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احلمــد هلل رب العاملني. والصاة والســام عىل ســيدنا حممد وآله 
الطاهرين، ولعنة اهلل عىل أعدائهم أمجعني إىل يوم الدين.

كتاب اللقطة





)1( الظاهر أن مرادهP خصــوص الضائع املأخوذ، لتوقف صدق اللقطة 
لغة وعرفًا ورشعًا عىل أخذ املال، وال يكفي فيه ضياعه من دون أخذ، كام لعله ظاهر.

)2( فاملأخــوذ من الغري ال يصدق عليه اللقطــة وإن كان غاصبًا. غاية األمر 
أنه قد جيــري عليه أحكام اللقطة رشعًا أو بعض أحكامها، نظري ما تقدم يف املســألة 
اخلامســة من كتاب الوديعة من الكالم يف وديعة الغاصب وغريه مما قد يأيت التعرض 

له.

)3( أما مــع العلم باملالك فهو وإن صدق عليه لقطــة لغة بلحاظ أخذه، إال 
أنه خارج عن اللقطة عرفــًا ورشعًا. بل قد يظهر من بعض كلامت اللغويني خروجه 
عنها لغة بســبب النقل. ويلحق به ما يعلــم باجلهة التي ختتص به بحيث يعلم بمورد 
رصفه، ولو إمجااًل، وإن مل يكن مملوكًا ألحد، كالصدقات ونامء الوقف واملال املوىص 

به ونحوها. وكذا املباح األصيل.
اللقطة  الفقهاء  تعميم  أن  اللقطة. والظاهر  املنرصف من إطالق  بل هو   )4(

كتاب اللقطة

وهي املال الضائع)1( الذي ال يد ألحد عليه)2( املجهول مالكه)3(.

)مسألة 1(: الضائع أما إنسان أو حيوان  أو غريمها من األموال.
)واألول(: يسمى لقيطًا. )والثاين(: يسمى ضالة.)والثالث(: يسمى 

لقطة باملعنى األخص)4(.
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)مسألة 2(: لقيط دار اإلسام حمكوم بحريته)1( وكذا دار الكفر إذا 
كان فيها مسلم أو ذمي)2( 

للقيط مبني عىل نحو من التسامح. وال ينايف ذلك إطالقها عليه يف كالم السائل يف 
صحيح عيل بن جعفر اآليت. بل ال يبعد ذلك يف الضالة أيضًا، فتختص اللقطة عرفًا 

بغري احليوان من املال. واألمر سهل.
)1( بال إشكال وال خالف، بل يظهر من بعض كلامهتم املفروغية عنه. ألصالة 
احلرية يف اإلنسان التي عليها املعول عند العقالء واملترشعة. وتشهد هبا النصوص، 
Aيقول: كان عيل بن أيب طالب Aكصحيح عبد اهلل بن سنان: »سمعت أبا عبد اهلل 
يقول: الناس كلهم أحرار إال من أقر عىل نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة، 

ومن شهد عليه بالرق صغريًا كان أو كبريًا«)1( وغريه.
مسلم:  بن  حممد  كصحيح  الكثرية،  النصوص  املقام  خصوص  يف  به  وتشهد 

»سألت أبا جعفرA عن اللقيط. قال: حر ال يباع وال يوهب«)2(، وغريه.
لو كان  إرادة حريته ظاهرًا، ال احلكم واقعًا بحريته، بحيث  منها  واملنرصف 
مملوكًا يصري حرًا بااللتقاط. والسيام بلحاظ صحيح عيل بن جعفر عن أخيه موسى 
بن جعفرA: »سألته عىل اللقطة إذا كانت جارية هل حيل فرجها ملن التقطها؟ قال: 
ال إنام حيل بيعها بام أنفق عليها«)3(. بل األمر أظهر من ذلك، وإن كان يأيت من الرسائر 

ما قد ينافيه.
)2( وكذا املعاهد، كام يظهر مما تقدم منهP يف املسألة األوىل من فصل بيع 
احليوان من كتاب البيع، وقد تقدم أن الوجه فيه اعتصامه بالعهد، كام تقدم بعض ما 

يتعلق بذلك.

)1( وسائل الشيعة ج:16 باب: 29 من أبواب كتاب العتق حديث: 1.
)2( وسائل الشيعة ج:17 باب:22 من أبواب كتاب اللقطة حديث: 5.

)3( وسائل الشيعة: ج17 باب:2 من أبواب كتاب اللقطة حديث: 8.
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حرية  من  املعلوم  هو  ملا  بحريته،  احلكم  يف  رشطًا  ليس  احلقيقة  يف  هذا   )1(
الكافر مع عدم طروء ما يوجب الرق له. ومن ثم يكفي يف احلكم بحريته احتامهلا وإن 

علم بكفره. وإنام هو رشط يف اعتصامه وعدم مرشوعية اسرتقاقه، كام يظهر مما يأيت.
)2( هذا فرع احلكم بحريته، كام أرشنا إىل وجهه آنفًا. وحينئٍذ نقول: أما جواز 
اسرتقاقه مع العلم بعدم إسالم أحد أبويه  وعدم اعتصامه بذمة وال عهد، فلام تقدم 
يف املسألة املذكورة من كتاب البيع من جواز اسرتقاق الكافر غري املعتصم بعهد وال 

ذمة. وقد تقدم هناك بعض ما يتعلق بذلك.
تولده  يمكن  فيها  مسلم  لوجود  كان  فإن  أبويه  أحد  إسالم  احتامل  مع  وأما 
منه فقد نفي يف اجلواهر وجدان اخلالف يف عدم جواز متلكه، قال: »بل عن بعضهم 

دعوى اإلمجاع عليه«. وقد استدل عليه بأصالة احلرية وإطالق نصوص املقام.
جواز  يف  بل  بحريته،  احلكم  يف  ليس  الكالم  أن  من  سبق  مما  ضعفه  ويظهر 
اسرتقاقه املتفرع عىل حريته، واحلكم بعدم جواز بيعه وهبته يف نصوص املقام راجع 
إىل احلكم بحريته، من دون نظر إىل عدم جواز اسرتقاقه. نعم قد يدل عىل املفروغية 

عن ذلك. لكنه ال إطالق له يف ذلك، لعدم التصدي فيه لبيانه.
حمكومة  ألهنا  االسرتقاق.  عىل  األثر  ترتب  عدم  بأصالة  االستدالل  ومثله 
ألصالة عدم العاصم له من إسالم أو ذمة أو غريمها. وقد خرج عن ذلك ما إذا كان  يف 
إرض اإلسالم أو الذمة أو العهد، ألن املستفاد من النصوص الواردة يف احلكم بتذكية 
ما يوجد يف أرض اإلسالم املعتضدة بالسرية ترتيب أثر اإلسالم عىل من فيها، وقد 
يستفاد منه عرفًا ترتيب أثر الذمة والعهد عىل من يوجد يف أرضهام. ومحل نصوص 
املقام ـ التي عرفت ظهورها يف املفروغية عن عدم جواز االسرتقاق ـ عىل خصوص 

ما كان يف أرض اإلسالم غري عزيز. وإن كان األمر حيتاج إىل مزيد من التأمل.

يمكن تولده منه)1(. ولقيط دار الكفر إذا مل يكن فيها مسلم أو ذمي يمكن 
تولده منه جيوز اسرتقاقه)2(. 
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وضوح  لعدم  باملسألة،  عصورنا  يف  االبتالء  عدم  بلحاظ  احلال  يسهل  وقد 
صدق االستيالء اململك مع منع القوانني من االسرتقاق، حيث يعتصم املقهور من 

القاهر بالقانون، فال يصدق االستيالء عليه. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل.
)1( كام رصح به غري واحد، ألن اإلمام وارث من ال وارث له.

ملواله،  ماله  رق  أو  أرحامه،  وارثه  حر  بأنه  عادة  يعلم  اللقيط  أن  ودعوى: 
تركته  يملك  بمن  فاجلهل  اإلمام.  غري  يرتكه  ملا  مالك  بوجود  العلم  يقتيض  وذلك 

يقتيض إجراء حكم جمهول املالك عليها.
ملاله، الحتامل  أحد  بملك  العلم  من  متنع  احلرية  أصالة  بأن  )أواًل(:  مدفوعة 
كونه ابن زنا ال يرثه أرحامه من طرف أبويه، واملفروض يف كالم األكثر أنه صغري ال 

ولد له.
نعم عممه يف الدروس واللمعتني وجامع املقاصد واملسالك وحمكي الكفاية 
للمجنون الذي قد يكون كبريًا له ولد، وقد يظهر ذلك من القواعد واإلرشاد. وال 
يبعد كونه ملحقًا باللقيط يف بعض أحكامه من دون أن يصدق عليه اللقيط عرفًا، كام 
يظهر من مفتاح الكرامة واجلواهر. بل يشكل عمومه عرفًا للمميزـ  كام يظهر بمراجعة 
مفتاح الكرامة ـ وإن جرت عليه بعض أحكامه تبعًا لعموم أدلتها أو بعضها. وعىل 

كل حال فاحتامل الولد منفي باألصل.
عبد  كصحيح  شاء،  من  يوايل  أنه  تضمن  قد  النصوص  بعض  بأن  )وثانيًا(: 
الرمحن العزرمي عن أيب عبد اهللA عن أبيه: »قال: املنبوذ حر، فإذا كرب فإن شاء 
فليوال من شاء«)1( وغريه  النفقة، وليذهب  التقطه، وإال فلريد عليه  الذي  إىل  تواىل 
ليست  تركته  بأن  احلكم   فلوال  اجلناية،  عند  والعقل  للمرياث  يكون  إنام  والوالء 
موروثة للطبقة السابقة عىل ضامن اجلريرة الذي يواليه ال جمال للوالء. فإذا مل يوال 

)1( وسائل الشيعة ج: 17 باب:22 من أبواب كتاب اللقطة  حديث:3.

ووارث األول اإلمام)1( 
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أحدًا ومل خيلف ولدًا تعني كون مرياثه لإلمام.
وحينئٍذ إما أن يقترص عىل اللقيط يف ذلك، أو يبتني عىل أصالة عدم الوارث له 
بالتقريب املتقدم، أو حيمل من ال وارث له الذي يرثه اإلمام عىل ما يعم من ال يعرف 

وارثه. فالحظ.
)1( الظاهر أن املراد أن يتجدد له وارث بعد االلتقاط، بأن يتزوج ويولد له 
إذا كرب أو يوايل شخصًا خاصًا فريثه ويضمن جريرته. أما إذا عرف وارثه السابق عىل 
التقاطه فالظاهر خروجه بذلك عن كونه لقيطًا اللهم إال أن ال يعلم وارثه بعد موته.

)2( يعني: يف اجلناية، ألن اإلمام عاقلة من ال وارث له. وجيري يف ذلك ما 
سبق.

)3( حيث تقدم يف املسألة الرابعة من فصل بيع احليوان من كتاب البيع قبول 
إقرار اإلنسان عىل نفسه بالرقية. خالفًا يف اللقيط للرسائر، ونسبه إىل حمصيل أصحابنا. 
للحكم يف النصوص بحريته. ويظهر ضعفه مما سبق آنفًا وتقدم هناك من محلها عىل 

احلكم بحريته ظاهرًا، فال ينايف قبول إقراره.
لعدم  الثالث،  القسم  يف  اآليت  اللقطة  حكم  جريان  حينئٍذ  والظاهر  هذا 
:Aاختصاصه باملال الصامت، كام يظهر من صحيح عيل بن جعفر عن أخيه موسى 
قال:  يصنع.  كيف  دابة  أو  ثوبًا  أو  دراهم  اللقطة  يصيب  الرجل  عن  »وسألته 
 يعّرفها سنة، فإن مل يعرف صاحبها حفظها يف عرض ماله حتى جييءطالبها...«)1(،
وصحيحه اآلخر املتقدم عنهA: »وسألته عن اللقطة إذ كان جارية هل حيل فرجها 

ملن التقطها؟ قال: ال. إنام حيل له بيعها بام أنفق عليها«)2(.

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:2 من أبواب كتاب اللقطة حديث:13.
)2( وسائل الشيعة ج:17 باب:2 من أبواب كتاب اللقطة حديث:8.

إذا مل يكن له وارث)1(. وكذلك عاقلته)2(. وإذا بلغ رشــيدًا فأقر برقيته 
قبل منه)3(.
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 وبذلك يظهر جريان حكم اللقطة عىل اللقيط لو علم حني التقاطه برقيته، أو 
قامت عليه أمارة معتربة. 

التذكرة  يف  جرى  وعليه  الكفاية  عىل  أخذه  وجوب  املبسوط  يف  أطلق   )1(
والتحرير والقواعد والتنقيح وجامع املقاصد. واستدل له يف املبسوط باألمر بالتعاون 
بال  واجب  املضطر  وإطعام  املضطر  معنى  يف  وبأنه  اخلري،  وفعل  والتقوى  الرب  عىل 

خالف.
لكن من املعلوم أن األمر يف املوردين لالستحباب، وإال لزم كثرة التخصيص، 
كام يف اجلواهر كام أن االستحباب املذكور ليس كفائيًا، بل عيني كاستحباب اإلحسان 

وفعل املعروف، فيخرج عن حمل الكالم.
وأما االضطرار الذي استدل به غري واحد فهو غري مطرد، بل وال معلوم، إذ 
التقاط غريه له، أو يموت  إذا أيس من  نبذه  إليه من  قد يوجد من يكفله، أو يرجع 

بأجله قبل احلاجة لاللتقاط.
ولعله لذا رصح يف الرشايع والنافع باالستحباب لكن يف إطالقه إشكال، إذ 

جيب حفظ النفس املحرتمة من التلف.
وإال  كفاية،  أخذه  جيب  التلف  عليه  خاف  »وإذا  اللمعة:  يف  قال  لذا  ولعله 
ويف  الروضة  يف  ووافقه  كالمه،  متام  بلحاظ  الدروس  من  الظاهر  وهو  استحب«، 

املسالك وعن الكفاية أنه متجه.
ولعل األوىل ما ذكره سيدنا املصنفP من اختصاص الوجوب بام إذا توقف 
تنجز وجوب االلتقاط عىل إحراز توقف  حفظه عىل االلتقاط، ألن مقتضاه توقف 
وجوب احلفظ عليه، وعدم االكتفاء باخلوف عليه من التلف، مع إباء املرتكزات 

املترشعية ذلك جدًا.
مع  عليه،  حفظه  بتوقف  منوط  واقعًا  االلتقاط  وجوب  أن  الظاهر  نعم 

 )مسألة 3(:  أخذ اللقيط واجب عىل الكفاية إذا توقف عليه حفظه)1(. 



الكالم يف وجوب أخذ اللقيط....................................................................... 13

بالتقاطه  االحتياط  ولزوم  عليه،  احلفظ  توقف  احتامل  تنجز  يف  اخلوف  كفاية 
سيدنا  كالم  كان  وإن  الرضر.  خوف  موارد  من  كثري  يف  احلال  هو  كام  ظاهرًا، 

املصنفP ال يناسب ذلك.
املسلمون  فيه  يغلب  بلد  يف  لكونه  باإلسالم  حمكومًا  كان  إذا  كله  هذا 
املعلوم من سرية  ملا هو  قتله،  إشكال يف حرمة  فال  به  يكن حمكومًا  مل  إذا  وأما 
النبي8 واملسلمني من بعده من عدم قتلهم الصبيان والنهي عنه يف بعض 

النصوص)1(.
 أما وجوب حفظه فلم يتضح الدليل عليه والذمة والعهد إنام يقتضيان 
املنع من التجاوز عىل الذمي واملعاهد، ال وجوب حفظهام، خصوصًا إذا قامت 

األمارة عىل أهنم عرضوا أطفاهلم للخطر.
وأشكل من ذلك ما إذا مل حيرز كون اللقيط من أهل الذمة.

ولكن مع كل ذلك يشكل البناء عىل جواز ترك التقاطه مع اخلوف عليه 
من التلف، فضاًل عن العلم بتعرضه له جلهات إنسانية يصعب البناء عىل إمهال 

الشارع  األقدس هلا.
ثم إن ماسبق من الشهيد وغريه من استحباب االلتقاط مع عدم اخلوف 
عىل الصبي من التلف غري ظاهر الوجه، بل ال دليل عىل مرشوعيته يف فرض 
إطالق  وال  حرمته،  ينايف  فيه  ترصف  عليه  اليد  وضع  ألن  اللقيط،  احرتام 
عن  املفروغية  ظاهرها  بل  حينئٍذ،  التقاطه  بجواز  ينهض  اللقيط  لنصوص 
مرشوعية االلتقاط من دون أن يتضمن التصدي لبياهنا، ليكون هلا إطالق فيها. 

واملتيقن من السرية واإلمجاع صورة اخلوف.
نعم يتجه البناء يف فرض اخلوف عىل استحباب االلتقاط عينًا بعد ما سبق 

)1( راجع وسائل الشيعة ج:11 باب:18 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه.
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من وجوبه كفاية، ملا سبق من استحباب فعل اخلري واإلحسان ونحو ذلك.
عىل  القدرة  نفسه  من  امللتقط  حيرز  أن  )األول(:  أمرين:  عىل  يتوقف  لكنه   
القيام برعاية اللقيط وسد حاجته ونحو ذلك مما جيب عليه بمقتىض واليته، وإال فال 
 جمال لالستحباب، بل قد يكون مرجوحًا، ملا ورد من النهي عن التعرض للحقوق،

واألمر بالصرب عليها إن لزمت)1(.
)الثاين(: أن ال يكون هناك متصٍد اللتقاط الصبي هو أنفع له دينيًا أو دنيويًا، 
بحيث يكون أصلح له يف ظاهر احلال، حيث يكون يف التقاط غريه له حرمان له من 
ذلك، ألنه بعد التقاطه له، وحتمله ملسؤوليته رشعًا بمقتىض واليته عليه، ال يستطيع 

دفعه لغريه عىل أن يصري هو الويل عليه بداًل عنه.
ال  أو  بذلك،  يقبل  ال  وقد  اللقيط.  شؤون  إدارة  يف  عنه  توكيله  يستطيع  نعم 
يزيد  يف إحسانه إليه عىل إحسان املوكل، بخالف ما لو استقل بواليته. بل قد ال يرشع 
االتقاط حينئٍذ ملا فيه من حرمان الصبي من اخلري إذا كان معتدًا به. وقد عرفت أنه ال 
إطالق لدليل مرشوعية االلتقاط، واملتيقن من عموم الوجوب الكفائي مع اخلوف 

عدم تيرس األنفع وحماولته االلتقاط.
لكن لو عىص والتقطه ترتب أثر االلتقاط يف حقه، ملا يأيت يف وجه كون امللتقط 

أوىل برتبية اللقيط وحضانته.
عىل  اإلشهاد  وجوب  بعدم  والقواعد  الرشايع  يف  رصح  أنه  وهو  يشء.  بقي 
االلتقاط وهو ظاهر املبسوط، ألنه ذكر أن فيه قولني، كاللقطة، وقد قوى يف اللقطة 
االستحباب عىل عدم الوجوب. وهو رصيح التذكرة والدروس واللمعتني وجامع 
املقاصد وغريها، وظاهر جامع املقاصد وحمكي الكفاية اإلمجاع عىل عدم الوجوب. 

وذكروا يف وجه االستحباب أنه أقرب حلفظ نسبه وحريته.
بل وال  ذاتًا، كام هو ظاهر،  باستحباب اإلشهاد ال  ينهض  ترى ال   وهو كام 

)1( راجع وسائل الشيعة ج:16 باب: 6 من أبواب كتاب النذر والعهد.
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فإذا أخذه كان أحق برتبيته وحضانته من غريه)1(،

مع  وارثه  أو  امللتقط  من  النسب  أو  الرقية  ادعاء  من  يمنع  إنام  اإلشهاد  ألن  عرضًا، 
وجود خصم يعنى باألمر وهيتم بحفظ الشهادة ومتابعة الشهود واستشهادهم عند 
احلاجة، واللقيط عاجز عن ذلك، وإذا كرب حتت يد مدعي الرقية أو النسب قد يغفل 
عن كذبه وال يسعى ملخاصمته، ولو التفت لذلك قد ال يعلم باالستشهاد أو ال يترس 

له الوصول للشهود واستشهادهم.
نعم جيب عىل امللتقط التحفظ من األمرين بإعالن احلال وإظهاره أو نحو ذلك 
اختالط  حتريم  من  املعلوم  هو  ملا  األمرين،  من  معه  يؤمن  بنحو  التوثق،  وجود  من 
األنساب، ووجوب رعاية مصلحة اللقيط بمقتىض واليته عليه، بحيث ال يتعرض 

ملحذور االسرتقاق بال حق.
)1( كام يظهر من غري واحد، بل ظاهرهم املفروغية عنه. كالنصوص، ومنها 

صحيح العزرمي املتقدم.
وهو مقتىض السرية أيضًا لالبتالء باللقيط يف مجيع العصور مع البناء عىل تويل 
امللتقط أمره واستقالله بأدارة شؤونه، ومن املعلوم عدم مراجعتهم احلاكم الرشعي 

فيه، لعدم ظهور مرجعية احلاكم يف اجلملة يف الصدر األول.
تقدم  ما  بناء عىل  احلاكم،  لوالية  امللتقط عليه ال موضوع  ثبوت والية  وبعد 
يف حمله من عدم الدليل عىل واليته يف مورد ثبتت فيه والية غريه. وأوىل بذلك غري 
احلاكم من عامة الناس، ومع عدم واليته ال جمال ملزامحته ملن ثبتت له الوالية، وهو 

امللتقط.
هذا ويف الرشايع والقواعد واإليضاح والدروس وجامع املقاصد وغريها أنه 

يلزم امللتقط باحلضانة، وليس له التخيل عنها.
إبطال  حلرمة  إكامله،  فعليه  الكفاية  فرض  يف  ع  رَشَ بأنه  )تارة(:  له  واستدل 
النهي  عىل  حممولة  الرشيفة  واآلية  العمل،  إبطال  حرم  من  باملنع  ويشكل  العمل. 
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بل  العمل  إبطال  ليس من  املقام  أن  العمل. عىل  إحباط  ما يوجب  إرشادًا عن فعل 
عدم االستمرار فيه، كام لو وجبت حراسة البلد كفاية فحرس مدة ثم تركها لغريه. 

هو  املتيقن  أن  وفيه:  عليه.  اللقيط  رعاية  وجوب  باستصحاب  )وأخرى(: 
بفرض  ليقوم  للغري  التنازل  ينايف  فال  االنحالل،  بنحو  آن  كل  ويف  كفاية  الوجوب 
الكفائي  الوجوب  وانقالب  املتقدم.  احلراسة  مثال  نظري  الثاين،  اآلن  يف  الكفاية 

بالرشوع فيه للعيني حيتاج إىل دليل.
فالعمدة يف املقام: أن املرتكزات املترشعية والعقالئية قاضية بأن وضع امللتقط 
املحرتم،  املال  عىل  اليد  وضع  نظري  به،  املسؤولية  من  نحوًا  يقتيض  اللقيط  عىل  يده 
ومرجعه إىل نحو من االستئامن والوالية عليه رشعًا. ولذا وقع التعبري بالوالية يف حق 

امللتقط يف كالم غري واحد.
قابلية  عىل  الدليل  لعدم  لغريه،  واليته  عن  التنازل  جواز  عدم  يقتيض  وذلك 
التذكرة من جواز دفعه  الوالية املذكورة لالنتقال للحاكم، فضاًل عن غريه. وما يف 

للحاكم مع القدرة عىل رعايته للتربع هبا، ال جمال له بعد ما ذكرنا.
غاية األمر أن للملتقط االستعانة بغريه ممن يثق به، أو توكيله يف أمره مع بقاء 
فيتعني  له يف طول واليته،  الغري  إدارة  تكون  بحيث  له،  به  واملسؤولية  عليه  الوالية 
اسرتجاعه منه مع ظهور قصوره أو تقصريه، كام هو احلال يف سائر األمناء واألولياء.

وال يبعد ظهور كلامت مجلة من األصحاب يف البناء عىل ذلك، بل املفروغية 
عنه. نعم لو خرج عن قابلية الوالية تعني سقوط واليته، وجيري عىل اللقيط حكم من 
ال ويل له. وإن كان الظاهر بلحاظ السرية يف الصدر األول تويل غريه له مع ترجيح من 

يتعلق به من دون مراجعة احلاكم الرشعي، قريبًا مما ذكرناه يف اليتيم.
اللقيط وتربيته ليست كأولوية األم  امللتقط بحضانة  وبذلك يظهر أن أولوية 
بحضانة ولدها، الراجعة ألولويتها بمبارشهتا للحضانة، بل كأولوية األب بحضانة 
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ولده وتربيته الراجعة إىل واليته عليه وإرشافه عىل إدارة أموره ـ ومنها حضانته ـ  وإن 
مل يبارش ذلك بنفسه.

)1( كالويص، دون احلاكم الذي مل تثبت واليته إال حسبة، وهي تقرص عن 
صورة وجود امللتقط، كام سبق، بل الظاهر مفروغيتهم عنه.

نعم لو ظهر يتياًم ال ويل له، فإن قلنا بوالية احلاكم عليه خلصوصيته مل يبعد بناء 
األصحاب عىل وجوب مراجعته، وما يأيت من أن ظاهرهم عدم مراجعة احلاكم يف 

اللقيط إنام هو قبل ظهور حاله، ال بعد ظهور الويل له.
أحد  لكل  وإن  عليه،  الوالية  يف  احلاكم  خصوصية  عدم  حمله  يف  ذكرنا  نعم 
كفالته، فـإن ظهر له كفيل سابق ضاع منه وطالب به فالظاهر وجوب دفعه له، ألنه 
وليه، فيخرج من حكم اللقيط. نعم لو مل يطالب به وال طالب به رحم له أقرب من 
امللتقط جاز للملتقط كفالته ال من جهة االلتقاط، بل ملا ذكرنا من جواز كفالته لكل 

أحد. فالحظ.
)2( بل الظاهر قصور عنوان اللقيط عنه حينئٍذ، بمعنى انتهاء أمد صدقه.

والدروس  واإليضاح  والتحرير  واإلرشاد  والرشايع  املبسوط  يف  كام   )3(
من  بني  خالفًا  فيه  أجد  ال  »بل  اجلواهر:  ويف  وغريها،  املقاصد  وجامع  واللمعتني 
تعرض له«. ويف املبسوط بعد بيان مجلة مما تتحقق فيه اليد: »وهذا كله ال خالف فيه«، 

حيث يظهر منه املفروغية عن احلكم بملكيته ملا  حتت يده.
ووجهه ظاهر، فإن قصوره ال ينايف ملكيته ملا حتت يده بمثل املرياث أو متليك 

وليه له أو إذنه يف متليكه.
نعم لو علم بعدم متليك الويل له، وإنام جعله معه غريه مما له والية عليه تعني 

 إال أن يوجــد من له الوالية عليه لنســب أو غــريه)1(، فيجب دفعه إليه 
حينئذ، وال جيري عليه حكم االلتقاط)2(.

)مسألة 4(: ما كان يف يد اللقيط من مال حمكوم بأنه ملكه)3(.
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عدم احلكم بملكه له، وإنام ينفق عليه منه لظهور حال جاعله معه يف إذنه باإلنفاق منه 
عليه، وأنه إنام جعله معه ألجل ذلك.

ونفى  عنه،  مفروغيتهم  يف  يظهر  بنحو  األصحاب  مجهور  به  رصح  كام   )1(
وجدان اخلالف فيه بني العامة واخلاصة يف اجلواهر. وال ينبغي اإلشكال فيه، لظهور 

قصور الفاقد هلام عن مقام الوالية وعن التكليف املرتتب عليهام.
)2( كام رصح به مجهور األصحاب أيضًا، ونفى الريب فيه يف جامع املقاصد، 
وعن الكفاية أنه مما قطع به األصحاب، ويف جممع الربهان أن الظاهر اإلمجاع عليه. 
نعم نسب للمشهور يف اجلواهر وكأنه ملا فيه ويف مفتاح الكرامة من اقتصار املحقق 

عىل اعتبار التكليف يف امللتقط، ويف الثاين أنه ذكر ذلك يف النافع.
لكن قال يف النافع: »ويشرتط يف امللتقط التكليف. ويف اشرتاط اإلسالم تردد. 
مع عدم  بالنهي  مراده  يكون  أن  القريب  بإذن مواله«. ومن  إال  اململوك  يلتقط  وال 
إذن املوىل عدم ترتب األثر عىل التقاطه، فيوافق األصحاب، ال احلرمة التلكليفية مع 
وبني  بينه  الفرق  ويكون  ليكون خمالفًا هلم،  أثره،  وترتب  االلتقاط  البناء عىل صحة 
الويل، لعدم أهليته  أنه العربة عندهم بقصد غري املكلف حتى مع إذن  غري املكلف 

للتوكيل، بخالف العبد، حيث يرتتب األثر عىل قصده، ويكون أهاًل للتوكيل.
األثر  هي  التي  الوالية  مقام  عن  قصوره  يف  اإلشكال  ينبغي  فال  كان  وكيف 
معترب  يف  بام  املعتضد  أو  املؤيد  يشء،  عىل  يقدر  ال  أنه  دل  ملا  االلتقاط،  عىل  املرتتب 
أيب خدجية عن أيب عبيد اهللA: »سأله ذريح عن اململوك يأخذ اللقطة فقال: وما 
للمملوك واللقطة واململوك ال يملك من نفسه شيئًا؟!، فال يعرض هلا اململوك، فإنه 
»فإنه  قال:  أنه  إال  ضعف،  فيه  بطريق  الصدوق  ورواه  سنة...«)1(  يعرفها  أن  ينبغي 

ينبغي للحر أن يعرفها سنة...«.

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:20 من أبواب كتاب اللقطة حديث:1.

)مسألة 5(: يشرتط يف ملتقط الصبي البلوغ والعقل)1( واحلرية)2( 
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تكليفًا، ومن  إذن مواله  بدون  العبد وعمله  إشكال يف حرمة ترصف  كام ال 
الظاهر أن االلتقاط بنفسه من صغريات ذلك.

ودعوى: أن حرمة ترصف العبد بغري إذن مواله تكليفًا يقرص عن الواجبات، 
وقد سبق وجوب االلتقاط مع اخلوف عىل اللقيط.

مدفوعة بأن ذلك خيتص بالواجبات العينية، دون الكفائية مع وجود من يقوم 
هبا غريه، حيث يتعني حينئٍذ عدم قيامه هبا، لعموم حرمة عمله بغري إذن مواله، لعدم 

منافاة الوجوب املذكور له حينئٍذ.
ترك  من  اللقيط  عىل  وخاف  بذلك،  يقوم  من  وجود  العبد  حيرز  مل  ولو  هذا 
التقاطه له، تعني وجوب التقاطه عليه وإن مل يتيرس له استئذان مواله، كام يف التحرير.
لكن اقترص عىل صورة االنحصار بالعبد يف جواز االلتقاط يف التذكرة، ويف وجوبه يف 
الدروس. ولعله راجع إىل ذلك، ملا هو املعلوم من لزوم االحتياط بالقيام بالواجب 
الكفائي بمجرد عدم إحراز قيام الغري به، وال يعترب فيه إحراز عدمه، للعلم بانشغال 

الذمة به والشك يف اخلروج عن ذلك بفعل الغري.
أثر  عليه  يرتتب  أن  دون  من  اإلنقاذ  بمالك  تكليفي  املقام  يف  الوجوب  نعم 
االلتقاط من ثبوت الوالية للملتقط عليه، كام يف جامع املقاصد واملسالك وغريمها، ملا 

سبق من قصور العبد عن ذلك.
)1( والزم ذلك جواز أخذ الغري له منهم كام كان له قبل أخذهم له.

لعدم  استئذانه،  منهم، وال  أخذه  للحاكم يف  الرجوع  والظاهر عدم وجوب 
املنشأ له، والعلم بعدم البناء عليه يف الصدر األول.

نعم ال جيوز للعبد تسليمه لغريه إال بإذن مواله، الحتامل عدم رضاه بذلك 
وإنفاذه اللتقاط عبده، بحيث يكون رضاه باستمراره عنده توكياًل له يف التقاطه له.

)2( كام يف الرشايع والنافع ومجلة من كتب العالمة والشهيدين وغريها.

فا اعتبار بالتقاط الصبي واملجنون والعبد)1( إال بإذن مواله)2(. بل يشرتط 
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له  وبأنه ال جيوز  املوىل،  امللتقط حينئٍذ هو  بأن  منها  وقد رصح يف غري واحد 
الرجوع حينئٍذ.

وال ينبغي اإلشكال فيه، ألنه بإذنه للعبد مع عدم أهليته لاللتقاط وعدم حتمله 
 لتبعته قد وكله يف التقاطه عنه عىل أنه هو امللتقط. والظاهر قابلية االلتقاط للتوكيل.

وال أقل بلحاظ السرية، إذ كثريًا ما يستعني امللتقط بغريه من أتباعه.
وجيري ذلك يف الصبي أيضًا إذا وكله الويل أو غريه يف االلتقاط، لعني ما سبق 
يف العبد، بناء عىل ما هو الظاهر من أهليته للتوكيل مع متييزه. وأما مع عدمه فيكون 

بمنزلة اآللة ملن يأمره بحمل اللقيط.
وأما إذا أذن له الويل يف االلتقاط عىل أن يكون هو امللتقط، بحيث يكون هو 
إذن  للوالية. وكذا احلال يف  أهليته  اللقيط فيشكل مرشوعية ذلك، لعدم  الويل عىل 

املوىل للعبد بالوجه املذكور.
)1( كام ذكره الشيخP يف املبسوط وعامة من تأخر عنه. وتردد فيه يف النافع 

وظاهر الرشايع واإلرشاد.
امْلُْؤِمننَِي  َعىَل  لِْلَكاِفِريَن  اهلّلُ  َعَل  جَيْ ﴿َوَلن  تعاىل:  بقوله  )تارة(:  عليه  واستدل 

َسبِيًا﴾)1(. )وأخرى(: بأنه قد يفتنه عن اإلسالم.
لكن تقدم يف املسألة الثالثة من فصل بيع احليوان من كتاب البيع أن املراد بنفي 
السبيل يف اآلية الرشيفة نفي احلجة، بنحو يظهر منه أهنا أجنبية عن املقام ونحوه من 

امللكية والوالية وغريمها.
ذلك،  من  التحفظ  يقتيض  ـ  حصل  لو   ـ  فهو  دينه  يف  يفتنه  أن  احتامل  وأما 

وإلزامه بام يناسبه، من دون أن يمنع من واليته عليه يف إدارة شؤونه احلياتية.

)1( سورة النساء اآلية:141

اإلسام فيه إذا كان اللقيط حمكومًا بإسامه)1(، فلو التقط الكافر صبيًا يف 
دار اإلســام مل جير عىل التقاطه أحكام االلتقاط وال يكون أحق بحضانته.
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فالعمدة يف املقام أنه ال إطالق لدليل والية امللتقط عىل اللقيط، بحيث يشمل 
حمل الكالم. والسيام مع ظهور النصوص ـ ومنها صحيح العزرمي السابق ـ يف أن 
امللتقط، فيكون من له مرياثه إن مل يكن له وارث أقرب منه، مع ما  للقيط أن يوايل 
هو املعلوم من عدم إرث الكافر للمسلم. معتضدًا بإباء املرتكزات املترشعية احرتام 
منه قهرًا عليه.  اللقيط  املترشعة عىل جواز أخذ  بناء  للمسلم، وقرب  الكافر  التقاط 
بل ما دل عىل وجوب بيع عبد الكافر إذا أسلم قهرًا عىل مواله وتسليم ثمنه له)1( ال 
يناسب والية الكافر عىل املسلم، معتضدًا بإباء مرتكزات املترشعة للوالية املذكورة.

ولعله لذا علل احلكم يف املبسوط بأن الكافر ال ييل عىل مسلم.
أما  الكافر.  من  قهرًا  أخذه  له  بحيث  املسلم،  أولوية  ذلك  من  املتيقن  نعم 
وجوب أخذه كفاية عىل املسلمني فيصعب إثباته، خصوصًا يف حق من ال خيشى عليه 

منه يف نفسه وال يف دينه.
هذا وأما مع احلكم بكفر اللقيط فاملعروف بني األصحاب جواز التقاط الكافر 
له، ونفى اخلالف فيه يف كشف الرموز وظاهر املسالك، ويف املهذب البارع: »وإن كان 
امللقوط يف بالد الرشك مل يمنع الكافر من التقاطه قواًل واحدًا، لعدم احلكم بإسالمه« 

ونفى اإلشكال فيه يف املسالك وحمكي الكفاية.
َأْولَِياء  َبْعُضُهْم  واستدل عليه يف التذكرة وغريه بقوله تعاىل: ﴿َوالَّذيَن َكَفُروْا 
َبْعٍض﴾)2(. لكن ظاهر الوالية يف اآلية الرشيفة املواالة واملودة والتناصح وما جيري 
كيف  الكرامة.  مفتاح  يف  إليه  أشار  كام  ونحوه.  املقام  يف  الوالية  دون  ذلك،  جمرى 
التقاط املسلم للكافر، مع أنهP رصح بجوازه، كام هو ظاهر  والزمه عدم جواز 

غريه أو رصحيه.
وجود  ينفع  إنام  هو  إذ  عنه.  املنع  دليل  بقصور  كالمهم  يف  االستدالل  ومثله 

)1( وسائل الشيعة ج:16 باب: 73 من أبواب كتاب العتق حديث:1.
)2( سورة األنفال اآلية:73.
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عموم يقيض بجواز االلتقاط، وقد سبق املنع من ذلك.
فالعمدة يف املقام ما هو املعلوم من البناء عىل إقرار أهل الذمة عىل تعاملهم فيام 
بينهم بالوجه الذي هم عليه، بضميمة ما هو املعلوم من سريهتم عىل التقاط صبياهنم 

املحكومني بأهنم منهم، بل يقطع بعدم منعهم عن ذلك.
وأما لو مل يكن للملتقط ذمة، فوجوب أخذ اللقيط منه حيتاج إىل دليل. وجوازه 

مقطوع به حتى لو ثبتت واليته عليه، ولذا جيوز هنب أطفاهلم إذا مل يلزم منه حمذور.
عموم  من  اإلرشاد  عىل  الكركي  املحقق  تعليق  عن  ما  ضعف  يظهر  وبذلك 
إشرتاط إسالم امللتقط ملا إذا مل حيكم بإسالم اللقيط. قال يف فتاح الكرامة: »وهو نادر 

مسبوق باإلمجاع ...«.
 Pاملصنف سيدنا  ظاهر  فيها،  الكالم  وقع  للملتقط  رشوط  املقام  يف  بقي 

عدم البناء عليها..
بل  لاللتقاط،  الفاسق  أهلية  بعدم  املبسوط  يف  رصح  فقد  العدالة.  )األول(: 
ينتزع منه وعليه جرى يف القواعد والتذكرة واللمعة وحمكي رشح اإلرشاد للفخر، 
واإلرشاد  التحرير  وظاهر  أحوط.  أنه  اإلرشاد  حاشية  وعن  املقاصد  جامع  ويف 
والتنقيح التوقف. بل اختار صحة التقاطه يف الرشايع والدروس واملسالك والروضة 

وظاهر النافع وغريها، ونسبه يف املسالك والروضة لألكثر.
وهو  يسرتقه،  قد  وبأنه  لالستئامن،  بأهل  ليس  الفاسق  بأن  لألول  واستدل 
من  وغريها  اللقطة  يف  عليه  بناؤهم  ليس  بل  املدعى.  عني  هو  الذي  لألول،  راجع 
اللقطة  بني  فرقوا  وإن  الصغار،  أبنائه  عىل  واليته  ومنها  الرشعي،  االستئامن  موارد 

واللقيط بوجوه ال ترجع إىل حمصل ينهض باالستدالل، كام يظهر بمراجعتها.
ِذيَن  وأضعف منه ما يف التذكرة من االستدالل بقوله تعاىل: ﴿َواَل َتْرَكُنوْا إىَِل الَّ
ـ  الركون  عليها  صدق  لو  ـ  املقام  يف  واليته  أن  فيه:  إذ  اُر﴾)1(.  النَّ ُكُم  َفَتَمسَّ َظَلُموْا 

)1( سورة هود اآلية:113.
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رشعية كواليته عىل أطفاله، وليست تابعة للمكلفني ليحرم عليهم جعلها له.
نعم تقدم أنه الإطالق ألدلة والية امللتقط عىل اللقيط، ليكون هو املرجع مع 

فقد دليل عىل املنع.
التقيد  عدم  ملرتكزاهتم  تبعًا  واملترشعة  العقالء  بناء  من  املعلوم  أن  فالعمدة: 
بالعدالة، فإن مثل هذا القيد إنام يكون يف أمر يبتني عىل التقنني، مع أن االلتقاط يبتني 
نوعًا عىل دوافع عاطفية أو مصلحية فردية يشرتك فيها الناس بمختلف أصنافهم، فلو 
كانت رشطًا لكن الالزم التنبيه عليها يف النصوص ردعًا عن مقتىض السرية املذكورة.
عىل أن منع الفاسق من االلتقاط حيتاج إىل دليل، ومع حصول االلتقاط منه 
فقد سبق يف وجه والية امللتقط عىل اللقيط أن وضع اليد عىل اللقيط يوجب نحوًا من 

املسؤولية عليه به وأهنا هي مرجع الوالية عليه. وذلك يعم الفاسق، كام لعله ظاهر.
كفاية  وجب  به  معتد  بنحو  اللقيط  حق  يف  التفريط  امللتقط  من  ظهر  لو  نعم 
اإلنكار عليه مع القدرة، ومحله عىل الكف عنه إنكارًا للمنكر، ورعاية ملصلحة اللقيط 
حسبة، كام جيب ذلك لو ظهر منه التفريط يف حق أوالده ونحوهم ممن له الوالية عليه 

رشعًا.
هذا ويف جامع املقاصد وحمكي تعليق اإلرشاد للمحقق الكركي أنه لو كان له 
مال فاشرتاط العدالة قوي، ألن اخليانة يف املال ـ لشدة لصوق املطامع به ـ أمر راجح 
بانتزاع  للقيط  والتقاطه  ذلك  بني  اجلمع  يمكن  أنه  والروضة  املسالك  ويف  الوقوع. 

احلاكم املال منه، كاملبذر.
ملتقط  يف  العدالة  اعتبار  عدم  عىل  بنائهم  بعد  غرابة  عن  اجلميع  خيلو  وال 
اللقطة، ومع ما هو املعلوم من أن احتامل التقصري والتفريط يف نفس اللقيط وإدارة 

شؤونه بسبب تعقدها أقوى من احتامل التقصري والتفريط يف املال.
عىل أن مثل هذه الوجوه ال تنهض باالستدالل واخلروج عن مقتىض السرية 

يف املال، كاللقيط.



24.......................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب اللقطة

فظاهر  منه  ضياعه  وعدم  وليه  ِقَبل  من  اللقيط  نبذ  عىل  األمارة  قامت  لو  بل 
حال النابذ له اإلذن للملتقط يف إنفاق املال، سواء كان مااًل للقيط أم ملن نبذه جعله 
معه لينفق عليه. وكذا لو جعله أجنبي عنه معه إحسانًا منه عليه من دون أن يتحمل 

مسؤولية التقاطه.
املبذر  التقاط  يصح  فال  الرشد،  امللتقط  يف  »يعترب  التذكرة:  يف  قال  )الثاين(: 
املحجور عليه، فلو التقط مل يقر يف يده وانتزع منه، ألنه ليس مؤمتنًا عليه رشعًا وإن 

كان عداًل«، ويف الدروس أنه أقرب، ويف جامع املقاصد أنه ال خيلو عن قوة.
ومل يتضح الوجه يف ذلك، فإن تفريطه باملال ال يمنع من واليته عىل اللقيط. قال 
يف جامع املقاصد ـ بعد أن أشار لذلك ـ : »ويشكل بأن احلضانة تستدعي اإلنفاق، 
بتوزيع  الطفل  عىل  الرضر  يستدعي  آلخر  فيه  الوالية  وجعل  املبذر.  من  ممتنع  وهو 
 أموره. وأيضًا فإن الوالية عليه أمر واحد فال تتجزأ، فتثبت مطلقًا أو تنفى مطلقًا«.

ولذا بنى املنع يف املسالك والروضة عىل حصول الرضر عىل الطفل بتوزيع أمره.
لكن اجلميع ـ كام ترى ـ ال يرجع إىل حمصل ظاهر ينهض باالستدالل. كيف 
امللتقط  عىل  أن  من  يدعى  قد  وأما  أطفاله.  عىل  املبذر  والية  سقوط  األخري  والزم 
اإلنفاق عىل اللقيط يف بعض األحوال، فيكون االلتقاط ترصفًا ماليًا يمنع منه املبذر. 
ففيه: أن الذي يمنع منه املبذر الترصف املايل االعتباري، كالبيع واهلبة، دون العمل 

اخلارجي املستتبع لإلنفاق، كاالستيالد.
ولعله لذا كان ظاهر ترك األكثر لذكره عدم البناء عليه، بل هو رصيح القواعد 

وغريه.
 ومثله ما قد يدعى من عدم اإلطالق ألدلة االلتقاط. فإنه وإن كان مسّلاًم  ـ كام
سبق ـ ، إال أن التقيد بذلك حيتاج إىل عناية ليس بناء املترشعة والعقالء عليها، كام 

سبق يف الفاسق، وسبق فيه ما جيري هنا من عموم منشأ الوالية له. فراجع.
اعتباره،  اجته  والبله  الضعف  مقابل  يف  العقل  كامل  الرشد  من  أريد  لو  نعم 
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لتوقف الوالية عمومًا عليه.
أن يكون  بدويًا فال خيلو  الذي وجده  املبسوط: »وإن كان  )الثالث(: قال يف 
بدويًا له حلة مرتبة وال ينزعج من مكانه أو يكون بدويًا ينتقل من مكان إىل غريه. فإن 
كان له حلة فإنه يرتك يف يده، وال ينزع، وإن كان ينتقل فهل يرتك أو ينزع؟ وجهان« 
بجواز  رصح  بل  القواعد،  يف  اللقيط  عىل  والوالية  لاللتقاط  البدوي  أهلية  وأطلق 
التقاط البدوي الذي ال حلة له يف الرشايع. وكلامهتم ال ختلو عن اضطراب يف املقام. 

وكذا احلال يف احلرضي الذي يريد السفر.
والذي ينبغي أن يقال: ما سبق من الوجه يف الرشطني األولني يقتيض أن هلام 
ملتقط  كل  وعىل  عليهام  الالزم  أن  إال  به.  اللقيط  عىل  الوالية  هلام  وتثبت  االلتقاط، 
الرعاية ملصلحته والتحفظ عليه من ضياع نسبه. فإذا ظهر عليه أن منبوذ ال يريد نابذه 
رجوعه إليه والتعريف بنفسه، كان عىل امللتقط رعايته ال غري، وله أن يأخذه حيث 

شاء، إذ ال خيشى من ذلك ضياع نسبه، وال فوت مصلحة عليه.
أما إذا مل يظهر ذلك تعني عليه الفحص عن أهله وحماولة الوصول به إليهم 
ولو باالستعانة بغريه، فإن ذلك من أهم الواجبات حفظًا لنسبه ورعاية لصالحه يف 
أو أخذه معه،  البلد  السفر مع تركه يف  يمنعه ذلك من  أن  أهله، من دون  عيشه مع 
البلد باألمرليعلم من يبحث عنه بحاله ويرسل للملتقط  إلمكان إعالم بعض أهل 

بورود الطالب له الباحث عنه.
وإن ترك ذلك غفلة عنه أو تفريطًا يف أمر اللقيط كان عىل الغري كفاية تنبيهه 
اللقيط حسبة. لكن من دون أن  للمنكر ورعاية ملصلحة  إنكارًا  لذلك ومحله عليه، 
يؤخذ منه، لعدم الدليل عىل وجوب ذلك ، وال عىل سقوط واليته بالتقصري املذكور. 
رعاية  يف  قرص  لو  كام  موقتًا،  ذلك  إمكان  مع  منه  فيؤخذ  االمتناع  عىل  يرص  أن  إال 

أوالده.
وأظهر من ذلك ما لو قامت األمارة عىل أن أهل اللقيط الذي ضاع منهم يف 
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اجلهة التي يريد امللتقط السفر إليها سفرًا طارئًا أو لكونه من أهلها، فإنه أوىل بالتقاطه 
حينئٍذ من غريه وسفره أحرى برعاية مصحلة اللقيط وحفظ نسبه، كام لعله ظاهر.

وأما اخلوف من ادعائه نسبه أو رقه، فهو جيري يف غري العادل وإن مل يكن بدويًا 
وال مريدًا للسفر، وقد سبق تقريب ترتيب األثر عىل التقاطه. بل حتى يف العادل إذا 
احتمل افتتانه بعد االلتقاط، أو ضعفه أمام املنتفعني من متعلقيه، أو مرضه أو موته 

وصريورة أمر اللقيط بأيدهيم.
وذلك إنام يقتيض وجوب التحفظ عليه تكليفًا بإحكام أمر اللقيط، ووجوب 
اإلنكار حسبة من غريه ملا يظهر من احليف عليه. وهو جيري حتى يف احليف من غري 

جهة الرق والنسب.
عىل  األثر  وترتب  لاللتقاط،  أهليته  من  ذلك  من  يشء  منهم  يمنع  ال  لكن 
التقاطه من ثبوت الوالية له عىل اللقيط ووجوب رعايته عليه. فالحظ. واهلل سبحانه 

وتعاىل العامل العاصم
)1( وإن كان هو امللتقط، لعدم املنشأ لتقدم غريه عليه. والظاهر أنه مراد سيدنا 

.Pاملصنف
)2( رصح غري واحد بعدم وجوب إنفاق امللتقط من ماله عىل اللقيط وظاهرهم 
املفروغية عنه، بل يف التذكرة اإلمجاع عليه، بنحو قد يظهر يف إمجاع املسلمني. ويقتضيه  
ـ مضافًا إىل األصل ـ نصوص النفقة الواجبة املتضمنة للحرص يف غريه)1(، وحديث 
حممد بن أمحد: »سألت أبا عبد اهللA عن اللقيطة. قال: ال تباع وال تشرتى، ولكن 
أن  له  يكن  مل  ماله  من  عليها  اإلنفاق  وجب  لو  إذ  عليها«)2(.  أنفقت  بام  تستخدمها 

يستخدمها يف قبال ما أنفق عليها.

)1( راجع وسائل الشيعة ج:15 باب:11 من أبواب النفقات.
)2( وسائل الشيعة ج:17 باب:22 من أبواب كتاب اللقطة حديث:4.

)مســألة 6(: اللقيط إن وجد متربع)1( بنفقته أنفق عليه)2(، وإال 
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وأما النصوص املتضمنة لفرض اإلنفاق عليه ـ كصحيح العزرمي املتقدم عند 
الكالم يف أن وارث اللقيط هو اإلمامAـ  فهي إنام تضمنت حتقق اإلنفاق، من دون 
أن تتضمن األمر به. ولعله لغلبة ذلك، أو لعدم تيرس اإلنفاق عليه من وجه آخر، أو 
غري ذلك. بل ما تضمنته النصوص اآلتية من إرجاع اللقيط النفقة إذا  أراد أن يوايل 
النفقة عىل  واجب  كونه  عدم  يف  كالرصيح  عليه،  صدقة  صريورهتا  أو  امللتقط،  غري 

امللتقط.
ثم إن املتربع بالنفقة قد يكون شخصًا خاصًا، وقد يكون جهة عامة كاألوقاف 

واملؤسسات اإلنسانية ونحوها.
واالختيار من بني املتربعني، للملتقط، ألنه هو الذي يتوىل أمر اللقيط بمقتىض 
الرشعي،  للحاكم  بالرجوع  ملزم  دون  من  ومرتكزاهتم،  والعقالء  املترشعة  سرية 
لعدم الدليل عىل واليته يف مثل املقام من موارد وجود الويل، بل مقتىض السرية عدم 
واليته.ومن ثم جيب عىل امللتقط اختيار األصلح يف حق اللقيط إذا تيرس له معرفته 

ولو بإستشارة أهل املعرفة.
)1( كام يف املبسوط والرشايع ومجلة من كتب العالمة والدورس وغريها، ويف 
املعروف من  الكفاية هو  له... ويف  تعرض  بني من  فيه  أجده  »بال خالف  اجلواهر: 

مذهبهم«.
فريجع  ماله،  عىل  ال  ونحوها،  تربيته  عىل  واليته  الثابت  أن  بدعوى:  وذلك 
للحاكم، ألنه ويل من ال ويل له. ولو مل يراجعه كان ضامنًا ملا أنفقه، لعدوانه يف إنفاقه.
نعم إذا مل يتيرس الرجوع للحاكم فقد رصح يف التذكرة وغريه باستقالل امللتقط 
احلاكم  عن  املتأخرة  للمرتبة  الرجوع  مبانيهم  مقتىض  كان  وإن  للرضورة.  باإلنفاق 

كعدول املؤمنني، واستقالله إنام يكون مع فقد الويل يف مجيع املراتب.
هذا ولكن من املعلوم أن وجود املال اللقيطـ  ولو قلياًلـ  شائع، وليس البناء يف 

فإن كان له مال أنفق عليه منه بعد االستئذان من احلاكم الرشعي)1( أو من 
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الصدر األول عىل مراجعة احلاكم، بل يستقل به امللتقط. وكفى هبذا دلياًل عىل واليته 
املرتكزات  اليتيم، ألهنام من سنخ واحد بحسب  املال، نظري ما ذكرناه يف كافل  عىل 

العرفية واملترشعية.
بل لو ظهر بقرائن األحوال أن اللقيط منبوذ وليس ضائعًا من أهله، فظاهر يد 
نابذه عىل املال سلطنته عليه، إما لكونه ملكًا للقيط، وهو ويل عليه أو وكيل عن وليه، 
أو لكونه ملكًا للنابذ جعله مع اللقيط، لينفق عليه، كام يشيع ذلك. وظاهر حاله اإلذن 
للملتقط يف اإلنفاق عليه منه، كام هو مأذون من قبله يف إدارة شؤونه، ومع ذلك ال 

موضوع ملراجعة احلاكم، كام لعله ظاهر.
هذا وظاهر اإلذن يف الفرض املذكور إطالق اإلذن للملتقط يف إنفاقه املال عىل 
اللقيط عىل النحو الذي يراه صالحًا، فلو رآى أن األصلح إنفاقه عليه منه مع وجود 
املتربع كان له تقديمه عليه. بخالف ما إذا مل  حيرز كونه منبوذًا، فإن املتيقن من جواز 
إنفاقه ما إذا اضطر له عرفًا، ولو لوجود حمذور يف القبول من املتربع. وإن كان بعض 

كلامهتم قد يوهم التخيري بني ماله وغريه. فالحظ.
ليطلق  اإلسالم،  سلطان  إىل  خربه  يرفع  أن  له  »وينبغي  املقنعة:  يف  قال   )1(
النفقة عليه من بيت املال، فإن مل يوجد سلطان ينفق عليه استعان واجده باملسلمني يف 
النفقة عليه، فإن مل جيد من يعينه عىل ذلك أنفق عليه«. وعليه جرى مجهور األصحاب 

ممن تأخر عنه.
فيه  معلاًل  املبسوط،  فيه يف  اخلالف  نفى  فقد  املال  بيت  من  عليه  اإلنفاق  أما 
 Pاملصنف ذكر سيدنا  ولعل عدم  للمصالح.  بأنه موضوع  التذكرة وغريمها  ويف 
له، لعدم االبتالء به يف زماننا. ولو فرض حصوله دخل يف فرض وجود املتربع الذي 

سبق منهP التعرض له.
وأما االستعانة باملسلمني فكأنه لوجوب حفظه كفاية عليهم. قال يف القواعد: 

يقوم مقامه وإال أنفق امللتقط من ماله عليه)1( ورجع هبا عليه إن مل يكن قد 
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»وجيب عليهم بذل النفقة عىل الكفاية«، ويف املسالك تارة أنه املشهور، وأخرى أنه 
األشهر.

وتردد فيه يف الرشايع وظاهر املبسوط قال يف الثاين يف فرض عدم تيرس اإلنفاق 
يستقرض  والثاين:  الناس،  سائر  عىل  أحدمها  قوالن  فيه  »قيل  املال:  بيت  من  عليه 

عليه«.
هذا وال إشكال يف وجوب اإلنفاق عليه كفاية لوجوب حفظه كفاية، كام تقدم 

يف وجه وجوب التقاطه.
ووجوب التربع بالنفقة، فال دليل عليه، بل يكفي يف حفظه الواجب كفاية أصل 
اإلنفاق ولو بنحو اإلقراض. وحينئٍذ لو مل يتيرس من يتربع بالنفقة تعني اإلقراض، فإن 
مل يتيرس  أحد األمرين من غري امللتقط تعني قيام امللتقط به مع قدرته، ملا سبق من أن 
مقتىض وضع يده عليه مسؤوليته بحفظه، فإذا مل يتيرس له من يستعني به انحرص األمر 

به يف اخلروج عن مقتىض االستئامن وعن املسؤولية به.
ثم إن األصحاب من مل يتعرضوا للرجوع للحاكم يف اإلقراض، كام سبق منهم 
التعرض له يف اإلنفاق من مال اللقيط، بل يظهر من ذلك البناء منهم عىل عدمه. ومل 
يتضح وجه الفرق بينهام، بحيث يكون للملتقط الوالية عىل ذمة اللقيط دون ماله. 
بل لو فرض إقراض امللتقط املال عىل ذمة اللقيط ثم إنفاقه عليه لزم الترصف يف ذمته 

وماله معًا. فتأمل.
إليه. لفرض انشغال  )1( كام رصح به يف املقنعة وغريه ممن تقدمت االشارة 

ذمة اللقيط بسبب اإلقراض.
ثم أنه مل يتضح وجه تفريقهم بني امللتقط وغريه من املسلمني، بتخيريه بني بذل 
النفقة تربعًا وإقراضه، وتعني البذل عليهم. ومن ثم حاول بعضهم محل كالم املشهور 

عىل ختيري املسلمني أيضًا بني األمرين. وإن كان كالم كثري منهم يأبى ذلك.

تربع هبا)1(،
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هذا ويف الرسائر: »فإن مل جيد من يعينه عىل ذلك أنفق عليه بعد ما يشهد أنه 
يرجع عليه، وكان له حينئذ الرجوع عليه بنفقته  إذ أبلغ وأيرس عىل ما روي يف بعض 
األخبار. واألقوى عندي أنه ال يرجع عليه، ألنه ال دليل عىل ذلك، واألصل براءة 

الذمة، وشغلها حيتاج إىل أدلة ظاهرة«.
:A عن أبيه Aوكأن مراده باألخبار صحيح احلرضمي املتقدم عن أيب عبد اهلل 
النفقة،  عليه  فلريد  وإال  التقطه،  الذي  تواىل  شاء  فإن  كرب  فإذا  حر،  املنبوذ  »قال: 
رباه  الذي  طلب  إن  »قال   :Aعنه املثنى  وصحيح  شاء«)1(.  من  فليوايل  وليذهب 
بنفقته وكان مورسًا رد عليه، وإن مل يكن مورسًا كان ما أنفق صدقة«)2(، وصحيحه 
اآلخر عنهA: »قال: املنبوذ حر، فإن أحب أن يوايل الذي التقطه وااله، وإن أحب 
أن يوايل غريه وااله. وإن طلب الذي رباه نفقته وكان مورسًا رد عليه، وإن مل يكن 
املدائني عنهA: »قال:  أنفقه صدقة«)3(. وخرب حاتم بن إسامعيل  ما  مورسًا صار 
املنبوذ حر، فإن أحب أن يوايل غري الذي رباه وااله. فإن طلب منه الذي رباه النفقة 

وكان مورسًا رد عليه، وإن كان معرسًا كان ما أنفق عليه صدقة«)4(.
وكأن تركه هلذه النصوص يبتني عىل عدم عمله بأخبار اآلحاد.

لكن ال جمال لذلك مع اعتبار سند الثالث األول واعتضادها بالرابع. عىل أنه 
ال جمال ألصالة براءة الذمة مع فرض نية الرجوع، ألن مقتضاها القرض الذي تنشغل 

به الذمة وجيب وفاؤه.
ودعوى عدم مرشوعية نية الرجوع، بحيث يكون قرضًا، فيكون عدم الرجوع 

لعدم حتقق القرض.
من  املعلوم  ألن  امللتقط،  عىل  النفقة  بذل  وجوب  عىل  دليل  ال  بأنه  مدفوعة 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب: 22 من أبواب كتاب اللقطة حديث:3.
)2( وسائل الشيعة ج:16 باب:62 من أبواب كتاب العتق حديث:7.
)3( وسائل الشيعة ج:16 باب:62 من أبواب كتاب العتق حديث:4.

)4( وسائل الشيعة ج:17 باب: 22 من أبواب كتاب اللقطة حديث:2.
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السرية هو إنفاقه عليه، ال وجوب التربع بالنفقة. كام أن النصوص إنام تضمنت فرض 
اإلنفاق من دون أن تتضمن األمر بالبذل جمانًا، عىل ما ذكرناه آنفًاَ. ووجوب حفظه 

إنام يقتيض وجوب اإلنفاق عليه دون البذل جمانًا، كام سبق أيضًا.
وعليه يتعني جواز اإلنفاق إقراضًا إذا مل يتيرس غريه، كام هو مبناهم يف سائر 

موارد االضطرار إلنفاق املال ملصلحة الغري.
نعم املتيقن من ذلك ما إذا انحرص االلتقاط به أو بنحوه ممن ال ينفق عليه إال 
فاملتيقن من  الرجوع،  بنية  عليه ال  ينفق  يلتقطه وهو  من  تيرس  مع  أما  الرجوع،  بنية 

جواز التقاطه ما إذا حتمل نفقته وتبعاته.
وكيف كان فاملتعني بمقتىض القاعدة جواز الرجوع عليه يف مورد مرشوعية 
نية الرجوع عند اإلنفاق، النحصار االلتقاط بمن ال ينفق عليه تربعًا وعدم وجود 
املتربع بالنفقة بعد االلتقاط. وأما النصوص فيأيت الكالم يف مفادها إن شاء اهلل تعاىل.
هذا وحيث سبق لزوم العمل بالنصوص، فهي ال تناسب ما يف املتن وغريه تبعًا 
ملقتىض القاعدة الذي أرشنا إليه ألهنا إن محلت عىل صورة قصد التربع مل يناسب ما 
ذكروه من عدم الرجوع معه. مع أنه بعيد يف نفسه جدًا. بل ال يناسب ما يف صحيحي 
أنه  لوضوح  صدقة،  اللقيط  يسار  عدم  مع  أنفق  ما  صريورة  من  حاتم  وخرب  املثنى 
مع قصد التربع يقع صدقة من أول األمر، ولو وجب إرجاعه مع اليسار تعبدًا كان 

تعويضًا عن الصدقة، ال إرجاعًا ملا أنفق وردًا له، كام تضمنته النصوص.
 وإن محل عىل عدم قصد التربع فهو وإن وجب ـ  إرجاعه كام ذكره األصحابـ 

إال أن مقتىض إطالق املتن وغريه تبعًا للقاعدة بقاؤه يف ذمته إذا  أعرس عند مطالبة 
امللتقط به أو عند مواالته لغريه كسائر الديون، فيفيه متى أيرس، وخيرج من تركته إذا 
مات، مع أن صحيحي املثنى وخرب حاتم قد تضمنت صريورته صدقة بنحو يظهر 
يف عدم انشغال ذمته به حينئٍذ، وصحيح العزرمي ظاهر يف عدم وجوب إرجاعه مع 

مواالته ملن التقطه.
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لكن  بيساره.  عليه  الرجوع  وغريها  والرشايع  والنهاية  املقنعة  يف  قيد  نعم 
ظاهرهم أن اليسار رشط يف جواز املطالبة كام يف سائر الديون، من دون أن تربأ ذمته 
العود  له  بل  النصوص،  تضمنته  كام  صدقة،  النفقة  وتكون  املطالبة  حني  عدمه  مع 

باملطالبة متى ما أيرس.
وكيف كان فال خمرج عن مفاد النصوص بعد اعتبار أكثرها يف نفسه وتعاضدها 
ال  بل  عليها.  الثالثة  احلديث  مشايخ  اعتامد  وظهور  االستفاضة  حد  تبلغ  قد  بنحو 
يبعد عمل أهل الفتوى هبا واعتامدهم عليها وإن خرجوا عن مفادها يف اجلملة غفلة 
جدًا  البعيد  فمن  وإال  منهم،  ذلك  يكثر  كام  عليها  العامة  القواعد  ملقتىض  حتكياًم  أو 

إعراضهم عنها مع ما سبق.
وعىل ذلك ينبغي التعرض ألمور. )األول(: أن ظاهر صحيح احلرضمي عدم 
للملتقط، ووجوبه مع مواالته لغريه. بل عدم  اللقيط  النفقة مع مواالة  وجوب رد 

جواز مواالته لغريه إال بعد رد النفقة عليه.
وهو ال يناسب صحيح املثنى الثاين وال خرب حاتم بن إسامعيل، وال إطالق صحيح 
جعل  شاء  إن  حر  املنبوذ  »قال:   :Aاهلل عبد  أيب  عن  حريز  وصحيح  األول  مثنى 
املثنى  الفقيه أن صدر صحيح  للذين ربوه، وإن شاء لغريهم«)1(. ويظهر من  والءه 

األول مطابق لصحيح حريز املذكور أو مقارب له، فيكون عني صحيحه الثاين.
ومن ثم يتعني محل صحيح احلرضمي عىل االستحباب، وأنه ال ينبغي للقيط أن يوايل 

غري الذي التقطه إذا مل يرد النفقة عىل امللتقط ولو إلعساره.
)الثاين(: الظاهر أن النصوص املتقدمة تشمل صورة اإلنفاق عليه بام أنه من 
عائلته، لتخيل أنه سوف يواليه حفاظًا عىل عالقة الرتبية وشكرًا هلا، كام هو الوضع 
معًا  اإلقراض  ونية  املحض  التربع  نية  الحتياج  اللقيط،  عىل  اإلنفاق  يف  الطبيعي 
للعناية، فعدم التنبيه يف النصوص العتبار نية اإلقراض ظاهر يف عموم جواز الرجوع 

)1( وسائل الشيعة ج:16 باب:62 من أبواب كتاب العتق حديث:3
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أن مواالته  بلحاظ  النصوص  املفروض يف  بالنفقة  املطالبة  املذكورة. ولعل  للصورة 
لغري امللتقط هي التي حتمل امللتقط عىل املطالبة هبا.

كمخالفتها  هبا،  العمل  من  مانع  غري  ذلك  يف  للقاعدة  النصوص  وخمالفة   
للقاعدة يف صريورة النفقة صدقة مع اإلعسار كام تقدم.

املطالبة  التربع املحض، لعدم مناسبة  نية  انرصافها عن  القريب جدًا  نعم من 
باإلرجاع هلا جدًا، بل هي خروج عن مقتضاها عرفًا كام أن من القريب انرصافها عن 
صورة نية اإلقراض والرجوع، خصوصًا بناء عىل ما سبق من اختصاص مرشوعية ذلك 
بصورة االنحصار، الحتياجها للعناية. بل نية اإلقراض بنفسها تبتني عىل طول أمل يف 
فرض نادر، وهو كرب اللقيط وقدرته املالية وحضوره للوفاء. وحينئٍذ يقرب الرجوع 
يف الصورتني املذكورتني للقاعدة القاضية بعدم الرجوع مع التربع، وبالرجوع مع نية 
اإلقراض ـ يف فرض مرشوعيتها ـ متى أيرس، وال تصري صدقة بمصادفة اإلعسار.
غري  واىل  إذا  ما  املذكورة  الصورة  يف  بالنفقة  املطالبة  جواز  من  املتيقن  أن  كام 
لعدم  اليسار،  مع  حتى  هبا  املطالبة  جواز  فيشكل  للملتقط  مواالته  مع  أما   . امللتقط 
اإلطالق لدليل املطالبة ليشمل الصورة املذكورة. ألن املتيقن من صحيح املثنى الثاين 
وخرب حاتم كون املطالبة بالنفقة من أحكام مواالة غري امللتقط، خصوصًا مع التفريع 
يف خرب حاتم بالفاء. وأما صحيح املثنى األول فهو خال عن بيان موضوع احلكم. وقد 

سبق قرب احتاده مع الصحيح الثاين. 
اللهم إال أن يكون الوجه يف املطالبة هبا حينئذ القاعدة. والجمال للخروج عنها 

مع االعسار بالنصوص املتقدمة بعد ما سبق من انرصافها عن صورة التربع.
مع  إال  رجوع  ال  بأنه  وغريها  والرشايع  والنهاية  املقنعة  يف  رصح  )الثالث(: 
تعذر االستعانة بتربع الغري. وكأنه بالنظر ملقتىض القاعدة من أنه مع وجود املتربع ال 

دليل عىل مرشوعية اإلقراض، ومع عدم نية اإلقراض ال رجوع .
لكن سبق أن النصوص املتقدمة تقتيض جواز الرجوع مع عدم نية اإلقراض 
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إذا ابتنى اإلنفاق عىل جعله من عائلته، حيث ال يستعني حينئٍذ بالغري يف اإلنفاق عليه 
وإن تيرس، كام ال يستعني به يف اإلنفاق عىل عائلته.

)الرابع(: سبق من الرسائر أن مقتىض االخبار أن امللتقط إنام يرجع إذا أشهد 
عىل أنه ينفق بنية الرجوع. لكن مل نعثر يف النصوص عىل ما يدل عىل ذلك. بل مقتىض 

إطالق ما سبق منها عدم اعتباره.
ألن  للحاكم،  الرجوع  تعذر  مع  اإلشهاد  بوجوب  التذكرة  يف  رصح  نعم 
يف  منه  منع  ولذا  أيضًا،  الدليل  عن  خال  ترى  كام  وهو  احلاكم.  مقام  يقوم  اإلشهاد 

املسالك.
ومثله ما قد يدعى من أن األصل عدم نية الرجوع، فال جمال لقبول دعواه هلا 
من دون بينة. إذ فيه: أن نية ذلك ال تعلم إال من قبله، فيقبل قوله فيها. وإذا أمكن 
كذبه يف دعواه هلا أمكن كذبه عىل البينة يف إخباره هلا عنها، وال طريق ملعرفة البينة هبا 

إال ذلك.
ومن هنا كان الظاهر عدم اعتبار اإلشهاد، كام هو مقتىض إطالق النصوص. 
وبه رصح يف جامع املقاصد واملسالك والروضة. بل سبق أنه ال يعترب فيه نية الرجوع، 
ليتوهم االحتياط لإلشهاد، بل يكفي فيه عدم نية التربع املحض، وهو مقتىض األصل.  

فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
)1( كام رصح به من سبق. وقد سبق أنه مقتىض القاعدة من دون ظهور خمرج 
عنه من النصوص، ملا سبق من انرصافها عن صورة التربع املحض، نعم مع اإلنفاق 

عليه بام أنه من عائلته جيوز الرجوع عليه إذا جعل والءه لغريه وكان مورسًا.
)2( كام طفحت به كلامهتم، ونفى اخلالف فيه يف اجلواهر، ويف جامع املقاصد 

دعوى اإلمجاع عليه.

وإال مل يرجع)1(.
)مسألة 7(: يكره أخذ الضالة)2( 
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 :Aويدل عليه ـ مضافًا إىل ذلك ـ صحيح معاوية بن عامر عن أيب عبد اهلل
»قال: سأل رجل رسول اهلل8 عن الشاة الضالة بالفالة، فقال للسائل: هي لك 
أو ألخيك أو للذئب. وما أحب أن أمسها. وسئل عن البعري الضال، فقال للسائل: 
ما لك وله، خفه حذائه وكرشه سقاؤه. خل عنه...«)1( وقريب ما عن نوادر أمحد بن 

.)3(Aومرسل الصدوق عن أمري املؤمنني .)حممد بن عيسى عن أبيه)2
وقد يستدل عليهـ  كام يف كالم بعضهمـ  بخرب وهب عن جعفر عن أبيهH يف 
حديث قال: »ال يأكل الضالة إال الضالون«)4(. وقريب منه خربه اآلخر)5(، وصحيح 
مسعدة بن زياد عنه عن أبيهH: »أن عليًا )صلوات اهلل وسالمه عليه( قال: إياكم 
واللقطة، فإهنا ضالة املؤمن، وهي حريق من حريق جهنم«)6(، وحديث السكوين عنه 
النار«)7( ومرسل  آبائهG: »قال: قال رسول اهلل8: ضالة املؤمن حرق  عن 
الصدوق: »ومن ألفاظ رسول اهلل8: ال يؤوي الضالة إال الضال«)8(. ونحوه 

مرسل عوايل الآللئ)9(.
التقاط الضالة، بل يف أكلها املنرصف  وفيه: أن خربي وهب غري واردين يف 
الستحالهلا. مع أن قوة ظهورمها يف التحريم مانع من محلهام عىل االلتقاط املرخص 
فيه.  ونحومها يف قوة الظهور يف التحريم مرسال الصدوق وعوايل اآللئ. وأظهر منها 
يف التحريم حديثا مسعدة والسكوين، وهو ـ كام ذكرنا ـ مانع من احلمل عىل االلتقاط 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:13 من أبواب كتاب اللقطة حديث:5.
)2( وسائل الشيعة ج:17 باب:13 من أبواب كتاب اللقطة  ذيل حديث:1.

)3( من ال حيرضه الفقيه ج:3 ص295.
)4( وسائل الشيعة ج:17 باب:1 من أبواب كتاب اللقطة حديث:5.
)5( وسائل الشيعة ج:17 باب:1 من أبواب كتاب اللقطة حديث:7.
)6( وسائل الشيعة ج:17 باب:1 من أبواب كتاب اللقطة حديث:8

)7( مستدرك الوسائل ج:17 باب:1 من أبواب كتاب اللقطة حديث:1.
)8( وسائل الشيعة ج:13 باب:1 من أبواب كتاب اللقطة حديث:10.
)9( مستدرك الوسائل ج:7 باب:1 من أبواب كتاب اللقطة حديث:2.
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املرخص فيه، فلتحمل عىل األكل ونحوه مما يبتني عىل االستحالل، إن مل يكن ذلك 
هو املنرصف منها أو من بعضها. فالعمدة يف الكراهة ما سبق.

)1( كام هو مقتىض إطالقهم. وهو كالرصيح من احلديثني املتقدمني، ملا فيهام 
من الرتديد بني الذئب وغريه.

نعم استثنى بعضهم ما إذا حتقق التلف عىل تقدير عدم األخذ. واستدل عليه 
يف املسالك بانتفاء الفائدة للاملك عىل تقدير تركها. وهوكام ترى، لعدم الدليل عىل أن 

املنشأ للكراهة احتامل انتفاع املالك.
ومثله دعوى انتفاء الكراهة بحكم العقل. حيث مل يتضح الوجه فيه.

وأشكل من ذلك ما يف النافع من استحباب األخذ حينئٍذ. قال يف الرياض: 
»صيانة للامل املحرتم عنه«.

النهي عن  أنه قد يزاحم بام تضمن  أنه لو تم استحباب ذلك ذاتًا، إال  إذ فيه 
التعرض  من  االلتقاط  يف  ملا  لزمت)1(،  إن  عليها  بالصرب  واألمر  للحقوق  التعرض 
إطالق  عن  باخلروج  ينهض  ال  وحده  ذلك  أن  عىل  والتعريف.  باحلفظ  للتكليف 

النصوص املتقدمة دلياًل عىل الكراهة.
نعم قد يدعى قصورها عن صورة حتقق التلف بسبب الرتديد فيها بني الذئب 
واألخ. لكنه موقوف عىل أن املراد بقوله8: »أو ألخيك« املسلم اآلخر الذي 
أريد  لو  أما  الذئب.  يفرتسها  أن  قبل  هلا  آخر  مسلم  التقاط  حيتمل  بحيث  يلتقطها، 
احلديثني عن  بالتعريف  فال قصور يف  العثور عليه  الذي حيتمل  احلقيقي  مالكها  به 
الصورة املذكورة، بل تشمل ما إذا علم بافرتاس الذئب هلا عىل تقدير عدم االلتقاط، 
أو تعرضها للتلف بسبب آخر، إللغاء خصوصية الذئب عرفًا. إال أن يستبعد ذلك، 

لندرة التعريف يف مورد النصوص بحيث يعتد باحتامل الوصول للاملك.

)1( راجع وسائل الشيعة ج:16 باب:6 من أبواب كتاب النذر والعهد.

حتى لو خيف عليها التلف)1(.
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وكيف كان فلعل منشأ عموم الكراهة ـ لوتم ـ  كراهة التعرض ملا يرتتب عىل 
تقدير االلتقاط من الضامن ووجوب التعريف يف بعض املوارد، كام يأيت. نظري ما تقدم 

من النهي عن التعرض للحقوق واألمر بالصرب عليها إن لزمت.
احلديثني  مفروض  عن  خرج  لصاحبها  إيصاهلا  عىل  بالقدرة  علم  لو  نعم 
املذكورين، للرتدد حينئٍذ بني  الذئب واألخ ال غري. وال يبعد االستحباب حينئٍذ، ألنه 
إحسان ومعروف حمض. بل يف الروضة: »بل قد جتب كفاية إذا عرف مالكها«. ومل 
يتضح وجهه. وقد تقدم يف املسألة السابعة من كتاب الوديعة من املسالك ما يناسب 

ذلك، وتقدم اإلشكال فيه. فراجع.
)1( كام رصح به يف اجلملة مجهور األصحاب كام يف املقنع وسائر ما تأخر عنه، 
عىل اختالف  منهم يف األمثلة. بل اقترص غري واحد من القدماء تبعًا للنص عىل البعري، 
مدعيًا يف الغنية وحمكي غاية املرام اإلمجاع عليه، وعن الكفاية نسبته لألصحاب. أما 

التعميم فهو املرصح به يف املبسوط ومجهور ما تأخر عنه.
بن  هشام  وصحيح  املتقدم،  عامر  بن  معاوية  صحيح  عليه  فيدل  كان  وكيف 
سامل عن أيب عبد اهللA: »قال: جاء رجل إىل النبي8 فقال: يا رسول اهلل إين 
وجدت شاة. قال: هي لك أو ألخيك أو للذئب. فقال: إين وجدت بعريًا. فقال: معه 
حذاؤه وسقاؤه. حذاؤه خفه وسقاؤه كرشه، فال هتجه«، ونحوه صحيح احللبي، وما 

عن نوادر أمحد بن حممد بن عيسى املتقدمة له اإلشارة)1(.

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:13 من أبواب كتاب اللقطة حديث:1وذيله.

)مســألة 8(: إذا وجد حيوان يف غري العمــران، كالرباري واجلبال 
واآلجام والفلوات ونحوها من املواضع اخلالية من السكان، فإن كان احليوان 
 حيفظ نفسه ويمتنع عن السباع لكرب جثته أو رسعة عدوه أو قوته  ـ كالبعري

والفرس واجلاموس والثور ونحوها ـ مل جيز أخذه)1(، 
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فإن التفريق فيها بني البعري والشاة، بسبب اخلوف عىل الشاة من الذئب واألمن 
عىل البعري بأن له خفًا يسري به وكرشًا يعينه عىل العطش، ظاهر يف أن املعيار يف جواز 
األخذ وااللتقاط اخلوف املعتد به عىل احليوان، لعدم امتناعه من السباع أو العطش 
ونحومها من املهلكات املتوقعة،  فمع عدم اخلوف عليه من ذلك ـ كام يف مفروض 

املتن ـ يتعني عدم جواز أخذه.
ومن هنا يتعني التعدي عن البعري الذي هو مورد النص لغريه مما يامثله يف اجلهة 

املذكورة.
وال أقل من خروجه عن املتيقن من دليل اجلواز، النرصاف نصوص اللقطة 
لغري احليوان، فيكون املرجع عموم حرمة الترصف يف مال الغري بغري إذنه، القايض 
بكون اآلخذ غاصبًا. وإن كان األمر أوضح من ذلك بعد النصوص املتقدمة الظاهر 
 بسبب التعليل يف معيار احلكم، حيث يتعني التعويل عليها فيه، ويف حتديد الصغريات.

واختالفهم يف بعض األسئلة يبتني عىل اختالفهم صدق الضابط املذكور فيها. 
وبذلك يظهر أن مثل البعري الصحيح قد جيوز التقاطه، كام إذا كان بعيدًا عن 
املاء والكالء بحيث ال يقوى عىل الوصول هلام، أو كان يف أرض كثرية السباع الكارسة 
بحيث يعجز عن التخلص منها. كام أن مثل الشاة قد ال جيوز التقاطه، كام إذا كان يف 

أرض ذات ماء وكالء ومل تكن مسبعة. وال ضابط لذلك.
هذا ويف التذكرة: »األقرب عندي أنه جيوز لكل أحد  أخذ الضالة صغرية أو 
الواردة يف  ملالكها. واألحاديث  بقصد احلفظ  أو غري ممتنعة  السباع  كبرية ممتنعة عن 
النهي عن ذلك حممولة عىل ما إذا نوى بااللتقاط التملك إما قبل التعريف أو بعده، 
أما مع نية االحتفاظ فاألوىل اجلواز...«. ومل أعثر عاجاًل عىل موافق له يف ذلك. نعم 
قد يظهر من الروضة الرتدد بني املنع واجلواز حينئٍذ من إطالق النصوص ومن أنه 

إحسان.
لكن محل نصوص النهي املتقدمة عىل خصوص صورة نية التملك حتكم بال 
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شاهد. واإلحسان لو تم ال ينهض شاهدًا عىل احلمل املذكور. مع أنه ال حيرز، إذ قد 
يف  قّوى  لذا  ولعله  عليه.  ملكه  لضياع  سببًا  أخذه  ويكون  صاحبه،  معرفة  يتيرس  ال 

املبسوط عدم جواز األخذ للعامي.
نعم جوزه لإلمام، ألنه منصوب ملصالح املسلمني. فإن كان مراده به خصوص 
اإلمام املعصومA فهو أعرف بوظيفته. وإن كان مراده التعدي للحاكم، كام يظهر 
الوالية  بثبوت  قلنا  فإن  اجلامع،  يف  للحاكم  األخذ  بجواز  رصح  بل  الدروس،  من 
العامة له الثابتة لإلمام املعصوم جاز له األخذ أيضًا، لظهور أن النهي يف النصوص 
عن أخذ احليوان يف املقام يبتني عىل حرمة مال املسلم، فال يشمل من له الوالية عليه.
إنفاق  هو  كان  ولو  املسلمني  ولعامة  له  األصلح  يراه  ما  يعمل  أن  له  وعليه 
اللقطة أو ثمنها يف املصالح العامة رأسًا، أو بعد ميض مدة حيددها ال يتسنى إيصاهلا 

فيها لصاحبها.
الشارع األقدس  إذا علم برضا  املتيقن منها ما  قلنا بقصور واليته، وأن  وإن 
بالترصف ـ كام هو التحقيق ـ فال جمال ألخذه يف املقام بعد عموم النصوص الناهية 

له، كام لعله ظاهر.
نعم قد يتجه جواز أخذ احليوان يف الفرض للحاكم وغريه مع معرفة مالكه 
إحسان  ألنه  استحبابه  بل  عنه.  السابقة  النصوص  النرصاف  إليه،  إيصاله  وتيرس 

حمض. لكنه خارج عن حمل الكالم.
هذا وقد رصح يف الروضة بالضامن عىل كال القولني من جواز األخذ لإلحسان 
وعدمه إلطالق النصوص. لكنه ال يناسب مبانيهم يف سائر موارد األخذ لإلحسان، 
لإلذن الرشعي يف وضع اليد، فيكون أمانة رشعية، وجيري عليه حكم األمانات. فالحظ.
)1( كام هو مقتىض إطالق مجلة منهم وترصيح آخرين. ويظهر وجهه مما تقدم،  

ســواء أكان يف كأل وماء أم مل يكن فيهام إذا كان صحيحًا يقوى عىل السعي 
إليهام)1(.
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لكن يف اللمعة: »والبعري وشبهه إذا جد يف كالء وماء صحيحًا ترك«. وظاهره اعتبار 
حذاؤه  »خفه  قوله8:  بل  والفتوى.  النص  إلطالق  خمالف  وهو  األمرين. 
إليهام  يصل  حتى  صربه  إلمكان  وماء،  كأل  يف  كونه  عدم  يف  ظاهر  سقاؤه«  وكرشه 

بسبب خفه وكرشه.
مورد  عن  خرج  إليهام  الوصول  عن  يعجز  بحيث  صحيحًا  يكن  مل  لو  نعم 
التعليل وأحلق بالقسم الثاين. وكذا إذا كان صحيحًا، لكنه بعيد عن الكأل واملاء جدًا 

بحيث ال يصل إليهام، كام سبق.
)1( كام هو ظاهر بعض ورصيح آخرين، ونفى وجدان اخلالف فيه يف مفتاح 
الكرامة واجلواهر، ويف التذكرة: »ألنه متعد باألخذ، ألنه أخذ ملك غريه بغري إذنه 

وال إذن الشارع، فهو كالغاصب«، ونحوه كالم غريه.
حفظه  لوجوب  عنه.  املفروغية  غريه  من  يظهر  وقد  املسالك،  يف  كام   )2(
وإيصاله ملالكه بعد صريورته يف يده، فتجب النفقة عليه مقدمة لذلك، كام هو ظاهر.
)3( كام هو ظاهر اإلرشاد واللمعتني وغريها. وتردد يف جامع املقاصد. وقال 
يف املسالك: »ولو تعذر احلاكم بقي يف يد قابضه مضمونًا إىل أن جيد املالك أو احلاكم. 
التعدي  عىل  دخوله  من  وجهان  نيته  مع  به  رجوعه  عليه.ويف  اإلنفاق  عليه  وجيب 
املوجب لعدم الرجوع. ومن أمره باإلنفاق رشعًا حني يتعذر عليه أحد األمرين، فال 

جيب الضامن«.
وهو كام ترى، ألن وجوب اإلنفاق مع فرض التعدي والضامن ليس لوجوب 
حفظ احليوان رشعًا، بل لوجوبه عقاًل، ليتيرس له ما وجب عليه رشعًا بسبب التعدي 
والضامن، من تسليمه لصاحبه. بخالف ما إذا كان أمانة غري مضمونة، حيث يكون 

وجوب حفظه من التلف باإلنفاق رشعيًا.

فإن أخذه الواجــد حينئذ كان آثاًم وضامنًا لــه)1(، وجتب عليه نفقته)2( 
وال يرجع هبا عىل املالك)3(، وإذا اســتوىف شيئًا من نامئه ـ كلبنه وصوفه ـ 
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وكأنه إىل ذلك يرجع ما يف صحيح أيب والد عن أيب عبد اهللA الوارد يف 
بدراهم فيل  فداك قد علفته  له. وفيه: »فقلت: جعلت  استؤجر  بالبغل عام  التجاوز 

عليه علفه؟ فقال:ال، ألنك غاصب«)1(. وكفى به دلياًل يف املقام.
ومنه يظهر اإلشكال فيام يف الرشايع والتحرير يف نظري املقام ـ وهو أخذ الضالة 
يف العمران ـ حيث منعا منه، وحكام يف صورة تعذر تسليمه للحاكم باإلنفاق عليه مع 

الرجوع بالنفقة عىل املالك.
)1( ألنه مضمون كاألصل.بل يضمنه إذا صار حتت يده حتى إذا مل يستوفه، 
بل تلف. وإذا باعه بأكثر من قيمته السوقية بإذن احلاكم أو أجاز البيع بعد ذلك هو أو 

املالك استحق املالك متام الثمن.
)2( لضامنه منفعته باالستيفاء. وجيري يف إجارته ما سبق يف بيع النامء.

)3( فقد رصح األصحاب بأنه ال يربأ لو تركه يف مكانه الذي أخذه فيه، ويف 
اجلواهر: »بال خالف وال إشكال«. بل يظهر منهم اإلمجاع عليه عندنا، حيث مل ينسبوا 
اخلالف فيه إال إىل عمر وجرير وأيب حنيفة. ألن مقتىض الضامن املفروض عدم الرباءة 

إال بالتسليم للاملك.
يوهم  قد  عنه«  »خل  املتقدم:  عامر  بن  معاوية  صحيح  يف  قوله8  نعم 
االكتفاء بإرساله وإطالق رساحه بعد أخذه. لكن التخلية عن اليشء كام تستعمل يف 

ذلك تستعمل يف تركه رأسًا. وهو املناسب لعدم فرض أخذه يف الصحيح.
والسيام أن مقتىض إطالق الصحيح عىل املعنى األول االكتفاء بإطالق رساحه 
 ولو يف غري املكان الذي أخذ فيه، وال قائل بذلك. ولو أريد رفع اليد عنه ـ بعد أخذه ـ 
يقول:  بأن  ولو  القيد،  النص عىل  املناسب  كان  منه  أخذه  الذي  يف خصوص مكانه 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:17 من أبواب كتاب اإلجارة  حديث:1.

كان عليه مثله أو قيمتــه)1(. وإذا ركبه أو محله محًا كان عليه أجرته)2(. 
وال يــربأ من ضامنه إال بدفعه إىل مالكه)3(. نعم إذا يئس من الوصول إليه 



42.......................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب اللقطة

أرجعه إىل مكانه. ومن هنا ال خمرج عام تقتضيه القاعدة وعليه الفتوى من عدم الرباءة 
من الضامن إال بالتسليم للاملك.

نعم يف الرشايع: »ولو فقده سلمه إىل احلاكم« وتبعه غري واحد ممن تأخر عنه، 
بل يف اجلواهر: »بال خالف أجده فيه بني من تعرض له، كالشيخ واحليل والفاضل 
والشهيدين والكركي واملقداد، عىل ما حكي عن بعضهم«. لكن املوجود يف املبسوط 

والرسائر هو التسليم لإلمام.
وال إشكال يف االكتفاء بذلك لو أريد اإلمام املعصوم، ألنه أوىل باملالك من 

نفسه. وكذا لو أريد به ما يعم احلاكم بناء عىل ثبوت الوالية املذكورة له.
نعم قد يشكل البناء عىل جواز القبول منهام بأخذه، فضاًل عن وجوبه، لعدم 
بعد وجوب حفظ احليوان واإلنفاق عليه عىل  املالك  وضوح كونه صالحًا يف حق 

اآلخذ من دون رجوع عىل املالك.
أما بناءًا ما هو الظاهر من عدم ثبوت الوالية املذكورة للحاكم فال جمال للبناء 
عىل جواز التسليم له، فضاًل عن حتقق الرباءة من الضامن بذلك، لعدم ثبوت واليته 
يف مثل املقام مما وجد فيه مكلف خاص بحفظ احليوان ضامن له معتٍد يف أخذه، حيث 
ال يتضح الوجه يف إحراز رضا الشارع األقدس برفع الضامن عنه، وجعل يد احلاكم 

الرشعي بمنزلة يد املالك، كام لعله ظاهر.
)1( ألنه من أفراد جمهول املالك الذي حكمه الصدقة. ويأيت إن شاء اهلل تعاىل 

متام الكالم يف ذلك.
املالك  بمجهول  التصدق  يف  الرشعي  احلاكم  إذن  اعتبار  عىل  بناء  أما   )2(

فظاهر.
 Pالظاهر، ويظهر من سيدنا املصنف ـ كام هو  اعتباره  بناء عىل عدم  وأما 
يف  املسألة التاسعة والثالثني من مقدمة كتاب التجارة ـ فألن أدلة التصدق بمجهول 

ومعرفته تصدق به عنه)1( بإذن احلاكم الرشعي)2(. وإن كان احليوان ال 
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املالك وإن كانت مطلقة من هذه اجلهةـ  كام يظهر بالرجوع للمسألة املذكورةـ  إال أهنا 
واردة يف موارد متفرقة، ويشكل حتصيل العموم منها لصورة التعدي يف وضع اليد 

عىل املال للنهي عنه، كام يف املقام.
وعدم  للاملك  الوصول  عن  اليأس  مع  التصدق  بجواز  يعلم  أنه  األمر  غاية 
أدلة  بضميمة  ولو  عليه،  احلفاظ  للتلف وصعوبة  تعرضه  مع  احليوان  إبقاء  وجوب 
يف  الرشعي  احلاكم  استئذان  صورة  وهو  املتيقن،  عىل  االقتصار  يلزم  لكن  اللقطة. 

التصدق، الحتامل واليته.
يرض  ومل  عليه  عثر  لو  للاملك  بالضامن  االحتياط  ذلك  ألجل  يتعني  أنه  كام 
بالتصدق. ملا سبق يف املسألة املذكورة من عدم وضوح الدليل عىل عدم الضامن مع 

العدوان. والسيام مع احلكم بالضامن مع التصدق يف اللقطة.
إبقاؤه  جيب  بل  حينئٍذ،  البيع  جواز  عدم  بعضهم  إطالق  من  يظهر  وقد  هذا 

واإلنفاق عليه، وعىل تقدير جواز البيع جيب حفظ الثمن للاملك.
لكن ال جمال لذلك، بل املتعني وجوب إبقائه واإلنفاق عليه وعدم جواز بيعه 
مع احتامل العثور عىل املالك احتاماًل معتدًا به، مع عدم تعرض احليوان للخطر، لعدم 
الدليل عىل والية آخذ احليوان عىل بيعه حينئٍذ، واألصل عدم نفوذه. كام أن القاعدة 
مع  واخلروج عن عهدة ضامنه  إىل صاحبه  املال إليصاله  االحتياط يف حفظ  تقتيض 
احتامل القدرة عىل ذلك بوجه معتد به، لفرض عدم اخلطر عىل احليوان وعدم اليأس 

من العثور عىل املالك.
أما مع اليأس من العثور عىل املالك فال جمال الحتامل وجوب إبقائه، ملا فيه 
من تعطيل املال وتعرضه للتلف وحرمان املالك من االنتفاع به،  بخالف التصدق به 
عنه، ألنه  املمكن من االنتفاع به. وال سيام بمالحظة نصوص جمهول املالك واللقطة، 

كام أرشنا إليه. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
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يقــوى عىل االمتناع من الســباع جاز له أخذه)1( كالشــاة وأطفال اإلبل 
والبقر واخليــل واحلمري ونحوها. فإن أخذه فاالحوط أن يعّرف يف موضع 

االلتقاط)2( 

)1( كام رصح به يف اجلملة مجهور األصحاب عىل اختالف منهم يف األمثلة، 
وحمكي  املسالك  يف  أخذها  جواز  يف  اخلالف  ونفي  الشاة.  عىل  بعضهم  اقترص  وإن 
الكفاية، وادعي اإلمجاع عىل جوازه يف ظاهر التذكرة ورصيح املهذب البارع وحمكي 

املقترص وغاية املرام.
وتشهد به النصوص السابقة. وبمالحظة التعليل فيها يتضح أن املعيار التعرض 
بوجه معتد به للتلف. فتقرص عن مثل الشاة يف املاء والكالء مع عدم كون األرض 
مسبعة، وتعم مثل البعري إذا كان كسريًا أو جمهودًا ال يسعه السعي للامء والكالء أو ال 

يسعه منع نفسه من السباع، كام تقدم.
)2( كأنه لصحيح عيل بن جعفر عن أخيهA: »وسألته عن رجل أصاب 
شاة يف الصحراء هل حتل له؟ قال: قال رسول اهلل8: هي لك أو ألخيك أو 
للذئب فخذها وعرفها حيث أصبتها، فإن ُعرفت فردها إىل صاحبها، وإن مل تعرف 

فكلها، وأنت ضامن هلا إن جاء صاحبها يطلبها أن ترد ثمنها«)1(.
صحة  ثبوت  لعدم  إما  بذلك  اجلزم  عن   Pاملصنف سيدنا  توقف  ولعل 
لعدم  وإما  له.  رأسًا من دون سند  بن جعفر  كتاب عيل  لروايته عن  احلديث عنده، 
تعرض األصحاب لذلك، بل يف التحرير: »إذا وجد الشاة يف فالة جاز أكلها يف احلال 
بإمجاع العلامء«، ويف املهذب البارع: »عىل القول بضامن املأخوذ يف الفالة جيوز متلكها 

والترصف فيها يف احلال بإمجاع العلامء. وكذا بيعها، ألنه أوىل من أكلها«.
وأما يف التحرير بعد ذلك من وجوب التعريف كغريها يراد به التعريف عىل 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:13 من أبواب كتاب اللقطة حديث:7.
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تقدير عدم أكلها وإبقائها أو بيعها ملالكها. كام أن املراد بالتعريف املذكور هو التعريف 
حواًل، كام يف سائر موارد اللقطة. وهو الذي نفاه يف التذكرة، وتردد فيه يف الدروس 
والتنقيح، ال التعريف الذي هو حمل الكالم. ومن هنا يكون احلديث مهجورًا يف هذا 

احلكم.
لكن ال جمال للبناء عىل ضعف احلديث بعد صحة طريق الوسائل لكتاب عيل 
بن جعفر وظهور نقله ونقل املجليس عنه يف البحار يف معروفية الكتاب هلام بحيث 
جاز منهام اجلزم بالنقل عنه، واألصل يف حكايتهام عند االستناد للحس أو ا حلدس 

القريب منه.
عن  للحمريي  االسناد  قرب  يف  بسيط  بتغيري  احلديث  رواية  مع   والسيام 
عىل  ينص  مل  وإن  احلسن  بن  اهلل  وعبد  جعفر.  بن  عيل  جد  عن  احلسن  بن  اهلل  عبد 
توثيقه، إال أن من القريب جدًا وثاقته عند احلمريي، ألن  االهتامم بقرب السند إنام 
هو ملزيد التوثق للحديث، وهو فرع وثاقة السند يف نفسه. ولعله لذا عده صحيحًا يف 

الرياض واجلواهر.
وأما عدم تعرض األصحاب لذلك فمن القريب  أن يكون منشؤه كون حمل 
كالمهم أخذ الشاة ونحوها يف الفالة التي يغلب فيها عدم وجود من يسأل فيها عن 
لو  الضالة  يقرب من مكان  السؤال ممن  بناؤهم عىل عدم  البعيد  فمن  الضالة. وإال 
بإيصال  الشارع األقدس  اهتامم  املعلوم من  ملا هو  له،  فرض وجوده واحتامل كوهنا 

املال لصاحبه، وحتري ذلك بالوجه امليسور عادة.
خلو  مع  بالضامن  ـ   منهم  القدماء  خصوصًا  ـ  املشهور  حكم  يكون  قد  بل 

النصوص السابقة عنه من أجل احلديث املذكور، ال محاًل عىل لقطة األموال.
وكيف كان فال جمال لدعوى هجر احلديث املذكور بنحو يسقطه عن احلجية. 
وال سيام مع ظهور اضطراب األصحاب يف مسائل اللقطة بسبب استحكام القواعد 

واالجتهادات يف أنفسهم، وترددهم بينها وبني النصوص.
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وألجله يتعني رفع اليد عن ظهور النصوص السابقة يف عدم وجوب التعريف 
السابقة النصوص  محل  منشأه  كون  قرب  مع  والسيام  عنه،  سكوهتا  بسبب   املذكور 

ـ كام هو رصيح بعضها ـ عىل الوجدان يف الفالة التي يغلب عدم وجود أحد فيها.
كام يتعني رفع اليد عن إطالق وجوب التعريف سنة كاملة يف اللقطة، لو تم ومل 
ينرصف خلصوص لقطة املال. والسيام مع غلبة عدم تيرس التعريف يف املقام بأكثر مما 

تضمنه الصحيح، لغلبة اليأس من الوصول لصاحب الضالة حينئٍذ.
لعموم  كاماًل.  حواًل  املقام  يف  التعريف  وجوب  اجلواهر  يف  قّرب  وقد  هذا 
 Aاهلل عبد  أيب  عن  املدائني  جراح  وملعترب  اللقطة،  يف  املذكور  التعريف  نصوص 
قال: »الضوال ال يأكلها إال الضالون إذا مل يعروفها«)1(، بدعوى أن الشاة أظهر أفراد 
 :Aالضالة لو مل ينحرص املصداق فيها. ولصحيح عيل بن جعفر عن أخيه موسى
»وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبًا أو دابة كيف يصنع؟ قال: يعّرفها 
إياه،  سنة، فإن مل يعرف صاحبها حفظها يف عرض ماله حتى جييء طالبها فيعطيها 
وإن مات أوىص هبا. فإن أصاهبا يشء فهو ضامن«)2(. بدعوى: عموم الدابة للشاة، 

أو استفادة حكم الشاة منها، لعدم الفرق بني أفراد الضالة.
قال: »وال ينايف ذلك متلكها يف احلال والترصف فيها بإتالف عينها، ألن ثمرة 

التعريف حينئٍذ غرامة القيمة واألوصاف يمكن حفظها والشهادة عليها«. 
وجوب  يف  املتقدمني  واحلديثني  اللقطة  نصوص  لرصاحة  جدًا،  غريب  لكنه 
للمقام  يمكن شموله  فيه، فكيف  والترصف  املال  أكل  قبل  الذي تضمنته  التعريف 
القيمة  بلحاظ  املذكور  التعريف  قبل  املقام  يف  ونحوها  الشاة  أكل  جواز  فرض  مع 
اللقطة  يف  التعريف  نصوص  عموم  ختصيص  عىل  البناء  من  فالبد  املضمونة؟! 
بنصوص املقام لو فرض عمومه يف نفسه للضالة. وأما معترب جراح فالبد من محله 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:2 من أبواب كتاب اللقطة حديث:4.
)2( وسائل الشيعة ج:17 باب:2 من أبواب كتاب اللقطة حديث:13.
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التعريف  يعّم  ما  فيه عىل  التعريف  الشاة ونحوها. أو محل  الكالم من  عىل غري حمل 
الذي تضمنه صحيح عيل بن جعفر املتقدم، وهو التعريف حيث وجدها. 

الدابة يف صحيح عيل بن جعفر الذي استدل به عىل غري حمل  كام يتعني محل 
الكالم من الشاة ونحوها لو فرض عمومها له يف نفسها وعدم إحلاقه هبا، من أجل 

نصوص املقام الظاهرة أو الرصحية يف عدم وجوب التعريف سنة. 
يقتيض  ال  ـ  التعريف  بعد  اللقطة  كضامن  ـ  فهو  املقام  يف  القيمة  ضامن  وأما 
التعريف، بل وجوب دفع العني أو القيمة لو صادف العثور عىل املالك بدون تعريف. 

فالحظ.
)1( الذي تضمنه الصحيح هو التعريف هبا حيث وجدها، ومن املعلوم أنه 
ال يراد به مكان االلتقاط حقيقة، إذ ال معنى للتعريف فيه، ألن من فيه لو كان هو 
صاحب الضالة ال يدعه يأخذها، بل يشكل صدق الضالة حينئٍذ، ألن ظاهر احلال 

حينئٍذ تبعيتها للموجود وكوهنا له ما مل ينكرها.
موضع  من  القريبة  األمكنة  يف  التعريف  هو  الصحيح  ظاهر  كان  هنا  ومن 
االلتقاط لو صادف أن كان فيها من حيتمل كوهنا له. أما ما زاد عىل ذلك فال جمال 

الحتامل وجوب التعريف فيه بعد خلو الصحيح عنه، بل ظهوره يف عدم وجوبه.
)2( كام عرب به األكثر. لكن يف املقنعة: »فليأخذها وهو ضامن لقيمتها« من 
دون أن يرصح بالتملك. وقريب منه يف املقنع، ونحوه يف النهاية والوسيلة والرسائر.
ويظهر من القائلني بالتملك االستدالل بام سبق من قوله8: »هي لك 

أو ألخيك أو للذئب«. وبام ورد من جواز التملك يف اللقطة. 
لكن النبوي الرشيف ظاهر بمقتىض السياق يف أنه ال يراد بالالم امللك، بل بيان 
من ينتفع بالشاة ويستمتع هبا. وإال فال معنى لتملك الذئب. وال للملك التخيريي. 
ومحله عىل امللك عىل تقدير نية التملك بال شاهد. وليس هو بأوىل من محله عىل امللك 

وما حوله)1(، فــإن مل يعرف املالك جاز له متلكهــا)2(، والترصف فيها 
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بــاألكل والبيع)1(. واملشــهور أن يضمنها حينئــذ)2( بقيمتها. وقيل ال 
يضمن بل عليه دفع القيمة إذا جاء صاحبها من دون اشتغال ذمته بامل)3(. 

عىل تقدير األخذ لو غض النظر عن قرينة السياق.
وأما نصوص اللقطة فاالستدالل هبا موقوف عىل عمومها للمقام، وظهورها 
املال  لقطة  الكالم  يف  الثاين عند  الكالم يف  ويأيت  التملك، واألول حمل إشكال،  يف 
غري احليوان إن شاء اهلل تعاىل. ومن هنا كان املتيقن هو اإلباحة املطلقة، كام هو ظاهر 

النصوص، ومنها صحيح عيل بن جعفر. 
نعم تشمل مثل البيع مما يتوقف عىل امللك، كام هو املستفاد من النصوص عىل 
ما يأيت، وذلك إما بالبيع للاملك وحل الثمن للواجد كام كان حيل له املثمن، أو البيع 

للواجد بملكه للمبيع قبل البيع آنًا ما. وإن كان األول أوفق باألصل. فالحظ.
إطالق  من  الظاهر  هو  ذلك  ألن  به،  نقل  مل  وإن  امللك  نظري  ونحومها،   )1(
النبوي الرشيف. ومن األكل يف صحيح عيل بن جعفر، حيث يشيع استعامله يف ذلك، 
َنْفسًا  ْنُه  مِّ ٍء  َلُكْم َعن يَشْ ِطْبَن  بالباطل، واألكل يف قوله تعاىل: ﴿َفإِن  املال  نظري أكل 
بًا﴾)2( وغري ذلك.  ِريئًا﴾)1(، ويف قوله تعاىل: ﴿َفُكُلوْا ِمَّا َغنِْمُتْم َحَااًل َطيِّ َفُكُلوُه َهنِيئًا مَّ
وإال فمن املعلوم أن الشاة ال تصلح لألكل بتامم أجزائها. ولعل األمر أظهر من ذلك.
)2( كام ذكره األكثر من املقنعة وما بعدها، وإن اختلفوا بني من عرب بضامهنا 
أو ضامن قيمتها، ومن عرب بانشغال الذمة بالقيمة. ومقتىض اجلمود عليه كونه كسائر 
الديون املانعة من الغنى، والتي جيب الوصية هبا، وتثبت يف الرتكة، بحيث يعزل منها 

مقدارها، وغري ذلك.
)3( ففي اإليضاح بعد أن ذكر احتامل الضامن قال: »واألقوى الغرامة إذا وجد 

املالك وطلب«. وظاهره عدم انشغال الذمة بيشء قبل العثور عىل املالك ومطالبته.

)1( سورة النساء اآلية:4.
)2( سورة األنفال اآلية:69.
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)1( ففي الرشايع: »إن شاء ملكها ويضمن عىل تردد«، ويف القواعد: »ويتخري 
اآلخذ بني حفظها ملالكها أو دفعها إىل احلاكم، وال ضامن فيهام، وبني متلكها والضامن 

عىل إشكال«. ويف التنقيح والروضة أن الضامن أحوط.
وعن الكفاية واملفاتيح لعل األقرب عدم الضامن، وعن املقترص أنه قواه وربام 
نسب للصدوق، القتصاره يف الفقيه عىل ذكر احلديث الذي هو بلسان النبوي املتقدم 
عند الكالم يف كراهة أخذ الضالة، ويف املقنع عىل الفتوى بمضمونه، بل نسب ألبيه 

يف رسالته، لنظري ذلك.
النصوص  تضمنته  الذي  بالنبوي  الضامن  عدم  عىل  استدل  فقد  كان  وكيف 

السابقة، لظهور الالم يف امللك. ويظهر ضعفه مما سبق. 
مع أن امللك ال ينايف الضامن، كجواز االستمتاع الذي تقدم  محل النبوي عليه. 
نعم قد يظهر منه عدم الضامن بلحاظ سكوته عنه. وال أقل من األصل، لقصور دليل 

ضامن اليد واإلتالف عام إذا كان مأذونًا فيهام رشعًا.
لكن البد من اخلروج عن ذلك بصحيح عيل بن جعفر املتقدم مؤيدًا أو معتضدًا 
بام ورد يف اللقطة عىل الكالم يف عمومه للضالة أو قصوره عنها، كام سبق. وال سيام 
بلحاظ قرب أن يكون السكوت عنه يف النبوي لغلبة عدم العثور عىل صاحب الشاة 
التي توجد يف الصحراء مع عدم وجود من يقرب من مكان وجداهنا  أو مع إنكاره 
هلا. ولعل توقف من توقف يف الضامن لعدم اطالعهم عىل الصحيح، أو إلشكاهلم يف 

التعويل عليه بام قد عرفت اندفاعه.
ثم إن الصحيح وإن عرب فيه بالضامن، إال أنه فرس فيه بدفع الثمن عند جميء 
صاحبها طالبًا هلا، فال دليل عىل انشغال الذمة بيشء قبل ذلك. واليبعد كون ذلك 
 مراد الكل، لعدم تنبيههم للوصية هبا، ولثبوهتا يف الرتكة بحيث جيب عزل مقدار منها ،

كسائر الديون، مع شدة احلاجة لبيان عنه.

وكامهــا حمل إشــكال)1(، وجاز له أيضــًا إبقاؤها عنــده إىل أن يعرف 
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فيها  الترصف  أو  متلكها  بني  يتخري  بأنه  األصحاب  مجهور  رصح  فقد   )1(
وحفظها ملالكها ودفعها للحاكم.

أما دفعها للحاكم فهو يبتني عىل عموم واليته الذي مل يثبت عىل ما أرشنا إليه 
آنفًا. وأما حفظها للاملك فألنه إحسان حمض. واألمر بأكلها يف صحيح عيل بن جعفر 
غري ظاهر يف الوجوب بل هو لدفع توهم احلظر. بل ال حيتمل وجوب أكلها وعدم 

جواز حفظها للاملك. ويأيت متام الكالم يف ذلك إن شاء اهلل تعاىل.
اإليضاح  ويف  للحاكم،  الدفع  ويف  فيه  عباراهتم  بذلك  طفحت  كام   )2(
واملسالك وعن غاية املرام اإلمجاع عليه. وال ينبغي اإلشكال فيه يف الدفع للحاكم بناء 

عىل جوازه لعموم واليته، ألنه حينئٍذ بمنزلة املالك والوكيل، كام هو ظاهر.
نفي  فيه  الوجه  أن  املقام  نظائر  يف  ذكروه  مما  فيظهر  للاملك  احلفظ  مع  وأما 
السبيل عىل املحسنني. لكن تقدم منا يف املسألة السادسة من كتاب الوديعة أنه أجنبي 

عام نحن فيه. 
فالعمدة فيه ما أرشنا إليه آنفًا من قصور دليل ضامن اليد عام إذا كانت مأذونًا 

فيها رشعًا، كام يف املقام.
وأما صحيح عيل بن جعفر فاملتيقن منه احلكم بالضامن عىل تقدير األكل بأن 
اجلملة  نظري  باألكل،  التلف  حكم  لبيان  واردة  هلا...«  ضامن  »وأنت  مجلة:  تكون 
احلالية من األكل. وليست مجلة مستأنفة لبيان حكم الضالة مطلقًا مع التلف بنحو 

يشمل صورة عدم األكل. 
اللهم إال أن يقال: الزم ذلك عدم استيفاء الصحيح لألقسام، لعدم التعرض 
يف  األصل  خالف  وهو  هلا.  الواحد  أكل  بسبب  ال  التلف  تقدير  عىل  للحكم  فيه 

اجلواب.
وهذا بخالف ما إذا كانت اجلملة املذكورة مستأنفة، وكان الضامن املذكور من 

صاحبها)1( وال ضامن عليه حينئذ)2(.
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أحكام تلف الضالة مطلقًا، حيث يكون الصحيح مستوفيًا لألقسام، ويرجع إىل أن 
األخذ جائز مطلقًا، وهو موجب للضامن كذلك، كام أنه جيوز األكل مطلقًا.

نعم لو تضمن الصحيح اشرتاط الضامن باألكل، كان مقتىض مفهوم الرشطية 
فيه عدم الضامن مع احلفظ من دون أكل، وكان مستوفيًا لألقسام. إال أنه ليس كذلك.
ولو غض النظر عن ذلك أمكن أن يقال: إن ماسبق يف وجه جواز احلفظ للاملك 
من أنه إحسان حمض إنام يتم مع ترتب اإليصال للاملك عىل احلفظ، وال موضوع معه 
للضامن. أما مع عدم ترتبه عليه والتلف قبل اإليصال للاملك فينكشف عدم اإلحسان 
له بذلك، وغاية ما حصل معه هو حسن القصد والنية الذي هو حسن فاعيل من دون 
حسن للفعل. ومثله ال يكفي يف إحراز الرتخيص رشعًا باإلبقاء، ليخرج عن املتيقن 

من ضامن اليد. فهو نظري ما لو نوى احلفظ للاملك فسلمه لغريه بتخيل أنه املالك. 
كان  للاملك  اإليصال  برجاء  اإلبقاء  جواز  عىل  دليل  هناك  كان  لو  وحينئذ 
مقتىض إطالقه الرتخيص يف اإلبقاء وإن مل يصل للاملك حتى تلف، لتحقق موضوع 
الرتخيص، وهو رجاء اإليصال،  فيخرج عن املتيقن من ضامن دليل اليد، وهو وضع 

اليد غري املرخص فيه.
لك  أهنا  املتضمنة  النصوص  إال  املقام  يف  ليس  بل  ذلك،  عىل  دليل  ال   لكن 
ـ التي يظهر منها جواز االنتفاع به كام هو املرصح به يف صحيح عيل بن جعفرـ مع 
احلكم بالضامن. أما اإلبقاء حتت اليد من دون انتفاع وال وصول للاملك فال تنهض 
بالرتخيص فيه، ليخرج عن املتيقن من ضامن اليد. ولذا ال إشكال ظاهرًاً يف الضامن لو 
أبقاه عنده مرتددًا بني العزم بعد ذلك عىل االنتفاع به والعزم عىل إبقائه للاملك، فتلف 

قبل أن يعزم عىل أحد األمرين. 
ويؤيد ما ذكرنا، بل يعضده، أن حسن احلفظ للاملك كام يقتيض حسن اإلبقاء 
من أجل اإليصال له يقتيض حسن األخذ مقدمة لإليصال له، فلو كان موضع احلسن 
نية احلفظ للاملك لكان املناسب التفصيل بني األخذ بنية احلفظ للاملك واألخذ بنية 
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قد  النصوص  أن  الضامن، مع  الثاين مع  فيستحب األول وال ضامن، ويكره  األكل، 
تضمنت  كراهة أخذ الضالة مطلقًا. وما ذلك إال ألن موضوع احلسن الواقعي هو 
عدم  املفروض  كان  وحيث  إليه.  اإليصال  برجاء  احلفظ  جمرد  ال  للاملك،  اإليصال 

إحراز اإليصال له اجتهت الكراهة مطلقًا حتفظًا من تعذر اإليصال املذكور. 
نعم لو علم برتتب اإليصال له فال إشكال يف عدم كراهة األخذ، النرصاف 
عدم  انكشف  األخذ  حني  حيرز  أن  دون  من  اإليصال  ترتب  لو  بل  عنه.  النصوص 

كراهة األخذ واقعًا من حني وقوعه، بل حسنه لرتتيب اإلحسان املحض عليه.
دليل  ال  املالك  عىل  العثور  قبل  التلف  مع  أنه  تقدم  ما  مجيع  من  حتصل  وقد 
عىل الرتخيص واقعًا يف اإلبقاء، ليخرج عن املتيقن من دليل ضامن اليد، كي حيتاج 
يف إثبات الضامن إلثبات عموم الضامن يف صحيح عيل بن جعفر بالتقريب املتقدم. 

فتأمل جيدًا. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
إعراض  أن  الرابعة والسبعني من كتاب اإلجارة من  املسألة  تقدم يف  ملا   )1(
املالك عن ماله وإن مل خيرجه عن ملكه كاملباح األصيل، إال أنه ظاهر يف اإلذن لكل 
أحد بالترصف فيه مطلقًا ولو بتملكه، فيكون بتملكه له كاهلبة، وجيري عليه حكمها يف 
Aقال: إن أمري املؤمنني« :Aاللزوم وعدمه. ويقتضيه خرب مسمع عن أيب عبد اهلل 
للذي  فهي  نفقتها  أو  علفها  عن  عجزوا  أو  أهلها  رسحها  إذا  الدابة  يف  يقول  كان 
أحياها. وقىض أمري املؤمننيA يف رجل ترك دابة بمضيعة فقال: إن كان تركها يف 
كالء وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء، وإن كان تركها يف غري كالء وال ماء فهي 

ملن أحياها«)1(، لظهور صدره فيام نحن فيه.
الطريق،  غري  يف  ولو  احليوان  عن  لإلعراض  العموم  يظهر  سبق  ومما  ومنه 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:13 من أبواب كتاب اللقطة  حديث:3.

)مســألة 9(: إذا ترك احليوان صاحبه يف الطريق فإن كان قد أعرض 
عنه جاز لكل أحد متلكه)1(، 
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كالبالد املأهولة، كام يتعارف مع عجز احليوان عن أن ينتفع به، فيعرض عنه املالك 
ويرتكه يتقمم يف الطرق استثقااًل من نفقته وحتمل تبعته من األوساخ ونحوها.
)1( مما سبق يظهر أنه مثلها يف جواز التملك، ال يف اخلروج عن امللك.

)2( إذ مع نيته للتملك، يكون ملكًا له، وال معنى لضامنه مللكه، ومع عدم نيته 
 للتملك فحيث يكون وضع يده عليه وإتالفه مأذونًا فيهام من قبل املالك ـ كام سبق ـ 
مقتىض  هو  بل  الضامن.  عدم  واألصل  عنهام،  يقرص  واإلتالف  اليد  مضمنية  فدليل 

سرية املترشعة القطعية التي تغني عن األصل.
)3( كام رصح به مجهور األصحاب. ويف املختلف والتنقيح أنه املشهور، ويف 

الرسائر اإلمجاع عليه.
ويشهد به صحيح عبد اهلل بن سنان عن أيب عبد اهللA: »قال: من أصاب مااًل 
أو بعريًا يف فالة من األرض قد كلت وسيبها صاحبها مما مل يتبعه فأخذها غريه، فأقام 
عليها وأنفق نفقته حتى أحياها من الكالل ومن املوت فهي له. وال سبيل له عليها، 
Aاملؤمنني أمري  »أن   :Aعنه السكوين  وموثق  املباح«)1(.  اليشء  مثل  هي   وإنام 
قىض يف رجل ترك دابته من جهد. فقال: إن تركها يف كالء وماء وأمن فهي له يأخذها 
حيث أصاهبا، وإن تركها يف خوف، وعىل غري ماء وكالء فهي ملن أصاهبا«)2( ونحوه 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:13 من أبواب كتاب اللقطة حديث:2.

)2( وسائل الشيعة ج:17 باب:13 من أبواب كتاب اللقطة حديث:4.

كاملباحات األصلية)1(. وال ضامن عىل اآلخــذ)2(. وإذا تركه عن جهد 
وكلــل بحيث ال يقدر أن يبقــى عنده وال يقدر أن يأخــذه معه، فإذا كان 
املوضع الذي تركــه فيه ال يقدر فيه احليوان عىل التعيــش فيه، ألنه ال ماء 
فيه وال كأل وال يقوى احليوان فيه عىل الســعي إليهام، جاز لكل أحد أخذه 

ومتلكه )3(. 
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ما سبق يف ذيل خرب مسمع.
ويناسبه موثق السكوين عنهA يف حديث عن أمري املؤمننيA قال: »وإذا 
غرقت السفينة وما فيها فأصاهبا الناس، فام قذف به البحر عىل ساحله فهو ألهله وهم 
أحق به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو هلم«)1(. وخرب الشعريي ـ الذي 
هو السكوين أيضًا ـ : »سئل أبو عبد اهللA عن سفينة انكرست يف البحر فأخرج 
بعضها بالغوص، وأخرج البحر بعض ما غرق فيها. فقال: أما ما أخرجه البحر فهو 
ألهله. اهلل أخرجه. وأما ما أخرج بالغوص فهو هلم، وهم أحق به«)2(. وإطالق ذيله 
ملك الغائص ملا أخرج بالغوص ـ لو غض النظر عن سنده ـ مقيد بقرينة املوثق بام إذا 

كان غوصهم عليه لرتك أهله له ولو لسبب عجزهم عن حتصيله.
خصوصية  إلغاء  بضميمة  املتقدمة  النصوص  جمموع  من  املحصل  ويكون 
مواردها عرفًا أن ترك املالك ملا يملكه لعجزه عن حفظه أو حتصيله أو لصعوبة ذلك 

عليه مسوغ ألخذ الغري له ومتلكه واالنتفاع به، ويكون آخذه أحق به من املالك.
الظاهر يف اإلذن للغري  القسم األول من اإلعراض، وهو  وهذا ال يرجع إىل 
بأخذ املال، بل إىل اإلعراض الناشئ من العجز عن حتصيل املال أو املحافظة عليه. 

ويكون اإلذن يف أخذه رشعيًا تعبديًا.
ولذا ال جيري عليه حكم اهلبة، بخالف اإلعراض بالوجه األول. وقد تقدم يف 

املسألة الرابعة والسبعني من كتاب اإلجارة متام الكالم يف الفرضني املذكورين.
هذا ومل يعرف اخلالف يف مسألتنا هذه إال من الوسلية، حيث قال: »وإن تركه 
صاحبه من جهد وكالل يف كالء وماء مل جيز له أخذه بحال. وإن تركه يف غري كالء وال 

ماء فكذلك«. واستدل له بالنبوي الذي تضمنته النصوص السابقة يف الضالة.
موجب  سقاؤه،  وكرشه  حذاؤه  خفه  بأن  فيه  التعليل  ألن  ترى!  كام  وهو 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:11 من أبواب كتاب اللقطة حديث:1.

)2( وسائل الشيعة ج:17 باب:13 من أبواب كتاب اللقطة حديث:2.
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لقصوره عام إذا تركه صاحبه من جهد يف غري ماء وكالء، حيث ال ينفعه خفه وكرشه 
حينئٍذ. عىل أنه لو فرض عمومه لذلك تعني ختصيصه بالنصوص السابقة، كام لعله 

ظاهر.
بقي يشء: وهوأنه قال يف القواعد: »ويف رد العني مع طلب املالك إشكال. 
التحرير والدروس  املقاصد، كام جزم يف  الرد«، وعليه جرى يف جامع  أصحه عدم 
بأنه ليس للاملك املطالبة به وانتزاعه. وهو املتعني بلحاظ النصوص املتقدمة، والسيام 
صحيح عبد اهلل بن سنان املتضمن نفي السبيل له عليها، وخرب الشعريي املتضمن أن 

الغائصني أحق بام أخرجوه. 
لكن قوى يف اإليضاح أن للاملك أخذه. ألن ملك اآلخذ إنام يمنع من مطالبة 
املالك األول إذا كان الزمًا، وهو ممنوع، فإن التملك الطارئ أعم من ذلك، كاهلبة 
له،  فهو  شيئًا  وجد  من  »قال:   :Aجعفر أيب  عن  بصري  أيب  وحلديث  لألجنبي. 

فليتمتع به حتى يأتيه طالبه، فإذا جاء طالبه رده إليه«)1(.
ويندفع األول بأن األصل يف امللك اللزوم بل هو رصيح قولهAفي صحيح 
عبد الله بن سنان: »وال سبيل له عليها«. والثاين بأن احلديث ـ لو تم سنده ـ البد من 
محله عىل اللقطة التي ال جيب التعريف هبا، ولو لليأس من الوصول لصاحبها، دون 
املقام مما فرض فيه ترك املالك للامل، لعجزه عن القيام به، ألن النصوص السابقة بني 
ما هو رصيح أو كالرصيح يف عدم استحقاق املالك األول ملا تركه، بحيث ليس له 

املطالبة به.
للاملك  فيتجه  اهلبة،  حكم  جريان  يتجه  اإلعراض  من  األول  القسم  يف  نعم 

الرجوع باملال يف مورد جوازها. فالحظ.
)1( بأن كان فيه ماء وكالء، وكان آمنًا أيضًا، كام تضمنه موثق السكوين وخرب 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:4 من أبواب كتاب اللقطة حديث:2.

وأما إذا كان يقدر احليوان فيه عىل التعيش)1( مل جيز ألحد أخذه وال 
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مسمع املتقدمان، بأن مل تكن األرض مسبعة أو كان فيها من السباع ما ال يقدر عليه 
أو ال يقدم عليه وهو حي. وإغفال غري واحد لذلك واقتصارهم عىل املاء والكالء يف 

غري حمله.
النصوص  ـ  لألصل  مضافًا  ـ  به  وتشهد  ذلك.  عن  مفروغيتهم  يظهر   )1(

السابقة.
)2( بال إشكال ظاهر. لكون وضع يده عليه عدوانيًا، فيكون مضمونًا بضامن  

اليد. وعليه يكلف بالفحص عن مالكه.
وأظهر مصاديق الفحص عنه حتريه وانتظاره يف املكان الذي أخذ منه احليوان، 
ليدفع احليوان له، أو إعالم من يف املكان باحلال ليخربوا املالك أو يوصلوه إليه. وبعد 
اليأس من رجوعه إن علم أنه قد أعرض عنه وتركه ال بنية العود إليه جاز متلكه، ملا 
سبق. وإن احتمل تعذر عوده ملوت أو مرض أو نسيان أو غريها كان نظري احليوان 
الذي يمتنع من السباع ويستطيع الوصول للامء والكالء، الذي تقدم يف املسألة الثامنة، 

املنع من أخذه، وجتري عليه أحكامه.
)3( هذا إنام يتجه مع العلم بذلك أو ظهور األمارة عليه، النرصاف النصوص 
حرمة  سقوط  هو  ليس  احلكم  منشأ  أن  االرتكازية  املناسبات  لقضاء  عنه،  السابقة 
احلال  يف  والشك  عدمهام  مع  أما  يؤخذ.  مل  لو  للتلف  احليوان  تعرض  بل  املالك، 
خصوص  عىل  محلها  ألن  احليوان،  أخذ  جواز  السابقة  النصوص  إطالق  فمقتىض 

صورة اليقني بأنه ليس من نية املالك العود بعيد جدًا.

متلكــه)1(، فمن أخذه كان ضامنًا له)2(، وكــذا إذا تركه عن جهد وكان 
ناويًا للرجوع إليه قبل ورود اخلطر عليه)3(.

)مســألة 10(: إذا وجد احليوان يف العمران وهو املواضع املسكونة 
التــي يكون فيها احليوان مأمونًا  ـ كالبــاد والقرى وما حوهلا  ما يتعارف 
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والتنقيح  والتحرير  والقواعد  والتذكرة  الرموز  وكشف  الرشايع  يف  كام   )1(
واملهذب البارع وجامع املقاصد واملسالك وعن املقترص وغريه. ويف التنقيح وجامع 
املقاصد وعن الكفاية واملفاتيح أنه املشهور، بل يف التنقيح وعن املقترص اإلمجاع عليه 

يف الشاة.
ويف املبسوط: »فأما إذا كان يف العمران وما يتصل بالعمران عىل نصف فرسخ 
وأقل فإن له أخذها سواًء كان حيوانًا ممتنعًا أو غري ممتنع وهو باخليار بني أن ينفق عليها 
تطوعًا أو يرفع خربها إىل اإلمام أو احلاكم، وال يأكلها ههنا«. وجواز أخذها مقتىض 
إطالق املراسم أن غري البعري يف الفالة يؤخذ. ويناسبه يف اجلملة إطالق الغنية أن ما 
عدا ضالة اإلبل يكره أخذه، كام وافقه يف الوسيلة يف غري املمتنع من صغار السباع. 

ويظهر من الشهيدين يف الدروس والروضة التوقف.
اإلبل  بني  للتفريق  املتضمنة  املتقدمة  النصوص  التعليل يف  للمشهور  ويشهد 
والشاة يف الفالة، فإن مرجعه إىل عدم تعرض احليوان للخطر والتلف عىل تقدير تركه 

وتعرضه له. 
ومن املعلوم أن مثل اإلبل أوىل نوعًا باألمن من اخلطر يف العمران منه يف الفالة، 

وأن مثل الشاة ال تتعرض نوعًا يف العمران خلطر السباع، كام تتعرض له يف الفالة.
نعم لو كان األمر عىل خالف ذلك خلصوصية يف احليوان أو املكان أو الزمان 

تعني جواز األخذ بلحاظ التعليل  املتقدم.
يف  الوجود  مفروض  اخلطر  من  األمن   Pاملصنف سيدنا  أخذ  لذا  ولعله 
كان  وإن  األكثر،  عليه  جرى  كام  إطالقه،  عىل  العمران  عنوان  يأخذ  ومل  العمران، 
املستفاد من مساق كالمهم واستدالهلم خصوص الفرض املذكور. ويأيت متام الكالم 

يف ذلك إن شاء اهلل تعاىل.
هذا وقد استدل يف مفتاح الكرامة جلواز أخذها بصحيح صفوان اجلامل: »أنه 

وصول احليوان منها إليه ـ مل جيز له أخذه)1(. 
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سمع أبا عبد اهللA يقول: من وجد ضالة فلم يعرفها، ثم وجدت عنده، فإهنا لرهبا 
الضوال  »قال:   :Aاملدائني عنه الذي كتمها«)1(، ومعترب جراح  مال  مثلها من  أو 
النبوي الذي تضمنته النصوص  إذا مل يعرفوها«)2(، وإطالق  ال يأكلها إال الضالون 
السابقة، ومنها صحيح هشام بن سامل)3( الذي أطلق فيه وجدان الشاة من دون تقييد 
فيأكلها  الفالة،  إىل  خرجت  بقيت  إذا  أهنا  أو  متثيل،  »والذئب   :Pقال بالفالة. 

الذئب«.
لكن صحيح صفوان ال يدل عىل جواز أخذ الضالة، بل عىل ضامهنا مع عدم 
التعريف هبا. ومعترب جراح ال يدل أيضًا عىل جواز أخذها، بل عىل حرمة أكلها بعد 
يف  الوجدان  يف  الذئب  ذكر  بقرينة  ظاهر  هشام  وصحيح  تعريف.  دون  من  األخذ 
الفالة. ومحل الذئب فيه عىل التمثيل إن أريد به احلمل عىل كل ما يتعرض فيه احليوان 
للتلف عىل تقدير عدم األخذ مل ينفع فيام هو املفروض يف املقام من عدم إحراز تلف 
احليوان عىل تقدير عدم األخذ. و إن أريد به جمرد احتامل تعرض احليوان للتلف فال 

شاهد عليه.
ومثله فرض خروجها للفالة وأخذ الذئب هلا. إذ مع القطع بذلك خيرج عن 

حمل الكالم. ومع عدمه ال وجه لتعميم الصحيح له.
ومثله االستدالل ملا يف املبسوط باختصاص النهي عن األخذ بالفالة، كام هو 
رصيح غري واحد من النصوص املتقدمة وظاهر غريها، كام سبق، فريجع يف غريه إىل 

عموم جواز التقاط اللقطة.
إذ فيه )أواًل(: أنه لو تم العموم املذكور ومل خيتص أو ينرصف للامل الصامت 

فال وجه إلمهال التعليل الظاهر يف التعدي عن مورد النصوص املذكورة. 
يقتيض  كام  النصوص  موضوع  عىل  واجلمود  التعليل  إمهال  أن  )وثانيًا(: 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:14 من أبواب كتاب اللقطة حديث:1.
)2( وسائل الشيعة ج:17 باب:2 من أبواب كتاب اللقطة حديث:4.

)3( وسائل الشيعة ج:17 باب:13 من أبواب كتاب اللقطة حديث:1.
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االقتصار عىل الفالة يقتيض االقتصار عىل البعري، مع أنه عمم يف املبسوط حكمه ملا 
يشاركه يف االمتناع من السباع.

يقتيض  أخذها  جواز  يقتيض  كام  اللقطة  أدلة  عموم  إىل  الرجوع  أن  )وثالثًا(: 
 .Pجريان حكم اللقطة عليها، مع أنه مل يلتزم بذلك كام تقدم منه

ثم إن الظاهر أن حمل الكالم ما إذا علم أو قامت األمارة عىل ضياع احليوان 
من  للخروج  وتعوده  به  ارتباطه  به  معتد  بوجه  احتمل  أو  لو علم  أما  عىل صاحبه. 
إليه فهو خارج عن حمل كالمهم، لعدم إحراز صدق  الرجوع  ثم  أجل االحتشاش 
الضالة عليه، ومقتىض األصل عدمه، فيحرم أخذه، كام يف سائر موارد الغصب. إال 

أن يتعرض للتلف، فيستنقذ حسبة، ويتعني جريان حكم جمهول املالك عليه .
)1( لكون يده عليه عدوانية، فتكون مضمنة.

)2( مل أعثر عاجاًل عىل من رصح بذلك. نعم قد يستدل عليه.. )تارة(: بعموم 
 :Aموسى أخيه  عن  جعفر  بن  عيل  صحيح  والسيام  اللقطة،  تعريف  وجوب 
»وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبًا أو دابة كيف يصنع؟ قال: يعّرفها 
سنة، فإن مل يعرف صاحبها حفظها يف عرض ماله حتى جييء طالبها، فيعطيها إياه. 
وإن مات أوىص هبا. فإن أصاهبا يشء فهو ضامن«)1(. فإنه رصيح يف شمول اللقطة 
كانت  إذا  اللقطة  عن  »سألته   :Aعنه اآلخر  صحيحه  ذلك  يف  ومثله  للحيوان. 

جارية هل حيل له فرجها ملن التقطها؟ قال: ال. إنام حيل له بيعها بام أنفق عليها«)2(.
)وأخرى(: بصحيح صفوان ومعترب املدائني املتقدمني الرصحيني يف أن من شأن 
الضالة التعريف، واملنرصف منه التعريف سنة، ألنه الشايع بسبب ترشيعه يف اللقطة.

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:2 من أبواب كتاب اللقطة حديث:13.
)2( وسائل الشيعة ج:17 باب:2 من أبواب كتاب اللقطة حديث:8.

 ومن أخذه ضمنه)1(. واألحوط لو مل يكن أقوى وجوب التعريف ســنة 
 كغريه من اللقطة )2(، وبعدها يبقى يف يده مضمونًا إىل أن يؤديه إىل مالكه،
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انرصاف  ينايف  ال  النصوص  بعض  يف  احليوان  عىل  اللقطة  إطالق  أن  وفيه: 
صحيح  يف  التعريف  انرصاف  أن  كام  الصامت.  املال  خلصوص  اللقطة  إطالقات 
إشكال. وال سيام مع  التعريف سنة ال خيلو عن  املدائني خلصوص  صفوان ومعترب 
الكتامن  التعريف، بل حلرمة األكل وللضامن يف فرض  لبيان وجوب  عدم ورودمها 

ووجود صاحب الضالة. فالعمدة يف املقام صحيح عيل بن جعفر.
نعم من الظاهر أن تعريف اللقطة سنة يبتني عىل التخفيف عىل امللتقط، بمعنى 
أنه ال جيب عليه التعريف أكثر من ذلك وإن احتمل العثور بسببه عىل صاحبها، كام 
يأيت يف املسألة العرشين. بخالف جمهول املالك، فإن الفحص فيه عن املالك جيب مهام 
طال الزمان إذا احتمل ـ بوجه معتد به ـ العثور به عىل املالك، كام هو مقتىض إطالق 
أدلته، ولوجوب إيصال املال ملالكه املقتيض لالحتياط ـ بالفحص عنه ـ مع احتامل 
مع  أنه  كام  التكليف.  امتثال  القدرة عىل  الشك  يف  موارد  امتثاله كسائر  القدرة عىل 
اليأس من العثور عىل املالك بالفحص الجيب التعريف حتى يف لقطة املال الصامت. 

واحلاصل: أن االقتصار يف التعريف عىل السنة ليس مقتىض االحتياط، بل مناف له.
وحينئٍذ من القريب انرصاف دليل التخفيف واالكتفاء بالتعريف سنة إىل ما إذا 
جاز أخذ املال الضايع، كام يأيت يف ذيل هذه املسألة، أما إذا حرم أخذهـ  كام هو املفروض 
يف حمل الكالم ـ فحيث كان اآلخذ معتديًا غاصبًا فليس من شأنه ارتكازًا التخفيف 
 Pاملناسب ملا سبق من سيدنا املصنف املالك. وهو  فيه من اإلجحاف يف حق   ملا 
من  اليأس  بعد  به  التصدق  عىل  االقتصار  من  السباع  من  املمتنع  احليوان  أخذ  يف 
الوصول للاملك من دون اكتفاء بالتعريف سنة. كام هو املناسب أيضًا ملا سبق هناك 
ويأيت من االقتصار عىل التصدق يف املقام من دون أن يذكر جواز التملك الذي هو 

أحد أطراف التخيري عنده.
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املمتنع  احليوان  أخذ  يف  سبق  مما  احلاكم  استئذان  اعتبار  يف  الوجه  يظهر   )1(
من السباع يف الفالة. كام سبق هناك لزوم االحتياط بالضامن للاملك لو عثر عليه بعد 

التصدق.
إىل  خربها  يرفع  أو  تطوعًا،  عليها  ينفق  أن  بني  باخليار  »وهو  املبسوط:  ويف 

احلاكم وال يأكلها هنا«. وقريب منه يف الرشايع ومجلة من كتب العالمة وغريها.
وقد سبق هناك التعرض لوجه رفع أمرها للحاكم ودفعه. كام سبق التعرض 

حلكم اإلنفاق عليه، وللكالم يف الرجوع بالنفقة عىل املالك. فراجع.
)2( فقد رصح بجواز أخذه يف زمان النهب والفساد يف التذكرة ومع خوف 
النهب والتلف يف التنقيح. ومقتىض التعليل بخوف الذئب يف النبوي الذي تضمنته 
احليوان  تعرض  من   Pاملصنف سيدنا  ذكره  ما  عىل  االقتصار  السابقة  النصوص 

للتلف عادة كام سبق ، ألنه املناسب لذكر الذئب.
وأما النهب فهو حمتمل حتى يف املمتنع من السباع، لكثرة املتساحمني حتى يف 
عرص صدور النصوص، ووجودهم ال يقتيض جواز التسامح واألخذ لغريهم. وأن 
عىل  العثور  عند  البدل  دفع  عىل  املتدين  عزم  وجمرد  الكل.  بني  مشرتك  فهو  الضامن 
املالك ال يكفي يف تسويغ األخذ له مع احتامل التضييع عىل املالك لعدم العثور عليه. 
وال سيام أن الناهب قد يتوب أو يقهر عىل دفع البدل عند العثور عىل املالك. فالحظ.
املالك فهو  العثور عىل  اليأس من  التعريف إىل حني   P3( إن كان مراده(
املناسب لصحيح عيل بن جعفر املتقدم املتضمن للتعريف حيث وجده يف الصحراء، 

لظهور أن التعريف املذكور يف الصحراء موجب لليأس من العثور عىل املالك.
لكثرة  وزمانًا  كاًم  التعريف  يف  الزيادة  إىل  يرجع  العمران  يف  ذلك  أن  غايته 

فإن يئــس منه تصدق به بإذن احلاكم الرشعي)1(. نعم إذا كان غري مأمون 
مــن التلف عادة لبعض الطوارئ مل يبعد جريان حكم غري العمران)2( من 
جواز متلكــه يف احلال بعد التعريف)3( عىل االحــوط، ومن ضامنه له كام 
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أطراف احتامل من بتعريفهم يعثر عىل املالك، وقد ال يتيرس الوصول لبعضهم إال بعد 
ميض مدة لتغيبهم أو نحوه.

بل  االحتياط،  ليس مقتىض  أنه  فقد سبق  التعريف سنة   Pمراده وإن كان 
يبتني عىل التخفيف.

نعم هو مقتىض صحيح عيل بن جعفر اآلخر املتقدم قريبًا، واملتضمن عموم 
واآلخذ  حمرمًا  األخذ  كان  إذا  عام  قصوره  يقتيض  سبق  وما  للحيوان.  اللقطة  حكم 
بالصحيح،  العمل  يبعد  ال  ثم  ومن  األخذ.  جواز  فيه  فرض  مما  املقام  دون  غاصبًا، 

واالقتصار يف صحيحه األول عىل مورده، وهو املأخوذ يف الصحراء. فالحظ.
والشهيد  العالمة  كتب  من  ومجلة  والرشايع  والرسائر  النهاية  يف  كام   )1(
ورشوحها، ويف جممع الفائدة أنه مشهور، ويف اإليضاح واملهذب والبارع نسبة بعض 
اإلمجاع  يف  يظهر  قد  بنحو  وعباراهتم،  األصحاب  إطالق  إىل  احلكم  خصوصيات 

عليه، وإن كان الظاهر عدم بلوغه ذلك، لعدم ذكر غري واحد له.
يظهر  فيه. كام  التوقف  أو  لرواية ضعيفة، مشعرًا بضعفه  النافع  نسبه يف  وقد 
التوقف يف احلكم ألجل ذلك من جممع الربهان وحمكي الكفاية. وهي رواية ابن أيب 
يعفور: »قال أبو عبد اهللA: جاء رجل من املدينة فسألني عن رجل أصاب شاة، 
فأمرته أن حيبسها عنده ثالثة أيام ويسأل عن صاحبها. فإن جاء صاحبها، وإال باعها 

وتصدق بثمنها«)1(.
وكأن الوجه يف ضعفها اشتامل سندها عىل حممد بن موسى اهلمداين ومنصور 
بن العباس. أما حممد بن موسى فهو وإن كان من رجال كامل الزيارات، إال أنه ممن 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:13 من أبواب كتاب اللقطة حديث:6.

ســبق. هذا كله يف غري الشاة. أما هي فاملشــهور أنه إذا وجدها يف العمران 
حبسها ثاثة أيام)1(، 
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استثناه حممد بن احلسن بن الوليد مما رواه حممد بن أمحد بن حييى بن عمران القمي 
تبعه  أقره عىل ذلك، كام  أنه  نوح  بن  العباس  أيب  النجايش، وذكر عن  كام ذكر ذلك 
الصدوق فيه. وقال أيضًا: »ضعفه القميون بالغلو، وكان ابن الوليد يقول: إنه كان 

يضع احلديث. واهلل أعلم«. 
الصدوق:   طريق  وفيها  حييى  بن  حممد  كتب  إىل  طرقه  ذكر  بعد  الشيخ  وقال 
»وقال أبو جعفر بن بابويه: إال ما كان  فيها من غلو أو ختليط، وهو الذي يكون يف 
طريقه حممد بن موسى اهلمداين أويرويه عن رجل...« وذكر بقية ما حكاه النجايش 

عن ابن الوليد عدا حممد بن عيسى بن عبيد.
وقال يف الفقيه: »وأما خرب صالة يوم غدير خم والثواب املذكور فيه ملن صامه 
إنه من طريق  اهلل عنه( كان ال يصححه ويقول  بن احلسن )ريض  فإن شيخنا حممد 
حممد بن موسى اهلمداين، وكان غري ثقة ]كذابَاً[. وكلام مل يصححه ذلك الشيخ قدس 
وذلك  صحيح«.  غري  مرتوك  عندنا  فهو  ألخبار  ا  من  بصحته  حيكم  ومل  روحه  اهلل 
بينهام  التعارض  من  أقل  فال  للرجل  قولويه  ابن  توثيق  عىل  يقدم  مل  إن  بمجموعه 

.Pوتساقطهام، فيكون الرجل جمهواًل، كام ذكره بعض مشاخينا
الرجل  الوليد يف تضعيف  تابع البن  أنه  الصدوق األخري  لكن رصيح كالم 
وغريه حلسن ظنه به، من دون أن يستقل بوجه التضعيف. كام أن رصيح كالم النجايش 
أن تضعيف القميني للرجل من أجل الغلو، ومن الطبيعي أن تكون أحاديث الغلو 
الغلو  أحاديث  أن يضع  أمكن  الراوي هلا ممن يضع احلديث وإذ  فيكون  موضوعة، 
أمكن أن يضع غريها مما ال ينسجم مع رأي الطاعن فيه. فمن القريب أن يكون اهتام 
ابن الوليد له بالوضع أو الكذب مبينًا عىل ذلك، وهو املناسب لكالم الصدوق الذي 

حكاه الشيخ.
األنظار  فيها  ختتلف  مما  وهي  مراتب،  ذو  املرفوض  الغلو  أن  الظاهر  ومن 
واالجتهادات. وقد عرف عن الصدوق أنه كان يرى أن نفي السهو عن النبي8 
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أول درجات الغلو.
كام أن ملحمد بن موسى اهلمداين نفسه كتاب الرد عىل الغالة. حيث يكشف 
ذلك عن اختالفه مع القميني يف املرفوض من درجات الغلو. ومن هنا يقرب ابتناء 

التضعيف عىل احلدس املحض الذي ليس بحجة.
اهلل عليهم(  املعصومني )صلوات  مقام  والسيام مع قرب عدم وضوح رفعة 
واجلالل،  الكامل  مراتب  من  هلم  ينسب  ما  لبعض  واستكثارهم  القميني  لقدماء 
وبعدهم  منهم،  يصدر  بام  وتفاعلهم  عليهم(  اهلل  )صلوات  لألئمة  خمالطتهم  لعدم  
الرفيع، وقد ذكروا أن أول من نقل  العراق الذي هو عاصمة ثقافتهم وتراثهم  عن 
أحاديث الكوفيني إىل قم إبراهيم بن هاشم، وتركز تلك الثقافة يف النفوس واإلذعان 
هبا حيتاج إىل زمن قد يطول. ومن ثم يصعب الركون لطعنهم يف الرواة مع قيام األمارة 

عىل كون منشئه هتمة الغلو.
ولعله لذا يظهر من كالم النجايش املتقدم التوقف يف قبول الطعن يف الرجل. 
ابن  تعقيبه عىل كالم  يناسب عدم  أن ذلك ال  ما ذكره بعض مشاخيناP من  وأما 
الوليد عند تعرضه لرتمجة حممد بن أمحد بن حييى صاحب كتاب نوادر احلكمة، حيث 
يظهر منه أنه ارتضاه، وأن ذلك ال خيلو عن هتافت. فهو غري ظاهر لقرب اهتاممه هناك 
ببيان رأي األصحاب يف الكتاب املذكور من دون نظر يف التفاصيل. أما يف ترمجة حممد 
بن موسى اهلمداين فهو يف مقام تقيص حاله ومنزلته. وكيف كان فال معارض لتوثيق 

ابن قولويه للرجل بنحو يمنع من التعويل عليه. 
وأما منصور بن العباس فهو وإن كان من رجال كامل الزيارات أيضًا، إال أن 

النجايش قال يف حقه: »كان مضطرب األمر«.
لكن اضطراب األمر إن كان من جهة املذهب فهو ال ينايف الوثاقة أيضًا، وإن 
كان من جهة الرواية فهو راجع إىل أن يف رواياته ما يعرف وما ينكر، وهو ال ينايف 
ابن  لتوثيق  معارض  ال  هنا  ومن   .Pمشاخينا بعض  لذلك  نبه  كام  أيضًا،  الوثاقة 
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قولويه له أيضًا.
هذا كله مضافًا إىل أن عمل الشيخ ومن بعده بالرواية يكفي يف جربها لو كانت 
لعدم  بل  الرواية،  لرد  يكون  ال  قد  لذلك  واحد  غري  ذكر  وعدم  نفسها.  يف  ضعيفة 

استقصائه الفروع املتعلقة بالضالة.
بقي يف املقام أمران: )األول(: أن اختصاص احلكم يف العمران وإن مل يرصح 
به يف الرواية، إال أنه مقتىض اجلمع بينها وبني النبوي الذي تضمنته النصوص السابقة 
الواردة فيام يوجد يف الفالة أو الظاهرة يف ذلك بقرينة ذكر الذئب، كام سبق. بل ال 
يبعد ظهور الرواية نفسها يف ذلك، فإن الشاة يف الفالة ليس من شأهنا أن يسأل عنها 
ثالثة أيام، بل يف املوضع الذي توجد فيه، كام تضمنه صحيح عيل بن جعفر املتقدم، 

وإال فام عداه ال ينحرص وال يتيرس السؤال فيه، كام لعله ظاهر.
)الثاين(: أن احلكم املذكور لو تم ال ينايف حرمة أخذ الشاة يف العمران مع عدم  
تعرضها للخطر، كام هو مقتىض إطالق النص والفتوى، ملا سبق من التعليل يف النبوي 
املشهور. وحديث ابن أيب يعفور الذي هو دليل احلكم يف املقام ال يتضمن حكم أخذ 
الشاة، ليخرج به عن مقتىض التعليل، بل بيان احلكم بعد أخذها، فال خمرج عن عموم 
التعليل. ولعله نسب يف حمكي الكفاية حرمة أخذ الشاة مع جريان احلكم السابق بعد 

أخذها للمشهور.
)1( كام ذكره من سبق. وتقتضيه رواية ابن أيب يعفور. وقد أمهلP وجوب 
التعريف يف األيام الثالثة كام أمهله األكثر. ولذا قال يف مفتاح الكرامة: »قد يظهر من 
كالمهم أنه ال جيب عليه تعريفها يف األيام الثالثة«. ومل أعثر عىل ذكره إال يف الرسائر 
واملهذب البارع واملسالك وظاهر الروضة وحمكي املقترص. وهو املتعني نظرًا للرواية 

املذكورة.
ولعله مراد الكل، بلحاظ اقتصارهم يف االستدالل عليها، ولقرب أن يكون 

فإن مل يأت صاحبها باعها)1( 
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ذكرهم الثالثة أيام لبيان مدة التعريف يف مقابل الشاة يف الفالة التي تؤخذ من دون 
تعريف، أو مع التعريف يف موضع االلتقاط ال غري، ويف مقابله بقية أنواع اللقطة التي 

حتبس سنة للتعريف هبا.
وبه  البيع.  يف  احلاكم  إذن  اعتبار  عدم  والفتوى  النص  إطالق  ومقتىض  هذا 
يف  فيه  واستشكل  عنهام.  تأخر  ما  وبعض  املقاصد  وجامع  البارع  املهذب  يف  رصح 

القواعد، كام هو ظاهر التنقيح، بل قوى يف اإليضاح اعتبار إذنه، ألنه ويل الغائب.
عدم  مع  الترصف  عىل  األثر  ترتب  عدم  أصالة  إىل  واليته  مرجع  أن  وفيه: 
استئذانه، ومقتىض إطالق النص نفوذ البيع يف املقام بدون إذنه الراجع إىل عدم واليته 

هنا.
ودعوى: أن مرجع أمر اإلمامA بالبيع إىل إذنه فيه بمقتىض واليته. ممنوعة، 
بل األصل يف حكمهA بيان احلكم الرشعي، ال إعامل الوالية. ولذا يعمل عليه فيام 

يشبه مورده من الوقائع، ويقع التنايف بني األدلة عرفًا لو اختلفت يف الوظيفة. 
)1( كام ذكره من سبق. وجيري يف لزوم استئذان احلاكم ما سبق يف البيع، كام 

هو ظاهر.
بقي يف املقام أمور.. 

)األول(: ذكـر يف الرسائـر أن للواجـد التـرصف  يف الشـاة بـرشط الضـامن 
وظاهـر الـدروس التوقـف. ومل يتضـح الوجـه فيـه بعـد خلّو روايـة ابـن أيب يعفور 
عنـه ـ التـي ينحـرص دليل املسـألة هبا ـ وظهورهـا يف تعـني البيع والتصـدق بالثمن. 
حيـث يتعـني اخلـروج هبـا عـام تضمـن جـواز التـرصف يف اللقطـة مـع الضـامن لو 
فـرض عمومـه يف نفسـه للمقـام. ولذا منـع منه يف التنقيـح، كام منع مـن متلك الثمن 

البارع. املهـذب  يف 
ودعـوى: أن املفهـوم منها أن الشـاة بعد التعريـف هبا ثالثة أيـام جيري عليها 

وتصدق بثمنها)1(. وال خيلو من وجه.
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حكـم اللقطـة بعـد التعريـف هبـا سـنة، وأن عـدم النـص فيها عـىل التملـك اكتفاء 
بذكـره يف اللقطـة. ممنوعـة، الحتيـاج ذلـك إىل عنايـة خاصة ال شـاهد عليها.

نعم من القريب عموم البيع الذي تضمنته الرواية لتقبلها لنفسه بالثمن الراجع 
لرشائه هلا، وحينئٍذ يكون ترصفه فيها بعد متلكه هلا بالرشاء، ال كام يترصف يف اللقطة.
)الثاين(: ظاهر النص والفتوى انحصار الوظيفة بالتصدق بالثمن بعد البيع، 
وعدم جواز التصدق بالعني. وبه رصح يف اإليضاح واملهذب البارع وجامع املقاصد 

وحمكي املقترص.
البيع  بل األولوية، ألن  الفرق،  القواعد. وكأنه لدعوى: عدم  واستشكل يف 

زيادة يف الترصف املخالف لألصل، أو لفهمه من النص تبعًا، كام هو غري بعيد.
)الثالث(: ظاهر األكثر التصدق بالثمن بعد البيع رأسًا، وبه رصح يف اإليضاح 

واملهذب البارع وجامع املقاصد وهو الظاهر من النص املتقدم.
لعموم  وكأنه  احلول.  قبل  به  التصدق  جواز  يف  القواعد  يف  استشكل  لكن 

وجوب التعريف حواًل يف اللقطة.
بالعني، واملفروض هنا  التعريف  املذكور هو  التعريف  أدلة  أن مقتىض  وفيه: 
عدم وجوبه. وال جمال للتعدي للثمن، والسيام بعد ظهور  النص املعتمد هنا يف عدمه.
فاألمر  به  تعريف  دون  من  احلول  متام  بالثمن  االحتفاظ  وجوب  أراد  ولو 

أشكل، كام هو الظاهر.
)الرابع(: رصح بجواز االحتفاظ بالثمن للاملك وعدم التصدق به يف القواعد 

والتحرير والدروس واملسالك. بل يف الثالثة األخرية جواز االحتفاظ بالعني أيضًا.
الوجوب. لكنه خالف  البيع والتصدق، دون  النص عىل جواز  وكأنه حلمل 
ظاهر األمر من دون خمرج عنه. والسيام مع احتامل تعرضهام للضياع والتلف. مع ما 

يف اإلبقاء من تعطيل املال عىل املالك.
)اخلامس(: لو ظهر املالك ومل يرَض بالتصدق فقد رصح بضامن الواجد له يف 
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التذكرة والقواعد والتحرير والدروس واملهذب البارع والتنقيح واملسالك والروضة، 
ويف جامع املقاصد: »ويشكل عىل تقدير كون العني أمانة الضامن هنا«. وتركه الباقون. 

وقد يظهر منهم عدم الضامن، الهتامم الفقهاء بالتنبيه له يف فروع اللقطة.
وقد يظهر ذلك من سكوت النص عنه. لكن يشكل االكتفاء بذلك يف اخلروج  
عام تقتضيه القاعدة من الضامن يف مورد حرمة وضع اليد عىل الشاة، الراجع لكون 

اليد عدوانية مضمنة.
بل حتى مع جواز وضع اليد عليها بناء عىل الضامن يف اللقطة مطلقًا الحتامل 
كون منشأ السكوت استبعاد العثور عىل املالك بعد الفحص عنه يف العمران يف  املدة 
املذكورة، خصوصًا يف مثل الشاة من املال الظاهر املحتاج للرعاية والنفقة الذي من 

شأن مالكه املبادرة للفحص عنه.
والسيام مع ما تضمنه صحيح عيل بن جعفر من الضامن يف لقطة احليوان بعد 
سقوط  يكون  حيث  االلتقاط،  جواز  صورة  عىل  ـ  سبق  كام  ـ  املحمول  سنة  تعريفه 

الضامن هنا مع حرمة االلتقاط أو جوازه بعيدًا جدًا.
ودعوى: أن الرتخيص رشعًا يف البيع جيعل الثمن أمانة، فال يكون مضمونًا. 

مدفوعة بأن الرتخيص يف البيع ال يقتيض ذلك بعد أن كان األصل مضمونًا 
كام نبه له يف جامع املقاصد، إلمكان ابتناء الرتخيص عىل اجلمع بني مصلحة املالك 
املالك به يف  انتفاع  املال لتعرضه للتلف أو احتياجه للنفقة مع  واآلخذ بحفظ مالية 

اجلملة بالصدقة عنه مع قيام الثمن مقام املثمن يف الضامن.
)السادس(: النص والفتوى ـ كام تقدم ـ خمتصان بالشاة. لكن يف اجلامع: »وإن 
نفسه وغرم  أخذها وقومها عىل  القفر  السباع... ووجدها يف  يمتنع من صغار  كان 
لصاحبها إذا جاء، وإن وجدها يف العمران عرفها ثالثة أيام ثم قومها عىل نفسه وأنفق 
يف املوضعني تربعًا أو رفعها إىل احلاكم. وروي: إذا وجدها يف العمران جواز بيعها 
بعد  له  جمال  وال  السباع.  من  يمتنع  ال  ما  لكل  العموم  وظاهره  بثمنها«.  والتصدق 
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خمالفة احلكم للقاعدة. ومثله يف اإلشكال ظهور سياق كالمه يف جواز األخذ. وقد 
سبق اإلشكال فيه.

وأشكل منه ظهور كالمه يف إمهال النص املذكور، وحكمه بجواز أخذ احليوان 
املذكور واحتسابه عىل نفسه بعد التعريف ثالثة أيام. إذ ال دليل عىل االكتفاء بالتعريف 

ثالثة أيام إال النص املذكور.
لقطة  يف  األخذ  جواز  من  الكايف  يف  الصالح  أبو  ذكره  ما  ذلك  من  وأشكل 
قال:  ثالثًا.  التعريف  ثم  الفالة،  يف  للممتنع  العموم  منه  يظهر  بنحو  مطلقًا  احليوان 
»فإن جاء صاحبها، وإال رفع خربها إال سلطان اإلسالم لينفق عليها من بيت املال، 
وبني  صاحبها  عىل  حمتسبًا  أو  متربعًا  عليها  اإلنفاق  بني  باخليار  فهو  ذلك  تعذر  فإن 
بيعها وعزل ثمنها لصاحبها«. ملخالفة ذلك كله للقواعد والنصوص من دون دليل 

ظاهر. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل.
)1( لعموم حرمة الترصف يف ملك الغري بغري إذنه، مؤيدًا بالتعليل يف النبوي 
الذي تضمنته النصوص املقتيض حلرمة أخذ الضالة يف العمران، فإنه وإن مل يشمل 
املقام، لعدم صدق وجدان احليوان فيه بعد كون احليوان هو الداخل للدار، إال أنه 

يصلح أن يكون مؤيدًا للعموم املذكور.
)2( لعدم الدليل عىل وجوب حفظها لصاحبها وإشغال داره هبا.

)3( لعدم ضامنه هلا بعد عدم وضع يده عليها. وجمرد دخوهلا لداره ال يكفي يف 
وضع يده عليها بعد عدم حبسه هلا.

بل حتى لو احتبست يف الدار ـ كام لو جهلت طريق اخلروج، أو أغلق الباب 
يده عليها  ـ ال يصدق وضع  أو لالحرتاز من دخول غريها  عليها جاهاًل بدخوهلا، 

)مسألة 11(: إذا دخلت الدجاجة أو السخلة يف دار اإلنسان ال جيوز 
لــه أخذها)1(. وجيوز إخراجها من الدار)2(. وليس عليه يشء إذا مل يكن 

قد أخذها)3(.
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باستمرار  ولو  إليه،  يؤدي  ما  يفعل  ومل  بذلك،  عليها  االستيالء  مقام  يف  يكن  مل  إذا 
غلق الباب ونحوه، نظري ما إذا أغلق الباب عىل شخص حيمل مااًلً يف ثيابه، حيث ال 
يصدق بذلك وضع يده عىل املال املذكور. وال أقل من قصور دليل ضامن اليد عن 

ذلك، بناء عىل ما تكرر منا من انحصاره باملرتكزات العقالئية.
يتيرس  بحيث  مكشوفًا،  املال  كون  عىل  عرفًا  اللقطة  صدق  لتوقف  كأنه   )1(
لكل أحد أخذه، أو النرصاف أحكام اللقطة خلصوص ما حيل التقاطه، دون ما حيرم 

التقاطه، ملا سبق من ابتناء األحكام املذكورة عىل التخفيف. فالحظ.
مع  عنه  بالفحص  واالحتياط  ملالكه،  املضمون  املال  إيصال  لوجوب   )2(
احتامل  القدرة عىل ذلك، كام هو احلال يف سائر موارد الشك يف القدرة عىل االمتثال، 
نظري ما سبق منا يف احليوان املأخوذ يف العمران. مضافًا إىل ما يستفاد من األمر به يف 

نصوص جمهول املالك.
يف  السباع  من  املمتنع  احليوان  أخذ  يف  الثامنة  املسألة  يف  سبق  ما  لنظري   )3(

الفالة. ومنه يظهر لزوم االحتياط باستئذان احلاكم الرشعي يف التصدق. فالحظ.
 )4( ذكر مجهور األصحاب ـ من الشيخ املفيدP يف املقنعة إىل املتأخرين ـ

أنه يرفع أمرها إىل احلاكم لينفق عليها من بيت املال.
ويشكل بام أشار إليه يف مفتاح الكرامة من أن مال الغري ال ينفق عليه من بيت 
مال  نفقة  ألن  اخلاصة،  املصالح  من  واملقام  العامة،  للمصالح  موضوع  ألنه  املال، 

أمــا إذا أخذها ففي جريان حكــم اللقطة عليها إشــكال)1(. واألحوط 
التعريف هبا حتــى حيصل اليأس من معرفة مالكهــا)2(، ثم يتصدق هبا، 

ويضمنها لصاحبها إذا ظهر)3(.
)مسألة 12(:  إذا احتاجت الضالة إىل النفقة فإن وجد متربع هبا أنفق 

عليها)4(، وإال أنفق عليها
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اإلنسان عليه أصالة، وال منشأ لتكليف بيت املال به بداًل عنه.
نعم يف مرسل دعائم اإلسالم: »وعن أمري املؤمننيA أنه كان بنى للضوال 
مربدًا فكان يعلفها ]لئال يتعرضوا هلا[ ال يسمنها وال هيزهلا، فكانت ترشف بأعناقها، 

فمن أقام بينة عىل يشء منها أخذه، وإال أقرها عىل حاهلا ال يبيعها«)1(.
لكنه ـ مع ضعفه يف نفسه ـ ال إطالق له ينهض بوجوب اإلنفاق عىل الضالة 
يف املقام، إلمكان تصديهA باستعامل أناس اللتقاط الضوال واملحافظة عليها من 
النهب، ويكون املربد املذكور هلا، دون الضوال التي يلتقطها غري من نصبهمA من 
الناس ممن يكون بالتقاطه للضالة مسؤواًل عنها بشخصه بنحو يقتيض إنفاقه عليها. 
 وال سيام أن املتيقن من املرسل البعري الذي حيرم أخذه يف القفار، فضاًل عن العمران.

ومن هنا ال جمال للبناء عىل النفقة يف املقام من بيت املال.
 :Aويناسب ذلك صحيح عيل بن جعفر املتقدم عن أخيه موسى بن جعفر
»سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل حيل فرجها ملن التقطها؟ قال: ال. إنام حيل له 
إىل حتمل  راجع  ثمنها  من  عليها  النفقة  استيفاء  أن  لظهور  عليها«)2(.  أنفق  بام  بيعها 

مالكها لنفقتها.
للسلطان  الرجوع  وجعال  املقاصد،  وجامع  التذكرة  يف  يذكره  مل  لذا  ولعله 

واحلاكم من أجل االستئذان يف اإلنفاق املسوغ للرجوع عىل املالك بالنفقة.
يف   فيه  الريب  ونفى  األصحاب،  مجهور  رصح  وبه  ظاهر،  إشكال  بال   )1(
من  يظهر  قد  وملا  يده.  حتت  صارت  أن  بعد  عليه  حفظها  لوجوب  املقاصد.  جامع 

صحيح عيل بن جعفر املتقدم من املفروغية عن إنفاق الواجد عليها.
)2( كام رصح به مجهور األصحاب. ويف القواعد: »ورجع عىل إشكال«. ومل 

)1( مستدرك الوسائل ج:17 باب:15 من أبواب كتاب اللقطة حديث:2.
)2( وسائل الشيعة ج:17 باب:2 من أبواب كتاب اللقطة حديث:8.

من ماله)1(، ورجع هبا عىل املالك)2(. وإذا كان للقطة نامء أو منفعة 
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يف  جزم  بل  املفاتيح.  وحمكي  والتنقيح  والدروس  التحرير  يف  الوجهني  أحد  يرجح 
الرسائر بعدم الرجوع، لعدم استئذان املالك يف اإلنفاق. لكن ذلك وحده ال يكفي يف 
عدم الرجوع بعد كون املالك هو املكلف بالنفقة، نظري سائر موارد اإلنفاق حسبة عن 
الغري عند تعذر االستئذان منه، حيث يكون املبتىل بذلك مأذونا رشعًا يف اإلنفاق من 

مال املالك ابتداء أو بعد الرجوع للحاكم.
نعم تقدم يف املسألة الثامنة أنه ال يرجع فيام إذا حرم عليه االلتقاط، ألنه يكون 
غاصبًا ضامنًا، فيجب عليه اإلنفاق خروجًا عن مقتىض الضامن، وال دليل حينئٍذ عىل 
واليته أو والية احلاكم عىل املالك يف اإلنفاق من ماله. كام تقدم االستشهاد لهـ  مضافًا 

إىل ذلك ـ بصحيح أيب والد. فراجع.
واليته  إلحراز  طريق  ال  حيث  االلتقاط،  كراهة  صورة  يف  ذلك  يبعد  ال  بل 
عىل املالك يف اإلنفاق حينئٍذ. بل من القريب كون الكراهة من أجل كراهة التعرض 

للحقوق بسبب وضع اليد عىل املال.
الرضر  بدفع  الرجوع  تعليل  من  واحد  غري  عن  الكالم  يف  ما  يظهر  ومنه 
يوقعه  ومل  بااللتقاط،  الرضر  يف  نفسه  أوقع  الذي  هو  اآلخذ  أن  فيه:  إذ  بااللتقاط. 

الشارع األقدس فيه بعد أن هناه عنه ولو تنزهيًا .
ويناسب ذلك عدم استثناء مقدار النفقة يف مدة التعريف من الضامن يف صحيح 
عيل بن جعفر املتقدم يف أخذ الشاة يف الصحراء، وعدم استثناء مقدارها إىل حني البيع 

يف حديث ابن أيب يعفور يف وجدان الشاة الذي تقدم محله عىل العمران.
مقتىض  ألنه  الرجوع،  جواز  يتعني  وجوبه  أو  االلتقاط  رجحان  مع  نعم 
األمانة  حفظ  يف  املالك  مقام  األمني  لقيام  املقتيض  العني،  عىل  الرشعي  االستئامن 

باإلنفاق عليها من مال املالك مع وجدانه، وإقراضه النفقة مع فقده.
ومن القريب محل صحيح عيل بن جعفر املتقدم قريبًا الوارد يف التقاط اجلارية 
التبذل  من  هلا، وحفظًا  رعاية  أو رجحانه  اجلارية  التقاط  لقرب وجوب  ذلك،  عىل 
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الذي تتعرض له مع عدم األخذ هلا. نظري اللقيط املحكوم باحلرية.
أيب عن  اجلعفريات: »حدثنا  معترب  التفصيل  من  ذكرنا  ما  يناسب  قد ال  نعم 
جده جعفر بن حممد عن أبيه عن جده أن عليًاA قىض يف رجل وجد ناقة أو بقرة 
ترد  أن  ثم جاء صاحبها. فقىض  كثرية،  أوالدًا  نتجت  فأمسكها عنده حتى  أو شاة، 
الناقة أو الشاة بأوالدها وقىض للذي كانت عنده يرعاها ويقوم عليها أجر مثله«)1(. 
فإن محله عىل خصوص ما يستحب أخذه والتقاطه بعيد جدًا، بل لعله محل عىل الفرد 

النادر.
اللهم إال أن يقال: مقتىض إطالقه العموم ملا إذا كان اإلنفاق ال بنية الرجوع، 
استئذان  مع عدم  والنتاج،  االستنتاج  نفقة  مقتضاه ضامن  أن  كام  الشايع.  ولعله هو 

املالك باالستنتاج. وكال األمرين خمالف للقاعدة.
ومن هنا يقرب محله عىل ما إذا صارت الضالة كسبيل ماله، إما لعدم وجوب 
تعريفها ـ كالشاة يف الفالة اخلالية ـ أو الستكامل تعريفها، كام لو سأل عنها يف املوضع 
بعد  التلف  من  عليه  خيشى  مما  العمران  يف  يوجد  وما  الفالة،  من  فيه  وجدها  الذي 
التعريف سنة أو نحو ذلك، فإن له حينئٍذ أن يبقيها ويستنتجها لنفسه، كام يفعل بامله، 
ثم إذا جاء صاحبهاجيب تسليمها له كام يأيت إن شاء اهلل تعاىل.  كام جيب تسليم نتاجها 

ونامئها، النه مملوك له تبعًا هلا، ملا يأيت إن شاء اهلل تعاىل من عدم خروجها عن ملكه.
وحينئذ يكون ضامن نفقة ذلك تعبديًا مقابل العمل املأذون به رشعًا. وخيرج 

عام نحن فيه من اإلنفاق عىل نفس الضالة قبل أن تكون كسبيل ماله. فالحظ.
عدم  يف  ظاهرًا  خالف  وال  إشكال  فال  وإال  التربع،  قصد  عدم  مع  كله  هذا 

الرجوع، كام رصح به بعضهم. وهو منرصف عن كالم الباقني ممن أطلق الرجوع.
بيعه  جواز  والظاهر  وجهه.  ويأيت  ذلك.  جواز  عن  املفروغية  ظاهرهم   )1(

)1( مستدرك الوسائل ج:17 باب:8 من ابواب كتاب اللقطة حديث:7.

استوفاها امللتقط)1(. 
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للنامء وإجارته للعني إذا رآه صالحًا يف حق املالك، بل يتعني إن كان أصلح بنظره. 
ومل يذكروا هنا استئذان احلاكم. وكأنه ألنه هو األمني، فتكون له الوالية عىل العني. 

)1( كام رصح به مجهور األصحاب أيضًا. ووجهه أن اإلنفاق والرجوع حيث 
يرشع إنام هو عدم وجود مال للاملك ينفق منه، أما معه فاملتعني اإلنفاق منه، وحيث 
كان النامء واملنفعة ملكًا ملالك الضالة كان اإلنفاق منهام مقدمًا عىل اإلنفاق والرجوع. 
ومنه يظهر جريان ذلك لو أمكن بيع النامء واستثامر العني، فإهنام يقدمان عىل 

اإلنفاق والرجوع أيضًا.
مكلف  املالك  ألن  القاعدة،  تقتضيه  الذي  وهو  األكثر.  به  رصح  كام   )2(
بمقدار النفقة، فال وجه ألخذ األكثر منه لو زاد من قيمة النامء واملنفعة، وال لسقوط 

الزائد عنه لو نقصت.
لكن يف النهاية: »وإن كان من أنفق عليه قد انتفع بيشء من جهته، إما بخدمته، 
صاحبه«  عىل  الرجوع  له  يكن  ومل  عليه،  أنفق  ما  بإزاء  ذلك  كان  لبنه  أو  ركوبه  أو 

ومقتىض إطالقه عدم مالحظة القيمة. وهو غري ظاهر الوجه.
وربام استدل له بام ورد يف العني املرهونة ويف اللقيط، حلمله املقام عليها. كصحيح 
أيب والد: »سألت أبا عبد اهللA عن الرجل يأخذ الدابة أو البعري رهنًا بامله، أله أن 
يركبه؟ قال: فقال: إن كان يعلفه فله أن يركبه، وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس 
»قال:   Aآبائه عن عيل أبيه عن  السكوين عن جعفر عن  يركبه«)1(، وموثق  أن  له 
قال رسول اهلل8: الظهر يركب إذا كان مرهونًا وعىل الذي ركبه نفقته، والدر 
يرشب ]ويرشب الدر.فقيه[ إذا كان مرهونًا، وعىل الذي يرشب نفقته«)2( وصحيح 
 :Aفقال اللقيطة.  عن   Aاهلل عبد  أبا  »سألت  أمحد:  بن  حممد  عن  حمبوب   ابن 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:12 من أبواب كتاب الرهن حديث:1.

)2( وسائل الشيعة ج:13 باب:12 من أبواب كتاب الرهن حديث:2.

ويكون بدل ما أنفقه عليها)1( ولكن بحسب القيمة عىل األقوى)2(.
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ال تباع وال تشرتى. ولكن تستخدمها بام أنفقت عليها«)1(.
لكن ال جمال حلمل املقام عىل العني املرهونة. والسيام مع قرب محل احلديثني 
العني  إنفاقه عىل  نوعًا مع عدم  الراهن  املرهونة عىل ظهور حال  العني  املتقدمني يف 
املرهونة يف إيكال أمرها للمرهتن عليه غرمها وله غنمها، فسكوت املرهتن عن ذلك 
عند أخذها وقبوله باإلنفاق عليها ظاهر يف جريه عليه، بخالف ما إذا أنفق عليها، 
اللتني  والضالة  اللقطة  منفعتها ونامئها. وال جيري ذلك يف  بذله  قرينة عىل  حيث ال 
يكون أخذمها بدون إذن من املالك، ليكون هناك شاهد حال عىل موقفه من املنفعة 

والنامء. 
وأما حديث ابن حمبوب املتقدم فهو مع ضعف سنده ـ جلهالة حممد بن أمحد 
الراوي عن أيب عبد اهللAـ  وارد يف اللقيطة املحكومة باحلرية، واملستفاد من جمموع 
النصوص والسرية التعامل مع اللقيط واللقيطة كالتعامل مع أهل بيت امللتقط، نظري 
التعامل مع اليتيم الذي يعيش يف كفالته، فال جمال للتعدي منه للمقام، حيث تكون 
التعامل معه  يتعني  بل  إليه،  الوصول  يتعذر  الضالة ومنفعتها ونامؤها ملكًا ألجنبي 

عىل ما تقتضيه القاعدة، وقد سبق بيانه.
بقي يشء. وهو أن مقتىض القاعدة أن الضالة التي حيرم أخذها مضمونة، ألن 
التي جيوز أخذها ولو عىل كراهة فهي غري مضمونة، لعدم  اليد عليها عدوانية. أما 

ثبوت عموم ضامن اليد لليد غري العدوانية.
لكن تقدم أن املستفاد من صحيح عيل بن جعفر الوارد يف الشاة املأخوذة يف 
الفالة إطالق الضامن يف فرض جواز األخذ، وكذا صحيحه اآلخر يف اللقطة دراهم 
أو ثوبًا أو دابة، عىل كالم يأيت عند الكالم يف حكم اللقطة بعد التعريف إن شاء اهلل 

تعاىل.
أمري  كان  »قال:   :Hأبيه عن  جعفر  عن  زيد  بن  حسني  معترب  ويف   هذا 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:22 من أبواب كتاب اللقطة حديث:4.



76.......................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب اللقطة

املؤمننيA يقول يف الضالة جيدها الرجل فتنفق. قال: هو ضامن. فإن مل ينو أن يأخذ 
هلاجعاًل ونفقت فال ضامن عليه«)1( ومقتضاه ثبوت الضامن بمجرد النية املذكورة.

أخذ  بني  بالفرق  له  ينظر  وقد  الوسائل.  من  يظهر  قد  كام  مستنكر  غري  وهو 
يكون  التداعي  مع  أنه  األمر  غاية  فتأمل.  غصبها.  بنية  وأخذها  حفظها  بنية  األمانة 
اآلخذ هو املنكر، ملطابقة دعواه األصل، وألن نيته ال تعرف إال من قبله، وصاحب 

الضالة مدعيًا حيتاج إىل إثبات. وال حمذور يف ذلك.
ودعوى: أن ذلك يبتني عىل استحقاق اجلعل برد الضالة ولو مع عدم التزام 

صاحبها بيشء عىل نفسه، وقد تقدم يف أوائل كتاب اجلعالة املنع منه.
يف  لتعارفه  بل  رشعًا،  الستحقاقه  تكون  ال  قد  اجلعل  أخذ  نية  ألن  ممنوعة، 

اجلملة بحيث يكون مستحقًا  بنحو من االستحقاق عرفًا.
التي تؤخذ من أجل إيصاهلا للاملك،  القريب جدًا محله عىل الضالة  نعم من 
لتوقع الوصول إليه، للعلم به تفصياًل أو إمجااًل بوجه منحرص، ألن ذلك هو الذي 
يكون موردًا لنية أخذ اجلعل أو عدمها، ويكون منشأ التفصيل املذكور يف احلديث أنه 
مع عدم نية أخذ اجلعل يكون أخذ الضالة إحسانًا حمضًا يف حق املالك يناسب رفع 
الضامن عن األخذ هلا، بخالف ما إذا نوى أخذه. وعىل ذلك يكون خارجًا عام نحن 
فيه من عدم توقع الوصول للاملك، نظري اللقطة، وإن احتمل الوصول إليه بالتعريف 
أو صدفة، فال جمال لرفع اليد به عام تقدم. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
)1( يظهر منهم املفروغية عن ذلك وأن ما يأيت من دعاوى اإلمجاع وغريه إنام 
هو يف الكراهة. ومن الظاهر كفاية ذلك يف مثل هذه املسألة الشايعة االبتالء، حيث 

يمتنع عادة خطأ الشهرة، فضال عن اإلمجاع بالنحو املذكور فيها.
)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:19 من أبواب كتاب اللقطة حديث:1.

)مسألة 13(: كل مال ليس حيوانًا وال إنسانًا إذا كان ضائعًا و جمهول 
املالك ـ وهو املسمى لقطة باملعنى األخص ـ جيوز أخذه)1(
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مضافًا للنصوص، كصحيح يعقوب بن شعيب: »سألت أبا عبد اهلل عن اللقطة 
ونحن يومئذ بمنى. فقال: أما بأرضنا هذه فال يصلح. وأما عندكم فإن صاحبها الذي 
جيدها يعرفها سنة يف كل جممع، ثم هي كسبيل ماله«)1(، والنصوص اآلتية املتضمنة 
باألولوية  الرتخيص يف أخذ غريها  لقطة احلرم، حيث تدل عىل  للرتخيص يف أخذ 
يظهر يف  بل  يشعر،  احلرم، حيث  لقطة  أخذ  النهي عن  ما تضمن  بل حتى  العرفية. 
خصوصية احلرم يف النهي، ومن البعيد جدًا أن تكون يف شدة التحريم، دون أصل 

احلرمة، أو شدة الكراهة. 
الفقري  الرجل  اللقطة جيدها  وكذا صحيح احللبي عن أيب عبد اهللA: »يف 
أهو فيها بمنزلة الغني؟ قال: نعم. واللقطة جيدها الرجل ويأخذها. قال: يعرفها سنة، 
فإن جاء هلا طالب، وإال فهي كسبيل ماله. وكان عيل بن احلسنيH يقول ألهله: 
ببيان حرمة  ببيان حكمها بعد األخذ من دون بدء  البدأ يف ذيله  ال متسوها«)2(. فإن 
عليهام(  اهلل  )صلوات  احلسني  بن  لعيل  ذلك  بعد  أخذها  عن  النهي  ونسبة  األخذ، 
قد يظهر يف كونه حكاًم أدبيًا يؤدب به أهله من دون حتريم رشعي. وربام يستفاد من 

غريها. وإن كان األمر أظهر من ذلك.
)1( كام رصح به مجهور األصحاب. ونسبه يف الرسائر ألصحابنا، ويف التذكرة 
لعلامئنا. ويقتضيه النصوص، كصحيح احللبي املتقدم، وصحيح حممد بن مسلم عن 
أيب جعفرA: »سألته عن اللقطة. فقال: ال ترفعها، فإن ابتليت هبا...«)3( وغريها 

بنحو قد يبلغ حد االستفاضة. والبد من محلها عىل الكراهة مجعًا مع ما تقدم.
بقي يف املقام أمور. )األول(: قال يف مفتاح الكرامة: »وتتأكد يف مطلق اللقطة 

)1( وسائل الشعية ج:9 باب:28 من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها حديث:1.
)2( هتذيب األحكام ج:6 باب:94 حديث:3.

)3(وسائل الشيعة ج:17 باب:2 من أبواب كتاب اللقطة حديث:10.

عىل كراهة )1(. 
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للفاسق. وآكد منه املعرس«. وقد سبقه إىل ذلك يف اجلملة غريه. وكأن الوجه يف ذلك 
االحتامل  توقفه عىل حصول  مع  ـ  لكنه  أقوى.  اللقطة  فيهام عىل  التعدي  احتامل  أن 
من  حتفظًا  العقلية،  املرجوحية  بل  الرشعية،  الكراهة  تأكد  يقتيض  ال  ـ  هلام  املذكور 

الوقوع يف احلرام.
)الثاين(: قال يف التذكرة: »امللتقط إذا علم اخليانة من نفسه فاألقرب أنه حيرم 
عليه أخذها... وأما األمني يف احلال إذا علم أنه لو أخذها خلان فيها وفسق فاألقرب 

الكراهية الشديدة فيه دون التحريم«.
لكن املراد باألول إن كان هو اخليانة يف نفس األخذ، بأن أعاهبا مثاًل، فالتحريم 

رشعًا وجيه، حلرمة التعدي، ال حلرمة األخذ.
وإن كان هو اخليانة يف نفس الشخص اآلخذ، التي من شأهنا أن يرتتب عليها 
اخليانة بعد األخذ، كام لو علم من نفسه أنه سوف يفرط فيها، فهو كالثاين وهو األمني 
بل  رشعًا،  حمرمًا  بنفسه  األخذ  يكون  ال  حيث  ذلك.  بعد  اخليانة  نفسه  من  علم  إذا 

لكونه مقدمة للحرام.
انكشف عدم احلرمة  فيها،  الوظيفة  أن خيون، وأدى  قبل  بعد ذلك  تاب  فلو 
القسمني.  بني  الفرق  وجه  يتضح  ومل  غري  ال  فيه  متجريًا  كان  وأنه  حقه،  يف  الغريية 

وجمرد كونه خائنًا يف نفسه حني األخذ ال يصلح فارقًا يف احلكم بعد عموم دليله.
)الثالث(: يف صحيح داود بن أيب يزيد عن أيب عبد اهللA: »أنه سأل عن 
اإلداوة والنعلني والسوط جيده الرجل يف الطريق أينتفع به؟ قال: ال يمسه«)1(. ونحوه 
التقاطها. بل  املنع من  ينسب للصدوق  الرمحن بن أيب عبد اهلل)2(. وقد  حديث عبد 
حكى يف املختلف عن أبيه الصدوق األول النهي عن أخذها. وقد رصح يف الكايف 
بالتحريم مع التعميم جلميع أوعية املاء، كام يظهر ذلك يف اجلملة من الوسيلة واملراسم 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:12 من أبواب كتاب اللقطة حديث:3.

)2( وسائل الشيعة ج:17 باب:12 من أبواب كتاب اللقطة حديث:2.
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عىل إشكال واختالف بني املنقول عنهام واملوجود من عبارهتام.
اللقطة  أخذ  النهي عن  لسان  يزيد عىل  املذكور ال  النهي  إذ  لكنه غري ظاهر، 

الذي سبق لزوم محله عىل الكراهة.
بل يف صحيح حريز عن أيب عبد اهللA: »قال: قال: ال بأس بلقطة العصا 
هلذا  ليس   :Aجعفر أبو  وقال  قال:  وأشباهه  والعقال  واحلبل  واملوقد  والشظاظ 

طالب«)1(. وقد تعد األمور املذكورة يف احلديثني األولني من أشباهه.
نعم مقتىض هذا الصحيح جواز األخذ والتملك بمالك اإلعراض، ال بمالك 
اللقطة. وحيث أن اإلعراض خيتلف باختالف أفراد هذه األمور والظروف املحيطة 
هبا، كام خيتلف إحرازه باختالف األشخاص، فاملتعني البناء عىل جواز أخذها ومتلكها 
عدم  مع  اآليت  بالتفصيل  عليها  اللقطة  حكم  وإجراء  اإلعراض،  إحراز  مع  مطلقًا 

إحرازه.
هذا ويظهر من املقنعة احلرمة أو شدة الكراهة يف األمور الثالثة التي تضمنها 
احلديثان األوالن. قال: »فربام طلبه صاحبه وقد أخذه غريه فيوديه فقده إىل العطب 
واهلالك، ألن اإلداوة حتفظ ما يقوم به الرمق من املاء، واحلذاء حيفظ رجل املايش من 
الزمانة واآلفات، والسوط يسري البعري، فإذا فقده اإلنسان خيف عليه العطب بفقده«.
لكن ما ذكره من الوجه ال خيتص باألمور املذكورة، وجيري نظريه يف كثري من 
أفراد اللقطة. وترتب املحذور املذكور عىل االلتقاط موقوف عىل انحصار سد حاجة 
املالك باملال امللتقط، وعىل كون املالك يف مقام التعجيل بالرجوع له وأخذه قبل أن 
إليه.  رجوعه  عند  عليه  املالك  عثور  وعىل  للتلف،  يتعرض  أو  آخر  شخص  يأخذه 
ويكفي إحراز األخري يف التحريم يف سائر أفراد اللقطة حتى ما مل يكن بالنحو الذي 

ذكره.
يتعني  املذكور  األمر  إحراز  عدم  ومع  حينئٍذ.  عليه  اللقطة  صدق  يشكل  بل 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:12 من أبواب كتاب اللقطة حديث:1.
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اخلروج عن عموم حرمة الترصف يف مال الغري بغري إذنه بام دل عىل جواز أخذ اللقطة. 
غايته أنه مكروه ملا سبق من النهي عن أخذ اللقطة عمومًا املحمول عىل الكراهة مجعًا 

مع دليل الرتخيص.
كام حيمل عليها احلديثان املتقدمان لذلك من دون أن يتضمنا ما يشهد بتأكد 
الكراهة، فضاًل عن احلرمة، لعدم تضمنهام للوجه الذي ذكره وال لغريه مما يناسب 

ذلك. ومن ثم ال خمرج عام ذكرنا.
ومثل ذلك يف اإلشكال ما يف النهاية. قال: »يكره أخذ ماله قيمة يسرية، مثل 
وتبعه  بمحظور«.  وليس  ذلك.  وأشباه  والعقال  واحلبل  والوتد  والشظاظ  العصا 
املعيار  واحد  كتبهم وغريهم. وجعل غري  من  والشهيدان يف مجلة  والعالمة  املحقق 
تأكد  بعضهم  رصيح  بل  وظاهرهم  منفعته.  وكثرة  امللتقط  اليشء  قيمة  قلة  ذلك  يف 

الكراهة يف ذلك.
إذ فيه: أنه مل يتضح الوجه يف مجيع ذلك بعد ما سبق. وال سيام مع اختصاص 

احلديثني األولني املتضمنني للنهي بغري األمور املذكورة.
ويف  اللقطة،  عىل  اإلشهاد  باستحباب  األصحاب  مجهور  رصح  )الرابع(: 

اخلالف أنه جممع عليه. ومل يتضح الوجه فيه.
 نعم جيب عىل امللتقط بمقتىض أمانته عىل املال التحفظ من ضياعه عىل صاحبه،
نظري ما سبق يف ذيل الكالم يف وجوب أخذ اللقيط من املسألة الثالثة. وتقدم هناك ما 

ينفع يف املقام. فراجع.
)1( قد اختلفت كلامهتم يف ذلك أشد االختالف، بنحو قد خيتلف فيه كالم 
الشخص الواحد يف كتابني له أو مقامني من كتاب واحد، كام يظهر بمراجعة مفتاح 

الكرامة وغريه. وألجل ذلك ال يسعنا استقصاء كلامهتم.
وكيف كان فيدل عىل اجلواز صحيح حريز عن أيب عبد اهللA يف حديث: 

وال فــرق بني ما يوجــد يف احلرم وغريه)1(، وإن كانــت كراهة األخذ يف 
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»قال: قال رسول اهلل8: أال إن اهلل عز وجل قد حرم مكة... ال ينفر صيدها... 
وال حتل لقطتها إال ملنشد...«)1(، ونحوه خرب بشري النبال)2(، ومعترب فضيل بن يسار: 
اللقطة يف احلرم. قال: ال يمسها. وأما أنت فال  أبا عبد اهلل عن الرجل جيد  »سألت 
أبا جعفرA عن لقطة احلرم. فقال:  بأس، ألنك تعرفها«)3(، وصحيحه: »سألت 
مل  فإن  قال:  كثريًا؟  مااًل  كان  فإن  قلت:  فيأخذها.  أبدًا حتى جييء صاحبها  ال متس 
يأخذها إال مثلك فليعرفها«)4(. وهو وإن مل يرصح فيه بجواز األخذ ملثله، إال أن عدم 
النهي عن األخذ يف املال الكثري بعد التعرض له يف أول األمر ظاهر يف عدمه. والظاهر 
لصاحبه،  النهب وعدم سالمته  من  عليه  اخلوف  بلحاظ  الكثري  املال  خصوصية  أن 
وهي جهة رجحان إنام تصلح أن تزاحم الكراهة دون احلرمة، وذلك يناسب كون 

النهي يف أول األمر للكراهة. فالحظ.
ولو غض النظر عن ذلك كفت النصوص األول يف محل النصوص الناهية عىل 
الناس عليه طمعًا يف املال أو  الكراهة، أو عىل األخذ من دون تعريف، لغلبة إقدام 
ألن  اهتامم الناس بأداء املناسك وانشغاهلم به يوجب صعوبة التعريف، أو ختيل عدم 
اجلدوى به، لعدم تصدي املالك عن الفحص عن ماله وحماولة العثور عليه. ووضوح 

ذلك يغني عن إطالة الكالم فيه، وإن حصل ذلك من غري واحد.
اللوم عىل ذلك  أو  أو مسها  احلرم  لقطة  أخذ  النهي عن  )1( كام هو مقتىض 

بنحو يظهر منه خصوصية احلرم يف النهي املذكور.
وإذا أمكن محل بعض تلك النصوص عىل كون منشأ النهي ابتناء األخذ عىل 
األكل وعدم التعريف أو عىل كونه من صغريات عموم النهي عن أخذ اللقطة ـ كام 

)1( وسائل الشيعة ج:9 باب:88 من أبواب تروك اإلحرام حديث:1.
)2( وسائل الشيعة ج:9 باب:50 من أبواب اإلحرام حديث:12.

)3( وسائل الشيعة ج:9 باب:28 من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها حديث:5.

)4( وسائل الشيعة ج:9 باب:28 من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها حديث:2.

األول أشد وآكد)1(، حتى قيل إنه حرام، بل هو املشهور. ولكنه ضعيف.
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قد يناسبه مرسل ابن أيب البالد عن املايضA »قال: لقطة احلرم ال متس بيده وال 
رجل. ولو أن الناس تركوها جلاء صاحبها حتى يأخذها«)1(، لورود التعليل املذكور 
يف مطلق اللقطة ـ فال جمال له  يف كثري منها، مثل ما تضمن التفصيل بني لقطة احلرم 
أول  يف  املتقدم  شعيب  بن  يعقوب  كصحيح  التعريف،  الثانية  حكم  وأن  وغريها، 
املسألة، والنصوص املتضمنة للوم عىل أخذها بعد السؤال عن الوظيفة فيها، كمعترب 
بن جعفرA: »سألته عن رجل وجد  الصالح موسى  العبد  أيب محزة عن  بن  عيل 
دينارًا يف احلرم فأخذه. قال: بئس ما صنع، ما كان ينبغي له أن يأخذه. قال: قلت: قد 
ابتيل بذلك. قال: يعرفه ...«)2(، حيث ال جمال حلمله عىل كون النهي من أجل األخذ 

ال بنية التعريف بعد السؤال املذكور.
ومن هنا يتعني محل هذه النصوص عىل خصوصية احلرم يف الكراهة زائدًا عىل 

كراهة أخذ مطلق اللقطة، الراجع لتأكد الكراهة.
بعدم  عنها  تأخر  ما  والدروس وبعض  والتذكرة  القواعد  هذا وقد رصح يف 
جواز التقاط لقطة احلرم للفاسق فضاًل عن الكافر، واقترص يف التحرير عىل الكافر 

مع الرتدد يف الفاسق. بل تردد يف الكافر يف الرشايع.
والوجه يف املنع هو عدم جواز التملك فيها، فتتمحض يف كوهنا أمانة، ومها 

ليسا بأهل هلا. وعىل هذا رصحوا بوجوب انتزاعها منهام عىل احلاكم.
وفيه )أواًل(: أن ذلك جيري يف لقطة غري احلرم يف مدة التعريف. وجمرد جواز 
متلكها بعد ذلك ال يصلح فارقًا، نعم يف القواعد يف غري لقطة احلرم: »ويتخري احلاكم 
بني انتزاعه منه وبني نصب رقيب إىل أن متيض مدة التعريف«، وعن أيب عيل أن لويل 
أمر املسلمني إخراجها من يده. وكالها غريب بعد مالحظة النصوص. ولعله لذا مل 

يظهر من غريمها البناء عىل ذلك.

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:1 من أبواب كتاب اللقطة حديث:3.
)2( وسائل الشيعة ج:17 باب:17 من أبواب كتاب اللقطة حديث:2.
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وأهنام  استئامهنام،  كراهة  ـ  تم  لو  ـ  لألمانة  أهليتهام  بعدم  املراد  أن  )وثانيًا(: 
اجلملة غري  استأمنهام، كام تضمنه يف  اهلل سبحانه وتعاىل ملن  لو خانا فال خلف عىل 
واحد من النصوص الواردة يف الوديعة)1(، ال عدم صحة استئامهنام، فضاًل عن عدم 
كوهنام أهاًل لألمانة الرشعية، كاللقطة وجمهول املالك وغريمها، خصوصًا بعد إطالق 
النصوص، كام يف املقام، لظهورها يف جواز االلتقاط مع التعريف مطلقًا. كام مل يتضح 

وجه والية احلاكم، فضاًل عن وجوب انتزاع اللقطة منهام عليه.
املال برتكه  احتامل تعرض  للحاكم، ومع  االلتقاط  والسيام مع عموم كراهة 
وعدم التقاطه للتلف الذي هو املحذور الذي خيشى من التقاط الفاسق والكافر له. 
بل بعد مالحظة كثرة االبتالء بلقطة غري العادل، وصعوبة اإلرشاف عليه أو انتزاع 

اللقطة منه، يكاد يقطع بعدم ترشيع مثل هذا احلكم. فالحظ.
)1( يأيت إن شاء اهلل تعاىل الكالم يف وجهه.

)2( كام رصح به مجهور األصحاب عىل اختالف بينهم يف التعبري بأنه للواجد 
عدم  عىل  اتفاقهم  مع  ذلك،  نحو  أو  فيه  الترصف  له  يباح  أو  يتملكه،  أن  له  بأن  أو 
وجوب تعريفه عليه. وقد نفى اخلالف فيه يف كشف الرموز وحمكي املفاتيح، وادعى 
اإلمجاع عليه يف اخلالف والتذكرة والتنقيح وظاهر الغنية. وكفى هبذا اإلمجاع دلياًل 

يف مثل هذه املسألة مما خيالف األصل وعموم  وجوب التعريف، ويشيع االبتالء به.
 :Aمضافًا إىل صحيح حممد بن أيب محزة عن بعض أصحابنا عن أيب عبد اهلل
»سألته عن اللقطة قال: تعرف سنة قلياًل كان أو كثريًا. قال: وما كان دون الدرهم 

فال يعرف«)2(.

)1( راجع وسائل الشيعة ج:13 باب:6 من أبواب كتاب الوديعة.
)2( وسائل الشيعة ج:17 باب:4 من أبواب كتاب اللقطة حديث:1.

)مســألة 14(: اللقطة املذكورة إن كانــت قيمتها دون الدرهم جاز 
متلكها بمجرد األخذ)1(، وال جيــب فيها التعريف)2(، وال الفحص عن 
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وربام استدل عىل ذلك أيضًا بمرسل الفقيه: »وقال الصادقA: أفضل ما 
الناس  أن  فلو  هلا.  يتعرض  وال  يأخذها،  ال  أن  وجدها  إذا  اللقطة  يف  اإلنسان  جيده 
ال  لك  فهي  الدرهم  دون  اللقطة  كانت  وإن  فأخذه.  صاحبه  جلاء  جيدونه  ما  تركوا 
تعرفها. وإن وجدت يف احلرم دينارًا مطلسًا فهو لك ال تعرفه. وإن وجدت طعامًا يف 

مفازة ...«)1(.
وخرب أيب بصري عن أيب جعفرA: »قال: من وجد شيئًا فهو له فليتمتع به 
الدرهم مجعًا مع  إليه«)2(، بحمله عىل ما دون  فإذا جاء طالبه رده  يأتيه طالبه،  حتى 

نصوص التعريف.
دون  ما  حكم  يكون  أن  الكالم  سياق  بمالحظة  األول  يف  القريب  من  لكن 
أواخر  يف  ذلك  منه  يكثر  كام  منه،  جزء  ال  باملرسل  أحلقها  للصدوق  فتوى  الدرهم 

أبواب كتابه.
بحمله  بينهام  واجلمع  التعريف.  أدلة  إلطالق  معارض  فإطالقه  الثاين  وأما 
عىل ما دون الدرهم بلحاظ نفسيهام تربعي بال شاهد، وبلحاظ ما سبق من اإلمجاع 
ومرسل ابن أيب محزة راجع إىل االستدالل هبام، ال به. بل محل إطالقه عىل خصوص 

ما دون الدرهم محل عىل الفرد النادر.
ومن ثم ال يبعد محله عىل بيان احلكم بعد التعريف، استغناء بوضوح وجوبه 
عن النص عليه. وإال كان من املشكل غري الصالح ألن يستدل به. فالعمدة املرسل 

املنجرب بعمل األصحاب، واإلمجاع الذي سبق هنوضه باالستدالل.
بقي يف املقام أمران:

 )األول(: ال إشكال وال خالفًا ظاهرًا يف وجوب التعريف فيام زاد عىل الدرهم. 
وأما ما كان بقدر الدرهم  فاملعروف من مذهب األصحاب وجوب التعريف فيه، بل 

)1( من ال حيرضه الفقيه ج:3 ص190، وسائل الشيعة ج:17 باب:2 من أبواب كتاب اللقطة حديث:9.
)2( وسائل الشيعة ج:17 باب:4 من أبواب كتاب اللقطة حديث:2.
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هو معقد إمجاع اخلالف والغنية. وهو كالرصيح من مرسل حممد بن أيب محزة املتقدم، 
بل هو رصيح صحيح عيل بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفرA قال يف حديث: 
»وسألته عن الرجل يصيب درمهًا أو ثوبًا أو دابة كيف يصنع هبا؟ قال: يعرفها سنة، 
إياه، وإن  فيعطيها  ماله حتى جييء طالبها  يعرف ]جعلها[ حفظها يف عرض  مل  فإن 
مات أوىص هبا، وهو هلا ضامن«)1(. هكذا رواه يف الفقيه والتهذيب باختالف يسري 

بينهام)2(.
لكن يف كتاب عيل بن جعفر)3( ويف قرب اإلسناد عن عبد اهلل بن احلسن عن 
جده عيل بن جعفر هكذا: »وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبًا أو دابة 
كيف يصنع؟ قال: يعرفها سنة، فإن مل يعرف صاحبها حفظها يف عرض ماله حتى 

جييء طالبها فيعطيها. وإن مات أوىص هبا. فإن أصاهبا يشء فهو ضامن«)4(.
لشيوع  ذلك،  ينايف  ال  بينهام  اليسري  واالختالف  احلديثني،  احتاد  والظاهر 
حصوله بسبب النقل باملعنى، أو نظري اختالف النسخ. ويف مثل ذلك يضطرب متن 

احلديث، وال جمال لالعتامد عىل كال الوجهني.
وال جمال لإلشكال يف سند الثاين بعد ما سبق من صحة السند لكتاب عيل بن 
جعفر. كام أن عبد اهلل بن احلسن ـ الذي هو السند للحديث يف كتاب قرب اإلسناد ـ 
وإن مل يوثق رصحيًا، إال أن اهتامم مثل احلمريي من أعاظم األصحاب بقرب اإلسناد 
يناسب وثاقة  التوثق من اخلرب، وهو  إنام هو ملزيد   عن األئمة )صلوات اهلل عليهم( 

عبد اهلل بن احلسن بنظره، إذ ال أمهية لقرب السند بدونه. 

)1( وسائل الشيعة ج17 باب:20 من أبواب كتاب اللقطة حديث:2.
)2( من ال حيرضه الفقيه ج:3 ص186، هتذيب األحكام ج:6 ص397.

)3( وسائل الشيعة ج17 باب:2 من أبواب كتاب اللقطة حديث:13.
)4( قرب اإلسناد: ص269.
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ومن هنا يتعني االقتصار عىل مرسل ابن أيب محزة، ومضمونه هو املتيقن من 
اخلروج عن عموم وجوب التعريف يف اللقطة. 

هذا وقد ذهب لعدم وجوب التعريف يف الدرهم يف املراسم والوسيلة. وظاهر 
النافع التوقف، القتصاره عىل أن فيه روايتني. لكن يف التنقح: »مل نقف إال عىل روايتني 

متفقتني عىل التعريف... ومل نقف عىل ما خيالفها«. ومن هنا ال خمرج عام سبق.
الدرهم،  )الثاين(: أطلق مجاعة من األصحاب عدم وجوب تعريف ما دون 
وهومقتىض إطالق معقد إمجاع اخلالف والغنية. لكن أطلق غري واحد النهي عن أخذ 
لقطة احلرم أو وجوب تعريفها. ويشهد لألول إطالق مرسل حممد بن أيب محزة الذي 

هو النص الوحيد عىل سقوط التعريف فيام دون الدرهم.
تعريف  أدلة  املذكور وإن كان أخص من إطالق  املرسل  يقال:  أن  إال  اللهم 
وجه.  من  عموم  احلرم  لقطة  يف  التعريف  وجوب  إطالق  وبني  بينه  أن  إال  اللقطة، 
والسيام مع ظهور تلك النصوص يف خصوصية لقطة احلرم، واختالف حكمها عن 
مرشوعية  عدم  أصالة  فاملرجع  والتساقط،  التعارض  ومع  اللقطة،  من  غريها  حكم 

التملك أو التصدق بدون التعريف. فالحظ.
)1( يعني ولو بغري التعريف. والظاهر املفروغية عنه، النحصار الفحص عن 
دليل سقوطه عدم  بالتعريف، وظاهر  النص والفتوى  اللقطة يف  الواجب يف  املالك 

وجوب غريه، وإال كان املناسب التنبيه عليه يف الدليل املذكور.
نعم ال يبعد انرصاف دليل سقوط التعريف عن سؤال من يتوقع ملكه له ومن 
ال حيتاج سؤاله إىل مؤنة، كالواقف عندها ونحوه. وال أقل من لزوم االحتياط بذلك. 

فالحظ.
سياق  من  يبدو  والذي  هذا  كلامهتم.  بعض  عىل  اجلمود  مقتىض  هو  كام   )2(
األصحاب )رضوان اهلل تعاىل عليهم( يف املقام أن سقوط التعريف فيام دون الدرهم 

مالكها)1(. ويف ملكها بدون قصد التملك قول)2(، واألحوط األول. ثم 
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راجع إىل سقوط حرمة صاحب املال األصيل، فيكون نظري املباحات. غاية األمر أنه 
وقع الكالم بينهم يف أنه يملك بمجرد األخذ، أو بنية التملك زائدًا عىل ذلك، نظري ما 

يذكرونه يف الكثري بعد التعريف.
وحينئٍذ ربام يدعى ظهور مرسل الفقيه املتقدم يف متلكه له بمجرد االلتقاط من 

دون أن يتوقف عىل نية التملك.
وفيه ـ مع ما سبق من قرب كون الفقرة املذكورة فتوى من الصدوق، ال تتمة 
للمرسل ـ أن مقتىض سياق املرسل كون املراد باللقطة فيه املال الذي يوجد، ال الذي 
يؤخذ ويلتقط، ولذا تضمن صدره النهي عن أخذها والتعرض هلا. وحيث ال إشكال 
عىل  فيه  الالم  محل  من  بأوىل  باألخذ  تقييده  فليس  الوجدان  بمجرد  ملكها  عدم  يف 
اإلباحة،  بل لعل الثاين أقرب عرفًا. وال أقل من الرتدد بني الوجهني، فيكون املرجع 

األصل القايض بعد متلكه بدون النية.
هذا كله بناء عىل ما سبق من رجوع سقوط التعريف إىل سقوط حرمة صاحب 
املال، وصريورة املال كاملباح األصيل. لكنه ال خيلو عن إشكال، الحتياجه إىل لطف 
قرحية. بل مقتىض اجلمود عىل عبارة مرسل حممد بن أيب محزة جمرد سقوط التعريف 
فيام دون الدرهم املستلزم ملشاركته لغريه من أفراد اللقطة يف مجيع ما عدا التعريف من 
األحكام، لعموم أدلتها. وعىل ذلك ال يكون دليل جواز التملك له املرسل، بل ما دل 

عىل حكم اللقطة بعد التعريف، الذي يأيت الكالم فيه إن شاء اهلل تعاىل.
ويرتتب عىل ذلك أن ما سبق من بعضهم من سقوط التعريف يف لقطة احلرم 
إذا كانت دون الدرهم. إلطالق املرسل املذكور ال يستلزم جواز متلكه، كام يظهر من 
القائلني بذلك، بل إن تم عدم جواز متلك لقطة احلرم تعني عدم جواز متلكه، عماًل 

بعموم دليله. ويأيت الكالم يف ذلك إن شاء اهلل تعاىل. 
كالم  محل  القريب  من  بل  املقاصد،  وجامع  والدروس  التحرير  يف  كام   )1(

إذا جاء املالك فإن كانت العني موجودة ردها إليه)1(، وإن كانت تالفة مل 
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العني  يف  املعهود  هو  ملا  الضامن،  القواعد  إطالق  وكذا  عليه،  والروضة  الرسائر 
التذكرة ال  املضمونة من وجوب ردها بعينها مع بقائها ورد بدهلا مع تلفها، وكالم 

خيلو عن اضطراب. ويف الروضة أنه األشهر.
لكن يظهر من اإليضاح والتنقيح دعوى اإلمجاع عىل عدم رد العني، وأن الرد 
إنام يكون للبدل ولو مع وجودها. وهو ال يناسب ما سبق من غري واحد، فال جمال 

للتعويل عليه.
وكيف كان فإن استفيد من سقوط التعريف سقوط حرمة املالك، وحرمة املال 
باألخذ أو بقصد التملك ـ عىل ما سبق الكالم فيه ـ فمقتىض القاعدة عدم وجوب رد 

العني للاملك مع وجودها. الستصحاب ملكية امللتقط هلا.
ودعوى: أن ملكية امللتقط هلا إنام ثبتت باإلمجاع، ومل يظهر منه لزوم امللكية. 

مدفوعة بأن دليل لزوم امللكية حينئذ ليس هو اإلمجاع، بل االستصحاب.
ومثلها دعوى: أن ذلك مقتىض قولهA، يف خرب أيب بصري املتقدم: »من وجد 

شيئًا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه، فإذا جاء طالبه رده إليه«.
الندفاعها بام سبق من أن  محله عىل خصوص ما دون الدرهم محل عىل الفرد 

.Gالنادر، وأن املتعني محله عىل حكم ما بعد التعريف، أو رد علمه إىل أهله
وأما دعوى: أن وجوب ردها مع بقائها لإلمجاع عىل ذلك. فال جمال هلا بعد 
ما سبق، وبعد ترصيح مجاعة بعدم الضامن من دون تنبيه منهم لوجوب رد العني مع 

بقائها. 
التذكرة، قال: »لو متلك ما دون الدرهم ثم وجد صاحبه  وأشكل منه ما يف 
الترصف  وجتويز  عليه.  صاحبه  ملك  بقاء  ألصالة  إليه.  دفعه  وجوب  فاألقرب 
للملتقط ال ينايف وجوب رده«. إذ املفروض متلك امللتقط، ال جمرد جواز الترصف له، 

وبقية كالمه ال خيلو عن اضطراب، كام سبق، وال يسعنا إطالة الكالم فيه.
فمن  العني  إرجاع  معه  يمتنع  مما  ونحوه  بالتلف  للعني  ضامنه  ثبت  لو  نعم 
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املالك،  ملكية  احرتام  عىل  الضامن  البتناء  بقائها،  مع  بعينها  إرجاعها  جدًا  القريب 
املقتيض للمحافظة عىل مالية املضمون عند تعذر رده بنفسه، وذلك يقتيض املحافظة 
عىل خصوصية العني مع إمكاهنا، بل هو أوىل عرفًا من املحافظة عىل خصوصية املثل 
والعرشين يف  التاسعة  املسألة  الكالم يف ذلك يف  متام  ويأيت  إمكاهنا.  مع  التلف  عند 

حكم اللقطة بعد التعريف إن شاء اهلل تعاىل.
لكن هذا خالف فرض استفادة سقوط حرمة املالك من دليل سقوط التعريف، 

بحيث يكون املال كاملباح األصيل.
وأما بناًء عىل عدم هنوض دليل التعريف بذلك، وأن املرجع يف حكم املال هو 
عموم حكم اللقطة، فيجري يف املال املذكور حكم ما زاد عىل الدرهم بعد التعريف، 

الذي يأيت الكالم فيه إن شاء اهلل تعاىل.
)1( كام يف النهاية والغنية والكايف، ومن القريب محل كالم الرسائر عليه، وقد 

يظهر من مجاعة كثرية  ممن مل يتعرض للضامن، ويف املختلف أنه املشهور.
الذمة  انشغال  عدم  استصحاب  به  أريد  سواء  األصل،  مقتىض  ألنه  وكأنه 
بالبدل، أم أصالة الرباءة من وجوب دفعه تكليفًا. ويأيت متام الكالم يف ذلك إن شاء 

اهلل تعاىل.
)2( كام يف مجلة من كتب العالمة واإليضاح والتنقيح وجامع املقاصد. ومال 

إليه يف الرياض. وتردد فيه يف الدروس والروضة.
)3( فقد استدل عليه بوجوه:

فكان  إذنه  بغري  مال غريه  أنه ترصف يف  املختلف وغريه من  ما يف  )األول(: 
عليه الضامن. وفيه: أن املفروض يف املقام حيث إن كان هو متلك امللتقط فقد ترصف 
يف ملكه، ال يف ملك غريه ليكون ضامنًا له. وأما ما يف اإليضاح من أن جتويز الشارع 
التملك لئال تعطل غاية خلق املال. فهو لو سلم ال ينايف إرتفاع ملك األول، لتنايف 

يكن عليه البدل)1(. وقيل عليه البدل)2(. وهو ضعيف)3(، 
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امللكيتني. 
وإن كان املفروض جمرد جواز الترصف للملتقط من دون متلك فإذن الشارع 

يف الترصف يغني عن إذن املالك يف رفع الضامن. وحيتاج الضامن معه إىل دليل.
)الثاين(: رواية أيب بصري املتقدمة، كام يف اإليضاح والتنقيح. ويظهر اإلشكال 
يف االستدالل هبا مما تقدم يف صورة عدم التلف. مضافًا إىل أهنا إنام تضمنت رد العني 

مع وجودها، ال رد بدهلا مع تلفها الذي هو حمل الكالم.
العني.  رد  وجوب  عدم  عىل  لإلمجاع  بدهلا  رد  ردها  من  املراد  أن  ودعوى: 

ممنوعة، كام يظهر مما تقدم يف صورة بقاء العني.
)الثالث(: ما يف جامع املقاصد من أن متلك امللتقط للامل وجواز ترصفه فيه 

اليقتيض انقطاع حق املالك من العني بالكلية.
وفيه: أن الثابت للاملك سابقًا ما يتبع امللكية من أحكامها رشعًا، وهو يرتفع 

بارتفاعها قطعًا. وثبوت حق آخر له بعد ارتفاع ما يتبع امللكية حيتاج إىل دليل.
ينهض  التعريف هل  أن دليل سقوط  يبتني عىل ما سبق من  فاملقام  ومن هنا 
بإثبات جواز التملك أو ال؟ فعىل األول يتعني البناء عىل عدم وجوب إرجاع العني 
مع بقائها، فضاًل عن إرجاع بدهلا مع تلفها. وعىل الثاين يتعني جريان حكم ما زاد عىل 

الدرهم بعد التعريف يف املقام، كام سبق نظريه يف فرض بقاء العني.
لعدم  االحتياط،  خالف  فهو  املالك  حق  يف  أما  امللتقط.  حق  يف  يعني:   )1(

إحرازه استحقاق البدل فال حيرز جواز أخذه املال بالعنوان املذكور. 
نعم لو دفع إليه امللتقط املال بنحو اإلطالق بداًل إن كان مستحقًا وهبة إن مل 
يكن مستحقًا جاز أخذه له. لكن ال يتوقف االحتياط يف حق امللتقط عىل ذلك، بل 

يكفي فيه الدفع عىل نحوالبدلية. 
املال  بدفع  بالرتايض  أو  باملصاحلة،  ومن هنا ينحرص االحتياط يف حقهام معًا 

وإن كان أحوط)1(. وإن كانت قيمتها درمهًا فام زاد وجب عليه التعريف 



91 ........................................................ يف جواز متلك اللقطة وفيام جيب فيه التعريف 

بنحو اإلطالق، أو بإبراء املالك ذمة امللتقط.
إىل عصورنا،  املقنع  من  وبه رصح مجهور األصحاب  كاملة.  يعني سنة   )1(
ونفى اخلالف فيه يف الرسائر وكشف الرموز، وادعى اإلمجاع عليه يف الغنية، وظاهر 
»بال  اجلواهر:  ويف  اجلملة.  يف  عليه  اإلمجاع  دعوى  املبسوط  من  يأيت  كام  التذكرة، 

خالف فيه، بل اإلمجاع بقسميه عليه«.
ويقتضيه النصوص الكثرية املستفيضة أو املتواترة، كصحيح حممد بن مسلم 
 عن أيب جعفرA: »سألته عن اللقطة. قال: ال ترفعها. فإن ابتليت هبا فعرفها سنة ،
فإن جاء هلا طالبها، وإال فاجعلها يف عرض مالك جيري عليها ما جيري عىل مالك، فإن 
 Aمل جييء هلا طالب فأوص هبا يف وصيتك«)1(. وصحيح احللبي عن أيب عبد اهلل
يف حديث قال: »واللقطة جيدها الرجل ويأخذها. قال: يعرفها سنة، فإن جاء طالبها، 
وإال فهي كسبيل ماله«)2( وغريمها. وهبا يقيد إطالق التعريف يف بعض النصوص)3(.
نعم يف معترب أبان بن تغلب ـ بناء عىل ماسبق يف حكم التقاط الشاة يف العمران 
من املسألة العارشة من اعتبار رواية حممد بن موسى اهلمداين ـ : »أصبت يومًا ثالثني 
دينارًا فسألت أبا عبد اهللA عن ذلك. فقال: أين أصبته؟ قلت له: كنت منرصفَاً 
إىل منزيل فأصبتها. قال: فقال: رص إىل املكان الذي أصبت فيه فعرفه، فإن جاء طالبه 
بعد ثالثة أيام فأعطه إياه، وإال تصدق به«)4(، ويف معترب الفضيل بن غزوان: »كنت 
عند أيب عبد اهللA فقال له الطيار: إن ابني محزة وجد دينارًا يف الطواف انسحقت 

كتابته. قال: هو له«)5(.

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:2 من أبواب كتاب اللقطة حديث:10.
)2( وسائل الشيعة ج:17 باب:2 من أبواب كتاب اللقطة حديث:1.

)3( راجع وسائل الشيعة ج:17 باب:2 من أبواب كتاب اللقطة حديث:2، 4.
)4( وسائل الشيعة ج:17 باب:2 من أبواب كتاب اللقطة حديث:7.

)5( وسائل الشيعة ج:17 باب:17من أبواب كتاب اللقطة حديث:1.

هبا)1(  والفحص عن مالكها، 
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لكن ال جمال للخروج هبام عن النصوص الكثرية املعول عليها عند األصحاب. 
فالبد من االقتصار فيهام عىل موردمها، ألن كال منهام قد تضمن قضية واقعة من دون 

أن يتضمنا بيان حكم اللقطة عىل اإلطالق.
وربام يكون الوجه يف األول اليأس من العثور عىل صاحبها بالتعريف املذكور، 
اإلرساع  ثم  لفقده،  االلتفات  رسعة  الكثري  املال  هذا  مثل  يفقد  من  شأن  من  ألن 

بالفحص عنه لو تيرس له ذلك.
عىل  أيضًا  حيمل  قد  ـ  التعريف  عدم  يف  رصاحته  عدم  مع  ـ  فهو  الثاين  وأما 
اليأس من معرفة صاحبه، ألن انسحاق كتابته يناسب ميض مدة طويلة عىل سقوطه 

من صاحبه حتى انسحقت كتابته من كثرة الطواف وامليش عليه.
وأما ما يف التذكرة من احتامل قصور الدينار الذي انسحقت كتابته عن الدرهم  
فغريب. نعم معترب ابن غزوان خيالف ما عليه األصحاب من عدم متلك لقطة احلرم،  

عىل ما يأيت الكالم فيه إن شاء اهلل تعاىل، وهو إشكال أخر فيه.
بقي يشء. وهو أنه قال يف املبسوط: »فإذا ثبت هذا ووجدت لقطة نظرت، فإن 
أراد حفظها عىل صاحبها ال يلزمه أن يعرف، ألن التعريف إنام يكون ليتملك. فأما 
إذا أراد أن يتملك فيلزمه أن يعرف سنة باإلمجاع«. وهو كام ترى خروج عن إطالق 
النص والفتوى بوجوب التعريف ولو فرض قصور إطالق نصوص اللقطة عن ذلك 
كفى فيه القاعدة القاضية بوجوب الفحص عن املالك مقدمة إليصال ماله إليه، بل 
مقتضاها وجوب الفحص عن املالك بالتعريف مع احتامل العثور به عىل املالك ولو 
زاد عىل السنة. ولعله لذا مل يظهر موافق له من األصحاب، بل رصيح التذكرة اإلمجاع 

عىل عموم وجوب التعريف.
وكشف  والنافع  والرشايع  والرسائر  والغنية  واخلالف  املبسوط  يف  كام   )1(

فإن مل يعرفه فإن كان قد التقطهــا يف احلرم ختري بني أمرين التصدق هبا عن 
صاحبها وإبقائها أمانة عنده ملالكها)1(،
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املسالك  ويف  وغريها،  البارع  واملهذب  والدروس  العالمة  كتب  من  ومجلة  الرموز 
وعن  الكفاية أنه املشهور، ويف الغنية وظاهر اخلالف اإلمجاع عليه.

واقترص عىل التصدق يف املقنع واملقنعة والنهاية واملراسم واملهذب والوسيلة، 
وحكاه يف املختلف عن رسالة عيل بن بابويه.

اللقطة  »قال:   :Aاهلل عبد  أيب  عن  عمر  بن  إبراهيم  صحيح  له  ويشهد 
لقطتان: لقطة احلرم وتعرف سنة، فإن وجدت صاحبها، وإال تصدقت هبا، ولقطة 
غريها تعرف سنة، فإن مل  جتد صاحبها فهي كسبيل مالك«)1(، ومعترب عيل بن أيب محزة 
احلرم،  يف  دينارًا  وجد  رجل  عن  »سألته   :Aجعفر بن  موسى  الصالح  العبد  عن 
قال:  بذلك.  ابتيل  قد  قلت:  يأخذه.  أن  له  ينبغي  ماكان  ما صنع  بئس  قال:  فأخذه. 
يعرفه. قلت: فإنه قد عرفه فلم جيد له باغيًا. فقال: يرجع إىل بلده، فيتصدق به عىل 
أهل بيت من املسلمني، فإن جاء طالبه فهو له ضامن«)2(. وظاهرمها تعني التصدق، 

ومل يتضح الوجه يف التخيري الذي سبق من األولني.
وأما ما يف اجلواهر من محل األمر املذكور عىل التخيري بقرينة اإلمجاع املتقدم 

فهو كام ترى، لعدم وضوح حجية اإلمجاع املدعى بعد ظهور خمالفته ممن سبق.
املالك بحفظ ماله،  أنه حمسن إىل  املشهور إىل  الكرامة: »لعل نظر  ويف مفتاح 
وحراسته له، فال مانع منه، كام جزموا بذلك يف الشاة املأخوذة من العمران أو الفالة، 

كام تقدم«. 
لكن اإلحسان إنام حيرز مع إحراز الوصول للاملك. ولعل النصوص والفتاوى 
منرصفة عنه. أما لو مل حيرز فقد يلزم تعطيل املال عليه وعدم انتفاعه به، بل قد يتعرض 
تعني  النصوص  ظاهر  بل  مفقود،  وهو  لدليل،  اإلبقاء  جواز  فيحتاج  للتلف،  املال 

التصدق، فيتعني العمل عليه. وقد سبق نظري ذلك يف أخذ الشاة يف العمران.

)1( وسائل الشيعة ج:9 باب:28 من أبواب مقدمات الطواف حديث:4.

)2( وسائل الشيعة ج:9 باب:28 من أبواب مقدمات الطواف حديث:3.
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وأما أخذها يف الفالة فهو يفرتق عن املقام بترصيح النصوص بإباحتها لآلخذ، 
ويستفاد منه جواز حفظها للاملك باإلطالق أو باألولوية العرفية، كام تقدم، وتقدم 

الكالم يف ضامهنا حينئٍذ.
)1( كام رصح به مجهور األصحاب، وادعى اإلمجاع عليه يف اخلالف والغنية 
والتذكرة وكذا يف املختلف يف اجلملة. ومقتىض إطالق احللبي يف الكايف جواز متلكها. 

ويظهر ضعفه مما تقدم.
وكأنه  كتابته.  انسحقت  الذي  الدينار  متلك  غزوان  ابن  معترب  يف  تقدم  نعم 
الوجه فيام يف الفقيه وعن رسالة عيل بن بابويه من جواز متلك الدينار املطلس، ألن 
املطلس الذي انمحت كتابته. ومل يعرف موافق هلام يف ذلك. ومن ثم يصعب اخلروج 

به عن إطالق احلديثني السابقني.
والسيام مع وروده يف واقعة خاصة، حيث قد يبتني ذلك من اإلمامA عىل 

إعامل واليته يف حق صاحب املال. وإن كان بعيدًا يف نفسه.
التعريف،  بعد  احلرم  لقطة  ثلثي  أخذ  له  املحتاج  أن  اجلنيد  ابن  وعن  هذا 

واالقتصار يف الصدقة عىل الثلث.
يف  كنت  إين   Aالطيب إىل  »كتبت  األرجاين:  رجاء  بن  حممد  خلرب  وكأنه 
املسجد احلرام فرأيت دينارًا، فأهويت إليه آلخذه فإذا أنا بآخر، فنحيت احلصا فإذا أنا 
بثالث، فأخذهتا فعرفتها فلم يعرفها أحد، فام ترى يف ذلك؟ فكتب: فهمت ما ذكرت 
من أمر الدنانري، فإن كنت حمتاجًا فتصدق بثلثها، وإن كنت غنيًا فتصدق بالكل«)1( 
كذا رواه بالكايف ورواه يف الفقيه والتهذيب باختالف يسري ال خيل باملطلوب)2(. ومل 
يعرف له موافق يف ذلك، بل يف املختلف: »ومل يقل بذلك أحد من أصحابنا، بل منعوا 

)1( وسائل الشيعة ج:9 باب: 28 من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها حديث:7.
)2( وسائل الشيعة ج:17 باب:16 من أبواب كتاب اللقطة حديث:2.

وليس له متلكها)1(. 
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كل املنع من الترصف فيها«.
ومن ثم يصعب اخلروج باخلرب عن إطالق احلديثني املذكورين. والسيام مع 
ضعفه، ووروده يف واقعة خاصة قد تبتني عىل إعامل اإلمامA لواليته العامة، ومع 
ما يف صحيح عيل بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفرA: »أنه سأله عن اللقطة 
أيب  عن  احللبي  صحيح  ونحوه  نعم«)1(  قال:  الغني؟  بمنزلة  فيها  هو  الفقري   جيدها 

عبد اهللA)2( فيجري فيه ما تقدم يف معترب الفضيل.
بقي يف املقام أمور..

)األول(: أنه قد اختلف األصحاب يف جواز متلك لقطة احلرم إذا كانت دون 
الدرهم.

ويظهر مما سبق أن دليل سقوط التعريف فيام دون الدرهم إن كان بنفسه دلياًل 
عىل جواز متلكه، وكان شاماًل للقطة احلرم، تعني البناء عىل جواز متلكه عماًل بالدليل 
املذكور، ختصيصًا إلطالقي وجوب التعريف وعدم متلك لقطة احلرم. وإن كان مفاده 
جمرد سقوط التعريف مع مشاركته للقطة يف األحكام، أو كان قارصًا عن لقطة احلرم 
تعني عدم جواز متلكه عماًل بإطالق عدم متلك لقطة احلرم. ومما تقدم يظهر أن ذلك 

هو األقرب.
بجواز  القول  بني  املذكورة  الوظيفة  ثبوت  يف  الفرق  عدم  الظاهر  )الثاين(: 
االلتقاط يف احلرم والقول بحرمته، كام يظهر من غري واحد، بل هو رصيح آخرين. 
ألن حرمة االلتقاط ال تنايف ثبوت الوظيفة املذكورة عىل تقدير حصوله، فال موجب 

لرفع اليد عام تضمنها من النصوص.
بل معترب عيل بن أيب محزة يكون نصًا يف ذلك بناء عىل أن قولهA: »بئس ما 

صنع« دليل عىل احلرمة.

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:2 من أبواب كتاب اللقطة حديث:9.
)2( وسائل الشيعة ج:17 باب:16 من أبواب كتاب اللقطة حديث:1. 
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)الثالث(: ظاهر سيدنا املصنفP عدم الضامن للاملك لو ظهر بعد التصدق، 
املقنعة ولقطة  ألنه مل يذكره يف لقطة احلرم وذكره يف لقطة غريه. وهو املرصح به يف 
النهاية، ويف املراسم واملهذب والوسيلة والغنية والرشايع وكشف الرموز، واملهذب 
البارع، وحكاه يف املختلف عن والده، ومال إليه يف التنقيح، كام حكي عن املقترص. 
يظهر  وقد  األشهر«.  عىل  امللتقط  يضمن  »مل  النافع:  ويف  عليه،  اإلمجاع  الغنية  ويف 
الضامن  إىل  ومال  واملسالك.  واللمعة  والقواعد  التذكرة  كام هو ظاهر  التوقف،  منه 
واملختلف  الرسائر  النهاية ويف  املبسوط واخلالف وحج  اختاره يف  بل  الدروس،  يف 
والتحرير وجامع املقاصد والروضة وعن أيب عيل وغاية املرام. ويف التذكرة واملسالك 
أنه املشهور، وعن الكفاية أنه األشهر. ومن ذلك يظهر اضطراب األصحاب يف هذه 

املسألة، كام حصل منهم يف حكم االلتقاط من احلرم تكليفًا.
هذا وال ريب يف أن األصل عدم الضامن، إلذن الشارع يف التصدق، والسيام 
مع عدم التنبيه عليه يف صحيح إبراهيم بن عمر املتقدم، وإن كان قد تضمن ذلك يف  

لقطة غري احلرم أيضًا.
وال جمال لالستدالل عىل الضامن بعموم ضامن اليد، خصوصًا بناء عىل جواز 

االلتقاط بعد كون التصدق مأذونًا فيه، بل واجبًا رشعًا.
وضع  لكون  املقتضية  االلتقاط،  حرمة  عىل  بناء  لذلك  جمال  ال  أنه  ودعوى: 
اليد عىل اللقطة عداونيًا موجبًا للضامن، واألمر بالتصدق ال ينايف الضامن. مدفوعة 
الضامن من دليل  استفادة عدم  ينايف  ثبوتًا ال  التصدق والضامن  املنافاة بني  بأن عدم 

التصدق، لظهوره يف بيان الوظيفة املخرجة عن تبعة املال.
نعم البد من اخلروج عام سبق واحلكم بالضامن ملعترب عيل بن أيب محزة املتقدم.
وال جمال لإلشكال يف سنده الشتامله عىل وهيب بن حفص الواقفي وعيل بن 

محزة الثابت كذبه.
الندفاعه بأن وهيب إن كان اجلريري فقد وثقه النجايش، وإن كان مرددًا بينه 
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وبني النحاس لتعددمها ـ كام هو بعيد ـ فالنحاس من رجال كامل الزيارات.
وأما عيل بن أيب محزة فقد رصح الشيخP يف العدة بأن األصحاب عملوا 
برواياته يف حالة استقامته، ومنها هذه الرواية، لرواية أيب بصري هلا عنه، وأبو بصري قد 

تويف يف عرص اإلمام الكاظم )صلوات اهلل عليه( قبل ظهور فتنة الوقف.
بل الظاهر هجر األصحاب له بعد وقفه، وأن ما هو املوجود من رواياته يف 
باحلديث  االستدالل  يتجه  وبذلك  استقامته  حال  عنه  الثابت  هو  األصحاب  كتب 
بن  وهيب  فيه  ليس  محزة  أيب  بن  عيل  عن  معترب  آخر  بطريق  روايته  بلحاظ  املذكور 

حفص وال أبو بصري)1(.
عىل أنه معتضد بعموم أو إطالق بعض نصوص ضامن اللقطة بعد التصدق 
كان  ولو  ـ  القرائن  لبعض  احلرم  غري  صدقة  عىل  حممواًل  كان  وإن  بعضها  فإن  هبا، 
اجلهة،  أو مطلق من هذه  بعضها عام  أن  إال  ـ  امللتقط هبا  هو تضمنه جواز ترصف 
كصحيح عيل بن جعفر عن أخيه: »وسألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة، 
ثم يتصدق هبا، فيأيت صاحبها ما حال الذي تصدق هبا؟ وملن األجر؟ هل عليه أن 
يرد عىل صاحبها أو قيمتها؟ قال: هو ضامن هلا، واألجر له، إال أن يرىض صاحبها 
فيدعها واألجر له«)2(. وخرب كثري: »سأل رجل أمري املؤمننيA عن اللقطة فقال: 
يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإال حبسها حواًل، فإن مل جييء صاحبها 
أو من يطلبها تصدق هبا، فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق هبا إن شاء اغرتمها الذي 

كانت عنده وكان األجر له، وإن كره ذلك احتسبها واألجر له«)3(.
وخرب حفص بن غياث املعول عليه عند األصحاب، بل هو معترب يف نفسه، كام 
سبق يف كتاب الوديعة عند الكالم يف وديعة الغاصب: »سألت أبا عبد اهللA عن 
رجل من املسلمني أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعًا واللص مسلم هل يرد 

)1( وسائل الشيعة ج:9 باب:28 من أبواب مقدمات الطواف حديث:3.
)2( وسائل الشيعة ج:17 باب:2 من أبواب كتاب اللقطة حديث:14.

)3( وسائل الشيعة ج:17 باب:2 من أبواب كتاب اللقطة حديث:2.
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عليه؟ فقال: ال يرده، فإن أمكنه أن يرده عىل أصحابه فعل، وإال كان يف يده بمنزلة 
اللقطة، يصيبها فيعرفها حواًل، فإن أصاب صاحبها ردها عليه، وإال تصدق هبا. فإن 
جاء طالبها بعد ذلك خريه بني األجر والغرم، فإن اختار األجر فله األجر، وإن اختار 

الغرم غرم له، وكان األجر له«)1(.
العموم للقطة  الثالث  فإن مقتىض ترك االستفصال يف األولني واإلطالق يف 

احلرم، فيكون عاضدًا ملعترب عيل بن أيب محزة.
احلرم  غري  لقطة  يف  الضامن  دليل  من  ذلك  استفادة  واحد  غري  كالم  يف  بل 

باالولوية، للنهي عن االلتقاط فيها، املحمول عىل التحريم أو شدة الكراهة.
اللهم إال أن متنع األولوية بلحاظ تعني التصدق يف لقطة احلرم، أما يف غريها 
مع  الضامن  يكن  ومل  والتصدق،  باللقطة  االنتفاع  بني  باخليار  امللتقط  كان  فحيث 
االنتفاع هبا خسارة يف حقه، فاختياره للتصدق يرجع إىل إيقاع نفسه يف الضامن الذي 
به اخلسارة عليه من دون أن يوقعه الشارع يف اخلسارة، بخالف لقطة احلرم التي ألزمه 

الشارع فيها بالصدقة. فالعمدة ما سبق.
عىل  بناء  عنده  العني  إبقاء  مع  الضامن  عدم  عن  املفروغية  ظاهرهم  )الرابع( 
عىل  بناء  حمله  يف  وهو  فيها.  الضامن  عدم  املعلوم  باألمانة  عنها  لتعبريهم  جوازه، 
جواز التقاط لقطة احلرم، حيث ال تكون اليد عادية، واملفروض جواز اإلبقاء وعدم 

العدوان به أيضًا.
أما بناء عىل حرمة االلتقاط فتكون اليد عدوانية مضمنة، وارتفاع الضامن بنية 

احلفظ للاملك هو الذي حيتاج للدليل.
فال موضوع  استحبابه،  بل  للاملك،  احلفظ  بنية  االلتقاط  بناء عىل جواز  نعم 
النهي، نظري ما تقدم يف أخذ احليوان املمتنع من  لذلك. لكن ال جمال له مع إطالق 

السباع بالنية املذكورة. فراجع.

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:18 من أبواب كتاب اللقطة حديث:1.
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)1( كام يف اخلالف واملبسوط والغنية والرشايع والنافع ومجلة من كتب العالمة 
والشهيدين وغريمها. وادعي يف اخلالف والغنية اإلمجاع عليه.

واقترص يف النهاية والرسائر عىل أهنا تكون كسبيل ماله أو يتصدق عن صاحبها 
ذهاب  ونفى  اخلالف،  يف  الشيخ  عىل  الرسائر  يف  أنكره  بل  األخري،  يذكر  ومل  هبا، 

أصحابنا إليه، وادعى إمجاعهم عىل التخيري بني األمرين ال غري.
كونه  عىل  اقترص  كام  الوسيلة.  يف  للاملك  واحلفظ  فيه  الترصف  عىل  واقترص 
كسبيل ماله الصدوق يف املقنع، وحكي عن والده. واقترص عىل الترصف فيه يف املقنعة 
وحمكي املراسم. وإن كان املوجود يف املطبوع من الثاين االقتصار عىل التصدق. نعم 

قد ال خيلو عن اضطراب.
 هذا والبد من النظر يف الدليل عىل أطراف التخيري الثالثة. )األول(: التملك. 

وقد استدل عليه بالنصوص. وهي عىل طوائف بألسنة خمتلفة
)األوىل(: صحيح احللبي عن أيب عبد اهللA: »قال: يعرفها سنة، فإن جاء 
صاحبها، وإال فهي كسبيل ماله«)1(، ونحوه أو قريب منه معترب داود بن رسحان)2( 
وصحيح عيل بن جعفر)3( وصحيح يعقوب بن شعيب)4( وصحيح إبراهيم بن عمر)5( 

الذي تقدم يف لقطة احلرم. وما يأيت يف خرب حنان.
)الثانية(: معترب أيب خدجية عن أيب عبد اهللA ـ وفيه بعد ذكر التعريف ـ : 
إليه، وإال كانت يف ]من.فقيه[ ماله، فإن مات كانت مرياثًا  »فإن جاء طالبها دفعها 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:2 من أبواب كتاب اللقطة حديث:1.
)2( وسائل الشيعة ج:17 باب:2 من أبواب كتاب اللقطة حديث:11.
)3( وسائل الشيعة ج:17 باب:2 من أبواب كتاب اللقطة حديث:12.

)4( وسائل الشيعة ج:9 باب:28 من أبواب مقدمات الطواف حديث:1.

)5( وسائل الشيعة ج:9 باب:28 من أبواب مقدمات الطواف حديث:4.

وإن التقطها يف غري احلرم ختري بني أمور ثاثة)1(:  
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لولده وملن ورثه ]فإن مل جييء هلا طالب كانت يف أمواهلم هي هلم. كايف.هتذيب[ فإن 
جاء طالبها ]بعد.يب ذلك.فقيه[ دفعوها إليه«)1(.

)الثالثة(: معترب حنان عن أيب عبد اهللA: »فإذا انقضت فأنت أملك هبا«)2(، 
مالك.  كسبيل  هي  »وقال:  له:  خرب  يف  وزاد  هبا«)3(،  أحق  »فأنت  آخر:  طريق  ويف 

وقال: خريه إذا جاءك بعد سنة بني أجرها وبني أن تغرمها له إذا كنت أكلتها«)4(.
إباحة الترصف هبا كام يترصف يف ماله، ألن ذلك هو  الطائفة األوىل  وظاهر 
مفاد التشبيه من دون أن تنهض بجواز متلكها، ألن االنسان ال يتملك ماله الذي هو 
له. وأضعف من ذلك محله عىل أنه يملكه قهرًا من دون نية التملك. لظهور أن ذلك 
ال يناسب التعبري املذكور، بل املناسب أن يقال: فهو ماله. غايته أن مقتىض إطالقها 

جواز الترصف املخرج عن ملك صاحبها ببيعها والرشاء هبا وغريمها.
لساهنا  عىل  اجلمود  مقتىض  بل  متلكها،  جواز  فظاهرها  الثانية  الطائفة   أما 
ـ خصوصًا عىل رواية الفقيه ـ متلكه هلا بعد التعريف، وصريورهتا ملكًا لورثته بموته 

من دون حاجة إىل نية التملك منه وال منهم.
اللهم إال أن يكون احلكم بدفعها لصاحبها إذا جاء قرينة عىل أن املراد بذلك 
إباحة الترصف، ألنه أقرب عرفًا من تبدل امللكية قهرًا. ومثلها يف ذلك قولهA يف 
املتقدم يف أول املسألة: »من وجد شيئًا فهو له فليتمتع به حتى جييء  خرب أيب بصري 

طالبه، فإذا جاء طالبه رده إليه« بناء عىل محله عىل ما بعد التعريف.
ومن هنا ينحرص الوجه يف جواز التملك بالطائفة الثالثة، ألنه املناسب لكونه 

أحق هبا أو أملك.
نعم قد ينايف ذلك صحيح عيل بن جعفر عن أخيه موسىA: »سألته عن 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:20 من أبواب كتاب اللقطة حديث:1.
)2( وسائل الشيعة ج:17 باب:2 من أبواب كتاب اللقطة حديث:6.
)3( وسائل الشيعة ج:17 باب:2 من أبواب كتاب اللقطة حديث:5.
)4( وسائل الشيعة ج:17 باب:2 من أبواب كتاب اللقطة حديث:5.
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اللقطة إذا كانت جارية هل حيل فرجها ملن التقطها؟ قال: إنام حيل له بيعها بام أنفق 
عليها«)1(. فإنه كالرصيح يف عدم جواز متلكها. لظهور جواز وطء اململوكة.

حيثية  من  وأملك  هبا  أحق  كونه  عىل  الثالثة  الطائفة  بحمل  يلزم  قد  وذلك 
التملك، فتكون كالطائفة األوىل. ويناسبه اجلمع يف خرب حنان نفسه  الترصف دون 
بني التعبري املذكور وقوله: »هي كسبيل مالك«. بل الظاهر أن تنزيله عىل ذلك أقرب  

عرفًا من تنزيل الطائفة األوىل عىل جواز التملك.
 )الثاين(: التصدق. ويقتضيه صحيح عيل بن جعفر، وخربا كثري وحفص بن
هبا،  التصدق  بعد  املالك  ظهر  لو  احلرم  لقطة  ضامن  يف  الكالم  عند  املتقدمة  غياث 
وموثق زرارة: »سألت أبا جعفرA عن اللقطة، فأراين خامتًا يف يده من فضة. قال: 
إن هذا مما جاء به السيل وأنا أريد أن أتصدق به«)2(، ومعترب أبان املتقدم عند الكالم 
يف وجوب التعريف، فإنه وإن تضمن التصدق بعد التعريف ثالثة أيام، إأل أنه إن مل 
يدل عىل أن حكم اللقطة بعد التعريف الواجب مطلقًا ذلك فال أقل من كونه مؤيدًا 

يف املقام.
عن  مسلم  بن  حممد  بصحيح  عليه  يستدل  وقد  للاملك.  احلفظ   )الثالث(: 
التعريف: »فإن جاء طالبها، وإال فاجعلها يف عرض  أحدمهاA، وفيه بعد الذكر 
مالك جيري عليها ما جيري عىل مالك إىل أن جييء هلا طالب«)3(، وزاد يف صحيحه 
اآلخر: »فإن مل جييء هلا طالب فأوص هبا يف وصيتك«)4(، وصحيح عيل بن جعفر، 
طالبها  جييء  حتى  ماله  عرض  يف  جعلها  يعرف  مل  »فإن  التعريف:  ذكر  بعد  وفيه 
الفقيه، وكذا يف  إياه. وإن مات أوىص هبا، وهو هلا ضامن«)5( كذا رواه يف  فيعطيها 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:2 من أبواب كتاب اللقطة حديث:8.

)2( وسائل الشيعة ج:17 باب:7 من أبواب كتاب اللقطة حديث:3.

)3( وسائل الشيعة ج:17 باب:2 من أبواب كتاب اللقطة حديث:3.
)4( وسائل الشيعة ج:17 باب:2 من أبواب كتاب اللقطة حديث:10.
)5( وسائل الشيعة ج:17 باب:20 من أبواب كتاب اللقطة حديث:2.
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التهذيب، إال أن فيه: » فإن مل يعرف حفظها يف عرض ماله...«. بدعوى: أن ظاهر 
إبقائها والوصية هبا هو إبقاء عينها وحفظها ملالكها.

لكن احلفظ للاملك كاألمانة يناسب إبقاءها عىل حاهلا الذي كانت عليه قبل 
التعريف، وال يناسب جعلها بعده يف عرض ماله جيري عليها ما جيري عىل ماله، كام 
لسان  يناسب  هو  بل  الثالث،  لتفسري  يصلحان  اللذان  األوالن  الصحيحان  تضمنه 

الطائفة األوىل لنصوص التملك التي تقدم محلها عىل جواز الترصف فيها.
غايته أهنا تتضمن إبقاءها. فلتحمل عىل بقاء حق املالك فيها حتى بعد موت 
امللتقط، بحيث جيب عليه الوصية هبا، ويستحق بدهلا لو تلفت. ولذا  تضمن األخري 

ضامهنا، وهو ال يناسب مبناهم فيام لو اختار امللتقط حفظها للاملك. 
 وأما ما يف اجلواهر من محل الضامن فيه عىل جمرد إرجاعها للاملك إذا وجده.
فهو  يشء  أصاهبا  »فإن  اإلسناد:  قرب  يف  املوجود  أن  والسيام  جدًا.  بعيد  فهو 
ضامن«)1(، الذي هو رصيح يف الضامن باملعنى املعروف ومن هنا ال جمال لالستدالل 

هبذه النصوص عىل املدعى. 
نعم قد يستدل لكون احلفظ للاملك أحد أطراف التخيري. )تارة(: بام تقدم يف 

لقطة احلرم من أنه إحسان للاملك بحفظ ماله له.
جمرد  لبيان  ورودها  عىل  والتصدق  اإلباحة  نصوص  بحمل  )وأخرى(: 

مرشوعية األمرين من دون تعني هلام، لورودها لدفع توهم احلظر. 
مع  والسيام  القرينة.  عن  خال  والثاين  هناك.  سبق  مما  األول  ضعف  ويظهر 
إطالق الضامن يف اجلميع، حيث حيتاج حينئٍذ ارتفاعه مع نية احلفظ للدليل املخرج 
عن مقتىض اإلطالق، كام لعله ظاهر ومن هنا ال دليل عىل أن احلفظ للاملك حكم 

اللقطة.
حكم  بيان  يف  الواردة  النصوص  أكثر  أن  )األول(:  أمرين:  إىل  مضافًا  هذا 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:2 من أبواب كتاب اللقطة حديث:13.
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اللقطة بعد التعريف ظاهرة يف تعيني الوظيفة التي تضمنتها، من دون إشعار يف يشء 
منها بالتخيري بني أكثر من وجه واحد.

لو  األخرية  النصوص  أن  والسيام  التخيري،  عىل  محلها  يصعب  ذلك  وألجل 
بقاء  من  للمرتكزات  املطابقة  القاعدة  مقتىض  فإنه جار عىل  العني  محلت عىل حفظ 
تنبيه للتخيري ظاهر جدًا يف  املناسب لوجوب حفظه له، فاألمر به من دون  ملكيته، 
تعني  عىل  اشتامله  فإن  احلرم،  لقطة  يف  املتقدم  عمر  بن  إبراهيم  صحيح  وكذا  تعينه. 
الصدقة يف لقطة احلرم مع االقتصار يف غريها عىل أنه كسبيل ماله ظاهر جدًا يف تعينه 

مثلها.
)الثاين(: أن النصوص املستدل هبا عىل التملك ال اشعار فيها بتوقفه عىل نيته، 
بل ظاهره حصول الوظيفة التي تضمنتها بعد إكامل التعريف قهرًا، وهو ال يناسب 

التخيري املدعى.
البناء  ومن هنا يقرب جدًا بعد النظر يف مجيع النصوص ورّد بعضها البعض 
التعريف عىل نحو اإلطالق مع بقائها عىل ملك  اللقطة بعد  عىل جواز الترصف يف 
صاحبها ووجوب ضامهنا له لو صادف العثور عليه بعد تلفها. وحيث كان من مجلة 

أنحاء الترصف حفظها ملالكها جاز وإن مل تتعرض له النصوص.
كام أن منها التصدق هبا عن املالك. بل هو أفضل، لظهور نصوصه يف تعينه، 
وبعد تعذر البناء عىل وجوبه تعيينًا، ملنافاته للنصوص الكثرية الباقية، يتعني البناء عىل 
استحبابه تعينًا ولو ألنه األقرب النتفاع املالك به بعد استبعاد العثور عليه أو اليأس 
من ذلك. وقد يناسب ذلك ما سبق يف موثق زرارة من لبسهA للخاتم مع إرادته 

التصدق به، حيث مجع فيه بني الترصف  فيه والتصدق.
وذلك هو املناسب ملا سبق من غري واحد من االقتصار عىل أنه كسبيل ماله، أو 

عىل الترصف، أو عىل التخيري بني كونه كسبيل ماله والتصدق. 
هذا ما تيرس لنا الوصول إليه يف هذه املسألة. والبد من مزيد التأمل يف املقام. 
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متلكها)1( مع الضامن)2( 

واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم ومنه نستمد التوفيق والتسديد.
)1( ظاهر التعبري املذكور منه ومن غري واحد احتياج امللك لنية التملك. وبه 
يف  ونسبه  األشهر،  أنه  التذكرة  ويف  وغريها،  والتذكرة  واملبسوط  اخلالف  يف  رصح 

املختلف لألكثر. بل يظهر من اخلالف اعتبار اللفظ زائدًا عىل النية. 
وربام يستظهر ممن عرب بأن اللقطة بعد التعريف كسبيل مال امللتقط ملكه هلا 
قهرًا من دون نية التملك. ولعله لذلك أو لغريه ذكر يف الدروس أن امللك قهرًا هو 

األشهر. نعم هو ال جيتمع مع حكمهم بالتخيري بني التملك وغريه.
وكيف كان فدليل امللك إن كان هو النصوص املذكورة أو معترب أيب خدجية 
نية، وإن كان هو إطالق معترب حنان  امللك قهرًا من دون حاجة إىل  فهي ظاهرة يف 

تعني توقف التملك عىل النية ولو ألنه مقتىض األصل.
نعم سبق املنع من األمرين، وأن احلكم بعد التعريف هو جواز الترصف من 

دون متلك، فال موضوع للخالف املذكور.
)2( بال خالف ظاهر، بل معقد إمجاع الغنية املتقدم عىل التخيري بني األمور 

الثالثة مشتمل عىل ذلك.
ويقتضيه قوله يف خرب حنان املتقدم: »وقال: خريه إذا جاءك بعد سنة بني أجرها 
وبني أن تغرمها له إذا كنت أكلتها« وكذا صحيح عيل بن جعفر املتضمن جعلها يف 
عرض ماله بناء عىل أنه من نصوص التملك أو الترصف. بل قد يستفاد منه إطالق 

الضامن عىل ما يأيت الكالم فيه إن شاء اهلل تعاىل يف املسألة الثالثني.
مضافًا إىل نصوص الوصية هبا الظاهرة بدوًا يف لزوم إبقاء العني، والتي سبق 
بقية النصوص، وأن الوصية هبا بلحاظ  أهنا حممولة عىل جواز الترصف فيها بقرينة 
التلف. وإىل نصوص الضامن مع التصدق حيث تقتيض  املسؤولية ببدهلا عىل تقدير 

الضامن مع التملك أو الترصف باألولوية العرفية.
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والتصدق هبا مع الضامن)1( وإبقائها أمانة يف يده با ضامن)2(.
)مســألة 15(:  املدار يف القيمة)3( عىل مــكان االلتقاط وزمانه)4( 

دون غريه من األمكنة واألزمنة.
)مســألة 16(: املراد من الدرهم ما يزيد عىل نصف املثقال الصرييف 

قليًا فإن عرشة دراهم تساوي مخسة مثاقيل صريفية وربع مثقال)5(.
منا فاألمر أظهر،  الترصف وأفراده كام سبق  التصدق من شؤون  لو كان  أما 
يف  تصاب  التي  الشاة  يف  الوارد  جعفر  بن  عيل  صحيح  ذلك  ويؤيد  خيفى.  ال  كام 

الصحراء)1(.
هذا ويأيت الكالم يف مبدأ الضامن وكيفيته يف املسألة الثالثني إن شاء اهلل تعاىل.

)1( بال خالف ظاهر عند من ذكر التصدق. ويشهد به غري واحد من نصوص 
التصدق املتقدمة.

)2( مما تقدم يظهر أنه ال جمال للبناء عىل عدم الضامن حينئٍذ.
)3( يعني يف بلوغ اللقطة درمهًا فام زاد.

املدار عىل حال االلتقاط، فإن كاًل  )4( كام هو مقتىض ما يف اجلواهر من أن 
من املكان والزمان دخيل يف احلال املذكور. والوجه فيه: أن القيمة ملا كانت ختتلف 
باختالفهام فإطالق نسبتها للقطة ظاهر يف إرادة حتققها حني صدق عنوان اللقطة عىل 

املال امللتقط.
)5( ملا هو املعروف من أن كل عرشة دراهم سبعة مثاقيل رشعية، وأن املثقال 
مخسة  ذلك  عىل  دراهم  العرشة  تكون  حيث  الصرييف،  املثقال  أرباع  ثالثة  الرشعي 

مثاقيل صريفية وربعًا، ويكون الدرهم نصف مثقال صرييف وعرش الربع.
لكن سبق منا يف مباحث الكر من كتاب الطهارة أن املثقال الصرييف غري حمدد 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:13 من أبواب كتاب اللقطة حديث:7.



.....................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب اللقطة 106

املذكور  بالوجه  العريف  للمثقال  الرشعي  املثقال  نسبة  وأن  كاف،  بوجه  عصورنا  يف 
غري ظاهرة املأخذ بوجه ينهض باالستدالل. كام تقدم أن املثقال هو عبارة عن الدينار 

الذهب املسكوك للتعامل يف عرص صدر النصوص.
فالسبعة دنانري عبارة  أربعة غرامات وربعًا  املذكور  الدينار  وحيث كان وزن 
عن ثالثني غرامًا إال ربعًا. فيكون وزن الدرهم عرش ذلك، وهوثالث غرامات إال 

عرش ربع الغرام.
التي تكون بوزن الدرهم أقل قيمة من  نعم الظاهر أن الفضة غري املسكوكة 
الدرهم  وجود  عدم  من  املعلوم  هو  ملا  لذلك،  االلتفات  فينبغي  املسكوك،  الدرهم 

املسكوك املتعامل به يف عصورنا القريبة.
وطء  ككفارة  الرشعية،  املاليات  موارد  مجيع  يف  لذلك  االلتفات  ينبغي  كام 

احلائض والدية وغريها.
)1( إذا مل تكن هناك عالمة خارجة عنها يمكن التعريف بلحاظها، كخصوصية 
الزمان واملكان والعدد. ولعله لذا تقدم تعريف الدينار يف معترب عيل بن أيب محزة الوارد 
 Pيف لقطة احلرم، إذ ال جمال لألمر به مع عدم املوضوع له، كام لعله ظاهر. ويأيت منه

يف املسألة السابعة والعرشين ما يناسب ذلك.
)2( جمرد التهمة ال يقتيض سقوط التعريف ما مل يبلغ حد اخلطر عىل النفس أو 
العرض الذي يعلم بعدم رضا الشارع األقدس بالتعرض له، حيث يعلم حينئٍذ بعدم 

جواز التعريف.

)مسألة 17(: إذا كان املال ال يمكن فيه التعريف إما ألنه ال عامة فيه، 
كاملســكوكات املفردة واملصنوعات باملصانع املتداولة يف هذه األزمنة)1(، 
أو ألن مالكه قد ســافر إىل البــاد البعيدة التي يتعــذر الوصول إليها، أو 
ألن امللتقــط خياف من اخلطر والتهمة إن عــرف)2( هبا، أو نحو ذلك من 
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نعم إذا علم ذلك من نفسه قبل االلتقاط يتعني حرمة االلتقاط عليه، خلروجه 
املرجع عموم  املال عىل صاحبه، ويكون  عن دليل جوازه، بل يكون سببًا يف ضياع 

حرمة الترصف يف مال الغري بغري إذنه.
انكشف حرمة االلتقاط يف حقه،  بعد االلتقاط  إليه  التفت  أو  ولو طرأ ذلك 
وإن كان معذورًا جلهله به. ويلحق بذلك ما لو عجز عن التعريف لسفر أو حبس أو 

نحومها.
هو  إنام  التعريف  ألن  للتعريف،  املوضوع  فلعدم  األوىل  الصورة  يف  أما   )1(

لرجاء معرفة املالك فيقرص عنه دليله.
ويلحق هبا ما لو علم بعدم اهتامم املالك بالتعرف عليها، لعدم أمهيتها بنظره، 
يف  يتعارف  كام  بالتعريف،  هلا  الواجد  اهتامم  من  ليأسه  أو  أهم،  هو  بام  النشغاله  أو 
الراجع لإلذن لكل أحد يف  املال  يبلغ حد اإلعراض عن  بعض املجتمعات، وإن مل 

متلكه.
وكذا إذا تردد املالك بني بالد غري حمصورة ليس من شأن التعريف استيعاهبا، 
بعضها  يف  التعريف  شأن  من  ليكون  باقيها،  يف  التواجد  بلد  كل  أهل  شأن  من  وال 

الوصول للاملك. 
أو  بالتزاحم  التعريف  فلسقوط  هبام  أحلق  وما  األخريتني  الصورتني  يف  وأما 

التعذر. نعم سبق حرمة االلتقاط حينئٍذ.
)2( مجعًا بني وظيفة اللقطة ووظيفة جمهول املالك يف ذلك.  نعم البد يف ذلك 

من اليأس عن العثور عىل املالك ولو صدفة من غري طريق التعريف.
)3( أو الترصف بنحو اإلطالق من دون متلك عىل الكالم املتقدم.

لكن  عليه.  املرتتبة  الوظيفة  ثبوت  ينايف  ال  التعريف  سقوط  ألن  كأنه   )4(

املوانع، سقط التعريف)1(. واألحوط التصدق هبا عنه)2(. وإن كان جواز 
التملك)3( ال خيلو من وجه)4(.
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عىل  ترتبت  إذا  بام  أدلتها  اختصاص  بعد  املذكورة  الوظيفة  لدليل  حينئٍذ  إطالق  ال 
التعريف.

نعم قد يتجه ذلك مع فقد موضوع التعريف، حيث ينرصف إطالق األمر به 
وجعله رشطًا يف الوظيفة املرتتبة عليه عن ذلك.

كام أنه لو احتمل العثور عىل املالك من دون تعريف يف أثناء احلول تعني انتظار 
السنة، ألنه املتيقن من جواز الترصف أو التملك، الحتامل كون جعل السنة بلحاظ 

احتامل الوصول للاملك فيها بالتعريف أو صدفة.
وأما مع حتقق موضوع التعريف وسقوطه بالتعذر أواملزامحة فقد سبق حرمة 
االلتقاط حتى مع اجلهل بذلك، وإن كان معذورًا فيه حينئٍذ، فيقرص عنه حكم اللقطة. 
عىل  نحوه  أو  التملك  جواز  توقف  شملته  لو  أدلتها  إطالق  مقتىض  أن  كام 
التعريف وإن مل جيب تكليفًا بسبب املانع املذكور، وال طريق إلثبات جوازه بعد تعذر 
التعريف الواجب ذاتًا، بل يتعني جريان حكم جمهول املالك عليه، وهو التصدق ال غري.
نعم البد من اليأس عن العثور عىل املالك بوجه آخر غري التعريف. كام يتعني 
خلروجه  التعريف،  بعد  عليه  عثر  لو  للاملك  والضامن  التصدق،  يف  احلاكم  استئذان 
بسبب االلتقاط املقتيض للضامن عن املتيقن من دليل سقوطها يف جمهول املالك، نظري 
ما تقدم يف الضالة التي حيرم أخذها. فراجع. وإىل هذا التفصيل يف اجلملة ذهب بعض 

 .Pمشاخينا
هذا وجيري ذلك فيام لو كان أحد الوجهني سببًا يف ترك إكامل التعريف يف متام 

املدة بعد الرشوع فيه.
ومن القريب جدًا محل بعض النصوص عىل ذلك، ففي معترب عيل بن أيب محزة 
املتقدم فيمن وجد دينارًا يف احلرم: »قال: يعرفه: قلت: فإنه عرفه فلم جيد له باغيًا. 
قال: يرجع إىل بلده فيتصدق به عىل أهل بيت من املسلمني«)1( حيث يقرب جدًا كون 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:17 من أبواب كتاب اللقطة حديث:2.
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املراد فيه بالتعريف احلاصل من السائل هو التعريف يف أيام احلج حني وجدانه، حيث 
اليأس بعد ذلك بسبب رجوع احلاج لبالدهم وعدم العثور عىل صاحب له  حيصل 
من أهل احلرم يف أيام احلج القليلة. وإال فمن البعيد جدًا محله عىل وجدانه يف العام 

السابق عىل السؤال وإكامل التعريف به سنة.
وأما ما يف الروضة من قولهA يف احلديث الرشيف: »يعرفه سنة«، فلم نعثر 

عليه يف موضعني من التهذيب روى فيه احلديث بسندين.
كام تقدم عند الكالم يف وجوب التعريف معترب أبان املتضمن بالتعريف ثالثة 
أيام، وتقدم احتامل محله عىل حصول الياس من العثور عىل صاحبه بالفحص املذكور.
املقاصد  والدروس وجامع  والتحرير  والقواعد  والتذكرة  اجلامع  )1( كام يف 

واملسالك والروضة وغريها، ويف مفتاح الكرامة أنه ظاهر الباقني .
يف  كام  الفاء،  عىل  بالتعريف  األمر  باشتامل  وغريه  التحرير  يف  عليه  واستدل 
قولهA يف صحيح حممد بن مسلم: »فإن ابتليت فعرفها«)1(، ويف صحيحه اآلخر: 
مثلك  إال  يأخذها  مل  »فإن  الفضيل:  صحيح  ويف  سنة«)2(،  فعرفها  هبا  ابتليت  »فإن 

فليعرفها«)3(. وكأنه لدعوى: ظهور الفاء يف التعقيب من دون تراخ.
إذا كان مجلة طلبية ملجرد  الرشط  الفاء تدخل عىل جزاء  فإن  ترى!  وهو كام 

التفريع، من دون أن تدل عىل الفور، كام تدخل يف مجيع موارد التفريع كذلك.
نعم ملا كان التعريف من أجل الوصول للاملك وإيصال املال إليه كان املنساق 
من إطالقه إرادة حتري األقرب للوصول إليه فاألقرب واألرسع يف إيصال املال إليه 
ماله  عن  البحث  املالك  شأن  من  ألن  فاألعجل،  باألعجل  يكون  وهو   ، فاألرسع 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:2 من أبواب كتاب اللقطة حديث:3.
)2( وسائل الشيعة ج:17 باب:2 من أبواب كتاب اللقطة حديث:10.

)3( وسائل الشيعة ج:9 باب:28 من أبواب مقدمات الطواف حديث:2.

)مسألة 18(: جتب املبادرة إىل التعريف من حني االلتقاط)1( إىل متام 
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عند فقده له وإذا مل يقف عىل أثر له فرتت مهته عن البحث عنه، حتى قد ييأس من 
الوصول إليه فيرتكه، وتقل فائدة التعريف، ألن الوصول به إىل املالك إذا فرتت مهته 

عن الطلب أبعد. مضافًا إىل ما قد يستلزم من تأخري إيصال ماله إليه.
نعم يكفي الفور العريف، ألنه املفهوم من اإلطالق، وعليه السرية. وال جمال معه 
لقوله يف اجلامع: »فإن وجده يف احلل عرفه يف النهار الذي وجده فيه واألسبوع...«.

اللهم إال أن خيشى تعجل املالك بالذهاب ملكان ال ينفع معه التعريف، فيجب 
املبادرة مهام أمكن بلحاظ اجلهة االرتكازية املذكورة.

والتحرير  والتذكرة  الرشايع  يف  التعريف  يف  التوايل  اعتبار  بعدم  رصح   )1(
والقواعد واللمعتني وجامع املقاصد واملسالك.

هذا وعدم اعتبار التوايل يف التعريف ـ كام نبه له يف املسالك ـ:
)تارة(: يراد به عدم استغراق أوقات السنة دقة بالتعريف، بل يراد به ما يصدق 
به عرفًا تعريف سنة ولو متفرقًا يف ضمنها، عىل اختالف منهم فيام حيقق ذلك، ويأيت 

الكالم فيه يف املسألة الثالثة والعرشين إن شاء اهلل تعاىل
)وأخرى(: يراد به عدم اعتبار استيعاب السنة األوىل لاللتقاط به، بل يكفي 

تفريقه عىل اثني عرش شهرًا من سنني متعددة.
واألول هو الظاهر من األكثر ممن تقدم. وهو يف حمله، عىل ما يأيت يف املسألة 

املذكورة.
أما الثاين فهو املرصح به يف التذكرة لإلطالق، كام لو أمر بصوم شهرين ووافقه 
كفاه  السنة  قبل  التعريف  قطع  لو  أنه  املبسوط من  ما يف  ويقتضيه  املسالك.  عليه يف 
أنه  من  أكثر  اخلرب  يف  ليس  »ألنه  قال:  تامة.  بسنة  االستئناف  عليه  جيب  وال  إكامله، 
يعرف سنة، ومل يقل متوالية أو متواترة«. فإن مقتىض االستدالل املذكور جواز قطع 

التعريف يف أثناء السنة ثم إكامله بعد مدة معتد هبا.

السنة عىل الوجه التايل)1(.
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يف  إليه  ومال  املواالة،  وجوب  من   Pاملصنف سيدنا  مراد  هو  وخالفه 
اجلواهر، بل جزم به يف الروضة، وهو ظاهر التحرير. والوجه فيه: أن الوجه املتقدم 
املبادرة إلكامله، ألنه  يقتيض  به  للبدء  املبادرة  يقتيض  للتعريف، كام  املبادرة  لوجوب 
األقرب للوصول للاملك من التفريق. وكذا لو كان الوجه يف وجوب املبادرة ظهور 
دليل وجوب التعريف يف املبادرة ـ من جهة الفاء أو غريها ـ ألن موضوع الوجوب 
ليس هو مسمى التعريف، بل التعريف سنة، والتتم املبادرة له إال باملواالة، كام لعله 

ظاهر.
ومنه يظهر اإلشكال عىل من مجع بني وجوب املبادرة وعدم وجوب املواالة 

باملعنى املذكور، كام يف التذكرة واملسالك.
يف  رشطيته  إىل  راجعًا  فقط  وضعيًا  ليس  التعريف  وجوب  أن  لظهور   )1(
التملك أو يف جواز الترصف، بل تكليفي أيضًا، كام هو ظاهر دليله. والسيام مع قضاء 
املناسبات االرتكازية بأن الغرض منه التعرف عىل املالك من أجل إيصال ماله إليه 

الواجب تكليفًا. بل ذلك هو املستفاد من سياق النصوص، كام لعله ظاهر .
املقاصد  وجامع  الدروس  وظاهر  والتحرير،  والقواعد  التذكرة  يف  كام   )2(
إال  متلك  ال  أهنا  من  واإلرشاد  الرشايع  يف  ما  يظهر  وقد  عنه،  املفروغية  واملسالك 

بالتعريف ولو بقيت أحوااًل.
والوجه فيه: أن دليل املبادرة املتقدم حيث ابتنى عىل أن وجوب التعريف ملا 
كان من أجل الوصول للاملك فاملناسبات االرتكازية تقيض باملبادرة، ألهنا األحرى 
وحدة  بنحو  هبا  التقييد  يقتيض  ال  فهو  رجحاهنام،  املعلوم  واألرسع  إليه  بالوصول 
املطلوب، بل بنحو تعدده، الهتامم الشارع باإليصال للاملك مهام أمكن، وبأي وجه 

حمتمل.
وكأن ذلك هو املنشأ ملا يف التذكرة من قياسه بالعبادات والواجبات. وإال فمن 

فإن مل يبادر إليه كان عاصيًا)1(، ولكن ال يسقط وجوب التعريف عنه)2(، 
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املعلوم أن وجوب القضاء يف املوقتات حيتاج إىل دليل. ومثله قوله: »وألن املقصود 
إذا   :Aلقوله به،  اإلتيان  فيجب  القصور،  من  نحو  عىل  الثاين  احلول  يف  حيصل 

أمرتكم بيشء فأتوا منه ما استطعتم«. 
عىل أنه لو فرض قصور النصوص كفى يف وجوب التعريف القاعدة القاضية 
بوجوب االحتياط بالفحص عن املالك بالتعريف من أجل وجوب إيصاهلا إليه مع 

احتامل ترتب ذلك عىل الفحص.
ارتفع  التأخري  بسبب  املالك  بالتعريف عىل  العثور  اليأس من  لو حصل  نعم 
عن  خارج  ولعله  عرشة.  السابعة  املسألة  يف  تقدم  فيام  ودخل  حتققه،  بعد  موضوعه 

موضوع كالمهم. ويأيت متام الكالم يف ذلك إن شاء اهلل تعاىل.
االلتقاط.  حني  من  السنة  ميض  يكفي  وال  بالتعريف،  يشغلها  يعني:   )1(
لظهور نصوص التحديد بالسنة يف كونه حتديدًا للتعريف الواجب، والذي هو رشط 
يف ترتب الوظيفة  بعده، ال جلريان الوظيفة التي تضمنتها مع عدم العثور عىل املالك، 

فال خمرج عن عموم وجوب التعريف سنة، وعدم جريان الوظيفة املذكورة بدونه.
التعريف  سنة  استئناف  جيب  ال  أنه  املبسوط  من  وسبق  سبق.  ما  لعني   )2(
واالستدالل عليه باإلطالق . لكن ال جمال لإلطالق بعد قضاء املناسبات االرتكازية 
الوصول  األقرب يف  املطلوب، ألهنا  تعدد  بنحو  ـ  كام سبق  ـ  السنة  متام  باملبادرة يف 

للاملك واألرسع يف إيصال املال إليه.
نعم املناسبات املذكورة تأبى إلغاء ما اتصل بااللتقاط من السنة، ألنه األكمل 
بنحو  السنة  إكامل  مطلوبية  تقتيض  وإنام  التعريف،  من  املطلوب  أداء  يف  واألحرى 

بل جيب املبادرة إليه بعد ذلك سنة كاملة)1(. وكذا احلكم لو بادر إليه  من 
حني االلتقاط، ولكن تركه بعد ستة أشهر حتى متت السنة فإنه جتب املبادرة 

إىل إكامل السنة)2(، بأن يعرف ستة أشهر من السنة الثانية. فإذا تم 
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االنفصال، ألنه امليسور يف أداء املطلوب املذكور.
)1( فقد رصح بثبوت الوظيفة التي تضمنتها النصوص ـ عىل اخلالف املتقدم 
القواعد  عىل  الشهيد  وحاشية  والدروس  واإليضاح  والتحرير  التذكرة  يف  ـ  فيها 

واملسالك والروضة وغريها، ويناسبه ما سبق من الرشايع واإلرشاد.
عىل  التملك  وله  الثاين.  يف  عرف  األول  احلول  أخر  »ولو  القواعد:  يف  لكن 
إشكال«، ويظهر التوقف يف ذلك من كنز الفوائد أيضًا. بل ويظهر من املسالك وجود 

القول بالعدم، ومل يعرف القائل به.
وكيف كان فقد يشكل ذلك بعد ما سبق من عدم كون الفور قيدًا يف التعريف 
الواجب بنحو وحدة املطلوب، فكام جيب التعريف لو أخل بالفور ـ كام جزم به يف 

القواعد ـ يكون مقتضاه ثبوت الوظيفة املرتتبة عليه لو أخل به.
تعدد  بنحو  ولو  للمبادرة  النصوص  انرصاف  بعد فرض  يقال:  أن  إال  اللهم 
املطلوب، فاملتيقن منها مرشوعية الوظائف املرتتبة عىل التعريف مع املبادرة، وال إطالق 
هلا يقتيض مرشوعية الوظائف املذكورة مع عدم املبادرة يف أول السنة أو يف بعضها.
تعدد  بنحو  تكليفًا  الواجب  التعريف  يف  قيدًا  املبادرة  كون  أخرى:  وبعبارة 
املطلوب ـ ملا سبق ـ ال يستلزم كوهنا قيدًا كذلك يف الوظائف املرتتبة عىل التعريف 

بعد فرض انرصاف النصوص للمبادرة.
التعريف والفحص عن املالك يف ترتيب  ومن هنا يشكل االكتفاء بالسنة يف 
عىل  دليل   ال  واملتوالية  بااللتقاط  املتصلة  للسنة  دليله  انرصاف  بعد  إذ  الوظائف، 

االكتفاء بسنة غريها يف األحكام املرتتبة عىل التعريف.
ومن ثم يتعني االحتياط باجلمع بني أحكام اللقطة وجمهول املالك بالتعريف 
سنة، ثم االنتظار باملال إىل حني اليأس من الوصول للاملك، ثم التصدق به مع الضامن 
لو صادف العثور عىل املالك كام أن األحوط استئذان احلاكم يف التصدق، وإن مل جيب 

التعريف سنة ختري بني التصدق وغريه من األمور املتقدمة)1(، وإذا كان قد 
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يف اللقطة وال يف جمهول املالك، اقتصارًا عىل املتيقن يف الترصف باملال بغري إذن مالكه 
بعد قصور أدلة أحكام اللقطة وجمهول املالك عنه. فالحظ.

يده  يف  بقيت  إن  أهنا  الباب  بأصول  األشبه  »ولعل  الكرامة:  مفتاح  ويف  هذا 
 أحوااًل من غري تعريف لعذر أو لغريه، حيث ييأس من صاحبها وصاحبها ييأس منها ،
وال يتفطن هلا لو سمع تعريفها، أهنا تكون كاملال املجهول املالك جيب عليه أن يتصدق 
النصوص  إطالق  ملكان  تعريفها.  جيِد  مل  وإن  تعبدًا  عرفها  متلكها  أراد  إن  لكنه  هبا. 

والفتاوى. فتأمل جيدًا«.
جمهول  حكم  جريان  األصول  اقتضاء  بعد  إذ  التدافع،  من  فيه  ما  خيفى  وال 
املالك كيف يكون له التملك بعد التعريف؟!. مع أن من املعلوم أن املراد بالتعريف 
عدم  فرض  فمع  ذلك،  يناسب  ما  كيفيته  يف  جيب  ولذا  للاملك،  التوصل  أجل  من 

حصول التوصل املذكور ال موضوع للتعريف، فكيف جيب تعبدًا بإطالق أدلته؟!.
فالذي ينبغي أن يقال: إنه بعد حتقق موضوع التعريف حني االلتقاط، وثبوت 
اخلطاب به، وجعله رشعًا رشطًا يف الوظيفة املرتتبة عليه من التملك أو جواز الترصف 
أوغريمها ـ عىل الكالم املتقدم ـ يكون تركه إىل ارتفاع موضوعه خروجًا عن مقتىض 
وجريان  املورد،  عن  عليه  املرتتبة  الوظيفة  دليل  قصور  ويتعني  اللقطة،  يف  الوظيفة 
حكم جمهول املالك عىل املال، فيتعني وجوب التصدق به مع اليأس من العثور عىل 
احلاكم يف  استئذان  أنه البد حينئٍذ من  غايته  التعريف.  بسبب  املالك ولو صدفة ال 

التصدق، ومن الضامن عىل تقدير العثور عىل املالك بعد التصدق. فراجع.
)1( لكن قد يكون عاصيًا يف االلتقاط إذا علم باحلال حينه، واحتمل بوجه 
معتد به أن سوف يلتقط املال شخص آخر يقوم بالوظيفة من دون تأخري، حيث يكون 

مفرطًا يف املال بالتقاطه.

ترك املبادرة إليه من حني االلتقاط لعذر أو ترك االستمرار عليه كذلك إىل 
انتهاء السنة فاحلكم كذلك، لكنه ال يكون عاصيًا)1(.



115 .......................................................... يف عدم وجوب مبارشة امللتقط للتعريف 

)1( كام يف املبسوط والرسائر والرشايع والتذكرة والتحرير والقواعد واإليضاح 
نعلم  »وال  التذكرة:  ويف  وغريها،  واملسالك  املقاصد  وجامع  واللمعتني  والدروس 
فيه خالفًا«، ويف اإليضاح واملسالك اإلمجاع عليه، ويف اجلواهر أنه الخالف فيه بل 
اإلمجاع بقسميه عليه. وال ينبغي اإلشكال فيه بعد ظهور كون الغرض منه التوصل 
للاملك احلاصل بذلك. كام أنه مقتىض سرية العقالء واملترشعة. وال ينايف ذلك األمر 

به يف النصوص بعد قبوله للنيابة عرفًا، وصحة نسبة فعل النائب للمستنيب معه.
بل املناسبات االرتكازية تقتيض االكتفاء بفعل األجنبي من دون استنابة، كام 
فقام  الناس،  بالنداء يف جمتمع  تكليفه  تعود  أو شغل عن تكليف من  املالك  لو نيس 
مل  وإن  به، ألنه  تكليفه  بتخيل  ولو  منه  تكليف  بنفسه من دون  املذكور  الشخص  به 
يصح معه نسبة التعريف للملتقط، إال أنه يرتفع معه موضوع األمر به، وهو احتامل 

التوصل للاملك، نظري ما إذا أمر بتطهري ثوبه فطهره غريه بدون أمر منه به.
وأما ما يف اجلواهر من االجتزاء به يف سقوط التكليف، إال أن التملك له ال 
خيلو من إشكال. ففيه أنه إذا كان املستفاد من النصوص كون األمر بالتعريف بلحاظ 
ثمرته احلاصلة بذلك، فتكون ظاهرة يف أن الوظيفة املرتتبة عىل التعريف ترتتب تبعًا 

للثمرة املذكورة وإن مل حتصل بالتعريف الواجب.
)2( كام يف املبسوط والرسائر والقواعد والتحرير والتذكرة والدروس وجامع 
املقاصد واملسالك وغريها. ألنه هو املكلف به، فيجب بذل األجرة مقدمة خلروجه 

عن التكليف وامتثاله له، وال وجه معه لتحمل املالك له، أو بيت املال، أو غريمها.
)3( كام هو مقتىض إطالق الرسائر ورصيح من تقدم بعده عدا التذكرة وجامع 

)مسألة 19(: ال جتب مبارشة امللتقط للتعريف، فتجوز له االستنابة 
فيه)1( با أجرة أو بأجرة. 

واألقــوى كون األجرة عليــه)2(، ال عىل املالــك، وإن كان االلتقاط بنية 
إبقائها يف يده للاملك)3(.
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للاملك،  نية احلفظ  التعريف مع  منه عدم وجوب  تقدم  فقد  املبسوط  املقاصد. وأما 
فكالمه يف التعريف قد يقرص عن ذلك.

وقال يف التذكرة بعد أن حكم بوجوب التعريف حتى مع نية احلفظ للاملك: 
»ولو قصد احلفظ حني االلتقاط أبدًا فاألقرب أنه ال جيب عىل  امللتقط أجرة التعريف، 
بل يرفع األمر إىل احلاكم ليبذل أجرته من بيت املال أو يستقرض عىل املالك، أو يأمر 

امللتقط باالقرتاض لريجع أو يبيع بعضها إن رآه أصلح أو مل يمكن إال به«.
ويف جامع املقاصد: »وما ذكره وجيه، ألن ذلك ملحض مصلحة املالك، وألنه 
حمسن، و﴿َما َعىَل امْلُْحِسننَِي ِمن َسبِيٍل﴾. فهو كاإلنفاق... فعىل هذا لو مل جيد احلاكم 

يمكن أن يقال: يدفع األجرة ويرجع إذا نوى الرجوع«.
وجمرد  إليه.  ماله  إيصال  وهو  املالك.  ملصلحة  جيب  دائاًم  التعريف  أن  وفيه: 
ترتب جواز التملك أو الترصف أو غريمها عليه ال خيرجه عن ذلك، فإنفاق امللتقط 
املقام. يف  نفقته  غريه  لتحمل  ذلك  مع  وجه  وال  تكليفه،  عن  خلروجه  مقدمة  عليه 

والسيام مع كراهة االلتقاط.
وأما أنه حمسن وما عىل املحسنني من سبيل فقد تقدم يف املسألة السادسة من 

كتاب الوديعة أنه أجنبي عن مثل ذلك.
عىل أن األمر دائر بني كونه ملصلحة املالك، فيتحمل هو نفقته وكونه قيامًا من 
امللتقط بتكليفه فيتحمل هو نفقته. وال وجه لتحمل بيت املال لذلك عىل التقديرين.

هذا ويف اجلواهر: »نعم لو قلنا بعدم وجوبه إال إذا قصد التملك ومل يقصده 
وأراد احلفظ ال جتب عليه األجرة، كام كان عن التذكرة وجامع املقاصد«.

فإن أراد بعدم وجوب األجرة عليه حينئٍذ أنه ال يعرف فال موضوع لألجرة 
فهو عني املفروض من عدم وجوب التعريف. وإن أراد أنه لو عرف من دون أن جيب 
عليه ومل جيب عليه حتمل األجرة، بل يتحملها املالك أو بيت املال. فهو غريب جدًا، 
إذ مع تكلفه التعريف من دون أن يكلف به ال وجه لتحمل غريه نفقته، بل هو إحسان 
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حمض تربع به، فيتحمل هو نفقته. فالحظ.
اعتباره  فعدم  التعريف  بغري  صدفة  ولو  املالك  معرفة  من  اليأس  أما   )1(
فرض  ألن  ظهر،  لو  للاملك  الضامن  من  والفتاوى  النصوص  تضمنته  مما  كالرصيح 
ذلك يناسب احتامله. وأما اليأس من سببية التعريف للوصول للاملك فعدم اعتباره 
مقتىض إطالق النص والفتوى. والسيام مع التنبيه فيهام عىل الضامن لو ظهر املالك، 
فإنه وإن كان جيتمع مع اليأس من سببية التعريف للوصول للاملك، إال أن عدم التنبيه 
فيهام العتبار اليأس عن سببية التعريف لذلك موجب لقوة ظهورها يف عدم اعتباره.
وبذلك يظهر أن حتديد التعريف بالسنة ختفيف من الشارع األقدس يف اللقطة 
باإلضافة إىل جمهول املالك، ألنه جيب الفحص فيه عن املالك حتى اليأس عن العثور 

عليه بالفحص، كام نبهنا عليه يف املسألة العارشة.
)2( كأنه النرصاف دليل التحديد بالسنة عن هذه الصورة. ملا يف ترك التعريف 
حينئٍذ من تضييع املال عىل املالك لفرض إمكان الوصول إليه وإيصاله له، وذلك ال 

يناسب ما هو معلوم من سليقة الشارع األقدس.
وبذلك يظهر لو مل يعلم بدخل التعريف يف الوصول للاملك لكن علم بالعثور 
عىل املالك ولو صدفة من غري طريق التعريف، جاز ترك التعريف ومل ترتتب الوظيفة 
الوظيفة  دليل  النرصاف  للاملك،  العني  حفظ  جيب  بل  غريه،  أو  التملك  من  بعده 

املذكورة عن ذلك بعني املالك املتقدم. فالحظ.

)مسألة 20(: إذا عرفها سنة كاملة فقد عرفت أنه يتخري بني التصدق 
وغريه من األمور املتقدمة، وال يشــرتط يف التخيــري بينها اليأس من معرفة 
املالك)1(. نعم إذا كان يعلــم بالوصول إىل املالك لو زاد يف التعريف عىل 
الســنة فاالحوط لو مل يكن أقوى لزوم التعريــف)2( حينئذ وعدم جواز 
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)1( يعني: عدم جريانه. هذا إذا فرض بقاء العلم املذكور، أما إذا زال بعد مدة 
من الفحص واالنتظار تعني جريان الوظيفة املرتتبة عىل التعريف.

)2( كام رصح  به مجهور األصحاب من املقنع وما بعده، عىل اختالف منهم يف 
اللفظ عدا الغنية، حيث اقترص عىل جواز الترصف فيه من غري تعريف مدعيًا اإلمجاع 
عليه. وال يبعد إرادته التقويم ، الشتامل النص اآليت عليه. ويف اجلواهر: »بال خالف 

أجده فيه، بل اإلمجاع بقسميه عليه«.
ملوثق السكوين عن أيب عبد اهللA: »أن أمري املؤمننيA سئل عن سفرة 
وجدت يف الطريق مطروحة كثري حلمها وخبزها وجبنها وبيضها، وفيها سكني. قال: 
 يقّوم ما فيها، ثم يؤكل، ألنه يفسد، وليس له بقاء،  فإن جاء طالبها غرموا  له الثمن...«)1(.
العموم  إلغاء خصوصيتها عرفًا وفهم  بعد  املأكوالت غري مهم  ببعض  واختصاصه 
منه لغريها من املأكوالت، بل غريها أيضًا مما ال قابلية له للبقاء بحيث ينتفع به وتبقى 

ماليته. والسيام مع التعليل فيه بأنه يفسد. كام لعله ظاهر. 
عىل  والرسائر  واملهذب  واملراسم  والنهاية  واملقنعة  املقنع  يف  اقترص  وقد  هذا 
ما يوجد من الطعام يف املفاوز. وأطلق يف املبسوط والرشايع ومجلة من كتب العالمة 
وغريها، بل ظاهر التذكرة اإلمجاع عىل التعميم. وهو األنسب بإطالق املوثق، لعدم 

اختصاص الطريق باملفاوز. مضافًا إىل عموم التعليل فيه.
اإلمام  عن  له  مرسل  ذيل  يف  الفقيه  يف  الصدوق  بقول  لألول  استدل  وربام 

الصادقA: »إن وجدت طعامًا يف مفازة فقومه عىل نفسك لصاحبه ثم كله«)2(.

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:23 من أبواب كتاب اللقطة حديث:1.
)2( وسائل الشيعة ج:17 باب:2 من أبواب كتاب اللقطة حديث:9.

التخيري)1(.
)مســألة 21(: إذا كانت اللقطــة ما ال تبقى ـ كاخلــر والفواكه 
مها امللتقط عىل نفسه)2(، ويترصف فيها بام  واللحم ونحوها ـ جاز أن يقوَّ
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لكن الظاهر أن ذلك فتوى من الصدوق أحلقها باملرسل، وليس منه. مع أنه لو 
هنض باالستدالل ال يقتيض احلرص بحيث ينايف العموم الذي هو ظاهر املوثق. 

نعم البد من قيام القرينة عىل عدم ارتباط املالك باملال، بحيث تركه وهو يف 
مقام الرجوع إليه، وإال حرم أخذه، لعدم إحراز كونه لقطة عرفًا. وال خيتص ذلك 

باملقام.
إللغاء  وغريها،  نفسه  عىل  تقويمه  بعد  لآلخذ  والبيع  والبذل  كاهلبة   )1(
خصوصية األكل عرفًا. والسيام بعد كون املنساق منه عرفًا أن الرتخيص فيه بلحاظ 
ملكية اآلخذ له بعد تقويمه عىل نفسه، لظهور عموم سلطة اإلنسان عىل ملكه جلميع 

الترصفات. واألمر أظهر من ذلك.
)2( كام يف أواخر كتاب اللقطة من املبسوط ويف التذكرة والقواعد واملسالك 
النفس  عىل  التقويم  بني  التخيري  عىل  اإلمجاع  التذكرة  وظاهر  وغريها.  والروضة 
والبيع. ومفتاح الكرامة: »وكأنه استنباطي، ألن أحدًا مل يذكره قبله«. لكن سبق أنه 

ذكره يف املبسوط.
وكيف كان فقد يستدل عليه بفهم عدم اخلصوصية للتقويم. والسيام بلحاظ 
به  الذي يمكن  للبدل  بقاء، وأنه ال يقتيض إال االنتقال  له  بأنه يفسد وليس  التعليل 
التعرض  عند  ذلك  ذكرنا  كام  به،  عينها  حفظ  تعذر  بعد  ملالكها  اللقطة  مالية  حفظ 

للموثق يف مسألة خيار ما يفسد ليومه من خيار التأخري من كتاب البيع. 
لكن ذلك موقوف عىل سوق ذلك تعلياًل جلواز التقويم، حيث ال يفرق بينه 
وبني البيع يف حتقق الغرض املذكور. أما لو كان تعلياًل جلواز التعجيل بالترصف قبل 
التعريف خروجًا عن حكم اللقطة، فال ينهض التعليل بالتعميم لغري التقويم، لكونه 

أجنبيًا عنه.

شــاء من أكل ونحوه)1(، ويبقى الثمن يف ذمته للاملك. كام جيوز له أيضًا 
بيعهــا عىل غريه وحيفظ ثمنها للاملك)2(. واألحــوط أن يكون بيعها عىل 
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فلم يبق إال ما ذكرناه آنفًا من إلغاء خصوصية التقويم عرفًا. وهو قد يتجه بناء 
عىل أن من وظائف اللقطة احلفظ للاملك من دون ضامن، أما بناء عىل ما سبق مّنا من 
ضامهنا مطلقًا فال خيلو عن إشكال، البتناء التقويم الذي تضمنه املوثق عىل الضامن، 
فكيف يستفاد منه العموم للبيع مع ترصيح من سبق بأنه مع البيع يبقى الثمن أمانة 

عند امللتقط من دون ضامن له؟!
ومثله ما يف الرياض من االستدالل بإطالق التقويم يف املوثق بدعوى: شموله 
للتقويم عىل الغري ببيعه له. إذ فيه: أن ظاهر التقويم هو التقويم عىل النفس والضامن 
بالقيمة، أما البيع فهو عبارة عن املعاوضة بالثمن الذي قد خيتلف عن القيمة، ويمكن 

بقاؤه أمانة من دون ضامن.
 :Aهذا وربام يستدل عليه بصحيح عيل بن جعفر املتقدم عن أخيه موسى
إنام حيل  قال: ال،  التقطها؟  ملن  إذا كانت جارية هل حيل فرجها  اللقطة  »سألته عن 

بيعها بام أنفق عليها«)1( بدعوى: داللته عىل والية امللتقط عىل بيع اللقطة.
إذ فيه: أن ذلك إنام رشع من أجل استيفاء النفقة التي يكون املالك مسؤواًل 
هبا، فهي كوفاء دينه من اللقطة لو عِرف وتعذر الوصول إليه، حيث يكون ذلك نحوًا 
من  الوفاء لضامهنا واخلروج عنه، فال جمال ألن يستفاد منه جواز البيع من دون ضامن 

هلا وال للثمن، كام هو املراد يف املقام.
نعم لو مل يوجد من يأخذها ويتحمل ضامهنا إذا كانت من األمهية بحيث يعلم 
برجحان حفظ ماليتها للاملك، جاز بيعها عن املالك وحفظ ثمنها له بمقتىض والية 

احلسبة الثابتة للحاكم ولغريه يف اجلملة مع فقده.
أما مع فرض أخذ الواجد هلا من دون إذن احلاكم فخروجه عن الضامن بالبيع 
من  املوثق  تضمنه  ما  عىل  االقتصار  يتعني  هنا  ومن  دليل.  إىل  حيتاج  الثمن  وحفظ 

التقويم وانشغال الذمة للاملك بالقيمة.

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:2 من أبواب كتاب اللقطة حديث:8.
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فيه مع  له  أذن  أو  البيع تواله احلاكم  أراد  إذا  بأن  التذكرة  )1( فقد رصح يف 
وجوده، ألنه منصوب للمصالح، وهذا منها، فإن تعذر احلاكم تواله امللتقط. 

ويشكل بأنه إن استفيد من املوثق العموم للبيع، إلغاء خلصوصية التقويم عرفًا 
أو غريه مما سبق، تعني عدم اعتبار إذن احلاكم يف البيع، كام ال يعترب يف التقويم.

املتقدم، حيث  وربام استدل عليه ـ مضافًا إىل ذلك ـ بصحيح عيل بن جعفر 
يدل عىل والية امللتقط عىل البيع. وإن مل خيل عن إشكال، الحتامل اختصاصه بمورده 

بلحاظ احلاجة للبيع وفاء للنفقة.
أما لو مل ينهض املوثق بمرشوعية البيع ـ كام سبق ـ فاملتعني عدم جواز البيع 

حتى بإذن احلاكم.
وكأنه إىل هذا يرجع قوله يف جامع املقاصد: »والفرق مشكل، فإما أن يشرتط 
الرجوع للحاكم فيهام، أو ال فيهام«. وإال فاحتامل وجوب الرجوع للحاكم يف التقويم 

مما ال جمال له مع إطالق النص والفتوى، بل هو كاملقطوع به منهام.
)2( كام يف املبسوط والتذكرة والدروس واملسالك والروضة واجلواهر، وقد 
يظهر من غريها، ونفى اخلالف فيه يف املبسوط، و نسبه يف اجلواهر لظاهر األصحاب.
عبارة  عىل  واحد  غري  اقترص  كام  والتحرير،  الغنية  من  كالرصيح  وجوبه  عدم  لكن 

النص، وهو معقد اإلمجاع املدعى يف الغنية.
التعريف. وجوب  دليل  بإطالق  سقوطه  عدم  عىل  يستدل  فقد  كان  وكيف 
وفيه: أن سرب نصوص التعريف قاض بورودها فيام هو قابل للبقاء، ألنه الذي يكون 
كسبيل مال امللتقط، ويف عرض ماله، ويتصدق به عن صاحبه، ونحو ذلك. كام أنه 
ليس يف املوثق الذي هو الدليل يف املقام ما يشعر فضاًل عن أن يظهر يف املفروغية عن 
الترصف  يف  باملبادرة  اللقطة  أفراد  من  غريه  عن  مورده  امتياز  مع  التعريف  وجوب 

غريه بإذن احلاكم الرشعي)1(. وال يســقط التعريــف عنه)2(، بل حيفظ 
ف هبا ســنة، فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن الذي باعها به  صفاهتا ويعرِّ
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الثمن« مشابه  يف العني من دون تعريف. بل قولهA: »فإن جاء طالبها غرموا له 
املتأخرة  الوظيفة  إجراء  بعد  املالك  جاء  لو  احلال  عن  التعريف  نصوص  يف  للتعبري 
عن التعريف من التصدق أو غريه، حيث مل يتضمن بيان العثور عىل املالك من طريق 
الفحص عنه، بل وصول املالك بنفسه للملتقط ، املناسب لعدم كونه بتوسط فحص 

امللتقط عنه.
ودعوى: االتكال يف املوثق عىل عموم وجوب التعريف. غري ظاهرة املنشأ، 
 ،Aاملؤمنني أمري  التعريف سنة يف عرص  والسيام مع عدم وضوح ظهور وجوب 
عنهم  الواردة  النصوص  كثرة  بسبب   Gاألئمة عصور  يف  ذلك  بعد  ظهر  وإنام 

وتناقلها بني أصحاهبم.
ومثلها دعوى: أن الغرض من التعريف ملا كان هو إيصال املال للاملك، فهو 
له،  عينه  إيصال  بتعذر  التعريف  نصوص  مورد  عن  اختلف  وإن  املقام،  يف  حاصل 

واحلفاظ عىل ماليته. 
إذ فيها: أن جمرد كون الغرض ذلك ال يكفي يف إثبات عموم وجوب التعريف.

والسيام مع ثبوت عدم وجوبه فيام دون الدرهم، ويف كثري من أفراد احليوان.
عرفًا  خصوصيته  إللغاء  النصوص  بمورد  املقام  إحلاق  دعوى:  إال  يبق  فلم 
وفهم العموم منها له، لكنها غري ظاهرة أيضًا بعد تعرض املال للتلف، فيكون أخذه 
له، حيث قد يكون ذلك منشأ  التقويم نحوًا من اإلحسان للاملك بحفظ ماليته  مع 
البناء عىل وجوب  ثم يصعب  بالتعريف. ومن  تكليفه  اآلخذ وعدم  للتخفيف عىل 
العامل  وتعاىل  سبحانه  واهلل  فالحظ.  وجوبه.  عدم  جدًا  القريب  من  بل  التعريف. 

العاصم.
تضمن  كام  هو  إذ  التعريف،  وجوب  عموم  إىل  الرجوع  مقتىض  هو  كام   )1(

وجوب التعريف تضمن الوظيفة املرتتبة عليه من التخيري أوغريه مما سبق. 

أو القيمة التي يف ذمته، وإال مل يبعد جريان التخيري املتقدم)1(.
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لكن قد يتجه يف البيع وعزل الثمن. وإن عرفت اإلشكال يف مرشوعيته. أما 
التقويم فهو يبتني عىل انشغال الذمة بالثمن، وال يتضح الدليل عىل والية امللتقط عىل 
عزله، ليمكن التصدق به أو حفظه ملالكه دون ضامن. كام ال دليل عىل متلكه من دون 
عزل، الراجع لرباءة ذمة امللتقط منه. واألمر أظهر بناء عىل ما سبق من قصور دليل 

وجوب التعريف عن املقام، حيث يتعني االقتصار عىل مفاد املوثق.
ومن هنا يقوى جريان حكم الدين الذي ال يعرف صاحبه عليه، وهو االكتفاء 
بنية الوفاء لو عثر عىل املالك، نظري ما ذكرناه يف انشغال الذمة باملال املجهول املالك. 

فراجع املسألة التاسعة والثالثني من مقدمة كتاب التجارة يف فروع جوائز الظامل.
بقي يشء. وهو أنه قال يف املبسوط بعد التعرض حلكم التقاط ما ال يبقى: »فإن 
كان مما يبقى لكن بعالج ـ مثل العنب والرطب ـ ، نظرت، فإن كان احلظ يف البيع، 
وينفق  منه  يبيع  احلاكم  فإن  جتفيفه  يف  احلظ  كان  وإن  ليبيعه،  احلاكم  إىل  يرجع  فإنه 
عليه ليجف، ويدخر ليجيء صاحبه«. ونحوه يف الرشايع والقواعد. وكذا يف جامع 
املقاصد، لكن مع التنبيه إىل تويل ذلك بنفسه مع تعذر احلاكم. ولعله مراد الكل، كام 

يف سائر موارد الرجوع للحاكم يف موارد والية احلسبة. 
قيامه  بني  ختيريه  واملسالك  واللمعتني  والدروس  والتحرير  التذكرة  ويف  هذا 
بام يصلحه بنفسه ورفعه للحاكم. فإن أرادوا من قيامه بام يصلحه بنفسه جمانًا ـ كام 
لعله ظاهرهم ـ فهو وجيه، ألنه كسائر وجوه حفظ اللقطة مما يتواله امللتقط بمقتىض 
استئامنه. وإن أرادوا قيامه به بعوض عىل املالك أو من بعض املال فال يتضح وجهه، 

لعدم ثبوت واليته عىل مثل هذا الترصف.
نعم قد يشكل حتميل املال أو املالك مؤنة العالج، فإنه يبتني عىل عدم حتمل 
امللتقط مؤنة اللقطة ونفقتها، كام تقدم منهم نظريه يف املسألة الثانية عرشة يف الضالة، 
وتقدم مّنا اإلشكال يف ذلك يف فرض كراهة االلتقاط، وأنه إنام يتجه يف فرض رجحانه 

أو وجوبه. فراجع.
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عن  للسقوط  العملة  تعرض  من  عصورنا  يف  تعارف  فيام  ذلك  نظري  وجيري 
تعرضت  لو  ثابتة. وكذا  أخرى  بعملة  أو  اجلديدة  بالعملة  باستبداهلا  امللزم  االعتبار 
ببيعها  األمر  وانحرص  طارئة،  لظروف  نحوها  أو  املوت  أو  الرسقة  خلطر  اللقطة 
مجيع  يف  االستبدال  وجوب  يتعني  حيث  الطارئ.  اخلطر  من  آمن  هو  بام  واستبداهلا 
لو توقف  ـ كام  للنفقة  احتاج  لو أمكن. ولو  فيه  ذلك، مع مراجعة احلاكم الرشعي 
عىل السفر إىل مكان التبديل ـ ابتنى عىل ما سبق. فالحظ. واهلل سبحانه تعاىل العامل 

العاصم.
التمول  حق  له  ثبت  قد  بأنه  األول  يف  معلاًل  والتحرير،  التذكرة  يف  كام   )1(
ووالية التعريف، فال يزول ذلك بالضياع. وإليه يرجع ما يف املبسوط من أن األول 

أوىل هبا، ألنه استحق التعريف باليد، والثاين أخذها بغري استحقاق.
لكن ذلك إنام يتم إذا قرصت عمومات أحكام اللقطة عن امللتقط الثاين. إذ مع 
عمومها له تثبت األحكام له كام تثبت لألول. وحنيئٍذ ال جمال إلثبات أولوية األول 

إال بدليل بعد فرض اشرتاكهام يف الدخول حتت العمومات املذكورة.
بني  املشرتك  االلتقاط  عىل  فيه  املعيار  فإن  اإلطالق،  مقتىض  هو  وذلك 
الشخصني، ال عىل من ضاعت منه اللقطة، فكام تصدق مع الضياع من املالك تصدق 

مع الضياع من غريه كالغاصب والودعي وامللتقط واملستأجر وغريهم.
ولذا حكم يف التذكرة والتحرير ـ كسيدنا املصنفPـ بأن امللتقط الثاين لو 
مل جيد املالك وال امللتقط األول فأكمل التعريف سنة جرى يف حقه حكم اللقطة من 

التملك أو التخيري، بل رصح يف التذكرة بأنه ليس للملتقط األول انتزاعه منه.
وأما ما يف التذكرة من تعليل جواز متلكه من أن سبب امللك وجد منه من غري 
عدوان، فيثبت امللك، كامللتقط األول. ففيه: أن ذلك وحده ال يكفي يف جواز التملك 

)مســألة 22(: إذا ضاعت اللقطة من امللتقــط فالتقطها آخر وجب 
عليه إرجاعها إىل األول)1(،
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ما مل يعمه دليل سببية التعريف للملك، إذ مع قصوره عنه ال يكون سببًا للملك يف 
إال  التعريف  إكامل  قبل  األول  امللتقط  أولوية  للبناء عىل  حقه، ومع عمومه ال جمال 

بدليل. 
امللتقط بغري وجه االلتقاط، لعدم ضياعها  نعم يتجه ذلك فيمن يأخذها من 
منه، سواًء أخذها قهرًا عليه وغصبًا منه أم خطأ منهام أو من أحدمها، حيث ال يتحقق 
عليه  فيتعني  عليه.  يرتتب  وما  التعريف  والية  من  اللقطة  أحكام  موضوع  حقه  يف 
إرجاعها للملتقط، ولو قام بالتعريف مل ترتتب أحكامه يف حقه، بل يف حق من أخذها 

منه، النحصار موضوعها به.
واحلاصل: أنه ال جمال للبناء يف املقام عىل وجوب تسليمها لألول. بل يشكل 
جواز تسليمها له، ألن امللتقط الثاين مكلف بالتعريف مثله، فالبد من إحراز اخلروج 

عن التكليف املذكور.
بعض  إليه  ذهب  كام  له،  تسلمه  له  جاز  بوظيفته  القيام  يف  به  وثق  لو   نعم 
مشاخيناP، نظري ما لو وّكل الثقة يف التعريف. بل سبق منا يف املسألة التاسعة عرشة 

االجتزاء بتعريف املتربع.
وهي  بوظيفته،  األول  بقيام  بالوثوق  االكتفاء  عدم  ذلك  الزم  أن  ودعوى: 
إكامل التعريف سنة، بل البد من قيامه بإكامل التعريف هبا سنة من حني رشوع الثاين 

بالتعريف، ألنه مكلف بذلك بسبب التقاطه هلا.
سنة  اللقطة  تعريف  وجوب  التعريف  أدلة  من  عرفًا  املستفاد  بأن  مدفوعة 
واحدة، ال أكثر، وعليه  يكتفي كل من امللتقطني بإكامل تعريف سنة بضميمة تعريف 

اآلخر.
وإنام جيب عىل امللتقط الثاين إكامل التعريف سنة إذا مل يعلم بسبق أحد بالتعريف 
بالتعريف،  امللتقط األول  قيام  أو اللتقاطه وعدم  قبله،  له  التقاط أحد  لعدم  إما  به، 
ألصالة عدم االلتقاط، وعدم التعريف عىل تقديره. وال أقل من عدم إحراز اخلروج 
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عن التكليف به، فيجب اإلتيان به بمقتىض قاعدة االشتغال.
امللتقط األول  إكامل  بعد  الثاين  امللتقط  لو وجدها  أنه  )إن قلت(: الزم ذلك 
للتعريف أن يرتتب يف حقه األحكام املرتتبة عىل التعريف، كام ترتتب يف حق األول، 

ألن كليهام قد التقط املال الذي قد كمل تعريفه.
)قلت(: إكامل األول للتعريف أوجب ثبوت حق له يف املال، فالتقاط الثاين ملا 
حصل بعد ثبوت احلق يف املال يف طول حق املالك مل ينهض برفعه، كام لو التقط العني 

املرهونة.
نعم لو تعذر عليه بتعريف متجدد الوصول لصاحب احلق مل يبعد ثبوت احلق 
له يف طول حق امللتقط، كام يثبت حق امللتقط يف طول حق املالك، وغريه ممن له حق 

يف املال.
بقي يشء. وهو أن ما سبق كام يقتيض منع امللتقط األول من إبقاء العني يف يد 
امللتقط الثاين مع عدم وثوقه بإكامله التعريف كذلك يقتيض منع امللتقط الثاين من إبقاء 
العني يف يد امللتقط األول مع عدم وثوقه بإكامله التعريف، ألنه مكلف مثله بإكامل 

التعريف، فالبد من إحرازه الفراغ عنه كالثاين.
وحينئٍذ يتعني إحرازمها معًا إلكامل التعريف باالشرتاك بينهام فيه، أو بإيكال 

أحدمها أمره لآلخر إذا وثق به.
وبعد إكامله يشرتكان يف األمر املرتتب عليه من التملك أو حل الترصف، أو 
التخيري أو غري ذلك، كام لو اشرتكا معًا يف التقاط املال دفعة واحدة، وإن اختلفا يف أنه 
يف صورة االشرتاك يف التقاط واحد جيري حكم واحد عليهام معًا باالشرتاك، وفيام 
نحن فيه جيري عىل كل منهام احلكم باستقالله ويتزامحان يف إجرائه. نعم يف الصورتني 

يمكن أن يعرض أحدمها عن حقه لآلخر.
التعريف  إكامل  بعد  عليه  ُعثِر  لو  بامله  منهام  كل  عىل  الرجوع  للاملك  أن  كام 
للضامن  موضوع  فهو  له،  ملتقط  منهام  كال  ألن  عليه.  املرتتبة  الوظيفة  وجريان 
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استقالاًل، نظري تعاقب األيدي. وجمرد إعراض أحدمها عن حقه لآلخر ـ لو حصل ـ 
ال يسقط الضامن عنه، إلطالق دليله.

نعم اليبعد استقرار الضامن عىل من تلف املال عنده، كام هو احلال يف تعاقب 
األيدي أيضًا. هذًا ما يظهر لنا فعاًل. وإن كان األمر بعد حمتاجًا ملزيد من التأمل. 

وظيفته  تنحرص  ال  امللتقط  أن  وهو  أمر،  نظرنا  ألفت  املقام  يف  التأمل  وبعد 
بإيصال اللقطة للاملك، بل يكفي إيصاهلا ملن له الوالية عليها، بل هو املتعني عند تعذر 
عرضها،  يف  ال  عليها،  الويل  والية  طول  يف  عليها  امللتقط  ووالية  للاملك.  اإليصال 

ليزامحه فيها.
ومن الظاهر للملتقط األول الوالية عىل اللقطة يف حفظها والقيام بالوظائف 
ثبوت  مع  الثاين  التقاط  حصل  وحيث  عليه.  يرتتب  وما  التعريف  من  هبا  املتعلقة 
الوالية املذكورة وعدم ارتفاعها، تعني ثبوت الوالية له يف طول الوالية املذكورة، ال 
يف عرضها، ولزمه تسليمها لألول مع العثور عليه. ويربأ بذلك من الضامن كام يربأ  

بتسليمها لغريه من األولياء، ويكون كام لو عثر عىل غريه ممن له الوالية عليها.
وال وجه ملزامحته له بعد كون واليته عليها يف طول واليته ال يف عرضها. ويتعني 

عليه محله عىل الصحة لو احتمل عدم قيامه بالوظيفة فيها، كام يف سائر األولياء.
نعم لو علم بتفريطه وخيانته، فحيث تسقط واليته، يتعني عدم تسليمها له،  

وقيامه بنفسه بالوظائف املذكورة. 
غاية األمر أنه يشكل ثبوت  احلق له يف الترصف أو التملك بعد التعريف. بل 
يكون لألول. إال أن يدعى انرصاف دليل ثبوت احلق املذكور عن املفرط، كام هو غري 

بعيد.
وحينئٍذ يتعني االحتياط يف حق الثاين باجلمع بني وظيفتي اللقطة وجمهول املالك 

بالتصدق بعد التعريف بعد استئذان احلاكم، الحتامل عدم والية امللتقط الثاين عليه. 
هذا كله مع العلم بسبق ملتقط هلا. أما مع الشك فاستصحاب عدمه يقتيض 
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جريان حكم اللقطة يف حق الثاين، كام يف سائر أفراد اللقطة. فتأمل جيدًا. واهلل سبحانه 
وتعاىل العامل العاصم.

)1( مما سبق يظهر أن ذلك إنام جيب إذا مل يعلم بسبق التقاطها من قبل غريه 
أو مل يعلم برشوع امللتقط السابق يف التعريف. أما لو علم برشوعه به فيكفي إكامل 
لو  األول  يكتفي  كام  األول،  امللتقط  تعريف  من  حصل  ما  بضميمة  سنة  التعريف 

.Pرجعت إليه بإكامل التعريف سنة بضميمة ما حصل من الثاين، كام سيذكره
كام أنه لو علم بسبق التعريف سنة من السابق مل جيب عليه التعريف من أجل 

اخلروج عن حق املالك.
نعم جيب عليه التعريف سنة من أجل اخلروج عن حق امللتقط األول، ليحل 

له  إجراء الوظيفة املقررة عىل املال.
اللهم إال أن يستشكل يف عموم وجوب التعريف لذلك، الختصاص نصوصه 
بام إذا كان الغرض منه الوصول للاملك أو من يقوم مقامه، دون مثل امللتقط ممن يثبت 
له احلق يف العني يف طول حق املالك، فيعتني عليه االحتياط بالتصدق بالوجه املتقدم 

بعد اليأس من الوصول للملتقط األول. فالحظ.
بناء عىل عدمها  أما  باللقطة،  امللتقط األول  أولوية  بناء عىل ما سبق من   )2(
فيتعني حتملهام معًا مسؤولية إكامل التعريف ولو بإيكال أحدمها أمره لآلخر مع وثوقه 

به، عىل ما سبق.
باللقطة فظاهر، جلريان حكم  الثاين  بناء عىل عدم أولوية األول من  أما   )3(
ينايف حكم استقالله  العثور عىل األول ال  اللقطة عليه كام جيري عىل األول. وعدم 

فإن مل يعرفه وجب عليه التعريف هبا سنة)1(، فإن وجد املالك دفعها إليه، 
وإن مل جيده ووجد امللتقط دفعها إليه)2(. وعليه إكامل التعريف ســنة ولو 
بضميمــة تعريف امللتقط الثاين. فإن مل جيد أحدمها حتى متت الســنة جرى 

التخري املتقدم)3(.
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بإجراء حكم ما بعد التعريف، ألنه مستقل بااللتقاط الثاين، وليس مشرتكًا مع األول 
يف التقاط واحد، كي يشاركه يف احلكم، ويلزم اتفاقهام عىل اختيار واحد.

غاية األمر أنه لو وجد األول بعد ذلك شاركه يف التخيري أو غريه من احلكم 
املرتتب عىل التعريف.

وكذا بناء عىل أولوية األول من الثاين باللقطة لو مل يعلم بسبق التقاط غريه هلا، 
الستصحاب عدمه، كام سبق.

ينبغي  بل  له،  التعريف  املرتتب عىل  احلكم  ثبوت  فيشكل  بذلك  علم  لو  أما 
الذي سبق  التعريف،  امللتقط األول  بإكامل  االلتقاط  لو علم حني  ثبوته لألول، كام 

تعني االحتياط فيه بالتصدق.
األوىل  السنة  إشغال  وجوب  هو  عرشة  الثامنة  املسألة  يف  تقدم  الذي   )1(
بالتعريف ولو عىص وأنه لو عىص ومل يكمل سنة وجب عليه إكامهلا مع احتامل العثور 

عىل صاحبها وإن تقدم اإلشكال يف ترتب أحكام ما بعد التعريف حينئٍذ.
)2( املوجود يف كالمهم يف بيان مالك ما يأيت من املشهور وضابطه أمران.

الدروس،  من  يظهر  وهوالذي  سبقه.  بام  الثاين  اتصال  الينسى  أن  )األول(: 
فإنه بعد أن ذكر الصورة اآلتية عن املشهور قال: »والضابط أن يتابع بينها بحيث ال 
ينسى اتصال الثاين بمتلوه«، حيث يظهر منه أن ذلك هو املعترب يف مجيع موارد تكرار 

التعريف، ونسبه يف املسالك للعلامء ويف حمكي الكفاية لألصحاب.
أما غريه فقد يظهر منه أن ذلك رشط إذا انتهى احلال إىل التعريف يف كل شهر، 

وأنه حينئٍذ البد أن يكون بحيث ال ينسى ما سبقه.

)مســألة 23(: قد عرفت أنه يعترب تتابع التعريف طوال السنة )1(، 
فقال بعضهم يتحقق التتابع بأن ال ينسى اتصال الثاين بام سبقه وأنه تكرار ملا 
سبق)2( ونسب إىل املشهور أنه يعترب فيه أن يكون يف األسبوع األول كل يوم 
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الروضة،  املذكور يف  ملا سبق. وهو  تكرار  التايل  التعريف  أن  )الثاين(: ظهور 
حيث قال: »ومعنى جوازه متفرقًا أنه ال يعترب وقوع التعريف كل يوم من أيام احلول، 
بل املعترب ظهور أن التعريف التايل تكرار ملا سبق، ال للقطة جديدة، فيكفي االبتداء 
كل يوم مرة...« وذكر الصورة اآلتية عن املشهور. ومن الظاهر اختالف الوجهني، 

فإن ظهور التكرار قد يكون مستندًا لبعض القرائن ولو مع نسيان التعريف األول.
وما   Pكالمه يف  املذكور  األول  الوجه  بني  ليس  التقابل  أن  يظهر  وبذلك 
يأيت عن املشهور، بل بينه وبني الوجه الثاين الذي تقدم مّنا، مع اتفاق القولني يف حتقق 

املطلوب بالوجه اآليت عن املشهور.
وكيف كان فكال الوجهني ـ مع عدم انضباطه ـ ال يناسب الصورة اآلتية عن 

املشهور اللذين جعال ضابطًا ومالكًا هلا .
)1( كام يف القواعد والدروس واملسالك والروضة وبعض ما تأخر عنها، وهو 
الذي نسبه يف جممع الفائدة للمشهور، ويف حمكي الكفاية لألصحاب. وقد ذكره يف 

التذكرة أيضًا، لكن مع كونه يف األسبوع األول يف كل يوم مرتني يف طريف النهار.
)2( مما سبق يظهر اتفاق املشهور تقريبًا عىل العدد املذكور، وأن اختالفهم يف 
الضابط امللزم به. وكيف كان فال ملزم بالضابط وال بالعدد، لعدم املنشأ لذلك وال 
دليل عليه. وأما ما يف الروضة من داللة العرف عىل الوجه الذي تقدم منه، فهو غري 

ظاهر.
ومثله ما قد يظهر من التذكرة من أن الوجه الذي ذكره مقتىض العادة، فيجب 
محل اخلطاب الرشعي عليه بعد العلم بعدم إرادة االستيعاب احلقيقي للسنة منه. إذ 

فيه: أنه ال يتضح قيام عادة يف املقام، فضاًل عن كوهنا بالنحو الذي ذكره. 
وكذا احلال فيام يف الرسائر من أن أقل ما يعرف يف األسبوع دفعة واحدة. لعدم 

 مرة، ويف بقية الشهر األول كل أسبوع مرة، ويف بقية الشهور كل شهر مرة )1(.
وكا القولني مشكل)2(. 
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وضوح منشئه كربويًا وال صغرويًا.
نعم يف صحيح يعقوب بن شعيب: »يعرفها سنة يف كل جممع«)1(. قال يف جممع 

الفائدة: »وقد يفهم يف كل مجعة إن كان بلدًا يقع فيه مجعة«.
ظاهر  غري  باجلمعة  املجمع  تقييد  أن  ـ  املدعى  بتامم  هنوضه  عدم  مع  ـ  وفيه 
الوجه. كام أن الزمه عدم وجوب التعريف يف  املوضع الذي ال تقام فيه اجلمعة. وال 

يمكن البناء عليه.
ويف املبسوط: »ويكون أكثر تعريفه يف اجلمعة التي أصاهبا فيها، ألن من العادة 

أن من ضاع له يشء فإنه هيتم بطلبه يف أول األسبوع، فإذا زاد عىل ذلك ال هيتم به«.
وهو كام ترى، ألن اهتامم املالك بطلب ماله والفحص عنه يناسب العثور عليه 
بالتعريف األقل، وكلام قل طلبه وفحصه احتاج العثور عليه لزيادة التعريف والتأكيد 

له كي يبلغه من دون طلب منه.
التعريف يف يوم  ينبغي أن يكثر من  أنه  التحرير من  ومثله يف اإلشكال ما يف 

الوجدان وبعده عىل التدريج.
نعم قد يكون عدم العثور عىل املالك يف األيام األوىل مع اهتاممه بالفحص عام 
يائسًا من  الفحص عنه  بالتعريف، إلعراضه عن  العثور عليه  لليأس من  فقده سببًا 

حتصيله، أو لتعذره عليه لسفر أو نحوه. وإن مل يكن ذلك مطردًا.
)1( كام ذكره يف اجلملة يف جممع الفائدة ومفتاح الكرامة واجلواهر. وقد يظهر 
يف  كام  السنة،  استيعاب  وجوب  بعدم  اكتفى  أو  اجلهة،  هلذه  يتعرض  مل  من  كل  من 

الرشايع.
)2( مل يتضح كونه معيارًا عرفًاً يف صدق استيعاب السنة بالتعريف.

)1( وسائل الشيعة ج:9 باب:28 من أبواب الطواف وما يتبعها حديث:1.

والازم الرجوع إىل العرف)1( فيــه. وال يبعد صدقه إذا كان يف كل ثاثة 
أيام مرة)2(.
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والذي ينبغي أن يقال: ملا كان املراد بالتعريف الوصول للاملك وإيصال اللقطة 
إليه فالبد من محله عىل التعريف الذي حيتمل الوصول به لذلك.

اهتامم  تقيض  بحيث  أمهيتها،  حيثية  من  اللقطة  أفراد  باختالف  خيتلف  وهو 
املالك بتحصيلها مهام طال الزمان أو ال، وباختالف مكان التقاطها من حيثية مكث 
الذين هم فيه حني االلتقاط وخروجهم عنهـ  كام يف مواسم احلج والزيارات وغريهاـ  
ثم غلبة عودهم إليه قريبًا وعدمه، وباختالف املجامع التي يعرف فيها من حيثية كون 
احلارضين فيها مجاعة خاصة يتكرر حضورهم فيها وكوهنم متباينني يتعاقبون عليها.

املالك  عىل  العثور  من  اليأس  يتحقق  قد  منه  أهله  خيرج  ال  الذي  فاملكان 
بالتعريف فيه مدة قليلة، فالبد إما من التعريف يف غريه ـ كام إذا احتمل كونه سببًا يف 
إيصال اللقطة للاملك ـ أو ترك التعريف، كام إذا حصل اليأس من الوصول إليه به.  
بخالف املكان الذي خيرج الناس منه ثم قد يعودون إليه، حيث قد حيتمل الوصول 

للاملك بتكرار التعريف فيه مدة أطول. 
واملجمع الذي خيتص بجامعة خاصة قد يتحقق اليأس من العثور عىل املالك 
بالتعريف فيه قلياًل، بخالف املجمع الذي يتعاقب الناس املختلفني عليه... إىل غري 

ذلك من وجوه االختالف.
يف  الكتابة  بمثل  الفحص  بخالف  التكرار  إىل  حيتاج  بالنداء  التعريف  أن  كام 

املواضع املطروقة، حيث تبقى الكتابة مدة طويلة.
بل قد يستغنى عن اإلكثار من التعريف بام هو األوصل منه، كام قد يتعارف يف 
بعض املواضع املقصودة من املشاهد الرشيفة ونحوها إعداد مكان إليداع ما يلتقط 

فيه يف رعاية أيد أمينة، ليأيت طالبه ويأخذه متى تيرس له الوصول إليه.
وهذه التفاصيل وإن مل تتضمنها النصوص، إال أنه يستفاد اجلري عليها مما هو 

املعلوم من الغرض الذي وجب من أجله التعريف.
بنفسه،  باملكلف  إليه  للوصول  األقرب  الوجه  تشخيص  ينحرص  ذلك  وعىل 
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أوجب  الذي  هو  ذلك  ولعل  ضبطه  يتيرس  أن  دون  من  يرشده،  من  باستعانة  ولو 
سكوت النصوص وغري واحد عن بيان الضابط.

نعم سبق يف صحيح يعقوب بن شعيب األمر بالتعريف يف حمل جممع. ولعله 
ينبغي  »فإنه  والفقيه:  التهذيب  رواية  أيب خدجية عىل  معترب  قولهA يف  يرجع  إليه 

]للحر.فقيه[ أن يعرفها سنة يف جممع«)1(.
وهو حممول عىل بيان أحد أفراد التعريف الذي يشيع االبتالء به، إذ ال إشكال 

يف وجوب غريه لو تعذر ذلك أو كان غريه أوصل منه.
)1( كام يف التذكرة والدروس وجامع املقاصد. وقد حيمل عليه ما يف القواعد 

من أنه ينبغي له ذلك.
أبا  »سألت  عامر:  بن  إسحاق  بصحيح  املقاصد  جامع  يف  عليه  استدل  وقد 
درمهًا  سبعني  من  نحوًا  فيها  فوجد  مكة  بيوت  بعض  نزل  رجل  عن   Aإبراهيم
مدفونة، فلم تزل معه ومل يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل 

املنزل لعلهم يعرفوهنا. قلت: فإن مل يعرفوها؟ قال: يتصدق هبا«)2(.
وهوكام ترى! لعدم كون مورده من اللقطة عرفًا، وعدم تضمنه التعريف سنة، 
منه  خرجوا  وإن  االلتقاط  حني  املنزل  أهل  خلصوص  بل  االلتقاط،  موضع  يف  وال 

وانتقلوا ملنزل آخر.
ـ  التجارة  كتاب  مقدمة  من  والثالثني  التاسعة  املسألة  يف  ـ  سبق  هنا  ومن 

االستدالل به لوجوب التصدق بمجهول املالك.
نعم قد يستدل عليه بأنه املنرصف من نصوص التعريف. ألصالة كون املال 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:20 من أبواب كتاب اللقطة حديث:1.
)2( وسائل الشيعة ج:17 باب:5 من أبواب كتاب اللقطة حديث:3.

)مســألة 24(: جيب أن يكون التعريف يف موضع االلتقاط)1(، وال 
جيزئ يف غريه. نعم إذا كان االلتقاط يف الزقاق أجزأ التعريف يف الصحن أو 



.....................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب اللقطة 134

ألهل البلد الذي وجد فيه، واالعتداد باحتامل ذلك عرفًا. ولذا يكون احرتامه تابعًا 
حلرمتهم، فال جيب التعريف باملال الذي يوجد يف البلد الذي أهله كفار غري ذميني. 
األحرى  هو  فيه  التعريف  فيكون  فيه،  صاحبه  طلب  حيتمل  أهله  غري  من  كان  ولو 

برتتب الغرض من التعريف، وهو إيصال اللقطة للاملك.
مؤيدًا ذلك بام تضمنه معترب أبان بن تغلب من تعريف املال الذي وجده ثالثة 
أيام يف املكان الذي وجد فيه)1(، وما يف حديث سعيد بن عمر اجلعفي من تعريفه يف 
مكة املال الذي وجده فيها)2(، وما يظهر من معترب ابن أيب يعفور من تعريف الشاة 
التي وجدها رجل من أهل املدينة ثالثة أيام يف املدينة نفسها)3(، وما يف صحيح عيل 
بن جعفر من تعريف الشاة التي توجد يف الصحراء يف املوضع الذي توجد فيه)4(، وما 
يظهر من معترب عيل بن أيب محزة من تعريف الدينار الذي يلتقط يف احلرم قبل رجوع 
امللتقط إىل بلده)5(، وما يظهر من مجلة من النصوص من أن ما يوجد يف الصحراء ال 

يعرف يف غري موضعه من البالد التي مل يوجد فيها.
لكن ذلك وإن تم يف نفسه، إال أنه قد يلزم اخلروج عنه يف بعض املوارد بلحاظ 
ما سبق من قضاء املرتكزات بأن وجوب التعريف من أجل الوصول للاملك وإيصال 
ماله إليه، كام لو وجد املال يف بعض املواسم التي جيتمع فيها يف مكان االلتقاط غري أهل 
ذلك املكان من أهل بلد خاص حمصورين، حيث يقوي احتامل كون املال للوافدين 
من أهل ذلك البلد. وكذا لو كانت هناك عالمة يف املال امللتقط تقيض بكونه ألهل بلد 
خاص من بني الوافدين ملكان االلتقاط، حيث يتعني حينئٍذ يف املوردين بعد التعريف 
يف بلد االلتقاط قبل خروج الوافدين ورجوعهم إىل بالدهم التعريف يف البلد املذكور 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:2 من أبواب كتاب اللقطة حديث:7.

)2( وسائل الشيعة ج:17 باب:6 من أبواب كتاب اللقطة حديث:1.
)3( وسائل الشيعة ج:17 باب:13 من أبواب كتاب اللقطة حديث:6.
)4( وسائل الشيعة ج:17 باب:13 من أبواب كتاب اللقطة حديث:7.
)5( وسائل الشيعة ج:17 باب:17 من أبواب كتاب اللقطة حديث:2.
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بعد رجوع الوافدين إليه.
ونظريه ما يف التذكرة من أنه لو التقط يف الصحراء، فإن اجتازت به قافلة يتبعهم 
ويعرفها فيهم... إىل غري ذلك من املوارد اخلاصة التي تشهد فيها قرائن األحوال بأن 

اللقطة لقوم معينني حمصورين من غري أهل بلد االلتقاط.
نعم لو كانوا من أهل بلدان كثرية ورجعوا إىل بالدهم وانترشوا فيها مل جيب 
استيعاب البالد املذكورة بالتعريف، ملا هو املعلوم من عدم ابتناء التعريف الواجب 
عىل استيعاب البلدان مع عدم انحصار موارد االحتامل عنها. ولعله لذا كان ظاهر 
معترب عيل بن أيب محزة االكتفاء بتعريف الدينار امللتقط يف احلرم يف أيام املوسم، ثم 

التصدق به بعد الرجوع للكوفة، كام تقدم يف املسألة السابعة عرشة.
نعم لو احتمل بوجه معتد به رجوعهم إىل موضع االلتقاط قبل السنة وجب 
يكثر تكرر  املعصومني )صلوات اهلل عليهم(، حيث  التعريف، كام يف مشاهد  إكامل 

زيارة شيعتهم بأعياهنم يف مواسم الزيارات املتكررة يف السنة.
 هذا ويف القواعدـ  بعد ما سبق منه من وجوب التعريف يف موضع االلتقاطـ  : 
اللقطة،  بلد  يف  التعريف  بعد  بلده  إىل  هبا  يسافر  أن  جاز  الغربة  بلد  يف  التقط  »ولو 
ثم يكمل احلول يف بلده«. ويف جامع املقاصد تعقيبَاً عىل ذلك قال: »مل يذكر مقدار 
التعريف يف بلد االلتقاط، وال وقفت عىل تعيني مقدار منه. ويمكن أن يقال: جيب 
إذ  بلده.  الباقي يف  بلد االلتقاط، ثم يكمل  يفيد اإلشهاد واإلعالن يف  الذي  املقدار 
من املعلوم أن املرة واملرتني يف حكم ما ال أثر له«. وظاهره موافقة القواعد يف اجلملة. 
ويف مفتاح الكرامة: »ومل أجد من رصح هبذا الفرع هبذا النحو إال املصنف يف الكتاب 

خاصة«.
لكن يف املسالك: »وجيب إيقاعه عقيب االلتقاط مع اإلمكان، ويف مكانه إن 
ما سبق من  يناسب  فيه وأكمله يف غريه جاز« وهو  أو جمتمعًا. ولو عرف  بلدًا  كان 
القواعد وجامع املقاصد. كام قال يف التحرير: »وينبغي أن يكون يف بلده. ولو سافر به 
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لزمه التعريف يف السفر يف أي بلد أراد«. 
يف  التعريف  لزوم  وجه  يف  سبق  ما  يناسب  ال  كله  ذلك  أن  خيفى  وال  هذا 
بلد االلتقاط، لظهور أن الغرض من التعريف يف متام احلول هوالوصول إىل املالك 
وإيصال ماله إليه، فإن اقتىض ذلك التعريف يف بلد االلتقاط ـ كام سبق ـ اقتضاه يف 
متام احلول، وإال فال موجب للتعريف يف بلد االلتقاط أصاًل حتى لغري املسافر. ومن 

هنا الخمرج عام سبق. فالحظ.
)1( بال إشكال وال خالف ظاهر، لظهور أن مرادهم بموضع االلتقاط ليس 
خصوص املكان الذي يوجد فيه املال، بل جمموع املدينة أو القرية، كام يناسبه ما يأيت 
التعريف  التي يكون من شأن  التعريف يف مواضع االجتامع  منهم من وجوب كون 
فيها إعالم مجيع أهل املدينة أو القرية وغريهم ممن يصل إليها أو يبلغه التعريف فيها 
ولو بالواسطة، ألن ذلك هو الذي يتوقع أن يكون استمرار التعريف فيه سببًا للتعرف 

عىل مالك اللقطة.
أما التعريف يف خصوص مكان االلتقاط فال يرتتب عىل استمراره فائدة نوعًا، 
لقلة من فيه، فيكفي يف إعالمهم التعريف فيه قلياًل، وقلة املارين فيه من غريهم، فتقل 
فائدة التعريف فيه، ويندر الوصول به للاملك. وبذلك يظهر أن التعريف يف املواضع 

املذكورة هو الالزم، ال أنه جمٍز فقط.
نعم قد يرتتب الغرض عىل التعريف قلياًل يف مكان االلتقاط، فيلزم أيضًا.

)2( كام يف الدروس واملسالك. ولعل عدم ذكر غريمها له النرصاف كالمهم 
إىل فرض خلو الصحراء من ساكنني فيها، ال خلالفهم يف ذلك.

نصوص  إطالق  مقتىض  ألنه  ذلك،  يف  اإلشكال  ينبغي  فال  كان  وكيف 

يف الســوق أو يف ميدان البلد)1(. أما إذا كان االلتقاط يف القفار  والرباري، 
ال عرفهم)2(، وإن كانت خالية فاالحوط التعريف يف  فإن كان فيه نزَّ
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التعريف، مؤيدًا بام يف صحيح عيل بن جعفر الوارد فيمن جيد شاة يف الصحراء)1(.
كان  إذا  يتجه  إنام  وهو  بلده.  يف  التعريف  يتم  امللتقط  أن  الدروس  ويف  هذا 
احتامل وجود املالك أو من يوصل اخلرب له فيه معتدًا به عرفًا، لبعض األمارات. أما 

بدون ذلك فال ميزة لبلده عىل غريه من البلدان.
ولعله لذا ذكر يف املسالك أنه يتمه يف غري الصحراء من البالد. قال: »وينبغي 
بنحو  البالد  استيعاب  وجوب  منه  يظهر  وقد  فاألقرب«.  البالد  أقرب  يف  تعريفها 
التدرج بحيث يكون التعريف يف األقرب قبل األبعد. نعم ذلك ال يناسب ما سبق 

منه من أن من التقط يف الغربة عرف يف بلد االلتقاط وأمته يف بلده.
حمصورة  بالدًا  أو  بلدًا  متيز  أمارات  هناك  كانت  إن  يقال:  أن  ينبغي  والذي 
باحتامل أن يرتتب عىل التعريف فيها األثر املقصود منه ـ وهو الوصول للاملك ـ تعني 
إكامل التعريف فيها، وإال فال جيب إكامل التعريف، لعدم املرجح لبعض البالد عىل 
بعض، مع ما هو املعلوم من عدم وجوب التعريف يف مجيع البالد التي حيتمل ترتب 
الفائدة عىل التعريف فيها ولو بعيدًا. ولوال ذلك مل يقترص يف التعريف عىل البلد الذي 
يقع االلتقاط فيه، لعدم الدليل عليه إال انرصاف إطالق النصوص له بسبب االعتداد 
باحتامل ترتب فائدة التعريف فيه، كام سبق، وهو إنام يصلح لرتجيحه واالقتصار عليه 

إذا مل جيب استيعاب موارد االحتامل مهام ضعف، كام لعله ظاهر.
)1( مقتىض ما تقدم من املسالك هو التعريف يف أقرب البلدان فاألقرب. ويف 
القواعد والتحرير وجامع املقاصد أنه يعرفها يف أي بلد شاء معلاًل يف األخري بأنه ال 

أولوية لبلد عىل آخر. وكأنه إلطالق أدلة التعريف. 
لكن البناء عىل اإلطالق املذكور يقتيض عدم ترجح بلد االلتقاط عىل غريه. 
بسبب  إليه  اإلطالق  انرصاف  ترجيحه  وجه  يف  وسبق  خالفه،  منهم  عرفت  وقد 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:13 من أبواب كتاب اللقطة حديث:7.

املواضع القريبة التي هي مظنة وجود املالك)1(. 
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االعتداد باحتامل وجود املالك فيه وطلبه له فيه لو كان من غري أهله، وذلك يقتيض 
ترجيح بعض البالد عىل غريها يف املقام، تبعًا لقوة احتامل العثور بالتعريف فيها عىل 
املالك، وبدونه يتعني سقوط التعريف بعد ما سبق من عدم وجوب استيعاب البالد 

بالتعريف ملجرد احتامل ترتب غرضه فيه ولو كان ضعيفًا. فالحظ.
)1( كام ذكره يف اجلملة يف املبسوط والرسائر والرشائع ومجلة من كتب العالمة 

والدروس واملسالك وغريها.
كل  يف  سنة  »يعرفها  شعيب:  بن  يعقوب  صحيحة  يف   Aقوله وهومقتىض 
جممع«)1(، وقريب منه قولهA يف معترب أيب خدجية: »فإنه ينبغي ]للحر[ أن يعرفها 

سنة يف جممع«)2(. وقولهA يف حديث سعيد بن عمرو: »وعرفه يف املشاهد«)3(.
نعم تقدم يف أواخر املسألة الثالثة والعرشين أن األمر ال ينحرص بذلك، وأن 
 Pاملصنف سيدنا  ذكره  كام  عليه.  التعريف  من  املقصود  األثر  ترتب  مظنة  املعيار 

هنا. فراجع.
)2( أو مظنة وصول اخلرب للاملك، بحيث يرتتب عليه وصول املال إليه، ألن 

ذلك هو الغرض األقىص من التعريف، كام سبق.
امللتقط  مبارشة  وجوب  عدم  من  عرشة  التاسعة  املسألة  من  تقدم  ملا   )3(
للتعريف بنفسه. وأما اعتبار األمانة يف النائب فهو من أجل استئامنه عىل اللقطة، أو 

)1( وسائل الشيعة ج:9 باب:28 من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها حديث:1.
)2( وسائل الشيعة ج:17 باب:20 من أبواب كتاب اللقطة حديث:1.

)3( وسائل الشيعة ج:17 باب:6 من أبواب كتاب اللقطة حديث:1.

وجيب أن يكون يف جمامع الناس)1(، كاألســواق وحمــل إقامة اجلامعات 
واملجالس العامة ونحو ذلك ما يكون مظنة وجود املالك)2(.

)مســألة 25(: إذا التقط يف موضع الغربة جاز له الســفر واســتنابة 
شخص أمني يف التعريف)3(، 



139 ............................................................. الكالم فيام إذا التقط يف موضع الغربة 

من أجل الوثوق بقيامه بالتعريف، إلحراز امتثال امللتقط للتكليف به وخروجه عن 
عهدته. فلو مل توضع اللقطة عنده، أحرز حتقق التعريف منه من طريق آخر ال ملزم 

بإحرام أمانته، كام لعله ظاهر.
هذا يف التذكرة: »وليس للملتقط تسليم اللقطة إىل غريه إال بإذن احلاكم، فإن 
فعل ضمن. إال مع احلاجة، بأن يريد السفر وال جيد حاكاًم يستأذنه، فيجوز أن يسلمها 

إىل الثقة«. 
ومل يتضح الوجه يف لزوم استئذان احلاكم يف التسليم بعد ظهور النصوص يف 
والية امللتقط عىل اللقطة يف حفظها ورعايتها، فإن مقتىض ذلك استقالله يف اختيار ما 

يصلح حلفظها من دون حاجة إىل االستعانة بغريه من حاكم أو غريه. 
له  حفظها  يف  استنابته  املالك  حال  ظاهر  يكون  حيث  بالوديعة،  يقاس  وال 
الرضورة  مع  إال  حيل  فال  املالك،  إذن  مقتىض  عن  خروج  لغريه  وتسليمها  بنفسه. 

امللزمة، حيث قد يدعى قصور إذن املالك، فيحتاج إىل إذن احلاكم. فالحظ.
الرابعة  املسألة  يف  سبق  ملا  بلده.  يف  هبا  التعريف  يكون  أن  عىل  يعني:   )1(
والعرشين من لزوم التعريف يف بلد االلتقاط. وإن تقدم مّنا بعض االستثناءات من 

ذلك التي لو انطبقت عىل بلده جاز التعريف فيه، فراجع.
وتقدم هناك من القواعد وجامع املقاصد واملسالك وجوب التعريف باللقطة 

يف بلد االلتقاط ثم إكامل التعريف يف بلده. وتقدم اإلشكال فيه.
هذا وأما جمرد السفر هبا إىل بلده مع التعريف هبا يف بلد االلتقاط فال حمذور فيه 

قطعًاَ. والظاهر خروجه عن مورد كالمهم.
)2( نظري ماتقدم يف املسألة الرابعة والعرشين من التذكرة من أنه لو التقطها 
أن ذلك هو  تقدم من  ملا  فيهم،  يتبعهم ويعرفها  قافلة  به  اجتازت  الصحراء وقد  يف 

وال جيوز الســفر هبا إىل بلده)1(. نعم إذا التقطها يف منزل الســفر جاز له 
السفر هبا والتعريف هبا يف بلد املسافرين)2(. وكذا إذا التقطها يف بلده، 
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األحرى بتحقق الغرض من التعريف، وهو الوصول إىل املالك وإيصال ماله له.
انحصارها  عدم  مع  أما  قليلة.  بالد  يف  املسافرين  بلد  انحصار  من  البد  نعم 
يف  الكثرية  البالد  استيعاب  وجوب  عدم  من  منا  تكرر  ملا  ذلك،  جيب  فال  لكثرهتا 

التعريف من أجل احتامل ترتب األثر عىل التعريف ولو كان ضعيفًا جدًا.
)1( ملا سبق من عدم وجوب مبارشة امللتقط للتعريف والوجه يف اعتبار أمانته 

ما سبق،  وسبق الكالم فيه.
)2( قال يف املبسوط: »وأما كيفية التعريف فإنه يقول من ضاع له لقطة أو ضاع 
له دينار أو دينارين ]كذا[ أو درهم أو دراهم، أو يقول مبهاًم وال يفرسه وهو األحوط«،   
ونحوه أو قريب منه يف الرسائر والرشايع والتذكرة والقواعد والتحرير والدروس وغريها.
ومل يتضح الوجه يف االحتياط باإلهبام، كام سبق من املبسوط. غاية األمر أنه 

البد من أن ال يبلغ التفصيل حدًا يسهل معه لغري صاحبها أن يعرفها. 
كام مل يتضح الوجه أيضًا يف املنع من اإلهبام، كام يف املتن، فإن املالك إذا كان 
يكن  مل  وإن  اإلهيام،  بنحو  للقطة  التنبيه  واحتامله  انتباهه  كفى يف  ماله  لضياع  ملتفتًا 

ملتفتًا لضياع ماله ال يكفي يف تنبيهه بيان بعض خصوصيات اللقطة.
نعم ال يكفي يف التعريف أن يكون بوجه يوهم املالك أن اللقطة مباينة ملاله، 
كام لو كانت اللقطة قميصًا فقال من ضاع منه مال، حيث ينرصف املال عرفًا للنقد، 

ويغفل عن شموله لكل ما له مالية.

فإنه جيوز له السفر، واستنابة أمني يف التعريف)1(.
)مســألة 26(: الازم يف عبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب إىل تنبيه 
الســامع لتفقد املال الضائع وذكر صفاته للملتقط، فا يكفي أن يقول من 
ضــاع له يشء أو مال، بل البد أن يقال من ضاع له ذهب أو فضة أو إناء أو 

ثوب أو نحو ذلك)2(، مع االحتفاظ ببقاء اإلهيام لللقطة، 
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هبا  التعريف  عىل  يرتتب  وال  هلا،  أحد  كل  ادعاء  يسهل  حيث  قطعًا،   )1(
الوصول للاملك، بل يتوقف ذلك عىل االحتفاظ ببعض صفاهتا التي ليس من شأن 
غري املالك أو من يعلمه املالك معرفتها. ويناسب ذلك ما يف حديث سعيد بن عمرو: 

»قلت: ما عالمة الكيس؟ فأخربين بعالمته فدفعته إليه«)1(.
نعم بناء عىل عدم دفعه ملدعي اللقطة بذكر عالمته، بل البد من قيام البينة عىل 
ملكيته له، فال حاجة إىل إبقاء اإلهبام حينئٍذ. لكن الظاهر خالفه، كام يأيت إن شاء اهلل 

تعاىل يف املسألة الرابعة والثالثني.
)2( يعني: من طريق التعريف.

املسـألة  إليه يف  كام أرشنا  به.  األمر  إطالقات  فتشمله  لتحقق موضوعه   )3(
بتعريف  أمره  من   Aاهلل عبد  أيب  عن  أبان  صحيح  يف  ما  ويناسبه  عرشة.  السابعة 
الدنانري التي وجدها يف املكان الذي وجدها فيه ثالثة أيام)2(، وما يف معترب عيل بن أيب 

محزة من تعريف الدينار الذي وجده يف احلرم)3(.

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:6 من أبواب كتاب اللقطة حديث:1.

)2( وسائل الشيعة ج:17 باب:2 من أبواب كتاب اللقطة حديث:7.
)3( وسائل الشيعة ج:17 باب:17 من أبواب كتاب اللقطة حديث:2.

فا يذكر مجيع صفاهتا)1(. 
وباجلملة يتحرى ما هو أقرب إىل الوصول إىل املالك، فا جيدي 

املبهم املحض غالبًا، وال املتعني املحض، بل أمر بني أمرين.
)مســألة 27(: إذا وجد مقدارًا من الدراهــم أو من الدنانري وأمكن 
معرفة صاحبها)2( بســبب بعض اخلصوصيات التي هي فيها، مثل العدد 
اخلاص، والزمان اخلاص، واملكان اخلاص، وجب التعريف)3(، وال تكون 
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)1( تقدم ذلك منهP يف املسألة السابعة عرشة، وتقدم مّنا بعض الكالم فيه. 
)2( قال يف املبسوط: »املوىّل عليه لسفه أو لصغر إذا وجد لقطة له أن يأخذها، 
ألن هذا من كسبه وهو غري ممنوع من الكسب. لكن ال يقر يف يده، ألهنا أمانة وهو 

ليس بموضع لألمانة، ويسلم إىل وليه...«.
الغنية والتذكرة والتحرير والقواعد واإليضاح والدروس  وإليه يرجع ما يف 
واللمعتني وجامع املقاصد واملسالك. وكذا الرشايع والنافع يف لقطة املال، وغريها. 

نعم قد يظهر من الرشايع يف لقطة احليوان نوع تردد فيه القتصاره عىل ذكر كالم 
فيه خالف«  ينقل  الشيخ، بل مل  املسالك: »واألكثر عىل ما اختاره  الشيخP، ويف 
بأن  الكرامة  الرياض ومفتاح  فيه يف  بإطالق نصوصها. واستشكل  له  استدل  وربام 
املتبادر من النصوص املكلف، بحكم التبادر، وتضمنها األمر باحلفظ أو التصدق أو 

التملك. ويزيد عىل ذلك األمر بالتعريف الذي هو تكليف حمض، كام لعله ظاهر.
لكن ذلك ال ينايف فهم العموم من النصوص عرفًا بإلغاء اخلصوصية املستفادة 
من ظهور األمر باألمور املذكورة يف الفعلية، ومحلها عىل بيان الوظيفة يف اللقطة وإن مل 
تكن فعلية، لقصور امللتقط عن مقام التكليف. ولذا ال يكون التقاط القارص كالتقاط 
موضوع  عن  املكلف  امللتقط  خروج  احتامل  بأحد  يظن  ال  كام  ارتكازًا.  احليوان 

النصوص بطروء ما يمنع بعد االلتقاط من فعلية تكليفه من جنون أو نحوه.
وحينئٍذ يتعني ثبوت الوظيفة املذكورة بالتقاطه، وإن كان فعلية التكليف به ثم 
اخلروج عنها قد يكون من طريقه ـ كام لو بلغ الصغري أو شفي املجنون بعد االلتقاط 

بقليل ـ أو من طريق الويل أو غريه.
ظاهر  غري  فهو  لالكتساب  ألهليته  التقاطه  رشعية  من  ذكروه  ما  وأما  هذا   
وجمرد  االلتقاط،  رشعية  يف  معيارًا  ذلك  لكون  النصوص  يف  اإلشارة  لعدم  الوجه، 

حينئذ ما ال عامة له الذي تقدم سقوط التعريف فيه)1(.
)مســألة 28(: إذا التقط الصبي أو املجنــون)2(، فإن كانت اللقطة 
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جواز متلك اللقطة يف اجلملة ـ لو تم ـ ال يكفي يف فهم ذلك من النصوص، كام ال 
يكون عدم أهليته للتكليف بالتعريف الذي تضمنته النصوص أيضًا شاهدًا عىل عدم 

رشعية التقاطه.
عىل أنه تقدم منا اإلشكال يف جواز متلك اللقطة، وأن املتيقن هو جواز الترصف 

ال غري. فالعمدة ما سبق.
)1( بناًء عىل ما سبق منهم من جواز متلكه. لتحقق موضوع التملك بااللتقاط 
بناء عىل ما تقدم من رشعيته منهام، ولكون التملك صالحًا هلام نوعًا ووظيفة الويل 
مراعاة مصلحتهام لكن مقتىض ذلك وجوب التملك هلام عىل الويل ال جمرد جوازه، 
كام هو مقتىض اجلمود عىل احلكم باجلواز يف املتن. بل قد يدعى نفوذ قصدمها للتملك 
فإذا كان  إال من أجل تشخيص مصلحتهام،  الويل  منهام، وال حيتاج إلذن  مع حتققه 

الترصف صالحًا هلام نفذ.
 أما بناء عىل جواز الترصف فيه ال غري ـ كام تقدم منا يف املسألة الرابعة عرشة ـ
يف  سبق  ما  عليهام  الضامن  ويف  لصاحلهام.  فيها  الترصف  الويل  والية  مقتىض  فيكون 

املسألة املذكورة.
والتذكرة  والقواعد  والنافع  والرشايع  والغنية  املبسوط  ظاهر  هو  كام   )2(
من  يظهر  وقد  وغريها،  والروضة  املقاصد  وجامع  والدروس  واإلرشاد  والتحرير 

كالم بعضهم املفروغية عنه.
يف  املطلوبة  الوظيفة  حتقق  يف  وكفايته  ذلك،  جواز  يف  اإلشكال  ينبغي  وال 
قابلية  وبعد  رشعيته،  من  سبق  ما  عىل  بناء  بااللتقاط  موضوعها  حتقق  بعد  اللقطة، 

التعريف لالستنابة. بل سبق يف املسألة التاسعة عرشة كفاية التربع فيه.
أما وجوبه فقد يشكل بعدم وضوح وجهه بعد عدم فعلية التكليف به يف حق  

دون الدرهــم جاز للويل أن يقصد متلكها هلام )1(. وإن كانت درمهًا فام زاد 
وجب عىل وليهام التعريف هبا ســنة)2(، وبعد التعريفـ  ســواء أكان من 
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امللتقط. ولو غض النظر عن ذلك فال دليل عىل وجوب قيام الويل مقام املوىل عليه يف 
أداء التكاليف الثابتة يف ذمته، كحرمة مكثه يف املسجد لو كان جنبًا.

نعم ال يبعد قضاء املرتكزات املترشعية بوجوب أداء احلقوق املالية الثابتة عليه 
من ماله.

وليس املقام من ذلك، لعدم كون التعريف حقًا ملالك اللقطة، بل جيب تكليفًا 
وجوبًا طريقيًا إليصال ماله إليه. والسيام أن وجوب إيصال املال لصاحبه ليس فعليًا 
يف حق القارص. غاية األمر وجوب محله عىل التعريف إذا كان قادرًا عليه الحتامل رفع 
الضامن عنه بوجدان املالك، حيث جيب عىل الويل رعاية مصلحة املوىل عليه ومنعه مما 

يرضه. وهو أمر آخر غري وجوب قيامه بالتعريف بداًل عنه.
هذا وقد رصحوا أيضًا بوجوب أخذ الويل اللقطة من القارص وحفظها ملالكها، 

لعدم قابلية القارص لالستئامن، وقد يظهر منهم املفروغية عن ذلك.
بحفظ  تكليفه  فعلية  عدم  إال  به  يراد  ال  لالستئامن  القارص  قابلية  عدم  لكن 
األمانة، وال يتضح الوجه يف وجوب حتمل الويل ذلك بداًل عنه. غاية األمر وجوب 
منعه من إتالفها ونحوه مما يوجب ضامنه هلا، دفعًا للضامن الذي هو رضر يف حقه، 
ألن مقتىض واليته رعاية صالحه وجتنيبه الرضر املذكور، نظري ما تقدم. وهو أمر آخر 

غري أخذ الويل اللقطة وحتمل مسؤولية اليد عليها.
بالتقاط  إذا علم  اللقطة  الويل يضمن  التذكرة من أن  وأشكل من ذلك ما يف 
املوىل عليه ومل يأخذها منه فتلفت. حيث مل يتضح الوجه يف ضامنه هلا بعد عدم حتقق 

موضوعه ـ من اليد واإلتالف ـ يف حقه.
وجمرد عدم أخذها منه ـ حتى لو كان واجبًا عليه ـ ال يقتيض حتقق موضوع 

الضامن يف حقه. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
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أن  األمر  غاية  اللقطة.  ألحكام  هواملوضوع  ألنه  امللتقط،  حق  يف  يعني   )1(
الويل يتوىل ذلك، وخيتار ما هو األصلح له. بمقتىض واليته.

وبذلك يظهر أنه لو كمل امللتقط بعد االلتقاط مبارشة أو يف أثناء التعريف أو 
بعده تعني فعلية األحكام يف حقه، واستقالله يف القيام هبا. والظاهر عدم اخلالف يف 

ذلك، وإن مل أعثر عاجاًل عىل حتريره يف كلامهتم. 
أو  أو جمنون  الرشايع: »وإن وجدها صبي  قال يف جامع  أنه  بقي يشء. وهو 

سفيه وىل القايض وليه أمرها وتعريفها، ثم ملكها امللتقط بعد«.
ومل أعثر عاجاًل عىل موافق له يف ذلك. كام مل يتضح وجهه، إذ بعد فرض والية 
الويل عليه فام هو الوجه يف تدخل القايض واحلاكم؟! ولو فرض والية القايض عىل 
اللقطة فام هو الوجه يف تعيني تولية ويل امللتقط عليها، بل يتعني توليه بنفسه أو يعني 

من يشاء وإن كان غري ويل امللتقط.
)2( كام يف املبسوط والنهاية وجامع الرشايع والتحرير وجامع املقاصد، ويف 

املسالك أنه ال خيلو من قرب، وقد يظهر من املقنعة وغريه.
وال ينبغي اإلشكال فيه بناء عىل ما سبق منا من عدم متلك امللتقط اللقطة بعد 

التعريف، بل جيوز له الترصف فيها ال غري.
فيه  يستشكل  فقد  التملك  بنية  أو  احلول  بميض  هلا  متلكه  عىل  بناء  وأما 
وأما  هبا.  بمطالبته  أو  املالك  عىل  بالعثور  ارتفاعه  وعدم  امللك،  بقاء  باستصحاب 

نصوص الضامن فهي إنام تقتيض أداء املثل أو القيمة، ال أداء العني. 
الدرهم إىل  الكالم يف لقطة ما دون  الرابعة عرشة عند  املسألة  لكن أرشنا يف 

الويل أم من غريه ـ جيري التخيري املتقدم)1(.
)مسألة 29(: إذا متلك امللتقط اللقطة بعد التعريف فعرف صاحبها، 

فإن كانت العني موجودة دفعها إليه)2(،
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ابتناء الضامن عىل احرتام ملكية املالك بحيث يقتيض املحافظة عىل مالية املضمون عند 
تعذر رده بنفسه. وذلك يقتيض املحافظة عىل خصوصية العني مع إمكاهنا، وهو أوىل 

عرفًا من املحافظة عىل خصوصية املثل عند التلف مع إمكاهنا.
وال جمال لقياس ذلك بالدينـ  كام يف التذكرةـ  حيث ال جيب عىل املدين إرجاع 
العني عند الوفاء مع إمكاهنا. للفرق بابتناء الدين عىل رضا املالك بالبدل، وهو الذي 
تنشغل به ذمة املدين، وحينئٍذ يكون له اختيار أي فرد شاء يف تفريغ ذمته. أما الضامن 
فهو ال يبتني عىل رضا املالك بالبدل، بل عىل احرتام املال امللزم بامليسور عند التعذر، 

وال جمال له مع تيرس دفع العني بنفسها.
والسيام مع قضاء املرتكزات املترشعية والعقالئية بذلك، حيث يصعب جدًا 
وإن كان يف هنوضها  ماله مع وجوده.  املالك من  البناء عىل حرمان  ـ  بمالحظتها  ـ 

وحدها باالستدالل إشكال.
هذا مضافًا إىل النصوص املتضمنة أن اللقطة بعد التعريف جيعلها امللتقط يف 
عرض ماله جيري عليها ما جيري عىل ماله حتى جييء هلا طالب، فيدفعها له)1(، بناء 

عىل ما سبق من عدم محلها عىل احلفظ أمانة للاملك. 
وقولهA يف خرب أيب بصري: »من وجد شيئًا  فهو له فليتمتع به حتى يأيتيه 
طالبه، فإذا جاء طالبه رده إليه«)2(، بناء عىل محله عىل ما بعد التعريف، كام أرشنا إليه 

عند الكالم يف لقطة ما دون الدرهم.
دفعها  طالبها  جاء  »فإن  التعريف:  ذكر  بعد  خدجية  أيب  معترب  يف   Aوقوله
هلا  جييء  مل  فإن  ورثه،  وملن  لولده  مرياثًا  كانت  مات  فإن  ماله،  يف  كانت  وإال  إليه، 
طالب كانت يف أمواهلم هي هلم، فإن جاء طالبها بعد دفعوها إليه«)3(. ولعله لذا ذكر 
يف الدروس أن القول املذكور قد يظهر من الروايات وكالم القدماء. وكيف كان فهو 

)1( راجع وسائل الشيعة ج:17 باب:2 من أبواب كتاب اللقطة حديث:3، 10، 13.
)2( وسائل الشيعة ج:17 باب:4 من أبواب كتاب اللقطة حديث:2.

)3( وسائل الشيعة ج:17 باب:20 من أبواب كتاب اللقطة حديث:1.
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املتعني.
وال جمال للبناء عىل وجوب دفع البدل مع وجود العني، ووجوب رضا املالك 

به، ألنه الثابت بمقتىض االستصحاب املذكور. بل مل أعثر عاجاًل عىل قائل بذلك.
بل القول اآلخر هو عدم جواز انتزاع املالك العني، بل ختيريامللتقط بني دفع 
العني ودفع البدل، وهو املرصح به يف الرشايع والتذكرة والقواعد والدروس، وقد 

يظهر من اإليضاح، وادعى يف املسالك أنه األشهر تارة، واملشهور أخرى.
وكأن الوجه فيه ما يف التذكرة من أن العني ال تنحط عن مرتبة املثل، وال شك 

يف أنه لو دفع إليه املثل مل يكن له املطالبة بغريه، فكذا العني.
املثل  أفراد  من  العني  ألن  مثلية،  اللقطة  كانت  إذا  فيام  جيد  نفسه  يف  وهو 
املفروض انشغال الذمة به عند الضامن. أما إذا كانت اللقطة قيمية، فمرجع الضامن 
إن كان هو انشغال الذمة بالعني ودفع القيمة بداًل عنها لتعذرها فيتعني دفع العني مع 
وجودها، ال جمرد سلطنة الضامن عىل دفعها من دون أن يلزم بذلك. وإن كان مرجعه 

إىل انشغال الذمة بالقيمة فاالكتفاء بدفع العني من دون رضا املالك حيتاج إىل دليل.
انشغال  املثيل  يف  املفروض  ألن  حمصل،  إىل  ترجع  ال  املثل  دفع  من  وأولويته 
الذمة باملثل الذي من أفراده العني، واملفروض هنا عدم انشغال الذمة بالعني. كام أن 

ما سبق منا يف تقريب األولوية عرفًا يقتيض لزوم دفع العني، ال جوازه.
ومن هنا كان القول املذكور يف غاية اإلشكال. ودونه يف اإلشكال لزوم دفع 

القيمة، وإن مل يمكن البناء عليه بعد ما سبق يف وجه لزوم دفع العني.
)1( مما سبق يظهر الوجه فيه، وإن مل أعثر عىل قائل به، وإنام القول اآلخر هو 
وجوب رضاه به لو دفعه امللتقط إليه. ولعله لذا كان األنسب لهP التعرض له، 

وإن كان هو أضعف االحتامالت يف املقام كام سبق.
فأراد  التملك  بعد  عابت  »لو  الرشايع:  يف  قال  أنه  وهو  يشء.  املقام  يف  بقي 

وليــس للاملك املطالبة بالبدل)1(. وإن كانت تالفة، أو منتقلة عنه إىل غريه 
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أخذها  يلزمه  فلم  العني  بغري  تعلق  احلق  ألن  إشكال،  وفيه  جاز.  األرش  مع  ردها 
معيبة« واقترص عىل اإلشكال من دون بيان وجهه يف القواعد. وقوى عدم اجلواز يف 

اإليضاح، للوجه الذي ذكره يف الرشايع.
وقوى يف التذكرة والدروس اجلواز وإلزام املالك بقبول العني مع األرش، كام 

لو كانت سليمة. وكأنه ملا سبق من دعوى أنه أقرب للعني من القيمة.
وفيه: أن القرب وحده ال يكفي يف لزوم قبول غري احلق املفروض كونه القيمة 
يف القيميات واملثيل السليم يف املثليات. ولذا ال يظن هبم االلتزام بذلك يف الدين لو 

أراد املدين الوفاء بالعني املعيبة مع األرش. 
وإنام التزم بلزوم قبول العني مع سالمتها ألهنا ال تنحط عن مرتبة املثل الراجعة 

لدعوى أولويتها منه. وهي لو متت ختتص هبا إذا كانت العني سليمة.
نعم بناء عىل ما سبق  مّنا ومن مجاعة من استحقاق املالك العني يتعني ردها يف 
املقام ـ كام نبه له غري واحد ـ ولو إلطالق النصوص. غايته أن مقتىض الضامن الذي 

تضمنته النصوص هو ضامن نقصها باألرش.
الضامن  فيكون مقتىض  العني،  لتعذر رجوع  تالفة فظاهر،  إذا كانت  إما   )1(
دفع البدل. ويناسبه قولهA يف خرب حنان: »وخريه إذا جاءك بعد سنة بني أجرها 

وبني أن تغرمها له إذا كنت أكلتها«)1(.
الترصف  بطالن  عىل  للبناء  جمال  فال  ناقل  بترصف  منتقلة  كانت  إذا  وأما 
امللتقط قد ترصف ترصفًا  التذكرة: »ألن  قال يف  التذكرة والتحرير.  املذكور، كام يف 

صحيحًا«، فيكون كام لو تعذر اإلرجاع يف االنتقال للبدل.
هذا ولو كان االنتقال بعقد جائز أو أمكن التقايل فقد يدعى أن مقتىض إطالق 
النصوص املتقدمة وجوب إرجاع العني بفسخ العقد أو التقايل فيه. وإن كان األمر 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:2 من أبواب كتاب اللقطة حديث:5.

ببيع أو صلــح أو هبة أو نحوها، كان للاملك عليه البدل)1(: املثل يف املثيل 
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ال خيلو عن إشكال.
نعم قد يتجه ذلك فيام إذا رجعت العني للملتقط قبل العثور عىل املالك أو قبل 
دفع البدل له. وقد تقدم يف املسألة التاسعة والعرشين من مبحث اخليارات من كتاب 

البيع ما قد ينفع يف املقام.
)1( بال إشكال وال خالف ظاهر. ومجلة من نصوص التصدق رصحية فيه)1(.
التصدق  الشارع األقدس يف  أيضًا. إلذن  )2( بال إشكال وال خالف ظاهر 
النصوص  إىل  مضافًا  الصدقة.  لزوم  من  املعلوم  هو  ملا  لزومه،  بل  لنفوذه،  املستلزم 

املشار إليها.
)3( بال إشكال وال خالف ظاهرًا أيضًا. لعدم املنشأ له بعد ملكه للعني بسبب 

التصدق. مضافًا إىل النصوص املشار إليها.
)4( كام تضمنته النصوص املذكورة.

)5( يعني رشعية. بال إشكال ظاهر، ألنه مقتىض الرتخيص يف االلتقاط. نعم 
يف فرض حرمة االلتقاط يكون غاصبًا، لعدم الرتخيص يف وضع اليد ال من املالك 

وال من الشارع.
منهم  يظهر  بنحو  كلامهتم  مطاوي  يف  األصحاب  مجهور  به  رصح  كام   )6(
املفروغية عنه، ويف اجلواهر: »بال خالف وال إشكال يف يشء من ذلك«. ويف مفتاح 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:2 من أبواب كتاب اللقطة حديث:2، 14 وباب:18منها حديث:1.

والقيمــة يف القيمي. وإن تصدق امللتقط هبا فعرف صاحبها غرم له املثل أو 
القيمة)1(. وليس لــه الرجوع بالعني إن كانت موجودة)2(، وال الرجوع 
عىل املتصدق عليه باملثــل أو القيمة إن كانت مفقودة)3(. هذا إذا مل يرض 

املالك بالصدقة، وإال فا رجوع له عىل أحد، وكان له أجر التصدق)4(.
)مسألة 30(: اللقطة أمانة يف يد امللتقط)5(، ال يضمنها)6( 
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كام  إشكال،  وال  فيه  خالف  ال  مما  مضمونة  غري  احلول  يف  أمانة  كوهنا  أن  الكرامة: 
تقدم مرارًا، وكوهنا أمانة بعده غري مضمونة ما مل يتصدق أو ينِو التملك مما تكرر يف 

كالمهم، وظاهر التذكرة عدم اخلالف فيه حتى من العامة.
وكأن الوجه فيه عموم عدم ضامن األمني. لكن الظاهر منه أو املتيقن هو األمانة 
يتضح  اإلجارة. وال  كتاب  والثالثني من  الثانية  املسألة  بمراجعة  يظهر  كام  املالكية، 
العموم لألمانة الرشعية، خصوصًا اللقطة، حيث تطابقت النصوص والفتاوى عىل 

كراهة التقاطها.
ومن هنا كان األوىل االستدالل باألصل بعد عدم عموم يقتيض ضامن صاحب 

اليد املأذون يف وضع يده عىل املال.
نعم قد يشكل ذلك بلحاظ إطالق بعض نصوص الضامن يف اللقطة، كصحيح 
عيل بن جعفر عن أخيهA: »وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبًا أو 
دابة كيف يصنع؟ قال: يعرفها سنة، فإن مل يعرف صاحبها حفظها يف عرض ماله حتى 

جييء طالبها فيعطيها إياه، وإن مات أوىص هبا. فإن أصاهبا يشء فهو هلا ضامن«)1(.
فإن محل إطالق احلكم بالضامن يف ذيله عىل خصوص ما بعد احلول، أو بعد 

التملك أو التصدق، بال شاهد. 
التعريف  بعد  الضامن  ذكر  ألن  الصحيح،  من  املتيقن  هو  ذلك  أن  ودعوى 
موجب الحتامل كونه من أحكام ما بعد التعريف، ال من أحكام اللقطة عىل اإلطالق، 

فيكون املرجع يف حكم ما قبل التعريف األصل املتقدم. 
مدفوعة بأن ذلك مستلزم لعدم استيفاء الصحيح لألقسام، لعدم التعرض فيه 
حلكم الضامن يف أثناء مدة التعريف، وهو خالف األصل يف اجلواب. وهذا بخالف 
ما إذا كانت اجلملة مستأنفة لبيان حكم اللقطة عىل اإلطالق، أو كانت هناك قرينة 
التقييد بام بعد التعريف، حيث يكون مقتضاه التفصيل يف الضامن بني احلالني. وقد 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:2 من أبواب كتاب اللقطة حديث:13.
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تقدم منا نظري ذلك يف أواخر املسألة السابعة عند الكالم يف الضالة.
والسيام أن التفصيل املذكور غري عريف، فإن ثبوت الضامن قبل أداء الوظيفة 
يف اللقطة أنسب منه عرفًا بعد أدائها، خصوصًا التصدق الذي هو نحو من اإلحسان 

للاملك، وسبق منا استحبابه. كام أنه املناسب لكراهة االلتقاط.
نعم قد يصعب البناء عىل ذلك بعد ظهور تسامل األصحاب عىل عدم الضامن. 
إال أن يستشكل فيه بقوة احتامل كونه مبنيًا عىل دعوى عموم عدم ضامن األمانة، ال 
إمجاعًا تعبديًا ينهض بنفسه باالستدالل. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
)1( فإن الضامن معهام ليس موردًا لإلشكال، محاًل يف ذلك لألمانة الرشعية 
عىل املالكية، وللخروج هبام عن مقتىض االستئامن واإلذن الرشعي يف القبض، وأما 

عىل ما ذكرنا فاألمر أظهر. فالحظ.
)2( كام يظهر من بعضهم الترصيح به، لعني الوجه املتقدم منهم.

التي  الثالث  اخلصال  من  فيها  خيتار  فيام  مرتددًا  بقي  لو  أنه  ذلك  ومقتىض 
ذكروها ال يكون ضامنًا هلا، مع أن ذلك ال يناسب صحيح عيل بن جعفر حتى لو 

غض النظر عام سبق منا. 
ثالث يف  أنه طرف  للاملك عىل  االحتفاظ هبا  يتوقف ذلك عىل جواز  أنه  كام 
التخيري، أما بناء عىل ما سبق منا من منع ذلك، فيتعني قصور الوجه املذكور عنه، وال 
خمرج عن الضامن، للخروج عن الوظيفة املقررة رشعًا. أما بناء عىل ما سبق منا من 

عموم الضامن فاألمر أظهر.
)3( بناء عىل رشعية التملك. وقد تقدم يف املسألة الرابعة عرشة اإلشكال فيه، 

بل املنع منه، وأن الثابت جواز الترصف، لكن مع الضامن أيضًا.

إال بالتعدي أو التفريط هبا)1(.  وال فرق بني مدة التعريف وما بعدها)2(. 
نعم إذا متلكها)3( أو تصدق هبا ضمنها عىل ما عرفت.
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طفحت  وبذلك  املالك.  إىل  دفعها  لو  كام  ضامهنا،  من  يربأ  بنحو  يعني:   )1(
كلامهتم. ويظهر من مجلة منها املفروغية عن ذلك، قال يف القواعد: »ولو دفع اللقطة 
إىل احلاكم فباعها رد الثمن عىل املالك، فإن مل يعرف بعد احلول ردها عىل امللتقط، ألن  
له التملك والصدقة«. وقريب منه كالم غريه. ويف جامع املقاصد: »ال ريب أن دافع 
أيضًا.  اجلواهر  استدل يف  وبذلك  الغائب«.  بذلك، ألنه ويل  يربأ  احلاكم  إىل  اللقطة 

وإليه يرجع ما يف التذكرة من أنه نائب عن املالك.
لكن ذلك إنام يتجه بناء عىل ثبوت الوالية العامة للحاكم، نظري والية اإلمام 
وهو ممنوع. واملتيقن ثبوت والية احلسبة له فيام يعلم برضا الشارع بوقوعه، وال دليل 
املتيقن  عىل سلطنة واحد معني عليه، بل وال احتامل ذلك. حيث يكون احلاكم هو 
يف  تقدم  كام  منه،  غريه  أولوية  احتامل  وعدم  حينئٍذ  واليته  الحتامل  عليه،  السلطنة 

املسألة السابعة والعرشين من فصل رشوط املتعاقدين من كتاب البيع.
وال جمال لذلك يف املقام بعد هنوض نصوص اللقطة بإثبات والية امللتقط عىل 
اللقطة، ووجوب حفظها عليه، وضامنه هلا يف اجلملة، حيث يكون مقتىض إطالقها 
عدم سقوط واليته وخروجه عن تبعتها بتسليمها للحاكم، كام لو سلمها لغريه، كام 

لعله ظاهر.
نعم ال بأس بتسليمها له عىل أنه وكيل عن امللتقط يف حفظ أمانته إذا تيرس له 
ذلك، من دون أن خيرج امللتقط عن تبعتها. كام جيوز له تسليمها لغريه ممن يثق به، عىل 

ما تقدم يف املسألة اخلامسة والعرشين.
املالك. ملخالفته  يعني: عىل أن يستقل هبا من دون أن يكون وكياًل عن   )2(

ملقتىض النصوص من تعني امللتقط لذلك، وانحصار أمرها به.
للحاكم  هبا جاز  القيام  من  وامتنع  مقتىض وظيفته  امللتقط عن  لو خرج  نعم 

)مسألة 31(: املشهور جواز دفع امللتقط اللقطة إىل احلاكم)1(. وفيه 
إشكال. وكذا االشكال يف جواز أخذ احلاكم هلا)2( 
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القيام به حسبة، كام جيوز لغريه بإذنه.
لكن يشكل حينئٍذ ترصفه أو متلكه هلا بعد التعريف، لعدم كونه موضوعًا هلام، 
مقتىض  بعد خيانته وخروجه عن  للملتقط  بذهلا  منه  يشكل  كام  ملتقطًا.  كونه  لعدم 

وظيفته.
بعد  املالك  عىل  العثور  من  اليأس  مع  هبا  التصدق  عىل  االقتصار  فاألحوط 
ميض مدة التعريف، مجعًا بني وظيفة اللقطة ووظيفة جمهول املالك، نظري ما تقدم يف 

املسألتني السابعة عرشة والثامنة عرشة. فراجع.
)1( ففي التذكرة أن امللتقط إذا أخذ اللقطة للحفظ للاملك أو بدا له أن حيفظها 
بأن  لذلك  معلاًل  قبوهلا،  احلاكم  عىل  وجب  للحاكم  دفعها  فإن  األخذ  بعد  للاملك 

احلاكم معد ملصالح املسلمني، وأعظمها حفظ أمواهلم.
وفيه: أنه لو ثبت له ذلك يف اجلملة، إال أنه مل يتضح عموم وجوب توليه حفظها 
بنحو يشمل املقام، خصوصًا مع  وجود من هو مكلف رشعًا بحفظها، وهو امللتقط.
عن  الواردة  بأقسامها  اللقطة  لنصوص  مالحظة  أدنى  أن  اإلنصاف  بل 
النبي8 ـ من طرق اخلاصة والعامة ـ وعن األئمةG من بعده يوجب القطع 
عليهم(  اهلل  )صلوات  قبضهم  إمكان  لظهور  السابقة،  الثالثة  األحكام  ثبوت  بعدم 
للقطة من امللتقط، وترصفهم فيها حسب أنظارهم الرشيفة، أو قبض من ثبت عنهم 
النصوص لذلك، وال  نصبه للقضاء من دون حمذور ظاهر، ومع ذلك ال إشارة يف 
يظهر عمل املسلمني عليه يف هذه املدة الطويلة، فكيف يكون يشء من هذه األحكام 
مرشعًا؟! ومن الغريب جدًا بمالحظة ذلك تعرض األصحاب من أهل الفتوى هلا، 

بل اشتهارها بينهم هبذا الوجه.
تعريف  »ويكفي  املقاصد:  جامع  يف  قال  كلامهتم،  بعض  من  يظهر  كام   )2(

أو وجــوب قبوهلا)1( وكذا يف وجوب التعريف عىل امللتقط بعد دفعها إىل 
احلاكم)2( 
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احلاكم عن تعريفه، ألنه ال جيب أن يعرفه بنفسه«. لظهوره يف أن التعريف باألصل 
من وظيفة امللتقط حتى مع الدفع للحاكم. 

)1( والوجه يف اإلشكال يف وجوب التعريف عىل امللتقط حينئٍذ أن التسليم 
كالتسليم  فهو  ـ  منهم  سبق  كام  ـ  املالك  عن  ونيابته  واليته  بمالك  كان  إذا  للحاكم 

للاملك أو وكيله يرتفع معه موضوع التعريف.
غاية األمر أن يكون مقتىض والية احلاكم ـ لو متت ـ أن يترصف هو يف املال 
 بام يراه األصلح للاملك أو لعموم املسلمني ـ حسبام يقتضيه اجتهاده يف سعة واليته ـ 

بالفحص عن املالك، أو رصف ماله فيام هو األصلح له أو هلم، وغري ذلك. 
)2( كام رصح به مجهور األصحاب من دون خالف ظاهر، بل قد يظهر من 

مساق بعض كلامهتم املفروغية عنه، ويف مفتاح الكرامة أنه مما مل خيتلف فيه اثنان.
لعموم حجية البينة، عىل ما أوضحناه يف املسألة التاسعة من مباحث االجتهاد 

والتقليد من هذا الرشح. 
وال  املالك.  بوجدان  موضوعه  الرتفاع  ظاهر،  خالف  وال  إشكال  بال   )3(

يعتد باحتامل خطأ البينة لو حصل بعد فرض حجيتها رشعًا.

عىل تقدير القول بجوازه)1(.
)مســألة 32(: إذا شهدت البينة بأن مالك اللقطة فان وجب دفعها 
إليه)2(، وســقط التعريف)3(، سواء أكان ذلك قبل التعريف أم يف أثنائه 
أم بعده، قبــل التملك أم بعده. نعم إذا كان بعد التملك فقد عرفت أنه إذا 
كانت موجودة عنده دفعها إليه، وإن كانت تالفة أو بمنزلة التالف دفع إليه 

البدل. وكذا إذا تصدق هبا ومل يرض بالصدقة.
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وإن  الضامن حينئٍذ.  الثالثني من عدم  املسألة  منهم يف  ما سبق  بناء عىل   )1(
سبق منا اإلشكال فيه.

فمع  للاملك،  املال  إيصال  منه  الغرض  أن  لظهور  موضوعه،  الرتفاع   )2(
فرض عدم وجود املال وعدم ضامنه ال يبقى هناك يشء جيب إيصاله، ليجب التعريف 

مقدمة لذلك.
التقاط ما ال بقاء  يناسبه ما سبق من مجلة منهم من عدم سقوطه يف  )3( كام 
له. وكأنه إلطالق دليل التعريف بعد حتقق موضوعه والغرض منه هو إيصال املال 

لصاحبه.
ولو فرض انرصافه بدوًا لصورة وجود العني، ولو بضميمة اشتامل كثري من 
نصوصه عىل تسليم العني للاملك يف مدته أو بعدها، إال أنه ال يبعد إلغاء خصوصية 

ذلك عرفًا، بلحاظ قيام البدل مقام األصل.
وما سبق منا يف مسألة التقاط ما ال بقاء له يف وجه عدم إحلاقه بام من شأنه البقاء 

ال جيري هنا، كام يظهر بالرجوع له  والتأمل فيه.
)4( يعني وال جيب استئناف تعريف سنة من حني التلف. لعدم هنوض دليل 

وجوب التعريف بأكثر من اإلكامل.
)5( بال إشكال ظاهرا. خروجًا عن مقتىض الضامن.

املسألة  يف   Pمنه سبق  ما  مقتىض  إن  يقال:  فقد  املالك  عىل  يعثر  مل  إذا  أما 

)مسألة 33(: إذا تلفت العني قبل التعريف، فإن كانت غري مضمونة 
ـ بأن ال يكون تعد أو تفريط)1(ـ   سقط التعريف)2(، وإذا كانت مضمونة 
مل يســقط)3(. وكذا إذا كان التلف يف أثناء التعريف، ففي الصورة األوىل 
يسقط التعريف، ويف الصورة الثانية جيب إكامله)4(، فإذا عرف املالك دفع 

إليه املثل أو القيمة)5(.
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املذكورة جريان حكم ما بعد التعريف عىل البدل.
إال أن يفرق بينهام باإلذن هناك رشعًا يف الترصف يف اللقطة واالنتقال للبدل، 
اإلحلاق  فيشكل  فيه،  مأذون  غري  عدوانيًا  هنا  اإلتالف  يكون  حيث  املقام،  بخالف 
اإلشكال يف  منا  تقدم  أنه  التعريف. عىل  بعد  ما  العني يف جريان حكم  بقاء  بصورة 

جريان حكم ما بعد التعريف بام هو وارد هنا أيضًا، كام يظهر بمراجعته.
أم من  العلم من وصفه هلا  )1( بال إشكال وال خالف ظاهر، سواء حصل 
العلم بتدينه أو نحوه. ملا هو املعلوم من حجية العلم بذاته مع غض النظر عن سببه. 
يظهر  وبذلك  عرفه.  إذا  لصاحبها  لدفعها  املتضمنة  اللقطة  نصوص  وخلصوص 

وجوب دفعها ملن يعرف أنه املالك وإن مل يدعها.
الرموز ومجلة من  املبسوط واخلالف والرسائر والرشايع وكشف  )2( كام يف 
املبسوط وجوب  العالمة والدروس واللمعتني واملسالك وغريها. ونسب يف  كتب 
الدفع بالوصف إىل قوم شذاذ. وظاهره أهنم من العامة، وبه رصح يف كشف الرموز. 

وكأنه لعدم الدليل عىل حجية الوصف.
ويف النافع: »ال تدفع اللقطة إال بالبينة، وال يكفي الوصف. وقيل: يكفي يف 
البارع وحمكي  الباطنة كالذهب والفضة، وهو حسن«، وهو ظاهر املهذب  األموال 
املقترص. لكن قال يف كشف الرموز: »فأما التفصيل فام أعرف منشأه وال القائل به. 

واستحسنه شيخنا نظرًا إىل تعذر إقامة البينة بذلك«.
عىل أن التفصيل املذكور ال خيلو يف نفسه عن غموض. إال أن يرجع إىل ما  يأيت 

الكالم فيه من حصول االطمئنان أو الظن بصدق صاحبه.
هذا وقد رصح عامة من سبق بعدم كفاية حصول الظن من الوصف يف وجوب 
البينة. كام رصح أكثرهم بجواز دفع  اللقطة للواصف، وأنه البد يف لزومه من  دفع 

)مســألة 34(: إذا ادعى اللقطــة مدع وعلم صدقــه وجب دفعها 
إليه)1(. وكذا إذا وصفها بصفاهتا املوجودة فيها. وال يكفي جمرد ذلك)2(، 
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امللتقط هلا بالوصف وإن مل يلزم بذلك، ويف جامع املقاصد وعن الكفاية أنه املشهور، 
ويف املسالك والروضة أنه األشهر. بل مقتىض إطالق التحرير واللمعة ذلك ولو مع 
عدم حصول الظن من الوصف. ومل يعرف اخلالف يف ذلك إال من الرسائر فمنع من 

جواز دفعها له إال مع البينة. 
وقد استدل للمشهور يف كلامهتم بغلبة عدم تيرس إقامة البينة، فلو اقترص عليها 
لزم عدم وصول اللقطة إىل صاحبها غالبًا، وهو مما يعلم بعدم رضا الشارع األقدس 

به، وذلك يكشف عن كفاية الظن يف املقام، كام يف كثري من املوارد.
مضافًا إىل قرب قيام السرية عىل ذلك ألنه امليسور نوعًا يف الوصول إىل املالك، 
ولواله لتعذر وصول اللقطة لصاحبها غالبًا، فلو مل يرشع الحتيج لبيان ذلك، ولو 

بان لظهر.
لكنه كام ترى! ألن ذلك إن بلغ حّد احلجية التي خيرج هبا عن عهدة املال تعني 
جلواز  جمال  فال  وإال  صاحبه،  عن  املال  حبس  حلرمة  للواصف  العني  دفع  وجوب 
دفعها له، ملا فيه من التفريط بامل الغري. فالتفصيل بني الوجوب واجلواز مما ال جمال له.
هذا وقد استدل عىل اجلواز ـ مضافًا إىل ذلك ـ بصحيح البزنطي: »سألت أبا 
احلسن الرضاA عن الرجل يصيد الطري الذي يسوي دراهم كثرية وهو مستوي 
اجلناحني وهو يعرف صاحبه، أحيل له إمساكه؟ فقال: إذا عرف صاحبه رده عليه، 

وإن مل يكن يعرفه وملك جناحه فهو له. وإن جاءك طالب ال تتهمه رده عليه«)1(
وصحيح ثعلبة بن ميمون عن عمرو بن سعيد اجلعفي قال: »خرجت إىل مكة 
وأنا من أشد الناس حااًل، فشكوت إىل أيب عبد اهللA، فلام خرجت من عنده وجدت 
عىل بابه كيسًا فيه سبعامئة دينار، فرجعت إليه من فوري ذلك فأخربته. فقال: يا سعيد 
فخرجت  فيه،  يل  يرخص  أن  رجوت  وكنت  املشاهد.  يف  وعرفه  وجل  عز  اهلل  اتق 
وأنا مغتم... فنزلت يف بيت متنحيًا عن الناس، ثم قلت: من يعرف الكيس؟ فأول 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:15 من أبواب كتاب اللقطة حديث:1.
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صوت صوّته إذا رجل عىل رأيس يقول: أنا صاحب الكيس. فقلت يف نفيس: أنت! 
فال كنت. قلت: ما عالمة الكيس؟ فأخربين بعالمته، فدفعته إليه. قال: فتنحى ناحية 
فعدها، فإذا الدنانري عىل حاهلا، ثم عد منها سبعني دينارًا فقال: خذها حالاًل خري من 
سبعامئة حرامًا. فأخذهتا ثم دخلت عىل أيب عبد اهللA فأخربته كيف تنحيت وكيف 

صنعت، فقال: أما إنك حني شكوت إيل أمرنا لك بثالثني دينارًا...«)1(.
لتوهم  دفعًا  الرتخيص  أو  الندب  عىل  األول  يف  بالدفع  األمر  محل  بدعوى: 
دون  اجلواز  عىل  للواصف  الكيس  دفع  الثاين  يف   Aاإلمام تقرير  وداللة  احلظر. 

الوجوب.
املتهم يف األول عىل االستحباب  الطالب غري  بالرد عىل  وفيه: أن محل األمر 
دون الوجوب خمالف لظاهر األمر. بل ما تضمنه من التملك مع عدم معرفة املالك 
مانع من توهم احلظر يف دفعه للغري، إذ ال إشكال يف جواز دفع اإلنسان ملكه لغريه، 
سواء ادعاه أم ال، وسواء اهتمه أم ال. ومعه يتعني محل األمر بالدفع للغري مع عدم 

اهتامه عىل احلث والبعث الظاهر يف الوجوب.
كام أن ما تضمنه الثاين من األمر بتقوى اهلل تعاىل  وبالتعريف الذي وجب من 
أجل إيصال املال لصاحبه ملزم بحمل التقرير منهA يف دفعه للواصف عىل وجوبه 

وكونه مقتىض تقوى اهلل تعاىل يف إيصال املال لصاحبه.
والسيام مع ما تضمنه احلديث من كراهة هذا امللتقط العثور عىل املالك، حيث 
لومل  يكن يرى نفسه ملزمًا بالدفع له لقيام احلجة عىل ملكيته للكيس مل يدفعه له، فهو 
قد دفعه إليه للبناء عىل وجوب الدفع له، لقيام احلجة عىل ذلك، ال ملحض الرتخيص 
يف الدفع من دون أن جيب، فيكون ظاهر تقرير اإلمامA هو تقريره عىل دفعه بناء 

عىل وجوبه ال جمرد حليته.
دينارًا من  السبعني  أخذ   Aتقريره أيضًا من  احلديث  ما تضمنه  إىل  مضافًا 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:6 من أبواب كتاب اللقطة حديث:1.



159 ................................................................... الكالم فيام لو ادعى اللقطة مدٍع

التعريف يف  املالك، فلوال حجية  إذن  الواصف، لظهور عدم حلها بغري  اللقطة من 
املورد عىل ملكية الواصف ـ املستلزم لوجوب دفع املال له ـ مل حيل أخذها منها بدفعه 

هلا.
يتهم  ال  ملن  الدفع  وجوب  يف  احلديثني  ظهور  يف  التأمل  ينبغي  ال  وباجلملة: 

وللواصف، لقيام احلجة رشعًا عىل ملكيتهام.
وأما ما يف املختلف من انحصار الظن الذي جيب العمل رشعًا بالبينة فغريب 
جدًا، إذ ما أكثر الظنون التي يلزم العمل هبا رشعًا، كاليد وقول صاحب اليد وقاعدة 

الصحة وغريها.
نعم بناء عىل اعتبار الظن أو االطمئنان أو غريمها من األمور النفسية فال طريق 
إلحراز حصوهلا يف نفس امللتقط من دون أن يقر بذلك، فال جمال بدونه إللزامه من 
قبل احلاكم الرشعي أو غريه بدفع اللقطة، بخالف البينة، حيث ال يتوقف تشخيصها 

عليه، فيتسنى إلزامه بالعمل عليها.
لكن هذا ال ينايف متامية احلجة يف حقه بحصوهلا، ويلزمه رشعًا تسليم اللقطة 
لزوم  يف  إشكال  ال  الذي  العلم،  يف  احلال  هو  كام  لذلك،  تبعًا  تبعتها  عن  واخلروج 

العمل عليه مع أنه ال يعرف إال من قبله.
الوثوق  عىل  املدار  أن  واملرتكزات  للسرية  بالنظر  جدًا  القريب  ومن  هذا 
عليه مقتىض  العمل  البني، ألن  الريب يف  يثري  ما  لعدم حصول  للوصف،  والركون 
الطبع األويل لإلنسان، وما زاد عليه حيتاج إىل عناية، ولو كان البناء عىل ذلك رشعًا 

الحتاج للتنبيه.
أما جمرد الظن ولو مع حصول ما يوجب الريب فالظاهر عدم كفايته، بل من 
القريب جدًا البناء عىل التثبت حينئٍذ حتى يتم استيضاح احلال. وال أقل من خروجه 

عن املتيقن من عمل املترشعة والعقالء عمومًا، فيجب التثبت واستكامل الفحص.
وال جيوز إمهال ذلك ومنع اللقطة عن الواصف اعتامدًا عىل أصالة عدم ملكه 
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هلا. لعدم اإلشكال يف عدم جواز وضع اليد عليها بغري إذن املالك، وإنام جاز مع تعذر 
الوصول إليه غري املحرز يف املقام إال بالفحص، كام هو احلال يف مجيع موارد الشك 
يف القدرة عىل اخلروج عن التكليف الثابت، كام تقدم غري مرة، وذكرناه يف األصول.

وأما أن احلديثان فهام لو هنضا باالستدالل ال يدالن عىل وجوب الدفع حينئٍذ، 
بلحاظ فرض عدم االهتام يف األول، وأن الثاين قد تضمن قضية يف واقعة ال إطالق 

هلا. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
)1( إن كان املراد به ما ذكرنا من الوثوق والركون فهو قريب جدًا، كام سبق 
وسبق وجهه. وإن كان املراد به ما زاد عىل ذلك، حيث قد يراد به يف كالم بعضهم 

الظن املتاخم للعلم فالظاهر عدم اعتباره، كام يظهر مما سبق.
)2( أما القول بكفاية الظن فقد سبق القائل به، بل هو املشهور. لكنهم قالوا 
بكفايته يف جواز دفع اللقطة، ومل أعثر عاجاًل عىل قائل بوجوب دفعها معه. نعم سبق 

منا التالزم بني احلكمني.
وأما القول بتوقفه عىل العلم فلم أعثر عليه عاجاًل أيضًا، وإنام سبق من الرسائر 
يف  استدالله  مرجع  ألن   ،Pاملصنف سيدنا  مراد  ولعله  البينة.  عىل  بتوقفه  القول 

الرسائر إىل التمسك يف فرض انفراد الوصف باألصل الذي ال جمال له مع العلم.
بقي يشء. وهو أنه يكفي يف وجوب دفع اللقطة بالعلم أو البينة أو الوصف 
بالوجه املتقدم ملكية الشخص للامل ظاهرًا، لكونه صاحب اليد السابقة أو نحو ذلك 
مما حيكم معه بملكيته ظاهرًا وإن احتمل عدم ملكه له. بل يكفي كونه مسلطًا عليها 
لكفاية  املذكورة.  السلطنة  بقاء  احتامل  مع  نحومها  أو  والية  أو  بوكالة  عليها  سابقًا 

التسليم له يف الرباءة من عهدة الضامن، فيجب. 
نعم لو تيرس الفحص عن املالك احلقيقي، بنحو ال يؤدي إىل حبس العني عرفًا 

بل البد من حصول االطمئنــان بصدقه)1(. وال يكفي حصول الظن وال 
يعترب حصول العلم به وإن قال بكل قائل)2(.
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عمن له السلطنة عليها ظاهرًا جاز، وإن مل جيب، لعدم وجوب الفحص يف الشبهة 
املوضوعية، كام لعله ظاهر.

)1( أما قبل التملك فال ينبغي اإلشكال فيه، كام ال يظهر اخلالف فيه، وإن قل 
التعرض لذلك. لظهور تبعية النامء لألصل يف امللكية.

بعد  واجلواهر  الكرامة  ومفتاح  املقاصد  جامع  يف  به  املرصح  فهو  بعده  وأما 
الثاين:  قال يف  القواعد.  به يف  للعني، كام رصح  تبعًا  للملتقط  الفراغ عن صريورهتا 
»ألهنا تتبعها يف الرد بالعيب ويف اإلقالة، وإنام تبعت فيهام لكوهنا بمنزلة اجلزء منها، 

فكذا هنا«.
وقد يظهر من إطالق القواعد عدم الرد. لكنه بعيد، بل قد يظهر من مفتاح 

الكرامة عدم إرادته ذلك مع رد العني، للوجه املتقدم.
األصل،  عن  متميزة  الزيادة  تكن  مل  إذا  ما  املذكور  الوجه  من  املتيقن  نعم 
التاسعة  املسألة  منا يف  تقدم  ما  نظري  كالصوف.  متميزة  كانت  إذا  ما  دون  كالسمن، 

والعرشين من كتاب اخلمس من هذا الرشح. فراجع.
)2( بال إشكال ظاهر، وبه رصح من سبق. ملا سبق من تبعية النامء لألصل يف 

امللكية.
)3( كام رصح به من سبق. ملا سبق من تبعية النامء لألصل يف امللكية.  وال جمال 
ال حتامل وجوب إرجاعها للاملك تبعًا للعني بعد مباينتها للعني عرفًا، وعدم جريان 

الوجه السابق.

)مسألة 35(: إذا عرف املالك وقد حصل لللقطة نامء متصل دفع إليه 
العني والنامء، ســواء حصل النامء قبل التملك أم بعده)1(. وأما إذا حصل 
هلا نامء منفصل، فإن حصل قبل التملك كان للاملك)2(، وإن حصل بعده 
كان للملتقــط)3(. أمــا إذا مل يعرف املالك وقد حصل هلــا نامء، فإن كان 
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هذا كله بناء عىل مرشوعية التملك. أما بناء عىل ما سبق من عدم مرشوعيته، 
وأن الثابت للملتقط جواز الترصف ال غري، فاملتعني ملكية النامء بقسميه ملالك اللقطة 

مطلقًا ووجوب رده معها عىل املالك لو عثر عليه، كام هو ظاهر.
)1( بمعنى أنه يتملك بتملكها، لعني الوجه املتقدم، وهو كونه عرفًا جزءًا من 
التملك لو تم. وجيري هنا ما تقدم منا من اإلشكال يف عموم  العني، فيشمله دليل 

الوجه املذكور، ملا إذا كانت الزيادة متميزة، كالصوف.
)2( كام يف القواعد واإليضاح وجامع املقاصد واملسالك. وقد استدل عليه يف 
كلامهتم.. )تارة(: بأن سبب اليد عىل األصل هو االلتقاط، وحيث كان األصل وهو 

اللقطة سببًا للنامء، فيكون سبب اليد عليه االلتقاط، ألن سبب السبب سبب.
وهو كام ترى، ألن سببية األصل لوجود النامء ال يقتيض سببية اليد عىل األصل 
لليد عىل النامء ، بل اليد عىل اليشء أخذه، وأخذ كل منهام مباين ألخذ اآلخر، ولذا 

قد  يضع اإلنسان يده عىل األصل وال يضعها عىل نامئه، وبالعكس.
عىل أن موضوع التملك ـ بناء عىل القول به ـ هو اللقطة الصادقة عىل األصل 

دون النامء وإن كان النامء مسببًا عن األصل.
)وأخرى(: بأن الفرع ال يزيد عىل األصل، وحيث استحق امللتقط متلك اللقطة 

تعني استحقاقه متلك نامئها تبعًا هلا.
استحقاق  يف  هلا  تبعيته  اليستلزم  الوجود  يف  لألصل  النامء  تبعية  أن  وفيه: 
التملك. وقاعدة أن الفرع اليزيد عىل األصل، غري ظاهرة املنشأ كربويًا، وال ظاهرة 
فيه  يثبت  للمرياث  املنفصل  النامء  أن  يف  ظاهرًا  إشكال  ال  ولذا  صغرويًا.  االنطباق 

اخلمس، وإن مل يثبت يف أصله، لصدق املرياث عىل األصل دونه.
ولعله لذا توقف يف املسألة يف حمكي رشح اإلرشاد للفخر، وجزم بعدم التبعية 

متصًا، فإن متلك اللقطــة ملكه تبعًا للعني)1(، وأما إذا كان منفصًا ففي 
جواز متلكه مع العني قوالن، أقوامها ذلك)2(،
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األصل،  وهو  املتيقن،  عىل  لألصل  املخالف  التملك  جواز  يف  اقتصارًا  اجلواهر  يف 
الختصاص عنوان اللقطة به، وحكم بثبوت حكم جمهول املالك عىل النامء.

ولو  التملك  نصوص  من  تبعًا  التملك  جواز  استفادة  القريب  ومن  هذا 
بضميمة غفلة العرف عن التفريق بني اللقطة والنامء. والظاهر أنه هو املنشأ ملا ذكره 

سيدنا املصنفP، دون الوجهني السابقني، لظهور ضعفهام.
بل ال يبعد كون ذلك هو املنشأ لذهاب من سبق للتبعية، وذكرهم الوجهني 
السابقني راجع يف احلقيقة لتوجيه الفهم املذكور، نظري التعليل بعد الورود. نعم يف 

بلوغ الوجه املذكور حدًا ينهض معه باالستدالل إشكال. 
صريورهتا  من  ذكرنا  ما  عىل  بناء  وأما  التملك.  مرشوعية  عىل  بناء  كله  هذا 
بمنزلة امللك يف جواز الترصف ال غري فالترصف يف النامء املنفصل احلاصل قبل إكامل 

التعريف يبتني عىل التبعية املذكورة لو متت.
نصوص  إطالق  بلحاظ  والسيام  أظهر.  فيه  فاألمر  إكامله  بعد  احلاصل  وأما 
تنزيلها منزلة امللك، فإن من شأن امللك الترصف يف نامئه تبعًا له. واهلل سبحانه وتعاىل 

العامل العاصم.
مع  لكن  املالك.  جمهول  وحكم  اللقطة  حكم  بني  العمل  مقام  يف  مجعًا   )1(
اليأس من العثور عىل املالك حتى بعد إكامل التعريف، ألنه الرشط يف جواز التصدق 
يف  احلكم  ألنه  املالك،  جمهول  يف  به  نقل  مل  لو  حتى  الضامن  ومع  املالك،  بمجهول 

اللقطة.

وأحوطهام التصدق هبا عنه)1(.
)مسألة 36(: لو عرف املالك ولكن مل يمكن إيصال اللقطة إليه، فإن 
أمكن االســتئذان منه يف الترصف فيهـ  ولو بمثل الصدقة عنه، أو دفعها إىل 
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)1( بال إشكال حلرمة الترصف يف ملك الغري تكليفًا وعدم نفوذه وضعًا إال 
بإذنه.

التجارة يف  كتاب  مقدمة  من  والثالثني  التاسعة  املسألة  منا يف  تقدم  فقد   )2(
لواحق الكالم يف حكم جمهول املالك تقريب إحلاق ذلك بمجهول املالك يف وجوب 
يعلم  باملال حتى  فينتظر  للوارث،  الوصول  إمكان  مع  إال  به عن صاحبه،  التصدق 
يدفع  ثم  مدة،  به  الرتبص  من  املفقود  مال  حكم  فيلحقه  حيتمل  أو  املالك  بموت 

للوارث.
كام أن جواز التصدق يف غري ذلك مرشوط باليأس عن الوصول للاملك، ألن 
ذلك هو حكم جمهول املالك. وال يكفي  فيه االنتظار سنة مع التعريف  أو عدمه، ألن 

ذلك حكم اللقطة الذي ال إشكال يف قصوره عن املقام.
وال  فيه  اإلشكال  عدم  الظاهر  بل  والقواعد.  والتحرير  التذكرة  يف  كام   )3(
املورث  ملك  فرض  بعد  املرياث  دليل  لعموم  لذلك.  املتعرضون  قّل  وإن  اخلالف، 

هلا يف املقام.
مضافًا إىل قولهA يف معترب أيب خدجية: »فإنه ينبغي ]للحر[ أن يعرفها سنة 
فإن مات كانت مرياثًا  إليه، وإال كانت يف ماله،  فإن جاء طالبها دفعها  ]يف جممع[، 
بعد  جاء  فإن  هلم[  هي  أمواهلم  يف  كانت  طالب  هلا  جييء  مل  ]فإن  ورثه  وملن  لولده 
دفعوها إليه«)1( بناء عىل محله عىل التملك. ولو محل عىل جواز الترصف اقتىض جواز 

ترصفهم فيها كاملورث. 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:20 من أبواب كتاب اللقطة حديث:1.

أقاربه أو نحو ذلك ـ تعني)1(، وإال تعني التصدق هبا عنه)2(.
)مســألة 37(: إذا مــات امللتقط، فإن كان بعــد التعريف والتملك 
انتقلت إىل وارثه)3( كســائر أماكه. وإن كان بعد التعريف وقبل التملك 
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بل مقتىض إطالق ما تضمن من النصوص الكثرية أهنا كسبيل ماله هو جريان 
حكم املرياث عليها كاملال. غايته أنه حيمل عىل وراثة حق الترصف. والسيام بقرينة 
فتكون  امللتقط،  بعد موت  املالك هبا  بقاء علقة  الظاهر يف  الوصية هبا)1(،  ما تضمن 

مضمونة كام كانت يف حياة املورث.
)1( كام ذكر ذلك يف التذكرة والتحرير والدروس، وهو الظاهر من القواعد.
وقد يظهر من غريها اجلري عىل ذلك. لكن ليس بنحو حيقق الشهرة، لقلة من سبق 
عىل  الدليل  املهم  بل  مهاًم،  ذلك  وليس  للمسألة.  غريهم  حترير  عىل  العثور  وعدم 

احلكم.
والظاهر انحصاره بفهم ذلك تبعًا من نصوص اللقطة، لشيوع االبتالء باملسألة 
األمانات  من  املورد  كون  بسبب  واملورث،  الوارث  بني  التفريق  عن  العرف  وغفلة 
التي يتفرع عليها استحقاق التعريف عىل امللتقط وملكه للامل أو جواز الترصف له به 
بعد التعريف، الذي هو نحو من االستحقاق واالنتفاع عرفًا، ولو بني عىل التوقف يف 

ذلك لظهر من سريهتم ووقع السؤال عن حكمه يف النصوص. 
ويؤيد ذلك أو يعضده ما سبق يف معترب أيب خدجية، خصوصًا بناء عىل ما سبق 
املال للوارث  انتقال  التملك، حيث ال يكون  منا من محله عىل جواز الترصف دون 
مبنيًا عىل اإلرث احلقيقي، بل عىل مشاركة الوارث للمورث يف حكم اللقطة، وهو 
جواز الترصف، حيث يبعد جدًا فهم العرف خصوصية ذلك من بني أحكام اللقطة 

يف مشاركة الوارث للمورث.
من  سبق  الذي  للنامء  التعدي  من  أوضح  للوارث  التعدي  أن  اإلنصاف  بل 
سيدنا املصنفP اجلزم به، لندرة االبتالء باللقطة ذات النامء، ولعله لذا مل يتعرض 
هلا يف النصوص أصاًل، وشيوع االبتالء بموت امللتقط يف مجيع مراحل اللقطة وتعرض 

)1( راجع وسائل الشيعة ج:17 باب:2 من أبواب كتاب اللقطة حديث:10، 13.

فاملشهور قيام الوارث مقامه)1( 
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النصوص له يف اجلملة.
من  إما  فالبد  االبتالء  شائعة  بل  عملية،  املسـألة  كانت  ملا  قلت:  شئت  وإن 
أو  السؤال،  به عن  بنحو يستغنون  القريب ملرتكزاهتم  الوجه  فيها عىل  الناس  جري 
حتريهم الدافع هلم للفحص والسؤال، وحيث ال أثر للثاين يف النصوص تعني األول، 
وحيث كان األقرب لألذواق واملرتكزات هو قيام الوارث مقام املورث، كشف عن 

جري املترشعة عليه، وفهمهم له من النصوص تبعًا.
)1( إشارة للفرق املتقدم بني لقطة احلرم وغريه.

التذكرة  يف  كام  كاماًل،  حواًل  التعريف  استئناف  إىل  حيتاج  وال  يعني:   )2(
بعد عدم جتدد  له  املوجب  لعدم  الباقني.  مراد  يبعد كونه  والدروس، وال  والتحرير 

االلتقاط.
)3( وال يكتفي بميض حول التعريف. كام يتعني الضامن لو ظهر املالك بعد 
التصدق ومل يرض به، مجعًا يف مقام العمل بني حكم اللقطة وحكم جمهول املالك، 

نظري ما تقدم يف املسألة اخلامسة والثالثني .
النهاية والرشايع والنافع والقواعد والتذكرة والتحرير واإلرشاد  )4( كام يف 
والدروس واللمعتني وجامع املقاصد واملسالك وغريها. غاية األمر أن بعضهم عرب 

يف  التخيري بني األمور الثاثة أو األمريــن)1(، وإن كان قبل التعريف قام 
مقامه فيــه، وإن كان يف أثنائه قام مقامه يف إمتامه)2(، فإذا تم التعريف ختري 
الوارث بني األمور الثاثة أو االثنني. واألحوط إجراء حكم جمهول املالك 
عليــه يف التعريف به إىل أن حيصل اليأس من الوصــول إىل مالكه)3(، ثم 

يتصدق به عنه.
)مســألة 38(: إذا وجد مااًل يف صندوقه ومل يعلــم أنه له أو لغريه، 
فإن كان ال يدخل أحد يده يف صندوقــه فهو له)4(. وإن كان أحد يدخل 
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بعدم مشاركة الغري يف الصندوق، وبعضهم عرب بعدم مشاركة الغري يف الترصف فيه. 
من  بني  فيه  أجده  خالف  »بال  اجلواهر:  ويف  الرياض،  يف  فيه  اخلالف  ظهور  ونفى 

تعرض له«.  
ويقتضيه ـ مضافًا إىل حجية اليد عىل امللكية، ألن اليد عىل الصندوق يد عىل ما 
فيه ـ صحيح مجيل: »قلت أليب عبد اهللA: رجل وجد يف منزله دينارًا. قال: يدخله 
منزله غريه؟ قلت: نعم كثري. قال: هذا لقطة. قلت: فرجل وجد يف صندوقه دينارًا. 

قال: يدخل أحد يده يف صندوقه غريه أو يضع فيه شيئًا؟ قلت: ال. قال: فهو له«)1(.
ويف املسالك: »هذا إذا مل يقطع بانتفائه عنه، وإال كان لقطة«. وقريب منه يف 

الروضة.
ويشكل بأن اللقطة عرفًا ليس كل مال ال يعرف صاحبه، بل خصوص املال 
الضائع الذي يوجد يف األماكن املنكشفة، كالشوارع واملساجد والصحاري ونحوها، 
وال يصدق يف املقام، وال فيام جيده اإلنسان يف جيبه ونحومها ويعلم بأنه ليس له، بل 

يتعني حينئذ جريان حكم جمهول املالك.
وال ينايف ذلك احلكم يف الصحيح بأن ما جيده اإلنسان يف داره التي يدخلها 
إما أن يكون حكاًم تعبديًا يقترص فيه عىل مورده، نظري ما ورد يف  فإنه  الكثري لقطة. 
وديعة الغاصب، أو عىل فرض انفتاح املنزل للناس، بحيث ال يسيطر صاحبه عرفًا 
عىل ما فيه من األمور اخلفيفة التي من شأن كل داخل هلا محلها، كالربانيات والدواوين 

العامة الشايعة يف عصورنا، فتكون كاملساجد وإن كانت مملوكة. 
ولعل الثاين هو األقرب. وال سيام ما تضمنه من فرض كثرة الداخلني، ألن 
فيبعد محل سؤال  للمنزل مع حتجيبه مما ال خيلو عنه منزل غالبًا،  املالك  دخول غري 

اإلمامA عليه. 
وأشكل من ذلك ما يف الرياض من أن مقتىض إطالق الصحيح العموم لصورة 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:3 من أبواب كتاب اللقطة حديث:1.
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العلم بأن الدينار املوجود يف الصندوق ليس له سابقًا، وأن األوىل العمل باإلطالق 
املذكور، ولو الحتامل كونه رزقًا بعثه اهلل تعاىل إليه.

إذ فيه: أن الغفلة عرفًا عن كونه رزقًا بعثه اهلل تعاىل إليه، وعدم االعتداد نوعًا 
باحتامل ذلك لو التفت إليه، يوجبان انرصاف السؤال عنه، ومحل اجلواب عىل بيان 
ملكيته له ظاهرًا عند تردده بني كونه له سابقًا وكونه لغريه، حلجية اليد. فيقرص عام لو 

علم بعدم كونه له.
ولو فرض أن احتمل أن اهلل تعاىل قد بعثه له خرج عن مفاد الصحيح ولزم 

الرجوع فيه لألصل، احلاكم بعدم كونه له.
عىل أن مرادهP بذلك إن كان هو احلكم بملكيته له ظاهرًا لو احتمل أن اهلل 

تعاىل قد بعثه إليه، لزم تقييده بام إذا احتمل ذلك، ال إطالق احلكم بأنه له. 
وإن كان مراده احلكم بأنه له واقعًا، إلمكان ذلك عقاًل، لزم البناء عىل ملكيته 
يتبدل مالكه واقعًا  الناس، بحيث  له واقعًا حتى لو كان يف علم اهلل تعاىل لغريه من 
بمجرد صريورته يف صندوقه الذي خيتص به. وال يظن بهP وال بغريه البناء عىل 

ذلك.
وإن كان مراده احلكم بأنه له ظاهرًا إن سبق ملك غريه له، وواقعًا إن مل يسبق 
موضوع  لسوق  والظاهري،  الواقعي  احلكم  بني  جامع  ال  أنه  ففيه:  له.  غريه  ملك 
السؤال يف األول بنفسه للتعرف عىل حكمه الرشعي الواقعي، ويف الثاين لبيان كونه 
منشأ للشك الذي هو املوضوع احلقيقي للوظيفة العملية عند التحري مع غض النظر 
عن حكمها الواقعي. ويكون اجلواب يف األول لبيان احلكم الواقعي املسؤول عنه، 
ويف الثاين لبيان الوظيفة املذكورة املسؤول عنها أيضًا، وال جامع بينهام. فتأمل جيدًا. 
وجيري ذلك يف إطالق األصحاب أنه له مع عدم املشارك، فيحمل عىل صورة 

احتامل كونه له.
واحلاصل: أنه يتعني مع العلم بعدم كونه سابقًا له إجراء حكم جمهول املالك 
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بأنه له تعبدًا، كام يف  اللقطة عليه، كام يف املسالك، وال احلكم  عليه، ال إجراء حكم 
الرياض.

)1( الظاهر أن مفروض كالمهP ما إذا علم بصدقه. أما لو مل يعلم ذلك 
فاألمر كام لو شك ومل يعرفه الذي يأيت الكالم فيه، حيث ال موجب لتصديقه بعد عدم 

انفراده باليد عليه.
مال  ألنه  الوصف،  وال  البينة  إىل  منهم  مدعيه  يفتقر  »وال  الروضة:  يف  لكن 
ال يدعيه أحد«. وفيه: أن ذلك وحده ال يكفي مع مشاركة الباقني للمدعي يف منشأ 
االحتامل وهو اليد. وما دّل عىل تصديق املدعي للامل الذي ال يدعيه أحد وارد يف غري 

ذلك. 
كانوا  عرشة  »قلت:   :Aاهلل عبد  أيب  عن  حازم  بن  منصور  حديث  وهو 
جلوسًا وسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضًا ألكم هذا الكيس؟ فكلهم 

قالوا: ال. وقال: واحد منهم هو يل. فلمن هو؟ قال: للذي ادعاه«)1(. 
بينهم بسبب  اليد عليه، بل وال تردده  وهو كام ترى ال يتضمن اشرتاكهم يف 

إنكار اآلخرين له، بخالف املقام. 
نعم لو أنكره اآلخرون يف املقام ونفوه، فحيث كان مقتىض اليد انحصار األمر 

بأحدهم، كفى يف احلكم بملكية الشخص له احتامله، فضاًل عن دعواه له. فالحظ.
)2( يعني: لصاحب الصندوق إذا احتمل أنه له. ملا سبق من أن مقتىض اليد 

انحصار ملكيته بمن يدخل يده فيه، فمع إنكار اآلخرين يتعني كونه له.

)1( وسائل الشيعة ج:18 باب:17 من أبواب كتاب كيفية احلكم وأحكام الدعوى حديث:1.

فه إياه فإن عرفــه دفعه إليه)1(، وإن أنكره فهو له)2(،  يده يف صندوقه عرَّ
وإن جهلــه مل يبعد الرجوع إىل القرعة، كام يف ســائر مــوارد تردد املال بني 
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املسألة  يف  منا  وتقدم  رشعًا،  املذكور  العموم  ثبوت  عىل   Pمنه بناء   )1(
التوقف.  وأنه البد من  املنع من ذلك،  التجارة  كتاب  مقدمة  والثالثني من  التاسعة 

وعليه ال حّل يف املقام لإلشكال إال بالصلح.
درهم  اشتباه  يف  الوارد  السكوين   موثق  يف  بالتنصيف  احلكم  مع  والسيام 
اختلفا  رجلني  بيد  درمهني  يف  املغرية  بن  اهلل  عبد  وموثق  شخصني)1(،  بني  الودعي 
بن  غياث  ومعترب  رجلني)3(،  بني  الدابة  يف  الوارد  عامر  بن  إسحاق  وموثق  فيهام)2(، 
إبراهيم يف الدابة إذا اختصم فيها رجالن ال يد ألحد عليها)4(، وخرب متيم بن طرفة يف 

بعري أقام كل منهام البينة أنه له)5(.
فإن ذلك كله إن مل ينهض بعموم الرجوع يف مثل ذلك للتصنيف، فال أقل من 

احتامله املوجب للتحري والرجوع للعرف.
هذا ومقتىض إطالق بعض من سبق أن املال يف املقام بحكم اللقطة، وبعضهم 
فرض  يف  ذلك  آخرون  وأطلق  الصندوق،  يف  الغري  مشاركة  فرض  يف  ذلك  أطلق 

مشاركة الغري يف الترصف فيه. وكأنه لصحيح مجيل املتقدم، كام رصح بعضهم. 
لكن الصحيح إنام تضمن ذلك يف الدار التي يدخلها الكثري، وقد سبق قرب 

محلها عىل ما إذا كانت مفتوحة لعامة الناس، بحيث تلحق باألماكن املنكشفة.
 Aأما يف الصندوق فلم يتضمن ذلك. غاية األمر أن مقتىض سؤال اإلمام
صاحب  بملكية  حيكم  ال  فيه  يده  يدخل  غريه  كان  لو  أنه  فيه  يده  أحد  إدخال  عن 

الصندوق  ملا جيده فيه، ال احلكم عليه بأنه لقطة، كام يف املوجود يف الدار. 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:12 من أبواب كتاب الصلح حديث:1.
)2(  وسائل الشيعة ج:13 باب:9 من أبواب كتاب الصلح حديث:1.

)3( وسائل الشيعة ج:18 باب:12 من أبواب كتاب كيفية احلكم وأحكام الدعوى حديث:2.

)4( وسائل الشيعة ج:18 باب:12 من أبواب كتاب كيفية احلكم وأحكام الدعوى حديث:3.

)5( وسائل الشيعة ج:18 باب:12 من أبواب كتاب كيفية احلكم وأحكام الدعوى حديث:4.

مالكني)1(. هذا إذا كان الغري حمصورًا، أما إذا مل يكن فا يبعد الرجوع إىل 
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القرعة)1(، فإن خرجت باســم غريه فحص عن املالك، وبعد اليأس منه 

كثرة  فرض  يف  ورد  قد  لقطة  بأنه  الدار  يف  املوجود  عىل  احلكم  أن  والسيام 
ال  بل  الصندوق.  يف  غالبًا  يتحقق  ال  وهذا  سبق،  ما  عىل  املحمول  فيها  الداخلني 
يبعد انرصاف قوله: »صندوقه« عن مثل ذلك، إذ ال يراد به صندوقه اململوك له، بل 
الصندوق الذي يضع فيه أمواله وودائعه ونحومها، وهو ال يكون نوعًا مشاعًا بني 

الكثري، وإن أمكن أن يشاركه فيه عدد حمصور.
هذا ويف جامع املقاصد تعقيبًا عىل ما ذكره من سبق من أنه مع مشاركة غريه 
له يف الدار أو الصندوق حيكم عليه بأنه لقطة، قال: »ينبغي أن خيص كونه لقطة بام 
إذا كان املشارك غري حمصور، فإذا كان حمصورًا فيجب تعريف املشارك خاصة. لكن 
يشكل حينئذ كونه ملكًا له إذا مل يعرفوه مع كونه ال يعرفه. فلذلك أطلق األصحاب 

كونه لقطة مع الرشيك«، وقريب منه يف املسالك.
لكن جمرد عدم احلكم بأنه لصاحب الصندوق إذا جهلوه وكان حمصورين ال 
جيعله لقطة، بل يكون مرددًا بينه وبينهم ال غري، كام هو مقتىض اشرتاكهم يف اليد عليه.
وباجلملة: مقتىض اشرتاكهم يف اليد تردده بينهم، فمن أنكره منهم خرج عن 
حكم  بوجه رشعي  دعواه  أثبت  أو  صدقه  وعلم  منهم  ادعاه  ومن  الشبهة،  أطراف 
الصلح، عىل  أو  للقرعة  الرجوع  الشبهة، وتعني  أطراف  بني  مرددًا  بقي  وإال  به،  له 

اخلالف املتقدم. وربام يرجع إىل ذلك يف اجلملة ما احتمله قويًا يف الروضة.
)1( يعني يف تعيني كون املال له أو لغريه. وهو يبتني عىل ثبوت عموم الرجوع 

إليها يف تعيني املالك، وقد سبق املنع منه. 
االحتامل،  يف  املحصور  غري  من  كغريه  هو  يكون  حيث  املقام  بذلك  وأوىل 
فجعله طرفًا وحده للكل يف اقرتاع واحد ترجيح بال مرجح حيث ال يكون هو أوىل 

من جعل شخص آخر طرفًا يف مقابل الكل.
هذا وال يبعد البناء عىل كون املال بحكم اللقطة، كام تضمنه الصحيح املتقدم 
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يف الدار التي يدخلها كثري، حيث يقرب جدًا فهم عدم الفرق بني الدار والصندوق 
منه. فالحظ.

عدم  فرض  بعد  به،  يعتد  فال  الصندوق  لصاحب  كونه  احتامل  وأما   )1(
إحراز  وعدم  انحصارهم  لعدم  له،  الباقني  مجيع  نفي  وعدم  عليه،  باليد  اختصاصه 

نفيهم مجيعًا له بمجرد عدم العثور عىل املالك بالتعريف.
)2( أما لو علم بأنه مل يكن له سابقًا فال جمال للبناء عىل أنه له، خالفًا للرياض، 

ملا سبق منه يف الصندوق وسبق دفعه.
)3( بحيث ال يشاركون صاحب الدار يف اليد عىل ما فيها، مما هو من سنخ 
يد  يكون مقتىض  الدار، حيث  تركه يف  لعدم كونه من شأهنم  الذي عثر عليه،  املال 

صاحب الدار عليها وعىل ما فيها ملكه له.
بل  الدار،  صاحب  عليه  باليد  خيتص  فال  فيه،  تركه  شأهنم  من  كان  لو  أما 
اليد عليه، وجرى ما تقدم يف الصندوق يف فرض تردد ما فيه بني  يشرتكون معه يف 

أفراد حمصورين. 
هذا وقد أطلق من تعرض لذلك من األصحاب أنه مع دخول غري صاحب 
املال لقطة، نظري ما تقدم منهم يف  الدار أو مشاركته فيها أو يف الترصف فيها يكون 

الصندوق، ملا تقدم من الوجه، ويظهر دفعه مما سبق.
)4( كام هو داخل يف إطالق من سبق. وهو املتيقن من الصحيح املتقدم.

نعم ال جمال لغريه إجراء حكم اللقطة عىل املال، وال جيوز له أخذه، الحتامل 
هو  كام  الصحيح.  مفاد  عن  خارج  وهو  لصاحبه،  معرفته  أو  الدار،  لصاحب  كونه 

خارج عن املتيقن من أدلة جواز أخذ اللقطة. فالحظ.

يتصــدق به عنه)1(. وإذا وجد مااًل يف داره ومل يعلم أنه له أو لغريه)2( فإن 
مل يدخلهــا أحد غريه أو يدخلها قليل)3( فهو له وإن كان يدخلها كثري كام 

يف املضائف ونحوها جرى عليه حكم اللقطة)4(.



فيام لو تبدل بعض ممتلكات اإلنسان ............................................................... 173

)1( كام احتمله يف التحرير، وجزم به يف القواعد والتذكرة والدروس وجامع 
املقاصد، وقد يظهر من غريها.

نعم خصه يف القواعد بأن يعلم بشاهد احلال بأنه تركه عوضًا، وقريب منه يف 
التحرير، ويف التذكرة: »وال بأس باستعامله إن علم صاحبه تركه له عوضًا...« وقال 
بعد ذلك يف توضيحه: »إال أن يعلم أن السارق قصد املعاوضة، بأن يكون الذي تركه 

أردأ من الذي رسقه، وكانت مما ال يشتبه عىل اآلخذ بالذي له«.
وقد يوهم ذلك أن املفروض يف كالمه قصد اآلخذ املعاوضة العقدية وعليه 
يشكل جواز األخذ إال إذا ريض املأخوذ منه باملعاوضة، حيث تتم املعاوضة رشعًا 

ويملك هبا اآلخذ املأخوذ واملأخوذ منه املرتوك.
أما إذا مل يرض هبا ولو ألن املأخوذ منه ال يناسب حاله فاملتعني بقاء املرتوك 

عىل ملك صاحبه وعدم جواز الترصف له فيه، كام نبه له يف جامع املقاصد.
لكنه يندفع بأنه مع عدم رضا املاخوذ منه باملعاوضة وبقاء املرتوك عىل ملك 
صاحبه جيوز أخذه مقاصة منه، لكونه غاصبًا متعديًا بأخذ ما أخذ من دون أن يتفق 
الطرفان عىل املعاوضة التي قصدها. وحينئٍذ جيري حكم املقاصة اآليت يف كالم سيدنا 

 .Pاملصنف
عىل أنه ال يبعد كون مرادهP املعاوضة اخلارجية يف مقابل األخذ اشتباهًا 
حال  بظهور  واستدالله  أردأ،  املأخوذ  كون  التذكرة  يف  اشرتاطه  يناسبه  كام  وخطأ، 
األخذ  من  باجلواز  أوىل  هو  و  بلسانه،  كاملبيح  فيكون  تركه،  ملا   البذل  يف  صاحبها 
مقاصة، لرضا املأخوذ منه بأخذه. ولعل لذا مل يعرب يف الدروس باملعاوضة، بل قال: 

»إال مع القرينة الدالة عىل أن صاحبها هو آخذ ثيابه بكوهنا أدون«. 
وكيف كان فال ينبغي اإلشكال حينئٍذ يف جواز  أخذ ما تركه. ملا أشار إليه يف 

)مسألة 39(: إذا تبدلت عباءة اإلنسان بعباءة غريه أو حذائه بحذاء 
غريه، فإن علم أن الذي بدله قد تعمد ذلك جاز له أخذ البدل)1( من باب 
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املقاصــة)1(. فإن كانت قيمته أكثر من مــال اآلخر تصدق بالزائد)2( إن 
مل يمكن إيصاله إىل املالــك)3(. وإن مل يعلم أنه قد تعمد ذلك جرى عليه 

حكم جمهول املالك)4(، 
التذكرة من ظهور حاله يف رضاه بأخذه بداًل عام أخذه وبذله له، رغبة يف املأخوذ حتى 
لو كان املرتوك يف الواقع أغىل مما أخذه جلهة خفيت عليه، أو ظهرت له وأقدم عىل 
ذلك خلصوصية يف املأخوذ أعجبته، ومحلته عىل تلك اخلسارة املالية. غاية األمر أنه لو 

كان املأخوذ أحسن كان اآلخذ ضامنًا للفرق مع عدم تنازل املاخوذ منه عنه.
)1( ال إشكال يف جواز أخذه مقاصة إذا مل يرض بالتبديل، لعموم أدلتها بعد 

كون اآلخذ غاصبًا معتديًا كام أرشنا إليه آنفًا.
)2( لعدم جواز أخذ الزائد عن احلق املغصوب يف املقاصة، عىل ما يأيت يف ذيل 
كتاب الغصب إن شاء اهلل تعاىل. فمع فرض تعذر إيصاله للاملك يتعني التصدق به، 
كام هو احلكم يف جمهول املالك وما أحلق به، عىل ما تقدم يف املسألة السادسة والثالثني.
تقدم  نعم  معرفته.  مع  إليه  الوصول  لتعذر  أو  معرفته،  من  لليأس  إما   )3(
املرتوك  أخذ  معه حيل  وأنه  الرتك،  تعمد  من  املستفاد  باإلذن  املقاصة  االستغناء عن 
وإن كان أكثر قيمة من املأخوذ. وإنام حيتاج إىل املقاصة وجتري أحكامها فيام إذا مل حيرز 
تعمده الرتك ملا ترك، بل علم أو احتمل أنه أقدم عىل أخذمها معًا وأنه ترك ما ترك 

خوفًا من ظهور أمره قهرًا أو نسيانًا.
الذي سبق  اإلذن  إحراز  بعد عدم  املرتوك  للترصف يف  )4( حيث ال مسوغ 
إحرازه مع العلم بتعمده األخذ ملا أخذ، وبعد اختصاص املقاصة بام إذا كان اآلخذ 

معتديًا غاصبًا عىل ما يأيت يف ذيل كتاب الغصب إن شاء اهلل تعاىل. 
وأظهر من ذلك ما إذا احتمل أو علم الشخص أنه هو الذي أبدل متاع الغري 
بمتاعه خطأ، فضاًل عام إذا كان عمدًا، ثم مل يتيرس له معرفة اآلخر أو الوصول إليه 

والتحلل منه. وإن كان ذلك خارجًا عن حمل كالمهم.
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فيفحص عن املالك)1(، فإن يئس منه)2( ففي جواز أخذه وفاء عام أخذه 
إشكال)3(. 

التعريف  أو بحكمها يف وجوب  لقطة  أنه  به يف كالم من سبق  املرصح   )1(
سنة، ويف حكم ما بعد التعريف.

عىل  اللقطة  حكم  وجيري  منه،  أخذ  ما  بقدر  منها  يملك  أنه  التحرير  يف  نعم 
الباقي يف التملك والغرامة للاملك لو ظهر. أما يف التذكرة وجامع املقاصد فالتقاص 
بعد التعريف والتملك وظهور املالك، ويقترص يف الضامن له بعد ظهوره عىل الباقي.
لكن ال يتضح صدق اللقطة عىل املال يف املقام لتجري عليه أحكامها، بل هو 

ملجهول املالك أقرب عرفًا. وال أقل من كون إجراء أحكامه عليه أحوط.
نعم لو أحرز رضا صاحب املال باستعامله وإن مل يصدر منه ما يدل عىل ذلك 
جاز استعامله. لكن ال جيوز بذلك متلكه وال غريه من وجوه الترصف االعتباري، ملا 

ذكرناه يف حمله من ظهور األدلة يف اعتبار إعامل املالك لسلطنته يف نفوذها. 
أو  إليه  الوصول  له  يتيرس  ومل  عرفه  إذا  ما  به  ويلحق  معرفته.  من  يعني   )2(

استئذانه، كام سبق.
)3( إن كان منشأ اإلشكال عدم وضوح اهتامم الشارع األقدس بتفريغ ذمته 
بحيث يكون أوىل من انتفاعه به من الصدقة عنه، فهو غريب جدًا. والسيام مع عدم 
إطالق أدلة التصدق بمجهول املالك، بحيث تشمل فرض انشغال ذمة املالك بامل 
ملن يف يده املال أو غريه وإمكان تفريغ ذمته به. ومن هنا كان الظاهر أولوية تفريغ ذمته 

من حق من بيده املال أو غريه، بحيث يقطع رضا الشارع بذلك.
غاية األمر أنه مل يتضح استقالل من بيده املال يف السلطنة عىل ذلك، بل البد 
من استئذان من احلاكم الرشعي فيه، عىل نحو ما ذكروه يف وجه والية احلاكم عىل 
الغائب أو املمتنع يف وفاء دينه من ماله، فإنه لوال العلم برضا الشارع األقدس بتفريغ 

ذمته ال جمال لوالية احلاكم عىل ذلك. فالحظ.
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واألحوط التصدق به بإذن احلاكم الرشعي)1(. وأحوط منه أخذه وفاء ثم 
التصدق به عن صاحبه)2(، كل ذلك بإذن احلاكم الرشعي.

تعرضه  عند  التصدق  يف  الرشعي  احلاكم  إذن  العتبار   Pيتعرض مل   )1(
حلكم جمهول املالك من املسألة التاسعة والعرشين من مقدمة كتاب التجارة. ولعله 
إنام ذكره يف املقام خلروجه عن املتيقن من نصوص جمهول املالك ملا أرشنا إليه قريبًا من 
عدم عمومها لصورة انشغال ذمة صاحب املال بامل يمكن وفاؤه به. لكن ال يتضح 
حينئٍذ والية احلاكم الرشعي عىل اإلذن يف التصدق. ولو الحتامل أمهية الوفاء به من 

التصدق به.
)2( مما سبق يظهر أنه لو انتهى األمر لالحتياط فاملتعني االحتياط بذلك، لعدم 

إطالق األدلة التصدق بمجهول املالك تشمل املقام.
ارتفع موضوع االحتياط  ملاله  املرتوك ذمة اآلخذ  املال  بيده  أبرء من  إذا  نعم 
املذكور، وكان املال كسائر أفراد جمهول املالك جيري عليه حكمه يف استئذان احلاكم 

الرشعي أو عدمه. فالحظ. 
بقي الكالم يف حكم السابق ألخذ متاع غريه بداًل من متاعه. وال إشكال يف 
وجوب فحصه عن صاحبه وإيصاله له، حيث ال طريق له إلحراز جواز ترصفه فيه 

أو متلكه له.
ومع تعذر ذلك فإن مل يعلم باستيالء ذلك الشخص عىل ما تركه له تعني عليه 
التصدق بام عنده عن صاحبه. وإن علم أنه قد استوىل عىل ما تركه له وترصف فيه 
بالتبديل أو مقاصة جاز له أخذ ما يقابل ماله رضًا باملعاوضة،  ترصف املالك رضا 
الغاصب  باملقاصة، فيصري له، كام لو ضمن  الذي عنده  املال  أو خلروجه عن ضامن 
املال املغصوب بدفع بدل احليلولة مع بقاء عينه، حيث يصري له بداًل عام دفع، فيكون 

املوجود عنده هنا له بداًل عام أخذ منه.
بأخذه هلا حسبة حلفظها  أو  لعدم أخذه هلا أصاًل،  العني،  بقاء  احتمل  لو  أما 
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لصاحبها أشكل متلكه أو ترصفه فيام عنده، لعدم وضوح املسوغ له. 
كام يشكل ذلك أيضًا لو علم تصدقه به عنه، لعدم وضوح ضامنه له يف املقام، 
لو  بينهام  التصالح  ثم  عنه،  به  التصدق  له  فيتعني  املالك،  جمهول  موارد  سائر  يف  كام 

صادف التقاؤمها بعد اليأس منه. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
هذا ما تيرس لنا من الكالم يف كتاب اللقطة. وقد حصل الفراغ من ذلك ليلة 
الثالثني من شهر مجادى األوىل سنة ألف وأربعامئة وثالث وثالثني للهجرة  األحد 
سعيد  )حممد  الفقري  العبد  بقلم  والتحية.  الصالة  أفضل  وآله  صاحبها  عىل  النبوية 

الطباطبائي احلكيم( عفي عنه واحلمد هلل رب العاملني.





احلمــد هلل رب العاملني. والصاة والســام عىل ســيدنا حممد وآله 
الطاهرين، ولعنة اهلل عىل أعدائهم أمجعني إىل يوم الدين.

كتاب الغصب





 كتاب الغصب

وهو حرام عقًا ورشعًا)1(. 

)1( من الظاهر أن العقل ليس من وظيفته الترشيع، بل هو مما خيتص به الرشع، 
فال يتجه نسبة التحريم له مع الرشع بنحو االشرتاك.

وغاية ما يدعى أن العقل حيكم بقبح الغصب، وبضميمة املالزمة بني حكم 
العقل والرشع يكشف القبح العقيل عن احلرمة رشعًا، فيكون حكم العقل كاشفًا عن 

حرمة الغصب رشعًا، كام تكشف عنه األدلة األخرى.
وبالكتاب  العقلية  باألدلة  الغصب معلوم  املبسوط: »حتريم  قال يف  هنا  ومن 
والسنة واإلمجاع«، ونحوه يف الرسائر. ويف الدروس: »وحتريمه عقيل وإمجاعي وكتايب 

.Pوسني«. وال يبعد كون ذلك هو املراد لسيدنا املصنف
نعم ذكرنا يف مبحث املالزمة بني حكم العقل والرشع من األصول أن حكم 
العقل باحلسن أو القبح يف اليشء )تارة(: يكون اقتضائيًا قاباًل للمزامحة بام يمنع من 
تأثريه يف فعلية الداعوية العقلية، أو لعروض ما يمنع من جعل احلكم الرشعي عىل 

طبقه، كحكمه بقبح إيذاء الغري أو أخذ ماله.
)وأخرى(: يكون علة تامة للحسن والقبح بحيث ال يقبل املزامحة، كحكمه 

بقبح الظلم والعدوان.
باملزامحات  اإلحاطة  لعدم  به،  الرشع  حكم  الستكشاف  جمال  ال  واألول 
العقلية أو من جعل احلكم الرشعي عىل طبقه، ليقطع  الداعوية  واملوانع، من فعلية 
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ويتحقق باالستياء عىل مال الغري ظلاًم)1(، 

بعدمها، ولزوم حكم الشارع عىل طبقه. 
هي  التي  العناوين  حتقق  أن  إال  الرشعي،  للحكم  مستلزمًا  كان  وإن  والثاين 
موضوع احلكم العقيل املذكور يف حق املكلف تابع للترشيع، فيكون إحرازه يف رتبة 
متأخرة عن إحراز الترشيع حترياًم أو وجوبًا. ويكون احلكم الرشعي معلومًا يف رتبة 
سابقة عىل إحراز احلكم العقيل باحلسن والقبح، ومعه ال ينفع احلكم العقيل املذكور 

يف استكشاف احلكم الرشعي واالستدالل عليه.
وبذلك يظهر أنه ال جمال لالستدالل بحكم العقل بقسميه عىل احلكم الرشعي، 

ألن األول غري الزم للحكم الرشعي، والثاين متأخر ثبوتًا وإثباتًا عنه. فراجع. 
ونحوها  احلق  وجتاوز  والعدوان  الظلم  عن  النهي  تضمن  ما  أن  يظهر  كام 
لإلرشاد، نظري النهي عن املعصية، أو لبيان مقدار العقاب عليها، أو شدة حرمتها أو 

نحو ذلك بعد الفراغ عن أصل احلرمة.
)1( كام عرفه كثري منهم بذلك أو بام يرجع إليه، كاستبدال االستيالء عىل املال 

بأخذه، والظلم بالعدوان، أو كونه بالحق.
وال خيفى أن الغصب لغة ورشعًا متقوم بقهر الغري وإرغامه، وهو غري دخيل 
يف حمل الكالم وترتب األثر، من التحريم تكليفًا والضامن وضعًا. ولذا ال يشمل أخذ 
احلق من املمتنع عن أداء احلق قهرًا عليه. كام يشمل أخذ ما ال يستحق من مال الغري 
كاملقبوض  خطأ،  استحقاقه  لتخيل  برضاه  أو  والرسقة،  االختالس  بمثل  له  إغفااًل 
بالعقد الفاسد، فإنه حرام واقعًا، ومضمون أيضًا. كام يشمل أخذ املال غري اململوك 

إذا كان خمتصًا بجهة خاصة، كالوقف، والطريق، ونحومها.
مربر  بال  بالذات  املحرتم  املال  عىل  االستيالء  هو  الكالم  حمل  كان  هنا  ومن 
املربر  مع  للمحرتم  أو  له،  حرمة  ال  ملن  واململوك  األصيل  املباح  عن  ليقرص  رشعي 

الرشعي، كام يف املقاصة واستيفاء الدين من مال املمتنع ونحومها. 
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وإن كان عقارًا)1(. ويضمن باالســتقال)2(. ولو ســكن الدار قهرًا مع 

وأما أخذ عنوان الظلم، أو العدوان، أو كونه بال حق، فيظهر اإلشكال فيه مما 
سبق من أن العناوين املذكورة متأخرة رتبة ثبوتًا وإثباتًا عن التحريم رشعًا، فال يصح 

مع ذلك جعلها معيارًا يف حتققه من أجل ترتيب األثر بإحرازها.
)1( كام ذكره األصحاب دون خالف ظاهر، وظاهر بعض كلامهتم املفروغية 
عنه، ورصيح التذكرة وظاهر املسالك اإلمجاع عليه، ويف اجلواهر أن اإلمجاع بقسميه 

عليه.
ويف حديث املناهي: »من خان جاره شربًا من األرض جعله اهلل طوقًا يف عنقه 
من ختوم األرض السابعة حتى يلقي اهلل يوم القيامة مطوقًا...«)1(، ويف خرب عبد العزيز 
بن حممد الدراوردي: »سألت أبا عبد اهللA عمن أخذ أرضًا بغري حقها وبنى فيها. 
قال:  قال:  ثم  حق.  ظامل  لعرق  ليس  صاحبها.  إىل  الرتبة  وتسلم  بناؤه،  يرفع  قال: 
رسول اهلل8: من أخذ أرضًا بغري حقها كلف أن حيمل تراهبا إىل املحرش«)2(، 
أولياء اهلل  الدين: »وحب  الصادقA يف رشايع  اإلمام  ويف حديث األعمش عن 
 Jوالوالية هلم واجبة من الذين ظلموا آل حممد وهتكوا حجابه فأخذوا من فاطمة

فدك ومنعوها مرياثها وغصبوها وزوجها حقوقهام...«)3(... إىل غري ذلك.
تكون  بحيث  عليه،  اليد  إثبات  يمكن  أنه   : ـ  ذلك  إىل  مضافًا  ـ  فيه  والوجه 
العقار  غصب  أن  يف  ريب  »ال  املقاصد:  جامع  يف  قال  املالك.  لغري  عليه  السيطرة 

متصور يف نظر الرشع، ألن إثبات اليد عليه ممكن«.
)2( كام يف الرشايع والنافع واإلرشاد والتحرير. والظاهر أن املعيار فيه وضع 

اإلنسان يده عليه بحيث يكون تابعًا له عرفًا، لصدق األخذ واالستيالء بذلك.

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:1 من أبواب كتاب الغصب حديث:2.
)2( وسائل الشيعة ج:17 باب:3 من أبواب كتاب الغصب حديث:1، 2.

)3( اخلصال ص607 من أبواب املائة وما فوقه حديث:9.
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وقال يف القواعد: »ويف العقار بالدخول وإزعاج املالك، فإن أزعج ومل يدخل 
أو دخل ال بقصد االستيالء ومل يزعج مل يضمن«. وكأن مراده بإزعاج املالك إخراجه.
بقاء  مع  يتحقق  بل  املالك،  إخراج  عىل  االستقالل  توقف  عدم  الظاهر  لكن 

املالك إذا كان تابعًا للغاصب، كزوجته وخادمه وأسريه فيه.
وأما القصد  فال يبعد اعتباره يف اجلملة، ألن األخذ واالستقالل باليشء يبتني 
عىل نحو خاص من املالبسة له، بحيث يكون اليشء تابعًا للمستويل وحتت سيطرته ال 

ينازعه فيه غريه، وذلك يتوقف عىل نحو من القصد.
فالداخل للدار اخلالية إذا كان دخوله من أجل أخذ يشء منها ـ كالسارق ـ ال 
يصدق أنه آخذ للدار، بخالف ما لو دخلها بنحو تكون حتت سيطرته وأمرها بيده 

وإن بقي املالك أو غريه فيها بنحو يكون مستسلاًم له ال إرادة له وال رأي له معه.
وكذا احلال إذا دخلها بقصد االنتفاع هبا وقضاء الوطر منها، فإنه إذا توقف 
بالنحو  لالستيالء  قصدًا  له  القصد  يكون  عليها  السيطرة  عىل  املطلوب  االنتفاع 
بقاء  االنتفاع هبا مع  بل عىل جمرد  يبتن عىل ذلك،  مل  آخذًا هلا. وإن  فيكون  املذكور، 
أمرها بيد غريه ـ مالكها أو غريه ـ ال يكون قصد االنتفاع قصدًا لالستيالء، بالنحو 

املذكور، فال يكون آخذًا هلا، بل مستوفيًا ملنفعتها ال غري.
وهذا جيري حتى يف املنقول، فاآلخذ للدابة مثاًل هو املستويل عليها، سواء كان 
له  تابع  والراكب  الزمام  بيده  من  هو  كان  أم  له،  تابع  الزمام  بيده  ومن  الراكب  هو 

مستسلم إلرادته.
ثم إن ظاهر القواعد توقف غصب العقار عىل الدخول فيه. وهو غري ظاهر، 
بل يتحقق عرفًا باالستيالء عليه واالستقالل به وإن مل يدخل، كام هو ظاهر من سبق 

ورصيح املسالك وغريه.
هذا وظاهر األصحاب املفروغية عن الضامن مع الغصب، حيث جعلوا معيار 
الغصب سببًا للضامن. وهو كذلك. وقد تقدم الكالم يف دليل ذلك يف املسألة الثالثة 
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املالك ضمن النصف لو كانت بينهام بنســبة واحــدة،  ولو اختلف فبتلك 
النسبة)1(. ويضمن املنفعة

عرشة من فصل رشوط العقد من كتاب البيع عند الكالم يف املقبوض بالعقد الفاسد. 
ومنه يظهر أن املعيار فيه االستيالء عىل املال بال حق وإن كان عن عذر. فراجع.

الرجل  الرساج عن أيب عبد اهللA: »يف  ينايف ذلك خرب أيب عمرو  قد  نعم 
توجد عنده الرسقة. فقال: هو غارم إذا مل يأت عىل بايعها شهودًا«)1(. لظهوره يف عدم 
الغرم إذا أتى بالشهود. والبد أن يكون ذلك، لثبوت عدم رسقته هلا، وأخذه هلا من 

السارق اعتامدًا عىل اليد التي هي حجة عىل ملكه هلا، وصحة بيعه إياها.
لكن املراد بالغرم إن كان هو غرم قيمتها ألصحاهبا الذي هو مقتىض ضامن 
اليد، ليدل عىل عدم الضامن مع العذر استثناء من عموم ضامن اليد، وينفع يف املقام. 
فهو موقوف عىل تلف العني، وهو خالف ظاهر اخلرب أو كالرصيح منه من وجدان 
ـ مع  فهو  للاملك.  بإرجاعها  العني  نفس  املرسوقة عنده. وإن كان غرم  العني  نفس 
إذ ال ريب يف أن املغصوب مردود،  البناء عليه.  ـ مما ال يمكن  الغرم  خمالفته لظاهر 

ووجود العذر يف البناء عىل صحة رشائه ال يوجب ملك املشرتي له.
ومن هنا يتعني البناء عىل كونه من املشكل الذي يرد علمه إىل أهلهG. أو 
الشهود عىل  يقم  مل  ما  عليه  ـ  للبايع  دفعه  الذي  ـ  الثمن  فيه عىل ضياع  الغرم  حيمل 

البايع، فيلزم البايع برد الثمن عليه، كام يف الوسائل ومرآة العقول. وهو غري بعيد. 
)1( إن كان مرادهP فرض استقالل كل منهام بام سكن فيه، بحيث ال يمكن 
اآلخر من الترصف فيه. فهو يف حمله، لصدق الغصب واليد واالستيالء ونحوها مما 
يقتيض الضامن عىل خصوص ما سكنه. لكن املناسب حينئٍذ أن يقول: كان ضامنًا ملا 

سكن فيه. 
وإن كان مراده أهنام متساويان يف نسبة االستيالء عىل جمموع الدار أو خمتلفان 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:9 من أبواب كتاب الغصب حديث:1.
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عىل  يبتني  فهو  بمجموعهام.  عليهام  السيطرة  فرض  يف  والضعف  القوة  حيثية  من 
مضمنية اليد املشاركة للاملك بنسبة قوهتا.

قال يف املبسوط: »ولو اهنجم عىل دار غريه ومل يكن صاحبها فيها كان غاصبًا 
الرموز، والتذكرة  فيها ضمن نصفها«. ونحوه يف كشف  ضامنًا، وإن كان صاحبها 
املقاصد  البارع والتنقيح وجامع  والقواعد والتحرير واإلرشاد واللمعتني واملهذب 

واملسالك وغريها.
وتردد فيه يف النافع، وحمكي رشح اإلرشاد للفخر وقد يظهر من الرشايع امليل 
للعدم. ولعله األقرب، لتقوم الغصبـ  كام سبقـ  باالستقالل، وليس املزاحم مستقاًل 
مضمنية  دليل عىل  وال  معًا،  هلام  االستقالل  يستند  وإنام  املالك.  مزامحة  مع  املقام  يف 

املشاركة يف االستقالل بعد عدم صدق األخذ واليد ونحومها يف حق املزاحم. 
والسيام مع ما تقدم يف حمله من عدم الدليل عىل الضامن مع اليد إال بناء العقالء 
ومرتكزاهتم، حيث ال يتضح ابتناؤها عىل التبعيض بلحاظ مراتب االستيالء يف اليد. 
وحتى لو كان الدليل عليه حديث اليد، لعدم صدقها يف املقام. وفهم االنحالل 

منها بلحاظ املراتب املذكورة حيتاج إىل عناية.
وأما ما يف التنقيح من النقض عىل ذلك بأن الزمه عدم الضامن عىل شخصني 
مما  ونحومها  واالستقالل  األخذ  بصدق  فيندفع  واحد.  يشء  غصب  يف  اشرتكا  لو 
 يتحقق به اليد والغصب عليهام معًا فعاًل بنحو املجموع، فيرتتب أثره ـ وهو الضامن ـ
احلق  ثبوت  مقتىض  ألن  لذلك،  تبعًا  النصف  منهام  كل  وتضمني  كذلك،  عليهام 
للمجموع أو عليهم هو التوزيع بالنسبة، ال ألن يد كل منهم مضمنة للبعض بلحاظ 
مرتبة االستيالء التي حتققها. وال جمال لذلك يف املقام بعد عدم صدق اليد واألخذ 

من املالك فيه.
هذا وظاهر القائلني بالتنصيف عدم الفرق بني مساواة املزاحم للاملك يف القوة 
وعدمه بعد اشرتاكهام يف اليد، خالفًا ملا ذكره سيدنا املصنفP بناء عىل أن مراده 
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الوجه الثاين.
لكن وجه الضامن ـ بعد عدم صدق اليد ـ ملا كان هو التعدي بمزامحة املالك 
بمرتبة من االستيالء املنتج لليد املشرتكة، نتيجة إعامل املعتدي لقوته، فالالزم جعل 
املعيار عىل مرتبة القوة، كام ذكره سيدنا املصنفP، وال وجه إلطالق التنصيف، 

كام ذكروه. 
وجيري ذلك أيضًا يف غصب أكثر من واحد ليشء واحد، فال يكون ضامهنم 
بنسبة عددهم، بل بنسبة قوة كل منهم لقوة اآلخرين يف حتقيق اليد للجميع عىل اليشء.
املستندة  الغاصبة  الفعلية  لليد  بل  لذلك،  مستندًا  الضامن  يكن  مل  لو  نعم 
للمجموع ـ كام ذكرنا ـ اجته ضامهنم بنسبة عددهم، لتساوهيم يف انتساب اليد الغاصبة 

هلم.
لكن الزم ذلك عدم الضامن يف املقام، لعدم حتقق اليد الغاصبة، كام سبق منا. 

وهو خروج عن املفروض من البناء عىل الضامن فيه.
يف  والغاصب  املالك  بني  التزاحم  كان  إذا  ما  املقام  يف  الكالم  حمل  إن  ثم 

االستيالء عىل العقار، وحماولة كل منهام جعله يف حوزته.
أما إذا مل يكن كذلك، بل التزاحم بينهام يف االنتفاع بالعقار ال غري، فال اشرتاك 
بينهام يف اليد عليه كام لو دخل الغاصب للدار من أجل املبيت فيها ال غري مع بقائها 
بتعيني  إذا أريض  إدارهتا. والسيام  فيها ويف  املحكم  املالك، فيكون هو  حتت سيطرة 

املالك كيفية انتفاعه هبا وموضعه. 
املالك ضعيفًا أو يتضاعف، فلم يطلب إال  وكذا لو انعكس األمر، بأن كان 
البقاء يف الدار واالنتفاع هبا، كام ينتفع أتباع الغاصب هبا من زوجته وأطفاله وخادمه، 
نظري ما ذكرناه آنفًا ويتعني حينئٍذ انفراد املالك باليد يف األول، وانفراد الغاصب هبا 

يف الثاين.
نعم لو توقف االنتفاع املطلوب ألحدمها عىل االستيالء عىل العقار مدة خاصة 
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إذا كانت مستوفاة)1(. أما إذا فاتت حتت يده ففيه إشكال)2(. ولو غصب 
احلامل ضمن احلمل)3(. ولو منع املالك من إمساك الدابة املرسلة فرشدت، 

أو دائاًم، بحيث يكون أمره بيده وتابعًا له، رجع إىل املزامحة يف اليد عليه، أو االنفراد 
هبا لو تنازل له اآلخر ضعفًا أو تضاعفًا. وقد تعرض بعضهم لذلك يف اجلملة، حيث 

تعرضوا ملا إذا كان أحد الطرفني ضعيفًا. فراجع.
واحد  غري  كالم  يف  به  املرصح  األصحاب  مذهب  من  املعروف  هو  كام   )1(
فصل  من  عرشة  السادسة  املسألة  يف  وجهه  ويف  فيه  الكالم  تفصيل  وتقدم  منهم. 

رشوط املتعاقدين من كتاب البيع. فراجع.
)2( كام تقدم منهP يف املسألة املذكورة  من كتاب البيع. وتقدم منا الكالم 
مستوىف وجه الضامن، ودفعه، وتقريب عدم الضامن. كام تقدم الكالم يف التفصيل بني 

الغصب واملقبوض بالعقد الفاسد، ويف وجهه ودفعه. فراجع.
إشكال«.  وال  خالف  »بال  اجلواهر:  ويف  كثرية،  مجاعة  به  رصح  كام   )3(
فيكون  معها،  كانا  لو  ورسجها  الدابة  كلجام  أمه،  عىل  باالستيالء  عليه  لالستيالء 

مغصوبًا مثلها، وضامنه بالغصب ال بسبب آخر.
بقي يف املقام أمران:

)األول(: أن تلفه إن كان بإسقاطه فهو إنام يكون بلحاظ آخر أزمنة نموه وهو 
حتت يد الغاصب، ألن زيادته يف يده مملوكة ملالكه، فيكون الغاصب ضامنًا هلا.

أما زيادته بعد خروجه عن يد الغاصب لضياع أو انتقال لغاصب آخر، فهي 
غري مضمونة عىل من خرجت من يده، لعدم املوجب لضامهنا. وهذا جيري يف زيادة 
العني القابلة لالنفصالـ  كالصوفـ  وغريهاـ  كالسمنـ   فإن املضمون منها ما حصل 

منها حتت يد الغاصب، دون غريه. 
هذا ومقتىض اجلمود عىل حكمهم بضامنه تقييمه بنفسه. لكن يف املسالك أنه 
يضمن التفاوت ما بني قيمة األم حاماًل وحائاًل. وهو راجع إىل مالحظته حالة من 
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أو القعود عىل بساطه فرسق، مل يضمن)1( 

الوجهني  أحد  رجوع  والظاهر  مرضت.  أو  هزلت  لو  وصحتها  كسمنها  حاالهتا، 
لألخر، وعدم الفرق بينهام عماًل، كام قد يظهر من اجلواهر.

أما لو مات بعد الوالدة. فال إشكال يف ضامنه بنفسه لتميزه. أما نقصان قيمة 
لتدارك  فالظاهر عدم ضامنه،  بعد أن كانت حاماًل.  أمه بوالدهتا، لصريورهتا حائاًل 

النقص املذكور بالولد عرفًا، فال نقص يف املضمون بمجموعه. فالحظ.
)الثاين(: قال يف الرشايع: »ويضمن محل األمة املبتاعة بالبيع الفاسد«، وعليه 
وجامع  القواعد  يف  حينئٍذ  احلمل  ضامن  بعدم  وحكم  والتحرير.  التذكرة  يف  جرى 
بني  التفصيل  املسالك  ورصيح  الدروس  وظاهر  غريها.  وعن  والروضة  املقاصد 

دخول احلمل يف البيع، فيضمن، وعدم دخوله فال يضمن. 
مع  إذ  الدروس،  يف  اجلملة  يف  احتمله  كام  للكل،  املراد  ولعله  املتعني.  وهو 
دخوله يكون مضمونًا بضامن املعاوضة، كاألصل، ومع عدم دخوله يكون أمانة من 

املالك عند املشرتي، فال يضمن.
وأما يف اجلواهر من أن إذن املالك يف قبضه يبتني عىل بيع األم، فمع عدم صحة 
القبض بعد فرض  فيتعني الضامن، ألنه مقتىض األصل يف  القبض،  بيعها ال إذن يف 

عدم اإلذن فيه.
ففيه: أنه تكرر مّنا عدم ثبوت عموم الضامن بالقبض، وأن عمدة الدليل عليه 
بناء العقالء تبعًا ملرتكزاهتم، وال يتضح بناؤهم عليه فيام إذا دفعه املالك ال عىل نحو 
الضامن، كام يف مجيع األمانات الصحيحة والفاسدة. ولعله لذا كان ظاهر األصحاب 

االتفاق عىل عدم الضامن يف الوديعة الفاسدة وغريها من األمانات. فالحظ.
التنظر  مع  الثاين  اإلرشاد يف  والتحرير. وكذا يف  والنافع  الرشايع  )1( كام يف 
يف الضامن يف األول، وحكي عن غريها، ويف املسالك أنه املشهور. ألن ذلك بنفسه 
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ال حيقق الغصب واليد املضمنة، فالبد يف الضامن معه من سبب آخر. وهو ما يأيت يف 
كالم سيدنا املصنفP، ويأيت الكالم فيه إن شاء اهلل تعاىل.

)1( كام رصح به غري واحد، عىل اختالف منهم وإشكال يف بيان الضابط له 
وحتديد صغرياته، بنحو ال يسعنا استقصاؤه.

مضمنية  يف  اإلشكال  لعدم  االستثناء،  أصل  يف  اإلشكال  ينبغي  وال  هذا 
من  املانع  لعدم  سببًا  فعله  كون  بعد  الفرض  يف  حتققه  يف  اإلشكال  وإنام  اإلتالف، 
التلف، ال لوجود املقتيض له، واملعلول ال يستند عرفًا لعدم املانع، بل لوجود املقتيض.
التي هي يف مقام  أو  الدابة اجلاحمة  أو غريه قد قبض عىل  املالك  لو كان  نعم 
أو قطع حبلها فرشدت مل  يده  الفرار، فجاء شخص ففتح  اجلموح مثاًل ومنعها من 
يبعد نسبة اإلتالف له عرفًا، ألنه السبب يف فعلية تأثري املقتيض بعد أن مل يكن مؤثرًا 

حني وجوده.
رجل  عن  »سألته   :Aاهلل عبد  أيب  عن  حريز  صحيح  يف  ما  ذلك  ويناسب 
قتل رجاًل عمدًا، فرفع إىل الوايل، فدفعه الوايل إىل أولياء املقتول ليقتلوه، فوثب عليه 
قوم فخلصوا القاتل من أيدي األولياء. قال: أرى أن حيبس الذين خلصوا القاتل من 
أيدي  األولياء حتى يأتوا بالقاتل. قيل: فإن مات القاتل وهم يف السجن؟ قال: إن 
مات فعليهم الدية يؤدوهنا مجيعًا إىل أولياء املقتول«)1(. غاية األمر أنه يقتيض الضامن 

ال نسبة اإلتالف للضامن الذي هو حمل الكالم.
وهذا بخالف ما لو مل يكن املقتيض موجودًا حني املنع، كام يف مفروض املتن، 
حيث ال يتضح نسبة اإلتالف عرفًا ملن يمنع من حتقق املانع. غاية األمر أنه يصح نسبة 

التفويت له.

)1( وسائل الشيعة ج:19 باب:16 من أبواب قصاص النفس حديث:1.

ما مل يسند اإلتاف إليه فيضمن)1(.
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ولو غصب من الغاصب)1( ختري املالك يف االستيفاء من شاء)2(. فإن رجع 
 عىل األول رجع األول عىل الثاين، وإن رجع عىل الثاين مل يرجع إىل األول)3(،

لكن يف سببيته الضامن إشكال، بل منع، لعدم الدليل عىل ذلك، بل الظاهر عدم  
إمكان البناء عليه بلحاظ سرية العقالء واملترشعة، نظري ما تقدم يف كتاب اإلجارة يف 
املسألة الثامنة، ويف مبحث التسليم، ويف املسألة السادسة واخلمسني. وعليه يبتني ما 

سبق يف املنافع غري املستوفاة.
وأما االستدالل عليه يف الرياض بقاعدة نفي الرضر. فيظهر ضعفه بام تكرر 

مّنا ـ تبعًا لغري واحد ـ من عدم هنوض القاعدة بترشيع أحكام يتدارك هبا الرضر.
نعم ورد يف بعض النصوص الضامن بالتعدي والتسبيب يف موارد خاصة يأيت 

الكالم فيها أو بعضها إن شاء اهلل تعاىل.
)1( املراد من الغصب هنا جمرد االستيالء من دون حق، املحقق لليد التي هي 
السبب للضامن وإن كانت عن جهل وعذر، كاملقبوض بالعقد الفاسد، كام لعله ظاهر.
املقاصد  وجامع  والشهيدين  والعالمة  املحقق  كتب  من  مجلة  يف  كام   )2(
عليه«.  اإلمجاع  حتصيل  يمكن  بل  إشكال،  وال  خالف  »بال  اجلواهر:  ويف  وغريها. 
ولعدم براءة ذمة األول بأخذ غري املالك هلا، وانشغال ذمة الثاين هبا بمقتىض ضامن 
اليد. وقد تقدم منا يف املسألة اخلامسة عرشة من فصل رشوط املتعاقدين من كتاب 

البيع الكالم يف ذلك مستوىف. فراجع.
وعىل ذلك إن رجع إليه والعني موجودة وجب عليه السعي إلرجاعها بعينها 
له بداًل  العني  ولو بأخذها من غريه ممن هي يف يده، فإن تعذر دفع بدهلا، وصارت 
عام دفع، كام هو احلال يف مجيع موارد ضامن بدل احليلولة، عىل ما ذكرناه يف املسألة 
اخلامسة عرش من فصل رشوط املتعاقدين. وله حينئٍذ الرجوع عىل من كانت العني 

عنده هبا، أو ببدهلا. أما لو رجع عليه والعني تالفة فينحرص األمر بالبدل. 
)3( كام يف القواعد والتذكرة والدروس وجامع املقاصد واملسالك والروضة 
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وغريها، ويف مفتاح الكرامة: »وهو قضية كالم غريمها ]غريها.ظ[«. وقد تقدم منا 
. فراجع.  الكالم فيه مستوىف يف املسألة التاسعة عرشة من الفصل املذكور آنفًاَ

بقي يف املقام أمور..
)األول(: أن رجوع السابق عىل الالحق مرشوط بأمرين: )أوهلام(: أن ال يكون 
الالحق مغرورًا من قبله، وإال استقر الضامن عىل السابق للغرور، كام رصح به غري 
واحد. وقد سبق يف املسألة التاسعة عرش من الفصل املذكورحتديد الغرور املوجب 

للرجوع مستوىف. فراجع.
)ثانيهام(: أن ال يكون الالحق قد أخذها من السابق بنحو ال يبتني عىل الضامن، 

كالوديعة والعارية واهلبة والبذل املجاين. 
بل لو أخذها مضمونة بثمن خاص مل يكن له الرجوع بأكثر من ذلك الثمن لو 

رجع عليه املالك باألكثر عىل ما سبق منا يف املسألة املذكورة. 
كام أنه لو أخذه الالحق بأكثر من قيمته كان عليه االقتصار يف الرجوع عليه 
عىل مقدار ما يدفعه للاملك، ويرجع الزائد من الثمن له، لبطالن املعاملة الثانية بعد 

كونه غاصبًا. فالحظ.
السابق  قبل  من  مغرورًا  وكان  الالحق  عىل  املالك  رجع  لو  أنه  )الثاين(: 
فرجوعه عىل السابق خيتص بام إذا أخذه منه ال عىل نحو الضامن. أما إذا أخذه مضمونًا 
ـ كالعارية املرشوطة بالضامن ـ فتلف ورجع املالك عليه، فإنه ال يرجع عىل املعري، كام 
يف الروضة، ألنه وإن كان مغرورًا من قبله يف الغصب، إال أنه غري مغرور يف الضامن 

بعد إقدامه عليه.
نعم لو رجع املالك بقيمة املنافع التي استوفاها كان له الرجوع عليه، لتحقق 

الغرور فيها، لعدم إقدامه عىل ضامهنا، كام لعله ظاهر.
يوم  له  الثابتة  بقيمته  يضمن  املغصوب  أن  التحقيق  كان  حيث  )الثالث(: 

الغصب، فاملالك إنام يرجع عىل كل منهم بقيمة العني حني أخذه هلا. 
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وال ُيضمن احلر)1( مطلقًا 

كام أن السابق من ذوي األيدي املتعاقبة لو رجع عليه املالك ليس له الرجوع 
عىل من بعده إال بأقل األمرين مما أخذه منه املالك وقيمة العني حني أخذ الالحق هلا، 
الزيادة منه، لعدم  الالحق هلا فال جمال ألخذ  القيمة حني أخذ  لو كان األقل هو  إذ 
ضامنه هلا ال له وللاملك. وإن كان األقل هو ما أخذه املالك، فالالحق وإن كان ضامنًا 
للزيادة، إال أنه يضمنها للاملك، ال للغاصب األسبق منه، ليصح له الرجوع هبا عليه.
نعم للاملك الرجوع عليه بالزيادة، ألهنا ثابتة له يف ذمته. وربام تكون يف املقام 
بعض الفروع ال يسعنا التعرض هلا، يظهر احلال فيها للمتأمل. فالحظ. واهلل سبحانه 

وتعاىل العامل العاصم.
وعدم  بعده.  ومن  املحقق  من  األصحاب  عبارات  بذلك  طفحت  كام   )1(
باب  يف  اقترصوا  ألهنم  لوضوحه،  لعله  بل  فيه،  خلالفهم  ليس  له  القدماء  تعرض 
الضامن  أسباب  ذلك  يف  بام  للجناية  الراجعة  األسباب  عىل  والديات  القصاص 
اخلاصة، ومل يشريوا للضامن بوضع اليد، بحيث لو مات حتف أنفه بعد وضع اليد 
عليه كان مضمونًا عليه. بل يظهر مما يأيت من بعضهم يف الصغري املفروغية عن عدم 

الضامن يف الكبري.
ومن ثم قال يف اجلواهر: »بال خالف حمقق أجده فيه... بل وال إشكال«. ويف 
الكبري  يف  عليه  اإلمجاع  الروضة  يف  بل  فيه«.  اخلالف  عدم  »والظاهر  الفائدة:  جممع 

العاقل، ويف الصغري إذا مات من قبل اهلل تعاىل. 
والوجه فيه أنه ليس مااًل فيقرص عنه دليل ضامن اليد.

تلف   أصابه  لو  لكن   .ًٍ صغريًا كان  ولو  يضمن  ال  »واحلر  النافع:  يف  قال  نعم 
بسبب الغاصب ضمنه. ولو كان ال بسببه ـ كاملوت ولدغ احلية  ـ فقوالن«. وقد يظهر 
من ذيله العموم للكبري يف وجود القول بالضامن مع عدم كون السبب من الغاصب 

وتوقفه يف ذلك.
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وإن كان صغريًا)1(. إال يكون تلفه مستندًا إليه. وال أجرة الصانع لو منعه 

لكن يف املهذب البارع وعن املقترص أن األصحاب عىل خالفه. ولعل مراده 
من ذيل كالمه خصوص الصغري، ألنه هو الذي ظهر اخلالف فيه بينهم، كام سيأيت 

إن شاء اهلل تعاىل.
 هذا وظاهرهم بل رصيح غري واحد عدم ضامن منفعة احلر أيضًا، لعني الوجه 

املتقدم من عدم كوهنا مااًل، فال تدخل حتت اليد، كاحلر نفسه.
ضامن  يف  إشكال  ال  حيث  املنفعة،  استيفاء  عدم  صورة  مرادهم  كان  وحيث 
منفعة احلر باالستيفاء ـ كام يظهر منهم يف كثري من فروع اإلجارة واجلعالة وغريمها ـ 
فالفرق بني احلر واململوك من اإلنسان واحليوان وغريمها يكون بناء عىل ضامن املنافع 
غري املستوفاة التي للمملوك، كام لعله املشهور بينهم. أما بناء عىل ما سبق منا من عدم 

ضامن املنافع غري املستوفاة، فال فرق بني احلر وغريه يف ذلك.
وأما التعليل املتقدم بأهنا ليست مااًل كاألصل فال يرجع إىل حمصل ، ألن منافع 
احلر حيث كانت مقابلة باملال يف اإلجارة ونحوها، ومضمونة به يف االستيفاء ونحوه، 

فهي مال مملوك.
غاية األمر أن ماليتها وملكيتها فرع طروء سبب التمليك هلا باإلجارة ونحوها 
أو طروء سبب الضامن هلا باالستيفاء ونحوه. وذلك جيري يف منافع اململوك أيضًا، 
ألن املال واململوك قبل طروء األسباب املذكورة هو األعيان ذات املنافع ال غري، وإنام 
متلك منافعها أو تضمن بطروء سبب امللك أو الضامن عليها من إجارة أو استيفاء أو 
غريمها، كام ذكرناه يف أواخر الكالم يف املسألة الواحدة واألربعني من كتاب اإلجارة. 

فراجع.
الرشايع  إطالق  من  يستفاد  وقد  املبسوط،  من  الغصب  كتاب  يف  كام   )1(
واللمعة وقّواه يف اإليضاح، ومال إليه يف املسالك، وجعله األشهر، وعن الكفاية أنه 

املشهور.
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عن العمل)1(، إال إذا كان أجريًا خاصًا لغريه، فيضمن ملن استأجره)2(. 

إن مات بسبب مثل لدغ حية  أنه يضمن  املبسوط  لكن يف كتاب اجلراح من 
أو عقرب أو قتله سبع أو وقع عليه حائط أو سقف. ويف اخلالف بعد أن أطلق عدم 
ضامن الصغري أنه لو قيل بضامنه مع األسباب املذكورة كان قويًا، كام قّواه يف املختلف 

والدروس، وقد يظهر امليل إليه من غريها. وتوقف فيه غري واحد.
هذا واملستفاد من جمموع كلامهتم أن الغصب بنفسه ليس سببًا للضامن، وإنام 

اخلالف يف التلف بالسبب الذي ال يستند للغاصب.
هذا ويظهر من املبسوط أن الدليل عليه النصوص، ومن اخلالف أن الدليل 
عليه االحتياط. وال خيفى عدم هنوض الثاين باالستدالل. وأما النصوص فلم أعثر 

فيها عاجاًل عىل ما يشهد له.
عىل  قدرة  له  يكن  ومل  اجلناية،  لسبب  فيه  يتعرض  مكان  يف  وضعه  إذا  نعم 
أو  املذكور،  املكان للسبب  التعرض يف  أو لعدم توقعه  إدراكه،  التخلص منه، لعدم 
من  للغاصب.  عرفًا  التلف  نسبة  يبعد  مل  نحوه،  أو  بحبس  عنه  اخلروج  عن  لعجزه 
الكبري والصغري والعاقل واملجنون والقوي والضعيف. وال  دون فرق يف ذلك بني 
يظهر الوجه يف خصوصية الصغري يف الضامن مع الغصب وحصول السبب املذكور 

يف كلامهتم. واهلل سبحانه وتعاىل العامل.
)1( فقد تقدم آنفًا منهم عدم ضامن منافع احلر. كام ال يكون هو مضمونًا أيضًا. 

وتقدم الكالم يف وجهه.
وقد  يستوفها.  مل  وإن  بالتفويت  الغاصب  فيضمنها  ملنفعته،  مللكيته  كأنه   )2(
تقدمP منه يف مباحث التسليم والتسلم من كتاب اإلجارة ما يظهر ذلك يف تفويت 
فيه وقربنا  العني. وتقدم اإلشكال  تسليم  املؤجر من  بامتناع  املستأجرة  العني  منفعة 

هناك بطالن اإلجارة، وهو جيري هنا.
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ولو كان أجريًا له لزمته األجرة)1(. ولو اســتعمله فعليه أجرة عمله)2(. 
ولو أزال القيد عن العبد املجنون أو الفرس ضمن جنايتهام)3(. 

يف  يكفي  أنه  اإلجارة  كتاب  من  والعرشين  الثالثة  املسألة  يف  تقدم  فقد   )1(
استحقاق األجري األجرة حضوره ألداء العمل املستأجر عليه حتى متيض املدة التي 
حيتاج إليها العمل، وال يعترب فيه حتقق العمل املستأجر عليه إذا كان املانع من حتققه 

ناشئًا من املستأجر.
وعىل ذلك فحبس املستأجر لألجري إن كان مع حضور األجري للعمل تعني 
مع  كان  إذا  أما  العمل.  من  يمكنه  مل  وإن  املستأجر  عىل  األجرة  األجري  استحقاق 
امتناعه منه فال وجه الستحقاقه األجرة عليه بمجرد احلبس حتى بناء عىل ما تقدم 
منهP من ضامن احلابس أجرة العمل لو كان املحبوس مستأجرًا لغري احلابس، إذ 
الوجه يف الضامن هناك هو تفويت احلابس عىل املستأجر العمل اململوك له، وال جيري 
ذلك يف املقام إذا مل يكن األجري املحبوس باذاًل نفسه للعمل، ألن فوات العمل حينئٍذ 

عىل املستأجر احلابس ال يستند عرفًا حلبسه، بل المتناع األجري هو من العمل.
واإلرشاد  القواعد  يف  األجري  حبس  مع  األجرة  استحقاق  يف  تنظر  وقد  هذا 
املقاصد  واللمعتني وجامع  الرشايع  استحقاقها يف  اختار عدم  بل  املراد.  غاية  وعن 
واملسالك وغريها. ورصيح بعضهم أن ذلك خيتص بام إذا مل تفته مدة اإلجارة، أما إذا 
فاتته فتستقر األجرة. لكن الظاهر أن املعيار يف استقرار األجرة هو بذل األجري نفسه 

للعمل مطلقًا، كام يظهر مما تقدم مفصاًل يف كتاب اإلجارة.
)2( كام رصح به مجاعة، بل الظاهر عدم اخلالف فيه وال اإلشكال. ملا تقدم يف 
كتاب اإلجارة واجلعالة وغريمها من ضامن املنفعة باالستيفاء، ومنها العمل يف املقام.

املالك  املزيل هو  الفرق بني كون  التحرير. ومقتىض إطالقه عدم  )3( كام يف 
وغريه. وحينئٍذ ال يبعد استفادته مما ذكره األصحاب من أن صاحب احليوان الصائل 

يضمن إذا كان مفرطًا، وقد نفى يف اجلواهر اخلالف واإلشكال فيه. 
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من  فخرج  اغتلم،  بختي  عن  »سئل   :Aاهلل عبد  أيب  عن  احللبي  لصحيح 
الدار فقتل رجاًل، فجاء أخو الرجل فرضب الفحل بالسيف. فقال: صاحب البختي 
، )2(Aونحوه صحيح عيل بن جعفر عن أخيه ،)ضامن للدية، ويقتص ثمن بختيه«)1 
وصحيحه اآلخر عنهA: »سألته عن بختي اغتلم فقتل رجاًل ما عىل صاحبه؟ قال: 

عليه الدية«)3(.
السكوين عن أيب احليوان، كموثق  ما جينيه   وبه خيرج عام تضمن عدم ضامن 
واملعدن  جبار  والعجامء  جبار  البئر  اهلل8:  رسول  قال  »قال:   :Aاهلل عبد   
 :Aعنه رجل  عن  يونس  وصحيح  قود.  وال  فيه  دية  ال  الذي  واجلبار  جبار«)4( 
»أنه قال: هبيمة األنعام ال يغرم أهلها شيئًا«. وزاد يف الصدوق يف روايته: »ما دامت 

مرسلة«)5(.
عىل  األول  والنصوص  التفريط،  عدم  صورة  عىل  النصوص  هذه  فتحمل 
صورة التفريط، كام لعله املنرصف منها، ألن من شأن املغتلم أن يرّض بالناس. وهو 

الذي عليه األصحاب.
أيب  عن  مسمع  وخرب  املتقدم،  يونس  مرسل  يف  باإلرسال  التقييد   ويناسبه 
عبد اهللA: »أن أمري املؤمننيA كان إذا صال الفحل أول مرة مل يضمن صاحبه، 

فإذا ثنى ضمن صاحبه«)6(.
وصحيح احللبي عن رجل عن أيب جعفرA: »قال: بعث النبي8 عليًا 
إىل اليمن، فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومّر يعدو، فمّر برجل فنفحه برجله 
فأقام صاحب   ،Aالرجل فأخذوه فرفعوه إىل عيل إىل  املقتول  أولياء  فقتله، فجاء 

)1( وسائل الشيعة ج:19 باب:14 من أبواب موجبات الضامن حديث:1.

)2( وسائل الشيعة ج:19 باب:14 من أبواب موجبات الضامن حديث:4.

)3( وسائل الشيعة ج:19 باب:14 من أبواب موجبات الضامن حديث:3.

)4( وسائل الشيعة ج:19 باب:32 من أبواب موجبات الضامن حديث:2.

)5( وسائل الشيعة ج:19 باب:32 من أبواب موجبات الضامن حديث:3.

)6( وسائل الشيعة ج:19 باب:14 من أبواب موجبات الضامن حديث:2.
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 Aأن فرسه أفلت من داره ونفح الرجل، فأبطل عيل Aالفرس البينة عند عيل 
يا  فقالوا:  اهلل8،  رسول  إىل  اليمن  من  املقتول  أولياء  فجاء  صاحبهم.   دم 
رسول اهلل8 إن عليًا ظلمنا، وأبطل دم صاحبنا. فقال رسول اهلل8: إن 
عليًا ليس بظالم ومل خيلق للظلم. إن الوالية لعيل من بعدي، واحلكم حكمه، والقول 
قوله. ال يرد حكمه وقوله وواليته إال كافر...«)1( ورواه الصدوق يف األمايل مسندًا 

.Aبطريق فيه ضعف عن جبري عن أيب جعفر
دون  من  التفريط  الضامن  منشأ  أن  النصوص  هذه  من  عرفَاً  واملستفاد  هذا 

خصوصية للحيوان وال للاملك.
الناس من شأن مالكه، ال من  غاية األمر أن دفع غائلة احليوان اململوك عن 

شأن غريه، ليكون مفرطًا برتكه.
ومن هنا يتعدى لغري املالك ممن من شأنه أن يقوم مقامه كوليه ووكيله، ويناسبه 

معترب اجلعفريات ومرسل دعائم اإلسالم اآلتيني يف اجلدار.
وعىل ذلك فإذا أدى املالك وظيفته يف حبس احليوان فقيده هو أو غريه، بحيث 
أمن غائلته عىل الناس، يكون فك قيده من قبل غريه تفريطًا من ذلك الغري، فيكون 
هو الضامن، كام يف حمل الكالم. وبناء عىل ذلك ال خيتص األمر بالعبد املجنون، بل 

جيري يف كل جمنون.
بل يعم كل معتد حمبوس إذا كان حبسه لتجنب عدوانه. اللهم إال أن يقال: 
النصوص وإن تضمنت الضامن بالتفريط، إال أن موردها ما إذا لزم من عدم ضامن 
املفرط هدر حرمة التالف عىل صاحبه، لعدم وجود من يصلح للضامن غري املفرط، 
لعدم قابلية املبارش للضامن. وال جيري ذلك فيام لو كان املحبوس حرًا قاباًل للضامن، 
حيث ال إشكال يف ضامنه للنفس واملال بإتالفه. وضامن املفرط يف طول ضامنه وإن 
كان ممكنًا، نظري تعاقب األيدي، إال أنه ال جمال الستفادته من النصوص بعد ورودها 

)1( وسائل الشيعة ج:19 باب:20 من أبواب موجبات الضامن حديث:1.
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وكذا احلكم يف كل حيوان جنى عىل غريه من إنســان أو حيوان أو غريمها 
فإن صاحبه يضمــن جنايته إذا كان بتفريط منه)1(، إمــا برتك رباطه، أو 
بحلــه من الرباط إذا كان احليوان من شــأنه أن يربط وقت اجلناية للتحفظ 
منه. وكذا احلكم يف الضامن لو اهنار جدار اجلار فوقع عىل إنسان أو حيوان 
أو غريمها، فإن صاحــب اجلدار ضامن إذا مل يصلحه أو هيدمه وتركه حتى 

اهندم فأصاب عينًا فأتلفها)2(. 

يف احليوان غري القابل للضامن. 
لكن مقتىض ذلك االقتصار عىل ما إذا كان الذي يرفع عنه القيد حيوانًا، دون ما 
إذا كان عبدًا جمنونًا، فضاًل عام إذا كان عاقاًل، لقابلية العبد للضامن يف رقبته. فالتعدي 
له موقوف عىل البناء عىل مضمنية التفريط مطلقًا ولو مع قابلية املبارش للضامن. ومعه 
يتعني التعميم للحر املحبوس لعدوانه، فالتفريق بني احلر والعبد مطلقًا، أو إذا كان 

جمنونًا، غري ظاهر الوجه. فتأمل جيدًا. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
)1( كام تقدم، وتقدم دليله.

)2( يظهر وجهه مما تقدم، فإن أمر إصالح اجلدار ملا كان راجعًا ملالكه، كالدابة 
العني  فإذا تركه كان مفرطًا يف تركه وتعريضه إلتالف  السابقة،  النصوص  يف مورد 

املذكورة إنسانًا كانت أو حيوانًا أو غريمها.
مضافًا إىل ما يأيت يف معترب اجلعفريات ومرسل دعائم اإلسالم عن أمري املؤمنني 
وأيب عبد اهللH أهنام قاال يف اجلدار املائل: »إذا تقدم إىل صاحبه فيه أو كان مائاًل بّين 
امليل، وقد علم ذلك، فأبقاه والهيدمه وال يدعمه، فسقط فأصاب شيئًا، فهو ضامن 

ملا أصاب«)1(. 
وقد أطلق يف الرشايع عدم الضامن مع عدم خروج احلائط عن ملكه. وكأنه 

)1( مستدرك الوسائل ج:18 باب:34 من أبواب موجبات الضامن حديث:5.
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وكذا لو كان اجلدار يف الطريق العام)1(، فإن احلكم ضامن صاحب اجلدار 

لعدم العدوان. لكنه ال ينايف الضامن بسبب التفريط، كام يظهر من النصوص السابقة 
واملعترب املذكور.

نعم البد من علم صاحب اجلدار بحاله، فال ضامن لو مل يعلم به، وكذا مل يكن 
يف  نفى  كام  زلزلة،  أو  كزوبعة  حمتسب،  غري  بوجه  وسقط  للسقوط،  معرضًا  اجلدار 

اجلواهر اخلالف واإلشكال يف الثاين. لعدم التفريط حينئٍذ الذي هو منشأ للضامن.
كام البد من عدم علم املرضور بحال اجلدار، فلو علم به ومل يتجنبه فالظاهر 

عدم الضامن، كام نبه له بعد مشاخيناP، لكونه هو املفرط بتعرضه له.
الطريق  بيته، واملار يف  التجنب، كاجلار الساكن يف  هذا وإن مل يكن من شأنه 
العام، فال يبعد الضامن، لعدم تعارف انتقال الناس من بيوهتم وجتنب الطرق العامة 

يف مثل ذلك، واملفرط عرفًا هو صاحب اجلدار.
والسيام مع ما يف معترب اجلعفريات عن جعفر عن أبيه: »أن عليًاA: سئل 
عن جدار قوم وقع عىل بيت جلارهم فقتلهم. فقال عيلA: إذا كان احلائط مائاًل 
فقيل لصاحبه: إن حائطك مائل، ونحن نتخوف اهلدم، فلم ينقضه أو يدعمه فخر 
فقتل فهو ضامن. وإن مل يكن مائاًل فسقط فقتل فال ضامن«)1(. نعم يشكل ذلك فيام 

إذا التفتوا له لتدهوره بنحو يرشف عىل السقوط.
)1( يعني: بحيث يكون فيه جتاوز عىل الطريق والظاهر عدم اخلالف فيه، كام 

يظهر بمالحظة كلامهتم يف الفروع املختلفة يف األرضار بطريق املسلمني.
أبو  »قال  الصباح:  أيب  بذلك، كصحيح  للضامن  املتضمنة  الكثرية  للنصوص 

عبد اهللA: من أرض بيشء من طريق املسلمني فهو له ضامن«)2(
وموثق سامعة أو صحيحه: »سألته عن الرجل حيفر البئر يف داره أو يف أرضه. 

)1( مستدرك الوسائل ج:18 باب:34 من أبواب موجبات الضامن حديث:24.
)2( وسائل الشيعة ج:19 باب:8 من أبواب موجبات الضامن حديث:2.
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للتلــف احلاصل من اهندامه إذا مل يبــادر إىل قلعه أو إصاحه)1(. وضامن 

فقال: أما ما حفر يف ملكه فليس عليه ضامن. وأما ما حفر يف الطريق أو يف غري ما 
يملك فهو ضامن ملا يسقط فيه«)1(

وصحيح احللبي عن أيب عبد اهللA: »سألته عن اليشء يوضع عىل الطريق، 
الدابة، فتنفر بصاحبها فتعقره. فقال: كل يشء يرض بطريق املسلمني فصاحبه  فتمر 

ضامن ملا يصيبه«)2(
وموثق السكوين عنهA: »قال: قال رسول اهلل8: من أخرج ميزابًا أو 
كنيفًا أو أوتد وتدًا أو أوثق دابة أو حفر شيئًا يف طريق املسلمني، فأصاب شيئًاَ فعطب 

فهو له ضامن«)3(، وغريها.
)1( وال خيتص احلكم يف ذلك بالتفريط، كام ال خيتص باجلدار، بل جيري يف 
كل ما يكون سببًا للتلف، كام يظهر من األصحاب )رضوان اهلل تعاىل عليهم(. كل 

ذلك لعموم النصوص املتقدمة، بل الترصيح يف بعضها بالتعميم يف اجلملة. 
وكذلك يعم ما إذا مل يكن وضعها يف الطريق عدوانيًا، بل كان حالاًل، كالقاممة 
فيه،ومع ذلك يكون  املسلمني عىل وضعها  قيام سرية  املعلوم من  ملا هو  وامليازيب، 
صاحبها ضامنًا لتبعتها، كام تضمنته النصوص، من دون تناٍف بني احلكمني. غاية األمر 
أن حتّمل تبعتها بضامن إرضارها يكون حافزًا ملن يضعها عىل التحفظ واالحتياط يف 
وضعها بنحو يتجنب معه اإلرضار بالغري. بل ال يبعد كون املستفاد من دليل الضامن 

عرفًا تقيد الرتخيص يف الترصف بام إذا مل يكن مرضًا بالوجه غري املتعارف.
فأرضت  مكاهنا  عن  نقلت  أهنا  إال  ترض،  ال  بنحو  وضعها  قد  كان  ولو  هذا 
اختياري  بنحو غري  انتقاهلا  كان  إن  بل  األول.  بالنحو   فالظاهر عدم ضامن واضعها 

)1( وسائل الشيعة ج:19 باب:8 من أبواب موجبات الضامن حديث:3.

)2( وسائل الشيعة ج:19 باب:9 من أبواب موجبات الضامن حديث:1.
)3( وسائل الشيعة ج:19 باب:11 من أبواب موجبات الضامن حديث:1.
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اإلنســان بذمته يف ماله ال عىل عاقلته)1(. ولو فتــح بابًا فرسق غريه املتاع 
ضمن السارق)2(.

يبادر  فال  باحلال  يعلم  أن  إال  أحد.  عىل  ضامن  فال  ـ  زلزلة  أو  متوقعة  غري  كريح  ـ 
إلزالتها إذا كان ذلك مما يكون أمره موكواًل إليه عرفًا، حيث يكون هو املفرط حينئٍذ.
وإن كان انتقاهلا بفعل شخص آخر فذلك هو الضامن، ألنه هو املرض بالطريق 

دون الشخص األول. 
هذا وقد تعرض غري واحد لعموم احلكم لكل ما يفعله اإلنسان يف غري ملكه 

من بناء أو حفر بئر أو غريها. وتشهد به بعض النصوص السابقة وغريها)1(.
نعم ينرصف احلكم بالضامن عام إذ كان الترصف بإذن املالك، كام لعله ظاهر. 
والسيام ما هو املعلوم من أن ترصف املالك يف ملكه، كام يكون بفعله مبارشة يكون 
النصوص  بإطالق  عماًل  اجلميع،  يف  املالك  عىل  ضامن  ال  وأنه  ووكيله،  نائبه  بفعل 

املتقدمة، حيث ال حيتمل حينئٍذ ضامن املبارش.
)1( كام هو ظاهر النص والفتوى، بل هو كاملقطوع به منهام، لعدم التنبيه فيهام 
عىل العاقلة. ودليل حتمل العاقلة خيتص بالقتل باجلناية باملبارشة، كام هو ظاهر نسبة 
بالتسبيب. ولو فرض اإلمجال كفى ظهور نصوص  القتل  القتل للقاتل، وال يشمل 

الضامن بالتسبيب يف حتمل املسبب بنفسه للدية.
ويزيد األمر وضوحًا بناء عىل ما هو الظاهر من أن وجوب أداء العاقلة للدية 
يتحملها،  الذي  بل هو  ابتداء،  تتحملها  يف مورده يف طول عمل اجلاين هلا، فهي ال 
وجيب عليها أداؤها عنه، إذ عليه يكون مقتىض األصل هو وجوب أدائه هلا، وحيتاج 

حتمل العاقلة هلا إىل دليل. فالحظ.
تأكد  املتلف  هو  كان  ولو  اليد.  ضامن  لدليل  خالف.  وال  إشكال  بال   )2(

الضامن باإلتالف، كام هو ظاهر.

)1( وسائل الشيعة ج:19 باب:8 من أبواب موجبات الضامن حديث:1.
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تعاقب  نظري  السارق،  ضامن  طول  يف  الباب  فاتح  ضامن  يف  اإلشكال  وإنام 
يف  الضامن  بعدم  رصح  فقد  الغاصب،  غري  املغصوبة  العني  أتلف  لو  وما  األيدي، 
وجدان  اجلواهر  يف  ونفى  وغريها،  والدروس  العالمة  كتب  من  ومجلة  الرشايع 

اخلالف فيه.
واستدل عليه بأن املبارش أقوى من السبب. لكن ذلك ال ينايف ضامن السبب 

مع املبارش، نظري ما سبق.
ولذا حكى يف الرياض عن خاله الوحيدP يف حاشيته عىل رشح اإلرشاد 
القول أو امليل لضامهنام معًا. قال: »وهو حسن. ولكن اإلمجاع ظاهر، فاملصري إىل ما 

عليه األصحاب متعني«.
بعد عدم  املقام  إذ ال جمال لدعوى حصول اإلمجاع احلجة يف  وهو كام ترى، 
حكاية القول بعدم الضامن عام قبل الرشايع، وبعد ظهور استناد القائلني بذلك لوجوه 
هذا  بمثل  الضامن  الدليل عىل  املقام عدم ظهور  فالعمدة يف  للخطأ.  قابلة  اجتهادية 

التسبيب.
نعم لو استفيد من النصوص املتقدمة يف ضامن ما تتلف الدابة عموم الضامن 
اجته الضامن إذا كان مفرطًا. لكن سبق اإلشكال يف ذلك، وأن املتيقن منه ما إذا مل يكن 

املبارش صاحلًا للتضمني. 
وجيري نظري ذلك فيمن دّل السارق عىل املال فرسقه. فقد رصح بعدم الضامن 
فيه أكثر من سبق، وعن الكفاية أنه املشهور، ويف املسالك أنه ظاهر األصحاب عدا 

العالمة يف اإلرشاد. 
نعم مل يتعرض هنا يف حمكي التبرصة للمسألة، بل حكم يف التحرير بالضامن 
عىل إشكال، ويف اإلرشاد بالضامن به من دون إشارة لإلشكال، مع احلكم يف الثالثة 

بعدم الضامن عىل من فتح الباب للسارق. 
وهو كام ترى! ألن مثل هذا التسبيب إن كان مضمنًا فالتسبيب بتمكني السارق 
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وفتح الباب له أوىل بالضامن. ولعله لذا رماه يف املسالك بالندرة. 
املبارش  أنه ال ينطبق عىل أصول مذهبنا من أن  املقاصد من  وأما ما يف جامع 
مقّدم  عىل السبب يف الضامن. فهو إنام يتجه لو كان مراده يف اإلرشاد قرص الضامن 
عىل السبب، وعدم تضمني السارق نفسه، وال يظن به وال بغريه البناء عىل ذلك، إذ 
ال منشأ الحتامل قصور ضامن اليد واإلتالف عنه. بل من القريب كون مراده ضامهنام 

معًا، نظري ما تقدم عن الوحيد هناك، وتقدم الكالم فيه.
بقي يشء. وهو أنه قال يف اإلرشاد: »ولو اتفق املبارش والسبب فالضامن عىل 
املبارش، إال مع اإلكراه فالضامن عىل القاهر«. فإن كان مراده عدم ضامن املبارش املكَره  
فهو غري ظاهر الوجه إذا مل يبلغ اإلكراه حد رفع االختيار، لصدق اليد يف حق املبارش. 

وجمرد رفع اإلكراه للتكليف رشعًا ال يمنع من ذلك. وال ينايف الضامن وضعًا. 
عىل أنه ال جمال لرفع التكليف يف املقام بعد ورود رفع اإلكراه مورد االمتنان، 
حيث يقرص عام إذا كان مرضًا بالغري. نعم لو بلغ إرضار املكِره حدًا جيب جتنبه تعني 

تقديمه عىل حرمة الغصب. وعىل كل حال ال جمال لسقوط الضامن عن املبارش. 
أو  اإلكراه  مع  إال  املبارش  ضمن  والسبب  املبارش  اجتمع  »ولو  اللمعة:  ويف  
الغرور، فيستقر الضامن عىل الغار وعىل املكره«. وعليه جرى يف الروضة وهو ظاهر 
بسبب  خيرسه  بام  الرجوع  له  لكن  ذكرنا،  كام  املبارش،  ضامن  إىل  ومرجعه  الدروس. 

الغصب عىل الغار واملكره. 
األقوى،  ألنه  ليس  الغار  عىل  الرجوع  ألن  إشكال،  عن  خيلو  ال  أيضًا  وهو 
ليمكن التعدي منه للمكره، بل للنصوص اخلاصة وقد تكرر منا أن املتيقن من ذلك 

ما إذا كان الغار عاملًا خادعًا للمغرور، وال دليل عىل ذلك يف املكره. 
والسيام مع ما هو املعلوم ـ واعرتف به يف الروضة ـ من عدم جريان ذلك يف 
النفوس، فإن املكره عىل القتل، بل مطلق اآلمر به ال يستقر القصاص عليه، وال الدية، 
املوت. وهو  النصوص تضمنت ختليد اآلمر احلبس حتى  أن  املبارش، غايته  بل عىل 
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ولو أجج نارًا من شــأهنا الرساية إىل مال الغري فرست إليه ضمنه)1(، وإذا 
مل يكن من شــأهنا الرساية فاتفقت الرساية بتوسط الريح أو غريه مل يضمن. 

حكم تعبدي خاص بمورده، تبعًا الختصاص دليله. 
نعم لو أخذ املكِره العني املغصوبة من املكَره استقر الضامن عليه، كام يف سائر 
موارد تعاقب األيدي من دون خصوصية اإلكراه. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل 

العاصم.
)1( كام رصح بذلك األصحاب يف اجلملة عىل اختالف منهم يف كون املعيار 
التعدي عن قدر احلاجة، أو الظن أو العلم بالرساية، أو كال األمرين، أو غري ذلك، مما 

ال يسعنا استقصاؤه واستقصاء كلامهتم فيه.
البناء عىل الضامن مع فعلية حصول ما يقتيض  يقال: يتعني  ينبغي أن  والذي 
الرساية حني إشعال النار من هواء أو مادة حمرتقة أو غريمها، سواء علم بذلك أو ظنه 
أم ال. لصحة نسبة اإلتالف إليه بذلك عرفًا، فيضمن بضامن اإلتالف، الذي ال يعترب 

فيه التفريط، وال التعمد.
أما مع عدم حصول ما يقتيض الرساية حني إشعال النار، بحيث مل ترس النار 
بنفسها، ولكن حصل ما يقتيض رسايتها بعد ذلك، بحيث يكون وجود النار من سنخ 

املعد فال يصح نسبة اإلتالف له عرفًا.
وحينئٍذ إن استند حصول ما يقتيض الرساية لفاعل آخر صالح للتضمني، كان 
هو املتلف عرفًا، فيكون ضامنًا. وال ضامن عىل مشعل النار حتى لو توقع حصول ما 
اليد، نظري ما  التفريط مع ضامن اإلتالف أو  بناء عىل عدم مضمنية  يقتيض الرساية، 

سبق يف فتح الباب للسارق.
وإن مل يسـتند حصـول مـا يقتـيض الرساية لفاعـل صالح للتضمـني، كهبوب 
الريـح ونحـوه، فإن كان مشـعل النـار متوقعـًا لذلـك، كان ضامنًا بسـبب التفريط، 

وإال فـال ضـامن عليـه، نظـري ما سـبق يف ضامن صاحـب الدابـة الصائلة.
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إال أن يتيـرس ملالـك العـني التالفـة أن يتوقـى من رسيـان النار، اللتفاتـه له أو 
قدرتـه عـىل منعهـا فلـم يفعل، حيـث يكون هـو املفرط عرفـًا، دون مشـعل النار.

  وجيـري التفصيل املذكور يف سـائر أسـباب اإلتـالف، كإجراء املـاء يف ملكه 
إذا رسى مللـك الغـري فأتلفـه وهدم حائطـه إذا أرض غباره بغـريه، وغريمها.

وهناك فروع مشاهبة ذكرها األصحاب )رضوان اهلل تعاىل عليهم( قد يظهر 
حكمها مما سبق، وال يسعنا تفصيل الكالم فيها. فالحظ.

)1( كام  رصح بذلك مجهور األصحاب، وظاهر املبسوط والرسائر والتذكرة 
اإلمجاع عليه، كام هو رصيح اخلالف. ويقتضيه ـ مضافًا إىل ذلك ـ ابتناء الذمة عىل 
إقرار أهل الذمة عىل مقتىض دينهم عماًل، املستلزم الحرتام ما يقتيض دينهم احرتامه، 

باإلضافة إليهم، وذلك بضامنه هلم. 
ويؤيد ذلك أو يعضده معترب غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيهA: »إن 
بيدهيا ورجليها... وقال: إن عليًاA ضمن  الدابة ما وطئت  عليًا ضمن صاحب 
رجاًل أصاب خنزير نرصاين«)1( ورواه الصدوق مرساًل، إال أنه قال: »إن عليًا ضمن 
أمري  »إن   :Aعنه مسمع  وخرب  قيمته«)2(،  لنرصاين  خنزيرًا  أصاب  مسلاًم  رجاًل 

املؤمننيA رفع إليه رجل قتل خنزيرًا،  فضمنه ]قيمته.كايف[...«)3(.
يناسب  بالضامن  فيهام  احلكم  أن  إال  اإلتالف،  يف  وردا  وإن  واحلديثان  هذا 

احرتام املضمون، املقتيض لضامنه بضامن اليد أيضًا. 
املبسوط واخلالف  الذمي مسترتًا، وأطلق يف  إذا كان  بام  قيد األكثر  هذا وقد 

)1( هتذيب األحكام ج:10 ص224. وذكر ذيله يف وســائل الشــيعة ج:19 باب:26 من أبواب موجبات 
الضامن حديث:2. 

)2( من ال حيرضه الفقيه ج:3 ص257.
)3( وسائل الشيعة ج:19 باب:26 من أبواب موجبات الضامن حديث:1.

ويضمن اخلمر واخلنزير للذمي بقيمتهام عندهم مع االستتار)1( 
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ملا  االستتار،  صورة  عىل  الكل  محل  القريب  ومن  املتقدمني.  كاحلديثني  واملهذب، 
تبعًا الحرتام صاحبه، وهو  ابتناء احلكم عىل احرتام األمر املضمون  املعلوم من  هو 
مرشوط بقيامه برشوط األمة، ومنها االستتار، وال ذمة له مع خمالفتها وال حرمة، فال 

حرمة ملاله.
هذا وقد ينايف مجيع ذلك ما يف صحيح زرارة عن أيب عبد اهللA: »قال: إن 
رسول اهلل8 قبل اجلزية من أهل الذمة عىل أن ال يأكلوا الربا وال يأكلوا حلم 
اخلنزير وال ينكحوا األخوات وال بنات األخ وال بنات األخت، فمن فعل ذلك منهم 

برئت منه ذمة اهلل ورسوله8. قال: وليس هلم اليوم ذمة«)1(.
ومقتىض ذلك سقوط حرمة اخلنزير التابع هلم، ملا هو املعلوم من أن االنتفاع 
لسقوط  املوجب  الذمة  مقتىض  خروجًا عن  له  اقتناؤهم  فيكون  األكل،  منه  الظاهر 
حرمتهم، فال حرمة ملاهلم املحلل ذاتًا، فضاًل عن اخلنزير واخلمر ونحومها مما ال حرمة 

له باألصل.
باألمور  التظاهر  عىل  الصحيح  محل  من   Pمشاخينا بعض  ذكره  ما  وأما 
املذكورة. فهو خمالف لظاهره جدًا، والسيام مع اشتامله عىل نكاح األخوات وبناهتا 

وبنات األخ التي ليس من شأهنا التسرت عادة، ومع قولهA: »فال ذمة هلم اليوم«.
 ومن هنا ال يبعد محله عىل بيان رشوط الذمة احلقيقية التي رشعها اهلل تعاىل، 
من دون أن ينايف جريان أحكام الذمة إمضاًء ملا جري عليه والة اجلور باسم اإلسالم، 

لعناوين ثانوية هم )صلوات اهلل عليهم( أعلم هبا.
فهو نظري صحيح فضل بن عثامن األعور عنهA: »أنه قال: ما من مولود 
يولد إال عىل الفطرة، فأبواه اللذان هيودانه وينرصانه ويمجسانه. وإنام أعطى رسول 
هيودوا  ال  أن  عىل  بأعياهنم،  أولئك  رؤوس  عن  اجلزية  وقبل  الذمة  اهلل8 

)1( وسائل الشيعة ج:11 باب:48 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه حديث:1.
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وكذا للمســلم حق اختصاصه فيام إذا اســتوىل عليه لغرض صحيح)1(. 

أوالدهم وال ينرصوا. وأما أوالد أهل الذمة اليوم فال ذمة هلم«)1(. وهو الذي رواه 
اجلمهور يف نصارى بني تغلب)2(.

مع ما هو ما املعلوم من جريان أحكام الذمة يف عصور األئمة )صلوات اهلل 
 عليهم( عىل من دخلوا يف ذمة اإلسالم من طريق والة اجلور وعىل أبنائهم ما تناسلوا،
وعدم قيامهم بالرشوط املذكورة يف الصحيحني. وتشهد به النصوص الكثرية الواردة 

يف املوارد املتفرقة.
بل ال يبعد إجراء أمري املؤمنني )صلوات اهلل عليه( يف عهده القصري األمر عىل 
ما جرى عليه األولون، لعدم تيرس نقض سريهتم لهA يف ذلك، ويف كثري من املوارد. 

بل هو الذي رواه الكليني عنهA يف بني تغلب وغريهم يف حديث طويل)3(.
وعىل ذلك يشكل اشرتاط التسرت يف الضامن إذا مل يشرتط من قبل الوالة عند 
دخوهلم يف الذمة، وإن كان ظاهر األصحاب التسامل عليه، ويف مفتاح الكرامة: »وكأنه 

مل خيتلف فيه اثنان«، ويف اجلواهر: »قواًل واحدًا«.
وهذا جيري يف مجيع موارد خروج والة اجلور يف رشوط األمة عام هو الثابت 

رشعًا. فتأمل جيدًا.
)1( قد أطلق مجهور األصحاب عدم الضامن هلا إذا أخذها من مسلم، ونفى 
يف  عليه  اإلمجاع  وادعى  املسلمني،  بني  نفيه  يف  يظهر  بنحو  اخلالف،  يف  فيه  اخلالف 
التذكرة. ومقتىض إطالقهم عدم الفرق بني اختاذه هلا لغرض صحيح ـ كالتخليل ـ 
املقاصد  وجامع  املختلف  ورصيح  والدروس  والتذكرة  التحرير  ظاهر  بل  وغريه. 

واملسالك العموم لألول، وإن حرم الغصب حينئٍذ.

)1( وسائل الشيعة ج:11 باب:48 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه حديث:3
)2( فاجعة الطف الطبعة الثالثة ص 286، 287 الطبعة الرابعة ص308، 309.

)3( الكايف ج:8 ص:58، 63.
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نعم حكم يف الثالثة األول بأهنا لو انقلبت خالًّ عند الغاصب وجب ردها عىل 
صاحبها. لكن يف األولني أنه لو أراقها فجمعها غريه فصارت عنده خاًل مل جيب ردها 

عىل صاحبها، ألنه أخذها بعد زوال يده عنها.
وكيف كان فقد استدل عليه يف كلامهتم بعدم كوهنام مما يتمول يف ملة اإلسالم.
يبذل يف سبيل حتصيله  بنحو  اليشء  العقالء يف  لتنافس  تابعة  املالية  أن  وفيه: 
حرمة  إسقاط  األقدس  للشارع  أن  األمر  غاية  الشارع.  جلعل  تابعة  وليست  املال،  
املال واحلكم بجواز إتالفه من دون رضا صاحبه، وال ضامن له. وال ينايف ذلك ثبوت 

ملكيته له املقتيض لضامنه يف مورد جواز اقتنائه له.
وما يظهر منهم من عدم ملكيته األعيان النجسة غري ظاهر الوجه. وال أقل من 
ثبوت حق االختصاص له فيها حينئٍذ بنحو يقتيض احرتامها وضامهنا له، كام تعرضنا 

لذلك يف اجلملة يف أوائل مقدمة كتاب التجارة. فراجع.
ومن الغريب ما سبق من التذكرة والتحرير من وجوب إرجاع اخلمر لصاحبها 
لو انقلبت خال عند الغاصب، بخالف ما إذا انقلبت عند غريه بعد إراقته هلا ومجع 
الغري هلا. لظهور أن انقالهبا خال يف املوردين بعد زوال يد صاحبها عنها، فإن كان 
ذلك مانعًا من ثبوت حقه فيها لزم وجوب ردها يف املوردين، وإال وجب ردها فيهام 

معًا. 
هذا ولو بني عىل الضامن فمقتىض ما يظهر من سيدنا املصنفP وغريه من 
بناء  عدم ملكيتها وثبوت حق االختصاص فيها يتعني ضامن احلق، دون العني. أما 
عىل ما هو الظاهر من ملكيتها فاملتعني ضامن العني، ومقتىض القاعدة حينئذ ضامهنا 

بالقيمة.
املعتدي  عىل  فكان  اليد  حق  له  ألن  خاًل.  بقيمتها  الضامن  اجلنيد  ابن  وعن 
ألنه  اخلل،  وجيب  بالقيمة  فيضمن  باملثل،  الضامن  يصح  وال  حقه،  بإتالف  الضامن 

أقرب إىل العني. 
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وهو كام ترى الينهض باخلروج عن مقتىض القاعدة يف الضامن، وحيث كان 
الظاهر عدم كون التالف مثليًا عرفًا، تعني الضامن بالقيمة.

عصور  يف  به  االبتالء  لشيوع  للتخليل،  يتخذ  ما  ذلك  من  املتيقن   نعم 
املعصومنيG مع احرتامه حسب مرتكزات املترشعة كسائر األموال، أما غريه مما 
يقتنى ألغراض سائغة، فضامنه يف غاية اإلشكال، لعدم احرتامه بمقتىض املرتكزات 
عليه  العدوان  حيرم  بنحو  االختصاص،  حق  فيه  ثبت  وإن  باملال،  يتدارك  بحيث 
تكليفًا. ونظري ذلك اخلنزير. وإن كان األمر فيها ال خيلو عن إشكال. واهلل سبحانه 

وتعاىل العامل العاصم.
يف  كام  وإمجاعًا،  التذكرة،  يف  كام  خالف،  وال  بل  ظاهر،  إشكال  بال   )1(
رضورة  يكن  مل  ان  عليه  بقسميه  اإلمجاع  بل   « اجلواهر:  ويف  والروضة،  الدروس 
املفروغية عنه. ويف حديث محاد املعول عليه  املذهب«. ويظهر من مجلة من كلامهتم 
عند االصحاب: » وله صوايف امللوك ما كان يف أيدهيم عىل غري وجه الغصب، ألن 
الغصب كله مردود«)1(، ويف حديث عبد العزيز: » سألت أبا عبد اهلل A عمن أخذ 
أرضًا بغري حقها وبنى فيها. قال: يرفع بناؤه، وتسلم الرتبة إىل صاحبها. ليس لعرق 

ظامل حق...«)2(. 
مضافا إىل أن املغصوب إن بقي حتت يد الغاصب رجع عدم تسليمه إىل حبسه 
عن صاحبه، وحيرم حبس احلق عن أهله، بل جيب تسليمه له خروجًا عن الضامن. 
بعينه، ألنه  بتسليم املضمون  لزوم اخلروج عنه  الضامن  يده فمقتىض  وإن خرج عن 
املتعني يف اخلروج عن الضامن مع القدرة عليه. وبذلك يظهر وجوب املبادرة يف الرد، 

)1( وسائل الشــيعة ج:6 باب:1 من أبواب االنفال حديث:4، و ج:17 باب:1 من أبواب كتاب الغصب 
حديث:3.

)2( وسائل الشيعة ج:17 باب:3 من أبواب كتاب الغصب حديث:1.

وجيب رد املغصوب)1(
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كام يظهر منهم املفروغية عنه، ويف الروضة أنه إمجاعي. 
هذا واملرصح به يف كلامهتم وجوب رد املغصوب وإن أرض بالغاصب أو عرس 
اخلشبة  جعل  لو  كام  ماله،  تلف  أو  املال،  لبذل  له  حتصيله  احتاج  لو  ما  ومنه  عليه، 
املغصوبة يف بنائه أو يف سفينة حتمل مااًل له أو نحو ذلك. وهو مقتىض عموم الوجوه 

السابقه. 
الذي أوقع  أو احلرج، ألنه هو  بقاعديت نفي الرضر  وال جمال للخروج عنها 
نفسه فيه. وال سيام مع ما هو املرتكز عند املترشعة وتضمنه خرب عبد العزيز املتقدم 
من أنه ليس لعرق ظامل حق، بل ما تضمنه اخلرب املذكور من رفع بناء الغاصب رصيح 

يف لزوم تسليم املغصوب لصاحبه وإن أرض بالغاصب. 
عنه  حقه  حبس  وحرمة  املالك  حق  يف  السلطنة  قاعدة  عموم  مقتىض  أن  كام 
وجوب املبادرة بتسليم املغصوب له وإن أرضت املبادرة بالغاصب وأمكن التسليم 
مع االنتظار من دون إرضار به، كام هو مقتىض ما سبق من عدم جريان قاعدة نفي 
ورصيح  بعضهم  مقتىض  وهو  له.  احلرمة  لعدم  الغاصب،  حق  يف  واحلرج  الرضر 

آخرين، بل يف املسالك أنه رصح به األكثر.
املبسوط والتذكرة مجعًا  االنتظار يف  املبادرة ولزوم  بعدم وجوب  لكن رصح 

بني احلقني. وفيه: أنه فرع احرتام حق الغاصب، وقد سبق املنع منه.
للحيلولة،  القيمة  دفع  يلزم  باالنتظار  القول  أنه عىل  الكرامة  مفتاح  هذا ويف 
حتى إذا  اسرتجعت العني اسرتجعت القيمة، بل يظهر منه أن ذلك هو خمتار املبسوط 
والتذكرة. وكأنه بناء عىل ذلك اختار لزوم االنتظار إذا استلزم القبح والرضر الفاحش 

مجعًا بني احلقني. 
بدل  ألن  له،  وجه  ال  كام  القيمة.  لدفع  والتذكرة  املبسوط  يف  إشارة  ال  لكن 
احليلولة إنام يلزم إذا تعذر إرجاع العني لغرق وضياع ونحوها، وهو راجع إىل رضا 
فمع  للغاصب،  املغصوب  لصريورة  املستلزم  املغصوب،  عن  عوضًا  بالقيمة  املالك 
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ارتفاع  عند  العني  تسليم  عدم  القيمة  تسليم  مع  يتعني  املقام  يف  بذلك  املالك  رضا 
الرضر من تسليمها.

املغصوب يف ملك صاحبه فال  بقاء  التسليم مع  تأخري  القيمة ملجرد  أما دفع 
دليل عىل وجوبه، بل ال منشأ الحتامله. 

وأما القبح مع لزوم الرضر الفاحش فهو غري ظاهر بعد ما سبق من سقوط 
حرمة الغاصب بعدوانه.

يده عىل مال  يتعمده ووضع  مل  إذا  أما  الغصب.  الغاصب  تعمد  إذا  كله  هذا 
الغري وترصف فيه عن جهل باحلكم أو املوضوع فقد يتجه جريان قاعدة نفي الرضر 
إطالق  بعد  إليه  املبادرة  عن  فضاًل  املغصوب،  تسليم  أصل  يف  حقه  يف  احلرج  أو 
انرصاف قولهA:» ليس لعرق ظامل حق« عنه، لقرب أخذ العمد يف صدق الظلم 
أو انرصافه إليه. مضافًا إىل قصور املرتكزات املترشعية، بل إبائها اإلرضار بالغاصب.
نعم لو لزم من إعامل قاعدة نفي احلرج أو الرضر يف حقه اإلرضار باملالك، 
تعني قصور القاعدة املذكورة حينئٍذ، لكوهنا امتنانية، ويتعني حتكيم قاعدة السلطنة 
يف حق املالك. إال أن يلزم اإلجحاف يف حق املترصف باملال، نظري ما تقدم يف املسألة 
أيضًا.  املقام  يف  ينفع  ما  هناك  تقدم  وقد  البيع،  كتاب  من  اخليار  فصل  من  الثالثني 

فراجع.
)1( كام رصح بذلك األصحاب، بنحو يظهر منهم املفروغية عنه. وهو مقتىض 

دليل الضامن.
مضافًا إىل صحيح أيب والد عن أيب عبد اهلل A الوارد في التجاوز بالعين 
المستأجرة عن مقتضى اإلجارة. وفيه: » فإن أصاب البغل كسر أو دبر أوغمز؟ قال: 

عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه...«)1(.

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:17من أبواب كتاب اإلجارة حديث:1.

 فإن تعيب ضمن األرش)1(. فإن تعذر الرد ضمن مثله
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ولدليله  لذلك  التعرض  تقدم  وقد  األصحاب،  بين  المعروف  هو  كما   )1(
مفصاًل في المسألة الثالثة عشرة من فصل شروط العقد من كتاب البيع عند الكالم 
المثلي  من  كل  تحديد  في  الكالم  هناك  تقدم  كما  الفاسد.  بالعقد  المقبوض  في 

والقيمي، وفي حكم ما إذا  اشتبه حال المضمون وتردد بين المثلي والقيمي.
املتعاقدين  الثامنة عرشة من فصل رشوط  املسألة  P يف  منه  )2( كام سبق 
من كتاب البيع، وذكرنا هناك أن مقتىض القاعدة ضامن قيمة يوم األداء، لكن جيب 
اخلروج عنها بصحيح أيب والد، إذ فيه: » فقلت له: أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس 
كان يلزمني؟ قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته«)1(. لظهوره يف كون الظرف قيدًا للقيمة 
بعد العلم بعدم كونه راجعًا النشغال الذمة هبا. عىل ما أوضحناه هناك كام تعرضنا 
بام  ودفعهام  القيم.  أعىل  بضامن  والقول  التلف،  يوم  قيمة  بضامن  القول  لوجه  هناك 

اليسعنا التعرض له هنا. فراجع.
هذا كله إذا كان تعذر الرد للتلف، أما إذا كان ألمر آخر، كضياع أو غرق أو 
العني عىل ملك  بقاء  الظاهر  منه، فمن  يتيرس اسرتجاعها  العني ممن ال  استيالء عىل 
ملك  له  الجيتمع  إذ  للاملك،  بالبدل  الغاصب  ذمة  النشغال  وجه  ال  ومعه  مالكها، 
املعروف  بالبدل، وهو  املطالبة  املالك  البدل واملبدل. نعم مقتىض الضامن استحقاق 
عندهم ببدل احليلولة، وقد سبق يف املسألة اخلامسة عرشة من فصل رشوط املتعاقدين 
من كتاب البيع أنه راجع إىل قبول املالك بالبدل عوضًا عن العني، ولزوم دفعه له إذا 
طلبه. وحينئٍذ يتعني دفع القيمة الثابتة للعني حني الوفاء، ألهنا البدل حينئذ، من دون 

خمرج عن ذلك بعد قصور صحيح أيب والد عن الفرض، واختصاصه بالتلف.
اللهم اال أن يقال: التفريق بني التلف ومثل الضياع من موجبات الضامن مع 
بقاء العني حيتاج إىل عناية مغفول عنها جدًا. وال سيام مع ما تضمنته النصوص من 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:17من أبواب كتاب اإلجارة حديث:1.

)1( ولــو مل يكن مثليــًا ضمنه بقيمته يوم التلف)2( واألحوط اســتحبابًا 
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جعل التلف والضياع ونحوه يف مساق واحد يف احلكم بالضامن)1(. ومن هنا يقرب 
إحلاق ذلك بالتلف. وإن كان االحتياط بالصلح حسنا أو الزمًا، كام ذكرناه هناك.

ثم إن مقتىض املعاوضة يف بدل احليلولة صريورة العني يف ملك الغاصب، كام 
تقدم هناك، وأرشنا إليه آنفًا.

مقتىض  أنه  سبق  الذي  األداء،  يوم  قيمة  وجوب  احتامل  عن  خروجًا   )1(
القاعدة.

كتب  من  ومجلة  والرشايع  والرسائر  والغنية  واخلالف  املبسوط  يف  كام   )2(
إال من اإليضاح، فحكم  منا  فيه  مل يعرف اخلالف  بل  الدروس وغريها،  و  العالمة 
بلزوم أعىل القيم من حني الغصب إىل حني األداء، وهو يبتني يف اجلملة عىل ضامن 

املغصوب بأعىل القيم الذي سبق يف املسألة املذكورة ضعفه.
أن  من  واحد  غري  ذكره  ما  األداء  يوم  بقيمة  الضامن  يف  فالوجه  كان  وكيف   
برجاء  االنتظار  منه  للمغصوب  كان  ولذا  القيمة،  دون  املثل  هو  الذمة  يف  الثابت 
حني  البدلية  مالحظة  فالالزم  املثل،  عن  عوضًا  يكون  إنام  القيمة  ودفع  املثل،  تيرس 

التعويض، وما هو البدل حينه هو القيمة املذكورة.
)3( فقد رصح مجهور األصحاب بعدم ضامن نقص القيمة السوقية مع بقاء 
العني بحاهلا، ونفى اخلالف فيه يف املبسوط، بنحو يظهر يف نفيه بني املسلمني، وظاهر 
غري واحد إمجاع أصحابنا عليه، بل هو رصيح املختلف والروضة. والوجه فيه : أن 
منها  اخلارجة عنها، وليست جزءًا  والقيمة من شؤوهنا  العني،  الضامن هو  موضوع 

لتكون  مضمونة بضامهنا.

)1( وســائل الشــيعة ج:13 باب: 7 من أبواب كتاب الرهن ، وباب:1 من أبواب كتاب العارية، وباب:3 
من أبواب كتاب اإلجارة.

التصالح لو اختلفت القيمة يوم تلفه وأدائه)1(، ويف املثيل يضمن لو أعوز 
املثل قيمة يوم األداء)2(، ولو زاد للسوق فنقصت مل يضمنها)3( 
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مقتىض  عن  خروجًا  دفعها  تعذر  عند  العني  عن  بداًل  دفعها  جيب  أنه  غايته 
بنفسها. وهذا بخالف  العني وتسليمها  بقاء  لذلك يف فرض  الضامن، وال موضوع 
الزيادة العينية يف العني، حيث تكون قابلة للضامن بضامن العني يف فرض وضع اليد 

عليها حينها، عىل ما يأيت الكالم فيه إن شاء اهلل تعاىل.
 )1( بال إشكال ظاهر. وقد رصح به غري واحد. ألن الزيادة جزء من العني 
تبعًا هلا كسائر  تابعة هلا مملوكة ملالكها  ـ فتكون  ـ كاجلامل  فيها  ـ أو صفة  ـ كالسمن 

صفاهتا السابقة عىل الغصب، فتكون مضمونة بضامهنا.
الدابة  لو رشدت  الغاصب، كام  يد  تكن حتت  مل  إذا  فيام  قد يشكل ذلك  نعم 
حصل  الذي  السمن  فقدت  أن  بعد  إال  الغاصب  عليها  يعثر  ومل  وسمنت،  فرعت 
الواجدة هلا حتت  العني  الصفة وال  الصفة بعد أن مل تكن  هلا، حيث ال وجه لضامنه 
يده، والذي حتت يده األوىل والثانية هو العني الفاقدة هلا ال غري. وضامن العني حال 

خروجها عن يده، ليس ليد فعلية، بل لليد السابقة املختصة بحال فقدها للصفة.
كام أن ضامهنا بتجدد اليد عليها بعد رجوعها، ال يقتيض ضامن الصفة لفرض 

فقدها حينها. 
وال سيام أن ضامن اليد ليس مقتىض عموم دليل لفظي، لينظر يف شموله للصفة 
يف الفرض، بل هو يبتني عىل املرتكزات العقالئية واملترشعية التي اليتضح شموهلا 

للفرض املذكور.
)2( لعله بلحاظ أن الصفة )تارة(: تكون صفة حمضة، كبياض برشة اجلارية 
بعد أن كانت سمراء )و أخرى(: تكون صفته مشوبة بعني كصبغ الثوب )وثالثة(: 
تكون عينًا غري قابلة للفصل كالسمن. كام أهنا )تارة(: تستند للغاصب عرفًا، كام لو 
أحسن تغذية احليوان حتى سمن )وأخرى(: تستند لشخص آخر )وثالثة(: ال تستند 

ألحد عرفًا، كام لو رعى احليوان بنفسه مرعى جيدًا فسمن. 

ولــو زاد للصفة فنقصت ضمنها)1( مطلقًا)2(. ولو جتددت صفة ال قيمة 
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كالعني  مضمونة  فتكون  امللكية،  يف  للعني  الصفة  تبعية  التعميم  منشأ  وكأن 
بضامن اليد إذا نقصت، كالصفة التي كانت فيها حني الغصب. 

انام تكون  الصفة هنا  الثانية الخيلو عن إشكال، ألن  التعميم من اجلهة  لكن 
فهي ملك  له  استندت  إذا  أما  الغري،  لعمل  تستند  مل  إذا  امللكية عرفًا  للعني يف  تابعة 
له، كام سبق يف املسألة الثالثني من فصل اخليارات من كتاب البيع وسبق منهP ما 

يناسب ذلك.
غاية األمر أهنا إذا صدرت بفعل املتعدي الغاصب مل يكن هلا حرمة، نظري عدم 
احلرمة لعرق ظامل، فليس له املطالبة بقيمتها، وال يثبت له احلق بسببها، وال الترصف 

فيها من أجل إزالتها.
إال أن ذلك غري ضامنه هلا، املتفرع عىل ملكية صاحب العني هلا. وال سيام مع ما 

أرشنا إليه آنفًا من عدم عموم الدليل ضامن اليد، ليقتيض الضامن يف املقام. 
أما إذا مل يكن متعديًا كاجلاهل بالغصبية فيثبت له احلق بالعني بسببها كام يتعني 

عدم ضامنه هلا لو ذهبت قبل تسليم العني للاملك، كام لعله ظاهر.
وأما إذا كانت بفعل ثالث، فإن كان فعله لنفسه بتخيل ملكه للعني، جرى عليه 
حكم اجلاهل بالغصبية من ثبوت احلق له يف العني، فيضمنها الغاصب لو تلفت  حتت 

يده له ال للاملك.
وإن كان فعله للاملك تربعًا جرى عليها حكم ما لو حصلت الصفة بنفسها 

يف كوهنا ملكًا ملالك العني، فيضمنها الغاصب له لو تلفت بعد أن صارت حتت يده.
وإن كان فعله للغاصب جرى عليها حكم ما لو حصلت بفعل الغاصب من 
عدم احلرمة هلا، فال تقتيض حقًا له يف العني، مع عدم ضامنه هلا لو تلفت حتت يده. وقد 

تقدم يف املسألة املذكورة ما ينفع يف املقام. فراجع.
بقي يشء. وهو أنه اليبعد البناء عىل أن املعيار يف ضامن األرش والصفة عىل 
حال تسليم العني للاملك. فإذا أصاب العني نقص اليضمنه الغاصب إال إذا بقي حني 
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استالم املالك هلا، أما اذا زال بنفسه أو بفعل الغاصب أو غريه فال يكون مضمونًا عىل 
الغاصب. وإذا ذهبت الصفة املوجبة لزيادة العني املوجودة حني أخذها من املالك أو 

التي حتصل بعد أخذها منه ثم عادت حني تسلم املالك للعني فال ضامن هلا.
ألن ذلك هو املتيقن من دليل الضامن حتى صحيح أيب والد، النرصافه للنقص 

املوجود حني استالم املالك للبغل، للغفلة عن النقص الذي يزول قبل ذلك.
ويرتتب عىل ذلك تداخل العيب والصفة لو تكرر حصوهلام يف الضامن. فلو 
املالك  استلمها  فإذا  العني،  تسليم  حال  عىل  املعيار  كان  منه  والشفاء  العيب  تكرر 
حال الشفاء منه فال ضامن، وإن استلمها حال وجوده ضمنه الغاصب بمرتبته حني 
االستالم ال غري، دون ما زاد عليها ما كان عليه سابقًا، فضاًل عن وجوده يف املرات 

السابقه التي زالت. 
وكذا احلال يف الصفة املوجبة لزيادة املالية فاملضمون منها هو النقص احلاصل 

حني استالم املالك، دون ما زاد من املراتب، فضاًل عام تكرر من املرات. 
نعم املتيقن من ذلك كله ما إذا كان ارتفاع النقص احلاصل و رجوع الصفة 
العوامل اخلارجية،  العني املغصوبة ولو بمعونة  القيمة مقتىض طبيعة  املوجبة لزيادة 

كعوارض احليوان من املرض أو السمن أو نحومها.
أما إذا مل يكن كذلك، بل كان متمحضًا يف السبب اخلارجي ـ كتنعيل الدابة 
وتصليح السيارةـ  فالظاهر عدم اإلعتداد بارتفاع النقص، بل للاملك املطالبة باألرش 
العامل  وتعاىل  سبحانه  واهلل  فالحظ.  إذنه.  بغري  احلاصل  بالتدارك  يعتد  وال  كاماًل، 

العاصم.
)1( بال إشكال ظاهر، لعدم املوضوع للضامن املايل. وبذلك يظهر عدم ضامنه 

هلا لو كانت موجودة يف العني قبل الغصب، فذهبت حتت يد الغاصب.
نعم لو أمكن يف الثاين إرجاعها فمن القريب وجوبه، كام لو كان كيس الطعام 

هلا مل يضمنها)1(. ولو زادت القيمة لنقص بعضه ما له مقدر كاجلب 
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خميطًا ففتحه، فال يبعد وجوب خياطته ثانيًا، رفعًا للعدوان احلاصل.
العالمة واإليضاح  الرسائر والرشايع ومجلة من كتب  و  املبسوط  )1( كام يف 

وغريها. وعن الكفاية أنه املشهور.
هذا واملعروف من مذهب األصحاب أن دية اجلناية عىل اململوك عىل نحو دية 
اجلناية عىل احلر يف النسبة، لكنها يف احلر بنسبتها إىل ديته، ففيام فيه واحد ـ كاللسان 
مما  ونحوها  اجلروح  ويف  وهكذا،  الدية..  نصف  اثنان  فيه  وما  الدية،  متام  ـ  والذكر 
إىل  بالقياس  احلكومة  فيه  نص  ال  وفيام  الدية،  من  نسبتها  هلا  منصوصة  مقادير  فيه 

املنصوص.
األعضاء  ويف  القيمة،  متام  القتل  ففي  قيمته،  إىل  فبنسبتها  اململوك  يف  أما 

واجلروح عىل النسبة. نعم لو زادت قيمته عىل دية احلر ردت إليها، وال تتجاوزها.
»قال: ال   :  Aأيب عبد اهلل احللبي عن  النصوص. كصحيح  بذلك  ويشهد 
يقتل احلر بالعبد. وإذا قتل احلر العبد غرم ثمنه ورضب رضبًا شديدًا«)1(، وصحيحه 
اآلخر عنهA: » قال: إذا قتل احلر العبد غرم قيمته وأدب. وقيل: فإن كانت قيمته 
عرشين ألف درهم؟ قال: ال جياوز بقيمة عبد دية األحرار«)2(، وموثق السكوين عن 
جعفر عن أبيه عن عيلG : »قال: جراحات العبيد عىل نحو جراحات األحرار يف 

الثمن«)3(، ونحوه غريه.
ويف خرب حريز عن أيب عبد اهللA: » يف رجل شج عبدًا موضحة. فقال: عليه 
نصف عرش قيمة العبد ملوىل العبد. وال جتاوز بثمن العبد دية احلر«)4(، ويف صحيح 
عرشة  قيمته  فأفضل  نفيسًا  كان  فإن  قيمته.  العبد  دية  عنهA:»قال:  مسكان  ابن 

)1( وسائل الشيعة ج:19 باب:40 من أبواب القصاص يف النفس حديث2.

)2( وسائل الشيعة ج:19 باب:40 من أبواب القصاص يف النفس حديث4.
)3( وسائل الشيعة ج:19 باب:8 من أبواب ديات الشجاج واجلروح حديث2.
)4( وسائل الشيعة ج:19 باب:8 من أبواب ديات الشجاج واجلروح حديث5.

فعليه دية اجلناية)1(، 
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آالف درهم، وال جياوز به دية احلر«)1(، ونحوها غريها.
نعم إذا كانت اجلناية عىل الطرف مستوعبة للدية فعىل اجلاين دفع القيمة، لكنه 
:Aيأخذ العبد املجني عليه، وال جيتمع ملواله العبد وثمنه. ملوثق أيب مريم عن أيب جعفر 
»قال: قىض أمري املؤمننيA يف أنف العبد أو ذكره أو يشء حييط بقيمته أنه يؤدي 
عن  اهلل  عبد  أيب  عن  غياث  صحيح  ونحوه  العبد«)2(،  ويأخذ  العبد  قيمة  مواله   إىل 

.)3( Hأبيه
هذا وقد وقع الكالم يف أن ذلك جيري يف حق الغاصب إذا جنى عىل اململوك 

الذي غصبه أو ال؟ فقد اضطربت كلامهتم يف املقام بام اليسعنا استقصاؤه.
ومن الظاهر أنه بناء عىل عموم النصوص للغاصب يتعني ضامن املقدر، سواء 
كان بقدر فرق القيمة أم أكثر أم أقل. كام أن اجلناية لو كانت مستوعبة للدية يتعني مع 

أخذ الدية دفع العني للغاصب، عماًل باحلديثني املتقدمني.
القيمة،  فيتعني عليه ضامن فرق  الغاصب  النصوص عن  بناء عىل قصور  أما 
سواء كان بقدر املقدر أم أقل أم أكثر. ولو مل يكن موجبًا لنقص القيمة فال يشء عىل 

الغاصب حتى لو كان للجناية مقدر.
أطال  وإن  اجلواهر،  كالم  جمموع  من  املستفاد  هو  ذلك  عىل  املسألة  وابتناء 

الكالم يف االحتامالت واالستدالالت، كام يظهر بمراجعته.
لكن قد يدعى أنه مع شمول النصوص للغاصب يتعني ثبوت أكثر األمرين 
عليه: فرق القيمة للغصب، واملقدر للجناية، ألنه اجتمع سببان للضامن، فيؤثر كل 

سبب أثره.
وربام يبتني عليه ما يف املبسوط ومجع مما تأخر عنه من ثبوت أكثر األمرين من 

املقدر واألرش.

)1( وسائل الشيعة ج:19 باب:6 من أبواب ديات النفس حديث2.
)2( وسائل الشيعة ج:19 باب:8 من أبواب ديات الشجاج واجلروح حديث3.

)3( وسائل الشيعة ج:19 باب:34 من أبواب ديات األعضاء حديث1.
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املضمون،  تعدد  إىل  مرجعه  بل  بينهام،  التداخل  عدم  ذلك  مقتىض  أن  وفيه: 
واستناد كل مضمون إىل سببه. وهو يقتيض ضامن مقدار األرش مرتني لو اتفق مع 
يظن  األمرين حينئذ. وال  أكثر  االقتصار عىل  اختلفا ال  لو  املقدر  مع  املقدر، ومجعه 

بأحد االلتزام بذلك.
 واملتعني محل االختالف بني الضامنني يف املقام عىل االختالف يف معيار الضامن 
بلحاظ حرمة املال املضمون، وحيث ال يكون معيار حرمة املال الواحد متعددًا تعني 
التنايف بني املعيار يف الغصب واملعيار يف اجلناية، فمع فرض عموم النصوص املتقدمة 
للغاصب يتعني البناء عىل انحصار معيار الضامن فيه بضامن اجلناية، ختصيصًا لعموم 
ضامن الغصب، كام خيصص به عموم ضامن اإلتالف املبني عىل ضامن القيمة وفرقها، 
وعليه يقرص معيار ضامن الغصب عنه. أما مع قصور النصوص عنه فيتعني االقتصار 

فيه عىل معيار ضامن الغصب، وال جيري فيه معيار ضامن اجلناية.
ابتناء ذلك عىل وجه  الغاصب بأشق األحوال. ممنوعة. لعدم  ودعوى: أخذ 
عدوان  من  ارتكازًا  بأشد  ليس  الغاصب  عدوان  أن  سيام  وال  باالستدالل.  ينهض 

اجلاين املبارش لإلتالف، بل األمر بالعكس.
إذا عرفت هذا فالظاهر عموم النصوص املتقدمة للغاصب. وجمرد سبق ضامنه 
ضامن  دليل  عىل  حاكمة  ألهنا  له،  النصوص  هذه  عموم  ينايف  ال  اليد  بضامن  للعني 

الغصب، لتعرضها لرشح كيفية الضامن واخلروج عن تبعة املال املضمون.
كثريًا  املنصوصة  اجلنايات  ابتناء  لظهور  الدخول يف إطالقها،  متيقن  لعله  بل 
عىل حبس اجلاين للمجني عليه، واستيالئه عليه، خصوصًا مثل قطع اللسان والذكر، 
املقام عىل خصوص ما إذا حصلت اجلناية مع إطالق املجني عليه  فحمل نصوص 
بعيد  له  تابع  اجلاين غري  أجنبي عن  قبل شخص  أو مع حبسه من  بنفسه  واستقالله 

جدًا. وال أقل من كونه خمالفًا ألطالقها من دون قرينة.
املنصوصة، وإن  اجلناية  إطباقهم عىل ضامنه أرش  يناسب ظهور  بل ذلك ال 
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اختلفوا فيام زاد عليها. حيث ال وجه له إال البناء عىل شمول النصوص للغاصب.
وعىل ذلك البد من البناء عىل اقتصار الغاصب اجلاين عىل ضامن اجلناية، دون 

ضامن الغصب، فضاًل عن إلزامه بأكثر األمرين.
كام يتعني البناء عىل أن جنايته لو كانت مستوعبة لقيمته كان له أخذ اململوك 
بعد دفعها، كام هو ظاهر اخلالف أو رصحيه يف كتاب الغصب، مستداًل عليه باإلمجاع 
يستثن  مل  الديات، حيث  كتاب  واملبسوط يف  النهاية  إطالق  واألخبار، وهو مقتىض 
بل هو  الغاصب وغريه.  يفصل بني  الديات ومل  أطلق يف  الغاصب، وكذا غريه ممن 

رصيح املهذب يف كتاب الغصب.
بقي يف املقام أمران

الغصب بجناية شخص  الصفة مع  أو  العضو  إذا كان نقص  )األمر األول(: 
الدية  الغاصب  غري  اجلاين  ضامن  يف  ظاهرًا  خالف  وال  إشكال  فال  الغاصب،  غري 

املنصوصة ال غري.
أما الغاصب غري املبارش للجناية فمقتىض القواعد األولية ضامنه فرق ما بني 
اجلناية  دية  أدلة  عن  خلروجه  نقص،  أو  املنصوصة  الدية  عىل  زاد  غري،  ال  القيمتني 
تعني  ارتكازًا  واحد  ملضمون  وعوضني  ضامنني  ثبوت  يمتنع  وحيث  موضوعًا، 

التداخل بني الضامنني يف حق املالك، فيستحق األكثر.
عىل  اجلاين  يرجع  وال  اجلاين،  من  أخذها  له  كان  املسامة  الدية  هو  كان  فإن 
الغاصب بيشء، أو يأخذ مقدار فرق القيمة من الغاصب والزائد من اجلاين، ويرجع 
الغاصب عىل اجلاين بام أخذ منه، كام هو احلال يف سائر موارد ما إذا كان املتلف غري 

الغاصب.
وإن كان األكثر هو فرق القيمة كان له أخذه من الغاصب، ويرجع الغاصب 
الدية املسامة من اجلاين  الدية املسامة ال غري. وللاملك أخذ مقدار  عىل اجلاين بمقدار 

والزائد من الغاصب من دون أن يرجع الغاصب بيشء منه عىل اجلاين.
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وإن كانا متساويني رجع املالك عىل أهيام شاء، ويرجع الغاصب عىل اجلاين، 
وال يرجع اجلاين عليه بيشء.

لكن رصح يف املبسوط بثبوت أكثر األمرين عىل الغاصب مع التداخل يف حق 
املالك أيضًا.

فإن كان األكثر املنصوص ختري املالك يف الرجوع عىل أهيام شاء، مع استقرار 
الغاصب عىل اجلاين، وإن  الغاصب رجع  املالك عىل  الضامن عىل اجلاين، فإن رجع 

رجع عىل اجلاين مل يرجع اجلاين عىل الغاصب.
به،  الغاصب  الرجوع عىل  للاملك  القيمتني كان  ما بني  وإن كان األكثر فرق 

وللغاصب الرجوع عىل اجلاين بمقدار الدية املنصوصة دون الزيادة.
وربام يستفاد ذلك من غريه، وال يسعنا استقصاء كلامهتم.

ويشكل بأنه ال وجه لتكليف الغاصب بالدية املنصوصة، لتوقفه عىل شمول 
أدلة اجلناية له، واملفروض خروجه عنها موضوعًا، بخالف ما سبق من فرض كونه 
مبارشًا للجناية. وجمرد وقوع اجلناية عىل اململوك وهو يف ضامنه ال يقتيض حتمله هلا 

بعد عدم مبارشته هلا، وقصور أدلتها عنه.
بيان معيار الضامن من  نعم قد يقال: حيث تقدم أن املستفاد من أدلة اجلناية 
حيثية حرمة املال - وهو األدمي اململوك - فمن القريب عرفًا عدم االقتصار يف املعيار 
املذكور عىل اجلناية، بل عمومه جلميع أسباب الضامن، كاليد يف الغاصب، واإلتالف 
يف اجلاين، والتسبيب يف مثل اإلرضار بالطريق، ويف التفريط يف حبس احليوان املغتلم، 

ونحو ذلك، ال حتياج تعدد احلرمة يف املال الواحد إىل عناية.
ولذا يستفاد عرفًا مما دل عىل عدم ضامن املال باإلتالف عدم ضامنه مطلقًا، ولو 

بسبب غري اإلتالف.
وال سيام مع اإلشارة يف بعض النصوص املتقدمة إىل قضية ارتكازية، مثل عدم 

جتاوز قيمة العبد دية احلر، الذي ال يفرق فيه عرفًا بني املوارد.
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وعىل ذلك يتعني اقتصار حق املالك عند الغاصب عىل الدية املنصوصة، وال 
جمال للبناء عىل ضامنه أكثر األمرين من املنصوص وفرق القيمة. غاية األمر أن يستقر 

الضامن عىل اجلاين، كام يف مجيع موارد اإلتالف مع اليد.
قيمة  لنقص  العضو، وإن مل يكن موجبًا  أمور)أحدها(: ضامن  وبذلك يظهر 
اململوك، أو كان موجبًا لزيادهتا، ألن ذلك مقتىض دليل اجلناية الذي هو املحكم يف 

املقام، بناءًا عىل ما سبق.
)ثانيهام(: ثبوت دية النفس أو العضو عىل الغاصب لو حصل التلف ال بسبب 
جناية مضمنة، كام لو مات اململوك حتف أنفه، أو يبس العضو فسقط، أو فعل ذلك 

العبد بنفسه، أو ذهب باعتداء حيوان عليه، أو غري ذلك.
وقد ذكر ذلك يف اجلملة - فيام إذا مل يوجب تلف العضو نقص القيمة - يف 
مضمونًا  بنفسه  العضو  كان  ملا  أنه  لدعوى:  املقاصد،  وجامع  واإليضاح،  التذكرة، 

بضامن اليد فمع وجود املقدر له جيب الضامن به.
وحكم بعدم الضامن يف التحرير. وكذا يف القواعد عىل إشكال. وكأنه لعدم 

نقص القيمة، ليضمن بضامن اليد، وعدم اجلناية املضمنة لتلزم الدية املنصوصة.
ويظهر اندفاعه مما سبق، من ظهور أدلة اجلناية يف معيار حرمة املال يف االدمي 

اململوك بنحو يرسي يف سائر أسباب الضامن، ومنها ضامن اليد يف الغصب.
)ثالثها(: أن دية النقص احلاصل ال بسبب جناية مضمنة إن كانت مستوعبة 
لقيمة اململوك كان للغاصب أخذ اململوك لنفسه بعد دفع الدية املذكورة، كام تقدم فيام 

لو كان هو اجلاين عليه.
)األمر الثاين(: أن ما تقدم جيري يف مجيع موارد ترصف الشارع يف معيار الضامن 
 عىل خالف القاعدة، وال خيتص باآلدمي اململوك، كام ورد أن يف عني الدابة ربع قيمتها)1(،

)1( راجع وسائل الشيعة ج:19 باب:47 من أبواب ديات األعضاء.
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هلا  الغاصب  فإن  ذلك.  وغري  الكالب)1(،  بعض  ديات  يف  خاصة  مقادير  وورد 
خيتلف  فاألمر  مضمن  غري  بسبب  أو  غريه،  من  عليها  ذلك  وقع  أو  ذلك،  بارش  لو 
بإختالف املباين املتقدمة يف اآلدمي اململوك. وما جرينا عليه فيه جيري فيها. فالحظ. 
واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم. ومنه نستمد العون والتسديد، وهو حسبنا ونعم 

الوكيل.
)1( مل يتضح املراد بالزيادة العينية بأثر الغاصب، حيث قد يراد هبا مثل السمن 
للزيادة، ال بمعنى ملك  الغاصب  املتميزة. والظاهر يف ذلك ملك  من األجزاء غري 
عينها، لعدم متيزها عرفًا، بل ملك الصفة بمعنى استحقاقه ثبوت احلق له يف العني 

بنسبتها يف القيمة.
الظامل،  عرق  حرمة  سقوط  نظري  عدوانه،  مع  حلقه  احلرمة  عدم  الظاهر  لكن 
عدم  مع  له  احلرمة  تثبت  نعم  الزيادة.  إتالف  أجل  من  العني  يف  الترصف  له  فليس 

عدوانه، كام سبق. 
وقد يراد هبا ما هو من  سنخ النامء، كالصوف والبيض والولد. والظاهر أنه 
تابع يف امللكية للعني، وإن كان بفعل غري املالك، تبعًا للمرتكزات العقالئية. ويناسبه 
بل يدل عليه، ما تضمن أن من غصب جارية فأولدها كان ولده رقًا ملالكها)2(، وما 
يأذنوا يف زواجها، من  مل  قوم  أهنا ملك  تبني  ثم  فاستولدها،  امرأة  تزوج  فيمن  ورد 

احلكم باستحقاقهم الولد بعينه أو قيمته)3(. 
وقد يراد هبا إضافة يشء عىل العني خارج عنها، كالصبغ ذي اجلرم، والزرع 

يف األرض ونحومها. 

)1( راجع وسائل الشيعة ج:19 باب:19 من أبواب ديات النفس.
)2( وسائل الشيعة ج:14 باب: 61 من أبواب نكاح العبيد واإلماء.
)3( وسائل الشيعة ج:14 باب: 67 من أبواب نكاح العبيد واإلماء.

ولو زادت العني زيادة عينية بأثره)1( رجع الغاصب هبا 
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وال إشكال يف ملك الغاصب لذلك، لعدم املنشأ مللك املغصوب منه له. وقد 
رصحوا بذلك بنحو يظهر منهم املفروغية عنه. لكن الخيلو صدق الزيادة عىل ذلك  
عن خفاء لكونه مباينا للعني عرفًا. وحينئذ إن سهل فصله كالزرع، كان له أخذه كام 
عند  املتقدم  الدراوردي  خرب  عليه  ويدل  ملكه  عىل  سلطنته  لعموم  بذلك.  رصحوا 

الكالم يف وجوب الرد. 
لو  األرش  أو  احلفر،  كطم  املغصوبة،  العني  يصيب  ما  تدارك  عليه  أن  غايته 

نقصت قيمتها.
اجلرم  ذي  كالصبغ  املغصوبة،  بالعني  مشينة  وكانت  إزالته  صعبت  لو  وأما 

فمقتىض إطالقهم أن له إزالته وعليه األرش.
وهو ال خيلو عن إشكال. ملا فيه من اإلرضار باملالك، ال بلحاظ املالية، لفرض 
تداركه باألرش، بل بلحاظ الشني الذي يلحق ملكه، وال سيام أن ذلك قد يؤدي إىل 

حجر املالك عن ماله مدة طويلة.
وبذلك تقرص قاعدة السلطنة يف حق الغاصب، لظهور خرب عبد العزيز املتقدم 
يف  واملترشعية  العقالئية  باملرتكزات  معتضدًا  املغصوب  رد  وجوب  يف  الكالم  عند 
سقوط حرمة مال الغاصب الظامل، ألن رفع بنائه مستلزم إلتالفه أو إتالف أكثر عليه 

عرفًا وإن بقيت مادته.
ماله  احرتام  يتعني  عدوانيًا  عمله  يكن  ومل  بالغصبية  جاهاًل  كان  إذا  نعم 
كاحرتام املال املغصوب، ومراعاة الرضر يف حق املالكني معًا، وجريان أحكام تزاحم 

الرضرين. نظري ما تقدم يف املسألة الثالثني من فصل اخليار من كتاب البيع.
)1( بال إشكال. الستناد نقص العني لفعله. ولو امتنع عن اإلزالة حذرًا من 
حتمل األرش أو نفقة اإلزالة، فإن كان عدم اإلزالة منافيًا للتسليم عرفًا، كام لو كانت 
الدار مشغولة بمتاعه وكان تفريغها منه موقوفًا عىل هدم بعض بنائها ألزم به، لوجوب 

وعليه أرش النقصان)1( لو نقصت. 
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تسليم املغصوب وعدم مزامحة املالك فيه. وإن مل يكن منافيًا للتسليم ـ كصبغ الدار ـ 
أشكل وجوب اإلزالة. غاية األمر أن يثبت األرش لو كان بقاؤه موجبًا لنقص قيمة 

العني عام كانت عليه حني غصبها. 
)1( ألنه يكون بفعله، ولسقوط حرمته بعدوانه. نعم إذا مل يكن معتديًا، جلهله 

بالغصب. فاملتعني جريان أحكام تزاحم الرضرين، كام تقدم.
)2( كام قيل: إنه املشهور بني املتاخرين. خالفًا ملا تقدم من اخلالف واملهذب 
أن  منا  لنفسه، وتقدم  اململوك  الدية أخذ  بعد دفع  الغاصب  أن للجاين  وغريمها من 

ذلك هو األظهر، كام تقدم االستدالل عليه.
)3( كام رصح بذلك مجهور األصحاب، ونسبه يف املسالك لألكثر. وهو يبتني 
عىل ما سبق يف املسألة الثانية من كتاب الرشكة من حصول الرشكة باملزج. وإن سبق 
منا ـ كام يف اجلواهر ـ اإلشكال يف كوهنا رشكة حقيقية. وتقريب كوهنا حكمية بمعنى 
كوهنا  من  بعضهم  ذكره  ما  يرجع  قد  إليه  ولعله  املالني.  عىل  الرشكة  أحكام  جريان 

رشكة ظاهرية. فراجع.
لتعذر  باملزج كاملستهلك،  املغصوب  الرسائر من الرشكة، لكون  وقد منع يف 
تسليمه بعينه. وعىل ذلك يضمنه بمثله وله الوفاء من املمزوج ومن غريه، مدعيًا أن 

ذلك هو الذي تقتضيه أصول املذهب.
وهو كام ترى، لعدم تلف املال باملزج حقيقة وال عرفًا، وإمكان تسليمه بتمكينه 
من املجموع، كسائر موارد الرشكة. وإال فليس استهالك مال املغصوب باملزج بأوىل 
من استهالك مال الغاصب به، املقتيض مللكية املغصوب منه للمجموع، وتلف مال 

الغاصب عليه من غري ضامن، ألنه بفعله وعدوانه.

وليــس له الرجوع بأرش نقصان عينه)1(. ولــو غصب عبدًا وجنى عليه 
بكــامل قيمته رده مع األرش عــىل قول قوي)2(. ولــو امتزج املغصوب 

بجنسه، فإن كان بام يساويه شارك بقدر كميته)3(، 
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مضافا إىل أنه لو كان كال املالني املمزوجني مغصوبًا، فانفراد أحدمها باملجموع 
وضامن لآلخر ترجيح بال مرجح وملك الغاصب للمجموع وضامنه لكل منهام حقه 
باملثل راجع إىل مملكية العدوان، وهو مما تأباه املرتكزات العقالئية واملترشعية، كام ذكر 

ذلك يف اجلملة يف التذكرة، ردًا عىل ما قد يظهر من بعض العامة.
نعم بناء عىل ما سبق منا يف كتاب الرشكة من كون الرشكة حكمية فأخذ املالك 
حلصته من املجموع ليس قسمة حقيقية للامل املشرتك بينه وبني الغاصب، بل أخذًا 

لقسم من ماله وقساًم من مال الغاصب بداًل عن القسم اآلخر من ماله. 
لكنه بعد فرض كون املال مثليًا لو تعذر دفع شخصه تعني دفع فرد آخر مماثل 
له، فدفع بعض ماله إليه مع البعض من غريه مماثل له أقرب عرفًا من دفع فرد مباين 

ملاله بتاممه مماثل له. فيكون هو املتعني عرفًا مامل يرتاضيا معا بغريه. فتأمل جيدًا
هذا ويف الرياض التوقف يف وجوب القبول عىل املالك إذا اعتذر لعدم قبوله 
نحوه. ألن  أو  مشبوها  به  املمزوج  الغاصب  ومال  حالاًل  ماله  بعذر موجه، ككون 
إجياب القبول حينئٍذ رضر، وأي رضر؟! وحكم لذلك بثبوت اخليار للاملك. وسبقه 

إىل ذلك يف اجلملة يف التنقيح.
وهو كام ترى! إذ بعد عدم تلف مال املالك ووجوده يف ضمن املمزوج وحتقق 
الرشكة فيه بسبب ذلك، ولذا حكم بعدم اخليار يف حق الغاصب يف الدفع من غريه، 

الوجه ملطالبة املالك بالغري.
عىل أنه لو فرض انتقال حق املالك لذمة الغاصب فللغاصب الوفاء من أي 
بحيث  اململوك،  لتبديل  التصلح  ونحوها  والشبهة  املمزوج.  ذلك  يف  بام  شاء  فرد 
يكون املمزوج مباينًا له، وال لالمتناع من قبول  الوفاء به حتى لو فرض كونه مباينًا 
لعني مال املالك بعد كون املغصوب مثليًا حيق للغاصب الوفاء عنه بأي فرد شاء من 

جنسه يف ذلك املمزوج.
تصديق  وعليه  له  كان  منه  املغصوب  املال  تعيني  يف  املالك  شك  ولو  كيف 
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الغاصب يف تعيينه، وليس له االمتناع من قبوله واملطالبة بغريه للشبهة، فقبوله بدعوى 
الغاصب ملكيته ملا حتت يده أوىل من ذلك.

نعم لو علم بكون املمزوج به مغصوبًا أيضًا وتعذر الوصول لصاحبه والقسمة 
بالبدل،  املالك للغاصب  يتجه مطالبة  أنه قد  أيضًا، إال  معه، فالرشكة وإن حصلت 
لعدم التمكني من العني املغصوبة، بنحو يتحقق به التسليم عرفًا، فيجب عىل الغاصب 
أن يدفع له بمقدار ماله من غري املمزوج، ويكون هو الرشيك للمغصوب من اآلخر، 

كام يف سائر موارد بدل احليلولة. فتأمل جيدًا.
)1( كام تقدم يف املسألة الثانية من كتاب الرشكة، عىل تفصيل ـ يظهر بالرجوع 

ملا ذكرناه هناك ـ جيري يف املقام.
والتذكرة  القواعد  يف  املمزوج،  من  الدفع  ولزوم  بالرشكة،  رصح  وقد  هذا 

واملختلف والدروس واللمعتني وجامع املقاصد.
وظاهر املختلف وجامع املقاصد أو رصحيهام كرصيح الروضة القسمة بنسبة 
كمية املالني، لدعوى أن اجلودة صفة زائدة أحدثها الغاصب، فتكون للاملك. ولعله 
مراد الكل، وال سيام من رصح يف اخللط باألردأ بوجوب دفع الغاصب األرش، كام 
يف التذكرة، إذ هو غالبًا بلحاظ نقص قيمة املغصوب مع إرجاعه بكميته من املمزوج.
الغاصب  مال  يف  بل  املغصوب،  املال  يف  ليست  احلقيقة  يف  اجلودة  أن  وفيه: 

وجودة مقدار مال الغاصب بلحاظ اشتامله عىل االجود.
عىل أن هذا ال يناسب ما يظهر منهم من أن الرشكة يف املختلفني بنسبة القيمتني، 
إذ لو كان املزج يف املخلتفني موجبًا لزيادة صفة اجلودة يف الرديء ونقصها يف اجليد 

لكانت الرشكة بنسبة الكميتني. 
ويف املبسوط: » والصحيح أن هذا كاملستهلك، فيسقط حقه من العني، ويصري 
يف ذمة الغاصب، ألنه قد تعذر أن يصل إىل عني ماله بعينها، فانتقل إىل الذمة، ويكون 

وإن كان بأجود منه شارك بقدر ماليته)1(، إال أن تنقص قيمته باملزج فعىل 
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الغاصب باخليار بني أن يعطيه من عينه فيلزم املغصوب منه قبوله، ألجل أنه تطوع له 
بخري من زيته، ال ألنه أعطاه عني ماله، وبني أن يعطيه مثله من غريه، ألنه كاملستهلك« 
وقريب منه يف الرسائر، واختاره يف التحرير. ويظهر منهم املفروغية عن رد متام مقدار 

املغصوب.
املزج اليوجب االستهالك. )وثانيًا(:  وهو كام ترى! )أواًل(: ملا سبق من أن 
ألنه ال جيب عىل املغصوب منه يف املثيل أن يقبل باألجود، بل له املطالبة بحقه وهو 

املثل.
وظاهر النافع تعني دفع كمية املغصوب من املمزوج ويظهر الرتدد بني الرشكة 

وضامن املثل من الرشايع واإلرشاد واملسالك وعن غريها.
والذي ينبغي أن يقال: ال إشكال يف عدم االستهالك باملزج ملا سبق، واملتعني 
اشرتاكهام يف املمزوج. إال أن الرشكة يف املقام ملا مل تكن حقيقية، بل حكمية مع بقاء 
كل من املالني بعينه عىل ملك صاحبه - كام تقدم - فيتعذر وصول متام املال املغصوب 
ملالكه إال ببذل الكل له، وحيث الجيب ذلك عىل الغاصب لسلطنته عىل ماله، فدفع 
باملثل،  املطالبة  فله  له،  ماله  متام  بتسليم  اليفي  الرشكة  يناسب  املمزوج  من  قسم 

للحيلولة، ال الستهالك ماله.
بتامم  أوىل  ليس  ألنه  االمتناع،  للغاصب  حيق  وال  بالقسمة،  الرضا  له  نعم 
املمزوج من املغصوب منه. إال أن القسمة ال تكون بقسمة ماله املمزوج بينهام عىل 
النسبة يف املالية فيام إذا كانا ربويني، ملا سبق يف املسألة الثانية من كتاب الرشكة من أن 
الرشكة ملا كانت حكمية فالقسمة بالوجه املذكور تستلزم الربا. فينحرص األمر برشاء 

أحدمها حصة اآلخر، أو بيع املجموع وقسمتهام الثمن عىل النسبة أو نحو ذلك. 
وهذا بخالف ما إذا كان املزج باملساوي يف اجلنس والوصف، حيث سبق أن 
عن  بدال  غريه  من  وبعض  املغصوب  املال  بعض  تسليم  من  املمزوج  من  قسم  دفع 

الباقي، ألنه يضمن بمثله. فالحظ.
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)1( كام يف سائر موارد حصول النقص بفعل الغاصب او غريه يف املغصوب.
الرشكة  أن  إىل  التذكرة  هنا. وذهب يف  باألجود جيري  املزج  ما سبق يف   )2(
بنسبة كمية كل منهام. غاية األمر أن جيب عىل الغاصب دفع األرش، لنقصان صفة 

اجلودة يف املغصوب. و يظهر ضعفه مما سبق يف املزج باألجود.
واإلرشاد  والنافع  والرسائر  املبسوط  يف  باملثل  الضامن  لزوم  إىل  وذهب 

والدروس واللمعة. ويظهر وجهه مما تقدم يف املزج باألجود من أنه كاملستهلك.
القواعد  املمزوج مع األرش يف  املثل واحلصة من  بني  املالك  بتخيري  ورصح 

والتحرير وجامع املقاصد والروضة.
واستدل عليه يف جامع املقاصد ـ وقد يظهر من غريه ـ بأن حق املالك اليسقط 
من العني والنقص يف اخلليط ينجرب باألرش، وألن اخللط املذكور بمنزلة االستهالك، 
فينتقل للمثل. وهو كاجلمع بني  وملا كان اخلليط أدون من ماله مل جيب عليه قبوله، 

املتنافيني. 
ويظهر من الرشايع واملسالك  وحمكي الكفاية الرتدد بني الوجهني. وقد ظهر 
مما سبق أنه ال جمال لدعوى االستهالك، وأن املتعني الرشكة بنسبة قيمة كل منهام. غاية 
األمر أنه ال جيب القبول، لتعذر تسليم مال املغصوب منه بتاممه. كام ال تصح القسمة 

يف الربويني فراجع.
)3( فقد احتمل قويًا يف التذكرة الرشكة بعد أن حكم أواًل بأن املغصوب يتلف 
باملزج، وقد يظهر من املسالك أيضًا. أما الباقون ممن سبق حتى الرشايع فقد رصحوا 
بلزوم دفع املثل، الستهالك املغصوب بمزجه بغري جنسه. ومما تقدم يظهر الوجه فيام 
ذكره سيدنا املصنفP وحال ما ذكره االخرون، وما ينبغي العمل عليه، فال حاجة  

الغاصــب أرش النقصان)1(. وكذا لو كان املــزج باألدون)2(. ولو كان 
بغري جنســه ومل يتميز كاخلل بالعسل ونحو ذلك اشرتك مع املالك فيه عىل 

حسب قيمة ماهلام)3(  إن مل تنقص قيمة مالية ماله، 
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لإلعادة.
نعم لو كان مزيج املغصوب بغري جنسه متلفًا له عرفًا، كمزج الدهن بالتيزاب 
والطاهر  بالعفن  اجليد  مزج  مثل  يف  ذلك  جيري  وال  غري.  ال  باملثل  الضامن  تعني 
بالنجس، حيث يسقط املمزوج عن االنتفاع، ألن ذلك ليس تلفًا للمغصوب عرفًا، 
لريتفع موضوع االشرتاك يف امللكية. غايته أنه جيب األرش وإن كان مستغرقًا لقيمة 
العني. اللهم اال أن يقال: إذا مل يبق له قيمة فهو كالتالف عرفًا، ويضمن بمثله أومتام 
قيمته. وحينئٍذ يتعني انتقال املوجود منه للغاصب، لكن بعد دفع البدل، لئال جيتمع 

للاملك البدل واملبدل. فالحظ.
 )1( لعني ما سبق.

بقي يشء. وهو أنه لو تلف املمزوج كان للاملك الرجوع عىل الغاصب بمثل 
ماله إن كان مثليًا أو قيمته إن كان قيميًا، سواًء كان هو املتلف له أو تلف بوجه غري 

مضمن أم أتلفه غريه بوجه مضمن، ألنه الضامن للمغصوب بضامن اليد.
ملاله،  إلتالفه  املمزوج،  بقيمة  املتلف  عىل  الرجوع  للغاصب  الثالث  يف  نعم 

والستقرار ضامن ماله املغصوب عليه، نظري احلال يف تعاقب األيدي. 
كام أن للاملك أيضًا الرجوع رأسًا عىل املتلف بحصته من املمزوج. فإن نقص 
ماله باملزج مل يكن له الرجوع عليه باألرش، لعدم استناد املزج له، بل عىل الغاصب، 

لتحقق النقص يف ماله حال ضامن الغاصب له بضامن اليد. فالحظ.
)2( بال إشكال وال خالف، كام يظهر من كلامهتم يف الفروع املختلفة، بل يظهر 
لتبعية  من بعضها املفروغية عنه من دون فرق بني األعيان - كالنامءات - واملنافع. 

النامء واملنفعة لألصل يف امللكية.
مضافًا إىل بعض النصوص الواردة يف املتفرقة، مثل ما ورد يف اجلارية املدلسة،  

وإال كان عليــه أرش النقصان)1(. وفوائد املغصــوب للاملك)2(. ولو 
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منفعة  يف  الوارد  والد  أيب  املغصوبة)2(وصحيح  يف  ورد  ما  وكذا  للولد)1(  باإلضافة 
املغصوب)3( وغريها. بل األمر أظهر من ذلك.

نعم تقدم اخلالف يف ضامن املنافع غري املستوفاة. لكنه ال يرجع إىل اخلالف يف 
تبعيتها للعني يف امللكية، بل إىل اخلالف يف حتقق سبب الضامن باإلضافة إليها.

لو كان  للثمن، بل جيري ذلك حتى  البيع، فيكون غاصبًا  لبطالن  )1( قطعًا 
املشرتي  حني الرشاء عاملًا بالغصب، كام تقدم يف املسألة الثالثة عرشة من فصل رشوط 

املتعاقدين.
ذمة  براءة  تقتيض  ال  البيع  صحة  ألن  البيع،  املالك  أمىض  لو  حتى  جيري  كام 
املشرتي من الثمن بدفعه لغري املالك. نعم لو أمىض املالك دفع الثمن للغاصب أجزأه 

ومل يكن له اسرتجاعه منه.
)2( كأنه للغرور فيه وفيام بعده. لكن تقدم منا يف املسألة التاسعة عرشة من 
فصل رشوط املتعاقدين أن ذلك خيتص بام إذا كان البايع عاملًا باحلال خادعًا للمشرتي 

ومدلسًا عليه، دون ما إذا كان جاهاًل مثله. فراجع.
املشرتي  عىل  مضمونًا  يكون  حيث  رسقته،  أو  ساموية  بآفة  النامء  كتلف   )3(

بضامن اليد بعد فرض عدم صحة البيع.
)4( كاملنافع املستوفاة له، والنامءات التي انتفع هبا. وانتفاعه هبا ال يرفع ضامن 

الغار هلا، ألنه أقدم عىل أن ينتفع هبا جمانًا، فضمنها بسبب الغرور للاملك.

)1( راجع وسائل الشيعة ج:14 باب:67 من أبواب نكاح العبيد واإلماء.

)2( راجع وسائل الشيعة ج:14 باب:61 من أبواب نكاح العبيد واإلماء.
)3( وسائل الشيعة ج:13 باب:17 من أبواب كتاب اإلجارة حديث:1.

اشرتاه جاهًا بالغصب رجع بالثمن عىل الغاصب)1( وبام غرم للاملك)2( 
عوضًا عام ال نفع يف مقابلته)3( أو كان لــه فيه نفع)4(، ولو كان عاملًا فا 
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عىل  أقدم  الذي  الثمن  عن  للاملك  يدفعها  التي  العني  قيمة  زادت  ولو  هذا 
الرشاء به، رجع عىل البايع الغار بالزيادة للغرور أيضًا.

)1( بال خالف وال إشكال ظاهر. لعدم السبب للضامن بعد عدم الغرور.
ويف  عليه،  اإلمجاع  التذكرة  وظاهر  األصحاب.  مجهور  به  رصح  كام   )2(
ما  اال  فيه خالفًا  نعلم  اليوم، وال  انعقد اإلمجاع  املشهور. وعليه  » هذا هو  التنقيح: 
الزرع«  الزارع ويملك  يرد ما خرسه  أن  أن لصاحب األرض  اجلنيد  ابن  حيكى عن 
ونسبه يف املختلف للمشهور ومل يذكر فيه االخالف ابن اجلنيد املذكور، وهو وإن مل 
يكن خالفًا يف ملكية الغاصب للزرع، إال أنه خالف للمشهور فيام رتبوه عىل ذلك من 

أن للغاصب االمتناع من متليكه للمغصوب بدفع نفقته له.
ويشهد للمشهور ـ مضافًا إىل قاعدة السلطنة يف حق صاحب الزرع ـ معترب 
عقبة بن خالد: »سألت أبا عبد اهللA عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغري إذنه 
حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب األرض، فقال: زرعت بغري إذين فزرعك يل وعيل 

ما أنفقت، أله ذلك أم ال؟ فقال: للزارع زرعه، ولصاحب األرض كراء أرضه«)1(.
واستدل يف املختلف البن اجلنيد بالنبوي: » من زرع يف أرض قوم بغري إذهنم 
فله نفقته وليس له من الزرع يشء«. لكنه مل يرد من طرقنا، بل من طرق العامة)2(.

وقريب منه حديث آخر رواه يف التذكرة. 
مع أهنام يدالن عىل صريورة الزرع لصاحب األرض وإلزامه بدفع نفقة الزرع 

للزارع، وهو ال يقول بذلك.
هذا وقد روى يف الكايف يف املوثق عن حممد بن مسلم عن أيب جعفرA: » يف 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب:2 من أبواب كتاب الغصب حديث:1.
)2( سنن أيب داود ج:2 ص:125 حديث:3403 ، سنن الرتمذي ج:2 ص: 410 حديث: 1378.

رجوع بيشء ما غــرم للاملك)1(. ولو زرع الغاصــب لألرض فيها كان 
الزرع له)2(،
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رجل اكرتى دارًا وفيها بستان، فزرع يف البستان وغرس نخاًل وأشجارًا وفواكه وغري 
ذلك ومل يستأمر يف ذلك صاحب البستان. فقال: عليه الكري ويقوم صاحب الدار 
الغرس والزرع قيمة عدل فيعطيه الغارس. وإن كان استأمر فعليه الكري وله الغرس 
والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء«)1(. وصدره يشبه النبوي املتقدم، إال أنه تضمن 
أن صاحب األرض يدفع للزارع والغارس قيمة الزرع والغرس، ال ما أنفق عليهام. 

فيكون أبعد عن قول ايب اجلنيد.
عىل أنه روى احلديث يف الفقيه بسنده عن حممد مسلم ويف التهذيب يف املوثق 
عنه هكذا: » فقال: عليه الكراء ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل فيعطيه 
الغارس إن كان استامره يف ذلك. وإن مل يكن استأمره ]يف ذلك. يب[ فعليه الكري، 
وله الغرس والزرع ]و.يب[ يقلعه ويذهب به حيث شاء«)2(. وذيله يوافق املشهور. 

ودعوى: أن املعروف كون الكليني اضبط. مدفوعة بأنه مل يتضح بلوغ ذلك 
حدًا ينهض باحلجية مع التعارض، وال سيام مع اتفاق الفقيه والتهذيب عىل خالفه 

مع اختالفهام يف مجيع رجال السند.
الغرس  قلع  مرجع  إذ  الغرابة،  عن  التفصيل  من  الكايف  يف  ما  خلو  عدم  مع 
والزرع يف ذيله إىل تلفهام نوعًا، فيكون حال الزارع مع االستئذان أشد منه مع عدم 
الفقيه  يف  كام  االستئذان  عدم  فرض  يناسب  الزرع  قلع  كان  هنا  ومن  االستئذان. 
والتهذيب، حيث تسقط حرمة ماله لعدوانه. نظري ما يف خرب عبد العزيز بن حممد: 
بناؤه  يرفع   : قال  فيها.  وبنى  حقها  بغري  أرضًا  أخذ  عمن   Aاهلل عبد  أبا  »سألت 

وتسلم الرتبة إىل صاحبها. ليس لعرق ظامل حق«)3(. 
عن  الخيلو  والتهذيب  الفقيه  رواية  عىل  مسلم  بن  حممد  حديث  صدر  نعم  
خمالفة للقاعدة القاضية ببقاء الزرع والغرس لصاحبه واحرتام ماله بعد عدم عدوانه.

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:33 من أبواب كتاب اإلجارة حديث:1 ، الكايف ج: 5 ص: 297.
)2( من ال حيرضه الفقيه ج:3 ص: 206.

)3( وسائل الشيعة ج:17 باب:3 من أبواب كتاب الغصب حديث:1.
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لكن من القريب محله عىل صورة اإلذن يف الزرع والغرس من أجل االنتفاع 
هبام يف مدة كراء الدار، وعدم توقع املستأجر بقاء الزرع والغرس بعد انتهاء املدة، أو 
عىل اإلذن فيهام من دون اتفاق بينهام عىل كيفية التعامل بعد انتهاء مدة الكراء، فيكون 
االتفاق  حتديد  عدم  من  أو  التقدير،  خطأ  من  الناشئة  املشكلة  حلل  واردًا  الصحيح 

بوجه تام.
وباجلملة: ال جمال للخروج عام عليه املشهور برواية الكايف. وال سيام بعد هجر 
التعويل  حكاية  لعدم  اجلنيد،  ابن  حتى  منهم  هبا  عامل  ظهور  وعدم  هلا  األصحاب 

عليها عنه، وظهور عدم مطابقتها لفتواه.
)1( بال خالف وال إشكال. ويقتضيهـ  مضافا إىل القاعدة، ألن املنافع املستوفاة 

هي املتيقن من ضامن املنافع ـ النصوص السابقة. 
كتب  من  ومجلة  واملنافع  والرشايع  والرسائر  واخلالف  املبسوط  يف  كام   )2(

العالمة والدروس واللمعتني والتنقيح وجامع املقاصد واملسالك وغريها.
الوجهني يف كشف  أحد  يرجح  مل  أنه  كام  القواعد،  من  فيه  الرتدد  يظهر  وقد 
والنهاية، وعن  املقنعة  املالك يف  القول قول  بأن  املراد، ورصح  الرموز وحمكي غاية 
الكفاية أنه ال يبعد ترجيحه، بل نسبه لألكثر يف الرشايع والتحرير، وان مل يتضح وجه 

النسبة.
وكيف كان فقد استدل لتقديم قول الغاصب بأنه غارم واألصل عدم انشغال 
ذمته بالزائد.  خصوصًا مع ما تضمنه صحيح أيب والد من لزوم القيمة حني التلف، 
فإن قيمة يوم التلف حيث كانت مرددة بني األقل واألكثر فاألصل عدم لزوم الزائد.
عنها  الفراغ  إحراز  عدم  يدعى  فقد  بالعني  الذمة  انشغال  بقاء  عىل  بناء  نعم 
بدفع األقل. وإن كان ذلك ال خيلو عن إشكال، لظهور أن دفع القيمة حينئٍذ ملا كان 
بلحاظ بدليتها عن العني فال حيرز استحقاق املالك للزائد، لعدم إحراز كون األكثر 

وعليه األجرة)1(. والقول قول الغاصب يف القيمة)2( 
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هو البدل، وإذا كان املالك يدعي إحراز ذلك، فال طريق إلحراز احلاكم له، ليحكم 
ببطالن دعوى الغاصب، ووجوب دفع األكثر عليه. وأما استصحاب انشغال ذمة 
الغاصب بالعني بعد دفع األقل. فهو ال حيرز بدلية األكثر عنها واستحقاق املالك له 

إال بضميمة مالزمة غري رشعية.
هذا وأما االستدالل لتقديم قول املالك بأنه املرجع يف تعيني حال ملكه، أو 
بأنه األعرف بقيمته. فال خيلو عن إشكال، لعدم وضوح بناء العقالء عىل ذلك يف مثل 

القيمة مما يبتني نوعًا عىل يشء من احلدس. 
قد  بل  يده،  حتت  صريورهتا  بعد  العني  معرفة  يف  كاملالك  الغاصب  أن  عىل 
يكون أعرف منه. وإال فلو كان هناك عينان متشاهبان من عند الغاصب إحدامها ملكه 
واألخرى مغصوبة، فهل يمكن البناء عىل أن مالك كل من العينني أعرف بقيمة عينه 

وشؤوهنا من اآلخر؟!.
نعم يف صحيح أيب والد عن أيب عبد اهللA يف قضية البغل الذي استأجره 
وجتاوز به عن موضع اإلجارة: »فقلت له: أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان 
أو  دبر  أو  كرس  البغل  أصاب  فإن  قلت:  خالفته.  يوم  بغل  قيمة  نعم  قال:  يلزمني؟ 
غمز. فقال: عليك قيمة ما بني الصحة والعيب يوم تردده عليه. فقلت: من يعرف 
ذلك؟ قال: أنت وهو. إما أن حيلف هو عىل القيمة فيلزمك، فإن رد اليمني عليك 
فحلفت لزمه ذلك، أو يأيت صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حني اكرتي 

كذا وكذا فيلزمك...«)1(. وهو دال عىل تقديم قول املالك بيمينه. 
باألصل  العمل  عىل  األصحاب  متأخري  إطباق  »ولوال  الرياض:  يف  قال 
القوة. لكن ال مندوحة عام ذكروه،  إليه يف غاية  املصري  الرواية لكان  العام واطراح 
العتضاد األصل بعملهم، فيرتجح عليها وإن كانت خاصة، لفقد التكافؤ. ومع ذلك 

فاالحتياط الزم يف املسألة بمراعاة املصاحلة«. وقريب منه مفتاح الكرامة.

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:17 من أبواب كتاب اإلجارة حديث:1. 
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وهو كام ترى إذ كيف يمكن دعوى سقوط الصحيح باإلعراض بعد موافقة 
الشيخني له، وظهور الكليني يف تصحيحه والعمل به، وتوقف من سبق يف احلكم، 
وبعد احتامل كون نسبته لألكثر يف الرشايع والتحرير الستفادهتام ذلك من القدماء ممن 

مل يتيرس لنا االطالع عىل فتاواهم.
ومثله ما يف اجلواهر من محل الصحيح عىل جمرد بيان انحصار معرفة القيمة كام 
هي هبام، وأن قبول قول املالك مع يمينه إنام هو مع الرتايض بينهام بذلك، ال لقبول 
عدم  رضورة  بشهود.  يايت  »أو   :Aلقوله معنى  يكن  مل  »وإال  قال:  املالك،  قول 
احلاجة اليهم يف إثبات قوله بناء عىل أن القول قوله« وقد أطال يف تقريب ذلك بام ال 

يسعنا استقصاؤه، لعدم خروجه عام تقدم يف بيان مراده. 
إذ فيه: أن معرفة القيمة حقيقة ال ينحرص هبام ، بل قد جيهالن هبا معًا، وإنام 
ينحرص هبام يف مقام التداعي، وهو الظاهر من الصحيح، بلحاظ اشتامله عىل اليمني 
وردها حيث ينرصف ذلك لصورة التداعي بسبب شيوع التعرض لذلك يف نصوصه. 

ومحل قبول قول املالك عىل فرض الرتايض والصلح حيتاج إىل عناية وقرينة.
له  بنحو  به  يشهدون  ما  إثبات  يف  حلجيتهم  إليهم  حيتاج  فإنام  الشهود  وأما 
االكتفاء هبم حتى مع شكه يف القيمة، ولدفع اليمني عنه يف قبول قوله. ومن هنا ال 

إشكال يف داللة الصحيح عىل تقديم قول املالك.
نعم هو وارد يف قضية خاصة، وقد يبتني عىل كون صاحب البغل أعرف نوعًا 
من املستأجر بقيمة بغله، البتالئه بالتعامل بالبغال املوجب نوعًا لكونه من أهل اخلربة 

بقيمتها، بحيث يرجع إليه فيها. وألجل ذلك يشكل فهم العموم من الصحيح. 
اللهم إال أن يكون مقتىض إطالق الصحيح العموم ملا إذا مل يكن صاحب البغل 
من أهل اخلربة بقيمته، وحينئٍذ يتعدى لسائر موارد االختالف بني املالك والغاصب 
العامل  وتعاىل  سبحانه  واهلل  فتأمل.  عرفًا.  املورد  خصوصية  إلغاء  بضميمة  القيمة  يف 

العاصم.
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مع اليمني)1( وتعذر البينة)2(. 

)1( من أجل حسم الدعوى، كام هو احلال يف سائر موارد التداعي واخلصومة.
)2( ملا هو املعلوم من االكتفاء ببينة املدعي وإن مل يقبل قوله بيمينه. وأما بينة 

املنكر الذي يقبل قوله بيمينه فهو مورد كالم بينهم.
نعم مقتىض صحيح أيب والد قبول بينة املالك مع احلكم فيه بقبول قوله بيمينه. 
فالالزم العمل به ولو يف خصوص مورده. عىل أنه يأيت إن شاء اهلل تعاىل عند الكالم يف 
االختالف يف اجلدار من كتاب احياء املوات تقريب عموم قبوهلا. وكيف كان فاملعيار 

ليس عىل تعذر البينة، بل عىل عدم إقامة املدعي هلا، كام لعله ظاهر.
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 .P له  املراد  وهو  البدل.  باسرتجاع  املقاصة  اختصاص  الظاهر  من   )1(
وذكر انتزاع العني استطرادي متهيدًا لذكر املقاصة

عليه  جرى  كام  القضاء،  كتاب  يف  حتريره  من  أنسب  هنا  ذلك  وحترير  هذا 
األصحاب رضوان اهلل تعاىل عليهم، ألن القضاء من شؤون اخلصومة واالختالف يف 

احلق، وهو غري مفروض يف املقام. 
)2( بال إشكال والخالف ظاهر. ألنه مقتىض سلطنته عىل ماله. وبذلك يظهر 

عدم توقفه عىل مراجعة احلاكم الرشعي، كام رصح به غري واحد.
نعم لو ادعى الغاصب امللكية، وأنكر الغصبية، تعني الرجوع للحاكم لفصل 

اخلصومة، ال الستئذانه يف انتزاع العني املغصوبة، الذي هو حمل الكالم.
وغريها.  الثام  وكشف  والدروس  والتحرير  والقواعد  الرشايع  يف  كام   )3(
لسقوط حرمته ارتكازًا بمقتىض عدوانه، وعدم احلق له يف االمتناع من تسليم العني 

املغصوبة. 
بل رصح يف القواعد وكشف اللثام وغريها بأنه جيوز له ذلك ولو بمساعدة 
بالظامل عىل األمر احلالل، إال يف  فيه أن ال دليل عىل حرمة االستعانة  ظامل. والوجه 

الرتافع واحلكومة مع تيرس الرجوع للحاكم الرشعي.
كام رصح يف كشف اللثام وغريه بجواز ذلك وإن استلزم كرس قفل أو باب أو 

اسرتجاع العني أو بدهلا باملقاصة

)مسألة (: جيوز ملالك العني املغصوبة انتزاعها )1( من الغاصب)2( 
ولو قهرًا)3(. 
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متزيق ثياب أو نحو ذلك.
املعتدي  حرمة  بسقوط  القاضية  واملترشعية  العقالئية  املرتكزات  فيه  والوجه 
فيام يعتصم به لعدوانه من مال أو عرض أو غريمها، كام يناسبه قوله تعاىل: Rاَل حُيِبُّ 
بن  العزيز  عبد  خبر  في   Aوقوله  ،)1(Qُظِلَم َمْن  إاِلَّ  اْلَقْوِل  ِمْن  وِء  بِالسُّ ْهَر  اجْلَ اهلل 
محمد المتقدم عند الكالم في وجوب رد المغصوب: »ليس لعرق ظالم حق«)2(.

وقوله8 في خبر المجاشي: »لّي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته«)3(.
هذا إذا كان املستويل عىل املال متعمدًا معتديًا. أما إذا كان معذورًا فال موجب 
لسقوط حرمته يف ماله وبدنه وعرضه، بل يتعني حينئٍذ تنبيهه، فإن مل يقتنع مكابرة عن 
علم سقط عذره وحرمته عىل هنج ما سبق. وإن مل يقتنع عن جهل وعذر انحرص األمر 

بالرتافع للحاكم وجرت أحكامه.
نعم إذا مل يلزم من اسرتجاع املال عدوان عليه يف مال أو بدن أو عرض جاز، 
األمر  فينحرص  واخلصومة،  النزاع  إىل  األمر  يصل  أن  إال  السلطنة.  قاعدة  لعموم 

بالرتافع. 
فتنة.  يلزم  مل  إذا  بام  املغصوب  املال  انتزاع  كثري ممن سبق جواز  قيد  وقد  هذا 
ورصح يف املسالك بأنه يتعني حينئٍذ الرتافع للحاكم الرشعي. وعمم يف الرياض لغري 
احلاكم ممن تندفع الفتنة بالرتافع إليه. وخصه يف اجلواهر بام بلغت الفتنة حدًا جيب عىل 
اإلنسان الكف عن حقه بسببها لرتتيب تلف األنفس أو األموال وغريه، حيث يمكن 

دعوى العلم من مذاق الشارع األقدس بحرمة فعل ما يوصل إىل ذلك. 
وما ذكره P متعني يف نفسه، ولعله مراد الكل. إال أنه ال خيتص بالفتنة، بل 
جيري يف غريها مما يعلم من مذاق الشارع األقدس العلم بحرمة فعل ما يوصل إليه، 
كهتك من حيرم هتكه، أو ما حيرم هتكه من األماكن املقدسة أو غري ذلك، كام لعله 

)1( سورة النساء: آية 148.
)2( وسائل الشيعة ج:17 باب:3 من أبواب كتاب الغصب حديث:1.

)3( وسائل الشيعة ج:13 باب:8 من أبواب كتاب الدين حديث:4.
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وإذا انحرص استنقاذ احلق بمراجعة احلاكم اجلائر جاز ذلك)1(. وال جيوز 
له مطالبة الغاصب بام رصفه يف ســبيل أخذ احلق)2( ، وإذا وقع يف يده مال 

الغاصب جاز أخذه مقاصة)3(. 

ظاهر.
)1( فقد تقدم يف املسألة العرشين من مباحث االجتهاد والتقليد حرمة الرتافع 
حلكام اجلور، وحرمة ما يؤخذ بحكمهم وإن كان صاحبه حمقًا، إال مع توقف استنقاذ 
احلق عىل الرجوع إليهم، للخوف من الرجوع للحاكم الرشعي، أو المتناع اخلصم 
من الرجوع إليه. دون ما إذا كان لعدم تيرس مقدمات إثبات احلق عنده، كام إذا كان 
الذين يتيرسون لصاحب احلق مقبولني عند حاكم اجلور غري مقبولني عند  الشهود 

احلاكم الرشعي. فراجع تفصيل الكالم يف ذلك يف املسألة املذكورة.
)2( الظاهر عدم اخلالف فيه، لعدم ذكرهم له يف أسباب الضامن. والوجه فيه 
األصل بعد عدم الدليل عىل ضامنه له. وجمرد كونه السبب يف خسارة صاحب احلق ال 

يكفي يف ذلك مامل يثبت كونه سببًا للضامن.
)3( كام رصح به مجهور األصحاب، وادعى يف اخلالف وكشف اللثام وظاهر 
املبسوط اإلمجاع عليه، ويف اجلواهر: » بال خالف فيه عندنا، بل اإلمجاع بقسمه عليه« 
وقد استدل عليه يف الرشايع وغريه بعموم اإلذن يف االقتصاص املستفاد من 
َما  بِِمْثِل  َعَلْيِه  َفاْعَتُدوا  َعَلْيُكْم  اْعَتَدى  َفَمْن  ِقَصاٌص  ُرَماُت  Rَواحْلُ تعاىل:  قوله  مثل 

.)2(Qَوإِْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا بِِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم بِِهR :وقوله عزوجل )1(Qاْعَتَدى َعَلْيُكْم
مقدار  حبس  بمثل  ولو  تكليفًا،  االقتصاص  جواز  يف  ظاهر  ذلك  أن  وفيه: 
احلق من مال املعتدي عنه يف املقام، وال ينهض بإثبات والية املعتدى عليه وضعًا عىل 

)1( سورة البقرة: آية 194.
)2( سورة النحل: آية 126.
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استيفاء حقه من مال املعتدي، بحيث يملكه عوضًا عنه، بل هو أمر زائد عىل جواز 
االقتصاص تكليفًا، وحيتاج إىل دليل.

بن  داود  كصحيح  املقام.  يف  الواردة  الكثرية  النصوص  املقام  يف  فالعمدة 
يب[  السلطان:  ]أخالط  قومًا  أعامل  إين   :Aموسى احلسن  أليب  »قلت   رزين: 
هلم  يقع  ثم  فيأخذوهنا،  فيبعثون  الفارهة  والدابة  فيأخذوهنا،  اجلارية  عندي  فتكون 
بكر  أيب  ومعترب  عليه«)1(.  تزد  وال  ذلك،  مثل  خذ  قال:  آخذه؟  أن  فيل  املال  عندي 
احلرضمي عن أيب عبد اهللA: » قلت له: رجل كان له عىل رجل مال فجحده إياه 
وذهب به،  ثم صار للرجل الذي ذهب بامله مال ِقَبله، أيأخذه منه مكان ماله الذي 
ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال: نعم. ولكن هلذا كالم يقول: اللهم إين آخذ هذا املال 
مكان ما يل الذي أخذه مني، وإين مل آخذ الذي أخذته خيانة وال ظلاًم«)2(. وقريب منه 

معتربه اآلخر)3( وغريها. وقد يأيت بعضها. 
والظاهر محل األمر بالكالم الذي تضمنه حديث احلرضمي عىل االستحباب، 
كتب  يف  لذلك  تعرضهم  لعدم  عليهم،  تعاىل  اهلل  رضوان  األصحاب  من  يظهر  كام 
الكثرية  األخرى  النصوص  خلو  ويناسبه  عاجاًل.  يل  يتيرس  فيام  املقنع  عدا  الفتوى 
 عن األمر به، مع شدة احلاجة للتنبيه عليه لو كان واجبًا. ولعله لذا قال يف اجلواهر: 
الوجوب  بدعوى  الناس  بعض  أطنب  وإن  املزبور،  القول  استحباب  يف  »والريب 

الذي يمكن دعوى اإلمجاع خالفها«.
إطالق  ويقتضيه  لذلك.  تعرضهم  لعدم  األصحاب،  ظاهر  هو  كام   )1(
األئمة  عصور  يف  الشيعة  حال  من  املعلوم  هو  ما  مع  سيام  وال  املتقدمة.  النصوص 

)1( وسائل الشيعة ج:12 باب:83 من أبواب ما يكتسب به حديث:1.

)2( وسائل الشيعة ج:12 باب:83 من أبواب ما يكتسب به حديث:5.

)3( وسائل الشيعة ج:12 باب:83 من أبواب ما يكتسب به حديث:4.

وال يتوقف عىل إذن احلاكم الرشعي)1(، كام ال يتوقف عىل تعذر االستيفاء 
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صلوات اهلل عليهم من عدم ظهور الرجوع عندهم للحاكم يف أمورهم.
والدروس  والتحرير  والقواعد  والرشايع  واملبسوط  اخلالف  يف  كام   )1(
اللثام وعن غريه، بل هو داخل يف معقد اإلمجاع  وغريها، ونسب لألكثر يف كشف 

املدعى يف اخلالف. لعموم النصوص املتقدمة.
وألزم بالرجوع للحاكم يف النافع وااليضاح، وقد يظهر من غريمها. واستدل 
عليه يف اإليضاح بقيام احلاكم مقام املالك، فالبذل منه بمنزلة البذل من املالك مانع 

من املقاصة.
وهو كام ترى؟! لعدم فعلية البذل من احلاكم. غاية األمر أنه بعد الرتافع إليه 
وثبوت احلق عنده، إما أن يلزم املالك بالبذل، أو يتوىل البذل بنفسه بداًل عنه. فهو 
البذل، الينايف صدق  املالك عىل  إجبار  احلاكم من أجل  لغري  الرجوع  أمكن  لو  كام 
االمتناع من املالك واجلحود ونحومها مما تضمنته نصوص املقاصة، فيكون مقتىض 

إطالقها اجلواز.
الجيوز  املالك  من  أو  منه  احلاكم  حكم  بعد  والبذل  الرتافع  حتقق  لو  نعم 

االستقالل باالقتصاص بغري املبذول. وهو خارج عن مفروض كالمهم. 
بني  اخلصومة  صورة  عىل  النافع  كالم  محل  الرموز  كشف  من  ويظهر  هذا 
البينة  وإقامة  للحاكم  الرجوع  يتعني  حينئٍذ  وأنه  للمدعي،  احلق  ثبوت  يف  الطرفني 

عنده لفصل اخلصومة. وال يتضح الوجه يف احلمل املذكور. 
أو  بعضها  رصيح  هو  بل  والفتاوى،  النصوص  إطالق  مقتىض  هو  كام   )2(

كالرصيح منها.
بقي يف املقام أمران )األول(: قال يف املبسوط: » وإن كان من غري جنسه مل يكن 

له أن يتملكه بنفسه، ولكن يباع بجنس احلق«.

بواســطة احلاكم الرشعي)1(. وال فرق بني أن يكــون مال الغاصب من 
جنس املغصوب وغريه)2(. 
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ومل يتضح الوجه يف ذلك بعد ظهور قولهA  يف الصحيح السابق: »خذ مثل 
ذلك، وال تزد عليه« يف كون املراد باملامثلة املامثلة يف املقدار بحسب املالية، ال املامثلة يف 
اجلنس. بل هو كالرصيح من حديث عيل بن سليامن: »كتبت إليه: رجل غصب مااًل 
أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل خيانة أو غصب ]مثل ما خانه 
أو غصبه[ أحيل له حبسه عليه أم ال؟ فكتب: نعم حيل له ذلك إن كان بقدر حقه. وإن 

كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه، ويسلم الباقي إليه إن شاء اهلل«)1(.
بقدر حقه،  بتاممه إن كان  باملأخوذ من غري اجلنس  التملك  ينوي  وعىل ذلك 
وبمقدار حقه منه إن كان أكثر، ثم يدفع إليه الزائد إن أمكن من عينه، وإن مل يمكن 
يتعني عليه إرجاع مقدار الزائد من قيمته إليه بعد احتسابه عىل نفسه أو بيعه، وقسمة 

الثمن بينهام عىل النسبة.
وال دليل عىل واليته عىل االستيالء عليه ثم بيعه قبل متلكه مقدار حقه منه، 
بحيث يبيعه بتاممه لصاحبه بجنس حقه أو بالنقد، ثم يستويف حقه من الثمن، ويرجع 

الزائد للاملك.
وبذلك يظهر أنه ال موقع ملا فرعه عليه يف املبسوط من حكم الكالم يف تلف 
البيع من دون تفريط، وأنه هل يكون مضمونًا عىل آخذ  العني من غري اجلنس قبل 
املال، ويقع التهاتر يف حقه وجيب عليه إرجاع الزائد، أو ال يكون مضمونًا عليه، بل 

يتلف من مال صاحبه، ويبقى حقه الذي غصب منه يف ذمة الغاصب. 
االستيالء  مأذون رشعًا يف  بمذهبنا، ألنه  األليق  هو  الثاين  أن   Pذكر وقد 
عليه الستيفاء حقه منه، فيكون أمانة غري مضمونة كالرهن. وقد ظهر مما سبق منا أنه 

مأذون يف استيفاء حقه منه ابتداء، البعد بيعه.
وحينئٍذ إن قبضه بوجه غري مضمن كاألمانات، فإن تلف عىل ذلك من دون 
أن ينوي استيفاء حقه منه تعني عدم ضامنه له، وتلفه من مال صاحبه، وبقاء حقه عىل 

)1( وسائل الشيعة ج:12 باب:83 من أبواب كتاب ما يكتسب به حديث:9.
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الغاصب. وإن نوى متلكه بتاممه أو بمقدار حقه من مقاصة تعني تلفه من ماله بتاممه 
يف األول ومن ماهلام معًا يف الثاين ألن وفاء ذمة الغاصب منه الخيرج الزائد عن كونه 

أمانة غري مضمونة.
وإن قبضه بوجه مضمن فإن نوى استيفاء حقه به بتاممه أو ببعضه لزيادته عليه 
كان تلفه من ماله وبرئت ذمة الغاصب، وإن نوى االحتفاظ به غصبًا أو من أجل أن 
يستويف حقه من بعد ذلك فتلف قبل أن ينوي استيفاء حقه منه تعني ضامنه له، ملا سبق 
من عدم الدليل عىل الرتخيص له يف قبضه من دون استيفاء حقه منه وانشغلت ذمته 

ببدله للغاصب، ويتعني التهاتر لو تم رشطه. 
أما إذا قبضه ابتداء من أجل استيفاء حقه منه وكان بمقدره كان له وتلفه عليه 

وإن كان أكثر صار رشيكا فيه للغاصب وإذا تلف تلف منهام معًا. 
وربام يدعى عدم ضامنه الزيادة للغاصب، ألنه مأذون يف قبضه بتاممه رشعًا، 

نظري ما تقدم من املبسوط.
لكن مل يتضح االذن يف قبض الزيادة بنحو تكون أمانة رشعية غري مضمونة.
وال سيام مع اختصاص النصوص باإلذن يف استيفاء مقدار احلق يف فرض وقوع املال 
يف يد املغصوب منه، من دون أن تتضمن اإلذن يف القبض، واملتيقن من جواز القبض 
استئامن رشعي  االستيفاء من دون  القبض من أجل  ـ هو  بعيد  ـ كام هو غري  تم  لو 
يقتيض سقوط الضامن. وخصوصًا مع إطالق األمر بتسليم الزائد يف حديث عيل بن 

سليامن املتقدم. فالحظ.
فإن  ماله،  جنس  من  أخذ  املقاصة  جازت  »وإذا  الدروس:  يف  قال  )الثاين(: 

تعذر فمن غريه بالقيمة«. ومقتضاه الرتتيب بني اجلنس وغريه.
ومل يتضح وجهه بعد ظهور النصوص والفتاوى يف االقتصاص من نفس املال 
الذي يقع مع خمالفته للامل املغتصب يف اجلنس، كام يف بعض النصوص من دون تنبيه 
للمقاصة باجلنس مع إمكانه. وال سيام يف القيميات، كاجلواري واحليوانات، كام هو 
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مورد بعض النصوص، فإن املقاصة بالنقد أقرب عرفًا من املقاصة باجلنس بعد حتويله 
عىل النقد ببيع أو تقدير أو غريمها، كام لعله ظاهر. فتأمل جيدًا.واهلل سبحانه وتعاىل 

العامل.
والرشايع  االستبصار  ورصيح  واملبسوط  املقنع  إطالق  مقتىض  هو  كام   )1(

والقواعد والتحرير وظاهر الدروس وعن أكثر املتأخرين.
وذهب إىل احلرمة يف الفقيه والنهاية والغنية والكايف اليب الصالح. وقد يظهر 

من التهذيب وحكي عن غريها، بل يف الغنية دعوى اإلمجاع عليه.
لعمومات حرمة  خيانة األمانة،  وخصوص صحيح معاوية بن عامر عن أيب 
عبد اهللA: » قلت له: الرجل يكون يل عليه حق فيجحدنيه ثم يستودعني مااًل، 
أيل أن آخذ مايل عنده؟ قال: ال، هذه خيانة«)1(. ومعترب ابن أخي الفضيل بن يسار: 
» كنت عند أيب عبد اهللA، ودخلت امرأة، وكنت أقرب القوم إليها، فقالت يل: 
اسأله. فقلت عام ذا. فقالت: إن ابني مات وترك مااًل كان يف يد أخي فأتلفه، ثم أفاد 
مااًل فأودعنيه. فيل أن آخذ بقدر ما أتلف من يشء؟ فأخربته بذلك: فقال: ال. قال 

رسول اهلل8: أد األمانة إىل من ائتمنك، وال ختن من خانك«)2(. 
األمانات،  مجيع  يعم  بل  بالوديعة،  الخيتص  األمانة  خيانة  حرمة  عموم  لكن 
عمومات  تقديم  عرفًا  واألقرب  وجه.  من  عموم  املقاصة  عمومات  وبني  وبينه 
مال  وقوع  لشيوع  جدًا،  بعيد  بأقسامها  األمانات  ماعد  عىل  محله  ألن  املقاصة، 
بالوديعة  بيد املغصوب منه عىل أحد وجوه األمانة. ولذا اختص اخلالف  الغاصب 

من بني األمانات.
وأما حديثا معاوية وابن أخ الفضيل فهام حمموالن عىل الكراهة بقرينة صحيح  

)1( وسائل الشيعة ج:12 باب:83 من أبواب كتاب ما يكتسب به حديث:11.
)2( وسائل الشيعة ج:12 باب:83 من أبواب كتاب ما يكتسب به حديث:3.

كام ال فرق بني أن يكون وديعة عنده وغــريه )1(. وإذا كان مال الغاصب 
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أيب العباس البقباق: » أن شهابًا ماراه يف رجل ذهب  له بألف درهم، واستودعه بعد 
ذلك ألف درهم. قال أبو العباس فقلت له: خذها مكان األلف التي أخذ منك، فأبى 
شهاب. قال: فدخل شهاب عىل أيب عبد اهللA، فذكر له ذلك، فقال: أما أنا فأحب 

أن تأخذ وحتلف«)1(. معتضدًا أو مؤيدًا بحديث عيل بن سليامن املتقدم.
عىل أن معترب إبن أخي الفضيل قد استدل فيه بالنبوي املتضمن ألداء االمانة 
والنهي عن اخليانة من دون ختصيص بالوديعة، وهو املناسب لقولهA يف صحيح 

معاوية: »هذه خيانة« لوضوح أن اخليانة تعم مجيع األمانات وال ختتص بالوديعة.
بل مقتىض رصيح معترب احلسني بن املختار: » قلت أليب عبد اهللA: الرجل 
يكون له الرشيك، فيظهر عليه قد اختان شيئًا، أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من 
غري أن يبني له؟ فقال: شوه. إنام اشرتكا بأمانة اهلل. وإين ألحب له إن رآى شيئًا من 
ذلك أن يسرته عليه. وما أحب أن يأخذ منه شيئًا بغري علمه«)2(.  لظهور أن الرشكة 
 Aاهلل عبد  أبا  »سألت  خالد:  بن  سليامن  صحيح  ويف  األعم.  باملعنى  األمانة  من 
آخذه  مال  عندي  له  وقع  ثم  وحلف،  عليه  فكابرني  مال،  عنده  لي  وقع  رجل  عن 
]فآخذه[ لمكان مالي الذي أخذه وجحده وأحلف عليه، كما صنع؟ قال: إن خانك 
فال تخنه، وال تدخل فيما عبته عليه«)3(. فإن السؤال لم يتضمن تعيين كيفية وقوع 
مال الغاصب بيده، فيكون مقتضى ترك االستفصال في الجواب عموم النهي لجميع 
موارد المقاصة، ويكون النهي عنها في الوديعة من صغريات العموم المذكور من 

دون خصوصية لها.
قرينة على  إن خانك فال تخنه«   « الجواب:  ولو فرض جعل قولهA في 
حمل السؤال على صورة استئمان الغاصب دل على عموم النهي لمطلق األمانة، 

نظير ما ذكرناه في معتبر ابن أخ الفضيل.

)1( وسائل الشيعة ج:12 باب:83 من أبواب كتاب ما يكتسب به حديث:2.
)2( وسائل الشيعة ج:13 باب:5 من أبواب كتاب الرشكة حديث:1.

)3( وسائل الشيعة ج:12 باب:83 من أبواب كتاب ما يكتسب به حديث:7.
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أو لجميع  المقاصة،  النصوص لجميع موارد  النهي في  وعلى ذلك فعموم 
موارد االستئمان بالمعنى األعم، ملزم بحمله على الكراهة، لما سبق من تعذر حمل 
وال  النادر.  الفرد  على  حمل  ألنه  االستئمان،  عدم  صورة  على  المقاصة  نصوص 

سيما مع صراحة بعض نصوصها في االستئمان، بل في الوديعة، كما سبق.
بقي شيء. وهو أن ما تضمنه صحيح البقباق من حب اإلمامA أخذ المال 
أو  مطلقًا  ذاتًا  المقاصة  كراهة  ينافي  فال  المورد،  في  لخصوصية  يكون  قد  مقاصة 
السابقة على  الوديعة، كما تضمنته النصوص  في مطلق األمانات أو في خصوص 

الكالم المتقدم فيها. فالحظ.
)1( كما تضمنته النصوص المتقدمة، وعليه فتوى االصحاب. كما الإشكال 

في عدم جواز أخذ الزائد، لعدم الموجب لحله.
)2( بل تقدم من المبسوط وجوبه. وتقدم أن المتيقن من االدلة استيفاء حقه 
الثمن  وينقسم  لهما  البيع  يكون  ثم  فيها،  للغاصب  شريكًا  ويكون  العين  نفس  من 

بينهما، أو يدفع ما يحتسب الزائد على نفسه ويدفع قيمته للغاصب.
قلنا بكونه مقدمة الستيفاء  البيع، سواء  )3( كأنه لعدم وضوح واليته على 
الحق، كما تقدم من المبسوط، أم قلنا بكونه مقدمة لتمييز حق كل منهما بعد ثبوت 
الحق في العين، كما تقدم منا. ويجري ذلك في دفع بدل الزيادة لو كان المال غير 

قابل للقسمة وأخذه الغريم له.
)4( لما هو المعلوم من أن الغاصب قد يتعذر مراجعته واستئذانه في البيع، 
مورد  في  الشايع  لعله  بل  المتقدمة،  النصوص  بعض  مورد  هو  الذي  كالسلطان 
لتعذر  ولو  اختيارًا  الحق  استيفاء  أمكن  لو  للمقاصة  الحاجة  عدم  لغلبة  المقاصة، 

أكثر قيمة من ماله أخذ منه حصة تســاوي ماله وكان هبا استيفاء حقه)1(. 
واملشهور جواز بيعها أمجع واســتيفاء دينه من الثمن)2(. وفيه تأمل)3(، 
وإن كان هو األظهــر)4(. والباقي من الثمن يرده عىل الغاصب. ولو كان 
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بمقتضى  لظهورها  موجب  الجهة  لهذه  النصوص  في  التنبيه  فعدم  الحق،  أثبات 
إطالقها المقامي في إيكال األمر للمغصوب منه في استيفاء مقدار حقه من المال، 
مع جريه على الوضع المتعارف. واالحوط له تقليل الوسائط بالمقدار الذي اليضر 

به.
)1( كما في الفقيه والنهاية والتهذبين والغنية والكافي والشرايع، وقد يظهر 

من نكت النهاية وغيرها، ويظهر من غير واحد في أحكام اليمين.
على  له  يكون  الرجل  »في   :Aالله عبد  أبي  عن  النخعي  خضر  لحديث 
الرجل المال فيجحده. قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه شيئًا، وان تركه ولم 
يستحلفه فهو على حقه«)1(. وخبر عبد الله بن وضاح: »كانت بيني وبين رجل من 
اليهود معاملة فخانني بألف درهم، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، وقد علمت 
أن  فأردت  كثيرة،  ودراهم  أرباح  عندي  ذلك  بعد  له  فوقع  فاجرة،  يمينًا  حلف  أنه 
 Aأقتص األلف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها. فكتبت إلى أبي الحسن 
فال  ظلمك  كان  إن  شيئًا،  منه  تأخذ  ال  فكتب:  فحلف...  أحلفته  قد  أني  فأخبرته 
تظلمه ولو ال أنك رضيت بيمينه فحلفته ألمرتك أن تأخذ من تحت يدك. ولكنك 
عبد  بن  إبراهيم  وحديث  فيها...«)2(.  بما  اليمين  ذهبت  وقد  بيمينه.  رضيت  قد 
الحميد عن بعض أصحابنا: » في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده إياه، 
فيحلف يمين صبر أن ليس له عليه شيء. قال: ليس له أن يطلب منه. وكذلك إن 
احتسبه عند الله فليس له أن يطلبه منه«)3(. وقد فسر يمين الصبر بإمساك الشخص 

)1( وسائل الشيعة ج:18 باب:10 من أبواب كتاب كيفية احلكم وأحكام الدعوى حديث:1.

)2( وسائل الشيعة ج:18 باب:10 من أبواب كتاب كيفية احلكم وأحكام الدعوى حديث:2.
)3( وسائل الشيعة ج:16 باب:48 من أبواب كتاب اليمني حديث:3.

املغصوب منه قد اســتحلف الغاصب، فحلف عىل عــدم الغصب مل جتز 
املقاصة حينئذ)1(.
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وحبسه يحلف.
في  متعاضدة  أنها  إال  السند  في  ضعف  عن  تخل  لم  وإن  النصوص  وهذه 

أنفسها منجبرة بعمل من سبق وظهور اعتماد الكلينيP على بعضها. 
 :  Aالله أبي عبد  يعفور عن  أبي  ابن  يستفاد من موثق  قد  أنه  إلى  مضافًا 
حق  ال  أن  فحلف  فاستحلفه،  لحقه  المنكر  بيمين  الحق  صاحب  رضي  إذا  »قال: 
بينة  له: وإن كانت عليه  له: قلت  المدعي، فال دعوى  اليمين بحق  قبله، ذهبت  له 
عادلة؟ قال: نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له. وكانت 

اليمين قد أبطلت كل ما أدعاه قبله مما كان قد استحلفه عليه«)1(. 
فإن ذيله شاهد بأن عدم قبول البينة والقسامة ليس لعدم حجيتها، بل لبطالن 
في  إشكال  ال  إذ  حقيقة،  البطالن  بذلك  يراد  ال  وحيث  عليه.  يقومان  الذي  الحق 
عدم براءة ذمة الحالف لو كان المدعي صادقًا واقعًا، فالبد من حمله على البطالن 
عماًل، بمعنى عدم األثر على ثبوته في حق صاحبه، وذلك كما يقتضي عدم حكم 
الحاكم له بنحو يقتضي إلزام الحالف بتسليم الحق، الراجع لعدم ترتب األثر على 
البينة والقسامة، كذلك يقتضي عدم جواز مقاصة صاحب الحق له. بل يوكل االمر 

لله عز وجل. فتأمل جيدًا.
وكيف كان فالبد بلحاظ جميع ما سبق من الخروج عن إطالق أدلة المقاصة، 
وعن خصوص معتبر أبي بكر الحضرمي على رواية الشيخP: » قلت له: رجل 
لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ 
منه بقدر حقي؟ فقال: نعم، ولكن لهذا كالم...«)2(، فيحمل على ما إذا حلف مبتدئًا 
من دون أن يستحلف. على أن الحديث قد رواه في الفقيه غير مشتمل على الحلف.
نعم ورد الحلف في بعض النصوص الناهية عن المقاصة، كصحيح سليمان 

)1( وسائل الشيعة ج:18 باب:9 من أبواب كيفية احلكم وأحكام الدعوى حديث:1.
)2( وسائل الشيعة ج:12 باب:83 من أبواب كتاب ما يكتسب به حديث:3.
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ابن خالد.
وقد يستفاد من تعليل االقتصار على النهي فيها بالخيانة من دون تنبيه على 
مانعية الحلف عدم مانعيته. لكنه اليزيد على اإلشعار من دون أن يبلغ حد الظهور 
النصوص  على  التعويل  من  يمنع  وأن  إطالق،  له  يكون  أن   عن  فضاًل  والحجة، 

المتقدمة الصريحة والظاهرة في النهي عنها.
ثم إن مقتضى إطالق حديثي خضر وإبراهيم مانعية االستحالف من المقاصة 
ولو مع عدم التداعي والترافع للحاكم الشرعي أو حاكم الجور، كما يتعارف كثيرًا.
 Aبل حتى حديث عبد الله بن وضاح، فإنه وإن تضمن الترافع إال أن قوله
في  ظاهر  تأخذ...«  أن  ألمرتك  فحلفته  بيمينه  رضيت  أنك  ولوال   « الجواب:  في 

مانعية مطلق االستحالف والرضا باليمين من دون خصومية للتداعي. 
بقي في المقام أمران )األول(: تضمن مرسل إبراهيم مانعية االحتساب عند 
الله تعالى من المقاصة أيضًا. واليبعد أن يراد به إيكال األمر إليه تعالى واالكتفاء 

بجزائه وتعويضه في الدنيا أو اآلخرة.
لكن في كفاية المرسل في إثبات المانعية إشكال مع ضعفه في نفسه وعدم 
وظهور  المقاصة  نصوص  إطالق  عن  مخرج  فال  األصحاب  من  به  عامل  ظهور 

حديثي االستحالف المتقدمين في الحصر.
)الثاني(: المتيقن من نصوص المقاصة وكالم األصحاب الغاصب المتعمد 
المعتدي، دون غيره ممن عليه حق لغيره من دون تعمد وجحود وعدوان وخيانة، 

كالجاهل بثبوت الحق عليه، وال طريق إلثباته.
نعم في حديث إسحاق بن إبراهيم على ما رواه في الوسائل: » ان موسى بن 
عبد الملك كتب إلى جعفرA: يسأله عن رجل دفع إليه رجل ماال ليصرفه في 
بعض وجوه البر، فلم يمكنه صرف المال في الوجه الذي أمره به. وقد كان له عليه 
مال بقدر هذا المال، فسأل: هل يجوز أن أقبض مالي أو أرده عليه؟ فكتب: اقبض 
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مالك مما في يدك«)1(.
فان مقتضى اطالقه جواز االقتصاص بحقه وإن كان من عليه الحق غير معتد 

في منعه، لجهله بثبوت الحق عليه أو لعجزه عن وفائه أو نحو ذلك.
به،  ومطالبته  منه  استيفاؤه  أمكن  إذا  لما  العموم  أيضًا  إطالقه  مقتضى  لكن 
إذ  وأقتضيه«)2(.  عليه  أرده  »أو  هكذا:  روايته  من  التهذيبين  في  ما  على  خصوصًا 
هو كالصريح في إمكان المطالبة الذي اليكون نوعًا إال مع توقع االستجابة، ومن 
الظاهر أن اختيار كيفية الوفاء تابع للمدين، وال يخرج عن سلطنته إال مع امتناعه 

عدوانًا منه أو لتعذر الوصول إليه.
مضافًا إلى أنه ال إشارة في السؤال لكون المال المدفوع ملكًا مطلقًا للدافع، 
يمكنه الوفاء منه، فلعله ليس ملكًا له، أو ملك له معين لمصرف خاص بنذر أو نحوه 
عموم  الجواب  في  االستفصال  ترك  ومقتضى  عليه،  الثابت  الحق  لوفاء  اليصلح 
جواز استيفاء الحق منه مطلقًا ولو مع احتمال ذلك. وال يظن بأحد إمكان البناء على 
المشكل. وحيث كان واردًا في واقعة  الحديث بظاهره من  إطالقه. ومن هنا كان 

خاصة فال مجال للتعدي عنها، واستفادة عموم جواز التقاص منه لغير المعتدي.
لجميع  والتعدي  المقاصة،  نصوص  موارد  خصوصية  إلغاء  دعوى:  ومثله 

موارد تعذر االستيفاء ولو مع عدم العدوان ممن عليه الحق.
حرمة  سقوط  في  العدوان  دخل  الحتمال  لذلك،  المجال  بأنه  الندفاعها 

المالك وجواز االستيفاء من ماله وتجاوز سلطنته عليه. 
ومن هنا يتعين االقتصار في المقاصة على المتيقن من النص والفتوى، وهو 

صورة الجحود والعدوان في عدم وفاء من عليه الحق.
ومنه ما إذا كان امتناعه من أداء الحق للجهل بثبوته، لكن أمكن إثباته بالترافع 

)1( وسائل الشيعة ج:12 باب:83 من أبواب كتاب ما يكتسب به حديث:8.
)2( هتذيب األحكام ج:6 ص:385 ، االستبصار ج:3 ص: 52.
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الحق،  أداء  عدم  في  معتديًا  بامتناعه  يكون  حيث  له،  الترافع  من  فامتنع  للحاكم، 
العالم  والله سبحانه وتعالى  الحق. فالحظ.  قد ذهب بحق ذي  أنه  ويصدق عرفًا 

العاصم.
ينتهي الكالم في كتاب الغصب. فانه وإن اشتمل على فروع كثيرة  وبذلك 
تعرض لها األصحاب رضوان الله عليهم لم يتعرض لها سيدنا المصنف P، إال 

أنه قد يظهر حكمها مما سبق هنا وفي كتاب البيع وغيره. 
سنة  األصب  رجب  شهر  من  عشر  الخامس  األربعاء  ضحى  ذلك  وكان 
النبوية، على صاحبها وآله أفضل الصالة  ألف وأربعمائه وثالث وثالثين للهجرة 
عفي  الحكيم  الطباطبائي  سعيد  محمد  الفقير  العبد  بقلم  التحية.  وأزكى  والسالم 

عنه. والحمد لله رب العالمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل.





احلمــد هلل رب العاملني. والصاة والســام عىل ســيدنا حممد وآله 
الطاهرين، ولعنة اهلل عىل أعدائهم أمجعني إىل يوم الدين.

كتاب إحياء املوات





كتاب إحياء املوات

ال جيوز الترصف يف العامر اململوك)1(، وال يف ما فيه صاحه املعرب 
عنه باحلريم)2(، 

)1( ال إشكال يف عدم جواز الترصف فيه مع احرتام مالكه، كام ال خالف 
يف ذلك، بل هو إمجاعي أو رضوري ملا دل عىل حرمة الترصف يف ملك املسلم بغري 

إذنه، وملا دل عىل اعتصام الذمي بالذمة.
نعم لو زوحم بتكليف مساو أو أهم جاز، كام يذكر يف مباحث التزاحم. 

وكذا لو فرض عدم احرتام املالك. وكالمها خارج عن مفروض كالمهم.
)2( كام يف املبسوط واملهذب، وإليه يرجع مايف اجلامع من أنه ملالك العامر، 
والدروس  العالمة  فيهام ويف مجلة من كتب  ذكر  والنافع، كام  الرشايع  ما يف  ونحوه 
فيه  اخلالف  ونفى  العامر،  مالك  لغري  ذلك  إحياء  جواز  عدم  وغريمها  واللمعتني 
ويف  املقاصد.  جامع  يف  عليه  اإلمجاع  وادعى  والكفاية،  املفاتيح  وحمكي  املسالك  يف 
التذكرة: » وال نعلم خالفًا بني فقهاء األمصار أن كلام يتعلق بمصالح العامر مما تقدم 
أو بمصالح القرية - كبنائها ومرع ماشيتها وحمتطبها ومسيل ميائها - اليصح ألحد 

إحياؤه وال يملك باإلحياء«.
ومن املعلوم بعد النظر يف كلامهتم أن املنع من ذلك إنام هو ملزامحة مالك األمر 

املحيى، من دون خصوصية لإلحياء، بل جيري يف كل مالك مهام كان لسبب امللك.
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هذا وقد استدل عليه بأمور )األول(: ما يف التذكرة وغريه. قال يف التذكرة يف 
تتمة الكالم السابق: »لقولهA: من أحيى ميتة يف غري حق فهي له. مفهومه أن ما 

يتعلق به حق مسلم اليملك باإلحياء...«.
كتبهم)1(.  ويف  العامة  طرق  من  روي  وإنام  طرقنا،  من  يرو  مل  احلديث  لكن 
واستدالل بعض أصحابنا به ال يكفي يف جربه. لقلتهم وتأخرهم ، ولعدم اقتصارهم 
يف االستدالل عليه، فلعل ذكرهم له لكونه مؤيدًا، أو لبيان الوجه الذي اعتمده العامة 
الذين هم من مجلة القائلني بذلك، كام سبق من التذكرة، أو لتخيل كونه من رواياتنا 

بسبب ذكر بعض أصحابنا له. 
مع أن احلديث إنام يدل عىل عدم مملكية اإلحياء يف فرض ثبوت احلق، ومع 
ثبوته ال إشكال يف عدم جواز مزامحته، ملنافاهتا ملقتضاه، وإنام اإلشكال يف ثبوت احلق، 

ليتحقق موضوع املنع يف احلديث.
وأما ما يف مفتاح الكرامة من أن استدالل أصحابنا باحلديث ظاهر يف اتفاقهم 

عىل ثبوت احلق. فهو راجع إىل االستدالل باالتفاق املذكور، ال باحلديث.
له  تكون  الرجل  عن   Aالرضا »سألت  اهلل:  عبد  بن  حممد  معترب  )الثاين(: 
الرجل  يأتيه  تبلغ حدودها عرشين مياًل أو أقل أو أكثر،  الضيعة، وتكون له حدود 
كانت  إذا  فقال:  درمهًا.  وكذا  كذا  وأعطيك  ضيعتك  مراعي  من  اعطني  فيقول: 
: »سألته وقلت: جعلت   Aزيد عنه بن  إدريس  بأس«)2(. ومعترب  له فال  الضيعة 
فداك إن لنا ضياعًا ولنا حدود ولنا الدواب وفيها مراعي. وللرجل منا غنم وإبل، 
وحيتاج إىل تلك املراعي إلبله وغنمه. أحيل له أن حيمي املراعي حلاجته إليها؟ فقال: 
إذا كانت األرض أرضه فله أن حيمي ويصري ذلك إىل ما حيتاج إليه. قال: وقلت له: 

الرجل يبيع املراعي. فقال: إذا كانت األرض أرضه فال بأس«)3(.

)1( صحيح البخاري ج:3 ص:139-140. سنن البيهقي ج:6 ص:142.

)2( وسائل الشيعة ج:17 باب: 9 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث:1.
)3( وسائل الشيعة ج:12 باب: 22 من أبواب كتاب عقد البيع ورشوطه حديث:1.
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مللك  هبام  االستدالل  الكرامة  مفتاح  من  ويأيت  اجلواهر،  يف  هبام  استدل  فقد 
احلريم ملالك ذي احلريم. وكأنه ألن جواز محى املرعى وبيعه شاهد بثبوت حقه فيه، 

بنحو الجيوز مزامحته فيه ومنعه منه.
لكن ظاهر األول ورصيح الثاين اختصاص اجلواز بام إذا كان املرعى له، لكونه 
عموم  يف  دخوله  لتوهم  دفعًا  له  ملكًا  أرضه  لكون  أو  له  اململوكة  ضيعته  من  جزءًا 
النهي عن محي احلمى، وأن الناس يف املاء والكالء سواء. وهو خارج عام نحن فيه من 
احتياج ما أحياه من األرض للمرعى أو غريه من املرافق من دون أن يملك شيئًا منها.
Aفهام يف ذلك نظري موثق إسامعيل بن الفضل أو صحيحه: » سألت أبا عبد اهلل 
عن بيع الكالء إذا كان سيحًا، فيعمد الرجل إىل مائه إىل األرض فيسقه احلشيش وهو 
به ما شاء.  املاء له فليزرع  إذا كان  به ما شاء. فقال:  املاء يزرع  النهر وله  الذي حفر 

وليبعه ]وليتصدق[ بام أحب«)1(. وال أقل من كونه مقيدًا هلام لو تم إطالقهام. 
املرض  الترصف  بتحريم  تنهض  إنام  أهنا  وفيه:  الرضر.  نفي  قاعدة  )الثالث(: 
باملك ذي احلريم تكليفًا، وال تنهض بتحريم نفس اإلحياء للحريم، والينفي مملكيته 
له، كام هو مدعاهم. غايته أهنا تقتيض عدم جواز منع املحيي له من انتفاع مالك ذي 

احلريم باحلريم الذي أحياه. 
إىل  تفضيان  بابني  له  أحيى موضعًا وجعل  لو  الرضر، كام  قد اليلزم  أنه  عىل 
طريقني وال يلزم الرضر عليه من اقتصاره عىل أحدمها، وكذا لو أمكنه بيع ما ملكه 

باإلحياء من دون رضر عليه.
املنع منه. نعم هو ال  الترصف، ال  أنه يقتيض جواز  )الرابع(: األصل. وفيه: 
االستصحاب  مقتىض  بل  منهم،  كثري  كالم  حمل  هو  الذي  باإلحياء،  امللك  يقتيض 
عدمه. لكنه حمكوم لعموم أدلة مملكية اإلحياء. ودعوى: انرصافه عن صورة املزامحه 

حتتاج إىل بيان منشأ االنرصاف املذكور. ولو تم كان هو الدليل، ال األصل.

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب: 9 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث:2.
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 فالعمدة يف املقام أن ذلك نحو من احلق عرفًا. ولواله مل يبق للملك فائدة نوعًا،
الردع عنه، بل ثبت إمضاؤه رشعًا، ملطابقته  البناء عىل مقتضاه، لعدم ثبوت  فيتعني 

للمرتكزات املترشعية التي يقرب ابتناء اإلمجاع عليها. 
هذا  إىل  وكأنه  عنه.  االحياء  مملكية  عمومات  النرصاف  املوجب  هو  وذلك 

ينظر قوله يف التذكرة: »وألنا لو جوزنا إحياءه أبطل امللك يف العامر«. 
اجلمود  مقتىض  هو  كام  احلريم،  ذي  ملالك  مملوكًا  احلريم  يكون  وهل  هذا 
وجامع  والرسائر  والوسيلة  املهذب  ويف  املبسوط  من  موضع  يف  بامللك  التعبري  عىل 
الرشايع، بل هوظاهر التذكرة ورصيح التحرير واإليضاح ويف املسالك وعن الكفاية 
أنه األشهر، أو ال بل ال يثبت له إال حق االنتفاع به ال غري، كام قد يظهر من موضع 

من املبسوط وغريه؟
وقد استدل عىل األول بوجوه ذكر اكثرها يف التذكرة وغريه من بعده.

الدار  مع  املشرتك  الطريق  يف  احلق  ببيع  الشفعة  ثبوت  تضمن  ما  )األول(: 
الواقعة فيه.

وفيه: أن الدليل عىل ذلك أحاديث منصور بن حازم املتقاربة املضمون، ويف 
بعضها: »دار بني قوم اقتسموها، فأخذ كل واحد قطعة وبناها وتركوا بينهم ساحة 
يسد  ولكن  نعم،  قال:  ذلك؟  أله  بعضهم  نصيب  فاشرتى  رجل  فجاء  ممرهم  فيها 
بام  به...«)1(. وهو خمتص  فإهنم أحق  بيعه  الطريق  ]الدار[  أراد صاحب  فإن  بابه... 
إذا كان الطريق جزءًا من دار، وكانت الدار بمجموعها مملوكة هلم بام فيها الطريق، 
ولو ألهنا حمياة من قبلهم، وحمل الكالم ما إذا اختصت العامرة بغري الطريق من دار 
أو متجر أو غريمها. عىل أن احلكم خمالف للقاعدة، الختصاص الشفعة باملشاع، فكام 
أمكن ثبوهتا يف املختص بسبب االشرتاك يف الطريق اململوك للكل، أمكن ثبوهتا فيه 
بسبب االشرتاك يف الطريق الذي هو جممع حلقوقهم، من دون أن يكون مملوكًا هلم، 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب: 4 من أبواب كتاب الشفعة حديث:2.
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وال يستلزم ثبوهتا حينئٍذ ملكهم له. فالحظ.
املرعى  بيع  املتضمنان  املتقدمان  وإدريس  عبداهلل  بن  حممد  حديثا  )الثاين(: 
التابع للضيعة، كام يف مفتاح الكرامة وغريه، الن البيع بامله من معنى حقيقي خيتص 

باململوك. 
ويظهر حاله مما سبق من خروجهام عن حمل الكالم. مع أن االستعامل أعم من 

احلقيقة بعد فرض العلم باملراد، وهو التنازل عن حقه يف املرعى.
)الثالث(: أن تبعيته ملا أحيي نحو من اإلحياء له، نظري عرصة الدار اململوكة يف 

ضمنها وإن مل يكن فيها إحياء، ألن إحياء كل يشء بحسبه. 
بتبعه، وال  كان من شؤونه ومستحقًا  وإن  املحيى عرفًا  أنه خارج عن  وفيه: 

يقاس بعرصة الدار، التي هي بمجموعها حمياة عرفًا.
ألن  ترى،  كام  وهو  كاملحيي.  فملك  باإلحياء  استحقه  مكان  أنه  )الرابع(: 

االستحقاق أعم من امللك. واشرتاكهام يف السبب ال يستلزم اشرتاكهام يف امللك.
ومثله دعوى: أن معنى امللك موجود فيه، لدخوله مع املعمور يف البيع، ألن 

بيع املعمور يقتيض انتقال مرافقه للمشرتي تبعًا.
الندفاعها بأن انتقاله تبعًا له بمعنى انتقال احلق فيه له، وهو ال يستلزم ملكه. 

كام هو ظاهر.
ويتعني  ومرافقه،  أحياه  ما  حلريم  املحيي  ملكية  إلحراز  طريق  ال  هنا  ومن   
االقتصار عىل كونه حمقوقًا له، ألنه املتيقن من املرتكزات العرفية واملترشعية واإلمجاع 

التي تقدم أهنا الدليل يف املقام.
بل الظاهر عدم امللكية يف حريم اململوك، بل وال  االختصاص. لقضاء السرية 
العرفية واملترشعية بجواز ترصف الغري فيه بنحو ال يزامحه بغري إذنه، كدفن يشء فيه، 
اليه، كام لو جف  بعد احلاجة  استغنى عنه  لو  بالطريق. وكذا  بالوعة ال ترض  وحفر 
النهر، عىل ما يأيت ان شاء اهلل تعاىل. وال جمال لذلك كله مع ملكيته له أو اختصاصه 
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كان  إذا  مالكه  بإذن  إال  واملرعى)3(  واملراح)2(  والنهر)1(  كالطريق 

به ولو بنحو اإلشاعة، بخالف ما إذا كان الثابت له جمرد استحقاق االنتفاع بالوجه 
الذي حيتاج إليه حسب العادة، حيث جيوز ذلك كله حينئٍذ، الرتفاع موضوع احلق 

بارتفاع احلاجة. 
ومن القريب جدًا محل امللكية يف كالم غري واحد ممن تقدم عىل ما يعم جمرد 

االستحقاق. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم 
)1( فال جيوز تغيري جمراه، وال بناء مسناة له متنع من االستقاء منه أو توجب 

صعوبته، إال بإذهنم.
اإلبل  ُمناخ  ليناسب  واملعز،  والبقر  اإلبل  مأوى  امليم  بضم  أنه  الظاهر   )2(

املذكور يف القواعد والدروس وجامع املقاصد.
النادي  القواعد جمتمع  األمور. وذكر يف  من  عّد مجلة  التذكرة  من  تقدم   )3(
ومرتكض اخليل ومناخ اإلبل ومطرح القاممة وملقى الرتاب ومرعى املاشية. وربام 
خيتلف  وهو  العمران.  بسبب  إليه  حيتاج  ما  عىل  واملعيار  ذلك.  غري  كلامهتم  يف  ذكر 

باختالف البالد والناس واألزمنة.
ويكون  القرية  من  يقرب  ما  إحياء  أحد  أراد  »ولو  املقاصد:  جامع  ويف  هذا 
تتصور  يلزم ضيق يف احلريم، ولوال ذلك مل  مل  إذا  فالظاهر اجلواز  احلريم من ورائه 
سعة البلد إال إذا نزل أهلها دفعة واحدة، وهو غري معلوم الوقوع«. وأشار لذلك يف 
مفتاح الكرامة. وما ذكراه جيد بمالحظة السرية واملرتكزات العقالئية واملترشعية. 

إال أن يرض بأهل القرية أو املدينة بنحو معتد به.
البلد مثال ألنفسهم مكانًا خاصًا ملرفق خاص  أو  القرية  لو اختذ أهل  أنه  كام 
هلم وأحيوه بنحو يناسبه ـ كبناء سور له أو نحو ذلك ـ تعني ملكهم له وعدم جواز 

الترصف فيه بإحيائه أو نحوه، ونقل ذلك املرفق ملا ورائه، إال بإذهنم.
وإذا رجع إىل وقفهم له عىل أهل القرية أو البلد مل ينفع إذهنم يف جواز الترصف 
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الترصف فيام فيه صاح العامر مزامحًا حلاجة املالك وإال جاز)1(.
مخسة  املشاحة  مع  املباحة)2(  يف  املبتكر  الطريق  حد   :)1 )مسألة 

أذرع)3( 
فيه بنحو ال يتناسب مع اجلهة املوقوف عليها.

وكالمها خارج عن حمل الكالم من فرض كونه ميتًا يترصف فيه بنحو يزامحهم.
العقالء واملترشعة، وأنه شاهد بعدم ملكية  )1( سبق أن ذلك مقتىض سرية 
مالك العامر حلريمه وال اختصاصه به، بل ليس له إال حق االنتفاع به، فإذا مل يكن 

ترصف الغري مزامحًا له جاز.
)2( أما يف األرض اململوكة فهو تابع للاملك، وال جيوز فتحه وال حتديد عرضه 
إال باذنه. ولو كانت مشرتكة فالبد من اتفاق الرشكاء وإذهنم بأمجعهم، كام هو ظاهر.
هذا وجمرد إذن املالك للغري يف فتح الطريق يف أرضه اليمنعه من الرجوع فيه، 

عىل التفصيل اآليت إن شاء اهلل تعاىل يف اإلذن للجار بوضع خشبة عىل حائطه. 
وكذلك احلال يف اتفاق الرشكاء عىل فتح الطريق هلم يف األرض املشرتكة.

إال أن يرجع إىل اتفاقهم عىل جعله طريقًا مشرتكًا بينهم بنحو يلتزم كل منهم به 
بناء عىل التزام اآلخرين به، فيكون حينئٍذ نحوًا من العقد يلزم عليهم، نظري القسمة، 

وال خيرج عنه اإل برضاهم بأمجعهم.
والتذكرة  واإلرشاد  والقواعد  النهاية  ونكت  والنافع  الرشايع  يف  كام   )3( 
- عىل نحو من االضطراب يف كالمه- وعن املقترص. وقد يستفاد مما يف كشف الرموز 
واملهذب البارع وعن املفاتيح من أن روايته أصح طريقًا. كام ذكر ذلك يف نكت النهاية 
أيضًا. ونسب لكثري يف اإليضاح، ويف جامع املقاصد وعن احلوايش واإلرشاد نسبته 

لألكثر، وإن مل أعثر عليه يف اإلرشاد.
ويقتضيه حديث أيب العباس البقباق عن أيب عبد اهللA: » قال: إذا تشاح قوم 
:Aيف طريق، فقال بعضهم: سبع اذرع وقال بعضهم: أربع أذرع. فقال أبو عبد اهلل 
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ال، بل مخس أذرع«)1(.
حممد  بن  احلسن  عن  بسنده  التهذيب  يف  رواه  حيث  سنده،  اعتبار  والظاهر 
بن سامعة عن جعفر وامليمثمي واحلسن بن محاد عن أيب العباس البقباق. ورواه يف 
الوسائل عن الشيخ بالسند املذكور، لكن عن الثالثة كلهم عن أبان عن أيب العباس 
البقباق. وسند الشيخ للحسن بن حممد بن سامعة صحيح، واحلسن موثق، والظاهر 
أن مراده بجعفر أخوه جعفر بن حممد بن سامعة الثقة. مع أن رواية الثالثة للحديث 
تكفي يف اعتباره بلحاظ تعاضدهم، بنحو يناسب معروفية احلديث واشتهاره، وأبان 

ال إشكال يف وثاقته كأيب العباس. ولذا عده غري واحد من املوثق.
للخالف  التعرض  ألن  وكأنه  متنه«.  يف  ما  خيفى  »وال  الكرامة:  مفتاح  ويف 
بيان  جمرد  يف  ال  الردع،  يف  اجلواب  ظهور  مع  والسيام   .Aاإلمام مقام  اليناسب 

الصحيح. 
لكن ذلك يناسب كون املتعرض للخالف بنحو يناسب االنحصار يف القولني 
أو غريه - رد عليه  العباس  آخر - كأيب  اإلمامA، بل شخص  ليس هو   األولني 
بل  اجلواب،  ظهور  من  يمنع  أن  دون  من  احلق،  الثالث  الوجه  ببيان   Aاإلمام
املتشاحني  بني  املذكور  اخلالف  يكون  أن  القريب  من  بل  املطلوب.  يف  رصاحته، 

أنفسهم نقله أبو العباس لرشح الواقعة املسؤول عنها.
هذا وقد ذهب إىل السبع يف النهاية والرسائر وجامع الرشايع والتحرير واملختلف 
:Aاهلل عبد  أيب  عن   السكوين  ملوثق  وغريها.  واملسالك  والدروس   واإليضاح 
أذرع«)2(.  سبع  فحده  أهله  عليه  يتشاح  والطريق   ... قال:  اهلل8  رسول  »أن 
ونحوه خرب مسمع)3(، ومعترب اجلعفريات، الذي رواه أيضًا بطريق صحيح يف نوادر 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب: 15 من أبواب كتاب الصلح حديث:1.
)2( وسائل الشيعة ج:17 باب: 11 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث:5.
)3( وسائل الشيعة ج:17 باب: 11 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث:6.
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الراوندي)1(.
أزيد من  إىل  إذا مل تدع احلاجة  ما  املقاصد: »وتنزل األوىل عىل  قال يف جامع 
مخس. إن مل يلزم منه إحداث قول ثالث. فإن لزم فالعمل عىل السبع، ألن الرضورة 

تدعو كثريًا إليها، عند ازدحام األمحال وعبور القوافل«.
واجلمع الذي ذكره بني طائفتي النصوص قد ذكر نظريه يف املسالك، بل قال: 
احلاج  عليه  يمر  الذي  كالطريق  السبع،  من  أزيد  إىل  بعضها  احتياج  يفرض  »وقد 
بالكنائس ونحوها، فيجب مراعاة احلاجة بالنسبة إىل الزائد عىل املقدار. أما النقصان 

عنه فال«. ومرجع ذلك إىل محل النصوص عىل التحديد من حيثية القلة.
وهو خروج عن ظاهرها،  بل عن رصيح حديث البقباق، للردع فيه عن القول 

بالسبع. 
احلاجة  باختالف  النصوص  بني  اجلمع  أن  )األول(:  أمرين  إىل  مضافًا  هذا 

تربعي بال شاهد، فال جمال للتعويل عليه.
)الثاين(: أن احلاجة إذا اقتضت سعة الطريق، فإن استطرق قبل إحياء جانبيه 
باستطراق  لتعينه  وتضييقه،  عليه  للتشاح  جمال  وال  عليه،  هو  ما  عىل  إبقاؤه  تعني 
العباس  يناسبه موثق أيب  به، كام  العام  التي استحدث من أجلها وتعلق احلق  اجلهة 
مل  إذا  منه يشء  يؤخذ  الواسع هل  الطريق  له:  »قلت   :Aعبد اهلل أيب  البقباق عن 
يرض بالطريق؟ قال: ال«)2(. ويزيد األمر مع احلاجة  تبعًا للمرتكزات، كام يستفاد من 

املوثق، مؤيدًا بام دل عىل الضامن مع اإلرضار بطريق املسلمني)3(.
نعم يف موثق حممد بن مسلم عن أحدمهاA: » سألته عن رجل اشرتى دارًا 
فيها زيادة من الطريق. قال: إذا كان ذلك فيام اشرتى فال بأس«. ونحوه حديثه عن 

)1( مستدرك الوسائل ج: 17 باب: 8 من أبواب إحياء املوات حديث: 1.
)2( وسائل الشيعة ج:12 باب: 27 من أبواب كتاب عقد البيع ورشوطه حديث:1.

)3( وسائل الشيعة ج:19 باب: 8، 9، 11  من أبواب كتاب موجبات الضامن .
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ولو  للدار،  الزيادة  إضافة  مرشوعية  فرض  عىل  محلهام  يبعد  وال   )1(Aجعفر أيب 
الستغناء الطريق عنها، أو هلجر الطريق، أو لكونه طريقًا مملوكًا أدخلت الزيادة منه 

بإذن مالكه أو غري ذلك.
وإن حدثت احلاجة بعد إحياء جانبيه مل جيز توسيعه ألجلها. إال أن تبلغ احلاجة 
العامة، بحيث  الوالية  يثبت ألحد  أو  اجلانبني،  يقطع معه بوجوب األخذ من  حدًا 
يسوغ له إرغام الناس عىل بذل أمالكهم جمانًا أو بثمن. ويأيت إن شاء اهلل تعاىل متام 

الكالم يف احلاجة.
ومن هنا يقرب جدًا محل نصوص السبعة أذرع عىل االستحباب، ألنه نحو من 
اجلمع العريف بينها وبني موثق البقباق. ولو فرض تعذر اجلمع بينها عرفًا وتساقطها 
فمقتىض األصل جواز إحياء ما زاد عىل اخلمس تكليفًا. كام ان مقتىض عموم نصوص 

اإلحياء متلكه بإحيائه، كام يظهر مما سبق.
البناء عىل السبعة فهو إن رجع  هذا وأما ما تقدم من جامع املقاصد يف وجه 
إىل ترجيح نصوص السبعة بذلك، ففيه: أن ذلك ليس من املرجحات. وإن رجع إىل 
تساقطها واالستدالل بذلك، ففيه: أن ذلك ال ينهض باالستدالل واخلروج عام سبق 

من األصل والعموم. والسيام بلحاظ ما سبق من التفصيل يف احلاجة. 
بقي يف املقام أمور )األول(: أن التحديد املذكور إنام جيري إذا مل يزاحم املارة، 
لعدم وجود املارة، أو لقلتهم، أو لوجود متسع هلم غري الطريق املنشأ، وال جيري مع 
مزامحتهم، كام إذا كثر املارة يف منبسط أرض ال عمران فيها من دون حتديد طريق هلم، 
العمران،  بني  خاص  طريق  يف  املارة  ومجع  وإحيائها،  األرض  تلك  عمران  أريد  ثم 

وكان االقتصار فيه عىل احلد املذكور يضيق هبم ويزامحهم.
ألهنم وإن مل يستحقوا طريقًا معينًا، ليمنع تضييقه، كام سبق، إال إهنم يستحقون 
عليهم،  تعد  ضيق  طريق  يف  فجمعهم  بحاجتهم،  يفي  ما  األرض  تلك  منبسط  يف 

)1( وسائل الشيعة ج:12 باب: 27 من أبواب كتاب عقد البيع ورشوطه حديث:3 وذيله.
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املتشاحني،  بني  للحكم  فيها  للنظر  ذلك،  عن  تنرصف  املتقدمة  التحديد  ونصوص 
واملنرصف منهم أفراد حمددون، وهم الذين يريدون اإلحياء يف جانبي الطريق الذي 
الذين  املارة،  لعموم  الثابت  العام  احلق  حلال  فيها  نظر  دون  من  التشاح،  مورد  هو 

اليكونون نوعًا طرفًا للتشاح.
)الثاين(: ما سبق من التحديد إنام هو مع التشاح كام هو مورد نصوصه. أما مع 

ترايض األطراف بوجه خاص أقل أو أكثر فال حتديد.
فإن اتفقوا عىل األقل جاز، لعموم دليل اإلحياء، إال أن يرض باملارة، ملا سبق.

مع  الوجه  ظاهر  غري  وهو  بالسبع.  إلزامهم  لالمام  أن  الدروس  يف  لكن 
التحديد  كون  ذلك  من  املتيقن  يكون  حيث  التشاح،  بصورة  النصوص  اختصاص 

مراعاة حلق اطراف التشاح، وال موضوع له مع عدمه. 
ويؤيد ذلك أو يعضده قيام السرية يف البالد عىل وجود الطرق الضيقة من دون 

ظهور إنكار لذلك من املترشعة، و ال إباء بمقتىض ارتكازاهتم.
الطريق  الطريق حتى استطرق وصدق عليه  اتفقوا عىل األكثر وانشؤوا  وإن 
لزمهم، وليس هلم وال لغريهم تضييقه، كام يف املسالك، ملا سبق من عدم جواز األخذ 

من الطريق وإن اتسع ومل يرض به.
يبتني عىل  وأما ما يف الدروس من جواز ذلك، ألن حريم الطريق باق. فهو 

عموم التحديد وعدم اختصاصه بالتشاح، وقد سبق املنع من ذلك.
نعم لو مل يستطرق بعد جاز هلم الرجوع فيه وتضييقه، لعدم صدق الطريق عليه 
بعد، فيدخل يف عموم جواز اإلحياء بل جيوز ذلك لغريهم إذا مل يزامحهم ويرضهبم، 

للعموم املذكور.
جانبي  إحياء  عند  حصل  إن  التشاح  أن  املتقدم  التحديد  مقتىض  )الثالث(: 
الطريق لزم كال الطرفني مراعاته. وإن حصل بعد إحياء أحد جانبيه عند إرادة إحياء 
املتأخر مراعاته بالرجوع يف اإلحياء بمقدار احلد، فإن تقدم  اجلانب اآلخر لزم عىل 
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أن  إال  تقدمه وتضييقه.  لتعديه يف  الرجوع،  عليه  لزم  احلد  متجاوزًا  الطريق  وضيق 
يرىض به اآلخرون ويرتفع التشاح، فيكون كام لو اتفقوا عىل التضييق من أول األمر. 
وأما األول فال جيب عليه الرجوع، لعدم تعديه يف اإلحياء بعد أن مل يكن مزامحًا ألحد.
)الرابع(: إذا هجر الطريق املستحدث من املوات لالستغناء عنه بغريه أو هلجر 
أحد  لكل  جاز  عرفًا  املوات  عليه  يصدق  بحيث  ذلك،  نحو  أو  إليه  به  يستطرق  ما 
إحياؤه، كام ذكر ذلك يف اجلملة يف الدروس واملسالك وغريها. لعموم دليل اإلحياء.
الطريق  حكم  عن  بذلك  خيرج  مل  موقت  لعارض  موقتًا  هجره  كان  لو  نعم 

املتقدم.
الوقف  من  نحو  فهو  طريقًا  املالك  عينه  وقد  باألصل  مملوكًا  كان  إذا  أنه  كام 
جيري عليه حكم الوقف الذي ترتفع اجلهة التي عني هلا، من صريورته صدقة عامة، 

وجتري عليه أحكامها.
)1( وهي التي حتفر لسقي احليوانات ـ من اإلبل ونحوها ـ عندها، وتتجمع 

حوهلا.
هو  كام  عليه،  اإلمجاع  التذكرة  وظاهر  األصحاب،  مجهور  به  رصح  كام   )2(
مقتىض إطالق معقد اإلمجاع يف اخلالف عىل أن حريم البئر أربعون ذراعًا ويف الغنية: 
» وروى أصحابنا أن حد ما بني بئر املعطن إىل بئر املعطن أربعون ذراعًا، وما بني بئر 
الناضح إىل بئر الناضح ستون ذراعًا، وما بني بئر العني إىل بئر العني يف األرض الصلبة 
مخسامئة ذراع ويف الرخوة ألف ذراع. وعىل هذا لو أراد غريه حفر بئر إىل جانب بئره 

ليسوق ]ليرسق[ منها املاء مل يكن له ذلك بال خالف...«.
ويقتضيه موثق السكوين عن أيب عبد اهللA : » أن رسول اهلل8 قال: 
ما بني بئر املعطن إىل بئر املعطن أربعون ذراعًا، وما بني بئر الناضح إىل بئر الناضح 

وحريم بئر املعطن)1( أربعون)2( 
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ونحوه   )1(»... ذراع  مخسامئة  ـ  القناة  يعني  ـ  العني  إىل  العني  بني  وما  ذراعًا،  ستون 
مسمع)3(  وخرب  الراوندي)2(.  نوادر  يف  صحيح  بطريق  املروي  اجلعفريات  معترب 
ومرسل الصدوق: »قىض رسول اهلل8 أن البئر حريمها أربعون ذراعًا ال حيفر 

إىل جانبها بئر أخرى لعطن أو غنم«)4(. 
بن أيب  أبيه: »أن عيل  هذا ويف خرب وهب بن وهب عن جعفر بن حممد عن 
إىل  أو  إىل عطن  يكون  أن  إال  ذراعًا.  العادية مخسون  البئر  حريم  يقول:  كان  طالب 
طريق، فيكون أقل من ذلك إىل مخسة وعرشين ذراعًا«)5(. وزاد فيه يف حمكي قرب 
اإلسناد: »وحريم البئر املحدثة مخسة وعرشين ذراعًا«)6( لكن صدره اليدل عىل تعني 
مخسة  املستثنى  يف  القلة  منتهى  أن  عىل  يدل  وإنام  للعطن،  ذراعًا  والعرشين  اخلمسة 
بئر  األول من كون حريم  النصوص  ما تضمنته  ذراعًا، وذلك جيتمع مع  وعرشون 

املعطن أربعني ذراعًا، ونحوه املرسل املروي يف الكايف والتهذيب)7( بل لعله عينه.
وأما الذيل  فهو يدل عىل أن حريم البئر املحدثة مخسة وعرشون ذراعًا، وال 
السكوين  بئر معطن، كام تضمنه حديثا  البئرين  كانت كال  لو  فيام  الزيادة  ينايف ذلك 

ومسمع.
عىل أن ضعف سند احلديث وعدم ظهور القائل بمضمونه مانع من رفع اليد 

به عن النصوص األول واملعول عليها عند األصحاب، وفيها املعترب سندًا.
البئر  حريم  يقول:   Aاهلل عبد  أبا  »سمعت  عثامن:  بن  محاد  صحيح  ومثله 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب: 11 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث:5.
)2( مستدرك الوسائل  ج:17 باب: 8 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث:1.

)3( وسائل الشيعة ج:17 باب: 11 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث:6.

)4( وسائل الشيعة ج:17 باب: 11 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث:7.

)5( وسائل الشيعة ج:17 باب: 11 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث:8.

)6( وسائل الشيعة ج:17 باب: 11 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث:9.

)7( وسائل الشيعة ج:17 باب: 11 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث:2.
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العادية أربعون ذراعًا حوهلا«)1( حيث يكون مقتضاه أن ما بني البئرين ثامنون ذراعًا 
ال أربعني. فإنه أجنبي عام نحن فيه، ألن البئر العادية هي البئر القديمة نسبة إىل عاد، 

وهي ال تكون بئر معطن وال ناضح، بل بئر عامة لكل الناس.
نعم يف معترب عقبة بن خالد عن أيب عبد اهللA: »قال: يكون بني البئرين إذا 

كانت أرضًا صلبة مخسامئة ذراع، وإن كانت أرضًا رخوة فألف ذراع«)2(. 
ومسمع  السكوين  حديثي  يف  االقتصار  لعدم  املقام،  لنصوص  معارض  وهو 
عىل بيان حريم البئر، ليمكن اجلمع بينها وبينه، بحملها عىل حريمه من حيثية عدم 
مزامحة الغري له بإشغال املكان بام يزامحه، وإن لزم التباعد بني البئرين باملقدار الذي 
البئرين بام اليناسب احلد املذكور  تضمنه املعترب، بل تضمنت بيان حد الفاصل بني 

فيه.
كام يتعذر اجلمع بينها وبينه بالتخصيص بحمله عىل غري بئر املعطن والناضح، 
ألن املستفاد منه عرفًا أن منشأ التحديد فيه تأثري إحدى البئرين عىل االخرى، ومن 
البعيد جدًا خصوصية بئر املعطن والناضح يف إلغاء اجلهة املذكورة. مع وضوح قيام 
السرية عىل عدم مراعاة احلد املذكور فيه يف بقية اآلبار، خصوصًا مع شيوع تقارب 
اآلبار يف البيوت الصغرية املتقاربة. ومثله اجلمع بينها وبينه باحلمل عىل االستحباب، 

لعدم قضاء العرف به مع االختالف الشاسع بني احلدين. 
بمضموهنا  الفتوى  اشتهار  لظهور  املقام،  بنصوص  العمل  يتعني  هنا  ومن 
واعتامدهم عليها، وعدم ظهور عامل به يف املقام. بل مل يذكروه يف نصوصه، وإنام يأيت 

منهم محله عىل حتديد ما بني العينني. ويأيت الكالم يف ذلك إن شاء اهلل تعاىل.
هذا وقد نسب احلكم املذكور للمشهور يف املختلف وغريه. وقد نبه يف املختلف 
إىل ما ذكره ابن اجلنيد، حيث قال: »ولو كان بقرب املكان الذي يريد احلافر حفر البئر 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب: 11 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث:1.

)2( وسائل الشيعة ج:17 باب: 11 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث:3.
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فيه بئر عادية حمفورة قبل اإلسالم وماؤها نابع يمكن رشبه بالنزع له فقد روي عن 
رسول اهلل8 أنه قال: حريم البئر إذا كانت حفرت يف اجلاهلية مخسون ذراعًا، 

وإن كانت حفرت يف أول اإلسالم فحريمها مخس وعرشون ذراعًا«. 
لنا  يتضح  مل  ذكره  الذي  والنبوي  فيه.  نحن  فيام  خالفًا  كونه  يتضح  مل  لكن 

مصدره وال طريقه. 
ويف املسالك: » وبسبب اختالف الروايات وعدم صحتها جعل بعضهم حريم 
البئر ما حيتاج إليه يف السقي منها وموضع وقوف النزح والدوالب ومرتدد البهائم 
وغريه،  حوض  من  والزرع  املاشية  لسقي  فيه  جيتمع  الذي  واملوضع  املاء،  ومصب 
واملوضع الذي يطرح فيه ما خيرج منه بحسب العادة«. وقد يظهر منه امليل إليه، وقد 

.Hنسب لروضة الطالبني. وقريب منه ما ذكره بعض مشاخينا
ويظهر ضعفه مما سبق من اعتبار سند بعض نصوص املقام وعمل األصحاب 
به وإمكان اجلمع بينه وبني غريه من النصوص. ويأيت إن شاء اهلل تعاىل يف ذيل الكالم 

يف حريم العني ما ينفع يف املقام.
نعم املرصح به يف كالم مجع كثري أو املنرصف من كلامهتم كون احلريم املذكور 

للبئر من مجيع جهاهتا، بنحو قد يلزم منه كون ما بني بئري املعطن ثامنني ذراعًا.
وهو خالف رصيح أحاديث السكوين واجلعفريات ومسمع التي هي الدليل 
هلم. ومل أعثر عاجال عىل من افتى بمضموهنا إال يف النهاية والرسائر والغنية يف كالمه 
املتقدم وحينئٍذ ال داللة فيهام عىل حتديد احلريم من غري جهة البئر األخرى. وال يبعد 
فهم العرف منها كون حده نصف املسافة املذكورة. وال أقل من كون مقتىض األصل 

عدم الزيادة عليه. 
وكيف كان فيتعني العمل عىل مفاد هذه النصوص بعد اعتبار بعضها وعدم 
هجراألصحاب هلا، بل ظهور اعتامدهم عليها، وإن أغفلوا مدلوهلا أو أومهت كلامهتم 
اخلروج عنه. وال جمال لدعوى انجبار داللتها عىل ما يظهر منهم بعملهم، لعدم وجه 
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الصلبة  ويف  ألف،  الرخوة  يف  العيـن  وحريم  ستون)2(.  والناضح)1( 

متعقل لذلك.
النبوي  رصيح  هو  بل  املتقدم،  الفقيه  مرسل  منهم  يظهر  ما  يناسب  قد  نعم 
جمال  ال  لكن  ماشيته«)1(.  لعطن  حوهلا  ذراعًا  أربعون  فله  بئرًا  احتفر  »من  العامي: 
عىل  ال  عليها،  االصحاب  اعتامد  ظهور  بعد  املتقدمة  النصوص  عن  هبام  للخروج 
وعدم  الناضح،  بئر  يف  املذكورة  النصوص  عىل  جرهيم  بعد  خصوصًا  األخريين، 

تعرض األخريين له.
)1( البعري الناضح الذي يستقى عليه، فيكون املراد يف املقام البئر الذي يستقى 
منه من دون أن يكون جممعًا للحيوانات التي تستقي منه يف مقابل بئر املعطن املتقدم.

)2( كام رصح به مجهور األصحاب عىل نحو ما تقدم يف بئر املعطن وينحرص 
دليله بموثق السكوين وخرب مسمع ومعترب اجلعفريات املتقدمة. وجيري ما سبق من 
خمالفة ذلك ملعترب عقبة بن  خالد، وخمالفة األصحاب )رضوان اهلل تعاىل عليهم( ملا 

فهموه من احلديثني.
الطائفة  بإمجاع  مستداًل  أربعون  البئر  حريم  أن  اخلالف  يف  أطلق  وقد  هذا 
وأخبارها. ويف املبسوط: »وقد روى أصحابنا أن حدي بئر الناضح أربعون ذراعًا، 
وروي ستون ذراعًا... وقول النبي8: حد البئر أربعون ذراعًا يوافق ما قلناه«. 
ثم نفى اخلالف يف احلد الذي ذكره، ويف املهذب: »وروى أصحابنا أن حد بئر الناضح 
ما  ذكر  ثم  ذلك...«  يوافق  بام  النبي8  عن  الرواية  ووردت  ذراعًا.  أربعون 

يناسب الفتوى به.
لكن مل نعثر يف روايات أصحابنا عىل ما يتضمن األربعني يف بئر الناضح، بل 
ليس إال بعض املطلقات املتقدمة التي لو كانت معتربة يف نفسها لزم اخلروج عنها يف 

بئر الناضح بالنصوص السابقة.

)1( كنز العرفان ج:3 ص:575.
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مخسامئة)1( 

هذا ويف املختلف: »وقال ابن اجلنيد: ولو كان البالد مما اليسقى املاء فيه إال 
بالناضح كان حريم البئر قدر عمقها ممرًا للناضح. وقد جاء يف احلديث عن رسول 
اهلل8 أن حريم بئر الناضح ستون ذراعًا. قال: وقد حيتمل ذلك قدر عمق اآلبار 

يف تلك البالد التي حكم  بذلك فيها. وال بأس بقول ابن اجلنيد وتأويله«.
وهو كام ترى خال عن الدليل، وخمالف لظاهر تلك النصوص، كام اليناسب 

كالمه املتقدم يف بئر املعطن.
للتفريق فيها  بل هو خمالف لرصيح أحاديث السكوين ومسمع واجلعفريات 
العمق. فال خمرج  بينهام يف  الناضح، مع عدم فرض االختالف  املعطن وبئر  بئر  بني 

عام سبق.
نعم ال يبعد كون مراده ما إذا كان االستقاء من البئر وإخراج املاء منها بحبل 
احليوان  منها قطع  احليوان ماشيًا عىل سطح األرض، حيث حيتاج االستقاء  يسحبه 
مسافة تعادل عمقها. وال يبعد هنا ثبوت احلريم للبئر يف اجلهة التي يتجه هلا احليوان 
بالقدر املذكور. وال خيتص ذلك بام بني البئرين، بل جيري يف كل مزاحم يمنع احليوان 

من االنطالق حني سحبه للامء.
لكن الدليل عىل ذلك ليس هو النصوص املذكورة بل ما سبق يف حريم كل 

عامر من أن لكل عامر حريمه املناسب للحاجة فيه.
الغنية نفي اخلالف فيه،  )1( كام رصح بذلك مجهور األصحاب. وتقدم من 

وظاهر التذكرة ورصيح جامع املقاصد اإلمجاع عليه.
املتضمن  املتقدم  خالد  بن  عقبة  بمعترب  املذكور  التفصيل  عىل  استدل  وقد 
 للتفصيل املذكور يف البئر بعد محل البئر فيه عىل العني، كام يشهد به ما عن ابن اجلنيد:
» وروي عن رسول اهلل أنه يكون بني العينني يف األرض الرخوة ألف ذراع يف العرض، 
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ولو كان رضر بذلك فاالحوط إن مل يكن أقوى اجتنابه)1( 

ويف األرض الصلبة مخسامئة«)1(.
املتقدمة،  واجلعفريات  ومسمع  السكوين  احاديث  إطالق  عن  خيرج  وهبام 
واملتضمنة للتحديد بخمسامئة ذراع، وإطالق قول أيب عبد اهللA يف مرسل حممد 

بن حفص: » يكون بني العينني ألف ذراع«)2(.
حديثي  بتقييد  لينهض  العني  عىل  خالد  بن  عقبة  معترب  يف  البئر  محل  لكن 
السكوين ومسمع، أو يكون شاهد مجع بينهام وبني مرسل حممد بن حفص الخيلو عن 

إشكال. إذ البئر عرفًا غري العني.
وجمرد عدم إمكان العمل باحلد املذكور فيه يف البئر ملخالفته للنص الذي عليه 
والفتوى، اليتضح كفايته يف القرينية عىل محل البئر فيه عىل العني. فلم يبق اإل مرسل 

ابن اجلنيد، ومل يذكره غريه، فضاًل عن أن يظهر منهم العمل به لينجرب ضعفه.
مستداًل  ذراع  مخسامئة  العني  حد  أن  إطالق  من  اخلالف  يف  ما  مع  سيام  وال 
عليه بإمجاع الفرقة وأخبارهم التي ذكرها يف التهذيب، مع أنه مل يذكر فيه ما تضمن 
اإلطالق املذكور غري حديثي السكوين ومسمع، حيث يظهر منه العمل بإطالقهام. 

نعم هو ال يناسب ما يف املبسوط واملهذب من نسبة التفصيل املذكور للرواية.
ومن ثم ال خيلو األمر عن إشكال. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم. 

)1( فعن ابن اجلنيد بعد أن ذكر احلديثني السابقني بنحو يظهر منه العمل هبام: 
» وقد جيوز أن يكون هذان احلدان من األغلب هبام زوال الرضر عن العينني مجيعًا، 
فإن  احلفر.  له  يطلق  مل  القديمة  العني  ماء  املستحدثة عىل  بالعني  الرضر  استيقن  فان 
حفر فتبني الرضر بذلك فعموم قول النبي8: ال رضر وال رضار حارض خاطر  

إقرار الثاين املحدث للرضر عىل األول عىل إرضاره به وموجب إزالة الرضر عنه«.

)1( خمتلف الشيعة ج:6 ص:207.
)2( وسائل الشيعة ج:17 باب: 13 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث:1.
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ويف املختلف أنه جيد، ويف املسالك أنه أظهر، وعن الكفاية أنه قريب، وعن 
املفاتيح اعتامده.

يف  التحديد  نصوص  لظهور  الرضر.  نفي  بإطالق  لالستدالل  جمال  ال  لكن 
مالحظة الرضر، وجعل الضابط يف مانعيته.

له  نعم يف صحيح حممد بن احلسني: »كتبت إىل أيب حممدA: رجل كانت 
البعد  بينهام يف  يكون  كم  له،  قرية  إىل  أخرى  قناة  أن حيفر  فأراد رجل  قرية،  قناة يف 
 :Aفوقع رخوة؟  أو  صلبة  كانت  إذا  األرض  يف  باألخرى  إحدامها  الترض  حتى 
عىل حسب أن ال ترض إحدامها باألخرى إن شاء اهلل تعاىل«. ورواه الصدوق والشيخ 
باسنادمها عن حممد بن عيل بن حمبوب بتفاوت يسري قال: » كتب رجل إىل الفقيه...«)1( 
ويف معترب عقبة بن خالد عن أيب عبد اهللA: » يف رجل أتى جباًل، فشق فيه 
قناة ]جرى ماؤها. ثم إن رجال أتى ذلك اجلبل فشق منه قناة أخرى. فقيه[ فذهبت 
اآلخر  بامء قناة األول ]قناة األخرى بامء قناة األوىل. كايف. قناة اآلخر بامء قناة األول . 
فقيه[ قال: فقال: يتقاسامن ]يتقايسان[ بحقائب ]بعقائب. وايف[ البئر ليلة ليلة، فينظر  
أيتهام أرضت بصاحبتها. فإن رأيت األخرية أرضت باألوىل فلتعور«)2( وقريب منه 

معتربه اآلخر)3(.
وإذا كان األخريان حمتملني للحمل عىل ما إذا كان الفاصل دون احلد املتقدم، 
العينني يف  البعد بني  فيه عن  السؤال  التعرض يف  الصحيح، ألن  فال جمال لذلك يف 
الرضر،  عىل  املعيار  وجعل  اجلواب  يف  ذلك  إمهال  ثم  والرخوة،  الصلبة  األرض 

كالرصيح يف انحصار األمر بالرضر وعدم التعويل عىل احلد يف البعد.
ومن هنا ال يبعد اجلمع بني النصوص السابقة املتضمنة للتحديد باملسافة وهذه 
بلحاظ  الظاهري  احلد  عىل  النصوص  تلك  يف  باملسافة  التحديد  بحمل  النصوص 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب: 14 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث:1.

)2( وسائل الشيعة ج:17 باب: 16 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث:1.

)3( وسائل الشيعة ج:17 باب: 16 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث:3.
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املذكور عند ظهور احلال من حتقق اإلرضار وعدمه، املستلزم لسقوط احلد   الغلبة، 
فيجوز جتاوز احلد املتقدم مع العلم بعدم اإلرضار بالعني السابقة، وال تكفي مراعاته 

مع ظهور اإلرضار هبا.
وقد أشار إىل ذلك يف اجلواهر، لكنه قال: » إن مل يكن ذلك إحداث قول عىل 

وجه يكون خمالفًا لإلمجاع«.
لكن مل يتضح هنوض اإلمجاع املدعى باملنع من مقتىض اجلمع بني النصوص 
بعد ظهور اعتامد بعض أهل احلديث عىل هذه النصوص يف اجلملة، لروايتهم هلا يف 
الباب املناسب، وبعد رجوع كالم ابن اجلنيد إىل مقتىض هذا اجلمع، وقد استحسنه 

من استحسنه.
بقي يشء. وهو أن اجلمع املذكور خيتص بالعينني. أما البئرين فال موجب فيهام 
للخروج عن ظاهر التحديد املتقدم بعد اختصاص النصوص السابقة بالعينني، ألن 
العني هي التي جيري ماؤها يف القناة عىل وجه األرض، وال يكون ذلك يف البئر، بل 
يركد ماؤها يف قعرها. وال جمال إللغاء خصوصية العني، لعدم وضوح فهم العرف 

للعموم بعد االختالف الشاسع بني العني والبئر يف منبع املاء.
العني  املتقدم يف  كالتحديد  ليس  البئر  املتقدم يف  التحديد  يقال:  أن  إال  اللهم 
ظاهر  يف  هبا  لالنتفاع  احلاجة  لتحديد  ناظر  هو  بل  باملاء،  اإلرضار  لتجنب  ناظرًا 
استقرار  بسبب  عدمه  لغلبة  االرضار  حيثية  من  فيها  التحديد  عدم  ولعل  األرض. 
حصول  فرض  فإذا  ظاهرها.  عىل  وسيحه  فورانه  وعدم  األرض  باطن  يف  البئر  ماء 
اإلرضار بوجه معتد به فإن مل يفهم وجوب جتنبه من نصوص العني األخرية املتقدمة، 
بعد  نفي الرضر  قاعدة  أقل من كونه مقتىض عموم  بالغاء خصوصية مواردها، فال 
هلذه  نظرها  عدم  من  ذكرنا  ملا  عنه،  باخلروج  البئر  يف  املتقدمة  التحديد  هنوض  عدم 

اجلهة.
سيدنا  هلا  يتعرض  ومل  األصحاب،  ذكرها  احلريم  أفراد  بعض  املقام  يف  بقي 
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:Pاملصنف
)منها(: حريم النهر. قال يف املبسوط: » وأما إذا حفر بئرًا أو شق هنرًا أو ساقية، 
فأنه يملك حريمها حسب مارسمناه فيام مىض. ومجلته أنه ما البد منه يف استيفاء املاء 
ومطرح الطني إذا نضب املاء وكريت الساقية والنهر، ويكون ذلك عىل حسب احلاجة 

قل أو كثر«. ونحوه يف املهذب.
ويظهر الوجه فيه مما سبق يف وجه احرتام احلريم وعدم جواز إحيائه. والتحديد 
يف بئر الناضح واملعطن يقترص فيه عىل مورده، ويرجع يف غريه من اآلبار والرشب إىل 
ما حيكم به العرف، وهو مقدار احلاجة نوعًا، بحيث يعد املتجاوز عليه متعديًا عرفًا 

عىل من حق شأنه االنتفاع به.
ذراعًا،  أربعون  العادية  البئر  حريم  أن  عثامن  بن  محاد  صحيح  يف  تقدم  نعم 
ويتعني العمل عليه يف مورده بعد عدم ظهور هجره، كام تقدم يف خرب وهب واملرسل 
ذراعًا. لكن ضعفهام وعدم ظهور  أقل من مخسة وعرشين  يكون  البئر ال  أن حريم 

عمل االصحاب هبام، بل هجرهم هلام مانع من اخلروج هبام عام سبق. 
حافتيه«،  عىل  واملجاز  ترابه  مطرح  بمقدار  النهر  »وحريم  الرشايع:  ويف  هذا 

ونحوه يف التذكرة والقواعد والتحرير واإلرشاد والدروس وغريها.
ويف مفتاح الكرامة أن هذا راجع ملا سبق من املبسوط. وهو غري ظاهر حيث 
كالمه  يف  املذكورة  لألمور  كاملمر  املاء،  استيفاء  يف  منه  البد  بام  املبسوط  يف  اكتفى 
ومقدار ما حيتاجه االستقاء من املساحة. أما هذا فقد تضمن املجاز عىل حافتي النهر، 

وهو ظاهر يف الطريق املوازي للحافتني معًا.
يليها«)1(.  وما  حافتاه  النهر  »حريم  هاشم:  بن  إبراهيم  مرفوع  يناسبه  وقد 
لظهوره يف عموم احلريم ملا وراء احلافة، وحيث ال يراد به مجيع ما يليها تعني محله عىل 

مقدار املجاز، وهو الطريق، ويكون حتديده تابعًا حلد الطريق املتقدم يف أول املسألة.

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب: 16 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث:4.
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لكن يف هنوضه باالستدالل إشكال، لضعفه يف نفسه، وعدم وضوح انجباره 
بعمل األصحاب، لعدم تعرض القدماء لذلك مع شدة احلاجة لبيانه.

جري  عدم  مع  والفرات  كدجلة  املباح،  للنهر  العموم  مقتضاه  أن  سيام  وال 
مع  خصوصًا  حافتيها،  عىل  املزارع  وإنشاء  البيوت  بناء  لشيوع  ذلك،  عىل  الناس 

تعرضها النحراف جمراها.
عىل أن ما ذكرناه يف وجه داللته وإن كان قريبًا، إال أنه مل يتضح فهم الفاضلني 
ومن تبعهام ذلك منه، واعتامدهم عليه ليكون ذلك عماًل منهم به، خصوصًا بلحاظ 

ما ذكرنا من عمومه لألهنار املباحة، وما سبق من مفتاح الكرامة. فالحظ
)ومنها(: حريم الشجر. قال يف التذكرة: » حريم الشجر ما تربز أغصانه إليه 

أو ترسي عروقه إليه«. ومل أعثر عاجاًل عىل من ذكره غريه.
االستظالل  شأنه  من  الذي  الشجر  يف  نوعًا  منضبط  هو  الذي  األول  ويتجه 
بنموها. وقد  بنحو يرض  الشجرة  امتداد أغصان  الترصف مانعًا من  لو كان  به وفيام 
يستأنس له بموثق السكوين عن أيب عبد اهللA: » قال قىض رسول اهلل8 يف 
رجل باع نخاًل واستثنى غلة نخالت ]واستثنى عليه نخلة. يف . يب[ فقىض رسول 

اهلل8 باملدخل إليها واملخرج منها ومدى جرائدها«)1(.
عىل  قرصه  البيع  كتاب  من  السادس  الفصل  من  الثالثة  املسألة  يف  تقدم  نعم 
ال  ثم  ومن  عليه.  يتفقان  ما  إىل  الشجر  من  غريها  يف  والرجوع  النخلة،  خصوص 

ينهض باالستدالل ولو بضميمة فهم عدم اخلصوصية، وغايته التأييد.
وأما الثاين فال جمال للبناء عليه، لعدم الدليل عليه، وتعذر االطالع عليه نوعًا، 
عىل  التحرير  يف  اقترص  لذا  ولعله  عليه  العرف  بناء  دعوى  ليمكن  انضباطه،  وعدم 

األول.
عدم  مع  ولو  ـ  قطعه  منه  القريبة  األرض  حييي  ملن  جيوز  ال  أنه  األمر  غاية 

)1( وسائل الشيعة ج:12 باب: 3 من أبواب كتاب أحكام العقود حديث:2.
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اإلرضار بالشجرة التي سبق عليه غرسها، فضاًل عام إذا أرض هبا ـ إال بإذن صاحبها.
تنبسط عروقه وثمره عىل وجه  الذي  الزرع  التذكرة عىل  نعم قد حيمل كالم 
بناء  لقرب  قريبًا جدًا،  فيكون  والبطيخ.  اليقطني  مثل  األرض، كبعض اخلرضوات 

العرف عليه.
لكن محله عىل ذلك ال خيلو عن بعد، لعدم وضوح صدق الشجر عليه عرفًا.

التي يكون ثمرها مع  كام يتم ذلك يف بعض املزروعات املستحدثة يف بالدنا 
عروقها حتت األرض كالبطاطا. 

هذا وينبغي أن جيعل من حريم الشجر املمر إليه، فإنه حريم لكل مملوك من 
شأنه املرور إليه، كام لعله ظاهر

)ومنها(: حريم الدار. قال يف الدروس: »فحريم الدار مطرح تراهبا وكناستها 
الباب«  إليها ومنها يف صوب  ومصب مياهها وثلوجها ومسلك الدخول واخلروج 
املقاصد  وجامع  واللمعتني  والتحرير  والتذكرة  القواعد  يف  منه  قريب  أو  ومثله 
وغريها. ويف املسالك: » هذا القول هو املشهور، بل كثري منهم مل يذكر فيه خالفًا. ألن 
ذلك مما حتتاج إليه الدار عادة« ومقتىض نسبته يف الرشايع للقيل الرتدد فيه. وقد يظهر 

ذلك من املسالك، بل نسب فيه لبعضهم املنع منه.
هذا وال إشكال يف كون مسلك الدخول واخلروج حرياًم، لرضورة الدار له. 
وحينئذ إن كان هو الطريق النافذ فقدره مع التشاح ما سبق يف أول املسألة، بل اليبعد 

ذلك يف الطريق غري النافذ، إلطالق النصوص السابقة.
طرح  لتعارف  حرياًم،  كونه  يف  الوجه  يتضح  فلم  وغريه  الرتاب  مطرح  وأما 
الدور يف  بناء  بالطريق. وتعارف  إذا كثر بنحو يرض  ذلك موقتًا يف الطرق، ثم رفعه 

املدن بعضها متصل ببعض من دون فصل بينها بام يكون مطرحًا لألمور املذكورة.
ونحوه  له  سور  ببناء  وأحياه  األمور  هلذه  مكانًا  الدار  صاحب  عزل  لو  نعم 
ملكه. كام أنه لو استمر عىل استعامله عرفًا من دون إحياء له مل يملكه، إال أنه ال حيل 
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لغريه مزامحته فيه ومنعه بإحياء موضعه، ألن السابق إىل املباح أحق باالنتفاع به، وال 
جيوز منعه. كام لو شق يف املقام جمرى للمياه املستعملة بجنب داره من أجل ترصيفها 

وإيصاهلا للمجرى الرئييس أو للطريق العام.
مقدار  املباح  يف  احلائط  وحريم   « القواعد:  يف  قال  احلائط.  حريم  )ومنها(: 
مطرح ترابه لو استهدم«. وقد ذكره كل من تقدم يف سابقه حتى الرشايع واملسالك 

عدا الدروس.
وظاهرهم بل رصيح بعضهم تعليله باحلاجة عند االستهدام. وظاهر التعليل 
الختتص  ونفاياته  البستان  تراب  ألن  البستان،  ال  احلائط،  من  اجلدار  إرادة  املذكور 
بحال االستهدام. نعم هو يعم اجلدار الذي حتوط به البستان. ويف املسالك: » خص 
آالته من  فاملعترب مطرح  وإال  غالبًا،  منه  يكون  احلائط  إىل كون  نظرًا  بالذكر  الرتاب 

حجر وتراب وغريمها«.
لكن االستهدام حالة طارئة ال تبتني عىل االستمرار ليعزل للحاجة هلا مكان 
خاص. كام أن السرية يف بناء البيوت وغريها مما حيتاج إىل حائط عىل ضم بعضها إىل 
بعض من دون تفريق بينها ألجل ذلك، نظري ما تقدم يف سابقه. ومن هنا ال جمال للبناء 

عىل ثبوت احلريم املذكور.
يتوقف  ما  املزرعة  »حريم   :Pمشاخينا بعض  قال  املزرعة  حريم  )ومنها(: 
عليه االنتفاع هبا ويكون من مرافقها، كمسالك الدخول إليها واخلروج منها، وحمل 

بيادرها وحظائرها وجمتمع سامدها ونحو ذلك«.
إىل  ما حيتاج  هلا، كام يف كل  إليها حرياًم  الطريق  ينبغي االشكال يف كون  وال 
ببناء  بإحيائه  إال  عنها،  خارجًا  كان  إذا  هلا  حرياًم  كونه  يتضح  فال  الباقي  أما  ذلك. 
سور له ونحوه، فيكون مملوكًا باإلحياء. نعم إذا كان جزءًا منها عرفًا كان حميى عرفًا 
بإحيائها، فيكون مملوكًا معها، نظري ساحة الدار التي هي جزء من الدار حمياة بإحيائها 

وإن مل يكن فيها بناء خيصها. 
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هذا ما تيرس لنا التعرض له من أقسام احلريم يف كلامهتم.
طريقًا  القرية  أهل  ترك  لو  كام  احلريم،  عن  استغني  لو  أنه  وهو  يشء.  بقي 
النقل عليها أو نحو ذلك، فالظاهر  إبلهم لرتكهم  الستغنائهم عنه بغريه، أو مرعى 

رجوع حكم املوات له يف جواز متلكه لكل أحد باإلحياء.
عماًل بعموم أدلة اإلحياء بعد ارتفاع املانع منه، وفرض كون األرض مواتًا، 
وبعد ماسبق من عدم ملك احلريم ملالك ذي احلريم، وال اختصاصه به اختصاص 

الوقف باملوقوف عليهم.
نعم لو كانت حمياة عرفًا ـ كاملنتزهات املزروعة بعمل عامل ـ فان ماتت بسبب 
إحياء  اإلحياء من جواز  الكالم يف  عند  يأيت  ملا  أيضًا.  باإلحياء  هجرها جاز متلكها 

األرض العامرة إذا ماتت بسبب ترك أهلها هلا.
وإن بقيت عىل إحيائها، فان كانت لشخص أو أشخاص خاصني فهي ملكهم، 
وإن كانت جلهة عامة ـ كالقرية واملدينة ـ مل يبعد أن جيري عليها حكم الصدقة العامة 
عىل أهل تلك اجلهة، ألهنا ليس مملوكة للموجودين منهم بأشخاصهم، لريجع إليهم 
يف الترصف هبا، بل هي خمصصة ألهل تلك اجلهة ما تعاقبوا وتكاثروا، فيجوز االنتفاع 

هبا يف جهة تنفعهم كذلك. 
وضوح  لعدم  ينفعهم،  ما  اختيار  يف  الرشعي  احلاكم  مراجعة  حينئذ  ويتعني 
إطالق السلطنة عليها لكل أحد وال للموجودين بأشخاصهم بعد عدم ملكهم هلا. 
غاية األمر أنه يتعني عىل احلاكم الرشعي االحتياط بالتعاون مع املوجودين يف ذلك، 
الحتامل واليتهم. لكن الظاهر خروج ذلك عن حمل الكالم، وهو احلريم، ودخوله 

يف اململوك ونحوه. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
)1( كام هو ظاهر النهاية ورصيح النافع واجلامع. لصحيح غياث بن إبراهيم 
رسول  اهللA: »قىض  عبد  أيب  عن  ـ  البرتي  غري  أنه  من  الظاهر  هو  ما  عىل  بناء  ـ 

وحيبس النهر لألعىل إىل الكعب يف النخل)1(، 
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اهلل8 يف سيل وادي مهزور أن حيبس األعىل عىل األسفل للنخل إىل الكعبني 
بن غياث)3( ومعترب  معتربه)2( وموثق حفص  منه  وقريب  الرشاكني«)1(.  إىل  والزرع 
عقبة بن خالد عنهA قال: »قىض رسول اهلل8 يف رشب النخيل بالسيل أن 
األعىل يرشب قبل األسفل يرتك من املاء إىل الكعبني، ثم يرسح املاء إىل األسفل الذي 

يليه، وكذلك حتى ينقيض احلوائط ويفنى املاء«)4(. 
وللنخل  القدم،  إىل  للشجرة  حيبس  املاء  أن  والتذكرة  الرسائر  وظاهر  هذا 
وجامع  والدروس  والتحرير  واإلرشاد  والقواعد  الرشايع  رصيح  وهو  الساق،  إىل 
املقاصد واملسالك. ويف األخريين والتذكرة وعن الكفاية واملفاتيح أنه املشهور، ويف 

الرياض نسبته لألكثر.
واستدل عليه بمرسلة املبسوط والرسائر: » وروى أصحابنا أن االعىل حيبس 
إىل الساق للنخل، وللشجر إىل القدم، وللزرع إىل الرشاك«)5(. ويف الفقيه بعد أن ذكر 
حديث غياث: » ويف خرب آخر: للزرع إىل الرشاكني والنخل إىل الساقني. وهذا عىل 
حسب قوة الوادي وضعفه«)6(. ويف الغنية: » وقىض رسول اهلل8 أن االقرب 
إىل الوادي حيبس املاء للنخل إىل أن يبلغ يف أرضه إىل أول الساق، وللزرع إىل أن يبلغ 

إىل الرشاك ثم يرسله إىل من يليه...«)7(.
روايته  خيتص  الذي  احلد  هو  املرسل  مضمون  أن  املبسوط  ظاهر  لكن 
باألصحاب من دون أن تكون هلم رواية غريه يف قبال ما رواه العامة، مع أن الذي 
يف  وليس  السابقة،  النصوص  هو  التهذيب  يف   Pهو ومنهم  األصحاب  رواه 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب: 8 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث:3.

)2( وسائل الشيعة ج:17 باب: 8 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث:1.

)3( وسائل الشيعة ج:17 باب: 8 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث:4.

)4( وسائل الشيعة ج:17 باب: 8 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث:5.
)5( املبسوط ج:3 ص:284 . الرسائر ج:2 ص: 385

)6( وسائل الشيعة ج:17 باب: 8 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث:2.
)7( غنية النزوع ص:295.
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رواياهتم للمرسلة من أثر. 
مضافًا إىل أنه بعد أن ذكر روايات العامة واملرسل الذي نسبه للخاصة قال: 
»فإذا ثبت هذا فاألقرب إىل الفوهة يسقي وحيبس املاء عمن دونه، فإذا بلغ إىل الكعبني 
أرسله إىل جاره، هكذا األقرب فاألقرب، كلام حبس املاء وبلغ إىل الكعبني أرسله إىل 

من يليه...«.
وهو كام ترى ـ مع إلغائه للفرق بني أنواع ما يسقى ـ قد اقترص يف احلد عىل 
الكعبني بنحو يظهر منه كون ذلك مقتىض الرواية مع عدم تعرض املرسلة هلام، بل مها 
مقتىض النصوص املتقدمة، وهو الظاهر من التذكرة، حيث استدل للمشهور بحديثي 

غياث وعقبة بن خالد.
ولعله لذا حاول بعضهم إرجاع التحديد بالكعب للتحديد بالساق بلحاظ أن 

الكعب قبة القدم وأعاله، فإذا وصل املاء له فقد استغرق القدم وانتهى إىل الساق.
لكنه ـ مع عدم خلوه عن اإلشكال، بل املنع ـ ال يناسب تفريقهم بني الشجر 

والنخل.
ومن هنا ال ينبغي إطالة الكالم يف توجيه ما ينسب للمشهور، ويتعني العمل 
عىل مفاد النصوص املتقدمة بعد اعتبار أسانيدها وتعاضدها يف نفسها بنحو يطمأن أو 

يقطع بصدق مضموهنا، وعدم ظهور هجر األصحاب هلا، بل ظهور عدمه.
بعمل  انجباره  حيتمل  الذي  ألنه  املبسوط  مرسل  فعمدهتا  املراسيل  وأما 
األصحاب، وقد عرفت اإلشكال فيه بلحاظ عدم عمل مرسله به. وأما مرسل الفقيه 
فرصيح مرسله عدم تقديمه عىل معترب غياث، بل حاول اجلمع بينهام بوجه تربعي ال 
شاهد له، فيتعني  تقديم معترب غياث وما وافقه عليه، أو إرجاعه إليها. وأما مرسل 
الغنية فال يبعد نقله باملعنى لبنائه عىل أن وصول املاء للكعب يستلزم وصوله للساق.
هذا وال يبعد إحلاق الشجر بالنخل يف احلّد، ألنه أقرب عرفًا من إحلاقه بالزرع، 

وبه رصح يف مفتاح الكرامة. فالحظ.
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املراسيل  حتى  عليه،  النصوص  التفاق  تبعًا  عليه،  االتفاق  منهم  يظهر   )1(
ومل  املزروع.  بني  فرق  دون  من  الكعب  احلد  جعل  املبسوط  من  سبق  نعم  املتقدمة. 

يتضح وجهه.
)2(  وهو أيضًا مع من دونه جيري عىل احلد املتقدم، كام يظهر منهم املفروغية 

عنه، وهو املفهوم من نصوص املقام، بل هو رصيح معترب عقبة بن خالد.
بقي يف املقام أمران )األول(: أن منرصف هذه النصوص، بل الظاهر منها، ما 
إذا جرى املاء من األعىل إىل األسفل، والكل يف حاجة له، حيث يأخذ األعىل حاجته 
بعضهم  سبق  إذا  ما  دون  املتقدم.  التفصيل  عىل  لألسفل،  منه  الباقي  ويرتك  منه، 
لالنتفاع باملاء حلاجته، ثم أراد غريه االنتفاع به قبله، كام لو سبق بعضهم إلحياء أرض 
عىل ذلك املاء ثم أراد غريه إحياء أرض أخرى عليه أعىل منها وأقرب إىل فوهة النهر 
حيتاج معها للامء كذلك. لظهور أكثر نصوص املقام يف بيان قضاء النبي8  يف 

سيل وادي مهزور، وهو سيل يمر بأراض عامرة ذات نخل وزرع. 
القريب انرصافه لذلك  نعم معترب عقبة بن خالد مطلق يف نفسه. إال أن من 
بسبب املرتكزات العقالئية عىل ثبوت احلق لألسبق، كام يأيت. مضافًا إىل قرب هنوض 

بقية النصوص ببيان موضوع قضائه8 وأنه وادي مهزوز. فالحظ.
والقواعد  والتذكرة  املبسوط  يف  كام  السابق،  أولوية  فالظاهر  ذلك  وعىل 
والتحرير وجامع املقاصد وغريها. ألن املاء يكون من مرافق أرضه التي يتوقف عليه 
صالحها، فيثبت له احلق فيه عرفًا، كسائر حريمها، فال جيوز مزامحته فيه. وتردد يف 

ذلك يف الرشايع. والظاهر أنه يف غري حمله، ملا سبق. 
النهر  املاء السائح الذي يعرب عىل األرايض املحياة، كامء  وجيري ذلك يف غري 
املنخفض عن األرايض الذي حيتاج االستقاء منه آللة، وماء البئر وماء الغدران. فإنه 
إذا كان بقدر حاجة مجاعة خاصة قد سبقت إليه الستقائهم منه أو سقي ماشيتهم أو 

وللزرع إىل الرشاك)1(، ثم كذلك ملن هو دونه)2(. 
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زروعهم، فالظاهر عدم جواز مزامحة غريهم هلم بنحو يرض هبم.
وقد ذكروا أنه إذا كان املاء شحيحًا قدم السابق إليه بنحو يظهر منهم أن السبق 

منشأ لألولوية وهو املطابق للمرتكزات العقالئية واملترشعية، فينفع يف املقام.
يتوقع شحته بحيث اليكون  املاء بطبعه كثريًا يسع اجلميع، وال  إذا كان  نعم 
املتأخر عرفًا مزامحًا ملن سبقه، ثم طرأ ما يقتيض شحته فالرتجيح بالسبق الخيلو عن 
إشكال، لعدم وضوح بناء العقالء عىل ذلك. وال سيام مع غلبة تدرج الناس يف قصد 

املاء الكثري والتجمع عليه مع الغفلة عن الرتجيح بالسبق الزماين عند شحته.
السيل  مثل  إنام هو يف  النصوص  الذي تضمنته  بالوجه  التقسيم  أن  )الثاين(: 
اجلريان  عن  له  األعىل  بحبس  منه  تستقي  بحيث  العامرة،  األرايض  عىل  يمر  الذي 
يكون  التي  املاء  القليلة  كاألهنار  ذلك،  غري  يف  للقسمة  لدليله  نظر  وال  لألسفل، 
االستقاء منها باآللة والغدران التي تتجمع نتيجة األمطار والسيول، والعيون النابعة 

بنفسها أو التي استنبطها شخص وسبلها واآلبار القديمة أو املسبلة ونحو ذلك.
السابق، وال جيوز لالحق  للامء يرتجح  الورود  التعاقب يف  أنه مع  تقدم  وقد 
مزامحته، بل له الفاضل ال غري. أما لو كان ورودهم للامء واحتياجهم له دفعة واحدة 
عرفًا فإذا كان املاء حمصورًا تعني اشرتاكهم فيه بالسوية، الشرتاكهم يف ثبوت احلق 

فيه، وقبوله للقسمة.
من دون فرق يف ذلك بني وفاء حصة كل منهم بحاجته وعدمه، لعدم دخل 
احلاجة يف االستحقاق، بل منشؤه السبق املشرتك بينهم. غاية األمر أن لكل منهم أن 

يستبدل قضاء بعض حاجته بحصته بمصاحلة غريه عنها بيشء.
نعم إذا مل يكن بعضهم يف مقام االستقاء من املاء لقلته، مل يكن له مزامحة اآلخرين 
وال منعهم، ألن السبق اليقتيض ملكهم للامء واشرتاكهم فيه، ليكون لصاحب احلصة 
يفيد  وال  باحليازة،  املاء  يملك  وإنام  عليها،  مصاحلته  أو  منها  الغري  ومنع  هبا  املطالبة 

السبق إال حق االستقاء ال غري، فإذا مل يكن يف مقام إعامله مل يكن له يشء.



...............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب إحياء املوات 286

وأما إذا كان جاريًا ـ كاألهنر ـ فلكل منهم أن يستقي منه بقدر حاجته حتى 
ينتهي املاء، ألنه سابق للامء الذي يأخذه عرفًا. والظاهر جريان السرية العملية عىل 

ذلك. 
وليس لألعىل أن يمنع غريه منه بتغيري جمراه لصاحله أو جعل احلواجز املانعة 
فهو نظري محى  للكل،  املاء  ملنافاة ذلك إلباحة  من جريانه حتى يستويف هو حاجته، 
الكالء املحرم، والسبق إليه إنام يكون باالستقاء منه ال غري. وأما ما تقدم من تقديم 

األعىل يف السيل فهو خمتص بمورده، كام سبق، وال جمال للتعدي منه للمقام.
للمرتكزات، وال  الرجوع  بعد  لنا  ما ظهر  الكالم حسب  من  ما وسعنا  هذا 
يسعنا تعقيب كلامهتم يف املقام. ويأيت من سيدنا املصنفP التعرض لبعض أحكام 
املياه. كام يأيت منا إن شاء اهلل تعاىل يف ذيل كتاب إحياء املوات مجلة من الفروع املتعلقة 

هبا. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
)1( بال إشكال ظاهر. والظاهر عدم اخلالف فيه. لقاعدة السلطنة، وملعتربي 
املسألة، ومرسل  املتقدمة يف أول  الفضل  حممد بن عبد اهلل وإدريس بن زيد وموثق 
فيها جبل  الضيعة  له  املسلم تكون  الرجل  يونس عن أيب عبد اهللA: »سألته عن 
]جل[ مما يباع يأتيه أخوه املسلم وله غنم قد احتاج إىل جبل]جل[، حيل له أن يبيعه 
اجلبل ]اجلل[ كام يبيع من غريه أو يمنعه من اجلبل ]اجلل[ إن طلبه بغري ثمن. وكيف 
حاله فيه وما يأخذ؟ فقال: ال جيوز له بيع جبله ]جله[ من أخيه، ألن اجلبل ]اجلل[ 
ليس له...«)1(. فإن مقتىض التعليل فيه بأنه ليس له جواز البيع واملنع بال ثمن إذا كان 

له. ويستفاد ذلك من غريها.
بن  حممد  كمعترب  الكالء،  يف  رشكاء  املسلمني  أن  عىل  دل  عام  خيرج  وبذلك 
سنان عن أيب احلسنA: »سألته عن ماء الوادي، فقال: إن املسلمني رشكاء يف املاء 

)1( وسائل الشيعة ج:12 باب: 22 من أبواب كتاب عقد البيع ورشوطه حديث:2.

وللاملك أن حيمي املرعى)1( يف ملكه، 
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ولامام مطلقًا)1(. وليس لصاحب النهر حتويله إال بإذن صاحب الرحى 

والنار والكالء«)1(. فيحمل عىل غري اململوك من املباح األصيل، ردعًا عام كان معروفًا 
يف اجلاهلية وحصل يف اإلسالم من محي بعض أهل العزة أو السلطان الكالء املباح 

لنفسه أو خاصته.
تدل  حيث  اململوك)2(.  املاء  بيع  جواز  عىل  الدالة  النصوص  أيضًا  يناسبه  كام 
عىل قصور عموم الترشيك املتقدم عن اململوك. ولذا ذكر مجهور األصحاب جواز 

بيع املاء اململوك. 
نعم رصح غري واحد بكراهته. وكأنه للجمع بني ما دل عىل اجلواز ومثل موثق 
أيب بصري عن أيب عبد اهللA: » قال: هنى رسول اهلل8  عن النطاف واألربعاء 
أن يسنى مسناة فيحمل املاء فيسقي به األرض ثم يستغني عنه. قال: فال تبعه، ولكن 
أعره جارك. والنطاف: أن يكون له الرشب، فيستغني عنه يقول: ال تبعه أعره أخاك 

أو جارك«)3(. ونحوه غريه)4(. وسيأيت من سيدنا املصنف التنبيه لذلك.
باملسلمني  به مجهور األصحاب، ألن عصمته عندنا وأولويته  )1( كام رصح 
من أنفسهم تقتيض عموم سلطنته عىل ذلك، كالنبي8  الذي أمجع املسلمون 
عىل أنه  جيوز له أن حيمي املباح. مضافًا إىل أن الكالء غري اململوك من املوات الذي هو 

ملك لهA، وله أن يفعل يف ملكه ما يشاء. 
هذا وقد استدل عىل ذلك يف اخلالف بالنبوي: »ال محى إال هلل ولرسوله وألئمة 

املسلمني«)5(. 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب: 5 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث:1.
)2( راجع وسائل الشيعة ج:12 باب: 24 من أبواب كتاب عقد البيع ورشوطه، ج:17 باب: 7 من أبواب 

كتاب إحياء املوات.
)3( وسائل الشيعة ج:12 باب: 24 من أبواب كتاب عقد البيع ورشوطه حديث: 1.
)4( وسائل الشيعة ج:12 باب: 24 من أبواب كتاب عقد البيع ورشوطه حديث: 4.

)5( اخلالف ج:3 ص:528.
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ونسبه ابن زهرة للعامة)1(. وقد ذكر غري واحد أن الذي رواه العامة: »ال محى إال هلل 
ولرسوله«. كام أنه ال وجود للحديث يف روايات اخلاصة. فالعمدة ما سبق.

النبي8  غري  املسلمني  آلحاد  احلمى  جواز  عدم  املتن  وظاهر  هذا 
واإلمام، وبه رصح مجهور األصحاب، ونفى اخلالف فيه يف املبسوط، وادعى اإلمجاع 

عليه يف املسالك.
واستدل عليه بالنبوي: »ال محى إال هلل ولرسوله«)2(. لكنه مل يرد يف كتبنا إال 

مرساًل. والظاهر أنه مأخوذ من العامة.
والعمدة فيه ـ بعد اإلمجاع ـ أن املنع مقتىض القاعدة، لعدم الدليل عىل سلطنته 
عىل املباح ونفوذ منعه منه، مضافا إىل ما تقدم من النصوص الظاهرة أو الرصحية يف 

توقف جواز البيع واملنع من دون ثمن عىل امللك. كام لعله ظاهر.
الكالء  بيع  إبراهيم عن أيب احلسنA: »سألته عن  بن  نعم يف خرب موسى 

واملرعى. فقال: ال بأس به. قد محى رسول اهلل النقيع خليل املسلمني«)3(.
النقيع، ويستفاد من  بقرينة االستشهاد بحمي  للمباح  العموم  وقد يظهر منه 

جواز البيع جواز احلمي، لظهور التالزم بينهام، كام يظهر من اخلرب أيضًا.
موضوع  هو  الذي  اململوك،  خصوص  عىل  محله  من  بأوىل  ليس  ذلك  لكن 
للسلطنة، ليناسب االستشهاد بحمي النبي8 النقيع، الذي هو حتت سلطنته، 
بل ملك له، بخالف األول، حيث يستلزم عدم مناسبة التعليل للحكم املعلل، للفرق 
بني النبي8 وغريه بسلطنته8 عىل املباح دون غريه. وال أقل من العموم 
املعتضدة  السابقة  النصوص  عن  به  للخروج  جمال  ال  أنه  عىل  للتخصيص.  القابل 

باإلمجاع.

)1( غنية النزوع ص:294.
)2( املبسوط ج:3 ص: 270. 

)3( وسائل الشيعة ج:17 باب: 9 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث:3.
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املنصوبة عليه بإذنه)1(. وكذا غري الرحى أيضًا من األشجار 

وأراد  لغريه  والنهر  هنر  عىل  رحى  لإلنسان  كان  »وإذا  النهاية:  يف  قال   )1(
صاحب النهر أن يسوق املاء يف هنر آخر إىل القرية مل يكن له ذلك إال برضا صاحب 
الرحى وموافقته« ونحوه يف النافع وعن املفاتيح. وقد يستفاد من عدم السكوت عنه 

والتعليق عليه يف كشف الرموز واملهذب البارع والتنقيح.
ويشهد به صحيح حممد بن احلسني: » كتبت إىل أيب حممدA: رجل كانت له 
رحى عىل هنر قرية والقرية لرجل، فأراد صاحب القرية أن يسوق إىل قريته املاء يف غري 
هذا النهر ويعطل هذه الرحى، أله ذلك أم ال؟ فوقعA: يتقي اهلل ويعمل باملعروف 
وال يرض أخاه املؤمن«. ورواه الشيخP باسناده عن حممد بن عيل بن حمبوب. قال: 

» كتب رجل إىل الفقيه...« وذكر مثله)1(.
وخصه يف الرسائر بام إذا كان وجود الرحى عىل النهر بأمر حق واجب وعليه 
جرى يف نكت النهاية ويف الرياض واجلواهر. وقد يرجع إليه ما يف التذكرة من قرصه 

عىل ما إذا كان عىل النهر رحى بحق ملك.
تقديم  بناء عىل  يتم  إنام  بأن اإلطالق  الرياض واجلواهر  استدل عليه يف  وقد 
قاعدة نفي الرضر عىل قاعدة السلطنة عىل امللك. أما بناء عىل ما هو الظاهر من تقديم 
قاعدة السلطنة فال بد من قرصه عىل ما إذا كان وضع الرحى عىل النهر بحق واجب 

عىل صاحب النهر بنحو يوجب قصور قاعدة السلطنة يف حقه. 
وفيه: أن الظاهر تقديم قاعدة نفي الرضر عىل قاعدة السلطنة، ألنه وإن كان 
بني القاعدتني عموم من وجه، إال أن قاعدة نفي الرضر قاعدة ثانوية، فهي حاكمة عىل 
قاعدة السلطنة. غاية األمر أن قاعدة نفي الرضر تقرص عام إذا كان الرضر عن عدوان 
من املرضور يسقط حرمته، كالغاصب الذي يزرع يف األرض املغصوبة، حيث يكون 

ملالك األرض قلع زرعه لقاعدة السلطنة بعد قصور قاعدة نفي الرضر بالعدوان. 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب: 15 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث:1 وذيله.
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عىل أن تقديم قاعدة السلطنة ـ لو تم ـ إنام يقتيض التقييد املذكور لو انحرص 
األمر بالقاعدة. أما مع ورود الصحيح املتقدم فاملتعني العمل به وإن قرصت القاعدة 

عن ذلك، ألنه أخص.
أما يف نكت النهاية فقد استدل عىل التقييد املذكور بأن الزم اإلطالق أنه لو 
استعار صاحب الرحى النهر أو أستأجره مدة معينة فال جيوز لصاحب النهر تغيريه 
وتعطيل الرحى بعد انقضاء املدة، وحيث اليمكن البناء عىل ذلك فال بد من البناء 

عىل التقييد. 
وضع  كان  إذا  عام  احلكم  قصور  يقتيض  إنام  أنه  إال  متينًا  كان  وإن  ذكره  وما 
التنبيه للعدوان  النهر عدوانيًا، والصحيح ينرصف عن ذلك، ألن عدم  الرحى عىل 
بالتنبيه، ألنه أدعى للرتخيص يف  الرحى ظاهر يف عدمه، وإال كان حقيقًا  يف وضع 

تعطيله ارتكازًا. 
لكن اليقتيض االقتصار عىل ما إذا كان صاحب الرحى يستحق ذلك بإجارة 

أو نحوها، كام لعله ظاهر التقييد يف كالم من سبق، خصوصًا التذكرة.
بل يصعب محل الصحيح عىل خصوص ذلك، ألن وضوح عدم جواز مزامحة  
صاحب احلق يف حقه ال يناسب السؤال عن جواز تعطيل الرحى، وال تعليل املنع يف 

اجلواب بلزوم اإلرضار، بل تقتيض تعليله بأنه تعد عىل حقه. 
وإنام يقتيض ما ذكره سيدنا املصنفP من االكتفاء باإلذن يف نصب الرحى 
بنحو اإلطالق من دون حتديد بوقت خاص، بحيث يقتيض اإلقدام عىل نصبها بنحو 
الدوام، وترتيب صاحبها أمره ووضعه عىل النحو املذكور، فريجع احلكم يف الصحيح 
إىل عدم جواز منع املأذون مما أذن له حينئٍذ، ألن اإلذن يف املقام اقتضت ترتيب األثر 
عىل  للرضر  منشأ  ونقضه  عنه  اليد  رفع  يكون  بحيث  الدوام،   عىل  املبتني  بالنحو 
املأذون نوعًا، نظري ما يأيت يف مثل وضع اخلشبة عىل حائط اجلار، دفعًا لتوهم عموم 

جواز العدول عن اإلذن ملثل ذلك بعد عدم العقد امللزم باجلري عىل مقتضاه.
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املغروسة عىل حافتيه وغريها عىل األقوى)1(. ويكره بيع ما زاد عىل الرشب 

كان  إذا  ما  يشمل  بنحو  اإلطالق  دون   الصحيح  من  املنرصف  هو  هذا  فإن 
أو  بإجارة  نصبها  الرحى  صاحب  استحق  إذا  بام  التقييد  أو  عدوانيًا،  الرحى  نصب 

نحوها كام سبق. 
وما سبق من نكت النهاية ال يأبى ذلك، حيث ال يبعد ظهوره يف املفروغية عن 
عدم جواز نقل النهر وتعطيل الرحى يف املدة املعينة لالستعارة، مع مفروغيتهم عن 
عدم نفوذ رشط  العارية، حيث الملزم عىل ذلك للعارية يف املدة إال ابتناء األمر املعار 
املذكورة، كام تضمنه الصحيح. وهو مطابق للمرتكزات  املدة  له عىل االستمرار يف 

العرفية يف نظائر املقام. وقد يشهد باجلري عليها وإمضائها رشعًا.
ودعوى: أن الصحيح ال يتضمن ملكية صاحب الضيعة للنهر، وجمرد سقي 
الضيعة به ال يقتيض ملكيته له، حيث قد يكون هنرًا مباحًا عامًا يمر بالضيعة فيسقيها 
صاحب  بغري  حتويله  يرض  وال  حتويله،  من  ليمنعه  غريها،  منه  يستقي  أن  دون  من 

الرحى، ولذا سأل عن حكمه معه.
مدفوعة بظهور إضافة النهر للضيعة يف ملكية صاحب الضيعة تبعًا هلا. وهو 
املناسب للتعليل يف اجلواب باإلرضار، وإال كان األنسب اجلواب بأنه ليس بأوىل من 
صاحب الرحى بالنهر بعد اشرتاكهام يف االنتفاع به. وال اقل من العموم للنهر اململوك 

املستفاد من ترك االستفصال يف الصحيح
هذا ومن القريب جدًا محل الرضر يف الصحيح عىل الرضر النوعي أو عىل ما 
يعم منع النفع الذي من شأنه أن يرتتب عىل عمل الرحى، ألن ذلك هو املناسب يف 
الرحى، وألنه هو العمل باملعروف عرفًا. وال سيام مع أخذ الرضر يف الصحيح بنحو 

اإلطالق، ال قيدًا ورشطًا يف املنع، فتأمل جيدًا.
)1( ألن ذلك هو املستفاد من الصحيح عرفًا، لفهم عدم خصوصية الرحى. 
مع أن ذلك مقتىض املرتكزات العرفية املشار إليها آنفًا، والتي سبق استفادة إمضائها 
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من املاء يف القنوات واألهنار)1(. 

من الصحيح. نعم مل أعثر عاجاًل عىل من تعرض لذلك. ولعله لقلة املتعرضني ألصل 
املسألة.

)1( يعني اململوكة، كام تقدم منا التعرض لذلك عند الكالم يف جواز بيع محى 
املرعى اململوك. لكن رصح يف املبسوط بوجوب بذل ما زاد منها عن حاجته ـ لرشبه 
ورشب ماشيته وسقي زرعه ـ للغري لرشبه ورشب ماشيته، دون سقي زرعه. مستداًل 
عىل ذلك بام رواه اخلاصة والعامة من أن الناس رشكاء يف النار واملاء والكالء)1(. وما 

تضمن النهي عن بيع فضل املاء)2(.
وفيه: أن ذلك ـ لو تم ـ البد من محله عىل الكراهة، أو عىل املباح العام، بقرينة 
النصوص الرصحية يف جواز بيع املاء من العيون ونحوها إذا كانت مملوكة. وقد تقدم 
بعضها عند الكالم يف محى املرعى اململوك مضافًا إىل عدم وضوح  الفرق بني سقي 

الزرع وغريه. 
ومثله ما يف الغنية من قرص املنع املذكور ما إذا كانت البئر التي ملك الترصف 
وجه  تضمنه  ملا  وجه  ال  سبق  بام  اإلشكال  إىل  مضافًا  فإنه  البادية.  يف  باإلحياء  فيها 

للتخصيص بالبادية.
اللهم اال أن يستدل عليه بمعترب عقبة بن خالد عن أيب عبد اهللA: » قال قىض 
رسول اهلل8 بني أهل املدينة يف مشارب النخل انه ال يمنع نفع اليشء. وقىض 

بني أهل البادية أنه ال يمنع فضل ماء ليمنع فضل كالء فقال: الرضر والرضار«)3(.
لكن البد من محله عىل املياه العامة املسبلة من مياه العيون واآلبار، دون اخلاصة 
اململوكة، ألن ذلك هو الشايع يف البادية. وال سيام بلحاظ ذيله املتضمن نفي الرضر 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب: 5 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث:1.

)2( وسائل الشيعة ج:17 باب: 7 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث:1.

)3( وسائل الشيعة ج:17 باب: 7 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث:2.
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والرضار، ألن ذلك إنام يكون بمنع االنسان غريه مما ال خيتص به، كاملباح العام، دون 
منعه لغريه مما خيتص هو به، مللكه له باإلحياء. وال أقل من لزوم محله عىل ذلك مجعًا 

مع نصوص بيع املاء اململوك املشار إليها آنفًا.
ولو فرض عدم وضوح اجلمع املذكور فهو معارض هلا، والنسبة بينه وبينها 
البادية اململوك، فمقتىض  العموم من وجه مع تساقطها يف مورد االجتامع، وهو بئر 

قاعدة السلطنة عىل املاء عدم وجوب بذله.
)1( مجع روشن وقد فرس )تارة( بالكوة )وأخرى(: بالرف )وثالثة(: بام خيرج 
من البناء وجيعل حتته عمد يف الدرب. ال ينبغي اإلشكال يف جواز األول إذا مل يكن 
فيه ترصف يف فضاء الطريق. وجمرد االستفادة بسببه من هواء الطريق وضيائه ليس 
الطريق،  إذا اقتىض الترصف يف فضاء  فيه عرفًا. وإنام يقع موردًا للكالم فيام  ترصفا 

بحيث يكون خارجًا فيه. وكذا املعنى الثاين والثالث.
)2( كام يف اخلالف والرسائر واملهذب والقواعد واملختلف والتحرير واملسالك 
وغريها، وظاهر الرشايع املفروغية عن جواز اخراج الرواشن، بل يظهر من اخلالف 

تقريب إمجاع املسلمني عىل جواز اخراج االجنحة والساباطات والسقائف.
والوجه فيه ـ بعد السرية التي أشار إليها يف اخلالف ـ أن الطريق غري مملوك 
ألحد، وهو باق عىل إباحته األصلية. غاية األمر أن مقتىض صريورته طريقًا استحقاق 
الناس املرور فيه، فمع عدم مزامحة الروشن واجلناح ونحومها حلقهم وعدم ارضارها 

هبم يتعني جواز االنتفاع به يف ذلك. 
نعم يف مرسل املفيد يف اإلرشاد عن أيب بصري عن أيب جعفرA يف حديث 
طويل أنه قال: » إذا قام القائمA سار إىل الكوفة فهدم هبا أربعة مساجد، فلم يبَق 
ع الطريق األعظم،  مسجد عىل وجه األرض له رشف إالَّ هدمها وجعلها مجاء، ووسَّ
وكرس كّل جناح خارج يف الطريق، وأبطل الكنف واملآزيب إىل الطرقات، وال يرتك 

وجيوز إخراج الرواشن)1( واألجنحة يف الطرق النافذة)2( 
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بدعة إالَّ أزاهلا وال ُسّنة إالَّ أقامها...«)1( وقد يظهر منه عدم رشعية إخراج األجنحة 
يف الطرق. 

 :Aلكن لو غض النظر عن سنده  فاستفادة ذلك منه إن كان بلحاظ قوله
»وال يرتك بدعة إالَّ أزاهلا«. فهو موقوف عىل كونه من عطف العام عىل اخلاص، وال 
شاهد عىل ذلك، بل قد يكون من عطف أحد املتباينني عىل اآلخر. وإن كان بلحاظ 
عمله عجل اهلل تعاىل فرجه، فقد يكون ذلك من األحكام اخلاصة بعهدهA، نظري 
حكمه بحكم آل داود من دون بينة. ولعله هو احلال يف غري ذلك مما تضمنه احلديث 

الرشيف. وهو األنسب باجلمع بني احلديث والسرية واالمجاع فال خمرج عام سبق.  
هذا ويف املبسوط أنه إنام جيوز إذا مل يمنعه مانع، فإن منعه مانع وجب عليه قلعه 

وحكاه يف اخلالف عن أيب حنيفة.
للغري  يكن  مل  وإخراجه  نصبه  احلق يف  له  كان  إن  فيه، ألنه  الوجه  يتضح  ومل 
أن  سيام  وال  مانع.  يمنعه  مل  لو  حتى  ذلك  له  حيل  مل  فيه  احلق  له  يكن  مل  وإن  منعه، 
املنع. ولو فرض  له  ليكون  بأحد  الذي ال خيتص  العام  الطريق  يعم  موضوع كالمه 

اختصاصه بمن له احلق يف املنع لزم استئذانه قبل إخراجه، وال يكفي عدم منعه.
نعم لو كان الطريق مملوكًا باألصل فبذله صاحبه ليكون طريقًا للمسلمني تعني 
استئذانه يف ذلك. بل لو تصدق به عليهم وأوقفه ليكون طريقًا هلم مل ينفع استئذانه يف 

اجلواز، خلروجه عن ملكه وتعينه بجميع فضائه مهام عال ألن يكون طريقًا هلم. 
هذا ومما سبق يف وجه إخراج الرواشن واالجنحة يف الطريق العام يظهر جواز 
يكون  وال  باملارة،  يرض  ال  بحيث  وسقفه  حيطانه  بناء  أحكم  إذا  حتته  رسداب  حفر 
منظنة للخطر عليهم وإال كان تعديًا حمرمًا، ملا دل عىل أن من أرض بطريق املسلمني 
فهو ضامن)2(، ألن الضامن فرع العدوان املحرم.  والنه خالف وضع الطريق، البتنائه 

)1( اإلرشــاد ج: 2 ص: 385. واللفظ له. وسائل الشيعة ج:17 باب: 20 من أبواب كتاب إحياء املوات 
حديث:1.

)2( راجع وسائل الشيعة ج:19 باب: 9 من أبواب كتاب موجبات الضامن.
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املشهور.  أرباهبا عىل  بإذن  إال  املرفوعة)2(،  دون  باملارة)1(،  ير  لـم  ما 

عىل املرور فيه بأمان.
املارة   قليل  كان  لو  كام  إلغائه،  يبعد وجوب  مل  احتامله  أو  الرضر  لو جتدد  بل 
حرمة  وجه  يف  سبق  ما  لعموم  للراكبني.  ممرًا  فصار  للامشني  ممرًا  كان  أو  فكثروا، 
اإلرضار بالطريق. وال سيام أن من شأن الطريق أن تتعاقب عليه األحوال وختتلف 
بمرور الزمن، وليس البناء عىل قرص املرور به عىل احلال التي أنشىء عليها. فالحظ.

يف  واملعيار  حلقهم.  ملنافاته  حينئٍذ،  جوازه  عدم  عن  املفروغية  الظاهر   )1(
الطريق  عليه  يبتني  ما  عىل  بل  املايش،  اإلنسان  مرور  خصوص  عىل  ليس  اإلرضار 
من حني إنشائه إىل حني إخراج اجلناح والروشن، فإذا تعارف مثاًل مرور السيارات 
ذات األمحال العالية فيه لزم عدم اإلرضار بأمحاهلا، كام رصح به بعضهم. وهو مقتىض 

إطالق اآلخرين. ويظهر وجهه مما سبق. لعموم ما تقدم يف وجه حرمة اإلرضار.
)2( الظاهر أن املراد هبا الطرق غري النافذة. وعدم اجلواز فيها ظاهر التحرير 
ورصيح القواعد. وكأنه ألنه مشرتك بني أصحابه، فال جيوز ألحد منهم االستقالل 

بالترصف فيه من دون إذن بقيتهم.
وفيه: أن اشرتاكهم فيه كاشرتاك املسلمني يف الطريق العام إن ابتنى عىل امللك 
أو االختصاص لزم املنع يف اجلميع إال بإذن أصحابه أو إذن وليهم، مع أنه تقدم منهم 
اجلواز يف العام من دون إذن. وإن ابتنى عىل خصوص حق االستطراق  ـ كام تقدم ـ 

لزم املنع مما ينافيه دون غريه، ومنه املقام.
هذا وظاهر اخلالف واملهذب التفصيل بني ما إذا كان بابه فيه وما إذا مل يكن، 
فيجوز يف األول دون الثاين. وكأنه الختصاص الطريق بمن بابه فيه، فال جيوز لغريه 

الترصف فيه بدون إذهنم.
وفيه: أن اختصاصهم بالطريق إن رجع إىل ملكهم له توقف جواز ترصف كل 
منهم فيه بغري االستطراق ـ ومنه إخراج الرواشن واألجنحة ـ عىل إذن اجلميع، مع 
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واألظهر جواز األمرين)1( مع كثرة الدور وطول املرفوعة)2(. بل حيتمل 
اجلواز مع عدم األمرين)3(. وكذا فتح األبواب)4(. ولو أخرج الروشن يف 

أن ظاهرمها عدم وجوب استئذاهنم يف ذلك.
ـ  تقدم  ـ كام  فيه من دون ملك  اختصاصهم بحق االستطراق  إىل  وإن رجع 
تعني جواز ما عداه ـ ومنه إخراج الرواشن واألجنحة ـ لغريهم من دون استئذاهنم.

أو  النخفاضه،  باالستطراق،  يرض  مل  ما  مطلقًا  اجلواز  الظاهر  كان  هنا  ومن 
لكونه موجبًا لظالمه أو تعفن نفاياته أو غري ذلك.

من  االستئذان  تعني  هلم  طريقًا  صاحبه  وجعله  باألصل  مملوكًا  كان  لو  نعم 
صاحبه، عىل التفصيل املتقدم يف الطريق العام، كام يظهر من ذلك جواز حفر الرسداب 

حتته عىل التفصيل املتقدم يف الطريق العام.
)1( يعني إخراج الرواشن واالجنحة.

)2( لعل الوجه فيه أهنا كالنافذة يف كثرة االستطراق بلحاظ السرية التي هي 
الدليل لكثري منهم يف املقام. لكن يف كفاية ذلك يف الفرق إشكال..

)3( بل هو الظاهر، بلحاظ األصل والعموم اللذين تقدمت اإلشارة اليهام يف 
فرض عدم ملكية أحد للطريق. فالحظ.

)4( ال إشكال يف ذلك يف الطريق النافذ، لعدم ملك أحد له، وعدم اختصاص 
حق االستطراق فيه بأحد، فكام يستحق االستطراق فيه كل أحد جيوز فتح الطريق فيه 

بفتح الباب فيه ملن هو عليه.
فيه  باختصاص حق االستطراق  فيه  فقد يشكل األمر  النافذ  الطريق غري  أما 
بأهله، بمعنى عدم جواز مزامحته فيه ومنعه، وإن جاز لغريه املرور فيه من دون حق 
يقتيض املنع من املزامحة ففتح الباب فيه واالستطراق فيه منها وإليها ينايف االختصاص 
ذلك،  بسبب  له  املترشعة  إباء  يبعد  ال  بل  عليهم  جتاوزًا  عرفًا  يعترب  ولذا  املذكور. 

وبناؤهم عىل اختصاص أهله به بحيث ال جيوز للغري فتح الباب فيه إال بإذهنم.
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الطريق فليس ملقابله منعه)1(. وإن استوعب عرض الدرب)2( ولو سقط 
ويستحب  ضعيف)4(  إشكال)3(  عىل  منعه  لألول  يكن  مل  مقابله  فبادر 

غري  الطرق  بعض  عىل  حيطان  هلا  التي  القديمة  الدور  بعض  يف  عثرنا  وقد 
يف  بحقه  صاحبها  متسك  عىل  للتنبيه  الباب  أثر  إبقاء  عليها  أبواهبا  إلغاء  مع  النافذة 
الباب، بحيث له جتديد فتحه. وذلك يناسب البناء عىل عدم جواز ذلك له لو مل يكن 

له حق سابق.
ويؤيد ذلك مرسل دعائم اإلسالم عن أيب عبد اهللA: » أنه قال: من أراد أن 
حيول باب داره عن موضعه أو يفتح معه بابًا غريه يف شارع مسلوك نافذ، فذلك له، 
إال أن يتبني أن يف ذلك رضرًا بينًا. وإن كان يف رائقة سكة غري نافذة مل يفتح فيها بابًا 

ومل ينقله عن مكانه إال برىض أهل الرائقة«)1(. فالحظ.
نعم لو كان بني البيوت فضاء واسع يمر عليه كل منهم لداره، فال يبعد عدم 
اختصاص حق االستطراق هبم، لعدم صدق الطريق عليه وإن كان فيه استطراقهم، 
عىل  لبقائه  إليه،  باب  بفتح  فيه  االستطراق  لغريهم  جيوز  وحينئٍذ  الصحاري.  نظري 

إباحته األصلية. فتأمل جيدًا.
)1( ملا سبق من عدم منافاته حلقه، كي يكون له السلطنة عىل منعه. وتقدم من 

املبسوط ما يقتيض جواز منعه.
)2( لعموم الوجه السابق جلواز نصب اجلناح والروشن. نعم البد من عدم 
املقابل إال بإذن صاحبه، كام هو ظاهر. كام البد من عدم إرضاره  اتكائه عىل حائط 

بالطريق، ملا سبق.
)3( كأن وجهه أن سبق حيازته موجب مللكية األول له، فيكون مزامحة الثاين 

منافيًا لعموم السلطنة عليه.
ملكية  سبب  أختصاص  لظهور  له،  األول  مللكية  املوجب  لعدم  كأنه   )4(

)1( مستدرك الوسائل ج:17 باب: 11 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث:2.
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للجار اإلذن يف وضع خشب جاره عىل حائطه)1( مع احلاجة)2(. ولو أذن 
جاز الرجوع قبل الوضع)3( 

الفضاء  وملك  املقام.  يف  حاصل  غري  وهو  بإحيائها،  الفضاء  يتبعها  بنحو  األرض 
وحده باالستيالء عليه وجعله موردًا لالنتفاع حيتاج إىل دليل.

به.  أحق  فهو  املسلمني  من  أحد  إليه  يسبق  مل  مال  إىل  سبق  من  أن  ودعوى: 
مدفوعة بأن املتيقن من ذلك عدم جواز مزامحته ومنعه، ال ثبوت حق له فيه بحيث ال 

جيوز سبق غريه إليه لو تركه ومل يشغله كام يف املقام.
استحباب  لعموم  فيه،  اإلشكال  ينبغي  وال  واحد.  غري  به  رصح  كام   )1(
معترب  اجلوار، وخصوص  استحباب حسن  املؤمن ومواساته، وعموم  قضاء حاجة 
أن  جاره  اجلار  يمنع  ال  اهلل8:  رسول  قال  قال:   «  :Aعيل عن  اجلعفريات 
للقطع  املنع،  كراهة  أو  القبول  استحباب  عىل  املحمول  جداره«)1(  عىل  خشبة  يضع 
العامة  لبعض  خالفا  األصحاب.  بني  وفاق  موضع  أنه  املسالك  ويف  وجوبه،  بعدم 
عدم  واحد  غري  من  ويظهر  طرقهم.  من  املروي  املتقدم  للنبوي  املقارب  للنبوي 

االطالع عىل النبوي املتقدم من اجلعفريات. فراجع
)2( الظاهر تأكد استحباب القبول أو كراهة املنع مع احلاجة من دون أن َيتوقفا 

عليها، كام يظهر من التحرير. ملا هو املعلوم من عموم رجحان إجابة طلب املؤمن.
اخلالف  ونفى  والتحرير  الرشايع  يف  كام  وإمجاعًا  التذكرة،  يف  كام  قطعًا،   )3(
فيه يف حمكي جممع الربهان. ملا هو املعلوم من جواز الرجوع يف اإلذن بعد عدم امللزم 

باملأذون فيه من عقد أو غريه.
نعم لو ابتنى العمل من املأذون عىل التزام اآلذن بمقتىض إذنه وعدم رجوعه 
فيه أشكل جواز الرجوع. كام لو قال املاذون لآلذن إين ال اشرتي اخلشب إال أن تتعهد 
ببقاء اإلذن وعدم الرتاجع عنه، فقال اآلذن: اشرت فأنا ال أتراجع عن إذين. فاشرتى 

)1( اجلعفريات ص:165.
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وبعده)1(،

اخلشب بناء عىل ذلك. ألن ذلك نحو من االتفاق بينهام يشبه العقد، بل الظاهر صدق 
الرشط عليه، وهو نافذ عرفًا، حيث يعترب الرتاجع عن اإلذن نقضًا لالتفاق املذكور. 
وقد تقدم منا نظري ذلك عند الكالم يف إذن صاحب األرض يف دفن امليت يف أرضه 

من كتاب العارية. فالحظ.
)1( قال يف املبسوط: » فإن وضعها عىل احلائط مل يكن له الرجوع بعد ذلك 
فإن  القلع.  والبقاء، دون  التأبيد  املقصود بوضعها  باقية، ألن  اجلذوع  تلك  مادامت 
بليت وتكرست بطل إذن املعري، ومل يكن لصاحب الساباط أن يضع بدهلا إال بإذن 
يف  إشكال  عىل  الرباج  ابن  عن  اإليضاح  يف  وحكاه  الرسائر،  يف  ووافقه  مستأنف«. 

النسبة. نعم جنح إليه يف مفتاح الكرامة واجلواهر.
وتعطيل  النهر  جمرى  حتويل  يف  منا  سبق  ما  إىل  راجع  املبسوط  من  سبق  وما 
الرحى املنصوبة عليه من قضاء املرتكزات العرفية بعدم جواز الرجوع يف اإلذن إذا 
كان املأذون فيه مبنيًا عىل االستمرار بنحو يكون العدول عنه موجبًا للرضر نوعًا، وأنه 

يقرب ورود الصحيح يف الرحى جريًا عىل ذلك وإمضاء له.
وقد أيد ذلك يف مفتاح الكرامة بأنه لو جاز الرجوع ولو مع األرش فقد الجيرب 

الرضر، لعدم وفاء األرش عرفًا بتدارك رضر ختريب امللك.
وال سيام أن اآلذن قد يكون فّوت عىل املأذون بسبب اإلذن الفرصة بتحصيل 
فاته  غرضه من طريق آخر، كرشاء ما يضع عليه خشبته أو وضعها يف موضع آخر 
إستيضاح حكم  إليه  االلتفات  إذن صاحبه ونحومها، وغري ذلك مما يوجب  بسبب 
العرف املذكور. ومن هنا كان الوجه املذكور يف غاية القوة. وبه يستغنى عن التمسك 

بقاعدة نفي الرضر.
كام أنه يفرتق عنها بأن املعيار فيه عىل ترتب الرضر نوعًا بالعدول عن اإلذن أو  
بتعمد الرضر فيه لفوت النفع، كام أرشنا إىل ذلك يف مسألة الرحى املنصوبة عىل النهر، 
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 إال إذا لزم رضر عىل واضع اخلشب)1( فا جيوز وإن بذل األرش)2(. نعم 
بخالف قاعدة نفي الرضر حيث يقترص فيها عىل الرضرالشخيص وبنحو ال يعم فوت 

النفع، كام هو ظاهر. 
هذا وقد استدل يف الرسائر عىل املنع من الرجوع يف اإلذن بعد وضع اخلشبة 
بأن رفع اخلشبة عن حائط اآلذن ملا كان مستلزمًا لرفعها عن حائط صاحب اخلشبة 

فليس لآلذن إجباره عىل رفعها عن حائط نفسه. 
وهو كام ترى! فإن وضعها عىل حائط اآلذن بعد عدوله عن إذنه إن كان بحق 
مل يكن لآلذن إجباره عىل رفعه عنه. وإن مل يكن بحق كان له إجباره عىل رفعه وإن 
استلزم امرًا ليس من حقه إجباره عليه. ولذا ال إشكال يف جواز إجباره عىل رفعه لو 

وضعه بدون إذنه وإن لزم رفعه عن حائط املاذون أيضًا. فالعمدة ما سبق.
)1( كأنه لقاعدة نفي الرضر التي سبقت االشارة إليها. لكن سبق يف مسألة 
قاعدة  عن  للخروج  جمال  ال  أن  واجلواهر  الرياض  من  النهر  عىل  املنصوبة  الرحى 
السلطنة عىل املال بقاعدة نفي الرضر. والزم ذلك أنه ال جمال للمنع من الرجوع عن 

اإلذن يف املقام من أجل لزوم الرضر عىل اجلار صاحب اخلشبة. 
وقد وجهه يف الرياض بأن النسبة بني القاعدتني العموم من وجه، وال وجه 
لرتجيح قاعدة نفي الرضر، بل قد يكون الرتجيح يف بعض املوارد لقاعدة السلطنة 
بعمل األصحاب. ويظهرمنعه مما سبق يف الرحى املنصوبة عىل النهر. نعم ال حاجة 

للقاعدة املذكورة بعد ما سبق. 
)2( كأنه ألن بذل األرش ال ينايف صدق الرضر، بل حيث كان تداركًا للرضر 

فهو متفرع عليه، وال دليل عىل وجوب قبوله.
ولكن قاعدة نفي الرضر ملا كانت واردة مورد االمتنان يف حق املترضر، فهي 
تنرصف عن الرضر املتدارك، لعدم منافاة حتمله لالمتنان، ومعه ال خمرج عن قاعدة 
السلطنة يف حق اآلذن، فيجوز له الرجوع عن إذنه. ولعله لذا ذهب إىل جواز الرجوع 
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إذا حدث رضر من ذلك عىل صاحب اجلدار جاز له أمر جاره بالرفع)1( 
با أرش)2(، 

مع األرش يف الرشايع ومجلة من كتب العالمة وجامع املقاصد واملسالك واإليضاح 
عىل اضطراب كالمه يف كتاب العارية يف األرش.

بل رصح باإلشكال يف ثبوته يف كتاب الصلح من القواعد. وكأنه لعدم اقتضاء 
العارية الضامن بعد حتكيم قاعدة السلطنة، وعدم رفع اليد عنها بقاعدة رفع الرضر. 

ويظهر اإلشكال فيه مما سبق.
هذا وقد ذكر يف التذكرة والقواعد وغريمها أنه لو أبقاه كان له  املطالبة باألجرة.
يكون  اإلبقاء. وعليه  استحقاق  اإلذن وعدم  الرجوع يف  بناء عىل جواز  متجه  وهو 
األرش هو فرق ما بني بقائه بأجرة ونقضه أو تلفه باإلزالة. وقد تقدم نظري ذلك يف 
املسألة الثالثني يف خيار الغبن من فصل اخليار من كتاب البيع. ومال يف الدروس إىل 
عدم جواز نقضه للرضر، لكن له األجرة بعد الرجوع عن اإلذن. ويظهر وجهه مما 

سبق. 
نعم ال جمال لذلك كله بناء عىل ما سبق يف وجه عدم جواز الرجوع يف اإلذن، 

وأنه ال يبتني عىل قاعدة نفي الرضر، بل عىل ابتناء اإلذن عىل االستمرار. فالحظ.
)1( كأنه لقصور قاعدة الرضر يف حق املأذون بعد استلزام جرياهنا الرضر يف 
حق اآلذن، وحينئٍذ ال خمرج عن قاعدة السلطنة يف حق اآلذن القاضية بجواز الرجوع 
له عن إذنه. كام أنه بناء عىل ما ذكرنا من الوجه فال يبعد قصوره أيضًا، لقصور اإلذن 
قاعدة  عن  خمرج  فال  اإلذن،  حني  املحتسب  غري  به  املعتد  الرضر  لزم  إذا  عام  نوعًا 

السلطنة يف حق اآلذن أيضًا.
)2( لعدم املوجب له بعد ما سبق من استحقاقه الرفع وجريان قاعدة السلطنة 
يف حقه. ثم إن ما ذكر يف الرجوع يف اإلذن يف وضع اخلشبة جيري يف هدم احلائط الذي 
أذن بوضعها عليه. نعم لو كان هدمه نحو ال يوجب هدم البناء الذي للامذون عليه، 
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جلعل دعائم أو نحو ذلك حتته حتى يقام ويتم بناؤه من جديد فال إشكال، كام لعله 
ظاهر.

)1( تفسري للجدار املطلق. والظاهر أن املراد ما ال خيتص أحدمها باليد عليه، 
فيشمل ما لو كان حتت يد كل منهام، لوضع بنائه عليه، أو لكون بنائه بنحو صالح ألن 

يكون هلام، لكونه بني أرضيهام من دون ثبوت أختصاص أحدمها بأرضه.
يكون  الفرض  يف  واجلدار  وغريها.  والتذكرة  والرشايع  املبسوط  يف  كام   )2(
الدور  بني  أو  البساتني  بني  يكون  كالذي  ملكيهام،  بني  لكونه  معًا  يدمها  حتت  غالبًا 
ملجرد السرت من دون أمارة تقتيض اختصاص أحدمها به. فإنه عرفًا حتت يدمها معًا. 
وحينئٍذ ال إشكال يف قبول البينة ممن يقيمها، لعموم حجية البينة، خصوصًا يف القضاء.
املتنازعني  يد  الذي حتت  املال  التنازع يف  وذكر بعض مشاخيناP يف مسألة 
فيه  املتنازع  األمر  عىل  اليد  يف  اشرتاكهام  مقتىض  ألن  معها،  اليمني  من  البد  أنه  معًا 
اشرتاكهام فيه، فيكون كل منهام منكرًا باإلضافة إىل نصفها املحكوم بأنه له، وبينته وإن 
كانت حجة يف إثبات أنه له، ولذا لو أقام كل من املدعي واملنكر البينة تساقطتا، إال 
أنه ال يكتفي هبا يف احلكم بمضموهنا، ملا دل عىل أن وظيفة املنكر اليمني، فانه يقتيض 

لزوم ضم احللف للبينة يف املقام.
التنصيف. وهو يف حمله  اليد  يبتني عىل أمور. )األول(: أن مقتىض  وما ذكره 
مللكية صاحبها، وحيث كانت منسوبة هلام تعني حجيتهام  املقتيض  اليد عرفًا  لوحدة 
يف ملكيتهام معًا ملا حتتها املقتيض للتنصيف بينهام ظاهرًا، كام لو شهدت البينة أنه هلام، 
والتكاذب بينهام يف التداعي ال يقتيض تعدد األيدي عىل الكل والتكاذب بينها، عىل 

ما أوضحناه عند الكالم يف قاعدة اليد يف خامتة االستصحاب من األصول. فراجع
)الثاين(: عموم حجية البينة للمنكر، كام هو مقتىض إطالق دليلها.

وقد يدعى لزوم اخلروج عنه بام دل عىل تكليف املنكر باليمني، كصحيح عثامن 

مع  للحالف)2(  فهو  ألحدمها)1(  عليه  يد  ال  مطلقًا  جدارًا  تداعيا  ولو 
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 ابن عيسى ومحاد بن عثامن عن أيب عبد اهللA الطويل الوارد يف قضية فدك، وفيه: 
»وقد قال رسول اهلل8: البينة عىل من أدعى واليمني عىل من أنكر«)1(. وقريب 

منه غريه)2(.
به  لالكتفاء  يكون  به  حجته  النحصار  يكون  كام  باليمني  تكليفه  بأن  ويندفع 
منه ختفيفًا عنه، مع عموم حجية البينة يف حقه. ولعل الثاين هو األنسب، ملطابقة قوله 
للحجة األولية واألصل، املناسب للتخفيف عنه. وال سيام بلحاظ ما رواه الصدوق 
بأسانيده عن حممد بن سنان عن اإلمام الرضاA يف جواب مسائله يف العلل، وهو 
املدعى  عىل  واليمني  املدعي،  عىل  احلقوق  مجيع  يف  البينة  أن  يف  »والعلة   :Aقوله
اجلحود،  عىل  البينة  إقامة  يمكنه  وال  جاحد،  عليه  املدعى  ألن  الدم،  خال  ما  عليه 
ألنه جمهول وصارت البينة يف الدم عىل املدعى عليه، واليمني عىل املدعي ألنه حوط 
 حيتاط به املسلمون، لئال يبطل دم امرىء مسلم، وليكون ذلك زاجرًا وناهيًا للقاتل،
أنه مل يفعل قليل، وأما علة  البينة عىل اجلحود عليه، ألن من يشهد عىل  لشدة إقامة 
التغليظ«)3(. لرصاحة صدوره يف  القسامة أن جعلت مخسني رجال فلام يف ذلك من 

ابتناء جعل اليمني عىل املنكر عىل التخفيف.
احلقوق  يف  املنكر  عىل  اليمني  جعل  أن  بالدم  ذيله  يف  املقابلة  مقتىض  أن  كام 
عىل نحو جعله عىل املدعي يف الدم، ومن الظاهر أن احتياج املدعي يف الدم لليمني 

والقسامة إذا مل يكن له بينة، أما معها فيحكم له بمقتضاها من دون حاجة لليمني. 
الثاين موثق أيب بصري عن أيب عبد اهللA: »قال: إن اهلل حكم يف  ومثله يف 
دمائكم بغري ما حكم به يف أموالكم، حكم يف أموالكم أن البينة عىل املدعي واليمني 
عىل املدعى عليه، وحكم يف دمائكم: أن البينة عىل من ادعي عليه، واليمني عىل من 

)1( وسائل الشيعة ج:18 باب: 25 من أبواب كتاب كيفية احلكم وأحكام الدعوى حديث:3.
)2( وسائل الشيعة ج:18 باب: 3 من أبواب كتاب كيفية احلكم وأحكام الدعوى حديث:2.
)3( وسائل الشيعة ج:18 باب: 3 من أبواب كتاب كيفية احلكم وأحكام الدعوى حديث:6.
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ادعى ، لئال يبطل دم امرئ مسلم«)1(. مضافًا إىل النصوص الكثرية اآلتية يف تعارض 
البينات وغريها مما يشهد بشمول عموم حجية البينة للمنكر.

املنكر  تكليف  تضمن  بام  البينة  حجية  عموم  عن  للخروج  جمال  ال  هنا  ومن 
باليمني. نعم قد يشهد بذلك بعض النصوص اآلتية يف تعارض البينتني ويأيت الكالم فيه
)الثالث(: أن احلكم التساقط مع تعارض بينة املدعي واملنكر. والنصوص يف 

ذلك عىل طوائف خمتلفة املضمون
)األوىل(: ما يظهر منه التساقط، وقبول قول املنكر ـ كصاحب اليد ـ بيمينه، 
 Aإّن رجلني اختصام إىل أمري املؤمنني« :Aكمعترب إسحاق بن عامر عن أيب عبد اهلل 
 Aعيل فاحلفهام  عنده  نتجت  أهّنا  البّينة  منهام  واحد  كّل  وأقام  أيدهيام  يف  داّبة  يف 
فحلف أحدمها و أبى اآلخر أن حيِلف، فقىض هبا للحالف. فقيل: فلو مل تكن يف يد 
واحد منهام و أقاما البّينة. فقال: أحلفهام، فأهّيام حلَف و نكل اآلخر جعلتها للحالف. 
فإن حلفا مجيعًا جعلتها بينهام نصفني. قيل: فإن كانت يف يد أحدمها وأقاما مجيعًا البّينة. 

قال: أقيض هبا للحالف الذي هي يف يده«)2(.
وقريب منه معترب غياث بن إبراهيم عنهA: »أن أمري املؤمننيA أختصم 
إليه رجالن يف دابة، كالمها أقاما البينة أّنه أنتجها، فقىض هبا للذي يف يده. وقال: لو مل 
تكن يف يده جعلتها بينهام نصفني«)3(. غايته أنه مل يتضمن اليمني لصاحب اليد، فيقيد 

بمعترب إسحاق ونحومها يف ذلك والنبوي املرسل)4(. 
وصحيح محران: »سألت أبا جعفرA عن جارية، مل تدرك بنت سبع سنني 
مع رجل وامرأة ، ادعى الرجل أهنا مملوكة له ، وادعت املرأة أهنا ابنتها. فقال: قد قىض 
يف هذا عيلA قلت: وما قىض يف هذا؟ قال: كان يقول: الناس كلهم أحرار، إال من 

)1( وسائل الشيعة ج:18 باب: 3 من أبواب كتاب كيفية احلكم وأحكام الدعوى حديث:3.
)2( وسائل الشيعة ج:18 باب: 12 من أبواب كتاب كيفية احلكم وأحكام الدعوى حديث:2.
)3( وسائل الشيعة ج:18 باب: 12 من أبواب كتاب كيفية احلكم وأحكام الدعوى حديث:3.

)4( مستدرك الوسائل ج:17 باب: 10 من أبواب كتاب كيفية احلكم وأحكام الدعوى حديث:5.
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أقر عىل نفسه بالرق، وهو مدرك. ومن أقام بينة عىل من ادعى من عبد أو أمة، فإنه 
يدفع إليه، ويكون له رقا. قلت: فام ترى أنت؟ قال: أرى أن أسأل الذي ادعى أهنا 
مملوكة له بينة عىل ما ادعى، فإن أحرض شهودًا يشهدون أهنا مملوكة، ال يعلمونه باع وال 
 وهب، دفعت اجلارية إليه، حتى تقيم املرأة من يشهد هلا أن اجلارية ابنتها حرة مثلها،
فلتدفع إليها، وخترج من يد الرجل. قلت: فإن مل يقم الرجل شهودًا أهنا مملوكة له؟ 
يقم  مل  فإن  إليها،  دفعت  ابنتها  أهنا  عىل  البينة  املرأة  أقامت  فإن  يده،  من  خترج  قال: 
اجلارية،  سبيل  خيّل  ادعت  ما  عىل  البينة  املرأة  تقم  ومل  ادعى،  ما  عىل  البينة  الرجل 
تذهب حيث شاءت«)1(. فإنه رصيح أنه مع تعارض البينتني يرجع ألصالة احلرية، 

وإنام تدفع للمرأة لعدم املعارض لبينتها عىل أهنا ابنتها.
أبا  »سألت  بصري:  أيب  كصحيح  العدد،  بكثرة  الرتجيح  تضمن  ما   )الثانية(: 
عي دارًا يف أيدهيم و ُيقيم البّينة و يقيم الذي  عبد اهللA عن الرجل يأيت القوم فيدَّ
يف يده الدار البّينَة أّنه ورثها عن أبيه، وال يدري كيف كان أمرها. قال: أكثرهم بّينة 
ُيستحلف وتدفع إليه. وذكر أّن علّيًاA أتاه قوم خيتصمون يف بغلة، فقامت البّينة 
هلؤالء أهّنم أنتجوها عىل ِمْذودهم ومل يبعوا ومل هيبوا، و قامت البّينة هلؤالء بمثل ذلك، 
فقىضA هبا ألكثرهم بّينة و استحلفهم. قال: فسألته حينئٍذ فقلت: أرأيت إن كان 
الذي اّدعى الدار قال: إّن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغري ثمن، و مل يقم الذي هو 
اّدعاها و أقام  إذا كان األمر هكذا فهي للذي  أبيه، قال:  أّنه ورثها عن  إاّل  بّينة  فيها 

البّينة عليها«)2(.
وقد تضمنت مجلة من النصوص أنه مع التساوي يف العدد يقرع بينهام ـ أي 
اخلصمني ـ فمن خرج سهمه يدفع له ما يدعيه)3(. ويف أكثرها أنه يستحلف ثم تدفع 

)1( وسائل الشيعة ج:18 باب: 12 من أبواب كتاب كيفية احلكم وأحكام الدعوى حديث:9.

)2( وسائل الشيعة ج:18 باب: 12 من أبواب كتاب كيفية احلكم وأحكام الدعوى حديث:1.
)3( راجع وسائل الشــيعة ج:18 باب: 12 من أبواب كتاب كيفية احلكم وأحكام الدعوى حديث:5، 6، 

.12 ،11 ،8 ،7
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له. وهبا يقيد إطالق الباقي)1(. ويكون املحصل أنه مع التساوي يف العدد يقىض ملن 
خرج سهمه بعد يمينه.

السكوين عن  الشهود، كموثق  بنسبة  املدعى  املال  )الثالثة(: ما تضمن قسمة 
أيب عبد اهللA: »قال: قىض أمري املؤمننيA يف رجلني اّدعيا بغلة فأقام أحدمها 
الشهود اخلمسة مخسة أسهم، ولصاحب  شاهدين، واآلخر مخسة، فقىض لصاحب 

الشاهدين سهمني«)2( ونحوه معترب اجلعفريات)3(.
ومقتىض هذه الطوائف الثالث حجية بينة املنكر. ولذا تعارض بينة املدعي، 

فيتساقطان، أو حيتاج لعالج التعارض بالرتجيح أو التقسيم.
)الرابعة(: ما تضمن التعويل عىل بينة املدعي وإمهال بينة املنكر، لعدم حجيتها 
يده شاة، فجاء رجل  »قلت أليب عبد اهللA: رجل يف  نفسها، كخرب منصور:  يف 
الذي يف يده  يبع، وجاء  العدول أهنا ولدت عنده ومل هيب ومل  البّينة  فأقام  فادعاها، 
بالبّينة مثلهم عدول أهّنا ولدت عنده مل يبع ومل هيب. فقال أبو عبد اهلّلA: حّقها 
للمّدعي، وال أقبل من الذي يف يده بّينة، الّن اهلّل عّزوجّل إّنام أمر أن تطلب البّينة من 
املّدعي، فإن كانت له بّينة، و إاّل فيمني الذي هو يف يده. هكذا أمر اهلّل عّزوجل«)4(.

ومرسل دعائم اإلسالم اآليت. 
خروجًا  بينته،  حجية  وعدم  باليمني  املنكر  وظيفة  انحصار  يف  رصحيان  ومها 
عن عموم حجية البينة. وحينئٍذ ال تعارض بينته ببينة املدعي، فضاًل عن أن تسقطها. 
هذا وقد يشكل االستدالل هبام، لضعف سندمها. أما املرسل فظاهر. وأما خرب 
منصور فلرواية إبراهيم بن هاشم له عن حممد بن حفص عن منصور، وحممد بن حفص 

)1( راجع وسائل الشــيعة ج:18 باب: 12 من أبواب كتاب كيفية احلكم وأحكام الدعوى حديث:5، 6، 
.11 ،7

)2( وسائل الشيعة ج:18 باب: 12 من أبواب كتاب كيفية احلكم وأحكام الدعوى حديث:10.
)3( مستدرك الوسائل ج:17 باب: 10 من أبواب كتاب كيفية احلكم وأحكام الدعوى حديث:4.

)4( وسائل الشيعة ج:18 باب: 12 من أبواب كتاب كيفية احلكم وأحكام الدعوى حديث:14.
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جمهول، وهو غري حممد بن حفص العمري الذي هو وكيل الناحية املقدسة، والذي كان 
Aاألمر يدور عليه. لتأخره يف الطبقة عن إبراهيم بن هاشم الذي لقي اإلمام الرضا 
وروى عن اإلمام اجلواد، فكيف يروي عنه إبراهيم ويروي هو عن منصور الذي هو 

من أصحاب اإلمام الصادقA؟!.
اخلارج  بينة  بتقديم  رصح  حيث  األصحاب،  بعمل  إنجباره  يدعى  قد   نعم 
والنهاية،  ـ  والده  رسالة  عن  وحكاه  ـ  والفقيه  املقنع  يف  ـ  اليد  صاحب  غري  وهو  ـ 
وقد يظهر من اخلالف، كام رصح به يف الغنية واملراسم والوسيلة واملهذب والرسائر 
والرشايع والنافع واجلامع والقواعد واملختلف واإليضاح وغريمها. وكذا يف املقنعة 
مع تساوي شهود الطرف يف العدد والعدالة. ومن ثم كان هو املشهور، بل يف اخلالف 

دعوى اإلمجاع عليه، كام هو حمتمل الغنية.
بل  له،  جابرًا  منهم  ذلك  ليكون  املذكور،  اخلرب  عىل  اعتامدهم  يتضح  مل  لكن 
استدل عليه غري واحد بعموم ما دل عىل أن وظيفة املدعي البينة ووظيفة املنكر اليمني، 
ومل أعثر عاجال عىل من استدل باخلرب املذكور من القدماء عدا ما يأيت من االستبصار.
بل ال جمال للتعويل عليه وعىل املرسل مع خمالفتهام للطوائف الثالث السابقة 
العدد والتي يظهر منهم  الكثرية  الثانية  التي هي أكثر عددًا وأصح سندًا، خصوصًا 

التعويل عليها يف اجلملة، بنحو ال جمال الحتامل سقوطها عن احلجية باهلجر.
ويف اجلواهر بعد اإلشكال يف االستدالل بالعموم املذكور أن قبول بينة صاحب 
اليد الخيلو عن قوة يف غري مورد التعارض بني البينتني، فتقدم بينة اخلارج من دون 

نظر للمرجحات لإلمجاعات املحكية وغريها.
لكن ال جمال لدعوى اإلمجاع بعد الترصيح يف املبسوط بتقديم بينة صاحب اليد 
الجل اليد، وهو الذي حكم به يف اخلالف يف صدر كالمه، وإن كان ظاهر ذيل كالمه 
واستدالله تقديم بينة اخلارج. كام أن املحكي عن ابن اجلنيد قبول قول صاحب اليد 
بيمينه. وعن ابن أيب عقيل الرجوع للقرعة مع يمني من خرجت له، ويف املقنعة تقديم 
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بينة صاحب اليد مع ترجيحها بالعدد، بل ال يبعد عن كالمه االكتفاء برتجيحها يف 
العدالة، وتوقف يف الدروس واللمعة واملسالك يف املسألة، وهو ظاهر االرشاد.

واضطراهبم  املسألة  يف  اخلالف  بمعروفية  يشهد  كلامهتم  سرب  أن  واالنصاف 
انجباره  فرض  لو  منصور  خرب  وهو  ـ  ذكره  مما  االمجاع  غري  وأما  كالنصوص.  فيها 

بالعمل ـ فهو يقتيض عدم قبول بينة صاحب اليد مطلقًا حتى لو أنفردت.
بالعدد  للرتجيح  املتضمنة  الثانية  الطائفة  محل  املشهور  من  يظهر  وقد  هذا 
والقرعة عىل ما إذا مل تكن مع إحدى البينتني يد مترصفة، وكانت العني خارجة عن 
يد اخلصمني معًا واستشهد يف االستبصار عىل ذلك بخرب منصور. كام يشهد له مرسل 
دعائم اإلسالم عن أمري املؤمننيA: »أنه قىض يف البينتني خيتلفان يف اليشء الواحد 
بّينة كّل واحد منهام وليس يف أيدهيام،  يدعيه الرجالن أنه يقرع بينهام فيه إذا عدلت 
فأما إن كان يف أيدهيام فهو بينهام نصفان. وإن كان يف يدي أحدمها فإنام البينة فيه عىل 

املدعي واليمني عىل املدعى عليه«)1(.
لكنه ال يناسب صحيح أيب بصري، لرصاحة صدره يف اخلصومة مع أصحاب 

الدار التي يف أيدهيم وهو مقتىض إطالق بقية نصوص الطائفة الثانية.
ومثله ما قد يظهر من نصوص التهذيبني من محل معترب إسحاق بن عامر من 
الطائفة األوىل عىل خصوص صورة كون العني يف يدمها أو خارجة عنهام. لرصاحة 
ذيله يف فرض كوهنا يف يد أحدمها. وكذا معترب غياث. ومثلهام صحيح محران املتقدم 
لوروده يف اجلارية التي تكون حريتها مقتىض أصالة احلرية يف اإلنسان، فيكون مدعي 

حريتها منكرًا.
ومن هنا يتعني النظر يف املسألة بمالحظة النصوص وما يقتضيه اجلمع بينها، 
فنقول: بعد ما سبق من عموم حجية البينة للمنكر، فإن انفرد هبا قبلت منه، للعموم 
املذكور املعتضد بالطوائف الثالث األول من النصوص املتقدمة التي سبق أن الطائفة 

)1( مستدرك الوسائل ج:17 باب: 10 من أبواب كتاب كيفية احلكم وأحكام الدعوى حديث:1.
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الرابعة التنهض باخلروج عنها.
فلو انحرص األمر بعموم  البينتني  البينة وتعذر اجلمع بني  أقام كل منهام  وإن 
حجية البينة لتعني البناء عىل تساقطهام، كام هو مقتىض األصل يف تعارض الدليلني، 

ثم الرجوع لليمني عىل التفصيل املذكور يف الرجوع إليها يف القضاء.
وأما ما يف  املبسوط من عدم احلاجة لليمني لرتجح بينة املنكر باليد، ومع البينة 

ال حاجة لليمني. فهو غري ظاهر الوجه، لعدم الدليل عىل الرتجيح املذكور.
يف  سبق  ما  مع  سيام  وال  املتقدمة،  النصوص  من  األوىل  الطائفة  ذلك  ويؤيد 

الطائفة األوىل من أن مقتىض اجلمع بني نصوصها احلاجة لليمني.
بني  الرتجيح  الثانية  الطائفة  تضمنتها  التي  الكثرية  النصوص  مقتىض  لكن 

البينتني بالعدد ثم بالقرعة، مع تكليف من ترتجح بينته باليمني.
األوىل  الطائفة  نصوص  من  وغياث  إسحاق  معتربي  إال  هلا  معارض  وال 

املتضمنة قبول قول صاحب اليد بيمينه.
ويصعب اخلروج عنها مع كثرهتا، وظهور تعويل األصحاب عليها يف اجلملة 

ولو يف فرض خروج العني عن يد اخلصمني.
هذا ويظهر من بعض مشاخينا P محل معترب اسحاق عىل ما إذا كان ذو اليد 
مكذبا لدعوى خصمه، ومحل نصوص الطائفة الثانية عىل ما إذا مل يكن كذلك، بل 
ادعى اجلهل باحلال، وأن املال انتقل إليه بارث أو نحوه من صاحب اليد من دون علم 

بكيفية حصول يده.
وفيه: أن بعض نصوص الطائفة الثانية وإن تضمن ذلك، كموضوع السؤال يف 
صحيح أيب بصري املتقدم، إال أن بعضها رصيح يف صورة التكاذب، كالنزاع يف البغلة 
الذي تضمنه الصحيح املذكور، وموثق سامعة عن أيب عبد اهللA: » قال: إن رجلني 
اختصام إىل عيل يف دابة فزعم كل واحد منهام أهنا نتجت عىل مذوده، و أقام كل واحد 
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منهام بينة سواء يف العدد فأقرع بينهام سهمني...«)1(.
ومثله ما يف التهذيب من محل ما يف معترب إسحاق يف صورة تقابل البينتني من 
الرجوع للحلف من دون نظر يف الرتجيح بينهام عىل ما إذا اصطلحا عىل ذلك. إذ هو 
خال عن الشاهد، بل هو خمالف للظاهر جدًا. وكذا ما يف االستبصار من محله عىل 

ذلك، أو عىل التخيري وإيكال األمر لنظر اإلمام، كام لعله ظاهر.
ومن هنا كان الظاهر استحكام التعارض بني الطائفتني. وإن مل يبعد ترجيح 

الطائفة الثانية، ألهنا أكثر عددًا بنحو جيعلها أشهر رواية.
نعم لو مل يبلغ ذلك حّد الرتجيح تعني تساقط البينتني بالتعارض، والبناء عىل 

قبول قول صاحب اليد بيمينه، ملا سبق من أن ذلك مقتىض القاعدة.
هذا واملتيقن من ذلك ما إذا كان االختالف بني اخلصمني يف األموال، كام هو 

مورد أكثر نصوص الطائفة الثانية، ومورد معتربي إسحاق وغياث بن إبراهيم.
اجلارية  يف  االختالف  يف  الوارد  األوىل  الطائفة  يف  املتقدم  محران  صحيح  أما 
وأهنا مملوكة أو حرة، واملتضمن احلكم بحريتها مع اختالف البينتني، ألصالة احلرية 
يف اإلنسان، واملبتني عىل تساقط البينتني فال يعارضه من نصوص الطائفة الثالثة إال 
آخران  وجاء  أمر،  عىل  شهدا  رجلني  عن   Aاهلل عبد  أبو  »سئل  احللبي:  صحيح 
فشهدا عىل غري ذلك، فاختلفوا. قال: يقرع بينهم، فأهيم قرع فعليه اليمني وهو أوىل 
كان  قال:   «  :Aعنه صحيحه  بل  اهلل  عبد  أيب  بن  الرمحن  عبد  ومعترب   باحلق«)2(، 
عيلA إذا أتاه رجالن ]خيتصامن[ عدهلم سواء وعددهم أقرع بينهم عىل أهيام تصري 
اليمني...«)3(، بناء عىل ما هو الظاهر من إلغاء خصوصية الرجلني بنحو يعم املرأتني 
والرجل واملرأة. أما بقية نصوص الطائفة الثانية فهي خمتصة بالنزاع يف تعيني مالك 

املال، وال تعم مورد صحيح محران.

)1( وسائل الشيعة ج:18 باب: 12 من أبواب كتاب كيفية احلكم وأحكام الدعوى حديث:12.

)2( وسائل الشيعة ج:18 باب: 12 من أبواب كتاب كيفية احلكم وأحكام الدعوى حديث:11.
)3( وسائل الشيعة ج:18 باب: 12 من أبواب كتاب كيفية احلكم وأحكام الدعوى حديث:5.
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املذكورين، الختصاصه  احلديثني  أن صحيح محران أخص من  الظاهر  ومن 
بالنزاع يف حرية اجلارية ورقيتها، فيتعني تقديمه عليهام وختصيصهام به. نعم هو خيتص 

بام إذا كان هناك مدع خيالف قول احلجة.
اقترصفيه  الثالثة قد  الطائفة  أكثر نصوص  أمران )أحدمها(: أن  املقام  بقي يف 
عىل الرتجيح بالعدد، وعىل أنه مع التساوي فيه فاملرجح القرعة. نعم قولهA يف 
حديث عبد الرمحن بن أيب عبد اهلل املتقدم: » عدهلم وعددهم سواء« ظاهر بالرتجيح 
بمرتبة العدالِة، وهو الظاهر أو املرصح به يف كالم مجاعة، ومقتىض كالم غري واحد 
منهم تقديم الرتجيح بمرتبة العدالة عىل الرتجيح بالعدد، وإن نسب هلم يف الرسائر 

العكس واختاره.
املذكورة، لعدم اإلشارة فيها لذلك مع  الطائفة  بقية نصوص  لكنه اليناسب 
عىل  يتقدم  وأنه  به،  الرتجيح  مرتبة  وبيان  لبيانه  احلاجة  ومسيس  به  االبتالء  شيوع 

الرتجيح بالعدد أو يتأخر عنه.
العدالة، ال  التساوي يف أصل  الرمحن عىل  ومن هنا اليبعد محل حديث عبد 
يف مرتبتها، كام هو رصيح مرسل دعائم اإلسالم املتقدمة. وال يأباه كالمهم أو كالم 

.Pبعضهم، بل هو ظاهر ما حكاه يف املختلف عن الصدوق األول
)ثانيهام(: أن ما تضمنته الطائفة الثالثة من تقسيم املال املدعى بنسبة عدد شهود 
الطرفني مل أعثر عاجال عىل من ذكره يف مقام الفتوى، بل مل يتعرضوا ملناقشة مضموهنا 
والوساطة  بني اخلصمني  الصلح  التهذيبني من محلها عىل جهة  ما يف  وتوجيهه عدا 

بينهام دون احلكم. وهو كام ترى خال عن الشاهد، بل خمالف للظاهر جدًا. 
فالعمدة يف املقام ظهور سقوطها عن احلجية هبجر األصحاب هلا، وخمالفتها 

للنصوص الكثرية املتقدمة. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
)الرابع(: مما يبتني عليه كالم بعض مشاخيناP أن قبول بينة املنكر ال ينايف 
عموم ما تضمن أن وظيفة املنكر هي احللف، الظاهر يف توقف القضاء له عىل حلفه، 
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فيقيد به إطالق حجية البينة يف حق املنكر، لرجوعه إىل عدم االكتفاء هبا يف القضاء 
لصاحبها.

وهو غري ظاهر الوجه، ألن ما تضمن أن البينة عىل املدعي ال يقتيض تكليف 
البينة، ويتعني اجلمع بني  باليمني تعبدًا، كي ال ينايف يف اطالقه إطالق حجية  املنكر 

األمرين، بل هو وارد لبيان حجية اليمني يف حقه. 
فإن كان واردًا لبيان انحصار احلجة يف حقه باليمني كان مقيدًا إلطالق حجية 

البينة يف حقه، ولزم البناء عىل عدم حجية بينته.
وإن كان موردًا لبيان االكتفاء منه باليمني ختفيفًا ـ كام تقدم ـ مل يناف إطالق 
حجية البينة يف حقه املقتيض لالكتفاء هبا منه من دون يمني كام يكتفى هبا من املدعي.

وال سيام مع ما يف صحيح سليامن بن خالد عن أيب عبد اهللA: »قال: يف 
كتاب عيلA أن نبيًا من األنبياء شكا إىل ربه فقال: يا رب كيف أقيض فيام لم أَر 
ومل أشهد؟ قال: فأوحى اهلل إليه: احكم بينهم بكتايب، وأضفهم إىل اسمي، فحلفهم 
]حتلفهم[ به، وقال: هذا ملن مل تقم له بينة«)1(. فإن مقتىض إطالقه أن كل من كانت 

حجته عىل دعواه البينة الحيتاج إىل اليمني.
ومن هنا يتعني ابتناء وجوب البينة يف املقام عىل ما سبق من الكالم يف األمر 
 الثاين من عموم حجية البينة للمنكر وعدمه، فإن قلنا بعمومها له ـ كام رصح هو به ـ
إىل نصف  باإلضافة  منكر  اليمني، ألنه  لزم يف حقه  لليمني، وإال  احلاجة  تعني عدم 
اجلدار املفروض اشرتاكهام يف اليد عليه، ملا سبق يف األمر األول من أن مقتىض اليد 

املذكورة اشرتاكهام فيه.
نحو  أو  أرضيهام  بني  كان  إذا  كام  عرفًا،  يدمها  حتت  احلائط  كان  إذا  كله  هذا 

ذلك.
أما إذا مل يكن حتت يدمها ـ كاملبني يف األرض املباحة أو يف الطريق العام لبعض 

)1( وسائل الشيعة ج:18 باب: 1 من أبواب كتاب كيفية احلكم وأحكام الدعوى حديث:1.
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األغراضـ  فال إشكال يف االكتفاء ببينة كل منهام إلثبات ملكيته له، بال حاجة ليمينه، 
ألن كال منهام مدع من دون أن يكون منكرًا. أما مع قيام البينة لكل منهام وتعارض 
البينتني، فيتعني البناء عىل التساقط والرجوع لليمني، كام تضمنته الطائفة األوىل، أو 
أنه  وسبق  الثانية،  الطائفة  تضمنته  كام  اليمني،  مع  القرعة  ثم  العدد  بكثرة  الرتجيح 

األقرب. وال موضوع هنا للطائفة الرابعة، كام هو ظاهر.
.Pبقي الكالم فيام إذا مل تكن ألحدمها بينة. ولعله مورد كالم سيدنا املصنف 
اليد  فإذا كان اجلدار حتت يدمها معًا عرفًا فالوجه يف احلكم هبا للحالف أن مقتىض 
ومدع  له،  بأنه  املحكوم  النصف  إىل  باإلضافة  منكر  منهام  فكل  التنصيف،  املشرتكة 
ثبت  الكل  بملكيته  باليمني  انفرد  فإذا  لصاحبه.  به  املحكوم  النصف  إىل  باإلضافة 
احلكم بملكيته للنصف األول عماًل بام دل عىل تكليف املنكر باليمني مع عدم البينة، 
وللنصف الثاين عماًل بام دل عىل أنه مع امتناع املنكر من اليمني يكفي يمني املدعي يف 

إثبات ما يدعيه.
باليمني مع عدم  املتضمن احلكم  املتقدم  مضافًا إىل صحيح سليامن بن خالد 
القضاء  املتضمن   Aجعفر أيب  عن  قيس  بن  حممد  مرسل  إطالق  ومثله  البينة. 
باليمني)1(. بل من القريب استفادته من الطائفة األوىل من نصوص تعارض البينتني 
املتضمنة الرجوع لليمني، ألن املستفاد منها عرفًا هو الرجوع هلا لتساقط البينتني كام 
املتضمنة للرتجيح  الثانية هلا  الطائفة  البينه. وما سبق من معارضة  بينة يف  لو مل يكن 
بني البينتني بالعدد والقرعة إنام يقتيض سقوطها عن احلجية يف تساقط البينتني، ال يف 

الرجوع لليمني بعد تساقطهام.
ومنه يظهر الوجه يف الرجوع لليمني لو مل يكن اجلدار حتت يدمها عرفًا، حيث 
تضمن معترب إسحاق بن عامر من نصوص الطائفة املذكورة الرجوع له عند تعارض 

البينتني. مضافًا إىل إطالق حديثي سليامن بن خالد وحممد بن قيس.

)1( وسائل الشيعة ج:18  باب:11 من أبواب كتاب كيفية احلكم وأحكام الدعوى حديث: 3.
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نكول اآلخر، ولو حلفا أو نكا فلهام)1(، ولو اتصل ببناء أحدمها أو كان 

)1( أما إذا كان بيدمها معًا عرفًا فالظاهر عدم اإلشكال فيه. وبه رصح غري 
واحد. وهو الذي تقتضيه القاعدة بعد ما سبق من أن مقتىض يدمها التنصيف، حيث 
باإلضافة  ومدعيًا  له  بأنه  حيكم  الذي  النصف  إىل  باإلضافة  منكرًا  منهام  كل  يكون 
إىل النصف الذي حيكم بأنه لصاحبه، ومع حتالفهام يدفع كل منهام دعوى اآلخر يف 

النصف الذي ثبت له بمقتىض اليد، ويبقى النصف املذكور له تبعًا ليده.
مضافًا إىل ما يستفاد من جمموع معترب إسحاق بن عامر من أن التحالف يقتيض 

التنصيف وإن مل يرد التنصيص فيه عىل املدعى من التحالف عىل ما حتت يدمها معًا.
وأما مع نكوهلام فهو مقتىض اليد من دون خمرج عنه من بينة اخلصم أو يمينه. 
مضافًا إىل صحيح عبد اهلل بن املغرية عن غري واحد عن أيب عبد اهلل: » يف رجلني كان 
أما  بيني وبينك. فقال:  الدرمهان يل. وقال اآلخر: مها  معهام درمهان فقال أحدمها: 
الذي قال: مها بيني وبينك فقد أقر بان أحد الدرمهني ليس له، وأنه لصاحبه، ويقسم 
اآلخر بينهام«)1(، بناء عىل إلغاء خصوصية الدرهم، كام هو الظاهر، ويأيت إن شاء اهلل 

تعاىل يف كتاب الصلح
هذا ولو مل يكن اجلدار بينهام عرفًا لعدم اليد منهام عليه، فالدليل عىل التنصيف 
املتقدم، لتضمنه الفرض املذكور، وهو وإن ورد  مع حلفهام معترب إسحاق بن عامر 
يف فرض تعارض البينتني، إال أن املستفاد منه عرفًا أن احلكم فيه متفرع عىل سقوط 

البينتني عن احلجية، فيكون املورد كام لو مل تكن بينة.
اليد أيضًا، ومقتىض  املتقدم، لتعرضه لفرض عدم  النكول معترب غياث  ومع 
إطالقه التنصيف، خرج منه ما إذا حلف أحدمها فقط، حيث تضمن معترب إسحاق 
انفراد احلالف بالعني، وبقي ما إذا امتنعا معًا من اليمني حتت اإلطالق املذكور. غاية 
األمر أن املفروض فيه إقامتهام معًا البينة. لكن املستفاد منه سقوط البينتني بالتعارض، 

)1( وسائل الشيعة ج:13  باب: 9 من أبواب كتاب الصلح حديث: 1.
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فهو كام لو مل تكن بينة، نظري ما سبق.
النزاع  مورد  فيه  كان  مما  ونحوه  املقام  يف  بالتنصيف  احلكم  أن  يظهر  وبذلك 
P خارجًا عن يد اخلصمني ليس لقاعدة العدل واإلنصاف، ليتجه من بعض مشاخينا 

إنكار ثبوهتا بنحو اإلطالق، بل الستفادته من سياق نصوص املقام.
الرجوع  ثبوت عموم  يبتني عىل  فهو  للقرعة  الرجوع  من   Pذكره ما  وأما 
التجارة اإلشكال يف  التاسعة والثالثني من مقدمة كتاب  إليها، وقد تقدم يف املسألة 

ذلك. 
قد  يدمها  عن  خارج  هو  ما  ملكية  يف  هبام  اخلالف  انحصار  أن  إىل  مضافًا 
ثالث،  املالك هبام، بل قد حيتمل معه كونه ملكًا لشخص  بانحصار  العلم  اليستلزم 

وحينئٍذ يشكل اإلقراع بينهام ال غري. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
)1( أما إذا اتصل ببناء أحدمها فهو املرصح به يف املبسوط وما بعده ويف مفتاح 
عليه  باليد  املختص  هو  يكون  أنه  فيه  والوجه  عباراهتم.  به  طفحت  مما  أنه  الكرامة 

عرفًا، فيقبل قوله فيه.
احلائط  بأحجار  البناء  أحجار  تتداخل  بنحو  االتصال  يكون  أن  البد  نعم 
ويكون جزئني ليشء واحد عرفًا لتكون اليد عىل أحدمها يدًا عىل اآلخر، وال يكفي 

كونه إىل جنبه جماورًا له من دون ذلك، كام رصحوا به.
وأما إذا كان له عليه طرح فهو املرصح به يف الرسائر والرشايع ومجلة من كتب 
العالمة والدروس وغريها. وهو الذي ذكره يف املبسوط أواًل فيام إذا كان عليه قبة أو 
نحوها، وإن قوى بعد ذلك الرجوع للقرعة. والوجه فيام ذكروه ظهور ذلك يف كونه 

حتت يده، وهو أمارة عىل ملكيته له.
نعم منع من االكتفاء بوضع جذع أو جذوع عليه يف املبسوط واخلالف وقد 
يظهر التوقف فيه من غريمها، لعدم داللته عىل االختصاص، ملا يف اخلالف من أنه قد 

له عليه طرح فهو له)1( 
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يكون مأذونا يف ذلك من جاره، وألنه قبل وضع ذلك عليه كان حمكومًا بأنه مشرتك 
بينهام بال خالف، وال دليل عىل تبدل احلال بوضعه.

املذكور  الترصف  وظاهر  عرفًا،  حتته  ما  عىل  يد  اجلذع  عىل  اليد  بأن  ويندفع 
االستحقاق واالختصاص.

كان  بحيث  اجلذوع،  عن  اجلدار  خلّو  بسبق  علم  لو  فيام  ذلك  يتجه  قد  نعم 
بأنه هلام، ثم استحدث وضع ذلك عليه، وادعى اجلار عدم استحقاق  حمكومًا عرفًا 
وضعه وتعديه فيه. بخالف ما إذا مل يسبق احلكم بأنه هلام عرفًا، كام لو كان ملك اجلار 
بكونه  احلكم  يتعني  حيث  احلال.  جهل  أو  اجلدار،  عىل  اجلذوع  وضع  بعد  ألرضه 

لصاحب اجلذوع، كام سبق.
فالظاهر  باملكها منهام  العلم  أما مع  باملك أرض اجلدار.  هذا كله مع اجلهل 
احلكم بملكية اجلدار له حتى يف صورة وضع اخلص من اآلخر، ألن يد املالك عىل 
األرض تستتبع يده عىل ما فيها عرفًا، ووضع اخلص من اآلخر ال يقوى عىل رفع اليد 

عن الظهور املذكور.
بخالف ما إذا كان متداخاًل يف بناء اآلخر، فإن وحدة البناء هي األقوى ظهورًا 

يف ملكية متامه، وحيكم بعدم استحقاقه وضعه أو وضع بعضه يف أرض اجلار.
هذا واملعروف بني األصحاب أن اخلص بني الدارين حيكم به ملن إليه معاقد 
والغنية  اخلالف  يف  عليه  اإلمجاع  ادعى  بل  للمشهور،  واحد  غري  ونسبه  القمط، 

والرسائر وظاهر التذكرة.
البارع  واملهذب  واإليضاح  والنافع  للمبسوط  ذلك  يف  اخلالف  ينسب  وقد 
والصيمري واملقترص. وإن كان يف نسبه للمبسوط اشكال، لالقتصار فيه عىل نسبته 
بضعف  دليله  يف  استشكل  ثم  أوال،  به  أفتى  حيث  للنافع،  وكذا  أصحابنا.  لرواية 

إحدى الروايتني اآلتيتني، ودعوى أن الثانية قضية يف واقعة. 
وكيف كان فيشهد له صحيح منصور بن حازم املروي يف الكايف والتهذيب عن 
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أيب عبد اهلل: »سالته عن خص بني دارين فزعم أن عليًا قىض به لصاحب الدار الذي 
.)2(Aوقريب منه خرب جابر عن أبيه عن جده عن عيل .)من قبله وجه القامط«)1

من  سبق  وما  منصور.  صحيح  كفى  السند  بضعف  الثاين  يف  استشكل  ولو 
النافع من أنه قضية يف واقعة. مندفع بأن نقل اإلمام الصادقA يف اجلواب له يف 

بيان حكم املسألة ظاهر يف عموم القضاء به.
بني  وفيه: »عن حظرية  معترب  آخر  بسند  منصور  الفقيه حديث  نعم روى يف 
دارين«. كام رواه الكليني كذلك بسند صحيح آخر عن منصور بن حازم. ومن ثم 
قد يكون الصحيح مضطرب املتن، حيث قد يبعد تعدد السؤال مع وحدة اللسان يف 

الطرق الثالثة.
لكن من القريب كون املراد باحلظرية هنا احلائط حيث يظهر من بعض كتب 
اللغة أنه قد يراد به ذلك، ويف بعضها أن من معانيها كل ما حال بينك وبني غريك. وال 
ينافيه مادة اشتقاقها فان احلظر هو املنع. كام أنه املناسب ملا يف الفقيه من جعله احلديث 
املذكور وحديث جابر املشتمل عىل اخلص يف باب احلكم يف احلظرية بني دارين، ثم 
تفسريه للخص بالَطن الذي يكون يف السواد بني الدور. والطن هو حزمة القصب. 
حيث يرجع ذلك إىل احتاد الوجهني معنى، واختالف اللفظ بسبب النقل باملعنى، من 

دون اضطراب يف متن احلديث.
وإال فلو أريد باحلظرية البيت من قصب ونحوه توضع فيه احليوانات ليمنعها 
بني  كانت  ملا  أهنا  لظهور  احلديث،  يف  واجلواب  السؤال  يناسب  مل  والربد  احلر  من 
الدارين فكل من الدارين إىل جانب أحد حيطاهنا وخصاصها، وال خيتص هبا أحدمها. 
بخالف احلائط الواحد من القصب ونحوه الذي بني الدارين، فإن له جانبني 
فيه  الذي  باجلانب  الدارين  إحدى  فيختص  اآلخر،  دون  القامط  فيه  أحدمها  غري  ال 

القامط كام تضمنه اجلواب. 
)1( وسائل الشيعة ج:13  باب: 14 من أبواب كتاب الصلح حديث: 1.
)2( وسائل الشيعة ج:13  باب: 14 من أبواب كتاب الصلح حديث: 2.
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مع اليمني)1( وال يترصف الرشيك يف احلائط والدوالب والبئر والنهر بغري 
إذن رشيكه)2( إال فيام قامت السرية عىل جوازه)3(، وال جيرب الرشيك عىل 

فأنه وإن فرس يف غري واحد من كتب  بالضم،  وبذلك يظهر احلال يف اخلص 
عىل  أعثر  مل  بل  الشجر،  ومن  منه  أو  قصب،  من  بالبيت  الفقه  كتب  وبعض  اللغة 
تفسريه باحلائط من القصب ونحوه عدا ما يف بعض كلامت املعارصين، ويناسبه ما 
سبق من الفقيه من تفسريه بالطن ـ الذي هو حزمة القصب ـ الذي يكون بني البيوت 
يف السواد. فإن ما بني البيوت املذكورة هو اجلدار من قصب ونحوه يتخلله حزمات 
من قصب ونحوه تشّد به، ليتامسك اجلدار وال يميل أو يسقط، وذلك هو املناسب 
لفتوى األصحاب حيث جعل بعضهم  املناسب  للجواب، كام يظهر مما سبق. وهو 

ذلك من فروع النزاع يف اجلدار بني الدارين.
هذا ومن القريب كون ذلك من األمارات العرفية عىل ملكية اخلص باملعنى 
املذكور، واختصاص من إىل جانبه معاقد القامط به، بنحو يستغني بذلك عن التعبد 

بالنص.
ويلحق بمعاقد القامط يف عصورنا األطواق التي تكون يف أحد جانبي اجلدار 
لتقويته وإحكامه، حيث يتعارف جعلها إىل جانب دار مالك اجلدار. فالحظ. واهلل 

سبحانه وتعاىل العامل.  
حجة  هي  بل  اليقني،  توجب  ال  األمارات  من  وغريها  اليد  أن  لظهور   )1(

حمتملة اخلطأ، فيكون صاحبها منكرًا، وعليه مع التداعي واخلصومة اليمني.
تقدم يف  ماله، كام  الرشيك عىل  ملنافاته لسلطنة  )2( بال خالف وال إشكال. 
كتاب الرشكة، وتقدم ما ينفع يف املقام. ومنه يظهر عدم خصوصية األمور املذكورة يف 

ذلك، بل جيري يف كل عني مشرتكة.
)3( كمس اجلدار واالتكاء عليه، واستقاء أحد الرشيكني من البئر املشرتكة 

بني الدارين.
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العامرة إذا احتاجت العني املشرتكة إليها)1(.
جهة  من  اجلدار  كمس  الرشيكني،  غري  يعم  )تارة(:  السرية  تقتضيه  وما  هذا 
القطعية،  السرية  بمقتىض  لالجنبي  جتوز  حيث  ونحومها،  عليه  واالتكاء  الطريق 
طريًا،  بعد  بناؤه  كان  لو  كام  طارئة،  حالة  يف  إال  بتجنبه.  املارة  عىل  النوعي  للحرج 
البئر  من  كاالستقاء  بالرشيكني،  خيتص  )وأخرى(:  للرضر  بذلك  يتعرض  بحيث 

املشرتكة بني الدارين.
والرتخيص يف األول رشعي يف الرشيك وغريه يرجع إىل قصور سلطنة املالك 
رشعًا عن الترصف املذكور. ومعه ليس للاملك املنع، كام رصح بذلك يف الدروس يف 

اجلدار. لقصور سلطنته عن الترصف املذكور، فال جيب استئذانه فيه. 
املنع،  له  أن  من  واملسالك  املقاصد  وجامع  التذكرة  يف  ما  ضعف  يظهر  ومنه 
ألنه نحو ترصف يف اجلدار. الندفاعه بأنه إنام ينفع مع عموم السلطنة له، وهو ممنوع 

ملا سبق.
نعم لو ابتنت الرشكة عىل عدم الترصف املذكور، بحيث يكون رشطًا رصحيًا 
أو ضمنيًا فيها تعني امتناع الرشيك منه، عماًل بالرشط، البمنع الرشيك. لكنه خيتص 
بموضوع الرشط، وهو الرشيك، وال يعم األجنبي. إال أن يشرتط عليه أيضًا يف عقد 

خاص.
أما الثاين فالرتخيص فيه مالكي راجع إىل ابتناء إقدامها عىل الرشكة عىل سلطنة 

كل منهام عىل الترصف املذكور، فهو رشط ارتكازي يف الرشكة تبعًا للتعارف.
ويف مثله لو ابتنت الرشكة عىل خالف ذلك خروجًا عن املتعارف تعني عدم 
جواز الترصف املذكور بغري إذن الرشيك، كام تقدم منا التنبيه لذلك يف املسألة اخلامسة 

من كتاب الرشكة.
والدروس  العالمة  كتب  من  ومجلة  والرشايع  واخلالف  املبسوط  يف  كام   )1(
وغريها، وظاهر التذكرة اإلمجاع عليه. وبعضهم وإن ذكره يف اجلدار، إال أن بعضهم 



...............................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب إحياء املوات 320

)مسألة 2(: ال جيوز للجار أن يترصف يف ملكه ترصفًا يوجب الرر 
املعتد به عىل جاره)1( إذا كان الرر غري متعارف وقوعه فيام

رصح بالتعميم لغريه من األعيان املشرتكة، كام يف اخلالف والقواعد والدروس. وال 
ينبغي اإلشكال يف ذلك، لعدم املنشأ لوجوب البذل عليه، ليجرب عليه.

نعم لو توقف االنتفاع بالعني املشرتكة عىل البناء أو غريه مل يبعد أخذ االشرتاك 
يف اإلنفاق رشطًا ضمنيًا يف االشرتاك، كام يف مثل البئر والنهر والسيارة، حيث اليبعد 
أو  بناء  نفقة استدامة االنتفاع هبا من  فيها عىل اشرتاط االشرتاك يف  ابتناء االشرتاك 

كري وتنظيف أو تصليح أو غريها. 
بالوجه  فاإلنفاق  املوروثة،  كالعني  قهريًا،  العني  يف  االشرتاك  كان  لو  أنه  كام 
مرضًا  يكون  حيث  االنتفاع  عن  العني  تعطيل  أن  إال  رشطًا،  يكن  مل  وإن  املذكور 
بالرشيك عرفًا كان له رفع األمر للحاكم الرشعي، لتجنب الرضر املذكور بالقسمة 
لو أمكنت أو باإلنفاق من ماله أو من ريع العني بعد جعلها صاحلة لالنتفاع أو غري 

ذلك مما يتيرس ويكون أقل نفقة وكلفة.
ونظري ذلك ما لو اشرتكا يف عني يتوقف االنتفاع هبا وحفظ ماليتها عىل بذل 
شيئًا  ورثا  أو  ذلك  غري  أو  مباحة  ثمرة  اقتطفا  أو  طريًا  أو  سمكًا  صادا  لو  كام  مال، 
للمدينة  نقلها  أو  مال، حلراستها  بذل  واالنتفاع هبا عىل  ذلك، وتوقف حفظهام  من 
االشرتاك  يف  الضمني  الرشط  من  فيها  السابقان  الوجهان  جيري  فإنه  نحومها،  أو 

االختياري، والرتافع للحاكم الرشعي يف االشرتاك القهري.
أحد  جلريان  جمال  ال  ـ  البساتني  بني  كاجلدار  ـ  به  باالنتفاع  هيتم  ال  ما  نعم 

الوجهني فيه. فالحظ.
)1( رصح مجهور األصحاب بأن لإلنسان أن يترصف يف ملكه كيف شاء وإن 
املعروف من مذهب بني األصحاب،  أن ذلك هو  الكفاية  بجاره، وعن  كان مرضًا 
ونفى اخلالف فيه يف املبسوط والغنية والرسائر، فله أن حيفر بئرًا يف داره ولو أرضت 
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ببئر جاره. 
وفرقوا بينه وبني األرض امليتة بأن األرض امليتة الحق ألحد فيها، فمن سبق 
لثبوت حق  اململوكة،  األرض  هلا، بخالف  تبعًا  له حريمها  ثبت  فيها  البئر  إىل حفر 
مالكها فيها، وال مرجح لبعض املالك عىل بعض، بحيث يمنعه من الترصف يف ملكه.
دارًا  بجعلها  األرض  إحياء  كان  إذا  عام  يقرص  ألنه  )أواًل(:  ترى!  كام  وهو 

متأخرًا عن إحياء من سبقه ألرضه بجعلها دارًا وعن حفر البئر فيها.
)وثانيًا(: بأن دليل احلريم كام يقتيض قصور إباحة اإلحياء يف األرض امليتة عن 

مقدار احلريم يقتيض قصور سلطنة املالك عن مقداره يف ملكه.
فالعمدة يف املقام: أن دليل حريم البئر خيتص ببئر املعطن والناضح. وحريم بئر 
املعطن قد ثبت بلحاظ حاجة اإلبل التي تستقي منها ملكان تتجمع فيه لالستقاء، وال 
موضوع لذلك يف بئر الدار. كام أن حريم بئر الناضح قد ثبت بلحاظ احلاجة لألرض 
بسبب الرتدد للبئر بنحو يؤثر عىل حاجة البئر القريبة منها. وال جيري ذلك يف بئر الدار 
البئر  التي يكون االستقاء منها قلياًل. ولو كان بلحاظ أصل االستقاء وإرضاره بامء 

األخرى وإن قل لعم بئر املعطن.
وعىل ذلك لو كان املراد من بئر الدار االستقاء الكثري بنحو تكون بئر ناضح 
تعني مراعاة احلريم املذكور هلا، إلطالق دليله وتقييده لعموم دليل السلطنة عىل املال، 

نظري تقييده الطالق إباحة اإلحياء يف األرض املوات.
ولعله خارج عن مورد كالمهم بل لعله فرض ال واقع له، ألن الدار حماطة 

بسورها فكيف يكون هلا حريم اكثر منه؟!
وأظهر من ذلك احلال يف حتديد حريم العني. لرصاحة بعض نصوصه يف حفر 
العني يف القرية وهي أرض مملوكة. نعم تقدم هنالك تقريب التعدي يف حريمها للبئر. 

فراجع.
منهم جوازه. فقد عرفت  له حريم رشعًا  ثبت  ما  وأما اإلرضار يف غري  هذا 
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ويظهر من جامع املقاصد الرتدد يف ذلك، ألنه وإن ذكر الرتدد يف الضامن مع اإلرضار 
يف سياق كالم للتذكرة بنحو يظهر منه أنه من تتمة كالم التذكرة، إال أن عدم وجود 
ذلك يف التذكرة، بل فيه الترصيح باجلواز، شاهد بأنه أعرض عن إكامل كالم التذكرة 
كون  مع  ذلك  جواز  يف  اإلشكال  الكفاية  وعن  للرتدد.  املتضمن  الكالم  واستأنف 

الترضر فاحشًا.
السلطنة عن صورة  ملا تكرر منا من قصور قاعدة  املنع،  فاملتعني  وكيف كان 

اإلرضار بالغري، حلكومة قاعدة نفي الرضر عليها.
وال سيام يف اجلار. للنهي عن اإلرضار به يف النصوص، كمعترب طلحة بن زيد 
عن أيب عبد اهللA: » قال: قرأت يف كتاب عيلA: إن رسول اهلل8 كتب 
بني املهاجرين واألنصار ومن حلق هبم من أهل يثرب: إن اجلار كالنفس غري مصار، 
وال إثم. وحرمة اجلار عىل اجلار كحرمة أمه...«)1( ومعترب زرارة عنهA فيام كتبه 
يؤذ  فال  اآلخر  واليوم  باهلل  يؤمن  كان  »من  وفيه:   Jلفاطمة اهلل8  رسول 

جاره«)2( وغريمها.  
إطباق األصحاب عىل  بعد  لذلك  أنه ال جمال  من  الكرامة  مفتاح  ما يف  وأما 

اجلواز حتصياًل ونقاًل.
مقتىض  باخلروج عن  ينهض  الذي  اإلمجاع  حد  ذلك  بلوغ  يتضح  مل  أنه  ففيه 
يف  اليقدحان  متأخران  فإهنام  الكفاية،  وعن  املقاصد  جامع  من  تقدم  ملا  ال  االدلة، 
اإلمجاع، بل لقرب ابتناء كالم من سبق منه املنع عىل الرجوع لقاعدة السلطنة، والغفلة 
عن حكومة قاعدة نفي الرضر عليها. وقد أطال بعد ذلك يف التفصيل يف صور املسألة 

بام ال جمال للتعرض له وظهور ضعفه بعد ما سبق.

)1( وسائل الشيعة ج:8  باب: 86 من أبواب كتاب أحكام العرشة حديث: 2.

)2( وسائل الشيعة ج:8  باب: 86 من أبواب كتاب أحكام العرشة حديث: 3.
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 بني اجلارين)1( فلو ترصف كذلك وجب عليه رفعه)2(، إال إذا كان ترك 
الترصف يوجب رضرًا عىل املالك، فيجــوز له ذلك)3(، ويضمن الرر 
الوارد عىل جاره إذا كان مستندًا إليه عرفًا عىل االحوط إن مل يكن أقوى)4(، 

السرية. وهبا  الدليل عىل جوازه  فيكفي يف  بينهم  يتعارف وقوعه  ما  أما   )1(
خيرج عام سبق. بل ال يبعد انرصاف عموم دليل قاعدة نفي الرضر عنه. وكذا ما دل 
واإلرضار  اجلوار،  حلسن  املنايف  لإلرضار  النرصافه  باجلار  اإلرضار  عن  النهي  عىل 

املذكور الينافيه عرفًا.
)2( فإن ما سبق كام يقتيض حرمة إيقاع ما يوجب الرضر يقتيض حرمة إبقائه.
)3( كام قطع بذلك يف الرياض. ملا تكرر منا يف نظائر املقام من سقوط قاعدة 
الرضر بلحاظ التعارض بني تطبيقها يف حق املالك وتطبيقها يف حق اآلخر، ومعه ال 

دافع ملقتىض السلطنة يف حق املالك.
لكن احتاط بعض مشاخيناP يف املقام، ومل جيزم باجلواز. ولعله خلصوص 
حرمة  وأمهية  اجلار  خصوصية  منها  يستظهر  قد  حيث  اجلار،  يف  الواردة  النصوص 
حينئٍذ.  السلطنة  قاعدة  عموم  عىل  البناء  معها  يصعب  بنحو  وإيذائه  به  اإلرضار 

فالحظ. واهلل سبحانه العامل العاصم.
)4( أما يف فرض حرمة اإلرضار فلقاعدة الضامن باإلتالف.

الضامن  قاعدة  من  املتيقن  بأن  يشكل  فقد  اإلرضار  جواز  فرض  يف  وأما 
باإلتالف ما إذا كان اإلتالف عدوانيًا غري مستحق، دون ما إذا كان بحق.

ال  وحده  ذلك  بأن  مدفوعة  ضامنه.  الينايف  االتالف  استحقاق  أن  ودعوى: 
قاعدة  يف  لذلك  جمال  وال  الضامن،  يقتيض  دليل  هناك  يكن  مل  ما  الضامن  يف  يكفي 
الضامن باإلتالف، لعدم اإلطالق يف دليلها، وإنام هي متصيدة من النصوص الواردة 
يف املوارد املتفرقة، وهي خمتصة بام إذا كان اإلتالف عدوانيًا غري مستحق. وهو املتيقن 
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فإذا حفر يف داره بالوعة تر ببئر جاره وجب عليه طمها إال إذا ترر من 
ذلك فيضمن جلاره الرر حينئذ وال جيب عليها طمها. ويف جريان احلكم 
املذكور لو كان حفر البئر متأخرًا عن حفر البالوعة إشــكال)1(، وال سيام 
مع التمكن من حفر البئر، يف موضــع آخر ال حيصل منه الرر عىل البئر، 
بل األظهر يف هذه الصورة عدم لزوم طم البالوعة)2( وعدم ضامن الرر 

من املرتكزات العقالئية التي اليبعد جري النصوص والفتاوى عليها.
كام ال جمال لقياسه عىل مثل االضطرار ألكل طعام الغري، حيث ال إشكال يف 

الضامن معه ولو مع الرتخيص يف اإلتالف رشعًا.
للفرق بأن األضطرار ال يرفع مالك التحريم وإن سقط عن الفعلية، بخالف 
بموارد  األول  بإحلاق  االرتكازية  املناسبات  وقضاء  للتحريم،  المالك  حيث  املقام 

نصوص الضامن ال يستلزم إحلاق املقام هبا. فالحظ.
معتديًا  يكون  فال  البالوعة،  لصاحب  اإلرضار  انتساب  لعدم  منع،  بل   )1(

بذلك. غاية األمر تعذر حفر البئر حينئٍذ، وهو ليس إرضارًا.
املكان اخلاص، وليس من شأن  البئر يف  إذا كان من شأن اجلار أن حيفر  نعم 
يف  بجاره  مرضًا  كان  وحفرها،  فسبق  به،  املرض  املكان  يف  حفرها  البالوعة  صاحب 
إذا أراد اجلار حفر  حفرها ومؤذيًا له بذلك، فيحرم عليه حفرها وجيب عليه طمها 

البئر.
ليكون  البالوعة،  طّم  قبل  لو حفرت  عرفًا  بالبئر  إليه اإلرضار  لكن اليستند 

ضامنًا لنقصها حينئٍذ.
)2( بال إشكال ظاهر، الستناد الرضر لسوء اختيار حافر البئر ملكاهنا. ومن 
البالوعة. من دون فرق يف األمرين بني  إيذاء اجلار عرفًا بحفر  أجل ذلك اليصدق 

إمكان حفر البالوعة يف مكان آخر وعدمه.
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)1( مما سبق يظهر عدم الضامن مع سبق حفر البالوعة مطلقًا حتى مع حرمة 
حفرها، لعدم كوهنا يف املوضع املناسب وصدق إيذاء اجلار بحفرها.

)2( كام يف املبسوط والرشايع والتحرير والقواعد واإلرشاد وجامع املقاصد 
واملسالك وغريها، ويف املسالك أنه املشهور. ملا ذكره غري واحد من أن جدران البيت 

من أجزائه، ويده عليه يد عليها، فيحكم بأهنا ملكه.
مورد  هو  كام  ـ  للغرفة  حامله  البيت  جدران  كانت  لو  فيام  اجلنيد  ابن  وعن 
كالمهم ظاهرًا ـ أنه حيكم به هلام معًا. قال يف املختلف: »وكأنه نظر إىل أن لكل من 

صاحب العلو والسفل يدًا عليه وترصفًا فيه. وال بأس هبذا القول«.
االشرتاك  وجمرد  عدمه.  الظاهر  بل  ظاهر،  غري  اليد  يف  بينهام  االشرتاك  لكن 

بينهام يف الترصف فيه واالنتفاع به اليقضيه.
بمشاركة  املشهور  عليه  فيام  اإلشكال  من  التذكرة  يف  ما  ضعف  يظهر  ومنه 
صاحب العلو لصاحب السفل يف االنتفاع والترصف معًا، بل ترصفه وانتفاعه أكثر.

 )3( كام يف الرسائر و املختلف، وحكاه عن ابن اجلنيد. وعليه جرى يف اجلملة 
يف التذكرة وجامع املقاصد واملسالك ومال إليه يف الروضة، وربام حكي عن غريها. 
سقف...  بال  يكون  قد  والبيت  أرض،  بال  تكون  ال  الغرفة  ألن   « الرسائر:  يف  قال 

فرتجحت دعواه هبذا االعتبار«.
يف  بل  اآلخر،  ترصف  من  أغلب  فيه  ترصفه  أن  واملسالك  الروضة  يف  وزاد 

التذكرة أنه ينفرد بالترصف فيه.
ويشكل األول بأن املفروض أن كال منهام يملك بيتًا جزء منه السقف، والبيت 

الوارد عىل البئر)1(.
)مســألة 3(: إذا اختلــف صاحــب العلو وصاحب الســفل كان 
القول قول صاحب الســفل يف جدران البيت)2( وقول صاحب العلو يف 

السقف)3( 
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املذكور حتت يده.
والثاين بأن زيادة الترصف أو االنفراد به ليسا دليال، وال يقتضيان بنفسهام اليد 

عرفًا.
 ويف الرشايع واللمعة أن املرجع القرعة. وعليه جرى يف اخلالف لإلمجاع عىل 
عموم الرجوع هلا، وإن جوز بعد ذلك التنصيف، كام جعله األحوط يف املبسوط بعد 

أن حكم بالتنصيف. وإن كان مجعهام بني األمرين ظاهر االشكال.
ويشكل بام أشار إليه يف اجلملة غري واحد بأنه لو تم عموم الرجوع للقرعة يف 
كل أمر مشكل فهو خيتص بام إذا مل يكن هناك أمارة عىل االشرتاك، وهي اليد يف املقام، 
فإن السقف املذكور جزء من كل من البيتني عرفًا، كاحلائط بني الدارين، فيكون يد 
كل منهام عىل بيته يدًا عليه عرفًا، وذلك يقتيض االشرتاك، كام قواه يف الدروس وتقدم 
من املبسوط واخلالف يف اجلملة بل يف املبسوط بعد ما سبق: » وال خالف أنه الجيوز 
لصاحب السفالين أن يسمر مسامرًا يف سقف هذا البيت إال بإذن صاحب العلو، وال 
لصاحب العلو أن َيتَِد فيه وتدًا إال باذن صاحب السفل« وهو يناسب االشرتاك جدًا.
وأما ما يف جامع املقاصد من أن كونه سامء له ال يقتيض كونه حتت يده. فهو 
ال خيلو عن غرابة بعد كونه عرفًا جزءًا من البيت الذي هو له وحتت يده، كام هو جزء 

من البيت األعىل.
الذي حيتمل  السقف  إنام جتري يف  املتقدمة  االحتامالت  أن  القواعد  هذا ويف 
اجلدار،  وسط  يف  هلا  يثقب  ان  يمكن  التي  كاجلذوع  العلو  جدران  بناء  بعد  إحداثه 
فيصري البيت الواحد بيتني، أما ما ال يمكن إحداثه إال قبله، كاملتصل باجلدار األسفل 

والداخل يف عقد جدرانه فيحكم به لصاحب األسفل.
ويف  والروضة،  واملسالك  املقاصد  وجامع  التذكرة  يف  جرى  ذلك  وعىل 

األخريين أن اخلالف املتقدم واالحتامل إنام هو يف األول.
وقد استدل عىل احلكم يف الثاين بأنه لصاحب السفل بأن اتصاله ببنائه دليل 
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وجدران الغرفــة)1( والدرجــة)2(، وأما اخلزانة حتتها فــا يبعد كوهنا 

عىل كونه جزءًا منه.
ويشكل بأن ذلك الينايف كونه جزءًا من األعىل أيضًا، ألنه أرض له، فيكون 
صاحب  اختصاص  عىل  شاهد  وال  منهام،  كل  بيت  من  جزء  ألنه  معًا،  يدمها  حتت 
ألن  به.  له  حكم  أحدمها  ببناء  اتصل  إذا  إنه  حيث  باجلدار،  يقاس  وال  به.  االسفل 
بخالف  اآلخر.  دون  ببنائه  اتصل  الذي  البيت  من  جزءًا  عرفًا  يكون  بذلك  اجلدار 
كونه  عن  خيرج  أن  دون  من  األسفل  ببناء  الدخول  عىل  غالبًا  يبتني  حيث  السقف، 

جزءًا من األعىل أيضًا، بل هو من أهم أجزائه، لكونه أرضا له.
نعم لو علم بسبق استقالل صاحب األسفل ببيته قبل بناء األعىل واستقالل 
تبعًا  له  به  واحلكم  السقف  عىل  باليد  االسفل  صاحب  استقالل  تعني  به،  صاحبه 
لليد، وال  ملنافاته  بنائه،  له حني  باحتامل مشاركة صاحب األعىل  يعتنى  للبيت، وال 

باحتامل جتدد مشاركته له فيه، ملخالفته لألصل. ولعله خارج عن حمل كالمهم.
)1( كام رصح به غري واحد ممن تقدم، والظاهر عدم اإلشكال فيه، الختصاصه 
باليد عليها واالنتفاع هبا، بخالف جدران األسفل، الشرتاكهام باالنتفاع هبا، كام تقدم 

من ابن اجلنيد وغريه، وإن تقدم اإلشكال فيه.
وجامع  والشهيدين  العالمة  كتب  من  ومجلة  والرشايع  املبسوط  يف  كام   )2(
املسألة. وقد  يأيت يف بعض فروض  فيه إال ما  ينقل اخلالف  املقاصد وغريمها، بل مل 

علل يف كالمهم باختصاصه بالترصف فيها.
ولعل األوىل توجيهه بأنه من لواحق العلو عرفًا بحيث ليس من شأنه االنفكاك 
عنه، فيكون حتت يده تبعًا له، كسائر شؤونه. وال يقدح يف ذلك مالو كانت أرضها 
ملكًا لصاحب األسفل، ألن اليد عىل األرض وإن كانت تقتيض اليد عىل ما فيها، كام 
اليد. نظري ما  تقدم يف اجلدار، إال أن تبعيتها لألعىل هنا أقوى من تبعيتها لألخر يف 
ببناء أحد اجلارين ألرض اآلخر أو فضائه، حيث ال  لوخرج طرف اخلشبة املتصلة 
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لصاحب السفل)1( وطريق العلو يف الصحن بينهام. 

يمنع ذلك من اختصاص من اتصلت ببنائه باليد عليها.
فالدرجة  األسفل  لصاحب  اخلزانة  أن  عىل  اتفقا  »ولو  الدروس:  ويف  هذا 
كالسقف املتوسط بني األعىل واألسفل، فيقتيض هبا بينهام«. وقريب منه يف الروضة، 

وبناه يف املسالك عىل الكالم يف السقف.
تتقوم  ال  فإهنا  اخلزانة،  بخالف  عرفًا،  للبيت  مقوم  السقف  بأن  ويشكل 
بالسقف، بل قد يلحظ فيها جمرد مكان وضع املتاع، كام لو كان مكشوفًا. مع أن تبعية 

الدرج لألعىل أقوى عرفًا. فال خمرج عام سبق.
الربهان  جممع  عن  الكرامة  مفتاح  يف  وحكاه  اجلواهر،  يف  إليه  مال  كام   )1(
بل  املبسوط،  من  الظاهر  وهو  بينهام.  أهنا  اإلرشاد  يف  املوجود  كان  وإن  واالرشاد، 
ألن  لألعىل.  بأهنا  القول  الكرامة  مفتاح  يف  له  نسب  وإن  عنه،  املفروغية  منه  يظهر 

مالحظة متام كالمه تشهد بأن مراده ذلك يف الدرج ال يف اخلزانة.  
وكيف كان فالوجه فيه أهنا من توابع األسفل وأجزائه فتكون حتت يد صاحبه 
عرفًا. وال وجه لكوهنا لألعىل بعد إمكان اختصاصه بالدرج التي هي مورد حاجته، 

دون ما حتتها.
الرشايع  يف  واختاره  اإلرشاد  من  تقدم  كام  فيها،  اشرتاكهام  يدعي  قد  نعم 
مطلب  ألن  والروضة.  واملسالك  املقاصد  وجامع  والدروس  والتحرير  والقواعد 
من  وكوهنا  باألسفل  اتصاهلا  أن  كام  حتتها،  ملا  ملكه  يناسب  للدرجة  العلو  صاحب 

بيوته يناسب ملكه هلا، وذلك يقتيض االشرتاك بينهام.
لكن ذلك وحده ال يكفي يف احلكم باالشرتاك مامل يتحقق االشرتاك بينهام يف 

اليد، وقد سبق اختصاص صاحب األسفل هبا عرفًا. 
وأشكل من ذلك ما يف التحرير من أن الدرجة لو نصبت عىل العرصة من دون 

خزانة حتتها فام حتت الدرجة من العرصة لصاحب األعىل.
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ومل يتضح الوجه فيه، بل املقدار املذكور من العرصة من أجزاء األسفل وإن 
اخلزانة،  يف  منهم  سبق  ما  عىل  بناء  بينهام  كونه  فيتعني  بيت،  وال  خزانة  فيه  يكن  مل 

ولصاحب األسفل بناء عىل ما سبق منا.
نعم لو استقل بناء الدرجة عن األسفل وحجب ما حتتها عنه، بحيث ال فراغ 

حتتها يلحق به كان صاحب األعىل منفردًا باليد عىل الدرجة. 
)1( كام رصحوا بذلك عىل تفصيل منهم ال يسعنا استقصاؤه. 

والذي ينبغي أن يقال: إذا كانت الدرجة يف عرصة األسفل التابعة له والتي 
هي جزء منه فهي بتاممها لصاحب األسفل، ألنه صاحب اليد عليها عرفًا. غاية األمر 
ملقدار  مالكًا  يكون  أن  دون  من  لدرجته،  فيها  االستطراق  حق  األعىل  لصاحب  أن 

الطريق، نظري صاحب النخلة يف بستان الغري، حيث يكون له حق االستطراق إليها.
البناء األعىل أو نحوه ال يبقى له  وعليه لو ارتفع موضوع االستطراق بتلف 

حق يف يشء من األسفل. 
نعم لو انفصل املمر عن األسفل ببناء أو نحوه كان لصاحب األعىل كالدرجة، 

النفراده باليد عليه عرفًا.
أما إذا كانت الدرجة يف عرصة منفصلة عن األسفل يمر كل منهام مللكه منها 
تعني اشرتاكهام يف العرصة املذكورة بتاممها الشرتاكهام يف اليد عليها لتبعيتها مللكهام 
معًا بسبب احلاجة إليها واملرور منها، وال مرجح ألحدمها بعد انفصاهلا عن ملك كل 

منهام.
بقي يشء. وهو أن مرادهم باحلكم يف فروع هذه املسألة بملكيتهام أو ملكية 
أحدمها ليشء هو ملكيته ظاهرًا تبعًا لليد، فيحكم بذلك له مع عدم اخلصومة، أما 

معها فالبد من يمني من حيكم له به قطعًا للخصومة، ألنه املنكر.
البينة  أقام كل منهام  تبعًا هلا. ولو  له  بينة وإال حكم  للمدعي  إذا مل تكن  هذا 

والباقي لألسفل)1(، 
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وجيوز للجار عطف أغصان الشجرة عن ملكه إذا تدلت عليه )1(،
جرى ما سبق منا يف حكم تعارض البينات من املسألة األوىل. فالحظ. واهلل سبحانه 

وتعاىل العامل العاصم.
)1( كام رصح به مجهور األصحاب بنحو يظهر منهم االتفاق عليه يف اجلملة 

ألن إشغال داره بملك غريه مناف لسلطنته عىل ملكه. وإنام الكالم يف أمرين
)األول(: وجوب استئذان املالك يف ذلك مع اإلمكان. ومقتىض إطالق املتن 
املقاصد وحمكي  املسالك، وهو رصيح جامع  بل هو ظاهر  واإلرشاد عدم وجوبه، 

جممع الربهان وغريها.
قال يف جامع املقاصد: »ألن إزالة العدوان عليه أمر ثابت له، وتوقفه عىل إذن 
إذن  عىل  لتوقف  املالك  إذن  عىل  توقف  لو  »وألنه  املسالك:  يف  وزاد  رضر«.  الغري 
احلاكم مع امتناعه، إذ ال جيوز الترصف يف مال الغري إال باذنه أو إذن من يقوم مقامه«.
األغصان،  مالك  من  االستئذان  وجوب  القاعدة  مقتىض  أن  خيفى  وال  هذا 
لعموم قاعدة السلطنة يف حقه، خصوصًا مع تردد العطف بني وجوه قد يرى الصالح 

يف ترك بعضها، فريجع إليه يف اختيار الوجه املناسب.
وال جمال للخروج بالوجهني املذكورين عن ذلك. أما األول فلعدم اطراده بل 
كثريًا يسهل وال يلزم منه الرضر، إما لعدم كون تديل األغصان مرضًا، أو إلحراز رضا 
صاحب األغصان بعطفها، فال حيتاج لالستئذان منه، وإما لسهولة استئذان صاحبها.
ولو صعب استئذانه لسفر أو نحوه مع إرضارها فقد يسهل استئذان احلاكم 

الرشعي. ولو تعذر أو تعرس كان له االستقالل بعطفها دفعًا للرضر.
وأما الثاين فال جمال له، إذ ليس له املنع من الترصف يف األغصان، ملنافاة بقائها 
لقاعدة السلطنة يف حق جاره صاحب الدار، فلو منع مل جيب االستجابة له، وسقط 
لعرق ظامل  وليس  لعدوانه،  عنه،  بداًل  الرشعي  احلاكم  فال حيتاج إلذن  إذنه،  اعتبار 

حق.
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ودعوى: أن امتناعه من االذن إذا كان عدوانيًا رجع ذلك إىل قصور سلطنته 
عن منع الترصف املذكور، البتناء السلطنة عىل اختيار صاحبها يف املنع من الترصف 
واإلذن فيه، وال معنى لسلطنته مع إلزامه باإلذن ومع قصور سلطنته الجيب استئذانه 

من أول االمر.
مدفوعة بأن لزوم إالذن عليه وعدم سلطنته عىل املنع الينايف سلطنته عىل ماله 
واحرتامه ولزوم استئذانه مامل يسقط احرتامه بامتناعه. كام ال ينايف بقاء سلطنته عىل 
خصوصيات الترصف املختلفة، ولزوم استئذانه يف اختيار بعضها . أما مع امتناعه من 
اإلذن فيكون معتديًا يف طلب اإلبقاء وعدم الرضا باإلزالة، فتسقط حرمته كام سبق.

وتوقف  املالك  مراجعة  وجوب  واحد  غري  رصيح  أو  ظاهر  كان  لذا  ولعله 
والدروس  والتحرير  والتذكرة  والرشايع  كاملبسوط  امتناعه،  عىل  بذلك  االستقالل 

وغريها، مع ترصيح الكل بعدم وجوب مراجعة احلاكم لو امتنع املالك.
)الثاين(: وجوب اإلزالة عىل املالك. وهو ظاهر أو رصيح املبسوط والرشايع 
والتحرير والدروس وجامع املقاصد واملسالك وغريها، بل رصح غري واحد منهم 
بضامنه ملا يرتتب عليه من الرضر لو امتنع من اإلزالة. ورصح يف التذكرة بعدم وجوب 

اإلزالة عليه، بل يكفي إذنه فيها.
ويف اجلواهر أنه خمالف للقواعد الرشعية. وكأنه ملا رصحوا به من أنه لو مال 

حائطه عىل جاره أو عىل الطريق وجب عليه هدمه، وإال ضمن.
وفيه: أن الضامن خيتص بام إذا كان مفرطًا، كام تقدم يف كتاب الغصب. وهو 
املقام مع ترخيصه يف  يتضح ذلك يف  بذلك، وال  القيام  إذا كان من شأنه  بام  خيتص 

اإلزالة أو ترخيص الشارع مع امتناعه، كام هو املفروض.
ومن هنا يتعني قرص الوجوب والضامن عىل ما إذا استند إليه تديل األغصان 
عىل اجلار عرفًا، كام إذا غرس الشجرة يف موضع من شأنه الرسيان للجار، دون إذا مل 
يستند إليه، كام لو تدلت األغصان عىل اجلار بسبب نموها املفرط بسبب غري حمتسب 
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أو بسبب ريح عاصف، أو بسبب اهندام منفذ من حائط اجلار أو نحو ذلك.
املتقدم. وقد رصحوا  املتقدم عىل اخلالف  الوجه  لعني  به.  )1( كام رصحوا   
أيضًا بعدم جواز قطعها مع إمكان عطفها، ونفى يف مفتاح الكرامة وجدان اخلالف 
مالك  عىل  رضرًا  األقل  هو  ما  عىل  داره  عىل  التعدي  دفع  يف  االقتصار  للزوم  فيه. 

األغصان، ألنه املتيقن من دليل هدره وسقوط حرمته.
لو كان  املقدم، كام  القطع هو األقل رضرًا كان هو  لو كان  أنه  وبذلك يظهر 

حبس األغصان عن االنتشار مرضًا بالشجرة المتناعه أو غيابه.
أما مع مراجعته فله أن يفعل أو يأذن بام شاء. إال أن يبلغ حد التبذير املحرم، 

كام هو ظاهر.
الدابة  راكب  أن  الديات  كتاب  من  الضامن  موجبات  مبحث  يف  ذكروا   )2(
وقائدها يضمنان ما جتنيه بيدها، ونفى يف اجلواهر وجدان اخلالف فيه، ويف اخلالف 

والغنية وظاهر املبسوط وعن غاية املرام اإلمجاع عليه.
ويشهد به صحيح احللبي عن أيب عبد اهللA: » أنه سئل عن رجل يمر عىل 
طريق من طرق املسلمني َفتصيب دابته إنسانًا برجلها. فقال: ليس عليه ما أصابت 
برجلها، ولكن عليه ما أصابت بيدها، ألن رجليها خلفه إن ركب. فإن كان قاد هبا 
فإنه يملك بإذن اهلل يدها يضعها حيث شاء... احلديث«)1(، ونحوه صحيح سليامن 

.)2(Aبن خالد عنه
برجلها،  أصابت  ما  عليه  »ليس   :Aعنه الفضيل  بن  العالء  معترب  ويف 
كان  وإن  ورجلها.  بيدها  أصابت  ما  فعليه  وقف  وإذا  بيدها.  أصابت  ما  وعليه 

)1( وسائل الشيعة ج:19 باب:13 من أبواب كتاب موجبات الضامن حديث:3.

)2( وسائل الشيعة ج:19 باب:13 من أبواب كتاب موجبات الضامن حديث:9.

فإن تعــذر قطعها)1(. وراكب الدابة أوىل من قابض جلامها بجنايتها)2(. 
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 :Aعنه السكوين  موثق  ويف  أيضا«)1(  ورجلها  بيدها  أصابت  ما  فعليه   يسوقها 
وما  السائق.  فعىل  الرجل  أصاب  ما  فقال:  والراكب،  والسائق  القائد  ضمن  »انه 
أصاب اليد فعىل القائد والراكب«)2(. وتضمنت ذلك نصوص أخر قد يأيت التعرض 

لبعضها.
اخلالف  إمجاع  معقد  وهو  له،  ضامهنام  عدم  ذكروا  فقد  برجلها  جنته  ما  وأما 

والغنية وظاهر املبسوط ويقتضيه مضافًا إىل األصل النصوص املتقدمة.
لكن نسب للوسيلة ضامن الراكب ما جتنيه برجلها أيضًا، وإن مل ختل النسبة عن 
إشكال، النه ذكر ذلك فيام إذا ساقه الراكب ورضبه، مع حكمه بأنه لو رضبه غريه 

كان هو الضامن، حيث يظهر منه أن الضامن للرضب، ال للركوب والسياقة. 
له موثق أيب مريم عن أيب جعفرA: » قال: قىض أمري   وكيف كان فيشهد 
املؤمننيA يف صاحب الدابة أنه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها وما نفحت برجلها 
إبراهيم عن جعفر عن  بن  إنسان«)3(، ومعترب غياث  أن يرضهبا  إال  عليه   فال ضامن 
أبيهA : » أن عليًاA ضمن صاحب الدابة ما وطأت بيدها ورجلها. وما نفحت 
بن  اسحاق  ومعترب  احلديث«)4(،  إنسان...  هبا  يرض  أن  إال  عليه.  ضامن  فال  برجلها 
بيدها  الدابة  ما وطئت  الراكب  أن عليًا كان يضمن   «  :Aأبيه عامر عنهA عن 
أو رجلها. إال أن يعبث هبا أحد، فيكون الضامن عىل الذي عبث هبا«)5(، وخرب أيب 
الراكب ما وطأت  أبيهA عن عيلA: »أنه كان يضمن  البخرتي عنهA عن 

الدابة بيدها ورجلها. ويضمن القائد ما أوطأت الدابة بيدها ويربئه من الرجل«)6(. 

)1( وسائل الشيعة ج:19 باب:13 من أبواب كتاب موجبات الضامن حديث:2.

)2( وسائل الشيعة ج:19 باب:13 من أبواب كتاب موجبات الضامن حديث:5.
)3( وسائل الشيعة ج:19 باب:13 من أبواب كتاب موجبات الضامن حديث: 4.
)4( وسائل الشيعة ج:19 باب:13 من أبواب كتاب موجبات الضامن حديث: 7.

)5( وسائل الشيعة ج:19 باب:13 من أبواب كتاب موجبات الضامن حديث: 10.

)6( وسائل الشيعة ج:19 باب:13 من أبواب كتاب موجبات الضامن حديث: 12.
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لكن موثق أيب مريم وإن رواه يف الوسائل عن الكليني والشيخI كام سبق، 
إال أن املوجود يف التهذيبني االقتصار فيه عىل اليد، من دون ذكر الرجل)1(. بل يظهر 
مما  عن الوايف عدم وجود الرجل يف الكايف أيضًا، حيث يناسب ذلك اختالف نسخ 

الكايف.
أن  إال  سبق،  كام  التهذيب  عن  الوسائل  يف  رواه  وإن  فهو  غياث  معترب  وأما 
الصدوق رواه بسند معترب أيضًا مقترصًا فيه عىل اليدين من دون ذكر الرجلني)2(. بل 
يظهر مما عن الوايف عدم وجود الرجل يف التهذيب أيضًا، حيث يناسب ذلك اختالف 

نسخ التهذيب.
مع أن مقتىض اجلمع بني النصوص الكثرية السابقة وحديثي أيب مريم وغياث 
لو متت روايتهام بالوجه املتقدم محل األخريين عىل السائق، كام تضمنه معترب العالء 

بن الفضيل، ويناسبه التعليل يف صحيح احللبي، ألن اليدين والرجلني مجيعًا أمامه.
جنت  ما  خصوص  السائق  ضامن  يف  الظاهر  السكوين  معترب  يعارضه  وال 

الرجل دون ما جنت اليد.
اليد يف  إلمكان محله بقرينة معترب الفضل عىل ضامنه جناية الرجل مع جناية 

قبال القائد والراكب اللذين اليضمنان جناية الرجل.
نفى يف  بل  اجلواهر،  السكوين، كام يف  بظاهر معترب  القائل  وال سيام مع عدم 
اخلالف اخلالف يف ضامن السائق اجلميع، وادعى يف الغنية وظاهر املبسوط اإلمجاع 

عليه.
كام   Pالشيخ عن  الوسائل  يف  رواه  وإن  فهو  عامر  بن  إسحاق  معترب  واما 
بيدها ورجلها«  ما وطئت  الراكب  » كان يضمن  التهذيبني:  املوجود يف  سبق، لكن 

بالواو، ال بأو.

)1( هتذيب األحكام ج:10 ص:227 ، االستبصار ج:4 ص:285.
)2( كتاب من ال حيرضه الفقيه ج:4 ص: 116.



الكالم يف اختالف صاحب العلو وصاحب السفل................................................. 335

وحينئٍذ حيمل عىل أحد وجهني 
الوطء  الضامن  باليد والرجل معًا، فيكون سبب  الوطء  إذا كان  ما  )األول(: 
باليد بقرينة النصوص األول وهو جيري يف حديثي أيب مريم وغياث، وإن كان اجلمع 

األول أقرب، بل هو املتعني.
)الثاين(: ما ذكره الشيخP  من محل إطالقه عىل ما إذا كان حني الركوب 
عليها واقفًا، بقرينة النصوص األول الرصحية يف املايش. وخصوص معترب الفضيل 

املتضمن للتفصيل بني املايش والواقف.
 Aفلم يبق إال خرب أيب البخرتي، حيث يبعد فيه احلمل األول، لظهور قوله
الثاين، لظهور  بانفرادها، واحلمل  يف ذيله: »ويربئه من الرجل«  يف مالحظة الرجل 

تعرضه حلكم القائد يف فرض امليش.
النصوص  عن  به  اليد  رفع  عن  فضاًل  عليه،  التعويل  من  مانع  ضعفه  لكن 
األول  بالنصوص  األصحاب  مجهور  عمل  ظهور  من  سبق  ما  مع  سيام  وال  األول. 

وندرة القول بضامن الراكب ملا جتنيه برجلها منا، وإن نسب لبعض العامة.
بقي يف املقام أمور )األول(: سبق من مجهور األصحاب إحلاق القائد بالراكب 
يف عدم ضامن جناية الرجل، وهو معقد اإلمجاعات السابقة. ويقتضيه موثق السكوين، 
بل هو رصيح خرب أيب البخرتي، وظاهر قولهA يف صحيح احللبي: » فإن كان قاد 
اليد مع  هبا فإنه يملك بإذن اهلل يدها يضعها حيث يشاء« بلحاظ االقتصار فيه عىل 

سبق التفصيل بينها وبني الرجل يف الراكب. 
اهلل  بإذن  يملك رجلها  فإنه  دابة  قاد  »وإن  بن خالد:  نعم يف صحيح سليامن 

يضعها بإذن اهلل«. ومقتضاه ضامن القائد جناية الرجل.
 لكنه وإن رواه يف الوسائل هكذا عن الشيخP، إال أن املوجود يف التهذيبني: 

» فإنه يملك يدها«، فيطابق صحيح احللبي.
القول  ينسب  ومل  الصحيحني،  بني  لالختالف  االصحاب  يرش  مل  لذا  ولعله 
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بضامن القائد جناية الرجل ألحد.
يف  ونسبه  الضامن،  يف  بيدهيا  جتنيه  بام  برأسها  جتنيه  ما  مجاعة  أحلق  )الثاين(: 
الفم، ومحله عىل  االقتصار عىل  املبسوط من  ما يف  إليه  يرجع  لألكثر، وقد  الرياض 

املثال.
لكن اقترص عىل ما جتنيه بيدهيا يف املقنعة واخلالف واملراسم والغنية والنافع.

وكأنه لالقتصار عىل مفاد النصوص املتقدمة.
نعم قد يدعى أن مقتىض التعليل يف صحيحي احللبي وسليامن بن خالد بأن 

رجليها خلفه ضامن ما جتنيه بام يكون أمامه، ومنه الرأس.
يناسب محله عىل  ارتكازيًا، وذلك  يكون  أن  التعليل  بأن األصل يف  ويشكل 
Aكون العلة هي أن األمام حتت سيطرة الراكب ومن شأنه مراعاته، كام يناسبه قوله 
وذلك  شاء«،  حيث  يضعها  يدها  اهلل  بإذن  يملك  فإنه  هبا  قاد  كان  فإن   « األول:  يف 
خيتص باليدين، ألن توجيه سري الدابة يكون هبام، وهو تابع له. أما الرأس فكثريًا ما 
حيركه احليوان من دون احتساب من الراكب بنحو خارج عن سيطرته، وال يكون من 

شأنه مراعاته.
نعم لو كان احليوان جلوجًا مضطرب احلركة. فقد يتجه الضامن، ألن من شأن 

راكبه وقائده مراعاته والتحفظ منه حينئٍذ، ويكون مفرطًا بإمهاله.
)الثالث(: قال يف الرشائع: »ولو كان صاحب الدابة معها ضمن دون الراكب« 
إطالق  بعد  فيه  الوجه  يتضح  ومل  غريها.  وعن  واللمعة  والقواعد  النافع  يف  ونحوه 

النصوص املتقدمة. وقد حيمل ذلك منهم عىل ما إذا كان هو السائق هلا.
لكن من الظاهر أن املورد من اجتامع السببني للضامن. وحيث أرشنا آنفًا إىل 
أن ضامن من سبق بلحاظ أن من شأنه مراعاة الدابة وتوجيهها، فالالزم التفصيل بني 

اشرتاكهام يف توجيهها والسيطرة عىل سريها وانفراد أحدمها بذلك. 
ففي األول يشرتكان يف الضامن، لعدم املرجح ألحدمها بعد إطالق دليل كل 
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وصاحب األسفل أوىل بالغرفة املفتوح باهبا إىل غريه )1( 

منهام، وحيث يعلم بوحدة الضامن يتعني اشرتاكهام، كسائر موارد اشرتاك سببني يف 
مسبب واحد. ويف الثاين خيتص به املنفرد فيهام أيًا كان.

وبذلك يظهر احلال فيام ذكره سيدنا املصنفP من أولوية الراكب بالضامن 
من القابض عىل اللجام. فإنه إنام يتم مع عدم دخل القابض عىل اللجام بتوجيه الدابة، 

وإال تعني انفراده بالضامن أو اشرتاكه مع الراكب فيه عىل التفصيل املتقدم.
كام ظهر أن احليوان لو خرج عن سيطرة الراكب والسائق والقائد فال ضامن 
عليهم. إال أن يكون خروجه متوقعًا، بحيث يكونون مقرصين يف استخدامه، فيتعني 

الضامن. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
)1( املراد بذلك ما إذا كان عىل دار شخص غرفة مفتوح باهبا عىل دار جاره 
وقد رصح بأنه حيكم هبا لصاحب الدار، دون اجلار يف املبسوط والرشايع والتذكرة 
واملسالك  واللمعتني  املقاصد  وجامع  والدروس  واإلرشاد  والتحرير  والقواعد 

وغريها، ونفى اخلالف فيه يف املبسوط. 
ال  الباب  فتح  وجمرد  يده،  حتت  فتكون  ملكه،  يف  بأهنا  كالمهم  يف  علل  وقد 

يقتيض اليد. ويأيت متام الكالم يف ذلك. 
ومقتىض إطالق املبسوط والرشايع والتحرير واإلرشاد واللمعة العموم ملا إذا 
كان اجلار هو املترصف يف الغرفة، بل قد يكون هو الظاهر من إطالقهم، ألن جعل 

باهبا للجار يالزم انفراده بالترصف فيها نوعًا.
أو  فيها  بالترصف  منهام  كل  انفراد  أمكن  للدار  آخر  باب  هلا  كان  لو  نعم 

اشرتاكهام فيه. لكن الظاهر خروجه عن مفروض كالمهم.
وكيف كان فقد استشكل يف القواعد يف عموم ذلك ملا إذا كان املترصف هو 
اجلار، ويف التذكرة أن األقرب احلكم هبا للجار حينئٍذ، قضاء باليد الدالة عىل امللكية، 
ويف جامع املقاصد أنه ال خيلو عن قوة، ألن يده فعلية، ومعها ال تثبت يد صاحب 
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مع التنازع)1( واليمني)2( 

الدار عليها تبعًا ليده عىل الدار.
ويف الدروس واملسالك والروضة أن األقوى تقديم يد اجلار، ألهنا أقوى من 
يد صاحب الدار، ويف االخريين، ألن األوىل ذاتية والثانية تبعية بلحاظ تبعية الفضاء 

لألرض، مع احتامل تساوهيام، لعدم تأثري قوة اليد.
وفيه: أن ثبوت اليد للجار وإن كان مسلاًم، بل الظاهر انفراده هبا. ولذا يكتفي 
باستئذانه بالترصف فيها مع عدم املنازع، إال أهنا حادثة تبعًا حلدوث يد صاحب الدار 
عىل الفضاء وعىل الغرفة تبعًا له قبل ترصف اجلار، وال اعتبار باليد احلادثة مامل يثبت 

كوهنا مالكة، نظري ما تقدم يف ذيل الكالم يف اختالفهام يف السقف.
وبذلك يظهر أن الوجه يف احلكم هبا لصاحب الدار هو سبق يده، ال فعليتها، 
كام سبق منهم. وتبعيتها ملا حتت يده بلحاظ فضائها إنام يقتيض اليد مع عدم انفصاهلا 

وثبوت يد الغري عليها.
ومن الغريب ما يف التذكرة من توجيه عدم االكتفاء بفتح الباب يف احلكم هبا 
للجار بأن فتح الباب قد يكون بنحو اإلعارة، ثم احلكم مع ترصف اجلار بأهنا له. إذ 

فيه: أن اإلعارة تستلزم اليد وفعلية الترصف. فالحظ.
نعم لو اعرتف صاحب الدار بأنه قبل بناء الغرفة مل يكن مالكًا لفضائها، وإنام 
ملكها وملك فضاءها بعد بنائها اجته ما ذكروه من احلكم هبا للجار، النفراده باليد. 

لكن الظاهر خروجه عن مفروض كالمهم. وال أقل من انرصافه عنه.
)1( أما مع عدمه فيحكم بأهنا للجار فيجوز رشاؤها منه مثال، عماًل بمقتىض 

اليد التي هي حجة عىل امللكية وإن كانت حادثة، من دون حاجة للبينة وال لليمني.
يقتيض  إنام  وسبقها  يده.  فعلية  لعدم  الدار،  لصاحب  هبا  للحكم  جمال  وال 

احلكم بملكيته هلا مع منازعته لصاحب اليد الفعلية وحسم الدعوى لصاحله.
)2( يعني: من صاحب الدار مع التنازع، ملا سبق من أنه بسبب سبق يده يكون 
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وعدم البينة)1(.
)مســألة 4(: األرايض املنسوبة إىل طوائف العرب والعجم وغريهم 
ملجاورهتــا لبيوهتم ومســاكنهم مــن دون متلكهم هلا باإلحياء أو الســبق  

والترصف بعنوان امللك)2( باقية عىل إباحتها األصلية)3(، 
منكرًا، وال بد له يف حسم الدعوى عليه من اليمني. نعم لو مل تسبق يده اجته االكتفاء 

باليمني من اجلار، ثم احلكم هبا له، لكونه هو املنكر.
فيكلف  الدار،  صاحب  يد  سبق  بسبب  مدعيًا  لكونه  اجلار،  من  يعني:   )1(
بالبينة. نعم لو مل تسبق يد صاحب الدار كان هو املكلف بالبينة، ألنه هو املدعي. ولو 
كان لكل منهام بينة جرى حكم تعارض البينات الذي تقدم عند الكالم يف التنازع يف 

اجلدار. فراجع.
العامرة  األرض  متلك  من  اخلامسة  املسألة  يف  يأيت  ملا  إشارة  أنه  الظاهر   )2(
لعدم  التملك،  يوجب  ال  فهو  التملك  بنية  امليتة  لألرض  السبق  أما  إليها.  بالسبق 
الدليل عليه، ومقتىض االستصحاب عدمه. بل مقتىض إطالق دليل مملكية اإلحياء 

جواز متلك الغري هلا به، وعدم مانعية السبق املذكور منه.
)3( لعدم املخرج عنها. ومثل ذلك ما تعارف يف عصورنا من تسجيل بعض 

األرايض امليتة بالطابو هبة من الدولة هلا، أو لرشائها منها. لعدم ملكية الدولة. 
إال أن تكون دولة مبنية عىل سلطة دينية، حيث قد يرتتب األثر عىل ترصفها يف 
املباح كام يرتتب االثر عىل ترصف اإلمامA وإن مل تكن مرشوعة يف نفسها. ومنه 

قطائع السلطان التي يظهر من النصوص إمضاؤها.
نعم يكون لصاحب الطابو حق االنتفاع هبا قانونًا، وال حيق ذلك لغريه، بل قد 

يتعرض للعقوبة  لو حاول ذلك. لكن حمل الكالم ثبوت احلق رشعًا.
الطابو االعرتاف هبا رسميا ملن حيييها، وله أخذ  أنه الجيب عىل صاحب  كام 

يشء من املال يف مقابل االعرتاف املذكور، ألنه عمل حمرتم يف نفسه.
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فــا جيوز هلم منع غريهم عن االنتفاع هبــا)1(. وال جيوز هلم أخذ األجرة 
من ينتفع هبا)2(. وإذا قســموها فيام بينهم لرفع التشاجر والنزاع ال تكون 
القســمة صحيحة )3(، بل لكل املتقاســمني الترصف فيام خيتص باآلخر 

االستفتاءات  جواب  بعض  يف   Pمشاخينا بعض  ذكر  ذلك  بلحاظ  وكأنه 
الواردة عليه يف اخلمس أنه يثبت له بذلك حق جيب إخراج مخسه. لكن الظاهر أن 
ذلك ال يقتيض ثبوت حق له فعاًل، بحيث يعد مالكًا رشعًا ليشء، لترتتب عليه آثار 
امللك من اخلمس وحصول االستطاعة للحج وغريها، بل هو نظري بعض احلقوق 
القانونية التي يمكن أن يرتتب عليها حتصيل املال بالتنازل عنها أو نقلها للغري، كحق 
االسترياد ملن ينتسب لغرفة التجارة وما استحدث يف هذه األيام من حق احلج لعوائل 

قتىل النظام السابق وغريمها.
غاية األمر أنه يمنع من صدق الفقر عليه إذا كان املال الذي يقابل به يفي بمؤنة 

السنة ألنه قادر عىل اكتساب املال بذلك، فيكون غنيًا مللكه مؤنته بالقوة.
عرفًا،  فيها  عيبًا  يكون  هلا  الرشعي  املالك  غري  بأسم  األرض  تسجيل  أن  كام 
فيستحق به فسخ البيع ونحوه مع اجلهل به حينه. إال أن يكون من سجلت األرض 
باسمه مستعدًا لالعرتاف هبا جمانًا بالوجه املتفق عليه حني البيع أو نحو ذلك، كام هو 

ظاهر.
)1( لعدم سلطنتهم عليها. كام ال جيوز هلم منع الغري عن إحيائها بنحو يملكها، 

ألجل ذلك أيضًا.
)2( لعدم ملكهم وال سلطنتهم عىل منفعتها بعد عدم ملكهم هلا. وأخذ املال 

يف مقابل عدم املنع أكل له بالباطل بعد حرمة املنع عليهم وعدم استحقاقهم له.
)3( إذ القسمة فرع الرشكة يف املقسوم وملكه للمتقاسمني، واملفروض عدمه. 
الذي  بالقسم  انتفاع كل منهم  بينهم بنحو من الصلح عىل عدم  نعم يمكن االتفاق 

خيصص لآلخر. فينفذ ذلك عليهم مجيعًا عماًل بعموميات نفوذ الصلح والعقد.
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بحسب القسمة)1(. نعم إذا كانوا حيتاجون إليها لرعي احليوانات أو نحو 
ذلك كانت مــن حريم أماكهم. وحينئذ ال جيــوز لغريهم الترصف فيها 

بنحو يزامحهم ويعطل حوائجهم، كام عرفت سابقًا.
)مســألة 5(: إذا سبق إنسان إىل أرض عامرة ملكها)2(، وال حيصل 
بل  اململك،  بالنحو  واإلحياء  االنتفاع  فله  غريهم،  عىل  ذلك  ينفذ  ال  لكن 
اليبعد مملكية اإلحياء يف حقهم أيضًا، عماًل بعموماته، وإن كان حمرمًا تكليفًا بمقتىض 
الصلح. لعدم وضوح كون ترتب التملك عىل اإلحياء حقيًا، لينفذ الصلح يف منعه، 
بل من القريب كونه حكميًا، فيكون الصلح عىل منعه باطاًل ملخالفته حلكم الشارع 

بملكية اإلحياء. فالحظ.
)1( كام جيوز لغريهم ذلك بعد ما سبق من بقائها عىل إباحتها األصلية.

)2( كأنه ملا يستفاد من سرية العقالء واملترشعة من أن من سبق إىل ما مل يسبق 
اليه أحد فهو له، وهو الذي تضمنته يف اجلملة بعض روايات العامة)1(.

وال إشكال يف مملكية احليازة للمباحات األصلية يف مثل صيد حيوانات الرب 
والبحر، وأخذ احلىص واألحجار من الصحاري والقفار، وغري ذلك.

لكن ذلك ال جيري يف األرايض العامرة، ألهنا ملك ملن سبق منه عامرهتا أو ملن 
انتقلت إليه منه. وليست باقية عىل إباحتها األصلية كاألمور التي سبق االستشهاد هبا 

عىل السرية.
العامر  مالك  يكون  ال  أن  )األول(:  وجهني  أحد  عىل  ذلك  محل  من  فالبد 
بالقهر  يملك  الرشك  بالد  يف  العامر  بأن  املبسوط  يف  رصح  فقد  كاحلريب،  حمرتمًا، 
والغلبة. ونحوه أو قريب منه يف الرسائر والرشايع والتحرير، ويف القواعد أنه يملك 

بام يملك به سائر أمواهلم.

)1( سنن البيهقي ج:6 ص: 142، 148.
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منهم  حملل  أنه  إال  لإلمام،  ملك  وهي  االنفال،  من  فإهنا  اآلجام،  )الثاين(: 
لشيعتهم، كام تقدم ذلك كله عند الكالم يف األنفال يف ذيل كتاب اخلمس.

اللهم إال أن يقال: اآلجام مجع أمَجة كقصبة، وهي وإن فرست بالشجر الكثري 
امللتف، كام يف القاموس وعن ابن سيدة، إال أهنا فرست أيضًا بام يكون من القصب، 
كام عن الصحاح ويف خمتاره، وهي عىل ذلك من املوات الذي ال يملك إال باإلحياء.

بل حتى عىل األول يشكل كوهنا من العامر، إذ اليبعد كون املراد به ما إذا كان  
بنحو من  التشعب والتداخل بحيث ال ينفع به إال بتنظيمه وشق املسالك فيه وإزالة 
الشوائب عنه، وال يبعد كونه من املوات عرفًا، ويكون إحياؤه بجعله صاحلًا لالنتفاع.

ومن هنا قد ينحرص األمر بالوجه األول، وهو الذي اقترص عليه من سبق.
بالصيد وما  نظري االستقالل  استقالاًل،  السيطرة عليها  له  يكون  )1( بحيث 
تقدم يف فصل بيع احليوان من متلك احلريب بالرسقة. وال بد مع ذلك من نية التملك 
تركه.  ثم  منه  وطره  لقضاء  مؤقتًا  عليه  االستيالء  ملكه  يف  يكفي  وال  باالستيالء، 

خلروجه عن املتيقن من مملكية السبق. فالحظ. 
)2( هذا إنام يتجه يف مثل أرض احلريب اململوكة له باالضافة إليه فاهنا إنام متلك 
منه بالسيطرة عليها قهرًا عليه، بحيث خترج عن سيطرته، نظري ملكه بنفسه برسقته، 
عىل ما سبق توضيحه يف بيع احليوان. وأما باالضافة إىل غريه فحينئذ مل تكن مسبوقة 
بسيطرته فالبد أن يكون املراد من خروجها من سلطان غريه منع الغري عنها بعد ان 
كان باستطاعته السيطرة عليها. وكذا يف مثل اآلجام لو كانت مما نحن فيه. وهو ما 

يأيت الكالم فيه.
)3( يعني بنحو ال يكون سببًا يف إحيائها، لغرض كوهنا حمياة، بل يكشف عن 

االستيالء عليها واالستقالل هبا.

الســبق إليها إال باالستياء عليها)1(  وكوهنا حتت سلطانه وخروجها من 
سلطان غريه)2( إما بتحجري عليها أو زرعها)3( 
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فال  هلا،  متلكه  عىل  متفرع  فهو  رشعًا  ذلك  من  الغري  منع  مراده  كان  إن   )1(
يصلح معيارًا يف ضابط التملك.

وإن كان مراده منعه خارجًا فهو تابع ألقوائيته منه وليس هو رشطا يف التملك 
إليه ومتلكه. ومن هنا كان  ما سبقه  فيغصبه  الضعيف،  القوي  يظلم  قد  قطعًا، ولذا 
املعيار السبق يف االستيالء عرفًا، وإن كان هناك من يقوى عىل االستيالء عليها وطرد 

السابق منها.
ويف  إشكال،  وال  فيه  خالف  ال  مما  اجلملة  يف  باإلحياء  األرض  متلك   )2(
من  خلت  إذا  إحيائها  مع  امليتة  األرض  متلك  عىل  األمة  »وأمجعت  البارع:  املهذب 
املوانع«، ويف التنقيح: »وعىل ذلك إمجاع املسلمني«. ويف التذكرة: » واألخبار يف ذلك 
كثرية من طرق اخلاصة والعامة. وعامة فقهاء األمصار عىل أن املوات متلك باإلحياء 

وإن اختلفوا يف رشوطه«.
وعليه سرية املسلمني، بل عامة الناس. وتشهد بهـ  مع ذلكـ  النصوص الكثرية. 
 كصحيح الفضالء عن أيب جعفر وأيب عبد اهللC: »قاال: قال رسول اهلل8:
من أحيى أرضا مواتًا فهي له«)1(، ونحوه صحيح زرارة)2(، وصحيح حممد بن مسلم 
أحق  فهم  عمروها  أو  األرض  من  شيئًا  أحيوا  قوم  أيام  »قال:   :Aجعفر أيب  عن 
هبا«)3(، وزاد يف معتربه أو صحيحه: »وهي هلم«)4(، وقريب منه صحيح اآلخر)5(، ويف 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب: 1 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث: 5.

)2( وسائل الشيعة ج:17 باب: 1 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث: 6.

)3( وسائل الشيعة ج:17 باب: 1 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث: 3.

)4( وسائل الشيعة ج:17 باب: 1 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث: 4.

)5( وسائل الشيعة ج:17 باب: 1 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث: 1.

أو نحو ذلك ما يوجب املنع عن غريه من االســتياء عليها)1(. وإذا سبق 
إىل أرض ميتة مل يملكها إال باإلحياء)2(. 
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صحيح عبد اهلل بن سنان عن أيب عبد اهللA: »هي له، وله أجر بيوهتا«)1(. ويستفاد 
من غريها.

هي  التي  األنفال  من  امليتة  األرض  أن  النصوص  من  مجلة  تضمنت  نعم 
للنبي8، ثم هي من بعده لإلمام. وقد تقدمت يف مبحث األنفال يف ذيل كتاب 
اخلمس. كام تضمنت نصوص كثرية أن األرض كلها لإلمام وقد عقد هلا الكليني بابًا 
خاصًا من كتاب احلجة)2(، ويف بعضها أهنا حمللة لشيعتهم، ويف آخر أهنا الحتل إال 

بدفع اخلراج هلم.
العوضني من كتاب  الثالثة عرشة من فصل رشوط  املسألة  وتقدم هناك ويف 
البيع أن مقتىض اجلمع بني طوائف النصوص ومضامينها البناء عىل ملكهم صلوات 
اهلل عليهم لألرض حقيقة، وأن اإلحياء إنام يقتيض ملكها صورة بإجراء أحكام امللك 
من جواز الترصف اخلارجي بالزراعة والسكن وغريمها واالعتباري بالبيع والرشاء 
واإلجارة ونحوها، وبقية أحكامه كاملرياث، وأن ذلك يف حق الشيعة اليتوقف عىل 
حق  ويف  الرشيف،  فرجه  وعجل  عليه  اهلل  صىل  القائم  ظهور  بعد  إال  اخلراج  دفع 
غريهم ال يرتتب ذلك إال مع عدم بسط يد اإلمامA مع دفعهم اخلراج له، وأهنم 
يطردون منها بعد ظهور القائمA، وحترم عليهم قبل ذلك مع عدم دفع اخلراج. 

لكن يتعامل الشيعة معهم معاملة املالك من أجل اهلدنة التي لزمتهم.
ومرجع ذلك إىل جريان أحكام امللك باإلحياء مطلقًا، كام هو مقتىض السرية، 
نصوص  مراعاة  الالزم  أن  يظهر  وبذلك  وتأمل.  فراجع  حقيقة.  مملكًا  يكن  مل  وإن 
امللك  هو  يكن  مل  وإن  العمل،  عليه  الذي  هو  مفادها  ألن  فيها،  والنظر  اإلحياء، 

احلقيقي.
املفروغية عن  الظاهر منهم  إذا عرفت هذا فيقع الكالم يف أمرين. )األول(: 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب: 1 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث: 8.
)2( الكايف ج:1 ص:407.
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بعده.  من   Aواإلمام النبي8  إذن  عىل  به  والتملك  اإلحياء  جواز  توقف 
التذكرة  املقاصد واملسالك وظاهر  أدعى اإلمجاع عىل ذلك يف اخلالف وجامع  وقد 
والتنقيح. وذلك ملا سبق من أهنا من األنفال التي هي هلام، فال جيوز الترصف فيها إال 

باإلذن من أحدمها، كسائر األمالك.
اإلذن  هو  هل  باإلذن  املراد  أن  يف  اإلشكال  وإنام  فيه،  إشكال  ال  كله  وذلك 

اخلاص لكل من أراد اإلحياء أو االذن العام املستفاد من نصوص اإلحياء املتقدمة؟
قد يظهر من غري واحد األول، بل هو كالرصيح أو رصيح اللمعتني وجامع 
املقاصد واملسالك، للتفصيل فيها بني غيبة اإلمام وحضوره، فال حيتاج إلذنه مع غيبته 
الثاين. بل يظهر  املسالك والروضة اإلمجاع عىل  له يف حال حضوره، بل يف  وحيتاج 
منهام ومن جامع املقاصد أن ذلك هو مراد األصحاب من اعتبار اإلذن ومن االتفاق 

عليه. 
لكن ذلك ال يناسب نصوص اإلحياء املتقدمة، لظهورها يف حصول التملك 
باإلحياء من دون حاجة لإلذن. وقد يظهرمنها بدوًا أن ترتب امللك عىل اإلحياء حكم 
االنفال وغريها مما  بعد مالحظة نصوص  أنه  إال  املورث،  رشعي كرتتبه عىل موت 
تضمن ملكهم صلوات اهلل عليهم لألرض يتعني محلها عىل أنه حكم إذين راجع إىل 

إذهنم صلوات اهلل عليهم يف التملك باإلحياء .
وأشكل من ذلك ما رصح به من سبق من عدم احلاجة إلذنه مع غيبته، حيث 
ال دليل عىل التفصيل املذكور بعد عموم أدلة اعتبار إذن املالك يف الترصف، فإن كانت 
نصوص اإلحياء ظاهرة أو حممولة عىل اإلذن فال فرق بني حايل احلضور والغيبة، وإال 

فال دليل عىل سقوط اعتبار االذن حال الغيبة.
وأما ما يف جامع املقاصد من االستدالل عىل ذلك بأنه لو ال سقوط إذنه المتنع 
اإلحياء. ففيه: أن املفروغية عن إمكان اإلحياء والتملك به حال الغيبة قد يكون للبناء 

عىل وفاء نصوص اإلحياء باإلذن، ال للتعبد بسقوطه حال الغيبة.
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وهو املناسب لعدم تعرض من سبق االرشاد من األصحاب هلذا التفصيل، مع 
إطالقهم اعتبار اإلذن. والسيام أن ما عثرنا عليه من كلامهتم قد صدر يف عرص الغيبة.
وكذلك ما يظهر من جامع املقاصد أيضًا من ظهور نصوص اإلحياء يف عدم 

اعتبار اإلذن، وأنه يقترص يف ختصيصها عىل حال الظهور.
إذ فيه: أنه ال دليل عىل اعتبار إذنهA عندهم إال عموم عدم جواز الترصف 
يف ملك الغري بغري إذنه، فإذا فرض عدم استفادة اإلذن من نصوص اإلحياء يكون 
بحال  اخلاص  للدليل  الغيبة، ال  الشامل حلال  املذكور  العموم  مقتىض  اإلذن  اعتبار 

الظهور، وإذا فرض استفادة اإلذن منها، فالحاجة إلذن آخر يف حال احلضور.
ويؤكد ما ذكرنا أن نصوص اإلحياء قد صدرت يف عرص احلضور، وال إشارة 

يف يشء منها وال يف غريها إىل اعتبار اإلذن.
اعتبار  البناء عىل عدم  واملتعني  هنا كانت كلامهتم يف غاية االضطراب،  ومن 

اإلذن اخلاص واالكتفاء بعموم اإلذن املستفاد من نصوص اإلحياء.
والتذكرة  القواعد  يف  باإلحياء  لألرض  الذمي  متلك  بعدم  رصح  )الثاين(: 
وجامع املقاصد واملسالك، بل رصحوا بعموم ذلك ملا إذا أذن له اإلمام يف االحياء، 

وظاهر التذكرة وجامع املقاصد اإلمجاع عليه.
التملك  يف  له  أذن  لو  بأنه  والروضة  واملسالك  املقاصد  جامع  يف  رصح  نعم 
ملك، لعصمتهA، قال يف جامع املقاصد: » واحلق إن اإلمام لو أذن له يف اإلحياء 
للتملك قطعنا بحصول امللك له، وإنام البحث يف أن اإلمامA هل يفعل ذلك أم 
ال؟ نظرًا إىل أن الكافر أهل له أم ال؟. والذي يفهم من األخبار وكالم األصحاب 

العدم. وليس مرادهم أن اإلمامA يرخصه يف التملك ثم ال يملك، قطعًا« .
»موتان  قوله8:  وهو  التذكرة  يف  به  استدل  ما  باألخبار  مراده  وكأن 
األرض هلل ولرسوله، ثم هي لكم مني أهيا املسلمون«)1(، وصحيح أيب خالد الكابيل 

)1( تلخيص احلبري ج:3 ص:64 ح:1293. 
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عن أيب جعفرA: » قال: وجدنا يف كتاب عيلA أن األرض هلل يورثها من يشاء 
املتقون.  األرض، ونحن  أورثنا  الذين  بيتي  وأهل  وأنا  للمتقني.  والعاقبة  عباده  من 
واألرض كلها لنا فمن أحيى أرضًا من املسلمني فليعمرها وليؤد خراجها إىل اإلمام 

من أهل بيتي، وله ما أكل منها«)1(.
لكن األول وما بمعناه مل يرو من طرقنا، بل من طرق العامة. مع أنه حيث ال 
يراد به التمليك للمسلمني فعاًل، ليتعذر متلك غريهم له مع ملكيتهم له، بل متلكهم 
له عىل تقدير اإلحياء، فهو راجع إىل اإلذن هلم يف التملك غري املنايف لتملك غريهم به 

مع حتقق سببه. كام أنه ال ظهور للثاين يف احلرص.
وأما كالم األصحاب فكأنه اعتمد فيه عىل ما سبق من القواعد والتذكرة من 
احلكم بذلك ودعوى اإلمجاع عليه يف الثاين. لكن ال جمال للتعويل عليه مع إطالق 
مملكية اإلحياء يف املهذب والنافع واللمعة واإلرشاد بل حتى يف النهاية وإن مل يعرب 
بامللك، بل بأولوية الترصف الراجع ملا سبق منا يف اجلمع بني النصوص. بل رصح 
بالعموم للذمي يف املبسوط واخلالف والرسائر وجامع الرشايع والتحرير، واستحسنه 

يف الرشايع. وهو املتعني بلحاظ إطالق أو عموم نصوص اإلحياء املتقدمة وغريها.
من  الرشاء  عن   Aاهلل عبد  أبا  »سألت  مسلم:  بن  حممد  صحيح  سيام  وال 
أرض اليهود والنصارى. فقال ليس به بأس. قد ظهر رسول اهلل8 عىل أهل 
خيرب فخارجهم عىل أن يرتك األرض يف أيدهيم... وأيام قوم أحيوا شيئًا من األرض 
وعملوها فهم أحق هبا وهي هلم«)2(. ألن التعرض يف صدره حلكم الرشاء من أرضهم 
موجب لقوة ظهور العموم يف ذيله هلم. ونحوه يف ذلك صحيح أيب بصري: » سألت 
أبا عبد اهللA عن رشاء األرضني من أهل الذمة. قال: ال بأس بأن يشرتهيا منهم إذا 
عملوها وأحيوها فهي هلم. وقد كان رسول اهلل8 حني ظهر عىل خيرب...«)3(.

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب: 3 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث: 2.
)2( وسائل الشيعة ج:11 باب: 71 من أبواب كتاب جهاد العدو حديث: 2.
)3( وسائل الشيعة ج:17 باب: 4 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث: 1.
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مضافا يف ذلك إىل أن مقتىض عمومات أدلة األنفال، وما تضمن أن األرض 
بل هو  الكفر وغريها،  دار  دار اإلسالم وأرض  بني أرض  الفرق  لإلمام عدم  كلها 
كاملقطوع به، فلوال جريان أحكام امللك بإحياء الكافر مل يكن موضوع للتفصيل بني 
األرض امليتة واألرض العامرة التي يسلم أهلها أو املفتوحة عنوة وغريمها، بل ينبغي 

بقاء اجلميع عىل حكم األرض امليتة.
ومن هنا ال ينبغي التأمل يف عدم الفرق بني املسلم والكافر حتى غري الذمي يف 
حكم اإلحياء. وقد تقدم يف املسألة الثالثة عرشة من فصل رشوط العوضني من كتاب 

البيع من سيدنا املصنفP التعرض لذلك، وتقدم منا االستدالل عليه. فراجع.
جممع  ويف  فيه،  خالف  ظهور  دون  من  األصحاب  مجهور  به  رصح  كام   )1(
ويف  عليه،  اإلمجاع  التذكرة  وظاهر  كالم«،  وال  ذلك  يف  خالف  ال  كأنه   « الربهان: 

اجلواهر أنه يمكن حتصيل اإلمجاع عليه، بل يف مفتاح الكرامة أنه حمصل معلوم.
وظاهرهم، بل رصيح كثري منهم، أن احلق املذكور وضعي، راجع إىل مانعيته 
الغري لألرض، بنحو لو أحياها مل يملكها، ألهنم يذكرونه يف مجلة  من مملكية إحياء 

رشوط مملكية اإلحياء. 
الغري  إحياء  حتريم  إىل  يرجع  حمض،  تكليفي  أنه  الرشايع  جامع  ظاهر  لكن 
لألرض من دون أن يمنع من متلك املحيي هلا. قال بعد أن ذكر التحجري: » وليس 

ألحد أن يدخل عليه... فإن أحياها غريه أساء وملك. وقيل: ال يملك«.
وهو  وغريه،  املسالك  يف  ما  )األول(:  بأمور  عليه  يستدل  فقد  كان  وكيف 
قوله8: » من أحيا مواتًا من األرض يف غري حق مسلم فهو له«)1( لظهور القيد 
يف االحرتاز. وفيه ـ مع أنه مل يرد من طرقنا ـ : أنه ال ينهض ببيان موارد احلق، وقد 
يراد به حق احلريم الذي سبق الكالم فيه، أو األرض امليتة اململوكة بإقطاع اإلمام أو 

)1( سنن البيهقي ج:6 ص:142، جممع الزوائد ج:4 ص:157.

نعم إذا حجرها كان له حق التحجري)1(. ويكفي يف حصول التحجري 
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باإلحياء إذا ماتت بوجه اليسوغ للغري إحياؤها، أو غري ذلك.
 )الثاين(: قوله8: »من سبق إىل ما مل يسبقه إليه مسلم فهو له«)1( وفيه: 
ـ مع أنه مل يرد من طرقنا أيضًا ـ  أن ظاهر السبق إىل اليشء فيه هو أخذه بنية التملك، 
فريجع إىل امضاء فعله بسبب سبقه، كالسبق يف املباحات للصيد واحتشاش احلطب 
واستقاء املاء، واملفروض عدم كفاية ذلك يف متلك األرض، بل البد فيه من إحيائها، 

وال ينهض احلديث بإثبات األولوية بالتحجري من دون متلك هلا. 
نعم يف مرسل عوايل الآليل عنه8: » من سبق إىل ما مل يسبق إليه مسلم 
فهو  أحق به«)2(. لكنه ـ مع غض النظر عن سنده ـ وإن تضمن األحقية التي هي أعم 
من امللكية، إال أنه إنام يدل عىل األولوية بسبب السبق بعد الفراغ عن كون األمر الذي 
املوجب مللكه، والسبق  الصيد  السبق موجبًا لالستحقاق، كالسبق ألخذ  به  يتحقق 
للجلوس يف املكان العام املوجب لألولوية بإشغاله. فهو راجع إىل عدم جواز مزامحة 
اال  به  ما  ببيان  ينهض  بفعله، وال  االستحقاق  مقتيض  الفراغ عن حتقق  بعد  السابق 
االقتضاء، ليدل عىل أن التحجري حمقق لألولوية، فكام ال ينهض ببيان أن السبق للنظر 
للصيد مثاًل يقتيض األولوية به، كذلك ال ينهض ببيان أن التحجري يقتيض األولوية 

باألرض امليتة.
)الثالث(: حديث سمرة عنه8: » قال: من أحاط حائطًا عىل أرض فهي 
له«)3( وفيهـ  مع غض النظر عن سندهـ  : أنه ظاهر أو كالرصيح يف امللك، فيتعني اجلمع 
بينه وبني نصوص اإلحياء إما بالبناء عىل صدق اإلحياء به ولو رشعًا، أو بحمله عىل 
ما إذا كان إحياًء عرفًا، كام يف حظائر احليوانات ونحوها. وال جمال حلمله عىل حصول 

التحجري غري اململك، فضاًل عن التعدي منه لكل ما يتحقق به التحجري عرفًا.

)1( سنن البيهقي ج:6 ص:142. 
)2( مستدرك الوسائل الشيعة ج:17 باب: 1 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث: 4.

)3( مســتدرك الوســائل ج:17 باب: 1 من أبواب كتــاب إحياء املوات حديث: 3، ســنن البيهقي ج:6 
ص:148.
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يف  رشوع  التحجري  أن  من  وغريمها  التذكرة  وظاهر  القواعد  يف  ما  )الرابع(: 
فيه  الرشوع  يفيد  أن  وجب  امللك  أفاد  إذا  اإلحياء  »ألن  التذكرة:  يف  قال  اإلحياء، 

األحقية كاالستيام مع الرشاء«. 
وفيه: أن التحجري قد ال يكون رشوعًا يف اإلحياء، كشق األسس وإدارة الرتاب 

حول األرض وغريمها مما ذكروه من وجوه التحجري.
بفعل مقدماته  العزم عليه  تنفيذ  الرشوع يف  اإلحياء  بالرشوع يف  يريد  أن  إال 
وما يكون شاهدًا عىل العزم عليه، نظري السوم الذي جعله سببًا لألولوية بالبيع مع 
أنه مقدمة له. وحينئٍذ فكون الرشوع يف اإلحياء سببًا لألولوية باألرض، بنحو يلزم 
مراعاة إكامله له حيتاج للدليل. وجمرد ثبوت األولوية يف السوم ـ لو تم ـ ال يقتيض 
التعدي للمقام. عىل أنه غري تام حتى عنده، ملا ذكره يف التذكرة ـ وسبق منا يف حمله ـ 

من كراهة الدخول يف سوم املؤمن وعدم حرمته.
مانعية  هلم  واملدعى  الداخل،  بيع  صحة  من  متنع  ال  تكليفًا  حرمته  أن  مع 

التحجري من مملكية احليازة. 
)اخلامس(: أنه يصدق بالتحجري احليازة لألرض املباحة، وإن كانت ال متلك 

إال باإلحياء.
وفيهـ  مع اإلشكال يف اطراد صدق احليازة بهـ  : أنه ال دليل عىل ثبوت األولوية 

باألرض باحليازة بعد فرض عدم حصول امللك هبا كام حيصل يف مثل الصيد.
اإلمجاع  العمدة  أن  فاإلنصاف  كله  ذلك  ومع   « اجلواهر:  يف  قال  لذا  ولعله 

املزبور«.
املترشعية  املرتكزات  قضاء  عىل  املذكور  اإلمجاع  ابتناء  جدًا  القريب  من  نعم 
والعقالئية بثبوت األولوية بالتحجري، بحيث يكون التجاوز عىل التحجري تعديًا عرفًا 
ورشعًا. ويناسب ذلك عدم تيرس اإلحياء بوجه دفعي، بل هو يبتني عادة عىل تعيني 
األرض التي يريد اإلنسان حيازهتا وإحياءها أواًل بنصب العالمات عليها من املرور 
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مقدمات  هتيئة  يف  جهوده  تضيع  لئال  إحيائها،  عن  اآلخرين  منع  أجل  من  ونحوها 
مثل  يف  األسس  كشق  القريبة،  ثم  إليها،  وغريه  البناء  آالت  كنقل  البعيدة،  اإلحياء 
يبلغ  حتى  تدرجييًا  باإلحياء  الرشوع  ثم  البساتني،  مثل  يف  األرض  وحرث  الدور، 
احلد الكايف يف التملك. ولو كان البناء عىل عدم األولوية بذلك الضطربت األوضاع 

واشتد النزاع.
املجمعون  عليها  جرى   التي  املذكورة  املرتكزات  هو  احلقيقة  يف  فالدليل 
بطبعهم، بنحو يظهر منهم مفروغيتهم عن ذلك، ال نفس اإلمجاع، ملا تكرر منا من 
اإلشكال يف التعويل عىل اإلمجاعات املستحدثة يف عرص تدوين الفتاوى. وال سيام مع 
ظهور وهن أدلتهم. ومن هنا ال ينبغي اإلشكال يف ثبوت األولوية بالتحجري وإن مل 

حيصل به امللك، لظهور النصوص والفتاوى يف توقف امللك عىل اإلحياء.
نعم حكى يف الرشايع عن بعض فقهاء عرصه ـ وقيل إنه ابن نام ـ أنه يسمي 
التحجري إحياء . قالP: »وهو بعيد«. بل هو مقطوع البطالن، ألن اإلحياء عرفًا 
مقابلة لألرض  امليتة  كانت األرض  ولذا  لالنتفاع هبا،  جعل األرض عامرة صاحلة 
يزيد عام  بنحو  العمران  بقايا  قد  تشتمل عىل  امليتة  أن األرض  العامرة، مع وضوح 

يتحقق بالتحجري.
بمالحظة  به  املقطوع  ومن  األحكام،  بل  التسمية،  هو  ليس  املهم  أن  عىل 
النصوص والفتاوى أن ما حيصل به امللك نحو خاص من العمران، وأن ما عداه ال  

حيصل به امللك، بل األولوية املذكورة ال غري.
كان  إذا  بام  ذلك  اختصاص  يظهر  بالتحجري  احلق  ثبوت  وجه  يف  ذكرنا  ومما 
عن  عاجزًا  كان  إذا  أما  عليه.  وعازمًا  حجره  الذي  املقدار  احياء  عىل  قادرًا  املحجر 
إحيائه أو غري عازم عليه فال وجه لثبوت احلق به، لقصور الوجه السابق عنه، ومقتىض 

إطالق أدلة اإلحياء عدم مانعيته. 
فيها مع عدم إحراز  الترصف  له أشكل  بأعيان مملوكة  التحجري  إذا كان  نعم 
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اعراضه عنها. وحينئٍذ جيري فيها ما يأيت ان شاء اهلل تعاىل يف األمر الثالث مما يأيت يف 
ذيل الكالم يف التحجري. فراجع.

بقي يف املقام أمور )األول(: أن األولوية املذكورة تقتيض عرفًا حقًا للمحجر 
يف األرض، وهذا احلق كام يقتيض حرمة التجاوز عليها من الغري تكليفًا بحيث يكون 
من  املنع  يقتيض  كذلك  املذكور،  العرف  لبناء  إمضاء  رشعًا،  وعاصيا  عرفًا،  معتديًا 

ملكية املتجاوز هلا باإلحياء.
جري  عىل  بناء  رشعًا  لألرض   اإلحياء  مملكية  من  املنع  يقتيض  إنام  والثاين 

الشارع األقدس يف ملكية األرض باإلحياء عىل ما هم عليه وإمضاًء له. 
أما بناء عىل ما سبق من ملكية األرض املوات للنبي8 واألئمةA من 
بعده، وأن ملكية غريهم هلا باإلحياء أو ترتب آثارها إنام هو بسبب إذهنم فيتوقف مانعية 
التحجري من ملكية املتجاوز أو ترتب أحكامها عىل قصور إذهنم عنه، كام هو الظاهر، 
إما لثبوت حرمته رشعًا فيقرص إذهنم عن اإلحياء املحرم، أو ألن املستفاد من جمموع 
Aاإلمام يد  بسط  األقدس يف صورة عدم  الشارع  واملعلوم من مذاق   النصوص 
اجلري عىل ما عليه العرف واملسلمون يف مثل ذلك مما يبتني عليه التعامل العام بني 

الناس ونظم أمورهم. 
عىل  املتجاوز  ملكية  من  الرشايع  جامع  من  سبق  ما  ضعف  يظهر  وبذلك 

التحجري وإن أساء.
)الثاين(: حيث مل يكن التحجري سببًا يف ملك األرض أو جريان حكم امللك 
عليها ـ عىل الكالم السابق ـ فال يصح بيع األرض بمجرد حتجريها، كام رصح به غري 

واحد.
لكن يف التذكرة بعد أن منع من بيعها قال: »وحيتمل الصحة، ألن له حقًا فيه«.
وفيه: أن ذلك اليصحح بيع األرض ومقابلتها باملال مع عدم ملكها. غايته جواز بيع 

احلق نفسه، عىل ما يأيت الكالم فيه.
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هذا وال إشكال ظاهرًا يف أن احلق املذكور قابل لالنتقال القهري باملرياث، كام 
رصح به بعضهم. ويف مفتاح الكرامة: »كأنه مما ال ريب فيه«.

غري  به  رصح  ما  عىل  عليه،  بالصلح  االختياري  للنقل  قبوله  الظاهر   أن  كام 
عنه  التنازل  إىل  ترجع  وهي  املقاصد،  جامع  يف  كام  هبته،  إمكان  يبعد  ال  بل  واحد. 
لذلك الشخص، لقابلية احلق املذكور لذلك بمقتىض املرتكزات العقالئية. وال هيم 

مع ذلك التشكيك يف صدق اهلبة عليه.
بل كام اليبعد جواز بيعه بنحو ترتتب عليه آثار البيع اخلاصة، كخيار املجلس.
املقابل  امللك  من  نحو  احلق  أن  وفيه:  امللك.  لدعوى عدم  واحد  منه غري  منع  لكن 
باملال، وقد تضمنت بعض النصوص بيع احلق. وقد ذكرناها يف أول كتاب اإلجارة.

وأما احتامل ابتناء إطالق البيع فيها عىل التسامح واملجاز. 
فهو لو تم ال ينايف ظهور السكوت فيها عن التنبيه عىل عدم ترتب آثار البيع 
عليه يف ترتب اآلثار املذكورة، كام ذكرناه استدراكًا يف أول فصل رشوط العوضني من 

كتاب البيع.
وباجلملة: ليس املهم صدق البيع حقيقة عليه، بل ترتب آثاره. والظاهر ترتبها، 

ملا تقدم فراجع. ولعله لذا استشكل يف املنع من بيعه يف القواعد.
هذا ويظهر من بعض مشاخينا P يف منهاجه عدم قابلية احلق لالنتقال، ألنه 
حكم رشعي خيتص بموضوعه، وليس لغري الشارع نقله، غاية األمر أن يكون النقل 

ملوضوعه بام هو موضوع للحق، فينتقل احلق تبعًا لذلك. 
ويشكل بأن سبب النقل حيث أخذ فيه امللك رشعًا، كام يف املرياث، أو عرفًا 
املعاوضات، فإذا مل يكن اململوك هو احلق ـ لفرض كونه حكاًم رشعيًا ـ وال  كام يف 
وماذا  النقل؟!  يتم  فكيف  املفروض،  هو  كام  ـ  األرض  املقام  يف  وهو  ـ  موضوعه 
إذا رجع إىل  إنام يمكن  ينقل؟. ونقل موضوع احلق بام هو موضوع له يف مثل ذلك 

نقل احلق بنفسه. 
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ومن هنا كان الظاهر أن احلق نحو من امللك، ولذا جيوز لصاحبه املطالبة به 
والرتافع للحاكم مع انتهاكه، لظهور أن املطالبة والرتافع فرع االستحقاق. أما احلكم 
فال جمال لذلك فيه إال من باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، الذي ال خيتص 

بأحد، بل جيب عىل كل أحد برشوطه. 
فيه  سلطنته  إعامل  وله  كامللك،  صاحبه  لسلطنة  موضوعًا  يكون  وحينئٍذ 
بإسقاطه أو نقله، كام يكون موضوعًا لالنتقال القهري بمثل املرياث املختص بامللك.
بموضوعه  اختص  فلو  االنتقال.  يقبل  بنحو  وسعته  إطالقه  من  البد   نعم 
ـ كحق املضاجعة ـ تعذر نقله وإن أمكن إسقاطه. وحتديد موضوع احلق سعة وضيقًا 

تابع لدليله من تعبد رشعي أو حكم عريف اليثبت الردع عنه.
ويرتتب عىل الفرق بني احلق واحلكم قبول األول لإلسقاط، وعدم قبول الثاين 

له. 
خريه  اإلحياء  أخر  لو  املحجر  أن  املبسوط  يف   Pالشيخ ذكر  )الثالث(: 
يده.  من  أخرجها  امتنع  فإن  األرض،  عن  يده  ورفع  لإلحياء  املبادرة  بني  السلطان 

وعىل ذلك جرى مجاعة ممن تأخر عنه وإن عرب بعضهم باإلمام. 
لكن مل يتضح الوجه يف ثبوت احلق عليه يف اإلحياء بسبب التحجري، ليجرب 
التحجري. وجمرد اهتامم الشارع األقدس بعمران األرض  اليد عن  عليه أو عىل رفع 
عمران  عىل  حثه  ذلك  من  يستفاد  ما  غاية  بل  ذلك،  عن  اليكشف  تعطيلها  وعدم 
األرض، من دون أن يقتيض ذلك حقًا عىل أحد. ولذا الجيب عىل الناس كفائيًا عامرة 

األرض املوات.
التحجري  بسبب  منه  الغري  ومنع  اإلحياء  يف  له  احلق  ثبوت  كان  حيث  نعم 
مستفادًا من حكم العقالء ـ كام سبق ـ فاملتيقن منه ثبوته يف املدة املتعارفة بني التحجري 
واإلحياء، بحيث يكون التحجري عرفًا رشوعًا يف تنفيذ العزم عىل اإلحياء، ال ملجرد 

منع الغري منه.
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فيام زاد عليه  يتعني االقتصار يف ثبوت احلق له عىل ذلك، والرجوع  وحينئٍذ 
به،  التملك  ومن  منه  للغري  التحجري  مانعية  بعدم  القايض  اإلحياء،  دليل  إلطالق 
مل  لو  كام  احلاكم،  أو  السلطان  ملراجعة  دون حاجة  من  لإلحياء  الغري  مبادرة  فيجوز 

حيصل التحجري أصاًل.
املحجرين  تعقيب  مقام  ما اليكون يف  احلاكم كثريًا  أو  السلطان  أن  وال سيام 
وإلزامهم باإلحياء، بل مل يعهد منه ذلك. فالبد يف محله عىل ذلك من مراجعة من يريد 
اإلحياء له بتقديم الدعوى له عىل املحجر، وهو فرع ثبوت احلق له يف اإلحياء، ليكون 

له املطالبة بحقه، وال دليل عىل ثبوت احلق له يف ذلك، ليطالب به.
وجمرد جواز اإلحياء له واإلذن له فيه من اإلمام الذي تضمنته نصوص اإلحياء 
اليقتيض ثبوت احلق له، بحيث يكون له املطالبة به ورفع الدعوى عىل املحجر ملنعه 
من استيفاء حقه. ولذا اليثبت له ذلك لو كان املنع بغري التحجري، كام لو أطال مجاعة 
اإلقامة يف مكان للنزهة ونحوها بنحو يمنع الغري من إحيائها أو إحياء األرض التي 

يستطرق إليها منها.
تكليفًا  أشكل  األسس،  كبناء  للمحجر،  مملوك  بيشء  التحجري  كان  إذا  نعم 
الترصف فيه ما مل يثبت إعراضه عنه. وحينئٍذ إذا لزم منه تعطيله لألرض بنحو يعلم 
أمره  يريد اإلحياء رفع  أو نحوها كان ملن  إليها  الناس  به حلاجة  الشارع  بعدم رضا 

للحاكم الرشعي ليعمل واليته يف ذلك.
التحجري  بني  املتعارفة  املدة  ميض  بعد  وأزاله  فيه  وترصف  عىص  لو  لكن 
يمنع  به، وال  األرض  ذلك وملك  بعد  اإلحياء  له  له، وجاز  كان ضامنا  واإلحياء، 
عصيانه من ذلك، كام لو عىص يف شق الطريق من أجل اإلحياء أو نحو ذلك. فالحظ. 

واهلل سبحانه وتعاىل العامل.
من  يمنع  املحجرة  األرض  إحياء  من  الغري  يمنع  كام  التحجري  أن  )الرابع(: 
إحياء ما يكون حرياًم هلا بحسب ما حيتاج إليه نحو اإلحياء املقصود، كالطريق اليها 
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ملانعية  املتقدم  الوجه  لعني  احلريم،  الكالم يف  عند  األوىل  املسألة  مما سبق يف  ونحوه 
التحجري من اإلحياء، ألنه من شؤون األرض التي يراد إحيائها.

)اخلامس(: بقي يف املقام رشوط أخر يف مملكية اإلحياء غري عدم التحجري ذكر 
أكثرها األصحاب )رضوان اهلل تعاىل عليهم( ينبغي الكالم فيها.

باقية،  العامرة  دامت  ما  ذلك  يف  والريب  معمورة.  تكون  ال  أن  )أحدها(: 
اندرست  إذا  فيام  الكالم  وإنام  اململك.  اإلحياء  يتحقق  فال  العامر،  عامرة  المتناع 

عامرهتا. 
وقد تقدم الكالم يف ذلك فيام لو كان املحيي األول شخصًا خاصًا أو أشخاصًا 
الكالم يف حكم االنفال يف ذيل كتاب اخلمس، وقربنا هناك جواز  خمصوصني عند 
إحيائها للغري وترتب أحكام امللك عليها عىل تفصيل يظهر بمراجعة ذلك ومراجعة 
بيع  الكالم يف  البيع عند  العوضني من كتاب  الثالثة عرشة من فصل رشوط  املسالة 

األرض املفتوحة عنوة. 
كام قربنا يف املسألة املذكورة جواز إحياء األرض املفتوحة عنوة إذا خربت ومل 
يكن ويل املسلمني يف مقام إحيائها. وال يسعنا هنا إطالة الكالم يف ذلك بعد ما سبق 

منا يف املوردين. فراجع.
من  املنع  يقتيض  احلريم  جعل  دليل  ألن  لعامر،  حرياًم  تكون  ال  أن  )ثانيها(: 
متلك شخص خاص له وسلطنته عليه. وقد تقدم تفصيل الكالم يف احلريم يف أول 

كتاب إحياء املوات فراجع.
غري  به  رصح  ومجع، كام  ومنى  كعرفة  للعبادة،  مشعرًا  يكون  ال  أن  )ثالثها(: 
واحد، ويف مفتاح الكرامة: » عدم جواز إحياء هذه املواضيع كلها أو الكثري منها كأنه 

من رضوريات الدين وإن مل يذكر ذلك أكثر املتقدمني«.
وكأن عدم ذكرهم له لوضوحه، ألن تعني الشارع األقدس هلا يف اجلهة اخلاصة 
يقتيض تعينها وبقائها عىل ذلك كاالوقاف املستحدثة، وهو ينايف متلك شخص خاص 
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هلا باإلحياء عرفًا.
وذلك أوىل مما يف الرشايع من االستدالل بأن يف متلكها تفويت ملصلحة التعبد 
هبا. حيث يقرص عن صورة عدم املزامحة ولذا قال: »أما لو عرفها ما ال يرض وال يؤدي 
إىل ضيقها عام حيتاج اليه املتعبدون ـ كاليسري ـ مل أمنع منه«. ويف املسالك وعن الكفاية 

أنه ليس بعيد.
لكنه يف غاية املنع، ملا سبق من أن الوجه يف املنع ليس هو  املزامحة للتعبد، بل 

منافات التملك لتخصيص الشارع هلا للجهة اخلاصة.
عىل أن املزامحة ختتلف باختالف األزمنة، حيث ختتلف بكثرة من حيتاج للتعبد 
سببًا  يكون  قد  اإلحياء  أدلة  ظاهر  هو  الذي  اإلطالق  بنحو  فالتملك  وقلتهم،  فيها 

للمزامحة يف بعض األزمنة، والتملك بنحو اإلناطة عىل عدم احلاجة ال دليل عليه.
ولعله لذا رصح بعدم مملكية اإلحياء يف مثل ذلك مطلقا حتى مع عدم املزامحة 
يف القواعد والتحرير والدروس وجامع املقاصد والروضة وعن غريها، وهو مقتىض 

إطالق التذكرة واللمعة.
صاحبه  ملك  يوجب  ال  كام  األماكن  هذه  يف  يكون  الذي  فالبناء  ذلك  وعىل 
ملوضعه اليوجب اختصاصه به، لعدم الدليل عىل ذلك، بل يبقى كغريه من املواضع 

مباحًا للناسكني، وليس ألحد منعهم منه، وال أخذ أجرة منهم لوقوفهم فيه. 
حرمة  ال  ألنه  لصاحبه،  اململوك  البناء  يف  ترصفهم  فيه  قوفهم  من  يمنع  وال 

لعرق ظامل. 
غاية األمر أنه لو سبق صاحبه أو من يأذن له إىل الوقوف فيه كان له ذلك وال 
جيوز مزامحته بالنحو املتعارف يف املقدار الذي يسبق إليه الناسك، ولوزاد عىل ذلك مل 

يكن سبقه مانعًا من مزامحة الغري له.
نعم لو كانت الزيادة عمودية ببناء طوابق عىل املكان مع عدم حجز الغري عن 
الطابق األسفل أشكل املنع منه، فضاًل عن مزامحته فيه. وكذا لو عىص وحجز الغري 
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عن األسفل ال جيوز مزامحته يف الطابق األعىل. كل ذلك ألن املتيقن من اشرتاك الناس 
فيه هو السهل واألرض املنبسطة منها، دون الفضاء.

ولذا اليظن أحد اإلشكال يف حرمة مزامحته يف الطوابق لو كانت منقولة، نظري 
العربة لو سبق نقلها من شخص إىل موضع ال تزيد مساحته يف األرض املنبسطة عن 

حاجته. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل
)رابعها(: عدم إقطاع اإلمام له، كام رصح به مجهور األصحاب، ونفى اخلالف 

فيه يف املبسوط.
A هذا وظاهرهم بل رصيح غري واحد منهم أن إقطاع النبي8 أو اإلمام 

لألرض ـ كالتحجري ـ ال يوجب ملكها، وإنام يتم ملكها باإلحياء. اململك بإحيائه.
لكن ملا كانت األرض امليتة ملكًا لإلمام فكام يكون له إقطاعها بنحو يقتيض 
األولوية يف اإلحياء مع عدم جريان حكم امللك إال باإلحياء، كذلك له إقطاعها بنحو 
يقتيض جريان حكم امللك عليها رأسًا من دون حاجة لإلحياء وعىل الثاين جرى يف 
املبسوط، بل نفى اخلالف فيه وإن مل خيل كالمه عن اضطراب. وهو ظاهر اإلقطاع 

يف النصوص.
Aأنه استنكر يف خطبة له Aويف صحيح سليم بن قيس عن أمري املؤمنني 
أنه ليس  إنفاذ األولني قطائع أقطعها رسول اهلل8 ألقوام)1(، مع  طويلة عدم 
املوجود يف التاريخ إال أن عمر اسرتجع من بعض من أقطعه رسول اهلل8 ما 
زاَد عن قدرهتم عىل إحيائه، كام استطردناه يف كتابنا )فاجعة الطف(. وهو وإن مل يكن 

دلياًل عىل انحصار األمر بذلك، إال أنه مؤيد ملا ذكرنا وإن كان مستغنيًا عن التأييد.
إقطاع  حكم  جريان  عليهم  تعاىل  اهلل  رضوان  األصحاب  مراد  كان  لو  نعم 
اإلمام عىل إقطاع والة اجلور أمكن دعوى أن املتيقن من دليل إمضاء إقطاعهم ما إذا 

كان بنحو يستتبع اإلحياء. وإن مل خيل عن إشكال. واهلل سبحانه وتعاىل العامل.

)1( الكايف ج:8 ص:59 - 60.
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بناء اجلدار املحيط هبا)1(، بل بناء األســاس له، بل حفرها لبناء األساس 
)خامسها(: أن ال يكون مما محاه النبي8 أو اإلمامA مما تقدم التعرض 
له يف املسألة األوىل، ملنافاة اإلحياء لذلك، فتقترص عنه أدلة اإلحياء، خصوصًا بناء عىل 
ما تقدم من داللتها عىل اإلذن يف التملك باإلحياء، وأنه هو املوجب مللك األرض 

امليتة، كام هو ظاهر.
نعم ليس ذلك موردًا لالبتالء يف عرصنا، فال ينبغي إطالة الكالم فيه.

بقصد  يكن  مل  فلو  لألرض،  التملك  بقصد  اإلحياء  يكون  أن  )سادسها(: 
متلكها، بل لقضاء وطر موقت منها، أشكل ترتب امللك عليه، بل منع منه يف جامع 
الرشايع، وهو املناسب ملا يف املبسوط ومجلة من كتب األصحاب. بأن من حفر بئرًا 
ال للتملك فهو أحق هبا مدة مقامه عليها. بل مقتىض تعليل عدم ملكه هلا يف املبسوط 
بأنه مل يقصد امللك، واملحيي إنام يملك باإلحياء إذا قصد امللك، املفروغية عن ذلك.

وكيف كان فمن القريب انرصاف إطالقات نصوص اإلحياء عنه، إجراًء هلا 
عىل ما عليه العرف من كون اإلحياء نحوًا من احليازة التي يتوقف التملك هبا عىل 
قصد التملك، ويرجع حكم الشارع األقدس بامللك إىل إمضاء قصد احلائز واملحيي 
العامل  وتعاىل  سبحانه  واهلل  فالحظ.  باملرياث.  كامللك  التعبد،  حمض  إىل  ال  منهام، 

العاصم.
 )1( تقدم من غري واحد عد التحجري رشوعًا يف اإلحياء وتقدم أنه اليناسب 
بعض أمثلتهم. إال أن يراد به الرشوع يف تنفيذ العزم عىل اإلحياء والعمل عىل مقتضاه، 

وذلك هو املناسب للوجه املتقدم يف االستدالل عىل ثبوت احلق به.
وكيف كان ففي جامع املقاصد: » ويف عد التحويط بحائط من التحجري نظر، 
بل هو إحياء يف نحو احلظرية. فإن قصدها بالتحويط فال بحث، وإال ففيه تردد. ومال 

يف التذكرة إىل أنه إحياء وإن قصد به السكنى«.
لكن صلوح األرض املحوطة ألن تكون حظرية أو مسكنًا إنام جيعل التحويط 
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لتوقع احلاجة ألحد األمرين.  أو مسكنًا  إذا كانت معرضة ألن جتعل حظرية  إحياء 
أما بدون ذلك فهو جمرد حبس لألرض من دون أن يصدق عليه اإلحياء، بل يكون 
حتجريًا إن كان الغرض منه الرشوع يف تنفيذ إرادة اإلحياء، وجيري عليه ما سبق من 

حكم التحجري.
أما إذا مل يكن الغرض منه ذلك، فال جيري عليه حكم التحجري وال يمنع الغري  
من إحياء األرض، عمال بإطالق أدلة اإلحياء املقترص يف اخلروج عنها عىل املتيقن، 

وهو التحجري من أجل اإلحياء.
نعم جيري يف مواد احلائط اململوكة لصاحبه ما سبق يف األمر الثالث من تتمة 

الكالم يف حكم التحجري. وجيري ذلك يف غري حبس األرض. فالحظ.
)1( قد توسع األصحاب يف التحجري ملثل نصب املروز الذي هو عبارة عن 
الساقية  القصب  حول األرض وكذلك حفر  أو غرز  الرتاب ونضد االحجار  مجع 
حوهلا. وهو كذلك، ملا يف ذلك ونحوه من الداللة عىل عزل األرض عن غريها للعزم 

عىل إحيائها. 
هذا وال يبعد أن يكون من أفراد التحجري ما إذا شق هنرًا يف أرض موات أو 
استنبط عينا أو حفر بئرًا للزرع او نحو ذلك، حيث يكون ذلك حتجريًا لألرض التي 
من شأهنا أن تزرع بامء هذه األمور، ألن ذلك عرفًا مظهر إلرادة إحيائها بالزرع، فال 
جيوز مزامحته بإحيائها ومنعه من زرعها. بل الظاهر ثبوت التحجري املذكور بالرشوع 
يف األعامل املذكورة. كام أن الرشوع فيها حتجري ملواضعها من أجل إكامهلا، فال جيوز 
لغريه سبقه إىل إكامل ما رشع فيه، لينفرد به أو يشاركه فيه. نعم لو تأخر يف االكامل أو 

يف زرع األرض بعد االكامل جرى ما سبق يف تأخر االحياء عن التحجري. 
هذا ولو تردد مقدار حاجته بني مواضع أرض كبرية، فإن حجر مقدار حاجته 

عىل نحو يكون له أمهية يف نظر العرف)1(.
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مقدار  وينحرص  املوات  يتضيق  حتى  لإلحياء  املبادرة  جازت  وإال  بالتحجري،  تعني 
يقتضيها  التي  املدة  يف  مزامحته  جيوز  وال  للتحجري،  فيتعني  معني،  بموضع  حاجته 

التحجري. فالحظ.
)1( كام تقدم يف املسألة الرابعة والسبعني من كتاب اإلجارة.

)2( لظهور اإلعراض يف اإلذن للغري يف الترصف فيه بنحو اإلطالق، بحيث 
يشمل التملك له، فيكون نظري اهلبة، وجتري عليه أحكامها، ومنها اللزوم يف مورد 

لزوم اهلبة، كام تقدم يف املسألة املذكورة.
)3( عماًل بعمومات املرياث. نعم إذا شك يف موت مالكه أمكن استصحاب 

حياته إلحراز بقاء أثر إعراضه. 
وكذا إذا طرأ عىل املعِرض ما يسقط أثر إعراضه وإذنه عرفًا من جنون أو نحوه، 

ألن أثر اإلعراض واإلذن تابع هلام حدوثًا وبقاء، وال يكفي حدوثهام يف بقاء أثره. 
نعم ال يرض يف بقاء األثر الغفلة والنوم ونحومها مما الينايف بقاء اإلذن الشأين 

عرفًا، بحيث لو التفت لبقي عىل إذنه. 
سبق  كام  استصحابه،  أمكن  املذكور  بالنحو  االذن  بقاء  يف  شك  ولو  هذا 

استصحاب حياته لو شك يف موته.
)4( لسقوط إعراض املورث وإذنه عن التأثري باملوت ونحوه، ويكون مقتىض 
سلطنة املالك الفعيل عدم متلك ماله وال الترصف فيه بنحو آخر إال باذنه أو إذن من 

يقوم مقامه.
أحكام  وبعض  اإلحياء،  أحكام  من   Pاملصنف سيدنا  ذكره  ما  هذا 

)مســألة 6(: اإلعراض عن امللك ال يوجب ارتفاع امللكية)1(. نعم 
إذا سبق إليه من متلكه ملكه)2(، وإذا مل يسبق إليه أحد فهو عىل ملك مالكه 

وإذا مات فهو لوارثه)3( ال جيوز الترصف فيه إال بإعراض منه)4(.
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املشرتكات. وقد حيسن منا تعميم الكالم يف ذلك ببيان أمور.
)األول(: ذكر األصحاب رضوان اهلل تعاىل عليهم من غري خالف يعرف أن 

املرجع يف حتقق اإلحياء العرف. وهو املتعني بعد عدم حتديد الشارع األقدس له.
وهو خيتلف باختالف أنواع اإلحياء، فاإلحياء للزرع غري اإلحياء للسكن أو 
لالجتار أو غري ذلك. نعم بعض أنواع اإلحياء يتوقف عرفًا عىل االنتفاع باملكان الذي 
وقع اإلحياء فيه أو وجود احلاجة له،  كاإلحياء بمثل التحويط باخلشب والقصب، 

فإنه ال يكون إحياء إال مع أحد األمرين، أما بدوهنام فيكون عرفًا حتجريًا.
للحظرية،  ينفع  كان  وإن  فإنه  بحائط،  التحويط  االقتصار عىل  مثل  بل حتى 
لكن البد من اشغاهلا أو االحتياج إليها، أما بدون ذلك فهو عرفًا حتجري هلا كام سبق. 
الشاسعة  األرايض  عىل  اليصدق  ولذا  التحجري.  يف  الكالم  عند  اخلامسة  املسألة  يف 

املقترص عىل حتويط قطع منها أهنا حمياة عرفًا، بل هي حمجرة ال غري.
التي  املشرتكات  من  أو  لإلمام  وأنه  املعدن،  يف  األصحاب  اختلف  )الثاين(: 
جيوز لكل أحد متلكها بالسبق إليها، مع االتفاق ظاهرًا عىل وجوب اخلمس فيها. وقد 
تقدم منا عند الكالم يف األنفال يف ذيل كتاب اخلمس. تفصيل الكالم فيها بام ال جمال 

معه للكالم فيها هنا. 
)الثالث(: املياه عىل قسمني: 

األول: املياه العامة كاألهنر الكبرية والصغرية واآلبار والعيون التي مل خيتص 
أحد بحفرها واستنباطها والغدران الكبرية نتيجة الفيضانات واألمطار الغزيرة.

منها.  االنتفاع هبا واالستقاء  أحد  لكل  فيجوز  املشرتكات.  أهنا من  والظاهر 
إن  فقال:  الوادي.  ماء  عن  »سألته   :Aاحلسن أيب  عن  سنان  بن  حممد  معترب  ففي 

املسلمني رشكاء يف املاء والنار والكالء«)1(. وعىل ذلك ينبغي التنبيه ألمرين. 
)أوهلام(: أنه الحيل منع شخص من االنتفاع هبا، فضاًل عن محاها من شخص 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب: 5 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث: 1.
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إىل معترب  له. مضافا  بعد عدم األولوية  املانع  تعد من  لنفسه، ألنه  خاص وحجرها 
عقبة بن خالد عن أيب عبد اهللA: »قال: قىض رسول اهلل8 بني أهل املدينة 
يف مشارب النخل أنه ال يمنع نفع اليشء، وقىض بني أهل البادية أنه ال يمنع فضل ماء 
ليمنع فضل كالء. فقال: ال رضر وال رضار«)1(. فإن املباح من املاء هو املتيقن من مياه 

أهل البادية األكثر ابتالء عندهم. 
منع  له  جاز  منه.  االستقاء  عليه  ليسهل  العام  النهر  عىل  مسناة  صنع  لو  نعم 
غريه من االستقاء منها. ألنه نحو من اإلحياء ملوضعها، فيملكه كام يملكها، فال جيوز 

الترصف فيها إال بإذنه.
نعم لو عىص وأخذ املاء ملكه باحليازة وإن كان عاصيًا يف الوصول اليه. نظري 
ما لو عرب إىل النهر عىل أرض مغصوبة، وال حق لصاحب املسناة يف املاء نفسه، كام 

لعله ظاهر. 
هذا ويف موثق عبد الرمحن البرصي عن أيب عبد اهللA يف حديث: » قال: 
والنطاف رشب املاء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك. تدعه له. واالربعاء 
املسناة تكون بني القوم فيستغني عنها صاحبها، قال: يدعها جلاره، وال يبيعها إياه«)2(، 

ونحوه  موثق أيب بصري)3(.
من  اململوك  املاء  بيع  جواز  تضمن  ما  بقرينة  الكراهة  عىل  حمموالن  لكنهام 

النصوص، كموثق إسامعيل بن الفضل املتقدم يف أول كتاب إحياء املوات وغريه)4(.
نعم لو كان صنع املسناة مزامحًا الستقاء العامة من النهر وانتفاعهم به،  لسعتها، 
أو لضيق الطريق املوصل للنهر، مل حيل صنعها إال ملن يسبلها للناس، وإال كان معتديًا 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب: 7 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث: 2.
)2( وسائل الشيعة ج:12 باب: 24 من أبواب كتاب عقد البيع ورشوطه حديث: 4.

)3( وسائل الشيعة ج:17 باب: 7 من أبواب كتاب إحياء املوات حديث: 1.
)4( وسائل الشيعة ج:12 باب: 24 من أبواب كتاب عقد البيع ورشوطه و ج:17 باب: 7 من أبواب كتاب 

إحياء املوات.
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يف صنعها، فتسقط حرمتها.
يملكه  التملك،  بقصد  الناس  لعامة  املباح  املاء  ما حياز من هذا  أن  )ثانيهام(: 
يف  فيه  اخلالف  بعدم  ورصح  منهم،  خالف  ظهور  دون  من  املباحات  كسائر  احلائز 
جامع املقاصد وغريه، بل يف التحرير والتذكرة واملسالك وعن غريها دعوى اإلمجاع 

عليه.
والظاهر أن من احليازة شق هنر صغري من النهر الكبري، فيملك صاحب النهر 

املاء الذي يدخل فيه، كام يف التذكرة والدروس وجامع املقاصد واملسالك. 
البناء عىل عدم  التحرير  التوقف، بل قد يظهر من  وظاهر الرشايع والقواعد 
ملكه له، بل له األولوية به، وبه رصح يف املبسوط. ووجه األولوية عنده أنه يف النهر 

اململوك له. 
لكن الظاهر صدق احليازة بذلك، كام لو صنع حظرية حيبس فيها السمك إذا 

انحرس املاء عنها.
ويظهر األثر لذلك فيام لو حفر هنرًا يف أرض مملوكة لغريه، حيث الجمال بناء 
صاحب  به  األوىل  يكون  بل  للنهر،  ملكه  عدم  بعد  به  ألولويته  املبسوط  يف  ما  عىل 
آلة  يملك  مل  وإن  فيملكه  بذلك  احليازة  صدق  من  ذكرنا  ما  عىل  بناء  أما  األرض. 
احليازة. نعم إذا كان النهر املذكور كبريًا يرض بالنهر املباح الذي يشق منه أشكل جواز 
شقه، ألنه نحو من احلمى للمباح. فضاًل عام إذا كان بنحو يوجب تغيري جمراه، حيث 

ينايف ذلك عرفًا ما دل عىل عموم إباحة املباح. فالحظ.
)الثاين(: املياه اخلاصة. وهي قد متلك باحليازة من املباح، كام سبق يف القسم 
األول، وقد متلك باستخراجها من باطن األرض. مثل ما حيفره له اإلنسان يف ملكه، 

فإنه يملكه تبعًا له.
وأما ما يف كلامهتم من أن احلفر فيه حتجري فإذا بلغ املاء ملكه. فهو غري ظاهر 
املراد، فان التحجري إنام يكون يف املباح من أجل منع الغري من التملك كام سبق عند 



الكالم يف املياه اخلاصة ............................................................................ 365

الكالم يف التحجري.
وأما ما حيفره له يف املباح من بئر أو عني فإنه يملكه أيضًا، كام رصح به مجهور 

األصحاب، وال يظهر منهم اخلالف فيه، بل ظاهر غري واحد اإلمجاع عليه.
بأنه نامء ملكه بلحاظ ملكه للبئر والعني باالحياء،  )تارة(:  وقد يستدل عليه 
واملاء نامء هلام، كثمرة الشجرة ولبن الدابة اململوكتني. )وأخرى(: بام هو املعلوم من 

أن من سبق إىل ما مل يسبق إليه أحد فهو أحق به، ويملكه كالصيد ونحوه.
بسبب حفر  املاء  فإن ظهور  النامء عليه،  بعدم وضوح صدق  األول  ويشكل 
البئر واستنباط العني ونحومها، ليس لكونه ناجتًا منها، بل لكوهنا سببًا يف اجتاهه هلام 

وجتمعه فيهام، فهو نظري الشبكة التي حتبس الصيد. 
كام يشكل الثاين بعدم اطراده، فإنه إنام يكون سبقًا ملا يتجمع يف البئر والعني إذا 
قصد أخذه له. أما ما خيرج من العني فال يسبق صاحبها له، بل هو كالصيد الذي يقع 

يف الشبكة وخيرج منها.
وأظهر من ذلك ما يتجمع يف البئر بعد ما ينزحها غري صاحبها، فإن سبب مجعه 
هو النازح هلا ال صاحب البئر. وجمرد حرمة النزح تكليفًا يف حقه ال ينايف ترتب أثره، 

نظري الصيد بشبكة مغصوبة.
ومن هنا كان األوىل توجيه ذلك بملكه للامء تبعًا مللكه للبئر والعني باإلحياء، 
له  اململوكة له، حيث ال إشكال يف ملك صاحبها  أو يشق يف األرض  نظري ما حيفر 

مطلقًا تبعًا مللكه هلا.
يستفاد  اململوكة)1( حيث  القناة  ماء  بيع  املتضمنة جواز  النصوص  إىل  مضافا 
منها ملك املاء تبعًا مللك منبعه. بل ال ينبغي االشكال يف ذلك بمالحظة املرتكزات 

العقالئية واملترشعية، وسريهتم.

)1( راجع وسائل الشيعة ج:12 باب: 24 من أبواب كتاب عقد البيع ورشوطه و ج:17 باب: 6 من أبواب 
كتاب إحياء املوات.
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وحينئٍذ جيوز له منع الغري منه عىل كراهة، عىل ما تقدم يف املسألة األوىل، كام 
حيرم عىل غريه الترصف فيه بغري إذنه، ومن أخذه حينئٍذ مل يملكه، بل يبقى عىل ملك 

صاحبه. وكل ذلك ظاهر. 
جاز  ونحوه  بسور  حمجبة  غري  مكشوفة  أرض  يف  املذكور  املاء  كان  إذا  نعم 
إلذن  حاجة  غري  من  ونحومها  والغسل  بالرشب  والعابرين  للواردين  فيه  الترصف 
املالك، كام جيوز الترصف يف األرض املكشوفة نفسها، لقيام السرية عىل ذلك. وقد 
نبه له هنا يف اجلملة يف الدروس، وتقدم منا الكالم فيه يف املسألة السابعة والستني من 

فصل الوضوء من كتاب الطهارة.
واملتيقن من ذلك ما إذا مل يرض باملاء، وما إذا كان بالنحو املتعارف يف سّد حاجة 
بل  نحوها،  أو  الزرع  لسقي  أو  للخزن  الكثري  املاء  أخذ  مثل  دون  والصادر،  الوارد 

يتعني فيه االستئذان. لعموم حرمة الترصف يف مال الغري بغري إذنه.
بقي يشء. وهو أنه رصح مجاعة بأنه لو اشرتك مجاعة يف حفر بئر أو شق هنر 
بينهم بنسبة عملهم أو بنسبة نفقتهم، ورصح بعضهم برجوع  أو استنباط عني كان 
أحدمها لآلخر لغلبة تبعية العمل للنفقة، فلو فرض عدم تبعيته له لتبدل سعر العمل 
تبعية  من  الدروس  يف  ما  يرجع  ذلك  واىل  العمل.  عىل  املعيار  كان  بعضهم  نوبة  يف 

نسبتهم فيه لعملهم، ال لنفقتهم، إال أن تكون النفقة تابعة للعمل. 
هذا ومل يتضح الوجه يف التبعية املذكورة، فان التملك يف املقام إن كان بمالك 
احليازة فاحليازة أمر بسيط ونسبتها للجميع تقتيض اشرتاك اجلميع يف األمر املحاز من 

دون تفاضل مهام كان عملهم أو نفقتهم. 
وكذا إذا كان بمالك اإلحياء فان مقتىض ما تضمن أن من أحيى ملك ملك 
اجلميع لألمر املحيي، وإطالق النسبة للكل يقتيض التساوي بينهم. وأما ما يف جامع 

املقاصد من كون ذلك ظلاًم. فهو غري ظاهر بعد ما ذكرنا. 
نعم قد تقدم يف املسألة الثانية من كتاب  الرشكة بعض الكالم يف ذلك، وذكرنا 
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أنه يتعني التفاضل فيام إذا قصدوه مجيعًا حني احليازة، لرجوعه إىل نيابة كل منهم عن 
اآلخر يف أن حيوز له النسبة املتفق عليها من األمر املحاز. فراجع.

وأضعف من ذلك ما يف املبسوط، فإنه ذكر عدم ملكية املاء الذي جيلبه النهر 
الذي يستقي من النهر الكبري املباح، بل يكون صاحب النهر أوىل به ال غري، كام تقدم، 
إال أنه ذكر أنه لو اشرتك يف النهر املذكور مجاعة كان املاء بينهم عىل نسبة حاجتهم، 
ألن االنتفاع به ألجلها، فإذا كان ألحد الرشيكني مائة جريب من األرض يستقي هبا 
من النهر ولآلخر ألف جريب أخذ األول من املاء بنسبة واحد إىل أحد عرش وأخذ 

الثاين الباقي.
إذ فيه: أنه ال أثر للحاجة يف منشأ االستحقاق، بل منشؤها يف املقام احليازة التي 
هي مشرتكة بينهم من دون تفاضل. إال أن تكون احلاجة يف املقام منشأ لقصدهم حني 
فتح النهر التفاضل يف املاء املحاز، فينفذ، كام سبق، هذا متام ما تيرس لنا من الكالم يف 
املياه  وقد سبق بعض الكالم فيها تبعًا لسيدنا املصنف P يف املسألة األوىل. فراجع. 

واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
)الثالث(: من املشرتكات األوقاف العامة واخلاصة. والترصف فيها وترجيح 
بعض املوقوف عليهم عىل غريهم تابع لكيفية وقفها. ومع اإلطالق والتشاح يتقدم 
األسبق، كام رصح به مجاعة، نظري املباحات العامة كالصحاري وغريها، ألن ذلك هو 
املنرصف من اإلطالق. لكن لو خرج تاركًا للمكان سقط حقه سواًء أبقى رحله أم 

ال، وسواء طال خروجه أم قرص. 
عرفًا  تاركًا  يكون  ال  بحيث  نحوها   أو  حلاجة  خرج  لو  حقه  يسقط  ال  كام 
الوقف وهو خيتلف  ينايف وضع  بحيث  املكان،  تعطيل  معه  أن يصدق  إال  للمكان. 
باختالف األمكنة وأسباب اخلروج كل ذلك تبعًا للمرتكزات املترشعية التي ينرصف 

اليها إطالق الوقف.
العارشة من فصل حقيقة االعتكاف ورشوطه يف خامتة  املسألة  تقدم يف  نعم 
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إىل  به  أحق  فهو  املرشفة  املشاهد  أو  املسجد  إىل مكان يف  أن من سبق  الصوم  كتاب 
جريان  يظهر  ذلك  إىل  وبالرجوع  هنا  فيه  الكالم  إلطالة  جمال  ال  تفصيل  عىل  الليل 
الواسعة  والساحات  األماكن  وهي  السابقة.  العصور  يف  الشائعة  األسواق  يف  ذلك 
غري اململوكة وال املختصة بأحد وقد  تبانى الناس عىل إشغاهلا بعرض بضائعهم للبيع 

والرشاء ونحومها. فراجع.
وبقية  الصالة  بغري  املساجد  اشغال  جيوز  )أوهلام(:  أمران  املقام  يف  وبقي 
العبادات ـ من قراءة القرآن والدعاء واالعتكاف ونحوها ـ كالتدريس وعقد جمالس 
العزاء والوعظ واجللوس والنوم، بل حتى مثل البيع وبعض الصنايع، كام هو مقتىض 
السرية املستمرة من الصدر األول، بل يظهر من األصحاب املفروغية عن ذلك، حيث 
رصحوا بكراهة أو استحباب جتنب البيع والرشاء وإنفاذ األحكام وتعريف الضوال 
وإقامة احلدود وإنشاد الشعر وعمل الصنايع من دون ظهور قول هلم بالتحريم. محاًل 

للنصوص الناهية عنها عىل الكراهة.
نعم الظاهر اختصاص اجلواز بام إذا مل يزاحم الصالة فيها، ألهنا الوظيفة املعدة 
هلا باألصل. واملتيقن من ذلك الصالة مجاعة بالوضع املتعارف عليه يف ذلك املسجد. 
بل قد جيري ذلك يف غريها من الصلوات إذا تعارف إيقاعها يف مكان خاص به لكونه 

مظلاًل أو مفروشًا أو غري ذلك، فيتجنب مزامحتها فيه.  
بل إذا أوجب ذلك هتكها وتوهينها عرفًا حرم. وهو خيتلف باختالف األزمنة 

والبلدان واألعراف، وال يسهل ضبطه وحتديده.
ومن ثم قد يتعني مراجعة احلاكم الرشعي عند التشاح واشتباه احلال، الحتامل 

واليته. فتأمل جيدًا
العبادات  من  املساجد  به  تشغل  بام  املرشفة  املشاهد  إشغال  جيوز  )ثانيهام(: 

وغريها عىل التفصيل املتقدم.
وكان املعروف عن سيدنا املصنف P عدم جواز مزامحة ذلكـ  حتى الصالة 
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الواجبةـ  للزائرين عند قيامهم بوظائف الزيارة املعهودة، ألهنا معدة باألصل للزيارة.
لكنه غري ظاهر. بل هي من مواطن العبادة أيضًا، كالصالة والدعاء ونحومها، 

كام يظهر من النصوص الكثرية. وعليه جرت سرية املترشعة تبعًا ملرتكزاهتم.
ألهنا  به،  املعتد  باملقدار  الزيارة  وظائف  عن  تعطيلها  يشكل  أنه  األمر  غاية 

الوظيفة األصلية هلا.
وإن كان الظاهر جواز ذلك خلصوص الصالة، وال سيام اجلامعة عند دخول 
الوقت ألن يف ذلك نحو من التكريم هلا والتعظيم للصالة بنحو يقطع برضا الشارع 

األقدس به
)الرابع(: من املشرتكات الطرق. وقد تقدم يف املسألة األوىل املعيار يف تعينها 

لتكون طريقًا وحتديدها، وبعض أحكامها. ويف تتمة ذلك نذكر أمورًا
)منها(: أن الطريق غري النافذ ملا كان خمتصًا بأربابه ـ وإن مل يكن مملوكًا هلم، كام 
تقدم ـ فيجوز لكل منهم أن يترصف فيه بغري إذهنم بمثل اجللوس فيه ووضع بعض 
املتاع ورشه باملاء وغري ذلك مما ال يرض هبم عرفًا أو يزامحهم يف استطراقهم. من دون 

فرق بني كونه مفتوحًا يف جانب الطريق العام وكونه حمجوبًا بباب ونحوه.
أما غريهم فيجوز له ذلك أيضًا إذا كان مفتوحًا. ملا سبق من عدم كونه مملوكًا 
بنحو ال جيوز  به  االنتفاع  بمعنى اختصاصهم يف حق  إنام هو  به  هلم. واختصاصهم 

لغريهم مزامحتهم فيه ال غري.
بنحو ال يرض  للغري  فيه  الترصف  يبعد جواز  لو كان مملوكًا هلم فال  بل حتى 
هبم وال يزامحهم. جلواز ذلك يف األرايض املكشوفة اململوكة عىل ما أرشنا إليه آنفًا، 
وفصلنا الكالم فيه يف املسألة السابعة والستني من فصل الوضوء من كتاب الطهارة.

أما إذا كان حمجوبًا فيشكل جواز الترصف فيه لغريهم حتى لو مل يكن مملوكًا 
هلم باألصل، فان احلجب لو مل يكن إحياء منهم له بنحو يوجب ملكهم له، فال أقل 
من كونه موجبًا عرفًا الستحقاقهم حجبه زائدًا عىل االستطراق بنحو يكون من حريم 
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دورهم املبنية عىل احلجب.
)ومنها(: أن الطريق النافذ من املشرتكات العامة وال خيتص هبا أرباهبا الذين 
بالعبور  فيها  الترصف  أحد  لكل  فيجوز  إليها،  أبواهبا  شارعة  نحوها  أو  دور  هلم 
واجللوس والبيع وغريها ما مل يرض باملارة. ملا تضمن أن من أرض بطريق املسلمني فهو 
ضامن)1(. فإن ضامنه فرع عدوانه ارتكازًا. وكذا إذا زاحم العابرين واملستطرقني، ألنه 

خالف وضع الطريق املبني عىل االشرتاك.
أهل  من  الطريق  عىل  باملرشفني  عرفًا  به  معتد  بوجه  أرض  إذا  ما  ذلك  ومثل 

الدور ونحوهم. لعموم قاعدة نفي الرضر.
)ومنها(: أن من سبق إىل مكان يف الطريق فهو أحق به ما دام فيه، كام هو احلال 
يف مجيع املباحات. وكذا إذا قام عنه وأشغله بمتاعه، فإنه ال جيوز لغريه رفعه مهام طال 
الزمان، ألنه كام يستحق اجللوس فيه يستحق وضع متاعه فيه. وحلرمة الترصف يف 

متاعه بغري إذنه.
نعم يف ثبوت احلق له فيه، بحيث لو عىص شخص فدفعه عن املكان أو رفع 
متاعه عنه، يكون عاصيًا بإشغاله له إشكال. وان مل يبعد وجوب متكينه وإخالئه له 

مع مطالبته به ومزامحته.
فيه متاعه فال إشكال يف سقوط حقه، سواًء  بنفسه عنه ومل خيلف  قام  لو  أما 
قام ناويًا للعود أو ال، ألن املعلوم من ثبوت احلق له ثبوته ما دام شاغاًل له، ومقتىض 
األصل جواز الترصف فيه وإشغاله لغريه بعد ذلك. والتحديد بالليل خمتص باملساجد 

واملشاهد واألسواق، كام سبق. 
كام سبق،  له  فال حق  معها  أما  للامرة.  املزامحة  أو  مع عدم اإلرضار  كله  هذا 
ويكون معتديًا، فيجوز منعه ودفعه ورفع متاعه، ألنه ال حرمة لعرق ظامل. فالحظ. 

واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.

)1( راجع وسائل الشيعة ج:19 باب: 9، 11 من أبواب موجبات الضامن.
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ولنكتف هبذا املقدار من الكالم يف إحياء املوات وما أحلق به من املشرتكات.
وكان ذلك ليلة الثالثاء التاسع والعرشين من شهر ذي القعدة احلرام سنة الف 
وأربعامئة وثالث وثالثني للهجرة النبوية عىل صاحبها وآله أفضل الصالة والتحية. 
واحلمد هلل رب العاملني، وله الشكر عىل جزيل نعمه. ونسأله املزيد من فضله وكرمه. 

إنه أرحم الرامحني وويل املؤمنني. وهو حسبنا ونعم الوكيل.





احلمــد هلل رب العاملني. والصاة والســام عىل ســيدنا حممد وآله 
الطاهرين، ولعنة اهلل عىل أعدائهم أمجعني إىل يوم الدين.

كتاب الدين





كتاب الدين

 )مسألة 1(: يكره الدين مع القدرة )1(. 

)1( كام يف النهاية والكايف والغنية والرسائر وجامع الرشايع ومجلة من كتب 
العالمة والدروس وغريها.

وظاهر املقنع عموم الكراهة، وبه رصح غري واحد، فقد ذكروا أهنا ختف مع 
احلاجة. 

قال يف التذكرة: »وختف الكراهة مع احلاجة. فإن اشتدت زالت. ولو خاف 
التلف وال وجه له إال االستدانة وجبت«. وكلامهتم متداخلة اليسعنا استقصاؤها. 

واملستفاد من بعض النصوص كراهة الدين مطلقًا. كموثق السكوين عن جعفر 
بن حممد عن آبائه G: »قال: قال رسول اهلل8: إياكم والدين، فإنه شني الِدين 
 ]للدين م. فقيه[«)1( وصحيح عبد اهلل بن ميمون القداح عنهA عن عيلA قال: 
» إياكم والدين، فإنه مذلة بالنهار ومهمة بالليل وقضاء يف الدنيا وقضاء يف اآلخرة«)2( 

وغريمها.
لكن يف معترب موسى بن بكر: » قال يل أبو احلسنA: من طلب هذا الرزق 
من حله ليعود به عىل نفسه وعياله كان كاملجاهد يف سبيل اهلل. فإن غلب عليه فليستدن 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب: 1 من أبواب الدين والقرض حديث: 2.

)2( وسائل الشيعة ج:13 باب: 1 من أبواب الدين والقرض حديث: 4.
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بن  احلسني  معترب  ويف  عياله...«)1(،  به  يقوت  ما  اهلل8  رسول  وعىل  اهلل  عىل 
علوان عن جعفر عن أبيه: » قال: قال رسول اهلل8 من طلب رزقًا حالاًل فأغفل 
غريمها. ونحومها  ورسوله8«)2(،  اهلل  عىل  فليستدن  االسناد[  قرب   ]فأعقل. 
موثق  تضمنه  كام  للدين  شيئًا  يكون  بحيث  كراهته  عدم  يف  به  األمر  لظهور 
ال  حيث  ورسوله8،  اهلل  عىل  االستدانة  جعل  مع  سيام  وال  السكوين. 
اآلخرة،  يف  وقضاء  الدنيا  يف  قضاء  أنه  من  القداح  ابن  صحيح  تضمنه  ما  يناسب 
وفائه  بتسهيل  عليهام  قضاؤه  يكون  ورسوله8  اهلل  عىل  الدين  كون  مع  إذ 
يقضه  ومل  مات  فإن   « احلديث:  ذيل  يف   Aقوله تضمنه  كام  عنه،  القضاء  أو 
يقول:  عزوجل  اهلل  إن  وزره  عليه  كان  يقضه  مل  فإن  قضاؤه،  اإلمام  عىل   كان 
َدَقاُت لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَلْيَها... إىل قوله: َواْلَغاِرِمنَيQ فهو  Rإِنََّما الصَّ

فقري مسكني مغرم«)3(.
واجلهد  واهلم  للذل  كونه سببًا  األول من  النصوص  ما تضمنته  ينايف  نعم ال 
ونحوها من اآلثار الدنيوية. لكنها ال تقتيض الكراهة الرشعية، بل النهي اإلرشادي.

الستدانة  املتضمنة  بالنصوص  املحتاج  يف  الكراهة  لنفي  االستدالل  وأما 
املعصومني صلوات اهلل وسالمه عليهم)4( فال خيلو عن إشكال .

إلمكان مزامحة اجلهات التي محلتهم عىل االستدانة للكراهة من دون أن يرتفع 
مالك الكراهة، بخالف النصوص السابقة، فإهنا ظاهرة يف ارتفاع الكراهة مع احلاجة، 
بحيث ال مالك هلا. وكذا احلال يف األمر به يف بعض املوارد مما ال يسعنا استقصاؤها.

ثم إن ظاهر النصوص املذكورة أن املعيار احلاجة املعتد هبا. أما معترب موسى 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب: 2 من أبواب الدين والقرض حديث: 2.
)2( وسائل الشيعة ج:13 باب: 2 من أبواب الدين والقرض حديث: 10.

)3( الكايف ج: 5 ص: 93 باب: الدين حديث: 3.
)4( راجع وســائل الشــيعة ج:13 باب: 2 من أبواب الدين والقرض، و ج: 3 باب: 3 من أبواب املالبس 

وغريها.
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بن بكر فظاهر. وأما معترب احلسني بن علوان فلظهوره يف عدم حصول الرزق لطالبه، 
يف  الرزق  مقام  يقوم  الدين  أن  منه  املنرصف  بل  رزقًا،  ليس  الدين  أن  الظاهر  ومن 
سد احلاجة فاألمر به لإلرشاد، وهو انام حيسن عرفًا لسد احلاجة املعتد هبا التي هيون 

ألجلها حتمل تبعة الدين الدنيوية التي تضمنها صحيح القداح.
نعم ورد الرتخيص يف االستدانة للحج بنحو قد يظهر يف عدم كراهته حينئٍذ، 
كام يف صحيح معاوية بن وهب عن غري واحد: »قلت أليب عبد اهللA: إين رجل ذو 
دين أفأتدين وأحج. قال: نعم. هو أقىض للدين«)1(، ومعترب عقبة قال: » جاءين سدير 
السالم ويقول لك: ما لك ال حتج.  يقرأ عليك   Aأبا عبد اهلل إن  الصرييف فقال: 
أبا عبد اهللA عن رجل  استقرض وحج«)2(، وخرب يعقوب بن شعيب: »سألت 
حيج بدين وقد حج حجة اإلسالم؟ قال: نعم. إن اهلل سيقيض عنه إن شاء اهلل«)3(، 
وخرب أيب موسى: »قلت أليب عبد اهلل : جعلت فداك يستقرض الرجل وحيج؟ قال: 

نعم. قلت يستقرض ويتزوج؟ قال: نعم إنه ينتظر رزق اهلل غدوة وعشية«)4(.
فإن مقتىض احلث يف األول عىل الدين للحج املستفاد من التعليل عدم كونه 
مالك  ثبوت  عدم  والرابع  الثالث  ويف  فيه  التعليل  مقتىض  بل  الدين،  لشني  موجبًا 

الكراهة املتقدم فيه، وهو حتمل تبعة القضاء، ألن من شأنه أن يقىض. 
أليب  »قلت  واحد:  غري  عن  عامر  بن  معاوية  صحيح  يعضده  أو   ويؤيده 
عبد اهللA: يكون عيل الدين فتقع يف يدي الدراهم، فإن وزعتها بينهم مل يبق يشء، 
فأحج هبا، أو أوزعها بني الغّرام؟ فقال: حتج هبا. وادع اهلل أن يقيض عنك دينك«)5(، 
اليشء،  وحيرضه  الدين  عليه  يكون  الرجل   :Aللرضا »قلت  مهام:  أيب  وصحيح 

)1( وسائل الشيعة ج:8  باب: 50 من أبواب وجوب احلج ورشائطه حديث: 1.

)2( وسائل الشيعة ج:8  باب: 50 من أبواب وجوب احلج ورشائطه حديث: 3.

)3( وسائل الشيعة ج:8  باب: 50 من أبواب وجوب احلج ورشائطه حديث: 8.
)4( وسائل الشيعة ج:13 باب: 3 من أبواب كتاب الدين حديث: 1.

)5( وسائل الشيعة ج:8  باب: 50 من أبواب كتاب وجوب احلج ورشائطه حديث: 10.



.....................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الدين 378

أيقيض دينه أو حيج؟ قال: يقيض ببعض وحيج ببعض. قلت: فإنه ال يكون إال بقدر 
نفقة احلج. قال: يقيض سنة وحيج سنة«)1(.

أبا احلسنA عن الرجل يستقرض  نعم يف معترب موسى بن بكر: »سألت 
بأس«)2(  فال  عنه  أدى  حدث  به  حدث  إن  مال  ظهره  خلف  كان  إن  فقال:  وحيج. 

وقريب منه خرب عبد امللك بن عتبة)3(.
الوفاء  انحصار  يف  كالرصحية  هي  التي  السابقة  النصوص  يناسبان  ال  لكنهام 
برزق اهلل تعاىل الذي يستدعى باحلج، أو بالتوكل عىل اهلل تعاىل ودعائه. فال بد من 
لتحقق  الوفاء،  به  ما  باالستدانة مع وجدان  لبيان وجوهبا  محلها عىل حجة اإلسالم 

االستطاعة حينئٍذ املقتضية لوجوب احلج ووجوب االستدانة مقدمة له.
لكن يف الرسائر: » وال جيوز لإلنسان أن يستدين ما يرصفه يف نفقة احلج إال 
بعد أن يكون احلج قد وجب عليه بوجود رشائطه، ويكون له ما إذا رجع إليه قىض 
منه دينه. وما ورد من األخبار يف جواز االستدانة للنفقة يف احلج فمحمول عىل ما 
ذكرناه وحررناه، ال عىل من ال يكون احلج قد وجب عليه، وال يكون له ما إذا رجع 
إليه قىض عنه دينه، ألن هذا الجيب عليه احلج وهو عىل هذه الصفة، وإذا كان كذلك 
ال جيب عليه، فال جيوز أن يستدين ليفعل ما الجيب عليه« وسبقه إليه يف اجلملة يف 

النهاية، وعليه جرى يف جامع الرشايع.
االستدانة  نصوص  من  األوىل  الطائفة  محل  تعذر  من  سبق  مما  ويظهر ضعفه 
للحج عىل ما إذا كان له ما إذا رجع إليه قىض دينه. وحينئٍذ يتعذر محلها عىل حجة 
هو  كام  املستحب،  احلج  عىل  محلها  يتعني  بل  حينئٍذ،  مستطيعًا  كونه  لعدم  اإلسالم، 

رصيح خرب يعقوب بن شعيب وصحيح أيب مهام.
وأشكل منه ما ذكره من حتريم االستدانة إذا مل يكن له مال يرجع إليه، حيث ال 

)1( وسائل الشيعة ج:8  باب: 50 من أبواب كتاب وجوب احلج ورشائطه حديث: 6.

)2( وسائل الشيعة ج:8  باب: 50 من أبواب كتاب وجوب احلج ورشائطه حديث: 7.

)3( وسائل الشيعة ج:8  باب: 50 من أبواب كتاب وجوب احلج ورشائطه حديث: 5.
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وجه له مع ما ذكره قبل ذلك من أن الدين مع عدم احلاجة مكروه ال حمظور. بل سبق 
منا أن مقتىض النصوص املذكورة عدم الكراهة حينئٍذ.

وأما الدين للزواج فمقتىض خرب أيب موسى أنه كالدين للحج. لكن ضعفه قد 
يمنع من التعويل عليه. نعم من القريب أنرصافه لصورة احلاجة للزواج، فيدخل يف 
االستدانة للحاجة، وال أقل من كونه املتيقن بلحاظ اجلمع بني عموم كراهة الدين 

ودليل عدم الكراهة مع احلاجة. فتأمل.
دينه«،  لقضاء  إليه  يرجع  ما  له  كان  لو  الكراهة  »وختف  القواعد:  ويف  هذا 
ونحوه يف الدروس، وزاد ما إذا كان له ويل يقيض عنه، وهو ظاهر التحرير. وظاهر 
جامع الرشايع ارتفاع كراهة الدين معهام حتى مع عدم احلاجة، وقد يظهر من النهاية. 
وظاهر التذكرة أن ذلك يرفع الكراهة مع احلاجة التي ختف الكراهة معها عنده، كام 

سبق.
سلمة أو  ـ  الرسائر  ومستطرفات  والفقيه  الكايف  يف  كام  ـ  سامعة  ملعترب   وكأنه 
ـ كام يف التهذيب ـ : »قلت أليب عبد اهللA:الرجل منا يكون عنده اليشء يتبلغ به 
وعليه دين، أيطعمه عياله حتى يأيت اهلل عزوجل بميرسة فيقيض دينه، أو يستقرض 
عىل ظهره يف خبث الزمان وشدة املكاسب، أو يقبل الصدقة؟ قال: يقيض بام عنده 
عزوجل  اهلل  إن  حقوقهم.  إليهم  يؤدي  ما  وعنده  إال  الناس  أموال  يأكل  وال  دينه، 
 .Qِمْنُكْم َتَراٍض  َعْن  تَِجاَرًة  َتُكوَن  َأْن  إاِلَّ  بِاْلَباِطِل  َبْيَنُكْم  َأْمَواَلُكْم  َتْأُكُلوا  Rاَل  يقول: 
وال يستقرض عىل ظهره إال وعنده وفاء ولو طاف عىل أبواب الناس فردوه باللقمة 
واللقمتني والتمرة والتمرتني. إال أن يكون له ويل يقيض دينه من بعده. ليس منا من 

ميت إال جعل اهلل عزوجل له وليا يقوم يف عدته ودينه، فيقيض عدته ودينه«)1(

)1( الــكايف ج: 5 ص: 95 باب: قضــاء الدين حديث: 2 واللفظ له، والتهذيــب ج: 6 ص: 185 باب: 
الديــون وأحكامها ح: 8 ، الرسائــر  ج:3 ص: 590. وروى صدره يف من ال حيرضه الفقيه ج: 3 ص: 
112 باب: الدين والقرض حديث: 12 ويف وســائل الشــيعة ج: 13 باب: 4 من أبواب كتاب الدين 

والقرض حديث: 3، كام روى يف الوسائل ذيله يف باب: 2 من األبواب املذكورة حديث: 5.
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لكن ظاهر احلديث حرمة االستدانة مع عدم األمرين، أو شدة كراهتها، بقرينة 
عىل  والتمرتني  واللقمتني  باللقمة  الناس  سؤال  وتقديم  الرشيفة،  باآلية  االستشهاد 
االستدانة مع ما هو املعلوم من شدة كراهة السؤال، خصوصًا بالوجه املذكور املبني 
عىل املذلة واملهانة ملعلوم اهتامم الشارع األقدس بتنزيه  املؤمن عنهام. وذلك كله ال 
عىل  للحث  املتضمنة  املتقدمة  النصوص  وال  وسريهتم،  املترشعة  مرتكزات  يناسب 
االستدانة للحاجة وللحج املندوب، بل وال غريها مما ورد يف الدين، كام يظهر بسربها 

والتأمل فيها.
ال  عنهم  يؤدي  ويل هلم  بوجود  عليهم  اهلل  صلوات  أستدانتهم  تعليل  أن  كام 
يناسب صحيح معاوية بن وهب: »قلت أليب عبد اهلل: إنه ذكر لنا أن رجاًل من األنصار 
مات وعليه ديناران دينًا، فلم يصّل عليه النبي8، وقال: صلوا عىل صاحبكم 
حتى ضمنهام عنه بعض قرابته، فقال أبو عبداهللA: ذلك احلق. ثم قال: إن رسول 
اهلل8 إنام فعل ذلك ليتعظوا ]ليتعاطوا. خ ل[ ولريد بعضهم عىل بعض، ولئال 
 Aيستخفوا بالدين، وقد مات رسول اهلل8 وعليه دين ]وقتل أمري املؤمنني

وعليه دين[)1(، ومات احلسنA وعليه دين، وقتل احلسنيA، وعليه دين«)2(.
لظهور االستشهاد فيه بدينهمG يف ختفيف أمر الدين وإن وجب االهتامم 
املديون، ولو كان وجود  الصالة عىل  النبي8 من  امتناع  يومهه  ملا  دفعًا  بادائه 

الويل الذي يقيض الدين فارقًا مل يصح لذلك.
 نعم يف مستطرفات الرسائر روى املعترب املتقدم بعد ذكر اآلية الرشيفة هكذا: 
أو يف جتارة،  عقدة  إما يف  بذلك،  وفاء  له  يكون  أن  إال  يستقرض  أن  له  أحب  »وما 
ولو طاف...«. فقد حيمل عىل الكراهة أو اإلرشاد منهA ولو بلحاظ خصوصية 
مورد أو زمان. ومع ذلك فاحلديث الرشيف غريب املضمون الينهض باالستدالل. 

)1( ما بني القوسني ال يوجد يف الكايف و التهذيب طبعة دار الكتب اإلسالمية.
)2( وسائل الشيعة ج:13 باب: 2من أبواب الدين والقرض حديث: 1.
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.Aواألوىل رد عمله إىل قائله
ولعل األول أن يقال: ملا كان ظاهر بعض النصوص املتقدمة أن مالك كراهة 
الدين هو حتمل مسؤولية الوفاء، فكلام كان الوفاء أقرب ـ لوجود ما يفي به أو من 
يفي عنه ـ تكون الكراهة أخف. هذا مع عدم احلاجة املعتد هبا للدين، أما معها فقد 

تقدم عدم الكراهة.
زهرة  وابن  الكايف  يف  الصالح  أبو  ذكره  ما  ضعف  يظهر  سبق  ما  مجيع  ومن 
يف الغنية من حرمة الدين عدم الرضورة إليه وفقد القدرة عىل أدائه. بل يكاد يقطع 
ببطالنه بلحاظ سرية املترشعة، وال سيام مع ما يف األول من أن أخذ الزكاة مع احلاجة 
إليه أوىل منه، فان مل جيدها فالقرض أفضل من الطلب بالكف حيث يظهر منه عدم 

التعويل عىل املعترب املتقدم.
وأما ما يف مفتاح الكرامة من إمكان محل ذلك منهام عىل صورة عدم احلاجة 

بالفعل وعدم اطالع الدائن عىل حاله. فهو خال عن الشاهد، اليناسب كالمها.
كام أن ما ذكره P من احلرمة حينئٍذ خال عن الشاهد أيضًا. غاية األمر أنه 
حيرم غش الدائن وخدعه من املستدين وغريه بإظهار قدرة املدين عىل الوفاء حتى مع 

حاجته للدين واضطراره إليه. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
بقي يشء. وهو أن الدين )تارة(: يطلق ويراد به خصوص القرض، الذي هو 
عبارة عن عقد يتضمن أخذ مال الغري بضامن بدله لصاحبه، الذي يأيت الكالم فيه يف 

املسألة الثالثة إن شاء اهلل تعاىل.
)وأخرى(: يراد به مطلق انشغال الذمة للغري باملال ولو بالرشاء سلفًا، والنكاح 
عىل مهر يف الذمة، وضامن دين الغري. بل حتى الضامن بمثل اجلناية عىل املال والنفس.
ورصح يف جامع الرشايع بأن موضوع الكراهة الثاين. وهو املناسب للنصوص 
السابقة. ولعله مراد الكل، حتى من عرب بالقرض، إلغاًء خلصوصيته، بلحاظ عموم 

النصوص.
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نعم يقرص عن مثل الرشاء بالكيل يف الذمة حااًل مبنيًا عىل تعجيل أدائه لشيوع 
االبتالء به بنحو َينرصف عنه إطالق النص والفتوى، كام لعله ظاهر.

والدروس  العالمة  كتب  من  ومجلة  والرسائر  واملراسم  الكايف  يف  كام   )1(
واللمعتني وغريها، ويف جامع املقاصد دعوى اإلمجاع عليه. وإليه يرجع ما يف النهاية 

وجامع الرشايع وما يف املقنع عن رسالة والده من أنه إن مل  ينو ذلك كان سارقًا.
 :Aوهو الذي تضمنته النصوص، كخرب عبد الغفار املجازي عن أيب عبد اهلل 
» سألته عن رجل مات وعليه دين. قال: إن كان أتى عىل يديه من غري فساد مل يؤاخذه 
اهلل إذا علم من نيته، إال من كان اليريد أن يؤدي أمانته، فهو بمنزلة السارق. وكذلك 
ابن فضال  النساء«)1(، ومرسل  أن يذهب بمهور  أيضًا. وكذلك من استحل  الزكاة 
بمنزلة  كان  قضاءه  ينو  فلم  دينًا  استدان  من  »قال:   :Aعنه أصحابه  بعض  عن 
أتى رجاًل فاستقرض منه  أيام رجل  السارق«)2(، وخرب أيب خدجية عنهA: »قال: 

مااًل ويف نيته أن ال يؤديه فذلك اللص العادي«)3( وغريها)4(.
وكثرهتا تكفي يف تعاضدها بنحو تنهض باحلجية. وال سيام مع ظهور اعتامد األصحاب 

عليها.
ومن ثم قال يف اجلواهر: » نعم يستفاد من نصوص الرسقة أن عدم نية القضاء 
مل  لكن  حينئٍذ...  باملال  الترصف  املقرتض  عىل  فيحرم  لعقده،  مفسدة  القرض  حال 
الرشائط،  من  له  ذكرهم  كعدم  ينافيه،  ما  فيه  كان  ربام  بل  كالمهم،  يف  حمررًا  أجده 
وجعلهم وجوب العزم هنا كالواجب املوسع وغري ذلك. وعليه فينبغي االقتصار فيه 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب: 5 من أبواب الدين والقرض حديث: 1.

)2( وسائل الشيعة ج:13 باب: 5 من أبواب الدين والقرض حديث: 2.

)3( وسائل الشيعة ج:13 باب: 5 من أبواب الدين والقرض حديث: 5.
)4( وسائل الشيعة ج:15 باب: 11 من أبواب املهور حديث: 2 ، 11.

ولو استدان  وجبت نية القضاء)1(. 
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عىل خصوص القرض. أما االبتياع مع عدم نية الوفاء فال يقيض بفساد البيع«.
لكن املنرصف من النصوص احلث عىل نية األداء، ال بيان  رشطيتها يف صحة 
القرض، كام هو املناسب لسياق املقام يف سياق الزكاة التي ال موضوع فيها للرشطية، 

واملهر الذي هو من أفراد الدين وحرمة حبسه فرع استحقاقه وصحة العقد.
فهي نظري معترب زرارة: »سألت أبا جعفرA عن الرجل يكون عليه الدين 
ال يقدر عىل صاحبه، وال عىل ويل له، وال يدري بأي أرض هو؟. قال: ال جناح عليه 

بعد أن يعلم اهلل منه أن نيته االداء«)1(.
ولذا جيب االستمرار عليها، وال يكفي حتققها حني القرض تصحيحًا له. وال 
خيتص األمر بالقرض، بل يعم مجيع أنواع الدين، حتى ما ال يستند للعقد، كالضامن 

باإلتالف.
كام أن ما ذكره أخريًا من أنه بناء عىل فهم الرشطية فالالزم االقتصار فيه عىل 
ظاهر  غري  نسيئة،  كالرشاء  الذمة،  النشغال  املوجبة  العقود  من  غريه  دون  القرض، 

الوجه.
وال سيام مع إطالق خرب عبد الغفار، ومع ما ورد يف املهر من أنه زان)2(. ومن 

هنا ال معدل عىل فهمه األصحاب رضوان اهلل تعاىل عليهم من النصوص.
هذا ويف مرفوع إبراهيم اهلمداين إىل بعض الصادقنيC: »قال: إين ألحب 

للرجل أن يكون عليه دين ينوي قضاءه«)3(. وقد يظهر يف االستحباب.
لكن ال بد من رفع اليد عنه بالنصوص السابقة. وال سيام أن النية املذكورة من 

مظاهر االنقياد للحكم الرشعي باألداء، وهو من شؤون الطاعة الواجبة عقاًل.
عىل  والفتاوى  السابقة  النصوص  بحمل  قاضية  االرتكازية  املناسبات  نعم 
حرمة عدم نية األداء مع االلتفات للدين وأدائه الراجع للتمرد والتهاون بذلك، ال 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب: 22 من أبواب الدين والقرض حديث: 1.
)2( راجع وسائل الشيعة ج:15 باب: 11 من أبواب املهور.

)3( الكايف ج: 5 ص: 93 باب: الدين حديث: 4.
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وجوب نيته تعبدًا، بحيث ال جتوز الغفلة عن ذلك، كام لعله ظاهر.
غاية االمر أنه يظهر من بعض النصوص احلث عىل االهتامم باألداء وهو خرب 
أبا عبد اهللA يقول: من كان عليه دين ينوي  احلسن بن عيل بن رباط: »سمعت 
قضاءه كان معه من اهلل حافظان يعينانه عىل األداء عن أمانته، فإن قرصت نيته عن 

األداء قرص عنه من املعونة بقدر ما قرص من نيته«)1(.
اللهم إال أن يقال: املنرصف منه احلث عىل قوة العزم عىل األداء وشدة االهتامم 
مقدمة  للدين  االلتفات  وفعلية  واالهتامم  العزم  فعلية  ال  للدين،  االلتفات  عند  به 

لذلك. فالحظ.
)1( كام يف املراسم والقواعد وجامع الرشايع واللمعة وظاهر النهاية والرسائر 
ويف  القرض.  فضل  بيان  مقام  يف  ذلك  رواية  تضمنت  حيث  والتذكرة،  والتحرير 
 Aاهلل عبد  أبا  »سمعت  أصحابنا:  من  شيخ  عن  القامط  حباب  بن  حممد  حديث 
يقول: ألن أقرض قرضًا أحب إيل من أن اتصدق بمثله...«)2( وصحيح ابن أيب عمري 
عن هيثم الصرييف وغريه عنهA: »قال: القرض الواحد بثامنية عرش... وإن مات 
يف  رصح  وبه  اللمعة.  يف  له  نبه  كام  بعرشة،  الصدقة  أن  مع  الزكاة«)3(،  من  حسبتها 
النبوي: »رأيت مكتوبًا عىل باب اجلنة: الصدقة بعرشة، والقرض بثامنية عرش. فقلت: 
ألن  يعطي  يقرض  والذي  الرجوع،  يريد  ال  يتصدق  والذي  ذلك  ومل  ياجربئيل: 
يرجعه؟ فقال: نعم هو كذلك، ولكن ماكل من يأخذ الصدقة له هبا حاجة. فالصدقة 
القرض  صار  ولذا  املستحق.  إىل  إال  يصل  ال  والقرض  املستحق،  غري  إىل  تصل  قد 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب: 5 من أبواب الدين والقرض حديث: 3.

)2( وسائل الشيعة ج:13 باب: 6 من أبواب الدين والقرض حديث: 1.

)3( وسائل الشيعة ج:13 باب: 6 من أبواب الدين والقرض حديث: 4.

والقرض أفضل من الصدقة)1(. وحيرم اشرتاط زيادة يف القدر 
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أفضل من الصدقة«)1(.
ورصحيه كمنرصف غريه االختصاص بإقراض املحتاج، ألنه املناسب للمقارنة 

مع الصدقة.
)1( أما الزيادة يف القدر فهي املتيقنة من الربا املحرم بالكتاب والسنة واإلمجاع، 

بل الرضورة من الدين.
وأما الزيادة يف الصفة فقد رصح بالعموم هلا يف املبسوط والرسائر والرشايع 
والنافع ومجلة من كتب العالمة وغريها، وقد ادعي اإلمجاع عليه يف الغنية والرسائر 

واملختلف.
رجاًل  أقرض  من  »قال:  جعفر:  أيب  عن  قيس  بن  حممد  صحيح  به  ويشهد 
منكم  أحد  يأخذ  وال  فليقبل.  منها  أجود  جوزي  فإن  مثلها.  إال  يشرتط  فال  ورقًا 
 ركوب دابة أو عارية متاع يشرتط من أجل قرض ورقه«)2(، وصحيح احللبي عن أيب 
عبد اهللA: »قال: إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخري منها فال بأس إذا مل يكن بينكام 
رشط«)3(، وخرب خالد بن احلجاج: » سألته عن رجل كانت يل عليه مائة درهم عددًا 
 قضانيها مائة وزنًا. قال: ال بأس به مامل يشرتط. قال: وقال: جاء الربا من قبل الرشوط
إنام يفسده الرشوط«)4( وقريب منها غريها)5(. فإن مقتىض الرشطية فيها ثبوت البأس 

مع الرشط. 
ودعوى: أن ثبوت البأس أعم من احلرمة. مدفوعة بأنه ال جمال لذلك يف املقام، 
بلحاظ أن املنرصف هو ثبوت البأس وعدمه من حيثية الربا املعلوم احلرمة، كام هو 

)1( مستدرك الوسائل ج:13 باب: 6 من أبواب الدين والقرض حديث: 3.

)2( وسائل الشيعة ج:13 باب: 19 من أبواب الدين والقرض حديث: 11.
)3( وسائل الشيعة ج:13 باب: 20 من أبواب الدين والقرض حديث: 1.

)4( وسائل الشيعة ج:12 باب: 12 من أبواب الرصف حديث: 1.
)5( راجع وسائل الشيعة ج:12 باب: 12 من أبواب الرصف.

أو الصفة عىل املقرتض)1(. وال فرق بني أن تكون الزيادة 
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املرصح به يف ذيل خرب خالد بن احلجاج املتقدم. عىل أنه يكفي صحيح حممد بن قيس.
نعم تضمنت مجلة من النصوص جواز االستيفاء بزيادة صفة أو االنتفاع بالعني  

املرهونة عىل الدين بإذن مالكها أو نحو ذلك مما يستلزم ترتب املنفعة عىل القرض. 
لكنها ـ نظري ما تضمن الوفاء بالزيادة العينية ـ حممولة عىل عدم اشرتاط ذلك 

حني القرض، كام هو ظاهر بعضها، ويقتضيه اجلمع مع النصوص املتقدمة.
هذا وقد أجاز يف النهاية إقراض الدراهم الغلة ـ وهي املكرسة أو املغشوشة ـ 
واشرتاط الوفاء بالصحاح. ووافقه عىل ذلك يف الكايف والوسيلة، وحكاه يف املختلف 
عن ابن الرباج، وزاد يف الكايف اشرتاط املصوغ من الذهب عينًا ومن الفضة ورقًا، 

وعوض نقد خمصوص من خالص الذهب والفضة من الغش من نقد غريه.
أبا  »سألت  شعيب:  بن  يعقوب  بصحيح  احتج   Hالشيخ أن  املختلف   ويف 
يب[  منه.  ]منها.  فيأخذ  الغلة  الدراهم  الرجل  يقرض  الرجل  عن   Aاهلل عبد 

.)1(»Aالدراهم الطازجية طيبة هبا نفسه. فقال: ال بأس به. وذكر ذلك عن عيل
ومل أعثر عىل احتجاج الشيخH بذلك.

وكيف كان فالبد من محله بقرينة النصوص السابقة عىل صورة عدم الرشط. 
بل هو الظاهر منه، بلحاظ قوله »طيبة هبا نفسه«، لظهوره يف طيب النفس حني الوفاء، 
الوفاء  حني  به  ملزمًا  ويكون  عليه،  ذلك  باشرتاط  يرىض  بنحو  االقرتاض  حني  ال 

بسبب الرشط وإن مل تطب نفسه.
وقد يستدل عليه بحديث عبد امللك بن عتبة عن عبد صالح: »قلت له: الرجل 
يأتيني يستقرض مني الدراهم فأوطن نفيس عىل أن أوخره هبا شهرًا عىل أن يعطيني 
هبا مرضوبة، إال أن ذلك وزنا بوزن سواء هل يستقيم هذا، إال أين ال أسمي هلا تأخريًا. 

إنام أشهد هلا عليه فريىض. قال: ال أحبه«)2(. بدعوى: ظهور اجلواب يف الكراهة. 

)1( وسائل الشيعة ج:12 باب: 12 من أبواب الرصف حديث: 5.

)2( وسائل الشيعة ج:12 باب: 12 من أبواب الرصف حديث: 9.
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النصوص  أجل  من  احلرمة  عىل  محله  عرفًا  يتعذر  بحيث  فليس  تم  لو  لكنه 
السابقة، فيتعني ذلك.

هذا ويف النهاية أيضًا: »وإن أقرض شيئًا عىل أن يعامله املستقرض يف التجارات 
جاز« وقريب منه يف الفقيه، مدعيًا اإلمجاع عليه. ويف القواعد: » جيوز لو اقرضه برشط 
أن يقرتض منه أو يقرضه أو يبيعه بثمن املثل أو بدونه أو يسلفه أو يستلف منه«. كام 
حكم يف املبسوط بجواز االقراض برشط أن يرهنه عىل دين آخر سابق، وتبعه عليه 

غري واحد. بل زاد يف الكايف أن يزوجه أو خيطب له. 
قلت   « عامر:  بن  إسحاق  بن  حممد  بحديث  النهاية  من  تقدم  ملا  يستدل  وقد 
أليب احلسنA: إن سلسبيل ]سلسيل[ طلبت مني مائة ألف درهم عىل أن تربحني 
عرشة آالف، فأقرضها تسعني ألفًا وأبيعها ثوب ويش تقوم بألف درهم بعرشة آالف 
درهم قال: ال بأس« قال الكليني: ويف رواية أخرى: ال بأس به إعطها مائة ألف وبعها 

الثوب بعرشة آالف. واكتب عليها كتابني«)1(.
وصحيح أيب بصري عن أيب جعفر: » قلت له: الرجل يأتيه النبط بأمحاهلم فيبيعها 
هلم باألجر، فيقولون له: أقرضنا دنانري، فإنا نجد من يبيع لنا غريك، ولكن نخصك 
بأمحالنا من أجل أنك تقرضنا. فقال: ال بأس به. إنام يأخذ دنانري مثل دنانريه، وليس 
بثوب إن لبسه كرس ثمنه، وال دابة إن ركبها كرسها. إنام هو معروف يصنعه اليهم«)2(. 
وصحيح مجيل عن أيب عبد اهللA أو عن رجل عنهA: » قلت له: أصلحك 
اهلل إنا نخالط نفرًا من أهل السواد فنقرضهم القرض، ويرصفون إلينا غالهتم فنبيعها 
هلم بأجر، ولنا يف ذلك منفعة. فقال: ال بأس. وال أعلمه إال قال: ولو ال ما يرصفون 

إلينا من غالهتم مل نقرضهم. قال: ال بأس«)3(.
لكن حديث حممد بن إسحاق مل يتضمن أخذ البيع رشطا يف القرض، بل حيتمل 

)1( وسائل الشيعة ج:12 باب: 9 من أبواب أحكام العقود حديث: 1 ، 2.
)2( وسائل الشيعة ج:13 باب: 19 من أبواب الدين والقرض حديث: 10.
)3( وسائل الشيعة ج:13 باب: 19 من أبواب الدين والقرض حديث: 12.
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فيه كون القرض رشطًا يف البيع، أو كون كل منهام داعيًا لآلخر مقارنًا له، من دون 
.Hأن يكون رشطًا فيه، كام هو الظاهر من الرواية األخرى التي أشار إليها الكليني 

وال سيام بلحاظ قوله فيها: »اكتب عليها كتابني«. 
كام أن صحيح أيب بصري إنام تضمن أن  الداعي هلم النزال األمحال عند الرجل 
هو إقراضه هلم. وحديث مجيل قد تضمن أن الداعي للمقرض هو رصفهم غالهتم 
النفع  اشرتاط  إىل  راجع  الطرفني  بني  مشرتك  التزام  هناك  يكون  أن  دون  من  عنده، 
بأحد الوجهني يف القرض. بل قولهA يف األول: » إنام هو معروف يصنعه اليهم« 
مشعر أو ظاهر يف أن علة احِلل هو كون اإلقراض معروفًا يصنعه إليهم جمانًا، ال مقابال 

بالنفع الذي يقومون به، نظري ما يأيت يف صحيح يعقوب بن شعيب.
النفع ـ وهو رصف الغالت ـ جير  إنام تضمن أن  مضافًا إىل أن حديث مجيل 
القرض، وال إشكال فيه حتى مع الرشط، كام لو باع زيد عمرًا بأقل من سعر املثل 

واشرتط عىل عمر أن يقرضه عىل ما يأيت التعرض لذلك إن شاء اهلل تعاىل. 
ودعوى: عدم الفرق بني األمرين، ولذا قد يستدل بنصوص جواز الثاين عىل 
اجلواز يف املقام. ممنوعة. لظهور أن حتريم الربا حكم تعبدي، تابع سعة وضيقًا ملفاد 

أدلته. ولذا تضمنت النصوص بعض احليل املخرجة عنه املفيدة فائدته يف اجلملة.
واحلاصل: أن النصوص املتقدمة ال تنهض بجواز اشرتاط ذلك، فال خمرج عام 

سبق من عموم عدم جواز اشرتاط النفع يف القرض.
الرجل  أيب عبد اهللA: »سألته عن  بن شعيب عن  يعقوب  بل يف صحيح 
أو عرشين  دنانري  السلم عرشة  دينارا ويقرض صاحب  أو متر عرشين  بيع  يسلم يف 
دينارًا ، قال : ال يصلح إذا كان قرضا جير شيئا فال يصلح .  وسألته عن الرجل يأيت  
حريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانري فيقرضه. ولوال أن خيالطه وحيارفه ويصيب 
عليه مل يقرضه. فقال: إن كان معروفًا بينهام فال بأس، وإن كان إنام يقرضه من أجل 
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أنه يصيب عليه فال يصلح«)1(.
وقد محله الشيخ عىل الكراهة أو عىل املرشوط. 

ويبعد األول أن قولهA: »فال يصلح« إن مل يكن يف نفسه ظاهرًا يف احلرمة 
فال أقل من محله عليها بلحاظ أن اجلهة االرتكازية املوجبة للسؤال هي شبهة الربا 

املعلوم احلرمة.
كام أنه يبعد محل ذيله كون املحارفة داعيًا، ألن ذلك مفروض يف السؤال، فال 
التحريم مع الرشط،  التفصيل يف اجلواب عىل الرشط وعدمه. فيدل عىل  يبعد محل 
ويؤكد يف املقام مفاد العموم املتقدم وال أقل من ان ذلك مقتىض صدره املحمول عىل 

الرشط مجعًا مع بقية النصوص واملتيقن منه املحارفة، ألهنا مورد السؤال.
ومنه يظهر احلال يف بقية ما تقدم من الكايف، وأنه يتعني املنع منه.

)1( الظاهر أن الصحيح للمقرض وغريه، حيث قد يتوهم قصور عموم عدم  
جواز اشرتاط الزيادة عن الثاين، لعدم كونه زيادة يف حق املقرض بعد انتفاع غريه به.
القرض  زائدًا عىل  الزيادة يف حقه استحقاقه هلا  املعيار يف صدق  بأن  ويندفع 
ألحد  كملكه  لنفسه،  يشرتطه  بام  نفسه  ينتفع  ال  قد  إذ  هبا،  الانتفاعه  دفعه،  الذي 
عموديه املقتيض النعتاقه، ومن املعلوم أن املستحق للرشط هو املشرتط له حتى مع 
انتفاع الغري به. ولذا يكون إسقاطهـ  لو صح يف نفسهـ   واملصاحلة عليه ونحومها تابعة 
له ال للمنتفع به. ومثل ذلك كاف يف عموم املنع، وال سيام قوله يف صحيح شعيب 

املتقدم: »إذا كان قرضًا جير شيئًا فال يصلح«.
)2( املراد باهلبة هلام بذل املال لصالحهام، لوضوح عدم قابليتهام للهبة احلقيقية.

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب: 19 من أبواب الدين والرصف حديث: 9.

راجعة للمقرتض ]للمقرض. ظ[ وغــريه)1(. فلو قال: أقرضتك دينارًا 
برشط أن هتب زيدًا أو املسجد أو املأتم)2( درمهًا مل يصح. وكذا إذا اشرتط 
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)1( كأن املراد بمالحظة املال توقف تنفيذ الرشط نوعًا عىل بذل املال بحيث 
يقابل باملال وتكون له مالية. وإال فنفس تعمري املسجد وإقامة املأتم ونحومها ليست 

مااًل، وربام حتصل من دون بذل املال، بخالف هبة املال للمقرتض أو غريه.
)2(  يعني: تكليفًا، ملا هو املعلوم من أن املنع عنه لدخوله يف الربا املحرم تكليفًا  

بنحو يستتبع العقاب عليه، ووضعًا الراجع لبطالنه وعدم ملك املقرتض للزيادة.
والشهيدين  العالمة  والرشايع ومجلة من كتب  والرسائر  الوسيلة  )3( كام يف 

وغريها، ويف الرسائر واملختلف واملسالك اإلمجاع عليه. 
املحمول عىل  فهو حرام«)1(  نفعًا  بالنبوي: »كل قرض جير  يستدل عليه  وقد 

صورة الرشط مجعًا مع النصوص الكثرية املتقدم بعضها. 
طرق  من  ورد  وإنام  طرقنا،  من  احلديث  رواية  لعدم  )أواًل(:  ترى!  كام  وهو 
غري  األصحاب  بكالم  انجباره  من  اجلواهر  يف  وما  وغريه،  التذكرة  يف  كام  العامة، 
ظاهر، لعدم بناء عىل األصحاب عىل التعويل عىل ما يرويه العامة يف غري املشهورات، 

وإنام يكون ذلك منهم، فيام يروى من طرقنا بوجه مل يتضح لنا اعتباره. 
أن  إىل  نظرهم  بل  املذكور،  احلديث  عىل  األصحاب  اعتامد  يتضح  مل  أنه  عىل 
الرضا بالقرض مقيد بالزيادة املرشوطة ونحو ذلك. وجمرد موافقة احلديث لفتواهم 

ال يكفي يف انجباره، كام لعله ظاهر.
)وثانيا(: ألن احلرمة يف املقام تكليفية راجعة إىل حرمة الربا تكليفًا، وهي ال 
تقتيض الفساد. وبعبارة أخرى: احلديث غري وارد لبيان احلرمة، لوضوح حرمة الربا 
تكليفًا يف اإلسالم، بل لتحديد موضوعها، وبيان عمومه لكل نفع، فهو مساوق ملا 

)1( سنن البيهقي ج: 5 ص: 350.

أن يعمر الســجد أو يقيم املأتم أو نحو ذلك ما لوحــظ فيه املال)1(، فإنه 
حيرم)2(، ويبطل القرض بذلك)3(. 
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الربا  وفساد  ربا)1(،  فهو  نفعًا  جر  قرض  كل  أن  من  عليهم  اهلل  صلوات  عنهم  ورد 
مستفاد من دليل آخر غري دليل حتريمه. وال جمال حلمل احلرمة عىل اإلرشاد للفساد، 
بعد أنس الذهن بحرمة الربا تكليفًا. وإنام ينرصف النهي لذلك يف املعامالت ونحوها 
مما يطلب ألثره، النرصاف النهي لبيان حال األثر الذي هو املهم نوعًا يف غري ما يكون 

الذهن فيه مأنوسًا بالتكليف وهيتم بتحديد موضوعه. 
ومثله ـ االستدالل ـ بام أرشنا إليه آنفًا من أن الرضا بالقرض مقيد بالزيادة، 

فمع عدم ثبوهتا ال رضا به، فيبطل.
الندفاعه برجوع ذلك إىل أن فساد الرشط ملخالفته للكتاب والسنة مستلزم 
لفساد العقد، والتحقيق عدمه، كام تقدم منا يف املسألة الرابعة يف ذيل الكالم يف أحكام 

الرشوط.
عىل  فيها  لالقتصار  القرض،  صحة  الربا  نصوص  مساق  من  يستفاد  قد  بل 
حرمة الربا الذي هو الزيادة، من دون تنبيه فيها لبطالن القرض، بحيث يكون املال 

مغصوبًا، والترصف فيه فضوليًا ال ينفذ إال بإذن املقرض.
كام قد يستفاد من قوله تعاىل: Rَوإِْن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُءوُس َأْمَوالُِكْمQ)2( فإن رأس 

املال عرفًا ال خيتص بعني املال، بل يعم  بدله من جنسه.
فلم يبق يف املقام إال اإلمجاع املدعى. ويف هنوضه باخلروج عن مقتىض القاعدة 
من  كثري  تعرض  وعدم  الرسائر،  صاحب  قبل  دعواه  عدم  مع  خصوصًا  إشكال، 
األصحاب للمسألة، وقوة احتامل كون منشئه ما سبق من قصور الرضا بالقرض عن 

صورة عدم استحقاق الزيادة، ونحو ذلك من االجتهاديات التي مل يتضح متاميتها.
.Hولعله لذا مال يف احلدائق لعدم بطالن القرض، وجزم به بعض مشاخينا

مع  الرشط  سنخ  من  الزيادة  كانت  إذا  املعاميل  الربا  يف  احلال  يظهر  وبذلك 

)1( مستدرك الوسائل: ج:13 باب: 19 من أبواب الدين والقرض حديث: 2.
)2( سورة البقرة آية: 279.
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التامثل يف العوضني، حيث جيري فيها ما سبق. 
الربا  لقيام  املعاملة،  بطالن  فاملتعني  العوضني  أحد  من  جزءًا  كانت  إذا  نعم 

بنفس املعاوضة، وعدم قصد املعاوضة باملساوي، لتصح.
ثم إنه بناء عىل بطالن القرض فاملتعني ضامن املقرتض له بضامن اليد، لكون 

اليد عليه عدوانية، كام يف سائر موارد املقبوض بالعقد الفاسد.
اليد.  بضامن  ضامنه  عدم  ومقتضاه  يده،  يف  أمانة  يكون  أنه  الوسيلة  يف  لكن 
ويشكل بعدم قصد االستئامن من املالك، وعدم الرتخيص يف قبض املال من الشارع، 

ليكون أمانة مالكية أو رشعية.
الضامن عىل  الربهان من قرص  الرياض وعن جممع  ما يف  اإلشكال  ومثله يف 

صورة علم املقرتض. 
َبِقَي  َما  َوَذُروا  اهلل  ُقوا  اتَّ آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ Rَياَأهيُّ تعاىل:  قوله  إطالق  مع  وال سيام 
ُتْبُتْم  َوإِْن  َوَرُسولِِه  اهلل  ِمْن  بَِحْرٍب  َفْأَذُنوا  َتْفَعُلوا  مَلْ  َفإِْن   * ُمْؤِمننَِي  ُكنُتْم  إِْن  َبا  الرِّ ِمْن 
َفَلُكْم ُرُءوُس َأْمَوالُِكْم اَل َتْظِلُموَن َواَل ُتْظَلُموَنQ)1(. حيث تضمن استحقاق املرايب 
رأس ماله عىل املدين املستلزم لصحة الدين أو ضامن املقرتض ملال املقرض عىل تقدير 
تلف  استناد  بني  بالبطالن وعدمه، وال  املقرتض  تفصيل بني علم  بطالنه، من دون 

املال له وعدمه. فالحظ.
عنه  املفروغية  بعضهم  من  يظهر  وقد  األصحاب،  مجهور  به  رصح  كام   )1(

ونفى اخلالف فيه يف املسالك والروضة، وادعى اإلمجاع عليه يف الغنية والتذكرة.
وكأن املراد باالطالق أحد وجهني )األول(: عدم الفرق بني كون ذلك عادة 
للمقرتض بحيث يفعله حتى مع عدم الدين، وعدمه، كام هو مقتىض إطالق مجاعة. 

)1( سورة البقرة: آية: 278، 279.

وجيوز قبوهلا مطلقًا من غري رشط)1(. كام جيوز اشرتاط ما هو واجب عىل 
املقرتض، مثل أقرضتك برشط أن تؤدي زكاتك أو دين زيد 
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االمجاع  الغنية  ويف  غريها،  وعن  والتحرير  والتذكرة  والغنية  املبسوط  يف  رصح  وبه 
عليه.

 :A]نعم قد ينايف ذلك الصحيح عن هذيل: »قلت أليب جعفر ]أليب عبد اهلل
إين دفعت ألخي جعفر مااًل ]كان يل. يب[ فهو يعطيني ما أنفق وأحج منه وأتصدق. 
وقد سألت من قبلنا فذكروا أن ذلك فاسد ال حيل، وأنا أحب أن انتهي إىل قولك ]فام 
تقول ؟ يب[ فقال يل: أكان يعطيك قبل أن تدفع إليك مالك؟ قلت: نعم. قال: خذ 
منه ما يعطيك فكل منه وارشب وحج وتصدق. فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن 

حممد افتاين هبذا«)1(.
الزيادة مع  السابقة وغريها مما تضمن جواز  النصوص  يناسب  لكن ذلك ال 
بينه وبينها إما  عدم الرشط، خصوصًا صحيحي أيب بصري ومجيل. فالبد من اجلمع 
بحمل ذكر العادة فيه عىل الكناية عن عدم االشرتاط، أو محله عىل الكراهة مع العادة 
ولو مع عدم الرشط، أو عىل التقية، ألن املنع مع عدم العادة حمكي عن بعض العامة، 
ردًا من اإلمامA عىل من يمنع منه مطلقًا، كام تضمنه احلديث، لعدم املوجب للتقية 

منه.
)الثاين(: عدم الفرق بني كون من نيتهام ذلك وعدمه، كام هو مقتىض إطالقهم 
ورصيح املسالك وعن غريه. ويشهد به إطالق النصوص خصوصًا حديثي أيب بصري 
رجل  عن   Aاهلل عبد  أبو  »سئل  الربيع:  أيب  معترب  منهام  وأظهر  املتقدمني.  ومجيل 
أقرض رجاًل دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه، وقد علم املستقرض والقارض 

أنه إنام أقرضه ليعطيه أجود منها. قال: ال بأس إذا طابت نفس املستقرض«)2(.
نعم رصح بكراهته يف الدروس. ومل يتضح وجهه.

كام ذكر يف النهاية مجلة من صور الزيادة من غري رشط أو مع الرشط وحكم 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب: 19 من أبواب الدين والقرض حديث: 2.
)2( وسائل الشيعة ج:12 باب: 12 من أبواب الرصف حديث: 4.
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بجوازها، ثم قال: »واألوىل جتنب ذلك كله«.
ومل يتضح وجهه أيضًا بل هو ال يناسب ما تضمنته مجلة من النصوص من أن 
خري القرض ما جر منفعة)1(، وبعضها وارد للردع عن توهم حرمة حصول املنفعة من 

غري رشط كام يأيت. 
Aجعفر أيب  كقول  للمقرتض،  ذلك  استحباب  النصوص  بعض  يف   بل 
يف صحيح عبد الرمحن بن احلجاج: »يا بني إن هذا هو الفضل فأعطه إياها«)2(. بل 
يف بعضها أن النبي8 كان يفعل ذلك)3(، ومن البعيد أنه8 يوقع مقرضه 

يف أمر مكروه.
من  اهلدية  قبول  كراهة  عىل  هذيل  حديث  محل  احتامل  تقدم  أنه  األمر  غاية 

املقرض إذا مل يكن من عادته ذلك.
وأما معترب غياث عن أيب عبد اهللA: »قال: إن رجاًل أتى عليًا فقال: إن يل 

عىل رجل دينًا فأهدى إيل هدية. قال: احسبه من دينك«)4(. 
فهو ال يتضمن النهي عن قبول اهلدية، ليتعني محله عىل الكراهة من أجل ما 
سبق، بل تضمن األمر بعد فرض قبوهلا باحتساهبا من الدين، ال عىل أن يقبضها ابتداء 
وفاء له، ألنه خالف قصد الدافع، بل إسقاط قدرها من الدين بعد قبوهلا، وهو أمر 

آخر يتعني محل األمر به عىل االستحباب، كام رصح به بعضهم.
عىل  ينزا  أن  للرجل  كره  أنه   «  :Aاهلل عبد  أيب  عن  احللبي  صحيح  يف  نعم 
غريمه. قال: ال يأكل من طعامه وال يرشب من رشابه وال يعتلف من علفه«)5(، ويف 
موثق سامعة عن أيب عبد اهلل: » سألته عن الرجل ينزل عىل الرجل وله عليه دين أيأكل 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب: 19 من أبواب كتاب الدين والقرض حديث: 4، 5، 6، 8.
)2( وسائل الشيعة ج:12 باب: 12 من أبواب الرصف حديث: 7.

)3( وسائل الشيعة ج:12 باب: 12 من أبواب الرصف حديث: 6، 11.
)4( وسائل الشيعة ج:13 باب: 19 من أبواب كتاب الدين والقرض حديث: 1.
)5( وسائل الشيعة ج:13 باب: 18 من أبواب كتاب الدين والقرض حديث: 2.
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شيئًا«)1(.  ذلك  بعد  يأكل  ال  ثم  أيام،  ثالثة  طعامه  من  يأكل  نعم  قال:  طعامه؟  من 
وقريب منه معترب جراح املدائني)2(.

شدة  مع  مطلقًا  أو  أيام  ثالثة  من  أكثر  الغريم  عىل  النزول  كراهة  ومقتضاها 
يبعد كون  الغريم، حيث ال  بالنزول عىل  الثالثة، وهو خمتص  زاد عىل  فيام  الكراهة 
املتعارف نزول املسافر عىل أهل البلد من دون استئذان أو دعوة ممن ينزل عنده، بل 
ملجرد إحراز الرضا منه لتعارف ذلك، وقد تكون الكراهة حينئٍذ بسبب احتامل إحراجه 
أو التنزه عن ذلك وإن مل يكن مكروها رشعا، وال يشمل ما إذا دعاه واستضافه، بل 

من البعيد جدًا رفع اليد ألجله عن استحباب إجابة دعوة املؤمن. 
ومثلها يف ذلك موثق إسحاق بن عامر عن العبد الصالح: » سألته عن الرجل 
الرهن  صاحب  فيقول  البيت،  متاع  من  املتاع  أو  احليل  أو  الثوب  أو  العبد  يرهن 
للمرهتن: أنت يف حل من لبس هذا الثوب، فالبس الثوب وانتفع باملتاع واستخدم 
اخلادم. قال: هو له حالل إذا أحله. وما أحب له أن يفعل«)3(. فإنه وان كان ظاهرًا 
يف الكراهة، إال أنه ال يناسب صحيح حممد بن مسلم عن أيب عبد اهللA الوارد يف 
الرهن أيضًا وفيه: » فيحتاج إىل يشء من منفعته ]امتعته. فقيه[ فيستأذن فيه، فيأذن له. 
قال: إذا طابت نفسه فال بأس. قلت: إن من عندنا يروون أن كل قرض جير منفعة فهو 

فاسد. قال: أو ليس خري القرض ما جر منفعة؟!«)4(. لظهور ذيله يف عدم الكراهة.
ومن ثم قد جيمع بينهام بالتنزه عن مظنة ابتناء اإلذن عىل نحو من اإلحراج من 

دون كراهة رشعية. فتأمل جيدًا.
بقي يف املقام أمور )األول(: قال يف التذكرة: » ولو دفع أجود من غري رشط، 
ال  حيث  الوجوب،  بإثبات  ينهض  ال  التعليل  لكن  خريًا«.  زاده  ألنه  قبوله،  وجب 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب: 18 من أبواب كتاب الدين والقرض حديث: 3.

)2( وسائل الشيعة ج:13 باب: 18 من أبواب كتاب الدين والقرض حديث: 4.
)3( وسائل الشيعة ج:13 باب: 19 من أبواب كتاب الدين والقرض حديث: 15.

)4( وسائل الشيعة ج:13 باب: 19 من أبواب كتاب الدين والقرض حديث: 4.
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دليل عىل وجوب قبول اخلري.
وأما ما عن جممع الربهان من أن ظاهر مجلة من األخبار وجوب أخذ االجود. 
فهو يف غاية املنع، بل هي ظاهرة يف جمرد الرتخيص حتى قولهA يف صحيح حممد 
بن قيس املتقدم: » جوزي أجود منها فليقبل« ألن األمر فيه بعد احلظر عن الرشط 
فإذا  للمقرتض،  تابعًا  الوفاء  به  الذي  الفرد  اختيار  الرتخيص. نعم حيث كان  لبيان 
كان األمر  املقرتض كليًا مثليًا ذا أفراد متفاوتة يف اجلودة يتعني قبول ما يدفعه املقرتض 
مثاقيل  مثاًل عرشة  اقرتض  فإذا  أردأ.  أو  أجود  أم ال  أخذه  ملا  مماثال  كان  منها سواء 
من الذهب وجب عىل املقرض قبول ما يدفعه وفاء عنها، سواًء أخذ تربًا فوىف بتربًا 

ومسكوكًا فوىف بمسكوك أم أخذ مسكوكًا فوىف بترب أو أخذ تربًا فوىف بمسكوك.
إذا اقرتض مثال  إليه فردًا آخر غري ما اقرتضه، كام  إذا دفع  ما  وهذا بخالف 
أجود  كان  لو  حتى  قبوله  عليه  ال جيب  فإنه  املسكوك،  إليه  فدفع  تربًا  مثاقيل  عرشة 

وأكثر قيمة، ألنه مباين حلقه. 
وأظهر من ذلك الزيادة العينية، لعدم حتقق الوفاء هبا، بل هي تفضل ال جيب 
قبوله،  جيب  ال  املقرض  لسلطنة  منافيًا  كان  فام  اخلارجي  النفع  وأما  كاهلبة.  قبوله، 
كصبغ ثوبه، وما مل يكن منافيًا هلا ال حيتاج إىل قبوله، كالنيابة عنه يف بعض القربات من 

قراءة قرآن أو زيارة معصوم وكإسقاط حق عنه أو إبرائه من دين آخر عليه.
)الثاين(: ال ينبغي االشكال يف حتقق الوفاء بتامم املدفوع مع الزيادة يف الصفة.
وأما مع الزيادة العينية فهل يقع الوفاء باملجموع فيلزم، أو خيتص بمقدار القرض، 
وتكون الزيادة هبة مشاعة أو معينة، وجيري عليها حكمها يف اللزوم وعدمه؟ قال يف 
املسالك: » ومل أقف فيه عىل يشء. ولعل الثاين أوجه، خصوصًا مع حصول الشك يف 

انتقال امللك عن مالكه عىل وجه اللزوم«.
أحكامه  من  وعدمه  واللزوم  واحد،  سنخ  امللك  بأن  أخريًا  ذكره  ما  ويشكل 
الواردة عليه، ومقتىض االستصحاب عدم ارتفاعه بالفسخ، وهو مطابق عماًل للزوم. 
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ومن ثم كان االستصحاب من أدلة أصالة اللزوم يف العقود، كام تقدم يف أوائل الكالم 
يف فصل اخليار من كتاب البيع.

        نعم ال إشكال فيام ذكره من كون الزيادة هبة لوكان الدفع تدرجييًا، بحيث 
يكون دفع الزيادة بعد حتقق الوفاء. وكذا لو كان دفعيًا وقصد الوفاء بقدر الدين وبام 
زاد  اإلحسان وإن كان بنحو اإلشاعة. أما لو قصد الوفاء باملجموع فال يبعد رجوعه 

إىل نحو من الصلح، بجعل املجموع وفاء. وال جمال معه لرتتب حكم اهلبة.
)الثالث(:  قال يف التذكرة: » لو اقرضه برشط أن يرد عليه أردأ أو رد املكرس 
والدروس  والتحرير  القواعد  يف  اجلملة  يف  منه  وقريب  الرشط«،  لغا  الصحيح  عن 

وغريها. وال يسعنا تعقيب كلامهتم. 
والذي ينبغي أن يقال: لو رشط املقرتض الوفاء باألقل عينًا أو صفة فالظاهر 
لزوم الرشط عماًل بعموم نفوذ الرشط، بناء عىل ما هو الظاهر من شموله للقرض 
النصوص  الكالم يف اشرتاط األجل إن شاء اهلل تعاىل. وال تشمله  يأيت عند  ما  عىل 
الربا عرفًا. لكن ال يلزم  السابقة لظهورها أو انرصافها الشرتاط املقرض الذي هو 
املقرتض العمل عىل رشطه، بل له التنازل عنه وإسقاطه، ألن الرشط يقتيض حقا له، 

واحلق يقبل اإلسقاط.
نعم قد يرجع اشرتاط الوفاء باألقل عينًا إىل نية اقرتاضه واستيهاب الزائد فال 

موضوع للوفاء باإلضافة إليه.
كام قد يرجع اشرتاط الوفاء باألقل صفة إىل نية اقرتاض القدر املشرتك القابل 
للوفاء بأردأ أفراده، فإذا اقرتض دراهم صحيحة واشرتط وفاءها باملكرسة رجع ذلك 
إىل اقرتاض الفضة مع إلغاء خصوصية الدرهم الصحيح. وحينئٍذ له الوفاء بأي فرد 

منها حتى األجود وهو الدراهم الصحيحة، كام سبق.
هذا ولو كان الرشط املذكور للمقرض أشكل نفوذه، ألنه وإن مل يوجب زيادة 
بلحاظ األمر املرشوط، إال أنه يوجب زيادة بلحاظ أصل االشرتاط، ألنه يوجب حقًا 
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للمقرض عىل املقرتض زائدًا عىل وفاء الدين، نظري ما إذا اشرتط املقرتض زيادة يعود 
نفعها لغريه.

دون  من  الزائد  وهبة  إقراضه  إىل  عينًا  باألقل  الوفاء  اشرتاط  رجع  لو  نعم 
اشرتاط فال إشكال، كام هو ظاهر. 

)الرابع(: الظاهر اختصاص املنع بام إذا اشتمل القرض عىل الرشط، كام أرشنا 
إىل ذلك آنفًا، ألن ذلك هو الربا عرفًا الذي تضمنته النصوص، بخالف ما إذا كان 
القرض هو الرشط يف معاملة أخرى، كام لو باعه مثاًل بثمن املثل أو حماباة برشط أن 

يقرضه فال بأس بذلك.
بمحظور وال  والسلف يف عقد واحد، وليس  البيع  يكره   « قال يف اخلالف: 
الفرقة  دليلنا إمجاع  املشرتي ألف درهم...  أن يقرض  دارًا عىل  يبيع  أن  فاسد، وهو 

وأخبارهم«.
الربا  ويقتضيه ـ مضافًا إىل عموم نفوذ الرشوط بعد ما سبق من قصور أدلة 
عنه ـ صحيح حممد بن إسحاق بن عامر أو موثقه: » قلت أليب احلسنA: يكون 
عيل  تقوم  ]حبة[  جبة  فأبيعه  أربحك  وأنا  هبا  أخرين  فيقول:  دراهم،  الرجل  عىل  يل 
قال:  باملال.  وأؤخره  درهم،  ألف  بعرشين  قال  أو  درهم  آالف  بعرشة  درهم  بألف 
وحديث   )2(Aاهلل عبد  أيب  عن  صدقة  بن  مسعدة  موثق  منه  وقريب  بأس«)1(.   ال 
عبد امللك بن عتبه: » سألته عن الرجل يريد ]أريد[ أن أعينه املال، أو يكون يل مال 
مااًل  أزيده  أن  أيستقيم  عليه،  يل  الذي  مايل  عىل  أزيده  مااًل  مني  فيطلب  ذلك،  قبل 
وأبيعه لؤلؤة تسوي مائة درهم بألف درهم، فأقول: أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم 

عىل أن أؤخرك بثمنها وباميل عليك كذا وكذا شهرًا؟ قال: ال بأس«)3(، وغريها. 
وأما الكراهة التي ذكرها يف اخلالف فلم يرش هوH إىل منشئها، كام مل يتضح 

)1( وسائل الشيعة ج:12 باب: 9 من أبواب أحكام العقود حديث: 4.

)2( وسائل الشيعة ج:12 باب: 9 من أبواب أحكام العقود حديث: 3.

)3( وسائل الشيعة ج:12 باب: 9 من أبواب أحكام العقود حديث: 5.
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لنا عاجاًل.
القرض باألجناس  الربا يف  )اخلامس(: ال إشكال ظاهرًا يف عدم اختصاص 
الربوية، بل يعم كل قرض يبتني عىل الزيادة، وبه رصح غري واحد. ويقضيه إطالق 

الباقني، وظاهر املسالك اإلمجاع عليه. لصدق الربا عليه عرفًا.
وما دل عىل التقييد خمتص باملعاوضة التي هي مورد القرض املعاميل، كام يظهر 

بمالحظة أدلته املتقدمة يف كتاب البيع. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل. 
فيه  نفع  ال  مما  ذلك  مثل  عن  الزيادة  رشط  قادحية  أدلة  النرصاف  كأنه   )1(
للمشرتط، وال خسارة فيه عىل املرشوط عليه، لوجوب أدائه عليه مع قطع النظر عن 

الرشط.
لكن تقدم أن عدم صدق الزيادة بلحاظ عدم انتفاع املشرتط باألمر املرشوط 
ال ينايف صدقها بلحاظ أصل االشرتاط، ألنه يقتيض نحوًا من االستحقاق زائدًا عىل 

املال املقرتض، فيدخل يف عموم صدر صحيح يعقوب بن شعيب املتقدم.
يقتيض حقًا  االشرتاط  فإن  عليه،  املرشوط  اخلسارة عىل  احلال يف عدم  وكذا 
عليه للمشرتط زائدًا عىل املال املقرتض، وعىل التكليف باألداء الثابت عليه باألصل.
نعم قد يكون وجه االنرصاف أن الرشط يف املقام ال يقتيض ابتداء إلزام، بل 

تأكيد إلزام سابق. لكنه ال خيلو عن إشكال.
مقدمة  كونه  بلحاظ  ولو  املال  فيه  يلحظ  ما  إىل  الزيادة  النرصاف  كأنه   )2(

للقيام باألمر املرشوط. 
لكن الزم ذلك جواز اشرتاط مثل تعامل املقرتض مع املقرض الذي تضمنته 
صحاح أيب بصري ومجيل ويعقوب بن شعيب املتقدمة، ألن التعامل يف نفسه ال يقابل 
توقف  ما سبق من عدم  بعد  فارقًا  يصلح  عليه ال  املادي  النفع  ترتب  باملال. وجمرد 
املادي عىل  النفع  أنه قد يرتتب  الزيادة للمقرتض. مع  حرمة االشرتاط عىل وصول 

ما كان مااًل الزم األداء)1(، وكذا اشرتاط ما مل يلحظ فيه املال)2(. 



.....................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الدين 400

الدعاء. ومن ثم ال خيلو األمر أيضًا عن إشكال.
)1( يعني: تصيل أو تصوم وجوبًا أو استحبابًا عن نفسك، إذ لو كانا عن الغري 

كانا مقابلني باملال.
عليه.  اإلمجاع  التذكرة  وظاهر  اخلالف  ويف  واحد،  غري  به  رصح  كام   )2(
والنصوص به مستفيضة، كصحيح يعقوب بن شعيب عن أيب عبد اهللA: » قلت: 
قال:  بأرض أخرى، ويشرتط عليه ذلك.  إياه  ينقدها  أن  الورق عىل  الرجل  يسلف 
أحدمها)2(  عن  زرارة  وصحيح   Aعنه اآلخر  صحيحه  منه  وقريب  بأس«)1(،  ال 
أن  بأس  ال   :Aاملؤمنني أمري  قال  قال:   «  :Aاهلل عبد  أيب  عن  السكوين  وموثق 
يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب هلم سفاتج أن يعطوها بالكوفة«)3( وغريها. وهبا 

خيرج عام سبق من عدم جواز رشط الصفة.
وعن الشهيد يف بعض فوائده املنع فيام إذا كان يف ذلك نفع للمقرض. وفيه: أن 
استحقاق األمر املرشوط بالرشط يكفي يف دخوله يف عموم املنع، كام يظهر مما تقدم، 
لكن البد من اخلروج عنه بالنصوص املتقدمة املعول عليها عند األصحاب، وصورة 

انتفاع املقرض متيقنة منها.
هذا وقد وقع الكالم منهم يف وجوب الدفع عىل املقرتض يف غريه مع مطالبة 

املقرض، ووجوب القبول عىل املقرض لو دفع له املقرتض يف غريه. 

)1( وسائل الشيعة ج:12 باب: 14 من أبواب الرصف حديث: 1.

)2( وسائل الشيعة ج:12 باب: 14 من أبواب الرصف حديث: 6.

)3( وسائل الشيعة ج:12 باب: 14 من أبواب الرصف حديث: 3.

مثل أن تدعو يل أو تدعو لزيد، أو تصيل أنت أو تصوم)1(. وال فرق بني أن 
ترجع فائدته للمقرض أو املقرتض أو غريمها. فاملدار يف املنع ما لوحظ فيه 
املال ومل يكن ثابتًا بغري القرض، فيجوز رشط غري ذلك. ولو رشط موضع 

التسليم لزم)2( 
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للمقرض  وكونه  املقرض  عىل  للمقرتض  الرشط  كون  بني  التفصيل  وينبغي 
عىل املقرتض، وكونه لكل منهام عىل اآلخر.  فيجب يف األول عىل املقرض القبول، 
ويف الثاين عىل املقرتض الدفع، ألن لكل منهام إسقاط رشطه، ألنه حق له، واحلق قابل 
لإلسقاط، فيكون الدين كام لو مل يكن رشط، وقد سبق يف مبحث النقد والنسيئة من 
كتاب البيع أنه جيب مع حلول الدين عىل املقرتض الوفاء مع املطالبة، وعىل املقرض 
القبول عند دفع املقرض. وال عكس فال جيب يف األول عىل املقرتض الدفع، وال يف 
الثاين عىل املقرض القبول، كام ال جيب يف الثالث عىل أحدمها اخلروج عن الرشط، ألن 

لكل منهام التمسك بالرشط، وال يسقط الرشط إال برفع صاحبه اليد عنه وإسقاطه.
ودعوى: أن الرشط وإن صح ال يقتيض تأجيل الدين، ومع حلول الدين جيب 
عىل املقرتض الوفاء مع املطالبة، وعىل املقرض القبول مع الدفع عىل التفصيل املتقدم 

يف مبحث النقد والنسيئة من كتاب البيع.
مدفوعة بأن دليل الوجوب املذكور هو قاعدة السلطنة، وهي حمكومة للرشط 

املفروض صحته. 
وأما ما قد يظهر من غري واحد من التفصيل بني لزوم الرضر من خمالفة الرشط 
وعدمه، فيجب يف الثاين رفع اليد عن الرشط، عماًل بحكم الدين احلال، دون األول، 

لقاعدة نفي الرضر.
جواز  تعني  احلال  الدين  حكم  عن  اليد  برفع  هنض  إن  الرشط  بأن  فيشكل 
التمسك به يف الصورتني، وإن مل ينهض تعني جريان حكم الدين احلال يف الصورتني، 
لعدم هنوض قاعدة نفي الرضر برفع اليد عن حكم الدين احلال، ألنه ينايف االمتنان 

يف حق اآلخر.
ولذا ال إشكال ظاهرًا يف وجوب الوفاء مع املطالبة بالدين احلال وإن توقف 
عىل بذل أكثر من قيمة املثل، كام جيب القبول بالوفاء وإن توقف حفظ الدائن للامل 

الذي يتحقق به الوفاء عىل بذل املال.
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نعم اشرتاط موضع التسليم البد أن يبتني ولو بحسب قرائن احلال عىل تعيني 
الطرفني  من  كل  باستعانة  ولو  والتسلم  التسليم  جيب  حلوله  فمع  التسليم،  وقت 
التنازل عن رشطه،  املكان  بذلك يكون ملشرتط  بوكيله، فمع إخالل املرشوط عليه 

وجيب عىل اآلخر القبول.
لآلخر  كان  أحدمها،  من  بالوقت  االخالل  وكان  معًا  هلام  الرشط  كان  ولو 
التمسك برشط املكان وإن لزم التأخري يف حق اآلخر، ألنه هو الذي أوقع نفسه فيه. 

أما لو كان اإلخالل بالوقت منهام معًا سقط رشط املكان كام لو مل يشرتط. فالحظ.
بقي يشء. وهو أنه قال يف القواعد: » ينرصف إطالق القرض إىل أداء املثل يف 

مكانه«، ونحوه يف التذكرة والدروس وجامع املقاصد. 
وقد يرجع إليه ما يف املبسوط. قال: » إذا أقرض غريه طعامًا بمرص فلقيه بمكة 
مل  منه  بقبضه  املستقرض  وإن طالبه  قيمته ختتلف.  دفعه، ألن  مل جيرب عىل  به  وطالبه 
جيرب املقرض عىل قبضه، ألن عليه يف محله مؤنة... وإن طالبه بقيمته بمرص أجرب عىل 

دفعها، ألنه يملك ذلك«. وقريب منه يف التحرير. 
قال يف جامع املقاصد يف بيان وجه تعني الوفاء يف مكان القرض: » ألنه موضع 
الوجوب، إذ القرض عىل طريق احللول. ولو أجل بسبب الزم فموضع الرد مكان 

احللول عىل الظاهر«.
الواجب هو موضع  أداء  للبناء عىل أن موضع  وهو كام ترى، حيث ال منشأ 

ابتداء التكليف به، وليس بناؤهم عىل ذلك يف غري املقام.
أو  املقرتض  أو  املقرض  تواجد  موضع  الوجوب  بموضع  املراد  أن  عىل   
الدين  حلول  عند  خصوصًا  تواجدمها،  موضع  اختالف  أكثر  وما  معًا.  تواجدمها 

املؤجل.
ومثله ما قد يظهر من املبسوط من التعليل لعدم وجوب اإلجابة يف غري البلد 
باختالف القيمة. إذ فيه: أن املانع من وجوب األداء يف غري البلد إن كان هو االنرصاف 
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املدعى كفى يف عدم وجوب األداء يف غري البلد ولو مع عدم اختالف القيمة. وإن 
كان هو اختالف القيمة لزم االقتصار عىل صورة االختالف فيها. 

عىل أنه ال يصلح دليال عىل عدم وجوب األداء يف غري موضع األقرتاض، ألن 
القيمة قد ختتلف يف بلد القرض أيضًا مع عدم االشكال ظاهرًا يف عدم جواز التأخري 

إىل حني رجوع القيمة ملا كانت عليه حني القرض.
وأشكل من ذلك ما ذكراه من وجوب دفع قيمة األمر املقرتض الثابتة له يف 

مكان االقرتاض لو طالبه هبا املقرتض، معلاًل له يف املبسوط بأنه يملك ذلك.
إنام هو مع  للقيمة  إنام يملك األمر املقرتض، ال قيمته، واالنتقال  أنه  فيه:  إذ 
تعذره، واملفروض عدم تعذره، فاختالف القيمة إن منع  من وجوب األداء فال جمال 

لالنتقال للقيمة، وإن مل يمنع منه تعني دفع املثل ال غري.
ومثله يف اإلشكال ما ذكره من التعدي يف ذلك للضامن بالغصب أو االتالف. 
حيث ال منشأ الحتامل خصوصية مكان الغصب أو اإلتالف يف األداء، وإذا 
امكن احتامل االنرصاف يف القرض، ألنه عقد يتقوم بقصد الطرفني فال جمال له يف 

مثل الغصب مما ال يبتني الضامن فيه عىل القصد.
والذي ينبغي أن يقال: انشغال ذمة املدين يف املقام وغريه يقتيض وجوب الوفاء 
عليه مع مطالبة الدائن، عماًل بعموم قاعدة السلطنة يف حق الدائن، وما دل عىل حرمة 
املدين، عىل  أداء  الدائن وقبضه مع  قبول  يقتيض وجوب  أهله. كام  حبس احلق عن 
التفصيل املتقدم يف مبحث النقد والنسيئة من دون فرق بني لزوم الرضر وعدمه، ملا 

سبق من قصور قاعدة نفي الرضر عن املقام، ملنافاهتا لالمتنان يف حق اآلخر.
إال أن يكون هناك ما يقتيض تأخري أداء احلق أو تعيني موضعه من رشط رصيح 
أو ضمني مستفاد من عادة أو انرصاف أو غريمها. ومل يتضح يف املقام عموم انرصاف 
قرائن حميطة  أو غريه من  يستفاد ذلك  قد  نعم  القرض.  األداء يف مكان  إىل  القرض 

بالقرض ال يسعنا فعاًل ضبطها. فالحظ.
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جامع  وظاهر  وغريها،  والدروس  والتحرير  والتذكرة  القواعد  يف  كام   )1(
املقاصد عدم اخلالف فيه، بل الظاهر مفروغيتهم عنه، البتناء الرهن نوعًا عىل ذلك.

وعلل يف كالمهم بأنه إحكام ماله. وهو كام ترى الينهض باخلروج عن عموم 
املنع من الرشط يف القرض املستفاد مما تقدم.

اللهم إال أن يدعى انرصافه عن ذلك ونحوه مما يرجع إىل حمض التوثيق عىل 
دون  الرشط،  نفوذ  عموم  حينئٍذ  الدليل  لكن  ذلك.  عىل  زائد  نفع  دون  من  الدين 

التعليل املتقدم.  إال أن يكون التعليل مسوقًا لتوجيه االنرصاف املذكور.
مضافًا إىل أنه يستفاد من قوله تعاىل: Rَوإِْن ُكنُتْم َعىَل َسَفٍر َومَلْ جِتُدوا َكاتًِبا َفِرَهاٌن 
َمْقُبوَضٌة َفإِْن َأِمَن َبْعُضُكْم َبْعًضا َفْلُيَؤدِّ الَِّذي اْؤمُتَِن َأَماَنَتُه...Q. لظهوره يف جواز أخذ 
الرهن مع عدم االستئامن، ومن الظاهر أن عدم االستئامن إنام يكون من املقرض، وهو 

الذي يكون من شأنه املطالبة بالرهن. 
وكذا ما تضمن من النصوص الكثرية اشرتاط ذلك يف بيع النسيئة والسلم)1(، 

ألهنام من أفراد الدين.
واإلنصاف أن األمر أظهر من أن حيتاج إىل االستدالل، البتناء الرهن نوعًا عىل 

ذلك، وللسرية القطعية، وغري ذلك.
ومثله ما أحلقوه به من طلب الكفيل، بل تضمنه غري واحد من النصوص يف بيع 
النسيئة. وكذا اإلقرار واإلشهاد ونحومها، كام يناسبه قولهA يف بعض النصوص 

املذكورة: »استوثق من مالك ما استطعت«)2(. 
هذا ويف مرسل مروك عن أيب عبد اهلل: » قال: من كان الرهن عنده أوثق من 

)1( راجع وسائل الشيعة ج:13 باب: 1 من أبواب كتاب الرهن .
)2( وسائل الشيعة ج:13 باب: 1 من أبواب كتاب الرهن حديث: 5.

وكذا إذا اشرتط الرهن)1(. ويف جواز اشرتاط األجل فيه إشكال 
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أخيه املسلم فاهلل منه بريء«)1(.
الثقة  وهو ـ مع غض عن ضعفه ـ ظاهر يف حرمة أخذ الرهن تكليفًا، لعدم 
باملسلم خوفًا من خيانته لألمانة، ال خلوف عجزه عن األداء، من دون أن يدل عىل 
بطالن رشط الرهن، وال عىل حرمة أخذه خوفًا من عجزه عن األداء. ويأيت إن شاء 

اهلل تعاىل متام الكالم يف هذا املرسل يف أول كتاب الرهن عند الكالم يف مرشوعيته.
بقي يشء. وهو أنه ربام يلحق بذلك اشرتاط الرهن عىل دين آخر غري الدين 
الذي يتضمن الرشط، كام يف املبسوط والتذكرة والقواعد واإليضاح وكنز الفوائد. 
أن  من  سبق  مما  ضعفه  ويظهر  القرض.  يف  صفة  وال  عني  زيادة  ليس  أنه  لدعوى: 
التحرير  يف  منه  منع  لذا  ولعله  الزيادة.  من  نحو  تضمن  مهام  بالرشط  االستحقاق 

والدروس.
)1( حيث رصح بعدم صحة اشرتاط األجل فيه يف الرشايع والنافع وجامع 
الرشايع والقواعد واللمعتني وعن غريها، ويف اجلواهر: »عىل املشهور شهرة عظيمة، 

بل ال خالف أجده فيه قبل الكاشاين. نعم احتمله يف املسالك«.
النسبة عن إشكال، لظهور كالم  ونسب جلامعة غري من سبق. لكن ال ختلو 
بعضهم ـ كالرسائر والتذكرة ـ يف إرادة التأجيل املجرد بعد العقد املبني عىل احللول، 
كام لو أقرضه من دون رشط، ثم قال: أجلتك إىل كذا، وإمجال كالم بعضهم من هذه 

اجلهة.
نعم مل يعرف اخلالف منهم رصحيًا يف ذلك قبل املسالك، حيث يظهر منه امليل 
لصحة الرشط ولزومه، وربام حكي عن غريه، وجزم بذلك يف ظاهر احلدائق وحمكي 

املفاتيح.
صحة  الرشوط  نفوذ  عموم  مقتىض  أن  يف  اإلشكال  ينبغي  فال  كان  وكيف 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب: 2 من أبواب كتاب الرهن حديث: 1.

واملشــهور أنه ال يتأجل بذلك)1( وال خيلو من نظر، ولو رشط تأجيله يف 
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الرشط املذكور إذا كان يف ضمن عقد القرض.
وقد يستدل عىل املنع بوجوه )األول(: أن القرض عقد جائز، وإذا جاز الرجوع 

فيه وفسخه سقط التأجيل تبعًا لذلك.
وفيه: أن مفاد القرض هو متليك العني بنحو الضامن، بحيث يملك املقرتض 
العني مضمونة عليه املستلزم لتبدل ملك املقرض العني الشخصية بملكه الكيل من 
املثل أو القيمة يف ذمة املقرتض، ومن الظاهر أن املضمون املذكور عقدي، ومقتىض 
عىل  العني  رد  وجوب  عدم  الثالثة  املسألة  يف  يأيت  ولذا  لزومه،  العقود  نفوذ  عموم 

املقرتض لو رجع املقرض يف القرض.
غاية األمر أن مقتىض ملك املقرض للكيل جواز مطالبته به يف كل وقت وفاء 
عن القرض، لسلطنته عىل ماله. لكن ذلك ليس فسخًا منه للقرض وال شاهدًا عىل 
جوازه، بل هو أمر مرتتب عليه متفرع عىل استمرار مضمونه، فيكون مقتىض دليل 
لزوم الرشط لزومه تبعًا للزوم العقد الذي تضمنه وعدم فسخه، وبه ترفع اليد عن 

قاعدة السلطنة القاضية بجواز املطالبة بالوفاء.
وإن شئت قلت: جواز املطالبة بوفاء القرض الجيعله جائزًا. وإطالق اجلواز 

عليه بلحاظ ذلك تسامح منهم، إال أن يكون حمض اصطالح ال مشاحة فيه. 
عىل أن جواز العقد ذاتًا ال يمنع من اشرتاط عدم الرجوع فيه، فيلزم بالرشط، 

كام تقدم يف العارية. وربام يأيت يف غريها. فالحظ.
)الثاين(: ما دل عىل استحباب إمهال املقرتض والرفق به)1(، حيث يظهر منه 
املفروغية عن جواز مطالبته بالقرض. قال يف اجلواهر: »مقتىض إطالق هذه األدلة 

جواز ذلك حتى مع اشرتاط األجل«.
ماله،  عىل  املقرض  سلطنة  بلحاظ  هو  إنام  بالقرض  املطالبة  جواز  أن  وفيه: 
وذلك ال ينايف حرمة مطالبته به من جهة الرشط الذي يكون دليل نفوذه مقدمًا عىل 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب: 2 من أبواب الدين والقرض.
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قاعدة السلطنة ومقتضيًا لقصورها، كام هو احلال يف سائر موارد نفوذ الرشط، ولذا 
ذكروا ـ كام يأيت ـ جواز اشرتاط تأجيله يف عقد الزم.

وبذلك يظهر وهن ما ذكره بعد ذلك. قال: »عىل أن التعارض بني ما دل عىل 
لزوم الرشط وبني ما دل عىل استحباب القرض، وأن لكل منهام الرجوع متى شاءا... 
وال ريب يف أن الرتجيح للثاين، ولو للشهرة العظيمة، بل اإلمجاع املحكي الذي يشهد 
له التتبع«. وقد جعل الشهرة هي الفرق بني ما إذا اشرتط االجل يف عقد القرض وما  
إذا اشرتط يف عقد الزم آخر، حيث تكون الشهرة عىل لزوم الرشط حينئٍذ مرجحة 

لعموم نفوذ الرشط.
إذ فيه: أنه ظهر مما سبق أنه ال تعارض بني العمومني، بل يتعني حكومة عموم 

نفوذ الرشوط عىل العموم اآلخر.
عىل أنه ال جمال جلعل الشهرة الفتوائية مرجحة عند التعارض، خصوصًا بنحو 
خيتلف احلال باختالف املوارد، لرجوع ذلك إىل كوهنا جابرة لداللة العامني، بحيث 
تقتيض تقديم كل منهام عىل اآلخر يف موردها الراجع جلعله مفرسًا له ومقدمًا عليه 

تقديم اخلاص عىل العام، الذي يكون املعيار فيه قوة الداللة فالحظ.
)الثالث(: اإلمجاع املشار إليه يف كالم اجلواهر، ونسب يف مفتاح الكرامة دعواه 
إىل مجاعة ومل يتيرس يل العثور إال عىل ما يف الرياض، قال: »وربام أشعر عبارة املاتن يف 

الرشايع وكذا غريه باإلمجاع. وهو احلجة«.
وهو كام ترى ظاهر الوهن، لعدم التعويل عىل اإلشعار يف النصوص، فضاًل 

عن كلامت األصحاب.
وال سيام مع عدم التعرض للحكم فيام عثرنا عليه قبل الرشايع. وليس املذكور 

فيه مما يوهم اإلمجاع إال دعوى هجر الرواية الدالة عىل لزوم رشط األجل. 
ويظهر من غري واحد ان املراد هبا صحيح احلسني بن سعيد: » سألته عن رجل 
القارض عند  أقرض رجاًل دراهم إىل أجل مسمى، ثم مات املستقرض، أحيل مال 
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موت املستقرض منه، أو للورثة من األجل مثل ما للمستقرض يف حياته؟ فقال: إذا 
مات فقد حل مال القارض«)1(.

لظهوره يف املفروغية عن نفوذ رشط األجل يف القرض ـ والسؤال إنام هو عن 
حلوله بموت املقرتض ـ وهو أيضًا مقتىض املفهوم يف اجلواب.

الدين، كموثق السكوين عن جعفر عن  لكن وردت نصوص أخر يف مطلق 
 أبيه C: » أنه قال: إذا كان عىل الرجل دين إىل أجل ومات الرجل حل الدين«)2(،
القرض  عن  ذلك  لقصور  منهم  إشارة  دون  من  بمضموهنا  افتوا  قد  واألصحاب 
املرشوط فيه األجل، وأنه ال يتأجل أصاًل حتى قبل موت املقرتض، فكيف يستفاد 
مع  سيام  وال  سعيد؟!  بن  احلسني  لصحيح  هجرهم  عن  يكشف  بحيث  ذلك  منهم 
ى َفاْكُتُبوُهQ)3( حيث  ِذيَن آَمُنوا إَِذا َتَداَينُتْم بَِدْيٍن إىَِل َأَجٍل ُمَسمًّ ا الَّ َ قوله تعاىل: R َيا َأهيُّ
تضمن التعبري بالدين وباشرتاط األجل فيه، والظاهر اختصاصها بالقرض. وال أقل 

من عمومه له، بل موته من أفراده املتيقنة.
واشرتاط األجل فيه وإن أمكن أن يكون رشطًا للمقرض لبيان وجوب الوفاء 
عىل املقرتض بحلوله من دون توقف عىل مطالبة املقرض، ال رشطا للمقرتض لبيان 
عدم جواز مطالبة املقرض به قبل حلول األجل الذي هو حمل الكالم، وال إطالق 
عن  الفراغ  بعد  بكتابته  لألمر  بل  املذكور،  الدين  مرشوعية  لبيان  وروده  لعدم  له، 

مرشوعيته. 
إال أن قرص النصوص املتقدمة املتضمنة للدين والفتاوى املطابقة هلا عىل غري 
عدم  ومع  وتنبيه،  عناية  إىل  حيتاج  بالدين  الرشيفة  اآلية  يف  عنه  التعبري  مع  القرض 
لصحيح  هجرهم  يستفاد  بحيث  عليه،  كالمهم  محل  جدًا  يصعب  لذلك  تنبيههم 

احلسني بن سعيد. 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب: 12 من أبواب الدين احلديث: 2.

)2( وسائل الشيعة ج:13 باب: 12 من أبواب الدين احلديث: 3.
)3( سورة البقرة: آية 282.
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وباجلملة: ال يتضح هجر األصحاب للرواية بنحو تسقط عن احلجية، فضاًل 
عن إمجاعهم بنحو ينهض باحلجية واخلروج عن عموم لزوم الوفاء بالعقد والرشط.

أو  عنه  اليد  رفع  له  كان  وحده،  للمقرتض  كان  إن  املذكور  والرشط  هذا 
إسقاطه، فيجب عىل املقرض القبول لو عجل املقرتض بالوفاء عىل النحو الذي يذكر 
يف الدين احلال. وإن كان لكل منهام عىل اآلخر مل يكن له االنفراد برفع اليد عنه، بل 
يكون للمقرض االمتناع من القبول بالوفاء، نظري ما تقدم يف املسألة األوىل من فصل 

النقد والنسيئة من كتاب البيع. 
صفة  اشرتاط  جواز  عدم  من  سبق  بام  للمقرض  رشطًا  كونه  يشكل  قد  نعم 
يف القرض زائدة عليه. وما سبق من احتامل محل اآلية الرشيفة عىل اشرتاط األجل 
للمقرض ال يراد به الرشط حقيقة، بل قرص اإلذن يف تأجيل الوفاء عىل األجل، وليس 
هو حقًا ثابتا له بالرشط، بل هو مقتىض سلطنته عىل ماله، بخالف املقام، حيث يكون 

التأخري لألجل حقًا له عىل املقرتض.
وال ينايف ذلك ما سبق من إمكان كونه حقًا هلام، إلمكان تصحيحه بأن يكون 
رشطًا يف التأجيل الذي يستحقه املقرتض، فهو إنام يستحق التأجيل عىل أن ال خيرج 
عن األجل، من دون أن يكون رشطا للمقرض يف القرض، بخالف ما إذا كان رشطا 

للمقرض وحده، فإنه ال يكون إال رشطًا يف القرض، وقد سبق اإلشكال فيه.   
)1( كام يف القواعد والتذكرة واإلرشاد وجامع املقاصد واملسالك والروضة 

وعن غريها، بل عن جممع الربهان أنه يمكن عدم اخلالف فيه.
والوجه فيه ما سبق من عموم لزوم العقود والرشوط. مع قصور الوجه األول 

والثالث من وجوه املنع املتقدمة عنه لو متت يف نفسها.
املوردين  بني  التفريق  اجلواهر  من  سبق  وإن  الثاين،  الوجه  فيه  جيري  نعم 

بالشهرة، وسبق اإلشكال فيه. 

عقد الزم صح ولزم األجل)1(.
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وهو غري مهم بعد ما سبق من وهن الوجه املذكور، كغريه من الوجوه السابقة.
فكيف  جائزًا  جيعله  الالزم  العقد  يف  الرشط  بأن  الدروس  يف  فيه  واستشكل 
ينعكس؟!. وكأنه يرجع إىل أن الرشط إذا كان موجبًا جلواز العقد الالزم الذي أخذ 

فيه، فكيف يوجب لزوم العقد اجلائز، وهو الدين؟!.
بمخالفة  فيه  اخليار  ثبوت  بمعنى  هو  إنام  بالرشط  الالزم  العقد  جواز  لكن 
كان  وحيث  عليه،  العمل  ووجوب  ولزومه  الرشط  نفوذ  ينايف  أن  دون  من  الرشط 
مضمون الرشط يف املقام هو استحقاق األجل يف الدين وعدم جواز املطالبة به قبل 
لوال  به  املطالبة  جازت  وإن  قبله،  بالدين  املطالبة  جواز  وعدم  لزومه  تعني  انقضائه 

الرشط، لقاعدة السلطنة يف حق الدائن، كام سبق، وال حمذور يف ذلك. 
هذا ومقتىض عموم نفوذ الرشط نفوذ رشط تأجيل الدين حتى يف ضمن العقد 
اجلائز فيبقى مؤجاًل ما دام العقد مل يفسخ، فإذا فسخ بطل الرشط املذكور تبعًا للعقد 

الذي تضمنه. وإن كان األمر حمتاجًا ملزيد من التأمل.
وهو  صغرياته.  يف  كلامهتم  اضطربت  وإن  واحد،  غري  ذلك  ذكر  كام   )1(
املناسب ملا ذكروه يف كيفية الوفاء، فإن وفاء املثيل بمثله فرع تقوم املالية بجنس حمدد 

اخلصوصيات الدخيلة يف املالية ليتيرس الوفاء به. 
وكذا احلال يف القيمي بناء عىل وجوب وفاء ماله مماثل بمثله، ألن املامثلة فرع 
االنضباط ولو يف اجلملة عىل ما يأيت. وأما بناء عىل وجوب وفائه بقيمته فألن ذلك 

فرع انضباط اخلصوصيات الدخيلة يف القيمة،  ليتيرس دفعها وفاء عنه.
بل  إنفاقه،  أجل  من  ال  املقرتض  األمر  أخذ  قد  املقرتض  أن  فرض  لو  نعم 
لالنتفاع به مع بقاء عينه وكان قيميًا، وتم ما يأيت يف املسألة الثالثة من عدم وجوب 
دفع العني عند الوفاء، أمكن اقرتاض ماال تنضبط خصوصياته وصفاته الدخيلة يف 
املالية، وعند الوفاء تعرض العني عىل أهل اخلربة من أجل تقدير قيمتها، ودفعها وفاء 

)مسألة 2(: كل ما ينضبط وصفه وقدره صح قرضه)1(. 
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وذو املثل يثبت يف الذمة مثله)1(، 

عن العني املقرتضة.
حني  املقرتض  لألمر  الثابتة  القيمة  دفع  هو  الوفاء  عند  الواجب  كان  لو  أما 
االقرتاض فاألمر أظهر، حيث يتيرس تقدير قيمة العني حني اقرتاضها عند أهل اخلربة 

وإن مل تنضبط خصوصياهتا، ثم تدفع القيمة املذكورة عند الوفاء.
وأظهر من ذلك ما إذا وجب عند الوفاء دفع العني بنفسها مع وجودها، حيث 
يف  الدخيلة  وصفاهتا  خصوصياهتا  تنضبط  مل  وإن  املذكور  الفرض  يف  دفعها  يتيرس 
املالية، فيكون القرض نظري العارية، وإن افرتق عنها بأنه يقتيض ملكية العني يف زمن 

االقرتاض. 
اللهم إال أن يقال: عدم االنضباط اليستلزم بطالن القرض، بل غاية ما يلزم 
منه تعذر العلم بالوفاء باملساوي ويمكن تدارك ذلك باالحتياط من أحد الطرفني أو 

التصالح بينهام. ويأيت متام الكالم يف ذلك إن شاء اهلل تعاىل.
األمر  خصويات  بمعرفتهام  ملزم  فال  املذكور  التحديد  وجه  تم  ولو  هذا 
املقرتض حني االقرتاض، بل يكفي انضباطه بحيث يمكن االطالع عليه بعد ذلك، 
كام لو اقرتض نقدًا مرددًا بني الدرهم والدينار، أو طعامًا مرددًا بني احلنطة أو الشعري 

إىل غري ذلك. لعدم الدليل عىل رشطية العلم حني االقرتاض.
)1( كام يف كالم مجاعة ونفى اخلالف فيه يف املسالك، وادعى اإلمجاع عليه يف 
الغنية والتذكرة وعن غاية املرام وظاهر املفاتيح، بل الظاهر املفروغية عنه. ال ملا سبق 
يف مبحث بيع الفضويل من كتاب البيع من ضامن املثيل بمثله، بل البتناء عقد القرض 
عىل ضامن املثيل بمثله، ألن ما يتحقق به القرض وإن كان هو العني اخلاصة، إال أن 

موضوعه الذي يكون موردًا للضامن بدفعها هو الكيل الذي تدخل تلك العني حتته.
من  هي  التي  كالدراهم  اجلنس،  من  خاص  صنف  من  العني  كانت  لو  ولذا 
الذمة  يف  ثبت  الصنف  اقرتاضها  موضوع  كان  فإن  الفضة،  من  املسكوك  صنف 
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خصوصية الصنف كالدراهم يف املثال، وإن كان موضوع اقرتاضها اجلنس مع إلغاء 
املثال  يف  كالفضة  وإطالقه،  سعته  عىل  اجلنس  الذمة  يف  ثبت  الصنف،  خصوصية 

ويتحقق الوفاء بأي صنف منها.
اجلنس  بلحاظ  بمثلها  يقتيض ضامهنا  فإنه  اليد،  أو  باإلتالف  بخالف ضامهنا 

والصنف معًا، لدخلهام معًا يف املالية التي مبنى الضامن عىل تداركها.
الوفاء هبا، وال  املقام لزم  أنه إن أخذت خصوصية الصنف يف  وبذلك يظهر 
جيوز بغريها وإن كان أجود إال أن يرىض املقرض. وإن مل تؤخذ جاز الوفاء بأي فرد 

منها، وال جيوز للمقرض طلب الوفاء بغريه وإن كان أدون.
هو  بل  واليد،  باإلتالف  كالضامن  ابتدائيًا  ليس  املقام  يف  الضامن  أن  ظهر  كام 

راجع إىل نفوذ قصد املتعاقدين عند حتديد موضوع االقرتاض.
وعىل ذلك ال جمال ملطالبة املقرض بالقيمة، وال الكتفاء املقرتض بدفعها. نعم 

جيوز االكتفاء بدفعها بدال عن املثل مع الرتايض.
واملعيار حينئٍذ يف تعيني القيمة، وأهنا قيمة زمان االقرتاض أو قيمة زمان األداء 
بالقيمة  املثل  تبديل  عىل  اتفاقهام  ألن  املفروض،  الرتايض  موضوع  عىل  غريمها،  أو 
ذكره  فيام  اإلشكال  يظهر  ومنه  للمتعاملني.  تابع  موضوعها  حتديد  خاصة  معاملة 

بعض مشاخيناH من تعني قيمة حال األداء حينئٍذ. 
وأما إذا تعذر أداء املثل ففي املختلف أن الالزم قيمة يوم األداء. وقد يرجع 
إليه ما يف الرسائر والتذكرة والقواعد من أن املعيار عىل وقت املطالبة، بلحاظ أن من 

شأن املطالبة التسليم، لوجوبه معها. 
وكيف كان فهو املتعني بلحاظ انشغال الذمة باملثل إىل حني الوفاء، فيجب عند 

الوفاء دفع البدل الذي حتفظ به ماليته حينئٍذ، وهو القيمة املذكورة.
االنتقال  وقت  ألنه  وكأنه  التعذر.  وقت  قيمة  دفع  الالزم  أن  التحرير  ويف 

للقيمة.
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وغريه قيمته)1( 

 وفيه: أن االنتقال للقيمة عند التعذر ليس لتبدل ما انشغلت به الذمة بالقيمة، 
يسقط  كالتكليف  هو  وليس  تعذره،  مع  باملثل  وضعًا  الذمة  انشغال  من  مانع  ال  إذ 
بالتعذر، ولذا ال إشكال يف بقاء انشغال الذمة بالدين مع تعذر وفائه من كل وجه، 
الذمة،  به  املثل الذي تنشغل  املقام بلحاظ بدليتها عن  وإنام جيب االنتقال للقيمة يف 
فالبد من مالحظة بدليتها عند الوفاء، وما هو البدل عنه حني الوفاء هو قيمته حينئٍذ.
ومنه يظهر ضعف احتامل مالحظة القيمة وقت املطالبة، بلحاظ وجوب الوفاء 
الذمة  القيمة ليس النشغال  بأداء  املطالبة  الوفاء عند  حينئٍذ. حيث ظهر أن وجوب 
بالقيمة عند املطالبة، بل ألجل بدلية القيمة عام انشغلت به الذمة وهو املثل، وتبقى 
الذمة مشغولة باملثل حتى يتحقق الوفاء بدفع القيمة بدال عنه، فالبد من بدليتها حني 

الوفاء، وليس البدل عنه حينئذ إال قيمته حينئذ.
أنه  واملفاتيح  املرام  غاية  وعن  املسالك  ويف  واحد،  غري  به  رصح  كام   )1(
فالقيمة  واختالف صفاته  أجزائه  تساوي صفات  »لعدم  املسالك:  قال يف  املشهور. 

فيه أعدل. وهو قول األكثر«. 
لكن هذا قد يتجه يف الضامن القهري، دون الضامن العقدي، كام يف املقام عىل 

ما تقدم، بل هو تابع لقصد املتعاقدين أو لدليل خاص.
وأطلق يف اخلالف وجوب رد املثل يف القرض، ويف الرشايع بعد أن ذكر ضامنه 
بالقيمة قال: » ولو قيل يثبت مثله أيضًا كان حسنًا«، وجعله األقرب يف التذكرة إذا 
خارج  وهو  بالوصف.  يضبط  ال  بام  القيمة  وخص  بالوصف،  يضبط  القرض  كان 
عن موضوع كالم اخلالف والرشايع، ألهنام تضمنا حتديد موضوع القرض بام يضبط 

بالوصف. 
وقد استدل عليه يف اخلالف بأن دفع املثل مربئ للذمة، وال دليل عىل براءهتا 

بدفع القيمة. ومرجعه إىل قاعدة االشتغال أو استصحابه.



.....................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الدين 414

وهو كام ترى، فإنه عىل القول بوجوب دفع القيمة ال جيزي دفع املثل، فاملقام 
من الدوران بني املتباينني، وال متيقن يف البني. عىل أن ذلك موقوف عىل عدم الدليل 

يف املقام، فالبد من النظر فيام استدل به عىل أحد الوجهني.
فرد  بكرًا  استقرض  النبي8:  أن  من  روي  بام  التذكرة  يف  استدل  وقد 

بازاًل، وأنه استقرض بكرًا فأمر برد مثله. 
)وأخرى(:  العامة.  روايات  من  ألنه  السند،  بضعف  )تارة(:  فيه  واستشكل 

بأنه حكاية حال ال أطالق له،  فلعله لرضا املقرض به.
الذي ال جيب قطعًا، ومن  الرد باألفضل  املفروض يف األول هو  والسيام أن 
شأن املقرض الرضا به، وأن الثاين مل ينفذ، والذي نفذ هو الرد باألفضل، فقد روي 
أنه8 اقرتض بكرًا، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقيض الرجل 
بكرة، فرجع أبو رافع وقال: مل أجد فيها إال مجاًل خيارًا رباعيًا. فقال 8» أعطه 

إياه. إن خري الناس أحسنهم قضاء«)1(.
 :Aاهلل عبد  أيب  عن  مريم  أيب  بموثق  عليه  االستدالل  األوىل   ولعل 
لتضمنه  الرباع«)2(  فيعطي  ]الثنّي. يف[  اليشء  اهلل كان يكون عليه  إن رسول  قال:   «
تعرضه8 ألن تنشغل ذمته بالثنّي. وذلك وإن مل خيتص بالقرض، نعم بيع السلم 
واشرتاط ذلك عليه يف عقد الزم، إال أن القرض متيقن منه، لكثرة تعرضه8 
له، وندرة تعرضه لألخريين، بل يكاد يقطع بعدم تعرضه هلام. وانشغال ذمته8 
بداًل عام جيب  اقرتاضه، ال  وفاًء عن  له  دفعه  بوجوب  القرض شاهد  بسبب  بالثنّي 

الوفاء به، وهو القيمة.
مضافا إىل ما أرشنا إليه عند الكالم يف اقرتاض املثيل من بناء القرض بحسب 
املدفوع  يكون  بحيث  يندرج حتته،  بكيل  املقرتض  األمر  املتعاقدين عىل ضامن  قصد 

)1( صحيح مسلم ج: 3 ص: 1224 رقم احلديث: 1600.
)2( وسائل الشيعة ج:12 باب: 12 من أبواب الرصف احلديث: 6.
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عند الوفاء من سنخه، فكأنه إرجاع له مع إغفال خصوصية العني، فهو نظري إرجاع 
الوديعة والعارية، وإن اختلفا عنه باحلفاظ عىل خصوصية العني، وبالعناية املذكورة 

يصح نسبة الوفاء لنفس القرض.
أما الضامن بالقيمة املباينة سنخًا لألمر املضمون ودفعها، فهو عرفًا ليس وفاًء 
له، بل تداركًا خلسارته. نعم هو وفاء ملا انشغلت به الذمة بسبب خسارته، وهو القيمة 

التي هي أمر كيل.
ومن هنا يظهر أنه البد يف موضوع القرض من أن يكون منضبطًا ذاتًا وصفة، 

بحيث يكون داخاًل حتت كيل عريف متيرس األفراد نوعًا، ليتيرس وفاؤه بفرد منه. 
وإن شئت قلت: ملا كان الوفاء من شؤون القرض فهو ال يكون االبام يسانخه، 
وهو الكيل الذي يندرج حتته، نظري القضاء واألداء، وال يكون بالقيمة التي يكون هبا 

تدارك ماليته من دون سنخية بينهام، نظري الفدية بداًل عن الصوم. 
بأصنافه  أو  إطالقه  عىل  بعنوانه  ماليته  تقوم  مثليًا  املقرتض  األمر  كان   سواًء 
ـ كالدراهم والدنانري واحلنطة والشعري ونحوها ـ أم قيميًا ال تقوم ماليته بعنوانه، بل 

ختتلف قيمته يسريًا باختالف أفراده.
 غاية األمر أنه ال يعترب ضبطه دقة بتامم ما هو الدخيل يف قيمته، كام هو احلال يف 
املبيع يف السلم عىل ما تقدم يف حمله. وال أمهية الختالف القيمة، بل هو نظري ما سبق 

يف املثيل من أنه مع اختالف قيمته باختالف أصنافه يمكن إقراضه بنحو اإلطالق.
فإنه حيث  العقدي،  الضامن غري  أسباب  من  ونحوه  اإلتالف  وهذا بخالف 
يلزم يف الضامن حفظ مالية التالف، وكانت مالية التالف يف القيمي متقومة بشخصه، 
تعني االنتقال للقيمة. وال جمال لالكتفاء بام يساويه مالية من سنخه، لتباين موضوع 
املاليتني، فال يكون أحدمها وفاء عن اآلخر، بل يتعني االنتقال ملا يتمحض يف املالية، 

عىل ما أوضحناه يف حمله. 
ومن مجيع ما سبق يظهر اإلشكال يف اقرتاض القيمي الذي ال يدخل حتت كيل 
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عريف متيرس األفراد نوعًا، خالفًا ملا سبق من التذكرة، لعدم املوضوع لضامنه بحفظ 
سنخه، بل مرجع ضامنه بالقيمة إىل جمرد تدارك خسارته من دون وفاء له، وليس مبنى 

القرض عىل ذلك.
التذكرة والدروس وحمكي  املدعى يف  القيمي  وأما اإلمجاع عىل جواز قرض 
غاية املرام. فاملتيقن منه ما يضبط بالوصف ويصح فيه السلم، بل رصحوا باخلالف 

يف غريه، واملنع رصيح املبسوط وجامع الرشايع وظاهر اخلالف وغريه. 
وال جمال لالستدالل عىل صحته بإطالق ما دل عىل احلث عىل القرض وغريه 
مقتىض  أن  غايته  القرض،  بإحراز موضوعه، وهو  ذلك  لعدم هنوض  أحكامه.  من 
القرض عرفًا  للعرف. وال طريق إلحراز صدق  الرجوع يف حتديده  املقامي  إطالقه 

يف املقام.
املعامالت  أن األصل يف  لظهور  املختلف.  باألصل كام يف  االستدالل  ومثله 

التي يراد ترتيب آثارها البطالن الستصحاب عدم ترتب األثر.
وكذا ما يف الرسائر وغريه من االستدالل باإلمجاع عىل جواز إقراض اخلبز مع 
حكمهم بعدم جواز السلم فيه. إذ هو إنام يدل عىل عدم التالزم بني جواز القرض 
وجواز السلم، ال عىل جواز إقراض ما الينضبط بالوصف. عىل أنه ال يتضح الوجه 
يف املنع من السلم يف اخلبز، بل يتعني جوازه مع ضبطه يف اجلملة بالنحو الذي سبق 

يف السلم. 
مع  القيمي  إقرتاض  أن  عىل  املسألة  ابتناء  وغريه  الرشايع  من  ويظهر  هذا 
ماال  القرتاض  جمال  ال  األول  فعىل  بالقيمة؟  أو  باملثل  ضامنه  يقتيض  هل  انضباطه 

ينضبط، وعىل الثاين جيوز اقرتاضه. 
بالقيمة  املذكور  القيمي  البناء عىل ضامن  أن  بلحاظ  اجلملة  يتجه يف  قد  وهو 
يبتني عىل غض النظر عام سبق من الوجه املانع منه، ومع غض النظر عنه ال يبقى مانع 
من قرض القيمي الذي ال ينضبط، إال أنه البد يف تصحيح قرضه من الدليل عليه، 
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وال دليل عليه بعد ما سبق من عدم اإلطالق ألدلة القرض، وعدم هنوض األصل 
بتصحيحه. 

عىل أنه ال أثر له بعدما سبق من وجوب قضاء القيمي الذي ينضبط يف اجلملة 
باملثل ال بالقيمة. ومن هنا ال خمرج عام سبق من عدم صحة قرض القيمي الذي ال 

ينضبط.
نعم أرشنا يف أواخر املسألة السادسة من كتاب اإلجارة إىل إمكان إباحة العني 
وجبة  قيمة  عن  اجلاهز  املطعم  صاحب  أعلن  لو  كام  املسمى،  بالثمن  الضامن  بنحو 

الطعام ملن يدخل ويأكلها. وكام يمكن ذلك يمكن مع فرض الضامن بقيمة املثل.
وبذلك  له،  وإباحتها  بذهلا  جمرد  بل  للمستويف،  العني  ملك  يقتيض  ال  لكنه 

خيتلف عن القرض.
وكذلك إذا فرض مرشوعية إنشاء املعاوضة بني العني والقيمة، وغض النظر 

عام يظهر منهم من لزوم العلم بقدر الثمن.
فإن ذلك يقتيض ترتب األثر عىل املعاوضة املذكورة وتبادل امللكيتني بمجرد 
اإلنشاء املذكور ولو مع عدم قبض العني، بخالف القرض، حيث يتوقف امللك فيه 
عندهم عىل قبضها، كام أرشنا إليه آنفًا. مضافًا إىل ابتنائه عىل عناية خاصة، وليس هو 

كالقرض ارتكازيًا شايعًا عرفًا.
بقي يشء. وهو أنه بعد معرفة الضابط املتقدم يف صحة قرض القيمي فال جمال 

إلطالة الكالم يف صغريات ذلك.
نعم تقدم دعوى اإلمجاع عىل جواز إقراض اخلبز. مضافًا إىل غري واحد من 
النصوص، كمعترب اسحاق بن عامر: » قلت أليب عبد اهللA: استقرض الرغيف 
من اجلريان ونأخذ كبريًا ونعطي صغريًا ونأخذ صغريًا ونعطي كبريًا. قال: ال بأس«)1(،

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب: 21 من أبواب كتاب الدين والقرض احلديث: 2.
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ومعترب غياث عنهA عن أبيهA:  » قال: ال بأس باستقراض اخلبز«)1( ويف حديث 
والسبعني  الستني  اجلوز  نستقرض  نحن   :Aفقال  «  :Aعنه سيابه  بن  الصباح 

عددًا، فيكون فيه الكبرية والصغرية، فال بأس«)2(.
بل يف موثق السكوين عنه عن أبيهC : » قال: ال متانعوا قرض اخلمري واخلبز، 

فإن منعه يورث الفقر«)3(.
والظاهر أهنا واردة لدفع توهم حرمته بلحاظ أن أصله من املكيل واملوزون، 
والصغر  الكرب  يف  لالختالف  انرصافه  ينايف  فال  معدودًا.  لصريورته  جوازه  وبيان 
فالحظ.  اعتباره.  سبق  الذي  اجلملة،  يف  االنضباط  ينايف  ال  الذي  املتعارف  بالنحو 

واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
التبرصة.  وعن  واإلرشاد  ـ  القيمة  وجوب  عىل  بناء  ـ  الرشايع  يف  كام   )1(
والظاهر أن مرادهم وقت تسليم األمر املقرتض، فيطابق ما يف الرسائر من أن الثابت 
وقت  قيمته  الثابت  أن  من  واللمعتني  الدروس  يف  وما  القرض،  إقباض  يوم  قيمة 

القبض. ويف الدروس والروضة أنه املشهور.
وقد استدل له يف الروضة بأنه وقت امللك. وكأنه يريد أن عقد القرض بنفسه 
ال يرتتب األثر عليه إال بالقبض، فبه ينتقل ملك األمر املقرَتض إىل املقرِتض وملك 
بدله يف ذمته إىل املقرض، وحيث كان بدله يف القيمي هو القيمة كان املعيار فيها القيمة 
الثابتة له، ألهنا هي البدل عنه عند تبادل امللكيتني، وهي التي تصلح أن تكون عوضًا 

عنه يتدارك هبا ما طرأ عىل املقِرض من اخلرسان بخروج األمر املقرتض عنه.
يوم  قيمة  هو  الثابت  أن  من  املقاصد  جامع  يف  ملا  جمال  ال  أنه  يظهر  وبذلك 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب: 21 من أبواب كتاب الدين والقرض احلديث: 3.

)2( وسائل الشيعة ج:13 باب: 21 من أبواب كتاب الدين والقرض احلديث: 1.
)3( وسائل الشيعة ج:12 باب: 38 من أبواب كتاب آداب التجارة  احلديث: 1.

وقت التسليم)1(.
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القرض، ألنه وقت الثبوت يف الذمة. إذ هو ال يناسب ما هو املعروف، ويظهر منه 
اجلري عليه من توقف ملك املقرتض للقرض عىل القبض، حيث يظهر من ذلك عدم 

ترتب األثر عىل القرض ـ وهو الضامن ـ قبله.
نعم ما ذكروه قد يتجه يف الضامن القهري بمثل التلف. وبه علل ضامن قيمة 
يوم التلف يف ضامن اليد، عىل ما تقدم الكالم فيه يف املسألة الثامنة عرشة من فصل 

رشوط املتعاقدين من كتاب البيع.
أما الضامن العقدي كام يف املقام ـ عىل ما تقدم ـ فهو تابع لقصد املتعاقدين، 
وحيث كان قصدمها الضامن حني اإلنشاء، فاملناسب قصدمها الضامن بالقيمة الثابتة 
حينه، ألهنا هي البدل الصالح لتدارك األمر املقرتض. وتوقف ترتب أثر العقد عىل 
القبض ال يقتيض تبدل طرف العقد، بحيث تثبت قيمة وقت القبض. ولعله لذا حكم 

يف جامع الرشايع والقواعد والتحرير وغريها بلزوم قيمة وقت القرض.
أحد  رجع  له  مقارنا  أو  القبض  بنفس  القرض  إنشاء  املفروض  كان  لو  نعم 

القولني لآلخر، كام هو ظاهر. 
وبذلك يظهر أنه ال جمال الحتامل لزوم قيمة وقت املطالبة أو الوفاء، قال يف 
املسالك: » وال اعتبار بقيمته يوم املطالبة هنا قواًل واحدًا إال عىل القول بضامنه باملثل 

ويتعذر، فيعترب يوم املطالبة...«.
واملسالك  واللمعة  العالمة  كتب  من  ومجلة  والرشايع  الرسائر  يف  كام   )1(

وغريها، وحكي عن جامع الرشايع، وهو املطابق إلحدى نسختيه.
والوجه فيه أن مطالبة املقرض بالعني إن رجعت إىل مطالبته بالوفاء هبا، فهي 
باملثل،  انشغلت  إنام  وذمته  للعني،  مللكه  املقرتض،  حق  يف  السلطنة  لقاعدة  منافية 
وله الوفاء باي فرد منه، وال ينحرص بالعني. بل لو كان القرض قيميًا، وقلنا بضامنه 

)مسألة 3(:  إذا أقرض اإلنسان عينًا فقبل املقرتض فرجع يف القرض 
وطالب بالعني ال جيب إعادة العني بدون اختيار املقرتض)1(.
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بالقيمة   فال تكون العني وفاء عام يف الذمة، بل بداًل عنه، فال جيري دفعها إال برضامها 
معًا بالتبديل املذكور.

رصيح  هو  بل  القبول،  وجوب  احتامل  كتبه  من  مجلة  يف  العالمة  ظاهر  لكن 
األصح،  أنه  الدروس  ويف  بالقيمة،  بضامهنا  حكمه  مع  اجلارية  اقرتاض  يف  القواعد 

ونسب للخالف دعوى االمجاع عليه.
لكن املوجود يف اخلالف وإن كان هو نفي اخلالف يف وجوب قبول املقرض 
للعني لو أرجعها املقرتض، إال أنه سبق منه البناء عىل ضامن القرض بمثله ال بقيمته 
مع اعتباره يف املال املقرتض أن يكون مضبوطًا بالوصف أو يصح فيه السلم، وهو 

خالف املفروض يف الدروس. 
ومثله ما قد يدعى من أن الضامن بالقيمة لتعذر العني، فمع إمكان إرجاعها 
يتعني القبول، كام يف املثيل. إذ فيه: أن وجوب أداء القيمة ليس لتعذر إرجاع العني، 
بل النشغال الذمة هبا بداًل عن العني بمقتىض العقد، فوجوب قبول العني حيتاج إىل 
دليل. ووجوب قبول العني يف املثيل لكوهنا من أفراد الكيل الذي انشغلت به الذمة. 
وتعيني الفرد الذي به الوفاء تابع للمقرتض، وليست كالقيمة مباينة له. ومن هنا ال 

معدل عام سبق.
أواخر  تقدم يف  فقد  القرض،  إىل فسخ عقد  بالعني  املطالبة  ولو رجعت  هذا 
املسألة األوىل عند الكالم يف اشرتاط األجل يف الدين، أن مقتىض عموم دليل لزوم 

العقود هو لزوم عقد القرض، بل هو أمر مرتتب عىل نفوذه وعدم فسخه.
يف  املقرض  رجوع  جواز  من  واملبسوط  اخلالف  يف  ما  ضعف  يظهر  وبذلك 
له  ماله، فكان  أنه عني  دليلنا   « قال:  قد يظهر من اخلالف اإلمجاع عليه.  بل  العني، 

الرجوع فيه، ألن املنع حيتاج إىل دليل«.
مقتىض  يكون  له  املقرتض  وملك  ملكه  عن  خروجه  بعد  إذ  ترى!  كام  وهو 

قاعدة السلطنة يف حق املقرتض جواز الوفاء بغريه واالمتناع من تسليمه بنفسه.
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ومثله ما يف املبسوط من أنه كاهلبة إذا كان املراد به سوقه مساق االستدالل، 
اذ هو بالقياس أشبه. بل بعد اختالف حكم اهلبة، فالقرض باهلبة املعوضة ـ التي هي 

الزمة ـ أشبه.
بقي يشء. وهو أنه حيث كان منشأ البناء عىل عدم جواز رجوع املقرض بعني 
املال املقرتض هو نفوذ القرض وترتب األثر عليه ومتلك املقرتض للعني، فقد يكون 
مقتىض اجلمود عىل عبارة سيدنا املصنفH حتقق ذلك بقبول املقرتض وإن مل يقبض 
العني، فضاًل عن أن يترصف هبا، وقد يستفاد أيضًا مما يف الوسيلة من أنه يملكه بنفس 

عقد القرض.
لكن يظهر من األصحاب رضوان اهلل تعاىل عليهم املفروغية عن عدم متلك 
أو  بالقبض  يملك  املقرتض  أن  يف  للخالف  تعرضوا  حيث  حينئٍذ،  للعني  املقرتض 
اجلواهر  ويف  قبض.  دون  من  بالعقد  ملكه  الحتامل  يشريوا  أن  دون  من  بالترصف، 

دعوى اإلمجاع بقسميه عىل عدم ملكه قبل القبض. 
وكأن الوجه فيه ما أشار اليه غري واحد من أخذ القبض يف مفهوم القرض عرفًا، 
فالقرض يتقوم بإعطاء املال مضمونًا عىل اآلخذ، ال جمرد متليك املال للغري مضمونًا 
عليه. وعىل ذلك ال يصح عرفًا إنشاء القرض من دون قبض، إال أن يراد به بيان أن 

دفع املال املتعقب له بنحو اإلقراض، مع إنشاء القرض بنفس الدفع واإلقباض.
وأما صحة اإلنشاء املذكور عرفًا إذا كان املال مقبوضًا قبل ذلك بوجه آخر. 

فهي تبتني عىل أن استمرار قبضه يبتني عىل اإلقراض.
اعتبار  عدم  عىل  العقد  نفوذ  بعموم  لالستدالل  جمال  ال  أنه  يظهر  وبذلك 

القبض.
نعم لو مل يكن املنشأ إقراض املال، بل متليكه للغري مضمونًا عليه، وقصد به 
ملكيته له فعاًل، ال معلقًا عىل القبض، كان مقتىض عموم نفوذ العقد عدم توقف ملكه 

عىل القبض.
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لكنه ال يكون قرضًا. كام أن مقتضاه حينئٍذ أنه لو تلف يف يد صاحبه األول من 
دون تفريط منه كان تلفه من مال صاحبه الثاين، ويبقى ضامنًا لألول بمقتىض العقد.
لصاحب  القرض  ملك  يف  القبض  اعتبار  يف  اخلالف  نسبة  يشكل  هنا  ومن 

الوسيلة وسيدنا املصنفI، ألن املفروض يف كالمهام قبول القرض ومتامية عقده.
وكيف كان فال ينبغي اإلشكال يف توقف ملك القرض عىل قبضه.

هذا وحيث ال إشكال يف صدق القرض معه فمقتىض إطالق دليل نفوذ العقد 
حصول امللك به من دون حاجة إىل الترصف. وبه رصح مجهور األصحاب، ونسب 
للمشهور يف كالم غري واحد، ويف املسالك أنه ال يتحقق اخلالف فيه، ونفى اخلالف 
فيه رصحيًا يف الرسائر، بل ظاهره كالتذكرة اإلمجاع عليه. ومل يعرف اخلالف فيه منا، 

وإنام نسب يف اخلالف والتذكرة لبعض العامة.
واستدل عليه يف اخلالف وغريه بأنه لواله ملا جاز الترصف. 

وهو إنام يتجه مع املفروغية عن جواز الترصف املوقوف عىل امللك، كالعتق 
 ووطء اجلارية. أما الترصف الذي يكفي فيه اإلذن يف الترصفـ  كتقليب املال ونحوهـ 

فيكفي فيه اإلذن املستفاد من القرض بدفعه للامل وإن فرض عدم حتقق امللك به. عىل 
أن األمر أظهر من ذلك.

)1( تقدم يف آخر املسألة األوىل أن القرض احلال يتأجل باشرتاط تأجيله يف 
ضمن عقد الزم، بل ربام يتأجل أيضًا باشرتاطه يف ضمن عقد جائز وجيري ذلك يف 

كل دين، لعني ما تقدم يف القرض.
وقد نبهH هنا عىل أن الدين ال يتأجل بغري ذلك. وكأنه يشري إىل ما ذكره غري 
ابتداء، كام لو قال: أجلته إىل كذا. وذلك ألنه ليس  بتأجيله  واحد من أنه ال يتأجل 
كام  به،  الوفاء  يستحب  أن  غايته  اللزوم.  شأنه  من  وليس  ابتدائي،  وعد  بل  رشطًا، 

)مســألة 4(: ال يتأجل الديــن احلال إال باشــرتاطه يف ضمن عقد 
الزم)1(. 
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ذكروه أيضًا.
)1( بال خالف أجده فيه. كام يف اجلواهر. وقد تقدم التعرض له واالستدالل 

عليه يف املسألة الثالثة من فصل النقد والنسيئة من كتاب البيع.
)2( بال خالف ظاهر وال إشكال، ألنه ربا. وقد تقدم تفصيل الكالم فيه يف 

املسألة املذكورة أيضًا.
)3( كام رصح بذلك يف النهاية والرسائر ومجلة من كتب الفاضلني والشهيدين 
اليسعنا  بنحو  أحكامه  وبقية  املسألة  موضوع  حتديد  يف  منهم  اختالف  عىل  وغريها 

استقصاؤه. والالزم النظر يف دليل املسألة وبيان ما يقتضيه.
ففي صحيح زرارة: » سألت أبا جعفرA عن الرجل يكون عليه الدين ال 
يقدر عىل صاحبه وال عىل ويل له، وال يدري بأي أرض هو. قال: ال جناح عليه بعد 
أن يعلم اهلل منه أن نيته األداء«)1(. وهو ظاهر يف إجزاء النية املذكورة، وأهنا متام وظيفة 

املدين، وعدم التبعة معها من عدم الوفاء.
املدين،  القضاء عىل  نية  املقام وما تقدم من وجوب  الفرق بني  وبذلك يظهر 
لعدم هنوض دليله بذلك، بل ترجع النية املذكورة فيام تقدم إىل االهتامم بقضاء الدين 

والسعي له.
وأن  القضاء،  نية  وجوب  يف  املقام  خصوصية  عدم  من  بعضهم  كالم  يف  فام 

ذكرهم له هنا مستدرك، أو حيمل عىل وجوب النية املذكورة يف غري حمله. فالحظ.

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب: 22 من أبواب كتاب الدين والقرض  احلديث: 1.

ويصح تعجيل املؤجل بإسقاط بعضه)1(، وال يصح تأجيل احلال بإضافة 
يشء)2(.

)مســألة 5(: لو غاب الدائن وانقطع خربه وجب عىل املستدين نية 
القضاء)3(، 
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كام يظهر أن املعيار ليس عىل الغيبة عن البلد الذي فيه املدين أو بلد الدائن، 
بل جمرد اجلهل بمكانه ولو احتمل كونه يف أحد البلدين، بنحو يكون سببًا للعجز عن 

معرفته والوصول إليه.
بل ال يبعد عموم احلكم ملا إذا علم بكونه يف البلد ومل يعرف بنفسه وال عرف 
ويل له، إللغاء خصوصية اجلهل بمكانه عرفًا، وفهم أن املعيار عىل عدم معرفته وال 

معرفة وليه، وأن ذكر اجلهل بمكانه ألجل ذلك، ال لدخله بنفسه يف احلكم.
إليه ومعرفة  الوصول  يقدر عىل  ومل  مكانه  إذا عرف  ملا  لعمومه  نعم ال جمال 
حاله، حيث يتعني حينئٍذ الرجوع للقاعدة من االنتظار حتى يقدر عىل الوصول إليه 

أو يقطع بموته، فيجري عليه حكم من ال وارث له.
عىل  احلكم  جرى  عليه  القدرة  عدم  مع  له  الوارث  بوجود  علم  لو  أنه  كام 

الوارث، النطباق املوضوع عليه حينئٍذ لكونه هو صاحب الدين حينئٍذ. 
هذا وقد أطلق يف النهاية وجوب عزل مقدار الدين، بنحو قد يظهر يف وجوب 
بني  بغري خالف  أنه غري واجب  الرسائر  املدين، ويف  القدرة عىل  بمجرد عدم  عزله 

املسلمني، فضاًل عن طائفتنا.
يثق بدينه، وجيعله وصيه يف تسليمه إىل  أنه جيب أن يسلمه إىل من  وذكر هو 

صاحبه.
وهو كسابقه خال عن الدليل، بل السكوت عن ذلك وعدم بيانه ـ كام بني يف 

اللقطة ـ شاهد بعدمه، ملا سبق من ظهوره يف بيان متام حكم  مورد السؤال.
احتمل  مهام  له  السعي  الصحيح  تضمنها  التي  الوفاء  نية  مقتىض  ألن   )1(
إمكانه. وهو الذي تقتضيه القاعدة أيضًا، حيث يلزم اخلروج عن التكليف باإليصال، 
والطريق املتيرس غالبًا هو الوصية، فلو فرض وجود ما هو االقرب يف الوصول إليه 

تعني اختياره. ومنه يظهر احلال يف اعتبار وثاقة الويص يف ذلك.

والوصية عند الوفاة)1( 
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نعم خيتص ذلك بام إذا احتمل الوصول إليه، أما مع القطع بعدم الوصول إليه 
فال للوجوب املذكور.

)1( عماًل باستصحاب حياته حتى يقطع بوفاته وانتقال ماله لوارثه.
واحلمل  والزنا  املالعنة  ولد  مرياث  فصل  يف   Hاملصنف سيدنا  ذكر  لكن 
واملفقود  أن املفقود واملجهول حاله يرتبص بامله، وبعد الفحص عنه أربع سنني يدفع 

املال لوراثه الذي يرثه حني ميض األربع سنني. وعليه جرى يف الغنية.
الختالف  تبعًا  ذلك،  يف  عليهم  تعاىل  اهلل  رضوان  األصحاب  اختلف  وقد 

النصوص، أو للرجوع للقاعدة. هذا والنصوص عىل طوائف:
)األوىل(: صحيح إسحاق بن عامر: » سألته عن رجل كان له ولد، فغاب بعض 
ولده فلم يدر أين هو ومات الرجل فكيف يصنع بمرياث الغائب من أبيه؟ قال: يعزل 
حتى جييء. قلت: فقد الرجل فلم جييء. قال: إن كان ورثة الرجل مالء بامله اقتسموه 
.Aابراهيم أيب  عن  رواه  طرقه  بعض  ويف  عليه«)1(.  ردوه  جاء  هو  فإن   بينهم، 

وقريب منه موثقه)2(.
)الثانية(: صحيحه: »قال يل أبو احلسنA: املفقود يرتبص بامله أربع سنني 

ثم يقسم«.
عىل  ماله  حيبس  املفقود  »قال:   :Aاهلل عبد  أيب  عن  سامعة  موثق  )الثالثة(: 
الورثه قدر ما يطلب يف األرض أربع سنني، فإن مل يقدر عليه قسم ماله بني الورثة. 

فإن كان له ولد حبس املال وأنفق عىل ولده تلك األربع سنني«)3(.
)الرابعة(: صحيح عيل بن مهزيار: »سألت أبا جعفر الثاينA عن دار كانت 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب: 6 من أبواب كتاب مرياث اخلنثى وما اشبهه احلديث: 6.

)2( وسائل الشيعة ج:17 باب: 6 من أبواب كتاب مرياث اخلنثى وما اشبهه احلديث: 8.

)3( وسائل الشيعة ج:17 باب: 6 من أبواب كتاب مرياث اخلنثى وما اشبهه احلديث: 9.

فإن جهل خربه ومضت مدة يقطع بموته فيها)1( 
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المرأة وكان هلا ابن وابنة فغاب االبن يف البحر ]بالبحر[ وماتت املرأة، فادعت ابنتها 
أن أمها كانت صريت هذه الدار هلا، وباعت أشقاصًا منها، وبقيت يف الدار قطعة إىل 
جنب دار رجل من أصحابنا ، وهو يكره أن يشرتهيا لغيبة االبن ، وما يتخوف أن ال 
حيل رشاؤها ، وليس يعرف لالبن خرب ، فقال يل : ومنذ كم غاب؟ قلت : منذ سنني 
كثرية ، قال : ينتظر به غيبة عرش سنني ، ثم يشرتى ، فقلت : إذا انتظر به غيبة عرش 

سنني حيل رشاؤها؟ قال: نعم«)1(.
القاعدة  مقتىض  عن  النصوص  هبذه  اخلروج  لزوم  يف  االشكال  ينبغي  وال 
املتقدمة بعد اعتبار أسانيدها وعدم ظهور هجر األصحاب هلا، وان اختلفوا فيام يعول 

عليه منها، كام يظهر من الرشايع.
لزوم  من  ـ  للخالف  تبعًا  ـ  بعده  ممن  ومجاعة  والنافع  الرشايع  يف  ذكره  فام 
االنتظار مدة ال يبقى إليها عادة يف غري حمله، وأضعف منه ما يف اإلرشاد من االكتفاء 

بميض مدة ال يبقى اليها غالبًا. لعدم وضوح وجه االكتفاء بالغلبة. 
فيتعني ختصيصها  بعدها،  مما  أعم  األوىل  الطائفة  أن  الظاهر  فمن  وعىل ذلك 
هبا ومحلها عىل ما قبل املدة التي تضمنتها الطوائف األخرية، أو محلها عىل استحباب 

االنتظار وعدم اقتسام الورثة للرتكه إال إذا كانوا مالء احتياطًا للغائب. 
كام يتعني اجلمع بني الطائفة الثانية والرابعة بحمل الثانية عىل صورة الفحص 
فيها عن املفقود. كام تضمنته الطائفة الثالثة ومحل الرابعة عىل صورة عدمه، كام هو 
املناسب ملوردها، لفرض غيبته يف البحر املعلوم تعذر الفحص عادة معها، خصوصًا 

يف تلك العصور، وال أقل من كونه املتيقن منها. 
ويكون املحصل: أنه مع تيرس الفحص عنه يفحص عنه أربع سنني، ثم يرتب 

.Hأثر موته. ومع تعذر الفحص ينتظر به عرش سنني. وعليه جرى بعض مشاخينا
وأما ما يف املسالك وغريه من أن بيع القطعة من الدار ال يستلزم احلكم بموته، 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب: 6 من أبواب كتاب مرياث اخلنثى وما اشبهه احلديث: 7.
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ألن للحاكم أن يبيع مال الغائب ملصلحته. 
فيندفع بظهور الصحيح يف أن البايع هو أخته لنفسها وملصلحتها، وهي التي 

تأخذ الثمن، وليس هو احلاكم ملصلحة الغائب مع حفظ الثمن له. 
ومثله ما ذكره من أن بايع الدار ادعى ملكيتها من دون منازع، وذلك كاف يف 

جواز الرشاء. 
لرصاحة الصحيح يف أن التوقف عن رشاء الدار احتياطا لغيبة االبن واحتامل 
املذكورة،  املدة  بميض  واالحتياط  للتوقف  املنشأ  ارتفاع  اجلواب  وظاهر  ملكيته، 
واملفهوم منه عرفًا أن ذلك لعدم التعويل عىل  احتامل حياته بعدها، وإال فلو كان املنشأ 
جلواز الرشاء هو قبول قول مدعي امللكية فال أثر لتحديد مدة الغيبة، كام لعله ظاهر.

الطائفة  بمضمون  احلكم  إطالق  من  املقنعة  يف  ما  ضعف  يظهر  ذلك  ومن 
األوىل، واالقتصار يف اخلروج عنها عىل رشاء العقار، وأنه جيوز بعد عرش سنني.

ومثله ما يف املبسوط من إطالق جواز قسمته عىل ورثته وأخذ كفيل منهم، فإنه 
ال يناسب القاعدة، وال شاهد عليه من النصوص املتقدمة.

عىل أن الذي يتصدى لذلك عندهم هو احلاكم الرشعي، ومن الظاهر شيوع 
االبتالء باملسألة يف عصور املعصومني صلوات اهلل عليهم، وال ريب يف عدم تصدهيم 
بأنفسهم لذلك، وال لنصب من يقوم به، لعدم سامح الظروف هلم به، بل لو كان لظهر 

وبان. 
ونحومها يف الضعف ما يف النهاية حيث أطلق أنه مع طول املدة جيوز قسمته 

عىل الورثة احلارضين. فإنه أيضا  اليناسب النصوص املتقدمة وال القاعدة.
نعم ال إشكال يف أن التحديد يف هذه النصوص ظاهري، فلو انكشف موته 

قبله أو بعده تعني ترتيب أثر ذلك، كام لعله ظاهر.
)1( يعني: ورثته حني موته، ال حني القطع بموته لو كان متأخرًا عن موته، 

سلم إىل ورثته)1(، 
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كام لعله ظاهر.
كام أنه مع اجلهل بزمان موته وانتظر أربع سنني أو عرش يدفع ملن يرثه بعد املدة 

املذكورة، الستصحاب عدم موته قبلها.
جامع  ويف  وغريها،  واللمعة  واإلرشاد  الرشايع  وجامع  النهاية  يف  كام   )1(
مقدمة  من  والثالثني  التاسعة  املسألة  يف  تقدم  وقد  املشهور.  أنه  والروضة  املقاصد 
كتاب التجارة عند التعرض حلكم جمهول املالك التعرض للمسألة، واملنع من وجوب 
التصدق بنحو يكون وفاء للدين وحيرز به فراغ الذمة به. وقد أطلنا يف تفصيل الكالم 

يف ذلك بام ال جمال معه للكالم فيه هنا. فراجع.
هذا وقد رصح غري واحد بوجوب االجتهاد يف الفحص عنه أو عن الوارث.
وقد يتجه بناء عىل وجوب تفريغ الذمة بالتصدق، لعدم حتقق اليأس من الوصول إليه 

وعدم إحراز فراغ الذمة بدونه. 
املتيقن من األدلة حرمة  الوجه فيه، ألن  بناء عىل عدم وجوبه فال يتضح  أما 
حبس الدين وسائر احلقوق عن أصحاهبا، وال دليل عىل وجوب االجتهاد يف إيصاهلا 

إليهم، بل مقتىض صحيح زرارة املتقدم عدم وجوب الفحص بالنحو املذكور.
غايته أن مقتىض ما تقدم فيه من االجتزاء بنية الوفاء الفحص بمثل السؤال عنه 

وعدم التعمية بالنحو املنايف للنية املذكورة عرفًا. 
:Aنعم قد يستدل عىل وجوب الطلب بصحيح معاوية بن وهب عن أيب عبد اهلل 
» يف رجل كان له عىل رجل حق ففقده وال يدري أحي هو أو ميت، وال يعرف له وارثًا 
وال نسبًا وال ولدًا قال: اطلب. قال: فإن ذلك قد طال فأتصدق به؟ قال: اطلبه«)1(. 

وصحيح هشام بن سامل: » سأل خطاب األعور أبا إبراهيم وأنا جالس فقال: 
إنه كان عند أيب أجري يعمل عنده باألجرة، ففقدناه وبقي من أجره يشء وال يعرف له 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب: 6 من أبواب كتاب مرياث اخلنثى وما اشبهه احلديث: 2.

ومع عدم معرفتهم يتصدق به عنهم)1(.
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وارث. قال: فاطلبوه. قال: قد طلبناه فلم نجده. فقال: مساكني ـ وحرك يده ـ فأعاد 
عليه. فقال: اطلب واجهد، فان قدرت عليه، وإال فهو كسبيل مالك حتى جييء له 
طالب، فإن حدث بك حدث. فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه«)1(. لظهور 

األجر واحلق يف الدين مع تضمنهام احلث عىل الطلب.
اللهم إال أن يقال: ظاهر حال السائل فيهام يف كونه مهتام بتفريغ ذمته، ولذا 
عىل  الذمة  فراغ  توقف  لبيان  بالطلب  األمر  فيكون  التصدق،  عن  األول  يف  سأل 
الوصول إليه الذي ينحرص طريقه بالفحص والطلب له، ال لوجوب اجلهد يف الطلب 
مقدمة لإليصال. وال أقل من محلهام عىل ذلك مجعًا مع صحيح زرارة الظاهر يف بيان 

متام الوظيفة. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
أنه  الربهان  جممع  وعن  الروضة  ويف  األصحاب،  مجهور  به  رصح  كام   )1(
املشهور، وعن الكفاية انه املعروف بني األصحاب، ويف الغنية دعوى اإلمجاع عليه. 

ويشهد به صحيح سليامن بن خالد: » سألت ابا عبد اهللA عن رجلني كان 
هلام مال بأيدهيام، ومنه متفرق عنهام، فاقتسام بالسوية ما كان يف أيدهيام وما كان غائبًا 
عنهام، فهلك نصيب أحدمها مما كان غائبًا واستوىف اآلخر، عليه أن يرد عىل صاحبه؟ 

قال: نعم ما يذهب بامله«)2(.
ومعترب غياث بن إبراهيم عنه عن أبيه عن آبائه عن عيلB: »يف رجلني بينهام 
منهام  واحد  كل  واحتال  بأيدهيام  الذي  فاقتسام  عنهام،  غائب  ومنه  بأيدهيام،  منه  مال 
وما  بينهام،  فهو  أحدمها  قبض  ما  فقال:  اآلخر.  يقبض  ومل  أحدمها  فقبض  بنصيبه، 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب: 6 من أبواب كتاب مرياث اخلنثى وما اشبهه احلديث: 1.
)2( وسائل الشيعة ج:13 باب: 29 من أبواب كتاب الدين والقرض  احلديث: 1.

)مسألة 6(: لو اقتســم الرشيكان الدين مل يصح)1( بل احلاصل هلام 
والتالف منهام.
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ذهب فهو بينهام«)1(. وقريب منه موثقا حممد بن مسلم ومعاوية بن عامر ومرسل عيل 
بن احلكم عن أيب محزة)2(.

وموثق عبد اهلل بن سنان عن أيب عبد اهللA: »سألته عن رجلني بينهام مال 
منه دين ومنه عني فاقتسام العني والدين، فتوى الذي كان ألحدمها من الدين أو بعضه 

وخرج الذي لآلخر أيرد عىل صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بامله«)3(
املسألة عىل مبناه من  التعويل عىل نصوص  هذا وقد استشكل يف الرسائر يف 
ضعف  منا  تكرر  وقد  ومرسل.  خربان  أهنا  مدعيا  اآلحاد  أخبار  عىل  التعويل  عدم 
مذهبه يف أخبار اآلحاد وال سيام يف املقام حيث ظهر أهنا مخسة معتربة السند سادسها 
املرسل، وقد رواها الصدوق والشيخI. وقد عول عليها مجهور األصحاب رضوان 

اهلل عليهم.
نعم املتيقن من هذه النصوص هو وجوب الرد مع القسمة بعد التلف، وهو 
كام يكون لبطالن القسمة ابتداء يكون مع صحتها، وكون وجوب الرد بسبب التلف.
ويظهر األثر بينهام يف املال املقبوض قبل التلف، فعىل األول ال يصح ملن وقع 
الدين يف سهمه قبضه لنفسه. ولو قبضه فضوليًا باإلضافة حلصة الرشيك، فال تربأ 
ذمة الدافع باإلضافة حلصة الرشيك إال بإجازته، وعىل الثاين يصح له قبضه وخيتص 
به بمقتىض الرشكة وله الترصف فيه وتربأ منه ذمة املدين. غايته أنه جيب عليه الرد عىل 

رشيكه بعد التلف.
ومن الظاهر أن مقتىض عموم نفوذ القسمة هو الثاين، بل لعله ظاهر النصوص 

املتقدمة، لظهورها يف صحة قبض أحدمها لنفسه.
ودعوى: توقف القسمة عىل تعني املقسوم خارجًا أو عىل قبضه زائدًا عىل ذلك 

ال شاهد هلا، بل عموم العقود شاهد عىل بطالهنا.

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب: 13 من أبواب كتاب الضامن  احلديث: 1.
)2( وسائل الشيعة ج:13 باب: 6 من أبواب كتاب الرشكة  احلديث: 1.
)3( وسائل الشيعة ج:13 باب: 6 من أبواب كتاب الرشكة  احلديث: 2.
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 :Aالنصوص وصحيح عيل بن جعفر عن أخيه تنايف بني هذه  وبذلك ال 
قال: ال  يقبضا؟  ان  قبل  يقتسام  ان  أيصلح هلام  السلم  اشرتكا يف  »سألته عن رجلني 

بأس به«)1(.
غايته أن السكوت يف هذا الصحيح عن التنبيه لوجوب رد أحد الرشيكني عىل 
اآلخر لو تلف حقه ظاهر يف عدم وجوبه، فريفع اليد عن ذلك مجعًا مع النصوص 

األول. 
وهو أقرب مما ذكره بعضهم من اجلمع بينها وبينه بحمله عىل صحة القسمة، 
ومحلها عىل جوازها وعدم لزومها، وأن للرشيك الذي تتلف حصته فسخها. لظهور 
املذكور  الرشيك  فسخ  عىل  توقفه  وعدم  الرد  وجوب  إطالق  يف  النصوص  تلك 

للرشكة.
وبعض كلامهتم تناسب ما ذكرنا، أوال تأباه، القتصارهم عىل وجوب الرد من 
دون تعرض لبطالن القسمة. وال سيام مع ظهور مجلة من كلامهتم يف صحة قبض أحد 

الرشيكني حصته لنفسه.
بقي يف املقام أمور )األول(: من الظاهر أن القسمة مع اإلشاعة إنام تكون مع 
تباين أطرافها خارجًا يف األعيان اخلارجية أو اعتبارًا يف الذميات. وعليه فقسمة الدين 
إنام تكون مع متيز الديون، إما الختالف سنخ الدين ولو مع وحدة املدين، كام لو كان 
مدينًا هلام مائة دينار وألف درهم، وكان مقتىض القسمة اختصاص أحدمها بالدنانري 
لو  الدين، كام  املدين ولو مع احتاد سنخ  بالدراهم، وإما الختالف شخص  واآلخر 
كان هلام يف ذمة زيد ألف درهم، ويف ذمة عمرو الف أخرى، وكان مقتىض القسمة 

اختصاص أحدمها بدين زيد واآلخر بدين عمرو.
أما مع وحدة املدين فال موضوع للقسمة، كام لو كان هلام يف ذمة زيد ألفا درهم، 
إذ جمرد ملك كل منهام ألف درهم يف ذمته من دون متيز ألحد األلفني عن اآلخر ثابت 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب: 29 من أبواب كتاب الدين والقرض  احلديث: 1.
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بقاء  ويتعني  املوضوع  لعدم  تلغو،  بل  للقسمة،  أثر  فال  القسمة،  النظر عن  قطع  مع 
اإلشاعة والرشكة يف الدين املذكور.

كام ال تصدق قسمة الدين باتفاق الرشيكني يف األعيان والديون عند القسمة 
عىل اختصاص أحدمها باألعيان واآلخر بالديون. ألن القسمة املذكورة بني األعيان 

والديون، ال يف نفس الديون.
ومن ثم يشكل وجوب اإلرجاع عىل من صارت له األعيان إذا توت الديون 
أو أبعاضها، لقصور النصوص السابقة عنه. إال أن يستفاد منها عدم استقرار القسمة 

يف الدين، حتى يقبض، ومع عدم قبضه البد من التدارك. لكنه ال خيلو عن اشكال.
)الثاين(: قال يف اخلالف: » إذا كان بينهام يشء فباعاه بثمن معلوم كان لكل 
واحد منهام أن يطالب املشرتي بحقه، فإذا أخذ قدر حقه شاركه فيه صاحبه«. ونحوه 
يف املبسوط والتحرير واإلرشاد وغريها، وقد يظهر من الرشايع والقواعد، ويف جامع 

املقاصد واملسالك والروضة أنه املشهور.
ويف املبسوط أنه منصوص عليه ألصحابنا، ويف اخلالف: »دليلنا: إمجاع الفرقة، 
فإن هذه املسألة منصوصة هلم، ورواياهتم واردة هبا«. والظاهر أنه يشري إىل النصوص 
الذي خالف يف  ابن إدريس  الدين، كام هو رصيح بعضهم، حتى  املتقدمة يف قسمة 

املسألة، فإنه ذكر استدالهلم بتلك الروايات وأجاب عنها بام سبق منا رده.
لكن النصوص املتقدمة أجنبية عنه، لورودها يف قسمة الدين بني الرشيكني، 
ومل يفرض ذلك يف كالمهم هنا، بل جمرد قبض أحد الرشيكني حصته من الثمن، وهو 

ليس من قسمة الدين يف يشء.
من  حصته  يقبض  مل  من  أن  من  بعضهم  من  يظهر  قد  ما  ذلك  من  وأشكل 
الرشيكني خمري بني أن يشارك القابض فيام أخذه وأن يستقل بأخذ متام حقه من املدين.
لظهور ذلك يف فرض عدم تلف حقه عليه، مع أن املفروض يف هذه النصوص 
لزوم رد القابض عليه إذا تلف حقه عليه، فكيف تكون هي الدليل يف املقام؟! عىل أنه 
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ال يتضح منشأ البناء عىل التخيري املذكور. وعىل ذلك يتعني الرجوع للقاعدة القاضية 
باستقالل اآلخذ حلصته بام أخذه، كام يكون له االستقالل بإجراء سائر أحكام دينه 

عليه من إبرائه منه واملصاحلة عنه واإلحالة به وغري ذلك.
ودعوى: أنه بعد كون الدين مشرتكًا بينهام فحقه ال يتعني بقبضه له، بل هو 

جزء من املال املشرتك بينهام.
مدفوعة بأن اشرتاكهام يف الدين يرجع عرفًا إىل اختصاص كل منهام بحصته 
كلامهتم  يف  املفروض  كان  ولذا  دائنيه.  مع  ديونه  كسائر  له،  تسليمهام  فللمدين  منه، 

قبضه حلقه، ال ملقدار حقه.
املختلف  يف  ذكر  كام  الرتدد.  واحد  غري  من  يظهر  بعضه  أو  سبق  ملا  ولعله 
وجامع املقاصد واملسالك أن ما ذكره ابن إدريس ال خيلو عن قوة، وإن ذكر يف األول 
قبل ذلك أن ما ذكره الشيخ ليس بعيدًا من الصواب، ويف األخريين أن الوقوف مع 

املشهور أوىل. 
نعم مع بقاء رشكة التجارة، إما للزومها، أو لبناء الرشيكني عىل ذلك، فاملتعني 
ذلك  الرشكة، ألن  مال  قبض  إال  له  ليس  بل  بقبض حقه،  منهام  استقالل كل  عدم 

مقتىض بقاء الرشكة. لكنه خارج عن حمل كالمهم يف املقام.
)الثالث(: موضوع املنع يف أكثر النصوص املتقدمة املال الذي ليس يف أيدي 
الرشيكني، وهو أعم من الدين، وال خيتص بالدين إال موثق عبد اهلل بن سنان لكن ال 
يتضح عمومها لغري الدين بعد التعبري فيها باحتيال أحدمها لآلخر بنصيبه، كام تضمن 

بعضها التعبري باالستيفاء وبعضها التعبري باالقتضاء، وذلك كله ال يناسب األعيان.
ومن هنا ال جمال للبناء عىل عموم احلكم لغري الدين من األعيان التي ليست 
حتت يد الرشيكني. ولعله لذا كان ظاهر االصحاب أو رصحيهم االختصاص بالدين. 

فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
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)1( كام هو املعروف من مذهب األصحاب. لعموم نفوذ التجارة عن تراض 
وعموم نفوذ العقود. 

ومنع يف الرسائر من بيعه عىل غري من هو عليه، لإلمجاع عىل لزوم تعيني املبيع، 
وال يتعني الدين إال بقبضه.  

وهو كام ترى! إذ ال يراد بتعيينه تشخيصه، بل جمرد حتديده وإن كان كليًا، كام 
يف بيع السلم. 

ولو ال ذلك مل يصح بيعه حتى عىل من هو عليه، لعدم تشخيصه أيضًا. وجمرد 
سقوطه عنه وبراءة ذمته منه ال يكون فارقًا بعد عدم تشخيصه عند البيع. ومن ثم كان 

ظاهر بعضهم شذوذه يف ذلك.
لعدم  وكأنه  مطلقا.  املؤجل  الدين  بيع  جواز  عدم  من  التحرير  يف  ما  ومثله 
القدرة عىل تسليم املبيع. لكن يكفي القدرة عىل تسليمه عند حلول األجل، وال تعترب 
القدرة عىل تسليمه حني العقد، ولذا صح بيع السلف. وقد تقدم يف املسألة السادسة 

من فصل بيع السلف من كتاب البيع ما ينفع يف املقام.
نعم تقدم يف املسألة السادسة من فصل التسليم والقبض من كتاب البيع املنع 
تقدم من مجاعة يف  يربح. كام  مل  إذا  أو  تولية  إال  قبضه  قبل  واملوزون  املكيل  بيع  من 
املسألة السادسة من فصل بيع السلف من الكتاب املذكور املنع من بيع ما يشرتي قبل 

حلول األجل مطلقًا أو عىل غري البايع، وتقدم منا الكالم فيه. فراجع.
)2( للعمومني املتقدمني. وكذا احلال لو كان أكثر. ولعله إنام مل يذكره لندرته.

)3( جتنبا عن حمذور الربا .
والظاهر أن ذكرهH لكونه رشطًا جلواز التفاضل سواء كان األكثر هو الثمن 

)مســألة 7(: يصح بيع الدين باحلارض)1( وإن كان أقل منه)2( إذا 
كان من غري جنسه، أو مل يكن ربويًا)3(. 
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أم املثمن، دفعًا ملحذور الربا، ال جلواز مطلق بيع الدين بالدين ولو مع عدم التفاضل.
كام أن الالزم استثناء بيع أحد النقدين من الذهب والفضة باآلخر أيضًا. ألنه 
من بيع الرصف الذي يلزم فيه التقابض نصًا وإمجاعًا، كام تقدم يف حمله، ومن الظاهر 

عدم انحصار األمر هبام.
ويف النهاية: » ومن باع الدين بأقل مما له عىل املدين مل يلزم املدين أكثر ما وزن 
املشرتي من املال« ونحوه عن القايض، وإن مل يتيرس لنا العثور عىل ذلك يف كالمه، كام 
استظهر يف اجلواهر من الدروس موافقته، وإن مل خيل عن إشكال. نعم قد يظهر ذلك 
الرموز. كام ربام يظهر ذلك من الرشايع، حيث  النهاية وكشف  الكليني ونكت  من 
ذكر احلكم، ثم قال: »عىل رواية« من دون إشارة لعدم صلوحها لالستدالل، وقريب 

منه يف اللمعة.
البيع،  صحة  تقدير  عىل  الرسائر  يف  منه  ومنع  واإلرشاد  النافع  يف  فيه  وتردد 

وكذا يف التحرير واملختلف والتذكرة والتنقيح واملسالك وغريها.
واستدل لألول بخرب أيب محزة: » سألت أبا جعفرA عن رجل كان له عىل 
رجل دين فجاءه رجل فاشرتاه بعرض ثم انطلق إىل الذي عليه الدين فقال: أعطني ما 
:Aلفالن عليك، فإين قد اشرتيته منه. كيف يكون القضاء يف ذلك؟ فقال أبو جعفر 

يرد الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشرتاه به من الرجل الذي  له الدين«)1(.
وخرب حممد بن الفضيل: »قلت للرضاA: رجل اشرتى دينًا عىل رجل، ثم 
ذهب إىل صاحب الدين فقال له: ادفع إىل ما لفالن عليك فقد اشرتيته منه. قال: يدفع 

إليه قيمة ما دفع إىل صاحب الدين وبرئ الذي عليه املال من مجيع ما بقي عليه«)2(.
كونه  لعدم  البيع،  ـ عىل صورة صحة   Hالشيخ ـ ككالم   بد من محلهام  وال 
ربويًا وال بيع رصف، كام سبق. ويناسبه فرض الرشاء بعرض يف األول. فالموقع ملا 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب: 15 من أبواب كتاب الدين والقرض  احلديث: 2.

)2( وسائل الشيعة ج:13 باب: 15 من أبواب كتاب الدين والقرض  احلديث: 3.
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يف الرسائر من استهجان كالم الشيخH بنحو قد يظهر يف االنحصار بالوجهني.
ادعاه  فيام  رصيح  غري  بأنه  التذكرة  يف  باألول  االستدالل  يف  استشكل  وقد 

الشيخ، جلواز أن يكون الثمن مساويًا.
وفيه: أن منرصف السؤال فيه ذلك، ألن من شأن الدين نوعًا أن يباع بأقل منه، 
وإال فال يظهر منشأ للسؤال، بخالف ما إذا كان أقل، لثبوت نظري ذلك يف الضامن. 
وال سيام أن ظاهر احلديثني ـ وال سيام األول ـ أن السؤال ليس عن حكم نفس بيع 

الدين، بل عام يرتتب عىل البيع بعد الفراغ عن صحته.
الذي عليه  فيه: » وبرئ   Aالثاين كالرصيح يف ذلك، بلحاظ قوله أن  عىل 

املال من مجيع ما بقي عليه«، كام لعله ظاهر.
األول  يلزم ختصيص  أنه  األمر  غاية  املقام.  إطالقه كفى يف  لو فرض  أنه  مع 

باإلضافة إىل البيع باألكثر، وهو نادر.
ولزومه،  البيع  صحة  يف  ريب  »وال  املختلف:  يف  قوله  ذلك  من  وأشكل 
وليس  للروايتني.  حممل  من  حينئٍذ  بد  وال  املديون.  عىل  ما  املشرتي  إيفاء  ووجوب 

بعيدًا عن الصواب أن حتمل عىل أمرين.
إذ  املجاز.  من  بنوع  والرشاء  عليه  البيع  إطالق  ويكون  الضامن:  )األول(: 
كان  الدين  عن  عوضًا  عرضًا  بأذنه  عنه  املضمون  عن  ]أدى.ظ[  ادعى  إذا  الضامن 
البيع، بل هي هو يف احلقيقة، وإنام  املعاوضة يشبه  بالقيمة. وهو نوع من  املطالبة  له 

ينفصل عنه بمجرد اللفظ ال غري.
ما  دفع  املديون  عىل  جيب  فإنه  فاسدًا.  وقع  البيع  يكون  أن  الثاين(:  )املحمل 
يساوي مال املشرتي إليه باإلذن الصادر من صاحب الدين، ويربأ من مجيع ما بقي 
عليه من املشرتي، ال من البايع، وجيب عليه دفع الباقي إىل البايع، لرباءته من املشرتي.
أيضًا  الشيخ  وكالم  إليهام.  الروايتني  رصف  يمكن  قريبان  املحمالن  وهذان 

حيمل عليهام...«.
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)أواًل(: بأنه ال جمال لنفي الريب يف وجوب إيفاء املشرتي متام  لإلشكال فيه 
سبق  من  فتوى  أو  وتردد  الروايتني،  من  سبق  ما  بعد  البيع  صحة  تقدير  عىل  الدين 

بمضموهنام، وبعد عدم لزوم حمذور عقيل أو خمالفة نقل قطعي منه.
)وثانيًا(: بأن تعسف محل الروايتني عىل أحد الوجهني اللذين ذكرمها وضعف 

الثاين من الوضوح بحد يغني عن إطالة الكالم فيه.
نعم استشكل يف الرواية األوىل يف التذكرة بضعف السند.

وكأنه ألن يف طريقها حممد بن الفضيل، وقد ضعفه الشيخH يف كتابه. وهو 
يقتيض ضعف الثانية أيضًا. 

لكن حممد بن الفضيل من رواة تفسري القمي وكامل الزيارات وممن روى عنه 
ثقة، كام ذكره  إال عن  أهنم اليروون  والبزنطي، وقد ذكروا  أيب عمري  وابن  صفوان 
يؤخذ  الذين  األعالم  والرؤساء  الفقهاء  مجلة  يف  العددية  رسالته  يف   Hاملفيد الشيخ 
منهم احلالل واحلرام والفتيا واألحكام وال يطعن عليهم بيشء، وال طريق لذم واحد 

منهم.
الرجل  فيكون  تساقطهام،  يقتيض  كان  وإن  والتضعيف  التوثيق  وتعارض 
جمهواًل. إال أن من القريب أن يكون منشأ التضعيف ما ذكره الشيخ يف موضع آخر 
من كتابه من أن الرجل يرمى بالغلو، لكثرة كونه منشأ للتضعيف يف كالمهم، وكونه 
األنسب بوجوه التوثيق املتقدمة، خصوصًا كالم املفيدH، الختالف االجتهادات يف 

تشخيص الغلو املسقط للوثاقة. 
بنحو  له  تضعيفه  يناسب  ال  للقاعدة  خمالفتها  مع  بروايته  الشيخ  عمل  بل 
يرجع إىل عدم وثاقته عنده. إال أن يبتني عىل قرينة خارجية تعضد الرواية، كاعتامد 
األصحاب عىل كتابه الطالعهم عىل تأخر طروء سبب الضعف عن روايتهم له أو 

نحو ذلك مما يكون جابرًا هلا. ومن ثم يصعب طرح الروايتني لضعف سندمها.
وأشكل من ذلك ما قد يظهر من بعضهم من توهينها بالشهرة عىل خالفها. إذ 
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أنه مل يتضح اجلزم بمخالفتهام اال من الرسائر، ملا أرشنا إليه يف وجه استهجانه للحكم، 
العامل  ثم من العالمة يف بعض كتبه وبعض من بعده. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل 

العاصم.
)1( بال إشكال ظاهر وال خالف، بل ظاهر مجلة من كلامهتم املفروغية عنه، 
ويف مفتاح الكرامة أنه قد نقل اإلمجاع مستفيضًا عىل فساده. ألنه املتيقن عندهم من 
 :Aبيع الدين الذي ورد النص باملنع عنه. وهو معترب طلحة بن زيد عن أيب عبد اهلل

»قال: قال رسول اهلل8: ال يباع الدين بالدين«)1(.
)2( إلطالق النص والفتوى.

)3( بعد أن تضمن دليل املسألة النهي عن بيع الدين بالدين فقد وقع الكالم 
بينهم يف شموله ملا يكون دينًا بالعقد.

والظاهر عدم شموله له، ألن مقتىض جعل طريف املعاوضة الدين صدق الدين 
عىل العوضني يف رتبة سابقة عليها، وهو ال يصدق يف املقام إال جمازًا بلحاظ األول 

واملشارفة.
وأما إطالق البيع بالدين عىل البيع نسيئة فهو ال يرجع إىل كون الثمن دينًا ـ كام 
هو احلال يف بيع الدين بالدين الذي هو حمل الكالم ـ بل إىل بيان نوع البيع كام يظهر 
إطالق  مقتىض  هو  كام  العوضني،  تسليم  عىل  يبتني  )تارة(:  البيع  فإن  اجلواهر،  من 

البيع، وهو البيع نقدًا.
)وأخرى(: يبتني عىل تأجيلهام أو تأجيل أحدمها باشرتاط ذلك، فإن ابتنى عىل 

تأجيل املبيع كان سلفًا، وإن ابتنى عىل تأجيل الثمن كان نسيئة.
التسامح واإلذن يف تأخري  يبتني عىل أحد األمرين بل عىل جمرد  )وثالثة(: ال 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب: 15 من أبواب كتاب الدين والقرض  احلديث: 1.

وال يصح بدين مثله إذا كان دينًا قبل العقد)1(، وال فرق يف املنع بني كوهنام 
حالني ومؤجلني وخمتلفني)2( ولو صار دينا بالعقد)3( 
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التسليم من دون الزام به، بل مع إمكان الرجوع عنه يف كل وقت واملطالبة بالتسليم، 
كام هو شايع يف التعامل. ويعرب عن األخريين يف عرفنا بالبيع بالدين، يف مقابل األول 

الذي هو البيع نقدًا.
بالفعل  متعلقًا  يكون  )تارة(:  بالدين  يبيع  قولنا:  يف  الظرف  أخرى:  وبعبارة 
لبيان الثمن، فريجع إىل كون الثمن دينًا، وتكون الباء باء العوض، نظري قولنا: يبيع 

بدينار.
البيع، وأنه  لبيان نوع  )وأخرى(: يكون متعلقًا بمصدر حمذوف وقائاًم مقامه 
بيعًا  يبيع  وتقديره:  به،  بااللتزام  ذلك  يف  اإلذن  بمجرد  إما  الثمن  تأجيل  عىل  يبتني 
بنحو يبتني عىل الدين، نظري يبيع نسيئة حيث يكون تقديره يبيع بيعًا نسيئة، فتكون 

الباء للمصاحبة، نظري قولنا: بعته برشط كذا.
وعىل األول البد من كون الثمن دينًا قبل العقد، سواء كان مؤجاًل أم حاال، 
بل يشمل ثمن بيع النقد إذا كان كليًا مل يقبض بعد. وال يشمل ما إذا صار الثمن دينًا 
بالعقد، سواًء كان مؤجاًل أم حاال يؤذن يف تأخريه أوال، كام إذا كان الثمن يف بيع النقد 

كليًا.
وعىل الثاين البد من ابتناء البيع عىل تأجيل الثمن، فال يشمل البيع نقدًا بثمن 
كيل وإن صار دينًا بمجرد العقد، كام ال يشمل البيع بدين قبل العقد وإن كان مؤجاًل، 

ألن تأجيله ليس بسبب البيع وباشرتاطه فيه، بل بذاته مع قطع النظر عن البيع.
هذا وظاهر قوله8: »ال يباع الدين بالدين« بيان نوع العوضني يف البيع 
املنهي عنه، وأن كال منهام دين، البيان نوع البيع، وأنه يبتني عىل تأجيل التسليم يف 
العوضني معًا، الراجع للسلف نسيئة، الحتياج ذلك إىل نحو من احلذف والتقدير كام 
يظهر مما سبق. بل التعبري عن السلف ببيع الدين غري مألوف عرفًا، وليس هو كالتعبري 

عن النسيئة بالبيع بالدين املألوف يف عرفنا. 
وأما محله عىل بيع الدين بنحو يبتني عىل تأجيل الثمن. فهو ـ مع ابتنائه عىل 
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نحو من احلذف و التقدير، كام سبق ـ راجع إىل البيع الذي يبتني عىل تأجيل الثمن، 
فال يشمل بيع الدين الذي هو دين قبل العقد، ملا ذكرناه آنفًا من أن التأجيل فيه ليس 

بسبب ابتناء البيع عليه، مع أنه عندهم متيقن من احلديث.
عىل أن التعبري عن ذلك بالبيع بالدين وإن كان شايعًا يف عرفنا وما قاربه، إال 

أنه مل يتضح مألوفيته يف عرص صدور احلديث.
وأما محل قوله8: »بالدين« عىل بيان العوض ونوع البيع معًا. فهو متعذر 
عرفًا، ألنه من سنخ اجلمع بني معنيني متباينيني، بل يتعني محله عىل بيان العوض ال 
غري، ملا عرفت من كونه متيقنًا من احلديث، ولشيوع استعامل باء العوض يف مثل هذا 

الرتكيب تبعًا للغة والعرف املعلوم سبقه.
ومن هنا ال خمرج عام سبق من اختصاص احلديث بام إذا كان كال العوضني 

دينًا قبل العقد.
والنافع  والرشايع  النهاية  يف  نسيئة  الدين  بيع  بجواز  رصح  ذكرنا  ملا  ولعله 

وكشف الرموز واملسالك والروضة، بل يف الثالثة األخرية توجيهه بام ذكرنا.
وأما ما يف جامع املقاصد من أن اسم الدين واقع عىل املؤجل وإن مل يكن قد 
أطبق مجيع  باملؤخر. وقد  الكايل  اللغة فرسوا  أهل  املحققني من  الذمة، ألن  ثبت يف 

الفقهاء عىل أن بيع املؤجل املوصوف بمثله باطل.
أن  عىل  العامة)1(.  طرق  من  ورد  إنام  بالكايل  الكايل  بيع  عن  النهي  أن  ففيه: 
احلديث لو تم ما ذكروه فيه يكون ظاهرًا يف النهي عن بيع السلف بالدين املؤجل، 
وهو أجنبي عام نحن فيه من بيع الدين الثابت يف الذمة بالدين. أما الوارد من طرقنا 

فهو النهي عن بيع الدين بالدين، كام تقدم، وقد عرفت الكالم فيه. 
وأما اإلمجاع الذي ادعاه فهو خيتص بالسلف، وال يشمل بيع ما هو دين قبل 
لدعوى  معه  جمال  ال  حيث  وغريه،  النهاية  من  تقدم  ما  بعد  سيام  وال  نسيئة،  البيع 

)1( سنن البيهقي ج: 5 ص: 290.
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االمجاع عىل البطالن.
بالعقد  دينا  يصري  الذي  والثمن  مؤجاًل  املبيع  الدين  يكون  بأن  يعني:   )1(
مؤجاًل. وكأنه لدعوى صدق بيع الدين بالدين، لصدق البيع بالدين عىل بيع النسيئة، 

كام تقدم من جامع املقاصد.
ويظهر ضعفه مما سبق من ظهور احلديث الرشيف يف النهي عن جعل الدين 
طرفًا للمعاوضة، وهو يقتيض كونه دينًا قبل التعاوض. وتعميمه ملا يكون دينًا هبا جماز 

بلحاظ األول واملشارفة.
نعم يصدق عرفًا البيع بالدين عىل البيع نسيئة. لكن سبق أنه راجع إىل بيان نوع  
Hالبيع ، ال إىل بيان طرف املعاوضة الذي هو ظاهر احلديث. اللهم إال أن يكون قد اعتمد 

عىل ما تقدم من جامع املقاصد. وتقدم الكالم فيه.
)2( كأنه لعدم صدق بيع الدين وال البيع به مع احللول. ولذا ال يصدق فيام إذا 
كان الثمن كليًا مع ابتناء البيع عىل تعجيل التسليم والتسلم، كام هو مقتىض إطالقه، 

مع صريورة الثمن دينًا وانشغال الذمة به بتاممية العقد إىل حني التسليم.
لكن ال إشكال يف صدق بيع الدين ولو مع حلوله، بل يصدق عىل الثمن يف 
بيع النقد املبني عىل تعجيل التسليم قبل تسليمه أنه دين، فيكون بيعه بدين من بيع 

الدين بالدين، كام سبق.
كام أنه يظهر مما سبق أنه يصدق البيع بدين مع كون الثمن كليًا حااًل ليس البناء 
عىل تعجيل تسليمه، بل عىل اإلذن يف تأجيله من دون أن يكون رشطًا. نعم ال يصدق 
بيان  املذكور  بالتعبري  يراد  أنه ال  األمر  الثمن. غاية  ابتنى عىل تعجيل تسليم  إذا  فيام 
الثمن، بل بيان نوع البيع. فإن كان ذلك كافيًا يف املنع تعني االقتصار يف اجلواز عىل 

هذه الصورة. واإل مل يصح إطالق املنع إذا كانا مؤجلني.

بطل يف املؤجلني)1( وصح يف غريمها)2(. ولو كان أحدمها دينًا قبل العقد 
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ومؤجلني  حالني  كوهنام  بني  الصحة  يف  الفرق  عدم  إطالقه  مقتىض   )1(
العقد  قبل  الدين  بيع  من   املنع  إطالق  وجه  يف  سبق  ما  يناسب  ال  وهو  وخمتلفني، 

بالدين الذي يصري دينًا بعد العقد إذا كانا معًا مؤجلني.
البيع.  )2( كام تقدم منه يف املسألة السادسة من فصل بيع السلف من كتاب 

وتقدم منا الكالم فيه. فراجع.
)3( أما يف املسلم فيه فقد تقدم منهH ومنا الكالم فيه يف حمله. وأما يف غريه من 

بيع احلال باملؤجل فقد ظهر مما تقدم جوازه.
وأما بيع املؤجل باملؤجل فتأمله فيه ال يناسب ما سبق منهH من منع بيع الدين 

املؤجل باملؤجل. إال أن يكون ذلك عدواًل منه عام سبق. فالحظ.
بقي يشء. وهو أنه لو بيع الدين يف مورد جواز بيعه، ثم تعذر حتصيل املشرتي 
له، جرى عليه حكم تلف املبيع قبل قبضه من بطالن البيع ورجوع الثمن للمشرتي 

الذي تقدم التعرض له يف املسألة الثالثة من فصل القبض والتسليم من كتاب البيع.
عىل  العقالء  بناء  أن  إال  األعيان،  بيع  يف  ورد  وإن  هناك  املتقدم  النص  فإن 
التسليم والتسلم تبعًا البتناء البيع عىل ذلك شامل له. ومرجعه إىل ثبوت حق اخليار 
هذا  إىل  وكأنه  هناك.  مما سبق  يظهر  كام  الثمن،  البيع واسرتجاع  فسخ  للمشرتي يف 

يرجع ما يف النهاية من رجوع املشرتي عىل البايع بالدرك.
بيع بحيث يكون عليه وفاؤه فال  الذي  الدين  بنفس  اليه  أراد رجوعه  أما لو 
جمال للبناء عليه. إذ مع لزوم البيع فاملشرتي يملك الدين يف ذمة املدين، وال دليل عىل 
وجوب وفاء البايع عنه، ومع فسخ البيع ال يستحق املشرتي إال الثمن الذي دفعه، 

كام ذكرنا.

واآلخر دينًا بعد العقد صح)1( إال يف بيع املسلم فيه قبل حلوله مطلقًا)2(، 
ويف املنع عن بيعه بعد حلوله بمؤجل ومطلق بيع احلال باملؤجل فضًا عن 

بيع املؤجل باملؤجل تأمل)3(.
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له  تيرس  إذا  ما  له يف وقته، دون  املشرتي  تعذر تسلم  إذا  بام  نعم خيتص ذلك 
العقالء عن  بناء  البيع من قصور  ملا ذكرناه يف كتاب  تعذر،  يبادر حتى  فلم  حتصيله 
ذلك. فالالزم حينئٍذ البناء عىل لزوم البيع وتلفه من مال املشرتي، لعموم نفوذ البيع.
ثم إنه لو تعهد البايع للمشرتي فإن رجع تعهده إىل ثبوت حق اخليار للمشرتي 
يف الفسخ عىل تقدير عدم حتصيله فال أثر له، لثبوته بمقتىض نفس البيع، كام سبق. وإن 
رجع إىل التعهد بنفس الدين رجع إىل نحو من الكفالة الذي يأيت الكالم فيه يف كتاب 

الضامن إن شاء اهلل تعاىل.
البايع  يكون  ال  بنحو  بتاممه  بيعه  أمكن  الدين  بعض  بحصول  علم  ولو  هذا 
متعهدًا بتحصيل الباقي، ليحق للمشرتي الرجوع بام يقابله من الثمن، نظري بيع اآلبق 
مع الضميمة، حيث تقدم عند الكالم يف اشرتاط القدرة عىل تسليم املبيع من كتاب 

البيع عدم اختصاص ذلك باآلبق، والعموم جلميع ما حيرز القدرة عىل بعضه.
كام أنه لو مل حيرز حصول يشء من الدين أمكن بيعه بتاممه مع ضميمة حمرزة 

احلصول للمشرتي، لعني ما سبق.
)1( تقدم منا ذكر ذلك واالستدالل عليه يف املسألة األوىل من مقدمة كتاب 
إذا كان مسِلاًم.  املحرم ذميًا، بل حتى  بايع  إذا كان  بام  أنه ال خيتص  التجارة، وتقدم 

فراجع.
)2( تقدم أيضًا يف املسألة املذكورة منا ذكر ذلك واالستدالل عليه.

)3( كام رصح به غري واحد، بل ال خالف فيه، بل الظاهر املفروغية عنه. وال 
بملكيته،  قلنا  لو  نفسه وماله  املعلوم من احلجر عليه يف  ملا هو  فيه،  ينبغي اإلشكال 
ومن الظاهر ابتناء االقرتاض عىل خروج العني عن ملك املقرض ودخوهلا يف ملك 

)مسألة 8(: جيوز للمســلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باع من 
املحرمات)1(. ولو أســلم الذمي بعد البيع اســتحق املطالبة بالثمن)2(. 

وليس للعبد االستدانة بدون إذن املوىل)3(. 
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املقرتض وانشغال ذمته ببدهلا، وهو نوع من الترصف يف نفسه. 
هذا ويف صحيح أيب بصري عن أيب جعفرA:» قلت له: الرجل يأذن ململوكه 
يف التجارة، فيصري عليه دين. قال: إن كان أذن له أن يستدين فالدين عىل مواله ، وإن 
الدين«)1(. وقد  العبد يف  املوىل، ويستسعى  يستدين فال يشء عىل  أن  له  أذن  يكن  مل 

يظهر بدوًا يف صحة دينه. 
طريق  عن  بل  استدانته،  حكم  عن  فيه  السؤال  ليس  يقال:  أن  إال  اللهم 
اخلالص منه بعد فرض وقوعه وعدم واجديته ملقداره، وهو كالرصيح يف تلف العني، 
ومع تلفها ال إشكال يف انشغال ذمته ببدهلا، ويكون دينًا عليه، فال ينايف عدم صحة 

استدانته، ملا سبق.
نعم لو وقع منه بدون إذن سيده كان فضوليًا للموىل إجازته، إذ املنع منه ليس 

المتناعه ذاتًا، بل لقصور السلطنة عنه، فينفذ بإجازة من له السلطنة عليه.
اليد، وهو ـ كضامن اإلتالف ـ تابع لتحقق موضوعه من  )1( يعني: بضامن 

دون أن يتوقف عىل السلطنة، لعموم دليله.
هلا  مللكه  العني،  إرجاع  أنه ال جيب عليه  تقدم  املقرتض، حيث  )2( بخالف 

باالقرتاض وانشغال ذمته بالبدل رأسًا. 
)3( كام هو مقتىض الضامن. وكذا احلال لو تعذر إرجاعها ألمر غري التلف، 

كام هو ظاهر.
)4( بال خالف وال إشكال، وظاهرهم املفروغية عنه. ويقتضيه صحيح أيب 
بصري املتقدم وغريه مما يأيت بعضه. واملتيقن من ذلك ما إذا استبقاه أو باعه، كام يظهر 

مما يأيت أيضًا.

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب: 31 من أبواب كتاب الدين والقرض  احلديث: 1.

فإن فعل يضمــن العني)1(، فريّد ما أخذ)2(. ولو تلفت ففي ذمته مثله أو 
قيمته)3(. ولو أذن له لزمه دون اململوك)4( 
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والرسائر  الوسيلة  يف  جرى  وعليه  املبسوط  وظاهر  االستبصار  يف  كام   )1(
وظاهر الرشايع والنافع وغريها، ويف املختلف أنه املشهور، ويف اجلواهر أنه املشهور 

نقاًل وحتصياًل. ويقتضيه إطالق صحيح أيب بصري املتقدم.
ويف النهاية والكايف أليب الصالح أنه يلزم العبد، وحكاه يف املختلف عن ابن 

الرباج أيضًا، واختاره هو فيه ويف ظاهر التذكرة.
ملوثق أو صحيح ظريف بياع االكفان: »سألت أبا عبد اهللA عن غالم يل 
مااًل كثريًا.  به  أعطيت  الناس، وقد  مال  فوقع عليه  والبيع  الرشاء  له يف  أذنت  كنت 
فقال أبو عبد اهللA: إن بعته لزمك ما عليه، وإن أعتقته فاملال عىل الغالم. وهو 
موالك«)1(. ونحوه موثقه أو صحيحه اآلخر. وفيه: أنه اعتقد ومل يلزمه يشء)2(. ويف 
خرب عجالن عنه: »يف رجل أعتق عبدًا له وعليه دين. قال: دينه عليه مل يزده عتقه إال 

خريًا«)3(.
وقد محلها يف االستبصار عىل ما إذا مل يأذن له يف االستدانة. وهو قد يتجه يف 
األخري، دون األولني، للحكم فيهام بثبوت الدين عىل املوىل مع بيعه، ومن املعلوم أنه 
مع عدم اإلذن فالدين عىل العبد مطلقًا وإن باعه. بل إطالق اإلذن يف التجارة الذي 
الدين  من  ملنعه  فيهام  التنبيه  فعدم  شؤوهنا،  من  هو  الذي  اإلذن  يقتيض  فيهام  فرض 

ظاهر يف إطالقه بنحو يشمل الدين املسبب عنها.
من  أخص  كانا  وحيث  الدين،  يف  اإلذن  صورة  عىل  محلهام  يتعني  هنا  ومن 

صحيح أيب بصري يتعني رفع اليد عن إطالقه وتقييده هبام.
وقد يؤيد ذلك خرب عجالن، ألن عدم االستفصال فيه وإن كان يقتيض العموم 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب: 31 من أبواب كتاب الدين والقرض  احلديث: 2.

)2( وسائل الشيعة ج:13 باب: 31 من أبواب كتاب الدين والقرض  احلديث: 2.
)3( وسائل الشيعة ج:16 باب: 54 من أبواب كتاب العتق  احلديث: 1.

وإن أعتق)1(. 
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لصورة عدم اإلذن، فيخصص بصحيح أيب بصري كام تقدم. بل قولهA: » مل يزده 
عتقه إال خريا« قد ال يناسب حتمله للدين املأذون فيه الذي كان عىل املالك، ألنه نحو 
من الرضر بسبب العتق، إال أن السؤال فيه عن حال الدين بعد العتق ال يناسب إرادة 
الدين غري املأذون فيه الذي يثبت عليه قبل العتق، إذ الحيتمل حتمل املالك له بسبب 
العتق الذي هو إحسان حمض منه، بخالف الدين الذي كان عىل املالك قبل العتق، 
حيث حيتمل حتمل العبد له، ألنه يصري بالعتق قادرًا عىل السعي يف وفائه بسبب رفع 

حجر الرق عنه ـ الذي هو زيادة خري ـ فال ملزم إللزام املعتِق له به.
وعليه  بيع  عبد  يف   Aاملؤمنني أمري  قال   « رشيح:  خرب  أيضًا  يؤيده  قد  كام 
دين. قال: دينه عىل من أذن له يف التجارة وأكل ثمنه«)1( إلشعار اجلواب أو ظهوره 
يف أن علة حتمل املالك للدين مع البيع ليس جمرد اإلذن يف التجارة املناسب لإلذن يف 

االستدانة، بل إبقاؤه عىل الرق ببيعه وأكل ثمنه.
واحلاصل: أنه البد من محل صحيح أيب بصري عىل غري صورة العتق مجعًا مع ما 

تقدم، وعمدته الصحيحان املتقدمان.
اختالف  لظهور  ممنوعة  هلام.  املشهور  هبجر  احلجية  عن  سقوطهام  ودعوى: 
عىل  املوىل  ذمة  يف  ببقائه  تبعه  من  بعض  وفتوى  فتواه  ابتناء  وظهور  الشيخ،  فتويي 
اجلمع بني النصوص بوجه تقدم ضعفه. كام أن ابن إدريس قد أمهل حديث ظريف 
بناء منه عىل عدم حجية خرب الواحد، كام أمهله بعضهم للبناء عىل ضعفه، وكالمها يف 

غري حمله.
ورجح يف الرشايع صحيح أيب بصري بأنه أشهر الروايتني، ويف النافع بالشهرة، 
واألوىل ـ لو متت ـ ليست من املرجحات، كالثانية لو أريد هبا الشهرة يف الفتوى ما 
اجلمع  تعذر  فرع  الرتجيح  أن  مع  املقام.  لذلك يف  األخرى شاذة، وال جمال  تكن  مل 

العريف، ومن الظاهر إمكانه. فال خمرج عام سبق. 

)1( وسائل الشيعة ج:16 باب: 55 من أبواب كتاب العتق  احلديث: 2.
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وغريم اململوك أحد غرماء املوىل)1(. ولو أذن له يف التجارة فاســتدان هلا 

هذا كله فيام إذا استدان العبد بإذن مواله لنفسه يف جتارة مأذون فيها أو نحوها. 
أما أذا كان وكيال عن املوىل يف االستدانة للموىل فال إشكال يف إلزام املوىل به مطلقًا 

كسائر ديونه، وهو خارج عن مورد النصوص السابقة.
)1( يعني مع إذنه له يف االستدانة. وبه رصح به غري واحد. وهو مقتىض إلزام 

املوىل بدينه.
رجل  عن   A جعفر[  ]أبا  اهلل  عبد  أبا  سألت   « زرارة:  صحيح  إىل  مضافًا 
مات وترك عليه دينًا وترك عبدًا له مال يف التجارة وولدًا، ويف يد العبد مال ومتاع، 
وعليه دين استدانه العبد يف حياة سيده يف جتارة ]جتارته[، وإن الورثة وغرماء امليت 
اختصموا فيام يف يد العبد من املال واملتاع ويف رقبة العبد. فقال: أرى أن ليس للورثة 
سبيل عىل رقبة العبد وال عىل ما يف يده من املتاع واملال، إال أن يضمنوا دين الغرماء 
مجيعًا، فيكون العبد وما يف يده من املال للورثة. فإن أبوا كان العبد وما يف يده للغرماء 
يقّوم العبد وما يف يديه من املال، ثم يقسم ذلك بينهم باحلصص، فإن عجز قيمة العبد 
وما يف يديه عن أموال الغرماء رجعوا عىل الورثة فيام بقي هلم إن كان امليت ترك شيئًا. 

قال: وإن فضل من قيمة العبد وما كان يف يديه عن دين الغرماء رده عىل الورثة«)1(.
نعم يف خرب أشعث عن أيب احلسنA يف الرجل يموت وعليه دين وقد أذن 

لعبده يف التجارة وعىل العبد دين. قال يبدأ بدين السيد«)2(.
لكن الجمال للتعويل عليه مع ضعف سنده وعدم ظهور عمل األصحاب به. 
االستدانة،  دون  التجارة  يف  ماذونا  كان  إذا  ما  عىل  محله  االستبصار  يف  احتمل  وقد 
ومحل ظهوره يف أدائه من الرتكة بعد أداء دين السيد عىل االستحباب. وهو خمالف 

 .Aلظاهره جدًا. واألوىل رد علمه لقائله

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب: 31 من أبواب كتاب الدين والقرض  احلديث: 5.
)2( وسائل الشيعة ج:16 باب: 55 من أبواب كتاب العتق  احلديث: 1.
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)1( ألن التجارة معرضة نوعًا للدين، فإطالق اإلذن فيها ظاهر يف اإلذن فيه. 
زاد عىل  ما  فيها، دون  املأذون  التجارة  يتعارف يف  الذي  باملقدار  بالدين  نعم خيتص 

ذلك مما يبتني عرفا عىل التغرير واملغامرة.
أنه املشهور نقال وحتصياًل، بل يف  )2( كام رصح به غري واحد، ويف اجلواهر 

اخلالف دعوى اإلمجاع عليه. 
املعلوم من  بدينه، وما هو  املوىل  إلزام  بعد ما سبق من عدم  أنه  فيه:  والوجه 
ملك املوىل له وملنفعته فال جمال لوفاء الدين من رقبته ببيعه، وال من منفعته باستسعائه.
مضافًا إىل معترب روح بن عبد الرحيم بل صحيحه عن أيب عبد اهللA: »عن 
رجل مملوك استتجره مواله فاستهلك مااًل كثريًا. قال: ليس عىل مواله يشء، ولكنه 
عىل العبد. وليس هلم أن يبيعوه، ولكنه يستسعى. وإن حجر عليه مواله فليس عىل 
مواله يشء وال عىل العبد«)1(، فإنه ال جمال حلمله عىل عموم طلب االجتار من العبد 
احلديث  الكثري، النرصافه عن ذلك، وللحكم يف  املال  استهالك  املبني عىل  لالجتار 
بعدم حتمل املوىل ما حصل، وإذا كان ذلك عىل العبد، فقد تضمن احلديث أن للموىل 

التحجري عليه ومنعه من السعي يف الوفاء.
لكن يف النهاية وظاهر االستبصار أو رصحيه أن العبد يستسعى، ويف املبسوط 
العبد يف ذلك«.  أنه يستسعى  العتق، قال: »وقد روي  بعد  به  يتبع  أنه  بعد أن حكم 
والظاهر أن مراده بذلك صحيح أيب بصري املتقدم يف أول املسألة، حيث تضمن ذلك 

يف املاذون يف التجارة دون االستدانة.
ويظهر منه ومن النهاية خصوصية اإلذن يف التجارة يف ذلك تبعًا للرواية. أما 
لو استدان من دون أن يأذن له يف التجارة فقد حكم يف املبسوط بأنه يتبع به بعد العتق 
من دون إشارة للرواية. ولعله إليه يرجع ما يف النهاية من أنه يكون ضايعًا، وإال فمن 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب: 31 من أبواب كتاب الدين والقرض  احلديث: 4.

ألزمها املوىل مع إطاق اإلذن)1(، وإال تبع به بعد العتق)2( 
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البعيد حكمه بعدم انشغال ذمة العبد به، بحيث ال يطالب به حتى بعد العتق.
وهو الظاهر من املختلف، حيث قرب العمل بالصحيح، لكون املالك غارًا 
للدائن بإذنه للعبد يف التجارة التي من شأهنا االستدانة وإن رصح له بعدم اإلذن فيها.
إطالقه  ومقتىض  املالك،  من  التغرير  لفرض  الصحيح  يف  اشارة  ال  لكن 

االستسعاء ولو مع عدمه.
عىل  فيه  االستسعاء  محل  الرحيم  عبد  حديث  وبني  بينه  اجلمع  مقتىض  نعم 

استحباب الرضا به من املالك وإن كان له املنع منه والتحجري عىل العبد.
هذا ويف معترب وهب بن حفص: » سألته عن مملوك يشرتي ويبيع قد علم ذلك 
مواله حتى صار عليه مثل ثمنه. قال: يستسعى فيام عليه«)1( وقد محله يف االستبصار 

عىل صورة عدم اإلذن له يف االستدانة.
لكن يمكن محله عىل أن إقرار املوىل له مع علمه ظاهر يف إذنه له يف التجارة 
بتبعاهتا، ومنها االستدانة، ويكون احلكم باستسعائه بنحو اإللزام للموىل، ألنه أحد 

وجوه حتمله دينه.
بعد يف  املسألة  فيه. وإن كانت  الكالم  فالعمدة صحيح أيب بصري. وقد سبق 

غاية اإلشكال. والبد من مزيد من التأمل. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
)1( يعني: فإن كان بإذنه كان عليه، وإال لزم العبد يتبع به بعد العتق، عماًل 
بالقاعدة عىل تقدم تقريبه. وال جمال هنا الحتامل استسعاء العبد، لعدم ورود النصوص 

اخلاصة بذلك.
الفروع  بعض  منه  تقدم  وقد  الدين.  يف   Hاملصنف سيدنا  ذكره  ما  متام  هذا 
املتعلقة به يف فصل النقد والنسيئة من كتاب البيع، وتقدم منا الكالم فيها بنحو يغني 
عن الكالم فيها هنا لعموم أدلتها للمقام. كام أنه يأيت منه يف كتاب احلجر بعض الفروع 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب: 31 من أبواب كتاب الدين والقرض  حديث: 6.

وكذا لو استدان لغريه)1(.
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املتعلقة به نرجئ الكالم فيها تبعا له، وقد أمهل التعرض لبعض الفروع التي ذكرها 
األصحاب أو تكون موردًا للعمل.

وحيسن بنا التعرض هلا:
)األول(: قال يف التحرير: » جيب عىل املدين ترك اإلرساف يف النفقة. وليقتصد 
والدروس  والقواعد  والرسائر  النهاية  منه يف  التقتري«. وقريب  عليه  فيها، وال جيب 
وجامع املقاصد. والظاهر أن مرادهم من اإلرساف ما ينايف االقتصاد، واإل فاإلرساف 

ببعض مراتبه حمرم حتى يف حق غري املدين.
ومقتىض إطالقهم وجوب ذلك ولو مع عدم مطالبة الدائن. وهو  غري ظاهر 
الوجه، بل هو ال يناسب سرية املترشعة، كام ال يناسب ما تقدم يف املسألة األوىل من 
عدم الكراهة فضاًل عن احلرمة يف الدين للحج املستحب ولعله لذا مل يتعرض لذلك 

مجلة من األصحاب.
نعم يتجه ذلك مع مطالبة الدائن، كام هو ظاهر كالم غري واحد. وكذا لو كان 
منافيًا لنية الوفاء، لتوقع مطالبة الدائن مع اقتضاء التوسع عادة العجز عن الوفاء، ملا 
سبق يف املسألة األوىل من وجوب نية الوفاء املقتضية لتهيئة أسبابه، فضاًل عن جتنب 

معوقاته. 
وأما يف غري ذلك فاملتعني الكراهة، ألنه املستفاد عرفًا من كراهة الدين مع عدم 

احلاجة ـ التي سبق التعرض هلا يف املسألة األوىل ـ إحلاقًا إلبقاء الدين بإحداثه. 
)الثاين(: ال إشكال يف وجوب أداء الدين احلال مع القدرة. ملا هو املعلوم من 
االجتهاد  مباحث  يف  تقدم  ما  عىل  الكبائر  من  هو  بل  أهله،  عن  احلق  حبس  حرمة 

والتقليد، وللنصوص الواردة يف خصوص الدين)1(. 
كام أن مقتىض عموم السلطنة عىل املال عدم حبس الدين عىل صاحبه إال بإذنه، 

فإذا مل حيرز رضاه بتأخريه حرم حبسه، فضاًل عام إذا علم بعدم رضاه.

)1( راجع وسائل الشيعة ج:13 باب: 8 من أبواب كتاب الدين والقرض.
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نعم ظاهر حال املقرض مع عدم حتديد األجل رضاه بتأخريه، البتناء الدين 
عىل ذلك. وكذا إذا أذن يف تأخري الوفاء بعد حلول الدين املؤجل. وحينئٍذ ال جتب 

املبادرة للوفاء إال مع ظهور أمارة عدم رضاه بالتأخري. 
بالدين لغفلته عنه  به أن يكون عدم مطالبته  بل يكفي أن حيتمل بوجه معتد 
ونسيانه له، أو عروض حمذور يمنعه من املطالبة، ولو كان هو احلياء، أو ختيل عجز 
املدين عن الوفاء أو نحو ذلك، ألن مقتىض قاعدة السلطنة يف حق الدائن عدم حبس 
حقه عنه إال برضاه، واملتيقن الرضا بالتأخري إىل املدة السابقة عىل حصول االحتامل 

املذكور، وال جمال الستصحاب رضاه بالتأخري للزمان املتأخر، لتعدد املوضوع.
نعم لو رصح باإلذن يف التأخري إىل أمد خاص، واحتمل عدوله قبل انقضاء 
املدة فال يعتد به باالحتامل املذكور، ألصالة عدم عدول صاحب الرأي عن رأيه، التي 

هي من األصول العقالئية املعول عليها يف سائر املوارد.
املدين  كون  مع  يستحب  بل  امليت.  عن  الدين  بأداء  التربع  جيوز  )الثالث(: 
مؤمنًا، ملا دل عىل استحباب صلة املؤمن بعد موته وعمل الرب عنه، ووفاء الدين من 

أفضل الرب. 
ويتأكد ذلك يف األبوين، لتأكد حقهام. وخصوص ما ورد يف دينهام، كصحيح 
حممد بن مسلم عن أيب جعفرA: »قال: إن العبد ليكون بارًا بوالديه يف حياهتام ثم 
يموتان فال يقيض عنهام الدين وال يستغفر هلام، فيكتبه اهلل عاقًا، وإنه ليكون يف حياهتام 

غري بار هبام فإذا ماتا قىض عنهام الدين واستغفرهلام، فيكتبه اهلل بارًا...«)1( وغريه.
إشكال  ظهور  دون  من  إذنه  إىل  حاجة  بال  احلي  دين  بوفاء  التربع  يرشع  بل 
وال خالف. وعليه سرية املترشعة تبعًا للمرتكزات العرفية، التي تقدم التعرض هلا 
يف املسألة الثامنة من فصل الكفارة من كتاب الصوم، حيث ذكرنا هناك بناء العرف 
عىل االجتزاء يف اخلروج عن التكليف بفعل الغري إذا كان الغرض من التكليف عرفًا 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب: 30 من أبواب كتاب الدين والقرض  احلديث: 1.
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حمض حتقق الفعل يف اخلارج بلحاظ منفعته. بل وضوح ذلك يغني عن إطالة الكالم 
فيه. 

بل الظاهر جواز التربع حتى مع كراهة املدين له. لعني ما سبق. ويأيت إن شاء 
اهلل تعاىل يف كتاب الضامن عند الكالم يف رشوطه ما ينفع يف املقام. واهلل سبحانه وتعاىل 
العامل العاصم. ومنه نستمد العون والتوفيق. وبذلك نكتفي يف بيان الفروع املتعلقة 

بالدين. 
وقد انتهى الكالم يف ذلك ضحى السبت اخلامس عرش من شهر صفر اخلري 
سنة ألف وأربعامئة وأربع وثالثني للهجرة النبوية عىل صاحبها وآله أفضل الصالة 
والتحية. يف النجف األرشف بربكة احلرم املرشف عىل مرشفه الصالة والسالم. بقلم 
العبد الفقري )حممد سعيد( عفي عنه خلف املرحوم آية اهلل السيد حممد عيل الطباطبائي 

.H احلكيم
وآله  حممد  األنام  سادة  عىل  والسالم  والصالة  واخلتام.  البدء  يف  هلل  واحلمد 

مصابيح الظالم.
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