف املفتوحة عنوة كما ن إ :قالي أن نبغيي نعم

 إذا ماك، نيد وما أشبه للمسلميمعدن وشجر وص ها منيل ما فك ورضاأل أن صرافناالنة ياملفتوحة بقر

  . )االقتصاد: الفقه( ر هذه املسألة يفك وقد سبق ذ،كتفاد منه ذلسي ثي لفالن حرضل هذه األيق

ى توقف عليال  ان منها ظاهراًكما (: ث قالي حكالم املسالك يف شكال فقد ظهر اإل،انكف كيو

 )عليه السالم( مامان اإلك فإن ،حياءاإلى توقف عليوما ، نفالاألكبة أخذه يوز يف حال الغجي حياءاإل

 جاز وإن ،صل باأل عمالًكذلكونه كتمل حيبته يومع غ ،ه إذنه بدونكيف عدم متل إشكال فال ظاهراً

  يفاإلذن املوجود وإمنا، ه وهو مفقود إذنىتوقف علي ري مال الغكمتل ألن ،نفالاأله من ريغكمنه  خذألا

  . )أخذه

هذا ،  واحداًئاًيش إالّ ساي فل،ك يف التملاإلذنستفاد عرفاً منه يخذ  يف األ أن اإلذنهيرد عليذ إ

ى ل عليال دل إذ ،هري وغحياءاإل إىل  احملتاجنيوب ،بةي حال احلضور وحال الغنيما يف الفرق ب إىل ضافةباإل

  . نيليشيء من التفص

  

  ))من شروط إحياء املعدن((

  . أحكامه وله يالء علياالست ق للدولةحي ،املعدن بقدر حاجتهى الء عليصح للفرد االستيما كه مث إن

د من ي ملا تقدم من عدم حق الشخص يف االستفادة أز،ال تزاحم الناس يف أقوام أن :األول

   ستويلي أن ليفهو من قب، هما واحديل فيالدل فإن ،حاجته



٢٦٧

  . ان املعدن واسعاًكما ين فيخرنع اآلميفرد و

 ،الناسل ك لرفاه الًك رضاأل املعادن وسائر ثروات إذ ، بقدر حق البالدكون التمليك أن :الثاين

  . ني حماربريفاراً غكانوا أم ك ني مسلم،جوعاً تضرورنيش يف رفاه وآخرون يعي أن ق لفئةحيفال 

وهذان ، حنوه أو ليجل ستي لرضثروات األ ألن ،ةيتال اآليجحق اآلى على عدتيال  أن :الثالث

  .)االقتصاد: الفقه( يف رناه مفصالًكما ذك ،وحنوه )مكل( ستفادان منيمران األ

 ل من أول البشركل الثروات للكوقد جعل ، دهيوالناس عب،  هللارضاأل أن كالم يف ذلكل اليوتفص

ون يكبعي في طري غرضاحصل تع إالّ إذا ،قتارإسراف وال إبال  ل بقدر حاجتهكد يستفي، آخرهإىل 

 ،حدمهاأل فييك ماء كان هناكاملاء وى قدر اثنان عليمل  إذا ماك، ع بالعدليحسب التوز قتارالالزم اإل

  . ك ذلري وغ،صافناإللقاعدة العدل و، نهمايقسم بيفإنه 

  

  ))الثروات يف الدولة اإلسالمية((

وع جيث يح، والعباد زمة البالدأى نع عنه املبطلون املستولون علميمر هللا سبحانه هذا األحيث إن و

ف الدولة يلكتلم حول كالالزم الت انك ،ةيتال اآليج من األريثك حق كهلي و،ريثكم تخي وريثك

  : نيقسم إىل قسمار واملعادن والغابات وما أشبه تنالبح ها منأرضفالثروات اليت يف ، ةيسالماإل

ث يوالغابة ح، دائماً كمسااأل رىبيث يح  مثل البحر،تنضبوهي اليت ال  ،ة منهايالدور: األول

  .فراخ دائماًاأل تعطي وانات حىتي واحل،تعطي الشجرة دائماً

 أن مثل، صولشأفة األ عدم قطع التوالد بعدم استئصالى هذا القسم الدولة حتافظ عل  إىلوبالنسبة

ب حيواهللا ال ،  نوع من فسادكذل ألن ،ة مثالًيوانياحل تنقطع الثروة وانات حىتي واحلكمسال األكصاد ي

    مننه نوعوأل ،)١(الفساد

                                                

  .٢٠٥اآلية : سورة البقرة) ١(



٢٦٨

ع يتوزى افظ علحي ماك ،راعاتهم ملكف الصالح الذي وضع احلا خالك وذل،فقار البالد والعبادإ

  . ريجوع فق حسابى ترف عليال ، أي عاً عادالًيتوز  الثرواتكتل

، ثركلزم مالحظتها أي  وهذه،النفظ والنحاس وما أشبهكوهي اليت تنضب ، ةي الدورريغ: والثاين

 ياًون تعديك ال صة حىتيوال نق ادةيل مبا ال زياجل ه قدر حق هذايلإقدر اخلرباء بالنسبة ي أن لزميث يح

  : ني فالالزم مالحظة مسألت،ادةية بالزيتال اآليجسائر األى وال عل، صةيل بالنقيهذا اجلى عل

العمال عمال من ل األكل الثروات وكحظة قدر نقص من يف داخل الدولة بعد لزوم مال: األوىل

 رية وغي الدورنيؤخذ قدر النقص من القسميف، ك ذلريغ، إىل نية من الزارعيل الثروات الزراعكو

 ك وذل،م وضع للصالحك واحلا،الصالح إىل  أقربكذلحيث إن  ةي الدورمية مع مالحظة تقديالدور

  . ال تنضب أن ةي الدورريغى اطاً علياحت

بقي يث ال ي حب،ن هم خارج الدولة وهم حمتاجونين الذيخرعطاء اآلإن من كميقدر ما : ةيالثان

 نيعطاء اخلارجإعدم  أن ماك، حقهمى تعد عل ثرك األعطاءإ إذ ،اءة يف داخل الدولة فقريتالنا اآليجأ

: الفقه( الم يفكهذا ال إىل وقد أملعنا، ة املصطنعةيباحلدود اجلغراف ديقيالشرع ال  إذ ،)مكل( خالف

  .واهللا سبحانه العامل )االقتصاد

   

  ))فرع((

ها املاء صار يلإق يئر وسب حفر إذا  مواتأرضجنب اململحة  إىل انكولو (: الشرائع قالمث إن 

  . ىانته ) واختص ا احملجرحياءها باإلكمتلصح  ،ملحاً



٢٦٩

بل يف ، ماترسال املسلّإ ما أرسلوهك، نهميه بينه ال خالف فأبل الظاهر ، ره املشهورك ما ذكوذل

  .إشكالبل وال ، شيء من الثالثةبال خالف أجده يف : اجلواهر

 أما ، حبفر البئررض لألإحياء كذل فإن ،تات واملناطاقطاله من اإلري وغمن سبقه يدل عليو

  . رامةك يف مفتاح الكما صرح بذلك، ديستفي ل منكباحة لمها من اإلكحى ا علإة فحلاملم

 ،ةحلاملم إىل ال البئر إىل  عائدريفالضم )ةكه املشاررين لغيكها ومل كصح مل(: أما قول القواعد

  . ىفخيما ال ك

  . نيالم الباقكة ي وهو قضكجامع املقاصد صرح بذلن إ :امةركمفتاح الوقال يف 

 أو اًها املاء ثلجيتجمد في  اليترض مثل األ،كشباه ذلأعرف احلال يف يالمهم هنا كومن : أقول

حواض السواقي واأل إىل ذا مد ماء البحركو، امنةكال ها خروج معادايلإوجب سوق املاء ي، أو مرمراً

  . ليالدل شملهي سبق فكل ذلك ألن ،ك ذلريغ، إىل مةي مث بقاء املعادن مما له قوجب جتمعه وتبخرهياليت 

  .حقهى ون زائداً عليكال  أن د مبا تقدم منيتق أن لزمي نعم

السابق  ونيكث ية حبرين صغكمل ت إذا منا هوإمها كحى اململحة عل أن تقدم من مامث إن 

  . سابق أحق بهان الك أن ه بعدريق لغحيمل  وإالّ ،مستوعباً هلا

  



٢٧٠

  

  ))بني املعادن الظاهرة والباطنة((

فقال يف ،  الباطنةنيوب، الشرائع ما سبق يف عبارةك،  املعادن الظاهرةنياملشهور فرقوا ب ):٩مسألة (

 كمعادن الذهب والفضة والنحاس فهي متلكال تظهر بالعمل  واملعادن الباطنة اليت( :هنا الشرائع

  . )حياءباإل

قرب عدم األ( :ويف الباطنة )هاي فني املسلمكشتراقرب ااأل( :يف املعادن الظاهرة اعدوقال يف القو

هنا  وقال، ةكا مشترأظاهرة يف ال منا قالإ: بقوله ضاحياإل يك يف حمريوعلل اختالف التعب، )االختصاص

رده  املقاصدن جامع كل، )١(به حقأئاً منها فهو يش أحىيفمن ، هذه ملحقة باملوات ألن بعدم االختصاص

 فإن ،ضاح من هذا اللفظ نظرياإل ويف استفادة ما قاله يف، التفنن إالّ ني العبارتنينه ال تفاوت بإ: بقوله

 ألن ،فمعلوم البطالن قيي احلقكأراد االشترا فإن ،عدم االختصاص إالّ راد بهي ال األول يف كاالشترا

  . سواء الناس يف املعادن الظاهرة

 كوذل، تاجحيخر واآل حياءاإل إىل تاجحيأحدمها ال  أن انيب الّإلهم يوجه لتفصظهر لنا يمل : أقول

 استوىل إذا يان حمكلما كو، هك ملاإلنساناه يأح إذا يحم نيكلما مل كف، مك موجب الختالف احلريغ

  . هكمل اإلنسانه يعل

 يف مثل املعادن )صلى اهللا عليه وآله(النيب رامة يف الفارق قد عرب كقول مفتاح ال أن علميومنه 

  . ة واالختصاصيواألول، أي ةيحقويف املوات باأل، )عليه السالم( مام اإلكذلكو، كباالشترا الظاهرة

                                                

  .٦ ح من أبواب إحياء املوات١ الباب ٣٢٧ ص١٧ ج:الوسائل) ١(



٢٧١

  . )١(ألكوال والنار املاء: اء يف ثالثكالناس شر: )صلى اهللا عليه وآله(ففي النبوي 

  . المهكآخر إىل . )٢(ألكاء يف املاء والنار والك شرنياملسلمن إ :)عليه السالم(اظم كوقال ال

ا إ: )صلى اهللا عليه وآله( قوله أن ، وعرفاًة لغةًيحق األنيوب ك االشترانيبعد عدم الفرق ب: هيف

 ، أوكالشيء الفالين مشتر: قالي أن نيوأي فرق ب ،كعن االشتراى خرأ عبارة ها املسلمونيم مين أكل

  . ةيالفالن للجماعة ء الفالينيالشأن 

ان كخذ ولو قبل األ همايعل  ومن استوىل،ان لهكمن أخذمها  أن  يفني القسمني فرق بفال، هيوعل

ى الء علينما االستي ب،خذ يف األؤنةادة ميز إىل تاجحيالظاهرة ال ى الء عليان االستك وإن ،خاصاً به

  .وجب فرقاًي ال ك وجمرد ذل،خذادة مؤنة يف األيز إىل الباطنة حباجة

، ها صعبيلإق يالطر أو ق جبلفو أو يف هوةانت ك إذا ماك، عب أخذهاصيالظاهرة قد  أن ماك

 ومثل هذه، ة ذراعائون يف عمق مكوقد ت، ذرعأون يف عمق عشرة كقد ت  الباطنةكذلكو، سهليوقد 

صرف يمها مل اثنان أحد مهاقان سهل وصعب، فجاوزيان للصعبة طركذا إف، حكامالفروق ال تؤثر يف األ

  . ك ذلريغ، إىل  يف احلقينيانا متساوكوقت واحد  ا يفي فتواف، صرف ألف درهمخرواآل، ولو درمهاً

ان كثر من حقه كان أك فإن ،لهيان قبل نك وإنسانة من الظاهرة ريبكقطعة ى عل مث لو استوىل

   املواتى عل استوىل إذا نهأما ك، نيكمل  وإالّ ،لي النريللغ

                                                

  .١ ح من أبواب إحياء املوات٤ الباب ١٥٠ ص٣ ج:املستدرك) ١(

  .١ ح من أبواب إحياء املوات٥ الباب ٣٣١ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(



٢٧٢

  . كذلكم كان احلك معدن باطن أرضى عل استوىلأو 

  فلو،لهايبلغ ني أن ائهايحإ قةيوحق( :ن قول احملقق أمسألة التحجر ويف وقد ظهر مما تقدم هنا

  . ىانته )هاكلميا ومل  ان أحقكلها يبلغ به ني ال ها عمالًيعمل فين  أحجرها وهو

اً كان ملكاستخرج  لماكو، ان حمجراًكبدون استخراج  لما استوىلكبل ، تص بالباطنةخيال 

  .ًءإحياو

قصد  إىل اجينه قد سبق االحتأما ك ،ال أو ك امللريوجب التحجيهل نه أيف  المكوقد سبق ال

 أدلةو أحىيمن شمله ي ألنه ،ستخرج له صحيجرة ملن أى أعط فلو، نه قابل لالستنابةأو، كالتمل

 لهكيو أو هريجأال  نفس السابق إىل من سبق انصرافى دعو أن )تاب االقتصادك( يف  وقلنا،جارةاإل

  . ك ذلريغ إىل )اًيعارى سكمن ( أو )طعم جائعاًأمن ( أو )مسجداً من بىن(فهو مثل ،  ظاهرةريغ

شف ك إىل اج بعضهايلو فرض احت(:  قال،ره اجلواهركل الذي ذيل التفصكشينه أظهر يومما تقدم 

ازة ال ي باحلكو املل وه،م املعادن الظاهرةك حافله ،ل وحنوهي لسرضوجه األى انت علك، أو ريسيتراب 

وجه ى  علرضقات األونه يف طبكان من الظاهرة لو فرض كما  أن ماك، حسب ما عرفتى ه علريغ

  .)١()م الباطنةكان له حكوعمل حفر  إىل تاجحي

 ،هايم أكفله ح الباطنة أو نه من الظاهرةأ يف كش لون أ و،كعنوان مسألة الش إىل ما ال حاجةك

 ال فرق كل ذلكو، وما أشبه ها املسلمونيم مين أكل و)مكل( ومن سبقل هو يالدل أن قد عرفتإذ 

  . الظاهرة والباطنةنيه بيف

بقدر  همايلى كاملستويل علحيث إن  ماء النهر الظاهر وماء البئر الباطن نيما ال فرق يف املاء بك

 يآخر ما تقدم يف قسم  إىل،ون لهيك ةيبعد حفر الثان ه مزامحته وأخذمهاريق لغحي ال ، سابقاًونيك حقه

  . املعدن

  ))فروع((

  املستخرج ال  أن فالظاهر، نينه مثأعلم ي تراب معدن ال إنسانولو باع 

                                                

  .١١٠ ص٣٨ج: جواهر الكالم) ١(



٢٧٣

 ،ك ملا تقدم من اشتراط قصد التمل،ه من صفاهكلمي وإمنا،  للتراب فقطوإمنا، اً للمعدنكون ماليك

  .ها جوهرية اليت خرج فكما يف السمك

  فالظاهر،ةيثرن يف بعض املواضع األيفعله بعض احلفاريما ك ،متهي قهالًباع نفس اجلوهر جاأما إذا 

 قال ،ل السحتكأيخذه آو ،متهيعرف قي مل وإمنا،  اجلوهركقصد متل ألنه ،له حق االسترجاع للغنبأن 

  . عم من الثمن واملثمن ولو باملناطبه األ رادي فإنه ،)١(مثن املسترسل سحت: )صلى اهللا عليه وآله(

اسب ك فراجع م،ة فقطيفيلكالتى ث علي محلوا احلدوإمنا، ةيعر الفقهاء احلرمة الوضكذيمل  نعم

  . اراتيباب اخل ) اهللاهرمح( خيالش

 ،هيعل ه من استوىلكلمينه أ فالظاهر،  احملفوركأس وتريقربه مث  إىل وصل ل اجلوهر حىتيولو حفر لن

  . لعراض اجلهان وجه اإلك وإن ،كعراض مسقط للملاإلألن 

 وإن ،ماًاان عمله حركهنا  ال جوهر أن زعمي ف،احلافرى شعة تشوش علأاحملل ى جعل عل إذا نعم

 كتريس وأييث يح املاءل ينلذا يف حافر البئر كو، عراضإل كم كوماً حبك حمكعراضه بعد ذلإان ك

  . احلفر

  .مثلة من األك ذلريغ، إىل ه وطابتريعرض عنها فأخذها غأها وكئس عن دابته فتر ي إذا ذاكو

  . من سبقل يان له لدلكه يلإعود يه لكاملاء مث تر أو حفر للجوهرأما إذا 

رناه يف ك ملا ذ،هكلمياً مل كعد مليداً جداً مما ال يان بعك فإن ،إنسان كان يف ملك إذا املعدنمث إن 

  ون يك وال ، له حد عقالئي فوقاً وحتتاًكاملل أن تاب منكأوائل ال

                                                

  .٤ و٢ح  من أبواب آداب التجارة٩ الباب ٢٩٣ و٢٩٢ ص١٢ ج:انظر الوسائل) ١(



٢٧٤

 فمن له دار يف أحد ،نةية مواد مذابة مثيرضرة األك يف وسط ال مثالً،كثر من ذلكأل  شامالًكاملل

ال حق له ،  من داره فوق اجلبلكذلك و،ستخرجينقب ويإنسان أن ل ك فل، املوادك تلكلميطراف ال األ

  . ك ذلريغ، إىل يف ما يف بطن اجلبل

 أن قد عرفت إذ ،ضاًيل ما يف حتتهاً أك رضاء لأليحوقد قصد باإل، ذراع مثالًكباً يان قرك إذا أما

  . أخذهينقب لي أن حد اجلوهر فال حق ألك ذلكمل ،قصدال إىل تاجحي كاملل

ه كانت يف ملك فإن  وأظهرهاإنسانها ان ظاهرة فحوكمل توإن ( :قول القواعد أن علميومنه 

  . ظاهره حمل نظر ،آخره إىل )ذا املواتكو، هاكمل

ه ك ما يف ملكلمينه أ ،هاكه ملكانت يف ملك إذا :فهم من قولهيقد (: ولذا قال يف جامع املقاصد

ه أرضحد احلفر من خارج أوهلذا لو أراد ، هأرض جزاءأونه من ك لكبل هو مملو، كذلكس يول، حياءباإل

  . ىانته )ةك اململورضجزاء األأمن  ألنه هأرض يف ان داخالًكخذ مما ن له األيكمل 

 يف املوات إنسانفحفر  ،ال مثل ماء امللح وماء املرمر وما أشبهي سه معدنأرضان حتت ك إذا مث

ان يف كبقدر ما  إالّ  أخذهن للحافريكمل ، هكمتل رضه مما قصد صاحب األأرضه مما حتت يلإبقربه فسال 

ث يه معدن حبكولو ظهر يف مل(: خذ قال يف األشكالر اإليعن التحر يكان احملكأنه لذا كو، املوات

  .)١()إشكالفيه ه أرضخذ مما خرج عن فهل له األ هأرض من خارج إنسانه فحفر أرض عن النيلرج خي

ما هو  )أي احلافر( كلمي:  ولذا قال،هأرضجزاء أان من ك ما كرة عدم ملكعن التذ يكن احملكل

  . رضجزاء األأمن  هأرض يف ان داخالًكأخذ ما ي أن حدس أليول، هأرضجزاء أمن 

                                                

  . ط احلديثة٤٩٣ ص٤ج: حترير األحكام) ١(



٢٧٥

 ما يف كقصد مليمل  الذي وقف املسجد إذ ،ن للمسجديك من مسجد مل  النفط مثالًعنب إذا مث

 يف كذلكما هو ك ،حاط مسجداً يف املوات مث عمرهأ أو  املسجد مث وقفهاأرض كلميان كسواء ، داخله

 املدرسةى كخرأ ظهر يف موقوفة إذا كذلكو، نهاي متدنيخ حيره التاركما ذى وفة علكمسجد ال

  . ةينيواحلس

 أي املعدن املباح يفك ك فاملعدن هنا،نه ملن أخذهأفالظاهر ، هر معدن يف مثل العرفاتظ إذا أما

  . ظهر يف أمثال الروضات املطهرةيظهر احلال يف معدن ي ومنه ،ان آخركم

 فال ،كذل ونائبه اخلاص والعام) عليه السالم( ماملإل أن ىقطاع واحلمه قد ظهر من مسألة اإلمث إن

  .  املعادنأقسامع ي مجيف، رارهكت إىل حاجة

يف اجلواهر ى وقد ادع،  صح)عليه السالم( مامقطعها اإلأ ولو :يف املعادن الظاهرة قال يف الشرائع

  . هيعدم اخلالف ف

رناه واهللا سبحانه كما ذك ضاًيأ مامنائب اإل ىلإاملعادن الباطنة و إىل التعرض األوىلان ك: أقول

  . العامل

  

  ))لو حجر املعدن وتركه((

سواء يف ، سقط حقه انعراضاً أو عراضاًإان ك فإن ،مهلهأستخرج مث يه لو حجر املعدن ل إنمث

أخذ تراب  إذا ذاكو، ريبكعمق  إىل ولو ان قد حفر يف الباطنةك أو ان حجركولو ، الباطنة أو الظاهرة

قال يف ،  أمهله ملدةوإمنابل أراده  ن انعراضيكعرض عنه ومل يمل  وأما إذا ،مهلهأة مث ياملعدن بقصد التصف

ان أحق كلها يبلغ به ني ال ها عمالًيف عملي أن  ولو حجرها وهو،لهايبلغ ني أن ائهايح إقةيوحق(: الشرائع

   متام العملإى جرب علأمهل أولو ، هاكلميا ومل 



٢٧٦

  . ىانته )نيمرحد األألزمه أنظره السلطان بقدر زواله مث أر عذراً كولو ذ، ده عنهايرفع أو 

 حياءشروع يف اإل ريبأن التحج، ري بالتحجكولعدم املل، بعدم اخلالف ولدل اجلواهر لألواست

  . ريللثالث مبا تقدم يف التحجو ،ريالمهم يف التحجكما تقدم ك، كل مي حىتإحياًءس يول

  .لعدم الصدق ك يف ذلإشكال فال حياءوجب عدم صدق اإليعدم الوصول  أما أن :أقول

ه يلإسبق يما مل  إىل من سبق: )صلى اهللا عليه وآله(قوله ى مقتض أن تفقد عرف كعدم امللأما و

ضاً قال يالسرائر أ أن ماك، ريجحت يف مسألة الكيف ذل المكرنا بعض الكوقد ذ ،ك امللمسلم فهو له

  .  فراجعهحياء واإلري التحجنيب نه ال فرقإ: وقال، كباملل

فهل  ن حمل احلاجةيك مل أما إذا ،ن حمل حاجة الناساك إذا هي فإشكالنه ال أفالظاهر  جباروأما اإل

 أما ،ما أشبه أو عيبي أو هبيه بأن ريلغ أو ما أراده لنفسه إىل منصرف من سبق ألن ،جبارصح اإلي

 يف الصحراء فرسخاً حىت ططخيإنسان أن ل ك كملل وإالّ من سبق شملهيد فال يجمرد احلجر ووضع ال

 خالف كذلحيث إن و، ما أشبه أو عاًيب أو صلحاً أو ستثمرها عمراناًيفالصحراء ولو بعد قرن  تتعمر

من سبقو  أحىيمنوالوجه الثاين أقرب، ل عنهمايالدل هما يف انصرافك الشترا،كذلكان املقام  ك .  

 إذا  ال ما،لييف زمان قل ن مراده العذر املرجو الزوال أالظاهر )ر عذراًكولو ذ(: قول الشرائعمث إن 

   دوهساعين سنة فيرب أوالده بعد عشريك أن ديرينه  أذكر



٢٧٧

مطلق العذر  أن ىل عليوال دل، ضاًيورات يف املقام أكصراف املذن إذ اال،ما أشبه أو احلفرى عل

  . جباررفع األي

فقد احتمل يف ، ساريال إىل مهالعسار فطلب اإلولو اعتذر باإل: رامةكأنه لذا قال مفتاح الكو

  . تهجابإجامع املقاصد 

 بلغ باحلفريولو مل  : قال،رهكالقواعد فقد تبع الشرائع يف ما ذ أما ،كذلكوهو : د العاملييقال الس

 أو متام العملإى جرب علأمهل أ فإن ،كبذل هاكلميوال  نئذ أخصي حريصي وإحياء ال ريل فهو حتجيالنإىل 

  . نيمرحد األألزمه يعذره مث  زوال إىل نظره السلطاني و،كالتر

رة كوالشرائع والتذ ،له يف املبسوط واملهذب متفرقاًك كقد صرح بذل: رامةكيف مفتاح القال 

  . هاري وغكر وجامع املقاصد واملساليوالتحر

  

  ))املعدن حتت البحر((

ل ي لو قدلةصراف يف األناالو، لي لوحدة الدل،ابسةيحال املعدن حتت البحر حال املعدن يف المث إن 

  . ىفخيما ال كبه فهو بدوي 

حتت  أو املوات يراضب عن املعادن يف األيعطي حق التنقي أن ةيسالمن للدولة اإل أوالظاهر

عطته أ إذا ماك، علم بعديمل  وإن ،الدولة  قد سبقتكبذل ألنه ،له مزامحتهى  املعطريق لغحيفال ، البحار

للدولة العمل   ألنبل،  فقطمن سبقل يشملها دليسابقة  ألا ن فرسخ مربع اليب عشريحق تنق

  . انك املكذلى الء عليحد آخر بعد العقد االستفال حق أل  وهذا منه،بالصالح

ل يرنا تفصكما ذك ، حقهونه بقدركه وريحتج، أي الئهيبقدر است إالّ  من حق الفردكس ذليل نعم

  . قدر احلق سابقاً

واحتاجت ، ما أشبهو  أضرب خباء أو  ببناء دارإنسانه يلإان حمل حمتمل املعدن مما سبق كولو 

   ني مجعاً ب،عطاء بدلهإ حق هلا أخذه من السابق و،الدولة



٢٧٨

ب اللنب احملتمل كلس  للمرور وجعل القانوننيرنا مثله يف حق الدولة جعل القوانكما ذك، نياحلق

  . ك ذلريغ، إىل للتلوث

  

  ))حرمي املعدن((

ه ميق حبريتل وهياليت حوال بل احلفر، ليحمل النى عل يي احملكقتصر ملي وال(: ه قال القواعدمث إن

  . )ضاًيها أكلمي

ق يليه مما ي ما حوالكلمي هكلميما ك(: نه قالإرة كوعن التذ،  املبسوط واملهذبكذل إىل وقد سبقه

 :ةيفاكوعن الدروس والروضة وال، موافقته كوعن املسال، )عوان والدوابقف األيه وهو قدر ما ميحبر

عمل ن إ ه عملهيتوقف عليوما ، قهيومطرح ترابه وطر عروقهى  وهو منتههمي حرك معدناً ملكمن مل(

   . ونقل بعضه اجلواهر،رامةكنقله مفتاح ال كل ذلك )عنده

  .ضاًي أمياحلرى عل من سبق لصدق ،ضاًيحجر أ إذا بل ما،  إذا أحىي ماكص ذلخيفال  هيوعل

 إىل أنهكو، مكستحقاقه من العروق قدر ا أن الرتاع يف إىل العرف ال حاجةى املدار علحيث إن و

 كلمينه ال أ لوضوح ،دةيدة ال البعي بعريانت غكالعروق ما ى مبنته ن املرادأشار جامع املقاصد بأ كذل

  .طرافهأبعض  إحياءل املعدن بك

  . صل العدماأل انك كش أو ، أم الحياءنه هل دخل يف اإلأولو اختلف العرف يف 

ائن كما يف املك، أشبه ما أو ان املعدن يف اجلبلك إذا ر يف ماحجاحمل اخلطر بسقوط األمث إن 

، لزم اجتنابه من جهة احتمال الضرر وإن مياحلر دخل يفي ال ،طرافها حمل اخلطرأون كث تيح، ثةياحلد

  .اًريون حتجيكة فك الشائكسالاأل وضع ييللمح أن نعم الظاهر

  

  ))فروع((

م ك يف حكان ذلكجل أخذها ذا حفر ألإف، رضاأل  داخليفاملذابة  فجرةشمل املواد املتيمث املعدن 

فجرة املواد املت إىل جل الوصول حفر ألنه لوأما ك، همايل فيلوحدة الدل ،ل ما تقدمكاحلفر للمعدن يف 

   جلأل



٢٧٩

 إىل النقب  آخرنسانق إلحيفال ، هري وغمن سبقل ي لدل،ان حقهكاستخراج احلرارة للتدفئة 

  . بئره إىل أيتياملاء الذي كله ا  أل،خذ احلرارةحفره أل

، ه من أخذهكله ومل نيكمل  وإالّ ،ان لهكأراده  فإن ، الصحراءولو حفر النفط ففار منها ما مأل

  .  املاء وما أشبهكذلكو

 وإن ،هريق لغحيمل  د احلفريد العود ملزيريان ك فإن ،هاكولو حفر حفراً فحصاً عن اجلوهر وتر

  .كما ترى الء عليه االسترياً وحق لغعراضإان كأساً يها كتر

ل أحد كعراضاً ولإ انك ،نه تراب حمضأمث طرحه بزعم ، اجلوهر املمزوج بالتراب إىل ولو وصل

  . مك احلريغيال  الداعي إذ ،طرحهينه لو علم مل أه له حبجة يبقيال  فإنه ،احلق

  . هكرج عن ملخيمل  ،ء احملذورد العود بعد انتهايريو ،الربد مثالً أو  لشدة احلركولو حفر مث تر

ه كرن تيك مل ،ام الثلجي يف أأشعر مثالًأيت املاء بعد تسعة ين كل، ظهر ماءيذا لو حفر البئر ومل كو

  . هيالء عليه االستريق لغحيوال ، عراضاًإ

خذ منه من جهة للثاين األ فهل، العرق إىل األولوصل ن إ( :ر قاليمراد التحر أن وقد علم مما تقدم

  .ره اجلواهركما ذك، اً ال مطلقاًميان حركما ، ) املعدنمي حركلمي  فإن األول،الوجه املنع ،ىرخأ

، ديمتام العمل وال رفع الإقبل ال يفلم ، مهاليف مسألة اإل مكجرب احلا إىل وصل ونه لأما علم ك

 للرافع ال ضمانثاثه وآالته وأنئذ ال بأس برفع يوح، رج عن حقهخي ك وبذل،الفحص هريم لغكباح احلاأ

  . ما تقدم مثلهك حق ري بغكوضعت هناألنه 

  . ليلوحدة الدل حكامه له نفس األيلإالوصول ى ب لدكواكاملعدن يف القمر وسائر المث إن 



٢٨٠

 كنه ملأفالظاهر  ،جل االستخراج فاستخرجه الذي حجره ألريولو غصب غاصب حمل حتج

ما ك، خراجمته بسبب اإليادة قيلز كاالشتراوهل للغاصب العامل ، هي علمن سبقللمحجر لصدق 

فعل  فإن ىتويال ل ي ولدل،ه فهو لهيسع ألنه اطةيبالبناء واخل  من زاد يف الدار والثوب وحنومهاكشتري

وقد ، الزرع له نأقولون بيث يح املشهورى عل  مغصوبةأرضزرع يف  إذا ماك، كاملل نايفياحلرام ال 

 ألنه كس له االشترايل، أو هريوغ تاب الزراعةك  يفكذلى لنا علكشأن إو، ونه حباًكمته عن يزادت ق

مسن  إذا ماك، ةينيادة عيز سواء أوجب، الساعي إىل رجع ييل سعك إذ ،األولبعد يال  ،أهدر عمله

صاً مما يعشرة فخاطه قمى سوي ان ثوبهك إذا ماك، ةيمكح، أو متها ضعفاًيبة فصارت قالدابة املغصو

  . هريس غكي يف ريادة احلاصلة من عمل الغيال وجه لدخول الز إذ ،شرةمته مخس عيصارت ق

  . الغصب تابك  يفكالم يف ذلكل اليوتفص، ستحقي أن  فأوىلان جاهالًك إذا أما

  



٢٨١

  

  : ها فروعيف ):١٠مسألة (

  

  ))لو أحىي أرضا فظهر فيها معدن((

  . ىانته )عاً هلاه تبكها معدن ملياً فظهر فأرضا يلو أح(: قال يف الشرائع: األول

 إذا ماك، كأعم من ذل القاعدةى ان مقتضك وإن ،كولذا فسره اجلواهر بذل، وظاهره معدن باطن

  . هايعطاها املاء فنش امللح فأ

ر يرة والتحركم عن املبسوط والسرائر واملهذب والتذكرامة احلكفقد نقل مفتاح ال، انكف كيو

  .الروضة وجممع الربهان وكرشاد والدروس وجامع املقاصد واملسالواإل

  . ما عن املبسوط والسرائر االعتراف بهك، هيبال خالف أجده ف: ويف اجلواهر

 ال كذل ألن ،هاريغى خرأقة يحق إىل استحال وإن ،جزائهاأجزء من  بأنه مكعللوا احل: أقول

مرة الشجرة  بثكورمبا نظر ذل ،ه أم الكمتل وقصده ، علمه به أم الني فرق بري من غ،كرجه عن امللخي

  . وان وماء البئر وما أشبهيونتاج احل

 كقصد املل، أو املعدن إىل رضان قد حتولت األك إذا  مانيل بيرب حسب الصناعة التفصقن األكل

  . س لهين فليمرن أحد األيكمل   ماني وب،اً فهو لهيمجالإملا يف باطنها ولو قصداً 

ستفاد من يما ك، ثبت دام إذا كاملل ألن ،كلوجب اخلروج عن امليل ال ين التحوفأل: األولأما 

  . االستثناءى ل يف املقام عليوال دل، العدمى ل علي دلكان هناك إالّ إذا ،الشرع والعرف

  . هري وغمن سبقل ي بدلكان يف املليافكومها   واستوىلكنه قصد امللفأل: وأما الثاين



٢٨٢

 إىل ازةي يف احلكاج املليه من احتريغتاب اللقطة وكروه يف كفلما تقدم هنا وذ: ما الثالثأو

 مل كقصد ذلي مل رضاأل ييحمحيث إن ف، هارية اليت وجد يف جوفها جوهر وغك لقصة السم،القصد

ى الناس مسلطون علة يالعقد السليب لرواى قتضم أن يف بعض املسائلبل قد سبق ، هكن وجه ملليك

: ث قالي باخلالف حة وجد قوالًيفاكولعل ال ، بدون رضاهاإلنسانه كدخل شيء يف مليال  أن أنفسهم

  . ي مشهوريحة املعدن للمكين ملأب

بل هذا هو ، حبجة سيومثله ل، ان ظاهر االستنادكه ين خالف فيكمل  إذا حىت، انكف كيو

 إذ ،حياءها باإلك اليت ملرضجزاء األأونه من كته بكيث علال مليرامة واجلواهر حكالظاهر من مفتاح ال

  .ةكان مثل اللؤلؤ يف جوف السمكبل  رضجزاء األأن من يكا مل ميالم فكال

  . من قبله إالّ عرفيال  ألنه ،ها قبل قولهيل ما فك حياءين قصدت باإلإ: ولو قال

ها يفظهر ف هاينش املاء ف إذا نهأما ك، ان لهكنه لو باعها فاستخرج الثاين املعدن أومما تقدم ظهر 

  . ضاًيان له أكامللح 

 كذلكو، ثرك أىيف داخلها معدن تسو رضاًأحيث إن ، ار الغنبيون للبائع خيك أن ملورمبا احت

ى ومبا لو اشتر، اتيورة يف الرواكة املذك بالسمأوالً وجه له للنقض نه الكل،  تنش بامللح بعده مدةأرض

 ةيمة السوقيالق إذ ،ار الغنبي أحد خبقوليث ال يح، فاًلة فصارت ضعيبعده مدة قلة مث ارتفعت ائ مبرضاأل

  . س من الغنب العريفيل بأنه اًيواحلل ثان، ع هي ما دفعهيانت وقت البك

  

  ))معدن الكافر يف املفتوحة عنوة((

ورته ريففي ص، املسلمون معدن مث فتحها إىل اً فوصلأرضافر كلو حفر (: قال يف القواعد: الثاين

  . )إشكالمة يغن

   لذي نقل عن املبسوط واملهذب فهو ا،نيمة للمسلميون غنيكنه أما إ :أقول



٢٨٣

رامة كمفتاح ال وعلله، ره يف جامع املقاصدهظ واست،ضاحياإل يك وقواه يف حم،ريحررة والتكوالتذ

منقول ، أو م املنقولكنه يف حوأل، رضاأل س من جنسيل ألنه مةيون غنيك فكوجب امللي حياءبأن اإل

  : نيآخر نيورمبا علل بأمر، بةيبالقوة القر

من حفر بئراً يف   حنو،باحةأصل اإلى نئذ عليون حيك ف، للحافركم علم قصد التملعد: األول

  . ة مث ارحتل عنهايالباد

  .مةياملعدن غن ونيك ف، انصرف عن مثل املعدن)ني عامرها للمسلمرضاأل(ل يق إذا نهإ: الثاين

 رضجزء من األأنه  بوهفلما علل ،نيل املسلمكاملفتوحة عنوة لكون يك فرضون تبعاً لأليكنه أما إو

  . نهما ضعفاهك ل،وتبعه اجلواهر، رامةك مفتاح الكبذل ما عللهك، كمشابه هلا يف ذل أو قلاليت ال تن

 ريل وغر والغابة واجلبوالبح  هلم مشل املعدنك ملرضن األأالقول ب ألن ،والظاهر هو هذا: أقول

 عده منقوالًياملعدن ال  إىل وصل أن إىل افركوجمرد حفر  ،)االقتصاد: الفقه( تابكرناه يف كما ذك، كذل

  . عنوة ل املفتوحةيشمله دلي ف،افركال إىل عدم نقله يقتضي فاالستصحاب كولو ش، مةيون غن يكحىت

 ،من سبقو، )١(أحىي من طالق إل،ه املسلمونكلميفر املسلم مل ك الأرضاحلافر يف ان كمث لو 

ان احلافر كذا إف، مث استرجعها املسلمون نيفلسطكفار كالها يعل  واستوىلسالم لإلرضانت األكأما إذا 

   اًيافراً ذمكان احلافر كذا إو، ان لهكمسلماً 

                                                

  .٦ ح من أبواب إحياء املوات١ الباب ٣٢٧ ص١٧ ج:الوسائل) ١(



٢٨٤

ان كال تشمل ما  من سبق  إذ أدلة،باحتهإى املعدن عل ياً بقيبافراً حركان كذا إو، ضاًيأان له ك

  . سالم اإلأرض يف كفعل ذلياحلريب 

  . مةيالغن أدلة طالق إل،ني احملاربنيملسلمل اكمة ليان غنكان أخذه ك إذا نعم

  

  ))املعدن إذا قدره اخلرباء((

ع يمثل الب، كاململو املعدنى ل املعامالت علكجراء إلو قدر اخلرباء ما يف املعدن صح : الثالث

  . أدلتهاطالق إلكوذل، جارة والرهن وما أشبهواإل

واملستأجر ، جارة البستان والدار والنهرإك ألنه ،نيأخذ العياملستأجر  أن جارة مع تصح اإلوإمنا

  . النابع من البئر واجلاري يف النهر أخذ الثمر واحلطب واملاءي

، أخذ قدراً خاصاًي ان املستأجرك إذا ،م يف املعدنكعلم يمل  وإن جارةن القول بصحة اإلكميبل 

  . ةيه معاملة عقالئونكبعد  ال غرر إذ ، من النفطة منائوم مقدار ميل كأخذ ينه أعلم ي أن مثل

ل كرج خيم كعلم  إذا صح ، نصف اخلارجكه ولياعمل ف :خررب املعدن آل نه لو قالأ علميومنه 

  . حنو اجلعالةى  علكجعل ذل إذا كذلكو، جار وعدم الغرري االستأدلة طالقإل، ومي

رادهم فم، ه باطلأنبعضهم  عن يكما حك، رة والقواعد وجامع املقاصدكأما قول املبسوط والتذ

، ان بطلكذا إف، مر دائر مدار الغرره فاأليوعل، العوض جلهالة(: ولذا قال يف اجلواهر، ان جمهوالًك إذا ما

  ).ن صحيكذا مل إو

جرة أوللعامل  ،املعدن كلان ما استخرج ملاك ،ان الغرر املوجب للبطالنكجارة وإجعاله  إذا مث

  :قهالف ناه يفركل الذي ذيالتفصى على املسم أو املثل



٢٨٥

  . ةاملساقا واملزارعة واملضاربة وجارةتاب اإلك

 اآلنوجود املوهوب  لزومى ل عليال دل إذ ،صح هبة ،كخرجته فهو لأاعمل فما : كولو قال املال

عدم مع ، حاصله صح ك ولرضازرع هذه األ: ذا قال لهإف، علم قدرهيان موجوداً ومل ك إذا ف مباكيف

 الزارع وماتح املاءكمستخرج ما يف املعدن  ألن ،س له الرجوع يف اهلبةيل نهأ والظاهر، اآلنوجود الزرع 

  . تصرف يف املوهوب له

هبة  ألنه صحيال  ،كل خرجته فهوأ قال اعمل فما لو: نه قالأي عن املبسوط كاحمل أن علميومنه 

عمل  ألنه جرة للعاملأوال  ،ستأنف له هبةي إالّ أن نئذ فهو لصاحب املعدنيرجه حخيل ما كف، جمهولة

  . لنفسه

باحة إ كون ذليك: ر قاليعن التحر يكاحمل أن ماك، ارهيرة اختكالتذ وعن، وحنوه عن املهذب

  . حمل نظر، آخرهإىل  )جرة لهأ مع بقائها وال ني الرجوع يف العكان للمالك وإن ،كوالتمل خراجلإل

ل يفالدل،  مطلقاًجمهوالً كذلون كم يعدم تسل إىل ضافةباإل ،بطالن اهلبة اهولةى ل عليذ ال دلإ

  . نه تصرفأملا تقدم من   للرجوعكحق املالى ل عليدلال ما ك، ىأخص من املدع

نع عدم استحقاق االجرة مي م قديوبعد التسل: ر قاليره اجلواهر يف رد التحركما ذ إىل ضافةهذا باإل

 ماكزعم انه له  وإن ب املعدنالذي صار يف الواقع لصاح م الصالة احترام عمل املسلمكمع جهالته باحل

  . الدروس ه يفيما الأو 

انت له كجرة قصد األ وإن ،قصد التربع فال شيء للعامل فإن ،استخرجه يل: كولو قال له املال

    التربعكقصد املال فإن ،صداختلفا يف الق وإن ،بقدر املثل
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ستقدم ي أن كمال لك كملل الإو ،ه الحترام عمل املسلميفالظاهر وجوا عل، جرةوفهم العامل األ

 ألنه جرةن له أخذ األيكالعامل التربع مل  قصد وإن ،ين قصدت التربعإقول هلم بعد عملهم يمث  العمال

  . أهدر عمله بتربعه

، جرةأشرط له يومل  ،يل استخرجه :كولو قال له املال: رامة يف املسألة قالكوقد أمجل يف مفتاح ال

  .ل ثويب فغسلهاغس: م ما لو قال لهكمه حكفح

من  انك، كما أشبه ذل أو ه حائطيسقط عل أو جرحه أو ار مما قتلهغحلفر املعدن ف ولو استأجره

 ألن ، املعدنكمالى عل ن ضمانيكعلم اخلطر مل ي ريجاأل أو المهاكان ك فإن ،مسألة املباشر والسبب

صل ة واأليال سببألنه  ،ه ضمانيعلن يكعلم مل يال  كاملال، أو علمانيالمها ال كان ك وإن ،أقوىاملباشر 

  . اتيتاب الدك ل املسألة يفيوتفص، ةءالربا

لو  فإنه ،يل هذا املعدن استخرج: هريقال لغ إذا ماك، ابة يف استخراج املعدنينه تصح النأمث الظاهر 

رج ما خ إالّ ابةيل شيء للنكصل قبول األ فإن ،ابةي النأدلة طالقإل، ان للمنوب عنهكاستخرج بقصده 

 ،مثل العبادات يف اجلملة، يف مواضع خاصة إالّ ردع عنهيوالشارع مل  ، عند العقالءكذلك ألنه ،ليبالدل

 الغسل كذلكو ،بنفسهقدر يال ملن  يوالتوض، مثل احلج للعاجز، هايابة فيضاً تصح النيالعبادات أإذ 

صلى اهللا عليه (لقوله  ،وني وهو مدهيقدر عليابة يف قضاء الصوم ملن ال يبل رمبا احتمل صحة الن، مميوالت

  . ثياحلد نيد يكأبى ان علكلو  يتيأرأ: ابة عن احلجي يف الن)وآله

اخلمس كة يالعبادات املال ابة يفيالنك، ك ذلريغ، إىل  الصوممابة يف بعض أقسايالشرائع بالن فىتأبل 

  . ارة والطوافيالزكواملستحبات  ،اةكوالز



٢٨٧

الء ياد واالحتشاش واالحتطاب واالستيستأجره لالصطي أن مثل، كذلجار ليصحة االست علميومنه 

  .املسجد والعتبة وما أشبه ان له يفكبل وأخذ م، املباح واستخراج املعدنى عل

  . واهللا سبحانه العامل ،هريوغ )االقتصاد :الفقه( ل املسألة يفيرنا تفصكوقد ذ

  



٢٨٨



٢٨٩

  

  ))ء من املشتركاتاملا((

  

  .ه يف اجلملة شرع سواءيلناس ففا، ات املاءكرتمن املش

 وضعها رضواأل: بل وقوله سبحانه، )١(مكل: تعاىلقوله ، تابكه من اليدل عليو

  . اتيمها من اآلريغ، إىل هايها وما في وما علرضاملستفاد عرفاً منها األحيث إن  ،)٢(ناملأل

  . )٣(ألكار واملاء والاء يف ثالثة النكالناس شر: )صلى اهللا عليه وآله(النبوي  ،لسنةاومن 

  . )٤(ألكاء يف املاء والنار والك شرنياملسلمن إ :)عليه السالم(اظمي كوال

 ألكع املاء واليعن بى نه إ: )صلى اهللا عليه وآله(عن رسول اهللا ، بل وما رواه الدعائم

  . )٥(والنار

                                                

.٢٩اآلية : سورة البقرة) ١(

  .١٠اآلية : سورة الرمحن) ٢(

  .٢ ح إحياء املوات من أبواب٤ الباب ١٥٠ ص٣ ج:املستدرك) ٣(

  .١ ح من أبواب إحياء املوات٥ الباب ٢٣١ ص١٧ ج:الوسائل) ٤(

  .١ ح من أبواب إحياء املوات٦ الباب ١٥٠ ص٣ ج:املستدرك) ٥(



٢٩٠

مخس ال : )لى اهللا عليه وآلهص(قال رسول اهللا ، )عليه السالم( إىل علي سنادهإب، اتيوعن اجلعفر

  . ثياحلد )١(والعلم، والنار، ألكوال، وامللح، املاء: ل منعهنحي

  .هاريغإىل 

  .ه قطعيي فمجاعواإل

  . بعض دون بعضال وجه الختصاص  إذ ،والعقل واضح

هل ان ر ألك إذا ماك فاخلاص، اًكمل أو ن خاصاًيكمل  إذا ونيكمنا إ كاالشترا أن ىفخين ال كل

من شملهم يف، م سابقونأل، هم االستفادة منهريون لغيكال  فإنه ،هميد عليزيهم وال يفيك ة مثالًيقر

  . فتأمل،كما أشبه ذل أو جوهم استخرأل، أو هميوقف عل ألنه ، أو وحنوهسبق

  . هيالم فكأيت الي سكواملل

  

  ))أقسام املياه((

 ،ونياه العي وم،كاململو  والبئر يف، احملرز:أقسامسبعة ى وقد جعل العالمة املاء يف القواعد عل

 ك واجلاري من ر مملو،ةك الصغار اململواراألاه يوم، باركار الاألاه ي وم،ةحبار يف املبا واآل،وثيوالغ

  ).ك اجلاري من ماء مملوك والنهر اململو،رتع من املباحي

 من الًكمث قسم ، )باروماء اآل، اراألوماء ، احملرز(: رة ثالثةكر والتذينه جعلها يف التحركل

  .أقسام إىل نيريخاأل

نه ال كل،  وما أشبه، وماء البحر،ز املستنقعيشمل الرتيال  فإنه ،نيال التقسمكضعف ى فخيوال 

  . مشاحة يف االصطالح

مث جعل ، )ه يف السرائريمنوال آخر تبعه على وقد نسج يف املبسوط عل(: رامةكقال يف مفتاح ال

، ضاًيتبنا أكنه وارد يف أاً مع ي عاماء يف ثالثكشر الناس: )صلى اهللا عليه وآله(ثه يحدى ملد العايالس

  . هيلإشارة ما سبقت اإلك

  

  ))حق احليوان والنبات يف املاء((

   واناًياً وحإنسانع ي اجلمني بكاالشترا صل يف املاءفاأل، انكف كيو

                                                

  .٢ ح من أبواب إحياء املوات٦ الباب ١٥٠ ص٣ ج:املستدرك) ١(



٢٩١

ان كو،  من املاءة منائان يف حمل مقدار مك إذا فمثالً، ضاً صاحبا حق يف املاءيما أوشجراً أل

 أن ك املوجود هنانسانال حق لإل ،مل تسق إذا  وشجرة متوت،رب منهشيمل  إذا وت عطشاًمي أسد كهنا

  . تاب النفقاتكره الفقهاء يف كما ذك، ضاًيل املاء لنفسه حلقهما أكوز حي

 قطعها لالستفادة من وشجرة ،فساداً واعتباطاًإال  ،قتله لالستفادة منه أو وان فذحبهيان حك إذا نعم

 نين دار بأنهما بيمر بذا دار األإو، نيخراستفادة اآلى عل جاز له االستفادة من املاء مقدمة، خشبها وحنوه

  . ما هو واضحك مقدماً اإلنسانان ك، الشجر أو اإلنسان، أو وانياحل أو اإلنسانوت ميأن 

 ذي الروح النبايت عقالًى عل واينيلتقدم ذي الروح احل، األول قدم، وان والشجري احلنيولو دار ب

، ةائمته ميبسه وقيسبب يعطائه املاء إان عدم ك إذا ماك، ة للشجري أمهكانت هناك إذا اللهم، وشرعاً

 فإن ،هم واملهم األنيمر ب لدوران األ، الشجرميبعد تقديال  فإنه ،مته عشرةيلب مات وقكعط اليذا مل إو

  . سراف عشرةإة أهم من عدم ائف مسراإعدم 

بل وجوب ، سرافهوت املوجب إلمي لئال ،ان حملالًك إذا وانيبوجوب ذبح احل: قالي أن نكمي نعم

 ـ ثيفقد ثبت يف العلم احلد، سد وحنوه جناة له عن العطش املسبب ملوتهاألكول ك املأريوان غيقتل احل

  . ان من موتهويالماً للحيإع أقل يالقتل السر أن  ـرواكما ذك

ش يعي أن نكمتي  أن اإلنسان مع،واناتيم ذبح احليف أباح الشارع الرحكينه أ إشكالوبذا رفع 

وجب حرمة جلده وحنوه يسد ن موت مثل األ وأل،ينيما يف النباتكنقصه القوة واملنعة يها مبا ال ريغى عل

  وجب يوان بشرائطه يبح احلذ أن د والذباحةيتاب الصك رنا يفكقد ذ إذ ،ضاًيسرافاً أإون يكمما 



٢٩٢

  . طهارة جلده وحنوه خبالف موته املوجب جناسته

لب كأهم من بقاء ال ان بقاء الشجرك إذا مايلب عطشاً وذحبه فك موت مثل الني بمردار األ إذا أما

، ناالاحتم ،قدم القتل أم اليفهل ، عجل راحتهيقتله حيث إن ، هبن ماء لشريكمل  إذا مايف أو ،مثالً

  . ثر وتأمل أعمقكتتبع أ إىل سألة حباجةوامل

  

  ))من مصاديق التخيري((

ا يسقيمل  إذا د ماء ونفرانيان لزك إذا ماك، ينيانا متساوك فإن ،إنسان وإنسان نيمر بدار األ إذا مث

  .  شرعين مرجحيكمل  إذا )١(قدم أحدمهايه ال نأ يف إشكالفال ، ماًء ماتا

ه يلإتاج حيان أحدمها عاملاً ك، أو النفقةان أحدمها واجب ك  إذاماك، ي شرعان مرجحك إذا أما

أحدمها ، أو افراًكخر واآل أحدمها مسلماً أو ،العالج ه يفيلإتاج حي مثالً باًيطب، أو ةييف املسائل الشرع

  . إشكالهم بال قدم األ ،اًيخر حرباً واآليافراً ذمك

االستحسان ال  فإن ،حيالترجى شرعي علل ي فال دلريبكح مثل الطفل واليأما مع احتمال الترج

  .  واهللا سبحانه العامل،م الشرعيكوجب احلي

  

                                                

.أي فهو خمري بينهما) ١(



٢٩٣

  

  )لو حاز املاء ملكه(

 أن ملا تقدم ـ نييف حق آخر اًيون تعديكمبا ال ، ماء مباح وأخذه إىل إنسانلو سبق  ):١مسألة (

ه بال كما أشبه ملو  أحوض أو ةيفأحرزه يف آن ـ )١(مكل طارإون للسابق يف كتمنا إاملباحات 

  . لمامكظهر من يما ك، إشكالخالف وال 

ح يات واملفكواملسال رةكر والتذي التحرمجاع واإل،ةيفاكعدم اخلالف جامع املقاصد والى وقد ادع

  . بل لعله ضروري، هيعل هي بقسممجاعويف اجلواهر اإل، رامةكما يف مفتاح الك

ناء إئاً يف ياه العامة شيمن امل من أخذ(: ث قالية حيعاً قول بعض الشافيونه ضروركضر بيال : أقول

  . ىانته ،)هريبه من غ ون أوىليكبل ، هكلميال 

ر كبل الالزم التذ، بعدم وجوا قال بعض العامة، الصالة  وحىتكذلكات ي من الضرورريثكذ إ

  .)٢(﴾ريكقم الصالة لذأ﴿:  بقوله سبحانهفقط مستدالً

  . ة والضرورةريالس إىل ضافةباإل، عةرب األدلة األكامللى دل عليو

 الًيس دليفل، ضاًيأ ةرياشف عن السكنه إ :هي فف،نيذهان املسلمأوز يف ك باملركأما االستدالل لذل

 هو نيل املؤمنيسب إذ ،داًي جدالًيدلعله جيال  ،)٣(﴾نيل املؤمني سبريتبع غي﴿بـ  واالستدالل له، داًيدج

سبق مسلم فهو يما مل  إىل من سبق: )صلى اهللا عليه وآله(ل النيب وقا )٤(﴾مكل﴿: قال سبحانه، ةريالس

  . له

  .  والعقل ظاهرانمجاعواإل

                                                

.٢٩اآلية : البقرةسورة ) ١(

.١٤اآلية : سورة طه) ٢(

  .١١٥اآلية : سورة النساء) ٣(

  .٢٩اآلية : سورة البقرة) ٤(



٢٩٤

وعمومات ، اءكالناس شر :)صلى اهللا عليه وآله( بعموم النبوي عمالً، هري املسلم وغنيوال فرق ب

  .رةكالتذ يكوبه صرح حم، رامةكما يف مفتاح الك، ىالفتاو

بل عن اخلالف واملبسوط ،  واحدريما صرح به غك، فاضل عن حاجتهه بذل اليب علجيوال 

  . هيعدم اخلالف فى وجامع الشرائع دعو

أخذ يه من كلميان كن إ ن ببدلكول، هيوان وجب سقيح أو إنسان عطشان من كان هناك إذا نعم

بذله ي املاء فلم  ولو تعسر صاحب،لف بسد احلاجاتكامل ألنه ت املاليفمن ب وإالّ ،ني احلقنيمنه مجعاً ب

  . ل املخمصةكأكأخذ منه قهراً 

  

  ))من حفر البئر ملكه((

ذا بلغ املاء إف، احملجركبه  ها فقد اختصكملييف مباح ل أو هكومن حفر بئراً يف مل(: قال يف الشرائع

  . مها من الفقهاءريالم غك ومثلهما، ومثله يف القواعد، ) املاء والبئركفقد مل

 )٢(أحىيمن و )١(من سبق لقاعدة ،هكمل املاء أم ال إىل سواء وصل كقصد امللن إ :أقول

مل  وإن ،ال أو سواء وصل، كلميقصده مل   يف املوات بدونكبل فعل ذل كقصد املليمل  وإن ،مهاريوغ

وصل أراده  إذا نهأما ك سكان العك وإن ،صليمل  إذا كلميمل  املاء إىل وصل إالّ إذا كقصد امللي

قصد  إىل اجي من االحتحياءملا سبق يف مسألة اإل، ما قصدكان ك راده لنفسهأصل يمل   وإننيللمسلم

  . كاملل

ون  يكس بئراً حىتيل إذ ،هميحر ه دونك ملكاملاء يف املباح وقصد املل إىل صليمل ن إ نهأى فخيمث ال 

  . ه اجلواهريما نبه علك، ميله حر

                                                

  .٢ حاملوات  من أبواب إحياء٤ الباب ١٥٠ ص٣ ج:املستدرك) ١(

  .٦ حاملوات  من أبواب إحياء١ الباب ٣٢٧ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(



٢٩٥

 ،ك امللكذلمة يادة قيز سببيمل ن إ  بال شبهة البئركلمي آخر بئراً مل كولو حفر غاصب يف مل

ان ك وإن ،ه لهيسع ألن ، بقدر حقهكشتري نهأالقاعدة ى مقتض أن متها فقد سبقيادة قيسبب زن إوأما 

قالء عوال فرق يف بناء ال،  معهكشتريه حيث إن هريبلنب غ رهكخلط س إذا ماك فهو ،عمله حراماً

  . ان عاملاً عامداًك إذا هذا، املال الغصب وعمله نيردعه الشارع بي  الذي ملكباالشترا

  . ذات البئر إىل هذا بالنسبة، اًيكون شريك أن فاً فأوىليلكن فعله حراماً تيكمل  إذا أما

ان ك صاحبها كيف مل ث دخلي حبرضان جزءاً من األك فإن ،هاياملاء النابع ف إىل أما بالنسبة

ؤلؤ يف لان مثل الك، أو عد جزءاًيث ال يداً جداً حيبعنه وكما ل إكذلكن يكمل  وإن ،رضلصاحب األ

  . ان لهك فلو أخذ منه ،اً للغاصبك صار ملوإمنا، ه صاحب الداركلمي مل ،ةكبطن السم

، هميبئر حتفر يف حر  البئر من حقه يف طمميملا تقدم يف حر ، طمهارضق لصاحب األحي نعم

  . )١(س لعرق ظامل حقيلنه أوللمناط يف 

ونه أحق لو كل، أو املاء  الغاصبكملى ودعو(: ث قاليح،  اجلواهرإطالقالنظر يف  لمعيومنه 

  .)ة الفساديحفر ابتداًء يف غا

   

  ))إذا بلغ املاء ملكه((

سبب احلفر سحب البئر ماء  إذا ماك، هيلإه سابقاً رين غيكمل  إذا  ببلوغ املاءكلميمنا إاملاء مث إن 

  . ميه يف مسألة احلريلإملاع وقد تقدم اإل، ولشامل لأل من سبقل يدلن  أل،كق له ذلحيبئر اجلار مما ال 

  اب صحاأل إىل املاء ببلوغه ك واحد ملرينسبة غ أن ر اجلواهركوقد ذ

                                                

  .١ حاملوات  من أبواب إحياء١ الباب ١٤٩ ص٣ ج:املستدرك) ١(



٢٩٦

ثمرة كه كنه مناء ملأ إىل ضافة باإل،ة املستمرةريالس إىل  نظراًكذلكبل لعله ، هي علمجاعمشعر باإل

 املاء كقتضي ملي رض األكملن أ و،ةيبالسرا رض لألإحياءو  وسبقازةينه حأو، الشجرة ولنب الدابة

  . ملخصاًى انته ،أيتيما ك ع الشربيبنصوص ى بل وفحو، هايامن فكال

 استدلوا ،رامةكمفتاح ال ومنهم مجلة من الفقهاءحيث إن ، ره من سبقهكما ذيوقد تبع اجلواهر ف

  . دلةجبملة من هذه األ

نه لو أما ك، عتب ألنه هاء ماك مل،ها البئريوحفر ف ىنكللس أو راعةاً للزأرض ه لو استأجرمث إن

شجارها أمثرت أ، أو هيالبستان فغرس ف جارةإما يف ك، ضاًي أهء ماكاً ذات بئر ملأرض أو استأجر داراً

  . نيريالتقدى  الثمرة علكلميث يح

  

  ))هل جيوز بيع ماء البئر((

مبائها بقدر حق أ البئر كمال أن رواكي عنهم ذكاحملى لة عيوالغن ي علاخلالف واملبسوط وأبامث إن 

 شيء وجب بذله بال عوض ملن احتاج كفضل بعد ذل ذاإ ف،ته وسقي زرعهيشحاجته لشربه وشرب ما

  .ستحبين كل، هيب علجيأما لسقي زرعه فال ، تهيشه ولشرب مايلإ

  . اء يف ثالثكشرون الناس كمثل ، خبار اخلاصة وبعض األ،العامة  بأخباركواستدلوا لذل

  .)١(ع فضل املاءيعن بى  )صلى اهللا عليه وآله(نه أوخرب جابر 

  .)٢( منعه اهللا فضل رمحتهألكمنع به اليمن منع فضل املاء ل :رةيهر أيب وخرب

  . ألكمنع من ال ذا منع من املاء فقدإف، بقرب املاءى ة ترعياملاش أن مراده: رامةكقال يف مفتاح ال

                                                

  .١٥ ص٦ ج:سنن البيهقي) ١(

  .٣٩٧٥ الرقم ٥١٨ ص٣ ج:كرت العمال) ٢(



٢٩٧

س أبعد من ينه لكل، داًيبع انك وإن وهذا احلمل، البئر يف املوات إىل سبق إذا مايفا مإ ومرادهم

 اإلنسان سقي نيل بيوالتفص، هيلإستند يما ال  إىل  مع االستناد،اخلالف يالضروركقوهلم مبا هو 

  .س بفارقيل  سقي الزرع ممانيوب وانيواحل

  . رناكه مبا ذيل فكستشيظاهره وى على بقيما إو

  :  ثالثةأمورالم يف كحال فال أي ىوعل

  

  ))ال جيب منح الزائد من املاء((

نه ال أأيت يما كاملاء  عيات بيالقاعدة والشهرة احملققة ورواى ومقتض، هكان املاء ملك إذا :األول

  . ه منحه الزائد عن حاجتهيب علجي

راهة ى كبار املنع علخأ  وقد نزلت،خالفهمى طبق املتأخرون علأقد : رامةكولذا قال يف مفتاح ال

ر واملختلف والدروس وجامع املقاصد يرة والتحرك يف اجلامع والشرائع والتذ،واستحباب البذل املنع

  . همرية وغيفاكوال

، ى أعم من املدعكمع ذلى وه، ةيلها عامكخبار اليت استدلوا ا للمنع األن إ( :كوقال يف املسال

ظاهرة يف  يوه، ثيحادعتمد هذه األيه ممن ريبه وال غ قولي  العن منع فضله مطلقاً يهلا من النهومدلو

  . المهكآخر ، إىل )كعرض له وجه متليالذي مل  رادة املاء املباحإ

ولذا ، من طرق خاصة وردت بعضها وإن ،خبار وردت من طرق العامة األكتل أن ولعل مراده

صلى اهللا عليه ( رسول اهللا قال، ئشةروت عا  فقد،هاريات وغي الرواكتبعاً لتل املنعى أصر العامة عل

  . )١(نع نقع البئرميال  :)وآله

 )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللاى :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، سحاقإوعن حممد بن 

  .)٢(نعمي أن ع البئرعن نق

   وزن نفع هو املاءى نقع عل

                                                

  .٣٢١ ح:ار باب العيون واأل١٠٣ ص:وكتاب اخلراج. ١٥٢ ص٦ ج:سنن البيهقي) ١(

  .٣٢٢ حار باب العيون واأل١٠٣ ص:كتاب اخلراج) ٢(



٢٩٨

  . ىستقي أن اتمع يف البئر قبل

  . )١(ع املاءيعن بى نهي )صلى اهللا عليه وآله(مسعت رسول اهللا  ينإعوا املاء فيبال ت: اس قاليأوعن 

 ال تبعه: اهللا بن عمرو ن ألفاً فقال عبديأحدهم باع فضل ماء هلم بعشرن إ :هلمى خرأة يويف روا

  . )٢(عهيل بحيال فإنه 

:  قال، ألفاًني ثالثبالوهط هأرضاعطوين بفضل املاء من :  قال،عبد اهللا بن عمرو وعن سامل موىل

  .)٣(تبعه ال: يلإتب كف، عبد اهللا بن عمرو إىل تبتكف

  . ع املاءيبى خبار الدالة عل وستأيت األ،همياوام وفتيها من رواريغإىل 

  

  ))إذا مل يكن مالكاً للماء((

ع يحق له يف بوال ، ما أشبه أو نيع أو ةيه يف بئر يف الباديلإ سبق وإمنا، هكن املاء مليكمل  إذا :الثاين

شمله يل فال كلل ياًيس حمينه لال حق له فأل أما ،نيخرن ضاراً باآليكمل  إذا أخذه منهيبقدر ما  إالّ املاء

من سبقطالق  الضار فإلريغ له احلق بالقدر وأما،  وحنوهمن سبق ال حق يف الضار فلما  وأما ،وحنوه

  . وحنوه مكل مراعاة تقدم من لزوم

  

  ))على املاء مقدمحق السابق ((

ب يالترت ألن ،هيالتقدم عل ق لالحقحيفال  ،كيف املشتر للسابق حق استفادته من املاء: الثالث

حق فهو قابل  ألنه ،ان برضاهك إالّ إذا ه فعل حراماًيذا تقدم علإف ،ىتويال و من سبق مستفاد من

  . ه وحنوهيصح الصلح عليما ك ،سقاطلإل

                                                

  .١٥ ص٦ ج:ىالسنن الكرب) ١(

  .٣٣٩ حار باب العيون واأل١٠٨ ص:كتاب اخلراج) ٢(

  .١٦ ص٦ ج:ىالسنن الكرب) ٣(



٢٩٩

 )صلى اهللا عليه وآله( النيبى نه أتإ: يكما حى عل ،١٣ص ٩٩ج: حارده ما رواه يف البيؤيو

صلى اهللا عليه (قال  ،ا رسول اهللا حاجيتي: الثقفي فقال، صارناألف ورجل من يرجالن رجل من ثق

 فقال ،ين عجالنإظهر سفر وى ين علإا رسول اهللا ي :فقال، صاريناأل ك أخوكقد سبق: )وآله

  . هذه املسألة إىل شارةوقد تقدمت اإل، )١(تذنأ ين قدإ :يصارناأل

أعم  فإنه من سبق شملهيالسابق  إذ ،هكلمينه ال أفالظاهر ،  فسبقه الالحقالًيان املاء قلكمث لو 

  . ان يف املسألة نوع تأملك وإن ،هريخذ وغمن األ

  

  ))أخبار بيع املاء جوازاً ومنعاً((

نصاً ، اجلوازى دل علي  ونوع،املنعى دل علي نوع، خبار من األنيع املاء نوعييف مسألة بمث إن 

 عي املالزم جلواز البكل املليالوقف دل أن الواضح ومن، اهيإوقفهم ، أو  له)هم السالميعل(عهم ي ببوعمالً

  . واستحباب البذل، راهةكالى  علاألولمل النوع حيالنوع الثاين  نةيوبقر، ان طلقاًكإذا 

رسول اهللا ى  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ريبص  أيبفهي موثقة: األوىلأما الطائفة 

 رضبه األى مسناة لتحمل املاء وتسق تسىن أن ربعاء واأل،ربعاءع النطاف واألي عن ب)صلى اهللا عليه وآله(

 ون له الشربيك أن والنطاف، كعره جارأن كول، فال تبعه: )صلى اهللا عليه وآله(قال ، عنه ستغىنيمث 

  . )٢(ك وجاركخاأعره أال تبعه : فقال، عنه ستغىنيف

ى سمية له يال ساقوما  ،لةية مربعة مستطيالساق ألن ،ةيوهي الساق عيمجع رب، أربعاءى سمي: أقول

   غالباً تطلق يوه، وهو املاء الصايف فةبالنطاف من النط

                                                

  .١٣ ص٩٩ ج:البحار) ١(

  .١ ح من أبواب إحياء املوات٧ الباب ٣٣٣ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(



٣٠٠

ة يف ماء النطف :)سالمعليه ال(علي  مثل قول ريثكالى اناً عليحأو، اإلنساننطقه كل ياملاء القلى عل

  . )١(النهر

 أن ىل إ عن احملاقلة)صلى اهللا عليه وآله(اهللا رسول ى : )عليه السالم(عنه ، وموثق عبد الرمحان

ون كربعاء املسناة ت واأل، تدعه لهكعه جاريتب أن ت عنهياستغن إذا كس لي ل،والنطاف شرب املاء :قال

  . )٢(اهيإعها يبيدعها جلاره وال ي: )عليه السالم( قال، عنها صاحبها ستغيني القوم فنيب

 إحياءالتجارة و تايبكفراجع  ،ع فضل املاءياملنع عن بى ات الدالة عليوقد تقدمت مجلة من الروا

  . كاملوات من الوسائل واملستدر

د يح سعيخصوص صح ي فه،ع وشبههمايات التجارة والبإطالق إىل ضافةباإل: ةيوأما الطائفة الثان

ها يون له الشرب مع قوم يف قناة له فيكالرجل  سألته عن: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عرجألا

شاء  وإن ،شاء باع بورقن إ نعم: )عليه السالم(قال  ،ع شربهيبيشربه أ بعضهم عن ستغينياء فكشر

  .)٣(ل حنطةكيب

  . ساريد بن ية سعيوحنوه روا

ل منهم ك قوم لنيب  عن قناة،نا عندهأ و)عليه السالم( اهللا عبد أبا سأل رجل، ياهلكح اليوصح

ه يس في هذا مما ل،عه مبا شاءيبي: قال ،ريشع أو عه حبنطةيبيرجل منهم عن شربه أ  فاستغىن،شرب معلوم

  . )٤(ءيش

    منهمإنسانل كنهم قناة ليانت بكعن قوم ، سنادعن قرب اإلى واملرو

                                                

  من٤ ح من أبواب عقد البيع٢٤ وذيله يف الباب ،١ ح من أبواب بيع الثمار١٣ الباب ٢٤ ص١٣ ج:ذكر صدره يف الوسائل) ١(

.٩١ ح٣ ج:واالستبصار .٢٧٨ ص١٢ج

  .١البيع ح من أبواب عقد ٢٤ الباب ٢٧٨ ص١٢ ج:الوسائل) ٢(

.١ من أبواب عقد البيع ح٢٤ الباب ٢٧٨ ص١٢ ج:الوسائل )٣(

  .٣ ح من أبواب عقد البيع٢٤ الباب ٢٧٨ ص١٢ ج:الوسائل) ٤(



٣٠١

  . )١(نعم: )عليه السالم(قال  ،صلحيبطعام هل  أو محدهم شربه بدراهأشرب معلوم فباع 

اً مل كن مليك فلو مل ،كيف مل إالّ نه ال وقفأمة يبضم،  املاء)عليه السالم(علي وقف ى وما دل عل

  . صح وقفهي

ن سألته ع:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،عن ابن مسلم، ىسيمحد بن حممد بن عأوعن نوادر 

  .)٢(مبا شاء أو حبنطة أو ريبشع أو بعه بورق: قال ،عهيل له بحية أكشراب يف ون له الشريكالرجل 

  . مثله عن احلليب، انكوعن ابن مس

 بذي خشب ني ع)هما السالميعل( نياحلسعلي بن ان لكنه إ: وعن ابن شهر آشوب يف املناقب

، ناري بضع وسبعون ألف د وهو،هين أبيان بديسف أيب د بن عتبة ابني الول)عليه السالم(فاشتراها منه 

  . )٣()ها السالميعل( نةكيلة السبت لسيل يمنها سق واستثىن

من : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وين عنكبل وخرب الس

  . )٤( ورسولهقضاء من اهللا، له يتة فهياً مأرض أحىي أو حدأه يلإسبقه ياً مل ياً بديحفر واد أو غرس شجراً

   :ةيذا ما تقدم من رواكو، له مبائه يالبد يالواد أن ىه دال علإطالقن إف

                                                

  .٥ ح من أبواب عقد البيع٢٤ الباب ٢٧٩ ص١٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح من أبواب إحياء املوات٥ الباب ١٥٠ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

  .١ ح من أبواب إحياء املوات٥باب  ال١٥٠ ص٣ ج:املستدرك) ٣(

  .١ ح من أبواب إحياء املوات٢ الباب ٣٢٨ ص١٧ ج:الوسائل) ٤(



٣٠٢

ارهاأى ركاً خربة فأرضى من أت)بل وما ورد يف الشفعة، )١ .  

 :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وينكمثل ما رواه الس

ر، نةيال شفعة يف سف قيوال يف طر، وال يف)٢( .  

  .)٣(وال يف محام ،ىوال يف رح: ادةيزى خرأة يويف روا

  . خذ بالشفعةه األيون فيك ال وإمنا، ع والشراءي وصحة البكامللى دل عليفإنه 

  

  ))بيع املاء مبا ال يكون غرراً((

 أو وزناً أو الًكيان ك واءس، ون غرراً عرفاًيكع املاء مبا ال ي يف جواز بشكالنبغي اإليه ال مث إن

 أن  إىلهيشترأ: قوليف ياملاء اجلارى ري أن  مثلمشاهدةً، أو مثل أربع ساعات يف ر جار مثالً، زماناً

  . كما أشبه ذل أو بستاين إىل  فوقهيصل هذا الغثاء الذي

 ومشاهدةًل ب، إشكال ووزناً بال خالف وال الًكيعه يوز بجيو(: قال يف اجلواهر مازجاً مع الشرائع

عه أمجع لتعذر يوز بجيفال  وإالّ ،هريتجدد من غيمه باختالطه مبا يتعذر تسليوجه ال ى ان حمصوراً علكإذا 

الدوام ملا مسعته من ى عه عليجواز بى قويقد  نعم ،مهيتعذر تسليستخلف في الختالطه مبا ،مهيتسل

  .)٤()النصوص املزبورة

  . ىانته )كن منع الشهرة يف مثل ذلكميبل (:  قال،كاع واالشترياجلواهر قال بصحة البمث إن 

   رامةكوتبعه الدروس ومفتاح ال، عه أمجعيمبنع ب وقد قال يف القواعد

                                                

  .١ من أبواب إحياء املوات ح٣ الباب٣٢٨ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٣ ح من أبواب الشفعة٢٨ الباب ١٤٨ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

  .٣ ح من أبواب الشفعة٨ الباب ١٤٨ ص٣ ج:املستدرك) ٣(

  .١٢١ ص٣٨ج: كالمجواهر ال) ٤(



٣٠٣

ون يك ألنه الفتلو عرف قدره أمجع ال بأس باالخ إذ ،نه ال مانع منهأن الظاهر كل، مهاريوغ

 وال من هذا النوع ،عي النوع من البوال مانع من هذا، ى بقدر ما اشتركفللمشتري من املشتر، كاشترا

 أن  إىلضافةهذا باإل، ل خاص يف ردع الشارع عنهيوال دل، ه الغرريلزم فيال  يعقالئ ألنه ميمن التسل

  . تلطخي ألنه كمثل ذل ضاًيع البعض أيب

 اًيان جارك فإن ،معلومة صواعاًألو باع من املاء (: المه كيك قال يف حم،رةكأنه لذا منعهما التذكو

، ماء البئركاً ين جاريكمل  وإن ،لعدم وقوفه ن ربط القدر بقدر مضبوطكميال  إذ ،صحيالقناة مل ك

 عيمث احتمل العدم لتجدد املاء املوجب الختالط الب، ما لو باع من صربة قدراً معلوماًك، فالوجه اجلواز

ما ك، ميذر التسلعتآخر ف  ماءه بعد العقديصب عل إذا  املاءكر لصاع من ذلي مغانيصاعاً من ماء معفإن 

  . )١()ميالتسل قبلى خرأها صربة يباع صاعاً من صربة مث صب عل ول

خلطه  أو ئاً مث مزجهيش ذا باعهإف، هماكمر اشتراة األيغا ألن ،الظاهر عدم البأس يف الصربة: أقول

  . رايللخ بل وحىت، عيال لبطالن الب ن وجهيكمل  يوجب نقض غرض املشتريه مما ال ريبغ

، ركبالس ـ ركبدون س رادهأالذي  ـ مزج اللنب أن مثل، سبب نقض غرض املشتري إذا ،نعم

  .  وحنوهال ضررمن  ار الغنبيروه يف باب خك ملا ذ،اريان للمشتري اخلك

   ،)٢(لة السبتيواستثنائه ل )هما السالميعل( نياحلس علي بن عيولعل خرب ب

                                                

  . ط القدمية٤١٠ص:  عن التذكرة، وراجع تذكرة الفقهاء١٦٥ ص١٩ج: مفتاح الكرامة) ١(

  .١ ح من أبواب إحياء املوات٥ الباب ١٥٠ ص٣ ج:املستدرك) ٢(



٣٠٤

ع البعض من يوب االستثناء أن مةي بضم،منه واملستثىن ستثىن املنيلوضوح اخللط ب، رناهكد ما ذيؤي

  . ونا واحداًيكمل ن إ باب واحد

  . ات لهطالقلشمول اإل ،ة املعاملة بدون ردع الشرع وال الغرر توجب الصحةيفعقالئ، انكف كيو

أخذ منه ولو ، هيلإ يه التخطريز لغجي ومل ، املاء والبئركذا بلغ املاء فقد ملإف(: قال يف الشرائع

  . )عادهأ

  

  ))املاء وأحكام االضطرار((

ان االضطرار كسواء  ،ل املخمصةكأكون يك فإنه ،خذاأل إىل اضطر إالّ إذا  واضحكل ذلك: أقول

وقفت يف  وإالّ املاء إىل ارته احملتاجةيسك مجاده أو ان االضطرار لشجرهك أما إذا ،وانهيحل أو لنفسه

فالظاهر لزوم ، طرتفث لو ال الرش تيحب، ةيلرش عمارته االمسنت وأ ،ليسرقها السراق يف الليق فيالطر

  . فال وإالّ ،ل املخمصةكأكان كة يمهفمع األ، هم واملهممالحظة األ

 بدون ري الغأرضيف  جراء مائهإصح لصاحب املاء ي ال كلذكخذ من املاء صح األيما ال كه مث إن

جازه أث يح، خالفاً لبعض العامة، ني احلقنيب اًعطاء البدل مجعإه يولو فرض اضطراره لزم عل، رضاه

  .فعل عمر إىل استناداً

 ضيمن العر خليجاها يشرع في أن رادأف، أرض يصارناألفة ي بن خلكانت للضحاكنه أرووا  فقد

فقال له ، دعهي أن حممد بن مسلمةفأىب ، ة حممد بن مسلمأرضره يف مي إالّ أن قدريفلم  )نةيواد باملد(

 ابن كاتر: فقال عمر،  لهكر ذلك عمر فذكالضحاى فأت ،فعليفلم  ، وآخراًب منه أوالًتشر: كالضحا

   ،حممد ىبأ ف،كعم



٣٠٥

  . )١(كبطنى ولو على بل: فقال له عمر

ضمان صاحب املاء  فالظاهر، مات عطشاً باملاء فمنعه صاحبه حىت نسانحصل اضطرار لإلمث إن 

  . اتيتاب الدك له يفيبتفص رناهكوذ، )٢()معليه السال( ني املؤمنريعن أم يملا رو، تهيلد

سقوه يفاستسقاهم فلم  أهل ماءى  أترجالًن إ :احلسنى فقد رو،  من طرقهمكمثل ذل يورو بل

  . )٣(تهيلزمهم عمر بن اخلطاب دأ فمات عطشاً حىت

يف ، ي للمشترةار الصفقي خاألولان يف ك، زاد أو  فنقص املاء،ه لو باع املاء بالزمن مثل شهرمث إن

  . ان بالقدر املتعارفكع يالب إذ ،ان الزائد للبائعكالثاين 

بل ،  اجلواهركما صرح بذلك، مهاريرات املتقدمة جاز الصلح واهلبة وغيع بالتقديجاز الب إذا همث إن

لي والقبض كع اليصح بي كذلكة ي اخلارجنيع العيصح بي ماكو، مها بشرائطهماريوالرهن واجلعالة وغ

  .ع املشاعيذا بكو. الشامل للمقام يلك الأدلة طالقإل، من اخلارج

  

  ))فروع يف وقف املاء((

ذا إو، مهكل حكان لك نياً يف املعيلك أو  ولو وقف مشاعاً،ليكصح وقف املشاع والي كذلكو

ع يبك كس ذليول،  فقطكال وجه للذهاب من املال إذ ،ليكال يف تلف بعضه ذهب منهما بالنسبة حىت

  . وجه لعدم مالحظة النسبة ما الك، نييف املع اًيلكطنان القصب أ

                                                

  .١٥٧ ص٦ ج:هقييسنن الب) ١(

  .٧ ح من أبواب موجبات الضمان٣٤ الباب ٢٧٢ ص٣ ج:املستدرك) ٢(

.١٥٣ ص٦ ج:هقييسنن الب) ٣(



٣٠٦

 أدلة إطالقشمله يف، عقالئي ألنه ،اجلمعة ايليمثل ل، صح الوقف يف جزء خاص من الزماني وبل

  ).السالم همايعل( نياحلس علي بن وللمناط يف ما فعله، الوقف

، ن الوقف ببطالن مرمسهلبطال ،هاكلميد ين احلافر اجلد أفالظاهر، ذهب أثرها ولو عورت البئر حىت

  . خربت وذهب أهلها إذا ة وآبارهايالقر ارأ كذلكو، وقاف يف األكرنا مثل ذلكما ذك

اهها من يم ون تستمديالع إذ ،اًيجيها تدريلإ أيتيها ؤان ماك وإن نيوالظاهر صحة وقف الع

  . املطر رتليمل  إذا وهلذا تنضب، ها عاماً فعاماًيث ختتزن فيح، مطاراأل

ووقف البستان ، ماء ها بئريوقف الدار وفك فإنه ،س مبوجوديصح وقف ما ليف كي: قالي فال

  .المها موجود يف املقامك و،طالقواإل ةيثر من العقالئكأ إىل تاجحي الوقف ال ألن ،ل عامكوتثمر 

  

  ))بيع البئر دون املاء((

جارة البئر دون أخذ إنه تصح أما ك، اًيع عقالئيان البكن إ س صحكالع أو ولو باع البئر دون املاء

 عشعش يفياحلمام حيث إن ، كجل جعل محامه هناأل، أو جل االختفاء ألكذل إىل  احتاج مثالً،مائها

  . باربعض اآل

جل  ألاًجعله فائر أراد إذا ماك، ن ردهكمأو يبق إالّ إذا جارة املاءإالظاهر عدم صحة  نعم

  . ومعمل وحنوهى اً لرحكجعله حمر، أو ائنك يف املاآلنف تعاريما ك، ديجل التربثلجاً أل، أو نيالتسخ

  

  ))إذا حفر البئر لالنتفاع(

نتفاع ا فهو بل لال كال للتمل (كأي يف املباح بدون قصد التمل) ولو حفرها(: قال يف الشرائع

  . )هايأحق ا مدة مقامه عل

 يكما حك، همريوغ يكركدان واليس والفاضل والشهيدرإخ وابن ي الشكقد صرح بذل: أقول

   إىل تاجحينه أ ما تقدم من كووجه عدم املل، عن بعضهم



٣٠٧

 ما هو واضحك بل احلق، ليس املراد ا التفضيول ـ ةيحقاأل ووجه، وال قصد يف املقام، القصد

ما يرنا فكوقد ذ، وحنومها مسلم هيلإسبق يما مل  إىل من سبقو )١(ىتويال شمله يف، نه حق عريفأـ 

  . ك امللكومل، تفاعناال كومل،  املنفعةكومل، نيالع كعربون مبلي )تاب الغصبك(  يفمأسبق 

 بعدم قصده كاملل  بعد انتفاءرينقص عن التحجينه ال أروه من ك علتهم ملا ذريشيهذا  ىلإو

م هي اجلواهر علإشكالن  أظهريومما تقدم  ،عم األهد به معنايرأمنا إ كهم يف الغصب بامللريوتعب، ييللمح

  . المهكلو من مناقشة فراجع خيال 

 ،ق لهحي مل األولعاد  ذاإف، هيلإالسبق  أو هكه استمالريلغحق عرض عن حقه أذا إ ف،ركما ذى وعل

  . بني من تعرض لهخالفاً هيجد فأبل يف اجلواهر ال ،  واحدريما صرح به غك

  

  ))فروع((

وعلله ، )هاك ملإنسانفاستخرجها  اؤهاوالبئر العادية إذا طمت وذهب م:  (مث إنه قال يف القواعد

  . ا قد ماتتأرامة بكيف مفتاح ال

عرض ين صاحبها مل كل ماتت أو ،مل متت بالطم أما إذا ،الم القواعدكوهذا هو الظاهر من : أقول

ول وهو من لألى بقيف ـ ما تقدمك يف البحرى لقيمثل حال ما  ـ عراض القهريناالصل حيعنها ومل 

 أو ديرج التراب عنها من جدخي أن فأراد صاحبها، ةيالعواصف الرمل هاألم إذا ماك ،جهة صدق السبق

  .كذل ما أشبه

صل بعد عدم مشول لأل ،نه مباح ملن أخذه أفالظاهر،  صاحبهاكفاض ماء البئر وخرج عن مل وول

  . د املقاميفي  ماكضان النهر اململويأيت يف فيوس، السابقة له دلةاأل

  ى ل مائها وجركون له يكن  أض وقصد احلافريفتة البئر عيانت طبكذا  إنعم

                                                

  .٥ ح من أبواب نوادر الشهادات١٦ الباب ٢١٥ ص٣ ج:املستدرك) ١(



٣٠٨

ن كتميذا مل إف،  منعهري الغكان لذلك ري الغكيف ملى ولو جر،  لصدق من سبق،ان لهكيف مباح 

  .جرةأ كان لذلك إذا جرةه األؤعطاإصاحب املاء ى ن عل أفالظاهر

عه ي بئللمنش أن ماك، فادة منهه االستريه له وال حق لغؤان ماكاً يعي سحاباً طبإنسان أنشأولو 

  . دلة األطالقوحنوه إل

النبات حاصل من  ألن ،ةكنبت فالظاهر الشرأار صاحبه في بدون اختري الغأرضولو أمطر يف 

  . نهميب اًكان مشترك احلب لثالث كان هناكفلو ،  واملاءرضاأل

ما كة ال تسقط الوضع يفيلكالت احلرمةحيث إن ، كذلكم ك احلئار املنشيمع اخت نه حىتأوالظاهر 

  .  مرةري غكتقدم مثل ذل

  .رضاهم واختالفهم  وعدم، والبذررضاب املاء واألأصحالثالثة ى  رضنيه فال فرق بيوعل

فالظاهر جواز االستفادة منها ، خاص كمل أو ا للمارةأعلم يولو وجدت بئر يف حمل مباح ومل 

حيث إن وجدت دار يف صحراء  إذا كذلكس ي ول،كقصد املل حافرها أن علميمل  أن باحة بعدصل اإلأل

 ،ان االستصحاب هناكولذا ال تتم أر، ك وعدم بنائها بدون قصد التمل،عن الدار عراضالغالب عدم اإل

  . باحة سابقاً منها اإلريثكصل يف األ أن وجدت ضالة مع إذا حاله حال ما

لقاعدة ، عطاء البدلإ دياملستفى ان علك ،ن مباحةكا مل تأ صاحبها وظهر كلو جاء بعد ذل نعم

ديالى عل)مشترطة بالعلمريغى وه، )١  .  

  

                                                

  . من أبواب الضمان١ الباب ٥٠٤ ص٢ ج:املستدرك) ١(



٣٠٩

  

  ))املياه املشتركة((

وث يوالغ(  ـحدأل ةك اململوريأي غـ ) بارون واآلياه العيموأما ( :قال يف الشرائع ):٢مسألة (

  . )هكلمصنعه فقد م أو حوضه حازه يف أو ناءإئاً بيومن اغترف منها ش، ها سواءيفالناس ف

  .إشكال بال خالف وال ):هكقاصداً متل( دهيقبعد   اجلواهرقال يفو

ه يف أن مع، كقصد التمليمل  إذا كلمينه ال أمفهومه حيث إن ، املنطوق ال املفهوم أنه أرادكو

ى نون إ هذاى فعل، اثرييف امل الّإ كتملي ما مل كلمي ال اإلنسان(: نه قالأرة كي عن التذكاحمل فإن ،خالفاً

تصور يفوحينئذ  ،كلميالعدم فال ى  خبالف ما لو نو،ئاًينو شي مل إذا نبغييذا كو، ك ملحياء باإلكالتمل

  .)١() املواتءايحإو ازة املباحاتيل يف حكيالتو

  الكنو املليمل  إذا نهأ حياءويف شرائط اإل ه هناي قد تقدم وجه النظر ف)نبغييذا ك(قوله : أقول

 كة يف متليه النظر عدم اشتراط النيقتضيالذي  : قال،ه ما يف جامع املقاصدي فإشكاالًثر كوأ،  فراجعكلمي

 تاجحية يواشتراط الن، )٢(تة فهي لهياً مأرض أحىيمن  :) السالممعليه(  ولعموم قوهلم،صلاملباحات لأل

  . خمصصإىل 

  . لهإطالقال  أحىيمن و، ليقاوم الدليصل ال األن إ :هيف ذإ

  

  ))لبئرذهب ماء اإذا ((

 ألنه ،الظاهر ال ،ادة حفريبز أو ةيفكيستخرج املاء بي أن ك املالريفهل لغ، ماء البئر ذهب إذا همث إن

   كبعد ذليال  ، املاءكلميفهل  فلو فعل بدون رضاه، ري الغكتصرف يف مل

                                                

  . ط احلديثة١٦٩ ص١٩ج: حكاه عن التذكرة، مفتاح الكرامة) ١(

  .٥٦ ح من أبواب إحياء املوات١ الباب ٣٢٧ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(



٣١٠

من ( نه منأ  لصدق،وريد الطي لص حمالًري الغأرضعل جي أن فهو مثل، االستخراج إىل بالنسبة

  . )قسب

فلهما من ، املاء إىل وصال ن حفرا بئراً حىتيفهما مثل نفر، كد االشترابعياحلفر فال  إىل أما بالنسبة

  .عف ال الوضيلكالت وجبيصاحبها  اوعدم رض، أيتيما ك، املاء بالنسبة

 أن رنا سابقاً منك ملا ذ،نياملسلم ني وبنهي بكم االشتراكان احلكوحة عنوة ولو حفر يف املفت

جة يون نتيكث يفاملاء ح، )عليه السالم (مام عامرها لإلريوغ، نيلمسلملاء املفتوحة عامرها يشاأل

  . ان هلماكر حفر افواحل  فتحوانياملسلمحيث إن ، عملهما

 رض من األنيللمسلم ك ماء البئر يف اململوكنقدح البحث يف مليومنه (: ن يف اجلواهر قالكل

بل ، تعلق به حق مسلميال  أن  بهكاملل  ملا عرفت من اشتراط، هلاهكه عدم مليتجه في و،املفتوحة عنوة

ن قد مسعت ظهور كل، حياءخراجه من اإلإ أن ىبناًء عل، ضاًيها أيف  يف املعدن الباطنكذلكمر لعل األ

روه سابقاً من كحراز ما ذإدوا مع يري إالّ أن اللهم، مطلقاً هييه حملكه ملحين صريكمل ن إ ابصحالم األك

  . ىانته )حياء اإلشروط

صورة جهل احلافر  خصوصاً يف، رناه يف البئر ومائها واملعدنكالقاعدة ما ذى مقتض: أقول

رنا كوقد ذ ) اهللاهرمح( هكمنهم ما استدر بل الظاهر، ابصحالم األك وال نسلم ظهور ،واملستخرج

  . شكال اإلة عني خالريانت املسألة غك وإن ،ة مغصوبأرضويف مسألة الزارعة يف   هناكذل

 ،نيللمسلم أو ةًينيحس أو مدرسةً أو  مسجداًة،الم يف ما لو حفر بئراً يف موقوفكظهر الي كومن ذل

  ، ه ملائهاكستبعد مليحفر بئراً يف مثل عرفات مل أما إذا 



٣١١

  . الغصب تابك ور يفكالم يف هذه املسائل مذكوبعض ال، هاؤن عرفات شعائر ال ماأل

انت ك أما إذا ،سبليها مث يحفر في اشتراها لري للغرضانت األكفإن  ،وقف ماًءي أن ولو أراد

 ولذا لو ،ليشمله الدليف وقف عريف ألنه ،ل قبلهيصح التسبيبل ، ل بعد النبعي مباحة صح له التسبرضاأل

  . ون مائها مسبالًك بوقفها وكضر ذلي ل عام يف فصل خاص ملكجتف البئر 

هرباء وما كل الغاز واليتسب كذلكو، اء يف الوقت احلاضرب املينابأل يوجه تسب ومما تقدم ظهر

  . )١(الوقوفشمله يف، موضوعه عريف فإن ،أشبههما

  

                                                

  .٣و ٢و ١ حبواب أحكام الوقوف والصدقات من أ٣ الباب ٢٥٩ ص١٣ ج:الوسائل) ١(



٣١٢

  

  ))املاء الفائض من النهر((

ه احلافر، كلميال  خيقال الش  من املاء املباحكضه النهر اململوفييما (: قال يف الشرائع ):٣مسألة (

  . ىانته )دهيه يعل ألنه هريمبائه من غ أوىل بل احلافر ،ةك مملوأرض إىل ليالسى جر إذا ماك

اعتبار  يعل أيب نعم عن ،عن بعض العامةكى حيما  إالّ كذلى نا مل جند له موافقاً علإ: ويف اجلواهر

  .  املاءكصلح لسده وفتحه يف متليعمل 

،  املاءكترااشى عل ات الدالةي الفاضل للرواكما تقدم منه من عدم مل إىل ستنديخ يالش: أقول

 ،كذلى وحنوه عل من سبقتوقف صدق  إىل ستند يي وأبو عل، يف مستندهشكال قد عرفت اإلكنكل

  . من سبقمصداق  ن منيكفعال مل بدون فعل من األإذ 

  . كوما أشبه ذل حافر البئر يف كصدق ذليما ك، ونه حافر النهرك بمن سبقصدق ينه إ: هيوف

 كل يف ملي ماء السني الفرض وبنيلوضوح الفرق ب(: ه اجلواهر بقولهفقد أجاب عن ليأما مثال الس

ولذا اتفق من ، دية معدة لصك هو حنو شبوإمنا، كمعدة لذل ازته ولو جبعل آلةيقصد حي الذي مل ريالغ

  . ىانته )ك بذلكامللى  علكاب ممن تعرض لذلصحاأل خ منيعدا الش

  

  ))لو دخل السيل أرضاً((

  : أقسامى اً فهو علأرضل يل السنه لو دخأ علميومنه 

  . من سبقل ي لدل،فهو له، كقصد صاحبها املليها ويفى بقي أن :األول

  . ةيالن إىل كتاج املليملا تقدم من اح، ون لهيكوال ، قصديوال  ىبقي أن :الثاين



٣١٣

ذا  إماكفهو ، سبقاًى سميال  ألنه ،قصد وإن هكوالظاهر عدم مل، ليسيبل ، ىبقيال  أن :الثالث

 شطه إىل ة من البحريت اآلكمسامرت األ أو ،ه هلاك ملكب ذلجويث ال يح، إنساندار ى ور عليمرت الط

  . كذل ريغ، إىل اًيالبحر ثان إىل مث مرت

ظهر منه عدم ي مما ،املاء له ونكده بييأنه لتقكف، ل بن الفضليمساعإأما االستدالل للمشهور خبرب 

  . ليالتفص ملاء له عدمون اى كمقتض أن مع، ل ماء لهكون ك

ان ك إذا ألكع اليعن ب )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،ه عنهيايف والفقكيف الى فقد رو

زرع به يوهو الذي حفر النهر وله املاء  شيه احلشيسقي فرضاأل إىل سوقهيمائه ف إىل عمد الرجليحاً يس

  . )١(حبأبعه مبا يع به ما شاء ولزريله فل ان املاءكإذا  :)عليه السالم(فقال  ،ما شاء

 ما لو فاض كعدم مل ،ضه النهرفييما  هرينف وغصظهر من قول امليه قد مث إن(: واهرقال يف اجل

مباح  بأنه بل صرح الفاضل، اًييف النهر طاغ دخليوجه ى  علإنسان كمل إىل اناًيماء من هذا النهر طغ

  . ىانته ) مثالًاإلنسان كعشعش يف مليمشبهاً له بالطائر 

ان ك إذا ماك، ان لصاحب النهرك وإالّ ،هيلإعد مما سبق يض ال فيي ان ماك إذا كذلكمر األ: أقول

  . نبت العشب وحنوهأها ويذا فاض انصب فإ فأراضطراف النهر أله 

                                                

  .٢ ح من أبواب إحياء املوات٩ الباب ٣٣٦ ص١٧ ج:الوسائل) ١(



٣١٤

  

  ))فروع يف وحدة احلافر وتعدده((

احلفر معاً مع وحدة  مون منهيك ويف الثاين قد ،ثركفره أحيوقد ، فره واحدحيالنهر قد مث إن 

  .عمقاً أو عرضاً أو موضعاً منه طوالً ل واحدكفر حيوقد ، ون مع االختالفيكوقد ، ةيمكال

  . المكففي حفر الواحد ال 

، ىتساويوقد ، يف العمل تلف حسب اختالفهمخينصبائهم من املاء قد أ احلفر فأقسامأما يف سائر 

حفر  فإن ةيمكأما مع اختالف ال، ةيمكوحدة ال التساوي معان هلم بكان احلفر منهم معاً ك إذا ففي ما

، الوسط إىل نيميحفر هذا عرضاً طول ال وإن ،ول نصف الثاينلأل انك، ني عشركوذل ذرعأ هذا عشر

حفر هذا  وإن ،ول ثالثة أرباع الثاينان لألك ،الوسط إىل ساريخر نصف الواآل، ساريال ونصفه من

ث يح، ة حفر التحت غالباًيبصع أل،منهما لك يف حصة أهل اخلربة إىل  التحت رجعاكوذل ،عمقاً الفوق

  . رفع ترابهي

 إىل تجحي مل ،العمل ثياً من حيان احلفر متساوكو، ام مثالًيفر عشرة أحيواحد كل ان ك إذا نعم

عمال أ إىل تاج استخراج احلقحيوقد ، احلقوق يوجب تساويعمال تساوي األ أن لوضوح، أهل اخلربة

  . وحنوها  املتناسبةربعةة مثل األيحساب

وم عشرة يل كام يأ  سبعةكوحفر ذا، وم مثان ساعاتيل كام يحفر هذا عشرة أ إذا :قالي مثالً

طر قق استخراجه ضرب نصف اليث طريالبئر ح ذا يف مثل حفركو، ول ومنه للثاينم منه لألكساعات ف

  . احلاصل يف العمق  وضرب،طييف نصف احمل

نهم يقع بيوجه ال ى عل وسعهم فإن ،ه مجاعةيان فكذا إو(:  مازجاً مع الشرائعقال يف اجلواهر

  ، هياة فياملهاى ن تراضوا علكول سعهميمل  وأ ،تعاسر



٣١٥

  . )جزاءنهم باأليتعاسروا قسم ب وإن فال حبث

، تهمن الزمان بقدر حص ل واحد جزءكون ليكن أكن حسب الزمان كميجزاء م باأليوالتقس: أقول

وللثاين أربع ، ول ست ساعاتان لألك، السدس وللثالث، ثخر الثلولآل، حدهم النصف ألانكذا إف

  .عشر ساعة ل اثينك وللثالث ساعتان من، ساعات

، أربعةوللثاين ، ول ستةون لأليكث يح، البئرى ما يف الناعور املنصوب علك، لكين حسب الكميو

  .وللثالث اثنتان

  .راديما  إىل ىرجي مث ،وزنيان ك صب املاء يف م مناآلنتعارف يما كالوزن  ن حسبكميو

   .بفتح الالم ،ملَن بالعكميو

يف مصدر املاء مث  قدر حقوقهمى ة عليجعل خشبة صلبة ذات ثقب متساويف(: قال يف القواعد

خر ثلثه وللثالث سدسه جعل نصفه ولآل حدهمان ألك فلو ،ل واحدكة مفردة ليل ثقب ساقكرج من خي

ولصاحب ، ىخرأتصبان يف ولصاحب الثلث ثقبتان  ة،يث ثقب تصب يف ساقلصاحب النصف ثال

  . )السدس ثقبة

فالبد من أربع  خر الباقيخر ربع وآلوآل، ان لواحد نصفكولو (: رامةكوقال يف مفتاح ال

  . )ثقوب

  .همرير والدروس واجلواهر وغيالتحرك ،ره مجلة من الفقهاءكوقد ذ

ضعف ثقبة  النصف يون ثقبة ذك فت، وتعدداًال وحدةً، قاًي وضختتلف الثقوب سعةً أن نكمي ماك

لصاحب النصف جعل لصاحب الربع  أربعة يف أربعةانت الثقبة مربعة كذا إف، ةيالربع مساحة هندس يذ

اثنان ، أي ضالعال نصف قدر األ، أربعةاثنان يف ، أي لياملستط ة مثل املربعيمثانى ثقبة مربعة تشمل عل

  . واضح ما هوك،  ال نصفهأربعة يف أربعةوهي ربع حاصل ، أربعة ك ذلحاصل ألن ،نييف اثن



٣١٦

عل جي أن مثل، ثركاأل يذ حق إىل حقه بالنسبة يساو يقل حىتن تعدد الثقبة لذي األكميف هيوعل

ة نصف ستة عشر احلاصل من ينئذ مثانياحلاصل ح ألن ،نيل ثقبة اثنان يف اثنكيف املثال ثقبتان  للثاين

  . النصف يحصة ذ ،أربعة  يفأربعةضرب 

تعاسروا قسم  وإن :خيث قال الشيح، خيفقد ظهر مما تقدم وجه رد الشرائع للش، انكف كيو

نصبائهم من النهر أقدر ى نهم عليقسم بيل يولو ق: وقال احملقق، اليت هي هلم، أي اعيسعة الضى نهم عليب

  . ان حسناًك

لزائد من لأخذ ي أن قلاأل إىل تاجحيال حق ملن فضلة املاء مباحة ف أن خيان وجه قول الشك: أقول

  . كن له ذليكاحملتاج مل  انك وإن ،ون الزائد من حاجته للمحتاجيكف، حاجته بدالً

  فإن األول،باني جرخرب ولآليحدمها جران ألكو، نصف نفقة احلفرى ل واحد أعطك مثالً

  . مثن السدس من الثاين، أي أخذ التفاوتي أن ولوال حق لأل، هي والثاين بقدر ثلث،صرف بقدر ثلث املاءي

ما تقدم كاج ياالحت اريس املعي ول،باعي وكلميضاً ياملاء أن إ ،أما وجه قول احملقق وهو املشهور

  . كالم يف ذلكال

ان الوقف ك أما إذا ،كذلكان الوقف ك إذا ل بقدر حاجتهكان لكان املاء وقفاً كلو  نعم

 ،زاد ع مايبي أن ان للزائد لهكو اًيل متساوكال ي أعط،قلتها أو جةثرة احلاكمن دون مالحظة  يبالتساو

  . مثال يمجاعة بالتساوى املوقوف عل مثرة البستان  حاله حال،ه بالوقفكمتلألنه 

  . ست الزمةياة وليوتصح املها: قال يف القواعد مث

   أو ما شاءا بالساعاتكمه يصح تقسين املاء هلما فصحتها فأل أما :أقول



٣١٧

  . اللزومى ل عليعدم لزومها فلعدم الدل وأما ،ما أشبه أو امياأل

، خر نوبتهفاء اآلياست حدمها قبلأرجع  فإن ،ةيقيوا معاوضة حقكلعدم (: رامةكقال يف مفتاح ال

ى جرأ من النهر للمدة اليت بهيجرة مثل نصأ خرضمن لآل ،متام نوبته أم ال ان الراجع قد استوىفكسواء 

  . اجلواهر يف صحة الرجوع دهيوأ، المهكآخر  إىل )هاياملاء ف

ق ملن حيفال ، وحنوه )١(أوفوا بالعقود شملهايف، ةياة نوع معاوضة عرفياملهان إ :قالين رمبا كل

 أخذ مايرجع وي أن ق ملن مل حتصل نوبتهحيما ال ك، بطلت نوبتهأعطي املثل ملن يو رجعي أن أخذ حصته

  . حصته فاته من الذي أخذ

ال ، كاملاء له بعد ذل ونيك أن يف مقابل إالّ ولعط لأليمل ن من مل حتصل نوبته بعد فأل: لاألوأما 

  . مةيالق أو يف قبال املثل

ستويف الثاين ي أن بل يف قبال، عطي البدلي أن ستوف املاء يف قبالي مل األولن فأل: وأما الثاين

ى خالف تسلط الناس عل يف الثاين ولاألى وعل ،األوليف  الثاينى اب املثل علجيإ ف،كحصته بعد ذل

  . )٢(أمواهلم

ل واحد كن كسي أن ة فقرراكانت دار مشترك إذا ماك، اةي املهاأقسامل كيف  قالي كومثل ذل

ق حيما ال ك، جرةعطاء الثاين نصف األإو اةيبطال املهاإق له حي ال األولن كذا سإف، ها سنةيمنهما ف

 لسنةاول نصف ون لأليك أن امان تبادهلك فقد، األولجرة من اة وطلب نصف األيبطال املهاإللثاين 

  الذي هو للثاين 

                                                

  .١اآلية : سورة املائدة) ١(

  .٢٧٢ ص٢ ج:نوارحبار األانظر ) ٢(



٣١٨

جرة اليت مل األ إىل دلةاف تتحول هذه املبكيف، ول الذي هو لأللسنةاون للثاين نصف يك أن يف قبال

  . قبل ا أحدمهاي

ال قويل ى كشة عل ترد اخلدكوبذل، جرةاأل إىل وال، مةياملثل والق إىل تحولينه ال أ ني تبكومن ذل

  . مةيالق أو واهر الذي جعل له املثلواجل، جرةرامة الذي جعل له األكمفتاح ال

 وأوىل، اًيان مثلك وإن اب مثلهجيإل والوزن امتنع كي بالملا تعذر ضبط املاء املستوىف ألنه :األولقال 

  .  حسبهى علجرةه فوجبت األيف الزمان الذي استوىف إىل الرجوع إالّ بقي فلم ،متهيمنه ق

ى أد وإن ،متهيالتعذر فق ومع، ضمان املثلي مبثلهى دل عل ملا صلح خمصصاًيال  بأنه :ورده الثاين

  . الصلح وحنوه إىل الرجوع إىل  هناكذل

ما هو ك، مةيالق أو  املثلاألولى ان له علك ،وجف املاء يف نوبة الثاين، ايمر مهاجعال األ إذا مث

حسب ، ان املاء هلمايان وقت جركو ،اةي بطلت املهااألولجف يف نوبة ا  إذنهأما ك، القاعدةى مقتض

  . كقاعدة االشترا

 أخذ بقدر حقهي أن االستردادى قدر عل إذا خران لآلكالنهر غصباً ى أحدمها عل ه لو استوىلمث إن

 ،لةيوم والليرباع الأول ثالثة ان لألك مثالً، صلاألى ان علكشتري كد ذلعبو، األولرض يمل وإن 

وبعد ، والربع له، وماًي نيربعأربع  ألنه ،اميعشرة أ ستويلي أن ان للثاينك ،النهر شهراًى عل فاستوىل

  . القاعدةى ان علكشتري نيربعاأل

ختالف يف اال فإن ،ك ذلريغ أو ناًاينس أو جهالً أو  عمداًاألولالء يون استيك أن كوال فرق يف ذل

   ولوهل لأل، الزم االختالف يف الوضعيف ال يلكالت



٣١٩

 ألن ،كالظاهر ذل ،الربع الفائت منه من الشهر إىل مة بالنسبةيالق أو عطاء املثلإلزم الثاين بين أ

واهللا ، ما قرر يف حملهك، حدمهاأن كميمل  إذا ونيك التقاص وإمنا، حدمها ال التقاصأوجب ي تالفاإل

  . سبحانه العامل

  



٣٢٠

  

  ))إذا استأجر مجاعة أجرياً للحفر((

و اختالف  أتساوي  النهر هلم حسبكان ذلك ،اً حلفر رريجأاستأجر مجاعة  إذا ):٤لة مسأ(

عطاًء إثر كان لألكعطوه باالختالف أذا إو، ةينهم بالسويان بكخر ل واحد بقدر اآلكعطاه أذا إفالنفقة، 

  .ثركاأل

 هري بأجل واحدكفقد سبق ، من سبقل يه دليدل علي ،املشهور له ركذ إىل ضافة باإلكوذل

  . خمتلفاً أو اًيمتساو

سبوع خر ألواآل ،ةائذا استأجر أحدهم السبوع مبإف، ةاالعتبار بالعمل ال قدر النفف أن علميومنه 

 واجلواهر ك املسالكما صرح بذلك ،ل واحد منهما نصفهكان لكاً يمتساوان العمل كو، نيآخر خبمس

  . مهاريوغ

 يالغالب تساو ألن ،كذل رادأة قدر النفقى ة النهر علكيمل أن عن املبسوط من يكن احمل أوالظاهر

  . وا يف احلفركاشتر إذا ونيكمنا إ كمث االشترا، النفقة يالعمل مع تساو

لو حفر  أما ،يف احلفر واكاشتر إذا هذا خمتص مبان إ( :مالء الفاضلإعن  ما ما قاله احلواشيأ

بل  رضاأل ن لصعوبةيكمل  إذا خرجه ال هل واحد بقدر عملك ك مل،خر بعضاً آخرواآل، ئاًيبعضهم ش

  . ىانته )جرةلتفاوت سعر األ

  

  ))صور املسألة((

   :قالي أن صل املسألةأح يحه وتوضيفالالزم يف توض

  : للمسألة صور

ل بقدر كنهم ياً بكمشتر ون النهر واملاءيك فإنه ،خمتلفاً أو خرواحد بقدر اآلل  كيعطي أن :األوىل

ان بعض ك، ل واحد قدراً خاصاًك، أو م حفروا معاًأ مالحظة ريمن غ، لفاًخمت أو اًيمتساو، نفقته

 اً صار النهر واملاءكان املال مشتركملا  ألنه ،ة يف السهولة والصالبةيبل متساو م الأ صلبة رضمواضع األ

  . اًكمشتر

   ولأ األولفر حين أك ،كل واحد قدراً خاصاً بدون االشتراكفر حي أن :ةيالثان



٣٢١

  . النهر ال يف نفس، ون يف ماء النهركشترينئذ يوح، خر آخره واآل،وسطهأ والوسط ،النهر

ان أحدهم حفر كن إ بتفاوت، أو  تفاوتريه عرفاً من غيلإع سبقوا ياجلم ألن  يف املاءكأما االشترا

 للثاين، وول السدسث لأليح، ذرعأحفر ثالث  والثالث، نيوالثاين حفر ذراع، ذراعاً من النهر مثالً

   .النصف للثالث، والثلث

حمل حفره بدون  إىل ل واحد سابقك أن ال وجه له بعد ألنه  يف نفس النهركعدم االشتراوأما 

  . ن لهيريخ األكاشترا

والثالث ثالثة  ،عمقاً ن حلفر الوسطينارير دخ واآل،ناراً حلفر السطحي أحدهم دعطيي أن :الثالثة

  . ثركمال أ إىل تاجحيمما  ن احلفر أصعباكذهب يف العمق لما كث يح، حلفر العمق

العرف  إذ ،النصف والثالث، والثاين الثلث،  له السدساألولف، ملساحةاوالظاهر مالحظة النفقة ال 

  . لصدق السبق ذا النحو،كمثل هذا االشتراى ري

والثاين ، ارنيبد  به فرسخاًاألولنة فسار ياملد إىل ورة حلمل معدنكر املذيوا باملقادكلو اشتر مثلهو

 يف الفرسخ الثاين انت صعوبة املشيكث يح، ريوالثالث فرسخاً به بثالثة دنان، نيناريفرسخاً به بد

، الثلث وللثاين، ول السدسلأل فإن ،األولثالثة أضعاف  ويف الفرسخ الثالث، األولضعفها يف الفرسخ 

سب قدر نفقته ال حبسب مسافة ل حبك من سبقشمله ي ف،كاالعتبار العريف بذل إذ ،وللثالث النصف

  . احلمل

،  حولهاجرة وزرعوأشهر ب لك يف أخذ املاء منه ني ر فشرع بعض الزارعنسانان إلكه لو مث إن

  : ليالظاهر التفص، مليكبعد مل  جرة وزرعهمأعطاء املاء بإنعهم مي أن ق لهحيفهل 

    الزرعوصاحب، نقلهيمل  إذا  صاحب النهر،اًيهما متساويلكتضرر : األول



٣٢٢

  . واملرجع قاعدة سلطنة صاحب النهر، اقطانتسيه يوف، ذا نقلهإ

  . )١(السلطنة ه تتقدم قاعدةيوف، تضرر أحدمهايال  أن :الثاين

السلطنة وال  يليلدل ،ان له حق النقلكان صاحب النهر ك فإن ،تضرر أحدمها فقطي أن :الثالث

ما قدم رسول ك، قدم أمههمايصاحبه و نة ال ضرره مع سلطرضاان صاحب الزرع تعك وإن ،)٢(ضرر

تأمل  إىل انت املسألة حباجةك وإن ،ضرر مسرة الى صاحب البستان عل  ال ضرر)صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

  . ثركأ

ز جيففي النافع مل  ،صاحبهما ريان النهر لغك و، مباء النهركتحري معمل أو ى رحنسانان إلكولو 

  . صاحبهاى برض إالّ رفه عنهاصيعدل باملاء وي أن لصاحب النهر

ى ما وضع الرحينه فإ :ولذا قال يف اجلواهر ،ىرناه من صورة حق صاحب الرحكلعله ملا ذ: أقول

  . كح بذليالتصر سيدرإما عن ابن ك، صاحب النهر مراعاتهى حبق واجب عل

عليه ( حممد إىل أيب تبتك: قال ايفكال ي فف،خ الثالثةيح الذي رواه املشايمل الصححيه يوعل

ته املاء يقر إىل سوقي أن ةيصاحب القر  فأراد،ة لرجليوالقر، ةير قرى على انت له رحكرجل  )السالم

 كعمل يف ذلياهللا و يتقي: )عليه السالم(فوقع  ، أم الكأله ذلى عطل هذه الرحي و، هذا النهررييف غ

  . )٣(خاه املؤمنأ ضريباملعروف وال 

 هدارة مائإه بؤنقص ماي مل وإن ،رير الغى نصب معمله عليأن  ق لصاحب املعملحيه ال مث إن

   يولو رض، برضاه إالّ وزجيه ال كتصرف يف مل ألنه ،عملامل

                                                

  .٢٧٢ ص٢ ج:نوارحبار األانظر ) ١(

  .املوات  من أبواب إحياء١٢ الباب ٣٤١ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(

  .١ حاملوات  من أبواب إحياء١٥ الباب ٣٤٣ ص١٧ ج:الوسائل) ٣(



٣٢٣

حدمها ق ألحيال  ألنه ،ضاًيز أجيضر الشارب والزرع مل يوجب تلوث املاء مبا ينه كل صاحب املاء

  .هممأحكاى ال عل )١(أمواهلمى الناس مسلطون عل فإن ،كعمل ذل

، باركر الاأل أو البحر أو اجلو أو  سواء الرب،ثاً ضاراًيئة تلويلوث البيوز نصب معمل جيال نه أما ك

  . ما هو واضحك ،باخلرباء صهيرتبط تشخي الضار ريوالقدر الضار عن غ

  

                                                

  .٢٧٢ ص٢ ج:نوارحبار األ) ١(



٣٢٤

  

  ))مقدار السقي((

 أه دفعة بدي علبسقي ما يل الواديس أو ف النهر املباحيمل إذا ( :قال يف الشرائع ):٥مسألة (

مث ، الساق إىل  وللنخل،القدم إىل وللشجر ،كالشرا إىل ه للزرعيلإطلق أ ف،فوهتهيلي  وهو الذي ،األولب

  .)ريختلف األ إىل ىدأ ولو ،كقبل ذل رسالهإب جي  وال،من دونه إىل رسلي

  . هيبل عن جامع املقاصد الشهرة عل، هارير والدروس وغيرة والتحركي عن التذكوحنوه احمل

  .س حمل خالف وال تأمليل: رامةكويف مفتاح ال

 هي بقسممجاعبل اإل، مكبال خالف أجده يف أصل احل: ويف اجلواهر، هيعل مجاعاإل: كويف املسال

  .هيعل

  . العامة واخلاصة اتي وروا،ما تأيتك  القاعدةمجاعم يف اجلملة قبل اإلكاحلى دل عليو

  .  اهللا تعاىلشاء نإتاب كفتأيت يف آخر ال: أما العامة

 يف ريصار خاصم الزبناأل  منرجالً أن يرو: قال،  مرسالًكفهي ما رواه املسال: وأما اخلاصة

 ،كجار إىل رسل املاءأ مث ريا زبياسق : )صلى اهللا عليه وآله(النيب : فقال، سقون ايشراج احلرة اليت 

 ريبا زي:  قال)صلى اهللا عليه وآله(فتلون وجه رسول اهللا ، كان ابن عمتكن إ :صاري فقالناألفغضب 

  .اجلدر مث أرسله إىل صل يسق واحبس املاء حىتأ

 واجلدر، لبست احلجارة السودأ اليت رضاألواحلرة ، ريوهو النهر الصغ ،والشراج مجع الشرج: قال

  . اجلدار

   اءفلما أس،  عن بعض حقهريان قد استرتل الزبك) لى اهللا عليه وآلهص (نهأ صحواأل(: مث قال



٣٢٥

  . )١()عب بلغ أصل اجلداركبلغ املاء ال ألنه إذا ،كاستوف حق: دب قال لهاأل يصارناأل

فوجوده يف  وإالّ ،هيف تب العامة منظوركوجده يف  ألنه ،اًيجعل اجلواهر اخلرب عام أن علميومنه 

  . ثرةكاء بتب الفقهكل يف يبعد وجود املراس ونه من طرق اخلاصةكفي يف يك ،ان مرسالًك وإن كاملسال

 أيب ويف سنده ابن، الثالثة خييف ما رواه املشا، )عليه السالم(عن الصادق ، ميبراهإاث بن يوعن غ

صلى (رسول اهللا ى قض: قال، عن ثقة إالّ رسليوال  يرويفال ، مجاعاب اإلأصح الذي هو من ريعم

سفل من أ إىل رسل املاءيمث ، بعكال إىل والنخل، كالشرا إىل  الزرعمهزور يواد لي يف س)اهللا عليه وآله

  . )٢(كذل

بس حي أن مهروز يوادل ي يف س)صلى اهللا عليه وآله( اهللاى رسول اهللا صلى قض: ة قاليوعن النها

 ،من هو دونه إىل رسل املاءيمث ، كالشرا إىل  وللزرع،عبكال إىل سفل منه للنخلأ هو يالذى على علاأل

  .)٣(عمل من هو دونهي كذلكمث 

  وللزرع،قدمال إىل  وللشجر،الساق للنخل إىل بسى حيعلاألن إ :ابناأصحى رو، بسوطوعن امل

  .)٤(كالشراإىل 

  . وعن السرائر مثله

 ،كنيالشرا إىل للزرعن إ :ويف خرب آخر: ما تقدم قالكاث يخرب غى رو أن ه بعديوعن الفق

  . )٥(نيالساق إىل وللنخل

                                                

  .٢٠ س ٢٥٩ ص٢ ج:املسالك) ١(

  .١ حاملوات  من أبواب إحياء٨ الباب ٣٣٥ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(

  .١٣٢ ص٣٨ ج: واجلواهر،٢٨ س ٣٤٢ ص: من اجلوامع الفقهية،النهاية) ٣(

  .٢٨٤ ص٣ ج:املبسوط) ٤(

  .٢ حاملوات  من أبواب إحياء٨ الباب ٣٣٥ ص١٧ ج:الوسائل) ٥(



٣٢٦

  إىلبس املاء للنخل حييالواد إىل قرباألن إ :) عليه وآلهصلى اهللا(رسول اهللا ى قض: ةيوعن الغن

  . )١(كبلغ الشراي أن  إىلالزرع ىلإ و،أول الساق إىل هأرضبلغ يف يأن 

 يف )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ى قض: )عليه السالم(عن الصادق ، ويف خرب عقبة بن خالد

سفل األ إىل سرح املاءيمث ، نيعبكال إىل  املاءكتري سفلشرب قبل األى يعلاأل أن لي بالسشرب النخل

  . )٢( املاءفىنياحلوائط و يتنقض  حىتكذلكو، هيالذي عل

 يل وادييف سى نه قضإ: )صلى اهللا عليه وآله(عن النيب ، مجهور يف درر اللئايل أيب وعن ابن

  . )٣(كالشرا إىل  وللزرع،عبكال إىل ه للنخليالذي أسفل فى على علبس األحي أن مهزور

ما يف ك )صلى اهللا عليه وآله( اهللا ر يف مسجد رسولميان كمهزور  أن يعن السمهود: أقول

  . )٤(كهامش املستدر

ونقله ، اًرية أخلممث الراء امله ،الواوى  الزاء املعجمة علمية بتقديواملشهور يف الروا: كقال يف املسال

زاد عن املقدار الذي  إذا ة من هرز املاءيلمة فارسكا أ رك وذ،سكد بالعيخه ابن الوليه عن شيابن بابو

  .هيتاج الحي

نه أ د يف درسهينه نقل عن الشهأح يوعن التنق، اآلن إىل كستعمل ذليما ك )هرزه( منألنه 

   إذا  الذيريثك واهلرور املاء ال،خذه من قول اجلوهريأأنه كو، نيتملبامله

                                                

  .١٣٢ ص٣٨ ج: ويف اجلواهر،٣٠ س ٥٤٠ ص: من اجلوامع الفقهية،الغنية) ١(

  .١ حاملوات  من أبواب إحياء٨ الباب ٣٣٤ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(

  .١ حاملوات  من أبواب إحياء٨ الباب ٣٣٥ ص١٧ ج:الوسائل) ٣(

  .١ حاملوات ذيل ء من أبواب إحيا٧ الباب ١٥٠ ص٣ ج:املستدرك) ٤(



٣٢٧

  . تهة صوياكوهي ح )هرهر(: قال، أي هريمسعت هرى جر

  

  ))فروع يف حتديد السقي((

حيث إن ، يراضاأل فاً وباختالفيور شتاًء وصكد املذيتلف التحدخينه ال أ فالظاهر ،انكف كيو

حيث إن ، شجاروباختالف الزروع واأل ،وبعضها صلب ال متتص، متتص املاء بسرعة بعضها رخو

  . ىالنص والفتو طالق إل،ثركماء أ إىل بعضها حتتاج

 ريان غكئاً لو يش أن ماك ،ث املتعارف لزوم انغماسه يف املاءيرز حعن مثل األصرفان نيما إ نعم

  . ك ذلريغ، إىل ف املاء بسرعةجي ثي حاشتد احلر إذا مثل ما،  عنهنيانا منصرفكمتعارف 

علم يوقد ، صهي مع تشخريخاأل، أو وسطاأل، أو املتصل بالفوهة ،أحدهم مقدم أن علميه قد مث إن

  . ى النص والفتوطالقثالث إلال م يفك يف احلإشكال ال ،علميوقد ال ، صهيخمع عدم تش

  . نهما لقاعدة العدليقسم بي أن نبغيي: ويف الثاين

سابق يف  العلميمل  إذا وركم املذكاحل أن د يف الدروسيفعن الشه، وقع االختالف: األولويف 

له بأن النصوص ال ية تعليفاكبل عن ال، ينيد الثانياحملقق والشهكوتبعه مجلة آخرون ، قدم األحياءاإل

،  النص يف املقامإطالق إىل فاملطلقون نظروا، ن آخرون أطلقواك ل،ث تشمل هذا القسميها حبيعموم ف

 رضاان الالزم يف مورد التعكنهما عموماً من وجه يبحيث إن و، من سبق إطالق إىل نظروا دونيواملق

 كومع ذل، حياءالغالب ترتب اإل أن  إىلضافةباإل ،مكل  مثل،عموم فوق إىل التساقط والرجوع

  . طلق النصأ

 ،هريقد تعلق حقه باملاء قبل غ بأنه ل حق السابقيتعل األوىل :وجه النظر يف قول اجلواهر ظهريومنه 

  رجح ينه أو، من سبق لعموم ،ان يف آخر النهركوإن 



٣٢٨

ما عرفت وتردد كد يطلق ومن قأه من يفإن  ف،ال شهرة املقام إذ ،النص يف املقام بالشهرةى عل

  . بعضهم فتأمل

، مكل حكثر مما لكقل واألل موضع مجع األكما يف ك ،ثر للصدقكان خنل وزرع لوحظ األكولو 

  .  فاجتمع العلم والزهد،ناريناراً والزاهد نصف ديأعط العامل د: قال إذا مثل ما

  مع وجودهى املدعمجاعبل واإل، هرة احملققةالش إالّ أن خلت عن الشجر وإن اغلب النصوصمث إن 

  . وركم املذكاف يف احلك ،يف مرسليت املبسوط والسرائر

لشرب ، احتاج أحدمها أما إذا ،املاء إىل كنيال امللكاج يصورة احتى وتظاهر النص والفمث إن 

فمع عدمه ، اجيظاهران يف صورة االحتى لنص والفتوا  إذ، احملتاجمي لزم تقدرضخر من عروق األاآل

ى ش عليعيوبعضهم ، شجارأادون بعضهم عنده يالبحر صى ان علك إذا ماك ،مكل  بـكتمسي

 قدم احملتاج لقاعدةي فإنه ،احملتاج جائعاً يأخذه املستغين بق إذا ثي حبالًي قلكان السمك و، فقطكالسم

مكل)١( .  

 ،عبكوبالقدم دون ال ،صابعاألإىل  قربقدم يف وسطها األ دون قبة الكاملراد بالشرا أن مث الظاهر

  . عبكوبالساق فوق ال،  عظم الساقنيوب  القدمنيعب واسطة بكالفإن 

قوة ى عب للنخل فقد نزله الصدوق علكد بالساق والياختالف التحدوأما ( :قال يف اجلواهر

ه هو يلإالوصول ون يك ف، بالساقني املتصليني الناتنيرادة العظمإى له عليمنه ترت وأوىل، الوادي وضعفه

عب الذي هو العظم النايت يف كال إىل وصوله أن ىوعل، ةيما مسعته من الغنك،  الساقأمبتد إىل الوصول

  ظهر القدم 

                                                

  . ٢٩اآلية : سورة البقرة) ١(



٣٢٩

 خباراليت هي متون األ ةيعب قد وقع يف النافع والنهاك بالريالتعب أن ى عل،كذل إىل ستلزم وصولهي

 أن ، إىل)١()د باجلدريما يف أخبار العامة من التحدى ل بالساق الذي هو منطبق عريفاملشهور التعبوإالّ 

وعدم سلطنة  صاليت بقاءأوب، ابصحن بشهرة األيالساق املعتضدص عن العمل مبرسلي يفال حم(: قال

  .آخره إىل )٢()هيامع على يف منعه عن القدر الزائد على علاألى سفل علاأل

اجلدار  ون أوليك ف، من مرتفعوإمنا رضاأل ن مئتبتد  النيجدر البسات ألن ، عرب باجلدروإمنا

  . رض عن سطح األمنفصالً

ل يف يياك وامل،ركيف ال شباراألك ،ها الوسطيار فياملع أن ضر بعديرجل ال اختالف األ أن ىفخيوال 

  . ك ذلريغ، إىل اةكالز

  

  ))إذا كان املاء قليالً أو كثرياً((

، النص منصرف عنه إذ ،وركد املذيم ال التحديهر التقسفالظا، ان املاء أقل من املتعارفك إذا همث إن

، ان أخذ الزائدكمإث ياً حبريثكان ك إذا نهأما ك،  قوة الوادي وضعفهنيل الصدوق بيوقد تقدم تفص

، طلقهيبقدره مث ى علأخذ األيومع التعاسر ، سفلاألى طلقه عليالزائد مث ى علأخذ األيفمع عدم التعاسر 

  . ة حاجتهيبقى علأخذ األيه سفل بقدروبعد أخذ األ

مل طالق إذا  يف حقه اإلإشكالفال ، وجب عطباً للزرع مثالًي ألنه ،بقدرهى علرد األيمل  إذا وأما

  . ةيأولو ال إذ ،نهماي وقسم ب، الضررانرضاتع وإالّ ،ادة املاء املوجب لضررهيسفل لزضر األي

ى  املقدر حممول علك والشجر ذلالزرع يسقى  النصوص والفتاون إطالقإ( :كقال يف املسال

انت خمتلفة يف االرتفاع كفلو ، كذلكها مجع يان سقكمإو  احلجاز من استوائهاأرضالغالب يف 

ل واحد ك أفرد ، زاد املاء يف املنخفضة عن احلد املشروعكذلكت أمجع يث لو سقيفاض حبخناالو

  مبا  يبالسق

                                                

  .١٣٤ ص٣٨ج: جواهر الكالم) ١(

  .١٣٥ ص٣٨ج: جواهر الكالم) ٢(



٣٣٠

 هايقف املاء في لها منحدرة الكانت ك ولو ،انكممتابعة النص حبسب اإل إىل قه توصالًيهو طر

  . ىانته )هر الشرعي لتعذري وسقط اعتبار التقد،ة العادةيت مبا تقتضي سقكذلك

الظاهر بناء : ريخ بل قال األ،ة واجلواهريفاكوتبعه ال،  القواعد وجامع املقاصدكذل إىل وقد سبقه

  . رضاأل استواءى عل ى املزبور نصاً وفتوطالقاإل

ى دأ وإن ، متام حاجتهاألولفاء يبعد است إالّ حق للثاين ن الكل(:  بقولهكره بعد ذلك ذما نعم

 ألنه هيه علي بقسممجاعبل اإل، هيفضل ال شيء له بال خالف أجده فيمل ن إ بل، ريضرر الغ إىل كذل

ث مل يح ،يف املسألة إمجاعال  إذ ، ظاهر الوجهريغ )بعدها إالّ بل الحق للثاين، أحق مبقدار حاجته

ما ك، قتضي تساوي احلقوقي )مكل( إذ ، تامةريره غك والعلة اليت ذ، منهمريثكتعرض هلذه املسألة ي

  . شمل مثل املقاميوالنص ال ،  مرةريعرفت غ

 فالظاهر ضمانه بقدر ضرره ال،  ملائهان استغالالًكذا إف، حق له من له احلق بالقوة ولو منع من ال

مات بسبب  ن زرعه قدكل، املاء عشرة مةيوق، ىعل ماء األلكفل قد أخذ سان األك مثالً، للماء فقط

 ال ضررل يشمله دلي ف،هيلإالضرر مستند  ألن ةدفع مائي أن سفلاألى عل فإن ،ةمائ العطش مما خسر

 فإنه ،ه السارق وسرق متاعهءغلق داره فجاى قدر عليال  أن مما سبب سرق مفتاحه إذا فحاله حال ما

  . ه السببث إنحي كضمن ذلي

  .اتيتاب الدك روا مثل هذه املسألة يف املباشر والسبب يفكوقد ذ

  .وحنوه ىتويال  كذلى شمله عالوة عليو

 ي فسق،سفلمث األى علاألى سقي أن ان الالزمك، أي ضرر  الوقت فقط من دونميان لتقدكذا إو

   ملى علسفل قبل األاأل



٣٣١

  . ان عامداًكر لو ياستحق التعز وإن ،املتقدم ضمانى ن عليك

بل بدل ،  عوضاًكذل سين لكل، أخذ رهي أن ان له احلق يفكغصب ره  إذا والظاهر انه

النهر صار بدل  ألن ،ر الغاصبى وب منه عل أوجبت سلطة املغصهرى السلطة علن إ ، أيلولةيح

 ) اهللاهرمح(ى خ املرتضيه الشيلإوقد أشار ، تاب الغصبك له يفيروا تفصكوقد ذ، صل عدمهاأل إذ ،النهر

  . فراجعه اسبكيف امل

  

  ))بني القرعة واملهاياة((

ع ين التوزكمأ فإن ،دفعة عطاء املاء هلاإفي كوال ت، انت املزارع وحنوها يف أطراف الفوهةكولو 

 ريخين فهل كميمل  وإن ،ةيال أولو إذ ،وزعت ربع مثالًاأل ل واحد منها ربع املاء يف املزارعكعطي ليبأن 

أمر  لكل القرعة أن  من،ناالاحتم ى،خراألى حدامها علإقدم ي أو ،نتكمأن إ ةاي القرعة واملهانيب

 شكال لإلالقاعدة ال تدع جماالً ألن ،القرعةى وهي مقدمة عل،  بقاعدة العدلةاياملها أن ومن، )١(لكمش

  . فال موضوع للقرعة

 نعم، ذاك وهالً أووم الثاينييف ال والثاين، م أوالًويأخذ أحدهم املاء يف هذا الي ف،ةاي املهاميالظاهر تقد

  . أقرع ةاين املهاكمل مت أو رضوا بالقرعةإذا 

فقد صرح الفاضل ، ه مثالًرساي النهر ونيميانت املزارع عن كما يف الم كظهر الي كومن ذل

دان يشهر الك وذ،تعذرت فالقرعة فإن ،ي عن بعضهم بالقسمةكما حى هم علريي وغكركدان واليوالشه

  . فالقرعة تعاسروا فإن ،قي مع الضةاياملها

                                                

  .١٧ ح من أبواب كيفية احلكم١٣ الباب ١٩١ ص٨ ج:الوسائل) ١(



٣٣٢

 مي للتقدكذلكل ال وجه يف  إذ ،اً هلمكمل أو اًفقو أو ون املاء مباحاًيك أن نيق بن ال فر أوالظاهر

  . ة يف حال التعاسرقرع أو اةيبدون مها

ال ل يسد لدلفي خر قدم مافسد الزرع اآلينما ال ي ب،هري غميفسد بتقدي نيان أحد الزرعكلو  نعم

 فإنه ،حق السبقى عل  مقدمال ضرر إذ ،فسد تقدم قبالًيان ما ال ك إذا كذلكم كبل احل، )١(ضرر

  . ةياألول دلةاألى ة تقدم علي الثانودلةواأل، ل ثانوييدل

تشرب دواب  صرب حىت إذا نهكل وجاء الثاين بعده، شراب دوابهالبئر إل إىل سبق أحدمها مثالً

  .ضرر ل الينئذ لدليقدم حي فإنه ،ابهت دوك هلاألول

، اج ال حسب التساوييم حسب االحتيفالظاهر التقس، نيانا سابقكو اً هلمايافكن املاء يكولو مل 

ى  فقط استقنيفي لدابتيكاملاء ان كو ،ةالبئر مرة واحدى د دابة ولعمرو دابتان واجتمعا عليان لزكفلو 

املنصرف من  ألنه ،ب الدابة بقدر شرب نصف دابةوصاح ، بقدر شرب دابة ونصفنيصاحب الدابت

ل يف يالدل لوحدة، طرفا النهر أو  الفوهةا طرفنيذا احلال يف زرعكو، )سبق(ل يدل مةيبضم )مكل( ليدل

  . كما تقدم شبه ذلكه سبق يل مقام فكبل ، نياملقام

 ألن ،رهاقدى عل ثر قسمك أحدهم أأرضانت كولو ( :ظهر وجه النظر يف قول اجلواهريومنه 

 قل حىت وإن  من املاء جزء منهارضيف قرب األ املعترب إذ ،ستحق جزءاً من املاءيف، الزائد مساو يف القرب

 ان لصدق القربيخارج فهما متساو إىل وامتدتى خرجانب النهر وضاقت األى حدامها علإاتسعت أن 

  . ىانته )كبذل

  

  ))صور املسألة((

  : ن للمسألة صوراًإف

                                                

  .٥و ٤و ٣ ح املواتءحياإ من أبواب ١٢ الباب ٣٤١ ص١٧ ج:الوسائل) ١(



٣٣٣

  . فرادال حسب األ، النسبة ون حسبيكع يالتوز أن وقد عرفت، وقلته اجيتدة االحايز: األوىل

وهنا االعتبار ، ب مثالًيجر ل واحدةك ، واحدةأرضخر ولآل، انأرضحدمها ون أليك أن :ةيالثان

  .  وصاحب دابةنييف صاحب دابت ما تقدم مثلهك، يراض األك لتلكنيي ال باملالراضباأل

ويف مثل ، ة ذراع مثالًائم خروقدر اتصال اآل،  اتصال أحدمها بالنهر ذراعاًون قدريك أن :الثالثة

  .ىعل األمي تقدإطالق شملهيف، ىعد أعليل واحد منهما ك ألن ،انيتساوياملقام 

  . ى ثانورضالع ستثين منهاية قد ي أولأحكامرناه كما ذ أن هذا مع وضوح

بل صار ، وحنومها  والساقكعتبار بالشران ايكالسواقي مل ى ل عليشجار والنخانت األكمث إن 

  . ةيبة يف الساقكالر إىل ونيك رضاأل  يفك الشرافمثالً،  وحنوه بالنسبةكشبه الشراياالعتبار مبا 

 مثالً، تهرضامدة عدم مع  يفكذل هور حق لكالنهر املذى اً علأرضجد ستي أن ه لو أراد أحدهممث إن

 ألنه ، الوقت دون سواهكحتق له االستفادة يف ذل فإنه ،هاري غن من االستفادة دونكتميل ييف أوقات الس

  . هريه سبق يف غينما عليب ،ليه يف وقت السيسبق عل ال

ى  علكمال األرضاع فإن ،النهر املزبورى على ستجد بناء رحي أن ولو أراد أحد(: قال يف اجلواهر

 وإن ،ه أم يف املواتكء بناها يف ملسوا، برضاهم الّإ كن له ذليكمل ، بعضهم أو هميضرر علصل حيوجه 

 ىتوقف علي فال ،كحق املل تفاع الناالهلم حق  ألن ،عيمن اجلمى انت أعلك وإن ،حداً جازأ رضاعيمل 

ك املسالكذل إىل وقد سبقه، )نايف انتفاعهميما ال  مإذ .  



٣٣٤

 ثركاملاء أ أن فروضوامل، ثركون بقدر سبقهم ال أيكمنا إنه كل، كل بأن هلم املليق إذا وحىت: أقول

ما تقدم مثال ك ،تفاعات بهناالذاته ال سائر  أي ف املاءكيه يلإالذي سبقوا ن إ ، أيفاًكي أو اًمكما إ

  . نهيتسخ أو دهياالستفادة من ترب

ن يك مل ،النهر الستفادم إىل رجعيمث ، )١(ف اجلو جبعل املاء يف الفوارةينه لو أراد تلطأ علميومنه 

  . نيهم سابق انواكوإن  ،كمانع عن ذل

  .كوما أشبه ذل ني للدار وحنوها ملرور املسافرميوقد تقدم شبه هذه املسألة يف مسألة احلر

 لي الفوهةيان منها ما ك ما مييف تقد كمالاألكة فهي رضاة متعيهر أرحالنى ان علكولو : مث قال

  . حياءها السابق يف اإلرين غيكمل ن إ

لوحدة ،  املزارعرضاتعك ةيرح األرضاان تعك ،رع يف االستفادةوالزى  الرحرضاولو تع: أقول

  . عيل يف اجلميالدل

،  يف أسفلهحياءاإل إىل إنسانولو سبق ( : قول القواعدإطالق يف شكاله ظهر مما تقدم وجه اإلمث إن

  . )لثالث مث الثاين مث احياءالسقي لتقدمه يف اإل سفل يف قدم األ،آخر فوقه مث ثالث فوق الثاين أحىيمث 

  .ضاًير أيرة والتحركره يف التذكنه ذإ :رامةكويف مفتاح ال

  

  ))البستان األعلى واألسفل((

نايف حق ي كان ذلك إذا ادة النخل والشجر والزرعيحق له يف ز الى علاأل أن  وهو،بقي شيء

  . سفلان بقدر والزائد حق األكمنا إسبقه  إذ ،سفلاأل

  .سفلنايف حق األيثر مما ك أ ماًءأخذيذا ال حق له يف زرع ما كو

 والقرعة ةاياملها إىل  ال تصل النوبةنيرضال املتعكوفر املاء ليلة مما ن السقي بواسطة اآلكمأ ولو

 فكيزاحم الياملاء ال  إىل السبق أن قد تقدم إذ ،حداهاإان الالزم كلة انت مدة عدم اآلك وإن ،وحنومها

   قتضي استفادةي )مكل(ـ ن فكمأن إ

                                                

  .أي النافورة) ١(



٣٣٥

  .عياجلم

سفل الالحق األى حقه عل قدم ،ضاًيبل للرش أ، رع فحسبد من املاء ال للزيستفى يعلن األاكولو 

  . واهللا سبحانه العامل، الرش مثالً الحق يف منعه عنل فال حق من سبقل يلدل ،همايلكيف 

  



٣٣٦

  

  ))إذا كان املاء زائداً عن احلاجة((

 أو قدر حاجتهى عل زائداً ؤهان ماك ر جنب إىل اًأرضمجاعة  أو نفر أحىيلو  ):٦مسألة (

 ،هواالستفادة من مائ جنب النهر إىل ىخراأل رض آخر بعض األإحياء يف صحة إشكالن يكحاجتهم مل 

 إحياءصح يمل  محاجته أو قدر حاجتهى  زائداً علؤهن مايكمل وإن  ،ه أحديلإسبق يماء مباح مل ألنه 

  . من سبقشملهم يف، هيلإم سابقون أل ،هذا املاءى عل املتأخر

مثل هذا ى تة علياً مأرض إنسان أحىيلو (: قال، ه احملققيتردد ف وإن ،ليما قكوهذا هو املشهور 

ه يوف ،تهميفاكفضل عن يوقسم له ما  ني السابقكشاريمل (  ـهيوا عليحأ أن أي الذي سبق ـ) الوادي

  ).تردد

 كذلك االستفادة منه صح للسابقيما كف، حاملاء مباحياء أن وجه احتماله صحة اإل أن والظاهر

عدم منع السابق ى ة علريوالس ،اراألحافة ى عل اًجيتدرىي  واملزارع حتنيالبسات أن دهيؤيو، ق لالحقحي

 الًيخذ قلاأل إىل ضطر السابقيمما  ،عيفي اجلميكل ال يام احلر قلييف أ خصوصاً اًريثكاملاء  أن لالحق مع

 إذا عطائه املاءإعن  أو حياءانوا منعوه عن اإلكق لالحق لحيولو مل ، الالحق  إىلوصول املاء ملالحظة

  . شح

هلم منع صاحب غنم  قحيال  فإنه ،هميفى يكمرع إىل رعي أغنامهم إىل سبق مجع إذا ومثله ما

  . ىان من جعل احلمكوإالّ  ،آخر

وبقاء حق ، باحةاإل صل بقاءفاأل ،السابق أم الى  علمن سبق يف صدق كشينه إ: احلاصلو

  . وعدم حق السابق، الالحق يف االستفادة

مجاعة بعد عشرات  يأراض يسقيل عام فكمن اجلبل  يرجيل يان السك إذا نهأ ضاًيده أيؤيورمبا 

وجب امتصاص يزرع مما يبين فوق اجلبل وي أن همريحق لغ ال بأنه :قالي أن نكمي ال، الفراسخ من اجلبل

   فييك  الثيمطار حب من األريبك قدر



٣٣٧

 ها معيعالأر من األ طرافأوت ية ببناء البريذا جرت السكو،  القادمةنيهم يف السناقي ملزارعالب

  . داتي من املؤك ذلريغإىل  ،سافلهاأوم يف ين بنوا بيفي الذيكأخذ منه ال  إذا املاءأن 

لو بعضه عن خيا ال حوله مب  واجلواهركلم املسالكوقد ت، فاال لتردد احملقق واسع هذاى وعل

  . المهماك فراجع إشكال

م كحا )مكل(حيث إن  ،ثر احملتاجونك إذا صص مباخي أن لزمي األولنه لو قلنا بالقول أى فخيمث ال 

ضاً يان هلم احلق أكذا جاء آخرون إف، سعتهم دخل الروضة مجاعة هي بقدر إذا فهو مثل ما، السبقى عل

  . ادةيالزى ر الالحقون علقديال  يكطالة  اإلنيبقق للساحيفال 

مث  للسابق السبق يف االستفادة قحيث يح، الفوهة وبعدهاى  علأرضانت قطعتا كنه لو أى فخيمث ال 

املروي  يف خرب عبادة بن الصامت: )صلى اهللا عليه وآله(ث قال رسول اهللا يح، الالحق إىل رسال املاءإ

  . )١(يراضاأل يتنته ىتسفل حاأل إىل رسل املاءيو: العامة واخلاصة تبكيف 

  .)٢(سفلاأل إىل املاء رسليمث : )عليه السالم(ة الصادق ي يف روا)صلى اهللا عليه وآله(وقوله 

 أن حدمهاق ألحيفال ،  يف السبقيكنيشر اناك ،ث ورثه ولداهيح مثالً األوىل رض لألكومات املال

ث يحب، أو تصل القسمان بالفوهةث اينهما حبي برضسواء قسما األ، هأرض يوسق خراآلى تقدم علي

 ،حدمهاالسبق أل ا يف جعليتراضإالّ إذا  ،األوىلخر بعد حصة وحصة اآل  اأحدمها متصالً صارت حصة

   وهل ترث، ضاًيها أءرث ماي رضرث الشخص األيما كإذ 

                                                

  .١٣٩ ص٣٨ ج:واجلواهر. ١٥٤ ص٦ ج:يانظر سنن البيهق) ١(

.١ ح من أبواب إحياء املوات٨ الباب ٣٣٤ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(



٣٣٨

ال ترث  ي وهرضاملاء تابع لألحيث إن  ،ال ترث أو ه الزوجكحق تر ألنه ،الزوجة من املاء

س يأما املاء فل، مجاعبالنص واإل ة مستثنارضاأل ألن ،رثبعد اإليان ال ك وإن ،ناالاحتم ،رضاأل

  . مل ترث من ذات البئر وإن ،حال ماء البئر كذلكو، طالقشمله اإليث يح، رثهإفال وجه لعدم  ،كذلك

حيث ، شجارمن ذات األ ال، شجار اليت هلا املاءمة األينه لو خلف بستاناً ورثت من قأ علميومنه 

  . اشتراء املاء له إىل تاج صاحبهحيمما  ،ماء له من الشجر الذي الى ان أغلكان له املاء ك إذا الشجرإن 

ونه كفالظاهر ، كوحنو ذل صالح وسد خرقإحفر و إىل ولو احتاج هذا النهر(: قال يف اجلواهر

 )حسب استحقاقهمى  علضاًيفهنا أ ،همكحسب مل همي الذي صرح يف القواعد بأن علكالنهر اململوك

  . ىانته

انت ك وإن ،نيالع أو أخذونه من النهريون بقدر املاء الذي يكمنا إصالح لزوم اإل أن والظاهر

 يه اليت هرضخر ألأخذ من املاء بقدر أخذ اآلين كل، باني أحدهم جرأرض مثالً ، اليت هلم خمتلفةرضاأل

  . باع صاحب النهر املاء هلما  إذحاله حال ما ،االستفادة النفقة بقدر ألن ،بيجر

زرعه  ألن ،املاء شتاًء أخذيان أحدهم كذا إف، ضاًيمة املاء ال حبجمه أياالعتبار بق أن ظهريومنه 

 ألنه كوذل، ة فرضاًيمة متساويالق إالّ أن ،األولأخذ ضعف يان الثاين كو، فاًي صأخذيخر واآل ي،شتو

  . ةيمة االستفادة متساويق أن  معأخذ الضعف ضعف نفقة النهريعطاء من ال وجه إل

، لو من نظرخي ان الك وإن ،ربجيصالح مل اء من اإلكولو امتنع بعض الشر(: مث قال اجلواهر

   وقاعدة، الضرر والضرار يخصوصاً مع مالحظة قاعدة نف



٣٣٩

  ).اعهيحفظ املاء والنهر عن ض

وجب تلف يالحه مما صإاء من كستعد أحد الشريث ال يح ك املشتركما يف امللك كوذل: أقول

م وأخذ منه كن جربه صرف احلاكميولو مل  ،هؤه ودواؤ غذاكتلف لو تريواناً يان حك إذا خصوصاً، املاء

ه يقدر صرف عليذا مل إف، ربهجيم كاحلا فإن ،ستعد لعالج نفسهيمرض ومل  إذا كذلكنه أما ك، مقاصة

 إىل تكث اشتيح ما يف قصة هندك، جرب النفقةأخذ لو من األ أوىل خذ لنفسهواأل ،وأخذ من ماله

  .)١(انيسف أيب نفاقإ عدم )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

نه ال أفالظاهر ، وخربت حصة أحدهم، ل واحد شيء منه طوالًكماعة ل جلكان ر مملوكولو 

  أنستلزمي ال كحصة أولئ إىل وجمرد مرور املاء من حصة هذا ،صله لألري تعمخرون بشيء منلف اآليك

  .  ببعض النفقةنيلفكونوا ميك

هما يفالولد والبنت الوارثان لنهر أب، ل قدر حصتهى كان علك لك يف الكنيانوا مشترك إذا نعم

  . البنتى الولد ضعف ما على ون عليك

، )عليه السالم(ع السجاد يما يف قصة بك، ع النهر وجعلت حصة للبائعيب إذا كذلكنه أوالظاهر 

بع ان سكلة يسبوع لأل كون له يك أن ىفلو باعه عل، ما تقدمى عل )ا السالمهيعل(نة كيوجعل حصة لس

  . لةيمن له لى صالح علاإل

صالح ان اإلك ،صالحاإل إىل  مسافة فخربت مما احتاجنيي الزارعأراض إىل ل املاءيان مسكولو 

  . ه الغرميم فعلمن له الغن إالّ أن أوهلم أرض بل متصالًيان املسك وإن فإنه ،لهم حسب نفعهمى كعل

                                                

  .٥٩ ح٤٠٢ ص١ ج:وايلغال) ١(



٣٤٠

هم يان علكصالح اإل إىل  املصباحتاجفإنه إذا  ،علم حال املصب بعد مروره من مزارعهميومنه 

  . فقطريخرتبط باألينه إ ريخ األريقول غيوال ، أمجع

 ألنه ،صاحبهى رض الّإ، الظاهر ال ،ني بقصد وصل اجلانبكالنهر اململوى وز جعل اجلسر علجيوهل 

 :ولذا قال جامع املقاصد، تقدم يف بعض املباحث السابقة ملا، هميهلواء من حر ا إذ،ر النهميتصرف يف حر

  . مي احلركلميما ك حياء باإلكلميهواء النهر ن إ

  



٣٤١

  

  ))إذا علم الوارث أن النهر ليس ملورثه((

عليه (عن عبد صاحل  ،سحاق بن عمارإعن ، ب يف املوثقيخ يف التهذيالشى رو ):٧مسألة (

د آبائه من قبله قد أعلمه من يده ويست له ومل تزل يف يده دار ليسألته عن رجل يف : الق، )السالم

 ما أحب :)عليه السالم(قال ، أخذ مثنهايعها ويبيف ،درون ملن هييوال ، ست هلميا لأمن آبائه ى مض

: قال ، أبداًء هلا ربيجيملن هي وال أظن  يدريعرف صاحبها وال يس يلفإنه  :قلت، س لهيع ما ليبيأن 

س لهيع ما ليبي أن ما أحب ،اكناها ومكع سيبيف: قلتون يف كوت يناك سكعيبأ: قول لصاحبهيف، ا

  . )١(هذاى عها عليبينعم : )عليه السالم(قال  ،يديما هي يف ك كدي

 ديما أشبه يف  أو بستان أو نيع أو ر أو انت بئرك فإنه إذا ،للقاعدةالة وموافقة ية سيوالروا

  .هي فإشكالوهذا ال ، نه لهأعلم وارثه ي فقد إنسان

  .ثبت خالفه إالّ إذا كل املليدل ديال ألن ،نه لهأه يصل فواأل ،أم ال هنه لأعلم يوقد ال 

صرف يف وجوه يهما يوف،  حملصوركمل، أو نه وقف لشيء ماأ مجاالًإعلم يو، س لهينه لأعلم يوقد 

  .ثاين العمل بقاعدة العدل يفيو، األولالرب يف 

د مث يان لزكنه أعلم هل يمل  إذا ماك ،والظاهر لزوم قاعدة العدل، ك الوقف وامللنيتردد بيوقد 

  . مثلة من األك ذلريغ، إىل اء روضة مطهرةيضى نه وقف علأ أو ،ورثه أوالده

 يف ونهك فإن ، حمصورري غني حمصور وال بنيال ب ،ريالغ كعلم ذليوال ، هري لغكمل بأنه ما لو علمأ

وال  ري الغكعلم بعدم مليث يوح، كد عالمة املليال أن ملا تقدم من، السلطة هلم أن ىل عليد آبائه دلي

   عمل قاعدةأ، علم بعدم السلطةي

                                                

.٥ ح من أبواب عقد البيع وشروطه١ الباب ٢٥٠ ص١٢ ج:الوسائل) ١(



٣٤٢

 فهي جمهولة نيالع أما ،عنيع اليبيه وال ي له سلطة علالذي ىنكع السيبيف، باء السلطة اآلكد ملليال

  . قضت مدفوع باستصحاب بقائهانامث باء مدة انت لآلكالسلطة  أن واحتمال، كاملال

ل يس سبيدرإمثل جعل ابن  ،ةيعالم حول هذه الرواالم مجلة من األكوذا ظهر وجه النظر يف 

دون  ،ها وهو التصرفيع ماله فيبي أن  املتصرف فجازكلميف املشروع يفبعد التعر، ل اللقطةي سبكذل

  .عنوة  املفتوحةرضانت يف األك إذا الرقبة

ون الدار كالحتمال  ،والسقوف ةيبنثار املوجودة من األع اآليع يف اخلرب بيوجعل الفاضل املراد بالب

  .عهايوز له بجيثار اآل د منيفما لذي ال، ةيعار

ع يبى ع عليل البيوترت ،ذنهإ بك املالرياها غية أحك عاطلة مملوأرضى  علوجعل النافع اخلرب مرتالً

  . ىنكحق السى مثله علقع ي الصلح الذي، أو ثاراآل

وأراد  ،راهةكن مع الكع الرقبة وليجواز بى عل حبأال : )عليه السالم(ومحل اجلواهر قوله 

لعدم  ،ك بذلمام فأجابه اإلكونه جمهول املالكع باعتبار ي يف الب)عليه السالم( مامذان من اإلياالست يالراو

  ).حدأها ؤيجيوال أظن (: أس بقولهيحد ال إىل الوصول يظهار الراوإ

 ،وقتهاى قد انته ىنكون السكثبت أن إ ةيانت املعاملة فضولكفجاء صاحبها  ىنكباع الس ه لومث إن

  . شاء فسخها وإن املعاملةى شاء أمضفإن 

جارة إ أو باحةإ أو ةيده عاريان يف كنه أو، حق له ن الكالسا أن نه مبجرد ادعائهأوالظاهر 

علم يده ال ي بالذي أن املفروضحيث إن ، ر لهكمن ال إذ ،المهك مسع كما أشبه ذل أو انقضت مدا

  . واهللا سبحانه العامل، ديال يذ  حاله حال ادعاءكفادعاء املال ،اتياخلصوص

  



٣٤٣

  

  ))االستفادة من األر الكبرية((

بار كر الاألة من يشراب املاشإ وال خالف يف جواز الشرب واالستعمال وإشكالال  ):٨مسألة (

ل أحد كة هللا سبحانه ولكا مملوحيث إ، والغابات يحاهلما حال الصحار فإن ،ودجلة وحنومهافرات ك

، أوساطها ويف اجلزر اليت تظهر يف، طرافهاأين يف كوز السجينه أما ك، هريوغ )مكل( ليبدل ،تفاع منهاناال

  .ك ذلري الزرع والرعي وغكذلكو

  .ة صار حقهي التاللسنةا يف إنسانا سبقه ذإف ،سقط حقه بالرتوحي لسنةا هذه إنسانن كولو س

 كالبالد اليت تدخلها شعب من تلى بار علكر الاأل كم املاء من تليتقس ةيسالمق للدولة اإلحيو

  . ب مثالًيربالء واملسكحلة وى م الفرات عليتقسك ،حسب احلاجة راأل

ال إذ  ،سفل فقطاألى  علردي النقص أن ال، ع بالنسبةياجلمى ن ضاق عن احلاجة ورد النقص علإو

  .يحنو التساوى عاً عليمج بعد حقهم كذلى ل عليدل

 كالإهمثل  ،قل ضرراً قدمت األأراضة بيالتضح إىل ث اضطرت الدولةيض املاء حبولو فا

فساد إق للدولة حيوال ، الضرورات تقدر بقدرها ألن ،ال الدوروهي يف قب، نياملزروعات يف قبال البسات

ث يح )عليه السالم(ق احلر ياناً يف طري أحكفعل ذليما ك ،االضطرارى لد إالّ هيز فياملاء بصب الرت

  .ةينيربالء املقدسة ور احلسكز الدائر حول يالرتى ملتق

 كشتري بأن كمن ماء مملو ي اجلاركالنهر اململو(: فقد قال يف القواعد، ة الصغاركر اململواألأما 

ل أحد الشرب من كوز لجيو، حسب النفقة والعملى عل  هلمكملهو ف، جرائهاإ ونيمجاعة يف استنباط ع

صاحبه ى رم علحيوال  ،كة املاليراهكعلم ية والوضوء والغسل وغسل الثوب ما مل يالساق  يفكاملاء اململو

  ).رهيكن كع ليه البيرم علحيوال ، ه بذل الفاضليب علجيوال ، املنع



٣٤٤

 كوذل، وجامع املقاصد ريس واحلواشي والتحروقد نقل جواز الشرب وحنوه عن الدرو: أقول

  .  بشاهد احلالعمالً

مر شاهد من أول األ نيكمل  وأ، لهيزيشاهد احلال ما ى  علأطر وأما إذا :رامةكقال يف مفتاح ال

  . كفي يف املنع الشيكحال ف

 دون لةية القلينه ال بأس باملاشأو، ك ذلرير وغكالبئر وال إىل مكاحلى تعدينه إوعن احلواشي 

  . العشرة

  .نان العريفيورث االطمير من شاهد احلال مما كزان ما ذيامل: أقول

، قد سقط املستند لعدم الضمانألن إرضاءه،  ان الالزمكظهر عدم الرضا أجاء صاحبه و إذا همث إن

  . ديالى علل يشمله دليف

  



٣٤٥

  

  ))مسائل احملقق القمي((

 ريدة نشيالشتات مسائل مف  موات جامعإحياءيف  ) اهللاهرمح( ر احملقق القميكقد ذ ):٩مسألة (

  : ها يف ضمن فروعريغ ىلإو، مجلة منهاإىل 

  

  ))هل قصد املورث اإلحياء أو األولوية((

 ألنه فالظاهر العدم ،ة أم اليواألولقصد  أو حياءمورثه هل قصد اإل أن  الوارثكلو ش: األول

نه زرعه أ، أو ل من استفادكل ىمرع، أو زهاًتنم زرعهنه أعلم ياناً مل كذا زرع مإف،  يف حتققهكشيشرط 

ان ك ،هكتريع فقط مث يام الربي أكترته هناي ألن  بلكأنه زرعه ال بقصد املل، أو اً لهكون مل يكلنفسه حىت

 ريان أهل خك إذا ماك، هيدل علي ظهور عريف كون هنايكإالّ أن  ،ةيواألول وعدم كعدم املل صلاأل

 دع جماالًي ال كمثل ذلفإن  ،زرع لنفسه دائماًيان ك، أو  بقصد الثواب دائماًنيهزرع للرعاة وللمترتي

  . صللأل

 إىل يف املقام بالنظر صلاألى ث قدم الظاهر عليح ) اهللاهرمح( شار احملقق القميأهذا  إىل أنهكو

  .  نظرحياءنة اإليبنفس قر اً للمورثك جعله ملإطالقان يف ك وإن ،العرف والعادة

  . صل املخالفد مسبوقة باأليل كف وإالّ ،كد عالمة املليال: ن قلتإ

د استأجر داراً من يز انكفلو  وإالّ ، ال مطلقاًكعامل معاملة املليد يان ذو الك إذا ماي فكذل: قلت

م استصحاب كبل احمل، كد عالمة امللين الأب مكحيال  ،ها أم الكنه هل ملأ يف كعمرو مث مات وش

  . ة السابقةكياملل

واحلق من ، ت لوارثهيامل هك ما ترطالق إل،رثهينه أفالظاهر ، ةيواألولنه قصد أعلم الوارث  إذا مث

، رض واملرأة ال ترث من األ،رثحصصهم من اإلى ان هلم علكذا قبضه الوارث إف، كما ترى صغر

 وارث إىل ال ،رده رجع مباحاً بقدر حصة الرافضيبعضهم لو مل  أن ماك، ا ة املتعلقيواألولومثل حق 

  . ةيواألوليف  يبق وإالّ اًك صار ملكقصد الوارث امللمث إن ، آخر



٣٤٦

  

  ))لو أجرى ماًء يف الصحراء((

ن سبقاً يكمزرعته مل  إىل  بل بقصد مروره،تة ال بقصد الزراعةيماًء يف الصحراء املى جرألو : الثاين

ن كميالقدر الذي  إىل نه سبق بالنسبةأهر فالظا جراه بقصد الزراعةأ أما إذا ، الصحراءكتل إىل بالنسبة

  . الصحراء ك املاء من تلكه بذلؤايحإ

 ه السبقريق لغحيفال  اًريونه حتجك فال أقل من إحياءانه إمل نقل ن إ :) اهللاهرمح( وقال احملقق القمي

  .  القدركذلإىل 

 ك النهر لتلكذا إحياءان كمإالقدر الزائد من  إىل ونه سبقاً بالنسبةك يف عدم كه ال شمث إن

  . الصحراء

 إحياءان قصده ك وإن ،سبقاً انك القدر إحياء يان قصد ارك فإن ،نكالقدر املم إىل أما بالنسبة

  . املقصود الزائد من إىل ن سبقاً بالنسبةيكن مل كبعض القدر املم

ال  ألنه ،ن سبقاًيكمل به املوات ىي حينه أ، أو مزرعته إىل النهر يرجينه هل أيف  يه لو تردد ارمث إن

  . القصد مقوم أن وقد سبق، نئذي حقصد

 كشيوقد ، ناًيواحد عنه مع  طرفإحياءد يريوقد ،  طريف النهرإحياءد يرينه قد أوهو ، بقي شيء

أحدمها  إىل فهل هو سبق أما الثالث، نياألولحقه يف   يفك ال ش،كذا أو هذا الطرف ييحينه هل أيف 

 ، لهةي واملردد ال خارج،نيقصد املعيمل  ألنه س بسبقيل، أو نيعيمل  دام  السبق ماهريق لغحي فال ،املردد

  . بعده إالّ هماي أإحياءه ريق لغحينه سبق ال أقرب ان األك وإن ،ناالاحتم

ربه جيحياء أن د اإلير ييه فللذيوعل، ل طرفكنصف  أو ،طرفاًىي حينه هل أتردد يف  إذا ذاكو

   عطاء طرفإم كجاز للحاتر خيمل  فإن ،ارياالختى عل



٣٤٧

  . رضل األيول حق تعطن لأليكمل  أن صل بعدللثاين لأل

  

  ))تصرفات يف الطريق العام((

بين فوقه بناًء يعموداً ل علجي، أو  دارهمامأشجر ي أن رادأ شارع فاإلنسان دار مامأان كلو : الثالث

ر يث مل يحب فوق املارة ك ذلعد إالّ إذا ،عاًيان الشارع وسك وإن ،كس له ذلينه لأالظاهر ، ضر املارةيال 

ذرع للشارع أبقدر سبع  يبق إذا كأجاز ذل ) اهللاهرمح( احملقق القمي إالّ أن ،نه أخذ من الشارعأالعرف 

  . ضر باملارةي ومل

ان كنه لو أق يحق الطر رنا يفكنا ذأ إالّ ،)١(ذرعأقدر الشارع سبع  أن ىات الدالة علي للرواكوذل

نه أخذ من إقولون يالعرف ى ولذا نر ،مر مدار الضرر والسبعدور األيوال ، ن حق املارةاكق يالطر

  . قيالطر

  . صل عدم اجلواز فاأل،وعدمه ناهيمما استثن قيادة الطري يف زكولو ش

  

  ))لو أراد إحياء القناة((

مث ، ةالقنا يحيومل  رضاأل أحىي وإنسان فجاء ،تك فخربت وترأرضانت قناة يف كلو : الرابع

 القناة كتل ييحي أن  فهل له،للسابق اةي احملرضيف األ انت بعض فوهااكالقناة و ييحي أن جاء آخر وأراد

 ، واحلقحياءالقناة ملا ماتت سقط اإل ألن ،كالظاهر عدم حقه يف ذل ،اةياحمل رضاء صاحب األرضإبدون 

القناة  ييحي أن  آخرنسانإل قحيفال ، يياً للمحكاة ملي احملرض األك صارت تلإنسان رضاأل أحىيفلما 

  . يي اليت هي للمحرضاليت هي يف األ

 كنه مع ذلكل ،خباروظاهر األ قواعد الفقهاء إىل ) اهللاهرمح(  احملقق القميوهذا هو الذي نسبه

  وعمدة استدالله بأن القناة، القناةإحياءمن  يين احملكتمي أن يقتضي الصادق والتعمق التمام التأمل: قال

 يي وحمل، القناةمي ال حق له يف حررضاأل يي فمح،مياملمات هلا حر يف حال أو اةيانت يف حال احلكواء س

  . نسانتة إليقناة مك فهي مامتة لإليالقنات امل ألن القناة احلق

                                                

  .٥ ح من إحياء املوات١١ الباب ٣٣٩ ص١٧ ج:الوسائل) ١(



٣٤٨

 داراً إنسان بىن إذا ماك فاملسألة، اًميهلا حر أن ليدل ي وبأ، هلامياملمات من القناة ال حرن إ :هيوف

  . مي احلركذل ييحي أن ق لهحي آخر إنسانس يفلأ مث خربت مي هلا حرثيح

صدق ي من سبق أن والوجه ،ةي الدار مرة ثانإحياءد يريملن  أو يي للمحميبأن احلر: قاليوهل 

 القناة يف إحياء متأخر يف نساناخلربة فال حق إلعرصة الدار ك مي وعرصة احلر،رضاأل أحىيمن ى عل

نفع بعد ي ال )عليه السالم( مام اإلكون القناة ملكو، عرصة الدار  إذا أحىيمياحلرطلب ، أو هري غأرض

  . هري وغمن سبق )عليه السالم( قوله

انت قناتان ك ه يف مسألة ما لوحيث إن ) اهللاهرمح( الم آخر لهكوجه النظر يف  ظهري كومن ذل

تة يحدامها مإانت كوقد ، طع بتقااجلنوب إىل من الشمالى خرواأل، املغرب إىل حدامها من املشرقإ

رض صاحب القناة يمل  وإن ،كله احلق يف ذل:  قال،تةي املكتل ييحيإنسان أن  فأراد ،اةيحمى خرواأل

  . اةياحمل

 أن ان لهكولذا ، مرافق اة هلاياحمل أن ماك،  وله مرافق)عليه السالم( مامن املوات لإلأواستدل ب

  .  آخرإنسان ك مثل ملمام اإلكملن  أل،)عليه السالم( ماممال اإل ييحي

  

  ))لو حفر له ولغريه((

 يف قبال ربعه مثالً ويل ،كشبه ذلأما  أو استخرج قناةً، أو خر احفر راً آلإنسانلو قال : اخلامس

عطاه أء  سوا،ان لهكون ربع ما عمله له يك أن قصد احلافر واملستخرج فإن ،جرة ربع األكايإ يعطائإ

  . هنا ) اهللاهرمح( وقرره احملقق القمي، ما تقدمكابة يشمل الني  والسبقازةياحل ألن ،ال أو املال

   أخذ ما حفره واستخرجهيعطه ما وعده له حق التقاص بأن يمل  إذا نعم



٣٤٩

مها ريعن غ أو وال فرق يف تقاصه عن احملفور واملستخرج، مرطلبه من اآليلنفسه يف قبال ما 

  . وقت احلفر واالستخراج ال يف، اآلنان له بقدره كتقاص ذا أراد الإو،  التقاصأدلة طالقإل

، مر تسعوناآلى على بقيأخذ الربع عن عشرة وي فإنه  عشرةاآلنة وائان يف وقت احلفر مكما  مثالً

ون للحافر واملستخرج عشر يك أن تملحيو ،نيه تسعيرد علي أن احلافر واملستخرجى ان علكس كولو انع

ثر من قدر حقه كأخذ أي أن مرصح لآليه ال حيث إن، اعشار الربع  تسعةمرطلب ولآليالربع قدر ما 

  . ةائمن امل الذي هو عشرة

ن ففي كمأ أما إذا ،حقه جباره بأخذهإن كميمل  إذا ونيكمنا إمر يف التقاص حق اآل أن خيفىن ال كل

  . سألة يف شرح العروةامل إىل  وقد أملعنا،ناالاحتم، األولى عل  الثاينميتقد، أو جبارالتقاص لإل يتساو

سجنه  أو سفره سفراً منقطعاًكه ءباإما أشبه  ـ أو مر دفع مالهباء اآلإهذا وهل للحافر بعد 

باء إ فهو مثل ريجأ ألنه ،العقد فسخي أن  ـكما أشبه ذل أو عطائهستعد الوارث إليوال ، موته أو كذلك

ب املوجب يار العي مثل خ، الفسخ والتقاصني باًريخم أو ناًيمع، فسخ البائعيث يمن دفع الثمن ح ياملشتر

 ونهكه بعد يلإ كانتقال املل ألن ،بعد عدم حقه يف الفسخيال ،  احتماالت،رشواأل  الفسخني بيريللتخ

  . يف املسألة هل خاص ليوال دل، صلمر خالف األلآل

ه يعطي أن وأراد، لنفسه حفر أما إذا ،جارةًإ أو جعالةً أو الةًكمر وحفر احلافر بقصد اآل إذا لهكهذا 

  . فهو مال احلافر،  بعد أخذ العوض عنهالربع مثالً

 صار ،ل عنهكيو هحيث إن، مرون لآليك أن حفره بقصد إذا :) اهللاهرمح( ولذا قال احملقق القمي

   مرولو أراده اآل، هكي مع قصده متليان للمحك وإالّ ،مر اآلكمل



٣٥٠

  . ع والصلح وحنومهاي البدة مثليه معاملة جديعامل علي أن هيان علك

 فلو ،وجب الغرريث ال يحب ل من املال والعملكون يك أن لزميجارة الة واجلعالة واإلكيف الومث إن 

الظاهر  ،)١( عن الغرر)صلى اهللا عليه وآله(لنهي النيب  ،فر احلافر من املساحة بطلتحيم كمر علم اآليمل 

سي كييف  ربع ما حتفر قبال ما: قال يل إذا ماك، ة املاليمكعلم احلافر يمل  إذا كذلك نهأما ك، يف الوضع

   .سهكيم يف كعلم احلافر ي وال ،هذا

ان رمبا ك وإن ،جهة املال س بغرر منيل فإنه ، عرفاًهتمي قكيل الربع ول  احفر:مرقال اآل إذا نعم

: فقال، ىسويا تاب مبك هذا الكت منياشتر: قال إذا ماك، الغرر أعم فإن ،عد غرراً من جهة اجلهلي

  . واهللا سبحانه العامل، ان غرراً للجهالةك وإن س بضرريل فإنه ،ذاك هكبعت

  

  ))بيع الشيء دون حرميه((

مع ، أو نسان إلمياحلر باع ره بدون  فوهب أو، ويف وسطه رأرض نسانانت إلكلو : السادس

  بالنسبةكذلكو، مل املقامر ال تش النهمي حرأدلةو،  لقاعدة العقود تتبع القصود،ما نقلكان ك، مياحلر

  . مهاريوغ البئرك ميله يف املوات حر ماإىل 

ل ي للدلميرون للنهر حيك أن ل النهر بدونكو رضل األكون يف كشتريالورثة ف إىل ولو مات انتقال

  .املتقدم

 ،ائعقوله البيما ك أم ال ،ه املشترييدعيما ك مياحلر نه مشلأ يف  فاختلفنسانذا باع النهر إلإو

  . صل العدم أل،نةيقام املشتري البأ إالّ إذا ان القول قول البائعك

                                                

  .١٢ حمن أبواب آداب التجارة ٤٠ الباب ٣٣٠ ص١٢ ج:الوسائل) ١(



٣٥١

ان كن استثناء يكنه مل إ ره املشتري وقالكنأ النهر لنفسه وميحر نه استثىنأى  فادعرضذا باع األإو

  .نةيأقام البائع الب إالّ إذا لكمل ال تشرضاأل ألن ،يصل مع املشتراأل

 ،نةيالب إىل ه احتاجميلنفسه حر استثىن نهأى ه ادععي املوات وبعد ببئر يف أو  رنسانان إلكولو 

  .ليالدل إىل ه حباجةؤ فادعا،استثناه إالّ إذا شملهيع يفالب،  تابع مثل غلق البابمياحلرألن 

شجار يف د غرس األيري ألنه ميدعي احلري وصاحب النهر ري الغكمل  يفاإلنسانان ر كولو 

، أو هذاى علم سبق هذا عليمل  ألنه ،نه من التداعيأفالظاهر ، كر ذلكني رض األكومال ،مياحلر

  . سكبالع

  . نيميالنهر مع ال ث قدم قول صاحبيح ) اهللاهرمح( وجه النظر يف قول احملقق القمي علميومنه 

نه لصاحب أذا ثبت إو، ه مطلقاًيشجار فز غرس األجي لصاحب النهر مل مياحلر أن بتث إذا همث إن

 ،وجب الضرريامتصاص جذوره من النهر مبا  سبب الغرسيان ك إذا هيشجار فز غرس األجي  ملرضاأل

مشول ى ل عليال دل إذ ،ما تقدمى  علريالوضوء والغسل من ماء ر الغ ليان من قبكوجب الضرر يوإالّ 

ان ك إذا ذاكو ،أثر من شرب اجلذور أي هيظهر عليان النهر طافحاً دائماً ال ك إذا ماك، هلذا احلد ةكياملل

وملا ، ماء النهر املوجب لتضرر صاحب النهر وجب امتصاص اجلذور مني ميداً عن احلريغرس الشجر بع

  . رناه يف فرع عدم الضرركذ

 ريوأطلق من غ، نفسه أرضال مانع من الغرس يف  ضر بالنهريلو مل  ): اهللاهرمح( قال احملقق القمي

  .  االمتصاص وعدمهنيل بيتفص

 أدلةان ك ،تهي بطارمما مأل  وبرودته ونورهريامتص من حرارة الغ إذا  حال ماكحال ذل  فإن:أقول

   انك أو ،ان مضراًك إالّ إذا  عرفاًك ال تشمل مثل ذلكاملل



٣٥٢

مثل  إىل ملاعوقد سبق اإل،  وحنوهبة نفسهيبطإالّ  شملهيف، هكعد عرفاً الدخول يف مليث ي حباًريثك

  .  العاملواهللا سبحانه، هذه املسألة

  

  )) بشرط ال ضررحرمي النهراالستفادة من ((

نسان أن جاز لإل ، للمارةس حمالًيل، أي ميان ر جار يف وسط الشارع وله حركلو : السابع

ق حي وال ،ق الشارعييوال موجباً لتض حداً ألميس حريث ليح، صلشجاراً لنفسه لألأه ميغرس يف حري

  . ما أشبه أو اًعود أو ه االستفادة منها مثراًريلغ

  .وزجيق وحنو الضرر ال يالطرى ان ضرراً علك إذا نعم

 هرمح(  احملقق القميكبذل ما أفىتك، برضاه إالّ زجيه مل مي وله حرنسانان النهر إلك إذا نهأما ك

  . )اهللا

ق جاز يمث ضاق الطر ،كطان جمهول املاليقرب احل أو حافة النهرى ق عليشجار يف الطرأانت كولو 

  . سابقاً هيلإملاع ما تقدم اإلك، قي ملصلحة توسعة الطرقطعها

  .كجمهول املال صرف يف مصرفيو ،ىم الشرعكجازة احلاإون بيك أن حوطاأل نعم

ما تقدم يف مسألة ك، نياحلق ني مجعاً ب،ت املال بدلهيعطاء بإان الالزم ك نسانان إلكأما إذا 

  .قيقة للطريوت املضيب البيختر

، طم هكعرف ماليمل  فإنه إذا ،قيسبب الض إذا حافته أو قييف وسط الطر ياراجل ذا حال النهركو

عطاء البدل إطم مع  وإالّ ،كق عمل بذليه وتوسعة الطرينه سده لبقاء املصلحة فكمأ فإن ذا عرفإو

  . ني احلقنيبمجعاً لصاحبه 

  

  ))إحياء قطعة يف الصحراء وحرميها((

العشب  أن باعتبار ه ودوابهيناً ملواشك بأن جعلها مس، يف الصحراءأرضقطعة  أحىيلو : الثامن

 ك تل أن إحياءفالظاهر، ع عدده ألفيلقط مثل مقدار فرسخ، د منه يف شعاع خاصيستفي فكنبت هناي

فال ، عتاديما قد كثر من فرسخ كأى ن جعل احلمأالزائد ب أما ،هيلإ  له بالقدر احملتاجميوجب احلريالقطعة 

  . صحي

  و كلميوانات ين للحكاملسن إ :قال ،) اهللاهرمح( قق القمياحمل  أفىتكوبذل



٣٥٣

  . المهكآخر  إىل ،مي احلركظهر يف متلاألى  علهمي حركلميبتبعه 

ما ى القوافل وما أشبه عل نايف مثل مرورياً ال كن ملكل، ضاًي أكلمي مياحلر أن حيوقد تقدم منا ترج

  . عرفت

 انكقص ناألد ويزاأل ني بكولو ش، اجيحتشخص االي حسب العرف الذي ميقدر احلرمث إن 

  .نقيصل عدم القدر الزائد عن املتاأل

  . نيتها يف الفصليفاك بقدر ميان احلركضاً يئة العشب للشتاء أيغنام وحنوها األ ولو أراد صاحب

  .املمنوع شرعاًى ان من احلمكبل ، اًمي حركعد ذليع مل يأما لو أراد الب

  .تاب القضاءكومن  علم مما سبقي وما أشبه ني السابقنيمسائل الرتاع بو

  . العامل واهللا سبحانه، اجيور بقدر االحتك املذميتدخل يف احلرى  الصحاركاه تليم أن ماك

  

  ))لو تغلب أحد الورثة على القناة((

ن من الورثة يخر اآلكبتر، أو ها أحدهم بالقوةيعل  فاستوىل،ها مجاعةريغ أو لو ورث القناة: التاسع

ون له الربع يكفهل ، ربعها فعمرها أو  عشرةك عمرها ول:ريجالباقي أل أو  فقال املتغلب،وخربت هلا

  : صور يف املسألة ،ور أم الكاملذ

 أن ملا سبق من ،كقصد التمل إذا ة الباقيكي يف ملإشكال وال ،عرض الباقون عنهاي أن :األوىل

  . مشاعاً أو جرةًأاملقرر  ب حسريج فلأل، لهك مملك وقصد التمل،كعراض مسقط للملاإل

 عي اجلمكملى القناة تبق أن  يفإشكالنبغي ي فال ،جرةأعطاه أون تغلباً من املتغلب ويك أن :ةيالثان

ما تقدم يف بعض املسائل ك،  بقدرها معهمكاشتر مةينه لو زادت القأمن احملتمل  إالّ أن ،انتكما ك

انت له كن بفعل الغاصب يالقناة عشرة فصارت عشرمة يانت قكذا إف، عمله نسانلإلحيث إن ، السابقة

   عشرة



٣٥٤

جرة انت األك وإالّ ز الورثة املستأجرجيمل  إذا كن ذلكل، ان له سابقاً منهاكما  إىل ضافةمنها باإل

  . هم بالنسبةيعل

رج خيور كفالربع املذ ، ربعهاكعمرها ول: ون تغلباً وأعطاه بعض القناة بأن قال لهيك أن :الثالثة

نه من اموع فالقدر أقصد  أما إذا ،الربع منه أن ىثر ونوكأ أو ان له بقدر الربعك إذا س املتغلبيكمن 

املقرر من  إىل أقرب ألنه ،هينه علإ: قاليفرمبا  القدر الزائد أما ،جارةاإلى مقتض انكالذي منه بالنسبة 

 املستفاد ألنه ،مةيالقى  يف املثلي علقدمون املثليولذا ، قربون باأليكدائماً   والضمان،ةيجرة اخلارجاأل

ه يعطي فإنه ،واحد ان له منكشاعة وباع مناً من صربة باإل إذا ذاكو، )١(د ما أخذتيالى علل يمن دل

 ،عيه البيصح فيقدر حقه بالنسبة  ألن كوذل ،ع الصربةيان من مجك وإالّ ،اءكرض الشريمل ن إ ،هل منك

  . ما باعه إىل والزائد أقرب

مال نفسه ومال ى عل  فقد عامل،جرة املعمر من اموعأون كملا قصد  إذ ،هيما فى فخي ال نكل

  . سهكي نفسه خرج بالنسبة منى ث تصح املعاملة عليوح، هريغ

، ه بطلتؤاكز شرجيمل  ثيوح، كجازة املالإى ة تتوقف عليه ففضولريمال غى ما املعاملة علأ

ذا يف كو، تعابهأهدر املعمر أفقد  وإالّ ،جاهالً انكن إ عاب املعمرتمة أليالق أو  املثلكه تداريان علكو

  .بع املني

 هيف أيتيما ك ،ان جاهالًكإذا ، ار تبعض الصفقةيللمعمر خ أن اة يف القنريتعم الم يفكأيت اليمث 

   رناهكملا ذ، ادة القناةية مع سائر الورثة يف قدر زكويف املتغلب الشر

                                                

  . من أبواب الضمانات١ الباب ٥٠٤ ص٢ ج:املستدرك) ١(



٣٥٥

واملسألة  ، للمشهور خالفاً،مةًيق أو ناًيزاد املغصوب عسواء ، يساعلل يالسع أن  مرة منريغ

، هريورة يف اجلواهر وغكوحنوه مذ  الغاصبكمسألة اشترا أن ماك،  يف جامع الشتات فراجعهاورةكمذ

  . واهللا سبحانه العامل

  

  ))إذا عمر قناة منهدمة((

  عمرهاإنسانوجاء  ،كهولة املالمنهدمة جمى خر واألكمها هلا مالاحدإانت قناتان كلو : العاشر

ى ستويل علي أن فهل هلذا العامر، ابصحذات األ املعمرة إىل ري من املنهدمةجياملاء  أن ثناءفظهر يف األ

   .كالعامر نفس هذه القناة اجلهولة املال  هذاكلميوهل  ،املاء أم ال

ة يتقدم يف مسائل القر ماك، هاكتة مليعدت من إ القناة أن فالظاهر، كلمينه هل أ أما :اجلواب

 احملقق كبذل وقد أفىت،  وما أشبهمن سبقو أحىيمن شملها يف، انتكما كمبوا عادت  ألا اخلربة

  ). اهللاهرمح( القمي

  . كل جمهول املالي دلطالق إل،م اشرعيكاملربوط باحلا كانت من جمهول املالكتة يمل تعد موإن 

 أن  آخرنسانق إلحيفال ، خر لصدق السبقبار األبعض اآلبارها استحق آر بعض عمن إ همث إن

 ) اهللاهرمح( ما جعله احملقق القميك، موات فللسابق اأخر املخروبة بعد حبجة بار األاآلى ستويل علي

  . بارة اآليبق إىل اً بالنسبةريحتج

صاحب  ألن ،مالظاهر العد اةيحمى خرأقناة  إىل منها يرجي املاء الذي كون له ذليكنه هل أما أو

بعد ى ن هلا ماء مث جريكالقناة السابقة قد مل  فإن ،كد عالمة امللي وال،املاءى د علياة ذو يالقناة احمل

نا ال نعلم كل عرضوايوقد مل ، اا عنهاأصحعرض أاا وادمت ويحال ح  هلا ماء يفيكونوقد ، خراا

  . كا عن امللامل املخرج هلكوعدم املوت ال، كهم لفرض جهالة املال من

   يف القناةى  جروإمنا ،تيه صاحب القناة املكلميداً مل يان املاء جدكذا إف



٣٥٦

تة خرج عن يعرض صاحب القناة املأو اًميان املاء قدكذا إو، ما لو نبع املاء يف بئرهك ونيكاة فياحمل

  . يف هذا املاء ييحق يف احمل فال هكاة مليث قصد صاحب احمليوح، هكمل

ضاً يان املاء أك ،كعن املل خترج ومل متت بعد حىت ،كاً والقناة جمهولة املالمياء قدان املكن إو

  . م الشرعيكأخذه من احلاي أن اةيواحمل داًيجد اةي صاحب احمل،حدمهاان ألكو، كجمهول املال

سم من الق ألنه ،اإلذنه بكمل دخل يفياملاء  أن هل، داًياة جديعلم صاحب القناة احمليذا مل إف هيوعل

  . مك من احلااإلذنولو ب هيالء عليله االست قحي مل ،نياألول نيأحد القسم ألنه دخليال  أو ،الثالث

ها ء ماكها وملكمل اهايتة فأحيانت القناة مكإذا  بأنه ): اهللاهرمح( قول احملقق القمي أن علميومنه 

، استدل له باالستصحاب وإن ، ظاهر الوجهريغ ،نهمايبواسطة نقب ب اةيمنها يف القناة احمل يرجيالذي 

  . ه هلاؤستصحب بقايف، املهدومة ان من مرافقكاملاء حيث إن 

 ،ان هلاكاملاء  أن نيقيث ال يح،  السابقنيقي معلوم الرياالستصحاب غن إ :ه أوالًيرد عليذ إ

  . دياملاء جد أن الحتمال

  . صاحب القناة املعمورة  وهو،هيعلن باملوت للقناة صار للمستويل كل، ان سابقاًكاملاء ولو : اًيوثان

ان صاحبها كو، امالًك مل متت القناة إذا ، للماء لصاحب القناة املنهدمةكاحتمال بقاء املل: وثالثاً

 من سبق إطالقنع ميجمرد االحتمال ال  إذ ،الء صاحب املعمورةيوجب عدم صحة استي ال جمهوالً

ال ، ا ملن عمرهاأب )عليه السالم( مامم اإلكث حيح، لمقامشاملة ل ة اخلربةي القرري تعمأدلةبل ، وحنوه

   ملن ظهر بعد



٣٥٧

  . ما تقدم يف بعض املسائل السابقةى  عل،ان صاحبهاكنه أ كذل

  

  ))لو كانت هلما رحيان على ر((

 ، رهريغي أن النهر  حق لصاحب،حدامهاإ لصاحب كر مملوى ان عليانت رحكلو : احلادي عشر

  .)١(ل السلطةيلدل، خراآلى وقف رح تكسبب ذلوإن 

  .خراآلى  النهر املسبب لتوقف رحيريحدمها تغق ألحيال  الفرات مثالًكحدمها ن النهر أليك ولو مل

  . هيكجازة شرإب إالّ هيريحدمها يف تغحق أل ال ان هلماكولو 

 أو ،ر هلماعلمون هل النهي ث اليح، ينياب الرحأصحما يف أوالد ك ،علم حال النهريمل  إذا وأما

  . ةيالثانى سبب توقف الرحي النهر مبا يريحدمها تغق ألحي الفإنه  ،مباح، أو حدمهاأل

  إذنوإمنا، حدمهاأل ان املاءكلو (: نه قالأ إالّ ،) اهللاهرمح(ى رناه احملقق القمكببعض ما ذ وقد أفىت

بعض ى ومقتض، إشكالره  يريجواز تغ ففي،  مائهيري تغذناآلالنهر فأراد ى للثاين يف نصب رحاه عل

وقد قال به بعض علمائنا وهو أظهر ،  النهريريق له تغحي نه الأ )٢(ضرر الل يدلو حةيث الصحيحاداأل

  . ىانته )وأحوط

وعدم داللتها  ةيالم يف الرواكوقد تقدم ال، نيات ما رواه حممد بن احلسيأراد ببعض الروا: أقول

  . رهكما ذى عل

   كق له ذلحي مل ، يف لوازمه إذن يف الشيءاإلذنل يب من قاإلذنان كنعم لو 

                                                

  .٢٧٢ ص٢ ج:نوارحبار األانظر ) ١(

  .٥و ٤و ٣ ح من أبواب إحياء املوات١٢ الباب ٣٤٢ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(



٣٥٨

  . وجب هدم دارهيد قلعها مما يريمث  خشبتهى أذن له يف بناء داره عليأن فهو مثل 

ى خرأى  نصب رح،ر مباحى على الذي له رح، أو أراد صاحب النهر إذا ما عرف حاليومنه 

  .  من صور املسألةك ذلريغ، إىل توقابعض األيف الّ  إرهاين تدوكميقل املاء فال يث يح، ةيضر بالثانيمما 

  

  ))القناة املهدومة غري امليتة((

ل أحد كق ل حيث ماتت حىتين حبكنها مل تكل، كانت قناة مهدومة جمهولة املالكلو : الثاين عشر

ن عمرها ا ملأة اخلربة يقلنا يف القر فإن ،ا لهأى فجاء آخر وادع،  وعمرهاإنسان فجاء ،هايلإالسبق 

  . ضاًيارها شامل للقناة أأ يرك أن بعدي بل ال،  للمناطكذلكانت القناة ك

ي ي احملكوالظاهر اشترا، هيلإله رجعت  اأالقناة ى ثبت من ادعأة وي يف القركمل نقل بذل إذا وأما

  .)١(ى ما سعإنسانل كل أن  ملا سبق من،حياءمتها باإليها بقدر ارتفاع قيهلا ف

ل يلدل، صاحب القناةى جرة علان له األكم الشرعي كذن احلاإان بكو، مة فرضاًيع القمل ترتفوإن 

 ىتويال)م ويل الغائبك واحلا،هريوغ )٢.  

ال  إذ ،يياحمل ديت يف ي بق،ا لهأعلم يال  بأنه ييا له وحلف احملأثبات إن املدعي من كتمي ملوإن 

   . أم الريها قبل التعمكمال فحص عن ييون احملك ني بكوال فرق يف ذل، وجه حلق املدعي

وبعد  يياحمل لو فحص: ث قاليح ) اهللاهرمح(ى القم الم احملققكظهر وجه النظر يف ي كومن ذل

مدع مسلم  ألنه ،ان له احلقكوعمرها  فحصيولو مل ، ن للمدعي حقيك مل ،رهاعم أس عن صاحبهايال

  . بدون الفحص أحىيه نحيث إ، له ييوال وجه ملزامحته احمل، وال مزاحم له

                                                

  .٣٩اآلية : سورة النجممقتبس من ) ١(

  .٣ ح٥ الباب ٤٩٩ ص٢ ج:املستدرك) ٢(



٣٥٩

  .  الفحص وعدمهنيفرق ب، أي رهكل ما ذيان الدلك إذا نهإ: ه أوالًيوف

ا أروا يف باب اللقطة كوقد ذ، ثبات بدون اإلىعطي كاملدعي هول املال أن ىل عليدلأي : اًيوثان

  . في الوصفيكال : النافع وقال يف ،ما يف الشرائعكنة يبالب إالّ ال تدفع

  .هي بال خالف أجده ف،نةيونه بكفي شهادة العدل لعدم يكال : واهرويف اجل

ح يمر يف صحاأل ولذا محلوا، ل مع املقاميالدل أو  مما له وحدة املناط،كروه هناكآخر ما ذإىل 

ه رده مت طالب ال كءجاوإن  :)عليه السالم(قال ، يف مقام توهم احلظر ألنه ،باحةاإلى عل يالبزنط

  . كروه هناكآخر ما ذ إىل ،)١(هيعل

، بعد تسلمه القناة املدعيى ال شيء عل بأنه وركاحملقق املذى نه قد ظهر مما تقدم وجه فتوأما ك

  . ه ما تقدمي وف،صالة عدم الضمانأنه ألكو

  

  )) واملزرعةمما ال يشمله حرمي القرية((

سبقوا يمل  إذا ة واملزرعةيالقر مية وما أشبه يف حد حريودال تدخل اجلبال والتالل واأل: الثالث عشر

  . لي لعدم الدل،ومؤن من شكها ومل تيلإ

ون اجلبال والتالل كال ت باملاء وزرعى لو أحدث قناة يف صحراء وأت: ) اهللاهرمح( قال احملقق القمي

فال ، ةيحدث قرأ إذا اًميون حرك تكان بعض تلك وإن ، املزرعةكاً لتلميطرافها حرأة يف ية اجلاريودواأل

 نه موافقأما ك، كذل إىل شارةإرة كالم العالمة يف التذكويف ، اً للمزارعميحرى  الذي للقرمين احلرويك

  . صل والقاعدةلأل

 من سبقشمل يف، عندهم  املزرعةمية أوسع من حري القرميحرحيث إن ، الفارق العرف: أقول

   . فراجعهميراحليف  ث حول اجلبل الذييوقد تقدم حد،  دون الثايناألول

                                                

  .٥ ح من أبواب الشهادات١٦ الباب ٢١٥ ص٣ ج:املستدرك) ١(



٣٦٠

 أما إذا ،ما تقدمك واحملتطبى املرعك هلا ميون احلركوجب ية يبناء القر أن  يفإشكاله ال مث إن

 منهاان جانب كة ويها القريف فبىن ةك مملوكذلك أرضانت له ك، أو ةيه قريف فبىنى  مرعنسانان إلك

  .اةياحمل أو ة يف املواتير بناء القنيب مياحلرال فرق يف صدق  إذ ،ضاًيأ كذلكنه أفالظاهر  ىمرعأو حمتطب 

ة ي القركة من جهة عدم متلكمملو أرضة يف ينيف املب ) اهللاهرمح( وال وجه ظاهر لتردد احملقق القمي

مل  إذا ضاً من جهة لزوم الضرريأ ميهلا احلر أن اًريخأاختار  وإن ،اًمي حرمثالً ون احملتطب يك حىتحياءباإل

  . اًميحر جنعل هلا

  بىننيح أما ،سبق نهأصدق ية مل يقبل بناء القر فإنه ،ضاًيوحنوه أ  سبقمنشمله يبل : قولأ

جانب  إىل هايف ين اجلاريكمل  ثيوح، شجارأ بال أرضانت له ك إذا حاله حال ما، نه سبقأصدق 

 نيوهو الفارق ب، ار العرفيواملع، هيلإشجاره مما سبق أبقدر  ذا شجرها صار النهرإف، آخر منها حقا له

  . والصدق بعد، دق قبلعدم الص

لما صغرت صغر كو ،ل السبقيلشمول دل،  هلاميرب احلرك ة بالبناء حوهلايربت القركلما كمث 

  .ميسقط احلريث يح وخترب عاًيرتح أهلها مجي أن  إىلميسقط عن احلري ألنه ،مياحلر

 أو داًيد وبنوها جاألولاب أصحذا جاء إف، هلا ميصار احلرى خرأة يت يف طرف آخر قريذا بنإف

 مبين احملقق القميى عل الإ، نيخر قد صار لآلمياحلر ألن ،ميهلم حر نيكد مل يجاء من عمرها من جد

  . تقدم يف القناة ماك ) اهللاهرمح(



٣٦١

ها ميان حركعشرة دور  تيلو بن، أي ميسواء يف احلر ةي يف القرميد والقدي اجلداإلنسانن  أالظاهرو

 إىل قربأ األول العشر مين حريك مل كحول تلى خرأت عشرة دور ينب إذا مث، احملتطب من فرسخ حوهلا

ر يمل  إذا هذا، مياحلر إىل حد سواء بالنسبةى هما عليلك أن ىريالعرف  إذ ،خر العشر اآلمية من حريالقر

وت العشرة ألف يان للبك إذا ماك،  هلم أقربمياحلر انك وإالّ ،نيالسابق إىل العرف حق السبق بالنسبة

  الفرسخ حىتكغنامهم يف ذلأ يالعشر اجلدد ال حق هلم يف رع فإن ،ةيحول القر عوا يف فرسخريغنم 

  . أغنامهم أبعد يرب السابقون يف رعجي

 ،احلاجات املتجددة الحظ حىتي أو ،وم بنائهايها قدر حاجتها ميالحظ يف حرية هل يالقرمث إن 

 إىل ن حتتاجي وبعد شهر،فرسخ إىل احلال حباجة ة يفيالقر مثالً، ن بقدر عريف ال مطلقكل، الظاهر الثاين

 ون فرسخاً ونصفاً منيك مياحلر فإن ،ها حلرب وما أشبهيلإرتحون يان رياجلحيث إن ، فرسخ ونصف

حفاد د واألاألوال ثرةك ل،فرسخ ونصف إىل ان بعد عشر سنوات حتتاجك إذا خبالف مثل ما، األول

  .  الوقتكذل إىل ةيهل القرأل

الم كخبار ويف األ سيول،  العرف والعادةكل ذلكار يف ياملع: ل يف جامع الشتاتولذا قا

  . مرر هلذا األكاب ذصحاأل

  . عن نظر العرف اشفةكوالعادة ، قبار يف صدق السياملع ألنه ،ار العرفيان املعك وإمنا: أقول

ان ك مثالً، دالاألول ك ق حقيذا ولدت هلم أوالد تضإف، ةيل أهل القركان لكالسبق ملا مث إن 

ل ك صار حق نيل واحد منهم اثنكذا ولد إف، ذراع ل واحد منهم قدر ألفكون ليكث يح عشرة أفراد

  . ةائواحد مخسم



٣٦٢

 تصطاد منها كمساأر  ان يفك مثالً، مر حسب احلاجة ال حسب العددون األيك أن بعديال  نعم

ذا إف، وم منيل كل واحد منهم ك ل،كامساأل كتلى شون عليعياداً يان مخسون صكو، ة منائوم ميل ك

نهم حسب يم بين التقسيكمل ، ولبعضهم ولد ولبعضهم ولدان أوالد ان لبعضهم ثالثةكو ةائصاروا م

وقد ، ةيطراف القرأ يفى املرع إىل ذا بالنسبةكوه، ل واحد منكون ليك، أي بناءبل حسب األ باءاآل

  . )١(مكلبـ  موكالسبق حم أن رنا يف بعض املسائل السابقةكذ

 ميون له حريك أن شرط أو طلقأ فإن ،ة مستأجريوت القرياستأجر بعض ب إذا نهأوهو ، بقي شيء

ون كشرط عدم  وإن ،طالقاإلنصرف من يتبع فطالق ألنه ويف اإل، ففي الشرط واضح، ان لهك كاملال

  . ق لهحياملستأجر مل   حمل استفادةمياحلر

 ميون احلركآجر الدار مطلقاً تبع يف  ذاإو، أحدمها أو  معاًمي واحلرار الدارجيإ كصح للماليف هيوعل

  . طالقفهم العرف من اإل له أم ال

  

  ))آثار القبور يف الصحراء((

ان ك ،ال أو مسامل أو ملسلم اأعلم ينا بعض آثار القبور يف الصحراء ومل يلو رأ: الرابع عشر

 توجب رضفاأل سالم اإلأرضانت يف ك وإن ،سالم لإلرض األنكمل ت إذا صل عدم احترامهااأل

  . االحترام

 حاله ،فالظاهر االحترام نه مسامل أم الأن مل نعلم كل،  املسلمريا لغأ سالم اإلأرضولو علمنا يف 

احترام ى ات الدالة علطالق لإلكوذل ،نه مسامل أم الأوال نعلم ، سالم اإلأرضافر نراه يف كحال 

   بد حراءكل كل و،)٢(مكل سخرمثل ، اإلنسان

                                                

  .٢٩اآلية : البقرةسورة ) ١(

  .٦٥اآلية : احلجسورة ) ٢(



٣٦٣

 إىل ضافة باإل،ك ذلريغ إىل ،)٢( يف اخللقك لرينظ أو ني يف الدكأخ لما إ الناسو، )١(أجر

  . حريب بأنه علميما مل  افر عرضاً ونفساً وماالًكاحترام الى ة املستمرة علريالس

  . صل عدمهااألان ك علم ايذا مل إف، ةرضاالذمة ع ألن ،ونه مساملاًكصل عدم األ: قاليفال 

  

  ))احترام قرب الكافر((

 ،نه سبق حمترمأومن جهة  ،اً باملالزمةيفهو من جهة احترامه ح، افر املساملكوأما وجه احترام قرب ال

  . هلم احلق يف السبق انكن دفنوه يالذحيث إن ،  لهمن سبق أدلةلشمول 

 ،لزاملقاعدة اإل، له احترام نيكته مل يمل أو حرمة لقربهى ريافر املسامل ال كان الكنه لو أالظاهر  نعم

  . خرأن كماأ إىل بدامأخراج إو مقابرهم إىل جوز السبقيف

انت ك إذا مايف كة التملي بنرض مثل هذه األإحياءجبواز : ) اهللاهرمح( احملقق القمي فىتأولذا 

، نيون مقابر للمسلمكت أن تملحيمما ال  هل الذمةأ ريفار غكناً للكانت مسكو، ك جمهولة املالرضاأل

فضل يف صورة واأل: مث قال، كمتها بعنوان جمهول املاليعطي قيو هايف تصرفي: قال، ن مواتاًكذا مل تإو

  . انك املكتدفن عظامه يف ذل أن التصرف

  

  ))إحداث النهر وسط الشارع((

 أو رعراً يف وسط الشا دثحي أن الشارع العام  له داران طريفنسانق إلحيال : اخلامس عشر

   ألنه ،ىخرأدار  إىل دث راً من دار لهحي أو ،حافته

                                                

  .٥٨ ص٤ ج:الكايف) ١(

.٥٣اخلطبة : ج البالغة) ٢(



٣٦٤

  . مزامحاً نيكمل  وإن ق عدم اجلوازيبل قد تقدم يف حبث الطر، قيمزاحم للطر

 من داره ال، الطويل  جاز يف النهر،قاًيونه طرك كنايف ذليق واسعاً جداً مما ال يان الطرك إذا نعم

  . وجوازاً ة منعاًيات العمومكلذا احلال يف الفكو، ىخرداره األإىل 

 احملقق كبذل فىتأما ك ة،ضر باملاريم ال كدار مع سقف حم إىل ق له جعل نقب من دارحي نعم

 يف كمث نقل عنه عدم جواز مثل ذل، هياخلالف ف  مما ظاهره عدم،رةكونقله عن التذ ) اهللاهرمح(ى القم

  . دهيأ واخلاصق يالطر

ن يكق مل يما حتت الطر إىل ااأصحالسبق من صدق يمل  والدور مين حرم كعد ذليمل  إذا :أقول

  . املنعى ل عليدل

ان بضظهر لقيمبا  أو ،ظهرين غطاه مبا ال كل وأحدث النهر يف الشارع إذا ومما تقدم ظهر حال ما

  .دياحلد

تلف منه  أو دابة أو إنسانه يذا سقط فإو ،ل أحد طمهكان لك املمنوع ك ذلإنسانولو أحدث 

  .إنسانها يسقط فيروا يف البئر اليت كما ذك ،من املباشر أقوىان السبب كن إ ان ضامناًكء يش

  تبدل،شارع آخر إىل صله أومما ت يف آخره مثالًيمث تبدل عاماً خبراب ب ق خاصاًيان الطركولو 

  . سكس بالعك والع،مكاحل

  

  ))إذا رضي املورث بالضرر ومنع الوارث((

نع صاحب القناة عن مي  قناة وملكان هناك يف املوات بستاناً وانإنسحدث أ إذا :السادس عشر

 كومنع عن ذل، ام القناة مث ماتكؤثر يف استحي ماء البستان أن ضر البستان بقناته من جهةأ وإن ،كذل

ى رضيل مورث ك يف كذلكنه أما ك، ارض لل حقاًكعل ذلجياملورث ال  رضا إذ ،وارثه حق له املنع

  . كنع ذلميأيت الوارث وي من جاره مثبالضرر 



٣٦٥

ل تنازل من املورث كما يف ك، ن للوارث املنعيكاملورث احلق لصاحب القناة مل ى أعط إذا نعم

قه يعل يف حافة طرجي، أو فةيقه سقيرفع فوق طري نأق اخلاص بيمسح صاحب الطر إذا ماك، عن حقه

  . كما أشبه ذل أو ،ةكد

ولذا قال احملقق ، اهلبة صل عدمان األك ،وهب أو قطاً فيان راضكاملورث  أن علم هليولو مل 

  . الوارثى  بطالن دعوأس منشيل الضارى على وت املورث من الدعوكس: ) اهللاهرمح( القمي

 أن بل الظاهر، ىادعن إ كبطل دعواه بعد ذليوت صاحب القناة وحنوه مدة ال كس أن علميومنه 

صاحب ى ولو ادع، سقط احلقياحلق ال  ت مدة عنوكالس إذ ،له احلق يف ادعاء ما تضرر به سابقاً

  . ثباتاإل إىل احتاج  له فال حق له يف املنعذنأ نهأالبستان 

  

  ))استخراج املاء يف الطريق العام((

  احملقق القميكبذل فىتأما ك،  املاءكلميال   ماًء يف الشارع العامإنسانلو استخرج : السابع عشر

فحاله حال ،  وال ممنوعاً السبقري الغكن مليك ما مل )١(من سبق مناملنصرف  ألن كوذل ،) اهللاهرمح(

، اجات الشارع واملسجد وحنومهايصرف يف احتي فربح املاء ،ريدار الغ أو استخرج ماًء يف املسجد إذا ما

  . مهاريوغ بل أضاف صرفه يف الربط واملساجد،  احملقق املزبوركبذل فىتأما ك

 ألنه ،حق املستخرجوجب ي مة للداريادة القي مما أوجب زري يف دار الغنينبع العن إ :قالين رمبا كل

ما  إالّ ك ذلمامأقف يل يوال دل، ةية والروايما يف اآلك، هي سعإنسانل كل أن شملهياطة الثوب يمثل خ

   تاب الغصبكروه يف كذ

                                                

  . ط احلديثة٤ ح١ الباب١١١ ص١٧ج: مستدرك الوسائل) ١(



٣٦٦

  .  الغاصبكمن عدم اخلالف يف عدم مل

ان له كه الغرم يعل ومن، ان ضامناًكمة يأوجب نقص القنه لو أده يؤي و،الًيصلح دلينه ال إ: هيوف

  . الغنم

رناه يف كما ذك، ةيالعرف ةيون املاء هلما هو التبعى كل عليفالدل،  يف املسجد والشارعنيأما نبع الع

العمل للعامل املستفادة من ن إ قاعدةحيث إن ، التأمل إىل انت املسألة حباجةك وإن ،توابع املفتوحة عنوة

 للمستخرج مع مراعاة حق كذل أن يه تعطريوغ )١(ىما سعنسان إالّ س لإليل نأو: بحانهقوله س

  . ني احلقنيضاً مجعاً بيوالشارع أ املسجد

  

  ))لو امتنع أحد الشركاء عن التعمري((

 أن فالظاهر، ريالتعم إىل  احملتاجكء املشتري الشريستعد لتعمياء مل كأحد الشر أن لو: الثامن عشر

ن أخذ قدر حقه كمأ فإن ،هميللضرر الوارد عل  دفعاً،مك بواسطة احلاكذلى اء هلم جربه علكشرال يباق

أخذوا  وإالّ ،فهو ارهجيإن من كمأ فإن ،ه من املعمر تقاصاًؤفايهلم است جاز الّإ و،منه ولو جرباً أخذوا منه

الثمن بعد  اً بقدريكار شر بقدر الثمن صريانت حصته من التعمكاً يف الربع ويكان شركذا إف ،نيمن الع

  . القواعدى  علكل ذلك ،أخذهم الثمن تقاصاً

ما ك كوجب املليضاً يأ رين التحجأ ب:قلنا فإن ،ريرد أحدهم التعميحجر مجاعة ومل  إذا أما يف ما

ما ك ريالتعم أو ي والتخلكالترى م علكه احلاجربأ كوجب امللينه ال إ: قلنا وإن ،ورك املذالفرعك ف،سبق

  . عمرييف مسألة من حجر ومل سبق 

بقاء إ له حق يف كلميث يح ك بأن املالك امللنينه وبيوفرق ب ) اهللاهرمح( احملقق القمي  أفىتكوبذل

  . ه خراباً خبالف املقامكمل

   وقد، ريهم بالتعميك يف جرب شركللمال ال حق: نه قالأخيفى ن ال كول

                                                

  .٣٩اآلية : سورة النجم) ١(



٣٦٧

  .ل املتقدميهلم اجلرب للدل أن عرفت

خر  واآل،اناًكعمره دي أن أراد أحدهم مثالً، نياحملجر أو رية التعميفكياء يف كلشرولو اختلف ا

 نكميمل  وإن ،)١(الناس مسلطونى ماله مبقتضى ل واحد علكتسلط  يقسم حىت ن القسمةكأم فإن ،داراً

 ،)٢(لكل أمر مشكل ألا القرعة أو جنيبأل أو ع بعضهم لبعضيبى علما  إربهمجيم كاحلا أن فالظاهر

حيث ، ه خبالف القرعةكحدهم عن ملخراج ألإ األول ألن ،القرعةى ع وحنوه مقدم عليالبى جبار علواإل

هكة العمل يف مليفى كيعل جبارا توجب اإلإ .  

  

  ))لو أراد أحدمها الزرع واآلخر النهر((

ذا إف، شرب من املاءي ان الزرعكراد آخر مد ر وأ زرع أشجار وإنسانراد ألو : التاسع عشر

 ولو ،شجارد مد النهر زرع األيريالذي  نعمين أك ،خر منعهق لآلحيوال ، ان احلق لهكتقدم أحدهم 

منع جذور شجره من الشرب ى  صاحب الشجر علربجي أن النهر  لصاحبكتقارنا يف العمل حق بعد ذل

 ،الالحق  مالق له التصرف يفحيان سابقاً مل كصاحب الشجر لو  ألن ،عطائه البدلإ أو من ماء ره

  .مقارناً أو ان الحقاًك إذا ف مباكيف

 مي حرريد الزرع يف غيريصاحب الشجر حيث إن ، الشجر وال حق لصاحب النهر يف منع صاحب

 إذا كق له ذلحيه مل ميحر بأنه  النهر املقطوعميالشجر يف حرزرع د يريد الزرع يان مرك ولو، النهر فرضاً

 كش  بأنكتصور ذليو، مي يف احلركه بأن شميحر بأنه قطعيمل ا  إذذاكبل و ، رض صاحب النهريمل 

تصور حول يشقه ومل ، أو مياحلر  شق النهر وأراد أن اإلنسانلو إذ ، أم الميهل أراد صاحب النهر احلر

  . مي احلركمل ،ده أم اليرينه أ مياحلر

                                                

  .٢٧٢ص ٢ج :نوارحبار األانظر ) ١(

  .١ ح من أبواب كيفية احلكم١٣ الباب ١٨٩ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(



٣٦٨

ث مل يوح، تابع للقصد كاملل ألن كوذل، مين له حريك مل ميد احلريرينه ال أشقه وقصد  إذا أما

ان ك ميرادة من شق النهر احلرإنا يف ككلو ش ناأ ب: نقولوإمنا، كلميبل قصد خالفه مل  كقصد امللي

 حاله حال غلق الباب وشبهه مما ،قصد عدمه إالّ إذا ، تابعمياحلر ألن ،هيصل عدم جواز التصرف فاأل

  . عينه تابع للبأ رواكذ

التصرف  رضاأل ق لصاحبحي مسلم الثبوت مل ميان احلركلو  ): اهللاهرمح( ولذا قال احملقق القمي

  . نيمي مع الميان املقدم قول ذي احلركنة يب  ولو تنازعا وال،كيف ذل

  . نيميه اليان علك نةيذ ال بإ و،نةيالب إىل تاجحيه مدع يفناي ف،صل األمياحلر ألن كذل: أقول

  

  ))حفر البئر وأرض القناة((

ان ك ،رض األىيوأح خرج منها املاءن إ جل صنع القناة يف حفر بئر ألانإنسلو شرع : العشرون

 كبذل ما أفىتك، رض األكحجر تل هريق لغحي فال )١(من سبق لصدق ،رض األكاً لذلرياحلفر حتج

  . ) اهللاهرمح( احملقق القمي

 إذ ،حاًي صحانك رضلأل  الثاينريحتج أن شف عنيك فإنه ،رج املاءخيمل  إذا نبغي استثناء ماي نعم

، د احلجريفيشف عن عدم ما يكعدم نبع املاء  فإن ،ةيالية ال اخليقي دائرة مدار املوضوعات احلقحكاماأل

 الى خرقبل احلفر لأل إذ ،أم الى خرأحفر بئر  ،ظهر املاءيما مل يف احلافر ون قصديك أن نيوال فرق ب

  . وجب صدق السبقيجمرد القصد ال  فإن ،اًريون حتجيك

 من سبقث مشل يح، السبق ن للثاين حقيك مل ،رضرع يف حفر بئر فجاء آخر وحجر األولو ش

  .وركبه احملقق املذ فىتأو. ما هو واضحك األول

   ه يفيل فيان السيوهل شق النهر بقصد جر

                                                

  . ط احلديثة٤ ح١ الباب١١١ ص١٧ج: مستدرك الوسائل) ١(



٣٦٩

  . اًرين حتجيكمل  ري واقعاًجيان ال ك أما إذا ،ليالس يرجيان ك إذا كالظاهر ذل ،ريع حتجيالرب

ث يح امييف سائر األ أما ،ليام السيبالنهر يف أى اليت تروى  الصحاركون له احلق يف تليك مناإ نعم

  .كها حق له ذلي فإذا أراد أحد الزراعف، س بسبقيها فليال شأن له ف

البائع  و،هيرس فاملد و املسجدإمام مثل، حد يف وقت دون وقتون احلق أليك أن انكمإقد سبق و

 ،كذلكس يالتدر و، أول الوقتريغ يف ةمامهم اإلريغلق حيث يح، احنومه وان من الشارعكيف م

  . كما أشبه ذلو الًيلاجللوس و

ان ك، لي وقت السريغ  فارغة يفرضل بقاء األيان الالزم حلسن الزراعة يف أوقات السك إذا نعم

  . لي وقت السريغ  شاق النهر الزراعة يفري فال حق لغ،فارغةى تبق أن الالزم

  

))ر يف مسري السيلشق األ((  

دوا منه يف يستفيل ليالس ري يف مساًرأ فشق مجاعة ،ل عامكأيت يل يان السكلو : الواحد والعشرون

ق حيرهم ال أل عن يزد ماء السيذا مل إ ف،يراضاأل كتل ىلإو ليالس إىل  سبقاًكان ذلك ،يراضزرع األ

 انك كولو فعل ذل، قلي أو هميلإملاء بالنسبة شح ا ييف خالهلا حىت أو، رهمأ د قبليهم شق ر جدريلغ

  . ان ضامناًك ولو أخذ املاء ،ل يف رهيان السيهلم منعه عن جر

 إالّ يف أخذ املاءسبقهم يال  أن  بشرطكن له ذلاكل زائداً عن قدر حاجتهم يان السكلو  نعم

ث يح ي حمدودةراضاألانت كن كم وبه ل فيياً ريثكل ياء السان مكذا إو، م هم السابقونبرضاهم أل

 من نينه وبياً بكان الزرع مشتركفلو زرع ، يراض األكتل إىل لسبقهم ،ق له الزرعحي مل ،ال موقع لزرعه

   زرع



٣٧٠

 كفهو مشتر، والبذر رضجة األيالزرع نت أن ها منريوغ تاب املزارعةك رناه يفك ملا ذ،هأرضيف 

  . نه أهل اخلربةينهما بنسبة تعيب

  .اختاره املشهور وإن ،ليه دليقم عليفلم  )١(ان غاصباًكولو  للزارعالزرع  أن أما

 ،وما أشبه رةيمطار الغزدجلة والفرات واألكور فائض ماء النهر كل يف الفرع املذيومثل الس

  .عيل يف اجلميلوحدة الدل

 ، بالزرعضاب أراأصحنتفع منه ي، وضراراًأ ورثيا مم عام لكض ماء النهر وحنوه فييان كولو 

ان ك ني احلقنين اجلمع بكمأولو ،  املاء درءاً للضررمامأوحنوها  ة جعل السدوديسالمحق للدولة اإل

  . يراض األكاب تلأصح سبق كفظ بذلحي ثي ح،مقدماً

  

  ))حفر النهر للسيول((

 ،عيل يف الربيلئال تتضرر بالس نةين راً حول املديريبعض اخل أو لو حفرت الدولة: الثاين والعشرون

  . ان لهكه يلإفمن سبق  ،أصلهى ان املاء مباحاً علك املاء كون قصد متلبد

بل الظاهر ، املال إىل حباجة انت الدولةك إذا ة أخذ البدل عن املاءيسالمق للدولة اإلحينه أوالظاهر 

قد  ألنه ،جحافإان بقدر عادل بدون ك إذا دهيري فر النهر يف أخذ املال مماحيثبوت حق للفرد الذي 

  . واهللا سبحانه العامل ، املاء حبفره النهركذل إىل سبق

                                                

  .١ ح من أبواب الغصب٢ الباب ٣١٠ ص١٧ ج:الوسائل: انظر) ١(



٣٧١

  

  ))االستفادة من املوقوفاتفروع ((

  . شبه من املوقوفاتأات وما ينيالم حول املدارس واملساجد واحلسكيف التتمة 

  ))لو أخذ إريقه((

إن  ف،ه وذهب بهريغ  فأخذهأ،توضي أو فينكال إىل ذهب بهيحنوه ماًء ل أو ق املسجديبرإ لو مأل

علم مل يمل  وإن ،فهو حقه قيبراإل ىلإو  املاءكذل إىل سابق ألنه ،هؤان عاملاً فعل حراماً وبطل وضوك

  . الصالة والوضوء يف الغصب وبالغصب روا يف بابكما ذك ،ن حرمة وال بطالنكت

 ،ةميماء مما أوجب الق كن بعد ذليك مل  مثالً،مةيان للماء قك إذا الظاهر ضمانه حلق السابق نعم

  .النهرى ء علواملا املاء يف الصحراءك ،ونيكوقد ال  مةيون للماء قيكقد إذ 

  

  ))األحذية وفروعها((

 ن جعلهأك ،ان خالف الوقفكذاء مما حلل مناسب ريان غكان املك و،هءان حذاكولو جعل يف م

 ،انك املك ذلزاحته عنإى  حق ملن رأ،يف املتربة، أو صالة الناسان ك م)عليه السالم( نيحرم احلسيف 

ستفاد منها عدم يالشارع  جازةإ ف،ركحمسن ودافع للمن ألنه ،ضمنيح مل يولو تلف بدون عمد من املز

ة ال جازاإلحيث إن ، ل املخمصةكما يف أك نيمر األنين تالزم بيكمل  وإن ،الضمان يف أمثال املقام

  .ةءتالزم الربا

ذهب احترام أهو الذي  ألنه ،ضمنون تلفهي ال املارة فإن ،فراشه يف الشارع فرش إذا  ماكومثل ذل

   مال



٣٧٢

  . د منصرفة عن مثلهي الأدلةنفسه ف

، ديالى عل ليان ضامناً تلفه لدلك ،ان آخركق به وجعله يف مئان الكأما لو أخذ احلذاء من م

روه يف ك ملا ذ،هما شاءيأ إىل  الرجوعكحق للمال وإن ،السارقى ان قرار الضمان علكسرق ن إ نعم

  . تاب الغصبك

 أن  إىلاشتباهاً أو عمداً لبس حذاء الالبسي أن  حق لصاحب احلذاءإنسان حذاء إنسانولو لبس 

حذائه فله قطع سلطة الالبس ى  علكسلطة املال ن الالبس قد قطعإث يح، لولةيه لبدل احلءصل حذاحي

 يف شكالنبغي اإليوال ، لولةيروا يف مسألة بدل احلكما ذك ،حذائهى عل  حصولهنيح إىل حذائهى عل

ان ك مثالً، ادةيالز ة املشتبه بقدريس فالالزم رضاكالع أما ،دونأون حذاء املشتبه ك أو يالتساو  معكذل

  . تقاصاملى  علنيللالبس اثن فإن ،اره ثالثةجيإ كاره مخسة وحذاء املالجيإحذاء املشتبه 

، علم بالتقاصيث ال يح، هريغ أو بهنه حذاء املشتأعلم هل يان حذائه ومل كحذاًء مى رأ إذا أما

تقاص  أو تقاص مباشرما إ ألنه جاز اللبس ،هريحذاء غ أو شتبهحذاء املما إ ألنه ،فالظاهر جواز لبسه له

صح ن  إنيون اتريكو، ديلبس حذاء زير كفب، ركوعمرو حذاء ب، د حذاء عمروين لبس زأك ،بدور

  .ريالتعب

  

  ))مالبس املصلي وأثاثه(

ق حيآخر للمصلي مل  انكان يف املسجد مك فإن ،اناً يف مسجد ملالبسهك منيعض املصلخذ بأولو 

  . ملا تقدم يف احلذاء، ن ضامناًيكزاحة ومل اإل ن حق لهيكذا مل إو، ل السبقي لدلزحزح مالبسهي أن له

  .وجب الفرجة يف الصفأ ثيح،  مثالًاألولاناً يف الصف كملالبسه مخذ أ إذا كذلكم كاحل نعم

  

  ))تربة الغري((

ه غصب حق حيث إنانت ترب موجودة ك وإن ،ان عاملاً بطلت صالتهك فإن هريخذ تربة غأولو 

  ، صحت وإالّ ،ة بالسبقيواألول



٣٧٣

  . ىتويال ل يه البدل لدليان علك وإالّ ،ن له بدل عرفاًيكمل ن إ املشتبهى وال بدل عل

  

  ))شروط الوقف((

ال  أن زة مثلزاحه يف ان شرطاًك وإن  ـح شرعاًيبشرط صح ، أو املدرسة مطلقاًإنسانولو وقف 

، هلهاأما وقفها ى الوقوف عل ألن ،ن به بأسيكمل  ،ات ال الفقه والعقائد مثالًيدباأل إالّ هايقرر في

  . عن الشرط يوالفرض عدم املنع الشرع

ة يه تقويفار مما فكلا ها طالبين فكسين  أوأ، ها القرآني الطالب فتلويال  أن ىوقفها عل إذا ماأ

حنو وحدة ى ان علك وإن ،صل الوقفأ وثبت حنو تعدد املطلوب بطل الشرطى ان علك فإن ،فركلل

  . مثل هذا الوقف ضميالشارع مل  ألن ،داً بطل الوقفيق أو انكاملطلوب مصباً 

  

  ))متويل الوقف((

افر كمثل جعل ال روحمذان ك إالّ إذا ،ما جعلكان كها رياً للمدرسة وغيولو جعل الواقف متول

عل اهللا جي﴿ولن ، املؤمنى افر علكط لليتسل هحيث إن، نيطالب املسلمالمدرسة  أو املسجدى اً عليمتول

،  املتويلنيعيمل  إذا ماكون يك و،ةيصل الوقف وتبطل التولأ صحيف ،)١(ال﴾ي سبنياملؤمنى ن عليافركلل

  . وحدتهال حنو تعدد املطلوب غالباًى ة عليالتول جعلحيث إن 

  : احتماالت ،مكاحلا أو الطالب أو املتويل نفسه فهل ،اًيعل متولجيولو مل 

ى بقينه كل، ك فال ملكاملل قطع عالقة أن  بعد،قطعها الواقف عن نفسهينوع عالقة مل  ألنه :األول

  . طار الوقفإون يف ؤالتصرف يف الش

  . الصالح ها حسبيف فنحهم التصرمي فحقهم يف املدرسة ،الزم حقهم ألنه :والثاين

                                                

  .١٤اآلية : سورة النساء) ١(



٣٧٤

  .ومةك احلأدلة طالق إل،له ما ال ويل  وويل،له ويل من ال ويل ألنه :والثالث

يف  ) اهللاهرمح(ى خ املرتضيما احتمله الشى  الثالثة علكان احتمال اشتراكوإن  ،والظاهر الثالث

ال  وما أشبه ىنكلسوحقهم يف ا ،بقاء عالقة بعد القطعى ل عليوال دل، كالوقف قطع للمل إذ ،اسبكامل

فلم ، ون املسجدؤال يف التصرف يف ش يف الصالة وحنوها حقهم أن ماك، ون املدرسةؤيف التصرف يف ش

  . ونؤمراعاة الش إىل املسجد أو ث حتتاج املدرسةيح، مكاحلا إالّ بقي

 أو ، فماتولده جعل املتويل إذا ماك ةًيسواء انقطع ا، اً فانقطعي الواقف متولنيع إذا ذا احلالكو

  . ل مدة من الزمانكين له ويكفلم  ةيل املرجع يف القركيو جعل املتويل إذا ماكملدة 

  

  ))شروط تصرف املتويل((

  .از الواقف واملصلحةكوارت سالماحلق يف التصرف يف املدرسة وحنوها بشرائط اإل للمتويلمث إن 

ن يكمل  وإن ،كق له ذلحي ث اليح املدرسة افركن الكسي أن مثل، سالمن شرط اإليكذا مل إف

  .خالفهى از الواقف علكارت

مل  وإن كله ذل قحيث ال يح، ن طالب الطب واهلندسة املدرسةكسي أن مثل، از الواقفكارتأو 

للطالب  قم از من وقف املدرسة يفكن ارتكل،  علماًكل ذلى كري سالماإل إذ ،سالمن خالف اإليك

  .ةينيلعلوم الدون طالباً ليك أن لزمين كالسا أن مثالً

مل  وإن كق له ذلحيث ال ي ح،خالقاحنراف األ  يف غرفة مع خوفنيان طالبكسإمثل ، املصلحةأو 

ه محل فعل يصل فاألحيث إن  سالموال خالف شرط اإل،  مطلقهوقف ألن ،از الواقفكن خالف ارتيك

   ﴿اجتنبوا: سبحانهوقال  ،)١(أحسنهى  عليكضع أمر أخ: )عليه السالم(قال  ،حيالصحى املسلم عل

                                                

  .٣ ح من أبواب العشرة١٦ الباب ٦١٤ ص٨ جالوسائل) ١(



٣٧٥

  . التصرف ق للمتويلحيمل  ،)١(اً من الظن﴾ريثك

  .شرط الواقف إىل رجاع املصلحةإان كمإك، سالمشرط اإل إىل عيرجاع اجلمإان كم إىفخيوال 

 إذا نه حرامأما ك، سبب عطباً إذا ان ضامناًكة ين التولي موازخالف ذا فعل املتويلإف، انكف كيو

 نعم قرار ،هاريه تعميب علجيث يح، فوق طاقتها فادمت ن يف املدرسةكأن اسك ،املاً عامداًفعله ع

  . ن مغروراً وحنوهيكمل  إذا مباشر اهلدمى الضمان عل

، ه الشرطانيوجد فيمنع من ، أو الواقف أو سالمفتقد شرط اإليملن  ىنكباح السأ إذا املتويلمث إن 

  :هي فالمكل اليتفص ،ىنكالثاين الس أو ولوز لألجيفهل 

علم  إذا بله ما، زعم املتويل وجدانه وإن ،نه فاقدأعلم إذا  ىنكسلوز له اجيالفاقد للشرط ال ن إ

، أو طلب فعالًين ال ملح يبيف، طلب العلم فعالًيوقف ملن  إذا مثل ما ،اناًيأذن له عصي وإمنا، عدم وجدانه

  . أصالًس بطالب يل

 إالّ إذا ، له التصرفمتول ألنه ،فال حق له ىنكيف السأذن له املتويل يأما الواجد للشرط الذي ال 

داً يز أن ان طالب الفقه وزعمكسإان املتويل أراد كما لو ك ،شارةل اختالف الوصف واإليان من قبك

انت ك وإن افكرضاه باطناً  فإن ،نكد ال تسيا زيو، نوا الغرفكا طالب الفقه اسي: طلب فقاليال 

ق ينه صدأعلم يوعمرو ، نه عدوأال تدخل داري بزعم : د لعمرويال زق إذا ماك ،العدمى شارته علإ

 دار أم هاين )عليه السالم( علي وقد دخل، بة نفسهيق له الدخول لوجود طحي فإنه ،د دخولهياز زكارتو

  . فتأمل ،ةكما يف قصة فتح مك )سالماإلعليه (علي س بينه لأمع منعها له بزعم 

                                                

  .١٣اآلية : سورة احلجرات) ١(



٣٧٦

نعقد عقداً فال اعتبار ي ال ،قع العقد من زعم عدم توفر الشرطويث ال يح، يف باب العقود نعم

والعقد ، تدخل داري أن ىأرضال : قال وإن ،ازك حاصل باالرت أن اإلذننيمر األنيفالفارق ب، ازكباالرت

لل حيمنا إشمله يف، بل حسب املوضوع الذي تصوره، ازكر حسب االرتجيالم مل كال ألن ، حاصلريغ

  . مالكرم الحيالم وكال

 أو جل سترمسمار أل دق، أو  مثل نصب رف، الضارري غيريحق له التغيأما الطالب يف املدرسة ف

 فإن ،ه أحسنيبنيهدم حائطه ل إذا ماك، ما تعارفيصلحه فأ إذا وز الضارجيبل ، ما أشبه مما تعارف

 وإن  الواقفازكمله ارتشيما ال  أو ،صالحإ ريأما الضار من غ ،كاف يف مثل ذلكاز الواقف كارت

  .وزجيأصلحه فال 

شعال النار إمثل ،  متعارفريغ خاًيطان توسيوسخ احل إذا ماك، ولو فعل سواء يف الوصف ارد

  .انكما كرجاعه إه ي وجب عل،يف الذات والوصف أو ،ضيباأل ذات الدخان املوجب السوداد احلائط

ى علو ىتويال و ديلاى لعل يث دليح، ونمنه مضوأما الوصف فأل، فواضحالذات أما 

يف من  ث اختلفوايح، باب وصف مثل الذهب الّإان كمل ك يف ك ذلري وغما وقفها أهلها حسب

ذا إف، ضمن الوصف للزومه الربايال ، أو ضاًيتلف الوصف أأ ألنه ،ضمن ذاته ووصفهيهل ، يسر احللك

 ،نيمثقال أو  مثقاالًكاملالى علرد يهل ، تلفه متلفأمثقال ف جرةأان مثقال من الذهب عمل سواراً بك

، ومثقال آخر يف قبال الوصف، بل مثقال يف قبال مثقال، ال ربا ألنه والثاين، الربا لزميال   حىتاألول

   وقد اخترنا هذا



٣٧٧

  . تاب الغصبكالم يف كوحمل ال، ركالقول ملا ذ

رنا كما ذك، ىتويفال  حق ألنه ،والظاهر الضمان،  طالب آخر فعل حراماً غرفةَولو أخذ طالب

  .  يف بعض املسائل السابقةكمثل ذل

 ،ان مغروراًك إالّ إذا الثالثى ان قرار الضمان علك وإن ،ثالث ضمنا إىل د فسلمهايولو أخذها ز

  . ان يف مسألة الضمان تأملكوإن 

  إىلاحتاجت املدرسة إذا ماكمع االضطرار  الّإ ،خالف الوقف ألنه ،جرةق للمتويل أخذ األحيوال 

ى  املسجد لدأرضى ر العروة املزارعة علكبل ذ ،از الواقفكخذ ارتنايف األيث ال ي ح، وال نفقةريالتعم

  . واهللا سبحانه العامل، تاب الوقفك المكوحمل ال، االضطرار

والصالة ، نيرب العامل واحلمد هللا، نياملرسلى وسالم عل، صفوني رب العزة عما كسبحان رب

  . نيالطاهرحممد وآله ى والسالم عل

  يازريالش ىنياحلسى حممد بن املهد



٣٧٨



٣٧٩

  

  خامتة

  

، ح مواضع اخلالف والوفاقيلتوض،  الواردة من طرق العامةقوالات واألير يف املقام بعض الرواكنذ

  . واهللا املستعان



٣٨٠



٣٨١

  

  ))بعض أقوال املخالفني يف إحياء املوات((

صلى اهللا ( لرسول اهللا انك فهذا ، قتالريوه من غكهرب أهله وتر ما وأما :قال احلسن بن صاحل

ضعه ي )صلى اهللا عليه وآله( ان رسول اهللاكف، ابكر ل واليه املسلمون خبيوجف عليمما مل  )عليه وآله

  . )١(ىريث يح

 ،كها فعل ذليظهروا عل ني أمخاسها للذأربعةقسم يمسها وخي أن ىرأن إ ،ماماإل إىل نيرضن األإف

رسول  ألن ،هيتهد رأجي وكشاور يف ذلي أن بعد، فعل حاهلا أبداًى  علنيئاً للمسلميدعها في أن ىرأوإن 

ظهر  وقد قسم بعض ما، قسمهاي فلم نيرضه من األيقد وقف بعض ما ظهر عل )صلى اهللا عليه وآله( اهللا

  . )٢(هيعل

صلى اهللا ( رسول اهللا أن بلغه نهأخربين أف، ربيسألت ابن شهاب عن خ: قال، سحاقإعن حممد بن 

صلى ( فخمسها رسول اهللا، رسولهى فاء اهللا علأرب مما يانت خكو، رب عنوة بعد القتاليافتتح خ ) وآلهعليه

 رسول اهللا  فدعاهم،اجلالءى رب علي ونزل من نزل من أهل خ،ني املسلمنيوقسمها ب )اهللا عليه وآله

  . )٣(رضمعاملة األ إىل )صلى اهللا عليه وآله(

   الذي ألن ، عشرأرضه أرض تغلب فمن أسلم من بين: قال حسن بن صاحل

                                                

  .٢ ح باب الغنيمة والفيء١٧ ص:كتاب اخلراج) ١(

  .٩ ح باب الغنيمة والفيء١٨ ص:كتاب اخلراج) ٢(

  .١٨ ح باب الغنيمة والفيء٢٠ ص:كتاب اخلراج) ٣(



٣٨٢

ن ال تقبل منهم يالذ ـ انت للعربك أرضل كو، ةيهم اجلزيس عليول، س خبراجيه لأرضى عل

صلى (  صنع رسول اهللاكذلكو،  عشرأرضهم أرض فإن  ـالقتل أو سالماإل إالّ قبل منهمية وال ياجلز

 أرضنها صارت كول، ها اخلراجيضع علي مل فإنه ، العربأرضها من يعل  ظهرأرضل كب )اهللا عليه وآله

  . )١(عشر

م سعد بن معاذ كوقد ح ،ةيذراري أهل الردة من بين ناج )عليه السالم( ي علوقد سىب: ىيحيقال 

صلى اهللا عليه (  فقال رسول اهللا،هميذرار سىبين أ وقتل مقاتلتهمي أن  نقضوا العهدنيظة حييف بين قر

  . )٢(لاهللا عز وج مكهم حيصبت فأ: )وآله

 ) السالممعليه( نياحلس علي بن عن، هيعن أب، عن جعفر بن حممد، دي بن زنيحدثنا حس: قال

  . )٣(اةكس يف العسل زيل: قال

نه إ: )عليه السالم( ي علثاً واحداً عنيحد إالّ ها شيءيجام مل نسمع أنه وضع عل اآلكذلك :وقال

  . )٤(تاباً يف قطعة آدمك كم بذلتب هلكو، ل سنةك آالف درهم أربعةمجة برس أى وضع عل

، ابكل وال ريه خبيوجف علي رسوله وملى  مما أفاء اهللا علريان أموال بين النضك: عن الزهري قال

ن ي املهاجرنيب )صلى اهللا عليه وآله( فقسمها رسول اهللا، خالصة )صلى اهللا عليه وآله( انت لرسول اهللاكف

   عطيومل 

                                                

  .٤٥ح  باب أرض اخلراج٢٦ ص:كتاب اخلراج) ١(

  .٥١ح  باب أرض اخلراج٢٨ ص:كتاب اخلراج) ٢(

  .٧١ ح باب ما ليس فيه زكاة٣١ ص:كتاب اخلراج) ٣(

  .٧٥ ح باب ما ليس فيه زكاة٣٢ ص:كتاب اخلراج) ٤(



٣٨٣

وسهل بن ، دجانة أبا  بن خرشةكمسا، نيريانا فقك نيرجل إالّ ،ئاًيصار منها شناألأحداً من 

  . )١(فيحن

، نيتب هلم بشيء بالبحريكل صارناأل )صلى اهللا عليه وآله( دعا رسول اهللا:  قالكنس بن مالأعن 

 أثرة فاصربوا حىت يم سترون بعدكنإ: فقال، مبثله نيخواننا من املهاجرتب ألكت حىت ال: فقالوا

  . )٢(تلقوين

 ،ريمن بين النض: قال رسوله منهمى وما أفاء اهللا عل:  وجليف قوله عز، عن حممد بن إسحاق

ا أأعلمهم : قال ،)٣(شاء﴾يمن ى رسله عل سلطين اهللا كاب ولكل وال ريه من خيوجفتم علأ﴿فما 

، أعطامهارا فقراً فكف وأبا دجانة ذيسهل بن حن إالّ نياملهاجر فقسمها يف، لرسوله خاصة دون الناس

 هذا: قال، ةيآخر اآل إىل )٤(فلله وللرسول﴾ى رسوله من أهل القرى ﴿ما أفاء اهللا عل: قوله وأما :قال

  . )٥(هيما وضعه اهللا عز وجل على  علني املسلمنيقسم آخر ب

انوا أول من ك وريأموال بين النضى عل )صلى اهللا عليه وآله( ملا ظهر رسول اهللا:  قال،ليبكعن ال

ول ارهم أليتاب من دكهل الأفروا من كن يالذ خرجأ﴿هو الذي :  قوله عز وجلكلوذ، ىأجل

 ،)٧(هم اجلالء﴾يتب اهللا علك أن ﴿ولو ال: وهو قوله عز وجل ،احلشر هو اجلالء: قال ،)٦(احلشر﴾

   وجفيانت مما مل كف

                                                

  .٧٩ ح باب الغنيمة والفيء٣٣ ص:كتاب اخلراج) ١(

  . باب ما أقطع النيب٦٤ ص٤ ج وصحيح البخاري،٨٠ ح باب الغنيمة والفيء٣٣ ص:كتاب اخلراج) ٢(

.٦اآلية :  سورة احلشر)٣(

.٧اآلية :  سورة احلشر)٤(

  .٨١ حغنيمة والفيء باب ال٣٤ ص:كتاب اخلراج )٥(

  .٢: سورة احلشر اآلية) ٦(

  .٣: سورة احلشر اآلية) ٧(



٣٨٤

صلى ( رسول اهللا فقال شاء﴾يمن ى سلط رسله علين اهللا ك﴿ول: ابكل وال ريه خبياملسلمون عل

م كموالأشئتم قسمت هذه و فإن ،موالأست هلم يل نيم من املهاجركخوانإن إ :نصارلأل )اهللا عليه وآله

بل تقسم ، ال: فقالوا: قال، هم خاصةيم وقسمت هذه فكتم أموالكمسأشئتم  وإن ،عاًينهم مجيم وبكنيب

ان م ك هم ولونفسأى ؤثرون علي﴿و: فرتلت: قال، موالنا ما شئتأهم واقسم هلم من يف هذه

  . )١(خصاصة﴾

رب ية من أهل خيت بقيبق: قالوا، ر وبعض ولد حممد بن مسلمةكب أيب عن الزهري وعبد اهللا بن

 أهل كفسمع بذل ،ففعل، همريسيهم وءقن دماحيأن ) صلى اهللا عليه وآله(  فسألوا رسول اهللا،حتصنوا

ل يها خبيعل وجفيمل  ألنه ،خالصة )ه وآلهصلى اهللا علي( انت لرسول اهللاكف، كذل مثلى فرتلوا عل، كفد

  . )٢(ابكوال ر

 ، سهماًنيستة وثالثى عل ربيقسم خ )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ :ساري بن ريعن بش

ة عشر يوقسم مثان، نوبه من احلقوق وأمر الناسيسهماً ملا  ة عشريمثان )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللال

  . )٣(ة فرسائ مومئذيان معه كو،  رجلةائسهم مل لكسهماً فضرب 

 نيستة وثالثى عل ربيسهمان خقسمت : قوليسار ي بن ريمسعت بش: د قاليبن سعىي حيعن 

   ة عشري مثانكان من ذلكو، ة منهمائل سهم مكمجع ، سهماً

                                                

  .٩ اآلية :سورة احلشر) ١(

  .٨٤ ح باب الغنيمة والفيء٣٤ ص:كتاب اخلراج) ٢(

   .٣٠١٦ ح١٦١ ص٣ ج:سنن أيب داوود) ٣(



٣٨٥

مثل سهم  )صلى اهللا عليه وآله( منها سهم رسول اهللا، نهمياقتسموها ب، نيسهماً مجعاً للمسلم

زواجه من ان ألكو، للناس )صلى اهللا عليه وآله( ة عشر سهماً وقفت ملن نزل برسول اهللايومثان، مأحده

  . )١(كذل

مثانون وسقاً متراً  منهن ل امرأةكتبه لك ،كزواجه يف ذلان ألكنه أبلغنا : ديبن سعىي حيقال 

  . )٢(وعشرون حباً

سبعة حوائط منها  إالّ ريالنض ل بينأموا )صلى اهللا عليه وآله( قسم رسول اهللا: ليب قالكعن ال

  . )٣(قسمهايها ومل كمسأ

 رسول اهللان إ :قالوا )صلى اهللا عليه وآله( اب رسول اهللاأصحنه مسع نفراً من إ: ساري بن ريعن بش

 نيستة وثالثى عل )صلى اهللا عليه وآله( قسمها رسول اهللا، ربيخى  ظهر علنيح )صلى اهللا عليه وآله(

صلى اهللا عليه (  وسهم رسول اهللانيان النصف سهاماً للمسلمكو، م مائة سهمل سهكمجع ، سهماً

  . )٤( النوائبمورنوبه من األيوعزل النصف ملا  ،)وآله

 يف ريالنض  بىننيستعيخرج  )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ :هريوغ ركب أيب عن عبد اهللا بن

هلم ما  أن ىف عن دمائهم عليكهم وبلجي أن سألوهمث ، منههم فامتنعوا يلإفخرج ، رادوا قتلهأف، ةيد

 انت له خاصةكف ،)صلى اهللا عليه وآله( فخرجوا وخلوا أمواهلم للنيب، احللقة إالّ بل من أمواهلممحلت اإل

  . )٥(ابكل وال ريها خبيوجف عليمل ألنه 

                                                

  .٩٠ حء باب الغنيمة والفي٣٧ ص:كتاب اخلراج )١(

.٩١ حء باب الغنيمة والفي٣٧ ص:كتاب اخلراج) ٢(

.٩٢ ح باب الغنيمة والفيء٣٨ ص:كتاب اخلراج) ٣(

.٩٤ ح باب الغنيمة والفيء٣٨ ص:كتاب اخلراج) ٤(

.٩٦ ح باب الغنيمة والفيء٣٩ ص:كتاب اخلراج) ٥(



٣٨٦

دوا ن شهيوالذ ، سهماًنيألف سهم ومخس مائة ومثانى رب عليقسمت خ:  قال،عن ابن عباس

ان ك و، أربعون رجالً احلشبةأرضانوا مع جعفر بكن يوالذ، مائة وأربعون رجالًة ألف ومخسيبياحلد

 مث قسم رسول :ركبوبأقال ،  ولصاحبه سهماًني فأسهم للفرس سهم،حنوها أو ومئذ مائتا فرسيمعهم 

قسم عمر بن يومل : قال، كقسم فديقربظة ومل   بىنأرض وري بين النضأرض )صلى اهللا عليه وآله( اهللا

  . )١(اخلطاب سوادنا هذا

، صواحي أن  فأمر مني املسلمنيقسم السواد بي أن نه أرادإ: عن عمر، عن حارثة بن مضرب

 )صلى اهللا عليه وآله( اب النيبأصحر وفشا، العلوج عيني، نيه ثالثة من الفالحبيصيفوجد الرجل املسلم 

ف يفبعث عثمان بن حن، نيونون مادة املسلميكدعهم  ـ )إسالمه يعل( اًيعلعين ي ـ  فقال لهكيف ذل

  . )٢(عشر واثين، ني وعشرأربعةو، نية وأربعيهم مثانيفوضع عل

 ـ التسعة: قال ـ أو السبعة فإن ،مكأنفسى نوا عليها الناس أعيأ: قال )عليه السالم( ي علعن

وجوه بعض لقسمت هذا م كضرب بعضي أن  ولو ال،ذن اهللا عزوجلإ بوايحيفة يونون يف القريك

  . )٣(مكنيالسواد ب

م كضرب بعضي أن لو ال: فقال، بالرحبة )عليه السالم( ي علىدخلنا عل: عن ثعلبة احلماين قال

  . )٤(مكنيوجوه بعض لقسمت هذا السواد ب

   م وجوه بعض لقسمتكضرب بعضي أن لو ال: قال )عليه السالم( ي علعن

                                                

  .١٠٠ حالفيقسم  باب ٤١ ص:كتاب اخلراج )١(

.١٣٤ ص٩ ج:سنن البيهقي) ٢(

.١١٣ ح باب قسم الفيء٤٦ ص:كتاب اخلراج) ٣(

.١٣٠ ص٩ ج: البيهقيسنن) ٤(



٣٨٧

هم ثعلبة بن ي فارس فةفبعث مائ )عليه السالم( ي إىل علا أهل السوادكوش: قال، مكنيالسواد ب

ه من يفى مما رأ، السواد إىل أرجعال  أن ي علهللا: قال يف مسجد بين محان فلما رجع ثعلبة، د احلماينيزي

  . )١(الشر

حرز أن أنه قد يمن أسلم من أهل البحريف )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللاى قض:  قال،عن الزهري

  . )٢(سلموا وهم ممتنعونيم مل أل، نيا يفء للمسلمإه فأرض الإ، ومالهدمه 

  . )٣(كنيقتلون جتار املشريانوا ال ك: عن جابر قال

  . )٤(اراًكال تقتلوا راهباً وال أ: ز قاليعن عمر بن عبد العز

عن قتل  )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللاى :  قال،هيعن أب، عن رجل، اينيوب السختيعن أ

  . )٥(لوصفاء والعسفاءا

  . )٦(ان بعضه عنوة وبعضه صلحكالسواد : ن قاليريعن ابن س

ان منه كوما ، نيان منه عنوة فهو للمسلمكفما ، السواد منه صلح ومنه عنوة: ن قاليريسعن ابن 

  . )٧(صلحاً فلهم أمواهلم

من أقر باخلراج  :)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا:  قال،نةيعن رجل من جه، ي بن عدريعن الزب

   ه لعنة اهللايأنقذه اهللا عزوجل منه فعل أن بعد

                                                

.١١٧ ح باب قسم الفيء٤٧ ص:كتاب اخلراج) ١(

.١٢٩ ح باب عهد أهل السواد٤٩ ص:كتاب اخلراج) ٢(

.٩١ ص٩ ج:سنن البيهقي) ٣(

.١٣٤ ح باب عهد أهل السواد٥١ ص:كتاب اخلراج) ٤(

.٩١ ص٩ ج:سنن البيهقي) ٥(

.١٤٧ ح باب صلح أهل السواد٥٣ ص:كتاب اخلراج) ٦(

.١٣٣ ص٩ ج:البيهقيسنن ) ٧(



٣٨٨

  . )١(نية والناس أمجعكاملالئو

فقال ، يأرضاشتر مين : عبد اهللا بن مسعود فقال إىل جاء دهقان:  قال،عن القاسم بن عبد الرمحن

  . )٢(فاشتراها منه، نعم: قال، ين خراجهايفكت أن ىعل: عبد اهللا

ممن : فقال، عمر فأخربهى مث أت،  اخلراجأرضاً من أرضعتبة بن فرقد ى اشتر: عن عامر قال

فاذهب : قال، ال: قالوا ،ئاًيأبعتموه ش :نيللمسلم قال ،الء أهلهافهؤ: قال، هلهاأمن : قال ،تهاياشتر

  . )٣(ث وضعتهي حكفاطلب مال

اه كأهل السواد تر منأسلم الرجل إذا ) عليه السالم( ان عمر وعليك:  قال،عون الثقفي أيب عن

  . )٤(هأرضبقوم خبراجه يف 

 ي علفقال له )عليه السالم( ي علأسلم دهقان من أهل السواد يف عهد:  قال، بن عديريعن الزب

حتولت عنها  وإن ،كأرضوأخذنا من  كة عن رأسي رفعت اجلزكأرضأقمت يف ن إ :)عليه السالم(

  . )٥(فتحن أحق ا

ة يجزأما  :)عليه السالم( ي علفقال له،  التمرنيأهل عقان من أسلم ده:  قال،عون أيب عن

فما ،  قهرماناً لناكجعلنا شئت وإن ،كشئت فرضنا ل فإن ،ني فللمسلمك وأما أرض، فنرفعهاكرأس

  . )٦(تنا بهيأخرج اهللا عز وجل من شيء أت

                                                

.١٥٠ ح باب صلح أهل السواد٥٤ ص:كتاب اخلراج) ١(

.١٦٦ ح باب صلح أهل السواد٥٦ ص:كتاب اخلراج) ٢(

.١٦٨ ح باب شراء أرض الذميني٥٧ ص:كتاب اخلراج) ٣(

.١٤١ ص٩ ج:سنن البيهقي) ٤(

.١٤٢ ص٩ ج:سنن البيهقي) ٥(

.١٤٢ ص٩ ج:سنن البيهقي) ٦(



٣٨٩

اً أرضت يأت: فقال )عليه السالم( ي إىل علجاء رجل: ال ق،هيعن أب، الضيبقيس بن الربيع عن عن 

معمر ،  مفسدرينت مصلح غأئاً ويهن لك: قال، ت أاراً وزرعتهايركف، قد خربت وعجز عنها أهلها

  . )١( خمربريغ

ان كومن ، ىسركآل  أرضوى سرك أرضفة يحذى أصف:  قال،هي عن أب،عن رجل من بين أسد

  . )٢(ض املاءيومغ جامواآل، ومن هرب  من قتلأرض و،هأرضى أصفى سرك

بلغت غلة : قال ،ان أعلم بالسواد منهكوفة أحداً ك بالكمل أدر:  قال،عن رجل من بين أسد

 :فقلت، وميستان القال هلا صوايف اآلياليت  وهي،  آالف آالفأربعةطاب اخلعهد عمر بن ى  علالصوايف

قتل رجل ، أو ىسركل آل أو، ىسركانت لك أرضل ى كاخلطاب أصف عمر بنن إ :قال ،وما الصوايف

، همامل أحفظ رمهاك ذنيوخصلت: قال، دير بريد، أو ض ماءيمغ، أو هل احلربأرجل حلق ب أو يف احلرب

  . )٣(هأرضى صفأى سركان كجام ومن واآل: سيث قيويف حد

ى نصار: قال أو ،تغلب بين ىصارن الّإتاب صدقة كس يف مواشي أهل اليل: عن الزهري قال

  . )٤(ن عامة أمواهلم املواشييالعرب الذ

  . )٥(مرة الّإ لسنةاال تعشر بين تغلب يف  أن :عمر إىل تبك:  قال،رياد بن حديعن ز

  :هريوقال غ، أمه إذا ستخلف الرجل املصدق الرجليال : عن طاووس قال

                                                

.١٩٦ حصالح األرض املهملةإ باب ٦٣ ص:كتاب اخلراج) ١(

.١٣٤ ص٩ ج:سنن البيهقي) ٢(

.١٩٩ حصالح األرض املهملةإ باب ٦٤ ص:كتاب اخلراج) ٣(

.٢٠١ ح باب أموال نصارى بين تغلب٦٥ ص:كتاب اخلراج) ٤(

.٢١٨ ص٩ ج:سنن البيهقي) ٥(



٣٩٠

  . )١(قبل قوهلميستخلفهم العاشر وي 

  . )٢(ئاً قبلهيهم ومن أعطاه شيهديمنا العاشر إ: عن طاووس قال

ومنعت ، زهايا وقفهالعراق درمه منعت: )صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا: الرة قيهر أيب عن

، ث بدأمتيوعدمت من ح، ث بدأمتيوعدمت من ح، نارهايود رداأومنعت مصر ، نارهايها وديالشام مد

رسول  أن ثيد من هذا احلديري: ييحيقال ، رة ودمهيهر أيب  حلمكذلى شهد عل، بدأمت ثيوعدمت من ح

  . )٣(رضاألى عل ضعه عمري أن ز والدرهم قبلير القفكذ )صلى اهللا عليه وآله( اهللا

ل كآخذ من  أن مرينأمن ويال إىل )صلى اهللا عليه وآله( ين رسول اهللابعث:  قال،عن معاذ بن جبل

  . )٤(عدله معافر أو ناراًيحامل د

ل كأخذ من ي أن منيل بالجب معاذ بن إىل )صلى اهللا عليه وآله( تب رسول اهللاك:  قال،مكعن احل

  . )٥(تهيهودي اً عنيهوديفتنت يوال ، متهيق أو ناراًيحاملة د أو حامل

ل كناراً لية دكمبى نصارى عل )صلى اهللا عليه وآله( ضرب رسول اهللا:  قال،رثياحلو أيب عن

  . )٦(سنة

   ي علاستعملين: ف قاليرجل من ثق خربينأ:  قال،ري بن عمكحدثنا عبد املل

                                                

.٢١٧ ح٦٩ ص:كتاب اخلراج) ١(

.٢١٨ ح٦٩ ص:كتاب اخلراج) ٢(

.٢٢٧ ح٧١ ص:كتاب اخلراج) ٣(

.١٨٧ ص٩ ج:سنن البيهقي) ٤(

.٢٢٩ ح باب الذين تضرب عليهم اجلزية٧٢ ص:كتاب اخلراج) ٥(

.٢٣٠ ح باب الذين تضرب عليهم اجلزية٧٣ ص:كتاب اخلراج) ٦(



٣٩١

، ة درهميجبا بن رجالً سوطاً يفال تضر: فقال، بزرج سابورى عل )عليه السالم( طالب  أيبابن

  قائماً يفمن رجالًيوال تق ،هايتعملون عليوال دابة ، فيسوة شتاء وال صكوال ، عن هلم رزقاًيوال تب

ما كجعت روإن  :قال، كما ذهبت من عندك يكلإرجع أ  إذاًني املؤمنريا أمي: قلت: قال، طلب درهم

  . )١(عين الفضلي، منهم العفو نأخذ أن مرناأنا إ كحيو، ذهبت

لفه فوق ك أو من ظلم معاهداً: )صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا:  قال،عيد بن رفيعن ز

  . )٢(امةيوم القي إىل جهيفأنا حج هاقتط

صلى اهللا ( رسول اهللاقال : قال ،)صلى اهللا عليه وآله( اب رسول اهللاأصحنة من يعن رجل من جه

وتصاحلوم ، بنائهمأنفسهم وأم بأمواهلم دون كتقونيهم فيم تقاتلون قوماً فتظهرون علكلعل: )عليه وآله

  . )٣(وفةكه حبال سواد اليوهذا شب: بن آدمىي حيقال ، ئاًي شكبوا منهم بعد ذليفال تص، كذلى عل

 النيب إىل ع فرف،تابكهل الأ من قتل رجالً نيسلم من املرجالًن إ :لماينيعن عبد الرمحن بن الب

  . )٤(مث أمر به فقتل،  بذمتهحق من وىفأنا أ :)صلى اهللا عليه وآله( فقال رسول اهللا )صلى اهللا عليه وآله(

  . )٥(ة املسلميته ديذمة فد أو ان له عهدكمن :  قال،عن عبد اهللا بن مسعود

                                                

.٢٣٤ ح باب الرفق بأهل الذمة٧٤ ص:كتاب اخلراج) ١(

  .٢٣٥ ح باب الرفق بأهل الذمة٧٥ ص:كتاب اخلراج) ٢(

.٣٠٥٢ ح١٧٠ ص٣ ج:داوودوسنن أيب ) ٢(

.٢٣٧ ح باب الرفق بأهل الذمة٧٥ ص:كتاب اخلراج) ٣(

.٣٠ ص٨ ج:سنن البيهقي) ٤(

.١٠٣ ص٨ ج:سنن البيهقي) ٥(



٣٩٢

  . )١(قناة إىل  اجلرفني ما بريع الزبقطأر كبابأن إ :هيبأحدثنا هشام بن عروة عن 

سأل عمر بن اخلطاب  )عليه السالم( اًيعلن إ :قوليمسعت عبد اهللا بن احلسن : قال، حدثنا احلسن

  . )٢(نبعيفأقطعه 

صلى اهللا ( رسول اهللاى عطأ : يقول)عليه السالم(مسعت جعفر بن حممد :  قال،قال حسن بن صاحل

  . )٣(س والشجرةيبئر ق )عليه السالم( اًيعل )عليه وآله

اً أرضعبد اهللا سألين أبا ن إ :ىموس إىل أيب تاب عمر بن اخلطابكقرأت : عرايب قالعن عوف األ

، ةيها ماء اجلزيي إلرجيوال ، ةياجلز أرضست من يانت لك فإن ،لهيها خيفتلي في دجلة ئشاطى عل

  . )٤(اهيفأعطها إ

، اًأرض أقطع رجالً )صلى اهللا عليه وآله( ل اهللارسون إ ،نةي عن رجل من أهل املد،سوعن ابن طاو

  . )٥(هريتها غيوأقطع بق، عمرهيه منها ما يدي يف كتر ان عمركفلما 

 أيب سعد بن: )صلى اهللا عليه وآله( اب النيبأصحأقطع عمر مخسة من :  قال،بن طلحةى عن موس

فأما أسامة فباع : قال، ري الزب:راه قالأو: قال، ديسامة بن زأو، وخباب، وعبد اهللا ابن مسعود، وقاص

  . )٦(هأرض

                                                

.١٤٤ ص٦ ج:سنن البيهقي) ١(

.١٤٤ ص٦ ج:سنن البيهقي) ٢(

.١٤٤ ص٦ ج:سنن البيهقي) ٣(

.٢٤٦ ح باب القطائع٧٨ ص:كتاب اخلراج) ٤(

.٢٤٧ ح باب القطائع٧٨ ص:كتاب اخلراج) ٥(

.٢٤٨ ح باب القطائع٧٨ ص:كتاب اخلراج) ٦(



٣٩٣

ان أول من كو ،عبد اهللا بوأقال له نافع يرة رجل ان بالبصك: قال يد اهللا الثقفي عبعن حممد بن

 اخلراج وال تضر بأحد من أرضست بيل اًأرضبالبصرة ن إ :عمر فقالى فأت ، بالبصرةى الفلىافتل

زرعها ا:  فقال،رةصببالى الفلى نه أول من افتلإ ربهخي وكبذلعلمه ى يموس أبو هيلإتب كف: قال، نياملسلم

 أرضست من ي ولنيست تضر بأحد من املسلميانت لكن إ :ىموس إىل أيب تب عمركف: قال، لييخل

  . )١(اهياخلراج فأقطعها أ

 س لهيربعة فل أو  يف خنلكشر ان لهكمن : )صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا:  قال،عن جابر

  . )٢(كره ترك وإن أخذ يرض فإن ،هيكؤذن شر يع حىتيبيأن 

غرس غرساً فله أجر ما ، أو زرعاً  زرعمن: )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا:  قال،ديأس أيب عن

  . )٣(صابت منه العوايفأ

وما ، هايتة فله أجر فيا ميمن أح: )صلى اهللا عليه وآله(  رسول اهللاقال:  قال،عن جابر بن عبد اهللا

  . )٤(ة منها فهو له صدقةيلت العافكأ

ل منه كأساً فغرس غر أو من زرع زرعاً: )صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا:  قال،عن جابر

  . )٥(ر فهو له صدقةطائ أو سبع أو إنسان

   ا رسول اهللاي: قال رجل:  قال،هيعن أب، بيعن عتبة بن ضمرة بن حب

                                                

.٢٤٩ ح باب القطائع٧٨ ص:كتاب اخلراج) ١(

.٢٥٣ ح باب القطائع٨٠ ص:كتاب اخلراج) ٢(

.٢٥٨ ح باب غرس النخل والزرع٨١ ص:كتاب اخلراج) ٣(

.٢٥٩ ح باب غرس النخل والزرع٨٢ ص:كتاب اخلراج) ٤(

.٢٦٠ حاب غرس النخل والزرع ب٨٢ ص:كتاب اخلراج) ٥(



٣٩٤

  . )١(وم حصادهيحقه ى صلحه صاحبه وآتأو ،ثهيغ عقار ما در: قال ،املال أفضلأي 

ل منه كمن غرس غرساً فما أ: )صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا:  قال،عن جابر بن عبد اهللا

  . )٢(ان له صدقةك إالّ رزأ منه أحديوال  ، فهو له صدقةريل السبع والطكوما سرق منه وما أ

  . )٣(ة ألفائم ي علبلغت غلة ما قتل ابن عفان حىت:  قال،جعفر أيب عن

 دار أو أرض  يف مثنكباري ال: )صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا:  قال،ثيد بن حريعن سع

  . )٤(دار أو أرضعل يف جيإالّ أن 

دت أجد ما ك ـ أو تابكقول أهل اليوجدت ما : قال عثمان بن مظعون:  قال،عون أيب عن

عل مثنها يف جيه ومل يبأورثها عن  أو نه من باع عقاراًإ:  يف التوراةتوبكنه مإ ،حقاً ـ تابكقول أهل الي

  . )٥(هي له فكباريال  أن ه طريف النهاريدعت عل، عقار

اً ميتة فله أرضمن أحيا ): صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،عن أبيه، عن هشام بن عروة

  . )٦(وليس لعرق ظامل حق، رقبتها

 رضا مواتاً من األيمن أح: قال )صلى اهللا عليه وآله( النيب إىل رفعه، هيبأعن  ،عن هشام بن عروة

  . )٧(س لعرق ظامل حقيول، فهي له

                                                

.٢٦١ ح باب غرس النخل والزرع٨٢ ص:كتاب اخلراج) ١(

.٢٦٢ ح باب غرس النخل والزرع٨٢ ص:كتاب اخلراج) ٢(

.٢٦٣ ح باب غرس النخل والزرع٨٣ ص:كتاب اخلراج) ٣(

.٢٦٤ ح باب غرس النخل والزرع٨٣ ص:كتاب اخلراج) ٤(

.٢٦٥ حزرع باب غرس النخل وال٨٣ ص:كتاب اخلراج) ٥(

.٢٦٦ ح باب من أحيا أرضا٨٤ً ص:كتاب اخلراج) ٦(

.٢٦٧ ح باب من أحيا أرضا٨٤ً ص:كتاب اخلراج) ٧(



٣٩٥

تة ياً مأرضا يمن أح: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،هيعن أب، عن هشام بن عروة

  .)١(س لعرق ظامل حقيل، وفهي له

ئاً من موتان يا شيفمن أح، م من بعدك هللا ولرسوله ولرضاأل يعادن إ : قال،عن ابن عباس

  . )٢( فهو أحق بهرضاأل

م من كولرسوله مث ل هللا رضاأل يعاد: )صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا:  قال،سوعن طاو

  . )٣( فله رقبتهارضئاً من موتان األيا شيفمن أح، بعد

تة فهو ياً مأرضا يمن أح :)صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا:  قال،هيعن أب، عن هشام بن عروة

  . )٤(هيحفر فيه فري غكمل أيتي أن  العرق الظامل:قال هشام: قال، س لعرق ظامل حقيول، أحق ا

  . )٥(هو املنتزي: فقال، عن العرق الظامل ديان بن سعيسألت سف:  قال،شهاب أبو حدثنا

حد ن ألكتة مل تياً مأرضا يمن أح: )صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا:  قال،هيعن أب، ريعن الزب

اضة ي من بنيث أنه أبصر رجليفلقد حدثين صاحب هذا احلد: قال، س لعرق ظامل حقيول، قبله فهي له

رسول ى فقض، خنالً خرها اآليغرس ف، حدمها ألأرضيف  )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا إىل تصمانخي

  ، هأرض برضلصاحب األ )هصلى اهللا عليه وآل( اهللا

                                                

  .٢٦٨ ح باب من أحيا أرضا٨٤ً ص:ـ كتاب اخلراج) ١(

.٢٦٩ ح باب من أحيا أرضا٨٥ً ص:كتاب اخلراج) ٢(

.٢٧٠ ح باب من أحيا أرضا٨٦ً ص:كتاب اخلراج) ٣(

.١٤٢ ص٦ ج:سنن البيهقي) ٤(

.٢٧٣ ح باب من أحيا أرضا٨٦ً ص:كتاب اخلراج) ٥(



٣٩٦

نه لنخل أصول النخل بالفؤوس وأضرب يف يته يفلقد رأ: قال، رج خنلهخي أن وأمر صاحب النخل

وقال ، مي القدالعم: وقال بعضهم، ليوال بالطو ريس بالقصيالذي ل: العم قال بعضهمو: ييحيقال ، عم

  . )١(ليالطو: بعضهم

من : )صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا:  قال، جدهعن، هيبأن ع،  بن عبد اهللا املزينريثكعن 

  . )٢(س لعرق ظامل حقيول،  حق مسلم فهو لهري يف غرضا مواتاً من األيحأ

 :وقال بعضهم، مامذن اإلإ بكون ذليكأن  إالّ اهايحأ ملن رضون األكال ت: قال بعضهم: ىيحيقال 

 حق مسلم وال ريتة يف غي ماًأرضا يحأمن : ثاراآلت ءوقد جا، له يها فهيي حي حىتمامعلم به اإليمل ن إ

  . مامذن اإلإث بيس يف احلديول، )٣(ربعون ذراعاًأها ميومن احتفر بئراً فله حر، معاهد فهي له

 مل تزرع أرضوهي  هايلإسوق املاء ي أو باًيقل أو ناًيها عيستخرج فيرض أن  األإحياءو: ييحيقال 

ال خترج من  بداًأفهذه لصاحبها ، تصلح للزرع ستخرجها حىتيأو  زرعهايد أحد قبله ين يف كومل ت

 فهذا، اً فهي لهأرضا يحأمن :  قال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  ألن ،كعطلها بعد ذل وإن ،هكمل

  . )٤(شاءن إ عهايبي أن ه ولهتمات فهي لورث فإن ،ا للناسهيف )صلى اهللا عليه وآله(  من رسول اهللاإذن

                                                

.٢٧٤ ح باب من أحيا أرضا٨٦ً ص:كتاب اخلراج) ١(

.)األرض (بدل) أمجة: ( وفيه١٤٢ ص٦ ج:ويف سنن البيهقي) ١(

.١٤٢ ص٦ ج:سنن البيهقي) ٢(

.٢٨٢ ح باب من أحيا أرضاً ميتة٨٩ ص:كتاب اخلراج) ٣(

.٢٨٤ حأحيا أرضاً ميتةمن  باب ٩٠ ص:كتاب اخلراج) ٤(



٣٩٧

عالم  األرضاألى ضرب علي أن ريالتحج: كقال ابن مبار، رض األري فهو غريوالتحج: ىيحيقال 

  . )١(اها بعدهيحأ فهي ملن نيعطلها ثالث سنن إ :هيل فيفهذا الذي ق، واملنار

اً أرضنة يجه أو نةيناساً من مزأ )صلى اهللا عليه وآله( قطع رسول اهللاأ: قال، بيعن عمرو بن شع

ن من رسول كول، ر لردداكب أيب من أو عة مينيانت قطكلو : فقال عمر، وهايحفجاء قوم فأ، هافعطلو

ه فعمرها ريعمرها فجاء غي مل نياً ثالث سنأرضمن عطل : وقال عمر: قال ،)صلى اهللا عليه وآله( اهللا

  . )٢(فهي له

 نيمتضي ثالث سن ها حىتكتر فإن ،ني ثالث سنريعمر جعل التحجن إ :بيعن عمرو بن شع

  . )٣(ه فهو أحق اريها غايفأح

شيء فهو ى من أحاط حائطاً عل :)صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا: قال، عن مسرة بن جندب

  . )٤(له

 )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا إىل  بن احلارث املزينجاء بالل:  قال،ركب أيب عن عبد اهللا بن

  استقطعت رسول اهللاكنإا بالل ي :قال له، عمر فلما وىل، ضةيلة عريأقطعها له طواً فأرضفاستقطعه 

نع مين يكمل  )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا وإن ،كلضة فقطعها يلة عرياً طوأرض )صلى اهللا عليه وآله(

  فانظر ما : فقال، جلأ: فقال، يكديق ما يف يتط نت الأو، سألهيئاً يش

                                                

.٢٨٥ ح باب التحجري٩٠ ص:كتاب اخلراج) ١(

.٢٨٧ ح باب التحجري٩٠ ص:كتاب اخلراج) ٢(

.٢٨٨ ح باب التحجري٩١ ص:كتاب اخلراج) ٣(

.٢٩٠ ح باب التحجري٩٢ ص:كتاب اخلراج) ٤(



٣٩٨

ال :  فقال،ني املسلمنيقسمه بن نايلإفادفعه ه يوما مل تطق وما مل تقو عل، هكه منها فأمسيت عليقو

فأخذ منه ما عجز عن ،  واهللا لنفعلن:فقال عمر ،)صلى اهللا عليه وآله( ه رسول اهللايئاً أقطعنيأفعل واهللا ش

  . )١(ني املسلمنيفقسمه ب، عمارته

م  إذري قوم بغأرضيف من زرع : قال، )صلى اهللا عليه وآله( النيب إىل رفعهي، جيعن رافع بن خد

  . )٢(س له من الزرع شيءيول، فله نفقته

: قلت: قال، سرق املناريمن  )صلى اهللا عليه وآله( لعن رسول اهللا:  قال،عن عبد الرمحن بن سابط

  . )٣(هأرض صاحبه يف أرضأخذ من يالرجل : قال ،املنار وما سرقة

ضرار يف  ضرر وال ال :)هصلى اهللا عليه وآل( قال رسول اهللا:  قال،عن ابن عباس، رمةكعن ع

  . )٤(ذرعأق املئتاء سبع يوالطر، سالماإل

  لرسول اهللاكر ذلكفذ، عهم فأىبيبي أن فأرادوه، انت خنلة لرجل يف حائط قومك: قال، عن جماهد

  . )٥(سالماإل ضرر يف ال: فقال )صلى اهللا عليه وآله(

يف  )صلى اهللا عليه وآله( سول اهللارى قض: قال ،) السالمماعليه( هيبأ عن ،عن جعفر بن حممد

   هل الزرع وأل،نيالعقب إىل هل النخلأل أن ل مهزوريس

                                                

.١٤٩ ص٦ ج:سنن البيهقي) ١(

.٢٩٥ ح باب التحجري٩٣ ص:كتاب اخلراج) ٢(

.٣٠٢ ح باب التصرف يف أرض٩٦ ص:اجكتاب اخلر) ٣(

.٣٠٣ ح باب التصرف يف أرض٩٧ ص:كتاب اخلراج) ٤(

.٣٠٤ ح باب التصرف يف أرض٩٨ ص:كتاب اخلراج) ٥(



٣٩٩

  . )١(املاء من هو أسفل منهم إىل رسلوني مث كنيشراإىل 

  . عالهأأسفل أهل الشرب أمراء : عن عبد اهللا قال

أل واملاء ك يف الاءكاملسلمون شر: قال )صلى اهللا عليه وآله( النيب إىل رفعهي، ديزيعن ثور بن 

  . )٢(والنار

ها ي البئر أربعون ذراعاً من نواحميحر: )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللاقال :  قال،رةيهر أيب عن

  . )٣(ألكمنع به الينع فضل ماء لميوال ، ل أول شاربيبل والغنم وابن السبعطان اإللها إلك

  . )٤(نع نقع البئرميال  :)صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا: عن عائشة قالت

  . )٥(نعمي أن عن نقع البئر )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللاى : قالجعفر،  أيب عن

،  يف شرج من شروج احلرةرية الزبيصار من بين أمناألخاصم رجل من : قال، ريعن عروة بن الزب

: ةيفقال الذي من بين أم، ملاءل اي مث خل سبريا زبيشرب ا :)صلى اهللا عليه وآله( فقال رسول اهللا

قد  أن عرف حىت )صلى اهللا عليه وآله(  وجه رسول اهللاريفتغ، كبن عمتاان ك وإن ا رسول اهللايالعدل 

  : قال أو ،نيعبكبلغ ال ي احبس املاء حىتري زباي :فقال، ساءه ما قال

                                                

  .٣٠٩ حار باب العيون واأل٩٩ ص:كتاب اخلراج) ١(

.٣١٥ حار باب العيون واأل١٠١ ص:كتاب اخلراج) ٢(

.١٥٥ ص٦ ج:سنن البيهقي) ٣(

.٣٢١ حار باب العيون واأل١٠٣ ص:احكتاب اخلر) ٤(

.٣٢٢ حار باب العيون واأل١٠٣ ص:كتاب اخلراج) ٥(



٤٠٠

ل املاءيمث خل سب، اجلدارـ فتال: قال ـ أو ونزلت:  قال  :حىت ؤمنوني ال كفال ورب 

  . )١(اً من الشراجرياً صغيواد الشرج أظنه :ىيحيقال : قال، ةيآخر اآل ىل إنهميما شجر بي فكموكحي

فله أربعون ذراعاً حوهلا  من حفر بئراً: )صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا:  قال،عن احلسن

  . )٢(تهيشعطن ملا

وطول ، ثلة البئر: يف ثالث إالّ ىمح ال: نه قالإ ،)آلهصلى اهللا عليه و( عن النيب، عن بالل العبسي

  . )٣(وحلقة القوم، الفرس

ن إ :)صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا: قوليرمة كمسعت ع: ل قا،ديسع أيب ل بنيمساعإعن 

  . )٤(اهللا عزوجل جعل للزرع حرمة غلوة سهم

، ة ذراعائمل ثالثة آالف ومخسيوامل، ةائربعمأ إىل نية ذراع ومخسائ ثالمثنيوالغلوة ما ب: ييحيقال 

  . )٥( آالفأربعةان كو

وعشرون ذراعاً من   بئر البدي مخسةميحر أن ،بيد بن املسيأخربين سع:  قال،عن الزهري

ة ذراع من ائ بئر الزرع ثالمثميوحر، لهاكها ية مخسون ذراعاً من نواحي العادميوحر، لهاكها ينواح

  . )٦(ة ذراعائمون مخسي العميحر: قولونيومسعت الناس :  الزهريوقال: قال، لهاكها ينواح

   ميحر: نه قالإ )صلى اهللا عليه وآله( عن رسول اهللا: عن الزهري

                                                

.٣٣٧ حار باب العيون واأل١٠٦ ص:كتاب اخلراج) ١(

.٣٢٣ حار باب العيون واأل١٠٣ ص:كتاب اخلراج) ٢(

.١٥٦ ص٦ ج:سنن البيهقي) ٣(

.٣٢٠ حار باب العيون واأل١٠٤ ص:كتاب اخلراج) ٤(

.٣٢٦ حار باب العيون واأل١٠٤ ص: كتاب اخلراج)٥(

.٣٢٧ حار باب العيون واأل١٠٤ ص:كتاب اخلراج) ٦(



٤٠١

د بن يوقال سع: قال، مخسة وعشرون ذراعاً ي البئر البدميوحر، مخسون ذراعاً يالبئر العاد

  . )١(ة ذراعائ وما حوهلا ثالمثنيللع زهريوقال ال: قال، ة ذراعائب الزرع ثالمثي قلميحر: بياملس

 اس بن عبد املزىنيقال مسعت أ، املنهال عبد الرمحن بن مطعم أبا مسعت: نار قاليعن عمرو بن د

  . )٢(ع املاءيعن بى نهي )صلى اهللا عليه وآله( مسعت رسول اهللا عوا املاء فاىنيال تب: قولي

: قال، لفاًأ نيه بالوهط ثالثأرضفضل املاء من ب عطوينأ: عبد اهللا بن عمرو قال عن سامل موىل

مسعت  ىنإف، دىنفاأل دىنسق األا مث كن أقم قلدكول، تبعه ال: يلإتب كف، عبد اهللا بن عمرو إىل تبتكف

  . )٣(ع فضل املاءيعن بى نهي )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا

 النيبى تأنه إ: عن جدها أو هايبأة حدثت عن يهل البادأامرأة من ن إ :زاريد اهللا بن العيعن عب

صلى اهللا عليه ( فقال رسول اهللا: قال، ل منعهحيء ال يا رسول اهللا ما شي: فقال )صلى اهللا عليه وآله(

  . )٤(ل منعهحي  وامللح ال،ل منعهحياملاء ال  :)وآله

 ) وآلهصلى اهللا عليه( نه استقطع النيبإ: ض بن محاليبأعن ، عن رجل، س املأرىبيبن قىي حيعن 

  .)٥(قطعهي أن فأىب، املاء العدكنه إ: رجل فقال، اهيإقطعه ي أن  فأراد،امللح الذي مبأرب

                                                

.٣٢٩ حار باب العيون واأل١٠٥ ص:كتاب اخلراج) ١(

.٣٣٨ حار باب العيون واأل١٠٧ ص:كتاب اخلراج) ٢(

.٣٤٠ حار باب العيون واأل١٠٨ ص:كتاب اخلراج) ٣(

.٣٤٥ حار باب العيون واأل١٠٩ ص:كتاب اخلراج) ٤(

. ٣٤٦ حار باب العيون واأل١١٠ ص:كتاب اخلراج) ٥(



٤٠٢



٤٠٣

  

  احملتويات

  

  ٦...............................................الملك والحق والحكم

  ٨......................................... الموات لكل أحدإحیاءفي 

  

  ینرضفي األ فصل

  ١٨٨ ـ ١١

  ١١...............................أقسام أربعة على رض ـ األ١مسألة 

  ١٩................. من المباحاترض ـ من سبق إلى غیر األ٢مسألة 

  ٢٣................مام ـ المفتوحة العامرة للمسلمین والموات لإل٣مسألة 

  ٢٧.............................................. الخراجأرضتباع  ال

  ٣٢...............................................للفقیه الوالیة العامة

  ٤١...............................الحاكم الشرعي یؤجر أكثر من عمره

  ٤٣................................... رأي الحاكم والمرجعرضالو تع

  ٤٧............................................حاكمیة الحاكم األعلى

  ٤٨.......................... ـ حكم دور البالد المفتوحة عنوة٤مسألة 

  ٥٤.....................................ة عنوةلیس أكثر البالد مفتوح

  ٥٧......... المفتوحة عنوةرضي في األسالم ـ حكم الحاكم اإل٥مسألة 

  ٥٨..........................................حیاء اإلأقسام ـ ٦مسألة 

  ٦٣................................................الترك مسقط للملك



٤٠٤

  ٦٧...................... ـ البلوغ والعقل والنیة شرط في الملك٧مسألة 

  ٦٩....................................................شرائط التملیك

  ٧٤................................................الحریم لذي الحریم

  ٧٨....................................... ـ قدر سعة الطریق٨مسألة 

  ٨٢............................................هل للدولة حق الشرف

  ٨٥...............................................ق الخاصةحد الطر

  ٨٨............................... ـ اختصار الطریق الخاص٩مسألة 

  ٩٠................................................. ـ القناة١٠مسألة 

  ٩٤.......................................................حریم النهر

  ٩٦............................................ ـ حریم البئر١١مسألة 

  ٩٧........................................... البئرأقسام ـ ١٢مسألة 

  ١٠٠....................................هل المعیار في الحریم الضرر

  ١٠٣..........................................وجه نسبة البئر إلى عاد

  ١٠٥...................................................اآلبار اإلرتوازیة

  ١٠٧.................. ـ كیف یكون الحریم في البئر المشتركة١٣مسألة 

  ١١١..........................................لو تحولت بئر إلى أخرى

  ١١٢........................................... ـ حریم العین١٤مسألة 

  ١١٩..................................... ـ حریم القریة والدار١٥مسألة 

  ١٢٣.......................................ضرار الجارإال یحق للجار 

  ١٢٥............................................. الضرررضا تعأقسام

  ١٢٧....................................ضرارمراد الفقهاء من جواز اإل

  ١٢٩.............................. ـ حریم األغصان والعروق١٦مسألة 

  ١٣١.............................................هل یستصحب الحریم



٤٠٥

  ١٣٥.....................................ار ـ مسائل في البح١٧مسألة 

  ١٣٧.........................................راحق الدولة في دفع الض

  ١٣٩................................... امتداد الجذورأقسام ـ ١٨مسألة 

  ١٤١.........................................................األغصان

  ١٤٥............................... ـ المشعر ال یصح احیاؤه١٩مسألة 

  ١٤٧............................................لو صار المكان مشعرا

  ١٤٩............................ والفقیهمام ـ اقطاع النبي واإل٢٠مسألة 

  ١٥٣.....................................................قطاعفروع اإل

  ١٥٥................................. الشك في الصدق والمصداقأقسام

  ١٥٧......................................حجیر ـ السابق بالت٢١مسألة 

  ١٦٠......................................... الضررأرض تعأقساممن 

  ١٦٢......................................حصول الحق والطیر والجراد

  ١٦٦................................................ الشكأقسامبعض 

  ١٦٩....................................................حیاءإهمال اإل

  ١٧٢............................ ـ حمى النبي ال یصح احیاؤه٢٢مسألة 

  ١٧٦..................................................حمى فقیه الغیبة

  ١٧٨............................................أقسامفقیه على الحمى 

  ١٨٠...........................................ال حق للفرد في الحمى

  ١٨٣.......................................ما ال یعود بضرر المسلمین

  ١٨٤....................................حیاءفي اإل ـ المرجع ٢٣مسألة 

  ١٨٦..........................................االستمالك واالختصاص

  ١٨٩................................................ السبقأقسامبعض 



٤٠٦

  

  في المنافع المشتركة فصل

  ٢٨٧ ـ ١٩١

  ١٩١............................................ ـ رقبة الطریق١مسألة 

  ١٩٣............................................. ـ في الطریق٢مسألة 

  ١٩٥..................................................رتفاع بالطریقاال

  ١٩٧............................................الطرق البحریة والجویة

  ١٩٩....................................ي یضع القوانینسالمالحاكم اإل

  ٢٠١.............................یقزاحة المجالس عن الطرإ ـ ٣مسألة 

  ٢٠٣................................................صور وضع الرحل

  ٢٠٥.................................................هل یضمن المانع

  ٢٠٧.............................................یة تعفوسالمالدولة اإل

  ٢٠٩...............................................اإلستنابة في السبق

  ٢١١..........................................تفاعات بالطرقناالسائر 

  ٢١٣.............................)لیه السالمع( تحقیق حول عمل القائم

  ٢١٥.................................................. االضطرارأقسام

  ٢١٩......................... ـ الحق في الطریق الخاص والعام٤مسألة 

  ٢٢١.................................................الرحل یبقي الحق

  ٢٢٣..........................زام الكفار في بیع اللحوملإ ـ عدم ٥مسألة 

  ٢٢٥........................................هل یقطع السلطان الطریق

  ٢٢٩....................................لو جعل بعض الطریق في داره

  ٢٣٦...........................................فروع السبق إلى المرافق

  ٢٣٩.......................... ـ هل یحق للمتولي جعل القانون٦مسألة 



٤٠٧

  ٢٤٣...........................................همل التشاغل بالعلمألو 

  ٢٤٦............................................تعدد الطالب في غرفة

  ٢٤٩..............................................فروع سكنى الطالب

  ٢٥٢..............................قطاع ـ فقه الغیبة له حق اإل٧مسألة 

  ٢٥٦.........................................للفقیه تشخیص االضطرار

  ٢٥٩.............................. إلى المعدنإنسان ـ لو سبق ٨مسألة 

  ٢٦٣.............................................لو أزاح الظالم السابق

  ٢٦٦...............................مالحظة الجیل واألجیال في المعدن

  ٢٧٠.................... ـ ال فرق بین المعادن الظاهرة والباطنة٩مسألة 

  ٢٧٤..........................................لو ترك المحجر ما حجره

  ٢٧٨........................................لو مات العامل في المعدن

  ٢٨١..................................ر فیها معدنا فظهأرض أحیىلو 

  ٢٨٣.........................................المعدن في المفتوحة عنوة

  ٢٨٥..........................................حیاءتصح النیابة في اإل

  

  في المشتركات فصل

  ٤٠١ ـ ٢٨٩

  ٢٩١............................. والحیواناإلنساندوران أمر الماء بین 

  ٢٩٣...................................... ـ الماء یملك بالسبق١مسألة 

  ٢٩٦.....................................................في بیع الماء

  ٣٠٣.............................................. في بیع الماءقوالاأل

  ٣٠٦..............................................جارة الماءإالقول في 

  ٣٠٩.............................عیون واآلبار والغیوث ـ میاه ال٢مسألة 



٤٠٨

  ٣١٢................................ ـ ما یقبضه النهر المملوك٣مسألة 

  ٣١٥................................................الشركاء في الحفر

  ٣٢٠............................استأجروا أجیرا لحفر نهر إذا  ـ٤مسألة 

  ٣٢٤........................ ـ اختالف القرب والبعد إلى الفوهة٥مسألة 

  ٣٢٨..............................................يراضلو اختلفت األ

  ٣٣٤..............................................حكم األعلى واألسفل

  ٣٣٦..................................... ـ حكم السیل الجاري٦مسألة 

  ٣٤١......................الدار لیست لمورثه أن  الوارث یعلم ـ٧مسألة 

  ٣٤٣........................هر الكبارناأل ـ استعمال الماء من ٨مسألة 

  ٣٤٥................................ ـ لو شك الوارث في مورثه٩مسألة 

  ٣٥١...............................................لو اختلفا في الحریم

  ٣٥٥..................................لو كانت قناتان، إحداهما مغمورة

  ٣٥٩.......................................حریم القریة ال یشمل الجبال

  ٣٦٣.....................................حداث النهر في وسط الشارعإ

  ٣٦٧........................ لم یستعد لتعمیر الشيءأحد الشركاء أن لو

  ٣٧١...................................................تتمة في الوقف

  ٣٧٩..............................خاتمة في المرویات من طرق العامة

  ٤٠٣........................................................المحتویات

  




