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

كتاب الرهن





كتاب الرهن

والبد فيه)1(

)1( الكالم يف ذلك بعد الفراغ عن مرشوعية الرهن وضعًا وتكليفًا، كام يشهد 
به الكتاب املجيد والسنة املستفيضة أو املتواترة والسرية القطعية.

لكن يف مرسل مروك عن أيب عبد اهللA: » قال: من كان الرهن عنده  أوثق 
من أخيه املسلم فاهلل ]فانا[ منه بريء«)1(. وظاهره أو رصحيه احلرمة، وقد تقدم عند 
الكالم يف اشرتاط الرهن يف الدين أنه خيتص بام إذا كان طلب الرهن لعدم الثقة بأمانة 

املستدين، دون ما إذا كان الحتامل عجزه عن الوفاء. 
ومع ذلك فاحلرمة حينئٍذ، بل حتى الكراهة الشديدة ـ لو أمكن محله عليها يف 
نفسه ـ ال تناسب ما سبق، خصوصًا اآلية الكريمة املتضمنة بدليته عن الكتابة التي 
ورد األمر هبا يف اآلية السابقة مع قوله تعاىل بعد ذلك: Rَفإِْن َأِمَن َبْعُضُكْم َبْعًضا َفْلُيَؤدِّ 
الَِّذي اْؤُتَِن َأَماَنَتُهQ))(. لظهوره يف أن طلب الرهن املفروض يعم صورة عدم استئامن 

.Bاملستدين. ومن ثم كان من املشكل الذي يرد علمه أهله
ويف خرب سامل: » سألت أبا عبد اهللA عن اخلرب الذي روي أن من كان بالرهن 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب: ) من أبواب كتاب الرهن  احلديث: 1.
))( سورة البقرة: اآلية 83).
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أوثق منه بأخيه فأنا منه بريء. قال: ذلك إذا ظهر احلق، وقام قائمنا أهل البيت...«)1(.
Aويف الوسائل بعد ذكر احلديثني: »الظاهر أن املخصوص بزمان ظهور القائم 

هو التحريم ال الكراهة«.
لكن حيث كان حديث سامل شارحًا للحديث األول، فإن كان احلديث األول 
واردًا لبيان التحريم  ـ كام هو ظاهره ـ مل يبق عىل الكراهة قبل ظهور القائمA دليل،  
ظهور  قبل  ثبوهتا  عدم  عىل  دااًل  الثاين  احلديث  كان  الكراهة  لبيان  واردًا  كان   وإن 

القائمA. عىل أنه سبق أن الكراهة ال تناسب اآلية الرشيفة.
اللهم إال أن يكون املراد باألخ املؤمن أو املسلم صنفًا خاصًا من املؤمنني يمتاز 
خمصصًا  احلديث  فيكون  واخللق،  والسلوك  الدين  يف  رفيع  بمقام  املؤمنني  بقية  عن 

لآلية.
إال أنه ال جمال الستفادة كراهة طلب الرهن منه من احلديثني بعد اجلمع بينهام ملا 
سبق. وينحرص الدليل عليها باملرتكزات املترشعية ملن تتضح له، أو بإطالق احلديث 
األول بضميمة احتامل عدم صدق احلديث الثاين، بناء عىل عموم قاعدة التسامح يف 

أدلة السنن للكراهة.
)1( حيث ال إشكال وال خالف ظاهرًا يف كونه عقدًا، بل ظاهرهم املفروغية 
املرهونة، والتزام  العني  املرهتن يف  بثبوت حق  الراهن  عنه. البتنائه عىل االلتزام من 
لقاعدة  عليه خمالف  قهرًا  ـ  ـ كملكه  لإلنسان  احلق  ثبوت  أيضًا، ألن  بذلك  املرهتن 

السلطنة يف حقه.
نعم يظهر منهم لزوم كون اإلجياب والقبول لفظني، كسائر العقود، خصوصًا 

الالزمة عندهم، والتحقيق خالفه، كام فصلنا الكالم فيه يف كتاب البيع. فراجع. 
النسيئة ونحومها بنحو رشط  هذا والظاهر االكتفاء باشرتاطه يف الدين وبيع 

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

 من اإلجياب والقبول)1( 
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ملا سبق يف غري مورد من صحة رشط  املبسوط والتذكرة والتحرير.  النتيجة، كام يف 
والرهن  احلق،  جعل  عىل  الرشط  البتناء  واحلق،  امللك  يف  يتمحض  فيام  النتيجة 

متمحض يف ذلك. 
مضافا إىل صحيح أيب محزة عن أيب جعفرA: »سألته عن الرهن والكفيل يف 
بيع النسيئة. فقال: ال بأس به«)1(، ونحوه غريه. فإهنا إن مل تكن ظاهرة يف أخذ الرهن 

يف نفس البيع فال أقل من شموهلا له. 
بل الظاهر قيام السرية عىل ذلك، إذ كثريًا ما تدفع العني التي يراد رهنها قبل 

الدين من أجل أن يقع الدين عن رهن.
ثبوته. قبل  يصح  فال  له  كاملوضوع  فهو  للدين،  وثيقة  الرهن  أن  ودعوى: 
يمنع  الدين، وال  قبل  ثبوته  يمنع من  إنام  الدين  الرهن وثيقة عىل  بأن كون  مدفوعة 
من ثبوته معه، بحيث يقع الدين مبنيًا عليه، كام يف املقام. فام يف القواعد من الرتدد يف 

ذلك يف غري حمله
)1( لعموم دليل احلجر له. نعم حيث ال يكون الترصف من جانب املرهتن يف 
املال، بل يف نفسه، فاعتبار عدم السفه املايل يف حقه موقوف عىل تأثري الرهن يف شأنه 
املايل، وهو خيتلف باختالف املوارد. وتقدم ما قد ينفع يف املقام يف املسألة الثانية من 

كتاب اإلجارة، كام يأيت متام الكالم فيه يف كتاب احلجر إن شاء اهلل تعاىل. 
نعم يتعني عدم مانعّية الفلس يف حقه، الختصاص احلجر عىل املفلس باملال، 

عىل كالم يأيت يف كتاب احلجر إن شاء اهلل تعاىل.
))( فقد رصح باشرتاطه يف املقنعة والنهاية والكايف واملراسم والوسيلة والغنية 
وجممع البيان والرشايع والنافع وجامع الرشايع وكشف الرموز والدروس واللمعة، 

وحكى عن ابن اجلنيد وغريه. ويف الغنية وجممع البيان اإلمجاع عليه.

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب: 1 من أبواب كتاب الرهن  احلديث: 7.

من أهله)1(. ويف اشرتاط اإلقباض إشكال)2( أقواه ذلك. ويشرتط فيه أن 
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واملختلف  والتحرير  والتذكرة  والرسائر  اخلالف  يف  اشرتاطه  بعدم  ورصح 
واإليضاح وجامع املقاصد واملسالك والروضة وغريها. وإليه يرجع ما يف املبسوط 
وجواهر القايض وظاهر مهذبه من وجوب التسليم باإلجياب والقبول، ألن وجوب 

التسليم فرع صحة الرهن ولزومه.
يف  املرهتن  حق  بثبوت  مفهومًا  متقوم  الرهن  أن  يف  إشكال  فال  كان  وكيف 
نفوذه  بالعقد  الوفاء  لزوم  عموم  مقتىض  فيكون  عقده،  يتضمنه  الذي  وهو  العني، 

ولزومه بمجرد العقد من دون حاجة للقبض. واشرتاط القبض حيتاج إىل دليل.
وقد استدل عليه يف كلامهتم بأمرين. األول: قوله تعاىل: Rَوإِْن ُكنُتْم َعىَل َسَفٍر 
َوَلْ جِتُدوا َكاتًِبا َفِرَهاٌن َمْقُبوَضٌةQ)1( بدعوى: أن التقييد بالقبض ظاهر يف توقف الرهن 

عليه.
ويندفع بام ذكره غري واحد من أنه مل يرد لبيان اشرتاط صحة الرهن بالقبض، 
بل لبيان اختصاص الرهن املطلوب باملقبوض. ولعله لتوقف التوثق املطلوب بداًل 
عن الكتابة عليه، ال لتوقف صحة الرهن عليه، كام هو املناسب لعدم ذكر بقية رشوط 

صحة الرهن.
وال سيام أن ظاهر اآلية استمرار القبض للرهن ما دام رهنًا لعدم وفاء الدين، 

واملدعى هو وجوب اإلقباض آنًا ّما، ليتم الرهن وينعقد.
الثاين: موثق حممد بن قيس عن أيب جعفرA: » قال: ال رهن إال مقبوضًا«))(، 

ونحوه ما يف تفسري العيايش عن حممد بن عيسى)3(.
بدعوى: ظهورها يف عدم صحة الرهن إال بالقبض.

لكنه ظاهر يف عدم إنفكاك الرهن عن القبض، وحيث ال إشكال عندهم يف 
عدم وجوب ذلك ـ كام سبق ـ فكام يمكن محله عىل اشرتاط القبض آنًا ّما يف صحة 

)1( سورة البقرة: آية 83).
))( وسائل الشيعة ج:13 باب: ) من أبواب كتاب الرهن  احلديث: 1.
)3( وسائل الشيعة ج:13 باب: ) من أبواب كتاب الرهن  احلديث: ).
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الرهن يمكن محله عىل أن الرهن بطبعه يقتيض قبض الراهن للعني املرهونة وحبسها 
عنده ما بقي الدين، بحيث جيب متكينه منها، وال جيوز حبسها عنه، كام هو مقتىض ما 
تقدم من املبسوط والقايض. ويمكن محله أيضًا عىل بيان قضية خارجية غالبية، وهي 
عدم حصول فائدة الرهن ـ وهي التوثق عىل الدين ـ غالبًا إال بقبض العني املرهونة، 
ولعل أبعد املحتمالت األول بلحاظ مشاهبة التعبري املذكور للتعبري يف اآلية الرشيفة 

التي سبق ظهورها يف استمرار القبض توثيقًا للدين.
وأما ما قد يدعى من أخذ القبض يف قوام الرهن لغة، كام قد يظهر من كالم 
جمرد  ال  احلبس،  به  يراد  تم  لو  فهو  العرفية.  االستعامالت  وبعض  اللغويني  بعض 

القبض آنا ما، وقد عرفت عدم اعتباره يف املقام.
مع أن الظاهر أنه ناش عن أن التوثق اخلارجي مالزم نوعًا للحبس. وبه صدق 
أنه رهن، بلحاظ كونه راجعًا إىل حبس العني املرهونة واحلجر  العقدي  عىل الرهن 
عليها رشعًا من الترصف املانع من التوثق هبا للدين، وإن مل تكن حتت قبضة املرهتن 

وال حمبوسة عنده خارجًا.
ومثله دعوى اإلمجاع املتقدمة من جممع البيان والغنية. حيث ال جمال للتعويل 
عليها بعد ظهور اخلالف ممن سبق. وأما ما يف الغنية من أنه ال يقدح يف حجية اإلمجاع 

مع معرفة نسب املخالف. فهو ال يرجع إىل حمصل معتد به.
،Aإال أن يكون اخلالف متأخرًا عن انعقاد اإلمجاع الكاشف عن رأي املعصوم 

وال طريق إلحراز ذلك يف املقام.
ومن هنا ال خمرج عن عموم نفوذ العقود القايض بكفاية العقد يف صحة الرهن 

ولزومه بال حاجة إىل القبض. 
هذا وقد أطال بعضهم الكالم يف بيان األقوال يف املسألة وحمتمالهتا بام ال جمال 

ملتابعتهم فيه بعد ما سبق.
بقي يف املقام أمران األول: أنه رصح يف املبسوط وغريه بعدم اعتبار استدامة 
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القبض، ويف الغنية والتذكرة اإلمجاع عليه. بل يف اجلواهر: » بال خالف أجده فيه، بل 
اإلمجاع بقسميه عليه، بل لعل املحكي منهام مستفيض أو متواتر«

وال ينبغي االشكال يف ذلك، حيث ال إشكال يف عدم بطالن الرهن بضياعه أو 
غصبه من املرهتن. ويأيت يف بعض النصوص ما يشهد بذلك.

بعدم  يقال  فقد  الرهن  القبض رشطًا يف صحة  بناء عىل عدم كون  أنه  الثاين: 
استحقاق املرهتن قبضه، فضاًل عن حبسه عنده، كام يظهر من غري واحد. ألن ذلك 

مقتىض سلطنة الراهن عىل ماله بعد عدم املخرج عنها من رشط أو غريه.
لكن سبق من املبسوط والقايض وجوب تسليمه للمرهتن. وال خيلو عن قوة. 
ألن من القريب جدًا أن يكون مقتىض إطالق الرهن عرفًا استحقاق املرهتن حبس 
العني عنده. البتناء الرهن عىل ذلك نوعًا، لعدم حتقق االستيثاق التام للدين بدونه. 

وهو الظاهر من نصوص الرهن، حيث تضمنت ذلك وإن مل يرصح فيها بلزومه. 
بل يف صحيح حممد بن مسلم عن أيب جعفرA: »يف رجل رهن جاريته قومًا 
أحيل له أن يطأها؟ قال: فقال: إن الذين ارهتنوها حيولون بينه وبينها . قلت: أرأيت 
إن قدر عليها خاليا؟ قال: نعم ال أرى به بأسًا«)1(، ونحوه صحيح احللبي عن أيب عبد 
اهلل. لظهورمها يف أن الرهن يقتيض حبس العني املرهونة عن الرهن املرهتن. ومثلهام 
يف ذلك خرب أيب بصري عن أيب عبد اهلل: »يف رجل استقرض من رجل مائة دينار ورهنه 
حليًا بامئة دينار. ثم إنه أتاه الرجل، فقال: أعرين الذهب الذي رهنتك عارية، فأعاره 
فهلك الرهن عنده...«))(. لظهور أن من شأن العارية أن تكون عند املعري وجعلها 

عند املستعري حالة  طارئة موقتة، وقد يظهر ذلك من غريها.
نعم ال إشكال يف جواز اشرتاط بقائها عند املالك، خروجًا عن مقتىض اإلطالق 
املذكور بعد عدم أخذ احلبس يف مفهوم الرهن العقدي، ليكون الرشط املذكور خمالفًا 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب: 11 من أبواب كتاب الرهن  احلديث: 1.

))( وسائل الشيعة ج:13 باب: 15 من أبواب كتاب الرهن  احلديث: 1.
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ملقتىض العقد. وقد ينزل ما سبق من املبسوط وغريه عىل صورة عدم الرشط.
)1( الظاهر املفروغية عنه بينهم يف اجلملة، للترصيح به يف كالم مجاعة كثرية، 

واستفادته من مساق كالم آخرين. 
ويشهد به يف اجلملة اآلية الكريمة، ألن القبض إنام يكون يف األعيان. وكذا 
النصوص الكثرية املتعرضة لألحكام والفروع املناسبة لذلك. كام أنه املتيقن عرفًا من 

معنى الرهن. ويظهر احلال فيه مما يأيت إن شاء اهلل تعاىل. 
ويف  واحد،  غري  به  رصح  كام  املنافع،  رهن  يصح  ال  أنه  ذلك  عىل  ويرتتب 
املسالك أنه موضع وفاق. نعم ظاهر املختلف وجود املخالف يف ذلك. لكن يف مفتاح 

الكرامة: »ومل نجده ألحد من اخلاصة والعامة يف التذكرة واخلالف«. 
وكيف كان فالوجه فيه: أنه بناء عىل اعتبار القبض ال يتحقق القبض يف املنفعة، 
واالكتفاء بتسليم العني يف اإلجارة ليس لكونه قبضًا للمنفعة عرفًا، بل لالكتفاء فيها 
بالتمكني من املنفعة، وذلك ال جيري يف املقام بعد ظهور دليل اعتبار القبض ـ لو تم ـ 
يف االستيالء عىل نفس الرهن، بحيث يصدق قبضه عرفًا. وكذا احلال بناء عىل ما يأيت 

من بعضهم يف الدين من اعتبار كونه ما يمكن قبضه.
وأما بناء عىل عدم اعتبار القبض وال إمكانه فقد استدل عليه يف الدروس بعدم 
إمكان بيعها، وألنه ال بقاء هلا فال ينتفع هبا املرهتن. لكن لو تم األول أمكن االنتفاع 
هبا باالجارة بداًل عن البيع. بل يمكن استيفاء املرهتن دينه منها بأستيفائها له بنفسه، 

نظري ما لو استدان دراهم فرهن مثلها. ومنه يظهر ضعف الثاين.
ومن هنا ذكر يف اجلواهر أن العمدة يف املنع من رهن املنفعة هو اإلمجاع املؤيد 

بظهور النصوص يف كون الرهن عينًا، ال منفعة.
لكن  اإلمجاع لو تم ليس بنحو ينهض باالستدالل، لقرب اختصاصه بعرص 
احلكم  إمجاع االصحاب عىل  يثبت  ومل  االجتهادية،  الوجوه  لبعض  الفتاوى  تدوين 

يكون املرهون عينًا)1( 
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رأهيم، كام  اهلل عليهم ويكشف عن  املعصومني صلوات  بعصور  يتصل  بنحو  تعبدًا 
تكرر منا يف كثري من املوارد. 

وأما النصوص، فاملتيقن منها معروفية الرهن يف خصوص األعيان، من دون 
أن تظهر يف املنع من رهن غريها.

نعم مقتىض مجيع ما تقدم أن املتيقن من الرهن عرفًا ورشعًا ما إذا كان املرهون 
أثر  ترتب  عدم  عىل  البناء  يف  كاف  وهو  للمنفعة.  عمومه  إلحراز  طريق  وال  عينًا، 

الرهن عىل االستيثاق هبا.
لكن ذلك ال يمنع من صحة االستيثاق هبا وإن مل يكن رهنا، وال ترتتب عليه 
باستيفائها  إما  منها  دينه  يستويف  أن  يف  للدائن  احلق  ثبوت  جمرد  بل  الرهن،  أحكام 
ألنه  العقود،  نفوذ  لعموم  عليه.  يتفقان  حسبام  عليها  املعاوضة  بعد  ببدهلا  أو  بنفسه 

منها كالرهن.
كام ال مانع من اشرتاط االستيثاق هبا يف عقد الدين نفسه، وال يلزم منه الربا 
املحرم ألن دليله وإن ورد يف الرهن، إال أن املستفاد منه جواز سائر وجوه االستيثاق 

للدين. كام يظهر بالرجوع له عند الكالم يف اشرتاط الرهن يف الدين.
نعم البد من كوهنا بحيث يمكن استيفاء الدين منها، بأن تعم ما يقارن حلوله، 

فلو كانت حمدودة بأمد سابق عىل حلول الدين، تعذر االستيثاق للدين هبا.
إال أن يراد بجعلها وثيقة التوثق هبا للدين بلحاظ عوضها السابق عىل حلوله، 
له إىل حني حلول  بأجرهتا  املدين، وحيتفظ  الدار عىل أن يؤجرها عن  له  كام لو دفع 
الدين. لكن ذلك يف احلقيقة إذن يف جعل االجرة رهنًا. ولذا ترجع هي دون املنفعه لو 

وىف الدين قبل أن حيتاج املرهتن هلا. فالحظ.
هذا وقد رتب غري واحد أيضًا عىل اعتبار كون املرهون عينا عدم صحة رهن 

الدين، وعن الكفاية أنه املشهور.
وقد يتجه بناء عىل اعتبار القبض، ألن القابل للقبض ليس هو الدين، بل ما 
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يكون به وفاؤه. واالكتفاء بذلك يف اهلبة مجعًا بني النص الرصيح يف جواز هبة الدين)1( 
مع ما دل عىل توقف اهلبة عىل القبض ال يقتيض االكتفاء به هنا. 

نعم قد يشكل ذلك فيام إذا كان املدين هو املرهتن نفسه، حيث قد يصدق عرفًا 
أن الدين يف قبضته.

أما بناء عىل عدم اعتبار القبض فقد استدل عليه يف جامع املقاصد بأن مقصود 
الرهن ال حيصل به. قال: »ألن املراد االستيثاق بام يرجع إىل قيمته عند االحتياج إليه، 
وذلك إنام يكون يف األعيان. ولظاهر قوله تعاىل: Rَفِرَهاٌن َمْقُبوَضٌةQ، وليس من شأن 

الدين أن يكون مقبوضًا، إذ هو أمر كيل ال وجود له يف اخلارج«. 
بقيمته، بل  الدين  الرهن أن يوىف  إذ ال يعترب يف  املراد باألول،  لكن مل يتضح 
يمكن أن يوىف بعينه، كام لو اقرتض منه دنانري ورهن عنده مثلها، ليستوىف منها دينه لو 
مل يوفه. بل قد يكون دين الرهن من غري نسخ الدين املرهون، كام لو اقرتض دراهم 

ورهن دينًا بدنانري. 
مع أن الدين مما يمكن بيعه كام سبق يف املسألة السابقة من كتاب الدين. وال 

أقل من بيعه بعد قبضه. 
يوثق  قد  كالعني  بأنه  الندفاعها  بحصوله.  يوثق  ال  الدين  أن  دعوى:  ومثله 
بحصوله. كام قد يتعرض للضياع مثلها حتى بعد القبض، حيث قد تتعرض للتلف 

غري املضمن. 
وأما اآلية الرشيفة فهي ظاهرة بل رصحية يف فعلية القبض، واملفروض عدم 

اعتبارها، فكيف تكون دليال عىل اعتبار شأنية القبض؟!
وأما ما يف مفتاح الكرامة واجلواهر من أن مالحظة أدلة الرهن توجب الظن 
املعتد به بأن الرهن ال يصح إال فيام يمكن قبضه، وإن مل يكن القبض رشطًا. فهو غري 

ظاهر بنحو ينهض دليال يف املقام. 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب: ) من أبواب كتاب اهلبة  احلديث: 1.
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املتقني من  الدين بخروجه عن  الوجه يف عدم صحة رهن  ينحرص  هنا  ومن 
نفوذ  بعموم  بالدين  االستيثاق  أمكن تصحيح  ذلك  تم  لو  لكن  الرهن عرفًا.  معنى 
العقود، وإن مل حيرز بذلك أنه رهن، بحيث ترتتب أحكامه. نظري ما تقدم يف املنفعة، 

وجيري فيه ما تقدم فيها. فالحظ.
)1( كأن املراد به بقرينة ما يأيت منه يف غري اململوك هو ملك الراهن هلا يف مقابل 

ملك غريه. كام أن املراد برشطيته رشطيته يف نفوذ الرهن بمجرد العقد.
وهو حينئٍذ ليس موردًا للخالف وال اإلشكال، لعدم سلطنته عىل ملك غريه، 

ليكون له أن جيعل للمرهتن حق استيفاء دينه منه.
لكن ذلك جيري حتى يف اململوك إذا كان حمقوقا بحق ينايف الرهن، كاملرهون 
برهن سابق، وأم الولد. لظهور قصور سلطنة املالك عىل ملكه عام ينايف احلق الثابت 
فيه، واستيفاء دين املرهتن من الرهن ببيعه ينايف حق املرهتن السابق، كام ينايف تشبث أم 

الولد باحلرية املقتيض لِبقائها يف ملك صاحب الولد.
كام جيري ذلك فيام ليس مملوكًا أصاًل، كالوقف واألرض املفتوحة عنوة، حيث 

ال يمكن بيعهام واستيفاء الدين من ثمنهام.
بلحاظ  الدين  عىل  وثيقة  جعله  أمكن  الوقف،  منفعة  الراهن  ملك  لو  نعم 

منفعته، ال بلحاظ عينه، بناء عىل ما سبق يف رهن املنفعة.
املفتوحة عنوة قاباًل للمقابلة للامل،  أنه لو كان حق االستثامر يف األرض  كام 
وكان للراهن فيها احلق املذكور، أمكن له االستيثاق هبا للدين بلحاظ هذا احلق، عىل 

نحو ما سبق يف املنفعة، لنظري ما تقدم فيها. وجيري ذلك فيام يفرض من النظائر.
))( اشرتاط ذلك مستغنى عنه بام سبق منهH من اشرتاط القبض. نعم تقدم 

اشرتاط ذلك من بعض من مل يشرتط القبض، وتقدم عدم وضوح وجهه.
)3( تقدم أن انتفاع املرهتن بالرهن ال يتوقف عىل إبداله بالثمن أو األجرة أو 

مملوكة)1( يمكن قبضه)2( ويصح بيعه)3( 
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نحومها، بل يمكن استيفاء دينه به رأسًا.
ومن هنا يتعني كون الرشط إمكان التعامل به، ال خصوص بيعه يف مقابل ما 
ال يمكن التعامل به، كاخلمر وامليتة ونحومها لو كان الراهن أو املرهتن مسلاًم حتى لو 

كان الطرف اآلخر كافرًا.
أما األول فألن املرهتن إنام يبيع الرهن أو يقبله بنفسه بداًل عن دينه بإذن الراهن 
أو وكالة عنه، وال جيوز للمسلم التعامل باألعيان املذكورة واالنتفاع هبا برهنها، فضاًل 

عن بيعها ولو من طريق اإلذن للكافر أو توكيله بذلك.
وأما الثاين فالبتناء الرهن عىل جعل احلق للمرهتن يف استيفاء دينه من العني 
املرهونة، وال يثبت للمسلم مثل هذا احلق يف هذه األعيان، فضاًل عن بيعها وكالة عن 
صاحبها أو مطالبته بذلك. وغاية ما ثبت له جواز أخذ أثامهنا من الكافر أو مطلقًا عند 

بيعه هلا بوجه حمرم. 
هذا وقد رصح بام ذكرنا من التعميم غري واحد من األصحاب، بل مل ينسب 

اخلالف فيه إال للخالف واملبسوط.
قال يف املبسوط: » إذا استقرض ذمي من مسلم مااًل، ورهن عنده بذلك مخرًا 
يكون عىل يد ذمي آخر يبيعها عند حمل احلق فباعها وأتاه بثمنها جاز له أخذه، وال 

جيوز  أن جيرب عليه«، ونحوه يف اخلالف.
لكن احلكم فيهام بعدم جواز اإلجبار ال يناسب البناء عىل صحة الرهن، ملا هو 
املعلوم من أن الرهن يقتيض حقًا للمرهتن يف العني يصحح له اإلجبار عىل وفاء دينه 
منها. عند عدم وفائه من غريها. وال سيام مع ما يف اخلالف من أن له املطالبة بالوفاء 

من ثمن ما ال يكون من ثمن حمرم، مع أنه ليس مرهونًا.
ومن هنا يقرب عدم اخلالف منه يف املقام، والبناء منهH عىل كون الرهن يف 
ذلك صوريًا راجعًا إىل تعيني الراهن الذمي العني لوفاء دينه من دون أن ينفذ يف حق 

الدائن املسلم.
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العني  الوسيط  الذمي  باع  لو  لدينه  وفاء  الثمن  أخذ  للمسلم  أن  األمر  غاية 
املطالبة واإلجبار بوفاء دينه، كام لو مل يكن عليه  املذكور، وليس للمسلم حينئٍذ اإل 

رهن.
بقي يشء وهو أن ما اليصح بيعه إما لعدم القدرة عىل تسليمه، أو للمنع من 
بيعه رشعًا ـ كاخلمر وامليتة ـ قد يقال بصحة رهنه لو أمكن استيفاء الدين منه بلحاظ 
إمكان الصلح عليه بامل يف مقابله أو يف مقابل بذله، إما مللكية صاحبه له أو لثبوت 
احلق له فيه بنحو يكون له االمتناع من بذله، وقد سبق عدم اختصاص استيفاء الدين 

من الرهن بالبيع.
الغرض  ترتب  عىل  بإزائها  املال  دفع  يتبني  مل  إذا  بام  خيتص  تم  لو  ذلك  لكن 
املحرم عليها، كالرشب يف اخلمر واألكل يف امليتة. كام ذكرنا ذلك يف آخر الكالم يف 

املسألة الثانية من مقدمة كتاب التجارة. فالحظ.
)1( وهو الدين. حيث ال إشكال يف جواز الرهن عليه، وهو املتيقن من النص 

والفتوى يف مرشوعية الرهن.
بتوقع  الرهن عليها  فاملعروف عدم جواز  فان مل تكن مضمونة  وأما األعيان 
حدوث سبب الضامن، وقد يظهر من التذكرة عدم اخلالف فيه، بل يف جامع املقاصد 

واملسالك وحمكي املفاتيح اإلمجاع عليه.
والكالم فيها من حيثية كوهنا أعيانًا يظهر مما يأيت من الكالم يف املضمونة ومن 

حيثية كوهنا غري مضمونة يظهر مما يأيت من الكالم يف اعتبار فعلية ثبوت احلق.
وأما إذا كانت مضمونة فظاهر مجهور األصحاب املنع، لقرصهم احلق الذي 
يكون عليه الرهن عىل الدين، بل رصح باملنع من الرهن عىل العني املغصوبة يف الغنية 

والرسائر وغريمها.
يف  عليها  الرهن  بجواز  رصح  بل  والتحرير،  القواعد  يف  فيه  استشكل  وقد 

عىل حق)1( 
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التذكرة واإليضاح والدروس وجامع املقاصد واملسالك وغريها.
وقد استدل للمنع بوجهني األول: أن الرهن وثيقة ليستويف منه األمر املرهون 
عند  بينهام،وبدهلا  للتباين  الرهن  من  متعذر  فعاًل  املضمونة  العني  واستيفاء  عليه. 
التلف وإن أمكن استيفاؤه، إال أنه غري ثابت حني الرهن، لفرض وجود العني، بل 

هو كالرهن عىل الدين قبل ثبوته.
االستيثاق،  ملجرد  يكون  قد  بل  بذلك،  الرهن  حتديد  عىل  دليل  ال  أنه  وفيه: 

املتصور يف املقام.
الثاين:  أنه خمالف لألصل خلروجه عن املتيقن من معنى الرهن بعد النظر يف 
اآلية الكريمة والنصوص والرجوع للعرف. ودعوى: صدق الرهن يف املقام حقيقة، 

عهدهتا عىل مدعيها.
:Aومثلها االستدالل للصحة يف املقام بمثل صحيح حممد بن مسلم عن أحدمها 
»سألته عن السلم يف احليوان ويف الطعام ويؤخذ الرهن. فقال: نعم استوثق من مالك 

ما استطعت...«)1(.
االستيثاق  والكفيل وسائر وجوه  الرهن  لبيان مرشوعية  وارد  بأنه  الندفاعه 
يف مورد السؤال، من دون أن ينهض بتحديد موضوع الرهن بنحو يشمل املقام، وال 

ببيان وجوه االستيثاق املرشوعة. 
وأما االستدالل للصحة بعموم نفوذ العقود، فهو ـ لو تم ـ ال ينهض بإثبات 

صدق الرهن. 
ومن هنا يتعني البناء عىل نفوذ االستيثاق عماًل بالعموم املذكور، من دون أن 
يرتتب عليه أحكام الرهن، لعدم وضوح صدقه حقيقة، نظري ما تقدم يف رهن املنفعة.
التذكرة  يف  بل  فيه،  خمالف  يعرف  ومل  األصحاب،  مجهور  به  رصح  كام   )1(

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب: 1 من أبواب كتاب الرهن  احلديث: 5.

ثابت يف الذمة)1(. عينًا كان 
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وجامع املقاصد اإلمجاع عليه، وقد سبق من جامع املقاصد واملسالك وحمكي املفاتيح 
دعوى اإلمجاع عىل عدم صحة الرهن عىل األعيان غري املضمونة، ولعله من فروع ما 

نحن فيه.
الرهن،  مفهوم  يف  الذمة  وانشغال  الضامن  فعلية  أخذ  يبعد  فال  كان  وكيف 
بحيث ال يصح إنشاؤه بدوهنا إال معلقًا عليها، ولو بنحو الرشط املتأخر فيبطل من 

جهة التعليق.
مضافًا إىل أن مقتىض التعليق عدم فعلية الرهن، مع عدم انشغال الذمة حتى 
متأخرًا، فال يثبت احلق للمرهتن يف العني املرهونة. والزم ذلك أنه إذا شك يف انشغال 
الذمة متأخرًا ال يرتتب أثر الرهن ظاهرًا، فيجوز للراهن االستقالل بالعني املرهونة 
والترصف فيها، مع أن بناء الرهن يف املقام عىل خالف ذلك وعىل حجر العني بمجرد 
إنشاء عقد الرهن. الراجع إىل فعلية احلق املرهون عليه، وقد تقدم تقريب أخذه يف 

مفهومه. وال أقل من عدم وضوح صدقه حينئذ وترتب أثره.
نعم يمكن البناء عىل صحة التوثق وإن مل يكن رهنًا، لعموم نفوذ العقود، كام 
أراد  أو  البدل،  املستعري  التفريط املضمن وعدم دفع  العارية من  املعري عىل  لو خاف 
التاجر أن يستعني بشخص ويمكنه من ماله وخيش خيانته إىل غري ذلك مما حيتاج فيه 
للتوثق عىل املال بطلب ما يمكن استيفاء اخلسارة منه عند امتناع من يتوقع ضامنه، 

واخلروج عن مقتىض الضامن لو حصل.
هذا وأما اإلمجاع املدعى ممن سبق فمن القريب ابتناؤه عىل ما ذكرنا من عدم 
صدق الرهن، لكون موضوعه احلق، مع غفلتهم أو بنائهم عىل عدم مرشوعية التوثق 
بغريه، ولو لعدم كونه من العقود املعروفة. وال جمال للخروج بمثل هذا اإلمجاع عام 
تقتضيه القواعد املعول عليها يف االستدالل خصوصًا مع عدم ظهور االستدالل به 

من قدماء األصحاب. فالحظ.
ومما ذكرنا يظهر جواز التوثيق عىل الثمن املدفوع أو املثمن كذلك عند خوف 
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ظهور فساد البيع وعدم إرجاع ما أخذه البايع أو املشرتي املعرب عنه عندهم بضامن 
العهدة أو الدرك. وقد رصح بجوازه يف الدروس، وقد يظهر من التحرير. فإنه وإن مل 
يعلم بضامن ما أخذ، الحتامل صحة البيع، بل هي مقتىض اليد، إال أن احتامل الضامن 

كاف يف حتقيق موضوع التوثق.
بانكشاف عدمه  بثبوت الضامن واقعًا، وأنه  ودعوى: أن صحة ذلك مراعاة 

ينكشف البطالن.
مدفوعة بأن مقتىض ذلك عدم ترتب األثر عىل التوثق، لعدم إحراز موضوعه، 
وهو الضامن، بل حيرز ظاهرًا عدمه، ألن مقتىض اليد صحة البيع، كام سبق، مع أن 
املفروض يف كالم من ذكره ترتيب األثر عليه إىل أن ينكشف احلال، أو ينتهي األمد 
املحدد له نظري ما تقدم.  وما ذلك إال ألن موضوع التوثق احتامل الضامن أو توقعه، 

ال الضامن الواقعي، واملفروض حتقق هذا االحتامل حني إيقاع عقد التوثق املذكور.
بقي يشء. وهو أنه بناء عىل اعتبار ثبوت احلق املرهون عليه فمقتىض إطالق 
هو  بل  اخليار،  مدة  يف  كالثمن  الزم،  غري  بسبب  ثابتًا  كان  إذا  ملا  العموم  واحد  غري 
رصيح املبسوط والتذكرة والتحرير والقواعد والدروس وجامع املقاصد واملسالك 
إنام  والفسخ  به،  املطالبة  واستحقاق  احلق  ثبوت  ينايف  ال  اللزوم  عدم  ألن  وغريها، 
يقتيض ارتفاع موضوع الرهن بعد ثبوته، كوفاء الدين، فال ينايف يف صحة الرهن قبل 

ارتفاعه. 
هذا وقد علل يف املسالك الفرق بينه وبني مال اجلعالة قبل إكامل العمل بأن 
واألصل  اللزوم،  له  وثبت  اخليار  مدة  انقضت  حاله  عىل  أبقي  متى  اخلياري  البيع 
يشء،  بسببه  يستحق  مل  حاله  عىل  فيها  العمل  فإن  اجلعالة،  عكس  الفسخ،  عدم  فيه 

واألصل عدم اإلكامل.
الدين الالزم ولو بنحو الرشط  وهو راجع إىل أن موضوع الرهن خصوص 
املتأخر، فال يصح واقعًا إال مع لزومه حني عقد الرهن أو بعده، وإنام يصح يف زمن 
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اخليار ظاهرًا االستصحاب عدم الفسخ، ومقتضاه أنه لو حتقق الفسخ انكشف بطالنه 
من حني وقوعه.

الفسخ يف وقته مل يصح من حني وقوعه ال واقعًا وال  أنه لو علم بتحقق  كام 
ظاهرًا.

منهم  يبدو  حيث  رصحيهم،  أو  األصحاب  ظاهر  خالف  كله  ذلك  لكن 
االكتفاء بانشغال الذمة بالدين. عىل أنه هو املنساق من أدلة الرهن بضميمة املرتكزات 
العرفية، وليس إمكان سقوط الدين بالفسخ إال كإمكان سقوطه باإلبراء، أو بمرياث 
املدين من الدائن، أو بانشغال ذمة الدائن للمدين بنحو يقتيض التهاتر إىل غري ذلك 
مما ال حيتمل مانعيته من الرهن، وال حيتاج البناء عىل صحة الرهن ظاهرًا مع احتامله، 

الستصحاب عدمه. فالحظ.
املبارشة، حيث يكون األجري مدينًا  استؤجر عىل عمله ال برشط  إذ  )1( كام 
للمستأجر بالعمل، فللمستأجر أخذ الرهن عىل العمل املذكور، إذ يمكن استيفاؤه 

منه لو مل يف به األجري باستئجار من يقوم به مقامه.
وهذا بخالف ما إذا قيد العمل املستأجر عليه باملبارشة، فإنه ال يمكن استيفاؤه 

بالرهن، المتناع استئجار األجري عىل العمل املستأجر عليه، كام لعله ظاهر. 
وقد رصح بالتفصيل املذكور يف املبسوط ومجاعة كثرية، بل مل أعثر عىل خمالف 

فيه وإن مل يتعرض له بعضهم.
نعم يف مفتاح الكرامة: »ولو ال ظهور اإلمجاع عىل ذلك ألمكن أن يقال: إن 
يف إطالق الدين املشرتط يف الرهن عىل ذلك تأماًل، فإن كان باعتبار ما يف الذمة من 
العمل  عىل  اجلواز  ينبغي  حينئٍذ  أنه  ففيه:  عليها.  هو  إنام  احلقيقة  يف  فالرهن  األجرة 
اخلاص أيضًا، فإن الشأن فيه كالشأن يف األعيان، فإنه يمكن أن يكون معنى االستيفاء 
أعم من أن يكون مثاًل أو قيمة، كام نبه عليه يف جممع الربهان. فليلحظ ذلك وليتأمل 

أو منفعة)1(. 
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فيه«.
لكن مل يتضح وجه التأمل يف عموم الدين الذي هو موضوع الرهن للمنفعة، 

مع كوهنا دينًا حقيقة ترتتب سائر أحكام الدين عليه.
وأما ما ذكره من احتامل كونه عىل ما يف الذمة من األجرة، فلم يتضح املراد به، 
لعدم انشغال ذمة األجري باألجرة، بل بالعمل. ومحله عىل قيمة العمل عند تفويته بناء 
عىل انشغال ذمته هبا وعدم بطالن اإلجارة يف جواز الرهن بمجرد اإلجارة من دون 
فرض التفويت، وال سيام مع ما سبق منهم من عدم جواز الرهن عىل ما مل تنشغل به 
الذمة بتوقع انشغاهلا به. بل رصحوا بأن فائدة الرهن أن يستأجر منه من يقوم بالعمل 
مفروض  كون  يتعني  حيث  اإلجارة،  يف  املبارشة  أخذ  عدم  فرض  بعد  األجري  بدل 

كالمهم عدم فوات وقت العمل. فالحظ.
)1( تقدم يف املسألة اخلامسة من كتاب العارية جواز رهن املدين مال غريه. 
وحيث كان ذلك منافيًا لسلطنة املالك ـ ملا فيه من جعل حق للمرهتن يف ماله ـ تعني 
بدوهنا  نفوذه  وقد دلت عىل عدم  بعده،  إجازته  أو  الرهن  قبل  بإذنه  إال  نفوذه  عدم 

بعض النصوص)1( وإن كان وضوحه يغني عنها. 
كام أن نفوذه مع اإلجازة مقتىض عموم نفوذ العقود بالتقريب املتقدم يف كتاب 

البيع. وال أمهية مع ذلك الختصاص نصوص عقد الفضويل بالبيع والنكاح.
عىل أنه مقتىض التعليل يف صحيح زرارة لصحة نكاح العبد بغري إذن سيده إذا 
أجاز بقولهA: » إنه مل يعص اهلل به وإنام عىص سيده، فإذا أجازه فهو له جائز«))(، 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب: 1) من أبواب كتاب الرهن  احلديث: 1، و باب: 5 من أبواب كتاب العارية  
احلديث: 1

))( وسائل الشيعة ج:14 باب: 4) من أبواب كتاب نكاح العبيد واإلماء  احلديث: 1.

ويقف رهن غري اململوك عىل اإلجازة)1( 
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وقريب منه صحيحه اآلخر)1(. لظهوره يف أنه مع مرشوعية العقد يف نفسه وخمالفته 
ملقتىض سلطنة الغري يكفي يف نفوذه إجازة من له السلطنة. 

صورة  كالمه  مفروض  لكون  اإلجازة  عىل   Hاملصنف سيدنا  اقتصار  وكأن 
عدم اإلذن، أو لكون مراده منها ما يعم اإلذن السابق عىل الرهن. فالحظ.

األول:  أن اإلجازة لو ضمت للرهن  )1( حيتمل أن يريد بذلك أحد أمرين 
لزم عىل املالك. وذلك ملا يأيت من لزوم عقد الرهن، وقد تقدم منا يف كتاب العارية أن 
الراهن يف احلقيقة هو مالك العني، واملدين لو أوقع الرهن بإذنه كالوكيل عنه. ولو 
فرض أن الراهن هو املدين فدليل لزوم الرهن كام يقتيض لزومه يف حق املدين يقتيض 

لزومه يف حق غريه ممن يتعلق به بعد فرض التزامه به.
الثاين: أن املدين لو رهن ملكه مع ملك غريه من دون إذنه نفذ يف ملكه فقط، 
لتبعض الصفقة بعد متامية رشوط الرهن فيه، وحيتاج نفوذه يف ملك غريه إلجازته، 

كام ذكروا ذلك يف املقام ويف مجيع موارد تبعض الصفقة يف املعامالت.
ولعل هذا هو األظهر يف مراد سيدنا املصنفH وإن كان قد ال يناسب  تأنيث 

الضمري. واألمر سهل.
ورصيح  الغنية  ظاهر  عليه  اإلمجاع  بل  خالف،  وال  ظاهر  إشكال  بال   )2(
التذكرة وحمكي جممع الربهان. لعموم لزوم العقود عىل ما تقدم توضيحه يف أوائل 
فصل اخليار من كتاب البيع. بل لو ال ذلك مل يرتتب الغرض من ترشيع الرهن، وهو 

االستيثاق للدين.
اإلمجاعات  معقد  هو  بل  جهته،  من  لزومه  بعدم  رصحوا  وإن  فإهنم   )3(
املتقدمة، إال أن الظاهر أن مرجع ذلك منهم إىل أن الرهن ملا كان يقتيض حقًا للمرهتن 

يف استيفاء دينه من العني املرهونة فله إسقاط احلق املذكور كسائر احلقوق.

)1( وسائل الشيعة ج:14 باب: 4) من أبواب كتاب نكاح العبيد واإلماء  احلديث: ).

 ولو ضمها    لزمه يف ملكه)1(. ويلزم من جهة الراهن)2(،  بل املرهتن أيضًا )3(،
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لكن من الظاهر إن إسقاط احلق املذكور ال يرجع إىل فسخ الرهن وإن شاركه 
يف األثر، بل هو من الترصفات املرتتبة عليه، نظري املصاحلة عىل احلق املذكور، واإلبراء 

من الدين الذي ال ينايف لزوم الدين يف حق الدائن، وال يرجع إىل فسخه.
وإال فاخليار بمعنى جواز فسخ املرهتن لعقد الرهن مناف لعموم نفوذ العقود 
الذي يستفاد منه لزومها، كام أوضحناه يف أوائل فصل اخليار من كتاب البيع. وال أقل 

من كون ترتب أثر الفسخ عليه مناف ملقتىض األستصحاب.
)1( ملا هو املعلوم ـ وقد سبق ـ من أن لكل ذي حق إسقاط حقه.

والرسائر  والكايف  واملراسم  ونكتها  والنهاية  واالنتصار  املقنعة  يف  كام   )2(
والنافع والتذكرة والقواعد والتحرير واإلرشاد، وهو مقتىض اطالق املبسوط وغريه، 
خروجه  ونسب  وغريها.  واجلامع  والرشايع  والوسيله  اخلالف  من  يستفاد  وقد 
وخروج مجيع النامءات يف املختلف لألكثر، وادعى يف االنتصار اإلمجاع عليه. وكأنه 

خلروجه عن عنوان األمر املرهون. 
وعن ابن اجلنيد دخول اجلميع يف الرهن. وكأنه ألن املفهوم من إطالق الرهن 

دخوله تبعًا.
لكن ال جمال لذلك فيام ليس من شأنه البقاء، لتعذر استمرار رهنه بعينه، وابتناء 

رهنه عىل بيعه وحفظ ثمنه حيتاج إىل عناية ال جمال لدعوى فهمها من اإلطالق.
وأما ما من شأنه البقاء ـ كاحلمل ـ فاحلال فيه خيتلف باختالف القرائن املحيطة 

بالعقد. ومع الشك فاألصل عدم الدخول، كام تقدم من مجهور األصحاب.
والتحرير  والتذكرة  النهاية  ونكت  واملهذب  واخلالف  املبسوط  يف  كام   )3(
ويف  وغريها.  واملسالك  املقاصد  وجامع  والتنقيح  واإليضاح  واملختلف  والقواعد 

الدروس أنه منقول عن املحقق يف الدرس.

وإن كان له إسقاط حقه منه)1(. ورهن احلامل ليس رهنًا للحمل)2( وإن 
جتدد)3(.
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يف  الرهن  يف  بدخوله  جزم  بل  فيه،  الرتدد  من  نحو  اإلرشاد  من  يظهر  لكن 
والنافع  والرشايع  والرسائر  والغنيه  والكايف  والوسيلة  والنهاية  واالنتصار  املقنعة 
وجامع الرشايع وكشف الرموز والدروس واللمعة وعن ابن اجلنيد وغريه. ونسبه يف 
الدروس واملسالك للمشهور، ويف جامع املقاصد لألكثر، ويف االنتصار اإلمجاع عليه 
الغنية والرسائر  اإلمامية، ويف  متفردات  املذكور من  التفصيل  يف احلمل حتى جعل 
األفراد  بعض  هو  كان  وإن  بعضهم  كالم  وموضوع  النامءات  مجيع  يف  عليه  اإلمجاع 
كاحلمل والثمر، إال أن الظاهر أن املراد للطرفني العموم، كام هو موضوع كالم كثري 

منهم.
وال ينبغي اإلشكال يف أن مقتىض األصل عدم الدخول، بل هو يف ذلك أوىل 
الرهن، لعدم احتامل دخوله من أول األمر، وإنام حيتمل  مما كان موجودًا حني عقد 

دخوله بتجدده.
والظاهر أن منشأ البناء عىل دخوله عند من رصح بذلك ممن منع من دخوله 
النامء  تبعية  به بعضهم من  العقد ـ وهم األكثر ـ هو ما رصح  ما كان موجودًا حني 

لألصل، كام يتبعه يف امللك والتدبري.
لكن تبعية النامء لألصل يف امللك حكم عريف ابتدائي غري تابع جلعل املتعاقدين 
له  حتديدمها  واملفروض  للمتعاقدين،  تابع  فهو  الرهن  موضوع  حتديد  أما  وغريمها، 

واقتصارمها عىل األصل، وتبعية النامء ونحوه من الفوائد له حتتاج إىل دليل.
وأما التبعية يف التدبري فهي للنص)1(. ولعله لتغليب جانب احلرية تعبدًا، ولذا 

ورد جواز رجوع املوىل يف تدبري أمهم دون تدبريهم))(
مضافُا إىل النصوص اآلتية املتضمنة أن غلة املرهون وفائدته من اللبن والظهر 

يكون من نفقته أو يقاص به من دين الراهن)3(، فإنه كالرصيح يف أنه ال يكون رهنًا.

)1( وسائل الشيعة ج:16 باب: 5، 6، 7 من أبواب كتاب التدبري واملكاتبة واالستيالء.  
))( وسائل الشيعة ج:16 باب:  7 من أبواب كتاب التدبري واملكاتبة واالستيالء حديث: 1.  

)3( وسائل الشيعة ج:13 باب: 10، )1من أبواب كتاب الرهن.



جواز اشرتاط دخول فوائد العني املرهونة يف الرهن .................................................. 7)

املختلف وغريه من االستدالل بصحيح إسحاق بن عامر  ملا يف  نعم ال جمال 
عن أيب إبراهيمA، وفيه: »قلت: فإن ارهتن دارًا وهلا غلة ملن الغلة؟ قال: لصاحب 

الدار«)1(.
يف  الكالم  وليس  للمنفعة،  الراهن  ملكية  عىل  يدل  إنام  الصحيح  أن  لظهور 

ذلك، بل يف صريورهتا رهنًا تبعًا للعني، كام نبه له يف الدروس.
وأما ما استظهره يف اجلواهر من أن السؤال لتخيل دخول املنفعة يف الرهانة، 
تبعًا  ذلك  لوضوح  للمنفعة،  الراهن  ملكية  جمرد  لبيان  ال  ذلك،  لنفي  اجلواب  وأن 

لوضوح ملكه للعني املرهونة.
للراهن  العني  تسليم  عىل  الرهن  ابتناء  ختيل  إلمكان  الوجه،  ظاهر  غري  فهو 

بنحو له االنتفاع هبا.
بقي يف املقام أمران األول: رصح غري واحد بأن النامء املتصلـ  كالسمن والكرب 
ـ يدخل يف الرهن، وادعى اإلمجاع عليه يف املختلف والتذكرة واملسالك وغريها، ويف 

اجلواهر: »لإلمجاع بقسميه عىل تبعيتها«.
وال ينبغي اإلشكال يف ذلك، نظرًا إىل وحدة الرهن معه عرفًا، بحيث يعد حالة 
فيه، ال أمرًا خارجًا عنه. ويف اجلواهر: »بل قد يقال بعدم صحة اشرتاط خروجها. وإن 
كان ال خيلو من إشكال«. لكن الظاهر جواز الرشط املذكور. لعموم نفوذ الرشوط. 

غاية األمر أنه البد من إمكان حتديد ثمنه عند البيع، ليظهر أثر الرشط.
الثاين: رصحوا أيضًا بجواز اشرتاط دخول فوائد العني املرهونة يف الرهن، ويف 
الدروس: » ولو رشط دخوهلا زال اخلالف عندنا وإن مل يصح رهن املعدوم، ألهنا 

تابعة هنا«. وهو مقتىض عموم نفوذ الرشط.
وأما عدم صحة رهن املعدوم فإنام هو من جهة التعليق، وهو عندهم إنام يبطل 
العقد املستقل، دون الرشط، ولذا يصح اشرتاط البايع ملك الثمرة املتجددة لعام أو 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب: 8 من أبواب كتاب الرهن حديث: 1.
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أكثر، وال يصح متليكها ابتداء معلقًا عىل وجودها.
هذا وقد يشكل احلال يف املنفعة بناء عىل ما ذكروه من عدم صحة رهن املنافع.
نعم بناء عىل ما سبق منا من إمكان التوثق هبا وإن مل يكن رهنا فال إشكال. بل ال يبعد 
رجوع الرشط املذكور مطلقًا للتوثق الراجع لتبعيتها للرهن يف جريان حكمه وإن مل 

يكن رهنًا حقيقية. فتأمل جيدًا.
كام أهنم رصحوا أيضًا بأنه بناء عىل أن مقتىض الرهن تبعية فوائد العني املرهونة 
هلا يف صريورهتا مرهونة يصح اشرتاط عدم تبعيتها. وهو املتعني، لعموم نفوذ الرشوط 

أيضًا.
)1( كام رصح به مجهور األصحاب واستفاض نفي اخلالف فيه، بل عن كشف 
احلق اإلمجاع عليه. ويظهر مفروغية األصحاب عنه من الفروع املرتتبة عليه املتقدمة 

وغريها مما تعرضوا له.
ويقتضيه ـ مضافا إىل ما هو املعلوم من تبعية النامء واملنفعة لألصل يف امللكية ـ 

النصوص الواردة يف ذلك ويف فروعه مما يأيت بعضه أن شاء اهلل تعاىل.
)2( كام يف الرشايع والنافع، والظاهر عدم اخلالف فيه، بل املفروغية عنه، كام 
الرهن، ومع  تعيينه عند  للرهن، فالبد من  يظهر من بعض كلامهتم ألن احلق مقوم 

تعيينه ألحد الدينني وحده الوجه جلعله لآلخر.
نعم لو ريض الراهن بجعله له كان رهنًا جديدًا، ونفذ قطعًا، كام يف اجلواهر. 

ويأيت الكالم فيه إن شاء اهلل تعاىل.
)3( كام رصح به مجهور األصحاب، ويف اجلواهر: » بال خالف أجده بيننا بل 

اإلمجاع بقسميه عليه«. لعدم التنايف بني الرهنني، كام لو رهنه عليهام معًا ابتداء.
جديد  لرهن  واستئنافًا  األول  للرهن  مبطال  تقايال  بكونه  ملزم  ال  هنا  ومن 

عىل  رهنًا  ليس  الدينني  أحد  عىل  والرهن  للاملك)1(.  الرهن  وفوائد 
اآلخر)2(. ولو استدان آخر وجعل الرهن عىل األول رهنًا عليهام صح)3(.
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عليهام، فضاًل عن أن يكون رهنًا عىل الثاين فقط.
وأما ما يف الدروس من أنه مع اإلطالق وعدم الترصيح بكونه رهنا عليهام معًا 
حيتمل كونه إبطاال للرهن عىل األول ورهنا عىل الثاين ال غري. فال يتضح املنشأ له بعد 

عدم التنايف امللزم باحلمل عىل إبطال الرهن األول. 
الرهن  ينايف  بنحو ال  فإن كان  هذا ولو كان رهنا لدين سابق لشخص آخر، 
األول، بأن اشرتط يف الرهن للثاين استيفاء دينه منه عىل تقدير عدم منع الدين األول 
من استيفاء دينه منه ـ لسقوط الدين األول باإلبراء أو الوفاء، أو االستيفاء من الرهن 
املرهتن  إلجازة  احلاجة  عدم  فالظاهر  ـ  ذلك  غري  أو  الثاين،  لوفاء  منه  يشء  بقاء  مع 

األول، لعدم املنشأ هلا بعد عدم منافاة الرهن الثاين حلقه وسلطنته.
وإن كان بنحو ينايف حق األول فالبد من إجازته. ومرجع إجازته إىل إسقاط 

حقه من العني الراجع إلهناء رهنه، وال ينفذ إال الرهن الثاين.
وال جمال إلجازته له مع بقاء رهنه األول بحاله، فيكون رهنًا عىل الدينني، كام 
تقدم فيام لو كان الدينان لواحد. للتنايف بني احلقني مع تعدد صاحبهام، حيث يكون 
لكل منهام منع اآلخر من استيفاء حقه قبله. وال ينفع فيه الرتايض بينهام عىل استعامل 
حقهام بوجه خاص، ألنه ال يوجب تبدل كل من احلقني وتقييده بنحو ال ينايف اآلخر.
وهذا بخالف ما إذا كان الدينان لواحد، ألن إطالق حقيه ال يوجب التنايف 

بينهام بعد أن كان إعامل كل منهام تابعًا له وحده.
هذا وأما إجازة الراهن األول الرهن الثاين يف حمل الكالم بنحو ال ينايف رهنه،  
بل مع بقائه، إما بتنازله عن إطالق رهنه، أو بابتناء إجازة الرهن عىل تقييده الرهن 

الثاين بنحو ال ينايف الرهن األول.
يف  التبعيض  مرشوعية  يتضح  ال  بسيط  األول  الرهن  حق  ألن  هلا،  جمال  فال 
إسقاطه، بل إما من إسقاطه رأسًا، أو بقائه كام هو. كام أنه اليرشع إجازة الرهن الثاين 
بنحو تقتيض تقييده وعدم منافاته لألول، البتناء اإلجازة عىل االلتزام بمضمون العقد 
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عىل ما وقع عليه، فهي كالقبول مع اإلجياب، حيث ال يتم العقد إال مع تطابقهام، وال 
يصدق مع اختالفهام، فضاًل عن أن ينفذ.

رهن  واستئناف  وإبطاله  إسقاطه  عىل  األول  املرهتن  مع  االتفاق  يمكن  نعم 
العني جديدًا بنحو تكون رهنًا عىل الدينني معًا، بحيث حيق لكل منهام استيفاء دينه منها 
بنحو االنفراد أو بنحو االجتامع حسبام يتفقان عليه مع الراهن، ويف فرض قصورها 
عنهام معًا، يبتني االستيفاء منها عىل التوزيع والتقسيط، أو الرتجيح والرتتيب حسبام 

يتفقان عليه أيضًا معه. 
هذا وقد اختلفت كلامهتم يف املقام وال يسعنا تعقيبها، ويظهر حاهلا بمالحظة 

ما ذكرناه بنحو يغني عن ذلك. 
)1( الظاهر االكتفاء بعدم املفسدة يف ترصف األب واجلد، كام تقدم يف املسألة 

الثالثة والعرشين من فصل رشوط املتعاقدين.
وكذا الويص من قبلهام، ألنه بمنزلتهام، كام تقدم يف املسألة اخلامسة والعرشين 

من الفصل املذكور.
وكذا احلال يف ويل اليتيم غريهم، كام تقدم يف املسألة السابعة والعرشين منه.

بل اليبعد ذلك يف مجيع األولياء بالنظر إىل السرية التي أرشنا إليها يف املسألة 
الثالثة والعرشين.

نعم يف مورد والية احلسبة يتعني االقتصار عىل ما يعلم برضا الشارع األقدس 
الترصفات  باختالف  خيتلف  وهو  منه،  والعرشين  السابعة  املسألة  يف  تقدم  كام  به، 

واألنظار، وال يتيرس تعيني ضابط لذلك.
)2( كام رصح به بعضهم، بل قد يظهر من بعض كلامهتم اإلمجاع عليه، وأرص 

عليه يف اجلواهر.

وللويل الرهن مع مصلحة املوىل عليه)1(. وكل من الراهن واملرهتن ممنوع 
من الترصف)2( 
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وقد يستدل له بالنبوي املحكي عن عوايل الآليل: » الراهن واملرهتن ممنوعان 
من الترصف يف الرهن«)1( الذي قد يدعى انجباره بعمل األصحاب.

لكن ال جمال لدعوى ذلك بعد عدم روايته من طريقنا يف كتب احلديث املعروفة 
التي هي مرجع األصحاب وعىل أخبارها معوهلم، حيث ال جمال إلحراز عملهم به 
واعتامدهم عليه. وجمرد موافقة فتواهم له لو متت التقتيض االنجبار، كام تكرر منا يف 

نظائر املقام.
مضافًا إىل أنه ال إشكال يف جواز الترصف لكل منهام بإذن صاحبه، ومن البعيد 
جدًا كون ذلك ختصيصًا تعبديًا للعموم املذكور، بل األقرب عرفًا اجلمع بينهام بحمل 
العموم املذكور عىل كون النهي حقيًا بلحاظ منافاة الترصف حلق اآلخر، فيقرص عن 

صورة رضا صاحب احلق وإذنه. 
وذلك يناسب انرصافه وقصوره عام إذا مل يناف حقه، كام يف ترصف الراهن 
الكتاب  يف  واملطالعة  اجلارية،  كتقبيل  للدين،  االستيثاق  من  الرهن  حق  ينايف  ال  بام 
املرهونني ونحو ذلك. وقد تقدم يف املسألة التاسعة من فصل رشوط املتعاقدين من 

كتاب التجارة ما ينفع يف املقام. 
ومثله ما قد يدعى من أخذ ذلك يف مفهوم الرهن، البتنائه عىل حبس الراهن 
عن االنتفاع بالرهن وقطع سلطنته عليه ليهتم باألداء. أما املرهتن فمنعه من الترصف 

مقتىض عموم حرمة الترصف يف مال الغري بغري إذنه.
إذ فيه: أنه مل يتضح ابتناء الرهن عىل دفع الراهن إىل األداء، بل جمرد االستيثاق 
للدين، كالكتابة واإلشهاد، ولذا جعل بداًل عنهام يف اآلية الرشيفة. مع أن منع الراهن 
من الترصف يف العني املرهونة بام ينايف االستيثاق به للدين قد يدفعه لالهتامم بوفاء 

الدين، وال سيام مع حبسها عنه.
وأما اإلمجاع فلم يتضح انعقاده، فضاًل عن هنوضه باالستدالل، لعدم ترصيح 

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 17 من أبواب كتاب الرهن حديث: 6.
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بعضهم بالكربى املذكورة بل اقترص عىل ترصفات خاصة من أجل منافاهتا لالستيثاق 
للدين أو لغري ذلك، وبعض من رصح هبا ال يريد العموم، بل ذكرها لبيان ثبوهتا يف 
اجلملة، ألنه عقبها بالكالم يف تعداد الترصفات املمنوعة، وتفصيل الكالم فيها، وال 

يسعنا استقصاء كلامهتم.
ومن هنا يتعني عموم منع املرهتن، حلرمة الترصف يف مال الغري بغري إذنه إال 
ما يقتضيه االستيالء عىل العني من حفظها وما يتبعه عرفًا، كنقلها من موضع آلخر. 
ملا سبق عند الكالم يف القبض من أن إطالق الرهن يقتيض استيالء املرهتن عىل العني 

املرهونة وحبسها عنده.
 أما الراهن فيقترص يف منعه عىل ما ينايف مقتىض الرهن، وهو االستيثاق للدين ،
منها، كالوقف والعتق، والنقل  قابلة الستيفائه  أن تكون  املخرج هلا عن  كالترصف 
عن امللك بحيث يبطل الرهن، وإتالفها، أو املزاحم لذلك، كرهنها للغري. وكذا ما 
يوجب نقص قيمتها، أو صعوبة بيعها، أو ما ينايف استيالء املرهتن عليها، بناء ما سبق 
من أن إطالق الرهن يقتيض حبس الراهن هلا عنده. وال وجه ملنعه عام عدا ذلك بعد 

عموم السلطنة عىل املال.
ويناسب ذلك ما يأيت من النصوص الظاهرة يف جواز الترصف يف اجلملة. وما 
تقدم يف صحيحي حممد بن مسلم واحللبي من جواز وطء الراهن األمة املرهونة إذا 

قدر عليها خاليًا)1(.
ودعوى: أنه يظهر منهم هجر الصحيحني بنحو يسقطهام عن احلجية، لإلمجاع 

عىل حرمة وطئها عليه مطلقًا وإن مل تكن قابلة للحمل.
يف  فامتت  أحبلها  ربام  الوطء  بأن  بعضهم  كالم  يف  احلرمة  لتعليل  ممنوعة، 

الوالدة، ومن الظاهر أن التعليل بذلك ال يناسب عموم املنع.
ومن القريب أن يكون ختيل اهلجر من أجل أن الوط ربام عرضها للحمل، مع 

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 11 من أبواب كتاب الرهن حديث: 1، ).
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أن الصحيحني إنام تضمنا جواز الوطء ال غري من دون نظر للحمل، فليحمال عىل ما 
إذا أمن احلمل، مجعًا مع القاعدة القاضية بمنع ما ينايف االستيثاق للدين. فالحظ.

وكيف كان فال جمال للخروج عام تقتضيه القاعدة من االقتصار يف منع الراهن 
عىل الترصف املنايف لالستيثاق بالرهن للدين، واملنايف حلبس املرهتن العني واستيالئه 

عليها.
املرهونة  العني  بقاء  الراهن  اشرتط  أو  املرهتن  أذن  لو  أنه  ذلك  عىل  ويرتتب 
عنده حيل له الترصف فيها من دون إذن خاص بام ال ينايف حق الرهن، كاملطالعة يف 
الكتاب وتقبيل اجلارية وسائر وجوه االستمتاع ـ عدا االستيالد ـ واستخدامها بنحو 

ال يرضهبا ونحو ذلك.
بل حيوز ذلك حتى مع التعدي بحبس العني أو الدخول يف دار املرهتن بإذنه أو 

بدونه، وإن حرم احلبس أو الدخول املذكور من دون إذن.
أما بناء عىل عموم املنع فال حيل يشء من ذلك إال بإذن خاص، كام هو احلال يف 
الوديعة. وقد أطال األصحاب رضوان اهلل تعاىل عليهم يف خصوصيات الترصفات. 

وال يسعنا استقصاء كلامهتم وتعقيبها، بل يغني ما سبق عن ذلك.
املفروغية عنه. وتشهد به  الظاهر  إذنه فال إشكال يف اجلواز، بل  أما مع   )1(
النصوص يف اجلملة. مضافا إىل قاعدة السلطنة عىل املال يف حق الراهن، وعىل احلق 
يأيت من صحة  بناء عىل ما  الرهن أو غريه  املرهتن. وكذا مع الرشط يف عقد  يف حق 

الرشط املذكور.
بقي يف املقام أمران األول: أنه قد تضمنت مجلة من النصوص أن غلة الرهن 
الراهن، كصحيح عبد اهلل بن سنان عن أيب عبد اهللA: »قال:  يقاص هبا من دين 
قىض أمري املؤمننيA يف كل رهن له غلة أن غلته حتسب لصاحب الرهن مما عليه«)1(، 

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 10 من أبواب كتاب الرهن حديث: 1.

بغري إذن صاحبه)1(.
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ونحوه صحيح أيب العباس)1(، وقريب منه صحيح أسحاق بن عامر)2( ومعترب إبراهيم 
الكرخي)3(.

يف  قال   Aاملؤمنني أمري  أن   «  :Aجعفر أيب  عن  قيس  بن  حممد  وصحيح 
األرض البور يرهتنها الرجل ليس فيها ثمرة، فزرعها وأنفق عليها ماله: أنه حيتسب له 
نفقته وعمله خالصًا، ثم ينظر نصيب األرض فيحسبه من ماله الذي ارهتن به األرض 
وصحيحه  صاحبها«))(،  إىل  األرض  فليدفع  ماله  استوىف  فإذا  ماله،  يستويف  حتى 
اآلخر عنهA: » قال: إن رهن رجل أرضًا فيها ثمرة فإن ثمرهتا من حساب ماله. 
وله حساب ما عمل فيها وأنفق منها، فإذا استوىف ماله فليدفع الرض إىل صاحبها«))(.
والظاهر أن املراد بكون األرض ذات ثمرة أن من شأهنا اإلثامر لغرس ما يثمر 

فيها بقرينة فرض عمل املرهتن من أجل فعلية اإلثامر. 
هذا وقد أفتى بمضمونه يف املقنع، وقد يظهر من الفقيه والنهاية. كام قد يظهر 
من الكايف بل التهذيب االعتامد عىل صحيحه األول. ومقتىض إطالق هذه النصوص 

جواز الترصف املذكور وإن مل يأذن الراهن.
وأما محلها عىل ما إذا استؤذن الراهن تنزياًل عىل مقتىض القاعدة. فيشكل بأن 
أنه ال يقتيض تعني مقاصة  حكمه من الوضوح بنحو ال حيتاج للسؤال والبيان. مع 
حصة الراهن من احلاصل لدينه، بل يكون املعيار عىل ما يتفقان عليه من إباحة املنفعة 
بثمن  أو إجارة األرض  النصوص))(،  بحيث ال تكون مضمونة، كام تضمنته بعض 
معني، ومقابلة عمل املرهتن بأجر كذلك، أو العمل يف األرض بحصة من احلاصل، 
بنحو املضاربة كام تضمنه صحيح حممد بن قيس األول، أو املساقاة كام تضمنه صحيحه 

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 10 من أبواب كتاب الرهن حديث: 4.

))( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 10 من أبواب كتاب الرهن حديث: 3.

)3( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 10 من أبواب كتاب الرهن حديث: 5.

)4( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 10 من أبواب كتاب الرهن حديث: ).

)5( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 10 من أبواب كتاب الرهن حديث: 3.
)6( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 8 من أبواب كتاب الرهن حديث: 1.
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الثاين. وكل منهام قد يكون مع مقاصة حصة املرهتن بدينه، كام تضمنته النصوص، أو 
مع دفع حصته له مع بقاء دينه، خصوصًا إذا كان الدين الذي عليه الرهن مؤجاًل. 

الراهن،  من  استئذانه  لعدم  عمله  وحرمة  املرهتن،  عدوان  عىل  محلها  أن  كام 
يقتيض تعني ثبوت أجرة املثل لألرض البور عليه واستقالله باحلصة، ال كام تضمنه 
صحيح حممد بن قيس األول، وذهاب عمله هدرًا واستقالل الراهن بتامم الثمرة يف 
األرض ذات الثمرة، ال كام تضمنه صحيحه الثاين. ومن هنا ال جمال لتنزيل النصوص، 

خصوصًا الصحيحني األخريين، عىل القاعدة.
كام أنه يصعب اخلروج هبا عن مقتىض القاعدة مع عدم ظهور تعويل األصحاب 
عليها يف اخلروج عنها، حتى من يظهر منهم التعويل عليها، الحتامل تنزيله هلا عىل 

القاعدة غفلة عام ذكرنا. ومن ثم كان األمر يف غاية اإلشكال.
يكون  الدر  الظهر ورشب  أن ركوب  النصوص  بعض  قد تضمن  أنه  الثاين: 
مقاباًل بالنفقة عىل احليوان املرهون، كصحيح أيب والد: » سألت أبا عبد اهللA عن 
الرجل يأخذ الدابة والبعري رهنا بامله، أله أن يركبه؟ قال: فقال: إن كان يعلفه فله أن 
Aيركبه، وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه«)1(، وموثق السكوين عنه 
كان  إذا  يركب  الظهر   :Fاهلل رسول  قال  »قال:   :Aعيل عن  آبائه  عن  أبيه  عن 
مرهونًا، وعىل الذي يركبه نفقته، والدر يرشب ]ويرشب الدر. فقيه[ إذا كان مرهونًا 

وعىل الذي يرشب نفقته«)2(.
ويف الوسائل: »محل بعض علامئنا احلديثني عىل مساواة النفقة ألجرة املثل«. 

وكأنه ملطابقته للقاعدة التي تشري إليها مجلة من النصوص.
لكنه تكلف بعيد ال شاهد عليه. بل لو أمكن ذلك يف قضية يف واقعة واحدة، 
فحمله عىل  فاحشًا،  اختالفًا  عليه، الختالف صغرياته  اإلطالق  يتعذر محل  أنه  إال 

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

))( وسائل الشيعة ج: 13 باب: )1 من أبواب كتاب الرهن حديث: ).
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خصوص ذلك محل عىل الفرد النادر.
عىل  إنفاقه  مع  والدر  باملركوب  املرهتن  انتفاع  جواز  احلديثني  ظاهر  أن  مع 
احليوان، ومن الظاهر أن القاعدة ال تقتيض االكتفاء باإلنفاق يف جواز االستيفاء، بل 
البد من مراجعة الراهن واالتفاق معه، وإال تذهب نفقته هدرًا ويضمن للراهن قيمة 
يتفقان عليه ولو مع عدم  الركوب، ومع مراجعته يتعني اجلري عىل ما  الدر وأجرة 

مساواة القيمة واألجرة ملقدار النفقة.
وال يستغنى عن مراجعة الراهن إال مع امتناعه من اإلنفاق من دون أن يشرتط 

ذلك يف عقد الرهن، ومحل احلديثني عىل خصوص ذلك بعيد جدًا.
ولعل األوىل تنزيل احلديثني عىل ظهور حال الراهن واملرهتن مع عدم تصدي 
املرهتن  ورضا  ـ  باألصل  عليه  الواجب  هو  الذي  ـ  احليوان  عىل  لإلنفاق  الراهن 
باإلنفاق بدله، يف إباحة الركوب والدر يف مقابل النفقة، كام يفعل بملكه من دون نظر 
ملساواهتا هلام وعدمها. أما مع تصدي الراهن لإلنفاق عليه فال طريق إلحراز ذلك، 

بل مقتىض األصل عدمه.
وجيري ذلك يف نظري الركوب والدر من النافع والنامءات غري املعتد هبا، كالنقل 

عىل الظهر وبيض الدجاج ونحوِه بخالف مثل احلمل.
كام جيري أيضًا يف غري الرهن مما جيعله املالك عند الغري، كالعارية والوديعة. 

فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل.
)1( كام يف التذكرة والقواعد والدروس. وكذا يف الوسيلة برشط كون النامء 

معلومًا، ويف جامع الرشايع والتحرير برشط كون النامء والرهن معلومني.
أصالة  عن  خيرج  وبه  املذكور.  الرشط  صحة  الرشوط  نفوذ  عموم  ومقتىض 

 ولو رشط املرهتن يف عقد الرهن استيفاء منافع العني يف مدة الرهن جمانًا ل 
تبعد الصحة)1(، 
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وإن قيل بالبطان)1(. وأوىل منه ما لو رشط استيفاءها باألجرة)2(. ولو 
ذمة  برئت  وإن  املدة  هناية  إىل  بالرشط  العمل  لزم  مدة  استيفاءها  اشرتط 

تبعية املنفعة للعني، وعام تضمن أن منفعة العني املرهونة للراهن)1(. فإن كوهنا للراهن 
باألصل ال ينايف صريورهتا للمرهتن أو إباحتها له بسبب الرشط.

وأما ما تقدم من بعضهم من مانعية اجلهل فهو يبتني عىل عموم مانعية الغرر 
للرشوط، وقد تكرر منا املنع من عموم مانعيته يف مجيع العقود، فضاًل عن الرشوط 

التابعة هلا. نعم تكرر منا عموم مانعية اإلهبام.
الربا  )1( مل أعثر عاجاًل عىل من أطلق البطالن. وكأن منشأ تومهه استلزامه 

الذي هو اشرتاط الزيادة يف الدين.
فيه،  بالدين واملرشوطه  املستحقة  الزيادة  منه هو  املمنوع  ترى! ألن  كام  لكنه 

دون ما كان مرشوطًا يف الرهن وإن قارنه.
نعم البد من عدم تضمن عقد الدين اشرتاط الرهن املرشوط بذلك، وال كان 
ذلك رشطا لتأخريه؛ كام لو اشرتط يف الدين مطلق الرهن، فاختار املدين رهنا يمكن 
ينتفع به، أو مل  االنتفاع به، فلم يقبل املرهتن به إال برشط أن تكون منفعته له أو أن 
يشرتط الدائن الرهن يف الدين، وبعد ذلك أراد املدين أن يرهن عىل دينه، فلم يقبل 

الدائن الرهن إال بالرشط املذكور.
أما لو اشرتط الدائن يف الدين أو يف تأخريه رهنا مرشوطًا بانتفاعه به أو بأن 

تكون منفعته له، فال إشكال يف بطالن الرشط املذكور. ملا سبق من املحذور.
)2( كأنه ألنه أبعد عن حمذور اشرتاط املنفعة يف الدين. لكن تقدم أن الرشط 
بنفسه نفع مع قطع النظر عن األمر املرشوط. وأظهر من ذلك ما إذا كانت األجرة 

املرشوطة دون أجرة املثل. فالعمدة ما سبق.

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 10 من أبواب كتاب الرهن.
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)1( لعموم نفوذ الرشط. وأما بطالن الرهن بوفاء الدين، الرتفاع املوضوع، 
فهو ال يرجع إىل فسخ عقد الرهن، لينفسخ الرشط تبعًا له، بل إىل إهنائه مع نفوذه، 
نظري الرشط يف النكاح املنقطع بعد انتهاء املدة أو بعد موت أحد الزوجني أو حدوث 
انتهاء املدة لبطالن الرشط بعد عدم رجوع ذلك  سبب حمرميته، حيث ال وجه مع  

لبطالن العقد الواقع فيه.
يف  طرفًا  كونه  عدم  بعد  الرهن  عقد  يف  الغري  وكالة  شرتاط  ال  جمال  ال   )2(
العقد. ملا هو املعروف عندهم من أن الوكالة من العقود، فكيف يكون الغري وكياًل 
عن الراهن بدون قبول. كام ال يكون له احلق يف مبارشة البيع بعد أن مل يكن طرفًا يف 

العقد. 
إال أن يراد وكالة املرهتن برشط مبارشة الغري إليقاع البيع بطلب منه، فيكون 

احلق للمرهتن الذي هو أحد طريف العقد، ال للغري.
)3( مقتضاه املفروغية عن صحة الوكالة بالرشط، كام يستفاد من النهاية، وبه 
رصح مجهور األصحاب، ويف الرياض: »بال خالف يعرف«. لرجوع اشرتاطها إىل 
آثارها من دون حمذور  فترتتب  املسالك  إنشائها، وهو كاف عرفًا يف حتققها، كام يف 
يقتيض اخلروج عن ذلك، وأما ما يف اجلواهر من منع كفاية ذلك يف إنشاء الوكالة. 

فهو يف غاية املنع.
مع أن الوكالة ملا كانت مبنية عىل سلطنة الوكيل يف طول سلطنة املوكل أمكن 
يبتني  النتيجة، ألهنا نحو من االستحقاق الذي  إنشاء السلطنة املذ كورة بنحو رشط 

عليه الرشط.
يكن  مل  أن  بعد  اشرتاطه  يصح  فال  والبيع،  الوكالة  بني  الفرق  يظهر  وبذلك 
املقصود إيقاعه فعال. إذ لو رجع إىل إيقاعه معلقًا عىل حلول أجل الدين مثاًل بطل من 

الراهن من الدين)1(. ولو رشط يف عقد الرهن وكالة املرهتن أو غريه)2(. 
يف البيع ل ينعزل)3(. 
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أجل التعليق. ولو رجع إىل اشرتاطه كون الرهن مبيعًا حني حلوله مثاًل فالرشط ال 
ينهض بذلك، بل هو متمحض يف االستحقاق، والبيعية كغريها من نتائج املعامالت 

ال تتمحض فيه، وإن اقتضته تبعًا.
أيضًا، ومل  به  بالعزل فقد رصحوا  املرهتن مع اشرتاط ذلك  انعزال  وأما عدم 
أعثر عاجاًل عىل خمالف فيه. وكأن املفروض يف كالمهم هو اشرتاط الوكالة يف البيع 
بنحو االستمرار إىل حني احلاجة للبيع، بحيث ال يعزل عنها قبل ذلك، ألن ذلك هو 
الذي يتأدى غرض املرهتن به، دون الوكالة يف اجلملة، ولو مع العزل. وحينئٍذ ينحرص 

الدليل عليه بعموم نفوذ الرشوط. 
هذا ويف اللمعة بعد أن ذكر ذلك تبعًا لألصحاب قال: »ويضعف بأن املرشوط 
الفسخ لو أخل بالرشط، ال وجوب الرشط، فحينئٍذ لو فسخ  يف الالزم يؤثر جواز 

الوكالة فسخ املرهتن البيع املرشوط بالرهن إن كان«. 
يقتيض  ال  الالزم  العقد  يف  الرشط  أن  ـ  واحد  غري  من  يظهر  كام  ـ  وحاصله 
ختلف  لو  املرشوط  العقد  فسخ  عىل  السلطنة  يقتيض  بل  املرشوط،  األمر  وجوب 
الرشط ال غري، وال ينفع ذلك يف املقام، ألن فسخ املرهتن للرهن بعزل الراهن له عن 
الوكالة أرض عليه. نعم لو كان رشط عدم العزل يف عقد آخر غري الرهن كالبيع كان 

له فسخه لو عزله.
ويظهر دفعه مما تكرر منا من أن الرشط يقتيض حقًا للمشرتط عىل املرشوط 

عليه.
تركه  عن  سلطنته  وقرصت  كاخلياطة  خارجيا  فعاًل  املرشوط  األمر  كان  فإن 
ووجب فعله تكليفًا أداء ملقتىض احلق، ولو امتنع كان له إجباره، كام جيربه عىل وفاء 

الدين.
فيحرم  فعله،  عن  سلطنته  قرصت  ـ  كالسفر  ـ  خارجي  لفعل  تركًا  كان  وإن 
تكليفًا، ملنافاته للحق، وكان للمشرتط منعه منه حفاظًا عىل حقه. كام ال يرتتب عليه 
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األثر إن كان فعاًل اعتباريًا يطلب ألثره، كعدم العزل يف املقام، إذ ال جمال لرتتب األثر 
عليه بعد قصور السلطنة عنه.

هذا وقد تردد يف الرشايع يف عدم جواز العزل من دون أن يشري إىل وجه ذلك.
العقود  من  الوكالة  أن  األول:  اللمعة وجهان  من  ما سبق  بعد  كلامهتم  واملذكور يف 

اجلائزة، واشرتاطها ال يقتيض لزومها، وإال مل تبطل باملوت.
وفيه: أن جوازها يف نفسها ال ينايف لزومها بالرشط يف عقد آخر، كعقد الرهن 
يف املقام. بل ربام يكفي اشرتاط لزومها يف نفس عقدها، نظري ما تقدم منا من اشرتاط 

لزوم الوديعة إىل أجل. ويأيت الكالم فيه يف كتاب الوكالة إن شاء اهلل تعاىل.
وأما بطالهنا باملوت ـ لو تم ـ فليس هو جلوازها، بل الرتفاع موضوعها، وهو 
النيابة عن املوكل، لكون األمر املوكل فيه من شؤونه، ألن موته يوجب انتقال الرهن 

للوارث، ويكون بيعه من شؤونه، وال يكفي فيه سبق الوكالة فيه عن املورث. 
الثاين: أن الرشط ال يلزم يف العقد اجلائز، والرهن جائز من جانب املرهتن الزم 

من جانب الراهن، وال وجه لرتجيح جهة اللزوم.
وقد دفعه غري واحد بأنه حيث كان الزمًا من جهة الراهن فالرشط الزم عليه 
بلحاظ ذلك. غايته أنه غري الزم من جهة املرهتن تبعًا جلواز الرهن من جهته، وهو 

غري ضائر، لعدم لزوم الرشط من جهة املرشوط له.
هذا مضافًا إىل ما تكرر منا من أن الرشط يف العقد اجلائز نافذ والزم ما دام 
املرهتن، وأن  الرهن الزم حتى من جهة  أن  قريبًا من  تقدم  ما  وإىل  يفسخ،  مل  العقد 

سلطنته عىل إسقاطه حقه من الرهن ال ينايف لزومه وال يقتيض جوازه.
)1( يعني: ما دام الراهن حيًا، فإن مات سقطت وكالة املرهتن، كام رصحوا به 
أيضًا، ملا تقدم آنفًا من ارتفاع موضوع الوكالة بموت املوكل وانتقال العني لوارثه،  بل 
حيتاج حينئذ للوكالة عن الوارث، واملفروض عدم اشرتاط الوكالة عنه، بل ال يمكن 

مادام حيًا)1( 
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ذلك، لعدم كونه طرفًا يف العقد املرشوط فيه الوكالة، وألنه قد ال يكون موجودًا أو 
صاحلًا للوكالة حني الرشط.

أما لو مات املرهتن فال إشكال يف سقوط وكالته، كام رصحوا به أيضًا، الرتفاع 
املوضوع.

املقاصد  وجامع  والدروس  والتحرير  واإلرشاد  والقواعد  الرشايع  يف  لكن 
واملسالك وعن الكفاية أنه لو اشرتط املرهتن انتقاهلا للوارث صح الرشط وانتقلت 

له. بل ظاهر الدروس جريان ذلك يف موت الراهن مع الرشط. 
وعن األردبييل التأمل فيام ذكروه: ويف مفتاح الكرامة: »وكأن تأمله يف حمله«.

ولعله لتقوم الوكالة بطرفيها، فال جمال النتقاهلا مع تبدل أحدمها، بل البد إما 
من عموم الوكالة للوارث من أول األمر، أو جتدد وكالته بعد موت الراهن املورث، 
يكون  ال  قد  بل  حياته،  حال  بالراهن  الوكالة  واختصاص  األول،  عدم  واملفروض 

الوارث موجودًا أو صاحلًا للتوكيل حني الرهن، والثاين يبتني عىل التعليق املبطل.
مع أنه ال جمال لتوكيل الوارث قهرًا عليه، لعدم كونه طرفًا يف العقد.

نعم يمكن حتقق نتيجة ذلك بأن ال يكون املرشوط هو الوكالة، بل حق فعلية 
استيفاء الدين من العني املرهونة بالبيع ونحوه، وعدم االقتصار عىل ما يقتضيه الرهن 
من ثبوت حق االستيفاء منها بالقوة مع توقف فعليته عىل إعامل سلطنة املالك أو من 
يقوم مقامه يف ذلك، فإن الرشط يصلح جلعل احلق املذكور ويغنى عن الوكالة. نظري 
ما لو اشرتط أحد املتعاقدين عىل اآلخر أن يكون له احلق يف أن يبيت يف داره أو يبيع 

بعض ممتلكاته ويقيض حاجته موقتًا بثمنها مضمونًا عليه. 
الرهانة بال حاجة إىل  بالرشط يكون موروثًا كحق  املذكور  ثبوت احلق  ومع 
جعل جديد من الراهن بعد موت املرهتن. وكأن هذا هو مرجع الرشط املفروض يف 

كالم من سبق وإن قرص تعبريهم عنه.
لكن ذلك يقتيض بقاء احلق املذكور للمرهتن ثم لوارثه حتى مع موت الراهن، 
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كام يبقى حق الرهن. ولعله الوجه فيام سبق من الدروس. وال وجه للفرق بينهام، كام 
هو ظاهر الباقني ممن سبق. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم. 

املرهتن  وكالة  رشط  نفوذ  من  منهم  تقدم  ما  أن  األول:  أمران  املقام  يف  بقي 
يبتني عىل مفروغيتهم عن جواز وكالة املرهتن عن الراهن يف بيع العني املرهونة. وهو 

املرصح به يف بعض كلامهتم، ويف املختلف أنه األشهر من غري كراهة. 
وظاهره نسبة املنع البن اجلنيد، لقوله: » ولو وكل املرهتن يف بيعه مل أخرت له بيع 
ذلك، وخاصة إذا كان الرهن مما حيتاج إىل استيفاء أو وزن، أو أراد املرهتن رشاءه أو 

بيعه لولده أو رشيكه أو من جيري جمرامها«. 
يتضح  مل  وإن  الكراهة،  منه  املتيقن  أو  الظاهر  بل  املنع،  يف  ظاهر  غري  لكنه 

وجهها. إال أن يكون مراده النهي إرشادًا، لتجنب التهمة. 
يوفه  ومل  احلق  متى حل  أنه  املرهتن  »لو رهن ورشط  التذكرة:  قال يف  الثاين: 
الراهن فالرهن له بالدين أو فهو بيع له بالدين فهو رشط فاسد بال خالف«، ورصح 

بفساد رشط كونه مبيعًا غري واحد. 
والوجه فيه: أنه إن أريد بالرشط إنشاء البيع أو املعاوضة معلقني عىل حلول 
الدين املرهون عليه، بطل من أجل التعليق. وإن أريد اشرتاط حتققهام حني احللول. 
يف  يتمحض  فيام  إال  العقدية  املضامني  يف  يصح  ال  الذي  النتيجة  رشط  من  فهو 

االستحقاق، كصريورة الثمرة أو احلل للبايع، عىل ما ذكرناه غري مرة. 
للمرهتن،  الرهن  الدين عند حلوله وصريورة  قد يصح اشرتاط سقوط  نعم 
من دون أخذ املعاوضة بينهام، لتمحضهام يف االستحقاق. وإن كان حمتاجًا ملزيد من 

التأمل، لعدم خلوه عن اإلشكال.
)1( أما صحة الوصية بذلك فظاهر بعض كلامهتم املفروغية عنه. ألنه ماله، 
نفوذ  عموم  خيتص  يقال:  أن  إال  اللهم  الثلث  تتجاوز  ال  املذكور  بالنحو  والوصية 

ولو أوىص إليه لزم)1(. 
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الوصية  نفوذ  ثبت  أنه  األمر  غاية  الرشيفة.  اآلية  يف  موضوعه  ألنه  باملال،  الوصية 
بالوالية عىل القارصين والوصاية بتنفيذ الوصية باملال، وليس املقام منهام.

كام ال يبعد ظهور بعض النصوص يف نفوذ الوصية بوفاء الدين، واملتيقن منه 
أصل الوفاء، ال ما يعم تعيني املال الذي يكون به الوفاء، كام يف املقام.

وأما لزوم الوصية يف فرض نفوذها فال وجه له ملا هو املعلوم من أن للمويص 
العدول عن الوصية، فالبد أن يكون مرادهH اللزوم يف حق الورثة يف فرض موت 
الراهن يف فرض اشرتاط  اللزوم يف حق  الراهن عىل وصيته وعدم عدوله عنها. أو 
الوصية عليه، ألنه حيث ال يتأتى مطلوب املرهتن من الوصية إال مع عدم العزل تعني 
محل الرشط عىل اشرتاط عدم العزل، نظري ما تقدم يف الوكالة، فتقرص سلطنة املويص 

عن العزل، ملنافاته حلق املرهتن احلاصل بالرشط.
غاية  املشرتط.  التعدي عىل حق  من  فيها  ملا  املرهون،  باملال  تنفذ وصيته  وال 

األمر أنه ال ينتقل لوارث املرهتن، خلروجه عن موضوع الوصية املرشوطة.
إال أن يكون موضوع الوصية املرشوطة من ثبت له حق الرهانة، ال خصوص 

املرهتن بشخصه. ملا يأيت من أن حق الرهانة موروث.
)1( بال خالف وال إشكال، كام يف اجلواهر. وظاهر بعض كلامهتم املفروغية 
عنه. لعموم أدلة املرياث بعد كون حق الرهانة قابال لالنتقال، مع بقاء موضوعه، وهو 

الدين.
إىل  تسليمه  من  االمتناع  للراهن  كان  املرهتن  مات  إذا   « الرشايع:  ويف  هذا 

الوارث«. وسبقه إىل ذلك يف املبسوط.
الراهن، بل كان  الرهن كونه يف حوزة  إذا مل يكن مقتىض إطالق  وهو متجه 

وضعه بإذن واستئامن خاص منه، لقصوره عن الوارث.
أما إذا كان مقتىض إطالق الرهن كونه عند املرهتن ـ كام تقدم منا ومن املبسوط 

وحق الرهانة موروث)1(. 
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عند الكالم يف القبض ـ فال يفرق ارتكازًا بني املرهتن ووارثه بعد اشرتاكهام يف التوثق 
بالرهن للدين.

وبذلك يظهر احلال فيام لو مات الراهن، فإن إلزام وارثه بإبقاء الرهن يف يد 
املرهتن يبتني عىل الوجهني املذكورين.

)1( كام رصح به مجهور األصحاب من دون خالف ظاهر بينهم، بل باإلمجاع 
عليه رصح املبسوط واخلالف والغنية والرسائر والتذكرة وحمكي املفاتيح وعن ظاهر 
غريها. ويف الدروس أنه أشهر. ويف مفتاح الكرامة أنه غريب، لعدم العثور فيه عىل 

خمالف أصاًل، كام اعرتف به مجاعة. نعم ينسب اخلالف فيه للمخالفني.
والنصوص به مستفيضة، كصحيح مجيل بن دراج: » قال أبو عبد اهللA يف 
رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن. قال: هو من مال الراهن، ويرجع املرهتن 
عليه بام له«)1(، وصحيح إسحاق بن عامر عن أيب إبراهيمA: »قلت: الرجل يرهتن 
العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده يشء، عىل من يكون نقصان ذلك؟ قال: عىل 

مواله...«)2( ونحومها غريها.
نعم تضمنت مجلة أخرى أنه يكون من مال املرهتن، كموثق ابن بكري: » سألت 
أبا عبد اهللA يف الرهن فقال: إن كان أكثر من مال املرهتن فهلك أن يؤدي الفضل 
إىل صاحب الرهن، وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله، 

وإن كان الرهن سواء فليس عليه يشء«)3(، ونحوه غريه.
وال  املرهتن  تعدي  عدم  عىل  األوىل  بحمل  الطائفتني  بني  اجلمع  يتعني  لكن 
تفريطه، والثانية عىل ما إذا تعدى أو فرط، بقرينة صحيح إسحاق بن عامر: » سألت 

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 5 من أبواب كتاب الرهن حديث: 1.

))( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 5 من أبواب كتاب الرهن حديث: 4.

)3( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 7 من أبواب كتاب الرهن حديث: 3.

واملرهتن أمني ال يضمن بدون التعدي)1(، 
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درهم  ثالثامئة  يساوي  وهو  درهم  بامئة  الرهن  يرهن  الرجل  عن   Aإبراهيم أبا 
فيهلك، أعىل الرجل أن يرد عىل صاحبه مائتي درهم؟ قال: نعم، ألنه أخذ رهنا فيه 
فضل وضيعه...«)1(. فإن مقتىض التعليل فيه عدم كون الضامن فيه من أحكام الرهن، 

بل هو مسبب عن التضييع.
ومعترب آبان بن عثامن عن أيب عبد اهللA أو عمن أخربه عنهA: » أنه قال يف 
الرهن إذا ضاع من عند املرهتن من غري أن يستهلكه رجع يف حقه عىل الراهن فأخذه، 
فإن استهلكه ترادا الفضل بينهام«)2(. لظهور أنه شاهد باجلمع املذكور بني الطائفتني 

لو ال شبهة سنده.
بل ال يبعد االستدالل أيضًا بمعترب سليامن بن خالد عنهA: » قال: إذا رهنت 
عبدًا أو دابة فامت فال يشء عليك. وإن هلكت الدابة أو أبق الغالم فأنت ضامن«)3(، 
عىل  الغالم  وإباق  الدابة  هالك  ومحل  األنف،  حتف  املوت  عىل  فيه  املوت  بحمل 
التفريط، دفعًا للتدافع بني صدره وذيله بضميمة العلم بعدم الفرق بني أسباب التلف 

ذاتًا، وإنام يكون الفرق بينها بالتقصري وعدمه. فتأمل. 
وال أقل من كون ذلك مقتىض القاعدة لو تعذر اجلمع بني الطائفتني. بل قد 
يكون وضوح مقتضاها وارتكازيتها شاهدًا عرفًا باجلمع املذكور بينهام. وال سيام مع 

اعتضاده بفتوى األصحاب.
نعم قد ينافيه صحيح عبيد بن زرارة عن أيب عبد اهللA: » وقالA يف رجل 
رهن عنده مملوكة جتدم ]مملوك فجذم[ أو رهن عنده متاع فلم ينرش املتاع ومل يشاهده 

ومل حيركه فأكل ]يعني: أكله السوس[ هل ينقص ماله بقدر ذلك؟ قال: ال«))(.
عىل  موقوف  ذلك  لكن  وحتريكه.  املتاع  تعاهد  عدم  يف  مفرط  أنه  بدعوى: 

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

))( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 5 من أبواب كتاب الرهن حديث: 7.

)3( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 5 من أبواب كتاب الرهن حديث: 8.

)4( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 5 من أبواب كتاب الرهن حديث: 9.
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التفاته لذلك وإيكال الراهن رعايته له، وال إشارة لذلك يف الصحيح.
)1( كام هو مقتىض القاعدة يف الضامن، عىل ما تقدم يف املسألة الثالثة عرشة من 
فصل رشوط العقد من كتاب البيع. وعليه جرى يف املقنعة والنهاية واملراسم والنافع 

وغريها، ونسبه يف املسالك لألكثر.
منا  املذكور، وتقدم  الفصل  الثامنة عرشة من  املسألة  منهH يف  تقدم  )2( كام 
هناك أنه مع الضامن باليد بغصب ونحوه يتعني الضامن بقيمة يوم الغصب، وأما يف 
غريه ـ كام يف املقام ـ فاملتعني الضامن بقيمة يوم األداء، ومنه مورد التهاتر، كام يف بعض 

فروض املقام، ألنه بمنزلة األداء ويأيت بعض ما يتعلق بذلك.
وعن ابن اجلنيد أن الضامن بأعىل القيم من حني التلف إىل حني احلكم عليه 
بالقيمة. وفيه: أنه ال دخل للحكم يف الضامن املحكوم به. مع أن ضامن األرفع يف نفسه 

ال دليل عليه، كام تقدم هناك.
ويف الرشايع أنه يضمن بقيمته يوم قبضه. ومل يعرف لغريه. كام مل يعرف الوجه 

فيه بعد عدم كونه مضمونًا حينئٍذ، كام نبه له غري واحد. 
حني  من  القيم  أعىل  ضامن  من  واإليضاح  للمبسوط  نسب  ما  منه  وأضعف 

القبض إىل حني التلف. ملا أرشنا إليه من عدم الدليل عىل ضامن األعىل.
)3( كام هو ظاهر املبسوط ورصيح الرسائر والرشايع والنافع ومجلة من كتب 

العالمة، بل مجهور املتأخرين. وكأنه ألصالة الرباءة من الزائد. 
الراهن،  قول  تقديم  اجلنيد  ابن  عن  بل  التوقف،  والتنقيح  الدروس  وظاهر 
وعليه جرى يف املقنعة والنهاية واملراسم والكايف والوسيلة والغنية، ويف الدروس أنه 

قول األكثر، ويف الغنية اإلمجاع عليه.
وعن ابن اجلنيد االستدالل له بأن خيانة املرهتن مسقطة لعدالته وأمانته.

فيضمن به ملثله إن كان مثليًا وإال قيمته)1( يوم التلف)2(. والقول قوله 
مع يمينه يف قيمته)3(، 
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وفيه ـ مع أن إتالفه للرهن قد ال يكون متعمدًا، لينايف مقتىض أمانته ويسقط 
عدالته ـ : أن تقديم قوله عند من سبق ليس ألمانته، بل ملطابقته لألصل، كام أشار 

إليه يف الرسائر.
ويف مفتاح الكرامة أن ذلك مل يكن خيفى عىل املتقدمني، وأن الظاهر أنه ما أفتى 
به يف املقنعة والنهاية إال عن خرب، كام يقيض به التتبع. لكن عهدة ذلك عليه. مع أنه ال 

يبلغ حد اليقني بحيث ينهض دلياًل يف املقام، ليخرج به عن األصل املذكور. 
وال سيام مع احتامل نظرمها وغريمها يف املقام إىل أن املالك هو املرجع يف معرفة 
قيمة ملكه، كام يكون مرجعًا يف سائر شؤونه، كطهارته ونجاسته ونوعه مثل كونه مما 

يوكل حلمه أو ال يؤكل، أو حيوانيًا أو غري حيواين.
وإن كان الظاهر عدم متاميته أيضًا، الختصاصه باألمور احلسية أو ما ينتهي 

للحدس القريب من احلس، دون املقام مما يكون حدسيًا بعيدًا عن احلس.
التلف  يوم  قيمة  ضامن  عىل  بناء  يتم  إنام  بأنه  األصل  يف  يستشكل  قد  نعم 
النشغال الذمة بالقيمة حينه، حيث يتعني االقتصار يف مقدار القيمة الذي انشغلت 
الذمة به عىل املتيقن. أما بناء عىل ضامن قيمة يوم األداء، ـ كام سبق ـ فهو يبتني عىل 
انشغال الذمة بالعني إىل أن يتحقق األداء، كام ذكرناه يف حمله، فال حيرز فراغ الذمة من 

العني إال بدفع األكثر.
التكليف  هو  األداء،  حني  إىل  بالعني  الذمة  بانشغال  يراد  ال  بأنه  يندفع  لكنه 
بتفريغ الذمة منها، بحيث يكون املكلف به مسببًا عن أداء القيمة، نظري الطهارة املسببة 
املكلف  البدل حينئٍذ مع كون  األداء، ألهنا  القيمة حني  مراعاة  بل وجوب  الغسل، 
لضامنها  مدينًا  العني  صاحب  كان  إذا  التهاتر  يلزم  ولذا  غري.  ال  القيمة  أداء  هو  به 
بجنس قيمتها، مع أنه كان مشغول الذمة بالعني فهي مباينة للدين، وال جمال للتهاتر. 
األقل،  عىل  األقتصار  واألكثر  األقل  بني  هبا  املكلف  القيمة  تردد  مع  يتعني  وحينئذ 

عماًل باألصل.
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ألهل  الرجوع  تعذر  إذا  ما  عىل  لألصل  الرجوع  يف  األقتصار  الظاهر  نعم 
اخلربة يف معرفة القيمة، الختالفهم، أو لتعذر إحاطتهم بخصوصيات العني الدخيلة 
يف قيمتها. وإال كان قوهلم حاكاًم عىل األصل، ملا دل عىل حجية قول أهل اخلربة يف 

األمور احلدسية.
التهاتر الذي تضمنته نصوص املقام يناسب انشغال ذمة  بقي يشء. وهو أن 
هو  ملا  عنها،  بداًل  القيمة  دفع  وجوب  مع  بالعني  ال  التلف،  حني  بالقيمة  الضامن 
والعني  الطرفني،  لكال  املضمونني  جنس  احتاد  مع  يكون  إنام  التهاتر  أن  من  املعلوم 
املرهونة مباينة جنسًا للدين غالبًا. فلو كان املضمون بالتلف هو العني، ال القيمة حني 
ذمتهام  تفرغ  وال  الراهن،  ذمة  يف  الدين  وبقي  املرهتن،  ذمة  يف  العني  لبقيت  التلف، 
إال باتفاقهام عىل وفاء ذمة املرهتن من العني بدين الراهن له، وال حيصل التهاتر قهرًا 

عليهام، كام تضمنته النصوص. 
وبذلك قد يشكل ما سبق منا البناء عليه من انشغال ذمة الضامن بالعني، وما 

يرتتب عليه من وجوب قيمة يوم األداء، ألهنا البدل عن العني حينئٍذ.
اللهم إال أن يقال: ال جمال حلمل النصوص عىل التهاتر املعهود،  ألن الدين 
كثريًا ما ال يكون من الدراهم أو الدنانري التي هي املعيار يف التقييم عرفًا، بل يكون 
الطعام وغريه. ولو كان من  السلف من  التقييم، كام يف  به  يكون  آخر ال  من جنس 
الدراهم أو الدنانري فتقييم الرهن القيمي ال يلزم أن يكون بجنس الدين مع إمكان 

تقييمه باجلنس اآلخر.
وال سيام أن الدين قد يكون مؤجاًل مل حيل أجله بعد، ومع اختالف الدينني يف 

أصل التأجيل أو يف مقدار األجل ال جمال للتهاتر املعهود.
بقاء  الظاهر يف  الرهن  املتقدم من فرض ضياع  أبان  ما يف حديث  إىل  مضافًا 
هبا  املرهتن  ذمة  وانشغال  الراهن  ملك  عىل  بقائها  يف  معه  إشكال  ال  حيث  العني، 
حال  مقداره  يف  املعيار  يكون  الذي  احليلولة،  بدل  هو  املدفوع  البدل  وأن  ببدهلا  ال 
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التسليم، ال حال الضياع. 
فال بد من محل التهاتر يف النصوص املتقدمة عىل بيان ضامن املرهتن مع التعدي 
والتفريط، الذي يقتيض تراضيهام يف اجلملة بنقص الدين أو سقوطه بتاممه، أو عىل 

التهاتر تعبدًا عىل خالف مقتىض القاعدة.
 وعليه ال ينفع يف اخلروج عن مقتىض القاعدة من الضامن بقيمة يوم األداء. 
املقام.  يف  ينفع  قد  ما  الرهن  كتاب  ذيل  يف  الرابع  الفرع  يف  تعاىل  اهلل  شاء  إن  ويأيت 

فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
بمقتىض  عماًل  عليه.  اإلمجاع  الغنية  ويف  ظاهر،  خالف  وال  إشكال  بال   )1(
األصل. بل يظهر مما تقدم يف الوديعة أنه ليس للمرهتن إحالفه مع احتامل صدقه، ملا 

دل عىل النهي عن اهتام األمني.
بعد  باليمني  املنكر  تكليف  لعموم  استحالفه،  جيوز  بكذبه  العلم  مع  نعم 

خروجه عن االهتام موضوعًا. فراجع.
هذا ولو ادعى املرهتن تلف الرهن فقد ذكر غري واحد أنه يصدق مطلقًا، ويف 
املختلف أنه أشهر، ويف الغنية اإلمجاع عليه ألنه أمني، فيصدق يف أمانته وما حتت يده.
ماله  ذهب  أو  ظاهرة،  جائحة  هناك  كانت  إذا  بام  خصه  أنه  اجلنيد  ابن  وعن 

والرهون. أما إذا ادعى تلف الرهن وحده فال يصدق.
وقد يظهر من الصدوق يف الفقيه، حيث ذكر معترب أبان عن رجل عن أيب عبد 
أو دابة أو فضة أو متاعًا، فيه إن كان حيوانًا  بام  الرهن   اهللA: »سألته كيف يكون 
بينة؟  له عىل مصيبته  متاعه، وليس  أو نقص  ماله  أو لصوص فهلك  فأصابه حريق 
قال: إذا ذهب ماله كله فلم يوجد له يشء فال يشء عليه. قال: وإن قال: ذهب من 

بني مايل وله مال فال يصدق«)1(.

)1( من ال حيرضه الفقيه ج: 3 ص: 198 باب الرهن حديث: 18.

وعدم التفريط)1( 
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أبان  بأن احلديث مرسل، ويف  به يف املختلف البن اجلنيد، ورده  وقد استدل 
قول.

لكن قد تضمن ذلك أيضًا موثق أيب العباس البقباق)1( الذي هو مقارب له يف 
التعبري، بل لعله عينه، ألن أبان يروي عن البقباق.

 ومن ثم قد يظهر ذلك من الشيخ يف التهذيب، ألنه روى املرسل واملوثق معًا،
ومل يظهر منه الرد هلام.

ويصعب مع كل ذلك إمهاهلام. وال سيام أنه قد سبق نظري ذلك يف اإلجارة، وقد 
استفاضت به النصوص، بل تقدم يف نصوص العارية أيضًا ما يناسب ذلك.

ثقة، كام تقدم يف اإلجارة  املرهتن  إذا مل يكن  بام  تقييده  يبعد  أنه ال  غاية األمر 
والعارية، إذ من القريب بعد النظر يف النصوص استفادة وحدة احلكم يف اجلميع.

كام أن مرجع ذلك ليس إىل الزامه بإرجاع العني، إذ قد يعلم بتعذر ذلك وفقد 
العني، بل يعم ضامهنا الراجع إىل عدم تصديقه يف اجلملة يف عدم التعدي. 

نعم يصدق يف عدم التعدي والتفريط لو ذهب ماله كله واحتمل كون ذهابه 
بسبب تفريطه وتساحمه بمثل عدم التحفظ عليه. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل 

العاصم.
)1( كام رصح به مجهور األصحاب من املقنع واملبسوط والنهاية واخلالف وما 
بعدها، ويف كالم غري واحد أنه املشهور أو األشهر، ويف الغنية اإلمجاع عليه. ويقتضيه 
:Aـ مضافًا إىل أصالة عدم الرهن عىل الزيادةـ  صحيح حممد بن مسلم عن أيب جعفر 
الرهن  عنده  الذي  فادعى  فيه،  بينهام  بينة  ال  رهنا  صاحبه  عند  يرهن  رجل  »يف 
عنده  الذي  عىل  البينة  قال:  بامئة.  إنه  الرهن:  صاحب  فقال  ]درهم.يب[  بألف  أنه 

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 9 من أبواب كتاب الرهن حديث: 1.

وقول الراهن يف قدر الدين)1(.
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الرهن أنه بألف، وإن مل يكن له بينة فعىل الراهن اليمني«)1(، ونحوه حديث عبيد بن 
 زرارة املروى بطريق معترب وآخر موثق عن أيب عبد اهللA)2(، وموثق ابن أيب يعفور 

 .)3(Aعنه
وعن ابن اجلنيد أن القول قول املرهتن ما مل يزد الدين عىل قيمة الرهن. ويشهد 
الراهن  فيه  اختلف  رهن  »يف   :Bعيل عن  أبيه  عن   Aعنه السكوين  موثق  له 
واملرهتن. فقال الراهن: هو بكذا وكذا، وقال املرهتن: هو بأكثر. قال عيلA: يصدق 

املرهتن حتى حييط بالثمن، ألنه أمينه«))(. 
لكن ال جمال للخروج به عام سبق مما هو أكثر عددًا، وأشهر رواية، وأظهر بني 
األصحاب عماًل. فليحمل عىل التقية، ملوافقته ملا عن بعض العامة ممن يقارب عرصه 

النصوص، وهو احلسن البرصي وقتادة ومالك. 
وال أقل من تساقط النصوص، والرجوع لألصل بالتقريب املتقدم. 

هذا ويف اجلواهر: » بل لو أراد ابن اجلنيد ما يشمل دعوى املرهتن أصل الشغل 
بالزائد ـ كام عساه يظهر من بعض، بل ظاهر الفاضل يف القواعد أن نزاعه يف ذلك ـ 

كان خمالفًا للضوابط الرشعية، بل يمكن دعوى الرضورة حينئٍذ عىل خالفه«.
لكن الظاهر أن كلامت األصحاب والنصوص تشمل ذلك، وال ختتص بام إذا 
اتفقا عىل كثرة الدين واختلفا يف املقدار الذي عليه الدين منه. بل رصح يف التذكرة 

بالتعميم. واألمر سهل بعد ما سبق.
)1( كام يف املبسوط والرشايع ومجلة من كتب العالمة والدروس وغريها، وقد 
يستفاد مما يف املقنعة والنهاية والرسائر ـ مدعيًا يف األخري اإلمجاع عليه ـ من تقديمه فيه 

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

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

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

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

 وهو أحق به من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلسًا)1(. 
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عىل الغرماء مع موت املرهتن، ألن املقامني من باب واحد.
بل ظاهر املسالك اإلمجاع يف املقام، ألنه خص اخلالف بصورة املوت.

يف  بل  يأيت،  ما  عىل  اعتامدهم  ظهور  بعد  باإلمجاع  لالستدالل  جمال  ال  لكن 
عىل  استدل  املوت  مع  املرهتن  ترجيح  عدم  عىل  الدالة  للرواية  أشار  أن  بعد  النهاية 

ترجيحه بأنه أحوط. وهو كام ترى ممنوع يف نفسه لتزاحم احلقوق.
وأما وما يف نكت النهاية من أن املراد به االحتياط يف احلكم، ألنه ال يرفع اليد 

عن حق املرهتن إال بدليل. فهو خمالف ملا هو املعروف من معنى االحتياط. 
وكيف كان فهو ال ينهض برد الرواية لو هنضت باالستدالل. 

ومن هنا استدل غري واحد بأن مقتىض الرهن أن يكون وثيقة للدين، فيكون 
مرجحًا لصاحبه عىل غريه. لكن ال دليل عىل كفاية ذلك يف الرتجيح بعد كون التفليس 

عندهم يوجب تعلق حق الغرماء بأموال املفلس التي منها الرهن.
ومثل ذلك ما يف املسالك من مرجحيته، لسبق تعلق حقه بالعني. إذ فيه: أن 
الالحق،  متامية موضوع احلق  مانعًا من  إذا كان  يكون مرجحًا  إنام  احلق  تعلق  سبق 
املنايف  الترصف الالحق  نفوذ  املالك عن  الرهن املوجب لقصور سلطنة  كتعلق حق 
له. أما يف املقام فحيث كان السبب الطارئ هو تزاحم احلقوق فال أثر لسبق تعلق حق 

املرهتن بالعني.
اللهم إال أن يقال: املناسبات االرتكازية قاضية بأن حتاص الغرماء مع قصور 
يبتني عىل اجلمع بني  بل  للمقام،  الشمول  ليكون مقتىض إطالقه  تعبديًا،  ليس  املال 
كام  بعضها،  ترجيح  يشمل صورة  فال  بينها،  املرجح  لعدم  املمكن،  باملقدار  احلقوق 
يف املقام، حيث ال يعلم معه بسقوط حق الراهن، بل مقتىض عموم نفوذ عقد الرهن 

عدم سقوطه.
نعم يف معترب سليامن بن حفص املروزي: » كتبت إىل أيب احلسنA يف رجل 
ثمنه  يبلغ  فقيه[  يد بعضهم، فال ]وال.  مات وعليه دين ومل خيلف شيئًا إال رهنًا يف 
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أكثر من مال املرهتن. أيأخذ بامله أو هو وسائر الديان فيه رشكاء. فكتبA: مجيع 
احلكم:  بن  اهلل  عبد  خرب  ويف  باحلصص«)1(،  بينهم  يتوزعونه  سواء  ذلك  يف  الديان 
»سألت أبا عبد اهللA عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون وليس 
عند بعضهم، فامت وال حييط ماله بام عليه من الدين. قال: يقسم مجيع ما خلف من 

الرهون وغريها عىل أبواب الدين باحلصص«)2(.
وقد يستشكل يف احلديثني ـ كام يف نكت النهاية وغريه ـ بضعف السند. وهو 
متجه يف الثاين دون األول، ألن سليامن بن حفص من رجال كتاب كامل الزيارات. 
وحممد بن عيسى بن عبيد الراوي عنده وإن وقع الكالم فيه من بعضهم، إال أن مجهور 

األصحاب عىل إمهال ذلك والبناء وثاقته والعمل بروايته. 
وأما سقوط الروايتني هبجر األصحاب، فهو غري ظاهر بعد تعاضدمها وظهور 
حال الصدوق يف الفقيه يف العمل هبام. كام أن ذكر الشيخ هلام يف التهذيب من دون تنبيه 

عىل وهنهام ظاهر يف صلوحهام لالستدالل. 
وال سيام مع ظهور ما تقدم من النهاية يف أن الفتوى عىل خالف الرواية ألجل 
فتوى  ابتناء  احتامل  معه  يقوى  حيث  نفسها،  يف  لوهنها  إشارة  دون  من  االحتياط 
لوهنهام  ال  الروايتني،  عىل  تقديمها  لتخيل  االعتبارية،  الوجوه  بعض  عىل  الشيخني 
أو  أنفسهام  يف  الروايتني  وهن  لتخيل  أو  لذلك،  بعدمها  من  وتابعهام  أنفسهام،  يف 
باإلعراض. وال سيام املتأخرين الذين للشهرة ونقل اإلمجاع أمهية خاصة يف نفوسهم.
البناء عىل العمل هبام، كام يف  ومن هنا يصعب جدًا إمهال الروايتني، ويقرب 

احلدائق، وحكاه عن بعض متأخري املتأخرين، وسبقه إىل ذلك يف الوسائل.
ثم إن الروايتني وإن وردتا يف املفلس يف امليت دون احلي، إال أن من القريب 
جدًا فهم العموم منهام، وأن حق الرهن  ال يتقدم عىل حق الغرماء عند قصور مال 

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 11 من أبواب كتاب الرهن حديث: ).

))( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 11 من أبواب كتاب الرهن حديث: 1.
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الغريم.
وأما ما عن السلطان من الفرق بينهام بأن حق الغرماء مع املوت يتعلق بالرتكة، 
وال وفاء له من غريها. أما مع حياة الغريم فهو متعلق بذمته، وربام يتحقق منه الوفاء 

بتجدد مال له.
أيضا.  الرهن  يتعلق بعني  املرهتن  أن حق  إال  فهو وإن كان مسلاًم يف اجلملة، 
دين  أن  يغفل عنه عرفًا. عىل  تعجيله  الوفاء وتعذر  بتعذر أصل  بينهام  الفرق  وجمرد 
امليت قد يتيرس وفاؤه من غري تركته، كسهم املغارمني والتربع بالوفاء من أهله أو أهل 

اخلري من املؤمنني. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
)1( كام رصحوا به. ووجهه ظاهر، فإنه كسائر الديون التي ال رهن عليها، وال 

منشأ الحتامل تقديمه عىل غريه.
)2( كام رصحوا به أيضًا. لعني الوجه املتقدم. وجمرد وجود بقية الرهن عنده 

ال يوجب ترجيحه بعد عدم تعلق حق الدين املذكور به.
)3(  كام رصح به مجهور األصحاب، ويظهر من غري واحد اإلمجاع عليه، كام 
يظهر من بعض كلامهتم املفروغية عنه. حيث ال إشكال يف ملك الراهن للمنفعة، ملا 
هو املعلوم تبعيتها بطبعها للعني. وتشهد به يف خصوص الرهن النصوص، كصحيح 
قال:  الغلة؟  ملن  غلة  هلا  دارًا  فارهتن  »قلت:   :Aإبراهيم أيب  عن  عامر  بن  إسحاق 
كل  يف  وقىض  »قال:   :Aاهلل عبد  أيب  عن  العباس  أيب  وموثق  الدار«)1(،  لصاحب 
رهن له غلة أن غلته حتسب لصاحبه عليه«)2(، ونحوها غريها. وحينئٍذ يتعني ضامهنا 

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 8 من أبواب كتاب الرهن حديث: 1.
))( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 10 من أبواب كتاب الرهن حديث: 4.

الرهن  من  فضل  ولو  الفاضل)1(.  يف  شارك  يشء  الدين  من  فضل  ولو 
وله دين بغري رهن تساوي الغرماء فيه)2(. ولو ترصف املرهتن بدون إذن 

الراهن ضمن)3( 
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باالستيفاء مع عدم إذن املالك. كام هو ظاهر.
هذا وقد تقدم أن مقتىض القاعدة منع املرهتن من الترصف يف العني املرهونة 
بغري إذن الراهن، كام تقدم الكالم يف بعض النصوص التي قد تظهر يف خالف ذلك 

فراجع.
)1( يعني: أجرة املثل، ألهنا مقتىض األصل يف الضامن، واملفروض عدم اتفاق 

مع املالك خمرج عنه.
)2( بال إشكال ظاهر، لكونه ملكًا للراهن، فال جيوز الترصف فيه بغري إذنه، 

وجمرد اإلذن يف البيع اليقتيض ذلك.
)3( لعني ما سبق. واستحقاقه وفاء الدين ال يستلزم استحقاقه الوفاء بالثمن، 
بل للمدين الوفاء من غريه. وبذلك يظهر العموم ملا إذن له يف البيع بعد األجل. إال 

أن يستفاد بقرينة احلال اإلذن يف االستيفاء تبعًا لألذن يف البيع.
))( البتناء الرهن عىل استحقاق املرهتن استيفاء دينه منه عند عدم وفاء دينه 
فيكون  املرهتن،  حلق  ملنافاهتا  حلرمته،  مسقط  اإلذن  من  وامتناعه  أجله،  حلول  مع 

معتديًا بذلك.
آخر  مال  من  بالوفاء  املبادرة  مقام  يف  املدين  يكن  مل  إذا  بام  ذلك  خيتص  نعم 
بالنحو الذي يقتضيه حلول الدين، وإال تعني قبوله ذلك، مجعًا بني حقه يف وفاء الدين 

وسلطنة الراهن عىل ماله.
))( إعاماًل حلقه يف وفاء دينه من الرهن بعد عدم قيام املدين بالوفاء وسقوط 

وعليه األجرة)1(. ولو أذن الراهن يف البيع قبل األجل فباع ل يترصف يف 
الثمن إال بإذن الراهن)2( حتى بعد األجل)3(. وإذا ل يأذن يف االستيفاء 
حينئذ جاز للمرهتن االستيفاء با إذن)4(. كام أنه لو ل يأذن يف البيع حينئذ 
وامتنع من وفاء الدين جاز للمرهتن البيع واالستيفاء با إذن)5( واألحوط 
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حرمته بامتناعه من اإلذن يف البيع، ملنافاهتا حلق املرهتن، نظري ما سبق. 
نعم جيب استئذانه يف البيع، ألن حق املرهتن ال ينايف سلطنة الراهن عىل الرهن، 
بحيث له وفاء دينه من غريه، أو اختيار كيفية البيع بالنحو الذي ال ينايف حق املرهتن.

وال يسقط اعتبار إذنه إال بعد امتناعه من الوفاء واإلذن يف البيع معًا.
وبذلك يظهر احلال لو مل يكن الدين مؤجاًل وكان املرهتن يستحق وفاء دينه 
متى طالب به، حيث يكون له احلق يف استيفاء دينه من الرهن متى طالب بالوفاء فلم 

يستجب له املدين مماطلة أو عجزًا، لعني ما سبق.
والقواعد  والتحرير  والتذكرة  الرشايع  يف  مراجعته  بوجوب  وجزم   )1(
لدعوى  وذلك  أجده«.  خالف  بال   « اجلواهر:  ويف  وغريها،  والدروس  واإلرشاد 

واليته عىل املمتنع، فيقوم مقامه يف إعامل نظره يف البيع.
لكن شيوع االبتالء باملسألة ونحوها ـ كغيبة الراهن واجلهل به ـ من عصور 
املعصومني صلوات اهلل عليهم والغفلة عن مراجعة املرهتن ملن يقوم مقام الراهن يف 
ذلك ملزم بالتنبيه منهمA عىل ذلك  لو كان الزمًا، ولو صدر ذلك لظهر، وحيث مل 

يظهر يشء من ذلك، كشف عن عدم وجوبه.
بل يعلم بعدم الرجوع إليهم يف ذلك، وال إىل احلاكم يف عصورهمB وعدم 

بناء شيعتهم عىل ذلك، وإال لظهر ذلك وشاع.
مراجعة  بعدم وجوب  املالك شاهدة  غيبة  اآلتية يف صورة  النصوص  أن  كام 
احلاكم يف املقام، ألهنام من باب واحد، كام يظهر من اجلواهر املفروغية عنه. وكذا ما 

يأيت يف صورة خوف جحود الوارث.
بقي أمران األول: أنه البد يف املقام من مراعاة مصلحة مالك الرهن  ـ الذي 
هو الراهن غالبًا ـ عند البيع بأختيار أعىل ثمن وإن زاد عىل قيمة املثل مع إمكانه، وإال 

فالبد من احلفاظ عىل قيمة املثل.

استحبابًا مراجعة احلاكم الرشعي)1(، ولو خاف املرهتن جحود الوارث 
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قيمته عرفًا حال  استلزم ذلك  نقص  فإن   الراغب  لعدم  البيع هبا  تعذر  ولو 
التعذر، لطول مدة عدم الراغب تعني جواز البيع بقيمته الفعلية، وإن مل يستلزم نقص 
حلقه،  مراعاة  بالبيع  يبادر  فهل  وإال  إشكال،  فال  باالنتظار  املرهتن  ريض  فإن  قيمته 
أو جيب االنتظار مراعاة ملصلحة املالك؟ قد يدعى األول، عماًل بمقتىض الرهن يف 

ثبوت حق املرهتن يف استيفاء دينه من الرهن.
لكنه يشكل بأن فيه إرضارًا يف حق املالك. وإقدامه عىل الرهن ال يقتيض إقدامه 
عىل حتمل الرضر املذكور. وليس حتمله للرضر املذكور بأوىل من حتمل املرهتن لرضر 

تأخري استيفاء دينه بانتظار وجود الراغب يف الرشاء بقيمة املثل. 
وال أقل من أصالة عدم نفوذ البيع مع عدم رضا املالك، لعدم وضوح سقوط 

سلطنته بامتناعه بعد كونه معذورًا فيه عرفًا. فالحظ.
الثاين: لو تعذر الرجوع للراهن لغيبة ونحوها فقد يظهر من بعض النصوص 
وجوب انتظاره، كحديث عبيد بن زرارة الذي رواه يف الكايف والتهذيب بطريق موثق 
ويف الفقيه بطريق معترب عن أيب عبد اهللA: »يف رجل رهن رهنا إىل ]غري. يف يب[ 
جييء«)1(،  حتى  ال  قال:  رهنه؟  غري  يباع  وقت  له  هل  غاب  ثم  ]مسمى.يف[  وقت 
وموثق ابن بكري: »سألت أبا عبد اهللA عن رجل رهن رهنًا ثم انطلق فال يقدر عليه 
أيباع الرهن؟ قال: ال حتى جييء صاحبه« )2(، وصحيح إسحاق بن عامر الذي رواه 
املشايخ الثالثة: »سألت أبا إبراهيم عن الرجل يكون عنده الرهن فال يدري ملن هو 
من الناس ]قال: ال أحب أن يبيعه حتى جييء صاحبه. فقلت: ال يدري ملن هو من 
الناس. يف. يب[ فقال: فيه فضل أو نقصان؟ قلت: فإن كان فيه فضل أو نقصان ]ما 
يصنع؟.فقيه[ قال: إن كان فيه نقصان فهو أهون، يبيعه فيؤجر فيام نقص من ماله. 

وإن كان فيه فضل فهو أشدمها عليه يبيعه ويمسك فضله حتى جيي صاحبه«)3(.

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 4 من أبواب كتاب الرهن حديث: 1.

))( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 4 من أبواب كتاب الرهن حديث: 3.

)3( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 4 من أبواب كتاب الرهن حديث: 3.
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قال يف النهاية: »وإذا كان عند اإلنسان رهن وال يدري ملن هو صرب حتى جييء 
االنتظار  بالباقي«. وظاهره وجوب  ماله وتصدق  باعه وأخذ  مل جييء  فإن  صاحبه، 
حتى ييأس من جميء صاحبه، ولذا حكم بوجوب الصدقة بالباقي، لوضوح توقف 
التصدق بامل الغائب عىل اليأس من الوصول لصاحبه، وهو الذي رصح به يف الفقيه، 

مجيعًا بني صحيح حديث إسحاق بن عامر وعبيد بن زرارة.
صاحبه،  جميء  من  اليأس  صورة  عىل  إسحاق  صحيح  حلمل  جمال  ال  لكن 

لتضمنه االنتظار بالباقي من قيمة الرهن بعد وفاء دينه منه إىل أن جييء صاحبه.
عىل  صاحبه  جييء  حتى  االنتظار  من  صدره  تضمنه  ما  محل  يتعني  ثم  ومن 
االستحباب ـ كام يأيت من الكايف والرسائر ـ أو وجوب االنتظار مدة معتدًا هبا، بحيث 
يلزم تعطيل وفاء الدين بنحو يصعب حتمله. وحينئذ يكون شاهدًا عىل محل االنتظار 

يف حديثي عبيد بن زرارة وابن بكري عىل أحد الوجهني.
به  ـ واجلهل  ـ كام يف حديثي عبيد وابن بكري  الفرق بني معرفة صاحبه  وأما 
ـ كام يف صحيح إسحاق ـ فمن القريب إلغاؤه عرفًا يف مثل الرهن مما كان من شأن 

صاحبه طلبه.
األقدس  الشارع  اهتامم  يف  به  واجلهل  املالك  ملعرفة  أثر  ال  أخرى:  وبعبارة 
بوصول املال إليه. غاية األمر أنه قد يكون ملعرفته دخل يف إمكان إيصال املال إليه، 
لتيرس الفحص عنه لو مل يفحص هو عن املال، جلهله بفقده أو ليأسه من العثور عليه، 
بخالف ما إذا كان املالك جمهوال حيث ال يتيرس ذلك، وذلك ال جيرى غالبًا يف مثل 

الرهن مما كان املالك يعلم بمن هو عنده.
ولذا تضمن األمر بانتظار صاحبه يف الزائد إذا كان فيه فضل، ولو كان ميؤوسًا 

منه بسبب اجلهل به لكانت الوظيفة يف الزائد التصدق به.
هذا ويف الكايف والرسائر أن األوىل له الصرب، ويف الرسائر أنه إن مل يصرب كان 
عليه مراجعة احلاكم وإقامة البينة عنده عىل الرهن، ليتوىل بيعه واحلفاظ عىل الزائد 
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عىل الدين من ثمن الرهن للاملك.
ويظهر املنع من وجوب مراجعة احلاكم من النصوص السابقة، ومما سبق يف 
احلاكم  حق  يف  القاعدة  مقتىض  أن  مع  واحد.  باب  من  ألهنام  املالك،  امتناع  صورة 

تصديق املرهتن بال حاجة إىل البينة، لقبول قول اإلنسان فيام حتت يده. 
ولو غض النظر عن ذلك أمكن للحاكم اإلذن للمرهتن معلقًا عىل حتقق الرهن 

يف البيع واالحتفاظ بالباقي لصاحبه من دون أن يتوىل ذلك.
أما يف الكايف فقد ذكر أن له البيع، فإن نقصت قيمته عن الدين مل يكن له غريها، 
أما لو كان البيع بإذن املالك فعليه وفاء ما بقي من الدين. وكأنه لقولهA يف صحيح 

إسحاق: »فيؤجر فيام نقص من ماله«.
يكون  قد  بل  له.  استحقاقه  يستلزم عدم  دينه ال  وفاء  تيرس  لعدم  أجره  لكن 
ما يؤجر عليه، ولذا ال  إنام يكون مع استحقاق  له، ألن االجر  ظاهرًا يف استحقاقه 

حيسن عرفًا يف حق من باع ما قيمته عرشة بثامنية إنه أن يقال: يؤجر يف النقص.
وال أقل من أن مقتىض األصل عدم سقوط حقه، فيجب الوفاء عىل املالك لو 

تيرس الرجوع عليه بعد ذلك. كام لعله ظاهر.
)1( كام رصح به يف الرشايع والنافع والتحرير واإلرشاد والدروس واللمعتني 
أيضًا.  التهذيب  من  بل  الفقيه،  من  يظهر  وقد  وغريها.  واملسالك  املقاصد  وجامع 
ويف الرياض أن األصحاب قد رصحوا به من غري خالف يعرف، وعن الكفاية أنه 

املعروف من مذهبهم، وعن جممع الربهان اإلمجاع عليه.
ويشهد به معترب سليامن بن حفص املروزي: » أنه كتب إىل أيب احلسنA يف 
رجل مات وله ورثة، فجاء رجل فادعى عليه مااًل وأن عنده رهنا. فكتب: إن كان له 
عىل امليت مال وال بينة له عليه فليأخذ ماله بام يف يده، ولريد الباقي عىل ورثته. ومتى 
مل  ومتى  اليمني.  بعد  حقه  وأوىف  دعواه،  عىل  بالبينة  وطولب  به،  أخذ  عنده  بام  أقر 

عند موت الراهن وال بينة جاز أن يستويف من الرهن مما يف يده)1(.
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يقم البينة، والورثة ينكرون، فله عليهم يمني علم، حيلفون باهلل ما يعلمون أن له عىل 
ميتهم حقًا«)1(.

وهو كام ترى خيتص بام إذا مل يكن عنده بينة، فال يشمل ما لو كان له بينة فأراد 
الفرار من اليمني عىل عدم وفاء امليت للدين وإن كان هو مقتىض إطالق غري واحد 

ممن سبق، بل رصيح مفتاح الكرامة وحمكي جممع الربهان.
العلم  احلكم  موضوع  جعل  من  القواعد  يف  فيام  اإلشكال  منه  يظهر  ومنه 
بجحود الوارث حيث ال شاهد عليه يف احلديث، بل املنرصف منه ما فهمه األصحاب 

من اخلوف من جحوده.
نعم لو علم بتصديق الوارث له وعدم جحوده، بحيث ال حيتاج للبينة فالظاهر 

انرصاف احلديث عنه، فليس له االستيفاء من دون إذنه.
كام أنه لو علم بعدم كفاية البينة واليمني يف حتصيل حقه ولو لعصيان الوارث 
تعني جواز االستيفاء من دون استئذان من الوارث. لقضاء املناسبات اإلرتكازية بأن 
البينة ليس إال من أجل كوهنا سببًا لتحصيل احلق، وال أثر هلا بدون ذلك، إما  ذكر 

لالستغناء عنها بتصديق الوارث، أو لعدم تأثريها لعصيانه.
هذا وقد أحلق بذلك خوف جحود الراهن مع حياته يف اإلرشاد والدروس 
والروضة واملسالك. وكأنه لفهم العموم من النص، إللغاء خصوصية مورده عرفًا. 

لكنه ال خيلو عن إشكال. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
)1( كام يف النهاية والكايف واملهذب والرسائر والرشايع والنافع ونكت النهاية 
واللمعتني  والدروس  واإليضاح  واملختلف  واإلرشاد  والتحرير  الرموز  وكشف 
الدروس، ونسبه  املشهور كام يف  واملسالك وغريها، وهو  املقاصد  والتنقيح وجامع 

غري واحد لالكثر.

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

 وقيل: القول قول املالك مع ادعاء الوديعة وادعاء اآلخر الرهن)1(.
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ويقتضيه األصل، فإن كلتا الدعويني وإن تضمنت امرًا وجوديًا خمالفًا لألصل، 
إال أن دعوى الرهن ترجع إىل دعوى ثبوت حق للمرهتن خمالف لألصل، ودعوى 
الوديعة، ال ترجع إىل ثبوت حق ألحد، واملعيار يف تعيني املدعي واملنكر عىل نتيجة 

الدعوى، ال عىل صورهتا.
ويظهر من القواعد الرتدد، بل جزم يف املقنع بتقديم قول مدعي الرهن، ويأيت 

من غريه ما يناسب ذلك.
ويشهد له موثق عباد بن صهيب: »سألت أبا عبد اهللA عن متاع يف يد رجلني 
أحدمها يقول: استودعتكاه ]استودعتكه[ واآلخر يقول: هو رهن. قال: القول قول 

الذي يقول: إنه رهن، إال أن يأيت الذي ادعى أنه أودعه بشهود«)1(.
وموثق ابن أيب يعفور عن أيب عبد اهللA: »قال: إذا اختلفا يف الرهن، فقال 
أحدمها: رهنته بألف درهم، وقال اآلخر: بامئة. قال: يسأل صاحب األلف البينة، فإن 
مل يكن له بينة حلف صاحب املائة. وإن كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا، فقال 
أحدمها: هو رهن، وقال اآلخر: هوعندك وديعة. فقال: يسأل صاحب الوديعة البينة، 
 فإن مل يكن له بينة حلف صاحب الرهن«)2(. ورواه يف الفقيه بطريقه عن أبان عن أيب 

.)3(Aعبد اهلل
بن  عباد  األول  راوي  ألن  السند،  بضعف  واحد  غري  فيهام  استشكل  وقد 
صهيب وهو برتي، ويف طريق الثاين احلسن بن حممد بن سامعة وهو واقفي، وألن يف 

أبان كالم، بل يف نكت النهاية أنه ضعيف.
لكن األولني موثقان. مع أن طريق الصدوق إىل أبان صحيح. وال جمال للكالم 

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 16 من أبواب كتاب الرهن حديث: ).
))( الــكايف ج: 5 ص: 37) باب االختالف يف الرهن حديث: 1، هتذيب األحكام ج: 7 ص: 174 أخرج 

ذيله باختالف يسري يف االستبصار ج:3 ص: 3)1.
)3( من ال حيرضه الفقيه ج:3 ص: 199 يف باب الرهن وقد أخرج وســائل الشيعة صدره يف ج: 13 باب: 

17 من أبواب كتاب الرهن حديث: 1، وذيله يف باب: 16 من األبواب املذكورة حديث: 1. 
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يف أبان بعد أن كان من أصحاب اإلمجاع وهو من رجال كامل الزيارات، وقد روى 
عنه صفوان وابن أيب عمري، ومها ال يرويان إال عن ثقة.

غاية األمر أن مقتىض رواية الفقيه رواية أبان له عن أيب عبد اهللA بال واسطة، 
ورصيح رواية الكليني والشيخ روايته عنه بواسطة ابن أيب يعفور، مع استبعاد رواية 
أبان له بالوجهني، ومثل هذا االضطراب يف السند لو تم ال يقدح بعد وثاقة كليهام. 

واملتحصل: أنه ال جمال لإلشكال يف احلديثني بضعف السند.
ومثله دعوى معارضتهام بصحيح إسحاق بن عامر عن أيب عبد اهللA: » يف رجل 
:Aقال لرجل: يل عليك ألف درهم. فقال الرجل: ال، ولكنها وديعة. فقال أبو عبد اهلل 
:Aالقول قول صاحب املال مع يمينه«)1(، وصحيح حممد بن مسلم عن أيب جعفر 
»أنه قال يف رجل رهن عند صاحبه رهنا، فقال الذي عنده الرهن أنه بكذا وكذا، وقال 
اآلخر: إنام هو عندك وديعة. فقال: البينة عىل الذي عنده الرهن أنه بكذا وكذا، فإن مل 

يكن له بينه فعىل الذي له الرهن اليمني«)2(.
فقد استدل يف الرياض باألول للقول املشهور، كام استدل بالثاين له غري واحد.
وكأن الوجه يف األول أنه بإطالقه يدل عىل عموم قبول قول صاحب املال يف 

ماله، وخصوص املورد ال خيصص الوارد. 
ألصالة  ولعله  عنها،  املسؤول  الواقعة  حكم  بيان  يف  ظاهر  ترى،  كام  لكنه 
املال«  »القول قول صاحب   :Aقوله املضاف يف  أخرى:  وبعبارة  املال.  الضامن يف 
ال جمال حلمله عىل اجلنس، بل الظاهر أو املتيقن منه العهد بعد تضمن السؤال قواًل 

خاصًا للاملك. ولذا مل يستدلH لقبول قول املالك يف قيمة الرهن.
وال سيام مع ما يف صحيحه اآلخر: »أنه سأل أبا عبد اهللA عن رجل استودع 
رجاًل ألف درهم فضاعت، فقال له الرجل: إنام كانت عليه قرضًا، وقال اآلخر: إنام 

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 18 من أبواب كتاب الرهن حديث: ).

))( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 16 من أبواب كتاب الرهن حديث: ).
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كانت وديعة. فقال: املال الزم له إال أن يقيم البينة إنام كانت وديعة«)1(. لقرب وحدة 
الواقعة يف احلديثني واألختالف بسبب النقل باملعنى.

عىل أنه لو تم اإلطالق املدعى تعني واخلروج عنه وتقييده باحلديثني املتقدمني، 
ألهنام أخص، ال معارضته هلام.

أما الثاين فيشكل بأن ظاهره كون النزاع ليس يف جمرد الرهن والوديعة، بل يف 
الرهن عىل مقدار من الدين يف مقابل دعوى الوديعة من دون دين، وأن البينة املطلوبة 
منه إنام هي عىل تصديقه يف مقداره، كام نبه لذلك يف االستبصار. وما يف مفتاح الكرامة 

واجلواهر من عدم الشاهد عىل ذلك غريب جدًا. 
والنزاع  الدين،  ثبوت  املفروغية عن  لظهوره يف  أبان،  وهذا بخالف حديث 
إنام يكون يف كون ما يف يد الدائن رهنا عليه أو وديعة، وهو املتيقن من موثق صهيب، 
حيث مل يتضمن استتباع دعوى الرهن لدعوى الدين وإنكار املالك للدعويني معًا، 
بل إنكاره لدعوى الرهن ال غري، فكأن ثبوت الدين الذي هو موضوع الرهن مفروغ 
بقرينة  ذلك  لزوم محله عىل  أقل من  أيضًا. وال  له  التعرض  املناسب  كان  عنه، وإال 

صحيح حممد بن مسلم.
كونه  املتاع  صاحب  ادعى  »فإن  قال:  حيث  الوسيلة،  يف  ما  يرجع  هذا  وإىل 
وديعة عنده وخصمه كونه رهنا، فإن اعرتف صاحب املتاع بالدين كان القول قول 
قد  أنه  التنقيح  املتاع«، ويف  القول قول صاحب  بالدين كان  مل يعرتف  خصمه، وإن 

استحسنه بعضهم.
بل من القريب كون ذلك هو مراد الصدوق يف املقنع والشيخ يف االستبصار، 
وإال فمن البعيد التزامهام بتقديم قول مدعي الرهن حتى لو كان راجعًا إىل  دعوى 
الدين تبعًا عىل مدعي الوديعة ولو مع إنكاره للدين. وال سيام مع ذكرمها ـ كغريمها ـ 

ما سبق من قبول دعوى الراهن قلة الدين.

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 7 من أبواب كتاب الوديعة ذيل حديث: 1.
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التهذيب،  يف  الشيخ  وحتى  له،  والصدوق  الكليني  ذهاب  القريب  من  بل 
لظهور ذكرهم للنصوص املذكورة يف الباب املناسب من دون طعن فيها يف تعويلهم 
عليها ومجعهم بينها بالوجه املذكور. ويبدو من غري واحد االعرتاف بداللته احلديثني، 

وأن عدم العمل هبام لوهنهام بام يأيت، ويأيت الكالم فيه.
ومفتاح  الرياض  بإعراض األصحاب، كام يف  الروايتني  يدعى وهن  قد  نعم 
النافع من أن الرواية بتقديم قول  الكرامة واجلواهر، بل يف مفتاح الكرامة أن ما يف 

مدعي الرهن مرتوكة بمنزلة دعوى اإلمجاع.
لكن ال جمال لذلك بعد الترصيح يف الرسائر بأن منشأ إمهاهلا كوهنا أخبار آحاد 
النهاية  بأن منشأ إمهاهلا ضعفها سندًا يف نكت  ال توجب علاًم وال عمال، كام رصح 
يكون  أن  وحيتمل  والروضة،  واملسالك  املقاصد  وجامع  واملختلف  الرموز  وكشف 
ذلك هو الوجه يف إمهاهلا من آخرين، لظهور أن مثل هذا اإلعراض ال يكون موهنا 

للنصوص بعد ظهور خطأ منشئه.
ومن هنا يتعني ما سبق من الوسيلة من التفصيل الذي عرفت ظهور حال من 

.Hسبق يف اجلري عليه، كام جرى عليه بعض مشاخينا
هذا وعن اجلنيد التفصيل بني ما إذا ادعى املرهتن أنه مل يقبض باملتاع إال عىل 
وجه الرهن، وما إذا اعرتف أنه قبضه أواًل عىل أنه وديعة، ثم صار يف يده رهنا، فيقبل 

قوله ويكلف املالك بالبينة يف األول دون الثاين.
لصاحب  املدعى  أن  تضمن  حيث  عباد  موثق  املذكور  التفصيل  يف  والوجه 
االكتفاء  فيه  اجلواب  تضمن  وقد  التخاصم،  حني  وديعة  أنه  ال  أودعه،  أنه  الوديعة 
بقيام البينة بالذي ادعاه ال بأمر آخر وإذا كفت البينة بذلك كفال اإلقرار به قطعًا. وبه 

خيرج عن إطالق حديث أبان.
الشهادة  غالبًا  للبينة  امليسور  ألن  لذلك،  أبان  حديث  انرصاف  يبعد  ال  بل 
بحدوث الوديعة، دون بقاء العني حتت يد الودعي عىل ذلك وعدم تبدهلا بوجه آخر 
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يبعد ألجل ذلك كون ذلك هو مراد من سبق.  أو غريمها. بل ال  أو هبة  من  رهن 
فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.

هذا متام ما ذكره سيدنا املصنفH يف كتاب الرهن. وقد أمهل كثريًا من الفروع 
التي ذكرها كثري من األصحاب يف املقام. وال يسعنا استقصاؤها، لعدم كون كثري منها 

موردًا لالبتالء، وظهور احلال يف بعضها بمالحظة ما سبق.
املبسوط  من  موضع  غري  يف  رصح  األول:  لبعضها  التعرض  بنا  حيسن  وربام 

بعدم صحة رهن املجهول، وهو ظاهر اخلالف ورصيح القواعد.
» مل يصح  فيه جمهواًل:  ما  فيه وكان  بام  الظرف  لو رهن  فيام  التذكرة  وقال يف 
الرهن قطعًا يف املظروف خاصة، للجهالة، عىل إشكال«. وال خيلو عن تدافع. بل هو 
ال يناسب ما ذكره يف كتاب البيع من جواز هبة الغائب غري املرئي واملوصوف ورهنه، 

ألهنام ليسا من عقود املغابنات.
كام رصح يف املبسوط واخلالف والتذكرة بأنه إذا رهن الظرف وما فيه وكان ما 

فيه جمهواًل صح الرهن يف الظرف وتتبعض الصفقة.
وهو ال خيلو عن غرابة، لوحدة الرهن، وجهالة بعضه تستلزم جهالة جمموعه. 
يف  وبطالنه  منه،  املتيقن  املقدار  يف  مقداره  املجهول  رهن  صحة  والزمه  كيف! 
املشكوك، وهو ال يناسب مساق كالمهم، بل اليظن هبم البناء عليه يف الرهن وال يف 

غريه مما يعترب فيه العلم عندهم.
وكيف كان فيظهر مما تقدم منا غري مرة أن اجلهالة إن رجعت لإلهبام منعت 
من صحة الرهن وغريه من العقود، وإال مل متنع. وكأنه إىل هذا يرجع يف اجلملة ما يف 

احلاشية النجارية للشهيد وجامع املقاصد.
الثاين: قال يف املبسوط: »وجيوز أخذ الرهن يف مدة اخليار املتفق عليه«. وعليه 

جرى يف التذكر والقواعد والتحرير والدروس وجامع املقاصد واملسالك وغريها.
الرهن هو لزوم  املعيار يف صحة  الوجه يف ذلك كون  أن  التذكرة  ويظهر من 
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احلق املرهون عليه فعاًل أو قوة قريبة من الفعل، وأن الثمن يف مدة اخليار من الثاين. 
ومل يتضح املراد بذلك بعد فرض ثبوت اخليار وعدم لزوم العقد املوجب لثبوت احلق.
فالعمدة يف وجهه أنه يكفي يف الرهن ثبوت احلق، ال لزومه، والفسخ مع اخليار 
موضوعه،  الرتفاع  ـ  نفسه  يف  صحته  بعد  ـ  للرهن  مبطل  العقد  لزوم  مع  كالتقابل 

كوفاء الدين واإلبراء منه، كام لعله ظاهر.
املرهتن غري مضمونة عليه فظاهرهم عدم  يد  أمانة يف  الرهن  ملا كان  الثالث: 
صحة اشرتاط ضامنه، كام هو احلال عندهم يف سائر األمانات. بل هو املرصح به يف 
الرهن من بعضهم، بل يظهر منهم املفروغية عنه. قال يف التذكرة: »لو رهن برشط 
كونه مضمونا عىل املرهتن فسد الرهن والرشط، ملا بينا من فساد العقد بفساد الرشط«.
لكن تقدم منا يف كتاب اإلجارة وغريه أن عدم ضامن األمانة يف نفسها رشعًا ال 

ينايف ضامهنا بالرشط، لعموم نفوذ الرشوط، وهو جيري يف املقام.
فيه دعوى خمالفته  الوجه  املذكور فحيث كان  هذا ولو فرض بطالن الرشط 
مباحث  يف  تقدم  وقد  للكتاب،  الرشط  ملخالفة  راجع  فهو  رشعًا،  األمانة  حلكم 

الرشوط من كتاب البيع أن الرشط املخالف للكتاب ال يبطل العقد.
ودعوى: أن ختلف الرشط، موجب للخيار يف العقد، وهو خمالف ملقتىض عقد 
الباطل فدليل  أما الرشط  الالزم،  بتخلف الرشط  بأن ذلك خمتص  الرهن. مدفوعة 
عدم مبطليته للعقد دال بنفسه عىل عدم تبعية اخليار لبطالنه، كام يظهر مما تقدم هناك.
الرابع: قال يف الرشايع: »لو اتلف الرهن متلف ألزم بقيمته، وتكون رهنا«، 
الكرامة: »وكأن  املبسوط، ويف مفتاح  إليه يف اجلملة يف  القواعد وسبقهام  ونحوه يف 

احلكم إمجاعي«. ويف اجلواهر: » بال خالف أجده فيه«. 
وكأن الوجه فيه: أن حق الرهانة قائم بالعني، فينتقل لعوضها لقيامه مقامها، 
بيع  لو  بالبدل، ولذا  الزكاة  يتعلق حق  الزكوي متلف، حيث  النصاب  أتلف  لو  كام 

الرهن من أجل استيفاء الدين كان الثمن موقوفًا كاملثمن. 
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وبذلك يظهر أن البيع بنفسه ولو مل يكن من أجل وفاء الدين ال يقتيض بطالن 
انتقال حق الرهن للثمن. إال أن يبتني اإلذن فيه من املرهتن عىل  الرهن، بل يقتيض 
اسقاطه حقه من الرهن أو اإلذن للمأذون يف البيع يف إسقاطه حق املرهتن يف الرهن 

عند البيع. 
ومثله ما إذا وقع البيع بغري إذنه فأجازه، فإن اإلجازة بنفسها ال تقتيض سقوط 

حق الرهن وعدم انتقاله للثمن، إال أن يقصد هبا املرهتن ذلك.
ومن ثم يكون مقتىض األصل عدم سقوط حقه من الثمن، إال أن يثبت ابتناء 
التاسعة من فصل رشوط  املسألة  تقدم يف  أو إجازته عىل ذلك. وقد  البيع  اإلذن يف 

العوضني بعض ما يتعلق باملقام.
  بقي يف املقام أمران أحدمها: أنه لو تعذر أخذ البدل من املتلف، أو كان التلف 
تعويض  وجوب  وعدم  الرهن،  بطالن  يف  ظاهرًا  إشكال  فال  مضمن،  غري  بسبب 
الرهن عىل الراهن، ليكون بداًل عن التالف، لكون موضوع الرهن العني بشخصها 
أو بام يعم ماليتها فريتفع موضوعه بتلفها وتعذر حفظ ماليتها، وال دليل عىل وجوب 

دفع البدل عل الراهن، بل ال يظن بأحد البناء عليه.
به ففي  تفريطه  أو  له  املرهتن، إلتالفه  للرهن هو  الضامن  لو كان  أنه  ثانيهام: 
الرشائع أن قيمته تكون رهنًا، كام لو كان املتلف غريه، وقد يظهر من اجلواهر عدم 
اخلالف يف املسألة، لعدم إشارته له، بل اقترص يف االستدالل عليه عىل قوله: » لعدم 
حق  يسقط  ال  ملاله  املالك  ضامن  عدم  أن  كام  رهانته.  حق  إسقاط  عىل  إتالفه  داللة 

املرهتن لو كان املتلف املالك، كام هو واضح«.
دين  من  النقص  مقاصة  املتضمنة  الكثرية  النصوص  يناسب  ال  ذلك  لكن 
املرهتن، وأهنام يرتادان الفضل بينهام)1(، وهي حممولة ـ كام سبق ـ عىل صورة تفريط 

)1( راجع وسائل الشيعة ج: 13 باب: 7 من أبواب كتاب الرهن.
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فإن  بعضها)2(.  رصيح  هو  بل  ضامنه)1(،  عدم  املتضمنة  النصوص  مع  مجعًا  املرهتن، 
مقتضاها بطالن الرهن باستيعاب املضمون ملقدار الدين، الرتفاع موضوعه.

املرهتن،  استوفاها  إذا  الرهن  بغلة  الدين  مقاصة  املتضمنة  النصوص  ومثلها 
كصحيح عبد اهلل بن سنان عن أيب عبد اهللA: »قال: قىض أمري املؤمننيA يف كل 
رهن له غلة أن غلته حتسب لصاحب الرهن مما عليه«)3( وغريه، ويأيت بعضه يف الفرع 

السادس.
تعويل  وظهور  منها،  مجلة  أسانيد  واعتبار  كثرهتا  بعد  إلمهاهلا  جمال  وال 
مع  الغلة  وضامن  عدمه،  مع  وعدمه  التفريط  مع  الرهن  ضامن  يف  عليها  األصحاب 

استيفاء املرهتن هلا.
كام أن مقتىض إطالقها عدم الفرق بني كون الرهن من سنخ الدين وعدمه، وال 

بني حلول الدين وعدمه. بل لعل الثاين من كل منهام متيقن من اإلطالق.
الراهن ال يسقط حق املرهتن وإن كان  هذا وقد سبق من اجلواهر أن إتالف 
لتكون رهنًا  التالف  قيمة  املالك دفع  أنه جيب عىل  ماله. ومقتضاه  املالك ال يضمن 
بدهلا حفاظًا عىل حق املرهتن يف الرهن، وهو الظاهر منهم، بل املرصح به من بعضهم 
من  عنه  املفروغية  يظهر  وقد  املرهونة،  جلارية  الراهن  وطء  صور  فروض  بعض  يف 

بعضهم.
لكن الرهن إنام يقتيض ثبوت حق املرهتن يف العني املرهونة، فمع تلفها يبطل، 
الرتفاع موضوعه بعد املفروغية عن عدم ضامن املالك ملاله، كام لو تلفت العني بوجه  
أتلفها  لو  ما  الكرامة. وهذا بخالف  إليه يف اجلملة يف مفتاح  غري مضمن، كام أشار 

األجنبي، ألنه بضامنه هلا يقوم بدهلا مقامها يف تعلق الرهن، كام سبق.
ـ من دون أن  الراهن هو وجود رهن عىل دينه  املرهتن عىل  نعم لو كان حق 

)1( راجع وسائل الشيعة ج: 13 باب: 5، 6 من أبواب كتاب الرهن.
))( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 5 من أبواب كتاب الرهن حديث: ).

)3( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 10 من أبواب كتاب الرهن حديث: 1.
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يتعلق بالعني املرهونة، أو مع تعلقه هبا بنحو تعدد املطلوب ـ تعني عليه رهن يشء 
آخر بدهلا. لكن ذلك خارج عن حمل الكالم. ولذا تقدم عدم وجوب دفع البدل عىل 

الراهن لو تلف الرهن بوجه غري مضمن.
واحتمل  به  فرط  لو  بعينه  لنفسه  ماله  املالك  ضامن  عدم  يقال:  أن  إال  اللهم 
إمكان حتصيله، أو ببدله لو تعذر حتصيله، ال ينايف ضامنه للمرهتن بلحاظ ثبوت حق 
بقاء عينه ال جيب عليه  مع  به  فرط  لو  أنه  البناء عىل  بأحد  يظن  ولذا ال  فيه.  الرهن 

السعي لتحصيله مع احتامل قدرته عىل ذلك حفاظًا عىل حق املرهتن. فالحظ.
حلول  قبل  الفساد  إليه  يرسع  ما  رهن  لو  بأنه  األصحاب  رصح  اخلامس: 
األجل، فإن رشط بيعه قبل األجل يبقى الثمن رهنًا بدله إىل حني األجل صح، ويف 

اجلواهر: » بال خالف وال إشكال، حلصول املقصود بالرهن هبذا الرشط«.
لكن حصول املقصود وحده ال يكفي يف صحة الرهن، ولذا تقدم منهم عدم 
صحة رهن الدين واملنفعة، بل البد من إحراز صدق عنوان الرهن بذلك. وهو ال 

خيلو يف املقام عن إشكال، لقرب ابتناء الرهن عرفًا عىل حبس العني لوفاء الدين.
وال يقاس بذلك ما إذا كان الرهن قاباًل للبقاء، وبيع لسبب طارىء أو تلف 

بوجه مضمن حيث تقدم يف الفرع السابق انتقال حق الرهن للثمن والبدل.
للفرق بينهام بتحقق القصد حلبس العني لوفاء الدين يف ذلك، بخالف املقام.

نعم تقدم عند الكالم يف رهن الدين واملنفعة أن عدم صدق الرهن عليه عرفًا 
ال يمنع من صحة التوثق به، عىل أنه عقد يؤدي مؤدى الرهن وإن مل يكن منه، لعموم 
صاحلًا  املرهون  كان  لو  فيام  أيضًا  ذلك  وجيري  املقام  يف  جيري  وذلك  العقود.  نفوذ 

للبقاء، واشرتط بيعه قبل حلول األجل لغرض آخر غري وفاء الدين به.
بطالن  فالظاهر  بيعه،  املنع من  الفساد عىل  إليه  ما يرسع  ابتنى رهن  إذا  وأما 
وهو  العقد،  ملقتىض  مناف  املذكور  الرشط  بل  منه.  به  املقصود  حتقق  لعدم  الرهن، 

التوثق للدين، وقد ذكرنا يف حمله ان الرشط املنايف ملقتىض العقد مبطل له.
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للامل. صيانة  رشعًا  بيعه  لوجوب  الصحة،  احتامل  من  املسالك  يف  ما  وأما 
فيشكل بأن احلكم رشعًا بوجوب البيع ال يكفي يف صحة الرهن بعد عدم حتقق قصد 
إىل عدم قصد  لرجوع ذلك  الرهن،  ملفهوم  املقوم  الذي هو  به،  للدين  باملال  التوثق 

الرهن.
البيع، بل عدم  مع أن وجوب حفظ املال رشعًا ـ لو تم ـ ال يقتيض وجوب 
تضييع املال باالنتفاع به قبل تلفه باألكل ونحوه، وال ملزم بالبيع بعد اإلقدام حني 
للمرهتن،  باملال  للدين  التوثق  حق  ثبوت  عدم  إىل  ذلك  لرجوع  عدمه،  عىل  العقد 

ليكون له املطالبة بالبيع حفاظًا عىل احلق املذكور.
هذا وقد وقع الكالم بينهم فيام لو أطلق ومل يشرتط أحد األمرين من البيع أو 
عدمه. لكن الظاهر أنه مع اإللتفات حلال الرهن، وأنه يرسع إليه الفساد، البد من أن 
يبتني اإلطالق عىل أحد الوجهني حسب اختالف القرائن املحيطة بالعقد، وال يمكن 
بقاء اإلطالق عىل عمومه، لتوقف قصد التوثق بالرهن للدين عىل فرض بقاء ماليته 
ولو بتبديله املستلزم لقصد ذلك، تبعًا لقصد التوثق حني العقد، ومع البناء عىل عدمه 

يتعذر قصد التوثق املستلزم لعدم صحة الرهن، كام سبق.
نعم مع الغفلة أو اجلهل بحال الرهن يمكن بقاء اإلطالق وعدم القصد ألحد 
األمرين. وحينئذ يمكن قصد التوثق للدين حني العقد، ويصح عقد الرهن، ويثبت  
به حق التوثق للدين بالرهن للمرهتن، فيكون له البيع بمقتىض احلق املذكور، كام لو 

طرأ السبب امللزم بالبيع فيام من شأنه البقاء. فالحظ.
السادس: ال ينفك الرهن إال برباءة الذمة من مجيع الدين، ولو برئت من بعضه 
مل يتبعض الرهن، بحيث ينفك بعضه، كام يف املبسوط والتذكرة والتحرير والدروس 
وغريها، ويف املبسوط دعوى اإلمجاع عليه. ولعل عدم تعرض غري واحد له لوضوحه، 

لظهور إطالق العقد له يف رهن العني بمجموعها بنحو االرتباطية.
Aويشهد به النصوص الواردة يف ضامن املرهتن لغلة الرهن إذا انتفع به، كقوله 
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يف صحيح حممد بن قيس عن أيب جعفرA يف قضاء أمري املؤمنني يف األرض املرهونة: 
يستويف  حتى  األرض  به  ارهتن  الذي  ماله  من  فيحسبه  األرض  نصيب  ينظر  ثم   «
أيب  عن  صحيحه  ونحوه  صاحبها«)1(،  إىل  األرض  فليدفع  ماله  استوىف  فإذا   ماله، 

.)2(Aجعفر
الدين  الرهن عىل  إال مع اشرتاط كون  القواعد من اإلشكال يف ذلك  فام يف 
وعىل كل جزء منه. يف غري حمله، بل الظاهر عدم احلاجة للرشط املذكور. نعم مع ابتناء 

الرهن عىل االنحالل يتعني التبعيض، لرجوعه إىل رهون متعددة. 
ويرتتب عىل ذلك أمران أحدمها: أنه مع تعدد املدين والراهن إن رجع رهنهام 
إىل وحدة الرهن، كام هو الظاهر من حال الرشكات ال يكون وفاء بعضهم فكًا حلصته 
الكل. وإن رجع إىل تعدد  الوفاء من  يتم  يبقى املجموع رهنًا إىل أن  الرهن، بل  من 
يتعني  الدين  من  حصته  عىل  العني  من  حصته  املدينني  من  كل  يرهن  بحيث  الرهن 

انفكاك حصة كل منهم من الرهن بوفاء حصته من الدين.
الدين ال  يقابل حصته من  ملا  فوفاء بعض ورثته  الراهن  لو مات  أنه  ثانيهام: 
يقتيض فك حصته من الرهن، ألن الراهن قد رهن املجموع عىل جمموع الدين بنحو 
تبدل  الورثة ال يوجب  ـ والرهن بموته بني  ـ يف اجلملة  الدين  االرتباطية، وانقسام 
حال الرهن وانقالبه عام وقع عليه. وكذا احلال لو أحال بالدين عىل أكثر من واحد، 

أو ضمنه كذلك.
السابع: رصح الفاضالن والشهيدان وغريهم بجواز ابتياع املرهتن الرهن وفاء 
 لدينه. وهو يف اجلملة مما ال إشكال فيه. ويشهد به _ مضافًا إىل عموم صحة البيع ـ 
الدين عىل  له  الرجل يكون  أيب عبد اهللA: »سئل عن  بن سامل عن  صحيح هشام 
الرجل ومعه الرهن، أيشرتي الرهن منه؟ قال: نعم«)3(. وقريب منه صحيح احللبي 

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 10 من أبواب كتاب الرهن حديث: ).

))( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 10 من أبواب كتاب الرهن حديث: 6.

)3( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 13 من أبواب كتاب الرهن حديث: 1.
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.)1(Aعنه
وحكي عن ابن اجلنيد املنع أو الكراهة. وتقدم منا يف ذيل الكالم يف اشرتاط 
لنفسه.  البيع، ال يف رشائه  نقل كالمه، وهو ظاهر يف كراهة توكله يف  املرهتن  وكالة 

فراجع.
وال إشكال فيه مع الرشاء من نفس الراهن أو وكيله أو وليه. وكذا مع وكالته 

عن الراهن بتويل طريف العقد مع الترصيح يف الوكالة بالعموم لرشائه لنفسه. 
من  الغرض  لتحقق  اجلواز،  واحد  غري  كالم  يف  فاملرصح  اإلطالق  مع  وأما 
البيع به، كبيعه عىل غريه. ومنع منه يف جامع املقاصد. وكأنه النرصاف اإلطالق عنه. 

لكنه ـ لو تم ـ بدوي، كام أشار إليه يف اجلواهر.
وأظهر من ذلك ما إذا كان الرهن من سنخ الدين، بحيث يصلح ألن يكون 
وفاء له بنفسه من دون حاجة لبيعه، حيث ال حيتمل وجوب إبداله بمثله ثم الوفاء 

بالبدل، كام لعله ظاهر.
قال:  القال  رياح  بن  حممد  عن  صحيح  بطريق  الثالثة  املشايخ  روى  الثامن: 
فيه رهون بعضها عليه  أبا احلسنA عن رجل مات أخوه وترك صندوقًا  »سألت 
اسم صاحبه، وبكم هو، وبعضها ال يدري ملن هو، وال بكم هو رهن، فام ترى يف هذا 
له«)2(. وظاهره جواز معاملته ظاهرًا معاملة  قال: هو كام  يعرف صاحبه؟  الذي ال 
امللك، للبناء عىل مساواته لدينه فيكون وفاء عن الدين وبداًل عنه، ويقسم عىل الورثة 

كبقية أمواله.
املذكور  ألنه  وكأنه  القال،  رياح  بن  لعمر  احلديث  الكرامة  مفتاح  يف  ونسب 
يف كتب الرجال، يف أسانيد بعض النصوص دون حممد. لكن يبعد جدًا خطأ نسخ 

الكتب الثالثة، وال سيام مع روايته يف الوسائل عن حممد ال عن عمر.

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

))( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 14 من أبواب كتاب الرهن حديث: 1.
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ال  أنه  ذكروا  وقد  عنه،  صفوان  لرواية  معترب،  فالرجل  الوجهني  كال  وعىل 
يروي إال عن ثقة، كام تكرر منا غري مرة.

ومن أجل ذلك يتعني التعويل عليه والفتوى بمضمونه. وال سيام مع ظهور 
اعتامد مشايخ احلديث الثالثة عليه. 

خصوصية  احتامل  إللغاء  ذلك،  بنظري  ابتىل  لو  نفسه  للمرهتن  منه  ويتعدى 
به يف  الوارث متفرعًا عىل احلكم  املنسبق منه كون احلكم بذلك يف  املوت عرفًا، بل 
حق املورث، وأن ذلك من أجل اجلهل بحال الرهن وعدم تيرس معرفته ال من طريق 

الراهن وال من طريق املرهتن.
هذا وقد ذكر يف الرسائر ومجلة ممن بعده أنه لو مات املرهتن ومل يعلم الرهن فهو 
كسبيل ماله. وهو بدوًا مرتدد بني وجهني األول: أنه مل يعلم وجود الرهن يف مجلة ماله 

الذي تركه. الثاين: أن يعلم بوجوده وال يعرف بعينه.
والوجه فيام ذكروه عىل األول ظاهر، ألن مقتىض يد املرث عىل الرتكة ملكه هلا 
بتاممها ظاهرًا. أما عىل الثاين فيشكل بعدم الدليل عىل ذلك، بل جيري حكم ما لو علم 

إمجااًل بوجود ملك الغري يف ضمن الرتكة.
وقد أطالوا يف الكالم يف ذلك بام ال يسعنا متابعتهم فيه وتعقيبه. فراجع.

وكيف كان فقد ذكر يف مفتاح الكرامة أنه قد نعمل باخلرب وننزل عليه كلامت 
األصحاب املذكورة، ويكون هو املخرج عن مقتىض القاعدة لو خالفوها.

لكن كلامهتم املتقدمة بعيدة عن مفاد اخلرب، فال جمال جلعله دلياًل هلم، بل هو 
دليل عىل ما تضمنه ال غري.

هذا متام ما تيرس لنا من الكالم يف كتاب الرهن، وكان الفراغ منه ضحى اإلثنني 
الواحد والعرشين من شهر ربيع الثاين سنة ألف وأربعامئة وأربع وثالثني هلجرة سيد 

املرسلني عليه وآله أفضل الصلوات وأزكى التحيات.
بقلم العبد الفقري )حممد سعيد( عفي عنه، حامدًا مصليًا مسلاًم.





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

كتاب احلجر





كتاب احلجر
وأسبابه أمور)1(:

األول: الصغر فالصغري ممنوع من الترصف)2(
املذكورة يف  بنحو يطابق أسبابه  بينهم يف تعريف احلجر  الكالم  )1( قد وقع 
أسباب احلجر  فإن من  يطابقها، وال خيرج عنها،  له  تعريف  أنه ال  كلامهتم والظاهر 
ملنافاة حق الغري الفلس، والرهن وتعلق حق الغرماء بالرتكة، وغري ذلك مما هو كثري 

جدًا، ولكنهم مل يذكروا منها يف املقام غري الفلس. 
والوالية عىل زواج البالغة البكر مشرتكة بينها وبني أبيها ـ عىل كالم طويل ـ 
الوالية عىل طالق العبد لزوجته مشرتكة بينه وبني سيده، مع أهنم ذكروا من أسباب 

احلجر الرق، ومل يذكروا البكارة.
كام أنه يستثنى من احلجر عىل الصبي الصدقة والوصية إذا بلغ عرش سنني، بل 

حيتمل يف الوصية االكتفاء بالسبع.
ومن أجل ذلك فالظاهر أن موضوع كتاب احلجر مصطلح رصف ال تعريف 

له حقيقي. 
غايته أنه يبتني عىل مالحظة سببية أسبابه املذكورة نوعًا، بنحو تكون مانعة من 

نفوذ الترصف ولو غالبًا.
كام أنه قد يظهر من بعض كلامهتم اختصاصه باملال دون النفس، مع أن غالب 

أسبابه تعم النفس، كام يظهر مما يأيت إن شاء اهلل تعاىل.
بالنص  عليه  حمجور  »وهو  التذكرة:  ويف  فيه،  ريب  ال  اجلملة  يف  هذا   )((



78.......................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب احلجر

وعن  عليه«،  بقسميه  اإلمجاع  بل  فيه،  أجده  خالف  »بال  اجلواهر:  ويف  واإلمجاع«، 
جممع الربهان أن عليه إمجاع األمة. 

اْلَيَتاَمى  ﴿َواْبَتُلوْا  تعاىل:  قوله  مورد  هو  كام  املال،  هنا  األكثر  كالم  وموضوع 
ْم﴾)1( وكذلك مورد  ْنُهْم ُرْشدًا َفاْدَفُعوْا إَِلْيِهْم َأْمَواَلُ َى إَِذا َبَلُغوْا النَِّكاَح َفإِْن آَنْسُتم مِّ َحتَّ

أكثر النصوص.
هبا،  لإلرضار  املعرضة  الترصفات  يف  للنفس  العموم  منها  يستفاد  قد  لكن 
بأن  قاضية  االرتكازية  املناسبات  أن  لظهور  للحكمة.  فيها  االختيار  حيتاج  بحيث 
مانعية الصغر لقصور الصغري نوعًا، وذلك يقتيض عدم الفرق بني النفس واملال، بل 

ال يبعد أمهية النفس ارتكازًا. 
عىل أن بعض النصوص يعم بإطالقه النفس، كصحيح عبداهلل بن سنان عن 
أيب عبداهلل A املروي يف اخلصال: »سأله أيب وأنا حارض عن اليتيم متى جيوز أمره؟ 
ابن  الغالم  قد يكون  احتالمه. قلت:  قال:  قال: وما أشده؟  يبلغ أشده.  قال: حتى 
ثامن عرشة سنة أو أقل أو أكثر ومل حيتلم. قال: إذا بلغ وكتب عليه اليشء ]ونبت عليه 
الشعر. ظ[ جاز عليه أمره إال أن يكون سفيهًا أو ضعيفًا«))(. ونحوه حديثاه اآلخران 

اآلتيان يف حتديد البلوغ بالسن.
وصحيح حممد بن مسلم عن أيب جعفرA: »أنه قال يف الرجل يتصدق عىل 
ولده وقد أدركوا إذا مل يقبضوا حتى يموت فهو مرياث. فإن تصدق عىل من مل يدرك 
من ولده فهو جائز، ألن والده هو الذي ييل أمره«)3(، ونحوه صحيح عبيد بن زرارة 
عن أيب عبد اهللA)4(. فإن إطالق عدم جواز األمر ووالية الوالد له يشمالن مجيع 

)1( سورة النساء: اآلية 6.
))( وســائل الشــيعة ج: 13 باب: ) من أبواب كتاب احلجر حديث: 5. لكنه حذف من السند عبد اهلل بن 

سنان مع أن مصدره اخلصال.
)3( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 4 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث: 1.
)4( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 4 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث: 5.
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الترصفات االعتبارية التي من شأهنا النفوذ، سواًء كانت عقدًا أم إيقاعًا.
كام أنه تقدم يف املسألة األوىل من فصل رشوط املتعاقدين من كتاب البيع أن ما 
تضمن رفع القلم عن الصبي ينهض بإثبات عدم نفوذ ما يكون نفوذه من سنخ تبعة 

عمله وإلزامه بام ألزم نفسه، كالعقود واإليقاعات واإلقرار.
نعم قد يقرص هو والنصوص املتقدمة عن مثل ملكه باحليازة، ألن اململك له 
ليس هو إنشاء امللك باحليازة، ليكون ترتب امللك من سنخ نفوذ الترصف االعتباري، 
وإلزامه بام التزم به، بل احليازة بنية التملك وترتب امللك عليها من سنخ ترتبه عىل 
السبب اخلارجي عرفًا. كام أن كون قصد التملك رشطًا يف ترتب  امللك عىل احليازة ال 
يرجع إىل كون سبب التملك هو القصد املذكور، بحيث يكون التملك باحليازة أمرًا 

إنشائيًا يرجع إىل نفوذ القصد املذكور، كالبيع واهلبة.
وكيف كان فال إشكال عندهم يف عموم حجر الصبي لغري املال من الترصفات 
يستفاد  قد  املتفرقة، حيث  املوارد  الواردة يف  اخلاصة  األدلة  االعتبارية ولو بضميمة 

منها العموم.
عن  احلاكية  العناوين  من  ونحوها  والصبا  والطفولة  الصغر  يرتفع  وبه   )1(

واقع واحد، وقد تضمنتها بعض أدلة احلجر.
))( حيث ال إشكال وال خالف ظاهر يف عدم رفع احلجر عن الصبي بدونه، 

ويف اجلواهر: »بال خالف أجده فيه، بل اإلمجاع بقسميه عليه«. 
الَِّذي  َكاَن  تعاىل: ﴿َفإن  املتقدمة، وقوله  الرشيفة  اآلية  ـ  ـ مع ذلك  ويقتضيه 
بِاْلَعْدِل﴾)1(،  ُه  َولِيُّ َفْلُيْمِلْل  ُهَو  ُيِملَّ  َأن  َيْسَتِطيُع  اَل  َأْو  َضِعيفًا  َأْو  َسِفيهًا  قُّ  احْلَ َعَلْيِه 
يتم  انقطاع  النصوص، كصحيح هشام عن أيب عبد اهللA: »قال:  وغري واحد من 
اليتيم باالحتالم، وهو أشده. وإن احتلم ومل يؤنس منه رشده وكان سفيهًا أو ضعيفًا 

)1( سورة البقرة: اآلية )8).

إال مع البلوغ)1( والرشد)2(.
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فليمسك عنه وليه ماله«)1( وغريه.
وهي وإن وردت يف املال إال أنه يستفاد منها احلجر عىل الترصف يف النفس 

بالتقريب املتقدم. مضافًا إىل إطالق النصوص املتقدمة. 
بقاء  يف  سببًا  يكونان  كام  للرشد  املقابلني  والضعف  السفه  أن  والظاهر  هذا 
احلجر عىل الصبي يكونان سببًا حلدوث احلجر لو جتددا يف البالغ بعد رشده. لقضاء 
املناسبات االرتكازية بتوقف االستقالل يف السلطنة عىل الرشد، وأن اشرتاط الرشد 
يف ارتفاع احلجر عن الصبي يف اآلية الرشيفة والنصوص، لكثرة تأخره عن البلوغ، 

من دون خصوصية الستمرار الضعف وعدم الرشد من زمان الصبا. 
ظهور  وإىل  الدين.  كتابة  يف  الواردة  الثانية  الرشيفة  اآلية  إطالق  إىل  مضافًا 
املفروغية عن ذلك بني املسلمني، بل العقالء عامة. ويأيت إن شاء اهلل تعاىل عند الكالم 

يف بقية أسباب الرشد ما يشهد بذلك.
)1( كام رصح به مجهور األصحاب عىل اختالف بينهم يف كونه بلوغًا أو عالمة 
عليه، وقد ادعي اإلمجاع عليه يف التذكرة وظاهر املبسوط والرسائر وكشف الرموز 
وحمكي كنز العرفان وهو املتيقن من اإلمجاع عىل البلوغ باإلنبات يف اخلالف والغنية 
بشعر  خمتص  مصطلحهم  يف  أنه  الظاهر  بل  وغريها.  واملسالك  البيان  جممع  وظاهر 

العانة، خصوصًا مع مقابلته باإلشعار. 
ويشهد له خرب محران عن أيب جعفرA قال يف حديث: »والغالم ال جيوز أمره 
يف البيع والرشاء، وال خيرج عن اليتم، حتى يبلغ مخس عرشة سنة أو حيتلم أو يشعر 
أو ينبت قبل ذلك«))(، وخرب الكنايس عنهA قال يف حديث: »يا أبا خالد إن الغالم 
إذا زوجه أبوه ومل يدرك كان باخليار إذا أدرك وبلغ مخس عرشة سنة أو يشعر يف وجهه 

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

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

ويعلم األول بإنبات الشعر اخلشن عىل العانة)1(،
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أو ينبت يف عانته قبل ذلك«)1(، وخرب أيب البخرتي عن جعفر عن أبيه يف قضية بني 
قريظة »قال: قال: إن رسول اهللE عرضهم يومئٍذ عىل العانات فمن وجده أنبت 

قتله، ومن مل جيده أنبت أحلقه بالذراري«))(.
عمل  ظهور  أن  إال  إشكال،  عن  أسانيدها  ختل  مل  وإن  النصوص  وهذه 
األصحاب هبا واعتامدهم عليها كاف يف التعويل عليها. وال سيام مع شيوع االبتالء 

بذلك، حيث يمتنع عادة خفاء احلكم فيه عليهم.
هذا وأما اخلالف بينهم يف كونه بلوغًا أو دلياًل عىل البلوغ فال أثر له عميل، وإن 

كان مقتىض اجلمود عىل مفاد النصوص األول.
خصوص  املقام  يف  املراد  أن  املعلوم  من  األول:  أمور  يف  الكالم  املهم  وإنام   
الشعر اخلشن، كام رصح بذلك غري واحد. ألنه الذي خيرج عند البلوغ، وإال فالشعر 
أوائل  يف  الطفولة  مع  بل،  البلوغ  قبل  حيصل  ما  كثريًا  ـ  ونحوه  كالزغب  ـ  اخلفيف 

مراحلها. ومن ثم كان هو منرصف النصوص يف املقام.
الثاين: أن املتيقن ـ بمالحظة كالم األصحاب ـ ترتب األثر عىل شعر العانة، 
وعليه اقترص بعضهم. ويف كتاب احلجر من املبسوط: »وال خالف أن إنبات اللحية 
ال حيكم بمجرده بالبلوغ وكذا سائر الشعور. ويف الناس من قال: إنه علم عىل البلوغ. 
وهو األوىل. ألنه مل جتر العادة بخروج حليته من غري بلوغ«. وقريب منه يف التذكرة 
واملسالك. بل رصح يف صوم املبسوط والتهذيب بأن حّد البلوغ أمور، منها: اإلنبات 
أو اإلشعار. وقد تقدم أن املراد باألول شعر العانة، والظاهر أن املراد بالثاين اللحية، 
يف  وقواه  البلوغ،  عىل  دليل  اللحية  أن  التحرير  يف  واستقرب  الشارب،  مع  هي  أو 
الروضة مع إضافة اخرضار الشارب، وهو مقتىض ما يف وصايا النهاية واملهذب من 

االقتصار عىل اإلشعار.

)1( وسائل الشيعة ج: 14 باب: 7 من أبواب كتاب عقد النكاح وأولياء العقد حديث: 9.
))( وسائل الشيعة ج: 11 باب: 15 من أبواب كتاب جهاد العدو وما يناسبه حديث: ).
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والتذكرة واملسالك. وضعفه  املبسوط  بالعادة من  تقدم االستدالل  هذا وقد 
ظاهر، سواء أريد بذلك كونه دلياًل عىل البلوغ يف عرض بقية العالمات املنصوصة، 
بحيث يعول عليه ولو مع العلم بعدم حتقق يشء منها، أم أريد به كونه دلياًل عىل حتقق 
البلوغ مع الشك يف حتقق بعضها ال مع العلم بعدمه. ملا هو املعلوم من عدم هنوض 

العادة باالستدالل.
نعم استدل يف الرياض بإطالق بعض املعتربة، كمعقد إمجاع الغنية، والترصيح 

يف بعضها بإحلاق شعر الوجه بالعانة.
لكن معقد إمجاع الغنية ـ كإمجاع اخلالف ـ اإلنبات، والظاهر منه ـ كام سبق 
ـ خصوص شعر العانة. وال أقل من كونه املتيقن منه الذي جيب االقتصار عليه بعد 

العلم بعدم إرادة اإلطالق، إذ ال إشكال يف عدم شمول مثل شعر الرأس.
تضمن  حيث  املتقدم،  محران  خرب  به  املراد  فكأن  املعتربة  بعض  إطالق  وإما 
اإلشعار، الذي ال إشكال يف شموله لشعر الوجه، بل هو الظاهر منه أو املتيقن. لكن 

يف طريقه عبدالعزيز العبدي، ومل يثبت توثيقه، بل ضعفه النجايش.
وأما الترصيح بإحلاق شعر الوجه يف بعضها، فكأن املراد به خرب الكنايس. لكن 
مل يروه إال الشيخ يف كتابيه، وقد رواه عن يزيد الكنايس، وهو يزيد أبو خالد الكنايس، 

ذكره الشيخH يف رجاله، ومل يوثقه هو وال غريه.
وروى   كتابًا،  له  أن  وذكر  ووثقه  القامط،  خالد  أبا  يزيد  النجايش  ذكر  نعم 
الكيش له مناظرة مع زيدي أعجبت اإلمام الصادقA. ومع ذلك مل يذكره الشيخ 
يف كتابه، واقترص عىل الكنايس، حيث يناسب ذلك احتادمها. وال سيام أن األول كويف 

عىل ما ذكره الربقي والكناسة حملة يف الكوفة.
 ،Aالباقر جعفر  أيب  اإلمام  أصحاب  يف  الكنايس  عىل  اقترص  الربقي  أن  إال 
قد  وهو   .Aالصادق حممد  بن  جعفر  عبداهلل  أيب  اإلمام  أصحاب  يف  القامط  وعىل 

.Jيشعر بالتعدد، كام نبه لذلك كله بعض مشاخينا
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 Cالكنايس من أصحاهبام  Hالشيخ لعّد  أيضًا،  منه االحتاد  أن يستظهر  إال 
معًا، فاقتصار الربقي يف أصحاب الصادقA عىل القامط يناسب االحتاد. وإن كان 

األمر مع ذلك ال خيلو عن إشكال.
انجبارمها  ظهور  هو  املذكورين  احلديثني  عىل  التعويل  وجه  يف  األوىل  ولعل 
بعمل األصحاب، ألهنام عمدة الدليل عىل البلوغ بالسن يف الرجلـ  كام يأيتـ  وبظهور 
الشعر. وإال فمن البعيد تعويلهم يف الثاين عىل خصوص خرب أيب البخرتي. وال سيام 
مع اقتصار الكلينيH عىل األول يف الباب املناسب، وهو حد البلوغ الذي جيب معه 
احلدود التامة، واقتصار الشيخH عىل الثاين يف الباب املناسب أيضًا، وهو حد البلوغ 
الذي يلزم به النكاح. ومل يذكر خرب أيب البخرتي إال يف باب النوادر من كتاب اجلهاد 

من التهذيب.
فيغني ذكره عن  غالبًا،  األسبق  العانة، ألنه  بعضهم عىل شعر  اقتصار  ولعل 
الوجه لو كان أسبق. كام أن االقتصار عىل  التعويل عىل شعر  الوجه، ال لعدم  شعر 
اإلنبات يف كالم غري واحد قد ال يراد به خصوص شعر العانة، بل إنبات مطلق الشعر 
الذي يتجدد بتجاوز مرحلة الطفولة كاالقتصار عىل اإلشعار يف كالم من سبق، فال 

يتحقق اخلالف من هؤالء كلهم. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل.
الثالث: مقتىض إطالق غري واحد وترصيح آخرين عدم الفرق يف البلوغ بذلك 
بني الذكر واألنثى، بل هو مقتىض إطالق مجلة من اإلمجاعات املتقدمة ويف اجلواهر 
أنه قد يظهر من بعض األصحاب اختصاصها بالذكر وإن مل يعرف نقل اخلالف يف 

العموم لألنثى.
وكيف فالنصوص ـ كام سبق ـ خمتصة بالذكر. والتعدي لألنثى يبتني عىل فهم 
العموم منها، إللغاء خصوصية مواردها عرفًا، أو عىل  األولوية، ألنه فيها أحرى أن 

يتأخر عن سن البلوغ. وكالمها ال خيلو عن إشكال.
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وإن  عنه،  املفروغية  بل  عليه،  اإلمجاع  بل  فيه،  اخلالف  عدم  الظاهر   )1(
اختلفوا بني من عرب بخروج املني ومن عرب باالحتالم. وإن كان الظاهر رجوع الثاين 
لألول، إللغاء، خصوصية االحتالم يف بعض النصوص، وفهم أن ذكره فيها لبيان 
تكامل املزاج بحيث يصل حد بلوغ النكاح الذي تضمنته اآلية الرشيفة)1(، وأن ذكر 

االحتالم الغلبة سبق خروج املني فيه عىل خروجه يف اليقظة.
ْطَفاُل  وال يبعد كون ذلك هو املراد من بلوغ احللم يف قوله تعاىل: ﴿َوإَِذا َبَلَغ اأْلَ
بأن  النصوص،  بعض  َقْبِلِهْم﴾))( ويف  ِمن  ِذيَن  الَّ اْسَتْأَذَن  َكاَم  َفْلَيْسَتْأِذُنوا  ُلَم  احْلُ ِمنُكُم 
املني من  التذكرة: »احللم هو خروج  قال يف  أن يصري من شأهنم االحتالم.  به  يراد 
الذكر أو قبل املرأة مطلقًا، سواء كان بشهوة أو غري شهوة، وسواء كان بجامع أو غري 
مجاع، وسواء كان يف نوم أو يقظة. وال خيتص باالحتالم، بل هو منوط بمطلق اخلروج 

مع إمكانه باستكامل تسع سنني مطلقًا عند الشافعي وعندنا يف املرأة خاصة«.
هذا وعن جممع الربهان: »حتقق البلوغ ببلوغ النكاح بمعنى احلد الذي يتمكن 
ينزل«. ومقتضاه االكتفاء  أم مل  أنزل  معه من املجامعة واإلنزال، جامع أم مل جيامع، 

بقابلية اإلنزال ال فعليته. وكأنه لتفسريه اآلية الرشيفة يف سورة النور بذلك.
املتيرس  ألنه  املني،  نزول  صورة  إىل  الرشيفة  اآلية  انرصاف  القريب  من  لكن 
للتشخيص نوعًا. وأما هيجان الغريزة فهو كثريًا ما يكون يف دور املراهقة من دون أن 
يصل إىل إمكان خروج املني. مع أنه مقتىض اجلمع مع النصوص املتضمنة لالحتالم 
الذي ال إشكال يف كون املراد به ما يصاحب اإلنزال. وهو املناسب القتصار مجاعة 
عىل خروج املني. ومن هنا ال ينبغي اإلشكال يف كون املعيار يف البلوغ هو خروج املني 

فعاًل، ال قوة. 

)1( سورة النساء: اآلية 6
))( سورة النور: اآلية 59

أو االحتام)1(،
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قضاء  ونوادر  الوسيلة  ومخس  املبسوط  وصوم  واملهذب  النهاية  وظاهر  هذا 
الرسائر اختصاص أمارية االحتالم عىل البلوغ بالذكر، بل هو كالرصيح منها، وظاهر 
العموم لألنثى، وهو  املبسوط  األخري إمجاع أصحابنا عىل ذلك. لكن رصيح حجر 
ظاهر أو رصيح غري واحد، بل قد رصح يف كالم بعضهم باإلمجاع عليه، كام هو ظاهر 

ما تقدم من التذكرة.
 لكن ما يف التذكرة من أن احلد يف إمكانه يف املرأة بلوغ تسع سنني  ـ لو تم ـ، 
مسقط له عن ذلك، لتحقق بلوغها عندهم ـ كام يأيت ـ ببلوغ تسع سنني، ومع إحراز 
ذلك فيها ال أثر الحتالمها يف إحراز بلوغها، كام هو ظاهر. كام أنه لو فرض مالزمته 

للحيض جرى فيه ما يأيت يف احليض إن شاء اهلل تعاىل.
هذا ومن الظاهر اختصاص أكثر نصوص االحتالم بالذكر. نعم بعضها وارد 
يف الصبي، كنصوص رفع القلم، حيث يمكن محلها عىل اجلنس بحيث يشمل األنثى. 

وكذا اآليتان الرشيفتان الواردتان يف اليتيم والطفل ونحومها.
االحتالم  قبل  بالسن  األنثى  بلوغ  لغلبة  للذكر  انرصافها  القريب  من  أن  إال 
بمدة طويلة، بحيث يستغنى يف بلوغها عنه، وال يصلح االحتالم فيها ألن يكون غاية 
لليتم والطفولة ورفع القلم، كام هو ظاهر اآليتني الرشيفتني والنصوص املذكورة فإن 

وضوح الغلبة املذكورة قد يكون سببًا يف االنرصاف املذكور.
ومن ثم يشكل االستدالل بإطالقها لو تم هلا إطالق بدوي بلحاظ ما ذكرناه 

من محل العناوين التي تضمنتها عىل اجلنس.
الذكر،  خصوصية  بإلغاء  منها  لألنثى  احلكم  عموم  استفادة  يدعي  قد  نعم 
بني  املشرتك  الغريزي  التكامل  لكونه حد  بذلك  التحديد  أن  لفهم  املناط،  تنقيح  أو 

الصنفني وإن مل خيل عن إشكال. فالحظ.
ثم إنه قال يف الرشائع: »وخروج املني الذي يكون من الولد من املوضع املعتاد« 
ونحوه يف القواعد. وقد حيمل عىل التقييد، بل يف املسالك أنه الظاهر منه والذي فهمه 
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منه مجاعة. وحينئٍذ يدل عىل أن من املني ما قد ال يتكون منه الولد.
منافاته  مع  ـ  فهو  بشخصه،  منه  الولد  تكون  هو  كان  إن  املراد  بأن  ويشكل 
إلطالق األدلة ـ غري صالح للتشخيص عند اخلروج، فال يصلح عالمة عىل البلوغ. 

وإن كان هو تكون الولد نوعًا، بأن يكون املني قسامن: ما يتكون منه الولد وما 
ال يتكون، كام قيل من أن األول يرسب يف املاء والثاين يطفو عليه. ففيه ـ مع منافاته 
إلطالق األدلة أيضًا ـ: أن ذلك غري ثابت يف نفسه، والعالمة املذكورة غري معهودة 

عرفًا، وال سرية عىل الرجوع إليها.
 ومن هنا كان الظاهر محل كالمهام عىل التوصيف لبيان واقع املني. يف مقابل 
للعرف  معروف  هو  مما  وغريه  كالودي  اإلنسان،  من  اخلارجة  األخرى  الرطوبات 
ويسهل تشخيصه عليهم، كام ذكر ذلك يف اجلملة يف املسالك. ويأيت عند الكالم يف 

أمارية احلمل عىل البلوغ ما ينفع يف املقام إن شاء اهلل تعاىل.
)1( اختلفت كلامهتم يف كون احليض بنفسه بلوغًا أو كونه دلياًل عليه وكاشفًا 
عنه من دون أن يكون بلوغًا يف نفسه. واالختالف املذكور قد يبلغ حد التدافع، ففي 
الغنية وظاهر قضاء الرسائر اإلمجاع عىل األول، وعن جممع الربهان عند الكالم فيه 
ويف احلمل: »الظاهر أهنام دليالن باإلمجاع«، ويف املسالك: »ال خالف يف كوهنام دليلني 

عىل سبق البلوغ«.
بالسن قولهA يف موثق عامر: »واجلارية  التحديد  الكالم يف  هذا ويأيت عند 
مثل ذلك إذا أتى هلا ثالث عرشة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصالة 
الصيام  حاضت  إذا  اجلارية  »وعىل  بصري:  أيب  حديث  ويف  القلم«،  عليها  وجرى 
سنني  تسع  اجلارية  بلغت  »وإذا  سنان:  بن  عبداهلل  موثق  يف   Aوقوله  » واخلامر... 
فكذلك، وذلك أهنا حتيض لتسع« ويف  حديث الكنايس قولهA: »وإذا بلغت تسع 
تكن  مل  وإن  ذلك  بعد  عليها  وجاز  والتأيب،  بالرضا  نفسها  يف  القول  هلا  جاز  سنني 

أو احليض)1(،
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احلال،  تلك  احلدود وتؤخذ هبا وهي يف  عليها  أفتقام  قلت:  النساء.  مدرك  أدركت 
وإنام هلا تسع سنني ومل تدرك مدرك النساء يف احليض؟ قال: نعم«. 

ومقتىض ذلك كله حتقق البلوغ مع احليض، كام هو رصيح األولني، ومقتىض 
الرابع، فإن إدراك  به يف  النساء  الثالث، ومقتىض فرض أن إدراك مدرك  التعليل يف 

مدرك النساء ال يناسب الصبا والطفولة.
مضافًا إىل صحيح حممد بن مسلم عن أيب جعفرA: »قال: ال يصلح للجارية 

إذا حاضت إال أن ختتمر، إال أن ال جتده«)1(
وصحيح عبدالرمحن بن احلجاج: »سألت أبا إبراهيمA عن اجلارية التي مل 
تدرك متى ينبغي أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه حمرم؟ ومتى جيب عليها أن تقنع 
رأسها للصالة؟ قال: ال تغطي رأسها حتى حترم عليها الصالة«))( فإن املراد بحرمة 
الصالة عليها حيضها، إىل غري ذلك مما يظهر منه أن احليض ال جيتمع مع  الصبا وعدم 

البلوغ.
لكن يأيت أيضًا حتقق البلوغ بإكامل تسع سنني، كام ذكروا من دون خالف منهم 
أن احليض ال يكون إال بعد إكامهلا. ومقتىض ذلك أن البلوغ ال يكون باحليض فعاًل، 

بل بإمكانه بإكامل تسع سنني، وهو كالرصيح من موثق عبداهلل بن سنان املتقدم. 
بلوغ  عالمات  مجلة  يف  واحلمل  احليض  ذكر  بعد  الرسائر  صوم  يف  قال  ولذا 
املرأة: »هكذا يذكر يف الكتب. واملحصل من هذا بلوغ التسع سنني، ألهنا ال حتيض 
قبل ذلك و ال حتمل قبل ذلك، فعاد األمر إىل بلوغ تسع سنني. وإنام أوردنا ما أورده 

غرينا من املصنفني«.
وقد حاول غري واحد تقريب أماريته عىل البلوغ يف فرض الشك يف استكامل 
امللزوم،  عن  الالزم  لكشف  هلا،  استكامهلا  باحليض  يعلم  حيث  سنني،  تسع   الصبية 

)1( وسائل الشيعة ج: 14 باب: 6)1 من أبواب كتاب مقدمات النكاح وآدابه حديث: 1.
))( وسائل الشيعة ج: 14 باب: 6)1 من أبواب كتاب مقدمات النكاح حديث: ).
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وإىل هذا قد يرجع قوله يف الرشايع: »أما احلمل واحليض فليسا بلوغًا يف حق النساء، 
بل قد يكونان دلياًل عىل سبق البلوغ«. 

لكن مقتىض حتديد سن احليض إكامل التسع سنني عدم احلكم باحليض إال بعد 
إحراز إكامهلا هلا، وإال فمقتىض استصحاب عدم إكامهلا هلا عدم كونه حيضًا وإن كان 
بصفاته أو غريها من عالماته الرشعية، فال يكون كاشفًا عن الزم احليض، وهو إكامل 

التسع، بحيث يكون دلياًلٍ عليه رشعًا.
نعم يقد يقطع بسبب احليض ببلوغها تسع سنني، كام قد يقطع بسبب غريه من 
البلوغ اخلارجية أو غريها ويكون العمل عىل القطع املذكور، ال عىل احليض  لوازم 

بنفسه كعالمة رشعية عليه.
هذا وقد يدعى العلم بكون الدم حيضًا قبل استكامل التسع سنني، كام تقدم يف 
بحث احليض من كتاب الطهارة ذكره كقضية فرضية، وادعي حتققه خارجًا يف أيامنا 
هذه ـ بحيث يرتتب عليه لوازمه اخلارجية من احلمل ونحوه ـ بسبب اختالف بعض 

األغذية كيمياويًا عام كانت عليه، وتبدل نسب اهلرمونات فيها.
وحينئٍذ هل حيكم ببلوغ الصبية بذلك، بحيث ترتتب آثاره من ثبوت التكليف 
واحلدود التامة وارتفاع احلجر، أو ال بل يتوقف بلوغها معه عىل استكامل تسع سنني؟
قد يدعى أن األول مقتىض إطالق موثق عامر وحديث أيب بصري وصحيحي 

حممد بن مسلم وعبد الرمحن بن احلجاج املتقدمة.
لكن موثق عامر وحديث أيب بصري كالرصحيني يف عدم حتقق البلوغ باستكامل 
التسع، لغلبة تأخر احليض عنه، وال يكون عالمة عىل البلوغ مع سبق البلوغ ومحلهام 
غري  لعله  بل  النارد.  الفرد  عىل  محل  التسع  عىل  احليض  تقدم  صورة  خصوص  عىل 
علمهام  ورد  عنهام  اإلعراض  يتعني  أنه  يأيت  ثم  ومن  صدورمها.  عرص  يف  موجود 

.Cلقائلهام
وأما صحيح حممد بن مسلم فالالزم محله عىل عدم وجوب اخلامر بالتسع ولو 
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بحمله عىل اخلامر يف الصالة، كام هو مورد معترب يونس)1( وخرب أيب البخرتي))(، من 
دون أن يكون مسوقًا لبيان حد البلوغ.

وجيري ذلك يف صحيح عبدالرمحن بن احلجاج، وإن كان رصحيًا يف العموم 
للخامر من أجل التسرت من املحارم.

بل لعل التعبري فيه عن احليض بحرمة الصالة ظاهر أو مشعر بأن من شأهنا أن 
تصيل قبل ذلك لبلوغها بنحو يستتبع التكليف بالصالة باستكامل التسع، فال يشمل 

احليض السابق عىل ذلك.
ومثله االستدالل بام تقدم يف موثق عبداهلل بن سنان من تعليل بلوغها بالتسع 
سنني بأهنا حتيض لتسع. الندفاعه بأنه حيث ال يراد به حصول احليض هلا فعاًل، بل 
غلبة  العلة  أن  عىل  حلمله  مستلزم  ذلك  قبل  هلا  احليض  وقوع  ففرض  إمكانه،  بدء 
إمكانه بمقتىض الوضع الطبيعي الغالب يف املرأة، فال يدل عىل حتقق البلوغ بإمكانه أو 

فعليته عىل وجه الشذوذ واخلروج عن طبيعتها األولية.
ومن هنا أنه ال جمال لالستدالل بالنصوص املذكورة عىل حتقق البلوغ باحليض 

قبل استكامل التسع.
هذا كله بناء عىل ما هو الظاهر وتقدم يف حمله، من أن حتديد الشارع األقدس 
الغالبية، وأنه لو تم إطالق لدليل بعض  القضية  للحيض بالسن واقعي، ولو بنحو 

أحكامه لكان ثابتًا ملا علم بحيضيته مما خرج عن احلد.
بناء عىل ما ذكره سيدنا املصنفH من أن التحديد املذكور  وأظهر من ذلك 
وإن كان ظاهرًا بدوًا يف التحديد الواقعي، إال أنه بعد العلم بمخالفته للواقع، لفرض 
الراجع لعدم  التحديد الرشعي  العلم بحيضية اخلارج عن احلد، البد من محله عىل 

ترتب أحكام احليض الرشعية عىل ما خرج عن احلد وإن كان حيضًا واقعًا.

)1( وسائل الشيعة ج: 3 باب: 8) من أبواب كتاب لباس املصيل حديث: 4.
))( وسائل الشيعة ج: 3 باب: 8) من أبواب كتاب لباس املصيل حديث: 13.
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ـ لو تم ـ يف  للبلوغ  ينفع إطالق دليل سببية احليض  أنه عىل ذلك ال  لظهور 
مفقود  وهو  خاص  دليل  من  فيه  البد  بل  املذكور،  باحليض  البلوغ  حتقق  عىل  البناء 

قطعًا.
وقد حتصل من مجيع ما سبق: أنه ال جمال لعد احليض من أسباب البلوغ وال 

من عالماته بناء عىل ما يأيت من حتقق البلوغ باستكامل تسع سنني.
هذا وأما احلمل فالظاهر مالزمته إلمكان احليض من حيثية السن، فمهام كان 

احليض دلياًل عىل استكامل التسع فاحلمل كذلك.
العامة  الطبيعة  مقتىض  عن  للخروج  للسن  مالزمته  عدم  احتمل  لو  نعم 
دلياًل  للبناء عىل كونه  ـ فال جمال  ـ كام سبق من دعوى حصول ذلك يف هذه األيام 
بل مقتىض االستصحاب عدمه. كام ال جمال  البلوغ،  التسع وحصول  استكامل  عىل 
للبناء عىل كونه بنفسه بلوغًا،  لعني ما سبق يف احليض، بل هو أوىل منه، لعدم ورود 

النصوص فيه.
نعم يظهر من بعض كلامهتم أن املني يف املرأة ـ كاملني من الرجل ـ هو الذي 
يتكون منه الولد، فيكون ا حلمل كاشفًا عنه كشف األثر عن املؤثر. ويكون الدليل 
بل  سبق،  ما  فيه  ليجري  احليض،  إلمكان  مالزمته  هو  ليس  به  البلوغ  حصول  عىل 
عموم حصول البلوغ باالحتالم بعد ما سبق من كون املراد به خروج املني، بضميمة 

عموم سببية االحتالم للبلوغ لألنثى وعدم اختصاصه بالذكر
لكن سبق اإلشكال يف عموم سببية االحتالم للبلوغ لألنثى. مضافًا إىل أمرين
قبل خروجه  يتحول  بل  الولد ال خيرج مع احلمل،  منه  يتكون  ما  أن  األول: 
فيصري ولدًا، واخلارج هو الولد، ال ما يتحول منه،  وشمول العموم لذلك ال خيلو 

عن إشكال .
الثاين: أن الظاهر أن املراد من مني املرأة ليس هو ما يتكون منه الولد، بل ما 
خيرج منها بدفق عند بلوغ الشهوة الذروة، كام ذكرناه عند الكالم يف سببية االحتالم 
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للجنابة.
التي  البويضة  تفرز  املرأة بحيث  لنضوح  املالزم  فهو  الولد  منه  يتكون  ما  أما 
حتيض  أن  شأهنا  من  يكون  التي  وهي  منيه،  يف  يتكون  الذي  الرجل  حيمن  حتتضن 
حتس  أو  تعلم  أن  دون  من  حتمل  قد  بل  للشهوة،  مالزمًا  يكون  ال  وذلك  وحتمل. 

بيشء، وال تعلم بحملها إال بعد زمن ليس باليسري بسبب ظهور مضاعفاته.
لوازم  من  ال  سبق،  ما  فيه  وجيري  احليض،  شؤون  من  احلمل  كان  هنا  ومن 

االحتالم. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
)1( كام رصح به مجهور األصحاب، ويف املختلف وعن غريه أنه املشهور، ويف 
ادعي عليه اإلمجاع يف  بل  إمجاعًا،  بل كاد يكون  املشهور بني أصحابنا،  أنه  املسالك 

اخلالف والغنية وظاهر جممع البيان والرسائر والتذكرة وعن غريها.
مما  حجيتهام  يف  الوجه  ويظهر  املتقدمان.  والكنايس  محران  حديثان  ويقتضيه 

تقدم عند الكالم يف حتقق البلوغ بظهور الشعر يف الوجه.
مضافًا إىل صحيح معاوية بن وهب قال يف حديث: »سألت أبا عبداهللA يف 
كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال: ما بينه وبني مخس عرشة سنة و]أو. يب صا[ أربع 
البلوغ، المتناع التوسع يف احلد، إال  عرشة سنة... «)1(. فإنه وإن مل يدل عىل حتديد 
أنه يدل عىل عدم وجوب الصوم عليه قبل اخلمس عرشة سنة. ووجوبه بعدها يكاد 

يكون متيقنًا بمالحظة النصوص وكالم األصحاب.
ويؤيد ذلك النبوي املروي يف اخلالف والغنية ومجلة من كتب أصحابنا: »إذا 
استكمل املولود مخس عرشة سنة كتب ما له وما عليه وأخذت منه احلدود«، واآلخر 

املروي عن ابن عمر.
له  ابن اجلنيد، حيث نسب  املختلف يف نقل اخلالف عىل  اقترص يف  هذا وقد 

)1( وسائل الشيعة ج: 7 باب: 9) من أبواب كتاب من أيواب من جيب منه الصوم حديث: 1.

أو بلوغ مخس عرشة سنة يف الذكر)1(،
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Aالثاميل عن أيب جعفر بأربع عرشة سنة، مستداًل بمعترب أيب محزة  البلوغ   حصول 
: »قلت: يف كم جتري األحكام عىل الصبيان؟ قال يف ثالث عرشة وأربع عرشة. قلت: 
فإنه مل حيتلم فيها. قال: وإن كان مل حيتلم، فإن األحكام جتري عليه«)1(.وقد يظهر من 

ذكره يف باب جامع من القضايا واألحكام من النهاية عمله به.
التحديد،  عىل  محله  من  مانع  عرشة  الثالث  عىل  عرشة  األربع  عطف  لكن 
املنافية  االستحباب يف األحكام غري  واملتعني محله عىل  احلد،  للتوسع يف  إذ ال جمال 

لالحتياط.
ودعوى: أن امتناع الرتديد من اإلمامA ملزم بحمله عىل الرتديد من الراوي، 

فيتعني االقتصار عىل األربع عرشة، ألنه املتيقن يف اخلروج عن األصل.
يناسب  ال  وهو  التوسع،  بل  الرتديد،  عىل  يشتمل  مل  احلديث  بأن  مدفوعة 

التحديد، بل االستحباب، كام سبق.
نعم يمكن محله عىل استحباب التقديم للثالثة عرشة مع متامية احلد باألربع 
ليكون ذلك  باألربع عرشة من دليل آخر،  التحديد  ثبوت  عرش. لكنه موقوف عىل 
مقتىض اجلمع العريف بينه وبني هذا احلديث، وال ينهض به هذا احلديث وحده بعد 

امتناع محله عىل التحديد. وال سيام بمالحظة النصوص السابقة.
وبذلك يظهر أن ذلك هو املتعني حتى لو فرض ظهوره يف الرتديد. ألن محله 

عىل الرتديد من الراوي خمالف لظاهره جدًا.
عرشة  ثالث  بإكامل  الصبي  بلوغ  النصوص  من  واحد  غري  تضمن  وقد  هذا 
سنة، كموثق عامر الساباطي عن أيب عبداهللA: »سألته عن الغالم متى جتب عليه 
الصالة؟ قال: إذا أتى عليه ثالث عرشة سنة. فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه 
الصالة وجرى عليه القلم. واجلارية مثل ذلك إن أتى هلا ثالث عرشة سنة أو حاضت 

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 45 من أبواب كتاب الوصايا حديث: 3.
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قبل ذلك فقد وجبت عليها الصالة وجرى عليها القلم«)1(.
وموثق عبداهلل بن سنان أو معتربه عن أيب عبداهللA: »سـأله أيب وأنا حارض 
ست  يف  حيتلم  قال:  االحتالم.  قال:  ُه﴾  َأُشدَّ َبَلَغ  إَِذا  ﴿َحتَّى  عزوجل:  اهلل  قول  عن 
عرشة وسبع عرشة سنة ونحوها. فقال: ال. إذا أتت عليه ثالث عرشة سنة كتبت له 
احلسنات، وكتبت عليه السيئات وجاز أمره، إال أن يكون سفيهًا أو ضعيفًا. قال: وما 

السفيه؟ فقال: الذي يشرتي الدرهم بأضعافه. قال: وما الضعيف؟ قال: األبله«))(.
احلسنة،  له  كتب  سنة  عرشة  ثالثة  الغالم  بلغ  إذا  »قال:   :Aعنه موثقه  ويف 
أهنا  وذلك  فكذلك.  سنني  تسع  اجلارية  بلغت  وإذا  وعوقب.  السيئة  عليه  وكتبت 

حتيض لتسع سنني«)3(.
أشده ثالث عرشة سنة  بلغ  إذا  »قال:   :Aما يف صحيحه عنه يرجع  وإليها 
حيتلم،  مل  أو  احتلم  املحتلمني  عىل  وجب  ما  عليه  وجب  عرشة  األربع  يف  ودخل 
وكتب عليه السيئات، وكتبت له احلسنات، وجاز له كل يشء، إال أن يكون سفيهًا 

أو ضعيفًا«)4(.
لدفع  بل  البلوغ،  قد ال يكون ال شرتاطه يف  األربع عرشة  الدخول يف  وذكر 
توهم االكتفاء يف بلوغ الثالث عرشة بالدخول فيها، وبيان أنه البد يف ترتب اآلثار 
املذكورة من إكامهلا، الذي ال فاصل بينه وبني الدخول يف األربع عرش. وال أقل من 
لزوم محله عىل ذلك أو نحوه مجعًا مع النصوص السابقة وال سيام مع مشاركته لبعضها 

يف الراوي.
وكيف كان فقد نسب يف مفتاح الكرامة لظاهر الصدوق يف باب انقطاع يتم 

اليتيم القول بمضمون الصحيح.

)1( وسائل الشيعة ج: 1 باب: 4 من أبواب كتاب مقدمة العبادات حديث: )1.
))( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 44 من أبواب كتاب مقدمة الوصايا حديث: 8.

)3( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 44 من أبواب كتاب مقدمة الوصايا حديث: )1.

)4( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 44 من أبواب كتاب مقدمة الوصايا حديث: 11.
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لكنه يف الباب املذكور اقترص عىل ذكر بعض النصوص الظاهرة يف أن املدار 
عىل االحتالم وعىل هذا الصحيح، من دون تعرض لكيفية اجلمع بينها. بل مقتىض 
ما ذكره يف كتاب الصوم ـ مما يأيت التعرض له ـ عدم التعويل عليه، بل عىل نصوص 

االحتالم.
صحيح  ذكر  ألنه  ذلك،  يف  االستبصار  يف  الشيخ  كالم  ظهور  دعوى  ومثله 
عيل بن جعفر املتضمن وجوب الصوم عليه إذا راهق احللم وعرف الصالة والصوم 
وموثق عامر املتقدم، ثم ذكر نصوصًا أخر بمضامني أخر، ثم قال: »فالوجه يف هذه 
عىل  واألولة  والتأديب،  والندب  االستحباب  من  رضب  عىل  نحملها  أن  األخبار 

الوجوب، لئال تتناقض األخبار«.
الندفاعها بأن يف مجلة األخبار األخرية ما يتضمن أخذ الصبيان بالصيام فيام 
بني مخس عرشة سنة أو أربع عرشة، وكيف يمكن محله عىل االستحباب مع العمل 

بموثق عامر ومحله عىل الوجوب؟!.
وذلك يشهد باضطراب كالمه. وكأن ذلك منه ناش من اهتاممه يف االستبصار 
باجلمع بني األخبار، لدفع توهم تناقض أحكام األئمة صلوات اهلل عليهم، بنحو قد 
التي  الفقهي وفتواه  النتائج، من دون أن يكشف عن رأيه  يغفل معه عن اضطراب 

عليها العمل، كام ذكره يف اجلملة غري واحد.
وأظهر من ذلك ما يف صالة التهذيب، حيث ذكر نصوصًا كثرية، منها موثق 
عامر املتقدم، وصحيح معاوية بن وهب املتقدم املتضمن أخذه بالصيام فيام بني مخس 
أن  الكامل، من دون  بحال  يتعلق وجوبه  الفرض  أن  ثم ذكر  أربع عرشة،  أو  عرشة 

يتعرض لتحديد احلال املذكور.
املدارك  يف  ذكره  وإنام  األصحاب،  قدماء  من  بذلك  القول  يثبت  مل  ثم  ومن 
قواًل ومل يعني قائله، ويف مفتاح الكرامة: »وكأنه صار إليه بعض متأخري املتأخرين، 
كاألردبييل وصاحب املدارك وصاحب الكفاية« وال حيرضين من ذلك إال املدارك، 
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وال ظهور لكالمه يف ذلك.
وكيف كان فال جمال للتعويل عىل النصوص املذكورة مع عدم ظهور العامل 
هبا من قدماء األصحاب ومع معارضتها بحديثي اخلمس عرشة املتقدمني. وحديثي 
معاوية والثاميل املتقدمني سواًء محال عىل االستحباب أم الوجوب، إذ ال جمال للتوسع 
يف احلد لو كان يتم بالثالث عرشة. وكذا تعارض بمرسل العباس بن عامر اآليت إن 

شاء اهلل تعاىل.
ويف املقنع: »وروي أن الغالم يؤخذ بالصوم ما بني أربع عرشة سنة إىل مخسة 

عرشة سنة إىل ستة عرش سنة، إال أن يقوى قبل ذلك«.
اخلصال  عن  وما  املتقدم  وهب  بن  معاوية  صحيح  مضمون  بني  مجع  وكأنه 
مسندًا إىل العباس بن عامر عمن ذكره عن أيب عبداهللA: »قال: يؤدب الصبي عىل 
الصوم ما بني مخسة عرشة سنة إىل ستة عرشة سنة«)1(. ومقتضاه عدم وجوب الصوم 

بالسن قبل ست عرشة سنة، ألن املفروض فيه أن ذلك كله صوم التأديب.
فإن كان املراد بالست عرشة سنة يف املرسل الطعن فيها قارب املشهور. وإن 
املراد إكامهلا ـ كام هو الظاهر بدوًا ـ خالفهم. إال أنه ال جمال للخروج به عام سبق مع 
ضعفه، وعدم ظهور تعويل األصحاب عليه، وقرب محله عىل الطعن فيها مجعًا مع 

أدلة املشهور. 
من  مجلة  ذكر  بالصوم،  الصبيان  فيه  يؤخذ  الذي  احلد  باب  يف  الفقيه  ويف 
النصوص املختلفة املضامني، ومنها صحيح معاوية بن وهب املتقدم، ثم قال: »وهذه 
إذا بلغ تسع سنني إىل أربع عرشة  بالصيام  املعاين يؤخذ الصبي  األخبار كلها متفقة 
سنة أو مخس عرشة سنة وإىل االحتالم، وكذلك املرأة إىل احليض. ووجوب الصوم 
عليهام بعد االحتالم واحليض وما قبل ذلك تأديب«. ومقتضاه حرص البلوغ يف الذكر 

واألنثى باالحتالم واحليض وإمهال مجيع نصوص التحديد بالسن. 

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 9) من أبواب كتاب ما يصح منه الصوم حديث: 13.
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النهاية، حيث قال: »وحد بلوغ الصبي أن  كام يظهر إمهاهلا أيضًا من وصايا 
حيتلم أو يشعر أو يكمل عقله، فمتى حصل فيه يشء من هذه األوصاف فقد دخل يف 
حد الكامل، ووجب عىل وليه تسليم ماله إليه ومتكينه من الترصف فيه، إال أن يكون 

سفيهًا ضعيف العقل، فإنه ال يمكن من الترصف عىل حال«. 
نعم ما ذكره من كامل العقل ال خيلو عن إمجال، وال سيام مع ما سبق منه من 
نفوذ وصية الصبي يف املعروف من وجوه الرب إذا بلغ عرش سنني ومل يكن قد كمل 
عقله غري أنه ال يضع اليشء إال يف موضعه، وما يف ذيل كالمه املتقدم من استثناء ما إذا 

كان سفيهًا ضعيف العقل يف فرض بلوغ بأحد العالمات الثالث املذكورة. 
لنهوض  )أواًل(:  بالسن.  التحديد  النصوص  إلمهال  جمال  فال  كان.  وكيف 
البلوغ  حتقق  بعدم  القايض  األصل  بضميمة  ولو  به  بالتحديد  اجلملة  يف  النصوص 

وترتيب آثاره باألقل.
قد  حيث  واحليض،  االحتالم  عىل  التحديد  قرص  بعدم  للقطع  )وثانيًا(: 
الصبا  بقاء  عدم  يف  الريب  عدم  مع  املزاج  يف  لنقص  أصاًل  يتحققان  ال  أو  يتأخران 

والطفولة حينئٍذ.
بقي يف املقام نصوص أخر بمضامني خمتلفة

)منها(: معترب سليامن بن حفص املروزي عن الرجلA: »قال: إذا تم للغالم 
تسع  للجارية  تم  وإذا  واحلدود،  الفرائض  عليه  وجبت  وقد  أمره  فجائز  سنني  ثامن 

سنني فكذلك«)1(.
سنني  ثامن  الغالم  بلغ  »إذا   :Aالعسكري عن  راشد  بن  احلسن  ومعترب))( 

)1( وسائل الشيعة ج: 18 باب: 8) من أبواب كتاب الرسقة حديث: 13.
))(رواه يف التهذيب بســنده عن عيل بن احلســن بن فضال عن العبدي عن احلســن بن راشد. وحيث كان 
العبــدي جمهواًل يتعني ضعف احلديث لكن قال بعض مشــاخيناH يف معجمــه: »الظاهر أن يف العبارة 
حتريفًا، والصحيح عيل بن احلســن عن العبيدي عن احلسن بن راشد، كام يف بعض النسخ، لكثرة رواية 
عيل بن احلســني عن العبيدي وروايته عن احلسن بن راشد عىل أنه ال وجود للعبدي يف هذه الطبقة« وما 

ذكره قريب جدًا، وحيث كان العبيدي ثقة كان احلديث معتربًا. منه عفي عنه.
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فجائز أمره يف ماله، وقد وجبت عليه الفرائض واحلدود. وإذا تم للجارية سبع سنني 
فكذلك«)1(. ومها خمالفان للنصوص السابقة، وحتى اآلتية يف اجلملة، واليظهر منهم 

العمل هبا، بل الظاهر منهم هجرها.
)ومنها(: ما أرسله يف النافع، فإنه بعد اختياره لقول املشهور قال: »ويف رواية 

أخرى بلوغ عرشة«. وقد رصح غري واحد بعدم العثور عىل الرواية املذكورة.
نعم يف صحيح أيب أيوب اخلزاز: »قال: سألت إسامعيل بن جعفر: متى جتوز 
Eشهادة الغالم؟ فقال: إذا بلغ عرش سنني. قلت: وجيوز أمره؟ فقال: إن رسول اهلل 
فإذا  امرأة.  تكون  باجلارية حتى  يدخل  وليس  بنت عرش سنني،  بعائشة وهي  دخل 
حجية  عدم  الظاهر  ومن   شهادته«))(.  وجازت  أمره  جاز  سنني  عرش  للغالم  كان 
خصوص  يف  ورد  ما  إىل  يشري  ولعله  له.  املحقق  إرادة  البعيد  ومن  اسامعيل.  قول 
بعض األحكام مما تأيت اإلشارة إليه. وكيف كان فالرواية املذكورة خمالفة للنصوص 
السابقة، ولصحيح أيب بصري عن أيب عبداهللA: »يف غالم صغري مل يدرك ابن عرش 
سنني زنا بامرأة حمصنة. قال: الترجم، ألن الذي زنا هبا ليس بمدرك، ولو كان مدركًا 

رمجت«)3(.
واحلدود  والشهادات  والطالق  كالصدقة  خاصة  موارد  يف  ورد  ما  )ومنها(: 
والقصاص. والكالم فيها موكل ملحاهلا وال تنفع يف إثبات البلوغ بنحو يرتتب عليه 

مجيع أحكامه ومنها عموم رفع احلجر.
ومن هنا ال خمرج عام عليه املشهور من بلوغ الصبي بخمس عرشة سنة.وال 
سيام امتناع خطأ املشهور عادة يف مثل هذا احلكم الشايع االبتالء يف مجيع العصور من 

دون استثناء.
هذا ويف التذكرة واملسالك أنه ال يكفي الطعن يف اخلمس عرشة سنة، بل البد 

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 15 من أبواب كتاب الوقوف والصدفات حديث: 4.
))( وسائل الشيعة ج: 18 باب: )) من أبواب كتاب الشهادات حديث: 3.

)3( وسائل الشيعة ج: 1 باب: 4 من أبواب كتاب مقدمة االعبادات حديث: 4.
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من إكامهلا، عماًل باالستصحاب وفتوى األصحاب. وظاهرمها اإلمجاع عىل ذلك.
غري أنه ال وجه لالستدالل باالستصحاب، إذ هو إنام يكون يف فرض إمجال 
دليل التحديد، مع أن ذلك هو الظاهر من بلوغ اخلمس عرشة الذي تضمنه احلديثان 
املتقدمان. بل تقدم يف النبوي املروي يف مجلة من كتب أصحابنا: »إذا استكمل املولود 

مخس عرشة... «.
قال يف مفتاح الكرامة: »فمناقشته يف جممع الربهان يف ذلك، واكتفاؤه بالطعن 

فيها مل تصادف حمزها«. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
)1( كام رصح به مجهور األصحاب. وهو املشهور، كام يف املختلف واملهذب 
البارع واملسالك والروضة وغريها، بل ادعي اإلمجاع عليه يف اخلالف والغنية وظاهر 

الرسائر والتذكرة وحمكي كنز العرفان وغريه. 
ويقتضيه معترب سليامن بن حفص املروي وموثق عبداهلل بن سنان املتقدمان، 
وصحيح ابن أيب عمري عن غري واحد عن أيب عبداهللA: »قال: حد بلوغ املرأة تسع 
تستصبا؟  ال  كم  ابنة  اجلارية  »قلت   :Aعنه رجل  عن  اآلخر  وصحيحه  سنني«)1( 
أبنت ست أو سبع؟ قال: ال ابنة تسع ال تستصبا. وأمجعوا كلهم عىل أن ابنة تسع ال 
تستصبا، إال أن يكون يف عقلها ضعف، وإال فإذا بلغت تسعًا فقد بلغت«))( والظاهر 

أن ذيله من كالم الراوي. 
وخرب حممد بن هاشم ]هشام[ عن أيب احلسن األولA: »قال: إذا تزوجت 
البكر بنت تسع سنني فليست خمدوعة«)3(. لظهوره يف صحة زواجها بدون إذن الويل، 
إذ مع اعتبار إذنه ال موضوع النخداعها وال حمذور فيه، ليحتاج لنفيه، وذلك يدل 

)1( وسائل الشيعة ج: 14 باب: 45 من أبواب كتاب مقدمات النكاح وآدابه حديث: 10.
))( وسائل الشيعة ج: 14 باب: )1 من أبواب كتاب املتعة حديث: ).
)3( وسائل الشيعة ج: 14 باب: )1 من أبواب كتاب املتعة حديث: 3.

وتسع يف األنثى)1(.
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عىل بلوغها.
وما يف حديث محران املتقدم  »قلت: فاجلارية متى جتب عليها احلدود التامة 
إذا تزوجت  إن اجلارية  الغالم،  إن اجلارية ليست مثل  وتؤخذ هبا وتؤخذ هلا: قال: 
الرشاء  أمرها يف  إليها ماهلا وجاز  اليتم ودفع  ودخل هبا وهلا تسع سنني ذهب عنها 

والبيع وأقيمت عليها احلدود التامة وأخذ هلا وهبا«)1(.
وما يف حديث الكنايس املتقدم أيضًا، قالA فيام لو زوج األب ابنته قبل أن 
سخط  وال  تأب  هلا  جيوز  وال  نفسها،  يف  رضاء  عليها  جيوز  »ليس  سنني:  تسع  تبلغ 
يف نفسها حتى تستكمل تسع سنني، وإذا بلغت تسع سنني جاز هلا القول يف نفسها 
بالرضا والتأيب. وجاز عليها بعد ذلك وإن مل تكن أدركت مدرك النساء. قلت: أفتقام 
عليها احلدود وتؤخذ هبا وهي يف تلك احلال، وإهنا هلا تسع سنني ومل تدرك مدرك 
النساء يف احليض؟ قال: نعم إذا دخلت عىل زوجها وهلا تسع سنني ذهب عنها اليتم، 

ودفع إليها ماهلا وأقيمت احلدود التامة عليها وهلا... «))(.
ومرسل الصدوق: قال أبو عبداهللA: إذا بلغت اجلارية تسع سنني دفع إليها 

ماهلا وجاز أمرها يف ماهلا وأقيمت احلدود التامة هلا وعليها«)3(.
الرشايع  وجامع  املبسوط  صوم  يف  بالعرش  البلوغ  حتديد  إىل  ذهب  وقد  هذا 

ومخس الوسيلة.
لكن وافق املشهور يف حجر املبسوط ونكاح الوسيلة، وكذا يف حجر اجلامع يف 

بعض نسخه، ويف نسخة أخرى: »وبلوغ تسع سنني إىل عرشة«.
وكيف كان فقد ذكر يف حجر املبسوط واملختلف أن يف بلوغها بالعرش رواية. 

ويف اجلواهر: »ومل أجد به رواية مسندة«.
وقد يستدل له بحديث حممد بن مسلم: »سألته عن اجلارية يتمتع هبا ]منها[ 

)1( وسائل الشيعة ج: 1 باب: 4 من أبواب كتاب مقدمة العبادات حديث: ).
))( وسائل الشيعة ج: 14 باب: 6 من أبواب كتاب عقد النكاح وأولياء العقد حديث: 9.

)3( وسائل الشيعة ج: 13 باب: ) من أبواب كتاب احلجر حديث: 3.
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الرجل؟ قال: نعم، إال أن تكون صبية ختدع قال: قلت أصلحك اهلل، وكم احلد الذي 
إذا بلغته مل ختدع؟ قال: بنت عرش سنني«)1( لكنه ـ مع معارضته بخرب حممد املتقدم ـ 
ظاهر يف عدم صحة زواجها ألجل االنخداع، ال ألجل عدم البلوغ، أو حممول عىل 

الدخول يف العارشة ال عىل إكامهلا، مجعًا مع ما سبق. 
أبيه  إبراهيم عن جعفر عن  بن  وأضعف عن ذلك االستدالل بمعترب غياث 
فهو  فعيبت  فعل  فإن  سنني.  عرش  من  ألقل  اجلارية  توطأ  ال  »قال:   :Bعيل عن 

ضامن«))(. 
لكنهـ  مع خمالفته للنصوص الكثري املعول عليها، املتضمنة جلواز الوطء بإكامل 

التسع ـ أجنبي عن املدعى، ولعدم ثبوت التالزم بني جواز الوطء والبلوغ. 
ومثله االستدالل بام تقدم عن إسامعيل بن موسى، ملا تقدم من عدم حجيته  

يف نفسه. 
كام أن ما يف النسخ األخرى للجامع ال يصلح للتحديد، إال أن يراد به األقل، 

فيوافق املشهور.
هذا وقد تقدم من الصدوق يف الفقيه، حرص البلوغ يف األنثى باحليض، وإمهال 
مجيع نصوص التحديد بالسن فيها ويف الذكر. وقد تقدم اإلشكال فيه بام يغني عن 

اإلعادة. 
كام أن ما تقدم من أن املعيار يف الذكر عىل إكامل اخلمس عرشة سنة، وال يكفي 
الدخول فيها، جيري نظريه هنا، فالبد من إكامل التسع. والسيام بلحاظ غري واحد من 

نصوص املسألة.
بقي يف املقام أمور األول: قال يف املختلف: »قال ابن اجلنيد: الصبية إذا تزوجت 
وهلا تسع سنني مل حيجر عليها، وكان زوجها الرشيد قياًم عىل ماهلا، ومن أؤمتن عىل 

)1( وسائل الشيعة ج: 14 باب: )1 من أبواب كتاب املتعة حديث:4.
))( راجع وسائل الشيعة ج: 14 باب: 45 من أبواب كتاب مقدمات النكاح وآدابه.
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فرجها أؤمتن عىل ماهلا«. 
فإن كان مراد ابن اجلنيد تقييد البلوغ بالتسع يف املرأة بزواجها فقد يستدل له 

بحديثي محران والكنايس املتقدمني.
لكن البد من رفع اليد عنهام ببقية النصوص املتقدمة. والسيام مع عدم ظهور 
مل  وإن  رشدها  مع  عنها  احلجر  ارتفاع  عىل  اإلمجاع  اخلالف  يف  بل  منا،  بذلك  قائل 
تتزوج. ومع ما يف صدر حديث الكنايس من أنه جيوز هلا الرضا والتأيب يف أمر الزواج 
إذا بلغت تسع سنني، ومع ما هو معلوم من إهنا قد ال تتزوج أبدًا مع عدم  احتامل عدم 

خروجها عن اليتم لو مل حتض مهام بلغت من السن، نظري ما تقدم يف الذكر. 
احلجر  ارتفع  ماهلا  يف  سفيهة  نفسها  يف  رشيدة  كانت  إذا  أهنا  مراده  كان  وإن 
عنها باإلضافة إىل الزواج، وبقي احلجر عليها باإلضافة إىل املال، لكن تنتقل الوالية 
عىل املال لزوجها. فقد يشهد له ما ورد من أن الزوج أوىل بزوجته حتى يضعها يف 

قربها)1(. 
أما إذا كان مراده قيمومة الزوج عىل ماهلا مطلقًا وإن مل تكن سفيهة، نظري ما 
لقاعدة  بإذن زوجها. فهوخمالف  إال  ماهلا  للزوجة يف  الترصف  يقال من عدم جواز 
ومتام  املتقدمني.  والكنايس  محران  حديثي  وخلصوص  ماله،  عىل  اإلنسان  سلطنة 

الكالم يف ذلك يف حمله.
الثاين: ورد يف املقام نصوص مل يعرف القول بمضموهنا

اجلارية  عن  احلجر  ارتفاع  املتضمن  املتقدم  راشد  بن  احلسن  موثق  )منها(: 
ببلوغها سبع سنني. وهو خمالف يف ذلك جلميع النصوص السابقة، نظري ما تقدم فيام 
تضمنه من بلوغ الغالم بثامن سنني. فهو من املشكل الذي يرد علمه لقائله صلوات 

عليه.
)ومنها(: موثق عامر املتقدم املتضمن بلوغ الغالم واجلارية معًا بثالث عرشة 

)1( وسائل الشيعة ج: 4 باب: 4) من أبواب كتاب صالة اجلنازة حديث: 3.
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سنة. وقد يناسبه حديث أيب بصري أو معتربه عن أيب عبداهللA: »أنه قال: عىل الصبي 
إذا احتلم الصيام وعىل اجلارية إذا حاضت الصيام واخلامر، إال أن تكون مملوكة، فإنه 
ليس عليها مخار إال أن حتب أن ختتمر. وعليها الصيام«)1( فإن غلبة تأخر احليض عن 
بينه  اجلمع  مقتىض  ويكون  بالتسع.  بلوغها  عدم  يف  ظهوره  يوجب  قد  سنني  التسع 

وبني موثق عامر محله عىل ما إذا حاضت قبل الثالث عرشة سنة، كاحتالم الغالم. 
لكن مل ينسب ألحد القول بذلك. كام أهنام خمالفان للنصوص الكثرية املتقدمة 

يف اجلارية واملعول عليه عند األصحاب، كام سبق نظري ذلك يف الغالم.
آثار  ترتيب  استحباب  عىل  محلها  وبينها  بينهام  اجلمع  مقتىض  أن  ودعوى: 
البلوغ هلا بالتسع. مدفوعة بأن ذلك ال يناسب الترصيح يف تلك النصوص بالبلوغ، 

واخلروج عن اليتم، وثبوت احلدود هلا وعليها. 
.Aوحينئٍذ يكونان من املشكل الذي جيب رد علمه لقائله

مجيع  يف  باحلكم  االبتالء  شيوع  أن  من  الصبي  بلوغ  يف  سبق  ما  مع  والسيام 
العصور بام يف ذلك عصور املعصومني صلوات اهلل عليهم ما نع من خفاء حكمه عىل 

املشهور. 
ـ  عنهم  حكى  فيام  ـ  العامة  جلميع  خمالف  املذكور  التحديد  أن  خصوصًا 
ضعف  من  املعلوم  هو  ملا  بدوًا،  الغرابة  عن  نفسه  يف  خلوه،  وعدم  كثري،  بفارق 
السن  هبذا  بلوغها  يناسب  فال  املتقدم،  الكنايس  خرب  إليه  يشري  قد  كام  املرأة، 
B بيته  وأهل   Eالنبي عن  مأخوذًا  تعبديًا  املذكور  احلكم  كون  لوال   املبكر، 
بوجه قاطع ال جمال للتشكيك فيه، بخع له أهل احلق تبعًا هلم، وإن خالفهم اجلمهور، 

لعدم استنادهم لركن وثيق.
ترصحيًا  أو  ظهورًا  بالسن  البلوغ  حتديد  نصوص  مجيع  من  املستفاد  الثالث: 
البلوغ به بنحو العموم جلميع أحكامه، من فعلية التكليف، والسلطنة عىل  حصول 

)1( وسائل الشيعة ج: 3 باب: 9) من أبواب كتاب لباس املصيل وآدابه حديث: 3.



103 ............................................................................... يف املراد من االبتالء

حصول  يف  احلال  هو  كام  ذلك،  وغري  له  البالغ  عىل  احلدود  وثبوت  والنفس،  املال 
البلوغ ببقية أسبابه، كاالحتالم وغريه، وأن البلوغ ال خيتلف باختالف تلك األحكام 

بحيث يكون البلوغ أمرًا إضافيًا، ولكل حكم بلوغ خيتص به. 
وهو الظاهر بل املقطوع به من األصحاب، بل من املسلمني. ومل يعرف اخلالف 
يف ذلك إال من  الكاشاين، كام حكاه عنه يف اجلواهر، وأطال يف اإلنكار عليه ووضوح 

ذلك يغني عن إطالة الكالم فيه.
ملا دل عىل عموم رفع  البلوغ، ختصيصًا  تثبت للصبي بعض أحكام  نعم ربام 
خيتلف  إضافيًا  أمرًا  البلوغ  كون  غري  آخر  أمر  وهو  عليه.  احلجر  وثبوت  عنه  القلم 
باختالف األحكام. والنظر يف ذلك موكول ألبواب الفقه املختلفة، وال يسعنا فعاًل 

استقصاؤها.
)1( إشارة إىل االبتالء يف قوله تعاىل: ﴿َواْبَتُلوْا اْلَيَتاَمى...﴾)1( فإن االبتالء هو 
االختبار. واملهم هو ظهور رشده ولو بإدراك ذلك منه من ترصفاته من دون اختبار. 
لقضاء املناسبات االرتكازية بأن ذكر االختبار ملقدميته للعلم بحاله. وال أقل من كونه 
مقتىض اجلمع بينه وبني النصوص املتضمنة العتبار الرشد، أو عدم السفر أو نحومها.
اختالف  عىل  كلامهتم  جمموع  من  املستفاد  هو  كام  العقالء،  بنظر  يعني   )((
عباراهتم، وإن اختلفوا بني من جعل املعيار عىل ذلك، ومن جعل املعيار عىل امللكة 
املؤدية له. ألنه حيث ال يراد به العمل عىل الوجه العقالئي مرة أو أكثر صدفة، فالبد 

من كون املراد امللكة التي تعرف باالستمرار عىل العمل بالوجه املذكور.
واالختبار،  لالبتالء  موضوعًا  الرشيفة  اآلية  يف  الرشد  ألخذ  املناسب  وهو 

)1(سورة النساء: اآلية 6.

والثاين بإصــاح ماله عند اختباره)1(، بحيث يســلم من املغابنات وتقع 
أفعاله عىل الوجه املائم)2(.
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لوضوح أن الرشد من سنخ امللكة املبنية عىل الثبوت واالستمرار. 
كام هو املناسب ملا يف حديث عبد اهلل بن سنان املتقدم يف حتديد سن البلوغ يف 
الذكر: »قلت وما السفيه؟ قال: الذي يشرتي درهم بأضعافه«. فإن مقتىض اشرتاط 
الدرهم بأضعافه، ومقتىض  اليتيم أن ال يكون ممن يشرتي  أمر  السفه يف جواز  عدم 

النفي االستمرار عىل ترك ذلك، وهو مالزم عرفًا للملكة.
هذا والظاهر أن مرجع امللكة املذكورة إىل تكامل إدراك اإلنسان بنحو يدرك 
للنقص  يعرضه  وال  وإصالحه،  حلفظه  ـ  بالتعلم  ولو  ـ  يسعى  بحيث  املال،  أمهية 
ذلك.  نحو  أو  املجاين  البذل  أو  الغبنية  املعامالت  أو  اخلارجية  باألسباب  والتلف، 
ويناسب ذلك مقابلته للسفه والبله الذين مها عرفًا نقص يف اإلدراك والعقل، بحيث 

ال يدرك مواضع الترصف املقبولة عقاًل. 
أما إذا مل يكن إقدامه عىل ذلك لقصور يف اإلدراك، بل لدواع بل لدواع طارئةـ  
وإن مل تناسب احلكمة ـ فالظاهر عدم صدق السفه به، وعدم منافاته للرشد يف املقام، 
كبذل املال ملحبوب مشغوف به، أو إليذاء شخص يكرهه، أو إغراقٌا يف مفاخرة أو 
أو  عرفًا  أو  املقبولة رشعًا  الدواعي  من  ذلك  غري  أو  حمرمة  أو  حمللة  أو شهوة  ترف 

املستهجنة. 
نعم قد يصدق بذلك الرسف أو التبذير بمرتبة حمللة أو حمرمة. إال أنه أمر آخر 
غري السفه املوجب للحجر. وبذلك يظهر اإلشكال يف كثري من كلامهتم، حيث يظهر 

منها صدق السفه بذلك. فالحظ. 
يكون  أن  منه  الرشد  »وإيناس  املبسوط:  يف  قال  األول:  أمران  املقام  يف  بقي 
مصلحًا ملا له عداًل يف دينه. فأما إذا كان مصلحًا ملاله غري عدل يف دينه أو كان عداًل 
يف دينه غري مصلح ملاله فإنه ال يدفع إليه ماله«، ونحوه يف اخلالف والغنية وعن فقه 

القرآن للراوندي ورشح اإلرشاد للفخر، بل يف الغنية اإلمجاع عليه. 
التبيان  اعتبارها يف  العدالة. وجزم بعدم  اعتبار  وتردد يف الرشايع والنافع يف 
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وغريها،  واملسالك  املقاصد  وجامع  واللمعتني  واملختلف  والقواعد  البيان،  وجممع 
وهو مقتىض االقتصار عىل إصالح املال يف جامع الرشايع وكشف الرموز واإلرشاد 
أنه  الروضة  ويف  العلم،  أهل  أكثر  قول  أنه  واملسالك  التذكرة  ويف  اجلنيد.  ابن  وعن 

املشهور.
ألنه  املال،  يف  للرشد  وغريها  الرشيفة  اآلية  يف  الرشد  انرصاف  ويقتضيه 
موضوع التحجري، لقضاء املناسبات االرتكازية ـ التي هي من سنخ القرينة املتصلة 
يف األدلة اللفظية ـ بأن التحجري إنام  هو لتدارك نقص إدراك املحجر عليه يف اإلدارة، 
وذلك يناسب كون سببه إضافيًا باإلضافة إىل اجلهة التي يكون احلجر فيها، وحيث 
كان الكالم يف احلجر عىل املال انرصف الرشد املعترب يف ارتفاع احلجر فيه إىل الرشد 

فيه بكون صاحبه مصلحًا له. 
الرشد يف  بأن  للمشهور  التذكرة من االستدالل  فيام يف  يظهر اإلشكال  ومنه 
اآلية الرشيفة نكرة مثبتة يصدق يف صورة ما. وال ريب يف ثبوت الرشد للمصلح ملاله 

وإن كان فاسقًا قد وجد منه رشد.
وجه اإلشكال: أن ذلك إنام يتم يف املفاهيم احلقيقية كاالحتالم، دون املفاهيم 
اإلضافية. كيف والزم ذلك ارتفاع احلجر عن املال بالرشد يف الدين  باحلفاظ عىل 
املوازين الرشعية واالهتامم بمراعاهتا ولو مع عدم إصالح املال، لتحقق مسمى الرشد 
حينئٍذ، مع عدم اإلشكال يف عدم كفايته يف رفع احلجر عنه وتوقفه عىل إصالح املال. 

فالعمدة ما ذكرنا. 
ويعضد ما ذكرنا يف معيار ارتفاع  السفه موثق عبداهلل بن سنان املتقدم يف حتديد 
بأضعافه.قال:  الدرهم  الذي يشرتي  قال:  السفيه؟  بالسن، وفيه: »قال: وما  البلوغ 

وما الضعيف؟ قال: األبله«)1(.
وال يمنع من االستدالل به ما تضمنه من حتديد البلوغ بالسن يف الذكر بثالث 

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 44 من أبواب كتاب الوصايا حديث: 8.
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يقتيض  ال  أقوى  لدليل  مضمونه  بعض  يف  احلديث  عن  اخلروج  ألن  سنة.  عرشة 
اخلروج عنه يف بقية مضمونه مما ال ملزم باخلروج عنه فيه، كام هو املعلوم من طريقة 

أهل االستدالل.
وصحيح العيص بن القاسم عن أيب عبداهللA: »سألته عن اليتيمة متى يدفع 
قولهA يف  يؤيده  «)1( كام  تفسد وال تضيع....  أهنا ال  إذا علمت  قال:  ماهلا؟  إليها 

مرسل يونس بن يعقوب الذي رواه العيايش يف تفسري اآلية الرشيفة: »حفظ ماله«. 
وأن  احلجر،  حتدد  يف  البلوغ  بعد  السفه  حدوث  سببية  يف  يأيت  ما  إىل  مضافًا 
املتعارفة، من  العقالئية  املال واخلروج به عن الطرق  املعيار يف حدوثه عدم إصالح 
دون دخل حلدوث الفسق، حيث يناسب ذلك عدم مانعية الفسق من ارتفاع السفه 

املوجب الرتفاع احلجر، كام استدل بذلك يف التبيان. لوحدة الدليل يف املقامني.
إىل  مضافًا  ـ  وغريمها  والغنية  اخلالف  يف  العدالة  العتبار  استدل  وقد  هذا 

اإلمجاع املتقدم من الغنية ـ بوجوه.
األول: أن الفسق غي، وال يصدق معه الرشد املعترب يف رفع احلجر.

 ويظهر ضعفه مما تقدم من قضاء املناسبات االرتكازية بأن املراد من الرشد يف 
رفع احلجر عىل املال هو الرشد يف املال بإصالحه.

مقابل  يف  احلق  دين  بالتزام  الدين  يف  الرشد  فهو  للغي  املقابل  الرشد  وأما 
البناء عىل اعتباره يف املقام، بحيث يلزم احلجر عىل الكافر  الضالل، وال يظن بأحد 

الذمي واملخالف، فضاًل عن التعميم للعايص بجوارحه الذي هو حمل الكالم.
َلُكْم  اهلّلُ  َجَعَل  تِي  الَّ َأْمَواَلُكُم  َفَهاء  السُّ ُتْؤُتوْا  ﴿َواَل  تعاىل:  قوله  الثاين: 
Aِقَيامًا﴾))( والفاسق سفيه، والسيام بمالحظة ما يف صحيح حريز عن أيب عبداهلل 
بضاعة  له  ليشرتي  مااًل  اخلمر  لشارب  الصادق  اإلمام  بن  اسامعيل  دفع  يف  الوارد 

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 1 من أبواب كتاب احلجر  حديث: 3.
))( سورة النساء: اآلية 5.
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 من اليمن، حيث قالA: »وال تأمتن شارب اخلمر، إن اهلل عزوجل يقول يف كتابه: 
َفَهاء َأْمَواَلُكُم﴾ فأي سفيه أسفه من شارب اخلمر؟! إن شارب اخلمر  ﴿َواَل ُتْؤُتوْا السُّ
ال يزوج إذا خطب، وال يشفع إذا شفع، وال يؤمتن عىل أمانة. فمن ائتمنه عىل أمانة 
يف  ونحوه  عليه«)1(.  خيلف  وال  يأجره  أن  اهلل  عىل  ائتمنه  للذي  يكن  مل  فاستهلكها 
ذلك صحيح أيب بصري املروي يف تفسري القمي يف تفسري اآلية الرشيفة ومرسل محاد 
املروي يف تفسري العيايش يف تفسريها. بضميمة عدم الفرق بني رشب اخلمر وغريه 

من أسباب الفسق.
ومنه يظهر وهن ما يف املختلف من أن السفيه الذي يف احلديث ليس السفيه 
السابقة  النصوص  يف  االستدالل  بعد  له  جمال  ال  حيث  الرشيفة.  اآلية  يف  هو  الذي 

باآلية نفسها.
فالعمدة يف اجلواب عن ذلك ـ بعد تسليم عدم الفرق بني رشب اخلمر وغريه 
من أسباب الفسق، وغض النظر عن ظهور النصوص يف خصوصية رشب اخلمرـ  أن 
اآلية الرشيفة ظاهرة بدوًا يف النهي عن دفع اإلنسان ماله للسفيه، ال دفع مال السفيه 
له، الذي هو حمل الكالم، وقد جرت النصوص املتقدمة عىل ذلك، وال مانع من كون 
مالك ذلك يناسب تفسري السفه بعدم مراعاة امليزان الرشعي يف العمل، لعدم صلوح 
اإلنسان معه لالستئامن، أو حلسن مباينته ردعًا له وإنكارًا عليه، بخالف النهي عن 
دفع مال السفيه له، فإن مالكه قصور صاحب املال عن السلطنة عليه، املناسب لكون 

املراد بالسفه  فيه قصوره عن إدارته، كام سبق.
هم  يكونون  ممن  ونحوهم  األيتام  أموال  عىل  الرشيفة  اآلية  حتمل  وقد  هذا 
األموال  إضافة  تكون  بأن  وواليتهم،  املخاطبني  املكلفني  رعاية  حتت  وأمواهلم 
ورعايتهم  عليها  قيامهم  بلحاظ  بل  هلا،  ملكهم  بلحاظ  ليس  املخاطبني  للمكلفني 
هلا، فيكون قوله: )قيامًا( متييزًا لبيان نحو نسبة املال ومنشئها. وقد يؤيد ذلك بلحاظ 

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 6 من أبواب كتاب الوديعة حديث: 1.
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ْعُروفًا﴾)1(،  مَّ َقْواًل  ْم  َلُ َوُقوُلوْا  َواْكُسوُهْم  ِفيَها  ﴿َواْرُزُقوُهْم  قوله:  وهو  اآلية،  ذيل 
الختصاص من جيب عليه اإلنفاق من تلك األموال هبم. 

ويف مرسل عيل بن أيب عبداهللA املروي يف تفسري العيايش أن مصحح نسبة 
األموال ملن هي حتت أيدهيم كوهنم الوارثني لأليتام. لكن ذلك ـ لوتم ـ ال يقتيض 

محل السفه يف اآلية عىل السفه بلحاظ عدم مراعاة امليزان الرشعي.
بل املناسبات االرتكازية تقيض بحمله عىل عدم مراعاة املوازين العقالئية يف 

رعاية املال، نظري ما سبق يف الرشد.
عىل  مبنيًا  خفيًا  باآلية  السابقة  النصوص  يف  االستشهاد  وجه  يكون  وحينئذ   
بالباطن أو نحوه مما يصعب معه اخلروج عن ظاهر اآلية الرشيفة يف معيار  التفسري 

السفه.
وأما محل اآلية بقرينة هذه النصوص عىل األعم من مال اإلنسان نفسه ومال 
غريه ممن له الوالية عليه، لتكون النصوص شاهدة عىل أن املراد بالسفه يف اآلية ما يعم 

اخلروج عن امليزان الرشعي. 
فهو ال خيلو عن تكلف. بل قد ال يصح عرفًا، ألن قوله: )قيامًا( مع احلمل 
عىل امللك احلقيقي يكون منصوبًا بنزع اخلافض لبيان أن فائدة املال اململوك قيام حياة 
اإلنسان به بسد حاجته وصالح شأنه. أما مع احلمل عىل مال اليتيم ونحوه فقد سبق 
أن قوله: )قيامًا( متييز لبيان مصحح نسبة املال للشخص وإضافته له، وال جامع بينهام 
عرفًا. عىل أنه ال يناسب ذيلها املتضمن وجوب اإلنفاق عىل السفيه من تلك األموال.
ومن هنا ال جمال لالستدالل باآلية الرشيفة، وال بالنصوص السابقة، للقول 

املذكور.
الثالث: عدم الدليل عىل جواز دفع املال للموىل عليه مع فسقه. وبذلك يظهر 
الفرق بني املقام وما إذا عرض الفسق بعد البلوغ حيث يكون مقتىض األصل عدم 

)1( سورة النساء: اآلية 5.
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احلجر عليه حينئٍذ.
وفيه: أنه  يكفي يف الدليل عليه قاعدة السلطنة عىل املال يف حق صاحبه.مضافًا 
املال  رعاية  حسن  خصوص  عىل  الرشيفة  اآلية  يف  الرشد  محل  وجه  يف  سبق  ما  إىل 
وإدارته، معتضدًا بالنصوص السابقة. فلم يبق يف املقام إال إمجاع الغنية، ومن الظاهر 
عدم هنوضه باالستدالل. وال سيام بعد ثبوت اخلالف ممن سبق. ومن هنا ال خمرج عام 

سبق يف االستدالل للقول املشهور. 
هذا ويف التذكرة بعد أن وافق املشهور قال: »إذا عرفت هذا فإن الفاسق إن 
كان ينفق ماله يف املعايص ـ كرشاء اخلمور وآالت اللهو والقامر ـ أو يتوصل به إىل 
الفساد فهو غري رشيد ال تدفع إليه أمواله إمجاعًا، لتبذيره ملاله وتضييعه إياه يف غري 
فائدة«. ويف اجلواهر: »بل قيل: الظاهر أنه إمجاع األمة«. وعىل ذلك جرى يف التحرير. 
ألن  عرفًا،  املال  وإصالح  الرشد  عن  خيرجه  ال  بمجرده  ذلك  بأن  ويشكل 
ترتب اللذة فائدة عرفية خمرجة عن السفه، كام سبق. وجمرد استحقاق العقاب بذلك 
من  وكثري  التدخني  مثل  يف  املحرمة  غري  البدنية  األرضار  بعض  كرتتب  يقتضيه،  ال 

املأكوالت واملرشوبات. 
نعم قد يتجه ما ذكره إذا بلغ حّد اإلغراق يف ذلك، بحيث يستلزم إهناك املال، 

واخلروج عن احلد املتعارف. وجيري ذلك يف غري املحرمات، وال خيتص األمر هبا.
إصالح  فيه  يكفي  ال  احلجر  ارتفاع  عليه  يتوقف  الذي  الرشد  أن  الثاين: 
الراجع  عرفًا،  فقده  عدم  بمعنى  ال  العقل،  كامل  من  ذلك  مع  فيه  البد  بل  املال، 
بحيث  اإلنسان  نضوج  بمعنى  بل  للحجر،  مستقل  سبب  أنه  يأيت  الذي  اجلنون  إىل 
تضمنه  الذي  الضعف  مقابل  يف  العقالئية،  املوازين  عىل  أموره  مجيع  يف  جيري 
ُيِملَّ  َأن  َيْسَتِطيُع  اَل  َأْو  َضِعيفًا  َأْو  َسِفيهًا  قُّ  احْلَ َعَلْيِه  الَِّذي  َكاَن  ﴿َفإن  تعاىل:   قوله 
اعتبار  يف  الكالم  عند  بعضها  تقدم  التي  النصوص  من  كثري  وتضمنه  ُهَو...﴾)1(، 

)1( سورة البقرة: اآلية )8).
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الرشد يف رفع احلجر، ومنها موثق عبداهلل بن سنان املتقدم يف تفسري السفه، والذي 
تضمن تفسري الضعيف باألبله. وهو املفهوم من الضعف عرفًا. فإن األبله قد يكون 
حريصًا عىل املال حمافظًا عليه مغرقًا يف إمساكه، بحيث ال ينفقه حتى يف موارد احلاجة 

امللزمة عرفًا.
)1( كام رصح به غري واحد. والظاهر عدم اخلالف فيه، بل يف املسالك اإلمجاع 
عليه، وإليه يرجع ما يف الروضة من اإلمجاع عىل عدم ارتفاع احلجر عنه ببلوغ مخس 
وعرشين سنة. ألهنم ذكروا ذلك ردًا عىل أيب حنيفة، حيث حكي عنه أنه ألزم بدفع 
ماله إليه إذا بلغها، لوجوه ال ترجع إىل حمصل ينهض باخلروج عن إطالق األدلة، وال 

ينبغي إطالة الكالم بذكرها.
هذا واألنسب ما يف الرشايع من أنه ال يرتفع احلجر مع عدم الرشد وإن طعن 

يف السن، كام لعله ظاهر.
))( كام رصح به مجهور األصحاب، بل الظاهر اإلمجاع عليه، كام ادعاه غري 
واحد. لعموم حجية البينة املعول عليه يف سائر املوارد إال ما استثني، وليس منه املقام.
)3( كام رصح به الفاضالن والشيهد وغري واحد ممن تأخر عنهم من رشاح 
كالمهم وغريهم، ويف مفتاح الكرامة أنه مل يظهر منهم املناقشة والتأمل يف ذلك، ويف 
اجلواهر: »بال خالف أجده«، وعن جممع الربهان لعل دليله اإلمجاع، ويف الرياض: 
ويف  احلجة«.  وهو  العبارات.  من  كثري  يف  اإلمجاع  عليه  بل  الظاهر،  يف  خالف  »بال 

مفتاح الكرامة أنه مل يعثر عىل يشء من ذلك بعد مزيد من التتبع. 
للمسألة.  القدماء  بعد عدم حترير  باإلمجاع  لالستدالل  فال جمال  كان  وكيف 
تطلع  مما  »ألنه  التذكرة:  ففي  عليه.  بذلك  القائلني  تعويل  عدم  ظهور  مع  والسيام 
عليه النساء وال يطلع عليه الرجال غالبًا، فلو اقترصنا يف ثبوت رشهدهن عىل شهادة 

وال يزول احلجر مع فقد أحدمها وإن طعن يف الســن)1(. ويثبت الرشد يف 
الرجال بشهادة أمثالم)2(، ويف النساء بشهادهتن)3(
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الرشايع:  يف  لقوله  راجع  وهو  باإلمجاع«.  منفي  وهو  والضيق،  احلَرج  لزم  الرجال 
»والنساء يف النساء دفعًا ملشقة االقتصار«. 

حجية  بإثبات  تنهض  ال  احلرج  نفي  قاعدة  بأن  فيشكل  املذكور  الوجه  وأما 
شهادة النساء، ألن مفادها رفع احلكم الذي يلزم منه احلرج. وال تنهض بترشيع حكم 

يتدارك به احلرج مع أن احلرج غري مطرد يف املقام.
نعم لو لزم من االقتصار عىل شهادة الرجال احلرج نوعًا فقد يستكشف بذلك 
قبول شهادة النساء بضميمة ما دل عىل سهولة الرشيعة وعدم ابتناء الترشيع فيها عىل 

ما يلزم منه احلرج غالبًا.
لكن ال جمال لدعوى ذلك يف املقام، إذ كثريًا يتضح الرشد يف املرأة من خمالطتها 
للرجال والنساء، بحيث ال حيتاج للشهادة، وكثريًا ما يتيرس الشهادة برشدها للرجال 
ممن خيالطها من حمارمها وغريهم، وكثريًا ما ال حيتاج للشهادة لعدم التنازع، حيث يأيت 

أنه ال حيتاج للشهادة حينئٍذ.
ومن هنا يشكل قبول شهادة النساء يف املقام. بل هو خالف معترب السكوين 
عن جعفر عن أبيه عن عيلB: »أنه كان يقول: شهادة النساء ال جتوز يف طالق وال 
نكاح وال يف حدود، إال يف الديون وما اليستطيع الرجال النظر إليه«)1(. وثبوت قبول 
شهادهتن يف غري ذلك يف اجلملة يكون من سنخ املخصص ال يمنع من حجيته يف بقية 

املوارد، ومنها املقام.
وأما ما يف اجلواهر من إحلاق املقام بام يعرس اطالع الرجال عليه ولو بضميمة 
ظهور اتفاق األصحاب عىل احلكم. فهو كام ترى، إذ ال ريب يف خروجه عن ذلك، 
كام سبق. واالتفاق املدعى لو هنض باحلجية أغنى عن اإلحلاق املدعى، وإن مل ينهض 

هبا ـ كام سبق ـ مل ينفع يف اإلحلاق املذكور يف املقام. 
عىل  الدليل  يكن  مل  لو  املقام  يف  شهادهتن  قبول  عىل  دليل  ال  أنه  واحلاصل: 

)1( وسائل الشيعة ج: 18 باب: 4) من أبواب كتاب الشهادات حديث: )4.
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خالفه.
بمنزلة  امرأتني  شهادة  عّد  منهم  فالظاهر  شهادهتن  بقبول  القول  وعىل  هذا 
شهادة رجل واحد، فالبد من شهادة أربع نساء أو رجل وامرأتني، مجعًا بني ما دل 
عىل اعتبار البينة يف الشهادة وما دل عىل قيام شهادة امرأتني مقام شهادة رجل واحد.
قد  بل  املوارد،  باختالف  خمتلفة  كانت  وإن  النساء  شهادة  قبول  ونصوص 
تتعارض مضمونًا يف املورد الواحد، إال أن الذي يظهر مما سبق أن دليلهم يف املقام 
ليس هو تلك النصوص، والسيام مع عدم ورود يشء فيها يف املقام، بل دليلهم هو 

عموم حجية البينة بضميمة التعميم للنساء دفعًا ملشقة االقتصار عىل الرجال.
بقي يشء، وهو أن احلاجة للبينة إنام تكون مع التنازع واخلصومة. أما بدون 
عليه  مستأمن  ألنه  وعدمه،  عليه  املوىل  رشد  تشخيص  يف  املرجع  هو  فالويل  ذلك 
ْنُهْم  َفإِْن آَنْسُتم مِّ َبَلُغوْا النَِّكاَح  َى إَِذا  اْلَيَتاَمى َحتَّ رشعًا، ولظاهر قوله تعاىل: ﴿َواْبَتُلوْا 
ْم﴾)1( فإن األمر بدفع املال عند االختبار كالرصيح يف أن  ُرْشدًا َفاْدَفُعوْا إَِلْيِهْم َأْمَواَلُ
املخاطب به هو الويل الذي يكون املال حتت يده، وأن املعيار يف ترتيب أثر الرشد هو 

تشخيصه له.
ومقتىض ذلك أنه لو شك املوىل عليه يف حصول الرشد له يلزمه الرجوع للويل 

وتصديقه.
فإن  عليه،  احلجر  وعدم  باملال  املطالبة  له  كان  الرشد  نفسه  من  علم  لو  نعم 
طرق  من  وغريها  للبينة  واحتيج  الرشعي،  للحاكم  الرتافع  تعني  وتنازعًا  يصدقه  مل 

اإلثبات عند اخلصومة.
هذا وقد رصح مجهور األصحاب بأن االختبار يكون قبل البلوغ، بحيث لو 
ظهر الرشد دفع إليه املال بعد البلوغ بال فصل، ونفى اخلالف فيه يف املسالك وحمكي 

املفاتيح، وقد يظهر من التذكرة، حيث اقترص يف بيان اخلالف عىل بعض العامة. 

)1( سورة النساء: اآلية 6.
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وهو ظاهر اآلية الرشيفة، حيث نسب االختبار فيها لليتيم الذي ال يصدق بعد 
البلوغ، كام تضمن دفع املال إليه حني البلوغ برشط إيناس الرشد. 

شبهته  ضعف  وظهور  حمله،  غري  يف  فيه  التشكيك  من    Hاألردبييل عن  وما 
يغني عن إطالة الكالم فيها.

نعم لو تأخر عن البلوغ مل جيز دفع املال بدونه. لعدم إحراز سلطنته عىل ماله. 
غاية األمر أن وضع الويل يده عىل املال حمتمل احلرمة احتاماًل منجزًا، ألنه وإن كان 
مقتىض استصحاب عدم الرشد، إال أن دليل وجوب االختبار قبل البلوغ يقتيض عدم 

معذرية االستصحاب املذكور.
وحينئذ إن أمكن اسرتضاء املوىل عليه يف عدم استقالله يف الترصف باملال لزم 
خروجًا عن احتامل احلرمة املذكور. وإال فالظاهر أمهية احتامل التكليف باحلفاظ عىل 
املال بعد تسليمه من دون اختبار من احتامل حرمة حبسه عن مالكه، املقتضية لرتجيح 

األول عماًل. نظري ما إذا طالب الغاصب بالعني املغصوبة من حيتمل ملكه هلا. 
غايته أنه يستحق العقاب عىل حرمة احلبس لو صادف رشده واقعًا، لتفريطه 
التكليفني  بني  التزاحم  يف  منه  بتفريط  نفسه  املكلف  أوقع  إذا  ما  نظري  االختبار،  يف 
العقاب  يستحق  كان  وإن  األهم،  امتثال  عقاًل  عليه  يتعني  حيث  األمهية،  املختلفي 

لرتك املهم.
نعم خيتص ذلك بام إذا كان مفرطًا يف تأخري الفحص، كام لعله ظاهر.

)1( بال ريب، وظاهرهم املفروغية عنه، ويف التذكرة: »وال خالف بني العلامء 
كافة يف احلجر عىل املجنون«.

عند  تعاىل  اهلل  إن شاء  يأيت  وما  الصبي  احلجر عىل  إليه يف  ما أرشنا  ويقتضيه 
فقد  من  أخص  اجلنون  ألن  الترصف،  نفوذ  يف  الرشد  اعتبار  من  السفه  يف  الكالم 
الرشد، كام يقتضيه يف اجلملة حديث رفع القلم بالتقريب الذي أرشنا إليه عند الكالم 

 عىل إشــكال، أو بشــهادة الرجال. الثاين: اجلنون)1(. وال يصح ترصف 
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يف احلجر عىل الصبي.
)1( فيصح منه الترصف حينئٍذ بال إشكال وال خالف، كام يف التذكرة.

ويظهر  أيضًا.  فيه  اخلالف  نفي  منه  يظهر  كام  له،  الرشد  ثبوت  من  البد  نعم 
الوجه فيه مما سبق ويأيت إن شاء اهلل تعاىل.

))( بال إشكال وال خالف ويظهر من مجلة من كلامهتم املفروغية عنه. ورصح 
بإمجاع علامئنا عليه أمجع يف التذكرة، وقد تقدم منا عند الكالم يف اشرتاط الرشد يف 
رفع احلجر عن الصغري أنه كام يكون ثبوته رشطًا يف ارتفاع احلجر يكون ارتفاعه سببًا 
لتجدد احلجر، وحيث سبق أن السفه مناف للرشد، تعني كون حدوثه سببًا يف جتدد 

احلجر.
األول أنه سبق اخلالف يف حتديد الرشد الرافع للسفه يف  بقي يف املقام أمران 
الصبي، وأنه هل يتوقف عىل العدالة أو ال، بل يكفي فيه إصالح املال؟ كام تقدم منا 
تقريبه، ولعله املشهور وذلك جيري يف املقام، حتى اإلمجاع املدعى يف الغنية عىل مانعية 

الفسق من الرشد.
بذلك  دون جزم  من  عليه  التحجري  األحوط  أن  اخلالف عىل  اقترص يف  نعم 
كام جزم به هناك، كام أن عبارة املبسوط هنا ختتلف عام عليه هناك، حيث جزم هناك 
بالتوقف عىل العدالة، وقال هناك: »فالظاهر أنه حيجر عليه«. إذ يظهر منهام أن التوقف 

عىل العدالة هنا أخفى.
وكأنه بمالحظة السرية عىل عدم التحجري هنا. لكن اإلنصاف كفاية ذلك يف 
وضوح عدم سببية الفسق للحجر، ولشيوع االبتالء بالتعامل مع الفساق، فضال عن 
من مل حترز عدالته يف عصور املعصومني صلوات اهلل عليهم، وعدم ظهور التوقف فيه 

أو السؤال عن حكمه.
التبيان  يف  للحجر  الفسق  حدوث  سببية  عدم  عىل  اإلمجاع  ادعى  لذا  ولعله 

املجنون إال يف أوقات أفاقته)1(. الثالث: السفه)2( 
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وجممع البيان والتذكرة. ويؤكد ذلك أنه يظهر منهم البناء، عىل عدم نفوذ إقرار السفيه 
باملال، ويصعب جدًا عدم نفوذ إقرار الفاسق به. وال سيام بلحاظ معترب جراح املدائني 
عن أيب عبد اهللA: »أنه قال: ال أقبل شهادة الفاسق إال عىل نفسه«)1(. إذ محله عىل 

ما عدا املال بعيد جدًا. 
هذا وقد جعل يف التبيان وجممع البيان عدم توقف الرشد عىل العدالة يف الكبري 
شاهدًا عىل عدم توقفه عليها مطلقًا حتى يف دفع املال للصبي بعد بلوغه، كام سبق منا 

نحوه. فالحظ.
الثاين: أنه سبق أن موضوع احلجر عدم الرشد، وعدم الرشد كام يكون بالسفه 
العقل  استكامل  وعدم  بالضعف  يكون  إصالحه  وعدم  املال  بتضييع  يكون  الذي 
املتقدمة وهو  النصوص  من  الرشيفة ومجلة  اآلية  بالضعف يف  عنه  املعرب  ونضوجه، 
الذي فرس يف موثق عبداهلل بن سنان بالبله، وسبق أنه املفهوم منه عرفًا، فكان الالزم 

ذكره، ومل يتضح الوجه يف عدم ذكرهم لذلك، مع أن الظاهر مفروغيتهم عنه.
)1( كام يظهر من مساق كلامهتم يف الفروع املختلفة بنحو يظهر منهم املفروغية 
بل  فيه،  أجده  خالف  بال  املالية  الترصفات  من  املنع  »والضابط  اجلواهر:  ويف  عنه. 
يمكن حتصيل اإلمجاع عليه، بل عن الربهان دعواه، وهو احلجة«. فام قد يظهر من 

سيدنا املصنفH من وجود املخالف يف ذلك مل نتحققه.
هذا وقد سبق منا يف املسألة الثانية من كتاب اإلجارة أن السفيه حمجور عليه 

يف النفس أيضًا. 
وهو يبتني هناك عىل أن السفه يقابل الرشد ومرجعه إىل القصور عن املحافظة 
عىل امليزان العقالئي من دون اختصاص باملال، الذي هو قد يطابق البله مفهومًا أو 

خارجًا.
)1( وسائل الشيعة ج: 16 باب: 6 من أبواب كتاب اإلقرار حديث: 1.

وحيجر عىل السفيه يف ماله خاصة)1( عىل املشهور.
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وحينئٍذ يتجه عمومه لغري املال، لوجهني األول: قضاء املناسبات االرتكازية 
بإلغاء خصوصية املال عرفًا يف مثل اآلية الرشيفة املتضمنة الختبار اليتيم ونحوها من 

النصوص، لعموم منشأ احلجر حينئٍذ، وهو القصور يف اإلدارة واإلصالح.
الثاين: النصوص كمعترب عبداهلل بن سنان عن أيب عبداهللA: »قال: سأله أيب 
وأنا حارض عن اليتيم متى جيوز أمره؟ قال: حتى يبلغ أشده. قال: وما أشده؟ قال: 
احتالمه. قال: قلت: قد يكون الغالم ابن ثامن عرشة سنة أو أقل أو أكثر ومل حيتلم: 
قال: إذا بلغ وكتب عليه اليشء ]نبت عليه الشعر. ظ[ جاز أمره إال أن يكون سفيهًا 
البلوغ،  سن  حتديد  يف  املتقدمة  سنان  بن  عبداهلل  أحاديث  من  وغريه  ضعيفًا«)1(  أو 

املتضمنة اشرتاط عدم السفه والضعف يف جواز أمر الصبي.
لكن ال جمال للوجه األول بعد أن ظهر أن مرادهم بالسفه قصور الشخص عن 
إصالح املال ال غري، وأن الرشد الذي يرتفع به احلجر البد فيه أيضًا من عدم الضعف 
تقتيض  مناسبة احلكم واملوضوع  فإن  بالبله.  بن سنان  الذي فرس يف حديث عبداهلل 
اختصاص احلجر عىل السفيه باملال، ال ختصاص قصوره عن اإلدارة واإلصالح به. 
وعموم احلجر إنام يناسب الضعف الراجع لعدم تكامل العقل ونضوجه املطابق للبله 

مفهومًا أو خارجًا، لرجوعه لعموم القصور عن اإلدارة واإلصالح لكل يشء.
وأما الثاين فالنصوص وإن أطلق فيها عدم جواز األمر مع ا لسفه والضعف، 
إال أن مناسبة احلكم واملوضوع حيث كانت قاضية بأن منشأ عدم جواز أمره قصوره 
وضعف إدراكه عن إدارة أموره فهي تقتيض اختصاص احلجر باجلهة التي يقرص عن 
إدارة أموره هبا، وحيث كان السفه خمتصًا بالقصور يف أمر املال تعني اختصاص احلجر 
املسبب عنه به، كام جرى عليه األصحاب رضوان اهلل عنهم بطبعهم من دون ظهور 
إشكال هلم فيه، وإنام يتجه عموم احلجر يف الضعف الذي فرس يف حديث عبداهلل بن 

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: ) من أبواب كتاب احلجر حديث: 5. وقد رواه عن اخلصال. وأسقط من 
السند عبداهلل بن سنان وهو موجود يف اخلصال
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سنان بالبله، لرجوعه لقصور اإلدراك يف كل يشء. فالحظ.
نعم تقدم يف املسألة الرابعة من كتاب اإلجارة أن مقتىض البناء عىل اختصاص 
احلجر عىل السفيه باملال جواز إجارة السفيه لنفسه، لعدم حجره عىل نفسه، واستلزام 
اإلجارة الستحقاق األجرة ليس ترصفًا يف ماله، بل حتصيل ملال جديد، كاكتساب 
املال باحليازة. ولو تم ذلك جلرى يف مثل خلع السفيه لزوجته، وتزوج السفيهة، فإهنام 

ال يقتضيان ترصفًا يف ماهلام، بل حتصيلهام ملال جديد.
لكن الظاهر عدم متامية ذلك، ألن قصوره عن إصالح املال راجع إىل قصوره 
عن إدراك أمهية املال، وذلك كام يقتيض منعه عن الترصف املتضمن لبذل املال يقتيض 
أكثر مما  يبذل يف سبيل حتصيله  قد  املال، ألنه  لتحصيل  املتضمن  الترصف  منعه عن 
ينبغي بذله خروجًا عن املوازين العقالئية وعىل ذلك جرى األصحاب أيضًا. وأما 
عن  خروجه  عىل الصبي  احلجر  يف  الكالم  عند  سبق  فقد  ونحوها  باحليازة  التملك 

موضوع احلجر، لعدم كونه من سنخ الترصف االعتباري، كي ال ينفد مع احلجر.
نعم لو أدرك الويل أن ما يرصفه السفيه من الطاقة أو املال يف سبيل احليازة ال 
يتناسب مع ما يكسبه هبا كان له منعه منها خارجًا، كام يمنعه من إتالف ماله. وهو أمر 

آخر غري احلجر الذي هو حمل الكالم.
بقي يف املقام أمور األول: ال ينبغي اإلشكال يف أنه ال حاجة حلكم احلاكم يف 
املعيار فيهام تشخيص الويل.وبه رصح غري  ثبوت السفه وزواله يف حق الصبي، بل 

واحد، بل ظاهر بعضهم ورصيح آخرين املفروغية عن ذلك.
وهو كالرصيح من اآلية الرشيفة الواردة يف ابتالء اليتامى واختبارهم.

قال يف املبسوط: »فأما حجر الصبي فإنه يزول عنه ببلوغه رشيدًا، وال حيتاج 
إىل حكم احلاكم. ويف الناس من قال: البد فيه من حكم احلاكم. وهو خالف اإلمجاع، 
الناس كلهم حمجورًا عليهم، ألن أحدًا ال حيكم احلاكم بفك  ألنه يقتيض أن يكون 

احلجر عنه إذا بلغ«.
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ومرجع  احلجر،  زوال  خصوص  يف  العامة  بعض  خلالف  يشري  أنه  والظاهر 
اإلمجاع الذي ادعاه إىل السرية. أما إذا جتدد السفه بعد الرشد يف الكبري ففي املبسوط 
جرى  وعليه  بحكمه،  إال  يزول  ال  كام  احلاكم،  بحكم  إال  يكون  ال  عليه  احلجر  أن 
التحرير يف توقف  التذكرة والقواعد وإن توقف يف  الرشايع والعالمة يف  املحقق يف 
زواله عىل حكمه مع جزمه بتوقف ثبوته عليه، وعكس يف اإلرشاد كام جرى  عىل ما 
يف املبسوط الفخر يف اإليضاح وحمكي رشح اإلرشاد وقد يظهر من الغنية وعن رشح 

اإلرشاد للمحقق الثاين أنه املشهور. 
وقد استدل عليه يف التذكرة باحتياجه لالجتهاد وهو كام ترى! لعدم الدليل 
عىل التوقف عىل حكم احلاكم يف االجتهاديات، بل مقتىض القاعدة اكتفاء كل أحد 
فاملرجع  به  جهله  ومع  وغريها،  واالجتهاد  العدالة  يف  كام  تشخيصها،  يف  باجتهاده 
األصل أو الطرق املحرزة له رشعًا، كالبينة وغريها. فإذا أدرك شخصًا سفه آخر مل 

يصح له التعامل معه، بل عليه مراجعة وليه.
نعم لو حصل التنازع توقف حله عىل حكم احلاكم، كام لو ادعى ويل الشخص 
سفهه فوضع يده عىل ماله، ومنع من التعامل معه، فنازعه صاحبه منكرًا عليه اجتهاده 
املذكور، حيث يتعني حينئٍذ الرجوع للحاكم يف حل النزاع، كام هو احلال يف الصبي إذا 

بلغ وطالب الويل بتسليم ماله له فامتنع لدعوى سفهه.
حيرز  من  قل  إذ  األمر،  ألشكل  ذلك  لوال  أنه  من  الكرامة  مفتاح  يف  ما  وأما 
عدم سفهه بعد كثرة املبذرين من الناس، لتوسعهم يف رصف املال بام يزيد عن مقدار 
احلاجة، ورصفهم له يف املعايص وبذهلم له يف وجه احلرام، فلو مل يتوقف احلجر عىل 

حكم احلاكم لعظمت البلية.
فيظهر اندفاعه مما سبق منا يف حتديد السفه الذي هو حمل الكالم، وأنه ال يصدق 
بام ذكره، بل هو نحو من النقص يف اإلدراك. ومن الظاهر أنه خالف أصل السالمة 
املعول عليه عند العقالء، خصوصًا مع ظهور حال من بيده املال وتعامله به يف سلطنته 
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عليه. بل اإلنصاف أن ما ذكره شاهد عىل ما ذكرنا يف معنى السفه، وبطالن ما ذكروه.
ومن هنا اختار عدم احلاجة حلكم احلاكم يف ثبوت احلجر وال يف ارتفاعه يف 

جامع املقاصد واملسالك والروضة والرياض غريها.
كان  فإن  موضوعه،  حتقق  مع  يرشع  إنام  باحلجر  احلاكم  حكم  أن  إىل  مضافًا 
واقعًا،  بتحققه  ثبوتًا  عليه  احلجر  ترتب  تعني  رشعًا  للحجر  موضوعًا  بذاته  السفه 
وإثباتًا بوصوله للمكلف بالعلم الذي هو حجة ذاتية، أو بام يصلح لإلثبات والتعبد 
رشعًا من الطرق واألصول حتى لو مل حيكم احلاكم. وإن مل يكن السفه بذاته موضوعًا 

للحجر رشعًا مل يكن للحاكم احلكم باحلجر بسببه، لعدم كونه مرشعًا.
حكم  جيوز  ال  حيث  احلجر،  الرتفاع  السفه  ارتفاع  سببية  يف  ذلك  وجيري 
احلاكم بارتفاع احلجر عند ارتفاع السفه إال إذا كان ارتفاعه موضوعًا الرتفاع احلجر 
ثبوتًا، ومع كونه موضوعًا له يكفي يف ترتيبه عليه وصوله للمكلف بالعلم أو التعبد 

به رشعًا.
نعم بناًء عىل والية احلاكم املطلقة، بحيث يكون أوىل باملؤمنني من أنفسهم، 
يكون له احلكم باحلجر عىل السفيه وغريه إذا رأى صالحًا يف ذلك. وهو خارج عن 

حمل الكالم .
وبذلك يظهر ضعف ما يف اللمعة من توقف ارتفاع احلجر عىل حكم احلاكم 

وعدم توقف ثبوته عليه. وما حكاه يف اإليضاح عن ابن الرباج من القول بالعكس.
ومما ذكرنا يظهر احلال يف احلجر عىل الضعيف الذي سبق تفسريه باألبله، وأنه 
الذي هو الرشط يف كامل  للرشد  السفه والضعف  ملنافاة  كالسفيه موضوع للحجر، 
السلطنة. حيث ال جمال للبناء عىل توقف حدوث احلجر بحدوثه وارتفاعه بارتفاعه 

عىل حكم احلاكم. لعني ما سبق.
الثاين: الذي يظهر من املبسوط وغريه أن السفيه كام حيجر عليه يف املال، فال 
جيوز فيه أمره وكل ترصف اعتباري منه، كذلك ال ينفذ إقراره فيه، ويظهر من بعض 
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كلامهتم املفروغية عن ذلك.
وهو يتجه بناء عىل ما سبق منا من تفسري السفه بقصور إدراك اإلنسان ألمهية 
املال لوضوح أن اعتداد العقالء بإقرار الشخص عىل نفسه موقوف عىل كامل إدراكه 

ونضوج عقله يف اجلهة التي أقر هبا.
ودعوى: أن كذب اإلقرار وإن رجع إىل املسؤولية باملال املفروض عدم تكامل 
قبحه،  يدرك  قد  الذي  الكذب  عىل  إقدامه  إىل  أيضًا  يرجع  أنه  إال  ألمهيته،  إدراكه 

الختصاص قصور إدراكه باملال.
املتحيل  أو  العادل  أو  الثقة  قبول خرب  ليس بمالك  اإلقرار  قبول  بأن  مدفوعة 
بمكارم األخالق أو نحو ذلك مما قد يتحقق مع السفه املايل، بل بمالك حتميل اإلنسان 
ما محل نفسه، نظري إلزامه بالعقد امللزم له. وهو خيتص بام إذا تكامل إدراكه يف اجلهة 
التي يتعلق هبا إلزامه لنفسه. ويأيت يف أوائل كتاب اإلقرار عند الكالم يف رشوط نفوذه 

ما ينفع يف املقام.
 أما بناء عىل ما يظهر من مجلة من كلامهتم من االكتفاء يف صدق السفه باخلروج 
يف االنفاق عن مقتىض احلكمة بالتبذير أو الرصف يف املعايص أو نحو ذلك، فيشكل 
من  واملتيقن  تعبديًا،  حينئٍذ  يكون  رشعًا  احلجر  ألن  اإلقرار،  قبول  عدم  يف  الوجه 
أدلته احلجر يف الترصف يف املال، ألن ذلك هو الظاهر من عدم تسليم املال يف اآلية 
الرشيفة وعدم جواز األمر يف النصوص، ولو بضميمة مناسبة احلكم املوضوع التي 
سبق التعرض هلا والتعميم لعدم قبول اإلقرار حيتاج إىل دليل آخر خمرج عام تقتضيه 
من  اإلقرار  نفوذ  عموم  من  الكثرية،  النصوص  من  ويستفاد  العقالئية،  املرتكزات 

العقالء وال سيام معترب جراح املدائني املتقدم املتضمن قبول إقرار الفاسق. 
كلامهتم  بعض  من  يظهر  الذي  والعهد،  والنذر  اليمني  يف  جيري  ذلك  ونظري 

كوهنا موردًا للحجر أيضًا. فالحظ.
الثالث: تضمنت كثري من كلامهتم أن السفيه ينفذ ترصفه وإقراره يف غري املال 
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واأليامن  العبادات  وبعض  كالطالق  إنفاقه،  أو  املال  استحقاق  عليه  يرتتب  مل  إذا 
أن  إال  اإلقرار،  وال  الترصف  ينفذ  فال  املال  إنفاق  استلزم  إذا  أما  وغريها،  والنذور 

يمكن التخلص بغري إنفاق املال، فيتعني اختياره.
فلو أحرم بحجة أو عمرة مندوبتني تزيد نفقتهام عن نفقة احلرض، فإن أمكنه 
التكسب يف الطريق بام يفي بالزيادة لزمه ذلك، وإال ألزمه الويل باإلحالل من اإلحرام 
بالصوم. ولو أقر بنسب يستلزم النفقة مل ينفق عليه من ماله، بل من بيت املال، ألنه 
معد للمصالح العامة. ولو حلف يف غري املال أو نذر ثم حنث وجب عليه التكفري 
يسعنا  وال  ذلك.  خصوصيات  بعض  يف  بينهم  كالم  عىل  التصدق،  دون  بالصوم 

استقصاء كلامهتم يف املقام.
 والذي  ينبغي  أن  يقال: إن كان الشخص رشيدًا يف اجلهة غري املالية التي تكون 
نفوذها  ومع  منه،  نفوذها  تعني  نحوها  أو  احللف  أو  اإلقرار  أو  للترصف  موضوعًا 
ترتتب آثارها ولو كانت متعلقة باملال، كام لو جتدد له ولد أو رحم جيب اإلنفاق عليه.
 غاية األمر أن األثر إذا كان صاحلًا ألن يكون باملال وغريه ـ ككفارة احلنث ـ 
كان اختيار املال تابعًا لنظر الويل، لكن ليس املفروض بالويل التقصري عليه، بل اختيار 

األصلح له بلحاظ شؤونه املالية والنفسية والصحية واالجتامعية وغريها.
وأما إذا مل يكن رشيدًا يف اجلهة التي تكون موضوعًا للترصف أو اإلقرار أو 
فاملتعني عدم  ـ  األبله  ـ كالضعيف  باملاليات  إدراكه  اختصاص نقص  لعدم  غريمها، 
ليقع  املالية وغريها،  ملا يرتتب عليه من األحكام  الترصف رأسًا، فال موضوع  نفوذ 

الكالم يف كيفية التعامل باإلضافة إليها.
الرابع: إن السفه والبله يف الشخص إن كانا من الشدة بحيث ال يكون مميزًا، 
وال يعتد بعبارته عرفًا، تعني بطالن الترصف رأسًا، وعدم صحته وإن وقع بإذن الويل 
أو تعقبته أجازته. كام ال يصلح الشخص حينئٍذ ألن يكون وكيل عن الغرييف إيقاعه 

وإن كان الترصف قاباًل للنيابة والتوكيل. 
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وإن مل يبلغا ذلك، بل كان الشخص مميزًا يعتد بعبارته عرفًا، صح ترصفه لنفسه 
ونفذ بإذن الويل، كام يصح توكيل الغري له فيه ونفوذه عليه بعد التوكيل.

مع  عليه  الفضويل   حكم  جريان  تعني  الويل  إذن  بدون  لنفسه  ترصف  وإن 
فنفذ  السلطنة  قصور  إىل  احلجر  لرجوع  للنفوذ،  وقابليته  ذاتَا  الترصف  مرشوعية 
العقود، عىل ما فصل  نفوذ  إذا كان عقدًا لعموم  الويل  السلطنة، وهو  له  بإجازة من 
الكالم فيه يف حمله. وال جمال لنفوذه إذا كان إيقاعًا إال بدليل خاص، لعدم عموم نفوذ 
الصبي من فصل  اإليقاع عىل ما ذكرناه غري مرة. نظري ما ذكرناه يف مبحث معاملة 

رشوط املتعاقدين من كتاب التجارة. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
املختلفة  املوارد  كلامهتم يف  من  يظهر  بل  إشكال ظاهر وال خالف،  بال   )1(
اهلّلُ  َب  تعاىل: ﴿َضَ قوله  بل كونه رضوريًا. ويقتضيه  املفروغية عنه،  اإلمجاع وعليه 
ٍء﴾)1( بضميمة صحيح زرارة عن أيب جعفر وأيب  َعىَل يَشْ َيْقِدُر  ُْلوكًا الَّ  ممَّ َعْبدًا  َمَثًا 
فإن  قلت:  سيده.  بإذن  إال  والنكاحه  طالقه  جيوز  ال  اململوك  »قاال:   :Cعبداهلل
ُْلوكًا الَّ  َمَثًا َعْبدًا ممَّ َب اهلّلُ  السيد كان زوجه بيد من الطالق؟ قال: بيد السيد ﴿َضَ
لبيان  مسوقة  الرشيفة  اآلية  أن  يف  لظهوره  الطالق؟!«))(،  أفيشء  ٍء﴾  يَشْ َعىَل  َيْقِدُر 
للعبد،  ٍءQ وصف عام  يَشْ َعىَل  َيْقِدُر  Rاَل  تعاىل:  قوله  العبد، وأن  عموم عدم قدرة 
يعم  أو  القدرة خيتص  أن موضوع سلب  أفراده. كام  ببعض  قيد احرتازي خيتص  ال 
يقتضيه  منه، كام  نفوذه  إىل عدم  القدرة عليه راجع  الترصف االعتباري. وأن سلب 
اللقطة.  يأخذ  اململوك  أيضًا معترب أيب خدجية عن أيب عبداهللA: »سأله ذريح عن 

قال: وما للمملوك واللقطة واململوك ال يملك من نفسه شيئًا؟!«)3(

)1( سورة النحل: اآلية 75.
))( وسائل الشيعة ج: 15 باب: 45 من أبواب كتاب مقدمات الطالق ورشطه حديث: 1.

)3( وسائل الشيعة ج: 13 باب:4 من أبواب كتاب احلجر حديث: ).

الرابع: امللك، فا ينعقد ترصف ململوك)1(



1(3 .......................................................................... من أسباب احلجر امللك 

منها  يفهم  حيث  املتفرقة،  املوارد  يف  الواردة  الكثرية  النصوص  إىل  مضافًا 
العموم عرفًا. والسيام بلحاظ قاعدة السلطنة يف حق املالك، التي تنهض أيضًا بإثبات 
العموم املذكور لو كان الترصف متعلقًا بنفسه، بل بامله أيضًا بناء عىل أنه ملك السيد 

أو دل عىل قصور سلطنة العبد عليه.
)1( وينعقد بإذنه من غري إشكال وال خالف. وقد تظافرت بذلك النصوص، 

ومنها صحيح زرارة املتقدم.
وهو املناسب ملا هو املرتكز من كون عدم نفوذ ترصفه لقصور سلطنته، فمع 

إعامل صاحب السلطنة سلطنته بإذنه يف الترصف يتعني نفوذه.
إذا مواله  إذن  بغري  العبد  من  وقوعه  بعد  للترصف  بإجازته  نفوذه  يتعني   كام 
كان من شأن الترصف النفوذ بإعامل السلطنة بعد وقوعه، كام هو ا حلال يف العقد، ألن 

ذلك مقتىض عموم نفوذ العقد، عىل ما ذكرناه يف مبحث الفضويل من كتاب البيع. 
به ـ مضافًا إىل ذلك ـ صحيح زرارة عن أيب جعفرA: »سألته عن  ويشهد 
مملوك تزوج بغري إذن سيده. قال: ذاك إىل سيده، إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهام. 
قلت: أصلحك اهلل إن احلكم بن عيينه وإبراهيم النخعي يقولون: إن أصل النكاح 
فاسد، وال حتل إجازة السيد له فقال أبو جعفرA: إنه مل يعص اهلل، وإنام عىص سيده، 

.)((Aوقريب منه معتربه عنه .)فإذا أجازه فهو له جائز«)1
لسلطنة  ملنافاته  كان  إذا  الترصف  قصور  أن  فيهام  التعليل  عموم  مقتىض  فإن 

الغري واخلروج عن مقتضاها كفى يف نفوذه إجازته.
نفوذ  يقتيض  عموم  لعدم  خاص،  بدليل  إال  اإليقاع  يف  لذلك  جمال  ال  نعم 

اإليقاع كام تكرر منا التعرض لذلك.

)1( وسائل الشيعة ج: 14 باب: 4) من أبواب كتاب نكاح العبيد واإلماء حديث: 1.

))( وسائل الشيعة ج: 14 باب: 4) من أبواب كتاب نكاح العبيد واإلماء حديث: ).

بدون إذن مواله)1(
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ومنه يظهر إمكان إيقاع العبد الترصف عن غري مالكه مع توكيله له أو إذنه فيه، 
ونفوذه بإجازته لو وقع بغري إذنه، وال يتوقف عىل إذن سيده أو إجازته، لعدم منافاة 

الترصف الذي بارشه لسلطنة السيد.
 غاية األمر أن مبارشة العبد للترصف قد حترم تكليفًا بدون إذن السيد، لكوهنا 
ترصفًا خارجيًا يف ملكه وهو العبد، فيجب تكليفًا عىل العبد استئذانه فيها.لكن لو مل 
يستأذنه يصح الترصف نفسه وال يتوقف عىل إجازته بعد ما ذكرنا من عدم منافاته 

لسلطنته. 
كام ال جمال لبطالنه رأسًا بناء عىل التحقيق من أن النهي تكليفًا عن املعاملة ال 

يقتيض الفساد، خصوصًا إذا كان متعلقًا بالسبب، كام يف املقام.
)1( بناء عىل ما هو الظاهر بدوًا من قابلية العبد للتملك رشعًا، ألن مقتىض 
اجلمع بني النصوص الظاهرة يف متلكه والنصوص الظاهرة يف ملكية املوىل ملاله هو 

ملكية العبد وسلطنة املوىل عليه وعىل ماله.
وقد وقع اخلالف يف ذلك بني األصحاب رضوان اهلل تعاىل عليهم واختلفوا 
بتفصيل  وبحثها  املسألة  حتقيق  يف  الوقت  رصف  نرى  وال   . أقوال  بل  قولني.  عىل 
واستيعاب بعد عدم األثر العميل املعتد به لذلك، لعدم اإلشكال يف سلطنة املوىل عىل 
العبد وعىل ماله، وعدم االبتالء باملسألة يف عصورنا، بل نكتفي هبذه اإلشارة العابرة 

. ومن اهلل سبحانه وتعاىل نستمد العون والتسديد.
))( إذ بعد فرض قابليته للتملك فمقتىض إطالق أدلة األسباب اململكة جواز 

متليك  الغري له. غاية األمر أنه البد من إذن املوىل، ملا سبق من احلجر عليه.
من  ومجلة  واجلامع  والنافع  والرشايع  والغنية  واخلالف  املبسوط  يف  كام   )3(

ولــو ملكه مواله شــيئَا يملكه)1( عىل األصح. وكذا غــريه إذا كان بإذن 
املوىل)2(.

)اخلامس(: الفلس. وحيجر عىل املفلس)3(  
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كتب العالمة واللمعة ورشوحها ويف اخلالف دعوى االمجاع عليه، وقد نسب للغنية، 
لكن الظاهر أن معقد اإلمجاع فيها حكم آخر يأيت الكالم فيه. 

ويف اجلواهر بعد أن أشار ملا يف احلدائق من التشكيك يف احلجر خللو النصوص 
عنه قال: »وفيه ـ مع عدم انحصار احلجية فيها، بل اإلمجاع بقسميه هنا كاف يف ذلك. 

عىل أن املوجود منها هنا غري خال عن اإلشعار بل الظهور...«.
عىل  األصحاب  اعتامد  لقرب  باالستدالل،  اإلمجاع  هنوض  يتضح  مل  لكن 
أن  دون  من  نظائرها  من  العامة  فهمه  كام  احلجر،  منها  الستفادهتم  ولو  النصوص، 

يكون هناك إمجاع تعبدي ينهض باالستدالل مع قطع النظر عنها.
وال سيام مع ظهور ما يف اخلالف يف تطابق مفاد النصوص واإلمجاع، بل هو 
كالرصيح منه بلحاظ استدالله بالنصوص عىل بعض أحكام احلجر، ومع  ما تكرر 
منا من عدم وضوح التعويل عىل اإلمجاع احلاصل يف عهد تدوين الفتاوى إذا مل يكن 
مضمونه موردًا للنصوص وال للسرية املتصلة بعصور املعصومني صلوات اهلل عليهم.
ومن الظاهر عدم تصدي األئمة صلوات اهلل عليهم وال فقهاء شيعتهم ملثل 
بصورة  للقضاء  يتصدون  كانوا  أهنم  األمر  غاية  والقهر.  اإللزام  عىل  يبتني  مما  ذلك 

خفية لبيان وظيفة املتخاصمني وفض خصومتهام إن كانا متلزمني دينيًا.
كام أنه ال يبعد من  الكليني والصدوق ومن سبقهام ممن كانت فتاواه  تعرف 
من طريق النصوص التي يظهر منه االعتامد عليها االقتصار عىل مفادها. وهو مقتىض 
الفتوى  عىل  الفقه  يف  الكايف  واقتصار  اآلتية،  النصوص  رواية  عىل  النهاية  اقتصار 
التعرض يف الوسيلة إال ألن حكم  املمتنع بيع ماله يف وفاء دينه  بمضموهنا، وعدم 

من دون تعرض للمفلس. 
اجلمع  بعد  ـ ولو  بمفادها  األخذ  ويتعني  بالنصوص  األمر  ينحرص  هنا  ومن 
بينها ـ والوقوف عنده. ففي موثق غياث بن إبراهيم أو صحيحه عن جعفر عن أبيه: 
»ان عليًاA كان يفلس الرجل إذا التوى عىل غرمائه، ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم 
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باحلصص. فإن أبى باعه فقسم بينهم. يعني: ماله«)1(. ونحوه موثق إسحاق بن عامر 
حيبس   Aاملؤمنني أمري  »كان  قال:  أنه  إال   ،Aعنه عامر  موثق  وكذا   .)((  Aعنه
الرجل... «)3( ومعترب األصبغ بن نباته يف قضاء أمري املؤمننيA إال أنه ترك قوله: 

»يعني ماله« )4(. 
بيان سرية أمري املؤمننيA فيمن يلتوي  ثم إن هذه النصوص قد اتفقت يف 
عىل غرمائه، وهو الذي يبطئ يف وفاء ديوهنم ويتثاقل ويمطلهم. واختلفت يف يشء 

واحد، ففي األولني أنه يفلسه، ويف األخريين أنه حيبسه.
أخر.  نصوص  تضمنته  كام  الوفاء،  عن  والتثاقل  باملطل  األنسب  هو  والثاين 

وذلك من أجل استكشاف حاله، وأنه قادر مماطل أو عاجز معذور.
وأما احتامل صحة األمرين فبعيد جدًا، لظهور النصوص يف بيان متام ما كان 

يفعلهA بمن يلتوي عىل غرمائه، ولذا تطابقت يف بقية األحكام. 
وفرس  القاموس،  يف  الشخص  بإفالس  احلاكم  بحكم  فرس  التفليس  أن  عىل 
بالنداء عليه باإلفالس يف أساس البالغة وخمتار الصحاح ولسان العرب واملظنون أن 

كال املعنيني حادث بسبب سرية قضاة العامة. 
وكيف كان فالثاين أجنبي عام نحن فيه، لرجوعه إىل حتذير الناس من التعامل 
معه. وأما األول فاحلكم باإلفالس يف احلديثني كام يمكن أن يكون للتحجري عىل ماله 

يمكن  أن يكون حلمل الغرماء عىل الرضا بالتحاصص.
ومن هنا ال جمال الستفادة التحجري من هذه النصوص. وغاية ما يستفاد منها 
سلطنة احلاكم عىل مال املفلس، بحيث يلزمه بوفاء ديونه منه بالتحاصص، أو يتوىل 

)1( التهذيب ج:) ص99).

))( التهذيب ج:) ص99).
)3(  الكايف ج:5 ص)10، التهذيب 191.

)4( من ال حيرضه الفقيه ج:3 ص119وقد روى هذه النصوص كلها يف الوســائل باب: 6 من أبواب كتاب 
احلجر حديث:1 وذيله.
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هو ذلك عنه مع  امتناعه، وهو مستلزم عرفًا لسلب سلطنة املفلس عن الترصف املنايف 
أو احليلولة خارجًا بني احلاكم  املثل،  بأقل من قيمة  بيعه  أو  أو هبته  لذلك، كإتالفه 

وبينه، بحيث ال يقدر عىل وفاء الدين به.
أما الترصفات غري املنافية فال وجه ملنعه عنها، كام لو تيرس له بيعه بقيمة املثل 
أو بأكثر منها أو احلفاظ عليه من التلف أو النقص، أو بخدمته بام يوجب زيادة قميته. 

كل ذلك مقدمة للوفاء هبا.
املال  املدين من قسمة  امتنع  إذا  بالبيع  النصوص من قيام احلاكم  بل تضمنته 
قبل رفع  بنفسه، كام جيب عليه  لذلك  املدين  مبارشة  بالتحاصص ظاهر يف وجوب 

األمر للحاكم. 
فلم  بالتحاصص  احلكم  من  احلجر  استفادة  من  بعضهم  من  يظهر  ما  وأما 

يتضح وجهه، ألن ذلك من شؤون الوفاء.
ومثله كونه حقًا جلميع الغرماء يف مال املفلس، بحيث ال جمال النفراد بعضهم 
بوفاء دينه بتاممه، وال سلطنة للمدين عىل إنفاق ماله بنحو يفوت عليهم وفاء ديوهنم 
أنه ال يستلزم احلجر، بل هو كحق املرهتن يف العني املرهونة ال ينايف سلطنة  لظهور 

الراهن عليها، ولذا يلزم استئذانه يف وفاء الدين منها. 
ثم إن هذه النصوص، وإن أخذ فيها التواء املدين عىل الغرماء وعدم وفائه هلم.
إال أن ما تضمنته من التحاصص يبتني ارتكازًا عىل مقتىض االنصاف بينهم 
يف عدم الرتجيح، وهو ال خيتص بصورة امتناع املدين من الوفاء، بل جيري حتى مع 
حضوره له مع قصور ماله عن استيفاء مجيع الديون، فللحاكم إجبارهم عىل الرضا 

به.
نعم إذا أراد املديون وفاء مجيع الديون املطالب هبا ولو باالستقراض مع تيرسه 
لعدم  دينه.  بتأخري  بعضهم  ريض  إذا  وكذا  بالتحاصص،  إللزامهم  موجب  فال  له 

التزاحم بني الديون يف الوفاء ليحتاج للتحاصص.
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كام أن هذه النصوص وإن اختصت بمن ال يفي ماله بديونه، بقرينة اشتامهلا 
مقتىض  هو  بل  به،  خيتص  ال  بالوفاء  للمدين  احلاكم  إلزام  أن  إال  التحاصص،  عىل 
أبيه:  عن  جعفر  عن  السكوين  موثق  ويف  حمقوق،  كل  يف  بل  مدين،  كل  يف  القاعدة 
»أن عليًاA كان حيبس يف الدين، ثم ينظر، فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن مل 
يكن له مال دفعه للغرماء، وقال: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم واجروه، وإن شئتم 
استعملوه... «)1(. فإنه إن مل ينرصف ملن يفي ماله بدينه فال إشكال يف أنه متيقن منه.

بالرشوط  التحجري  تعاىل عليهم من  ما ذكره األصحاب رضوان اهلل  أن  عىل 
اآلتية مما ال يظن منهم االلتزام به عىل عمومه. وإال فام أكثر من يتجر ويعمل بأكثر مما 
يملك اعتامدًا عىل االستدانة من دون أن يمتنع من وفاء الدين عند مطالبة صاحبه به، 
ولو باالستدانة من غريه.وليس البناء عماًل عىل استحقاق الغرماء طلب احلجر عليه، 

بل هو مستنكر جدًا بعد عدم امتناعه من الوفاء. 
وإنام يرفع األمرللحاكم مع امتناعه منه. وهو جيري حتى مع كثرة أمواله، ولو 

كانت عقارًا ونحوه مما ال يمكن الوفاء به مبارشة. 
بالتحاصص  الغرماء  إلزام  يتميز به من قل ماله عن ديونه هو  الذي  واليشء 
بالنسبة كام دلت عليه النصوص السابقة، واملتيقن منها ـ كام سبق ـ ما إذا مل يستجب 
عىل  التبس  الذي  هو  هذا  ولعل  غريهم.  من  باالقرتاض  ولو  كاملة  ديوهنم  لوفاء 

األصحاب وفهموا من النصوص التحجري عىل أمواله. 
وكيف كان فال جمال للخروج عام تضمنته النصوص، وهو الذي ينبغي العمل 

عليه يف املقام. وقد سبق للتنبيه لذلك يف اجلملة يف احلدائق، كام أرشنا إليه آنفًا.
ولنعقب  األصحاب،  جلمهور  تبعًا  ذكره  فيام   Hاملصنف سيدنا  هنا  ولنجار 

كلامته وكلامهتم يف املقام.

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب:7 من أبواب كتاب احلجر حديث: 3.
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كونه  وهو  خامسًا.  رشطًا  والقواعد  التذكرة  يف  وزاد  املشهور  عليه  كام   )1(
مديونًا.

لكن املراد بذلك إن كان هو حتقق الدين واقعًا فال إشكال يف عدم اعتباره بعد 
ثبوتًا، وأنه جيري يف مقام اإلثبات  عىل  املفلس  فرض أن وظيفة احلاكم احلجر عىل 
الطرق املعتربة. وإن كان املراد هو ثبوت الدين بالطرق املعتربة رجع إىل الرشط الثاين 

يف كالمه واألول يف كالم املشهور.
غري،   ال  أربعة  فرشوطه  التحجري  مرشوعية  عىل  بناء  يقال:  أن  ينبغي  والذي 
ثبوهتا  التحجري عند  الثالثة األخرية. ووظيفة احلاكم  وهي كونه مديونًا، والرشوط 
بتاممها عنده بالطرق املعتربة. فإذا حكم اعتامدًا عليها نفذ حكمه عماًل، وإن مل يتغري 
الواقع عام هو عليه، بل يتنجز يف حق من يعلم بعدم حتقق الرشوط أو بعضها، فيكون 

معاقبًا عىل جتاوز الواقع، كام هو احلال يف سائر موارد خطأ حكم احلاكم.
))( كام ذكره مجهور األصحاب. ويظهر حاله مما تقدم.

)3( كام ذكره مجهور األصحاب، وهو داخل يف معتد إمجاع اخلالف، وال ينبغي 
اإلشكال فيه، لعدم استحقاق الغرماء املطالبة بدون ذلك، ليتجه رفع األمر للحاكم.
هذا وقد حكى يف املختلف عن ابن اجلنيد أن الدين حيل بالتفليس، قياسًا عىل 

املوت. ومقتضاه أنه يشارك الغرماء.
املفلس،  بخالف  للميت،  مال  جتدد  رجاء  لعدم  الفارق،  مع  القياس  لكن 
فمشاركة من مل حيل دينه فيه إرضار بمن حل دينه. عىل أن القياس ال يعول عليه يف 

األحكام الرشعية والنص خمتص باملوت.
)4( كام ذكره مجهور األصحاب، وظاهر اخلالف اإلمجاع عليه، بل هو رصيح 
التذكرة والتحرير وجامع املقاصد واملسالك والروضة. ويقتضيه ـ مضافًا إىل ذلك ـ 

برشوط أربعة:)1( ثبوت ديونه عند احلاكــم)2(، وحلولا)3(، وقصور 
أمواله عنها)4(، 
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األصل ملخالفة احلجر له، فيقترص فيه عىل املتيقن، وهو صورة وجود الرشط املذكور. 
لعدم اإلطالق لدليله لو تم.

هذا ولو جتدد له مال بعد احلجر قبل وفاء الديون ومل يف بالديون فال إشكال 
يف وجوب الوفاء به، لكن هل يشمله احلجر أو ال؟ جزم باألول يف التذكرة والتحرير 
إيصال  احلجر  مقصود  التذكرة: »ألن  يف  قال  والروضة.  املقاصد  وجامع  والقواعد 

حقوق املستحقني إليهم، وهذا ال خيتص باملوجود عند احلجر«.
وفيه: أن الفائدة املذكورة حكمة، وليست علة يدور احلكم معها سعًة وضيقًا، 
وإال لزم احلجر مع وفاء أمواله بالديون، كام يلزم عدم توقف احلجر عىل حكم احلاكم.

ومثله ما يف جامع املقاصد من أن احلاكم قد حكم بتعلق الديون بأمواله. 
القضية  بنحو  أمواله  عىل  احلجر  احلاكم  وظيفة  أن  عىل  موقوف  أنه  فيه:  إذ 
احلقيقية بنحو تشمل األموال املتجددة، وهو غري ثابت، واملتيقن من اإلمجاع املدعى ـ 
لو هنض باالستدالل ـ أن وظيفته احلجر عىل أمواله املوجودة بنحو القضية اخلارجية. 

فاملتجدد خارج عن موضوع احلجر. وإحلاق املتجدد به حيتاج إىل دليل. 
ولعله لذا استشكل يف ا إلحلاق املذكور يف اإلرشاد، ويظهر التوقف فيه من 
الشهيد يف غاية املراد وعن بعض حواشيه. بل عن الفخر يف رشح اإلرشاد أن األوىل 

عدم اإلحلاق. وهو املتعني. 
يف  أيضًا  إشكال  فال  عليها  يزيد  أو  الديون  بتامم  يفي  املتجدد   كان  ولو  هذا 

وجوب الوفاء به، وال يشمله احلجر، كام يف التحرير.
لكن هل يرتفع احلجر بذلك، الرتفاع رشطه، أو يبقى باإلضافة إىل األموال 
السابقة حتى يتحقق الوفاء هبا؟ ال يتضح لنا حكمهم يف املقام، لعدم وضوح مبنى 

احلجر عندهم.
وكذا احلال لو برئت ذمة املفلس من بعض الديون بإبراءصاحبه منه أو بوفاء 

متربع له أو غري ذلك، وكان الباقي من الديون دون األموال املحجور عليها.
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)1( كام رصحوا بذلك وإن مل ترش له النصوص املتقدمة لو تم االستدالل هبا. 
ألن احلجر حق هلم وليس للحاكم تنفيذ احلق إال مع مطالبة صاحبه به.

لكن استحقاق الغرماء لديوهنم إنام يقتيض استحقاقهم املطالبة بوفائها هبا، ال 
باحلجر عىل املدين. فلو ثبتت مرشوعية احلجر فكام يمكن أن يكون الستحقاقهم له 
زائدًا عىل الوفاء، فال حيجر احلاكم عليه إال بعد مطالبتهم به، يمكن أن يكون وظيفة 
للحاكم عند مطالبتهم بالوفاء وظهور قصور أموال املدين عن وفاء ديوهنم، من أجل 

حفظ املال ومنعًا للمدين من التفريط به.
إال أن يدعى أن دليل استحقاقهم للحجر هو اإلمجاع. ففي مفتاح الكرامة أنه 
مل يعثر عىل خمالف يف عدم جواز تربع احلاكم باحلجر عند ظهور أمارات الفلس له 
من دون مطالبة، وأن الظاهر أنه حمل وفاق لكن ال جمال إلثبات اإلمجاع، فضاًل عن 

حجيته، بمثل ذلك. 
ـ  كام سبق  ـ  األصل  مقتىض  كان عىل خالف  ملا  احلجر  أن  املقام  فالعمدة يف 
فالالزم االقتصار فيه ـ لو متت مرشوعيته ـ عىل املتيقن، وهو صورة مطالبة الغرماء 

به. فالحظ.
نعم لو كان يف الغرماء من للحاكم الوالية عليه من السفهاء واملجانني وغريهم 

كان له ذلك حفظًا حلقهم، لقيامه مقامهم يف استحقاق املطالبة باحلجر.
ثم إنه رصح غري واحد بأنه لو التمس املفلس من احلاكم أن حيجر عليه مل يرشع 

احلجر عليه إال أن يلتمسه الغرماء، بل ال يعرف اخلالف يف ذلك إال من التذكرة.
أجبنا  وكام  للغرماء،  مصلحة  فيه  كام  للمفلس  مصلحة  احلجر  يف  »ألن  قال: 
حتصياًل  املفلس  جياب  أن  جيب  كذا  حلقوقهم،  حفظًا  ملتمسهم  حتصيل  إىل  الغرماء 
ثبوت  حتقق  وإذا  واإلثم.  املطالبة  من  ليسلم  الغرماء،  أموال  حفظ  وهو  حلقه، 
Eالنبي أّن حجَر  له. وقد روي  للمفلس صحيح يف احلجر عليه أجيب   غرض 

ومطالبة أرباهبا احلجر)1(. وإذا حجر عليه احلاكم بطل ترصفه يف 
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عىل معاذ كان بالتامس من معاذ، دون طلب الغرماء«
ومقضتى ذيل كالمه جواز احلجر عليه متى طلبه لغرض صحيح وإن مل يكن 
مدينًا فضاًل عن أن يكون مفلسًا، كام لو كان كثري البذل فخيش التبذير أو اإلفالس، 
أو كان معرضًا للوافدين املسرتفدين فخيش اإلحراج. وكيف كان فام ذكره أواًل من 

الوجه االعتباري ال ينهض باالستدالل، والثاين حيتاج إىل إثبات.
رواياهتم  واختلفت  العامة،  رواها  وإنام  طرقنا،  من  ترو  مل  معاذ  وقضية 
وقسمها  أمواهلم  فباع   Eللنبي شكوه  الغرماء  أن  مسندة  روايات  عدة  ففي  هلا، 
مرسلة))(. رواية  يف  إال  منه  بالتامس  عليه  احلجر  عىل  عاجاًل  أعثر  ومل   بينهم)1(. 

والكل غري حجة وال ينهض باالستدالل.
مع أن حجر النبيE بمقتىض واليته العامة ال يصحح حجر احلاكم إال بناء 
عىل ثبوت الوالية املذكورة له، وهو خالف التحقيق، والثابت واليته عند التخاصم 
ومطالبة ذوي احلقوق هبا من أجل فض اخلصومة وإيصال احلقوق ألهلها، وذلك ال 

يكون بمطالبة صاحب احلق.
هذا وقد أطلق االكتفاء بمطالبة بعض الغرماء يف الرشايع والنافع والتحرير. 
القواعد واملسالك والروضة  البعض يف  بدين ذلك  املفلس  إذا مل يف مال  بام  وقيده 

وغريها، مع الترصيح فيها بأن احلجر حينئٍذ يعم اجلميع.
ويف  ماله،  امللتمس  عىل  يضيع  لئال  به،  وىف  إذا  ملا  العموم  التذكرة  يف  وقرب 

جامع املقاصد: »ويف هذا الوجه قرب«.
لكن حيث سبق أن الدين ال يقتيض إال املطالبة بالوفاء، وإلزام احلاكم بتنفيذ 
الطلب، وهو يكفي يف عدم ضياع مال امللتمس، وأن دليل استحقاق املطالبة باحلجر 
ينحرص باإلمجاع املدعى، فاملتيقن من اإلمجاع ما إذا مل يف مال املدين بدين امللتمس. 

)1( سنن البهيقي: ج: 6 ص48، 49
))( فتح العزيز يف رشح الوجيز: ج: 5 ص6. ؟؟؟ 
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وكأن ما يف اجلواهر راجع إىل ذلك.
بقي يشء. وهو أهنم رصحوا بأنه لو حجر عليه بسبب قصور ديون امللتمسني 
اجلميع  بني  التحاصص  املفلس، وصار  أموال  الغرماء يف  بقية  الغرماء شاركهم  من 
القسمة  بأنه لو ظهر غريم بعد  املفروغية عن ذلك. ولذا رصحوا  بنحو يظهر منهم 
هو  الذي  املدعى  اإلمجاع  عموم  منهم  ويظهر  استئنافها،  ووجب  القسمة  انتقضت 

الدليل عىل احلجر ـ لو تم ـ لذلك.
بعني  الغرماء  حق  وتعلق  احلجر  مقتىض  وهو  واحد.  غري  به  رصح  كام   )1(
ماله. أما بناء عىل ما سبق منا من عدم احلجر عىل ماله، وأن إلزام احلاكم له بوفاء دينه 
باملال موجب لقصور سلطنته عام ينايف ذلك فاملتعني نفوذ ترصفه يف ماله إذا مل يكن 

بنظر احلاكم منافيًا لوفاء الدين به.
))( ويأيت منهH يف آخر أحكام احلجر أنه يزول باألداء من دون حاجة حلكم 

حاكم
بنحو يظهر من  به. يف كالم غري واحد  الترصف فهو املرصح  أما صحة   )3(
بعض كلامهتم املفروغية عنه، ونفى وجدان اخلالف فيه منايف مفتاح الكرامة. لعدم 

املانع منه حتى بناء عىل احلجر، ألن موضوعه عندهم املال املوجود. 
اإلشكال  عدم  فالظاهر  الغرماء  عند  والبايع  املقرض  مشاركة  عدم  وأما 
به،  األولني  الغرماء  حق  لثبوت  احلجر،  مرشوعية  عىل  بناًء  املتعني  وهو  بينهم.  فيه 

ومشاركة غريهم تنايف احلق املذكور.
هذا ورصيح التذكرة والقواعد وجامع املقاصد أن احلجر يتعلق باملال املقرتض 

واملبيع يف املقام، بناء عىل ما سبق منها من تعلقه باملال املتجدد.
املال غري  منه  املتيقن  املذكور، ألن  املبنى  إشكال حتى عىل  وهو ال خيلو عن 

ماله مــع عدم اجازة الديان)1( مادام احلجر باقيًا)2(. فلو اقرتض بعده أو 
اشرتى يف الذمة ل يشارك املقرض والبائع الغرماء)3(.
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املضمون، كاململوك باهلبة واحليازة ونحومها.
أما املضمون فال يبعد قصور دليل احلجر عنه لو تم، إذ بعد استحقاق البدل 

عىل املديون ال يصدق عرفًا زيادة ملكه به أو جتدد امللك له.
نعم لو كان البيع يف املقام بأقل من ثمن املثل مل يبعد دخول الفرق يف احلجر 
عىل املبنى املذكور. وإن كان األوىل عدم إطالة الكالم يف ذلك بعد ما سبق من عدم 

متامية أصل املبني.
هذا كله بناء عىل مرشوعية احلجر عىل املفلس أما بناء عىل ما سبق منا من عدم 
مرشوعيته، بل يلزمه وفاء الديون ولو بنحو التحاصص، بنحو يقتىض عدم سلطنته 
عىل ما ينايف ذلك، فاقرتاض املال أو  الرشاء يف الذمة إن كان لتعجيل الوفاء أو تسهيله 
تعني استحقاق الدائن وفاء متام دينه من أموال املدين. كام إذا مل يتيرس التعجيل ببيع 
أموال املدين لوفاء الغرماء، فحرض شخص أن يقرضه بقدر أمواله ليعجل بوفائهم 
بنحو التحاصص، ثم يفيه بعد أن يبيع تلك األموال من ثمنها، أو اشرتى يف الذمة 

بأقل من قيمة املثل من أجل أن تزيد قيمة أمواله، لتكثري حصص الغرماء.
وإن مل يكن لتعجيل الوفاء أو تسهيله تعني عدم استحقاق الدائن وفاء دينه من 
أموال املدين السابقة، وعدم حماصصته مع الغرماء، كام لو ريض شخص أن يقرضه 

مااًل ليشرتي دارًايسكنها أو باعه دارًا لسكناه بثمن يف الذمة، أو نحو ذلك.
واخلصوصيات  للقرائن  تبعًا  الوجهني  كال  عن  الصور  بعض  خرجت  وربام 

املحيطة باملعاملة ال يسعنا استقصاؤها. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل.
)1( فقد ذهب إىل مشاركته للغرماء يف املبسوط والرشايع واجلامع والقواعد 
التي  اجلناية  وهو  نظريه،  يف  الغنية  يف  ونحوه  واملسالك.  املقاصد  وجامع  واإلرشاد 

ذكرها أكثر من سبق مع اإلتالف.
وعلله فيها ويف جامع املقاصد واملسالك بام قد يرجع إىل أن حق املضمون له 

ولو أتلف مال غريه ففي مشاركة صاحبه للغرماء إشكال قوي)1(.
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ثبت قهرًا، ال بسبب ترصف اعتباري، ليكون احلجر مانعًا من نفوذه.
لكن قد يستشكل يف ذلك بأنه بعد تعلق حق الغرماء باملال قبل اإلتالف فوفاء 

ضامن املتلف من ذلك املال مناف حلقهم. 
داللة  عدم  سبق  لكن  النص.  بإطالق  ذلك  عن  اخلروج  لزوم  يدعى  وقد 
النصوص املتقدمة عىل احلجر. مع أهنا لو دلت عليه فهي قد تضمنت قسمة ماله بني 

الغرماء الذين التوى عليهم، وهم الذين حلت ديوهنم قبل رفع األمر إىل احلاكم. 
مشاركته  يف  التأمل  األردبييل  وعن  التوقف  التذكرة  من  يظهر  لذا  ولعله 
للغرماء، وقد يظهر من مفتاح الكرامة واجلواهر امليل لعدم مشاركته، بل جزم بذلك 

.Jبعض مشاخينا
لكن اإلنصاف أن الدليل عىل احلجر وأحكامه حيث ينحرص باإلمجاع فالظاهر 

عمومه لذلك. 
ثم إن ذلك جيري يف كل سبب مضمن بعد احلجر، كاجلناية وغريها. بل جيري 
بناء عىل مرشوعيته  كله  الوفاء. هذا  قبل  احلجر  بعد  لو حل  املؤجل  الدين  ذلك يف 

احلجر عىل املفلس.
أما بناء عىل عدم مرشوعيته فالظاهر املشاركة يف اجلميع، الشرتاكهم يف حلول 
الدين واستحقاق املطالبة مع قصور املال عن الوفاء، وال أثر لسبق االستحقاق، وإال 

لزم تقديم األسبق فاألسبق، وعدم التحاص، وهو خمالف للنصوص السابقة.
)1( أما نفوذ اإلقرار عليه يف اجلملة فالظاهر عدم اإلشكال فيه، ويظهر من 
كلامهتم اآلتية املفروغية عنه. ويف جامع املقاصد: »قواًل واحدًا«، ونفى اإلشكال فيه 

يف املسالك. لعموم نفوذ اإلقرار.
ويف مفتاح الكرامة: »وال أجد فيه خمالفًا وال حكاية خالف، سوى ما حكاه 

فخر اإلسالم يف رشح اإلرشاد عن بعض األصحاب أنه اليصح إقراره كالسفيه«.

وكذا لو أقر بدين سابق)1(
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وضعفه ظاهر، للفرق بقصور السفيه، وعدم القصور يف املقام. واملانع اآليت ـ 
لو تم ـ ال يقتيض لغوية اإلقرار رأسًا، كام هو ظاهر.

والغنية  واخلالف  املبسوط  يف  الغرماء  له  املقر  بمشاركة  رصح  وقد  هذا 
وهو  الطربيس،  منصور  أيب  املراد عن  غاية  وحكاه يف  والتذكرة،  واجلامع  والرشايع 
مقتىض إطالق أيب الصالح يف الكايف قبول إقراره، واختاره يف التحرير عىل إشكال يف 

تكليفه باليمني. وكذا عن حوايش الشهيد لكن برشط أن يكون عداًل.
وحجة القائلني باملشاركة أن ذلك مقتىض اإلقرار، مع انتفاء التهمة، ألن رضر 
اإلقرار يف حقه أكثر منه يف حق الغرماء. وألن اإلقرار أقوى من البينة التي ال إشكال 

يف مشاركة صاحبها للغرماء.
ومنه يظهر اإلشكال يف احتامل اعتبار اليمني أو العدالة، إذ ال وجه هلام مع نفوذ 

اإلقرار ، وال ينفعان بأنفسهام عدم نفوذه.
واستشكل يف مشاركته هلم يف القواعد، بل اختار عدمها يف الرسائر واملختلف 
واإلرشاد وغاية املراد واللمعتني وجامع املقاصد واملسالك وحكي عن رشح اإلرشاد 
للفخر، وقد يظهر من اإليضاح. ألن حق الغرماء حيث تعلق بالعني بسبب احلجر 
تعني عدم نفوذ اإلقرار باإلضافة إليها، ملزامحته حلقهم، وال ينفذ اإلقرار يف حق غري 
املقر. وبذلك يظهر الفرق بني اإلقرار والبينة، لعموم حجية البينة، واختصاص حجية 

اإلقرار باملقر وعدم نفوذه إال عليه. 
املفلس.  مال  احلجر عىل  منا من عدم  ما سبق  بناء عىل  أيضًا  ذلك  كام جيري 
ألن عدم احلجر عليه ال ينايف ثبوت حق الغرماء فيه بحيث جيب وفاء ديوهنم منه، 

واإلقرار يزامحهم يف ذلك.
هذا ولو كان اإلقرار قبل ظهور الفلس ومطالبة الغرماء بوفاء ديوهنم من ماله، 
لنفذ بنحو اإلطالق، لعدم حصول املانع بعد. وحينئٍذ يصري املقر له كسائر الغرماء 

يثبت حقه يف العني باملطالبة بالوفاء أو باحلجر. 
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تعيني  يف  وديونه  حلساباته  املتضمنة  املدين  دفاتر  عىل  التعويل  يظهر  وبذلك 
الغرماء ومقادير بديوهنم، ألهنا تتضمن إقرار املدين بديوهنم. غاية األمر أنه البد من 
ثبوت تدوينها قبل التحجري عليه، بل قبل ظهور فلسه ومطالبة الغرماء بوفاء ديوهنم 

منه.
هذا ويف اجلواهر: »لكن قد يشك يف كيفية تعلق حق الغرماء بالعني عىل وجه 
عدم  أو  الترصف  إنشاء  يف  األهلية  وسلب  عدمه.  يقتيض  واألصل  اإلقرار،  يمنع 
النفوذ ال يقتيض ذلك، إذ هو من احلاكم يف حتجريه، ال من تعلق حق الغرماء بالعني. 
وعىل تقديره ال يقتيض مثله يف اإلقرار. فتأمل جيدًا، فإنه قد يدفع ذلك كله صدق 

كون اإلقرار يف حق الغري، فيكون ممنوعًا«.
وما ذكره ال يرجع إىل حمصل ظاهر. بل هو ال يناسب ما ذكروه من أن احلجر 
من احلاكم ال يرشع إال بطلب من الغرماء ألن احلق هلم، وما سبق منهH من امليل 
لعدم مشاركة املضمون له  الغرماء لو حدث سبب الضامن بعد احلجر، ملنافاته حلقهم، 
اإلقرار  منافاة  يف  إشكال  وال  املدين،  أموال  من  ديوهنم  استيفاء  إال  حقهم  ليس  إذ 

لذلك، القتضائه مشاركة املقر له معهم، وفيها نحو من املزامحة هلم.
نعم قد يدعى أن مقتىض السرية هو املشاركة، لعدم تيرس معرفة غرماء الشخص 
نوعًا إال من طريق تصادق الدائن واملدين عىل الدين، خصوصًا يف املعامالت التجارية 
اليومية الرائجة يف خمتلف العصور غري املبنية عىل الضبط والتسجيل، بل عىل  التوثق 

الشخيص بني الطرفني.
ملزيد من  باالستدالل إشكال. واألمر حمتاج  ينهض  بلوغ ذلك حدًا  لكن يف 

التأمل.
)1( فقد ذهب لنفوذ اإلقرار هبا يف املبرسط واجلامع والتحرير والتذكرة، وهو 
ونسب  اإليضاح،  يف  الفخر  من  إليه  امليل  يظهر  وقد  املتقدم  الكايف  إطالق  مقتىض 

أو بعني)1(،
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لظاهره يف رشح اإلرشاد. لعني ما سبق منهم يف الدين، وألن العني مل يثبت أهنا له 
ليتعلق هبا حق الغرماء.

ويندفع  السرية.  مقتىض  القبول  أن  دعوى  ومنه  سبق  مما  األول  حال  ويظهر 
الثاين بأن مقتىض اليد أهنا له. وربام كان هلم بعض الوجوه األخر ظاهرة الضعف.

نعم قد يدعى أن قبول قوله ال يتوقف عىل نفوذ اإلقرار املبني عىل كون األمر 
اليد فيام حتت يده وإن مل يكن له  املقر به يف غري صالح املقر، بل يقبل قول صاحب 

ظاهرًا، ليصدق اإلقرار، كام لو عني الغاصب مالك العني املغصوبة.
لكن املتيقن من ذلك ما إذا مل يكن هناك ظاهر أو أصل يتشبث به طرف آخر، 
حق  لثبوت  املقتضية  للعني  ملكيته  عىل  أمارة  املقام  يف  املخري  يد  ألن  املقام،  يف  كام 
بالعني  الغاصب  أقر  لو  وكام  ديوهنم.  وفاء  أجل  من  هبا  واختصاصهم  فيها  الغرماء 

لشخص وكان مقتىض االستصحاب أهنا لغريه. 
بقي يف املقام أمران األول: أنه لو تم عدم نفوذ اإلقرار يف املقام بحيث يرتتب 
وعدم  رأسًا،  اإلقرار  سقوط  لزم  منها،  الغرماء  وحرمان  للعني  له  املقر  ملكية  عليه 
ترتب األثر عليه، وليس هو كاإلقرار بالدين يرتتب األثر عليه بلحاظ انشغال ذمة 
املقر، بحيث يلزم بوفائه لو قدر عليه بعد ارتفاع احلجر. لعدم املوجب لضامنه قيمتها 

للمقر له، لعدم تفريطه هبا.
مفرطًا  كان  أو  هلا،  بغصبه  أقر  لو  كام  العني،  ضامن  إىل  اإلقرار  رجع  لو  نعم 
يف عدم إرجاعها أو اإلقرار هبا لصاحبها قبل احلجر، تعني ترتب األثر عىل اإلقرار 

باإلضافة إىل الضامن، نظري ما لو أقر بالدين.
قبل احلجر،  إذا كان  اإلقرار  نفوذ  الدين من  ما سبق يف  أنه جيري هنا  الثاين: 
وقبل ظهور الفلس ومطالبة الغرماء بوفاء ديوهنم من أمواله املوجودة. لعني ما سبق 

هناك فراجع.
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)1( كام يف الرشايع والتحرير وجامع املقاصد واملسالك والروضة.
وقدعلله يف الرشايع بأنه ليس بابتداء ترصف. وهويرجع إىل أن اخليار ثابت 

قبل احلجر، فال يكون احلجر مانعًا منه.
وفيه: أن ثبوت اخليار قبل احلجر إنام يقتيض بقاءه بعده، وذلك ال ينايف قصور 
اململوكة  األعيان  يف  حقهم  ثبوت  املفروض  الغرماء  إذن  بغري  إعامله  عن  السلطنة 
كل  يف  احلال  هو  كام  إذهنم  بغري  فيها  الترصف  عن  سلطنته  تقرص  بحيث  للمدين، 
اململوكة  العني  يف  ترصف  الفسخ  أن  الظاهر  ومن  اخليار،  له  ثبت  إذا  عليه  حمجور 

بسبب خياري، فيتوقف عىل إذهنم.
نعم اإلمضاء ليس ترصفًا فيها، بل هو ترك ترصف، وليس هو كإجازة عقد 
الفضويل ترصفًا مبتدءًا إال أن يراد باإلمضاء إلزام العقد بنحو يرجع إىل سقوط اخليار، 
فإنه ترصف أيضًا وجيري فيه ما سبق. لكن بقاء العقد ال يتوقف عليه، بل يكفي فيه 

عدم الفسخ، كام هو ظاهر.
وكأنه إىل ذلك يرجع ما يف املبسوط من أن له إجازة البيع يف رشط خيار ثالثة 
أيام، ألن ذلك ليس بابتداء ملك، وامللك قد سبق بالعقد املتقدم، حيث مل يتعرض 

للفسخ، بل اقترص عىل اإلجازة، وهو املناسب للتعليل الذي ذكره.
جواز  يف  التقيد  عدم  بعضهم  ورصيح  سبق  من  بعض  إطالق  ومقتىض  هذا 
الفسخ واإلجازة بالغبطة. وهو املتعني بناء عىل خروج املورد عن موضوع احلجر. كام 
أنه بناء عىل شمول احلجر له فاملتعني عدم الفرق أيضًا بناء عىل ما ذكروه من عموم 

احلجر للوجهني.
غاية األمر أن اخليار يبقى كام سبق، ويكون إعامله بنظر الغرماء أو احلاكم بناء 

عىل الرجوع له عند اختالفهم يف أنفسهم أو مع املفلس.
واإلرشاد.  والقواعد  التذكرة  يف  بالغبطة  بالعيب  الفسخ  جواز  خص  لكن 

وله اجازة بيع اخليار وفسخه)1(.
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خليار  ا  زمن  يف  العقد  بأن  اخليارات  من  وغريه  العيب  خيار  بني  التذكرة  يف  وفرق 
متزلزل فال يتعلق حق الغرماء باملال أو يضعف، بخالف العيب.

يف  الغبطة  مع  الفسخ  جواز  يف  ينفع  مل  تم  لو  أنه  مع  الفرق.  وجه  يتضح  ومل 
ا ملدين من الترصف حتى  العيب بناء عىل ما ذكروه من أن تعلق حق الغرماء يمنع 

األصلح.
وعن الشهيد يف حواشيه الفرق بني خيار العيب وغريه بأن خيار العيب ثابت 

من أجل مصلحة املشرتي، بخالف بقية اخليارات.
وفيه ـ كام ذكره غري واحد ـ :بأن املصلحة يف خيار العيب حكمة ال علة يدور 
أن  مع  املصلحة.  عدم  مع  ولو  معه  الفسخ  فيجوز  عدمًا،  أو  وجودًا  مدارها  اخليار 
املصحلة يف خيار العيب هي املصلحة حني العقد، واملصلحة التي اعتربهاH هنا هي 

املصلحة حني الفسخ.
يف  الغرماء  حق  ثبوت  بناء  الفسخ  جواز  يف  الوجه  يتضح  ال  أنه  واحلاصل: 

أعيان أموال املدين وحجره فيها.
أما بناء عىل ما سبق منا من إنكار ذلك، وأنه اليثبت يف املقام إال وجوب وفائه 
أو عدم تفويته عىل  به دينه  قلنا بوجوب سعيه لتحصيل ما يفي  بأمواله، فإن  الدين 
أو عدمه، وإال فال جيب عليه  الفسخ  اختيار األصلح من  فالالزم  به،  يفيه  ما  نفسه 

يشء، بل له اختيار ما شاء.
ويأيت إن شاء اهلل تعاىل حتقيق احلق من املبنيني املذكورين يف املسألة الثانية من 

لواحق مبحث احلجر.
واإلرشاد  والتذكرة  والرشايع  والرسائر  والغنية  والكايف  اخلالف  يف  كام   )1(
والتحرير والقواعد واللمعتني وغريها، وحكاه يف املختلف عن ابن ا جلنيد والرباج 
يظهر من  وقد  قوة.  اآلخر ال خيلو عن  القول  أن  آخر كالمه  ذكر يف  وإن  واختاره، 

ومن وجد عني ماله كان له أخذها)1(
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اخلالف اإلمجاع عليه، كام هو رصيح الغنية وجامع املقاصد.
الدين،  الرجل يركبه  يزيد عن أيب احلسنA: »سألته عن  لصحيح عمر بن 

فيوجد متاع رجل عنده بعينه. قال: ال حياصه الغرماء«)1(.
بديونه،  املدين  أموال  وفت  إذا  بام  خيتص  ذلك  أن  واملبسوط  النهاية  وظاهر 
وأنه إذا مل تف هبا فليس للغريم أخذ عني ماله، بل حياص بقية الغرماء بالثمن ـ وإن 
قال يف الثاين يف آخر كالمه: »وهذا هو األحوط«. بل هو رصيح االستبصار. ونسب 

للتهذيب، وليس فيه ما يدل عىل ذلك.
الرواية  يف  الوجه  األخبار  كتاب  يف  ذكر  أنه  من  اخلالف  يف  ما  الغريب  ومن 
املنافية ملختاره فيه، حيث يظهر منه اتفاق فتواه فيهام مع ما يف اخلالف. كام أن ما يف 
املبسوط ال يناسب ما ذكره يف صدر كالمه من جعل اختصاص صاحب العني هبا من 
أحكام املفلس، مع تفسريه فيه للمفلس، بأنه من تقرص أمواله عن ديونه. ومن هنا مل 

خيل كالمهH يف كتبه عن اضطراب.
والد  أيب  بصحيح  املذكور  للتفصيل  االستبصار   يف  استدل  فقد  كان  وكيف 
قال: »سألت أبا عبد اهللA عن رجل باع من رجل متاعًا إىل سنة، فامت املشرتي قبل 
أن حيل ما له، وأصاب املشرتي املتاع بعينه له أن يأخذه إذا خفي ]حق[ ]حقق. يب. 
إن أخفى ]حق[  فليأخذه  له دين وترك نحوًا مما عليه  إن كان  فقال:  له؟ قال:  صا[ 
]حقق. يب. صا[ له. فإن ذلك حالل له. ولو مل يرتك نحوًا من دينه فإن صاحب املتاع 

كواحد ممن له عليه يشء يأخذ بحصته، وال سبيل له عىل املتاع«))(.
فرض  ولو  احلي.  يف  يزيد  بن  عمر  وصحيح  بامليت،  خمتص  ـ  ترى  كام  لكنه 
 Aعمومه لصورة املوت فال جمال حلمله عىل ما إذا وىف مال املدين بالديون. بعد قوله
فيه: »ال حياصه الغرماء« ألن املحاصة إنام تكون مع قصور املال. ومن هنا ال يبنغي 

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 5 من أبواب كتاب احلجر حديث: ).

))( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 5 من أبواب كتاب احلجر حديث: 3.
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اإلشكال فيام ذكره املشهور.
هذا كله يف املفلس أما امليت فكام ورد فيه صحيح أيب والد ورد فيه صحيح 
مجيل عن بعض أصحابنا عن أيب عبداهللA: »يف رجل باع متاعًا من رجل فقبض 
كان  إذا  فقال:  بعينه.  قائم  واملتاع  املشرتي  مات  ثم  الثمن  يدفع  ومل  املتاع  املشرتي 
أن حياصوه ]خياصموه.  للغرماء  ليس  املتاع. وقال:  بعينه رد إىل صاحب  قائاًم  املتاع 
يف. فقيه[« ومع غض النظر عن اشتامله عىل اإلرسال ـ كام يظهر منهم ـ فظاهر الفقيه 
والتهذيب العمل به عىل إطالقه، ورصيح االستبصار محله عىل ما إذا كان امليت قد 
ترك ما يفي بجميع ديونه مجعًا مع صحيح أيب والد وعليه جرى غري واحد ممن تأخر 

عنه، بل يف اجلواهر: »ال أجد فيه خالفًا إال ما حيكى عن ابن اجلنيد«.
أو  الغرماء  حماصة  عن  املنع  من  مجيل  حديث  تضمنه  ما  يناسب  ال  لكنه 
أما مع عدمه  الرتكة.  يكون مع قصور  إنام  الغرماء  بني  التشاح  فيه، ألن  خماصمتهم 
فال يستحق الغرماء إال وفاء ديوهنم ولومن غري الرتكة، وغاية ما يمكن معه التشاح 
يف العني مع الورثة، كام لعله ظاهر. مع أن صحيح أيب داوود خمتص بالبيع املؤجل 
وموت املشرتي قبل حلول األجل واستحقاق قبض الثمن، فال وجه الستفادة عموم 

حكم امليت منه.
ولعل األوىل العمل بصحيح أيب والد يف مورده، وهو ما إذا مل يكن عدم قبض 
األجل،  قبل حلول  املشرتي  البيع، وموت  التأجيل يف  للخيار، ألخذ  موجبًا  الثمن 
التقابض،  عىل  البيع  البتناء  للخيار،  موجبًا  قبضه  عدم  كان  إذا  فيام  مجيل  وبحديث 
ألن املنرصف أو املتيقن منه أن من شأن البيع إقباض الثمن وإن مل يفعله املشرتي ولو 

لرضا البايع بالتأخري مؤقتًا. 
وتبقى صورة ما إذا كان الثمن حااًل، لكن ريض البايع بتأخريه تساحمًا منه مع 
إطالق حديث مجيل  داخله يف  إما  للخيار  موجبًا  تأخريه  يكون  بحيث ال  املشرتي، 
عموم  فيها  املرجع  فيكون  عنه  خارجة  أو  بعينه،  متاعه  الغريم  بأخذ  احلكم  فيعمها 
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التحاص بني الغرماء.
وأما ما عن ابن اجلنيد من إطالق أن الغريم أحق بعني ماله وإن مل تف الرتكة 
بالديون محاًل للميت عىل املفلس. فهو كام ترى أشبه بالقياس يف مقابل النص، وهو 

صحيح أيب والد.
إذا مات قبل  املفلس  املذكور يشمل  التفصيل  التذكرة واملسالك أن  هذا ويف 

وفاء ديونه بنحو التحاص. وكأنه إلطالق صحيح أيب والد.
لكن الصحيح ال يشمل املفلس الذي ثبت يف حياته حق الغريم يف عني ماله، 

ملا تضمنه من فرض موت املدين قبل حلول الدين.
نعم استدل يف التذكرة بالنبوي: »أيام رجل باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه ومل 
يقبض البايع من ثمنه شيئًا فوجده بعينه، فهو أحق به. وإن مات فهو أسوة الغرماء«)1( 
 :Eإذا كان قوله إنام يدل عىل املدعى  ـ  لكنه ـ مع عدم روايته من طرقنا 
كان  إذا  أما  الفلس.  بعد  مات  لو  املفلس  حكم  لبيان  مستأنفة  مجلة  مات...«  »وإن 
مقابل  يف  املوت  حكم  لبيان  ابتاعه«  الذي  »فأفلس   :Eقوله عىل  معطوفة  مجلة 
الفلس، فيكون أجنبيًا عام نحن فيه، ودااًل عىل إطالق كونه كسائر الغرماء مع املوت، 
ويمكن ختصيصه بحديث مجيل. والثاين إن مل يكن أظهر فال أقل من اإلمجال املانع من 

االستدالل.
ببقاء  القايض  يزيد  بن  عمر  صحيح  إطالق  عن  خمرج  فال  كان  وكيف 
االختصاص بالعني مع تأخر موت املفلس، كام مال إليه يف اجلواهر. لكنه قال: »إن مل 

يكن إمجاع عىل خالفه«.
ومل يتضح منشأ احتامل اإلمجاع املذكور بعد عدم العثور عىل التعرض له يف غري 

التذكرة واملسالك، فضاًل عن حجيته، بحيث خيرج به عام يقتضيه النص.
ذكره  ما  بني  املفلس  يف  سبق  ما  يف  يفرق  ال  أنه  األول:  األمور  املقام  يف  بقي 

)1( سنن أيب داوود: ج3 ص86).
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األصحاب من التحجري عليهم وما سبق منا من عدم التحجري عليه، ألن التحاص 
بني الغرماء الزم عىل كل حال مع مطالبة الغرماء، وكذلك استثناء من وجد عني ماله 

منه.
الثاين: الظاهر أن اختصاص الغريم بعني ماله حق له من دون أن يكون ملزمًا 
يف  كأحدهم  ويكون  الغرماء  مع  للتحاص  موردًا  للمدين  ماله  عني  يدع  أن  فله  به، 

الثمن الذي يستحقه عىل املدين، كام يظهر منهم، بل هو رصيح غري واحد.
توهم  لدفع  وارد  فهو  وجوابًا،  سؤااًل  الصحيح  من  املنرصف  هو  ذلك  ألن 
احلظر بلحاظ خصوصية الفلس املقتضية للتحاص وتنازل مجيع الغرماء عن استالم 

قبض بعض حقوقهم.
الختصاص  بعضهم  أو  عليهم  تعاىل  اهلل  رضوان  األصحاب  ذكر  الثالث: 
امتنع  فلو  الثمن لإلفالس،  استيفاء  تعذر  أن يكون  أولا:  ماله رشوطًا  بعني  الغريم 

املورس من دفع الثمن فال رجوع، بل يلزمه احلاكم بالدفع.
وقد تقدم الكالم يف ذلك يف خيار التأخري من كتاب البيع، وذكرنا أن مقتىض 
املشرتي  دفع  بعدم  واملشرتي  البايع  لكل من  اخليار  ثبوت  البيع  القاعدة مع إطالق 
للثمن وعدم دفع البايع للمبيع،البتناء البيع بطبعه عىل التسليم والتسلم، وإن اشرتط 
اخليار للبايع بتأخري املشرتي دفع الثمن ثالثة أيام خروج عن القاعدة يقترص فيه عىل 

مورده. فراجع.
ال  ألنه  فيه«.  خالف  ال  مما  »كأنه  الكرامة:  مفتاح  ويف  الثمن.  حلول  ثانيها: 

مطالبة له يف احلال، فيكف يفسخ البيع الالزم بغري موجب؟!
والعمدة فيه: انرصاف صحيح عمر بن يزيد إىل أن أخذ البايع العني جلرب حقه 
الصحيح  الثمن. وإن شئت قلت:  إذا مل يستحق تسلم  الثمن، ويقرص عام  يف تسلم 
وارد لبيان متيزه عن غريه من الغرماء بأخذه عني ماله بعد الفراغ عن استحقاقه املطالبة 
بالوفاء، ال لبيان استحقاقه الوفاء، ليكون مقتىض إطالق العموم ملا إذا مل حيل األجل.
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الرجوع إشكال«.  ففي  قبل فك احلجر  القواعد: »ولو حل األجل  هذا ويف 
وذهب لعدم جواز الرجوع يف التذكرة وجامع املقاصد، معلاًل يف الثاين بأن مقتىض 
عموم النص تعلق حق الغرماء الذين سبق حلول ديوهنم بالعني، فيمتنع ثبوت احلق 

ملن حل دينه هبا، ويتعني قصور دليله عنه.
لكن سبق عدم ثبوت حق الغرماء يف أعيان أموال الغريم، غاية األمر وجوب 
وفاء ديوهنم منها عليه، فال مانع من وجوب وفاء دين من حل دينه منها أيضًا. فتأمل.
العني  اسرتجاع  يف  حقه  مزامحة  أمكن  حقوقهم  ثبوت  فرض  لو  أنه  عىل 
ختصيص  عىل  الصحيح  البتناء  الصحيح،  بإطالق  عماًل  عليها  وتقديمه  حلقوقهم، 

عموم التحاص بني الغرماء وإطالق اخلاص يقدم عىل إطالق العام.
والسيام أن مقتىض النصوص الواردة يف املقام ويف امليت اشرتاط جواز أخذ 
العني بمعرفتها بعينها. وما يف التحرير من ثبوته مع وجودها وإن مل تعرف. خروج 
موردًا  تكون  بعينها  تعرف  مل  لو  أهنا  ذلك  الزم  وحينئٍذ  وجه.  بال  النص  ظاهر  عن 
للتحاص مع ثبوت حق الغرماء أو بدونه، عىل الكالم املتقدم. ولو جتدد العلم هبا بعد 
العدم كان له أخذها نقضًا لذلك بعد ثبوته، ال أنه ينكشف عدم ثبوته من أول األمر.
ولذا لو علم إمجااًل بوجودها ضمن األعيان املوجودة كانت موردًا للتحاص، 

وال جيب التوقف يف إعامل ذلك. 
ومرجع ذلك إىل أن ثبوت حق الغرماء ال يمنع من عموم جواز اختصاص 
الغريم بعني ماله، بل ينقض حق الغرماء ـ لو تم ـ به، فيتعني العمل بإطالق دليله إذا 

متت رشوطه، ومنها حلول الدين الذي هو حمل الكالم.
ولعله لذا رصح يف التحرير بجواز أخذه العني ما مل تبع. وكأن استثناء ذلك ملا 

يأيت يف الرشط اخلامس.فالحظ.
بعده  فلو كان  الثمن بسبب سابق عىل احلجر،  استحقاق  أن يكون  )ثالثها(: 

مل يكن له اسرتجاع العني، كام رصح به يف الرشايع ومجلة من كتب العالمة وغريها.
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الثمن،  تسليم  عدم  عىل  أقدم  ألنه  الفلس،  أو  باحلجر  العلم  مع  ظاهر  وهو 
أما  ماله عن صورة عدم استحقاقه.  الغريم بعني  دليل اختصاص  وقد سبق قصور 
بناء  ـ  الغرماء  الوجه يف عدم استحقاق االسرتجاع، ألن حق  يتضح  مع اجلهل فال 
عىل ثبوته ـ اليمنع من اسرتجاع البايع العني، ملا سبق من ختصيص دليله لدليل ثبوت 

حقهم.
كالرايض  فكان  حاله،  يعلم  مل  من  عىل  البيع  عىل  بإقدامه  فرط  أن  ودعوى: 

بعرسه ويرسه.
 ال ختلو نم غرابة، إذ ليس بناء الناس عىل الفحص عن حال من يتعاملون معه، 
بل ابتناء املعاوضة عىل التسليم والتسلم يقتيض ثبوت اخليار مع قطع النظر عن دليل 

االختصاص يف املقام. وقد أطالوا الكالم يف ذلك بام ال جمال لتعقيب كلامهتم فيه.
)رابعها(: أن يكون ما يستحق الغريم من اسرتجاعه أموال الدين من األعيان، 
وال يشمل املنافع، فضاًل عن احلقوق، ألن ذلك هو ظاهر التعبري يف نصوص املقام 

ونصوص املوت.
غاية األمر أن ابتناء املعاوضة عىل التسليم والتسلم يقتيض اخليار بتعذر التسليم 

يف الكل. ووضوح ذلك يغني عن إطالة الكالم فيه
فلو كان خارجًا عن ملكه فال إشكال يف  املدين،  بقاؤه يف ملك  )خامسها(: 
عدم االختصاص، بحيث له إبطال السبب املخرج له عن ملكه، أو املطالبة بفسخه 
لعدم  النص،  موضوع  عن  بذلك  خلروجه  الرحم.  لغري  كاهلبة  جائزًا،  كان  لو  حتى 

كونه موردًا حلق الغرماء والتحاص بينهم.
نعم لو رجع إىل ملكه قبل احلجر أو قبل القسمة فهل يكون موردًا لالختصاص؟ 
ال يبعد ذلك فيام إذا كان بفسخ السبب الناقل إذ بفسخه يرجع للمدين ـ كام إذا مل يقع 
العقد املفسوخ ـ مملوكًا بسبب العقد األول الذي بني الغريم واملدين املفلس، فشمله 

إطالق صحيح عمر بن يزيد.
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أما إذا كان بسبب مملك جديد، فاملتعني قصور الصحيح عنه بناء عىل ما يظهر 
من غري واحد من رجوع اختصاص الغريم بعني ماله إىل جواز فسخ العقد السابق 
املقتيض مللكية الثمن بدل العني، ورجوع العني إىل ما كانت عليه قبل العقد، فكأنه مل 
يقع، حيث ال جمال لذلك يف املقام بعد فرض توسط السبب الناقل للعني من املدين 
الناقل للعني من  العقد  له، لرتتبهام عىل صحة  املقتيض لرجوعه  السبب  ثم  املفلس، 
الغريم للمدين املذكور لكن يأيت إن شاء اهلل تعاىل أن اختصاص الغريم بعني ماله ال 

يبتني عىل فسخ العقد املوجب النتقاهلا منه للمفلس. بل هو تعبد حمض . 
نعم ال يبعد انرصافه عن املقام .

وال سيام إذا كان السبب املقتيض لرجوع العني للمدين معاوضة تقتيض كون 
صاحبها غرياًم للمدين حني احلجر أيضًا، حيث يكون مقتىض الصحيح اختصاصه 
بينهام،  للتزاحم  املقتيض  معًا  هلا  الصحيح  بشمول  وااللتزام  دينه.  أجل  من  بالعني 

وجريان حكمه ال خيلو عن تكلف.
وكأنه لذا ذهب للتفصيل بني الوجهني يف التحرير وإن كان األمر حمتاجًا ملزيد 

من التأمل . فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل  العامل العاصم.
)1( بال خالف بيننا وال إشكال. كذا يف اجلواهر. ويف التذكرة: »وال نعلم فيه 
خالفًا إال من مالك«، ويف املسالك أنه موضع وفاق. الختصاص الصحيح باألصل. 

ويبقى النامء للمدين، ألنه حصل حال ملكه لألصل، فتبعه يف امللك.
))( كام يف املبسوط وجامع الرشايع والقواعد، وغريها، وحكاه يف املختلف 
عن ابن الرباج وعليه جرى يف اجلملة يف جامع الرشايع. لصدق أنه عني ماله عرفًا، 

كام التزموا بذلك يف فسخ العقد. 
الرجوع  بمنعه من  بل جزم  التحرير.  فيه يف  ننظر  الرشايع، كام  فيه يف  وتردد 

دون نامئها املنفصل)1(. أما املتصل فإن كان كالطول والسمن وبلوغ الثمرة 
ونحوها مما ال يصح لانفصال تبعها)2(،
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لإلرضار  وكأنه  املقاصد.  وجامع  اللمعتني  وظاهر  واإلرشاد  التذكرة  يف  بالعني 
باملفلس، ألهنا زيادة حصلت يف ملكه، فملكها تبعًا لزيادة لألصل.

وحكى يف املختلف عن ابن اجلنيد أن للغريم الزيادة مع العني لكن مع ضامن 
قيمة الزيادة، ووافقه يف ذلك. قال: »مجعًا بني املصالح، وهو أخذ عينه، الذي ال يتم 
إال بأخذها، واستعادة قيمة الزيادة للمفلس والغرماء، إذ ال فرق بني أخذ عني اليشء 
أشبه  ترى  كام  لكنه  باخلصوصيات«.  الشارع  نظر  يف  اعتبار  وال  املالية،  يف  وقيمته 

باالستحسان منه باالستدالل. بل البد من النظر يف دليل املقام.
من القريب قصور الصحيح ونحوه مما ورد يف املوت عن ذلك.

 إما الختصاص املتاع ـ الذي هو املوضوع يف النصوص ـ باألمور اجلامدة ،
باستعامالت  يستعمل  املتاع  ألن  بقائه،  مع  به  يتمتع  مما  ونحومها  واألواين  كالثياب 

خمتلفة قد خيتص بعضها بذلك. 
وإحلاق غريه به لفهم عدم اخلصوصية عرفًا وإن كان متعينًا، إال أنه خيتص بام 

إذا مل يتغري عن حاله بنحو معتد به.
وال سيام مع احتامل أن يكون قولهA يف الصحيح: »بعينه«، ويف مرسل مجيل 
املتقدم يف املوت: »إذا كان املتاع قائاًم بعينه« كفاية عن عدم التغري، كام ورد يف خيار 
العيب يف مرسل مجيل عن أحدمهاA: »يف الرجل يشرتي الثوب أو املتاع، فيجد فيه 
عيبًا. فقال: إن كان اليشء قائاًم بعينه رده عىل صاحبه وأخذ الثمن. وإن كان الثوب 

قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان املعيب«)1(.
من  فيه  ملا  للتنبيه،  حتتاج  عناية  عىل  يبتني  الزيادة  لصورة  العموم  ألن  وإما 
أو  جهد  ببذل  إليه،  مستندة  الزيادة  كانت  إذا  خصوصًا  عرفًا،  باملشرتي  اإلجحاف 

مال، كسقي الشجرة وإطعام احليوان.
احلرص،  يف  ظاهرة  جيعلها  بنحو  ليس  تم  لو  النصوص  قصور  أن  ودعوى: 

)1( وسائل الشيعة ج: )1 باب: 16 من أبواب اخليار حديث: 3.
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اإلمجال،  غايته  بل  سبق.  بام  ماله  بعني  الغريم  اختصاص  انحصار  عىل  تدل  بحيث 
وحينئٍذ يكون مقتىض ابتناء البيع عىل التسليم والتسلم ثبوت اخليار للمشرتي املقتيض 
لسلطنة املشرتي عىل الفسخ واسرتجاع العني، وقد ذكروا تبعية النامء املتصل للعني 

مع الفسخ.
مدفوعة بأنه سبق منا ـ عند الكالم يف خيار الغبن من كتاب البيع ـ اإلشكال 
تغري  مع  ونحوه  االرتكازية  الرشوط  ختلف  من  الناشئة  العرفية  اخليارات  ثبوت  يف 
تم  لو  وأنه  الفسخ،  مع  للعني  املتصل  النامء  تبعية  اإلشكال يف  هناك  ذكر  العني. كام 
حصول  كان  إذا  خصوصًا  الرشكة،  عىل  البناء  فالالزم  التغري  لصورة  اخليار  شمول 

النامء املذكور مستندًا عرفًا ملن ملك العني بالعقد وخرجت منه بالفسخ. فراجع.
منها  ألولويتها  فظاهر،  املتميزة  غري  الزيادة  يف  التبعية  عدم  عىل  بناء  أما   )1(
املجموع  عىل  ماله  عني  هوصدق  عندهم  منشأها  فألن  التبعية  عىل  بناء  وأما  عرفًا. 
لذا  الزيادة عن األصل. وكأنه  امتياز  بعد فرض  املقام  عرفًا، وذلك غري حاصل يف 
رصح بعدم التبعية يف املبسوط والرشايع وجامع الرشايع والقواعد والتحرير، ونفى 

يف املسالك اخلالف فيه.
ـ فال  البالغة  ـ كالصوف والثمرة  الرجوع  هذا ولو كان صاحلًا للفصل حني 
إشكال. أما لو مل يصلح لذلك ـ كاحلمل والثمرة غري البالغة ـ فليس له فصله، كام 
رصح به غري واحد، بل الظاهر عدم اخلالف فيه. ملا فيه من اإلرضار باملدين املشرتي 

املفروض احرتام ماله، لعدم عدوانه. 
واملسالك  املقاصد  وجامع  القواعد  يف  األجرة  استحقاقه  بعدم  رصح  بل 
وغريها. وقد علل بام قد يرجع إىل أن املشرتي قد أحدثه يف ملكه بوجه مرشوع، وملا 
إبقاءه تبعًا لسبق استحقاق إحداثه، فال أجرة، ألنه قد  البقاء استحق  كانه من شأنه 

وما ال يصح لذلك كالصوف والثمرة ونحومها ففيه إشكال، واألظهر عدم 
التبعية)1(.
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استوىف منفعة اإلبقاء بإحداثه.
لكنه كام ترى، فإن االستيفاء تدرجيي، وعدم الضامن خيتص بام وقع يف زمان 
ملك العني. أما ما وقع بعده فال وجه لعدم ضامنه. وعدم جواز اإلزالة دفعًا لرضر 
املشرتي ال يقتيض استحقاقه املنفعة بعد خروج العني عن ملكه، بل يقتيض ختيريه بني 
اإلزالة واإلبقاء باألجرة، كام تقدم ذلك يف فسخ املغبون إذا شغلت العني بمثل الزرع.
نعم قد يتعذر إزالته ـ كاحلمل ـ فال يكون بقاؤه استيفاءًا مضمنًا للمنفعة، وقد 

ال يكون إلبقائه أجرة عرفًا لتكون مضمونة باالستيفاء.
غاية األمر أنه لو تم توقف بقاؤه وعدم تلفه عىل مؤنة ـ كسقي الشجرة خدمة 
للثمرة ـ مل جيب عىل مالك الشجرة القيام بذلك، لعدم الدليل عليه، بل عليه متكني 

مالك الثمرة من القيام بذلك ولو باستئجاره له.
هذا كله بناء عىل عموم الصحيح ونحوه مما ورد يف املوت لصورة ما إذا تغريت 

العني هبذا الوجه.
بقي يف املقام أمران  األول: أنه لو وجد الغريم متاعه ناقصًا عام دفعه. فالنقص 
من  ورطل  عبدين،  من  كعبد  عرفًا  الثمن  عليه  يتقسط  ما  )أحدمها(:  وجهني  عىل 
رطلني، وعرشة أمتار من قامش بقي منها مخسة. واملعروف أن لصاحب العني أخذ 
»وال  املسالك:  ويف  منه،  الباقي  يف  الغرماء  وحياصص  الثمن  من  بحصته  الناقص 

خالف يف حكمه عندنا مطلقًا«.
والوجه فيه: عموم الصحيح له عرفًا، لصدق املتاع عىل البعض. وال أقل من 

إلغاء خصوصية التاممية عرفًا.
وأما تبعيض الثمن، فمن املعلوم أن الصحيح مل يتعرض للثمن رصحيًا، وإنام 
يفهم منه تبعًا، وذلك كام يقتيض بدلية متام املبيع عن مجيع الثمن يقتيض بدلية بعضه 

عن بعضه يف فرض التقسيط عرفًا.
ابتنى  الثمن إن  الباقي بحصته من  املقاصد بأن أخذ  واستشكل فيه يف جامع 
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قائل  وال  املعترب،  بالوجه  العقد  وصدور  املستحقني  رضا  عىل  توقف  املعاوضة  عىل 
بذلك. وإن ابتنى عىل الفسخ لزم تبعض الصفقة يف الفسخ، وهو غري جائز، ثم أطال 

يف ذلك ملا ال يرجع إىل حمصل ظاهر بعد ظهور ضعفه.
عقد  عىل  يتوقف  ال  ماله  لعني  الغريم  أخذ  أن  يف  كالرصيح  الصحيح  ألن 
والتوزيع  يستحقه،  الذي  ثمنه  عن  بداًل  أخذه  إىل  يرجع  حمض  تعبد  هو  بل  جديد، 

يبتني ـ كام سبق ـ عىل التقسيط املفروض يف املقام.
التبعيض يف  بامتناع  يبتني عىل الفسخ، ليشكل  التبعيض ال  وبذلك يظهر أن 
فسخ العقد الواحد عىل التحقيق، كام ذكرناه يف املسألة الرابعة عرشة من فصل اخليار 

من كتاب البيع، أو بام ذكره من لزوم تبعض الصفقة من الفسخ. فالحظ.
ومثل ذلك يف اإلشكال أنه قّوى ـ كاملختلف ـ ما عن ابن اجلنيد من أن الغريم 

يأخذ البعض بقيمته يوم يسرتده، وحياصص الغرماء بام بقي من الثمن.
إذ فيه: أن ذلك إن ابتنى عىل محل الصحيح عىل أخذ العني التامة بقيمتها حني 
يسرتدها، ليناسب أخذ الناقص بقيمته أيضًا، فمقتضاه أن قيمتها إن زادت عىل الثمن 
وإن  الغرماء،  بني  للتحاصص  موردًا  أمواله  كسائر  ويكون  للمدين،  الفرق  يرجع 
نقصت عنه يبقى له الفرق عىل املدين وحياصص به مع الغرماء، وليس بناؤهم عىل 

ذلك.
مشكلة  حل  منه  املنرصف  بل  وغريه  الصحيح  من  املنرصف  خالف  أنه  كام 

الغريم ومتييزه عن بقية الغرماء بدفع متاعه له.
فهمه  كام  ـ  بالثمن  بتاممها  العني  أخذ  عىل  حيمل  بل  ذلك  عىل  يبتن  مل  وإن 
األصحاب ـ واألخذ بالقيمة خيتص بالبعض، فهو خال عن الدليل، ألن الصحيح 
إن اختص بتامم العني املبيعة يبقى البعض خاليًا عن النص، فيكون املرجع فيه عموم 
الثمن،  من  بنسبته  أخذه  مقتضاه  كان  للبعض  عمم  وإن  الغرماء.  بني  التحاصص 

كأخذ التام بتامم الثمن ال بنسبته من  القيمة.
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فيه يف  العبد. وقد فصل  يد  الثمن عرفًا، كقطع  يتقسط عليه  ما ال  )ثانيهام(: 
املبسوط بني ما إذا األرش مضمونًا، بأن كان النقص بفعل غري املالك املدين، وما إذا 
مل يكن مضمونًا، كام إذا كان من اهلل تعاىل أو بفعل املالك، ففي املضمون للغريم أن 
يأخذ العني وحياصص الغرماء يف نسبة النقص للثمن، ويف غري املضمون ليس له إال 

أخذ العني.
وعليه جرى يف اجلامع والقواعد التحرير وقد يرجع إليه ما يف الرشايع من أنه 
يرضب مع الغرماء بأرش النقصان، بأن ال يريد به األرش بنفسه، بل نسبته إىل الثمن. 

ونسبه يف جامع املقاصد ألكثر األصحاب.
وظاهر التذكرة التوقف فيام إذا كان النقص بسبب املشرتي املدين.

هذا ويظهر من جامع املقاصد واملسالك والروضة وغريها اإلشكال يف أصل 
التفصيل املذكور بأن أخذ العني يبتني عىل فسخ عقد بيعها، وهو يقتيض رجوعها كام 
وقع عليها العقد أو رجوع البدل، ألن املبيع مضمون بضامن املعاوضة، وذلك يقتيض 

ضامن النقص مطلقًا وإن مل حيصل يوجه مضمن، كام يف سائر موارد الفسخ.
وعدم  أجنبي  بفعل  كان  إذا  النقص  عوض  الدين  املشرتي  استحقاق  وجمرد 
استحقاقه إذا كان النقص بآفة ساموية أو بفعله اليصلح فارقًا بعد كون العني مضمونة 
يتعني  نقصها  أو  تلفها  ومع  بتاممها  العني  الفسخ رجوع  ومقتىض  املعاوضة،  بضامن 

البدل.
النقص،  البايع اليستحقه حني طروء  أن  من  التذكرة  ما يف  حال  يظهر  ومنه 
حني  كان  فإذا  دينه،  عن  بداًل  بأخذه  رضاه  حني  يستحقه  وإنام  له،  مضمونًا  ليكون 

أخذه ناقصًا نقصًا غري مضمون مل يستحق شيئًا غري العني.
أو  العقد  الفسخ استحق متام ماو قع عليه  إىل  إن رجع  أن استحقاقه  فيه:  إذ 
البدل وإن مل يكن التلف مضمونًا حني وقوعه، ملا سبق من املحقق والشهيد الثانيني 
وجرب  بالفسخ،  إرجاعه  املستلزم  املعاوضة  بضامن  التام  ضامن  يقتيض  العقد  أن  من 
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نقصه بالبدل.
وإال مل يكن وجه إلرجاع األرش حتى مع ضامن اجلناية، ألن اجلناية تقتيض 
العني  إرجاع  يستحق  والبايع  املدين،  املشرتي  وهو  وقوعها  حني  للاملك  الضامن 
وحدها وجمرد كسب املشرتي املدين أرش النقص وبقائه له وتضييعه عىل البايع ليس 

حمذورًا بعد أن مل يكن مستحقًا له، لعدم طروء النقص حال ملكيته للعني.
فالعمدة يف املقام: أنه ال يتضح من الصحيح ابتناء الرجوع بالعني عىل فسخ 
العقد، بل جمرد أخذ العني بداًل عن الدين كام سبق يف فرض نقص ما يتقسط عليه 
الثمن، ألن بدلية الثمن عن العني تابعة للعقد فمع فرض فسخه وحله تكون  البدلية 

بلحاظ القيمة السوقية، كام لعله ظاهر.
ومثل ذلك يف اإلشكال ما عن ابن اجلنيد وقواه يف املختلف من إطالق ضامن 
النقص، لكن مع أخذ العني بقيمتها والرضب مع الغرماء يف بقية دينه. حيث يظهر 

ضعفه مما سبق فيام إذا كان النقص مما يتقسط عليه الثمن.
هذا كله مع غض النظر عام هو سبق عند الكالم يف الزيادة غري القابلة للفصل 
يوجب  بام  تغريت  إذا  ما  دون  بحاهلا  العني  بقيت  إذا  ما  إىل  الصحيح  انرصاف  من 

زيادهتا أو نقصها.
غايته أن جواز أخذها مع النقص بداًل عن الثمن يستفاد باألولوية العرفية، أما 
أخذها عن بعض الثمن وحماصه الغرماء يف األرش فال جمال الستفادته من الصحيح.
بل هو ال يناسب عرفًا ما سبق من غري واحد منهم من تبعية النامء غري القابل  
للفصل ـ كالسمن والطول للعني ـ إذ كام يلزم من االكتفاء بالعني الناقصة احليف يف 
اجلملة عىل الغريم يلزم من أخذها مع النامء احليف عىل املدين. والفرق بينهام مما تأباه 

املرتكزات العرفية جدًا.
ومن ذلك يظهر احلال يف زيادة الصفة ونقصها من دون زيادة وال نقص يف 
الرتفاع  املوجب  الثوب  وصبغ  الصحيح،  ومرض  املريض،  احليوان  كشفاء  العني، 



.....................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب احلجر 154

قيمته أو نقصها. جلريان مجيع ما سبق فيه، كام يظهر بالتأمل. وقد أطالوا الكالم فيه 
من دون حاجة لذلك بعد ما سبق.. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.

الثاين: لو كان الغريم قد دفع بعض ثمن العني فالظاهر قصور الصحيح عنه. 
ملا سبق من ظهو رالصحيح يف أخذ العني بتاممها بداًل عن الثمن، فال يشرتك يف الغريم 

العني بنسبة ما بقي له من الثمن وإن ذكر ذلك يف املبسوط وغريه.
نسبة  وكان  يتقسط،  ال  أو  الثمن،  عليه  يتقسط  نقصًا  العني  نقصت  لو  نعم 
ابن اجلنيد أن  الثمن، فعن  الغريم من جمموع  الباقي عىل  الباقي من جمموعها كنسبة 
للغريم أخذه بتاممه بداًل عام بقي من الثمن. وكأنه لوفائه بامله من الدين. لكنه ال خيلو 

عن إشكال، لقرب انرصاف الصحيح عن ذلك أيضًا.
يسعنا  ال  بعضهم  كلامت  يف  ذكرت  للمقام  املناسبة  الفروع  بعض  وهناك 

التعرض هلا. وربام يظهر حاهلا أو حال بعضها مما سبق.
)1( الظاهر أن )إن( يف املقام وصلية وهي ال تكون إال مع سبق احلكم بيشء. 
بجنسه  للخلط  يأيت  فيام  التعرض  ومقتىض  نقصًا.  الكالم  أن يف  يكشف عن  وذلك 

كون الكالم هنا يف اخللط بغري اجلنس.
نعم العبارة املتقدمة غري موجودة يف الطبعات السابقة عىل الطبعة األخرية التي 

اعتمدنا عليها يف هذا الرشح.
ومن القريب أن يكونH قد أحلقها تأكيدًا لإلطالق اآليت، وأن العبارة هكذا: 

»ولو خلطه بجنسه فله عني ماله مطلقًا وإن خلطه باألجود«.
غاية األمر أن يكون كالمه غري مستوف لفروض املسألة، كام كان يف الطبعات 

السابقة، وكام هو احلال يف كالم بعضهم، عىل ما يأيت. 
وكيف كان فيأيت إن شاء اهلل تعاىل بعد إكامل الكالم يف اخللط باجلنس حكم 

اخللط بغري اجلنس.

وإن خلطه باألجود)1(. 
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)1( كام يف املبسوط وغريه مما تأخر عنه. بل كأنه مفروغ عنه عندهم. ولعله إليه 
يرجع ما عن ابن اجلنيد من أن له ثمن متاعه، بأن حيمل عىل ثمنه عند بيعه يف ضمن 
متام املمزوج، بأن يوزع الثمن عىل نسبة قيمتي املمزوجني الذي هو ال زم اختصاصه 
بعني ماله، كام يظهر من املختلف واختاره. ال عىل ثمنه حني بيعه عىل املدين املفلس، 
والذي بقي دينًا عليه. لعدم الوجه له بعد كون مقتىض عموم النصوص الواردة يف 
املفلس التحاص بني الغرماء يف الديون، ومقتىض صحيح عمر بن يزيد اختصاص 

من وجد عني ماله هبا، ال بثمنها الذي باعها به.
املتاع،  وجدان  إطالق  هو  وغريه  املبسوط  من  سبق  فيام  فالوجه  كان  وكيف 

واملزج ال يوجب تلفه، لظهور أن جمموع املمزوج عني األمور املمزوجة.
لكن ذلك إنام يتم بناء عدم انرصاف إطالق الصحيح عام إذا تغريت العني عام 
كانت عليه حني البيع، وقد تقدم الكالم يف ذلك عند الكالم يف الزيادة غري الصاحلة 

لالنفصال.
منهم. يظهر  كام  باملزج،  احلقيقية  الرشكة  حصول  بناء  أيضًا  ذلك  يتم  ال   كام 
بل رصح به سيدنا املصنفH يف فرض احتاد املمزوجني يف اجلنس والصفة، عىل ما 

تقدم يف كتاب الرشكة. للتنايف بني الرشكة واالختصاص بعني املال.
ملك  حينئٍذ  كليهام  املالني  ألن  املزج،  حني  للرشكة  موضوع  ال  أنه  ودعوى 
للمدين، وإنام يتحقق موضوعها حني اختيار صاحب املتاع متاعه وملكه له، فالرشكة 

حينئٍذ يف مرتبة متأخرة عن متلكه لعني ماله، وال تنايف بينهام.
مدفوعة بظهور نصوص املقام يف املفلس وامليت بعد ضم بعضها إىل بعض أن 

لصاحب العني االنفراد هبا، وهو ال يناسب الرشكة.
دليل غري  مقتىض عموم  ليست  لو متت  باملزج  احلقيقية  الرشكة  أن  ودعوى: 
قابل للتخصيص، بل دليلها اإلمجاع، أو بناء العقالء، وكالمها قارص عن املقام بعد 

ولو خلطها بجنسه فله عني ماله)1(
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إطالق  وبعد  ماله.  بعني  معه  الغريم  اختصاص  هو  األصحاب  بني  املعروف  كون 
الصحيح الشامل لصورة املزج والصالح للردع عن بناء العقالء.

مدفوعة بأن اجلهة االرتكازية املقتضية للرشكة احلقيقية مع املزج لو متت ترجع 
املزج عرفًا، وإال فلو أمكن ذلك يف  املالكني بعني ماله مع  انفراد كل من  امتناع  إىل 
فتأمل  احلقيقية يف مورد.  الرشكة  بالبناء عىل  ملزم  املوارد، وال  أمكن يف مجيع  مورد 

جيدًا.
نعم تقدم منا يف كتاب الرشكة املنع من احلقيقية باالمتزاج. فلم يبق إال الوجه 

األول.
االتفاق  فالظاهر  والرداءة  اجلودة  حيثية  من  الصفة  يف  التساوي  مع  أما   )1(
ـ  والتحرير وغريمها  كاملبسوط  ـ  بعضهم  عليه بني من ذكره، وظاهرهم بل رصيح 
البيع  أو  املالني  ملقدار  بالنسبة  بالقسمة  املطالبة  الرشكة عليه من حيثية  جريان حكم 

واقتسام الثمن عىل النسبة بينهام.
نعم قد يظهر مما سبق عن ابن اجلنيد واختاره يف املختلف من أن له ثمن ماله 
ـ بناء عىل ما سبق من محله  عىل ما خيصه من ثمن بيع متام املمزوج ـ هو تعني البيع 
وعدم الرشكة يف العني بحيث له املطالبة بالقسمة، وهو الذي حكاه يف املبسوط قواًل 

يف املسألة. وكأنه لعدم الدليل عىل حصول الرشكةباملزج يف املقام.
أحد  اختيار  يف  فالبد  بالبيع.  اآلخر  الطرف  إلزام  عىل  أيضًا  دليل  ال  لكن 

األمرين من الرتايض بني الطرفني. ولعله مراد ابن اجلنيد واملختلف.
وأما إذا كان املزج باألردأ فالظاهر االتفاق عليه بينهم أيضًا.

لكن ظاهر املبسوط والرشايع وغريمها أنه إذا اختار عني ماله كان رشيكًا بنسة 
قدر املالني، ال بنسبة قيمتهام، فهو يرجع إىل رضاه بدون حقه، وله القسمة عىل ذلك.
وقد رصح يف التحرير بأنه ال جيب إجابته للبيع لو طلبه من أجل قسمة الثمن 

 مطلقًا)1(، 
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بنسبة قمية املالني املمزوجني. وكأنه ألن الرشكة والقسمة إذا كانت بنسبة قيمة املالني 
يلزم الربا.

إنام  والربا  باملزج حقيقية، ألهنا حكم رشعي،  الرشكة  إذا كانت  يتم  لكنه ال 
حيرم يف املعامالت املبنية عىل املعاوضة.

نعم يتم عىل التحقيق من أن الرشكة باملزج حكمية، لبقاء كل منهام عىل ملك 
الربا مع وحدة اجلنس  املالني، فيلزم  املبادلة بني  صاحبه، ويكون مرجع القسمة إىل 

والتفاضل تبعًا للتفاضل يف الصفة.
املالني مع ما فيه من احليف  بنسبة قدر  بالقسمة  لكن ذلك ال يقتيض اإللزام 
عىل صاحب األجود. وجمرد أن له اختيار الرضب بالثمن مع الغرماء جتنبًا للمشكلة 

ال يقتيض ذلك مع فرض استحقاقه االختصاص بالعني.
ومن هنا قد ينحرص األمر بالبيع، كام يظهر مما سبق عن ابن اجلنيد، واختاره يف 

املختلف. ومع التشاح البد من الرجوع للحاكم الرشعي، حلل املشكلة.
العني  يف  حقه  بسقوط  املبسوط  يف  رصح  فقد  باألجود  املزج  كان  إذا  وأما 
وعليه جرى يف التذكرة والتحرير واإلرشاد والقواعد. وقد ذكر يف وجهه يف املبسوط 
والتذكرة أن العني تالفة، ألهنا غري موجودة من طريق املشاهدة، لعدم تيرس حتديدها، 

وال من طريق القسمة، ملا فيه من اإلرضار بصاحب األجود.
وبالثاين يظهر الفرق بينه وبني صوريت املزج باملامثل واألردأ، لعدم اإلرضار 
بالقسمة مع املامثلة، ومع املزج باألردأ تكون القسمة مرضة بالغريم نفسه، فله حتمل 

الرضر املذكور، أما يف املقام فيكون اإلرضار بصاحبه، وليس له إلزامه بتحمله.
وفيه: أن املزج إن كان موجبًا لتلف كل من الشيئني املمزوجني ووجود أمر 
ثالث مباين هلام، تعني عدم كونه موجبًا خلروج الصور الثالث عن حمل الكالم من 

فرض وجدان الغريم لعني ماله.
مع أنه ال جمال الحتامل ذلك، إذ ال ريب يف احتاد املمزوج مع ا ملالني معًا وعدم 
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مباينته هلام.
وحينئٍذ فصحيح عمر بن يزيد إن كان منرصفًا عن صورة املزج ـ كام هو غري 

بعيد عىل ما سبق ـ  فالالزم عدم اختصاص الغريم بعني ماله يف الصور الثالث.
وإن كان شاماًل هلا، بلحاظ وجود العني حقيقة، فالالزم جريان حكم ما إذا 

امتزج مال شخص بامل غريه.
الربا حمذور  عن  فرارًا  املالني  قدر  بنسبة  احلقيقية  الرشكة  بحصول  قلنا   فإن 
 ـ لغض النظر عام تقدم من  عدم كونه معامليًا ـ لزم ذلك يف الصور الثالث. أما لزوم 
الرضر عىل صاحب األجود يف الصوريتني األخريتني فهو ال يكون فارقًا بينهام وبني 
املزج، البتنائه ذلك عىل الرضر  أن الرشكة قهرية بسبب  بعد فرض  الصورة األوىل 

ختصيصًا لعموم نفيه.
ولو فرض كونه مانعًا فال فرق بني الصورتني األخريتني.

األجود وعدم  كان هو صاحب  إذا  بالرضر  الرضا  الغريم عىل  وأما سلطنة   
سلطنته عىل إلزام الغري بتحمل الرضر إذا كان ذلك الغري صاحب األجود. فهو غري 

فارق بعد استناد الرشكة للمزج ال للرضا.
عىل أنه لو كان يشء من ذلك فارقًا فال جمال للبناء عىل جريان حكم التلف 
املزج  لصورة  الصحيح  شمول  فرض  بعد  يتعني  بل  املورد،  عن  الصحيح  وقصور 
البناء عىل كون الرشكة يف املقام حكمية ـ كام سبق يف حمله أنه املتعني يف مجيع موارد 
املزج ـ  ثم البناء عىل ما سبق منا يف صورة املزج باألردأ من أنه ال جمال للقسمة للزوم 
الربا، بل قد ينحرص األمر بالبيع وتوزيع الثمن عىل نسبة قيمة املالني، عىل التفصيل 

املتقدم يف كتاب الرشكة.
وإن شئت قلت: الوجه املذكور راجع إىل عدم سلطنة الغريم عىل اسرتجاع 
عينه خارجًا ال بنفسها وال من طريق القسمة. وهو لو تم ال يمنع من متلكه هلا باختياره 

هلا، بل يقتيض سلوك طريق آخر يف حتصيل حقه من بيع أو غريه.
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ما  بل مقتىض إطالق  التوقف يف بطالن حقه.  الرشايع  لذا كان ظاهر  ولعله 
سبق من ابن اجلنيد وقواه يف املختلف عدم سقوطه، بل رصح بعدم سقوطه يف جامع 

املقاصد واملسالك وغريمها.
ثم إن الكالم املتقدم جيري يف املزج بغري اجلنس، كمزج اخلل بالعسل ومزج 
السمن بالزيت كام هو مقتىض إطالق بعضهم. غايته أنه اليلزم هنا البناء عىل الرشكة 

بنسبة املالني، بل تكون بنسبة قيمتهام، حيث ال يلزم توهم حصول الربا من ذلك.
وال يبعد كون اقتصار بعضهم عىل املزج باملثل ليس خلصوصيته، بل ملحض 

التمثيل.
نعم لو عد أحد املمزوجني تالفًا عرفًا جرى عليه حكم التلف. غاية األمر أنه 
لو كان التالف مال املفلس فقد يوجب حدوث صفة يف مال الغريم، فيجري فيه ما 

سبق يف صورة تبدل الصفة. فالحظ.
)1( يظهر الكالم يف ذلك  مما تقدم عند الكالم يف اختصاص الغريم بعني ماله 

مع إفالس املدين. فراجع.
بل  العالمة وغريها،  املبسوط والرشايع واجلامع ومجلة من كتب  ))( كام يف 
الظاهر عدم اخلالف فيه. لعدم وجدان عني املال عرفًا، وإن كان هو عينه حقيقة. وهو 

جيري يف مجيع موارد االستحالة.
وهذا بخالف الغصب، حيث يكون النتاج ملكًا للمغصوب منه، ألن النتاج 

تابع ألصله يف امللك، وال دليل عىل التبعية يف املقام.
ويظهر من املسالك جريان ذلك فيام لو اشرتى عصريًا وأفلس املشرتي بعدما 

صار مخرًا ثم صار خاًل.
لكن الظاهر أن االنقالب املذكور ال يمنع من صدق عني املال، ولذا جيري معه 

وال اختصاص يف مــال امليت مع قصور الرتكة)1(. وخيرج احلب والبيض 
بالزرع واالستفراخ عن االختصاص)2(. 
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االستصحاب، وال جيري مع االستحالة.
يف  الكالم  تقدم  وقد  املبيع،  تغري  لصورة  الصحيح  عموم  عىل  يبتني  هو  نعم 

ذلك.
)1( املراد بذلك أنه إذا كان املبيع شقصًا موردًا للشفعة فالرشيك بمقتىض حق 
الشفعة أحق بالشقص من البايع، فله أخذ الشقص، وليس للبايع الرجوع به لو أفلس 
املشرتي. وبذلك رصح يف املبسوط والرشايع وغري واحد من كتب العالمة وغريها، 

ونفى يف اجلواهر وجدان اخلالف فيه بني أصحابنا.
حق  قوة  األول:  وجوه.  لكلامهتم  الرجوع  بعد  به  االستدالل  يمكن  وما 
الشفعة، لثبوته حتى مع انتقال العني من املشرتي، بخالف حق الغريم يف عني ماله، 

فإنه مرشوط ببقائها عند املشرتي املفلس.
وفيه: أن ذلك ال يكشف عن قوة حق الشفعة، بحيث يقدم عىل حق الغريم 
عند اجتامعهام، بل قد يكون ناشئًا من إطالق موضوع حق الشفعة وقصور موضوع 

حق الغريم مع إمكان أقوائية الثاين عند اجتامعهام.
عىل  ـ  البيع  إرادة  عند  بالرشكة  أو  البيع  بنفس  ثابت  الشفعة  حق  أن  الثاين: 
عىل  الطارئ  الفلس  بواسطة  ثابت  الغريم  وحق  ـ  الشفعة  كتاب  يف  املتقدم  الكالم 

البيع، وما ثبت بالذات أوىل مما ثبت بالعرض.
وفيه: أنه ذلك ال ينهض باالستدالل. لعدم الدليل عىل الكربى املذكورة، بل 
هي غري مطردة، كام يف كثري من موارد اجتامع موضوع األحكام األولية مع موضوع 

األحكام الثانوية كالرضر واحلرج واالضطرار وغريها.
 الثالث: أن حق الشفعة أسبق زمانًا لثبوته بالبيع أو بالرشكة ـ عىل ما سبق ـ

وحق الغريم إنام يثبت بالفلس بعده، والسابق مانع من ثبوت الالحق.
موضوع  متامية  من  مانعًا  السابق  كان  إذا  مرجحًا  يكون  إنام  السبق  أن  وفيه: 

وللشفيع أخذ الشقص)1(.



161 ...................................................................... حكم الشفيع وأخذ الشقص

الالحق، كنذر زيارة اإلمام احلسنيA يوم عرفة، فإن سبق النذر ونفذ كان مانعًا من 
االستطاعة املقتضية لوجوب احلج، وإن سبقت االستطاعة ووجب احلج منعت من 
نفوذ النذر املذكورة، لصريورة املنذور بسببها مرجوحًا فال ينفذ نذره. أما إذا مل يكن 

السابق مانعًا من متامية الالحق فال دليل عىل مرجحية السبق. ومنه املقام.
عىل  دااًل  كان  وإن  يزيد  بن  عمر  صحيح  أن  ذلك:  وجه  يف  األوىل  فلعل 
اختصاص الغريم بعينه، إال وارد لبيان عدم مزامحة بقية الغرماء له فيها، من دون أن 

ينايف استحقاق غريهم هلا وأولويتهم هبا جلهة خاصة، كحق الشفعة يف املقام.
وال أقل من أن يوجب ذلك أقوائية إطالق دليل الشفعة من إطالق الصحيح 

بحيث يقدم إطالق دليل الشفعة عليه عرفًا لو فرض التنايف بينهام بدوًا.
نعم لو مل يأخذ الشفيع بالشفعة بنحو رجع إىل سقوطها تعني اختصاص الغريم 

بالعني، لعدم املانع من العمل بإطالق دليله.
هذا ولو غض النظر عن ذلك فالظاهر تنايف احلقني بنحو يتعذر اجتامعهام معًا 

يف املقام، املستلزم لتنايف إطالق دليليهام وتكاذهبام.
معًا،  حقهام  ثبوت  املتجه  لكان  الرتجيح  وجه  يتم  مل  لو  أنه  اجلواهر  يف  لكن 
فأهيام سبق كان احلق له، ومع االقرتان يبطالن، ويبقى للمفلس. أو يستخرج أحدمها 
بالقرعة مع القطع بتأثري أحدمها يف الواقع واالحتامل يف الظاهر بناء عىل اعتبار ذلك 
يف القرعة. إذ ال ظهور يف دليل كل منهام يف نفي ثبوت حق لغريه، بل مقتىض عموم 
دليلهام الثبوت هلام. فهو كام لو قال الشارع باخلصوص هلذا الرشيك الشفعة، وهلذا 

البايع اخليار.
وفيه: أن نفوذ من يسبق إلعامل حقه إنام يتجه مع إمكان اجتامع احلقني قبل 
اإلعامل، كوالية األب واجلد عىل زواج الصغرية، إذ ال حمذور يف تعدد السلطنة عىل 
الترصف الواحد. وحينئٍذ إن سبق أحدمها كان نفوذ تزوجيه هلا رافعًا ملوضوع والية 
كان  إذا  وكذا  املزوجة.  بغري  التزويج  عىل  الوالية  الختصاص  تزوجيها،  عىل  اآلخر 
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السبق بنفسه موضوعًا للحق، كأولوية السابق يف املباحات األصلية.
اختصاص  ودليل  الشفعة  دليل  إطالق  فرض  بعد  املقام  يف  لذلك  جمال  وال 
للتنايف بني  تبعًا  بينهام،  التنايف بني اإلطالقني والتكاذب  يتعني  الغريم بعني ماله، بل 
اجتامع احلقني غري  مانع من  إذ ال  باألقوائية،  للرتجيح  احلقني. ولوال ذلك ال جمال 

املتنافيني وإن اختلفا يف القوة.
الشارع يف  أخريًا من نص  ذكره  بام  الدليلني  بني  التنايف  لعدم  استشهاده  وأما 

املورد عىل كال احلكمني.
فإن أراد به نصه عىل كل منهام يف كالم خيصه، فاملتعني معه البناء عىل التنايف بني 

الكالمني النعقاد ظهور كل منهام يف مدلوله، واملفروض التنايف بني املدلولني .
وإن أراد به نصه عليهام يف كالم واحد، فاملتعني معه البناء عىل إرادة املتكلم ما 
يمكن حتققه دفعًا للغوية، فإن ظهر بالقرائن تعيني الوجه املذكور بنحو يناسب التعبري 

املذكور تعني البناء عليه، وإال تعني اإلمجال.
وأما ما ذكره من الرجوع للقرعة فهو موقوف عىل ثبوت عموم الرجوع إليها، 

وقد تكرر منا اإلشكال يف ذلك. 
لدليله،  تقدياًم  احلكمني  أحد  عىل  البناء  يف  إليها  الرجوع  به  أراد  إن  أنه  مع 

فالظاهر املفروغية عن عدم الرجوع إليها يف الشبهات احلكمية.
هلام  احلق  ثبوت  فرض  بعد  منها  حقه  يعمل  فيمن  إليها  الرجوع  أراد  وإن 
الوقائع، ويمكن اختالف مؤداها  بتكرر  القرعة  تتكرر  دليله، بحيث  بإطالق  عماًل 

باختالفها.
معه  والالزم  دليلهام،  وتعارض  لتنايف  مستلزم  احلقني  تنايف  تعذر  أن  ففيه: 
الرجوع ملقتىض القاعدة يف التعارض مع أنه ال يظن بأحد البناء عىل ثبوت احلقني هبذا 
النحو، بحيث خيتلف النافذ واقعًا باختالف الوقائع، ويكون الشك يف النافذ منهام من 

الشبهة املوضوعية.
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وباجلملة: ال خيلو ما ذكره من غموض وإشكال. واملتعني بعد البناء عىل عدم 
املرجح ألحد اإلطالقني هو التساقط والرجوع لألصل.

ومن الظاهر أن مقتىض االستصحاب ثبوت حق الشفعة، للعلم بثبوته حني 
العامل  وتعاىل  سبحانه  واهلل  فالحظ.  باحلجر.  أو  بالفلس  سقوط  يف  والشك  البيع 

العاصم.
)1( يعني: حتى بالثمن الذي يدفعه اآلخذ بالشفعة، كام رصح به من سبق. 
إذ بعد عدم اختصاصه بالعني يكون كسائر الغرماء يتحاص معهم بام يملكه املفلس، 

ومنه الثمن املذكور.
البايع  اختصاص  األصحاب،  عليه  بام  الفتوى  بعد  القواعد  يف  احتمل  نعم 
الغريم بالثمن بعد أخذه من الشفيع بداًل عن اختصاصه بالشقص مجعًا بني احلقني. 
وهو وجه يف املسألة للعامة يبتني عىل االستحسان، ملا هو املعلوم من اختصاص دليل 

اختصاص الغريم بالعني دون ثمنها. 
ومثله ما ذكره أيضًا من احتامل أولوية الغريم البائع بالعني، كام يظهر بالرجوع 
لكالمه وكالمهم. وال يسعنا إطالة الكالم فيه بعد ما سبق يف وجه تقديم حق الشفعة. 

ولعله لذا مل يعرف القول بذلك ألحد منا.
عنده،  املغصوبة  العني  أو  كاألمانة  هي  بل  امليت،  تركة  من  كوهنا  لعدم   )((
فال تكون موضوعًا لوفاء الديون. وال فرق بني كوهنا متميزة يف نفسها، كام لو أخرج 
ألن  له،  اململوك  النصاب  ضمن  يف  كالزكاة  ملكه،  يف  قائمة  وكوهنا  وعزهلا،  الزكاة 
ثبوهتا يف ضمن النصاب راجع إىل عدم ملكه لتامم النصاب، بل ملا عدا مقدار الزكاة 

منه.
وجيري ذلك يف املفلس أيضًا، ألن التحاص بني  الغرماء إنام يكون فيام يملك، 

ويرضب البائع مــع الغرماء)1(، وإذا كان يف الرتكــة عني زكوية قدمت 
الزكاة عىل الديون)2( 
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ال يف متام ما حتت يده وإن مل يكن ملكًا له. ومل يتضح الوجه يف االقتصار يف املتن عىل 
قصور الرتكة الذي يكون بعد املوت.

)1( لعني ما سبق، خصوصًا بناء عىل ما هو الظاهر من ثبوته يف العني بنحو 
اإلشاعة، عىل ما سبق منا يف كتاب اخلمس.

))( إلطالق ما دل عىل حتاصص الغرماء يف الرتكة أو يف مال املفلس مما تقدم 
التعرض له عند الكالم يف التحجري عىل املفلس.

وهو وإن ورد يف الغريم أو الغرماء الظاهر فيام إذا كان صاحب الدين شخصًا 
خاصًا، إال املناسبات االرتكازية قاضية بإلغاء اخلصوصية، وأن املراد ما يعم اجلهة 
أن  إىل  ذلك  ومرجع  وغريها.  الرشعية  واحلقوق  كاألوقات  هبا  الدين  خيتص  التي 

موضوع التحاص هو الديون الالزمة من دون خصوصية ألصحاهبا.
)3( كام ذكره مجهور األصحاب، ويف الغنية اإلمجاع عليه. ويقتضيه الصحيحان 

اآلتيان عند الكالم يف التفصيل اآليت إن شاء اهلل تعاىل.
وقد ينزل عليه صحيح زرارة عن  أيب جعفرA: »سألته عن أم الولد قال: 
نادر مغفول  لكنه محل عىل فرض  األمة«)1(.  تباع وتورث وتوهب وحدها حد  أمة 
عنه عرفًا . فالبد من محل الصحيح عىل القضية املهملة، لبيان ثبوت أحكام األمة هلا 
يف اجلملة يف مقابل توهم جريان أحكام احلرة عليها، أورد علمه ألهله، وعىل كال 

الوجهني الينهض باالستدالل للمدعى. فالعمدة ما ذكرنا.
.Hومل ينسب اخلالف يف املسألة إال للسيد املرتىض

وكأنه إلطالقه يف االنتصار عدم جواز بيعها حياة ولدها. لكنه يف مقابل جواز  

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 4) من أبواب كتاب بيع احليوان حديث: 1.

وكذلك اخلمس)1(، وإذا كانا يف ذمة امليت كانا كسائر الديون)2(. 
مسائل )األوىل(: لو أفلس بثمن أم الولد بيعت)3(،
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بيعها بعد وفاة ولدها، وال يتضح سوقه للعموم بنحو يشمل املقام. ولو كان مراده 
العموم فهو خمالف للنص والفتوى. ولذا قال يف اجلواهر: »وال ريب يف ضعفه. بل 

الظاهر أنه مسبوق باإلمجاع وملحوق به«.
)1( ألنه أحد الغرماء. وكأنه ملا سبق من اختصاص الغريم بعني ماله. لكن 
سبق منهHـ  تبعًا للمشهورـ  اختصاص ذلك عىل إطالقه باحلي، وأنه يف امليتـ  الذي 

هو حمل كالمه هنا ـ مرشوط بوفاء الرتكة، وال جيري مع قصورها. 
كام أنه مع وفاء الرتكة لو زادت الرتكة عىل الديون ال إشكال ظاهرًا يف عدم 
جواز بيع أم الولد أو  اسرتداد البايع هلا، بل توىف الديون من غريها، وتعتق هي من 

نصيب ولدها.
نعم تقدم منا أنه لو مات املفلس بعد استحقاق الغريم االختصاص بعني ماله 

قبل أخذه هلا فالظاهر بقاء حق االختصاص له.
ومن هنا ال يظهر الوجه يف إطالق سيدنا املصنفH جواز أخذ البايع أم الولد 

يف فرض موت مالكها املدين.
اللهم إال أن يكون الوجه فيه دليل املقام، ألنه إنام اقتىض جواز بيعها للمدين يف 
ثمن رقبتها، ال يف غريه من الديون. وذلك يقتيض تقديم بايعها عىل غريه من الغرماء 

وعدم حماصتهم له. 
ثمن  عن  بيعها  عند  ثمنها  زاد  لو  خصوصًا  أخذها،  يقتيض  ال  تقديمه  لكن 
رشائها الذي هو دينه، بل يتعني رشاؤه هلا هو أو غريه واستيفاء مقدار دينه من ثمنها 
وإرجاع الباقي منه ـ لو زاد ثمنها ـ للورثة. ويكون املرجع يف تعيني املشرتي الورثة أو 

الويص أو غريمها ممن له الترصف يف الرتكة. فالحظ.
))( فإن جوازها حينئٍذ متيقن من الفتوى. ويقتضيه ـ مضافًا إىل إطالق معترب 
قال:  إبراهيمA: أسألك؟  يزيد »قلت أليب  بن  يزيد اآليت ـ صحيح عمر  بن  عمر 

 أو أخذها البائع)1( بعد موته)2(. 
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قلت:  رقاهبن.  فكاك  قال: يف  األوالد؟  أمهات   Aاملؤمنني أمري  باع  مِلَ  قلت:  سل. 
وكيف ذلك؟ قال: أيام رجل اشرتى جارية فأولدها، ثم مل يؤد ثمنها، ومل يدع من املال 
ما يؤدى عنه، أخذ ولدها منها. فبيعت وأدى ثمنها. قلت: فيبعن فيام سوى ذلك من 

دين؟ قال: ال«)1(.
)1( وجواز بيعها حينئٍذ ظاهر أو رصيح مجهور األصحاب، وعن الكفاية أنه 
بن  عمر  معترب  إطالق  ويقتضيه  عليه.  اإلمجاع  الغنية  رصيح  أو  ظاهر  بل  املشهور، 
يزيد: »سألت أبا احلسنA: »سألته عن أم الولد تباع يف الدين؟ قال: نعم يف ثمن 

رقبتها«))(.
القواعد والتحرير  املالك تردد«، ونحو يف  ويف الرشايع: »ويف اشرتاط موت 
وظاهر التذكرة، حيث اقترص يف األخري عىل بيان اخلالف يف اشرتاط املوت. ويف هناية 
املرام لصاحب املدارك أن الرواية املجوزة للبيع ختتص باملوت، بل عنه وعن الكفاية 

أن القول باالختصاص به نادر، لكنه ال خيلو عن قوة، وهو الذي قواه يف اجلواهر.
ظهور  األول:  لوجهني  معتربه  إطالق  بتقييد  يزيد  بن  عمر  صحيح  لنهوض 

قولهA: »ومل يدع من املال ما يؤدى عنه« يف فرض موت سيدها.
ودعوى: أن قيام غري السيد بأداء الدين قد تكون لغيبته أو امتناعه وال ينحرص 
بموته. مدفوعة بأن الظهور يف فرض موت السيد ليس لعدم اسناد أداء الدين له، بل 

لفرض تركه للامل، وعدم إضافة املال له.
ومن هنا ال ينبغي اإلشكال يف ظهور التعبري املذكور يف فرض موت السيد. 
فينهض  احلرص،  يف  ظاهرًا  كان  البيع  جواز  كيفية  لبيان  واردًا  اجلواب  كان  وحيث 

بتقييد إطالق املعترب.

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 4) من أبواب كتاب بيع احليوان حديث: 1.

))( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 4) من أبواب كتاب بيع احليوان حديث: ).

وأما قبله ففيه إشكال)1(.
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خارجية،  قضية  لبيان  واجلواب  السؤال  سوق  من  واحد  غري  ذكره  ما  وأما 
Aأمهات األوالد، فغاية ما يدل عليه الصحيح عدم بيعه Aوهي بيع أمري املؤمنني 
مقتىض  هو  كام  لغريه،  بيعهن  جواز  عموم  ينايف  ال  وذلك  املوت،  حال  غري  يف  هلن 

إطالق املعترب.
واقعة  كلية حقيقية، ال حكاية  بيان قضية رشعية  اجلواب ظاهر يف  أن  ففيه: 
سابقة تارخيية. وذلك يكشف عن أن السؤال عن علة بيع أمري املؤمننيA ألمهات 
هو  كام  املنع،  لعموم  ختصيصًا  رشعًا  بيعهن  جلواز  الضابط  معرفة  أجل  من  األوالد 
الغرض نوعًا من أسئلة الرواة لألئمةB يف القضايا الترشيعية. وليس الغرض من 

السؤال يف املقام جمرد معرفة داعيهA للبيع، ملعرفة قضية خارجية تارخيية.
ويؤكد ذلك سؤاله بعد ذلك عن جواز البيع يف مورد آخر.

الثاين: رصاحة ذيل احلديث يف عدم جواز البيع يف غري مورد السؤال.
قلت:   « وهي:  للذيل  اجلواهر  يف  ذكرها  التي  الصورة  عىل  بناء  ظاهر  وهو 
فيبعن فيام سوى ذلك من أبواب الدين ووجوهه؟ قال: ال «. لظهور أن صورة حياة 

السيد من أبواب الدين ووجوهه. وهو املوجود يف الكايف)1(.
أما بناء ماسبق منا تبعًا للوسائل يف روايته للحديث عن املشايخ الثالثة وهو 
املوجود يف الفقيه ويف التهذيب بسنده عن الكليني فقد يشكل بام ذكره غري واحد من 
بيعها يف دين  املنع من  بيعها يف دين غري ثمنها، وال ظهور له يف  املنع من  ظهوره يف 

رقبتها مع عدم موت السيد، لينهض بتقييد إطالق املعترب.
لكن من البعيد جدًا عن مساق الصحيح اهتامم السائل بمعرفة حكم بيعها يف 

بقية أقسام الدين مع عدم استيعابه لتامم صور بيعها يف دين رقبتها.
فالبد إما من وفاء صدر الصحيح بحكم صور بيعها يف دين رقبتها، لفهمه منه 
حرص اجلواز بام إذا مات سيدها املستلزم لعدم اجلواز يف حياته، أو سوقه السؤال يف 

)1( الكايف ج:6 ، ص193.
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الذيل لعموم صور البيع يف غري الصورة التي تضمنها الصدر، فيطابق رواية الكايف. 
ويكون شاهدًا عىل احلرص.

يف  الصحيح  ظهور  توجيه  يف  األول  الوجه  كفى  ذلك  عن  النظر  غض  ولو 
احلرص وهنوضه بتقييد إطالق املعترب.

وقد أطال األصحاب رضوان اهلل تعاىل عليهم يف املقام بام ال يسعنا متابعتهم 
أو  باملسألة يف عصورنا  االبتالء  ندرة  مع  باملطلوب. وال سيام  ما سبق  وفاء  بعد  فيه 

عدمه. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
)1( كام رصح به غري واحد، وقد يظهر من الغنية اإلمجاع عليه، بل هو رصيح 

التذكرة.
ٍةQ)1( وما يف رسالة  ٍة َفَنِظَرٌة إىَِل َمْيَسَ ويقتضيه قوله تعاىل: Rَوإِْن َكاَن ُذو ُعْسَ
اإلمام الصادقA للشيعة املروية عنه بطرق فيها املعترب: »وإياكم وإعسار أحد من 
 Fإخوانكم املسلمني أن تعرسوه بيشء يكون لكم قبله وهو معرس، فإن أبانا رسول اهلل 
كان يقول : ليس ملسلم أن يعرس مسلاًم، ومن أنظر معرسًا أظله اهلل يوم القيامة بظله 
يوم ال ظل إال ظله«))(. ويف حديث عبد اهلل بن سنان مرسال عن النبيF: »وكام ال 
حيل لغريمك أن يمطلك وهو مورس ال حيل لك أن تعرسه إذا علمت أنه معرس«)3(. 
له  تبني  فإذا  الدين،  يف  حيبس  كان   Aعليًا »أن  أبيه:  عن  جعفر  عن  غياث  ومعترب 

حاجة وإفالس خىل سبيله حتى يستفيد ماال«)4(.
هذا ويف املختلف أنه األشهر. ويظهر منه أنه ليس للخالف يف أصل احلكم، 

)1( سورة البقرة: اآلية 80).
))( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 5) من أبواب الدين والقرض حديث: 1.
)3( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 5) من أبواب الدين والقرض حديث: ).

)4( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 7 من أبواب كتاب احلجر حديث: 1، وغريها ج:11 باب: )1 من أبواب 
فعل املعروف.

)الثانية(: ال حيل مطالبة املعس)1(، وال إلزامه بالتكســب إذا ل يكن 
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 Hبل يف عمومه ملن أنفق َدينه يف معصية، ففي املقنع يف حكم املعرس ناقاًل وصية أبيه
له بنحو يظهر يف موافقته له: »وإن كان ما أنفق منك يف معصية فطالبه بحقك فليس 
ٍة «، ويف الكايف » وإن  هو من أصل هذه اآلية التي قال اهلل عزوجل: َفَنِظَرٌة إىَِل َمْيرَسَ
كان خمالفًا للحق أو منفقًا ما استدانه يف حرام فله حبسه ]حسابه. خ ل[«. لكن إطالق 

اآلية كالنصوص يقتيض عموم احلكم له.
حممد:  أبا  يكنى  اجلزيرة  أهل  من  رجل  عن  سلامن  بن  حممد  حديث  يف  نعم 
»سأل الرضاA رجل وأنا أسمع فقال: جعلت فداك إن اهلل عزوجل يقول: Rَوإِْن 
اهلل عزوجل يف  التي ذكر  النظرة  ةQ أخربين عن هذه  َمْيَسَ إىَِل  َفَنِظَرٌة  ٍة  ُعْسَ ُذو  َكاَن 
كتابه هلا حد يعرف إذا صار هذا املعرس إليه البد له من أن ينتظر وقد أخذ مال هذا 
الرجل وأنفقه عىل عياله، وليس له غلة ينتظر إدراكها، وال دين ينتظر حمله ، وال مال 
غائب ينتظر قدومه. قال: نعم ينتظر بقدر ما ينتهى خربه إىل اإلمام، فيقىض عنه ما 
عليه من الدين من سهم الغارمني إذا كان أنفقه يف طاعة اهلل عز وجل. فإن كان أنفقه 
يف معصية اهلل عز وجل فال يشء له عىل اإلمام. قلت: فام هلذا الرجل الذي ائتمنه وهو 
ال يعلم فيام أنفقه؟ يف طاعة اهلل أم يف معصيته؟ قال: يستسعى له يف ماله فريده عليه 

وهو صاغر«)1(.
ولو غض النظر عن سنده ـ  ولو لظهور اعتامد الكليني عليه وفتوى الصدوقني 
بمضمونه ـ فهو بقرينة قولهA: »وهو صاغر« ظاهر يف جواز معارسته واستسعائه 
وإن كان ذلك وهنًا عليه، لظهوره يف سقوط حرمته. وهو املناسب ملرتكزات املترشعة، 

خصوصًا فيام لو مل جيدد توبة. فتأمل جيدًا. 
)1( بال إشكال وال خالف كام يظهر مما يأيت فيام لو مل يكن عرسًا. ألنه املتيقن 
إنظاره اليناسب تكليفه بام يعرس عليه  إنظار املعرس، لظهور أن  مما تضمن  وجوب 

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 9 من أبواب الدين والقرض حديث: 3.

من عادته وكان عسًا عليه)1( 
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وال يناسب شأنه، مؤيدًا بام تضمن عدم تكليفه ببيع ما حيتاجه ملعاشه من دار سكنه 
وخادمه ونحومها مما يأيت التعرض له، ألنه يكشف عن اهتامم الشارع األقدس بحفظ 

كرامته وعدم إحراجه. 
االمتنان،  لورودها مورد  املقام،  احلرج فال جمال جلرياهنا يف  نفي  قاعدة  وأما 

ورفع احلرج عن املدين ينايف االمتنان يف حق الدائن. 
ثم إن ظاهر سيدنا املصنفH جواز إلزامه بالتكسب إذا مل يكن عرسًا عليه. 
أهله، حيث اليبعد  كان من  إذا  بالتكسب  إلزامه  الوسيلة من  ما يف  إليه  يرجع  وقد 
إرادته ما إذا كان من شأنه، كام هو ظاهر املختلف، حيث استدل عليه بعدم جواز دفع 
الزكاة له، ونحوه يف الدروس والروضة، بل أطلق يف املسالك وجوب ما يليق بحاله 
حتى قبول اهلدية والصدقة ونحومها. بل رصح بأمر احلاكم له بالتكسب يف اجلامع 
وبوجوبه عليه يف اللمعة، وإن كان قد حيمل عىل ما يليق بحاله. وهو مقتىض إطالق 

وجوب السعي عليه يف قضاء الدين يف النهاية والرسائر والقواعد.
ويقتضيه ما هو املعلوم من وجوب قضاء الدين عليه مع القدرة، فإذا كانت 
القدرة بالتكسب وكان مقدورًا كان وجوب قضاء الدين فعليًا، فيجب التكسب عقاًل 

مقدمة له.
جعفر  أليب  قلت   « اعتباره:  اليبعد  الذي  ثاممة  أيب  عن  املعترب  إىل   مضافًا 
]للمرجئة.علل[  دين  وعيل  واملدينة  مكة  ]أالزم.فقيه[  ألزم  أن  أريد  إين   :Aالثاين
فإن  دين.  اهلل عزوجل وليس عليك  تلقى  أن  وانظر  دينك،  إىل مؤدى  ارجع  فقال: 

املؤمن ال خيون«)1(.
وذلك ال ينايف ما دل عىل إنظار املعرس، إذ لو فرض أن املعرس من الجيد فعاًل، 
يعم  ولذا  ومعارسته،  إحراجه  عدم  عىل  محله  تناسب  االرتكازية  املناسبات  أن  إال 
احلكم من كان ذا مال ال يستطيع االنتفاع به، ومع فرض عدم العرس عليه يف التكسب 

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 4 من أبواب الدين حديث: ).
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ال يكون مطالبته به وال بالدين إحراجًا وال معارسة له، فيحل، ألن لصاحب احلق 
املطالبة بحقه. 

السكوين عن  أنه حيمل عىل ذلك موثق  تقدم  هذا وقد رصح غري واحد ممن 
جعفر عن أبيه: » أن عليًاA كان حيبس يف الدين، ثم ينظر، فإن كان له مال أعطى 
الغرماء وإن مل يكن له مال دفعه إىل الغرماء، فيقول هلم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم 

واجروه، وإن شئتم استعملوه، وذكر احلديث«)1(. 
لكنه خمالف لظاهره، لقوة ظهوره يف تسليط الغرماء عليه من أجل ما هيمهم 
من استيفاء ديوهنم بأي وجه اتفق وكيفام شاءوا، كام يسلط املوىل عىل عبده، من دون 
نظر حلفظ كرامته ومالحظة شأنه وسلطنته عىل نفسه يف وجه حتصيل املال لوفاء دينه.
وهو خمالف عرفًا ملا دل عىل وجوب إنظار املعرس من اآلية الرشيفة والنصوص، 
عليًاA كان حيبس يف  »أن   :Cأبيه ابراهيم عنه عن  بن  وخلصوص معترب غياث 

الدين، فإذا تبني له حاجة وإفالس خىل سبيله حتى يستفيد مااًل«))(.
لقائلهA، كام يظهر من  املوثق ورد علمه  التعويل عىل  يتعني عدم  ومن هنا 

املبسوط ورصح به يف الرشايع.
والصدقة  اهلبة  قبول  مثل  حتى  االكتساب  وجوه  مجيع  يف  جيري  ذكرنا  وما 
ونحومها، كام تقدم من املسالك. بل ال يبعد جريانه يف مثل االقرتاض ممن ينظره لو 

تيرس.
واخلالف  املبسوط  يف  كام  نفسه،  استئجار  وجوب  من  واحد  غري  منع  لكن 

والرشايع وغريها، وعممه لبعضهم ملطلق التكسب.
ويف املبسوط: » وال خالف أنه ] ال.خ.ظ[ جيب عليه قبول اهلبات والوصايا 
وقتل  احلرب  دار  يف  والتلصص  واالغتنام  واالصطياد  واالحتطاب  واالحتشاش 

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 7 من أبواب كتاب احلجر حديث: 3.

))( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 7 من أبواب كتاب احلجر حديث: 1.
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وتقيض  املهر  لتأخذ  بالتزويج  املرأة  تؤمر  وال  وسالحهم،  ثياهبم  وسلبهم  األبطال 
الدين، وال يؤمر الرجل بخلع زوجته فيأخذ عوضه. ألنه ال دليل عىل يشء من ذلك، 

واألصل براءة الذمة«. 
الدين.  قضاء  يف  السعي  وجوب  عىل  االستدالل  من  سبق  مما  ضعفه  ويظهر 
غاية األمر أن بعض األمور التي ذكرهاH. قد ال تناسب شأن املدين أو كثريًا ما ال 

تناسبه،  فيخرج عن موضوع االستدالل املتقدم، ويدخل يف دليل املنع.
ونفي اخلالف الذي ذكره  ال ينهض باخلروج عام سبق، خصوصًا مع قرب 
مع  عليه،  عرسًا  كان  أو  املدين  شأن  يناسب  مل  لو  ما  يشمل  بنحو  لإلطالق  نظرهم 

الغفلة عن التفصيل املذكور. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
)1( كام ذكره مجهور األصحاب، وادعي اإلمجاع عليه يف املبسوط واخلالف 

والغنية والتذكرة.
يستحب  أنه  من  اجلنيد  ابن  عن  حكاه  ملا  املختلف،  يف  للمشهور  نسبه  لكن 

للغرماء تركها له وإن كان هلم املطالبة ببيعها.
ويشهد بام ذكره مجهورهم غري واحد من النصوص، كصحيح احللبي عن أيب 
عبد اهللA: » قال: ال تباع الدار وال اجلارية يف الدين. وذلك أنه البد للرجل من ظل 
يسكنه وخادم خيدمه«)1(. وصحيح ذريح املحاريب عن أيب عبد اهللA: »أنه قال: ال 

خيرج الرجل من مسقط رأسه بالدين«))(. وغريمها.
نعم يف حديث سلمة بن كهيل: » سمعت عليًاA يقول لرشيح: أنظر إىل أهل 
املحل ]املحك. يف بيب[ واملطل ودفع حقوق الناس من أهل القدرة واليسار ممن يديل 
بأموال املسلمني إىل احلكام، فخذ بحقوق الناس منهم، وبع فيه العقار والديار، فإين 

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 11 من أبواب الدين والقرض حديث: 1.

))( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 11 من أبواب الدين والقرض حديث: 8.

وال بيع دار سكناه)1( 
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له  مل يكن  للمسلمني. ومن  املؤرس ظلم  املسلم  يقول: مطل   Fسمعت رسول اهلل
عقار وال دار وال مال فال سبيل عليه...«)1(.

حيث قد يدعى أن مقتىض إطالقه بيع الدار وإن كانت مسكنًا. لكنه وارد يف 
الغني املامطل. ولو فرض عمومه تعني محله عىل غري دار السكن مجعًا مع النصوص 

األول.
له،  فال جمال  املدين.  الرضر يف حق  نفي  بقاعدة  لذلك  االستدالل  وأما  هذا 

ملنافاهتا لالمتنان يف حق الدائن، كام سبق نظريه. فالعمدة النصوص املتقدمة.
اعتبار  بعد  إلمهاهلا  وجه  ال  إذ  اجلنيد.  ابن  عن  سبق  ما  ضعف  يظهر  ومنها 
أسانيدها وعمل مجهور األصحاب هبا. كام ال شاهد عىل محلها عىل االستحباب، بل 

هو خمالف لظاهرها جدًا.
داره، البطالن  بيع  املدين عىل  إجبار  النصوص عدم  واملستفاد من هذه  هذا 
املالك من أجل وفاء دينه. بل ال إشكال ظاهرًا يف صحة  به  املذكور لو ريض  البيع 
البيع، بل وجوبه مع مطالبة الدائن،  البيع املذكور، وجواز الوفاء بالثمن بعد وقوع 
الوفاء عىل املدين مع قصور االستثناء عنه، حيث ال دار حينئٍذ بعد  لعموم وجوب 

فرض وقوع البيع وصحته.
نعم روى الصدوق بإسناده الصحيح عن إبراهيم بن هاشم: »أن حممد بن أيب 
عمريN كان رجال بزازًا، فذهب ماله وافتقر، وكان له عىل رجل عرشة اآلف درهم، 
فباع دارًا له كان يسكنها بعرشة اآلف درهم ومحل املال إىل بابه، فخرج إليه حممد بن 
أيب عمري فقال: ما هذا؟ فقال: هذا مالك الذي لك عيل. قال: ورثته؟ قال: ال. قال: 
وهب لك؟ قال: ال. فقال: هو من ثمن ضيعة بعتها؟ فقال: ال. فقال: ما هو؟ فقال: 
بعت داري التي أسكنها ألقيض ديني. فقال حممد بن أيب عمري: حدثني ذريح املحاريب 
عن أيب عبد اهللA: قال: ال خيرج الرجل من مسقط رأسه بالدين. ارفعها فال حاجة 

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 11 من أبواب الدين والقرض حديث: 9.
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يل فيها ]واهلل.يب[ وإين ملحتاج يف وقتي هذا إىل درهم ]واحد.يب[ وما يدخل ملكي 
إجبار  تقتيض عدم  كام  املتقدمة  النصوص  أن  ومقتضاه  ]واحد.يب[«)1(  درهم  منها 
املدين عىل بيع دار سكناه لوفاء دينه تقتيض عدم جواز استيفاء الدين منها لو باعها 

برضاه. 
ويف الصحيح عن عثامن بن زياد كام يف الكايف والوسائل وعن الوايف: »قلت 
أليب عبد اهللA:  إن يل عىل رجل دينًا وقد أراد أن يبيع داره فيقضيني ]فيعطيني[ 
التهذيب  يف  ورواه  رأسه«))(  ظل  من  خترجه  أن  باهلل  أعيذك   :Aاهلل عبد  أبو  فقال 
واالستبصار بسنده عن الكليني لكن عن زرارة بدل عثامن بن زياد. وكيف كان فيدل 

عىل النهي عن كون الدائن سببًا يف بيع املدين داره ولو برضاه.
لكن األول قد يبتني عىل تنزه ابن أيب عمري من استيفاء دينه من ثمن دار املدين 
ـ وإن كان له ذلك ملا تقدم ـ ولو بأمل أن يسرتجع مدينه داره أو يشرتي بثمنها غريها 
ذريح  حديث  فهم  يف  منه  االجتهاد  عىل  يبتني  أو  دينه،  بسبب  مأوى  بال  يبقى  لئال 

وليس هو حجة عىل غريه.
والثاين ال ظهور له يف التحريم. مع أنه لو كان مسوقًا له مل يناف جواز استيفاء 

الدين بعد وقوع البيع. ومن هنا ال خمرج عام سبق.
فقد  الدين  عىل  مرهونة  السكن  دار  كانت  لو  أنه  األول:  أمور  املقام  يف  بقي 
رصح بجواز بيعها يف القواعد والتذكرة والتحرير وجامع املقاصد، ونسبه يف مفتاح 

الكرامة جلامعة.
وثيقة  الرهن  ألن  رهنها،  يصح  مل  حينئٍذ  بيعها  حيل  مل  لو  أنه  فيه:  والوجه 
عىل الدين من أجل استيفائه منها لو مل يتيرس وفاؤه، فلو مل حيل بيعها معه مل تصلح 
لالستيثاق، وال تكون موضوعًا للرهن، مع عدم اإلشكال ظاهرًا يف صحة رهنها، 

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 11 من أبواب الدين والقرض حديث: 5.

))( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 11 من أبواب الدين والقرض حديث: 3.
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لعموم نفوذ الرهن، ومرجع استثنائها إىل عدم إجباره عىل بيعها، ال إىل عدم سلطنته 
عىل بيعها، ولذا سبق أنه يصح بيعها برضاه. ومع سلطنته عىل بيعها يكون له بسبب 
املذكور  احلق  ثبوت  ومع  ببيعها،  منها  دينه  استيفاء  يف  للمرهتن  احلق  جعل  الرهن 

للمرهتن له إعامله.
إنام يقتيض عدم إجباره من  بيعها فهو  املدين عىل  وأما مادل عىل عدم إجبار 

حيثية الدين، من دون أن ينايف إجباره من حيثية الرهن.
يف  أو  الدين  عقد  ضمن  يف  الدين  لوفاء  بيعها  اشرتاط  صحة  يظهر  وبذلك 
ضمن عقد آخر. ألن سلطنته عىل بيعها كام سبق تقتيض سلطنته عىل اشرتاط ذلك. 
بيعها من  ينايف جواز إجباره عىل  الدين ال  بيعها من حيثية  وعدم جواز إجباره عىل 

حيثية الرشط، نظري ما ذكرناه يف الرهن.
نعم مقتىض ترك االستفصال يف حديث عثامن بن زياد أو زرارة املتقدم  النهي 
عن البيع يف الرهن والرشط معًا. كام يقتضيه أيضًا يف الرهن موثق إبراهيم بن عثامن 
عن أيب عبد اهللA: »قلت: رجل يل عليه دراهم وكانت داره رهنًا، فأردت أن أبيعها. 

قال: أعيذك باهلل أن خترجه من ظل رأسه«)1(.
لكن تقدم أن اللسان املذكور ال ظهور له يف التحريم. وال سيام مع ما سبق من 
أن مقتىض التحريم بطالن الرهن، ولو كان كذلك لكان األنسب التنبيه يف املوثق له، 
واالستغناء بذلك عن النهي باللسان املذكور. وذلك جيري يف مجيع مستثنيات الدين 

اآلتية، كام هو رصيح التذكرة. لعني ما سبق.
الثاين: لو كانت الدار بل مجيع املستثنيات عني مال الغريم مل يكن له اسرتجاعها، 
الثاين  كام يف املسالك وعن التذكرة، بل ظاهر األول اإلمجاع عليه، كام قد يظهر من 

أيضًا. إلطالق النصوص املتقدمة.
من  يظهر  كام  ـ  يوجه  وقد  فيه.  اإلشكال  الشهيد  حوايش  وعن  التحرير  ويف 

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 11 من أبواب الدين والقرض حديث: 4.



.....................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب احلجر 176

اجلواهر ـ بأن ذلك ليس بيعًا، لتشمله نصوص املقام. 
وفيه: أن الظاهر من جمموع النصوص وخصوص صحيح ذريح هو املنع من 
إخراجه من داره من أجل الدين من دون خصوصية للبيع. وال سيام مع التعليل يف 

بعضها بأنه البد من ظل يسكنه وخادم خيدمه.
مع أن دليل اختصاص الغريم بعني ماله حيث تضمن عدم صحة حماصصة 
الغرماء أو خماصمتهم له كان منرصفًا إىل ما يكون من شأن الغرماء أخذه، فيقرص عن 

املستثنيات املذكورة التي ليس من حق الغرماء املطالبة ببيعها وحرمان املدين منها.
الثالث: قال يف التذكرة: » وكل ما يرتك له إذا مل يوجد يف ماله اشرتي له...« ثم 
أطال يف االستدالل عليه ومرجع ما ذكره إىل استفادته مما دل عىل تقديم الكفن عىل 

الدين، ألن حرمة احلي آكد من حرمة امليت. 
أمواله،  بيع  إطالقهم  مقتىض  بل  ذلك،  يف  له  موافق  عىل  عاجاًل  أعثر  ومل 
واقتصارهم يف املستثنيات عىل ما إذا كانت عنده، عدم وجوب رشائها له من أمواله. 

وهو املتعني بالنظر للنصوص.
امليت  سرت  ألمهية  الدين،  عىل  الكفن  تقديم  عىل  دل  مما  الستفادته  جمال  وال 
عاش  قد  أنه  فاملفروض  للمستثنيات  احلي  فقد  مع  أما  عاريًا.  بدفنه  جدًا  ووهنه 
بدوهنا، وقد تتيرس له بعد ذلك، ألنه معرض لتحصيل ما حيتاجه بتكسب أو اسرتفاد 
أو غريمها. وليس هو كامليت بعد الدفن ال تنسد حاجته للكفن. بل ال حيتمل وجوب 
واخلادم،  الدار  النصوص  بلحاظ  منها  املتيقن  كان  أن  بعد  له  املستثنيات  هذه  رشاء 

وثمنهام كثري جدًا. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم. 
)1( قال يف الفقيه تعقيبًا عىل قصة ابن أيب عمري املتقدمة: »وكان شيخنا حممد 
أن  فعليه  ببعضها  صاحبها  يكتفي  واسعة  الدار  كانت  إن  أهنا  يروي   Nاحلسن بن 
يسكن منها ما حيتاج إليه ويقيض ببقيتها دينه. وكذلك إن كفته دار بدون ثمنها باعها 

الائقة بحاله)1( 
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واشرتى بثمنها دارًا يسكنها ويقيض بباقي الثمن دينه«. وظاهره فتواه ـ كشيخه ـ عىل 
طبق الرواية املذكورة.

واجلامع  الرشايع  باألول يف  قد رصح  أنه  إال  املذكورة.  الرواية  نعثر عىل  ومل 
والتذكرة والتحرير والقواعد وجامع املقاصد واملسالك والروضة.

النهاية والرسائر. أيضًا، وقد يستفاد من  بالثاين  الثالثة األخرية  كام رصح يف 
ومنع منه يف التذكرة. لألصل وعموم النهي عن بيع هذه األمور. لكن األصل حمكوم 
بام هو املعلوم من وجوب وفاء الدين مع القدرة واستحقاق الغرماء املطالبة بذلك، 

فيجب البيع مقدمة له.
وأما العموم فلو مل ينرصف بنفسه إىل خصوص مورد احلاجة كاًم وكيفًا، فال 
أقل من استفادة ذلك من التعليل يف صحيح احللبي بقولهA: »وذلك أنه البد للرجل 
من ظل يسكنه وخادم خيدمه«. الظاهر يف استحقاقه االحتفاظ بام يسد حاجته، دون 

مازاد عىل ذلك، بل مقتىض العموم املتقدم وفاء الدين به.
ولو ال ذلك مل جيب بيع فاضل الدار لو كانت واسعة تزيد عن حاجته إذا كان 

قد أشغله بسكنه، للعموم املذكور، مع أنه التزم ببيع ذلك، كام تقدم.
وال يقرص العموم إال عن الفاضل الذي هو معطل ال يسكنه وهو خارج عام 

ذكروه.
هذا وقد يشكل االستبدال املذكور بأنه عند بيع الدار التي يسكنها يبقى بال 
دار، فيجب وفاء الدين بتامم الثمن، لعدم املوضوع لالستثناء، وال جيوز حينئذ رشاء 
يزيد  أو  له دار، وكان عنده ما يعادل ثمنها  الثمن، كام لو مل يكن  تناسبه ببعض  دار 

عليه، حيث ال جيوز له رشاء دار يسكنها، بل جيب عليه وفاء الدين بجميع ما عنده.
لكنه يندفع بأن املدين حيث يستحق يف الدار التي يسكنها والتي هي أكثر من 
حاجته دارًا تفي بحاجته، والغرماء يستحقون عليه وفاء دينه مما زاد عن حاجته منها، 
كان مقتىض اجلمع بني احلقني إما إبدال الدار بأقل منها ووفاء الدين بالفرق بني قيمتي 
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الدارين، أو بيع الدار ورشاء ما يفي بحاجته من ثمنها ووفاء الدين بالباقي  من الثمن.
أو  ثمنها  يعادل  ما  عنده  وكان  يسكنها  دار  له  يكن  مل  إذا  ما  بخالف  وهذا 
يزيد عليه، حيث الحق له يف يشء، ليتعني اجلمع بني احلقني، الختصاص نصوص 
االستثناء بمن له دار يسكنها، حيث تضمنت أنه التباع داره، وال خيرج من مسقط 

رأسه، وهو يقرص عمن ال دار له.
ومن هنا ال معدل عام سبق من الصدوق عن شيخه ومن تابعه يف ذلك، وإن مل 

نعثر عىل الرواية التي ذكرها.
ومما سبق يف االستدالل عىل ما ذكروه يظهر أنه لو أمكن الغريم االستغناء عن 

الدار اململوكة بدار موقوفة تناسب حاله وعياله، وجب عليه بيع الدار اململوكة.
نعم ال يكفي وجود باذل لدار يسكنها إذا كان من حقه الرجوع يف بذله، ألن 
اململوكة  الدار  الدائم وإال لزم استبدال  السكن  التعليل هو استحقاق  املنرصف من 

بدار مستأجرة مدة معتدًا هبا، وهو مما تأباه النصوص جدًا.
هذا ومما سبق يظهر أن ذلك جيري يف مجيع املستثنيات بنفس التقريب املتقدم.  
اإلمجاع  والغنية  واخلالف  املبسوط  ويف  كثرية،  مجاعة  بذلك  رصح  كام   )1(
عليه. ويشهد به صحيح احللبي املتقدم، ومقتضاه العموم للجارية. مضافًا إىل ما يأيت 

فيام يعرس عليه بيعه.
))( قد اختلفت كلامهتم يف بيان ما يستثنى للدين غري الدار واخلادم مما ال نص 

فيه، كفرس اجلهاد أو الركوب وثياب البدن والفراش وغريها.
سيدنا  عليه  جرى  كام  بيعه،  يف  واحلرج  العرس  املعيار  اجلواهر  يف  جعل  وقد 

املصنفH. وقد يظهر من اجلواهر االستدالل عليه بعموم نفي العرس واحلرج.
ويشكل بام ذكرناه آنفًا من أن قاعدة نفي احلرج ملا كانت واردة مورد االمتنان 
فال جمال جلرياهنا يف املقام، ملنافاته لالمتنان يف حق الغرماء، وإال لزم استثناء ثمنها لو 

وال عبد خدمته)1( وال غريه مما يعس عليه بيعه)2(.
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كان فاقدًا هلا حني املطالبة بالدين، ألن يف دفعه ووفاء دينه به مع حاجته عرسًا عليه.
فاألوىل يف االستدالل عليه ـ مضافًا إىل السرية يف بعضها، كالثياب ـ بظهور 
وعدم  إليه  احلاجة  املدين  شأن  من  ما  كل  بيع  عدم  يف  احللبي  صحيح  يف  التعليل 

االستغناء عنه.
مضافًا إىل استفادة ذلك مما تضمن وجوب االنتظار إىل ميرسة، ألن ملكه ملا 
بل  املطالبة،  تصحح  عرفًا  ميرسة  اليعد  عنه  التخيل  شأنه  من  يكون  وال  إليه  حيتاج 

تكون املطالبة معه بالوفاء املتوقف عىل بيع ذلك معارسة وتضييقًا منهيًا عنهام.
وعىل ذلك ال جمال لتحديد األمور املذكورة، بل يتعني إيكاهلا للعرف، ألهنا 

ختتلف باختالف الظروف واألشخاص، بنحو غري منضبط.
هذا ويف صحيح بريد الذي رواه املشايخ الثالثة: » قلت أليب عبد اهللA: إن 
بقيت ومايل يشء.  بعت ضيعتي  إن  قال: أليتام. يف.يب[ وأخاف  ]وأظنه  دينًا  عيل 
بن  مسعدة  موثق  ويف  بعضًا«)1(.  وأمسك  بعضًا  اعطه  ولكن  ضيعتك،  تبع  ال  قال: 
صدقة: »سمعت جعفر بن حممدC وسئل عن رجل عليه دين، وله نصيب يف دار، 
وهي تغل ]دار غلة خ ل[ غلة، فربام بلغت غلتها قوته، وربام مل تبلغ حتى يستدين، 
فإن هو باع الدار وقىض دينه بقي ال دار له. فقال: إن كان يف داره ما يقيض به دينه، 

ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار، وإال فال«))(.
وظاهرمها استثناء ما حيتاجه ملعاشه ومعاش عياله من ضيعة أو عقار، وأنه ال 

يباع إال ما زاد عن حاجته.
وما يظهر من التذكرة من االستدالل باملوثق لوجوب بيع دار الغلة مطلقًا يف 

الدين غريب.
ومثله ما يظهر من اجلواهر ـ بل هو رصيح احلدائق ـ من االستدالل به ملا تقدم 

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 11 من أبواب الدين والقرض حديث: ).

))( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 11 من أبواب الدين والقرض حديث: 7.



.....................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب احلجر 180

يف دار السكن من بيع ما زاد عن حاجته منها.
هلام،  األصحاب  هجر  لظهور  باالستدالل،  احلديثني  هنوض  عدم  ودعوى: 

القتصارهم يف االستثناء عىل ما سبق، وعدم ظهور فتوى منهم بمضموهنام.
مدفوعة بظهور حال الكليني والصدوقI يف الفتوى بمضموهنام. بل ظهور 

حال الشيخ يف ذلك.
النهاية  ما يف  بقرينة  يبتني عىل محلهام عىل خالف ظاهرمها  قد  أنه  األمر  غاية 

وظاهر اخلالف واملبسوط من بيع دار الغلة.
وال سيام مع ما يف االستبصار حيث ذكر موثق عامر املتضمن إطالق بيع مال 
املفلس، ثم قال: »فهذا اخلرب حيتمل شيئني: أحدمها: أن يكون باع ما زاد عىل  مسكنه 
إذا باعها أمكنه أن يقيض ببعضها دينه  إذا كان له دار  أنه  من الذي يملكه. والثاين: 
ويبقى له ما يكفيه وعياله، فإهنا تباع عليه. ويدل عىل ذلك ما رواه حممد بن عيل...« 

ثم ذكر موثق مسعدة. 
فإنه رصيح يف العمل باملوثق املذكور وإن مل يوضح بوجه رصيح مفاده، وأنه 
احلسن،  بن  الصدوق عن شيخه حممد  من  ما سبق  إىل  لريجع  السكن،  بدار  خيتص 
ويطابق ما سبق من احلدائق واجلواهر، أو يعم دار  الغلة، ليناسب ما ذكرنا. وكيف 

كان فذلك ال يرجع إىل هجر احلديث، وكذا ما سبق من التذكرة.
وعىل ذلك يقوى العمل باحلديثني فيام مها ظاهران فيه مما تقدم بعد عدم ظهور 
هجرمها املسقط هلام عن احلجية، وهو خصوص اإلعراض املبتني عىل رد املضمون 

مع االعرتاف بظهور احلديث فيه.
هذا والظاهر إحلاق ما يشبه الدار والضيعة كالطاحونة وآلة اخلياطة وسيارة 

النقل ونحوها مما يتعيش اإلنسان ويعيش عياله بغلته.
ومعاش  ملعاشه  حيتاجه  الذي  باملقدار  التجارة  مال  رأس  إحلاق  يبعد  ال  بل 
عياله، إللغاء خصوصية الضيعة والدار عرفًا، وفهم العموم لكل ما يتعيش به ويعيش 
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عياله،ويتكفف به عن الناس.
نعم البد من تعذر االستغناء عن ذلك واستبداله باألقل، أو بالتكسب بالعمل 
وسياقة  ببيعها  ذلك  استبدال  فأمكنه  يسوقها،  له  بسيارة  يتعيش  كان  لو  كام  وحده، 
االكتفاء  الالزم  أن  كام  عياله.  ومعاش  ملعاشه  عمله  أجرة  تكفيه  بنحو  لغريه  سيارة 

باالقتصاد يف املعاش بنحو غري مهني وال حمرج.
وحق  كرامته  حيفظ  بنحو  للتعيش  االكتساب  يف  حقه  بني  للجمع  ذلك  كل 

الغرماء يف استيفاء ديوهنم. فالحظ واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
)1( كام ذكره مجهور األصحاب، وال يعرف اخلالف فيه إال من ابن اجلنيد، 
عىل ما تقدم عند الكالم يف اشرتاط احلجر عىل املفلس بحلول الدين، وتقدم منا هناك 

التعرض الستدالله ودفعه.
))( كام ذكره مجهور األصحاب من دون ظهور خالف فيه وال إشكال. ويف 
الغنية: » بال خالف إال من احلسن البرصي«، ويف اخلالف أن عليه إمجاع الفرقة بل 
إمجاع املسلمني، ألن خالف احلسن البرصي قد انقرض، كام ادعى اإلمجاع يف جامع 

املقاصد واملسالك.
عىل  كان  إذا  قال:  »أنه   :Cأبيه عن  جعفر  عن  السكوين  موثق  به  ويشهد 
سعيد:  بن  احلسني  وصحيح  الدين«)1(  حل  الرجل  ومات  أجل  إىل  دين   الرجل 
»سألته عن رجل أقرض رجاًل دراهم إىل أجل مسمى، ثم مات املستقرض، أحيل مال 
القارض عند موت املستقرض منه أو للورثة مثل ما للمستقرض يف حياته؟ فقال: إذا 

مات فقد حل مال القارض«))(. مضافًا إىل ما يأيت يف فرض موت الدائن.
هذا ومقتىض إطالق النص والفتوى العموم للسلف والدية، كام نص عليه يف 

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: )1 من أبواب الدين والقرض حديث: 3.

))( وسائل الشيعة ج: 13 باب: )1 من أبواب الدين والقرض حديث: ).

)الثالثة(: ال حيل باحلجر الدين املؤجل)1(. ولو مات من عليه حل)2(.
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القواعد. لكن قال يف اإليضاح: » وحيتمل العدم أما يف السلم فألن األجل جزء من 
الثمن  يتفاوت بتفاوته. وهلذا كان من أسباب الربا، فلو حل بموته الستحق زيادة 
املقدار املؤجل، فال جيب احلال، ألنه غري  الدية هي  ليست له. وأما يف اجلناية فألن 
الدية. ولتعارض العمومني،... واألصح عندي أنه الحيل مال السلم«. وعن حوايش 

الشهيد موافقته يف مال السلم.
ويندفع ما ذكره يف السلم بأن األجل ليس جزءًا من الثمن وال املثمن، بل هو 
رشط خارج عنهام. ولزوم الربا ممنوع، ولذا جيوز تعجيل الدين وتأخريه برضامها. بل 

الربا يلزم من زيادة العني ولو مع األجل يف الطرف الزائد.
التأجيل يف  الثمن فهو جيري يف مجيع موارد  أنه لو كان لألجل قسط من  مع 

العوض واملعوض بل يف مجيع الرشوط، وال خيتص بالسلم.
وكذلك احلال يف الدية، فإن الدية هي اليشء املقدر رشعًا، والتأجيل فيها تعبد 

رشعي خارج عن الدية.
يف  التأجيل  وعموم  باملوت،  التعجيل  عموم  ومها  العمومني  تعارض  وأما 
السلف والدية، فهو تعارض بدوي، وال إشكال يف تقدم عموم التعجيل عىل العمومني 
املذكورين وعىل مجيع عمومات التأجيل، فإن تقديمها عليه مستلزم للغويته، وتقديمه 
عليها ال يستلزم لغويتها، وأما تقديمه عىل بعضها دون بعض فهو ترجيح بال مرجح 

عرفًا.
بل حيث كان موضوع التعجيل باملوت يف موثق السكوين هو الدين املؤجل 

كان حاكاًم عليها، نظري دليل حكم العنوان الثانوي مع دليل حكم العنوان األويل.
ثم إنه مل يتضح الوجه يف اقتصاره أخريًا عىل السلم دون الدية مع اشرتاكهام يف 

الوجه الذي ذكره.
نعم قد يكون التأجيل يف السلم لعدم وجود املبيع وعدم تيرسه قبل األجل، 

فيلحقه مع املوت حكم تعذر املبيع يف السلم عند حلول األجل. فالحظ.
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)1( كام يف املبسوط واخلالف والغنية والرسائر والرشايع والتحرير واإلرشاد 
وغريها، ونفى اخلالف فيه يف اخلالف والغنية بنحو يظهر يف عمومه جلميع املسلمني، 

عماًل بمقتىض التأجيل املفروض، من دون خمرج عنه.
من  يظهر  وقد  احلكم،  يف  الرتدد  والقواعد  الرشايع  جامع  من  يظهر  لكن 
الدروس أيضًا، بل جزم بحلول الدين املؤجل بموت صاحبه الشيخ يف النهاية وأبو 
الصالح يف الكايف وحكاه يف املختلف والدروس عن ابن الرباج وحكاه يف املختلف 

واإليضاح عن الطربيس أيضًا.
ويشهد له رواية أيب بصري: » قال أبو عبد اهللA: إذا مات الرجل حل ماله وما 

عليه من الدين«)1( وأرسله عنهA يف الفقيه))(.
ويف اخلالف أهنا شاذة، ويف الرشايع أهنا مهجورة. لكن الرواية الشاذة والتي 
الرواية  أما  هبا.  معمول  هلا  خمالفة  كثرية  بروايات  املعارضة  هي  بحجة  ليست  هي 

الواحدة املنفردة بحكم فهي ليست شاذة، واليمنع انفرادها من حجيتها.
هبا  سبق  من  عمل  بعد  لدعواه  جمال  فال  الرواية  هلذه  األصحاب  هجر  وأما 
يف  هلا  إليداعهام  عليها،  التعويل  يف   Iوالصدوق الكليني  حال  عمل  ظهور  وبعد 
الباب املناسب، مع ترصيح األول بصحة ما أودعه يف كتابه وأنه سوف يكون مرجعًا 
للطائفة إىل انقضاء الدنيا، والثاين بأنه قصد يف كتابه إيراد ما يفتي به وحيكم بصحته، 
وأنه مستخرج من كتب مشهورة  تقدس ذكره،  ربه  بينه وبني  فيام  أنه حجة  ويعتقد 

عليها املعول وإليها املرجع.
بل ال يبعد ظهور حال الشيخH يف التهذيب يف العمل هبا أيضًا.

العالمة وغري واحد ممن تأخر  نعم قد يشكل االعتامد عليها بلحاظ ما ذكره 

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: )1 من أبواب الدين والقرض حديث: 1.

))( وسائل الشيعة ج: 13 باب: )1 من أبواب الدين والقرض حديث: 4.

وال حيل بموت صاحبه)1(.
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عنه من ضعف سندها، الشتامله عىل اإلرسال واجلهالة، حيث رواها حممد بن عبد 
اجلبار عن بعض أصحابه عن خلف بن محاد عن إسامعيل بن أيب قرة عن أيب بصري، 

وإسامعيل املذكور مل يثبت وثاقته.
هم  الذين  الثالثة  املشايخ  خصوصًا  سبق،  من  بعمل  انجبارها  اليبعد  لكن 

أقرب عهدًا بفقهاء أصحابنا ممن تعرف فتواه من طريق روايته للحديث.
وال سيام أن املسألة شايعة االبتالء، واإلعراض عن الرواية قد ظهر يف الكتب 
املعدة لتحرير الفتاوى، والتي كثريًا ما يكون اإلعراض عن الروايات فيها ناشئًا من 

خمالفتها للقواعد، أو لبعض الوجوه االعتبارية بتخيل هنوضها باالستدالل.
ومن هنا ال خيلو األمر عن إشكال. واهلل سبحانه وتعاىل العامل بحقيقة احلال. 

ومنه نستمد العون والتسديد.
)1( كام يف الرسائر والتذكرة والتحرير والقواعد وجامع املقاصد. واإلرشاد 
مع إبدال العيال فيه باألهل وكذا املبسوط والرشايع واجلامع. والدروس مع إبداهلم 

فيها بمن جتب نفقته.
ونفى يف املبسوط اخلالف يف ذلك، وعن جممع الربهان لعل الدليل عىل ذلك 

اإلمجاع، كام يفهم من كالمهم.
وقد استدل عليه يف املبسوط والتذكرة وغريمها ـ مضافًا إىل ذلك ـ بأنه غني 

بامله، وال دليل عىل سقوط ذلك عنه.
عرفًا،  الغنى  يوجب  ال  له  املستوعب  الدين  مع  املال  فإن  ترى!  كام  وهو 

خصوصًا مع وجوب املبادرة للوفاء به.
ويكفي يف الدليل عىل سقوط وجوب اإلنفاق عليهم عنه ما تقدم عند الكالم 
يف احلجر عليه من النصوص املتضمنة إعطاء الغرماء ماله يف وفاء دينه وقسمته بينهم 

بالتحاصص مع قصوره.

)الرابعــة(: ينفق عليه من ماله إىل يوم القســمة وعىل عياله)1(. ولو مات 
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يسكنه  له من ظل  بأنه البد  الدار واخلادم  استثناء  تعليل  استفادته من  ومثله 
وخادم خيدمه.

 إذ فيه: أن ذلك خيتص بام تبقى عينه وحيتاج ملنفعته كالثياب والفراش ونحوها،
فيجب إبقاؤه له إىل أن يستهلك، وال جيب ابتياعه له إذا مل يكن عنده. أما ما ينفق بعينه 
منه. وال حتديد  ليمكن سد مقدار حاجته  بوقت دون وقت،  إليه الختتص  فاحلاجة 

رشعًا ملقدار ما يستثنى منه، فالبد من قصور التعليل املذكور عنه.
فلم يبق إال اإلمجاع املدعى. ويف ثبوته، فضاًل عن هنوضه باالستدالل، إشكال.
لنفقته  يتكسب  أن  للمدين  أن  املفروغية ظاهرًا عن  نعم قد يستفاد ذلك من 
ونفقة عياله، وأنه ال يرصف نفقته من كسبه يف وفاء دينه إال ما زاد عن نفقته ونفقتهم، 
ويف املبسوط أنه ال كالم يف ذلك. وهو املناسب للمرتكزات والسرية. حيث يكشف 
يناسب  وذلك  املوجود،  املال  إىل  باإلضافة  الدين  وفاء  من  النفقة  أمهية  عن  ذلك 
االنفاق عليه من املال املوجود عنده قبل ظهور فلسه ما مل يتحقق الوفاء به، فإذا حتقق 
الوفاء واستوعب املال املوجود مل يبق موضوع للنفقة، وإنام يتجدد املال له، فال جيب 

الوفاء إال بام زاد منه عن نفقته، وهكذا.
ولعل هذا أوىل مما يف التذكرة يف توجيه االقتصار عىل نفقة يوم القسمة بأنه ال 

ضبط بعده. فإنه ال يرجع إىل حمصل ظاهر صالح لالستدالل.
له  نفقته  حتصيل  عليه  يتوقف  ما  استثناء  من  منا  سبق  ما  عىل  بناء  وأما  هذا 
ولعياله من مال ذي غلة أو آلة عمل أو رأس مال يتجر به، فيتعني استثناء ما يدره من 
مقدار نفقته ولو ملا بعد يوم القسمة، ألن استثناء ما يتوقف عليه حتصيل نفقته إنام هو 
من أجل أن اإلنفاق عىل نفسه وعياله مما يدره أهم من وفاء الدين به، كام لعله ظاهر.

نعم ذلك إنام ينفع إذا كان عنده ما يتوقف عليه حتصيل نفقته، أما إذا مل يكن 
عنده فال موضوع لالستثناء املذكور، ويبقى استثناء نفقته إىل يوم القسمة مبنيًا عىل ما 

سبق.
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الثانية والثالثني من مبحث  املسألة  الكالم يف ذلك يف  )1( تقدم منا تفصيل 
التكفني من أحكام امليت من كتاب الطهارة.

نعم ما سبق هناك يبتني عىل ما هو املعروف من ثبوت حق للغرماء يف أعيان 
أموال املفلس بسبب احلجر زائدًا عىل انشغال ذمة املدين هلم ووجوب وفاء دينهم، 

حيث وقع الكالم يف وجه تقديم الكفن عىل احلق املذكور.
أما بناء عىل ما سبق منا هنا من عدم ثبوت احلق املذكور، وأنه ليس يف املقام 
إال وجوب وفاء دينهم كسائر الديون، فال إشكال حينئٍذ يف تقديم الكفن عىل دينهم 
كام يقدم عىل سائر الديون، تبعًا ملا هو الثابت نصًا وفتوى، وتقدم هناك، من تقديم 

الكفن عىل الدين. فالحظ.
استحقاق  لعدم  بذلك،  األصحاب  مجهور  رصح  كام  املؤجلة،  دون   )((
املسألة  تقدم يف  ما  بالفلس، عىل  تأجيلها وعدم حلوهلا  بعد فرض  أصحاهبا وفاءها 

الثالثة من هذه املسائل.
)3( بأن يكون لكل دين من جمموع أموال املفلس بنسبته إىل جمموع الديون، 
يف  الكالم  عند  املتقدمة  النصوص  تضمنته  الذي  بالتحاصص  املراد  هو  ذلك  ألن 

احلجر عىل املفلس.
)4( الظاهر من مالحظة كلامهتم مفروغيتهم عن مشاركة الغريم الذي يظهر 
بعد القسمة للغرماء الذين سبقت القسمة هلم، ويثبت له احلق يف استيفاء دينه مثلهم، 

وليس هو كمن كان دينه مؤجاًل.
والوجه فيه: أنه بظهوره يظهر مشاركته هلم يف استحقاق الوفاء من مال املدين، 

فيحاصصهم فيه كام يتحاصصون بينهم.

قدم الكفن وغريه من واجبات التجهيز)1(. )اخلامســة(: يقسم املال عىل 
الديون احلالة)2( بالتقســيط)3( ولو ظهر دين حال بعد القســمة نقضت 

وشاركهم)4(. 
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أما مع  الغريم،  بمطالبة  بالوفاء مرشوط  التعجيل  استحقاق  بأن  وقد يشكل 
بل  بالوفاء وحياصصهم،  املطالبني  ليزاحم  وفائه،  إىل  املبادرة  مطالبته فال جيب  عدم 
جيب االقتصار عىل املطالبني، ومع حتقق الوفاء هلم ال يبقى للمدين مال، كي يستحق 
الوفاء منه. وال وجه إلبطال مطالبته بعد ظهور دينه لوفائهم بعد وقوعه من أهله يف 

حمله.
اللهم إال أن يقال: عدم مطالبة الغريم إنام تقتيض عدم وجوب املبادرة لوفاء 
دينه إذا رجعت إىل رضاه بتأخري وفاء دينه بأن كان ملتفتًا لكونه دائنًا وراضيًا بتأخري 

وفائه.
أما إذا كانت ناشئة من غفلته عن دينه فهي ال تقتيض الرضا بالتأخري، ومقتىض 
حلول الدين استحقاق املبادرة للوفاء خروجًا عن مقتىض احلق. بل حتى مع االلتفات 
للدين قد ال يكون عدم املطالبة ناشئًا من الرضا بالتأخري، بل قد ينشأ من دواع أخر، 

كاخلجل من املطالبة وجتنب إحراج املدين وصعوبة الوصول إليه وغري ذلك.
هذا كله بناء عىل ما سبق منا من عدم ثبوت حق الغرماء يف أعيان أموال املفلس 
وأنه ليس يف املقام إال وجوب وفاء ديوهنم كام هو احلال يف غري املفلس. وأما بناء عىل 
املذكور. وهو  لدليل احلق  الرجوع  فالالزم  فيها  ثبوت احلق هلم  املشهور من  ما هو 
ينحرص بام تضمن قسمة مال الرجل إذا التوى عىل غرمائه باحلصص، ومن الظاهر 
الغريم  كان  إذا  بام  اختصاصه  والظاهر  الوفاء.  يف  واملامطلة  املدافعة  هو  االلتواء  أن 
مطالبًا فعاًل بالوفاء، حتى يرفع األمر للحاكم، وال يشمل بقية الغرماء ممن مل يطالب 
ألي سبب كان، فثبوت احلق هلم، بحيث يوجب عدم صحة القسمة عىل خصوص 

املطالبني ال خيلو عن إشكال.
احلاصل  احلجر  بعد  القسمة  قبل  املطالب  للغريم  احلق  ثبوت  يشكل  قد  بل 
بسبب مطالبة غريه. إذ بعد فرض ثبوت احلق للمطالبني السابقني باحلجر يف أعيان 
أموال الغريم واستيعاب ديوهنم هلا يكون ثبوت احلق فيها للمطالب اجلديد مزامحًا 
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حلقوقهم.
لكن سبق أن الظاهر مفروغيتهم عن ثبوت احلق للغريم اجلديد الذي يظهر 

بعد القسمة، فضاًل عمن يظهر ويطالب قبلها بعد احلجر.
وإن كان اإلنصاف أن األوىل سوق ذلك شاهدًا عىل عدم ثبوت احلق للغرماء 
يف أعيان أموال املدين، وأنه ليس يف املقام إال وجوب وفاء ديوهنم الذي يكفي فيه 
نتيجة  بينهم  التحاصص  ويكون  اجلميع،  بني  املشرتك  الوفاء  بتأخري  رضاهم  عدم 

قصور أموال املدين عن استيعاب ديوهنم.
هذا وبعد الفراغ عن مشاركة الغريم اجلديد، فقد ذكر يف املبسوط أن احلاكم 
ينقض القسمة السابقة، وعليه جرى يف الرشايع واإلرشاد والتحرير واملسالك، ويف 

.Hاجلواهر: » بل هي انتقضت يف نفسها، وهو املناسب ملا ذكره سيدنا املصنف
 »Aاملؤمنني أمري  هبا  يأمر  كان  التي  القسمة  صدق  »لعدم  اجلواهر:  يف  قال 
ومقتىض ذلك انكشاف بطالن القسمة من أول األمر، ال انتقاضها بعد صحتها، كام 

لو اقتسم الرشكاء املال املشرتك بينهم ثم ظهر رشيك آخر. ولعله مراد الكل.
وعىل ذلك يرد كل منهم ما أخذ، النكشاف عدم ملكه له، ويقسم املال مرة 

أخرى عىل اجلميع بنسبة ديوهنم. 
لكن يف التذكرة: » إذا قسم احلاكم مال املفلس بني غرمائه ثم ظهر غريم آخر 
احتمل عدم نقض القسمة، بل يشاركهم الغريم الظاهر باحلصة، ألن املقصود حيصل 
به«. وظاهر القواعد اختياره، بل هو رصيح اإليضاح وجامع املقاصد، وهو املتعني، 
ملا ذكره يف جامع املقاصد من أنه ال رشكة حقيقية يف املقام، لعدم ملك الغرماء ألعيان 
مال املفلس وعدم اشرتاكهم فيه، ليحتاج متييز حصصهم إىل رضا الكل غري احلاصل 
يف املقام، بل ال يزال املال ملكا للمفلس، وال يستحقون فيه إال وفاء ديوهنم منه، وقد 
حصل الوفاء فعال من أهله ـ وهو املالك أو احلاكم ـ يف حمله وال يتوقف عىل رضا 
ـ بعد عدم ملكهم ألعيان املدين  القسمة  الظاهر بعد  الغريم  الغرماء  ـ ومنهم  بقية 
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تلك األموال.
غايته أنه انكشف بظهور الغريم أن الوفاء ملن سبق كان بأكثر مما يستحقه فعال 
الزيادة،  بنسبة  واملدين  اآلخذ  الغريم  بني  املدفوع مشرتكًا  فيكون  املذكور،  املال  من 
فالبد من قسمته بينهام، كام يف سائر موارد الوفاء بأكثر من احلق، ويدفع ما يسرتجع 
منشأ  وال  الغرماء.  بني  املال  وقسمة  الوفاء  بعد  يظهر  الذي  للغريم  منهم  كل  من 
بتاممه،  ليسرتجع  املدين،  بتاممه يف ملك  املدفوع  وبقاء  الوفاء  النكشاف عدم صحة 

ويعاد الوفاء للكل عىل النسبة اجلديدة.
استحقاق  عدم  مقابل  ذلك، يف  القسمة  بانتفاض  عرب  من  بعض  مراد  ولعل 
الغريم الظاهر بعد القسمة شيئًا، مللك الغرماء الذين قسم املال بينهم متام ما أخذوه 

ومل يبق للمدين مال.
هذا وقد ذكروا بعض الثمرات يف الفرق بني الوجهني ال جمال إلطالة الكالم 

فيها بعد ظهورها بالتأمل أو بمراجعة كلامهتم.
هذا كله بناء عىل ثبوت حق هلم يف مال املفلس أوجب احلجر عليه، أما بناء عىل 
ما سبق منا من املنع من ذلك، وأنه ليس يف املقام إال وجوب وفاء ديوهنم منه رشعًا 

بحيث تقرص سلطنة املفلس عن إنفاقه فيام ينايف ذلك، فاألمر أظهر.
يظهر  واحد، وال  به غري  احلاكم، كام رصح  إىل حكم  زواله   )1( وال حيتاج 

اخلالف فيه إال من بعض العامة. الرتفاع موضوع احلجر بذلك.
غايته أن موضوع احلجر إن كان هو خصوص مال املفلس حينهـ  كام تقدم عند 

الكالم يف رشوط احلجر أنه األظهر ـ فهو يرتفع بقسمته عىل الغرماء.
يف  احلجر  موضوع  كان  الديون،  متام  وفاء  قبل  املتجدد  املال  يعم  كان  وإن 
احلقيقة هو دين الغرماء حني احلجر، فال يرتفع إال بوفائه بتاممه، ولو بإبراء بعضهم أو 

تربع الغري بوفاء دينه، لعدم ارتفاع موضوع احلجر إال بذلك.

ومع القسمة يطلق، ويزول احلجر باألداء)1(.
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أنه  منهم  تقدم  ولذا  للغرماء،  عند األصحاب حقًا  احلجر  كان  أنه حيث  كام 
ال حيجر عليه إال بطلب منهم، فاملتعني ارتفاعه بإسقاطهم، كام يف التذكرة والتحرير 

والقواعد وجامع املقاصد.
عىل  املال  يف  الترصف  يتوقف  فال  حقه  سقوط  يبعد  مل  بعضهم  أسقطه  ولو 
ابتناء احلق  مراجعته أو مراجعة احلاكم بداًل عنه.لقضاء املناسبات االرتكازية بعدم 

املذكور عىل االرتباطية، بل عىل االنحالل، تبعًا لتعدد الديون.
هذا كله بناء عىل استحقاقهم احلجر عىل مال املفلس. أما بناء عىل ما سبق منا 
من عدم استحقاقهم احلجر، بل ليس يف املقام إال وجوب رصف ماله يف وفاء ديوهنم 

فال موضوع للمسألة املذكورة. فالحظ.
)1( تقدم تفصيل الكالم يف والية األب واجلد عىل الطفل ويف مجلة من فروعه 
يف املسألة الثالثة والعرشين والرابعة والعرشين من فصل رشوط املتعاقدين من كتاب 

التجارة. 
وأما مع استمرار اجلنون والسفه إىل ما بعد البلوغ فلام دل عىل استمرار الوالية 
عىل اليتيم إىل حصول الرشد له الذي ال يكون إال بكامل العقل، وال جيتمع مع السفه 
فضاًل عن اجلنون. حيث يستفاد منه عرفًا استمرار والية األب واجلد يف غري اليتيم. 
بل هو مقتىض السرية القطعية. وال أقل من كونه مقتىض استصحاب واليتهام عليه. 

وإن كان األمر أظهر من ذلك. 
هذا وال ختتص واليتهام بامل الطفل، بل تعم نفسه، كام يظهر مما تقدم هناك، بل 

ليس هو موردًا لإلشكال.
اخلامسة  املسألة  يف  فروعه  من  مجلة  ويف  فيه  الكالم  تفصيل  تقدم  كام   )((
املال،  لغري  واليته  عموم  يف  هناك  الكالم  تقدم  كام  املذكور.  الفصل  من  والعرشين 

)السادسة(: الوالية يف مال الطفل واملجنون والسفيه إذا بلغوا كذلك لألب 
واجلد له)1( فإن فقدا فللويص)2( 
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خصوصًا التزويج. فراجع.
)1( بال إشكال، ألن املستفاد من دليله ثبوت والية الويص بجعل املويص فيام 

له الوالية فيه والسلطنة عليه، فالبد قصد املويص جعل ذلك للويص.
))( كام هو املعروف بني األصحاب. لكن تقدم منا يف املسألة الرابعة والعرشين 
من مباحث االجتهاد والتقليد تقريب جواز تويل أمر اليتيم والنظر فيام يصلحه لكل 
تقديم  معه  يتعني  أنه  كام  فاألوىل.  بمرياثه  األوىل  يقدم  التشاح  مع  وأنه  أحد حسبة، 

األنفع له ماديًا أو معنويًا مع وضوح ذلك. وعىل ذلك ال خصوصية للحاكم.
إعامل  له  يكون  باملؤمنني،  أوىل  لكونه  الراجعة  املطلقة  واليته  عىل  بناء  نعم 

واليته يف الكبري الكامل، فضاًل عن القارص.
وتقريب  ذلك،  االستدالل عىل  الكالم يف  املذكورة  املسألة  منا يف  تقدم  لكن 
منعه. كام تقدم الكالم يف ذلك بوجه أشمل وأوضح يف املسألة السابعة والعرشين من 

فصل رشوط املتعاقدين  من كتاب التجارة. فراجع.
)3( أما اللذان عرض هلام السفه واجلنون بعد البلوغ فكأنه لعدم الدليل عىل 
الستصحاب  جمال  ال  كام  واجلنون.  السفه  بطروء  عليهام  واجلد  األب  والية  جتدد 
واليتهام بعد انقطاعها بتخلل الكامل بل مقتىض األصل عدم واليتهام. وحينئٍذ يتعني 

والية احلاكم بناء عىل أنه ويل من ال ويل له.
لكن تقدم يف املسألة السابعة والعرشين من فصل رشوط املتعاقدين من كتاب 
التجارة عدم وضوح الدليل عىل العموم املذكور، وأن املتيقن الرجوع إليه فيام يعلم 
غري  والية  حيتمل  ومل  فيه  الويل  إذن  اعتبار  وحيتمل  بإيقاعه  األقدس  الشارع  برضا 

احلاكم فيه.

إذا كان وصيــًا يف ذلــك )1(. فإن فقــد فللحاكم)2(، ويف مال الســفيه 
واملجنون اللذين عرض عليهام السفه واجلنون بعد البلوغ واملفلس للحاكم 

خاصة)3(.



.....................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب احلجر 19(

بالوالية،  أحدمها  انفراد  وعدم  اشرتاكهام  فالالزم  غريه  والية  احتامل  مع  أما 
عودها،  احتامل  ينايف  ال  واجلد  األب  والية  عود  عىل  الدليل  عدم  أن  الظاهر  ومن 

فيتعني اجلمع بينهام وبني احلاكم يف الوالية.
اليتيم من جواز تويل أمره والنظر فيام  النظر عام ذكرناه يف  هذا كله مع غض 
يصلحه لكل أحد حسبة، وأنه مع التشاح يقدم األوىل بمرياثه فاألوىل. فإن الظاهر 
جريانه يف املقام، الشرتاكه مع اليتيم يف كثري من جهات الكالم، كام يظهر بالرجوع ملا 
ذكرناه يف املسألة الرابعة والعرشين من مباحث االجتهاد والتقليد، خصوصًا السرية، 
فضل  يف  تعاىل  اهلل  شاء  إن  ويأيت  فراجع.  باأليتام.  كاالبتالء  بذلك  االبتالء  لشيوع 

أولياء العقد من كتاب النكاح ما ينفع يف املقام.
وأما املفلس فلام هو املعلوم من أنه بناء عىل احلجر فال حيجر عليه إال احلاكم 
الذي يرجع إليه عند التواء املدين عىل غرمائه وخصومتهم معه، كام يرجع إىل اإلمام 
مع حضوره، عىل ما تضمنته النصوص املتقدمة عند الكالم يف حكم املفلس. فالحظ. 

واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
منهاج  كتاب  عىل  تعليقًا  الَحجر  كتاب  يف  حتريره  أردنا  ما  ينتهي  وبذلك 
الصاحلني. وقد وقع الفراغ منه ضحى السبت السادس والعرشين من شهر شعبان 
املعظم سنة ألف وأربعامئة وأربعة وثالثني للهجرة النبوية عىل صاحبها وآله أفضل 

الصالة والتحية.
نعمه  مجيع  وعىل  وتسهيله  تيسريه  عىل  الشكر  وله  العاملني  رب  هلل  واحلمد 
أرحم  إنه  والتسديد.  التوفيق  مع  املزيد  وكرمه  بجوده  ونسأله  والباطنة  الظاهرة 

الرامحني. وهو حسبنا ونعم الوكيل.



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

كتاب الضامن





كتاب الضامن
وإنام يصلح)1(

)1( للضامن عندهم معنيان األول: الضامن باملعنى األخص، وهو نقل الضامن 
الدين من ذمة املضمون عنه إىل ذمته. وهو الذي ينرصف إليه اإلطالق عندهم الثاين: 
الضامن باملعنى األعم، وهو التعهد باملال أو النفس، فيشمل الضامن باملعنى األخص 
واحلوالة والكفالة. ومقتىض ذكرهH األمور الثالثة كون املراد بالكتاب املعنى األعم. 
للضامن  فيها  الضامئر  وإرجاعه  األخص  باملعنى  الضامن  أحكام  ببيان  بدئه  ومقتىض 
املذكور يف عنوان الكتاب كون مرادهH بالكتاب الضامن باملعنى األخص، وأن ذكر 
احلوالة والكفالة استطراد خارج عن موضوع الكتاب عىل خالف ما هو املألوف يف 

تبويبهم. ومن ثم ال خيلو كالمه عن اضطراب. واألمر سهل. 
ثم إن الضامن باملعنى األخص عندنا عبارة عن نقل دين املضمون عنه إىل ذمة 

الضامن. وتشهد به النصوص، كام يأيت إن شاء اهلل تعاىل.
بالدين مع ذمة املضمون  العامة فهو عبارة عن انشغال ذمة الضامن  أما عند 
عنه، إما يف عرض ذمة املضمون عنه، فللدائن مطالبته أي منهام شاء، أو يف طوهلا، 
بمعنى أنه ليس له مطالبة الضامن إال عند تعذر حتصيل الدين من الضمون عنه لغيبة 

أو عجز أو عصيان، نظري الرهن والكفالة العرفية. 
يأيت  وربام  األصحاب.  عليه  الذي  األول  باملعنى  الضامن  يف  اآلن  والكالم 

الكالم يف املعنى الثاين.
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املتقدمة. النفس  عىل  احلجر  أسباب  بأحد  عليه  حمجور  غري  يكون  بأن   )1(
وليس هو موردًا لإلشكال، لوضوح أن جعل الدين يف الذمة ترصف يف النفس ينايف 

احلجر املذكور.
يف  ترصفًا  الضامن  وكان  باملال  اختص  وإن  للسفه  احلجر  أيضًا  منه  يمنع  بل 
بالدين. ملا تقدم عند الكالم يف احلجر عىل السفيه من عموم  الذمة  النفس باشتغال 

احلجر عليه ملا يستتبع املال.
نعم ال يمنع منه للحجر عىل املال للفلس، لعدم كونه ترصفًا يف ماله املوجود 

الذي موضوع احلجر عندهم. 
غاية األمر أنه قد يكون عيبًا يقيض جواز فسخ املضمون له. ومع عدم فسخه 
جيري عىل الدين املضمون حكم الدين املتأخر من احلجر الذي تقدم الكالم فيه هناك. 

فراجع.
متييزه،  املحجور عليه مع  إنشاء  إلغاء  أن احلجر اليقتيض  منا  تكرر  هذا وقد 
بل ينفذ منه مع إذن الويل، وكذا مع إجازة الويل له بعد إيقاعه، نظري عقد الفضويل. 
كام يصح منه إيقاعه عن غريه مع توكيله له أو إذنه فيه أو إجازته له بعد إيقاعه. وهو 

جيري يف املقام.
نعم قد يشكل االكتفاء بإجازته بعد وقوعه بناء عىل أنه إيقاع ال عقد، عىل ما 
يأيت الكالم فيه إن شاء اهلل تعاىل. لعدم وضوح نفوذ اإليقاع الفضويل باإلجازة، لعدم 
عموم لدليل نفوذ اإليقاع يقتيض صحة ذلك. إال أن تكون إجازة اإليقاع بعد وقوعه 
بنفسها إيقاعًا ملضمونه عرفًا، فيرتتب األثر عليه حني وقوعه، ال عىل اإليقاع الفضويل 

بتوسطه. وال يبعد أن يكون الضامن كذلك بناء عىل كونه إيقاعًا.
))( إن كان املراد به رضاه يف مقابل صدوره عنه عن إكراه فهو املرصح به يف 
ملا تضمن رفع  العقود واإليقاعات،  فيه، كام يف سائر  ينبغي اإلشكال  كالمهم. وال 

إذا صدر عن أهله)1( والبد من رضاء الضامن)2( 
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اإلكراه القايض، بعدم إلزام املكره بام ألزم به نفسه وعدم نفوذه عليه. ومن الظاهر أن 
الضامن يبتني عىل إلزام الضامن نفسه بدين املضمون عنه.

لكن احلمل عىل ذلك ال يناسب السياق، ألن عطف املضمون له من أجل بيان 
اعتبار أصل رضاه يف مقابل عدمه رأسًا، ال يف مقابل عدم االعتداد بالرضا عن إكراه. 
وبيان ذلك يف الضامن مستغنى عنه بام ذكرهH أواًل بقوله: »وإنام يصلح إذا صدر عن 

أهله« فإن صدوره منه مستلزم لرضاه به.
االكراه  ملانعية  التنبيه  عدم  ويكون  سبق،  ما  تأكيد  عىل  محله  يتعني  هنا  ومن 

لوضوح مانعيته يف مجيع العقود واإليقاعات.
ونسب  عنها،  تأخر  ممن  واحد  وغري  والغنية  والوسيلة  املبسوط  يف  كام   )1(
العقود.  املناسب لعدهم الضامن من  أو املشهور يف كالم غري واحد، كام هو  لألكثر 

بل يف التحرير: »ويشرتط رضاه قواًل واحد«. وحيتمل دخوله يف معقد إمجاع الغنية. 
وهو مقتىض قاعدة السلطنة يف حق املضمون له، ألن الدين ملك له، فانتقاله 
من ذمة املضمون عنه إىل ذمة الضامن مناف لسلطنته عىل ماله. مضافًا إىل صحيح 
عبد اهلل بن سنان عن أيب عبد اهللA: »يف رجل يموت وعليه دين، فيضمنه ضامن 
للغرماء، فقال: إذا ريض به الغرماء فقد برئت ذمة امليت«)1(، ونحوه خرب احلسن بن 
صالح الثوري عنهA))( وما يف الوسائل من االقتصار عىل صحيح عبد اهلل بن سنان 

وإن تعددت طرقه يف غري حمله.
لكن يف اخلالف يف سياق أحكام املضمون له واملضمون عنه: » ليس من رشط 

الضامن رضامها. وإن قيل: إن من رشطه رضا املضمون له كان أوىل«.
Fوقتادة دين ميت امتنع النبي Aواستدل بام ورد من ضامن أمري املؤمنني 

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: ) من أبواب الضامن حديث: 1.
))( من ال حيرضه الفقيه ج:3 ص: 116 باب الدين والقرض حديث: 33.

واملضمون له)1( 
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من الصالة عليه.  قال: » فإن النبيF مل يسأل عن رضا املضمون له«. وذلك وإن مل 
يرو من طرقنا، بل من طرق العامة، إال أنه قد روي من طرقنا ما يشبهه)1(.

الصالة عىل  النبيF من  امتناع  بلحاظ  إن كان  أن االستدالل بذلك  وفيه: 
األثر عىل  ترتب  إثبات  يف  ينفع  ال  فهو  بعضهم.  حتى ضمنه  دين  عليه  الذي  امليت 
الضامن من دون رضا املضمون عنه، إلمكان اكتفائه بتيرس وفاء الدين بسبب الضامن 

املذكور، للثقة بالضامن وإن مل يتحقق الوفاء.
وإن كان بلحاظ قولهF ألمري املؤمننيA ملا ضمن الدين: » جزاك اهلل خريًا 

وفك رهانك كام فككت رهان أخيك«))( فهو مل يرو من طرقنا.
رضا  صادف  قد  يكون  ربام  إذ  هلا،  إطالق  ال  واقعة  يف  قضية  تضمن  أنه  مع 
سنان  بن  اهلل  عبد  صحيح  وبني  بينه  اجلمع  مقتىض  يكون  أو  بالضامن،  له  املضمون 
له  املضمون  لرضا  إما  املدين،  امليت  إىل فك رهان  يؤول  أن ضامنه  وغريه محله عىل 
تعهده،  ينفذ  بأنهA سوف   Fلعلمه أو  امليت،  قبل  الوفاء من  تعذر  بعد  بالضامن 

ويبادر بوفاء الدين.
ومثله ما عن الكفاية من االستدالل عىل ذلك بصحيح إسحاق بن عامر عن 
أيب عبد اهللA: »يف الرجل يكون عليه دين فحرضه املوت، فقال وليه: عىل دينك. 
إثمه عىل  وإنام  أن اليأثم،  أرجو  بعده. وقال:  يوفه وليه من  مل  يربئه ذلك وإن  قال: 

الذي حيبسه«)3(.
عىل  فيه  الرتكيز  مع  سيام  وال  املتقدمني.  باحلديثني  تقييده  يتعني  أنه  فيه:  إذ 
خاصة  جهة  من  اإلطالق  عىل  املتكلم  تركيز  فإن  وعدمه،  الوفاء  حيثية  من  العموم 

يضعف الظهور يف اإلطالق من بقية اجلهات.

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: ) من أبواب كتاب الدين والقرض حديث: 1، وباب: ) من أبواب كتاب 
الضامن حديث: ).

))( اخلالف ج: 3 ص:14).
)3( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 14 من أبواب كتاب الدين والقرض حديث: ).
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وأضعف من ذلك ما يف احلدائق من االستدالل عليه بصحيح حبيب اخلثعمي 
عن أيب عبد اهللA: »قلت له: الرجل يكون عنده  املال وديعة يأخذ منه بغري إذن؟ 
قال: ال يأخذ إال أن يكون له وفاء. قلت أرأيت إن وجد من يضمنه ومل يكن له وفاء، 
وأشهد عىل نفسه الذي يضمنه، يأخذ منه؟ قال: نعم«)1(. وموثق احلسن بن اجلهم: 
ونساء  رجااًل  ولدًا  وخلف  دين،  عيّل  وله  مات  رجل  عن   Aاحلسن أبا  سألت   «
وصبيانًا، فجاء رجل منهم، فقال: أنت يف حل مما أليب عليك من حصتي، وأنت يف 
حل مما إلخويت وأخوايت، وأنا ضامن لرضاهم عنك. قال: يكون يف حل. قلت: فإن 
مل يعطهم. قال: ذلك يف عنقه. قلت: فإن رجع الورثة عيل فقالوا: أعطنا حقنا. قال: 
هلم ذلك يف احلكم الظاهر. فأما بينك وبني اهلل فأنت منها يف حل إذا كان الذي حللك 

يضمن لك عنهم رضاهم، فيحل ملا ضمن لك...«))(.
إذ فيه: أن الصحيح ظاهر يف جواز االقرتاض من الوديعة بعد الضامن املذكور 
واإلشهاد عليه، ومن الظاهر أن املراد بالضامن التعهد بوفاء الدين احلاصل بعده، ال 

نقل الدين بعد ثبوته من ذمة املدين إىل ذمة الضامن، الذي هو حمل الكالم.
وأما املوثق فهو مل يتضمن ضامن الدين بمعنى نقله لذمة الضامن فعاًل الذي 
حمل الكالم، بل ضامن التحليل من الدين ورضا الدائن الراجع للتعهد بإرضائه بأي 
الدين بعد ذلك، وهو أجنبي عن حمل الكالم لو أمكن  وجه كان، ولو باإلبراء من 

العمل يف نفسه.
مع أن قولهA: » كان هلم ذلك يف احلكم الظاهر...« مل يرد يف فرض جهلهم 
بالضامن املذكور وتعذر إثباته، لتعذر إقامة البينة عليه وعدم إقرار الضامن أو املضمون 

عنه به. ومن ثم ال خيلو احلديث عن اضطراب.
فال خمرج عام تقتضيه القاعدة املعتضدة بام تقدم تضمن اعتبار رضا املضمون 

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 8 من أبواب كتاب الوديعة حديث: 1. 
))( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 5 من أبواب كتاب الضامن حديث: 1. 
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عنه.
يف  بينهم  الكالم  وقع  له  املضمون  رضا  اعتبار  إىل  املشهور  ذهاب  وبعد  هذا 

اعتبار قبوله زائدًا عىل رضاه.
واللمعتني  والتحرير  التذكرة  يف  عليه  وجرى  القواعد،  يف  ذلك  احتمل  فقد 
وجامع املقاصد واملسالك وغريها، وهو مقتىض جعله من العقود يف الرشايع والنافع 
اعتباره، وهو مقتىض االقتصار عىل  واجلامع وغريها. ويف اإليضاح أن األوىل عدم 

الرضا يف  اإلرشاد.
وقد استدل العتباره بأنه عقد إمجاعًا، والبد يف العقد من قبول. وفيه: أنه ال 
عدم  من  اخلالف  من  سبق  ما  بعد  حجيته  عن  فضاًل  املذكور  اإلمجاع  لدعوى  جمال 
اعتبار رضا املضمون له، وما سبق من القواعد من التوقف يف اعتبار القبول، واقتصار 
غري واحد عىل اعتبار الرضا، بل مل أعثر عاجال عىل من رصح بكون الضامن عقدًا قبل 

املحقق يف الرشايع.
إلطالة  جمال  ال  بعدمه  للقول  أو  باعتباره  للقول  أخر  بوجوه  استدل  وربام 

الكالم فيها.
إال برضا  ينفذ  إيقاع ال  أو  أنه عقد  املهم حتقيق  ليس  يقال:  أن  ينبغي  والذي 
املضمون عنه، بل املهم الكالم فيام يرتتب عىل ذلك. وقد رتبوا عىل اعتباره أنه البد 

من املواالة بني اإلجياب والقبول وغريمها مما ذكروه يف رشوط العقد.
التجارة إنكار أكثر الرشوط  لكن تقدم منا يف فصل رشوط العقد من كتاب 

املذكورة. بل هي ال تناسب صحيح عبد اهلل بن سنان وخرب الثوري املتقدمني.
نعم البد يف العقد أواًل من تطابق مضموين اإلجياب والقبول وعدم اختالفهام، 
وثانيًا من ابتناء التزام أحد املتعاقدين عىل التزام اآلخر، وال يكفي التزامهام بمضمون 
منهام  كل  إبراز  من  وثالثًا  اآلخر،  التزام  عن  النظر  قطع  مع  لنفسه  واحد  كل  واحد 
النفيس  الرضا  يكفي  نفسه، وال  يتضمن جعله عىل  بنحو  الواحد  باملضمون  التزامه 
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باملضمون من دون إبراز له بالنحو املذكور، ورابعًا من بقاء أحدمها عىل التزامه حتى 
جنونه  أو  ملوته  ـ  االعتبار  عن  التزامه  سقط  أو  عنه  عدل  فلو  اآلخر،  التزام  يتحقق 
أو نحومها ـ مل ينفع التزام اآلخر يف حتقق العقد ألن صدق العقد إنام يكون باجتامع 
االلتزامني ولو باستمرار أحدمها يف مرتكز صاحبه ـ من دون االلتفات إليه تفصياًل ـ 

إىل حني صدور اآلخر مبنيًا عليه.
بإثبات  ينهضان  الثوري  وخرب  سنان  بن  اهلل  عبد  صحيح  أن  الظاهر  ومن 

األمرين األولني.
كام اليبعد هنوضهام بالثالث، لقرب انرصاف الرضا فيه خلصوص صورة إبرازه 
املستلزم لظهور االلتزام بضامن الضامن، ألن ذلك هو منرصف الرضا يف املعامالت، 
ملا هو املرتكز من توقف ثبوهتا عىل إعامل السلطنة املوقوف عىل ذلك، وال يكفي فيه 

جمرد الرضا الباطني من دون إعامل السلطنة له.
وأما الرابع فاألمر فيه ال خيلو عن إشكال، ألن انرصاف إطالقهام خلصوص 
صورة استمرار الضامن عىل التزامه وإن مل يكن بعيدًا، إال أنه ليس بذلك الوضوح، 
وإن كان البناء عىل ترتب األثر عىل ضامن الضامن إذا تعقبه رضا املضمون مطلقًا وإن 
العرفية  املرتكزات  تأباه  مما  االعتبار  عن  التزامه  سقط  أو  التزامه  عن  الضامن  عدل 

واملترشعية جدًا. 
بل قد يقال: ملا كان نقل الدين عن ذمة املضمون عنه إىل ذمة الضامن منافيًا 
لسلطنة الضامن عىل نفسه واملضمون له عىل ماله توقف ارتكازًا عىل إعامل السلطنتني 
معًا، بحيث يستند نفوذ الضامن إلعامهلا معًا، كام هو احلال يف مجيع املضامني العقدية. 
وال يكفي إعامهلام عىل التعاقب من دون مجع بينهام، لعدم صلوح كل منهام للتأثري مع 
الضامن من  أن  والبناء عىل  لذلك  احلديثني  انرصاف  تقريب  انفراده،  وهو كاف يف 

العقود.
هذا كله بناء عىل أن مفاد الضامن نقل الدين من ذمة املدين إىل ذمة الضامن.
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ينحرص  مفاده  وأن  مفاده،  ال  حكمه  ذلك  أن   Hاملصنف سيدنا  ذكر  لكن 
بالتعهد بالدين وشغل الذمة به، ملا هو املعلوم من ذهاب كثري من العامة بل مشهورهم 
املنشأ  املضمون  أن  والظاهر  بالدين،  عنه  واملضمون  الضامن  من  كل  ذمة  النشغال 
فال  خمتلفًا  كان  لو  إذ  حكمه،  يف  وبينهم  بيننا  واالختالف  واحد،  وعندهم  عندنا 
املناسب له لو نفذا معًا، أو  بيننا وبينهم، الختالف املوضوع، ولكل حكمه  خالف 

ينفذ أحدمها دون اآلخر، أو ال ينفذان معًا.
أو  نفسًا  غريه  لشؤون  الضامن  تعرض  لعدم  إيقاعًا،  الضامن  يكون  وحينئٍذ 

مااًل، وال ترصف منه يف ذلك.
حكمه  أن  كام  اخلاص.  للدليل  له  املضمون  برضا  إال  ينفذ  ال  أنه  األمر  غاية 

رشعًا عندنا انتقال الدين لذمة الضامن وبراءة ذمة املضمون عنه منه.
ويشكل ما ذكرهH أواًل: بأن الظاهر أن خالف العامة ال يبتني عىل عدم كون 
مفاد الضامن هو نقل الدين من ذمة املضمون عنه إىل ذمة الضامن، بل عىل توهم بقاء 
مسؤولية املدين بالدين حتى يقىض وإن برئت ذمته منه قبل ذلك، ألهنم استدلوا بام 
عن جابر قال: »تويف صاحب لنا، فأتينا به النبيF ليصيل عليه، فخطا خطوة، ثم 
قال: أعليه دين؟ قلنا: نعم، ديناران. فانرصف. فتحملهام أبو قتادة. فقال: الديناران 
قال: نعم. فصىل  امليت منهام؟  الغريم وبرئ  فقال رسول اهللF: وجب حق  عيل. 
عليه. ثم قال بعد ذلك: ما فعل الديناران؟ قال: إنام مات أمس. قال: فعاد إليه من 
:Fاآلن بّردت عليه جلده«)1(.وبقوله :Fالغد. فقال: قد قضيتهام. فقال رسول اهلل 

»نفس املؤمن معقلة بدينه حتى يقىض عنه«))(. 
بدعوى: أن مقتىض الثاين وذيل األول هو بقاء املسؤولية بالدين، مع أن رصيح 

الصدر يف األول براءة ذمة امليت من الدينارين.

)1( ذكره يف التذكرة ج: 14 ص: )34، 343، وخرجه حمققوها عن كثري من مصادر العامة.
))( ذكره يف التذكرة ج: 14 ص: 343، وخرجه حمققوها عن كثري من مصادر العامة.
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وثانيًا: بأنه وإن كان املحكي عن أكثر العامة أن للمضمون له الرجوع بالدين 
عىل كل من املضمون عنه والضامن ختيريًا بينهام، النشغال ذمة كل منهام بالدين، إال 
أن املحكي عن مالك عدم رجوعه عىل الضامن إال إذا عجز عن حتصيله من املضمون 

عنه، ألن الضامن وثيقة، فال يستويف احلق منها إال عند تعذره كالرهن.
انشغال  بالدين يف طول  الضامن  الضامن جمرد مسؤولية  مفاد  ومقتضاه كون 

ذمة املضمون عنه به من دون انشغال ذمة الضامن به.
وهذا هو الذي يمكن ابتناء مجيع األقوال عليه، ويكون كالقدر اجلامع بينها، 
غايته أن يكون مالك قد اقترص يف مفاد الضامن وحكمه رشعًا عليه، وزاد عليه بقية 
مشهور العامة انشغال ذمة الضامن بالدين عىل أنه حكم رشعي تعبدي، وزاد عليه 

اإلمامية براءة ذمة املضمون عنه منه كذلك.
يف  وال  الغري  مال  يف  ترصفًا  اليتضمن  الذي  اإليقاعي  املضمون  هو  هذا  بل 

نفسه، وال ينايف سلطنته.
أما انشغال ذمة الضامن بالدين فهو راجع إىل ملك املضمون له للدين يف ذمته، 

وهو مناف لسلطنته عىل نفسه، فيكون مضمونًا عقديًا، كملكه للعني يف مثل اهلبة.
لكن البناء عىل متحض املضمون املنشأ يف الضامن بذلك راجع إىل كون انتقال 
الدين لذمة الضامن ال يبتني عىل نفوذ الضامن لفرض متحض الضامن بالتعهد بالدين 
بل هو حكم رشعي تعبدي مرتتب عليه، نظري انعتاق أحد العمودين برشائه. وهو 
من أبعد البعيد. بل الظاهر أن مفاد الضامن حتمل الدين وانشغال الذمة به وفراغ ذمة 
املضمون عنه من شؤون ذلك عرفًا، ألن انشغال ذمة أكثر من واحد بدين واحد لو 

أمكن عقاًل حيتاج إىل عناية غري مقصودة. 
وبذلك يكون مضمونًا عقديًا كام ذكرنا، وحيتاج بطبعه إىل رضا املضمون عنه، 

وليس اعتبار رضاه تعبديًا حمضًا.
الثوري مسوقني  بن سنان وخرب  اهلل  عبد  يكون صحيح  أن ال  القريب  ومن 



....................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الضامن (04

لبيان عدم  بل  للمفروغية عنه،  الضامن،  املضمون عنه يف صحة  لبيان اشرتاط رضا 
مشهور  عىل  ردًا  وذلك  رضاه،  اعتبار  عن  املفروغية  مع  رضاه  عىل  زاد  ما  اشرتاط 

العامة من توقف فراغ ذمة املضمون عنه عىل أداء الضامن للدين للشبهة املتقدمة.
واملتحصل من مجيع ما تقدم: أن الضامن عقد مفاده نقل الدين من ذمة املضمون 

عنه إىل ذمة الضامن، فيعترب فيه مجيع ما يعترب يف العقد.
بقي يف املقام أمور األول: أنه رصح الشيخ يف اخلالف ومجاعة من األصحاب 
بعدم اشرتاط علم الضامن باملضمون له، ونسبه يف جامع املقاصد لألكثر. ويقتضيه 

إطالق احلديثني.
لكن يف املبسوط أن األظهر اعتبار معرفته به، ووافقه يف التنقيح، ويف التذكرة 
العقود،  بناء عىل أن الضامن من  العقد،  بأنه طرف  أنه ال بأس به. وقد يستدل عليه 

ولزوم الغرر مع اجلهل به، الختالف الناس يف سهولة االقتضاء وصعوبته.
ويندفع األول بأنه ال ملزم باعتبار التعارف بني طريف العقد.

فضاًل  عن غريه.   البيع،  الغرر يف  مانعية  منع عموم  من  منا  تكرر  بام  والثاين 
يتوقف عىل معرفة  الغرر بل قد  ارتفاع  له يف  مضافًا إىل عدم كفاية معرفة املضمون 
حاله من حيثية سهولة االقتضاء وصعوبته وغري ذلك. كام ال مالزمة بني اجلهل به 
وحصول الغرر، حيث قد يرتدد بني شخصني أو أكثر متشاهبني يف السلوك واخللق 

وغريمها مماله األثر يف سهولة التعامل معه وصعوبته.
الثاين: رصح الشيخ يف اخلالف ومجاعة بعدم اشرتاط علم الضامن باملضمون 
هل  ليعرف  معرفته،  اعتبار  املبسوط  يف  لكن  عليه.  اإلمجاع  التذكرة  وظاهر  عنه، 
يستحق عليه شيئًا. وكأنه بلحاظ أن الضامن يستحق الرجوع عىل املضمون عنه فالبد 

من معرفته.
وهو كام ترى! الن الرجوع عليه ال يتوقف عىل معرفته حني الضامن، بل حتى 

حني الرجوع عليه، إذ قد يكون بتوسط شخص ثالث.
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التربعي  اعتبار معرفته حتى يف الضامن  التنقيح من  وأضعف من ذلك ما يف 
الذي ال يستحق معه الرجوع عىل الضمون عنه. ألنه إحسان ومعروف، والبد من 
إال حممدة  املعروف يف غري حمله  لواضع  ليس  إذ   ، يقع يف غري حمله  لئال  معرفة حمله 
اللئام. وظهور ضعفه يف نفسه، وعدم هنوضه باخلروج عن إطالق صحيح ابن سنان 

يغني عن إطالة الكالم فيه.
أحد  عن  الضامن  يصح  فال  املردد،  مقابل  يف  نفسه  يف  متييزه  من  البد  نعم 
الرجلني مثاًل إذا لزم منه تردد الدين املضمون. ملا تكرر منا امتناع الرتديد يف موضوع 

االستحقاق. وقد أطال بعضهم يف ذلك بام ال يسعنا متابعتهم فيه.
رضا  اعتبار  بعدم  منهم  خالف  ظهور  دون  من  األصحاب  رصح  الثالث: 
املضمون عنه يف الضامن، بل ادعي اإلمجاع عليه يف التذكرة وجامع املقاصد واملسالك 

وحمكي املفاتيح، ويف اجلواهر: »بال خالف أجده فيه، بل اإلمجاع بقسميه عليه«. 
وقد استدل عليه يف كلامهتم، بأن الضامن كالقضاء، وال إشكال يف عدم توقفه 

عىل رضا املدين.
وهو بظاهره يشبه القياس. إال أن يرجع إىل أن الدين مال الدائن، وتنحرص 
السلطنة عليه عرفا باملكه، وتفريغ ذمة املدين منه اليعد جتاوزًا عليه منافيًا لسلطنته . 

نظري بيع الدين عىل غري من هو عليه.
إذ  عليه.  متساملًا  املدين  إذن  دون  من  والضامن  بالوفاء  التربع  نفوذ  كان  ولذا 
حاجة  دون  من  به  والعرفية  العقالئية  املرتكزات  قضاء  هو  التسامل  منشأ  أن  الظاهر 
لدليل تعبدي خاص. ونظريه يف ذلك إسقاط احلق تربعًا أو يف مقابل يشء يبذله غري 

من عليه احلق من دون إذن من عليه احلق.
ويناسب ذلك ظهور النصوص يف املفروغية عن جواز ضامن دين امليت، ومنها 
صحيح عبد اهلل بن سنان وخرب احلسن املتقدمان، لعدم السؤال فيهام عن مرشوعية 

الضامن املذكور، بل عن حكمه.
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 هذا ويف العروة الوثقى ـ بعد أن حكم بعدم اعتبار رضا املضمون له ملا سبق ـ
قال : »وهذا واضح فيام مل يستلزم الوفاء أو الضامن عنه رضرًا عليه أو حرجًا من حيث 
كون تربع هذا الشخص لوفاء دينه منافيًا لشأنه، كام إذا تربع وضيع دينًا عن رشيف 

غني قادر عىل وفاء دينه فعاًل«.
وقد أقره عىل ذلك غري واحد من حمشيها، كبعض األعاظم والسيد األصفهاين 

وغريمها قدست أرسارهم.
ال  أنه  بدعوى:  عليها  حاشيته  يف   Hاملحققني األعيان  بعض  ذلك  من  ومنع 
جمال إلعامل قاعدة احلرج يف املقام ورفع اليد هبا عن قاعدة السلطنة يف حق الدائن 
ملنافاة ذلك لالمتنان يف  الضامن،  لذمة  دينه  نقل  املقتضية لسلطنته عىل  له  املضمون 

حقه.
وفيه: أن رفع اليد قاعدة عن السلطنة يف حق املالك ـ ومنه الدائن يف املقام ـ 
إنام ينايف االمتنان يف حقه إذا لزم منه الرضر أو احلرج عليه، كام لو عجز املدين يف املقام 
عن الوفاء يف الوقت أو بعده بمدة معتد هبا، أما إذا مل يلزم منه احلرج أو الرضر عليه، 
لقدرة املدين عىل الوفاء ـ كام هو املفروض ـ فرفع اليد عن قاعدة السلطنة يف حقه ال 

ينايف االمتنان عليه لتقرص عنه قاعدة الرضر أو احلرج يف حق املدين.
ومثله ما يف حاشية بعض مشاخيناH عليها، حيث قال: »بل ولو استلزم ذلك، 
فإن التكليف ال يرتبط بالوضع«. وقد أوضح يف تقرير درسه بأنه ال مهانة وال رضر 
عىل الرشيف بفراغ ذمته بوفاء الوضيع لدينه أو ضامنه له، وإنام يرتتبان عىل تصدي 
واحلرمة  تكليفًا،  فيحرم  للرشيف،  توهينًا  لذلك  تصديه  فيكون  لذلك،  الوضيع 

التكليفية ال تستلزم الفساد.
إذ فيه: أنه إذا مل يكن فراغ ذمة الرشيف بذلك وهنًا ورضرًا عليه مل يكن تصدي 
الوضيع لذلك توهينًا له ومرضًا به، ليحرم تكليفًا، وإنام يكون توهينًا له ومرضًا به إذا 
كان فراغ الذمة حينئٍذ وهنا عليه ومرضًا به وإذا كان كذلك كان مقتىض قاعدة نفي 
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الرضر واحلرج قصور دليل صحة التربع بالوفاء ودليل صحة الضامن عنه، كام جرى 
عليه من تقدم.

أما سيدنا املصنفH فقد اختلف كالمه فهو يف املستمسك اقترص عىل ما يظهر 
يف إقراره ملا يف العروة الوثقى من االستدالل له بأن قاعدة نفي الرضر واحلرج مانعتان 

من الصحة حينئٍذ.
أما يف جملس درسه الرشيف فهو وإن ذكر ذلك، إال أنه استدرك عليه بأنه ال 
يتضح حتقق الفرض املذكور، فإن اإلحسان للشخص مهام عظم شأنه ال يكون رضرًا 

وال إهانة عليه حتى لو كان املحسن من أخس الناس.
من  يصاحبه  قد  ما  بلحاظ  إال  يكون  ال  والتوهني  جدًا.  قريب   Hذكره وما 
طلب ذلك من املدين الرشيف أو رضاه به أو إظهار ذلك عنه أو التبجح به أو نحو 
ذلك مما يظهر منه أو يوهم حاجته أو خسته وضعته. ولذا ال حيصل التوهني واقعًا لو 
حصل الوفاء أو الضامن من دون أن يلفت النظر. كام حيصل التوهني واقعًا لو حصل 

يشء مما تقدم من دون أن يتحقق الوفاء أو الضامن.
 Hاملصنف سيدنا  عىل   Hالوالد سيدي  به  نقض  ما  اندفاع  يظهر   وبذلك 
ـ بعد الفراغ من الدرس ـ فيام لو حتمل بعض الرجال الساقطني خلقيًا واجتامعيًا عن 
بعض النساء الرشيفات أجرة النقل يف الطريق، حيث قد يوجب هتكها، الستلزامه 

هتمتهام بعالقته معها، وهو من أعظم الرضر.
اهلتك  منشأ  أن  إال  مسلاًم،  كان  وإن  بذلك  والرضر  اهلتك  لزوم  أن  فيه:  إذ 
ليس هو حتمل األجرة بنفسه، بل بام قد يصاحبه من التهمة بوجود العالقة بينهام أو 
بمحاولة حتقيقها، ولذا لو حتمل األجرة بوجه غري ملفت للنظر اليتحقق اهلتك، ولو 
أظهر العالقة املشينة هبا حتقق اهلتك وإن مل يتحمل األجرة، كام لو قال لألجري عيل 

أجرهتا، وهو يعلم أن األجري قد أبرأها منها.
إذا  األحكام  أدلة  عىل  واحلرج  الرضر  نفي  قاعدة  حتكم  إنام  أخرى:  وبعبارة 
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كان منشأ الرضر واحلرج نفس موضوع تلك األحكام، كالقيام يف الصالة والوضوء، 
والبيع الغبني وغريها، دون ما إذا كان منشؤمها مباينًا ملوضوعها، وإن كان قد يرتتب 
عليه أو يصاحبه مع إمكان انفكاكه عنه. ويأيت إن شاء اهلل تعاىل يف كتاب اهلبة ما ينفع 

يف املقام. فالحظ واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
والنافع  والرشائع  الرسائر  يف  رصح  وبذلك  وأباه.  الضامن  أنكر  يعني:   )1(
وكشف الرموز ومجلة من كتب العالمة وغريها، وهو مقتىض إطالق من مل يعترب رضا 

املضمون عنه، كام يف املبسوط واخلالف وغريمها. 
لكن قال يف النهاية: »ومتى تربع الضامن من غري  مسألة املضمون عنه ذلك، 
وَقبِل املضمون له ضامنه فقد برئ عهدة املضمون عنه. إال أن ينكر ذلك ويأباه، فيبطل 
ضامن املتربع، ويكون احلق عىل أصله مل ينتقل عليه بالضامن«، ونحوه يف املقنعة. وإليه 
يرجع ما يف الوسيلة. وحكى يف املختلف قريبًا منه عن القايض وإن مل يتيرس يل العثور 

عليه يف كتابه املهذب واجلواهر، ويظهر من القواعد التوقف يف احلكم.
النهاية  نكت  يف  كام  ـ  له  املضمون  رضا  اعتبار  يف  لكالمهم  ظهور  وال  هذا 
واملختلف ـ بل يف مانعية إنكاره وإبائه للضامن، فلو مل يأب الضامن وال رضيه كامليت 

وكل من مل يعلم بالضامن حتى حتقق الوفاء ـ صح الضامن وبرئت به ذمة املدين.
والزم ذلك أنه لو حصل حني الضامن منع من صحته، وإن حصل بعده أبطله 

بعد صحته.
وهو ال يناسب ما سبق يف وجه عدم اعتبار رضا املضمون له، ألن انحصار 

السلطنة عىل الدين بالدائن تقتيض كون املدين أجنبيًا عنه وال أثر لرضاه وإبائه.
نعم يف الرسائر: »أما رضا املضمون فليس من رشط صحة انعقاده، بل رشط 
استقراره ولزومه، ألن املضمون عنه إذا مل يرض بالضامن مل يصح عىل ما رواه وأورده 

بعض أصحابنا. والصحيح أنه يستقى ويلزم...«.

ويربأ املضمون عنه وإن أنكره)1(. 
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وكأن مراده بعدم الرضا بالضامن إباؤه، ليناسب صدر كالمه.
وكيف كان فظاهره وجود رواية بذلك خيرج هبا عام تقدم.

لكن مل نعثر عىل الرواية املذكورة، لنرى مدى داللتها. كام مل يتضح اعتامد من 
سبق عليها. فال خمرج عام سبق.

والرسائر  الغنية  يف  عليه  اإلمجاع  وادعى  ظاهر،  خالف  وال  إشكال  بال   )1(
والتذكرة، ويف اجلواهر: »بال خالف يف يشء من ذلك عندنا وال إشكال، بل اإلمجاع 

بقسميه عليه. بل لعله من رضوريات الفقه«.
بن عامر  بن سنان وإسحاق  اهلل  ـ صحيحا عبد  إىل ذلك  ـ مضافًا  به  ويشهد 

وخرب احلسن بن صالح املتقدمة وغريها مما ورد يف ضامن دين امليت.
))( بال خالف وال إشكال، كام يف اجلواهر. واملراد بذلك لزومه من طرف 

املضمون له. أما من طرف الضامن فال إشكال يف لزومه مطلقًا.
كل ذلك ألصالة اللزوم التي يكفي يف إثباهتا استصحاب أثر الضامن القايض 
بعدم ترتب األثر عىل الفسخ. بل حيث كان الضامن عقدًا ـ كام سبق ـ فدليله أصالة 

اللزوم يف العقود.
وغريها،  والشهيدين  الفاضلني  كتب  من  ومجلة  والغنية  الوسيلة  يف  كام   )3(
ونفى وجدان اخلالف فيه الرياض، وظاهر الرسائر وحمتمل الغنية اإلمجاع عليه، ويف 
جامع املقاصد: »وظاهرهم أن هذا احلكم موضع وفاق«. بل ظاهر املقنعة والنهاية 
بطالن الضامن حني وقوعه وعدم ترتب األثر عليه، ال أنه يصح من دون أن يلزم، كام 

هو املنسوب لألصحاب. وكيف كان فقد يستدل عليه بوجوه
األول: موثق احلسن بن اجلهم املتقدم عند الكالم يف اعتبار رضا املضمون له 
يف صحة الضامن، واملتضمن صحة حتليل األخ عن إخوته، إذ فيه بعد احلكم بذلك: 

وينتقل املال إىل ذمة الضامن)1(. فإن كان مليًا أو علم املضمون له بإعساره 
وقت الضامن لزم)2(، وإال كان له الفسخ)3(. 
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»قلت: فام تقول يف الصبي ألمه أن حتلل؟ قال: نعم إذا كان هلا ما ترضيه أو تعطيه. 
قلت: فإن مل يكن هلا؟ قال: فال. قلت: قد سمعتك تقول: إنه جيوز حتليلها. قال: إنام 

أعني بذلك إذا كان هلا«)1(.
املالءة  أن  ومفاده  الضامن.  ال  التحليل  مورده  »لكن   :Hاملصنف سيدنا  قال 
وأمه  بالصبي  خمتص  ذلك  وأن  املدعى،  هو  كام  اللزوم،  الرشط  فيه  الصحة  رشط 
فيكون  فيه،  الرشطية  عدم  يقتيض  الثاين  يف  الصحة  إطالق  فإن  وأخيه،  البالغ  دون 
ذيل احلديث دلياًل عىل عدم اخليار«. وهو متني جدًا وما يف مفتاح الكرامة من انجبار 

داللته بالشهرة يف غري حمله، كام تكرر منا يف نظري املقام.
حني  عليه  املحال  إعسار  عدم  اعتبار  من  احلوالة  نصوص  تضمنته  ما  الثاين: 

احلوالة، ألن احلوالة أخت الضامن، كام يف اجلواهر.
وفيه: ـ مع أن مقتضاه البطالن ال ثبوت اخليار مع الصحة ـ إنه ال شاهد عىل 
محل الضامن عىل احلوالة يف ذلك،  بل هو بالقياس أشبه. وال سيام مع الفرق بأن بطالن 
العقد رأسًا أو بالفسخ يقتيض انشغال ذمة املدين األصيل، وهو يف احلوالة طرف يف 

العقد، ويف الضامن أجنبي عنه.
الثالث: قاعدة نفي الرضر يف حق املضمون له.

ومع  أيضًا،  معرسًا  عنه  املضمون  يكون  قد  حيث  اطراده،  عدم  مع  ـ  وفيه 
عمومها  عىل  يبتني  بالقاعدة  االستدالل  أن  ـ:  نحوه  أو  مماطال  كان  إذا  بام  انتقاضه 
لصورة اإلقدام عىل الرضر بحسب القصد املعاميل املالزم إلطالق القبول بالضامن، 

كام تقدم احتامله يف االستدالل خليار الغبن.
القاعدة تقرص عن ذلك. مع أن  لكن الظاهر ضعف االحتامل املذكور، وأن 

اخليار مناف لالمتنان يف حق املضمون عنه، وهو أجنبي عن العقد.
يف  كام  له،  األداء  وإرادة  له  باملضمون  االرتفاق  عىل  الضامن  ابتناء  الرابع: 

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 4 من أبواب كتاب الضامن حديث: 1. 
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استحقاق  يتعني  لإلعسار  األداء  ختلف  فمع  املقاصد،  جامع  من  ويستفاد  اجلواهر 
اخليار، لتخلف ما بني عليه العقد.

وفيه:  ـ مع انتقاضه باملامطل ونحوه ـ : أن املبادرة لألداء لو كانت مأخوذة يف 
الضامن فهي من سنخ الداعي ال الرشط الذي يكون ختلفه موجبًا للخيار.

مع أن ختلف الرشط إنام يوجب اخليار عىل أحد طريف العقد، واخليار يف املقام 
يرض باملضمون عنه حيث يقتيض الفسخ انشغال ذمته بالدين بعد فراغها منه. وهو 

أجنبي عن عقد الضامن.
ومن هنا ينحرص الدليل باإلمجاع، ويف ثبوته، فضاًل عن هنوضة باالستدالل 
إشكال. وال سيام مع قرب إبتناء ذهاب من ذهب إىل ذلك عىل بعض الوجوه املتقدمة.
هذا ومقتىض اجلمود عىل كالمهم العموم ملا إذا كان الضامن املعرس يف مقام 
الوجوه  بعض  لكن  الوفاء.  عىل  والقدرة  اليسار  له  جتدد  أو  باالقرتاض  ولو  الوفاء 
السابقة تقرص عن الفرضني، كام يظهر بمالحظتها. ومن ثم كان ثبوت عموم اخليار 

فيها أشكل. 
بأن  ـ  الكرامة  مفتاح  يف  كام  ـ  ومفهومًا  منطوقًا  عباراهتم  طفحت  قد  أنه  كام 
الوجوه  مقتىض  وهو  بعده.  استمراره  يعترب  وال  الضامن،  حني  اليسار  هو  الرشط 
الوجهني  فمقتىض  الوفاء  فيها  يتيرس  فرتة  ميض  قبل  اإلعسار  طرأ  إذا  نعم  السابقة. 

األخريين ثبوت اخليار كام لعله ظاهر.
 )1( قد اضطرَبت كلامت األصحاب يف هذه املسألة وفروعها بنحو اليسعنا 

جماراهتم واستقصاء كلامهتم.
وال ينبغي اإلشكال يف صحة الضامن مؤجال إذا كان الدين مؤجال، وال يظهر 

منهم اخلالف يف ذلك، ويف الرشايع: »والضامن املؤجل جائز إمجاعًا«.
وقد يستدل عليه بإطالق أدلة الضامن. لكن مل يتضح ألدلة الضامن إطالق، 

ويصح مؤجًا)1( 
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أحكام  لبيان  بل  مرشوعيته،  لبيان  واردة  هي  وليست  فيه،  الواردة  النصوص  لقلة 
خاصة بعد الفراغ عن مرشوعيته. 

املقام. مضافًا إىل أن اإلطالق  العقود يف  نفوذ  إذا كان عقدًا كفى عموم  نعم 
العرف حتقق الضامن  ثبوهتا لكل مورد يرى  البناء عىل  املقامي ألدلة الضامن يقتيض 

فيه، ومنه املقام.
انحصار  املضمون من  اعتبار رضا  توجيه عدم   ما سبق يف  بلحاظ  وال سيام 
السلطنة عىل الدين بصاحبه، فإنه بضميمة سلطنة الضامن عىل ذمته يقتيض سلطنتهام 
عىل نقله للدين  إىل ذمة الضامن بأي وجه كان من التأجيل أو التعجيل. اللهم إال أن 
يقال: السلطنة إنام تقتيض نفوذ ترصف ذي السلطنة يف فرض مرشوعية الترصف يف 

نفسه، تنهض بإثبات املرشوعية. فالعمدة ما سبق.
نعم البد من رجوع األجل إىل الدين املضمون بنحو يقتيض استحقاق أدائه يف 

األجل مع ثبوته يف الذمة فعاًل الذي هو مفاد الضامن، كام هو مرادهم.
أما لو كان األجل للضامن نفسه، بنحو ال تنشغل الذمة بالدين إال عند حلول 

األجل، فال جمال لصحته، ملا هو املعلوم من مبطلية التعليق للعقود واإليقاعات.
 )1( بال إشكال وال خالف ظاهر، ويف جامع املقاصد أن ظاهرهم اإلمجاع 
عليه، بل رصح باإلمجاع عليه يف التنقيح واملسالك وحمكي إيضاح النافع، وهو داخل 

يف معقد إمجاع الرشايع املتقدم، بل محله غري واحد عليه خاصة، وإن مل يظهر وجهه.
وكيف كان. فقد يستدل عليه بأنه كتأجيل الدين احلال يف حق صاحبه. لكنه 
بالقياس أشبه. فاألوىل يف االستدالل عليه ما سبق. مضافًا إىل خرب عيسى بن عبد اهلل 
قال: »ملا احترض عبد اهلل بن احلسن فاجتمع إليه غرماؤه، فطالبوه بدين هلم، فقال هلم: 
ما عندي ما أعطيكم، ولكن ارضوا بمن شئتم من أخي وبني عمي عيل بن احلسني 
أو عبد اهلل بن جعفر. فقال الغرماء: أما عبد اهلل بن جعفر فميل مطول، وأما عيل بن 

وإن كان الدين حااًل)1(، 
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:Aاحلسني فرجل ال مال له صدوق، وهو أحبهام إلينا. فأرسل إليه فأخربه اخلرب. فقال 
أضمن لكم املال إىل غلة ومل يكن له غلة. فقال القوم: قد رضينا. فضمنه. فلام أتت 
أنه من  بدينهم حلوله. مع  فأداه«)1( ومقتىض مطالبتهم  املال  له  تعاىل  اهلل  أتاح  الغلة 

البعيد جدًا كون ديوهنم مجيعًا مؤجلة.
ومقتضاه عدم اعتبار ضبط األجل بالشهور واأليام عىل خالف ما ذكروه يف 
ما  تم  ولو  الرشوط.  نفوذ  وعموم  السلطنة  عموم  يقتضيه  الذي  وهو  الدين،  أصل 

ذكروه يف الدين فال ملزم بعمومه ألَجل الضامن. فالحظ.
الضامن  صحة  أما  مؤجاًل.  الدين  كان  وإن  حااًل  الضامن  فيصح  يعني:   )1(
يظهر من مجلة من كلامهتم عدم  فقد  أيضًا  الدين حااًل  كان  إذا  ولو  اجلملة  حااًل يف 

اخلالف فيه.
لكن يف املقنعة: » وال يصح ضامن مال ونفس إال بأجل معلوم« وقريب منه يف 
النهاية ونحوه يف ضامن املال يف الوسيلة والغنية، وحكاه يف املختلف عن ابن الرباج 
لزوم  عىل  محله  املختلف  وظاهر  الغنية.  إمجاع  معقد  يف  دخوله  وحيتمل  الكامل.  يف 
التأجيل. يف الرسائر عىل أنه إذا اتفقا عىل التأجيل فالبد من تعيني األجل. قال: »فأما 
العقد« وال  إذا أطلقا  التعجيل فيصح الضامن من دون أجل. وكذلك  اتفقا عىل  إذا 

شاهد عىل ما ذكره.
ومن القريب ابتناء ما ذكروه عىل أن الضامن حيث مل يكن غالبًا قد هيأ نفسه 
للدين فمن شأن الضامن توقع التأخر يف الوفاء. ومن هنا يلزم تعيني وقت الوفاء ولو 

كان معجاًل، ال أنه يلزم فيه التأجيل حتى لو تيرس الوفاء معجاًل.
استحقاق  لفعلية  الراجع  الضامن معجاًل  ينبغي اإلشكال يف  وكيف كان فال 

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 5 من أبواب كتاب الضامن حديث: 1. 

وبالعكس)1(. 
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الوفاء وإن كان قد يتأخر التنفيذ لعذر، كام قد يتأخر وفاء الدين احلال. ملا سبق من 
عموم نفوذ العقود والرشوط.

لكن قال يف املختلف: »احتج الشيخ بأنه إرفاق. ويشرتط فيه األجل. إذ احلال 
ال إرفاق فيه، فإن احلال يقتيض تسويغ املطالبة يف احلال للضامن، فيتسلط عىل مطالبة 

املضمون عنه يف احلال، فتنتفي فائدة الضامن«.
وفيه ـ مع عدم الدليل عىل انحصار فائدة الضامن التي يدور ترشيعه مدارها 
املضمون عىل  معه  رجوع  ال  الذي  التربعي  الضامن  عن  قصوره  ومع   باالرفاق. 

عنه ـ:
أنه مع عجز املضمون عنه ال جيوز مطالبته يف احلال، وهو كاف يف اإلرفاق. 
ومع قدرته عىل الوفاء ال ينحرص اإلرفاق باستحقاق التأجيل بل خلصوصية الدائن 

أثر يف ذلك، حيث قد يكون سهل االستقضاء. 
وأما الضامن احلال مع كون الدين مؤجاًل فقد رصح بصحته يف مجلة من كتب 
العالمة واللمعتني وظاهر التنقيح وغريها، وظاهر التذكرة اإلمجاع عليه. وقد استدل 
عليه يف بعض كلامهتم بأن الضامن كاألداء، فكام جيوز وفاء الدين املؤجل قبل األجل 
جيوز ضامنه كذلك. لكنه بالقياس أشبه. والعمدة ما سبق من عموم العقود واإلطالق 

املقامي ألدلة الضامن.
ومنع منه يف املبسوط واإليضاح وجامع املقاصد وكذا يف الرشايع عىل تردد. 

واستدل للمنع بوجوه
األول: أن الفرع ال يكون أقوى من األصل، كام يف املبسوط وغريه.

وفيه: أنه ال دليل عىل الكربى املذكورة، حيث ال مانع من زيادة الفرع بسبب 
الرشط املفروض يف املقام.

الثاين: ما يف اإليضاح وغريه من أن احللول زيادة يف احلق، ولذا ختتلف األثامن 
ذمته، فال يصح ضامهنا، ألنه  ثابتة يف  املديون وال  واجبة عىل  الزيادة غري  به، وهذه 
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ضامن ملا مل جيب.
وفيه: أن املضمون هو الدين الثابت يف ذمة املضمون عنه، والتعجيل بالوفاء 
ليس جزءًا من املضمون، بل الزم بسبب الرشط، كام لو رشط يف عقد آخر تعجيل 
الدين املؤجل. وال سيام أن الثمن كام خيتلف بالتعجيل والتأجيل خيتلف باختالف من 

يتعلق الثمن بذمته.
الثالث: ما يف جامع املقاصد من أن الضامن نقل الدين عىل ما هو به. قال: »وال 
يرد تأجيل احلال، ألن ذلك رشط زائد يستقل صاحب احلق بإثباته يف العقد الالزم، 

بخالف األجل الذي هو مشرتك بني املضمون له واملضمون عنه«.
وهو كام ترى! ألنه إذا أمكن إثبات األجل بالرشط بني الضامن واملضمون له 

دون املضمون عنه أمكن إسقاطه به كذلك.ومن هنا ال خمرج عام سبق. 
بقي يف املقام أمور األول: أن الكالم السابق جيري يف أمد التأجيل. فحيث تقدم 
جواز ضامن احلال مؤجاًل جيوز ضامن املؤجل بأجل أطول. وحيث تقدم اخلالف يف 
ضامن املؤجل حااًل فهو جيري يف ضامن املؤجل بأجل أقرص، كام يظهر بمالحظة أدلة 

املسألة.
الثاين: أن ظاهر إطالق الضامن انتقال الدين إىل ذمة الضامن عىل النحو الذي 

كان عليه يف ذمة املضمون عنه من احللول أو التأجيل.
بالدين  الضامن  ذمة  انشغال  الضامن  مقتىض  كان  حيث  أنه  ودعوى: 
واستحقاق الدائن له عليه فلصاحب احلق املطالبة بحقه متى شاء. وإلزامه باألجل يف 
حق املضمون عنه برشط ونحوه ال يقتيض إلزامه به يف حق الضامن، لتعدد املوضوع.
مدفوعة بأن تفرع انشغال ذمة الضامن بالدين عىل انشغال ذمة املضمون عنه 
به صالح للقرينية عىل كون املراد مع اإلطالق هو انشغاهلا به عىل نحو انشغال ذمة 

املضمون عنه.
يؤديه  بام  عنه  املضمون  عىل  الرجوع  الضامن  استحقاق  يأيت  حيث  الثالث: 
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املضمون عنه مع إذنه يف الضامن.
فإذا كان الدين حااًل وضمنه بإذنه مؤجاًل، ثم أداه قبل األجل فهل له الرجوع 
قبل األجل أو ال؟ رصح باألول يف املسالك واحلدائق واجلواهر وغريها. ألن األجل 

إنام كان للضامن ال للدين.
واستشكل فيه سيدنا املصنفH بأن الدين كان عىل املضمون عنه، واملفروض 
براءة ذمته منه بالضامن، وليس عليه فعاًل دين حال، كي يتجه التعليل املذكور ومن 
هنا يتعني االستدالل بإطالق ما دل عىل جواز رجوع الضامن عىل املضمون عنه بام 

أداه.
الضامن  تفرع  إىل  يرجع  ال  الرشط  أن  بذلك  مرادهم  أن  القريب  من  لكن 
املرشوط عىل اشرتاط التأجيل يف الدين، ليكون املقام من ضامن الدين املؤجل الذي 
ومع  حااًل.  الدين  كون  فرض  يف  الضامن  هو  الرشط  موضوع  بل  فيه،  الكالم  يأيت 
ضامن الدين احلال يكون للضامن الرجوع عىل املضمون عنه باألداء، ملا ذكرهH من 

اإلطالق.
نعم قرصH ذلك عىل ما إذا أطلق املضمون عنه إالذن يف الضامن، أما إذا أذن 
برشط اشرتاط األجل فاستشكل يف جواز الرجوع قبل األجل، ألن ذلك قد يرجع إىل 

األجل يف الرجوع عليه، فال جيوز الرجوع عليه قبله، عماًل بالرشط.
وكأن بعض مشاخيناH محله عىل ما إذا كان اإلذن يف الضامن مقيدًا بكون األداء 
تربعيًا  األداء  يكون  قبله،  األداء  مع  أنه  ذلك  عىل  ورتب  عليه.  معلقًا  أو  األجل  يف 
ال يستحق معه الرجوع حتى بعد األجل، لعدم اإلذن يف الضامن، بسبب ختلف قيد 

اإلذن وما علق عليه. وذكر أن ذلك خارج عن حمل الكالم.
 لكن الظاهر أن مراد سيدنا املصنف ليس ذلك، بل أن إذن املدين يف الضامن 
أنه  املؤجل  بالضامن  إذنه  فظاهر  أدى،  بام  عليه  الضامن  رجوع  يستتبع  كان  ملا  عنه 
ملصلحة نفسه بلحاظ رجوعه إىل اشرتاط عدم الرجوع عليه قبل األجل من دون أن 
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يكون األداء يف األجل قيدًا يف الضامن املأذون فيه، فلو أدى قبله مل يستحق الرجوع 
رأسًا، بل بعد األجل، عمال بالرشط املستفاد ضمنًا.

وهذا بخالف ما إذا أطلق اإلذن يف الضامن، واختار الضامن الضامن املؤجل 
فحيث ال رشط من قبل املضمون عنه يقتيض الرجوع عليه بعد األجل جاز الرجوع 

.Hعليه بعد األداء عماًل باإلطالق الذي ذكره
هذا كله بناء عىل ثبوت اإلطالق لدليل الرجوع، أما بناء عىل أن رجوع الضامن 
يبتني عىل ما عليه العقالء من أن َمن أمر غريه بام يؤدي إىل خسارة مال كان ضامنًا له، 
فيشكل الرجوع حتى مع إطالق اإلذن، ألن إطالق األمر بالضامن وإن اقتىض جواز 
الضامن احلال املقتيض للرجوع بعد األداء، إال أن املفروض أن املأمور مل يضمن إال 

مؤجاًل، وهو يقتيض الوفاء ثم الرجوع بعد األجل.
وجه  فال  به،  أمر  عام  خارج  األجل  بإسقاط  منه  تربعًا  بالوفاء  وتعجيله 

الستحقاقه به تعجيل الرجوع.
نعم قد يتجه ذلك فيام لو مات الضامن قبل األجل فحل دينه وأداه الورثة قبل 

األجل، ألن التعجيل باألداء يستند عرفًا للضامن الواقع بأمره.
بالضامن إشكال. من رجوع  التأجيل يف اإلذن  ويف جريان ذلك مع اشرتاط 
اشرتاط التأجيل إىل اشرتاط التأجيل يف الرجوع ـ كام سبق ـ فيكون الرشط املذكور 
خمرجًا عام يقتضيه األمر بالضامن من الرجوع وحتمل اخلسارة حني حصوهلا. ومن أن 
اشرتاط التأجيل يف الضامن إنام يقتيض اشرتاط التأجيل يف الرجوع عىل املضمون عنه 
بلحاظ سببيته الستحقاق التأجيل يف أداء الدين، فمع سقوط استحقاق التأجيل يف 

أدائه بسبب املوت يقرص الرشط املذكور. ولعله األقرب. فتأمل جيدًا.
هذا ولو انعكس األمر فكان الدين مؤجاًل والضامن حااًل فمع النص يف اإلذن 
بالضامن عىل الضامن احلال تعيينًا أو ختيريًا فاملتعني جواز الرجوع بمجرد األداء قبل 
يتفرع عىل  الضامن ال  تأجيل  أن  ملا سبق من  الدين حااًل،  الدين، ال لصريورة  أجل 
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تأجيل الدين، بل إما إلطالق ما دل عىل جواز رجوع الضامن عىل املضمون له بام أداه 
ـ كام سبق من سيدنا املصنفH ـ أو ملا سبق منا من أن أمر الغري بام يؤدي إىل خسارة 

مال يقتيض ضامنه له.
وأما مع إطالق اإلذن بالضامن فاإلطالق ينرصف إىل ضامن الدين عىل نحو 
بنحو  الضامن  هو  به  فاملأذون  حقه  يف  مؤجاًل  الدين  كان  فإذا  املدين،  حق  يف  ثبوته 

التأجيل.
لكن ال عىل أن يكون األجل قيدًا يف الضامن املأذون فيه، بحيث يكون الضامن 
تربعيًا مع احللول، ال يستحق معه الرجوع حتى بعد األجل، بل يكون التأجيل  حقًا 
عىل الضامن، مراعاة ملصلحة املضمون عنه يف عدم استحقاقه الرجوع عليه إال بعد 

األجل.
بقية األقوال  املقام. وبذلك يظهر حال  العرفية يف  املرتكزات  تقتضيه  ما  هذا 
التعرض هلا وتتبع مبانيها وأدلتها  املقام عىل كثرهتا، واليسعنا  والوجوه املحتملة يف 

ومناقشتها. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
والتذكرة  الغنية  يف  عليه  اإلمجاع  وادعي  خالف،  وال  ظاهر  إشكال  بال   )1(
بقسميه  اإلمجاع  بل  أجده،  خالف  »بال  اجلواهر:  ويف  املفاتيح.  وحمكي  واملسالك 

عليه«.
وقد استدل عليه بمعترب احلسني بن خالد قال: » قلت أليب احلسنA: جعلت 
فداك قول الناس: الضامن غارم. قال: فقال: ليس عىل الضامن غرم. الغرم عىل من 
أكل املال«)1(. وموثق عمر بن يزيد أو صحيحه: » سألت أبا عبد اهلل عن رجل ضمن 

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

ويرجع الضامن عىل املضمون عنه بام أداه إن ضمن بإذنه)1(، 
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عن رجل ضامنًا ثم صالح عليه. قال: ليس له إال الذي صالح عليه«)1(، ونحوه موثق 
ابن بكري))(.

هذا واألخريان واردان لبيان مقدار ما يرجع به الضامن بعد الفراغ عن جواز 
رجوعه، ال لبيان جواز الرجوع، ليكون هلام إطالق يف ذلك.

ـ  للنصوص واإلمجاع  تبعًا  ـ  الفراغ  بعد  أنه  به عىل  يبتني االستدالل   واألول 
عن انشغال ذمة الضامن بالدين، وفراغ ذمة املدين منه، ووجوب الغرم والوفاء عىل 
بحيث  عليه،  الضامن  استقرار  عىل  فيه  املدين  بغرم  احلكم  محل  من  فالبد  الضامن، 

يرجع عليه الضامن، مجعًا بينه وبني النصوص واإلمجاع املذكورين.
لكن اجلمع املذكور وإن كان ممكنا، إال أنه اليتضح كونه مجعًا عرفيًا. وال سيام 
الناس من أن الضامن غارم، مع وضوح أن مرادهم ما  مع وروده للردع عام يقوله 
دلت عليه النصوص واإلمجاع من انشغال ذمته باملال ووجوب وفاء الدين عليه، من 
مع  له  الرجوع  جواز  عدم  من  املعلوم  هو  ما  ومع  الضامن،  الستقرار  هلم  نظر  دون 
التربع الذي كثريًا ما يقع، خصوصًا مع كون عدم الرجوع حينئٍذ قطعيًا ارتكازيًا ال 

تعبديًا.
وكام يمكن محله عىل ما سبق يمكن محله عىل وجوه أخر، كحمل الضامن عىل 
الكفيل يف الكفالة العرفية الراجعة ملجرد التعهد بوفاء الدين من دون نقل له من ذمة 
املكفول، أو محل الغرم عىل الغرامة املعنوية، وأن الضامن وإن كان غارمًا للامل، إال أن 
غرمه متدارك بالكرامة، رابح بإحسانه، واملدين وإن مل جيب عليه الوفاء، إال أنه غارم 
املذكور. وغري ذلك من وجوه اجلمع، وال مرجح  باإلحسان  لكونه مدينًا للضامن 
ألحد الوجوه املذكورة إال بأن يكون مجعًا عرفيًا، وهو غري ظاهر يف الوجه السابق، 

كام ذكرنا.

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 6 من أبواب كتاب الضامن حديث: 1. 
))( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 1 من أبواب كتاب الضامن حديث: ). 
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ومن هنا كان األوىل يف االستدالل عىل أصل الرجوع ما أرشنا إليه آنفًا من أن 
أمر الغري بام يقتيض اخلسارة املالية عليه يقتيض تدارك خسارته وضامهنا عىل اآلمر، إال 

مع القرينة عىل إرادة التربع واملجانية.
وكأنه إىل هذا يرجع ما ذكره بعض األعاظمH يف حاشيته عىل العروة الوثقى 
يأمر  من أن الضامن بسبب االستيفاء. فإهنم وإن ذكروا االستيفاء وجهًا لضامن من 
عىل  اجلمود  ومقتىض  عليه.  هلا  املأمور  واستحقاق  العمل  ذلك  ألجرة  بعمل  غريه 
عنوان االستيفاء كون اآلمر كاسبًا للعمل ورابحًا له، وال جيري ذلك يف املقام، لعدم 
كون الضامن عماًل ينتفع به املضمون عنه، بل هو ترصف اعتباري يرتتب عليه رشعًا 
خيص  أمر  للدين  وفائه  عند  للامل  الضامن  خسارة  أن  كام  عنه.  املضمون  ذمة  براءة 

الضامن نفسه ويقتيض براءة ذمته من دون أن يتعلق باملضمون عنه بوجه ما.
للعمل،  الضامن  كسب  هو  ليس  الضامن  منشأ  بأن  تقيض  املرتكزات  أن  إال 
بل خسارة العامل لعمله وتلفه عليه بسبب أمر اآلمر. وذلك جيري يف املقام، لرتتب 
اخلسارة عىل الضامن للامل بسبب طلب املدين منه الضامن، كام يرتتب لو أمر املدين 
له عىل دينه، ونحو  أن يرهن عينًا  املدين من غريه  بوفاء دينه، وتقدم يف طلب  غريه 
ذلك. واجلميع نظري ما لو طلب شخص من آخر إتالف ماله حيث يضمن اآلمر املال 

لصاحبه. فإن منشأ الضامن يف اجلميع هو اخلسارة املرتتبة عىل األمر املطلوب. 
والظاهر أن ذلك هو املنظور لبعض األعاظمH يف بيان سبب الضامن يف املقام، 
وهو املراد له باالستيفاء ال خصوصية كسب املطالب للعمل، ليتجه ما ذكره سيدنا 

املصنفH يف اإلشكال عليه بام سبق من عدم حتققه يف املقام.
ثم إن ذلك كام جيري يف املدين جيري يف غريه، كام لو طلب رجل من آخر ضامن 
دين شخص ثالث، فإن الضامن بعد األداء يرجع عىل من أمره بالضامن ال عىل املدين. 

والظاهر عدم اإلشكال يف ذلك وإن مل يرصحوا به.
حتمل  عىل  اإلذن  ابتناء  من  البد  بل  اإلذن،  جمرد  عىل  ليس  فيه  املعيار  أن  كام 
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الدرك، كام هو األصل يف الطلب أيضًا ما مل تقم القرينة عىل إرادة التربع، كام يف طلب 
املعرس عند ظهور أمارات املوت عليه من بعض متعلقيه ضامن دينه. ولعل تعبريهم 
عىل  نوعًا  قرينة  الضامن  صحة  يف  عنه  املضمون  إذن  اعتبار  عدم  أن  بلحاظ  باإلذن 
صدور اإلذن بداعي ترتب األثر عليه، وليس هو إال حتمل الدرك. وإن أمكن اخلروج 
عن ذلك بقرينة خاصة، كام لو استؤذن املدين تأدبًا معه حذرًا من أنفته من حتمل غريه 

لدينه، كام قد يستأذن لذلك يف التربع بوفائه.
هذا ما تقتضيه املرتكزات العقالئية التي عليها املعول يف املقام وغريه. ومن ثم 
ال يبعد تنزيل إطالق دليل الرجوع يف املقامـ  لو تمـ   عليه، ألن أنس األذهان بالقضية 
االرتكازية جيعلها كالقرينة املحتفة باإلطالق والصاحلة لبيان مفاده. وذلك أوىل عرفًا 

من اجلمود عىل اإلطالق ومحله عىل قضية تعبدية رصفة.
ومن مجيع ما سبق يظهر اإلشكال فيام ذكره سيدنا املصنفH من أن مقتىض 
إطالق معترب احلسني بن خالد جواز الرجوع عىل املضمون عنه حتى مع عدم إذنه يف 

الضامن، وأن املخرج عن ذلك اإلمجاع.
 حيث سبق عدم متامية اإلطالق. مع أنه لو تم يشكل اخلروج عنه باإلمجاع،

لقرب استنادهم يف التفصيل للجهة االرتكازية التي سبق الكالم فيها.
وحينئٍذ إن كانت اجلهة املذكورة مانعة من انعقاد اإلطالق ـ كام ذكرنا آنفًا ـ 
فال عموم فيه، ليحتاج اخلروج عنه لإلمجاع. وإال كان اإلطالق رادعًا عنها، فكام ال 

يمكن الرجوع هلا ال يمكن الرجوع لإلمجاع. فالحظ. 
األداء  كان  سواء  أداه  بام  الرجوع   Hاملصنف سيدنا  إطالق  ومقتىض  هذا 
من  األمرين  أقل  مراده  أن  الظاهر  لكن  أقل.  أو  منه  أكثر  بغريه  أم  للدين  باملساوي 
الدين وما أداه، دون األكثر، كام رصح به مجهور األصحاب، وهو املشهور ـ كام يف 
به  ويشهد  عليه.  اإلمجاع  كلامهتم  بعض  من  يظهر  وقد  ـ  املفاتيح  وحمكي  املختلف 

املوثقان املتقدمان. 



....................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الضامن (((

ودعوى: أن مقتىض إطالقهام جواز الرجوع بام صالح عليه وإن كان أكثر من 
الدين املضمون. مدفوعة بانرصاف إطالق صلح املدين عىل دينه هو صلحه بام هو 
األقل منه، ألنه األنفع له فيصلح ال من يكون داعيًا لطلب الصلح منه. نعم قد يتجه 

ذلك فيام لو نسب الصلح هلام معًا بمثل: »فتصاحلا«.
ما  بعض  عىل  صالح  »ثم  يزيد:  بن  عمر  موثق  طرق  بعض  يف  ورد  أنه  عىل 
صالح عليه«)1(. كام روي يف مستطرفات الرسائر موثق ابن بكري هكذا: » ثم صالح 

عىل بعض ما ضمن عنه«))(.
وهو أيضًا مقتىض ما سبق منا من قضاء املرتكزات العقالئية بالضامن، فإنه ال 
يقتيض إال ضامن ما البد منه من اخلسارة املرتتبة عىل األمر املطلوب، دون الزائد مما 

خيتار املطلوب منه بذله. وحينئٍذ يكون مقتىض األصل عدم الرجوع بالزيادة. 
الشأنية،  الفعلية، دون  املذكورة بضامن اخلسارة  املرتكزات  يبعد قضاء  بل ال 
يف  يعينه  شخصًا  واستأجر  فعاجله  يعاجله،  إن  الطبيب  من  مثال  املريض  طلب  فإذا 
عالجه، فإذا تم العالج وأبرأه املعني من أجرة عمله مل يبعد قضاء املرتكزات العقالئية 
بعدم رجوعه عىل املريض باألجرة املذكورة وإن انشغلت هبا ذمته قبل اإلبراء بنحو 

يلزمه دفعها لألجري لوال اإلبراء.
ال  املذكورة،  املرتكزات  طبق  عىل  جاريني  املتقدمان  احلديثان  يكون  وبذلك 

خمالفني هلا خمرجني عنها. وال أقل من كون ذلك هو املتيقن من املرتكزات املذكورة.
كام يظهر عدم اختصاص ذلك بالصلح الذي هو مورد املوثقني، بل يعم مثل 
اإلبراء من بعض الدين أو من متامه، كام هو مقتىض إطالق األصحاب، بل هو رصيح 
بعضهم. وال يبعد فيهم ذلك من احلديثني بإلغاء خصوصية الصلح فيهام. بل جيري 

ذلك فيام لو أدى عن الضامن أو ضمن عنه غريه تربعًا.

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 1 من أبواب كتاب الضامن حديث: ). 
))( الرسائر ج: 3 ص: )63.
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لكن استشكل يف العروة الوثقى فيام إذا صالح بام قيمته أقل من الدين أو باعه 
به بام قيمته أقل منه، فضاًل عام إذا أبرأه من الدين أو من بعضه. بدعوى: أن مقتىض 
القاعدة الرجوع بتامم الدين، وال خمرج عن ذلك إال النص الظاهر يف املصاحلة عن 

بعض الدين ال غري.
أنه  إال  الدين.  بتامم  الرجوع  القاعدة  أن مقتىض  املنصفH يف  ووافقه سيدنا 
إللغاء  البيع  ملثل  عرفًا  عنه  والتعدي  أقل،  قيمته  بام  للمصاحلة  النص  عموم  ادعى 

خصوصية الصلح عرفًا. 
يف  ذكر  كام  بالبعض،  باملصاحلة  باالختصاص  تقيض  النص  مالحظة  لكن 
العروة، وليس الوجه يف استفادة العموم منه للصلح بام قيمته أقل وغريه مما تقدم إال 

إلغاء خصوصية مورده عرفًا.
سيدنا  كالم  جمموع  من  فيظهر  الدين  بتامم  الرجوع  القاعدة  مقتىض  أن  وأما 
املصنفH أن الوجه فيه استحقاق الضامن عىل املضمون عنه بدل دينه عوضًا عنه 

بعد تفريغها منه بالضامن.
تدارك  عىل  الضامن  ابتناء  عدم  بعد  ذلك  عىل  الدليل  لعدم  ترى!  كام  وهو 
املضمون عنه والكان ذلك مقصودًا حني اإلذن وطلبه،  ما يف ذمة  الضامن  خسارة 
لظهور وحدة الضامن اإلذين والضامن التربعي مفهومًا. كام أن املطلوب ذلك من دون 

ان يستبطن أمرًا آخر.
أما  الضامن.  أداه  ما  استحقاق  إال  تقتيض  ال  فهي  املتقدمة  النصوص  وأما 
احلديثان فظاهر. وأما معترب سليامن بن خالد فهو ـ لو كان دلياًل عىل رجوع الضامن 
وغض النظر عام سبق منا ـ إنام يقتيض غرم املضمون عنه، وال يراد به غرمه لدينه بعد 
براءة ذمته منه، وحتمل الضامن لغرمه، بل غرم آخر مرتتب عىل براءة ذمته من الدين، 
وهو غرم ما غرمه الضامن، لبيان أن غرم الضامن ملا مل يكن مستقرًا عليه فكأنه ليس 

بغارم، وال نظر له ملا زاد عىل غرمه ما انشغلت ذمته به وبرئت منه بال غرم منه.
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ولذا  توضيحه.  سبق  كام  االرتكازي،  الوجه  من  ذكرناه  ما  ذلك  من  وأظهر 
سبق جريان احلديثني عىل القاعدة، وعدم خمالفتهام هلا.

الضامن  ابتناء  الضامن عىل  له واملضمون عنه مع  املضمون  اتفاق  نعم يمكن 
املطلوب عىل انشغال ذمة املضمون عنه للضامن بمثل املال املضمون بمجرد الضامن، 
من دون توقف عىل األداء. وهو خارج عن الضامن املعهود، وال مانع من صحة هذا 
العقد بني الثالثة، لعموم نفوذ العقود. وال جتري عليه أحكام الضامن املعهود، ومنها 
عدم الرجوع عىل املضمون عنه إال بام أداه، بل يتعني استحقاقه مقدار ما ضمنه بتاممه، 
عماًل بالقاعدة بعد قصور احلديثني عنه واختصاصهام بالضامن املعهود املتمحض يف 

نقل الدين لذمة الضامن.فتأمل جيدًا.
اجلنيد من  ابن  املختلف عن  ما حكاه يف  إال  املقام  هذا وال يظهر اخلالف يف 
الذي  باملال  الضامن  عىل  احلكم  وجوب  قبل  الصلح  كان  إذا  بام  ذلك  اختصاص 

ضمنه، أما إذا كان بعده كان له الرجوع بتامم الدين.
وقد استدل له بأن الثابت يف ذمة الضامن قدر املال، ودفع األقل بعد احلكم 

عليه باألكثر ابتداء عطية من املضمون له للضامن، فال يسقط.
بالدين واحلكم  له  الكرامة أن مراده باحلكم هو مطالبة املضمون  ويف مفتاح 
بوجوب الدفع عليه. لكنه ال يناسب االستدالل املتقدم منه، ألن انشغال ذمة الضامن 
بالدين إنام تكون بتاممية الضامن، ال باملطالبة، بل املطالبة بالدين فرع انشغال الذمة به. 
ومن هنا اليبعد أن يكون مراده املصاحلة باألقل حني الضامن، أن يضمن الدين 
بتاممه عىل  الدين  من  عنه  املضمون  ذمة  تفرغ  بحيث  بعضه  عليه  يكون  أن  عنه عىل 
أن تنشغل ذمة الضامن للمضمون له ببعضه. وهو يبتني عىل انشغال ذمة املضمون 
عنه بمجرد الضامن للضامن بام انشغلت به ذمته للمضمون له، وعىل إمهال احلديثني 

املتقدمني. وكال األمرين يف غري حمله، كام يظهر مما سبق.
وكأن األوىل للعالمةH يف املختلف اجلواب بذلك، ال بام ذكره من أن الضامن 
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وضع لإلرفاق باملضمون عنه، والرجوع بأكثر مما دفع الضامن عليه مناف له. فإنه ال 
يرجع إىل حمصل ينهض باالستدالل. ويأيت يف األمر الثاين ما ينفع يف ذلك.

حقًا  الدين  الضامن  عىل  الدائن  احتسب  لو  أنه  األول:  أمور  املقام  يف  بقي 
انشغال  تقتيض  القاعدة  أن  فبناء عىل  املستحبة،  الصدقة  أو  الواجبة  رشعيًا، كالزكاة 
ذمة املضمون عنه بتامم الدين بمجرد الضامن يتعني الرجوع حينئٍذ، لقصور املوثقني 

عنه، وال جمال لدعوى التعدي عن مورده لذلك عرفًا، كام لعله ظاهر.
أما بناء عىل ما ذكرنا من عدم انشغال ذمة املضمون عنه إال بام أداه فقد يشكل 

رجوعه عليه، لعدم خسارته شيئًا.
احلق  مقدار  الضامن  متلك  إىل  املذكور  االحتساب  مرجع  أن  عىل  بناء  نعم 
ألنه  الرجوع،  يتجه   Hمشاخينا بعض  ذكره  كام  سقوطه،  ثم  ذمته  يف  له  املبذول 
باالحتساب املذكور قد ملك مقدار الدين، ثم خرسه بسقوطه عن ذمته بسبب الوفاء.
لكن الظاهر امتناع ملك اإلنسان ملا يف ذمته ولو آنا ما، لعدم الفرق بني اآلنات، 
كام نبه له سيدنا املصنفH، ولذا كان مرجع هبة الدين أو التصدق به إىل اإلبراء منه 
عرفًا، ال إىل متلكه ثم سقوطه، ولذا تنفذ من دون حاجة للقبول. وعليه يكون مرجع 
االحتساب إذا دل الدليل عليه ـ كام يف الزكاة ـ إىل براءة ذمة املدين من الدين يف مقابل 

براءة ذمة من عليه احلق مما يقابله من احلق.
اللهم إال أن يقال: براءة الذمة يف ذلك يصدق معها اخلسارة عرفًا بلحاظ فوت 
متلك مقدار احلق املحتسب عليه بسبب الدين. ولذا ال يتوقف العرف يف الرجوع يف 
غري الضامن من موارد طلب ما يرتتب عليه خسارة املطلوب منه. كام لو طلب منه نقل 

متاعه، فنقله بأجرة يف ذمته، ثم احتسب األجري األجرة عليه حقًا رشعيًا.
وأظهر من ذلك ما إذا حصل القبض واإلقباض، كام إذا دفع املضمون له مقدار 
الدين للضامن زكاة أو صدقة، ثم وىف الضامن الدين به، أو وىف الضامن الدين، ثم 
أرجعه املضمون له زكاة أو صدقة، لتحقق موضوع الرجوع، وهو الوفاء واخلسارة 
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يف حق الضامن قطعًا، نظري ما إذا وىف الدين من ماله ثم أرجعه إليه هدية أو أهدى له 
مقدار الدين فأرجعه إليه وفاءًا له. وتدارك اخلسارة بعد ذلك بدفع احلق أو اهلدية ال 

يمنع من حتقق موضوع الرجوع.
الثاين: إذا باع الضامن للمضمون له ما قيمته دون الدين بقدر الدين يف الذمة، 
الدين،  بتامم  املضمون  عىل  الرجوع  له  أن  فالظاهر  بالتقاص،  منهام  كل  دين  وسقط 
ألن براءة ذمته من دين املضمون عنه بخسارته لدينه الذي هو بقدر الدين املضمون. 

وربحه إنام كان بالبيع السابق عىل وفاء الدين وسقوطه بالتقاص.
باألقل،  الرجوع  التوقف يف ذلك واحتامل  التذكرة واملسالك من  ما يف  وأما 

وهو قيمة املبيع، البتناء الضامن عىل االرتفاق باملضمون عنه.
فهو يف غري حمله. لعدم وضوح كون االرتفاق علة يدور احلكم مدارها. وال 
سيام مع عدم اإلشارة له يف النصوص، ومع لزوم اإلرضار بالضامن بمراعاته. مع أنه 
يكفي يف االرتفاق كون الضامن منشأ للسعة عىل املضمون عنه بقطع عالقة املضمون 

له به، بحيث ال يكون مسؤواًل بوفاء الدين له.
الثالث: من مجيع ما سبق يظهر الوجه فيام يظهر من األصحاب التسامل عليه من 
عدم جواز رجوع الضامن عىل املضمون عنه قبل أدائه للدين، لعدم فعلية اخلسارة يف 
حقه لريجع هبا، وهو كالرصيح من املوثقني وليس ذلك خمالفًا للقاعدة، كام يظهر من 
السيد الطباطبائي وسيدنا املصنفI يف العروة الوثقى ورشحها، بل هو الرصيح 

منهام. ويظهر وجه ما ذكراه ودفعه مما سبق. فالحظ.
بينهم، بل ادعى اإلمجاع عليه يف  )1( كام ذكره األصحاب من دون  خالف 
احلق، ويف  التذكرة وحمكي هنج  الغنية، ويف ظاهر  املفاتيح وحمتمل  املسالك وحمكي 

اجلواهر: » بال خالف فيه أيضًا، بل اإلمجاع بقسميه كذلك عليه«.
وبه يرفع اليد عن إطالق دليل الرجوع لو تم، وإن مل يتم ـ كام سبق ـ فاألمر 

وإال فا)1(، 
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أظهر.
وقد رصحوا بعموم ذلك ملا إذا كان الوفاء بإذن املضمون عنه أو بطلب منه، 
وهو داخل يف معقد االمجاعات املتقدمة. ألن اإلذن لإلنسان بفعل ما جيب عليه أو 

طلبه منه ال يوجب الضامن قطعًا.
نعم لو رجع اإلذن أو الطلب إىل توكيل املضمون عنه للضامن يف أن يفي دين 
الضامن تربعًا من املضمون عنه تعني الرجوع، لوقوع الوفاء للمضمون عنه، كام لو 

وكل غري الضامن يف ذلك. 
وبذلك يظهر احلال فيام لو قال: »أّد ما ضمنت وارجع به عيل«. فإنه إن رجع 
للتوكيل عنه يف التربع بالوفاء كان له الرجوع. وإن رجع إىل التعهد بالتدارك من دون 
توكيل يف الوفاء، بل يقع الوفاء للضامن، مل يكن له الرجوع، بل هو وعد حمض ال 
جيب الوفاء به، واألمر بالوفاء ال يوجب الضامن بعد وجوب الوفاء عىل الضامن، ملا 

سبق من أن األمر بالواجب ال يوجب الضامن.
وكأن ذلك هو الذي أوجب توقف السيد الطباطبائيH يف العروة الوثقى يف 

جواز الرجوع مع التعبري املذكور.
وال جمال لقياس ذلك بام إذا أمر غري الضامن بوفاء دين الضامن. للفرق بينهام 
بعدم وجوب وفاء دين الضامن عىل غريه، فيكون أمر املضمون عنه لذلك الغري به 

أمرًا بام ال جيب عليه، ويكون مضمنا. فال خمرج عن التفصيل السابق.
النفوس، وجرى  النهاية يف ضامن  املقنعة وقد يستفاد مما ذكره يف  )1( كام يف 
واألشهر  الرموز،  كشف  يف  كام  الطائفة  بني  األظهر  وهو  األصحاب،  مجهور  عليه 
كام يف املسالك والرياض، وعليه األكثر كام يف جامع املقاصد وحمكي املفاتيح، بل يف 

الغنية اإلمجاع عليه.
له  ناسبًا  والرسائر  واملبسوط  اخلالف  من  إال  ذلك  يف  اخلالف  يعرف  ومل 

وال يشرتط العلم بمقدار املال)1(. 
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للمحصلني من أصحابنا، وحكاه يف املختلف عن املهذب ـ وإن مل نجده فيه ـ، ويف 
كشف الرموز أنه األشبه.

وقد استدل يف اخلالف بوجهني األول: عموم النهي عن الغرر. ويظهر اجلواب 
عنه مما تكرر منا من عدم ثبوت العموم املذكور ـ بنحو يقتيض اعتبار العلم ـ يف البيع، 

فضاًل عن غريه كاملقام.
الضامن  ألن  املقام،  يف  الغرر  لزوم  منع  من   Hمشاخينا بعض  ذكره  ما  وأما 
البيع مما  يستويف من املضمون عنه بمقدار ما يدفعه قلياًل كان أو كثريًا بخالف مثل 

يبتني عىل املعاوضة، إذ مع اجلهل بأحد العوضني حيتمل اخلسارة.
ففيه ـ مع قصوره عن الضامن التربعي ـ : أنه يكفي لزوم الغرر بلحاظ اجلهل 
له عليه، وال خيتص  احلق  ثبوت  تبعة  للمضمون عنه وحتمل  بدفعه  يلزم  ما  بمقدار 
حتى  بالعوضني  العلم  العتبار  منشأ  جعلوه  ولذا  اخلسارة،  باحتامل  عندهم  الغرر 
مع العلم بعدم اخلسارة، أو يف ما إذا باعه بيدر الطعام كل رطل بكذا، وغري ذلك.

فالعمدة ما سبق 
الثاين: أنه ال دليل عىل صحة الضامن مع اجلهل. ودفعه غري واحد بأنه يكفي يف 
إثبات صحته العمومات. مضافًا إىل ما ورد من ضامن اإلمام زين العابدينA لدين 

حممد بن أسامة ودين عبد اهلل بن احلسن عند احتضارمها)1(.
لكن ضامنهA ـ لو غض النظر عن ضعف روايته ـ قضية يف واقعة الطريق 
هبا  أريد  فإن  العمومات  وأما  منظنونًا.  كان  وإن  فيه  الدين  بمقدار  اجلهل  الحراز 
لقلة  ـ،  تقدم  كام  ـ  املذكور  العموم  عىل  الدليل  يتضح  فلم  الضامن  نفوذ  عمومات 
النصوص الواردة يف الضامن، وعدم ورودها لبيان نفوذه، ليكون هلا إطالق يف ذلك، 
بيان  مقام  يف  يكون  أن  دون  من  نفوذه،  عن  املفروغية  بعد  خاصة  أحكام  لبيان  بل 

)1( وســائل الشيعة ج: 13 باب: 3 من أبواب كتاب الضامن حديث: 1،  باب: 5 من أبواب كتاب الضامن 
حديث: 1.
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نفوذه. 
نعم يتجه التمسك بعموم نفوذ العقود، بناء عىل ما سبق منا من كون الضامن 
انحصار  بعد  الضامن  املقامي ألدلة  النظر عن ذلك كفى اإلطالق  عقدًا. ولو غض 
الدين  وهو  ـ  له  املضمون  بامل  لتعلقه  له  واملضمون  بالضامن  الضامن  عىل  السلطنة 
- وذمة الضامن، فإن مقتىض اإلطالق املذكور نفوذ سلطنتهام عىل نقل الدين لذمة 

الضامن وإن كان جمهول املقدار هلام أو ألحدمها.
أن  بلحاظ  الرضر،  نفي  بقاعدة  املجهول  ضامن  من  للمنع  االستدالل  وأما 

الدين قد يبلغ من الكثرة حدًا الحيتمله الضامن.
عليه  اإلقدام  بعد  باملانعية  ينهض  ال  ـ  اطراده  عدم  مع   - الرضر  أن  ففيه: 
إما لورودها  نفي الرضر عنه،  قاعدة  املذكور، لقصور  بالوجه  الضامن  باإلقدام عىل 
مورد االمتنان، أو الستناد الرضر عرفًا ملن أقدم عليه، ال للحكم الرشعي، كام ذكره 

.Hسيدنا املصنف
هذا وقد قرب يف العروة الوثقى اعتبار العلم بمقدار الدين يف الضامن اإلذين، 
ألنه يقتيض جواز رجوع الضامن عىل املضمون عنه بمقدار ما دفع تداركًا له، فأشبه 

املعاوضة يف عدم حتمله للغرر. 
باخلطر مع اجلهل  أوىل  التربعي  الضامن  أن  ويظهر ضعفه مما سبق. وال سيام 
الدين  بمقدار  ملا سبق من بعض مشاخيناH. هذا كله يف اجلهل  الضامن اإلذين،  من 

املضمون مع تعينه واقعًا.
أما مع تردده وإهبامهـ  كام لو ضمن أحد الدينني أو بعضًا من دين يف فرض عدم 
إرادة  مسمى البعض ـ فال جمال لصحة الضامن، لظهور ابتناء الضامن عىل االستحقاق 

وقد تكرر منا امتناع استحقاق املردد واملبهم.
وكأن ذلك هو املراد مما يف التذكرة وجامع املقاصد واملسالك من عدم صحة 
ضامن ما ال يمكن العلم به قواًل واحدًا، كام يناسبه أمثلتهم، وإال فتعذر العلم بقدر 
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طريق  ال  أنه  األمر  غاية  الضامن.  صحة  من  مانعًا  ليس  واقعًا  تعينه  مع  املضمون 
األقل،  باالقتصار عىل  عنه ظاهرًا  اخلروج  ويمكن  الصلح،  إال  واقعًا  عنه  للخروج 

والرجوع يف نفي الزائد لألصل.
)1( بال إشكال ظاهر وال خالف، بل يظهر من كلامهتم املفروغية عنه. لعموم 
حجية البينة، وخصوصًا يف القضاء، عىل ما تقدم يف املسألة التاسعة عرشة من مباحث 

التقليد.
وبذلك يظهر عدم الفرق بني قيامها قبل الضامن وبعده. نعم البد من شهادهتا 
بثبوت  شهدت  لو  أما  الضامن.  لذمة  ينتقل  الذي  ألنه  الضامن،  قبل  الدين  بثبوت 
الدين بنحو اإلطالق، فالالزم عىل املضمون عنه اخلروج عن الدين ما مل يثبت سبقه 

عىل الضامن، كام لعله ظاهر. 
ثم إن الرجوع للبينة وغريها مما يأيت الكالم فيه ال خيتص بام إذا وقع الضامن 
حال اجلهل بمقدار الدين، بل جيري حتى مع العلم به عند الضامن، ثم نسيه أحدمها 

أو كالمها، أو اختلفا فيه عدونًا من أحدمها.
))( فال يثبت بإقرار املضمون عنه، كام هو املعروف بني األصحاب، ومل يعرف 

اخلالف فيه إال من الكايف والغنية. وقد يظهر من الثاين دعوى اإلمجاع عليه.
انتقال  ومل يتضح وجهه، ألن إقراره بعد الضامن إقرار يف حق الغري، لفرض 
الدين لذمة الضامن، فال يكون إقرارًا حقيقة، بل خربه كخرب غريه، ال يكون حجة إال 

أن تتم به بينة ومن هنا ال يتضح الوجه فيام عن املفاتيح من اإلشكال يف املقام.
نعم إذا كان اإلقرار سابقًا عىل الضامن كان إقرارًا يف حق املضمون عنه وكان 
صاحلًا إلثبات الدين رشعًا عليه، فإذا تعقبه الضامن تعني وفاء الضامن له. وربام محل 

عىل ذلك ما تقدم من الغنية والكايف، وإن مل يبعد خمالفته لظاهرمها.
كام أن إقرار الضامن وإن كفى يف وجوب الوفاء، إال أنه اليكفي يف رجوعه 

ويلزمه ما تقوم به البينة)1( خاصة)2(، 
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واملضمون عنه إذا كان الضامن بإذنه، لعني ما سبق من كونه إقرارًا بحق الغري، كام هو 
ظاهر.

رد  بسبب  احلاكم  بحكم  عنه  املضمون  عىل  الدين  ثبت  إذا  ما  ذلك  ومثل 
املضمون عنه اليمني عىل املدعي له فحلف.

قبل  اليمني  رد  بسبب  الدين  بثبوت  احلكم  كان  إذا  ما  ذلك  من  املتيقن  لكن 
الضامن. أما إذا كانت دعوى الدين بعد الضامن، ففي املقنعة: »وال تقبل دعواه بغري 

بينة. إال أن حيلف عىل ما يدعيه«.
وظاهره حجية اليمني كالبينة، بحيث تعّم ما يكون بعد الضامن. بل مقتىض 
إطالقه حجية اليمني يف حق الضامن بحيث ال يتوقف عىل التداعي والرتافع للحاكم 

وحكمه. ومل يتضح وجهه.
ولعله لذا ذكر يف الرشايع أنه ال جيب دفع ما حيلف عليه املضمون له برد اليمني. 
وكأن مراده ما إذا كان الرد من املضمون عنه، كام هو رصيح العالمة يف مجلة من كتبه.
الضامن،  برضا  الرد  كان  إذا  بام  املردودة  اليمني  حجية  قيد  أنه  الشيخ  وعن 
ألهنم فهموا ذلك من قوله يف النهاية: »وإنام يلزمه ما قامت به البينة أو حيلف خصمه 
عليه فإن حلف عىل ما يدعيه واختار هو ذلك وجب عليه اخلروج منه«، ونسب يف 

املختلف التفصيل املذكور البن الرباج أيضًا.
أن  الظاهر  ومن  للحاكم،  والرجوع  التداعي  فرع  اليمني  فرد  كان  وكيف 
املضمون عنه ال يكون طرفًا لدعوى الدين وما يرتتب عليها من الرجوع للحاكم بعد 

الضامن، لرباءته من الدين بالضامن.
وجمرد سبق انشغال ذمته به ال يصحح الدعوى عليه بعد براءهتا منه، ومع عدم 

كونه طرفًا يف الدعوى ال موضوع لرد اليمني منه مستقال وال برضا الضامن.
نعم يمكن للمضمون له التداعي مع الضامن رأسًا، فمع الرتافع للحاكم إذا 

رد الضامن اليمني عليه وحلف حكم له بالوفاء عىل الضامن.
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لكن ال جمال حينئذ لرجوع الضامن عىل املضمون عنه لو كان الضامن بإذنه، 
ألن الظاهر عدم نفوذ احلكم تبعًا لليمني املردودة عىل غري الراد هلا، بحيث تثبت حقًا 

عليه. وال أثر لرضا املضمون عنه باليمني بعد عدم كونه طرفًا يف الدعوى.
إال أن يرجع إذنه يف اليمني إىل تعهده بتحمل تبعته، نظري أمره بكل ما يوجب 

خسارة عىل املأمور، فريجع بمالك ذلك، ال بمالك حجية اليمني املذكورة.
ويظهر الفرق بينهام يف أنه لو كان دفع املضمون عنه للضامن من أجل حكم 
الضامن  استحقاق  كان  املردودة،  اليمني  حلجية  تبعًا  احلكم  حجية  بمالك  احلاكم 
ظاهريًا، وال يستحق واقعًا إال مع صدق اليمني، كام يف سائر موارد احلجج، وإن كان 

بمالك سببية األمر للضامن كان استحقاقه واقعيًا، لتحقق السبب.
وهذا بخالف ما إذا مل يزاحم احلكم تبعًا لليمني املردودة حقًا لغري املتخاصمني، 
فإنه ينفذ ظاهرًا مطلقًا، ويرتتب أثره ظاهرًا أيضًا يف حق الغري ممن يتجدد حقه ويرتتب 
عىل حق املتخاصمني، ولذا تقدم أنه لو كان التداعي يف الدين مع املضمون عنه قبل 

الضامن، فرد اليمني عىل املدعي وحلف، ثم حكم احلاكم، ألزم الضامن بالدين.
واحد  غري  بنى  لذا  وكأنه  كالبينة.  وليس  اإلقرار،  يشبه  املقام  يف  اليمني  فرد 

الكالم يف املقام عىل أن اليمني املردودة كاإلقرار أو كالبينة.
نعم يشكل ما ذكروه بأن مفروض كالم غري واحد الرد من املضمون عنه بعد 

الضامن، ال موضوع لرده بعد الضامن، لرباءة ذمته، كام سبق.
بقي يف املقام أمور األول: الظاهر عدم اإلشكال يف أن الشاهد الواحد مع يمني 

املدعي يكفي يف املقام ونحوه من موارد احلقوق املالية،
كام تضمنته النصوص الكثرية، فيثبت الدين عىل الضامن، وجيب عليه اخلروج 
عنه بالوفاء. كام أن مقتىض إطالق دليله ترتيب أحكام ثبوت احلق حتى يف حق غري 
اخلصم، فيتجه رجوع الضامن يف املقام عىل املضمون عنه بعد أداء الدين الثابت، فهو 

يف ذلك كالبينة.
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عند  التداعي  مقام  يف  بالقضاء  حجيته  دليل  باختصاص  عنها  خيتلف  نعم 
البينة، فإن مقتىض عموم دليلها حجيتها يف حق كل أحد من دون  احلاكم، بخالف 

حاجة إىل الرتافع للحاكم.
الثاين: ذكر يف املختلف أن اإلقرار ينفذ يف طرف املقر خاصة دون الضامن.

ومل يتضح املراد بنفوذه يف حقه بعد فرض براءته من الدين قبل اإلقرار بسبب 
الضامن، بل ليس هو يف احلقيقة إقرارًا، بل هو إخبار.

ويف العروة الوثقى: » ويلزم بأدائه عنه يف الظاهر«. وأقره عىل ذلك غري واحد 
من حمشيها. وكأن املراد به أنه جيب عىل املضمون عنه أداء ما أقر به بداًل عن الضامن 

وتربعًا عنه. 
وقد استشكل فيه سيدنا املصنفH بأنه ال منشأ للزوم ذلك بعد العلم برباءة 
ذمة املضمون عنه، إما خلطأ إقراره، أو النتقال الدين من ذمته لذمة الضامن، وعدم 

حدوث سبب جديد النشغال ذمته به. 
وقد دفع بعض مشاخيناH ذلك بوجهني األول: أن إقرار املضمون عنه ملا كان 
الدين بوجه معترب بحيث  إثبات  يتيرس  مل  الدين عليه سابقًا، فحيث  ثبوت  حجة يف 
أداؤه وإال لزم ذهاب مال املسلم هدرًا،  بأدائه لزم عىل املضمون عنه  يلزم الضامن 

وهو ممتنع، كذهاب دمه هدرًا.
نعم ال جمال لوفائه عن نفسه، العرتاف املضمون له بعدم استحقاقه ذلك عليه، 
لرباءة ذمته من الدين بالضامن، فيتعني حينئٍذ وفاؤه عن الضامن، ألنه هو املستحق 

للمضمون له.
وفيه: أن عدم ذهاب مال املسلم هدرًا، اليقتيض تكليف املضمون عنه باألداء 
انشغال ذمته  املسلمني. وجمرد سبق  براءة ذمته، بل هو حينئٍذ كغريه من  بعد فرض 
بالدين ال يكون مرجحًا له عىل غريه. وكام ال جيب عليه الوفاء عن نفسه لرباءة ذمته ال 
جيب عليه التربع عن الضامن. وال سيام إذا مل يكن الضامن بإذنه، حيث يكون التربع 
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املذكور رضرًا عليه.
التهمة   إنام ورد يف مورد  وأما ما تضمن عدم ذهاب دم املسلم هدرًا)1(. فهو 
بالقتل، أو لبيان حتمل بيت املال الدية، وأين ذلك مما نحن فيه؟! لفرض براءة ذمة 

املضمون عنه. مع أن املساواة بني الدم واملال حتتاج إىل دليل.
عىل أن الزم ذلك البناء عليه يف مجيع موارد تعذر إلزام الضامن بالوفاء، لعدم 
املحرز للضامن، أو للجهل بالضامن أو لنسيانه أو لتعذر الوفاء عليه لصريورته معرسًا 

أو نحو ذلك، مع أهنم مل يذكروا ذلك.
الثاين: ما جعله األوجه، وهو فساد الضامن باإلضافة إىل الدين املذكور فيبقى 
يف ذمة املضمون عنه املِقر به، إلناطة صحة الضامن بثبوت الدين رشعًا، كإناطته بثبوته 

واقعًا.
أدلة  ظاهر  خالف  فهو  ظاهرًا،  بثبوته  رشعًا  إناطته  املراد  كان  إن  أنه  وفيه: 
الضامن. وإن كان املراد بذلك تعليقه يف مقام اإلنشاء عىل ذلك عىل أنه رشط يأخذه 

الضامن واملضمون له. فهو يف غاية املنع، بل يلزم منه التعليق املبطل عندهم.
وأما ما يظهر منهH من أخذ ذلك يف مفهوم الضامن، ألنه ليس إال أخذه يف 

العهدة، وهو ال يكون إال بثبوته رشعًا.
فهو يف غاية املنع، بل ليس املأخوذ يف مفهومه إال الدين املتقوم بانشغال الذمة 

واقعًا وإن مل يثبت رشعًا. وال سيام أنه قد يتأخر ثبوته ظاهرًا عن الضامن.
وااللتزام بأخذه فيه بنحو الرشط املتأخر. تكلف ال شاهد له، بل يقطع بعدمه، 
الضامن، بحيث  بالدين واقعًا مأخوذًا يف موضوع  الذمة  انشغال  خصوصًا مع كون 

البد من حصوله حينه.
ثابتًا  كان  لو  الدين  من  واقعًا  الضامن  ذمة  براءة  عىل  البناء  يمكن  هل  ثم 

)1( وســائل الشــيعة ج: 19 باب: 9) من أبواب كتاب القصاص حديث: 1،  وباب: 6 من أبواب دعوى 
القتل وما يثبت به حديث: 1، وباب: 8 منها حديث: 1، 3، 7، وباب: 9 منها حديث:4، وباب: 9 منها 

حديث: 4، وباب: 10 منها حديث: 5.
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واقعًا؟!. وهل يلتزم بذلك لو ُجِهل الضامن أو ُنيس أو ماتت البينة عىل الضامن أو 
عىل الدين أو نحو ذلك؟!

ومثل ذلك ما قد يدعى من أن لزوم الضامن باإلضافة إىل الدين املذكور رضر 
عىل املضمون له، فله فسخ الضامن.

إذ فيه: أنه هو الذي أوقع الرضر بنفسه بإقدامه عىل ضامن املجهول من دون 
حجة عىل الدين يلزم هبا الضامن وهل يلتزم بذلك يف نظائر املقام كام لو أعرس الضامن 

أو عىص أو نحو ذلك؟!
بقي يشء. وهو أنه ال ينبغي اإلشكال يف أنه لو عمل الضامن بإقرار املضمون 
عنه ـ وإن مل يكن ملزمًا به ـ وأدى الدين كان له الرجوع عىل املضمون عنه بام أدى إذا 

كان الضامن بإذنه، ألنه مقتىض اإلقرار املذكور.
هذا وما سبق من العروة الوثقى كام ذكره يف اإلقرار ذكره يف اليمني املردودة. 
ذمة  لرباءة  الضامن،  بعد  هلا  املوضوع  عدم  من  سبق  ما  بلحاظ  أشكل  فيها  واألمر 
املضمون عنه، فال يكون طرفا للتداعي الذي هو املوضوع لرد اليمني، ليقع الكالم 
يف إلزامه بسبب اليمني بالوفاء تربعًا عن الضامن، ثم يف رجوع الضامن عليه لو عمل 

عىل اليمني املردودة ووىف الدين الذي يدعيه املضمون له. 
إثبات  تعذر  إذا  عنه  املضمون  عىل  الوفاء  وجوب  من  ذكره  ما  عىل  بناء  نعم 
تعذر ذلك. وحينئٍذ يكون  بعد  املضمون عنه  التداعي مع  يتجه  الضامن  الدين عىل 

عليه الوفاء باليمني املردودة.
كام أنه بناء عىل ما ذكرنا لو صدق الضامن املضمون له يف دعوى الدين ابتداءًا 
أو بعد التداعي معه ورده اليمني عليه، فإن وفاه وكان مأذونا يف الضامن فقد سبق عدم 

إلزام املضمون عنه بام أداه تبعًا لليمني املردودة. 
وحينئٍذ للضامن دعوى استحقاق الرجوع عليه، فإذا رد املضمون عنه اليمني 
عىل الضامن فحلف لزمه ونفذ عليه، لكونه موضوعًا للتداعي حينئٍذ. لكن هذا غري 
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ما ذكروه. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
الثالث: حيث تقدم جواز ضامن املجهول، فإن ضمن ما تقوم به البينة مثاًل، 
فإن أريد به الضامن الفعيل لقسم من الدين الثابت فعال، وهو الذي تقوم عليه البينة 
بعد ذلك، بحيث يؤخذ قيام البينة بنحو الرشط املتأخر، فالظاهر صحته، لعدم املانع 
منه بعد ما سبق من صحة ضامن املجهول. والزم ذلك صحته ظاهرًا لو قامت البينة 

تبعًا حلجيتها، ولو اخطأت ال يصح واقعًا، لعدم املوضوع له، وهو الدين.
يكون  به، بحيث ال  البينة  قيام  الفعيل عىل  للدين  الضامن  تعليق  به  أريد  وإن 

ضامنه فعليًا إال بعد قيام البينة، تعني بطالنه للتعليق.
وأشكل من ذلك ما إذا أريد به ضامن ما تقوم به البينة بعنوانه، بحيث يكون 
ثابتًا واقعًا ـ وتنشغل به ذمة الضامن ـ وإن كانت خمطئة. ألن  ضامن ما قامت عليه 
موضوع الضامن واقعًا هو الدين، وال موضوعية للقطع وال للطرق الظاهرية فيه، بل 
هي متمحضة يف اإلحراز. وبذلك يظهر بطالن الضامن بالوجه املذكور حتى لو أخذ 

قيام البينة بنحو الرشط املتأخر.
لكلامهتم،  التعرض  معه  يسعنا  ال  بنحو  املقام  يف  األصحاب  أطال  وقد  هذا 
الرجوع  أراد  ملن  متابعة كلامهتم  ذكرنا عىل  ما  يعني  وقد  عليها.  التعقيب  فضاًل عن 

إليها.
)1( كام ذكره الشيخ يف املبسوط ومجاعة ممن تأخر عنه، بل هو املشهور. لعموم 
احلجر، عليه ملنافاته لقاعدة السلطنة يف حق املالك، ألنه نحو من الترصف يف ملكه، 

وهو العبد.
فإنه وإن كان   .)1(Qٍء يَشْ َعىَل  َيْقِدُر  اَل  مَمُْلوًكا  Rَعْبًدا  تعاىل:  إىل قوله  ومضافًا 
بدوًا حمتمال ألن يراد به التقييد لبيان بعض أنواع العبيد، خلصوصية خارجية كاملرض 

)1( سورة النحل: 75.

وال يصح ضامن اململوك بغري إذن مواله)1(.
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والبله، إال أنه يتعني محله عىل الوصف للطبيعة، لبيان حال متام أفرادها، بقرينة صحيح 
زرارة عن أيب جعفر وأيب عبد اهللC: »قاال: اململوك ال جيوز طالقه وال نكاحه إال 
َب اهلل  بإذن سيده. قلت: فإن السيد كان زوجه بيد من الطالق؟ قال: بيد السيد Rَضَ

ٍءQ أفيشء الطالق؟«)1(. وقريب منه خرب ليث))(. َمَثًا َعْبًدا مَمُْلوًكا اَل َيْقِدُر َعىَل يَشْ
فإن االستدالل فيهام به ملوردمها فرع عمومه. كام أن االستدالل به يف الطالق 
القواعد: »ويف  املال. هذا ويف  يعم غري  االعتباري، وبنحو  للترصف  بعمومه  شاهد 
صحة ضامن اململوك بدون إذن السيد إشكال، ينشأ من أنه إثبات مال يف الذمة بعقد 

فأشبه النكاح، وانتفاء الرضر عىل مواله. فإن جوزناه تبع به بعد العتق«.
بل ذهب للصحة يف املختلف والتذكرة، ومال إليه يف العروة الوثقى. وكأن ما 
سبق من املختلف والتذكرة لالعتامد عىل الوجه املتقدم من القواعد. ويظهر ضعفه مما 

تقدم من قصور سلطنته.
يف  تعاىل  لقوله  باملال،  باختصاصها  الكريمة  اآلية  عن  املختلف  يف  وأجاب 

.Qا ِرْزًقا َحَسًنا مقابلته: Rَوَمْن َرَزْقَناُه ِمنَّ
احلديثني  بلحاظ  خصوصًا  املال،  لغري  الصدر  عموم  ينايف  ال  ترى!  كام  وهو 

املتقدمني. عىل أن الدليل ال ينحرص باآلية الرشيفة، كام سبق. 
ومنه يظهر ضعف ما يف العروة الوثقى من انرصاف اآلية الرشيفة عام ال ينايف 

حق املوىل، كام يف املقام، ملا يأيت من أنه يتبع به بعد العتق.
إذ أن اآلية بنفسها ال تنهض باالستدالل، الحتامل ورود الوصف للتقييد، كام 
سبق، وإنام تنهض بلحاظ احلديثني املتقدمني، الرصحيني يف عمومها للطالق الذي هو 

ال ينايف حق املوىل أيضًا.
بل لو فرض ظهورها يف نفسها يف العموم فال يتضح وجه االنرصاف املذكور. 

)1( وسائل الشيعة ج: 15 باب: 45 من أبواب كتاب الضامن حديث: 1.

))( وسائل الشيعة ج: 15 باب: 43 من أبواب كتاب الضامن حديث: ).
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مع أن الدليل ـ كام سبق ـ ال ينحرص باآلية الرشيفة. 
أن  الوثقى من  العروة  تقدم من  ما  ما ذكره بعض مشاخيناH يف رشح  ومثله 
ترصف العبد. )تارة(: يكون يف نفسه بام هو عبد مملوك للموىل )وأخرى(: يكون يف 

نفسه بام هو إنسان. وأن الذي حيكم بالبطالن هو األول، ملنافاته لسلطان املوىل.
أما الثاين فال مانع من نفوذه لعدم منافاته لسلطان املوىل. ومنه الضامن يف املقام، 
حيث يقوم به العبد بام هو إنسان ذو ذمة، ويتبع به بعد العتق بعد خروجه عن سلطان 

املوىل.
إذ فيه: أن التقسيم املذكور غري متعقل يف نفسه، بحيث يوجب قصور عموم 
سلطنة املوىل عىل ماله، فضاًل عن عموم اآلية الرشيفة، وال سيام بلحاظ ما يستفاد من 

تفسريها يف احلديثني. ومن هنا ال خمرج عام سبق.
يف  ال  العتق،  بعد  به  يتبع  صح  لو  أنه  يف  بينهم  اإلشكال  عدم  الظاهر  إن  ثم 
ماله وال يف كسبه، الختصاص السلطنة عليهام باملوىل. وهو أوىل من االستدالل عليه 
بلزوم الرضر عىل املالك، إذ قد ال يلزم الرضر عليه، كام لو كان بإذن املضمون عنه 

وتيرس الرجوع عليه.
هذا وأما إذا كان ضامن العبد بإذن سيده فإنه يصح ضامنه بال خالف كام يف 
املبسوط، وقواًل واحدًا كام يف التذكرة، وإمجاعًا كام يف املختلف. وال إشكال مع تعيني 
كيفية األداء حني اإلذن. أما مع اإلطالق فهل يكون يف كسبه أو يف ذمته يتبع به بعد 
العتق أو يلزم املوىل بأدائه عنه أو غري ذلك؟ وجوه ختتلف باختالف القرائن املحيطة 
باإلذن. ولعل أبعدها كونه يف ذمته يتبع به بعد العتق، البتناء الضامن نوعًا عىل االهتامم 

بالوفاء، فال يناسب تعليقه عىل أمر غري معلوم احلصول، وال الزمان.
وما جرى عليه غري واحد من األكابر من كون ذلك مقتىض اإلطالق ناشىء 
من كونه مقتىض حاق اإلطالق، لتمحض الضامن يف انشغال الذمة بالدين، واحتياج 

ما زاد عىل ذلك لعناية خاصة، مع إغفال القرينة النوعية التي ذكرناها.
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يف  باإلذن  املحيطة  القرائن  عىل  املعيار  أن  من  ذكرنا  ما  بعد  مهم  غري  واألمر 
الضامن. والسيام مع عدم االبتالء باملسألة يف عصورنا.

)1( كام رصح به مجهور األصحاب. وادعى اإلمجاع عليه يف الغنية، كام ادعاه 
يف التذكرة رصحيًا وظاهرًا يف بعض صغرياته، مثل ما إذا قال: ما أعطيت فالنًا فهو 

عيل، و: ضمنت لك ما تبيعه من فالن.
والوجه فيه: أن الضامن املستفاد من النصوص وكلامت األصحاب هو الذي 
الظاهر توقفه عىل  الضامن، ومن  الدين من ذمة املضمون عنه إىل ذمة  نقل  يتضمن 

ثبوت الدين.
باألعيان  اختصاصه  عدم  العمومات  مقتىض  أن  اجلواهر  من  ويستفاد  هذا 
الذمة، وإن كان مقتىض ما يف  تنشغل هبا  التي  الذمية، بل جيري يف األعامل واملنافع 
التذكرة من أن الضابط فيه أن يكون مما يصح متلكه وبيعه، عدم صحته بناء عىل ما هو 

املعروف من اختصاص البيع باألعيان.
لكن تقدم أنه ال إطالق ألدلة الضامن، لورود النصوص يف واقعة خارجية ال 
إطالق هلا، أو لبيان بعض أحكامه ـ كرباءة ذمة املضمون عنه برضا املضمون له من 

دون أن يتوقف عىل األداء ـ بعد الفراغ عن مرشوعية الضامن يف نفسه.
فالعمدة يف املقام: اإلطالق املقامي الذي تقدم تقريبه، بضميمة صدق الضامن 

عرفًا عليه.
))( كالثمن يف البيع إذا صار الزمًا أو يف مدة اخليار كام رصحوا بذلك. ونفى 
عنه  املضمون  ذمة  انشغال  وهو  الضامن،  موضوع  لتحقق  املبسوط.  يف  فيه  اخلالف 

باألمر املضمون.
بل جيري ذلك فيام ال يؤول للزوم، كالثمن يف البيع اخلياري ولو بسبب ختلف 

الرشط، لعدم املنشأ العتبار األول للزوم.

والبد يف احلق من الثبوت)1(، سواء أكان الزمًا أو آيًا إليه)2(. 
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هذا ولو تعقبه الفسخ تعني بطالن الضامن وعدم استحقاق املضمون له للدين. 
له عىل املضمون  ابتداء، بل يف طول استحقاقه  الضامن ليس  له عىل  ألن استحقاقه 
عنه قبل الضامن، وعىل نحو استحقاقه له عليه، ككونه ثمنًا للمبيع مثاًل، ومع الفسخ 

يرتفع استحقاقه له بالوجه املذكور. ولعل عدم تعرضهم لذلك لوضوحه.
)1( كأن املراد به ما إذا طلب املشرتي ضامن الثمن عن البايع عىل تقدير ظهور 

بطالن املعاملة أو فسخها بعد ذلك بأحد أسباب اخليار.
))( حيث يكون البايع مدينا للمشرتي بالثمن، فيصح ضامنه. لكنه خيتص بام 

إذا كان الضامن بعد قبض البايع للثمن وتلفه بحيث يتعذر إرجاعه بعينه.
أما لو كان قبل العقدـ  كام يشيع بني الناسـ  أو قبل قبض الثمن، فهو من ضامن 
مامل يثبت يف ذمة املضمون عنه بعد. ولو كان بعد قبضه مع بقاء عينه بحيث يمكنه 
كاملغصوب،  املضمونة،  العني  ضامن  من  بل  الدين،  ضامن  من  ليس  فهو  إرجاعه، 
فيخرج عن الضامن الذي هو حمل الكالم، ويبتني عىل ما يأيت الكالم فيه إن شاء اهلل 

تعاىل. 
وجيري ذلك حتى لو تعذر إرجاع العني مع بقائها. ألن الغاصب إنام يضمن 
املستحق  هو  لكونه  ليس  احليلولة  بدل  ودفع  صاحبها.  ملك  يف  وتبقى  العني، 

للمغصوب منه، بل لكونه بداًل عنه إذا ريض به فالحظ. 
القواعد.  من  وموضعني  واملسالك  واإلرشاد  والتحرير  الرشايع  يف  كام   )3(
لعدم ثبوت يشء عىل البايع حني الضامن، وإنام جيب بعده حني الفسخ، فيكون من 

ضامن ما مل يثبت.
واستشكل يف موضع من القواعد، بل قرب يف اإليضاح الصحة. قال: » ألن 
العذر الغالب مع احلاجة أوىل بالرخصة من النادر، وألق متاعك يف البحر وعيل ضامنه 

أقل وقوعًا من صورة النزاع، فيكون اجلواز هنا أوىل«.

ولو ضمن عهدة الثمن)1( لزمه مع بطان العقد)2( ال مع جتدد الفسخ)3(.
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وهو كام ترى! فإن القياس بنفسه ليس من األدلة املعول عليها عندنا. عىل أن 
الضامن يف ألق متاعك يف البحر وعيل ضامنه، ليس من الضامن الذي هو حمل الكالم، 
طلب  وهو  سببه،  لتحقق  ابتدائي  ضامن  هو  بل  ألخرى،  ذمة  من  الدين  نقل  وهو 
الكالم مع عدم حتقق  يقاس عليه حمل  املطلوب منه، فكيف  ما يستلزم خسارة عىل 

موضوعه، لفرض براءة ذمة املضمون عنه حني الضامن؟! 
ومثله ما قد يقال من التفصيل بني ما إذا كان سبب الفسخ سابقًا عىل الضامن، 
كالعيب، ورشط اخليار وما إذا كان متأخرًا عنه، كمخالفة رشط بعد الضامن، فيصح 

يف األول دون الثاين.
الفسخ، ال الستحقاق املشرتي  املذكور سبب الستحقاق  السبب  فيه: أن  إذ 

عىل البايع الثمن، ليتحقق موضوع الضامن.
جامع  يف  كام  العمل،  قبل  اجلعالة  مال  ضامن  صحة  عدم  يظهر  ذلك  ومن 
املقاصد، لعدم ثبوته عىل اجلاعل إال بعد العمل. ولو كان عينًا فاألمر أظهر، ألنه ال 

يكون دينًا حتى بعد العمل.
لكن رصح بجواز ضامنه يف املبسوط وظاهر اخلالف والغنية ومجلة من كتب 

العالمة وغريها، وكذا يف الرشايع، لكن عىل تردد منه.
وقد استدل أو يستدل له بوجوه األول: أنه يؤول إىل اللزوم، كثمن املبيع يف 
مدة اخليار. وهو كام ترى! فإن املصحح لضامن الثمن يف مدة اخليار ليس هو األول 
إىل اللزوم، بل الثبوت يف ذمة املشرتي، وهو ال حيصل يف املقام إال بعد العمل إذا مل 

يكن اجلعل عينًا.
 .)1(Qُل َبِعرٍي َوَأَنا بِِه َزِعيٌم الثاين: قوله تعاىل: Rَومِلَْن َجاَء بِِه ِحْ

لكنه يبتني أواًل: عىل إرادة املنادي ضامن اجلعل عن اجلاعل، ال جعله عىل نفسه 
بحيث يكون هو اجلاعل، كام يناسب الثاين استدالهلم باآلية عىل مرشوعية اجلعالة.

)1( سورة يوسف: )7.
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وثانيًا: عىل أستصحاب أحكام الرشائع السابقة، وهو حمل إشكال. وثالثًا: عىل 
أن املنادي جرى عىل رشيعة يوسفA، ال عىل دين امللك، كام يناسب الثاين قوله 

.)1(Qَكَذلَِك ِكْدَنا لُِيوُسَف َما َكاَن لَِيْأُخَذ َأَخاُه يِف ِديِن امْلَِلِكR :تعاىل
إنام تضمنت صدور الوعد املذكور،  ومع كل ذلك يشكل بأن اآلية الرشيفة 
دون نفوذه وإلزام القائل به، كام تقدم منا نظري ذلك يف أوائل كتاب اجلعالة. وال سيام 
أن املنادي قد فرضهم سارقني والسارق جيب عليه إرجاع املرسوق من دون جعل، 
فاجلعل قد يبتني عىل جمرد التشجيع عىل إرجاع املرسوق من دون استحقاق له ووفاء 

اجلاعل به تفضل جمرد. 
مضافا إىل أنه لو تم االستدالل املذكور فالبد من كونه ضامنًا بمعنى آخر، وهو 
التعهد بتسليم املال املجعول ولو بنحو يقتيض انشغال الذمة به يف طول انشغال ذمة 
اجلاعل، ال نقل الدين من ذمة املضمون عنه إىل ذمة الضامن الذي هو حمل الكالم. 

لفرض عدم انشغال ذمة اجلاعل قبل متام العمل. 
الثالث: النبوي: »الزعيم غارم«. وفيه: أنه مل يرد من طرقنا، وإنام ورد من طرق 
العامة))(. بل قد يظهر تكذيبه من معترب احلسني بن خالد املتقدم عند الكالم يف رجوع 

الضامن عىل املضمون عنه. 
الضامن، ال  نفوذ  الفراغ عن  بعد  الضامن  لبيان غرم  إىل قرب وروده  مضافًا 
صحة  مقتضاه  كان  وإال  الكالم،  حمل  يشمل  إطالق  له  ليكون  الضامن،  نفوذ  لبيان 

ضامن ما مل جيب.
بل حيث كان حمل الكالم هو الضامن املتضمن النتقال الدين إىل ذمة الضامن 
فال موضوع له قبل ثبوت الدين يف ذمة املضمون عنه. نعم لو محل عىل مطلق التعهد 

)1( سورة يوسف: 76.
 ))( ســنن ابن ماجة ج: ) ص: 804 حديث: 405)، ســنن الرتمذي ج: ) ص: 368 حديث: 85)1، 
و ج: 3 ص:93) حديث: 03))، مســند أمحد بن حنبل ج: 5 ص: 67)، 93)، الســنن الكربى ج: 

6 ص: )7.
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باليشء شمل املقام وغريه من موارد ضامن ما مل جيب، وهو خارج عن حمل الكالم، 
ويأيت الكالم فيه إن شاء اهلل تعاىل.

الرابع: ما يف املختلف. قال بعد اإلشكال يف ضامنه بعدم لزومه قبل الرشوع 
يف العمل: »إال أن احلاجة ماسة إليه فجاز ضامنه. كقوله: ألق متاعك يف البحر وعيل 
ضامنه«. ويظهر ضعفه مما تقدم يف تعقيب ما يف اإليضاح يف ضامن العهدة مع جتدد 

الفسخ.
قال:  إمتامه.  وقبل  العمل  يف  الرشوع  بعد  ضامنه  يصح  أنه  التذكرة  ويف  هذا 

»لوجود سبب الوجوب، والنتهاء األمر فيه للزوم، كالثمن يف مدة اخليار«.
وفيه: أن املراد بسبب الوجوب إن كان هو جعل اجلاعل فهو حاصل حتى يف 
فرض عدم الرشوع يف العمل، مع حكمه بعدم صحة الضامن حينئٍذ، لعدم استحقاق 

اجلعل به. 
وإن كان هو نفس الرشوع يف العمل بلحاظ توقف متامية العمل واستحقاق 
عىل  اجلعل  استحقاق  توقف  بعد  الضامن  صحة  يف  يكفي  ال  أنه  ففيه:  عليه.  اجلعل 
متامية العمل. غاية األمر أنه لو رجع اجلاعل عن اجلعل بعد الرشوع لزمه أجرة املثل 

ملا وقع من العمل، ال ملال اجلعالة الذي هو موضوع الضامن.
وأما انتهاء األمر إىل اللزوم فهو ال يكفي مع عدم انشغال ذمة املضمون عنه 

بيشء. ومن ثم ال جمال جلعله نظريًا للثمن يف مدة اخليار. 
ثم إن ذلك كله جيري فتوى ودلياًل يف مال املسابقة قبل حتقق السبق.

نعم بنى الكالم فيه يف التذكرة وغريه عىل أن جعل السبق نظري اجلعالة أو نظري 
اإلجارة، فيصح الضامن عىل الثاين دون األول. وكأنه ألن مقتىض الثاين لزوم السبق 

عىل اجلاعل بنفس اجلعل، فيصح ضامنه. 
وفيه: أنه لو تم لزوم املسابقة ـ كام تقدم منا تقريبه يف بعض الفروض ـ فمرجع 
اللزوم إىل لزوم املال املجعول عليه، بحيث يتعني عليه دفعه للسابق، ال إىل انشغال 
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ذمته باملال ألحد قبل العمل، ليكون مدينًا له، ومع الضامن، يكون الدائن مضمونًا له، 
المتناع انشغال الذمة بالدين للمردد، وال يكون الدين فعليًا إال بعد التسابق، لتعني 

السابق، فيكون هو الدائن، ويكون الضامن له، ويصح برضاه.
ودعوى: أنه يف فرض لزوم السبق فاملالك للسَبق من حني جعله هو السابق 
واقعًا وإن مل يعرف إال بعد التسابق، فيكون هو الدائن املعترب رضاه يف نفوذ الضامن، 

فمع رضا املتسابقني مجيعًا بالضامن بتحقق رضا املضمون عنه، وينفذ الضامن.
مدفوعة بأن مفاد اإلنشاء يف املسابقة هو متلك السابق السَبق بالسبق وترتب 

ملكيته له عليه، ال أنه ينكشف بسبقه ملكيته له من حني اإلنشاء.
وبذلك يظهر عدم صحة الضامن يف نظائر املقام من موارد حتقق املقتيض لثبوت 
املال يف الذمة من دون أن يثبت فعاًل، كضامن الثمن عن الشفيع قبل أخذه بالشفعة، 
وضامن الدية عن القاتل عمدًا قبل رضا أولياء املقتول هبا بداًل عن القصاص، وغري 

ذلك.
ومثل ذلك جيري يف ضامن األعيان املضمونة، كاملغصوب، فإن ضامهنا رشعًا 
مع وجودها ال يرجع إىل انشغال الذمة هبا، بحيث تكون دينًا، ليمكن نقلها بالضامن 
وضعًا  دركها  حتمل  مع  تكليفًا  للاملك  إرجاعها  وجوب  إىل  بل  الضامن،  ذمة   إىل 
خمتص  تكليف  واألول  غريه،  أو  لتلف  ذلك  تعذر  لو  ـ  دفعه  وجوب  بمعنى  ـ 
بموضوعه رشعًا وال سلطنته عىل نقله لغريه بالضامن، والثاين تكليف ال يثبت إال بعد 

تعذر اإلرجاع، فالضامن قبله خارج عن الضامن الذي هو حمل الكالم.
وأظهر من ذلك ضامن األعيان غري املضمونة، كالوديعة لو خاف املودع تفريط 
الودعي هبا هبا أو تلفها عنده من دون تفريط، لعدم وجوب تسليمها تكليفًا، بل غاية 

األمر حرمة حبسها لو طالب املالك هبا أو مل يأذن بإبقائها. 
بقي يشء: وهو أن الضامن باملعنى املتقدم وإن كان ممتنعًا فيام تقدم ونحوه، إال 
أنه يمكن الضامن بمعنى آخر، وهو التعهد باليشء بنحو يرجع إىل التعهد بتسليمه أو 



(45 ............................................................................. يف ضامن عهدة الثمن 

بتحمل دركه عند تعذره يف طول مسؤولية املسؤول به رشعًا.
فإنه باملعنى املذكور أمر صالح للجعل بحسب املرتكزات العقالئية، وشايع 
املتضمن جعل  الرهن  العرف، فهو نظري  الكفالة يف عصورنا عند  عرفًا. وهو معنى 
حق استيفاء الدين من العني املرهونة لو مل يتحقق الوفاء من املدين. وهو ال يتوقف 
عىل فعلية انشغال ذمة املضمون عنه بالدين أو بالعني، لصدقه بدون ذلك. بل حتى 
دون  من  تلفت  لو  الوديعة  املذكور  بالوجه  ضمن  لو  كام  الغري،  مسؤولية  عدم  مع 

تفريط من الودعي.
ويدل عليه يف اجلملة ـ مضافًا إىل املرتكزات املذكورة ـ صحيح حممد بن مسلم  
به«)1(.  بأس  النسية. قال: ال  بيع  الرهن والكفيل يف  C: »سألته عن  عن أحدمها 
أيب  عن  محزة  أيب  وصحيح   )((Aاهلل عبد  أيب  عن  بن رسحان  داود  صحيح  ونحوه 

 .)3(Aجعفر
فإن الظاهر أن املراد بالكفيل من يتعهد بوفاء الدين، نظري الرهن الذي يتعلق 
حق استيفاء الدين به. كام أن املتعارف يف طلب الكفيل يف مورد النصوص عدم دفع 
الدين إال بعد كفالته أو معها، بحيث يكون الدين مبنيًا عليها، كام يشيع يف الرهن. 
وإن أمكن طلبه بعد ثبوت الدين من أجل إمهال املدين وعدم إلزامه بتعجيل الوفاء.

كام أن وظيفة الكفيل عرفًا التعهد بوفاء الدين يف طول انشغال ذمة املدين به، 
كام ذكرناه يف هذا املعنى من الضامن، ال عىل أن تنشغل ذمته بالدين بداًل عن املدين كام 

يف الضامن املصطلح.
السبق  مال  يف  املذكور  باملعنى  الضامن  من   Hمشاخينا بعض  منع  وقد  هذا 
تبعًا  ـ  اخلاص  للدليل  رّشعا  وإنام  املحرم،  القامر  مصاديق  أظهر  من  ألهنا  والرماية، 
ملصالح خاصة ـ خروجًا عن عموم حرمة القامر، فالالزم االقتصار يف اخلروج عن 

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 1 من كتاب الرهن حديث: )، 5.
))( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 1 من كتاب الرهن حديث: 3.
)3( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 1 من كتاب الرهن حديث: 7.
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العقد، وال جمال  املذكور عىل مفاد دليل مرشوعيتهام، وهو خصوص طريف  العموم 
للتعدي للضامن.

وفيه: أن الضامن باملعنى املذكور إنام يتعهد باملال يف فرض ثبوته يف ذمة الباذل، 
وينحرص تعهده يف الوفاء عنه، من دون أن يكون هو الباذل للامل يف التسابق، ليكون 
غاية  القامر.  حرمة  عموم  عن  خروجه  وجه  يف  الكالم  ويقع  املعاملة،  يف  ثالثا  طرفًا 
األمر أن يكون بضامنه وتعهده بالوجه املذكور مشجعًا التسابق يف املسابقة املفروض 

مرشوعيتها، وهو أمر آخر غري كونه طرفًا فيها.
عىل أنه لو كان باذاًل بنفسه ابتداًء ال يف طول بذل اجلاعل، كان كاجلاعل طرفًا 
مستقال يف عقد مسابقة ختصه، وإن كان اجلعل أمرًا واحدًا يمكن بذله من كل منهام. 
نظري ما لو كان السبق املبذول مثاًل إصالح سيارة السابق أو مداواة مريضه أو استضافته 
ليلة أو شهرًا خاصني، وجعل ذلك أكثر من واحد َسبقًا يف مسابقه ختصه، حيث ال 
مانع من صحة بذل كل  منهم له، عماًل بعموم دليل مرشوعية السبق والرماية وأهيم 

سبق يف القيام به سقط عن اآلخر، الرتفاع موضوع احلق، نظري الواجب الكفائي.
املسابقة  الذي هو طرف يف عقد  السبق  باذل  أن  يبتني عىل   Hما ذكره وكأن 
أحد أطراف عملية القامر املستثناة من عموم حرمة القامر. وحينئٍذ يتجه اإلشكال بأن 
الكفيل أيضًا دخيل فيها يف طول دخول باذل السبق، واملتيقن من مرشوعية املسابقة 

القامرية ما إذا مل تشمل عىل الطرف املذكور.
لكن ذلكـ  لو تمـ  يقتيض بطالن املسابقة املبنية عىل الكفالة املذكورة، البطالن 

خصوص الكفالة. 
التأمل يشهد بأن العملية القامرية ال تقوم إالباملرتاهنني املتغالبني. أما  مع أن 
البذل فهو خارج عنها، والباذل ليس طرفًا فيها وإن كان طرفًا يف املسابقة. غاية األمر 
أنه مشجع عليها ودخيل يف الداعوية هلا. والتحريم عليه يف غري السبق ليس لكونه 
مقامرًا، بل لكونه مشجعًا عىل القامر املحرم. وعدم مرشوعية بذله وعدم متلكه منه 
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ليس لكون البذل قامرًا، بل لعدم نفوذ القامر املبتني عىل متلك الغالب، حيث ال جمال 
لتملك املبذول إذا مل تكن الغلبة مملكة وال منشأ لالستحقاق. 

بخالف املسابقة التي هي قامر حملل نافذ. فإن حليتها تقتيض حلية التشجيع 
عليها من الباذل بالبذل ومتلك املبذول بالغلبة تبعًا لنفوذها. 

الباذل طرفًا يف القامر املستثنى يف املسابقة ال يكون  وعىل ذلك فكام ال يكون 
كفيله طرفًا فيها، ليشكل بعدم الدليل عىل استثنائه، بل جيري عليه حكم الكفالة يف 

سائر املوارد.
ومن هنا كان الظاهر عدم خصوصية السبق والرماية، بحيث خيرج عن دليل 

مرشوعية الضامن باملعنى املذكور فيها.
ثم إن ترتب األثر عىل الكفالة ـ أو الضامن باملعنى املذكور ـ موقوف عىل ابتناء 
له،  الداعوية  شأهنا  من  بام  يقوم  أن  يف  دخيلة  تكون  بحيث  عليها،  هبا  املنتفع  إقدام 
احتامل  والتسابق مع  للمبيع،  ملكيته  املدين، والرشاء ممن حيتمل عدم  كرتك مطالبة 
أو  للغفلة عنها  ابتنائه عليها  أما مع عدم  الباذل عن دفع ما بذل وغري ذلك.  امتناع 
إلمهاله هلا فال يرتتب األثر عليها، وال يكون الكفيل ملزمًا هبا عرفًا ألن ذلك رشط 
يف  املال  وبذل  كاجلعالة،  املضمنني،  واحلث  التعهد  موارد  مجيع  عىل  األثر  ترتب  يف 
املسابقة، وطلب العمل املوجب للخسارة عىل العامل وغري ذلك. حتى اإلجارة فإهنا 
ال تقتيض استحقاق األجرة عىل العمل املستأجر عليه إال إذا ابتني العمل عليها وكان 
وفاء هبا. أما إذا صدر العمل ال بداعي الوفاء هبا فال يستحق العامل األجرة، كام لعله 

ظاهر.
غاية األمر أنه يمكن لزوم ذلك عليه من ِقَبل املكفول بعقد أو رشط يف ضمن 
يتيرس  مل  إذا  اآلخر  دين  منهام  كل  يتكفل  أن  عىل  تصاحلا  لو  كام  ذلك،  نحو  أو  عقد 
للمدين منه وفاؤه، أو باعه شيئًا مثاًل برشط أن يتكفل وفاء دينه عنه عدم تيرس وفائه 
له، أو نحو ذلك. فإنه يكون ملزمًا بذلك وإن مل يقدم الدائن عىل إقراضه أو إمهاله يف 
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الوفاء أو نحو ذلك بناء عىل التكفل املذكور، لعدم علمه به أو اللتزام الكفيل بذلك 
بعد اإلقراض أو نحوه. 

بل يمكن لزوم ذلك عليه من ِقبل الدائن نفسه، كام لو عاقده أو رشط عليه 
بعد اإلقراض مثال أن يتكفل الدين املذكور. غاية األمر أنه يف األول تكون الكفالة 
والقيام بمؤداها حقًا عىل الكفيل للمدين املكفول، وهو الذي يكون له مطالبته به. 
وتكون يف الثاين حقًا للدائن، وهو الذي له مطالبته له. وكالمها حمتاج إىل عناية زائدة 

عىل مقتىض الكفالة بطبعها.
هذا ومن القريب أن يكون اضطراب كلامت مجلة من األصحاب يف الفروع 
املتقدمة بسبب اشتباه الضامن باملعنى الذي ذكرناه بالضامن املصطلح، ألن األول وإن 

كان ارتكازيًا وشايعًا عرفًا، إال أنه مغفول عن حتديده.
مباحث  من   Hاملصنف ذكره سيدنا  ما  تعقيب  بيانه يف  أردنا  ما  ينتهي  وهبذا 
 .Hالضامن وفروعه. وقد تعرضنا سابقًا لبعض الفروع التي أمهلها ملناسبتها ملا ذكره
وبقيت فروع كثرية ذكرها األصحاب ال يسعنا استقصاؤها. وقد حيسن بنا التعرض 

لبعضها تتمياًم للفائدة.
اإلمجاع  التذكرة  وظاهر  بالضامن،  التنجيز  باعتبار  القواعد  يف  رصح  األول: 
عليه، كام يف سائر العقود. وكأن عدم ذكره يف كالم غري واحد لوضوح مبطلية التعليق 

عندنا يف العقود واإليقاعات عدا الوصية التمليكية والتدبري.
املسألة  هذه  مثل  يف  خطؤه  يبعد  الذي  املذكور  اإلمجاع  وجهه  يف  والعمدة 
الشايعة االبتالء، وال سيام مع ما عرف عن العامة يف عصور األئمةB من مرشوعية 
اليمني بالطالق والعتاق والصدقة ونذر احلج ونحوها مما يرجع إىل تعليق املضامني 
املفروغية عن  البيعة أو غري ذلك مع  أو  أو نكثه للعهد  املذكورة عىل كذب احلالف 

عدم مرشوعية ذلك عندنا.
هذا وقد ذكر بعض مشاخينا يف تقريب مبطلية التعليق عىل أمر مستقبل أنه ال 
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يبعد بناء العقالء عىل ذلك يف غري الوصية والتدبري، حيث مل يعهد صدوره عنهم.
وفيه: أواًل: أنه ال جمال لذلك مع ما ذكرناه من حكم العامة يف األيامن السابقة، 

كام أن خصوصية الوصية التمليكية والتدبري يف اجلواز مما ال يدركه العرف.
وثانيًا: أن عدم صدور ذلك من العقالء ال يكفي يف املنع ما مل يرجع إىل إبائهم 
صحة  عمومات  النرصاف  موجبًا  وضوحه  يكون  بحيث  مرتكزاهتم،  بحسب  له 

العقود.
وعدم  نفوذها،  عموم  عىل  الدليل  لعدم  اإليقاعات،  يف  ذلك  يتجه  قد  نعم 

الدليل يف كثري منها عىل عموم نفوذه بخصوصه، 
هذا وقد أطال شيخنا األعظمH يف مباحث رشوط البيع يف ذكر الوجوه التي 
الظاهر  التنجيز ومناقشتها بام ال يسعنا متابعته فيه، وإن كان  سبقت دليال الشرتاط 

عدم متامية الوجوه املذكورة، وانحصار األمر باإلمجاع.
ثم إن الظاهر اختصاصه بالتعليق عىل األمر املستقبل وإن كان معلوم احلصول، 

وعىل األمر املشكوك وإن احتمل حصوله حني اإلنشاء وصادف ذلك.
نعم ال يقدح التعليق عىل ما يتوقف عليه مفهوم األمر املنشأ أو نفوذه رشعًا 
مع الشك يف حصوله، كتعليق طالق الرجل للمرأة عىل زوجيته منها، أو عىل طهرها 
املتيقن من  من احليض مع الشك فيهام، لعدم األثر له ولغويته املوجبة خلروجه عن 

اإلمجاع املذكور.
وأما ما يظهر من العروة الوثقى من منع اإلمجاع يف املقام. فإن كان منشؤه جمرد 
عدم ذكر كثري له يف الضامن. ففيه: أن منشأه املفروغية عن عموم رشطية التنجيز يف 
العقود واإليقاعات، ولذا مل يذكر يف كثري من العقود واإليقاعات اكتفاء بذلك. وإن 
كان خلصوصية يف الضامن يمتاز هبا عن بقية العقود واإليقاعات. ففيه: أنه مل يتضح 

منشأ اخلصوصية املذكورة. 
هذا وقد قال: »وقد يقال: ال جيوز تعليق الضامن، ولكن جيوز تعليق الوفاء عىل 



....................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الضامن (50

رشط مع كون الضامن مطلقًا. وفيه: أن تعليق الوفاء عني تعليق الضامن، وال يعقل 
التفكيك«.

اشرتاط  صحة  من  وغريه  هو  ذكره  ما  يناسب  ال  بل  غريب،  بظاهره  وهو 
التأجيل يف الوفاء، كام نبه له سيدنا املصنفH. إال أن يريد بذلك ما إذا رجع التعليق 
يف الوفاء إىل عدم وجوب الوفاء أصاًل عىل تقدير عدم حصول األمر املعلق عليه، كام 
لو علق الوفاء عىل ما إذا مطرت السامء غدًا، بحيث لو مل متطر فال وفاء، أو عىل إذن 

أبيه يف أصل الوفاء ال يف وقته. 
بالدين،  الذمة  بانشغال  الضامن  لتقوم  الضامن،  إطالق  لغوية  يبعد  ال  حيث 
والدين الذي ليس من شأنه الوفاء يعد الغيًا عرفًا، فالبد من رجوع الرشط املذكور 
ألصل الضامن، بحيث لو مل يتحقق الرشط يبقى الدين يف ذمة املضمون عنه، ويتعني 

الوفاء عليه ال عىل الضامن.
الضامن  أن يكون  املديون« يمكن  إن مل يف  »أنا ضامن  لو قال:  أنه  نعم ذكر 
منجزًا مع كون الوفاء معلقًا عىل عدم وفاء املضمون له، ألنه يصدق أنه ضمن الدين 

عىل نحو ضامن األعيان املضمونة.
يناسب  ال  للوفاء  التعليق  رجوع  ألن  أواًل:  اضطراب،  عن  كالمه  خيلو  وال 
فرض تعليق الضامن يف كالم الضامن عىل عدم وفاء املضمون له وثانيًا: ألن املضمون 
له هو الدائن، والوفاء إنام يكون من املدين الذي هو املضمون عنه ولعل ذلك ناشء 

من زلة القلم.
وكيف كان فإن قال الضامن: ضمنت الدين عىل أن ال أو فيه إال إذا مل يوفه 
املدين إىل يوم اجلمعة مثاًل. فإن كان مراده بوفاء املدين وفاءه تربعًا عن الضامن، لرباءة 
ذمته منه بالضامن، فال إشكال يف صحة الضامن املذكور، لعدم التعليق فيه، ورجوع 
الرشط للوفاء الراجع لتأجيله، والذي سبق عدم اإلشكال فيه. لكنه ال يناسب قياسه 
بضامن األعيان املضمونة، لعدم رجوع ضامهنا إىل انشغال الذمة هبا، بىل إىل كوهنا يف 
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العهدة بحيث جيب دفع بدهلا مع تلفها.
وإن كان مراد بوفاء املدين وفاءه عن نفسه النشغال ذمته بالدين وعدم انشغال 
ذمة الضامن به إال بعد عدم الوفاء منه يف يوم اجلمعة، رجع التعليق للضامن ال للوفاء. 
التلف وإن مل  قبل  العهدة  أيضًا، ألهنا يف  قياسه بضامن األعيان املضمونة  وال يصح 

جيب دفع بدهلا إال بعده.
وإن كان مراده فعلية الضامن وانشغال ذمة الضامن مع بقاء انشغال ذمة املدين 
املضمون عنه بالدين إىل يوم اجلمعة بحيث يكون وفاؤه عن نفسه، رجع إىل الضامن 
بمعنى انضامم ذمة إىل ذمة، ال إىل الضامن املصطلح الذي هو عبارة عن نقل الدين من 
ذمة إىل ذمة، وأيضًا ال يصح قياسه بضامن األعيان املضمونة، لعدم انشغال الذمة هبا 

قبل تلفها.
منا  سبق  الذي  باملعنى  الضامن  هو  له  مشابه  أو  ضامهنا  سنخ  من  هو  والذي 
التعرض له، وهو التعهد بالدين يف طول انشغال ذمة املدين به الراجع للزوم وفائه 

عىل الضامن عند تعذر وفاء املدين له، لعجزه أو امتناعه أو غيبته أو نحوها.
وهو باملعنى املذكور فعيل ال تعليق فيه. غايته أن أثره وجوب الوفاء معلقًا عىل 
قبل  من  للوفاء  تعليق  إىل  املذكورة من دون حاجة  الوجوه  املدين ألحد  وفاء  تعذر 

الضامن.
التنجيز يف الضامن،  وكأن ما سبق من العروة الوثقى من اإلشكال يف اعتبار 
املضمونة،  األعيان  بضامن  ذلك  وقياس  الضامن،  دون  الوفاء  يف  التعليق  فرض  ثم  
كله ناشىء من اختالط الضامن باملعنى املذكور بالضامن باملعنى املصطلح، كام اختلط 

األمر عليه، وعىل غريه يف كثري من فروع الضامن.
الثاين: أرشنا آنفًا إىل قبول الضامن للرشط، كاشرتاط التأجيل يف الوفاء.وهو 

مقتىض عموم أدلة نفوذ الرشوط. 
نعم قد يمنع منه يف بعض املوارد )منها(: اشرتاط اخليار للضامن. فقد منع منه 
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يف كتاب الضامن من القواعد والتذكرة، معلال يف الثاين بأنه ينايف مقصود الضامن، فإن 
الضامن عىل يقني من الغرر. وكأن مراده بالغرر اخلسارة والغرم، كام فهمه يف مفتاح 

الكرامة. 
بخسارته  املشرتي  كيقني  الضامن،  لزوم  من  ناشىء  املذكور  اليقني  أن  وفيه: 

للثمن، فال ينايف ارتفاعه مع الرشط. 
هذا وقد قال بعد ذلك: » ولو رشط اخليار للمضمون له مل يرض، ألن للمضمون 

له اخليار يف اإلبراء واملطالبة أبدًا سواء رشط له أو ال«.
الدين، ال فسخ  ومقتىض تعليله أن مراده برشط اخليار هو رشط اإلبراء من 
الضامن ورجوع الدين إىل ذمة املضمون عنه، نظري ما سبق منهم من جواز عقد الرهن 
يف حق املرهتن، بمعنى أن له إسقاط حق الرهانة من العني املرهونة. ومقتىض السياق 

حينئٍذ أن يكون املراد برشط اخليار للضامن ذلك أيضًا.
والذي ينبغي أن يقال: أما اشرتاط اخليار باملعنى املذكور فال ينبغي اإلشكال 
فيه، سواء كان للضامن أم للمضمون له، لسلطنة املضمون له عىل الدين، لكونه ملكًا 

له فله اشرتاط إسقاطه لنفسه، والقبول باشرتاط الضامن ذلك.
غايته أن اشرتاطه لنفسه مستغنى عنه، كام يظهر مما سبق من التذكرة. بل يصح 
لكل منهام اشرتاط سقوطه بنحو رشط النتيجة، ملا تكرر منا من صحة اشرتاط النتائج 

الراجعة لالستحقاق وعدمه.
وأما اشرتاط اخليار بمعنى فسخ الضامن ورجوع الدين إىل ذمة املضمون عنه 
فيظهر من غري واحد صحته أيضًا، بل  هو رصيح بعضهم. لعموم نفوذ الرشوط من 

غري مانع خمرج عنه. 
عنه،  املضمون  ذمة  إبراء  يتضمن  الضامن  قيل  »فإن  املقاصد:  جامع  يف  قال 
واإلبراء ال يدخله خيار الرشط. قلنا: هو حكم من أحكام نقل املال، ال أنه يتضمنه، 

فإذا حتقق النقل غري متزلزل حتققت الرباءة، وإال فال«.
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وفيه: أن النقل املتزلزل يقتيض براءة ذمة املضمون عنه، كالنقل الالزم، وغاية 
ما يدعى أن فسخ املتزلزل يوجب رجوع الدين لذمته.

فلعل األوىل يف اجلواب أن اإلبراء املحض إيقاع يستقل به الدائن، وال دليل 
عىل نفوذ رشط اخليار يف اإلبقاع، الختصاص نفوذ الرشط بام إذا كان هناك رشط له 

ومرشوط عليه.
وهذا بخالف ما إذا كان استندت براءة الذمة ملضمون عقدي، كام لو صالح 
الدائن املدين عن الدين بيشء، أو باع املدين عىل الدائن شيئًا بثمن بقدر دينه فربئت 
ذمته عن دينه بالتهاتر، حيث ال مانع من فسخ الصلح أو البيع بخيار أو تقابل فيعود 

الدين لذمة املدين بعد براءهتا منه.
يف  ينفذ  إنام  املتعاقدين  بني  الرشط  بأن  املقام  يف  اخليار  اشرتاط  يشكل  نعم 
خصوص ما هو حتت سلطنتهام من مال أو نفس، دون ما ينايف سلطنة غريمها، كام يف 
املقام، ألن الفسخ حيث كان موجبًا النشغال ذمة املضمون عنه بالدين بعد فراغها منه 

فهو مناف لسلطنته عىل نفسه، فال ينفذ اشرتاط استحقاقها ذلك باخليار.
حقًا  اللزوم  كان  إذا  يرشع  إنام  كالتقابل  اخليار  اشرتاط  إن  قلت:  شئت  وإن 
خمتصًا هبام، دون ما إذا كان حكميًا أو كان حقًا منافيًا حلق غريمها كام يف املقام. ولذا ال 

إشكال يف عدم مرشوعية التقابل فيه.
األمر  أول  من  متزلزاًل  كان  إذا  بالضامن  الدين  من  ذمته  فراغ  أن  ودعوى: 
بسبب اشرتاط اخليار يف الضامن ال يكون انشغاهلا بفسخه منافيًا لسلطنته ليمنع من 
انشغال ذمته  بقاء  الدين عليه مع  أنه قد يكون وفاء  نفوذ الرشط. ممنوعة. وال سيام 
أيرس عليه من الوفاء مع فراغها ثم رجوع انشغاهلا. ومن هنا منع بعض مشاخيناH من 

صحة رشط اخليار يف الضامن مطلقًا. 
املضمون  ألن  عنه،  املضمون  إذن  مع  املذكور  الرشط  تصحيح  يمكن  نعم 
هلا  بإعامهلم  فينفذ  منافيًا لسلطنتهم ثالثتهم،  الرشط يكون  للضامن مع هذا  العقدي 
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واتفاقهم عىل املضمون املذكور، ويكون مضمون العقد قائاًم هبم مجيعًا. وقد تقدم منا 
عند الكالم يف خيار الرشط من فصل اخليارات من كتاب البيع ما ينفع املقام.

وبأكثر.  منه  بأقل  الدين  ضامن  بجواز  الوثقى  العروة  يف  رصح  أنه  )ومنها(: 
وأقره عىل ذلك غري واحده من الرشاح واملحشني.

له  الزيادة للمضمون  الزائد، وبالثاين اشرتاط  املراد باألول اإلبراء من  وكأن 
عىل الدين، وإال فنقل الدين بعينه من ذمة إىل ذمة ـ كام هو معنى الضامن املصطلح ـ 

.Hبأقل منه أو بأكثر ممتنع، كام نبه له سيدنا املصنف
  نعم قد يشكل يف الضامن باألكثر بأن الزيادة ربا حمرم، لعدم الفرق فيه بني 
كونه بازاء بقاء الدين يف ذمة املدين وكونه بإزاء نقله لذمة أخرى، ملا هو الظاهر من أن 
مفاد الضامن ينحرص بنقله من ذمة إىل أخرى فينحرص مفاد الرشط املذكور إىل الزيادة 

يف الدين. ومن ثم منع بعض مشاخيناH من ذلك. 
وقد استشكل فيه سيدنا املصنفH ـ حسبام هو املوجود يف تقريرنا لدرسه ـ 
باختصاص ربا القرض بام إذا كان اشرتاط الزيادة يف عقد القرض والرشط يف املقام 

ليس فيه، بل يف عقد الضامن. 
ويندفع بعدم اختصاص ربا القرض بذلك، حيث رصحواـ  تبعًا للنصـ  بعدم 

جواز اشرتاط عمومات نفوذ الزيادة من أجل تأجيل الدين. 
ولعل األوىل أن يقال: املتيقن من دليل حرمة الربا اشرتاط الزيادة ببقاء الدين 
يف ذمة املدين، وال يتضح عمومه للمقام من فرض انتقاله لذمة أخرى. فاألمر ال خيلو 

عن إشكال.
نعم ذكر سيدنا املصنفH أنه يمكن أن يراد بالضامن مفهوم آخر غري الضامن 
املصطلح، وهو إثبات بدل ما يف الذمة يف ذمة أخرى أقل منه أو أكثر، وال مانع من 
صحته عماًل بالعمومات، وال جتري عليه أحكام الضامن االصطالحي إال ما تقتضيه 

العمومات.
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العقود والرشوط ونحوها. وهو  نفوذ  بالعمومات عمومات   Hمراده وكأن 
يبتني عىل ما هو الظاهر من إمكان خروج العوض من ملك غري من دخل يف ملكه 
املعوض، فإن براءة ذمة املدين نحو مكسب له وال يكون عوضه وبدله عليه، بل عىل 

الضامن ويف ذمته.
نعم إنام يقتيض ذلك جواز التفاضل يف غري األجناس الربوية، أما فيها فيلزم 

منه الربا املعاويض املحرم. فالحظ.
الثالث: تقدم أن الضامن عند اإلمامية يقتيض انتقال الدين من ذمة املضمون 
عنه إىل ذمة الضامن، خالفًا ملا هو املعروف عند العامة من أنه يقتيض انشغال ذمتيهام 
معًا بالدين، وأن للمضمون مطالبة أي منهام شاء، كام عن أكثرهم، أو مطالبة املضمون 

عنه فقط، فإن تعذر حتصيل الدين منه كان له مطالبة الضامن، كام عن مالك. 
مع  ذكروه حتى  ما  »وظاهر األصحاب عدم صحته  الوثقى:  العروة  قال يف 

الترصيح به عىل هذا النحو. ويمكن احلكم بصحته حينئٍذ للعمومات«.
ويظهر من التذكرة امتناع ذلك يف نفسه بنحو ال جمال لتصحيحه بالعمومات 
أو غريها. قال: » وألنه دين واحد فمحله واحد، فإذا صار يف ذمة الضامن برئت ذمة 

األول، كاملحال به، وذلك ألن الواحد ال حيل يف حملني«.
وقد يستشكل فيه بام ذكره سيدنا املصنفH بأن الكربى املذكورة إنام تتم يف 
األمور احلقيقية فيمتنع وجود اليشء الواحد يف مكانني، وال جتري يف األمور االعتبارية 
التي هي وجودات ادعائية اعتربها العقالء تبعًا ألسباهبا، فال مانع من انشغال ذمم 
متعددة بامل واحد لشخص واحد، كام التزموا بذلك يف الضامن مع تعاقب األيدي 
العدوانية عىل العني الواحدة. ونظريه الوجوب الكفائي الذي يبتني عىل تكليف أكثر 

من واحد بيشء واحد.
وما ذكرهH من عدم صحة قياس األمور االعتبارية باألمور احلقيقية وإن كان 
املرتكزات  تأباه  مما  ذمته  أكثر من واحد ويف  الواحد عىل  اليشء  ملكية  أن  إال  متينًا، 
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العقالئية جدًا. ولذا ال يصح عرفًا إقراض مقدار من املال ألكثر من شخص واحد 
التوزيع بينهم، بل عىل االستقالل، بحيث يكون كل منهم مدينا بتاممه  ال عىل نحو 

للمقرض وله استيفاؤه بتاممه من كل منهم بنحو البدل.
وإنام يتجه ذلك يف الضامن بمعنى حتمل املسؤولية من دون ملك يشء يف ذمة 
الضامن، الذي تقدم تقريبه يف ذيل الكالم يف ضامن العهدة، وهو الذي يشبه التكليف 

الكفائي.
اململوك هو  أن  العني، لظهور  العدوانية عىل  ومنه الضامن يف تعاقب األيدي 
العني اخلارجية التي ال تنشغل هبا الذمة، وليس ضامهنا إال بمعنى حتمل مسؤوليتها، 
بحيث يلزم الضامن بتسليمها للاملك وحتمل دركها لو تعذر ذلك، وحتمل الدرك ال 
يرجع إىل انشغال الذمة بالبدل وملك املالك له، بل إىل ثبوت احلق للاملك يف أخذ 
الضامن حيث ال إشكال يف  تسليمهام عىل  العني وتعذر  بقاء  يثبت مع  البدل، ولذا 

بقاء ملك املالك هلا قبل دفع البدل مع وضوح عدم ملكه هلا ولبدهلا يف وقت واحد.
بل تقدم يف مبحث تعاقب األيدي من مباحث بيع الفضويل أنه لو رجع املالك 
أما لو  البدل منه كان للسابق الرجوع عىل الالحق يف اجلملة.  السابق واستوىف  عىل 
ضامن  كون  يناسب  وذلك  السابق.  عىل  الرجوع  لالحق  فليس  الالحق  عىل  رجع 
السابق يف طول ضامن الالحق، وأن الضامن للاملك باألصل هو األخري ال غري، وأن 

ضامن السابق هو ضامن عنه، نظري ضامن الكفيل. 
واحلاصل: أنه ال يتضح بناء العرف عىل إمكان انشغال الذمم املتعددة باملال 
الواحد عىل أن يكون كل واحد من أصحاهبا مدينًا به لصاحبه، بحيث يملك الدين 
عليه، كام يملك الديان ديونه يف ذمم أصحاهبا، غايته أن له الرجوع عىل كل منهم عىل 

البدل.
نعم يمكن تعدد الضامن بمعنى حتمل املسؤولية من دون انشغال ذمة بعض 
بقاء  اجتامعه مع  يمكن  دينًا عليه. كام  يكون  باحلق، بحيث  له  للمضمون  الضامنني 
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الدين يف ذمة املضمون عنه، بحيث يكون الضامن املذكور يف طول انشغال ذمة املدين 
بالدين.

كمشهور  ذهابه  بعد  عليه  الضامن  محل  عىل  مالك  محل  الذي  هو  هذا  ولعل 
العامة إىل عدم براءة املضمون عنه بالضامن، فحكم بعدم جواز مطالبة املضمون له 
وثيقة  الضامن  بأن  معلاًل  عنه،  املضمون  من  حتصيله  تعذر  مع  إال  بالدين  للضامن 

كالرهن، عىل ما سبق عند الكالم يف أن الضامن من العقود.
الضامن  الواحد وإمكان  باملال  املتعددة  الذمم  انشغال  إمكان  هذا ولو فرض 
العروة  من  سبق  فقد  ـ  العامة  مشهور  عليه  كام  ـ  ذمة  إىل  ذمة  ضم  إىل  يرجع  بنحو 
الوثقى أنه لو قصد الضامن بالنحو املذكور أمكن االستدالل عىل صحته بالعمومات.
فإن كان مراده عمومات نفوذ الضامن أشكل بام تكرر منا من عدم اإلطالق 
الفراغ  بعد  أحكامه  بعض  لبيان  بل  مرشوعيته،  لبيان  ورودها  لعدم  الضامن،  ألدلة 
عن مرشوعيته. بل يشكل صدق الضامن عليه، ألن املتيقن من مفهومه بعد النظر يف 

النصوص هو نقل الدين من ذمة املضمون عنه لذمة الضامن.
 Hمشاخينا بعض  فيه  استشكل  فقد  العقود  نفوذ  عمومات  مراده  كان  وإن 
بعدم صدق العقد يف املقام، لتقوم العقد بربط التزام بالتزام، وال يصدق عىل االلتزام 
من طرف واحد، حيث يلتزم الضامن بانشغال ذمته للمضمون له من دون أن يلتزم 
املضمون له للضامن بيشء. ولو ال ذلك لصح االلتزام بانشغال الذمة بالدين ابتداء 

إذا ريض الطرف اآلخر، مع أنه ال قائل بصحته.
حيث  بالدين  له  للمضمون  ذمته  بانشغال  الضامن  التزام  أن  خيفى  وال  هذا 
يرجع إىل ملك املضمون له الدين يف ذمته وهو مناف لسلطنة املضمون له عىل نفسه 
فقبول املضمون له بذلك التزام منه يبتني عىل التزام الضامن ويرتبط به، فيتم به العقد، 

نظري التزام الواهب بملكية املوهوب للعني املوهوبة وقبول املوهوب بذلك.
ولذا سبق منا عند الكالم يف أن الضامن من العقود أن التزام الضامن بملكية 
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املضمون له دينه يف ذمته ليس إيقاعًا، بل هو مضمون عقدي حيتاج إىل قبول.
نعم ما ذكرهH من أنه لو تم العقد بذلك لنفذ االلتزام بانشغال الذمة بالدين 
ابتداء، نقض متجه يف نفسه، إذ هو حينئٍذ كاهلبة التي هي متلك للعني ابتداء، والتي 
ال إشكال يف كوهنا عقدًا نافذًا مشمواًل لعموم نفوذ العقود، ومع ذلك ال يظن بأحد 

البناء عىل نفوذ انشغال الذمة بالدين ابتداء من دون مقابل، لعمومات نفوذ العقود.
الواهب  من  وااللتزام  بنفسه  قائم  مال  العني  أن  بينهام  الفرق  منشأ  ولعل 
واملوهوب له بتمليكه ومتلكه أمر طارئ عليه زائد عىل ذاته، فيصدق هبام العقد عرفًا.
اآلخر  للطرف  به  الذمة  بانشغال  الدين  بالتزام  إال  له  وجود  فال  الدين  أما 
بنظر  أنه  إال  دقة،  املدين  من  لاللتزام  مباينًا  كان  وإن  بذلك،  اآلخر  الطرف  فالتزام 
العرف مؤكد له، ال مباين له، فال يتحقق به العقد. وال أقل من انرصاف العمومات 
عنه، بل البد يف حتققه من االلتزام بأمر آخر، كااللتزام بتمليك املثمن يف بيع النسيئة 
أو الثمن يف بيع السلف أو املال املقرتض يف القرض أو نحو ذلك. وكذا لو انشغلت 
الذمة بالدين بأحد األسباب وتم اعتباره عرفًا، ثم وقع االلتزام من الطرفني بعد ذلك 
الثمن،  بتمليك  املشرتي  التزام  عىل  املتوقف  الدين  بيع  يف  كام  شؤونه،  من  شأن  يف 
من  لكل  يكون  حيث  ذمة،  إىل  ذمة  من  الدين  انتقال  عىل  املبني  املصطلح  والضامن 
الطرفني عىل نفسه التزام مباين اللتزام اآلخر ومبتن عليه مرتبط به، فيصدق به العقد.
ومنه يظهر احلال يف املقام، فإن التزام الضامن بالدين ملا مل يبتن عىل نقل الدين 
من ذمة املضمون عنه إىل ذمته، بل عىل ضم ذمته إىل ذمة املضمون عنه، متحض يف 
التعهد بانشغال الذمة بالدين، كام لو جعل الدين عىل نفسه ابتداء من دون أن تنشغل 
به ذمة أحد قبله، وقد عرفت قصور عمومات العقود عنه حتى لو ريض به املضمون 

له.
التزام  مبنيًا عىل  كان  إذا  أما  تربعًا،  املذكور  بالوجه  الضامن  وقع  إذا  كله  هذا 
آخر، فال إشكال يف صدق العقد حينئٍذ، كام إذا التزم الدائن لشخص بامل أو عمل 
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عىل أن يضمن الدين بالوجه املذكور. وحينئذ يتوقف البناء عىل صحته عىل ما سبق 
الكالم فيه من إمكان انشغال أكثر من ذمة مال واحد.

هذا ويظهر مما سبق احلال فيام لو تعدد الضامن لدين واحد. فإنه إن ابتنى ذلك 
منهم عىل وحدة الضامن، فال إشكال وال خالف ظاهرًا يف توزيع الدين بينهم، كام لو 

ضمنوا بمجموعهم الدين مرة واحدة.
فإن  الدين.  استقالاًل متام  منهم  بأن ضمن كل  الضامن،  تعدد  ابتنى عىل  وإن 
ذمة  فراغ  بعد  له  املوضوع  لعدم  غريه،   ضامن  ولغا  بالضامن  انفرد  أحدهم  تقدم 

املضمون عنه بالضامن األسبق.
وليس املعيار يف التقدم عىل إنشاء الضامن، بل عىل قبول املضمون له، إلناطة 

األثر به، وهو فراغ ذمة املضمون عنه الذي يرتفع به موضوع الضامن الالحق.
له  املضمون  الضامنني  أحد  قبل  لو  كام  ـ  واحد،  ضامن  من  أكثر  تقارن  وإن 
بنفسه، وقبل اآلخر وكيله مقارنًا لهـ  فإن قلنا بامكان انشغال ذمم متعددة بامل واحد، 
فال إشكال يف صحة الكل وانشغال ذمم كل ضامن بتامم املال، وللمضمون له مطالبة 

كل منهم به، لعموم نفوذ العقود من دون مانع.
وإن قلنا بامتناع ذلك تعني البطالن، كام اختاره يف املختلف وجامع املقاصد، 

لفرض امتناع شمول عموم نفوذ العقود، والرتجيح بيننها بال مرجح.
ملخالفته  له  جمال  فال  اجلميع،  عىل  الدين  وتوزيع  الكل  صحة  احتامل  وأما 

ملضمون عقد كل منهم لفرض ضامنه متام الدين، كام نبه لذلك يف جامع املقاصد.
بام  شخصًا  واحد  من  أكثر  أمر  إذا  أنه  وهو  الكالم.  حمل  يناسب  يشء  بقي 
يوجب خسارة عليه، كام لو قالوا له: ألق متاعك يف البحر، حيث ال إشكال يف التوزيع 

لو قصدوا االشرتاك يف أمر واحد، بحيث يستند األمر ملجموعهم.
أما لو أمر كل منهم بذلك عىل انفراده واستقالله، فإن قصد املأمور االندفاع 
عن أمر أحدهم ال غري انفرد بالضامن، ألن األمر إنام يكون منشأ للضامن مع االندفاع 
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عنه، بحيث يكون هو السبب يف اخلسارة املرتتبة عىل العمل بلحاظ داعويته للعمل.
وأما لو قصد االندفاع عن أمر الكل فالظاهر التوزيع، كام هو احلال يف تعدد 
العلل عىل معلول واحد، حيث ينسب األثر ملجموعها عرفًا، كام لو استند إتالف املال 

أو النفس ألكثر من واحد، حيث يتحمل كل منهم حصته من الدرك.
وهذا بخالف املقام، حيث يكون الضامن مستندًا لعقد مقتىض األدلة نفوذه يف 
متام مضمونه، فمع تنايف مضامني العقود يتعني قصور دليل النفوذ املستلزم لبطالهنا 

بتاممها، وال شاهد عىل التبعيض يف نفوذها. 
جعالة  عن  العامل  اندفع  لو  الواحد  العمل  عىل  اجلعالة  تعدد  بخالف  وهذا 
الكل، فإنه حيث مل يؤخذ يف اجلعل الضامن وتدارك خسارة العمل غري القابل للتعدد، 
بل جمرد بذل اجلعل يف مقابل العمل وإن كان أكثر من قيمته أو أقل يتعني استحقاق 
العامل  وتعاىل  سبحانه  واهلل  فالحظ.  بمقتضاها.  عماًل  فيها،  املجعولة  اجلعول  متام 

العاصم.
فروع كثرية اليسعنا  الضامن. وبقيت  فروع  الكالم يف  أردناه من  ما  هذا متام 
استقصاؤها. وربام يظهر الكالم يف بعضها مما سبق من كتاب الضامن وغريه. واحلمد 

هلل رب العاملني، وصلواته عىل رسوله وآله الطاهرين. وهو حسبنا ونعم الوكيل.
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)1( احلوالة عند العرف يف عصورنا عبارة عن حتويل الدائن املدين عىل غريه 
بقبض دينه، الراجع إىل الطلب من املحال عليه وتوكيله يف وفاء الدين من دون أن 
يتضمن إشغال ذمة املحال عليه للمحتال بيشء، وال فراغ ذمة املحيل من دين املحتال 
الدائن،  غري  حتويل  تعم  هي  بل  ذلك.  بعد  بالقبض  منه  فراغها  يكون  بل  باحلوالة، 

كاملقرتض، واملستوهب وغريمها.
أما عند الفقهاء فهي ال ختتص بتحويل الدائن، وتقتيض براءة ذمة املحيل من 

دين املحتال وتعلق حق الدائن املحتال بذمة املحال عليه.
ولكن بالنظر يف جمموع كلامهتم يف احلوالة يظهر اضطراهبم يف مفهومها املنشأ يف 
العقد، وأنه يرتدد بني وجهني األول: نقل الدين من ذمة املحيل إىل ذمة املحال عليه، 
نظري الضامن، وال يفرتق عنه إال يف أن الضامن فعل الضامن، حيث ينشئ باإلجياب 
إشغال ذمته بدين غريه، واحلوالة فعل املدين، حيث ينشئ باإلجياب إشغال ذمة غريه 

بدينه.
وأما استحقاق املحال عليه قدر الدين الذي حتمله عىل املحيل ـ بحيث يسقط 
بناء عىل جواز  بريئًا  كان  إن  عليه  يرجع  أو  بالتهاتر،  له  مدينًا  كان  إن  عليه  دينه  من 
نظري  له،  أدائه  أو  املحتال  بدين  ذمته  انشغال  عىل  متفرع  فهو  ـ  الربيء  عىل  احلوالة 
رجوع الضامن عىل املضمون عنه الثاين: وفاء املحيل دين املحتال عليه بتمليكه ملقداره 
من دينه عىل املحال عليه، فيكون مالكًا ملا يف ذمة املحال عليه رأسًا بداًل عن املحيل، 
ويكون انشغال ذمة املحال عليه للمحتال دون املحيل مرتتبًا عىل ذلك ومتفرعًا عليه، 

نظري بيع الدين، من دون أن يكون هو املنشأ باألصل.
واألول مقتىض اجلمود عىل تعريفهم للحوالة وسوقهم هلا يف مساق الضامن يف 
كوهنام متضمنني للتعهد باملال، وكون املعروف عندهم صحة احلوالة عىل الربيء، مع 
وضوح عدم املوضوع لذلك عىل الثاين. وااللتزام باختالف مفهوم احلوالة عندهم يف 

)أما احلوالة()1(: 
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الربيء عن مفهومها يف املدين بعيد وإن احتمله يف اجلواهر.
مضافا إىل خرب عقبة بن جعفر عن أيب احلسنA: » سألته عن الرجل حييل 
احتال  إذا  صاحبه  عىل  أيرجع  الصرييف  حال  يتغري  ثم  الصرييف،  عىل  باملال  الرجل 
وريض؟ قال: ال «)1(. فإن مقتىض اجلمود عىل جعل الصرييف موضوعًا لإلحالة كون 

اإلحالة عىل ذمته، ال عىل املال الذي له عليه.
ولصحيح  املبسوط،  يف  خصوصًا  كلامهتم،  من  لكثري  املناسب  فهو  الثاين  أما 
زرارة عن أحدمهاA: » عن الرجل حييل الرجل بامل كان له عىل رجل آخر فيقول 
له الذي احتال برئت مما يل عليك. فقال: إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه...«))( بناء 
عىل ما لعله األظهر من أن »عىل رجل آخر« تتمة صفة »بامل«، حيث يكون موضوع 
التحويل فيه نفس املال الذي يكون له عىل الرجل اآلخر الذمته، أما بناء عىل كونه 
متعلقًا بقوله: »حييل«، وأن مرجع الضمري يف قوله: »له« هو املحال الدائن، فيكون 

مطابقًا خلرب عقبة بن جعفر.
وأما بقية نصوص احلوالة فهي ـ عىل قلتها ـ تصلح للوجهني.

واألمر سهل بعد صحتهام معًا. لعموم أدلة نفوذ العقود. وأما اإلمجاع املدعى 
عىل أن احلوالة ناقلة. فمعقده وإن كان ظاهرًا يف األول، إال أن سوقه يف مقابل قول 
 بعض العامة بانشغال ذمة املحيل واملحال عليه معًا بالدين ـ كام التزموا به يف الضامن ـ
جيعل املتيقن منه فراغ ذمة املحيل من دين املحتال، وثبوت حق املحتال يف ذمة املحال 

عليه وهو حاصل يف املعنيني معًا. 
ومرجع  املعاوضة.  من  نحوًا  احلوالة  كون  احتامل  كلامهتم  يف  تكرر  وقد  هذا 
ذلك إىل تعويض املحيل للمحتال عن دينه عليه بدينه عىل املحال عليه، الوفائه به، كام 
ذكرناه يف املعنى الثاين. لكن مل يتضح املنشأ لذلك، بل هو حمتاج إىل عناية ال تناسب 

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 11 من أبواب كتاب الضامن حديث: 4.

))( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 11 من أبواب كتاب الضامن حديث: ).
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احلوالة. 
قال يف جامع املقاصد: »ومما يدل عىل أن احلوالة استيفاء أهنا لو كانت اعتياضًا 
التفرق،  قبل  التقابض  مع  إال  النقود  يف  جازت  وملا  بدين،  دين  بيع  لكانت  وبيعًا 
البايع تسليم ما أحال به، كام  ولوجب عىل املحيل تسليم ما أحال به، كام جيب عىل 
جيب عىل البايع تسليم املبيع، فال يربأ بمجرد احلوالة. وكل اللوازم باطلة. فظهر أن 

القول بأهنا استيفاء أقوى«. وقريب منه كالم غريه.
لكن هذه املحاذير قد تندفع لتخصيص عموم أدلتها بدليل ترشيع احلوالة، لو 
ال ما ذكرناه آنفًا من عدم املنشأ حلمل احلوالة عىل املعاوضة، بل هو حمتاج لعناية ال 

تناسبها ومن هنا ينحرص األمر باملعنيني األولني. 
نعم سوف نجري إن شاء اهلل تعاىل بدوًا عىل الوجه األول، ملناسبته لتعريفهم 
التنبيه  املقام  التعرض ألحكامها وفروعها. وإذا اقتىض  العامة يف  للحوالة وللوجهة 

عىل الوجه الثاين، مل نغفله إن شاء اهلل تعاىل. 
)1( يعني: املحيل واملحتال ـ وهو الدائن ـ واملحال عليه. 

يف  فيه  اخلالف  ونفى  األصحاب،  بني  املعروف  فهو  املحيل  رضا  اعتبار  أما 
واملسالك  والتذكرة  الغنية  يف  عليه  اإلمجاع  وادعي  الربهان،  جممع  وحمكي  الرياض 

والروضة وحمكي املفاتيح والكفاية، ويف اجلواهر أن اإلمجاع بقسميه عليه.
أن  فله  القضاء،  املدين خمري يف جهات  بأن  واستدل عليه يف كالم غري واحد 
يقيض من أي جهة شاء. ولعله إليه يرجع ما يف اجلواهر من أنه مقتىض أصول املذهب 

وقواعده.
عىل  له  حق  عىل  احلوالة  بنحو  بالوفاء  إلزامه  أريد  لو  يتجه  إنام  أنه  ودعوى: 
املحال عليه إن كان مدينًا، أو إشغال ذمته للمحال عليه بمثل ما حول عليه أو بمثل 

ما يؤديه.

فيشرتط فيها رضاء الثاثة )1( 
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له من دون أن يتحمل  املحال عليه  الدين بتحمل  إبراء ذمته من  أريد  لو  أما 
املدين،  اإلبراء عىل رضا  إذ ال إشكال يف عدم توقف  به،  ما سبق  ينهض  شيئًا، فال 
املضمون عنه يف صحة  اعتبار رضا  يبتني عدم  لسلطنته عرفًا. وعليه  منافاته  وعدم 

الضامن عىل ما سبق.
مدفوعة بأنه ال يكون طرفًا يف العقد حينئٍذ، لتقوم العقد مفهومًا بالتزام كل 
طرف من أطرافه بيشء عىل نفسه، واملفروض عندهم أن املحيل طرف يف عقد احلوالة.
وبذلك يظهر اإلشكال فيام يف املسالك من عدم اعتبار رضا املحيل فيام لو تربع 
أحلت  للمحتال:  عليه  املحال  يقول  أن  حينئٍذ  »والعبارة  قال:  بالوفاء.  عليه  املحال 
بالدين الذي لك عىل فالن عىل نفيس، فيقبل«. وقد سبقه إىل ذلك يف التذكرة بناء عىل 

جوازه من دون جزم  باجلواز.
ـ كام يف  بل هو ضامن  املصطلحة يف يشء،  احلوالة  ليس من  أن ذلك  فيه:  إذ 

العروة الوثقى ـ وإن كان بصيغة احلوالة، لعدم اعتبار لفظ خاص فيه.
التوقف يف صحة  التذكرة من  ومن ذلك يظهر اإلشكال أيضًا فيام يظهر من 
عنها،  احلوالة  أدلة  لقصور  منها،  املنع  واجلواهر  الكرامة  مفتاح  من  يظهر  بل  ذلك، 

واختصاص عموم نفوذ العقود بالعقود املتعارفة.
ملا تكرر منا من عموم النفوذ جلميع العقود ولو كانت مستحدثة، وقد تقدم أنه 

العمدة يف عموم صحة الضامن الذي تقدم صدقه يف املقام.
وأما اعتبار رضا املحتال فهو املعروف بني األصحاب أيضًا، وما سبق من نفي 
اخلالف ودعوى اإلمجاع جار فيه، حتى الغنية، فإنه وإن مل يدع اإلمجاع رصحيًا، إال أن 

اقتصاره يف نسبة اخلالف لداود ظاهر يف ذلك.
الدائن  ينايف سلطنة  فيه  الدين من ذمة األخرى ترصف  فيه: أن نقل  والوجه 
أنه قال: »من أحيل عىل ميلء   Fالعامة عنه عىل ماله، فالبد من رضاه. نعم روى 

فليحتل« وساقه يف التذكرة دلياًل ملا عن أمحد وداود من عدم اعتبار رضا املحال.
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لكنه ـ مع عدم روايته من طرقنا ـ قد حيمل ـ كام يف اخلالف ـ عىل االستحباب، 
لبيان عدم املربر عرفًا لرد احلوالة فتحسن بمالك استحباب قضاء حاجة املؤمن، وهو 
املحيل يف املقام. وال سيام أنه ال يتضمن نفوذ احلوالة، بل األمر هبا وجوبًا أو استحبابًا.
وأما اعتبار رضا املحال عليه فهو املعروف من مذهب األصحاب أيضًا. ويف 
كالم غري واحد أنه املشهور. بل ظاهر التذكرة اإلمجاع عليه. ويقتضيه أن انشغال ذمة 

املحال عليه بالدين مناف لسلطنته عىل نفسه. فيتعني اعتبار رضاه إعاماًل لسلطنته.
وربام علل باختالف الناس يف االقتضاء. وال خيفى ضعفه، ألن لصاحب احلق 
االقتضاء من دون اعتداء بأي وجه اتفق. واال لتوقف بيع الدين والتوكيل يف اقتضائه 

عىل رضا املدين، وال قائل بذلك. فالعمدة ما سبق.
والروضة  املسالك  يف  بذلك  جزم  بل  املختلف،  يف  رضاه  اعتبار  لعدم  ومال 
يعترب  فال  عليه،  ما  بمثل  ذمته واحلوالة  اعتربنا شغل  إن   « التنقيح:  بل يف  وغريمها، 
املختلف  أو بغريه...«. وقد حكاه يف  بنفسه  ماله  استيفاء  إذ للشخص  رضاه قطعًا، 
عن ظاهر املقنعة والنهاية يف كالم هلام ال خيلو عن غموض. كام حكاه يف كشف الرموز 

والتنقيح عن التقي، وهو ال يناسب كالمه يف الكايف.
وقد استدل عليه يف املختلف بعموم نفوذ العقود وكأن مراده به عقد احلوالة 
بني املحيل واملحتال. وفيه: أن العموم املذكور يقرص عام إذا كان العقد منافيًا لسلطنة 
الغري، كام يف املقام بالتقريب املتقدم. بل يتعني إعامل الغري لسلطنته برضاه بمضمون 
إذا  ما  نظري  فهو  ثالثة،  أطرافه  فتكون  العقد،  يف  الشرتاكه  حقيقة  الراجع  العقد، 

استأجر زيد عمرًا عىل خياطة ثوب بكر.
ومثله ما سبق من التنقيح من أن لإلنسان استيفاء ماله بنفسه أو بغريه. لظهور 
أن االستيفاء إنام يكون يف مثل احلوالة العرفية التي تقدم التعرض هلا عند الكالم يف 
املحتال  يستوفيه  أن  إىل  املحال عليه  ذمة  املحيل يف  دين  يبقى  احلوالة، حيث  مفهوم 

للمحيل بمقتىض سلطنته عىل ماله، ويكون به وفاء دين املحتال عىل املحيل.
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بل  املحتال،  عىل  املحيل  دين  استيفاء  تتضمن  ال  فهي  املصطلحة  احلوالة  أما 
ـ مناف لسلطنة  ـ كام سبق  املحيل، وهو  املحتال عىل  بدين  املحال عليه  إشغال ذمة 
املحال عليه عىل نفسه، ولذا يكون الوفاء من املحتال عليه وفاء لدين املحتال عليه، ال 

وفاء لدين املحيل عليه.
املحال عليه كان  املذكور حيث أوجب اخلسارة عىل  التحويل  أن  غاية األمر 
االستيفاء  بني  فالفرق  بالتهاتر.  دينه  من  فينقص  له،  اخلسارة  لتلك  ضامنا  املحيل 
واملقام كالفرق بني االستيفاء واقرتاض الدائن من املدين، مع أنه ال إشكال يف عدم 

سلطنة الدائن عليه إال باذن املدين وإن كان له االستيفاء كيف شاء.
نعم يف املسالك: »مع أنا نمنع من اقتضاء احلوالة النقل، بل هي إيفاء ملا يف ذمة 

الغري فال يقرص عن بيعه«.
لكن عدم اقتضاء احلوالة النقل ـ وإن سبقه إليه يف جامع املقاصد ـ ال يناسب 
الدين من ذمة  تبعًا لغريه من األصحاب ـ من أهنا نقل  ـ  ما ذكره هوH يف تعريفها 

املحيل لذمة املحال عليه، كام سبق. 
عىل أن ذلك يف احلقيقة يرجع لالختالف يف املوضوع، وهو املضمون العقدي 
املنشأ، لتفرع األحكام عليه وهو راجع للحوالة باملعنى الثاين الذي سبق منا التعرض 
اعتبار رضا  يتجه عدم  فرض قصده  فمع  مفهومًا.  احلوالة  حتديد  الكالم يف  عند  له 
املحال عليه، لعدم تضمنها الترصف يف ذمة املحال عليه، بل يف الدين الذي انشغلت 
به ذمته والذي هو ملك املحيل، وينفرد وحده بالسلطنة عليه، فيصح تنظريها ببيع 

الدين حينئٍذ، الذي ال إشكال عندهم يف عدم اعتبار رضا املدين به.
مدينًا  كان  إذا  عليه  املحال  أن  عن  املفروغية  ظاهرهم  أن  وهو  يشء.  بقي 
املعنى  عىل  بناء  ظاهر  ووجهه  عليه.  حول  ما  بمقدار  عليه  دينه  من  يسقط  للمحيل 
الثاين للحوالة. إذ بعد ملك املحتال للمقدار املذكور وفاء عن دينه يتعني انشغال ذمة 
املحال عليه به له دون املحيل، كام لو بيع الدين. ولو أبرأه املحتال برئ من الدين، 



الكالم يف اعتبار املحال عليه بريئًا أو ال ............................................................ 67)

بخالف مالو أبرأه املحيل.
أما بناء عىل املعنى األول الذي هو حمل الكالم فهي ال تقتيض بنفسها براءة ذمة 

املحال عليه من دين املحيل، إذ ال مانع من انشغال ذمته بالدينني هلام معًا.
ذمته  انشغال  نتيجة  عليه  املحال  خسارة  عىل  تبتني  احلوالة  كانت  حيث  نعم 
اخلسارة  بتحمل  نفسه  عىل  التزامه  عقدها  يف  طرفًا  املحيل  كون  فمقتىض  بالدين، 
املذكورة، ملا سبق من توقف كون الشخص طرفًا يف العقد عىل التزامه عىل نفسه بيشء.
ذمة  وانشغال  املحيل،  دين  من  عليه  املحال  ذمة  فراغ  أن  ذلك  عىل  ويرتتب 
به  املحال  ملال  عليه  املحال  أداء  عىل  موقوفان  بريئًا  كان  إذا  عليه  للمحال  املحيل 
للمحتال وبمقدار ما أداه، لعني ما سبق يف الضامن من أن ذلك مقتىض الوجه املتقدم.
الوثقى من عدم  العروة  وأما ما يظهر من بعض األعاظمH يف حاشيته عىل 
إمكان االلتزام بانشغال ذمة املحال عليه مع متامية احلوالة بدين املحيل واملحتال معًا، 
وأن األداء إنام يكون رشطًا يف رجوع املحال عليه عىل املحيل يف خصوص احلوالة عىل 
الربيء، فكأنه ناش من التباس معنى احلوالة عنده باملعنى الثاين. أما عىل الوجه األول 
الذي هو حمل الكالم ـ فهو غري ظاهر الوجه، إذ ال إشكال يف إمكانه ذاتًا، وال يتضح 
ليحتمل  بعد عدم تعرض األصحاب له رصحيًا،  امتناعه رشعًا. وال سيام  الوجه يف 

قيام اإلمجاع عليه.
 نعم يمكن اتفاق املحيل واملحال عليهـ  زائدًا عىل أصل احلوالة باملعنى األولـ 

عىل براءة ذمة املحال عليه إن كان مدينا من مقدار ما أحيل عليه به يف مقابل حتمله ملا 
أحيل به، وانشغال ذمة املحيل له إن كان بريئًا باملقدار املذكور يف مقابل ذلك. فينفذ 
الدين  وفاء  قبل  املطالبة  جواز  حينئٍذ  ويتعني  والرشوط.  العقود  نفوذ  لعموم  ذلك 

املحول به، ومتام مقداره، ال بخصوص ما يؤدى منه. لكنه حيتاج إىل عناية. 
هذا كله بناء عىل أن منشأ ضامن املحيل للمحال عليه هو خسارة املحال عليه 
عليه  املحال  ذمة  انشغال  منشأه  أن  عىل  بناء  أما  سبق.  كام  للدين  وفائه  عىل  املرتتبة 
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الضامن،  هنا ويف   Hاملصنف به سيدنا  الوثقى ورصح  العروة  يظهر من  بالدين، كام 
بالتهاتر  مدينًا  كان  إذا  عليه  املحال  ذمة  من  به  املحال  الدين  مقدار  سقوط  فاملتعني 
بتاممه  به  املطالبة  فله  احلوالة،  بمجرد  بريئًا  إذا كان  بمقداره  له  املحيل  ذمة  وانشغال 
بعد  اجلوالة  عنها يف  القاعدة، وال خمرج  مقتىض  كام هو  به،  املحال  للدين  أدائه  قبل 
اختصاص النصوص املخرجة عنها بالضامن. وعليه جرى يف العروة الوثقى، وأقره 

بعض حمشيها، وأرص عليه سيدنا املصنفH. فراجع.
)1( يظهر الوجه يف املدين مما سبق، وهو حمل اخلالف بينهم، كام يظهر مما سبق 
يف استدالهلم لعدم اعتبار رضاه. أما يف الربيء فال خالف ظاهرًا يف اعتبار رضاه، ويف 
التنقيح وجامع املقاصد أنه يعترب قطعًا. والوجه فيه أن إنشغال ذمته مع فراغها خمالف 

لسلطنته عىل نفسه.
كام  الربيء،  عىل  احلوالة  صحة  عن  املفروغية   Hاملصنف سيدنا  وظاهر  هذا 
والرشايع  والرسائر  والغنية  املبسوط، ويف اخلالف  أكثر من موضع من  به يف  رصح 

ومجلة من كتب العالمة وغريها، ونفى يف الرسائر اخلالف فيه.
واستدل عليه بإطالق النصوص اآلتية إن شاء اهلل تعاىل املتضمنة عدم رجوع 

املحتال عىل املحيل إذا مل يكن املحال عليه قد أفلس قبل احلوالة.
ليكون هلا إطالق يف ذلك، بل  وفيه: أهنا غري واردة يف مقام ترشيع احلوالة، 

لبيان بعض أحكامها بعد الفراغ عن مرشوعيتها، من دون إطالق هلا يف املرشوعية.
ومثله ما يف اجلواهر من االستدالل عليه بالسرية، سواء أريد هبا سرية العقالء 
احلوالة  شيوع  وضوح  لعدم  املترشعة.  سرية  أم  ـ   Hمشاخينا بعض  من  يظهر  كام  ـ 
املصطلحة، فضاًل عن عمومها للمقام، بل الشايع هو احلوالة العرفية غري املبنية عىل 

نقل الدين لذمة املحال عليه.
املقام.  يف  واحد  غري  به  استدل  الذي  العقود  نفوذ  عموم  املقام  يف  فالعمدة 

سواء كان املحال عليه مدينًا أو بريئًا)1(، 



(69 ............................................................ الكالم يف اعتبار املحال عليه بريئًا أو ال

وبذلك يظهر ضعف ما يف آخر كتاب احلوالة من املبسوط من اشرتاط انشغال ذمة 
املحال عليه للمحيل بدين، وحكاه يف اإليضاح عن القايض وابن محزة، ومل نعثر عىل 

ترصيح هلام بذلك. 
فرع  واجلنس، وهو  النوع  احلقني يف  اتفاق  من  أنه البد  الوسيلة  ذكر يف  نعم 
عىل  احلوالة  بجواز  رصح  من  أيضًا  ذلك  ذكر  ولكن  عليه.  املحال  عىل  احلق  ثبوت 

الربيء. ومن ثم قد يبدو التدافع يف كلامهتم. 
ابتنت  إذا  ما  واجلنس  النوع  يف  احلقني  بني  التساوي  باشرتاط  يريدوا  أن  إال 
احلوالة عىل وفاء املحال عليه مما عليه للمحيل، فال ينايف صحة احلوالة عىل الربيء، 

لعدم ابتنائها عىل ذلك.
)1( يعني: بغري جنس ما للمحيل عىل املحال عليه، كام لو كان له عليه دنانري 
فأحال عليه بدراهم. أما إذا كانت باجلنس فلام سبق، وهو مورد خالفهم املتقدم. وأما 
مع اختالف اجلنس فال خالف ظاهرًا يف اعتبار رضاه، ويف التنقيح أنه يعترب قطعا. 
وال ينبغي اإلشكال يف ذلك، ألن انشغال ذمته بغري ما انشغلت به أواًل، ولزوم الوفاء 

بغري ما انشغلت به ذمته سابقًا خمالف لسلطنته عىل نفسه قطعًا.
نعم لو اشرتط املحيل عىل املحتال االستيفاء بجنس ما انشغلت به ذمة املحال 

عليه جرى فيه ما سبق مع احتاد اجلنس. 
كام  اجلنس،  بغري  احلوالة  صحة  عن  املفروغية   Hاملصنف سيدنا  وظاهر  هذا 
وجامع  واللمعتني  واملختلف  والتحرير  التذكرة  ويف  املبسوط  من  موضع  يف  قواه 
املقاصد واملسالك وغريها. ويقتضيه عموم نفوذ العقود. وتردد فيه يف الرشايع وظاهر 
القواعد، بل مقتىض ما يف النافع من أن احلوالة هي حتويل املال من ذمة إىل ذمة مشغولة 
بمثله املنع منه. وهو مقتىض اعتبار اتفاق احلقني يف اجلنس والنوع والصفة يف أوائل 

كتاب احلوالة من املبسوط، ونحوه ما تقدم من الوسيلة وما يف الغنية وعن القايض.

أو كانت احلوالة باجلنس أو بغري اجلنس)1(. 
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قال يف املبسوط: »وإنام اشرتطنا اتفاق احلقني، ألنا لو مل نراعه أدى إىل أن يلزم 
]يلزمه[ املحال عليه أداء احلق من غري اجلنس الذي عليه ومن غري نوعه وعىل غري 

صفته، وذلك ال جيوز«. 
وفيه أواًل: أن هذا إنام يتجه إذا ابتنت احلوالة عىل وفاء املحال عليه دين املحتال 
من دين املحيل، كام يف احلوالة باملعنى الثاين، أو باملعنى األول إذا اشرتط ذلك زائدًا 
عىل احلوالة وهو غري مفروض يف حمل الكالم. أما احلوالة بمجردها فهي ال تقتيض إال 

إنشغال ذمة املحال عليه بدين املحتال املقتيض لوفائه من جنسه.
وثانيًا: أن إلزام املدين بالوفاء من غري اجلنس إنام ال جيوز اعتباطًا، وال مانع 
منه تبعًا لعقد آخر ألزم نفسه به، كام هو املفروض يف املقام، حيث ال إشكال عندهم 
يف اعتبار رضاه باحلوالة، وكونه طرفًا يف عقدها. ومن هنا ال خمرج عن عموم نفوذ 

العقود.
)1( الظاهر أنه إشارة إىل ما سبق عند الكالم يف اشرتاط رضا املحتال إىل ما 
عن داود من وجوب قبوهلا عليه إذا كان املحال عليه مليًا. وتقدم االستدالل عليه 

ودفعه.
))( يعني مع رضا الثالثة حتى متت احلوالة.

)3( لعل األوىل أن يقول: »ومعه تصح«. ألنه سيأيت منهH ذكر معيار اللزوم. 
وكيف كان فال خالف وال إشكال يف الصحة واللزوم ولو يف اجلملة. لعموم نفوذ 
العقود ولزومها املستفادين من عموم وجوب الوفاء بالعقود. كام أن اللزوم مقتىض 
بالفسخ من  فارتفاع مضمونه  األثر عليه  العقد وترتب  نفوذ  بعد  إذ  االستصحاب، 

أحد األطراف خمالف لالستصحاب. ويأيت متام الكالم يف ذلك إن شاء اهلل.
)4( ملا سبق من أن احلوالة عندنا ناقلة، ونفى اخلالف فيه إال من زفر يف الغنية، 

وال جيب قبولا)1(. ومعه)2( تلزم)3( ويربأ املحيل، وينتقل املال إىل ذمة 
املحال عليه)4(. 
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ورصح باإلمجاع عليه يف املبسوط والتذكرة واملسالك، ويف اخلالف: »وبه قال مجيع 
الفقهاء إال زفر بن اهلذيل« وقريب منه يف الرسائر.

التحويل، ومتعلقها  املنشأ يف احلوالة، ألهنا من  وهو الذي يتضمنه املضمون 
الدين، ال الوفاء كام هو مفاد احلوالة العرفية.

مضافًا إىل النصوص، كصحيح أيب أيوب: » أنه سأل أبا عبد اهللA عن الرجل 
حييل الرجل باملال أيرجع عليه؟ قال: ال يرجع عليه أبدًا، إال أن يكون قد أفلس قبل 
 :Aذلك«)1(، ونحوه موثق منصور بن حازم))(، وخرب عقبة بن جعفر عن أيب احلسن
»سألته عن الرجل حييل الرجل باملال عىل الصرييف، ثم يتغري حال الصرييف، أيرجع 

عىل صاحبه إذا احتال وريض؟ قال: ال«)3(.
املحتال  رجوع  جواز  وعدم  املحيل  ذمة  براءة  يف  النهاية  يف  اشرتط  وقد  هذا 
الرجوع  له  كان  يربئه  مل  فإن  للمحيل،  إبراءه  احلوالة  املحتال  قبول  عىل  زائدًا  عليه 
عىل املحيل ووافقه عىل ذلك يف الوسيلة والكايف، وهو ظاهر املقنعة، وقد يظهر من 
بل  الرتدد،  القواعد  وظاهر  والقايض.  اجلنيد  ابن  عن  املختلف  يف  وحكاه  التنقيح، 
ظاهر املبسوط واخلالف وغريمها عدم توقفه عىل ذلك، لعدم التعرض فيها للرشط 
العالمة،  كتب  من  ومجلة  والنافع  والرشايع  الرسائر  يف  بعدمه  رصح  بل  املذكور. 

ورشوحها وغريها، ويف التذكرة وجامع املقاصد واملسالك أنه املشهور.
ويشهد لألول صحيح زرارة عن أحدمهاA: » عن الرجل حييل الرجل بامل 
أبرأه  إذا  فقال:  مما يل عليك.  برئت  احتال:  الذي  له  فيقول  آخر،  له عىل رجل  كان 

فليس له أن يرجع عليه. وإن مل يربئه فله أن يرجع عىل الذي أحاله«)4(.
لكن من الظاهر منافاة الصحيح املذكور للنصوص السابقة بدوًا.

)1( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 11 من أبواب كتاب الضامن حديث: 1.

))( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 11 من أبواب كتاب الضامن حديث: 3.

)3( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 11 من أبواب كتاب الضامن حديث: 4.

)4( وسائل الشيعة ج: 13 باب: 11 من أبواب كتاب الضامن حديث: ).
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ترتب  يف  لظهوره  بعيد،  وهو  هلا.  تقييده  بدعوى  إال  به  االستدالل  يتم   وال 
الرباءة وعدم جواز الرجوع عىل اإلبراء، وظهورها يف ترتبه عىل احلوالة بنفسها، ومها 
اإلطالق  بينهام  النسبة  لتكون  وحاالته،  اآلخر  شؤون  من  أحدمها  وليس  متباينان، 

والتقييد.
ومثله محل الصحيح عىل ما إذا كان املحال عليه معرسًا، حيث يأيت أن للمحتال 
الرجوع، ويكون املراد بالصحيح أنه ليس له الرجوع مع االعسار إذا هو أبرأ املحيل 

حينئٍذ. إذ فيه أنه مجع تربعي ال خيلو يف نفسه عن تكلف. 
بعيد  لكنه  احلوالة.  قبول  عىل  الصحيح  يف  اإلبراء  واحد  غري  محل  لذا  ولعله 

أيضًا، بل متكلف جدًا. 
ولعل األقرب محل الصحيح عىل بيان نوع احلوالة، وأهنا إن كانت حوالة يف 
الوفاء ـ كام سبق أنه املراد باحلوالة العرفية ـ جاز له الرجوع عىل املحيل. وإن كانت 
يف نفس الدين بحيث تبتني عىل نقله لذمة املحال عليه وبراءة ذمة املحيل منه التي هي 

احلوالة املصطلحة لزمته ومل جيز له الرجوع عليه.
،Hفإن تم هذا الوجه وإال كان الصحيح من املشكل، كام ذكره بعض مشاخينا 
ألهنا  لإلبراء،  معها  موضوع  فال  صحت  إن  إبراء  دون  من  املصطلحة  احلوالة  ألن 
املحال عليه، مع  الرجوع عىل  مل جيز  مل تصح  املحيل، وإن  ذمة  براءة  تقتيض  بنفسها 
أنه ال إشكال يف جواز الرجوع عليه عندهم، ويناسبه ما تضمنه الصحيح من أن له 

الرجوع عىل املحيل من دون أن يتضمن انحصار الرجوع به.
مما  نحوها  أو  املصطلحة  احلوالة  عىل  زائدًا  اإلبراء  العتبار  جمال  ال  هنا  ومن 

يقتيض ملكية املحتال للدين يف ذمة املحال عليه.
)1( كام هو املتيقن من معاقد االمجاعات اآلتية. ويقتضيه ـ مضافًا إىل عموم 
نفوذ العقودـ  صحيح أيب أيوب وموثق منصور بن حازم وخرب جعفر بن عقبة املتقدمة. 

ولزمه إن كان مليًا)1( 
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ومقتىض إطالق األولني ورصيح الثالث عدم ثبوت اخليار له لو جتدد االعسار بعد 
احلوالة. وبه رصح غري واحد، بل الظاهر عدم اخلالف فيه، كام رصح به بعضهم.

)1( كام رصح به مجهور األصحاب. نعم مقتىض ما يف الغنية من نفي اخلالف  
يف اعتبار مالءة املحال عليه وما يف اخلالف من دعوى اإلمجاع عىل ذلك عدم لزوم 

احلوالة حينئٍذ، بل عدم صحتها.
لكن ال يبعد محل ذلك منهم عىل صورة اجلهل باإلعسار، لقضاء املناسبات 
يشمل  فال  باملحتال،  لإلرفاق  بل  تعبديًا،  ليس  للمالءة  اعتبارهم  بأن  االرتكازية 
صورة علمه احلال. وإىل ذلك يرجع ما يف الغنية بعد نفي اخلالف املتقدم من أنه لو 

ريض املحتال بعدم مالءته جاز، ألنه صاحب احلق.
وموثق  أيوب  أيب  صحيح  وأما  العقود.  نفوذ  عموم  فيقتضيه  كان  وكيف 
منصور بن حازم فهام مل يتضمنا بطالن احلوالة مع اإلفالس، بل جواز الرجوع معه، 
به،  إرفاقًا  له  اخليار  ثبوت حق  إىل  بأن مرجع جوازه  تقتيض  االرتكازية  واملناسبات 

فيقرص عام إذا أقدم معه عىل احلوالة راضيًا به.
كام يقرص عام إذا ريض به بعد احلوالة وبعد العلم به. وإن مل أعثر عاجاًل عىل 

من ذكره.
))( كام رصح به مجهور األصحاب وإن كان مقتىض اجلمود عىل كالم بعضهم 
بطالهنا حينئٍذ، بل ظاهر الرسائر اإلمجاع عليه. لكن ال يبعد كون مرادهم عدم لزومها 

وثبوت اخليار للمحتال حينئٍذ. وهو الذي يظهر من التذكرة اإلمجاع عليه.
اإلرفاق  عىل  يبتني  بأن  االرتكازية  املناسبات  قضاء  من  سبق  ما  ويناسبه 

باملحتال، ويكفي يف ذلك ثبوت اخليار له.
ويقتضيه حديثا أيب أيوب ومنصور املتضمنان أن له الرجوع غري املنايف لصحة 
احلوالة، التي هي تقتيض اإلطالق املقامي لبعض نصوص احلوالة. بل قد يستفاد من 

أو علم بإعساره)1(، وإال فله الفسخ)2(. 
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الرجوع لإلرفاق  بأن  املناسبات االرتكازية  ما سبق من قضاء  الصحيحني بضميمة 
باملحتال غري املنايف للصحة، فإن عدم التنبيه فيهام مع ذلك للبطالن قد يظهر يف عدمه.
وأما دليل نفوذ العقود فال جمال لالستدالل به، لظهوره يف لزومها ووجوب 
الوفاء هبا ومنه يستفاد تبعًا صحتها وترتب األثر عليها، فمع فرض عدم لزوم العقد 

ال جمال الستفادة صحته منها.
ارتفاع اخليار  أن مقتىض إطالق الصحيحني عدم  األول:  أمور  املقام  بقي يف 
ورصيح  واحد  غري  إطالق  مقتىض  هو  كام  الفسخ.  قبل  احلوالة  بعد  اليسار  بتجدد 

جامع املقاصد واملسالك والروضة وغريها.
يف  اخليار  رتفاع  ال  مال  بل  احلوايش،  وحمكي  والقواعد  التذكرة  يف  وتوقف 
اخليار  يدور  ال  كي  حكمة  هو  وليس  الرضر،  وهي  علته،  الرتفاع  الكرامة،  مفتاح 

مداره وجودًا وعدمًا.
لكن ذلك حيتاج إىل دليل خمرج عن اإلطالق، وهو مفقود. ومثله ما إذا حرض 
املحال عليه لالقرتاض وتيرس له ذلك، أو كان هناك متربع عنه بالوفاء. وما احتمله 

يف العروة الوثقى من انرصاف إطالق احلديثني عن ذلك غري ظاهر. 
يتميز حال  املعاميل عىل ذلك، بحيث ال  ابتنى وضعه  إذا  يتجه ذلك  قد  نعم 
واجديته عن حال إفالسه يف مقام العمل، كام قد يكون يف بعض الصيارفة والبنوك 

التي شاعت يف عصورنا، بحيث  يكون قبول التحويل عليه مبنيا عىل ذلك.
الثاين: رصح غري واحد بأن اخليار يف املقام ليس فوريًا. إلطالق صحيح أيب 

أيوب وموثق منصور. 
ودعوى. أنه ال إطالق هلام، ألن مقتىض االستثناء ثبوت نقيض حكم املستثنى 
منه للمستثنى، وحيث كان حكم املستثنى منه عموم عدم جواز الرجوع فنقيضه جواز 
 الرجوع يف اجلملة، ال مطلقًا، نظري قوهلم B: »إذا كان املاء قد كر مل ينجسه يشء«)1(،

)1( وسائل الشيعة: حديث:) باب:9 من أبواب املاء املطلق ج1.
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وقوهلم B: »ال صالة إال بطهور«)1(.
مدفوعة بأن ذلك وإن كان هو مقتىض االستثناء يف نفسه، إال أنه البد من محله 
فلو كان  الرجوع،  ملا كان عن جواز  السؤال يف احلديثني  املقام، ألن  العموم يف  عىل 
املراد من اجلواب جواز الرجوع يف اجلملة مل يصلح ألن يرتتب عليه العمل. وهذا 
بخالف احلديثني اآلخرين فإن األول منهام وارد لبيان عاصمية الكرية للامء من دون 
تعرض حلكم عميل مع عدمها. والثاين وارد لبيان رشطية الطهارة للصالة من دون 

نظر لبيان حكم عميل مع عدمها.
بأخذ  املحيل وعدمه  املحتال عىل  املعيار يف رجوع  املراسم  خص يف  الثالث: 
بعض املال املحال به وعدمه، فمع أخذه ال رجوع، ومع عدمه له الرجوع. ومل يظهر 
لنا عاجاًل موافق له. كام ال دليل عىل ذلك، بل ما سبق شاهد ببطالنه. ومن ثم رماه يف 

اجلواهر بالشذوذ ووضوح الضعف. 
ذكرها  التي  الفروع  أو  الرشوط  بعض   H املصنف  سيدنا  أمهل  وقد  هذا 
األصحاب، لوضوحها، أو لعدم ذهابه إليها، أو اختصارًا. وربام ظهر حال بعضها 

ما سبق، كام يأيت منه التعرض لبعضها. وحيسن بنا التعرض لبعض ما مل يتعرض له.
األول: ال ريب يف اعتبار البلوغ وكامل العقل الذي يتوقف عليه الرشد يف مجيع 
من يعترب رضاه ممن تقدم التعرض له إذ ال أمر له بدون ذلك عىل ما تقدم يف كتاب 
احلجر. وكذا عدم السفه املايل يف املحتال، البتناء احلوالة عىل الترصف يف ماله، وهو 
الدين الذي له يف ذمة املحيل. بل وكذا عدم الفلس بناًء عىل ما عليه مجهور األصحاب 
من احلَجر عليه يف املال مطلقًا. أما بناء عىل ما سبق منا من عدمه منعه إال مما يرض بامله، 

فيجري ذلك يف احلوالة، كام لو احتال عىل الواجد املامطل.
وجيري ذلك يف املحيل إذا كانت احلوالة عىل املدين وابتنت بنفسها عىل نقص 
وخصصناه  املصطلحة،  احلوالة  يف  األصحاب  ظاهر  هو  كام  عليه،  املحال  عىل  دينه 

)1( وسائل الشيعة: حديث:1 باب:1 من أبواب املاء املطلق ج1.
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باحلوالة املبتنية عىل وفاء دين املحتال بالدين الذي له عىل املحال عليه، عىل ما سبق 
التعرض له عند الكالم يف اعتبار رضا املحال عليه ويف اعتبار إبراء املحتال للمحيل 
يف صحة احلوالة. وكذا إذا مل تبتن عىل ذلك، لكن ابتنت عىل رجوع املحال عليه عىل 

املحيل.
عىل  حينئٍذ  ابتنائها  السفه  عدم  فيه  يعترب  فال  أيضًا  ذلك  عىل  تبتن  مل  إذا  أما 

الترصف يف املال، كام لعله ظاهر.
وأما املحول عليه يف مورد اعتبار رضاه فال إشكال يف اعتبار خلوه عن السفه 
املايل بل حتى الفلس إذا ابتنى التحويل عليه عىل املبادرة بالوفاء، مطلقًا أو إذا كان 
مرضًا باملال عىل اخلالف املتقدم يف حكم الفلس. ألنه يبتني عىل الترصف املايل. أما 
إذا مل يبتن عىل املبادرة بالوفاء فال مانع من التحويل عليه، كام لو اقرتض حال الفلس. 

فالحظ.
الثاين: يشرتط يف احلوالة ثبوت الدين يف ذمة املحيل، كام يف املبسوط والرشايع 
ومجلة من كتب العالمة وغريها، ويف التحرير أنه لو أحاله بام يثبت عليه يف املستقبل 

مل يصح إمجاعًا.
بدون  ـ  بأي معنى فرض  ـ  للحوالة  إذ ال موضوع  فيه،  ينبغي اإلشكال  وال 

ذلك، ومن هنا كان عدم ذكر غري واحد له ألنه مستغنى عنه.
لكن  ثبوته.  عىل  معلقًا  يثبت  مل  بام  التحويل  كان  إذا  موضوعها  يتحقق  نعم 
استثني  ما  إال  واإليقاعات  العقود  يف  التعليق  مبطلية  عىل  لإلمجاع  لصحته  جمال  ال 

كالوصية التمليكة والتدبري. 
ومنه يظهر ضعف يف العروة الوثقى من أنه ال يبعد كفاية حصول السبب كامل 
اجلعالة قبل الفعل للمجعول عليه. قال: »بل ال يبعد الصحة إذا قال: أقرضني وخذ 

عوضه من زيد«. 
إال أن يرجع إىل احلوالة العرفية التي أرشنا إليها يف أول الكالم يف احلوالة، والتي 
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ترجع إىل توكيل املحول عليه يف الوفاء، عن املحيل وتوكيل املحتال يف االستيفاء منه. 
وذلك ظاهر املثال الذي ذكره.

هذا وقد جعل يف القواعد الرشط لزوم الدين أو كونه آياًل إىل اللزوم.
ومل يتضح الوجه يف اعتبار اللزوم ولو بنحو األول، بل الوجه املتقدم ال يقتيض 

إال اعتبار الثبوت يف الذمة.
وأشكل من ذلك ما يف املبسوط من اشرتاط كون املحال عليه مدينًا للمحيل 
دينًا الزمًا عليه له. قال يف فروع احلوالة عىل املكاتب: »وإن كان الدين ملواله عليه من 
مال الكتابة، فأحال به عليه رجاًل له عليه دين مل يصح احلوالة، الن مال الكتابة ليس 

بدين ثابت، الن للمكاتب إسقاطه بالتعجيز، وال جيرب عليه«.
فإنه لو تم عدم إجباره عليه وجواز تعجيزه نفسه، إال أن اعتبار لزوم الدين 
املحول عليه يف صحة احلوالة غري ظاهر املنشأ بعد حتقق موضوع احلوالة. مع أنه يبتني 
عىل أن موضوع احلوالة ليس هو ذمة املحال عليه، بل الدين الذي عليه للمحيل وهو 

راجع للمعنى الثاين للحوالة الذي تقدم التعرض له.
الثالث: رصح باشرتاط العلم بقدر الدين يف اخلالف والرشايع ومجلة من كتب 
العالمة وغريها، وقد يظهر من املبسوط. ويف التحرير: »فال تصح احلوالة باملجهول 

إمجاعًا«. 
وال إشكال فيه لو أريد به ما يقابل املردد الذي ال تعني له واقعًا، كام لو أحاله 
فيه  يكفي  بنحو  اإلطالق  إرادة  دون  من  بامل  أو  له،  تعيني  دون  من  الدينني  بأحد 
املسمى. ملا تكرر منا من عدم وجود للمردد صالح ألن يكون موضوعًا لالستحقاق.
أما لو أريد به املعني واقعًا املجهول حني احلوالة فال يتضح الوجه فيه. وال سيام 
مع إمكان معرفته بعد احلوالة. بل هو مطلقًا ال يناسب ما سبق من مجاعة من عدم 

اعتبار العلم بمقدار املال يف الضامن، مع أنه يشبه املقام. 
قال يف التذكرة: »ألهنا إما اعتياض فال تصح عىل املجهول، كام ال يصح بيعه، 
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وإما استيفاء، وإنام يمكن استيفاء املعلوم، أما املجهول فال. والشتامله عىل الغرر« 
وفيه: أهنا ليست اعتياضيًا قطعًا، بل وال استيفاء بناء عىل املعنى األول هلا الذي 
ذكرنا أنه مقتىض تعريفهم هلا، بل هي نقل الدين من ذمة ألخرى كالضامن. وأما عىل 
املعنى الثاين فهي بنفسها استيفاء للدين عىل ما هو عليه قلياًل كان أو كثريًا معلومًا أو 

جمهوالً، ال أهنا تقتيض االستيفاء، ليتوهم تعذر استيفاء املجهول.
نعم تقتيض االستيفاء من املحول عليه، كسائر موارد االستيفاء للدين، والالزم 

مع اجلهل باملقدار الرجوع فيه للقاعدة. 
وأما االستدالل بالغرر ففيه. أوالً: أنه تكرر منا املنع من عموم مانعية الغرر.
دينًا  يستبدل  املحيل، ألنه  املحال عليه مدينًا، ال يف حق  أنه ال غرر مع كون  وثانيًا: 
بدين مثله، وال يف حق املحال عليه، ألن عليه وفاء ما عليه مهام كان قدره، وال يف حق 

املحتال، ألن له أن يستويف دينه عىل ما هو عليه.
نعم لو مل يكن املحال عليه مدينًا فقد يلزم الغرر يف حقه بلحاظ أنه ال يعلم 

بمقدار ما يلزم نفسه به. 
وقد  الصحة.  الربهان  جممع  وحمكي  واملسالك  التذكرة  يف  احتمل  لذا  ولعله 
تقدم يف الضامن بعض الفروع املتعلقة باألداء مع اجلهالة. والظاهر جرياهنا يف املقام، 

ألهنام من باب واحد.
الرابع: تقدم يف كتاب الدين أنه جيوز اقرتاض ما يمكن ضبطه يف اجلملة وإن مل 
يكن مثليًا. ومقتىض إطالقهم، بل رصيح غري واحد منهم، جواز احلوالة فيه. وخصه 
بقية كالمه يف  املبسوط، لكن ظاهر  باملثيل، ونسبه غري واحد ملوضع من  الوسيلة  يف 
املوضع املذكور التوقف، بل رصح يف كالم له بعد ذلك بأنه ال يمتنع القول بالصحة 

فيه.
 وكيف كان فال يتضح الوجه يف املنع، إذ بعد إمكان اقرتاضه فاحلوالة من سنخ 

القرض، فيكون مقتىض عموم نفوذ العقود الصحة.
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بل يف التذكرة: »ولو كان املال مما ال يصح السلم فيه ففي جواز احلوالة به إشكال 
أقربه اجلواز، ألن الواجب يف الذمة حينئٍذ القيمة، وتلك العني ال تثبت يف الذمة، فال 
تقع احلوالة هبا وال بمثلها، لعدمه، بل بالقيمة«. وهو مقتىض إطالق غريه. وحتى لو 
قلنا بانشغال الذمة بالعني أو بمثلها يف مثل االتالف، وأن دفع القيمة النحصار الوفاء 
هبا ـ وعليه يبتني وجوب قيمة زمان الوفاء ـ فال مانع من التحويل هبا، إذ كام يمكن 
انشغال ذمة املحيل هبام يمكن انشغال ذمة املحال عليه، فتصح احلوالة حينئٍذ. لعموم 
نفوذ العقود، وإن مل تكن من احلوالة املصطلحة، ألن موضوعها بمقتىض تعريفهم هلا 

هو الدين، وهو ال يصدق عرفًا عىل ذلك.
حيث  مثاًل،  األجري  هو  املحيل  يكون  بأن  بالعمل،  احلوالة  ذلك  من  وأظهر 
تعريفهم  فيشمله  دينًا،  كونه  يف  إشكال  ال  إذ  وغريه.  اجلواهر  يف  بجوازها  رصح 
أدلة  عموم  وبعد  ذلك،  بعد  ضائر  غري  بخصوصه  له  ذكرهم  عدم  وجمرد  للحوالة. 

نفوذ العقود.
املحتال  علم  أو  عليه  املحال  يسار  مع  احلوالة  عقد  لزوم  تقدم  )اخلامس(: 
بإعساره. ولكن الظاهر جواز اشرتاط اخليار فيه لكل من أطراف العقد، كام رصح به 

غري واحد، لعموم نفوذ الرشط.
مع  الرجوع  لعدم  املتضمنة  السابقة  النصوص  إطالق  يف  ينايف  أنه  ودعوى: 

عدم إعسار املحول عليه.
مدفوعة بظهور النصوص املذكورة يف بيان احلوالة يف نفسها، فال تنايف جوازها 
البيع بأن املستفاد عرفًا من أدلة  بالرشط بعد ما سبق منا يف خيار الرشط من كتاب 
نفوذ العقود ولزومها يف كون لزومها حقيًا. وهو املناسب ملا سبق هنا من محل جواز 
الرجوع مع اإلعسار عىل كونه حقًا للمحتال، حيث يناسب ذلك كون لزوم احلوالة 
حتت  هو  الذي  حقه  يف  عليه  املرشوط  من  ترصفًا  الرجوع  اشرتاط  فيكون  حقيًا، 

سلطنته، كام يف سائر موارد اللزوم احلقي.
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ما ذكرناه يف  العقد عىل  أطراف  بني  باالتفاق  التقايل  يظهر جواز  ومن ذلك 
سائر العقود التي يكون لزومها حقيًا.

كام يظهر جواز غري اخليار من الرشوط. لعموم نفوذ الرشوط، مثل ما لو كان 
الدين حاالً فأحاله برشط التأجيل أو مؤجاًل فأحاله برشط التعجيل، كام رصح به يف 
التذكرة، إذ كام جيوز ذلك بني املدينني برضامها جيوز اشرتاطهام له يف احلوالة املفروض 

اعتبار رضا الثالثة فيها.
بل جيوز اشرتاط املحتال الزيادة، كام لو كان دينه عرشة فاشرتط يف احلوالة أن 

يكون له عىل عليه أحد عرش.
ألن املنع من اشرتاط الزيادة يف الدين خيتص بالرشط يف ضمن عقد الدين أو 
يف مقابل تأجيله، وال دليل عىل املنع منه يف احلوالة به، بل مقتىض عموم نفوذ الرشوط 
نفوذه. غايته أن الزيادة تكون خارجة عن الدين املحال به، المتناع زيادته يف نفسه، 

وتكون مستحقة بنفس احلوالة. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
)1( كام يف الرشايع ومجلة من كتب العالمة وغري واحد من رشوحها واللمعتني 
وغريها. ألصالة براءة ذمة املحال عليه، بل استصحاهبا، فال موضوع لسقوط ضامن 

ما أداه بالتهاتر.
ودعوى: ظهور احلوالة عىل الشخص يف انشغال ذمته للمحيل بمثل ما حول 
عليه. مدفوعة بعدم وضوح منشأ الظهور يف ذلك بعد ما سبق من صحة احلوالة عىل 
الربيء، كام هو املعروف بني األصحاب. ولو سلم الظهور املذكور فلم يتضح حجيته 
ملن  الشخص  ذمة  انشغال  عىل  البناء  لزم  وإال  املتقدم.  األصل  عن  به  خيرج  بحيث 
استأذنه يف التحويل عليه فأذن له، وإن مل يفعل، الشرتاكه مع املقام يف منشأ الظهور 

املذكور، وال يظن منهم البناء عىل ذلك. فال خمرج عن األصل.

ولو طالب املحال عليــه بام أداه فادعى املحيل ثبوتــه يف ذمته فالقول قول 
املحال عليه)1( مع يمينه. 
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هذا وقد أطال غري واحد يف احلكم بناء عىل عدم صحة احلوالة عىل الربيء. 
احلوالة  معنى  فيه عىل حتديد  الكالم  ويبتني  االبتالء،  كان ذلك خارجًا عن  وحيث 

حينئٍذ، فاألوىل عدم رصف الوقت فيه.
)1( يعني: أحال املشرتي البايع بثمن املبيع الذي له يف ذمته عىل غريه.

))( يعني: أحال البايع أجنبيًا عىل املشرتي بلحاظ كونه مدينًا له بالثمن.
بخيار  البيع  فسخ  يف  الكالم  بعده  ممن  واحد  وغري  املبسوط  يف  فرض   )3(
العيب، ولكن مالك الكالم يف املسالة يعم مطلق الفسخ ولو باإلقالة، كام نبه له يف 
املسالك وغريه. بل يعم حتى فسخ غري البيع كاإلجارة، كام يظهر مما يأيت إن شاء اهلل 

تعاىل.
)4( أما يف إحالة املشرتي البايع بالثمن فهو الذي رصح به يف اجلواهر والعروة 
الوثقى وغري واحد من رشاعها وحمشيها. والزم ذلك رجوع البايع بعد الفسخ بالدين 

الذي حول به عىل املحال عليه، وللمشرتي مطالبة البايع بالثمن.
وجزم يف املبسوط ببطالن احلوالة، وأن البايع ال يرجع باملال املحال به، وال 
يطالبه البايع بيشء، وعن رشح اإلرشاد للفخر أن البطالن أوىل، وعن جممع الربهان 
أنه أقوى، وتردد يف الرشايع واإلرشاد والتحرير من دون تعرض ملنشأ الرتدد. وهو 

ظاهر املسالك أيضًا، لكن مع تعرضه ملباين املسألة اآلتية.
واستدل يف املبسوط للبطالن بأن احلوالة تابعة للبيع، فإذا بطل بطلت.

وهو  ـ  موضوعها  لتحقق  حدوثًا،  للبيع  تابعة  بأهنا  وغريه  اجلواهر  يف  ورده 
مقتىض  بل  بفسخه،  لبطالهنا  وجه  وال  تصح،  موضوعها  حتقق  ومع  به،  ـ  الدين 
العمومات صحتها، كام لو ترصف املشرتي يف املبيع ببيع أو غريه أو ترصف البايع يف 
الثمن كذلك، ثم انفسخ البيع. حيث ال وجه لبطالن الترصف بعد صحته، بل يتعني 

ولو أحال املشرتي بالثمن)1(، أو أحال البائع أجنبيًا)2( ثم فسخ البيع)3( 
ل تبطل احلوالة)4( عىل األقوى 
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يف املقام ضامن البايع الثمن املحول به بدفع بدله له.
الذي  املال  لرجوع  منافيًا  الطارئ  الترصف  كان  إذا  يتجه  إنام  ذكروه  ما  لكن 
هو طرف العقد املنفسخ حلاله الذي كان عليه قبل جريان ذلك العقد، حيث يكون 
دليل صحة العقد الطارئ حتى بعد فسخ العقد األول مانعًا من رجوع املال إىل حاله.  

فيلزم الرجوع بالبدل.
املحال  املحيل إىل ذمة  الدين من ذمة  نقل  فاملفروض أن احلوالة  املقام  أما يف 
عليه من دون تبدل يف الدين نفسه. وعليه فاملحال عليه يف املقام مدين للبايع بالثمن 
نفسه كام كان املشرتي مدينًا له به،فإذا فسخ البيع ورجع املبيع للبايع، فلو بقي املحال 
عليه مدينًا له بالثمن لزم اجلمع بني الثمن واملثمن للبايع، ومن الظاهر امتناع ذلك 
ومنافاته للفسخ ، فيتعني خروج الثمن عن ملك البايع وبراءة ذمة املحال عليه منه، 
ال  ذلك  كان  وإن   .H املصنف  سيدنا  لذلك  نبه  كام  احلوالة.  بطالن  إىل  راجع  وهو 
يناسب فتواه هنا. وقد تقدم منا ما يناسبه عند الكالم يف ضامن الدين غري الالزم لو 

حتقق الفسخ. 
إذا كان  بام  إنه قد سبق منا عند تعريف احلوالة ذكر معنى آخر هلا خيتص  ثم 
املحال عليه مدينًا للمحيل، وهو متليك املحال املحتال ما يقابل دينه عىل املحال عليه 

وفاء عن دين املحتال عىل املحيل.
املحتال  ملك  عن  املذكور  الدين  خروج  يتعني  ذلك  عىل  أنه  الظاهر  ومن 
بالفسخ ورجوعه إىل ملك املحيل كام لو وفاه بنقد، لعني ما سبق من امتناع اجتامع 

الثمن واملثمن للمشرتي بعد الفسخ، وهو راجع إىل بطالن احلوالة أيضًا.
هذا وقد بنى الكالم يف املسألة عىل أن احلوالة استيفاء أو اعتياض يف التذكرة 
والقواعد وحمكي غاية املراد من دون جزم بأحد الوجهني، وكذا يف اإليضاح وجامع 

املقاصد، لكن مع تقوية أهنا استيفاء. 
فإن كان مرادهم باالستيفاء ما ذكرناه من املعنى الثاين للحوالة فابتناء البطالن 
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عليه يف حمله. إال أنه ال يناسب تعريفهم للحوالة بأهنا نقل الدين من ذمة املحيل إىل 
ذمة املحال عليه، كام سبق. وإن كان مرادهم معنى آخر فال يتيرس معرفته ليتضح وجه 

االبتناء عليه. 
أما االعتياض فابتناء عدم البطالن عليه وجيه أيضًا. إال أنه ال جمال الحتامله، 
وقد  تقدم.  كام  األطراف،  قصد  عن  بعيدة  خاصة  لعناية  واحتياجه  له،  املنشأ  لعدم 
أطال األصحاب يف املقام بام ال جمال ملتابعتهم فيه بعد ما ذكرنا. ومنه سبحانه نستمد 

العون والتسديد.
إذا  أما  املال،  يقبض  مل  املحتال  كان  إذا  »هذا  ما سبق:  بعد  املبسوط  هذا ويف 
عليه  املحال  برئ  منه،وقد  يسرتجعه  أن  فله  للمشرتي  البايع  يد  يف  مال  فهو  قبضه 
بالدفع إىل املحتال، ألنه قبض بإذنه«، وذكر نحو ذلك غري واحد ممن تأخر عنه بناء 
عىل بطالن احلوالة، ويف اجلواهر: »بال خالف أجده بني من تعرض له«. وعلله سيدنا 

املصنف H بأنه الثمن فريد للمشرتي بالفسخ. 
ومن ثم ذكر H أن مرجع ذلك للتفصيل يف بطالن احلوالة بني قبض املشرتي 
الثمن من املحال عليه وعدمه، فتبطل يف الثاين، وتصح يف األول وهو خمالف إلطالقه 

هنا عدم البطالن.
لكن مل يتضح الوجه يف كونه للمشرتي بعد عدم كونه بعينه ثمنًا، وال وفاء من 
املشرتي للثمن، وإنام هو وفاء من املحال عليه لدينه الذي صار عليه باحلوالة. وحيث 
كان مقتىض الفسخ خروج الدين الذي حول به عن ملك البايع املحتال تعني إرجاعه 

للمحال عليه، كام نبه له يف اجلواهر.
نظري ما لو باع زيد عمرًا بثمن يف الذمة، وبعد أن وفاه فسخ البيع، حيث يتعني 
إرجاع الثمن لعمرو، ألن الفسخ اقتىض سقوط الثمن عن ذمة عمرو، فريجع وفاؤه 

له.
نعم يتجه إرجاع املشرتي الثمن الذي قبضه للبايع إذا كان البايع قد عوض 
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املحال عليه عام دفعه، للمشرتي، ألنه بتعويضه له عن خسارته يملك بدل ما خرسه 
بعد الفسخ. وكذا عىل املعنى الثاين للحوالة الراجع لتحويل املحيل عىل الدين الذي 
له عىل املحال عليه ال عىل ذمته، حيث يكون املحال قد قبض جزءًا من الذي للمحيل 

ثمنًا عن املبيع، فمع فسخ البيع يتعني رجوعه ملالكه وهو املحيل.
هذا كله يف إحالة البايع املشرتي بالثمن. أما لو أحال البايع عىل املشرتي غرياًم 
له، فاملعروف بينهم عدم بطالن احلوالة بفسخ البيع، ونفى يف املبسوط اخلالف فيه، 

وظاهره حتى من العامة، وعن رشح اإلرشاد للفخر اإلمجاع عليه. 
وعلله يف املبسوط وغريه بأنه قد تعلق باملال حق لغري املتعاقدين. وهو كام ترى 
ال ينهض بنفسه دلياًل. ومثله ما يف اإليضاح من االستدالل عليه باإلمجاع الذي نقله 
الشيخ، حلجية االمجاع املنقول بخرب الواحد. لعدم وضوح حجية مثل هذا  اإلمجاع يف 
نفسه لو كان معلومًا بعد احتامل استناده لبعض الوجوه االجتهادية، ومنها ما سبق، 

فضاًل عام إذا ثبت بخرب الواحد.
صحة  من  سبق  ما  عىل  بناء  البطالن  الحتامل  جمال  ال  أنه  املقام:  يف  فالعمدة 
احلوالة عىل الربيء، فال تكون براءة ذمة املشرتي من الثمن بالفسخ مانعة من صحة 

احلوالة حني وقوعها، فضاًل عن أن توجب بطالهنا بعد صحتها.
وأما بنا ء عىل عدم صحة احلوالة عىل الربيء فاملتيقن منه رشطية انشغال ذمة 
املحال عليه حني حدوث احلوالة، وال دليل عىل رشطيته يف بقائها، بل الظاهر عدمها، 
كام قد يظهر بالتأمل يف منشأ الرشطية املدعاة، وهو وفاء املحتال بام يف ذمة املحال ـ 
كام ذكرناه يف املعنى الثاين للحوالة ـ  أو معاوضة ما يف ذمة املحيل للمحتال بام يف ذمة 
يتعني لزومه  فإنه بعد حتقق أحد األمرين  املحال  عليه للمحيل كام قد يظهر منهم. 
بمقتىض عمومات النفوذ بعد فسخ البيع وهو راجع إىل صحة احلوالة. وبذلك يظهر 

اإلشكال فيام يف ظاهر التحرير من التوقف يف صحة احلوالة يف املقام. فالحظ.
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)1( ظاهره بطالهنا يف الفرضني السابقني معًا ، كام هو رصيح الرشايع ومجلة 
حيث  األوىل،  الصورة  يف  ظاهر  وهو  وغريها.  املقاصد  وجامع  العالمة  كتب  من 

ينكشف بالبطالن أنه ال دين للبايع عىل املشرتي، ليكون موضوعًا للحوالة.
أما يف الصورة الثانية فال وجه له بناء عىل صحة احلوالة عىل الربيء. وكذا بناء 
عىل عدم صحتها وكان املشرتي مدينًا للبايع بدين آخر غري الثمن. وال يتجه البطالن 
إال بناء عىل عدم صحة احلوالة عىل الربيء ومل يكن املشرتي مدينًا للبايع من غري جهة 

البيع.
كام أنه خيتص الكالم يف املقام بام إذا كان البطالن قبل احلوالة. وال جيري فيام 
إذا كان بعدها كام لو أحاله ثم تلف املبيع قبل قبضه، بل جيري فيه ما سبق يف الفسخ 

بعدها، كام يظهر بمالحظة ما سبق من الكالم فيه. 
وبذلك ينتهي الكالم يف احلوالة. واحلمد هلل رب العاملني 

ولو بطل البيع بطلت)1(.
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)1( وهي عقد رشع للتعهد بالنفس كام طفت بذلك عباراهتم، عىل ما يف مفتاح 
الكرامة. ويشهد به يف اجلملة النصوص، كموثق عامر عن أيب عبداهلل A قال: »أيت 
اطلب صاحبك«)1(  بنفس رجل فحبسه، وقال:  تكفل  قد  برجل   A املؤمنني  أمري 

ونحوه غريه.
وقد استدل عىل مرشوعيتها يف املبسوط واخلالف وغريها بقوله تعاىل: ﴿َقاَل 
بُِكْم ﴾))(، وقوله  حُيَاَط  َأن  إاِلَّ  بِِه  َلَتْأُتنَّنِي  َن اهللِّ  مِّ َمْوثِقًا  ُتْؤُتوِن  َمَعُكْم َحتَّى  ُأْرِسَلُه  َلْن 

ا اْلَعِزيُز إِنَّ َلُه َأبًا َشْيخًا َكبرِيًا َفُخْذ َأَحَدَنا َمَكاَنُه﴾)3(. َ تعاىل: ﴿َقاُلوْا َيا َأيُّ
وهو كام ترى! لظهور اآلية األوىل يف جمرد العهد مع اهلل تعاىل بإرجاعه، نظري 
اليمني توثقًا منهم، من دون عقد إنشائي بينه وبينهم يقتيض استحقاق ذلك عليهم. 
ورصاحة الثانية يف استبدال أحدهم بمن أخذه، ليكون مملوكًا بدله، بعد أن أومههم 
ملكه له بسبب الرسقة. وليس أخذه توثقًا من إرجاعهم ألخيه، ولذا قال: ﴿َقاَل َمَعاَذ 
ـا إِذًا لََّظاملُِوَن﴾)4(، وال ظلم يف أخذ الكفيل. ْأُخَذ إاِلَّ َمن َوَجْدَنا َمَتاَعنَا ِعنَدُه إِنَّ اهللِّ َأن نَّ

فالعمدة النصوص التي تقدم بعضها  مضافًا إىل عموم نفوذ العقود.
نعم قد يراد بالكفالة التعهد بالدرك، كام تقدم يف أواخر مبحث الضامن، وتقدم 

تقريب االستدالل عليه ببعض النصوص. فراجع.
))( كام رصح مجهور األصحاب، ويف التذكرة: »وال نعلم فيه خالفًا«، وعن 

)1( وسائل الشيعة: حديث:1 باب:9 من أبواب كتاب الضامن ج13.
))( سورة يوسف اآلية: 66 .
)3( سورة يوسف اآلية: 78 .
)4( سورة يوسف اآلية: 79 .

)وأما الكفالة()1(: 
فيشرتط فيه رضاء الكفيل)2(



يف رشط الكفالة................................................................................... 87)

غري واحد من متأخري املتأخرين اإلمجاع عليه، ويف اجلواهر دعوى اإلمجاع بقمسيه 
الكفيل مناف لسلطنته عىل نفسه،  الكفالة يف حق  ثبوت مفاد  أن  فيه:  عليه والوجه 
ال  السلطنة  إعامل  ألن  له،  وإبرازه  نفسه  عىل  به  التزامه  بل  بذلك،  رضاه  من  فالبد 

يكون إال بذلك، وال يكفي فيه الرضا الباطني من دون ذلك.
متأخري  من  واحد  غري  وعن  أيضًا،  األصحاب  مجهور  به  رصح  كام   )1(

املتأخرين دعوى االمجاع عليه، ويف اجلواهر دعوى اإلمجاع بقسميه عليه. 
واستدل عليه يف املسالك بأنه صاحب احلق، فال جيوز إلزامه شيئًا بغري رضاه. 
وهو كام ترى! ألن الكفالة ال تقتيض إلزام املكفول له بإحضار املكفول، بل االلتزام 

له من الكفيل بذلك، وهو ال ينايف سلطنته عىل نفسه.
سلطنة  يناف  مل  وإن  املكفول  بإحضار  الكفيل  تعهد  أن  املقام:  يف  فالعمدة 
نفوذه،  دليل عىل  إيقاع ووعد ال  املذكور  التعهد  أن جمرد  إال  نفسه،  له عىل  املكفول 
العقود  نفوذ  لعمومات  أو رشطي،  عقدي  مضمون  ضمن  يف  كان  إذا  إال  ينفذ  وال 
والرشوط، وحيث ال يصدق العقد إال مع التعهد املشرتك بني أكثر من طرف واحد 
بام ينايف سلطنة كل منهم، ال تكون الكفالة عقدًا بني الكفيل واملكفول له إال إذا كان 
التزام الكفيل بإحضار املكفول مبنيًا عىل التزام املكفول له  عىل نفس بيشء، كدفع مال 
للمكفول، أو إطالق رساحه مؤقتًا إذا كان قد حبسه بحق، أو ترك الطرق املرشوعة 

إلحضاره بمثل رفع أمره للحاكم أو نحومها.
كام أنه البد يف صدق الرشط من ابتناء التعهد من املشرتط عىل نفسه عىل تعهد 
من للمرشوط له، كالرشط يف ضمن العقد، أو فعل منه، كاجلعالة، ومنه يف املقام ما إذا 
ابتني التزام الكفيل باإلحضار عىل فعل للمكفول له ينايف سلطنته، كاألمور السابقة.
ومرجع ذلك إىل اعتبار رضا املكفول له يف نفوذ الكفالة، وإن مل يكن إحضار 

املكفول منافيًا لسلطنته، كام سبق.

 واملكفول له)1( 
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نعم يمكن استقالل الشخص الذي يتوىل اإلحضار والذي يراد إحضاره بعقد 
بينهام من دون استئذان الشخص الذي يراد اإلحضار عنده. كام لو تعلق غرض لزيد 
مثاًل يف أن يكون هو املحرض لعمرو عند بكر، أو تعلق غرض لعمرو يف أن يكون زيد 

هو املحرض له عند بكر، فيتعاقدان عىل ذلك من دون استئذان بكر، وينفذ عقدمها.
يف  باإلحضار  به  للمكفول  الكفيل  التزام  ألخذ  كفالة،  يكون  ال  ذلك  لكن 

مفهوم الكفالة عرفًا.
الرباج.  ابن  املختلف عن  املبسوط والوسيلة والرسائر وحكاه يف  )1( كام يف 
عندهم  يعترب  فال  املختلف،  يف  كام  علامئنا،  لباقي  خالفًا  قوة«.  »وفيه  التحرير:  ويف 
رضاه، ويف املسالك وعن غريه أنه املشهور، بل نسبه يف التذكرة لعلامئنا، بنحو يظهر 

يف اإلمجاع عليه، وإن كان يشكل بظهور اخلالف، كام سبق.
أمر من عليه، كالضامن«  التذكرة: »ألهنا وثيقة عىل احلق، فصحت بغري  ويف 
وكان عليه أن يمثل للوثيقة بالرهن، ال بالضامن الذي يقتيض الرباءة من احلق، من 
دون أن يكون وثيقة عليه. مع اإلشكال فيه بأن الكفالة تقتيض إرغام املكفول عىل 
احلضور، وهو مناف لسلطنته عىل نفسه، بخالف مثل رهن األجنبي ماله عىل دين 

املدين، فإنه ال يقتيض الترصف يف نفس املدين وال يف ماله.
ومثله ما يف مفتاح الكرامة من االستدالل عليه بأنه إذا مل يأذن بالكفالة مل يلزمه 

احلضور مع الكفيل، فلم يتمكن من إحضاره، فال تصح كفالته.
منه،  وامتنع  إذا وجب عليه احلضور  تقتيض إحضاره  إنام  الكفالة  أن  فيه:  إذ 
دون ما إذا حرض بنفسه أو مل جيب عليه احلضور، لعدم مطالبة صاحب احلق بالوفاء 

أو إلمكان الوفاء من دون حضور. 
وكذا ما يف اجلواهر من االستدالل العتبار رضا املكفول بالكفالة بعدم وضوح 

صدق الكفالة بدونه، فال حيرز شمول اإلطالق حينئٍذ، ليحرز النفوذ.

بل وكذا املكفول)1( عىل االحوط. 
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ألدلة  إطالق  ال  أنه  ـ:  عرفًا  الكفالة  صدق  جدًا  القريب  من  أن  مع  ـ  فيه  إذ 
الكفالة يقتيض صحتها ونفوذها، لورود نصوصها يف قضية خارجية، أو يف بيان بعض 
أحكامها بعد الفراغ عن نفوذها من دون أن يكون فيها ما ورد لترشيع الكفالة وبيان 

نفوذها، ليتم له إطالق يتمسك به يف مورد الشك يف الصحة.
فالعمدة يف املقام عموم نفوذ العقود، فإذا متت أركان العقد يف مورد تعني البناء 
عىل صحته وإن مل حيرز كونه كفالة. وحيث ذكرنا يف مبحث بيع الفضويل أن املخاطب 
يف آية نفوذ العقود هو من يتعلق به العقد، وينايف سلطنته، وأن النفوذ يف حقه يستتبع 
النفوذ يف حق غريه. كام أن ذلك هو املوضوع عرفًا لو كان دليل نفوذ العقود هو بناء 

العقالء عىل ذلك.
وعليه يتعني يف املقام التفصيل بني ما إذا كانت الكفالة منافية لسلطنة املكفول 
عىل نفسه، وما إذا مل تكن كذلك، فيتعني يف األول اعتبار رضاه، كام لو تكفل بإحضاره 
عند  احلضور  جمرد  بل  ذلك،  عليه  جيب  ال  حيث  خاص،  زمان  أو  خاص  مكان  يف 

مطالبة الدائن أو نحوه.
ويف الثاين عدم اعتبار رضاه، كام لو تكفل بإحضاره عند مطالبة الدائن بدينه 
وتعذر وفائه إال بحضوره، لوجوب ذلك عليه، وال سلطنة له عىل االمتناع منه، فال 
يكون إجباره عليه منافيًا لسلطنته، ليعترب رضاه ويكون طرفًا يف العقد. وكأن هذا هو 

مورد كالم املشهور.
هذا ومن الظاهر أنه البد فيمن يعترب رضاه الكامل بالبلوغ وكامل العقل الذي 
إذا كان  املال إال  السفه يف  فيه اخللو من  املال، وال يعترب  الرشد يف غري  يتوقف عليه 

مقتضيًا خلسارة مالية عليه خلسارة املال املكفول.
الرباج  ابن  وعن  واملراسم  والوسيلة  والنهاية  املقنعة  ظاهر  فاالشرتاط   )1(
التبرصة واملفاتيح  النافع وحمكي  الرموز. وظاهر  به يف كشف  يف أحد قوليه، وجزم 

ويف اشرتاط األجل قوالن)1(، 
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من  ومجلة  والرشايع  الرسائر  رصيح  وهو  االشرتاط،  عدم  املبسوط  وظاهر  الرتدد. 
كتب العالمة واللمعة وغري واحد من رشوحها وغريها. وقد تقدم نظري ذلك منهم 

يف الضامن.
موارد  من  املقام  أمثال  يف  ينفع  بنحو  الكفالة  ألدلة  إطالق  ال  أنه  سبق   )1(
وهو  والرشوط.  العقود  أدلة  عموم  املقام  يف  العمدة  وأن  الكفالة،  صحة  يف  الشك 

يقتيض عدم اشرتاط التأجيل.
لكن قال يف كشف الرموز: »إن الكفالة البد هلا من فائدة، فلو رشعت حالة 
وقوع  وقت  الكافل  من  املكفول  يطلب  أن  له  املكفول  إذ  فائدة،  من  خالية  لكانت 
حضور  مع  أنه  عبثًا  كونه  وجه  وكأن  عبثًا«.  يكون  وذلك  تربص،  غري  من  الكفالة 
املذكور،  الوقت  يف  التنفيذ  يتعذر  حضوره  عدم  ومع  الكفالة،  يف  فائدة  ال  املكفول 

لتوقفه عىل مقدمة حتتاج إىل وقت.
مع  لغويتها  يقتيض  ال  األوىل  الصورة  يف  عليها  الفائدة  ترتب  عدم  أن  وفيه: 
إمكان ترتب الفائدة عليها يف غريها، نظري ما لو طالب املقرض املقرتض بالوفاء حني 
القرض، حيث ال يوجب لغوية القرض املطلق. وتعذر التنفيذ يف الثانية ملا كان لعذر 
فهو ـ كتعذر تنفيذ طلب وفاء الدين املعجل ـ ال يرجع إىل تأجيل استحقاق اإلحضار 
الذي هو مفاد الكفالة، بل لوال فعلية االستحقاق مل ترشع املطالبة ومل جيب السعي 

للتنفيذ. 
تعيني األجل.  التأجيل البد من  أنه مع  الرسائر ذلك منهم عىل  وقد محل يف 
وإليه يرجع ما ذكره أبو الصالح يف الكايف من أنه البد من تعيني األجل فيام حيتاج فيه 

لألجل. وقد تقدم يف رشوط الضامن ما قد ينفع يف املقام. 
بقي يف املقام أمران  األول: أن تعيني األجل مع التأجيل إن أريد به ما يقابل 

اإلهبام والرتدد فاعتباره متعني، ملا تكرر منا من امتناع الرتديد يف موضوع احلق. 

أظهرمها العدم)1(.
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وإن أريد به ما يقابل اجلهل مع التعني الواقعي، فينحرص الدليل عليه بلزوم 
الغرر، الذي تكرر منا املنع من مبطليته، وباإلمجاع املدعي املبتني ـ لو تم ـ عىل ذلك 

أو نحوه، وقد تكرر يف نظائر املقام منها عدم هنوضه باحلجية.
الثاين: مع إطالق الكفالة يتعني محلها عىل احللول، كام يف املبسوط والرشايع 
احتياج  يعترب األجل. لظهور  مل  فيه ممن  الظاهر عدم اخلالف  بل  والتذكرة وغريها، 
واستحقاق  عليها  األثر  ترتب  يقتيض  الكفالة  نفوذ  فدليل  وبدونه  للتقييد،  األجل 
اإلحضار بمجرد متامية العقد. نعم لصاحب احلق عدم املبادرة باملطالبة بتنفيذ احلق، 

كام لعله ظاهر.
)1( يعني: ويعترب فيها تعيني املكفول، كام يف الرشايع ومجلة من كتب العالمة 
وغريها، ونفى اخلالف فيه يف املسالك، ويف مفتاح الكرامة: »وقد يظهر من الباقني 
عدم اعتباره ... ولعل تركه لظهوره، كالكامل«. ويناسبه ظهور حاهلم يف كون الغرر 

حمذورًا يف العقود، ويف توقف اندفاعه عىل التعيني. 
وكيف كان فال إشكال يف اعتبار التعيني يف مقابل اإلهبام والرتديد، فال يصح 
من  آنفًا  ذكرناه  ملا  الزوجتني.  إحدى  طالق  نظري  مرددًا،  بعينه  الرجلني  أحد  كفالة 

امتناع الرتديد يف موضوع احلق. 
كام أن الكالم يف اعتبار التعيني يف مقابل اجلهل مع التعني الواقعي ـ ككفالة 
املدين من األخوين مع اجلهل به حني الكفالة ـ يبتني عىل عموم ما نعية الغرر وحتققه 

بذلك، نظري ما تقدم عند الكالم يف اعتبار تعيني األجل يف املؤجل. 
الراجع  التخيريي،  الواجب  الرجلني بنحو  ينبغي الكالم يف كفالة أحد  وإنام 
لالكتفاء بإحضار أحدمها خمريًا. فإن ذلك ممكن يف نفسه، كام يف اجلواهر، ألنه ليس 
بالقدر  تعلقها  إىل  يرجع  بل  فيه،  اجلهالة  من  وال  الكفالة،  موضوع  يف  الرتديد  من 
املشرتك بينهام املحدد مفهومًا، والذي يمكن اخلروج عنه يف حق الكفيل بإحضار أحد 

 وتعيني املكفول)1(، 
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الرجلني خمريًا بينهام. 
ونصوص الكفالة وإن مل تتضمن ذلك وال إطالق يف نصوصها، كام سبق، إال 
أنه يكفي يف صحته عمومات نفوذ العقود والرشوط. وال وجه للمنع من ذلك، كام 

رصح به من تقدم منه اعتبار تعيني املكفول. 
بعموم  ينهض  إطالق  هلا  يكن  مل  وإن  الكفالة  أحكام  أن نصوص  إىل  مضافًا 
مرشوعيتها، إىل أن إطالقها املقامي يقتيض االكتفاء يف ترتبها يصدق الكفالة عرفًا، 

كام ذكرناه يف نظائر املقام. وهو حاصل يف حمل الكالم. 
ولعله لذا حكي عن جممع الربهان عدم وضوح دليل املنع، واستظهار جواز 
ذلك إذا كان مجيع األطراف مدينًا للمكفول، بحيث يستحق عليه احلضور. وقد تقدم 
نظريه يف املسألة الثالثة من كتاب اإلجارة عند الكالم يف اعتبار العلم بالعوضني، مع 

بعض ما ينفع يف املقام. 
منه  منع  فقد  فعمرًا،  به  آت  مل  فإن  زيدًا،  كفلت  الكفيل:  قول  مثل  وأما  هذا 
إىل  مضافًا  ـ  وغريه  املقاصد  جامع  يف  عليه  استدل  وقد  أيضًا.  سبق  ممن  واحد  غري 
عدم التعيني ـ بأنه راجع تعليق كفالة عمرو عىل عدم اإلتيان بزيد، والتعليق مبطل 
للعقود. وفيه: أن ذلك كام يمكن رجوعه للتعليق يف الكفالة يمكن رجوعه لكفالة 
أحدمها بنحو الوجوب التخيريي الذي سبق الكالم فيه، بل لعله األنسب باجلمود 

عىل الصيغة املذكورة.
غايته أن الكفيل إن كان له أن ال حيرض زيدًا مع قدرته عىل ذلك ويكتفي بإحضار 
عمرو كان متمحضًا يف ذلك، وإن لزمه إحضار زيد، وال جيزيه إحضار عمرو إال مع 
تعذر إحضار زيد، كان راجعًا إىل كفالة أحدمها مع اشرتاط اختيار زيد مع اإلمكان، 
فتكون خصوصية زيد رشطًا زائدًا يف الكفالة بنحو الواجب التخيريي، نافذ لعموم 
نفوذ الرشوط زائدًا عىل عموم نفوذ العقود املقتيض لنفوذ الكفالة املذكورة. والزمه 

إمكان تنازل املالك عن رشطه وقبوله بعمرو وإن كان إحضار زيد ميسورًا للكفيل.
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بقي يف املقام أمور األول: أن ما سبق من امتناع الرتديد كام جيري يف املكفول 
لو كان هناك  الواقعي، كام  التعني  ما سبق يف اجلهل مع  له. وكذا  املكفول  جيري يف 
املدين  يكفل  أن  عىل  آخر  مع  الكفالة  عقد  وكيلهام  فأجري  شخصني  ألحد  مدين 

للدائن منهام مع اجلهل به حني الكفالة. 
يف  تصورها  فيشكل  التخيريي  الواجب  بنحو  شخصني  ألحد  الكفالة  وأما 
املقام، لعدم وضوح بناء العقالء عىل إمكان املالكية التخيريية. غاية األمر أنه يمكن 
أن يكون هناك مدين لشخصني يكتفي كل منهام بإحضاره عند أحدمها، إال أن االتفاق 
من الكفيل عىل ذلك إن كان مع أحدمها كان هو املكفول له ال غري، وإن كان معهام 

كان كل منهام مكفوال له، ال أحدمها.
عىل  الذي  الدين  بقدر  العلم  العتبار  األصحاب  من  كثري  يتعرض  ومل  هذا 
املكفول، بنحو يظهر منهم عدم اعتباره. بل هو رصيح التذكرة والقواعد والتحرير 

وجامع املقاصد. 
أن  املقاصد  جامع  ويف  للكفالة،  ليس موضوعا  الدين  بأن  األولني  يف  وعلل 
الغرم عىل تقدير عدم إحضار املكفول ليس ناشئًا من الكفالة، لتكون غررية، بل من 

عدم اإلحضار.
وفيه: أنه مستند ألمرين، فالكفالة جزء سبب الغرر. فالعمدة ما تكرر منا من 

عدم ثبوت عموم النهي عن الغرر بنحو يشمل الكفالة.
والتحرير  والتذكرة  املبسوط  يف  الكفالة  يف  التنجيز  باعتبار  رصح  الثاين: 

واإليضاح وجامع املقاصد واملسالك وغريها.
واستشكل فيه يف القواعد ومفتاح الكرامة. ومل يتضح وجهه بعد ما هو املعلوم 
كالتدبري  استثني،  ما  إال  واإليقاعات  العقود.  يف  التنجيز  اشرتاط  عىل  اإلمجاع  من 
والوصية التمليكية، إذا ال ميزة  لعقد الكفالة يقتيض التوقف يف ذلك. وبه خيرج عن 

عموم نفوذ العقود.
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هذا وقد استدل عىل عدم مبطلية التعليق للكفالة يف اإليضاح وجامع املقاصد 
بموثق أيب العباس: »قلت أليب عبداهلل A: رجل كفل لرجل بنفس رجل، قال: إن 
جئت به وإال عليك ]فعيل. يب[ مخسامئة درهم. قال عليه نفسه، وال يشء عليه من 
الدراهم. فإن قال: عيل مخسامئة درهم إن مل أدفعه إليه. قال: تلزمه الدراهم إن مل يدفعه 

.)(( A وقريب منه موثقه اآلخر عنه .)إليه«)1
قال يف اإليضاح: »ألهنا يف تقدير منع اخللو عن دفعه وثبوت مخسامئة درهم 
عليه، وعدم أحد مانعة اخللو يستلزم اآلخر، فيصدق ادعيناه، فقد تعلقت عىل رشط«.
بالنفس، مع  الكفالة  أنه ال ظهور هلا يف مانعة اخللو، بل يف فعلية  أوالً:  وفيه 

اشرتاط ثبوت الدراهم عىل تقدير عدم الوفاء هبا.
وثانيًا: أن الكفالة بمفاد مانعة اخللو ال ترجع إىل كفالتني تعليقتني، لتنفع فيام 
نحن فيه، بل إىل كفالة واحدة منجزة بنحو الواجب التخيريي، وقد سبق أنه ال حمذور 

فيها. وجمرد االتفاق بينهام يف مقام العمل ال يستلزم االتفاق بينهام مفهومًا.
الثالث: قد يظهر من غري واحد منهم سيدنا املصنف H اختصاص الكفالة بام 
إذا كان املكفول مدينًا حيث جيب عليه احلضور لوفاء الدين لعدم تعرضهم يف حكم 
عدم اإلحضار إال لتحمل الكفيل ما عىل املكفول من الدين. إال أن يكون منشأ ذلك 

ذكرهم الكفالة وأخوهيا من توابع الدين، ال لبنائهم عىل اختصاصها بذلك.
وكيف كان فالظاهر ـ كام رصح به يف القواعد وغريه ـ العموم لكل من جيب 
حضوره، بحيث جير عىل احلضور، كام يف موارد اخلصومة، حيث جيب احلضور عند 

احلاكم لفصلها. 
يمكن  أنه  إال  سبق،  كام  بالعموم،  تنهض  مل  وإن  الكفالة  أحكام  ونصوص 
له،  التعرض  سبق  الذي  املقامي  بإطالقها  لذلك  مرشوعيتها  لعموم  االستدالل 

)1( وسائل الشيعة: حديث:1 باب:10 من أبواب كتاب الضامن ج13.

))( وسائل الشيعة: حديث:) باب:10 من أبواب كتاب الضامن ج13.
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الكفالة  نفوذ  املذكورة  العمومات  مقتىض  بل  والرشوط.  العقود  نفوذ  وبعمومات 
حتى لو مل جيب حضور املكفول لو تعلق غرض بحضوره.

عىل  له  إجبار  الكفيل  جواز  من  حينئٍذ  الكفالة  نفوذ  يف  البد  أنه  األمر  غاية 
احلضور ولو لرضاه بالكفالة، كي ال يكون نفوذ العقد منافيًا لسلطنته. بل ال حاجة 
للمكفول،  يرجع  اإلحضار ال  تقدير عدم  بأمر خاص عىل  الكفيل  تعهد  إذا  لذلك 
نظري ما تقدم يف موثقي البقباق، أو تضمن التخيري بني اإلحضار واألمر املذكور من 
دون إلزام باإلحضار حيث ال يكون نفوذ العقد منافيًا لسلطنة املكفول، ليحتاج إىل 

جواز اجباره .
نعم يف صدق الكفالة عليه إشكال، بل منع . ألخذ التعهد بإحضار النفس يف 

مفهومها، واملفروض عدمه، وأن موضوع التعهد حماولة اإلحضار ال غري. 
ثم إنه يستثني مما سبق احلد، فال تصح الكفالة فيه، كام يف التذكرة والتحرير 
واملختلف والقواعد وجامع املقاصد. ونسبه يف التذكرة ألكثر أهل العلم، ومل يذكر 
ابن  إال خالف  يذكر  ومل  للمشهور،  املختلف  نسبه يف  كام  العامة،  بعض  إال خالف 

اجلنيد.
ويشهد به موثق السكوين عن أيب عبداهلل A: »قال: قال رسول اهلل E: ال 
 A كفالة يف حد«)1(، وما رواه الصدوق بإسناده الصحيح قال: »قىض أمري املؤمنني

أنه ال كفالة يف حد«))( 
عىل  احلضور  نوعًا  فيها  جيب  ال  املدنية  املحاكم  يف  الشايعة  الكفالة  الرابع: 
املكفول رشعًا. كام أنه ال جمال للبناء عىل نفوذ عقد الكفالة عىل الكفيل مع املكفول 

هلا، لعدم رشعيتها، فال جيب عىل الكفيل رشعًا التنفيذ هلا بإحضار املكفول. 
املكفول  فيطالب  معنوي،  أو  مادي  رضر  عليه  التنفيذ  بعدم  يرتتب  قد  نعم 

)1( وسائل الشيعة: حديث:1 باب:16 من أبواب كتاب الضامن ج13.

))( وسائل الشيعة: حديث:) باب:16 من أبواب كتاب الضامن ج13.
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املكفول  عىل  احلضور  وجوب  عدم  يف  إشكال  وال  املذكور  للرضر  دفعًا  باحلضور 
إذا مل يكن بينه وبني الكفيل عقد رشط أو عقد يقتيض احلضور، لعدم وجوب دفع 
رضره عليه، أما إذا كان بينهام عقد أو رشط يقتيض ذلك فالظاهر وجوب احلضور 
عليه، وفاء بالعقد أو الرشط املذكورين. إال أن يلزم عليه من احلضور رضر حيرم عليه 

إيقاعه بنفسه ، حيث يكون  التحريم املذكور مانعًا من نفوذ العقد أو الرشط.
نعم لو لزم يف حق الكفيل رضر وجيب دفعه عنه، فيقع التزاحم بني التكليفني، 
ويتعني الرتجيح بينهام، ومع عدم املرجح ووصول النوبة للتخيري يتعني نفوذ العقد أو 

الرشط فيجب التنفيذ حينئٍذ.
)اخلامس(: قد أفتى بام تضمنه موثقا أيب العباس املتقدمان يف النهاية والرسائر 
واللمعة  واإلرشاد  والقواعد  والتحرير  والتذكرة  الرموز  وكشف  والنافع  والرشايع 
متلقات  الرواية  أن  التنقيح  املقاصد، ويف  وعن غريها. ونسبه لألصحاب يف جامع 

بالقبول.
ال  بل  خفيًا،  الوجهني  بني  الفرق  كان  وإن  ذلك  عىل  العمل  يتعني  ثم  ومن 

يناسب القواعد اللغوية..
وظاهرهم ـ كاملوثقني ـ ثبوت املال الذي جعله الكفيل عىل نفسه من دون أن 
يكون وفاء عن املكفول، ولذا مل يشرتط عدم زيادته عىل دينه. وما قد يظهر من بعض 
كلامهتم من محلهام عىل املال املدين به املكفول مما يأباه ظاهر املوثقني، بل هو كالرصبح 

منهام..
نعم من القريب عدم إلزامه لو مل حيرض املكفول بوفاء دينه لو زاد عىل ذلك، 
فضاًل عن تكليفه باجلمع بني وفائه ودفع املال الذي تعهد به، ألن إطالق الكفالة وإن 
كان ظاهرًا  ـ كام سيأيت إن شاء اهلل تعاىل ـ يف إلزامه بالوفاء حينئٍذ، إال أنه حيث كان 
ذلك حقًا للمكفول له كان رضاه بالعقد املذكور مسقطًا  حلقه، وراجعًا إىل اكتفائه 

باملال املجعول فيه بدالً عن حقه عليه، بل يبقى حقه عىل املكفول ال غري.
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النفس، ومل يكن املال املفروض فيهام  كام أنه حيث كان املوضوع فيهام كفالة 
جعله وفاء عن دين املكفول، تعني عمومهام لكفالة غري املدين مما تقدم التعرض له يف 

األمر الثالث.
هذا وقد أطال يف املسالك يف مناقشة احلكم وتعقبه من بعده بام ال يسعنا متابعته 
فيه بعد حجية املوثقني يف أنفسهام واعتامد األصحاب عليهام وقوة داللتهام. فالحظ 

واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
)1( املذكور يف كالم األصحاب وجوب إحضار املكفول، لكنهم ذكروا أنه لو 

مل حيرضه كان له حبسه حتى حيرضه أو يؤدي ما عليه.
قال يف التذكرة: »وهذا يقتيض وجوب أحد األمرين عىل الكفيل: اإلحضار 
أو األداء. فإن طلب املكفول له اإلحضار ال غري فاألقرب عندي إلزامه به، ألنه قد 
يكون له غرض ال يتعلق باألداء. وقد يرغب املكفول له يف القبض من غري ]عني. 
ظ[ الغريم«. ويف جامع املقاصد أنه املعتمد، ويف الروضة أنه قوي، وعليه جرى غري 

واحد من متأخري املتأخرين. 
»أيت  قال:   A عبداهلل  أيب  عن  عامر  كموثق  بالنصوص،  عليه  يستدل  وقد 
اطلب: صاحبك«)1( بنفس رجل، فحبسه وقال  تكفل  قد  برجل   A املؤمنني   أمري 

ونحوه أو  قريب منه غريه.
لكن اجلمود عىل ذلك يقتيض عدم جواز تضمينه احلق لو عجز عن إحضاره، 
ألن موضوع احلق هو النفس ال غري. بل عدم جواز حبسه حينئٍذ حتى لو كان مفرطًا 
املفروض تعذره، كام هو  قد عجز نفسه عن إحضاره، لفرض أن احلبس لإلحضار 
احلال يف احلبس لوفاء الدين لو ظهر إعسار الدين بأي وجه فرض. كام أن الزمه عدم 

)1( وسائل الشيعة: حديث:1 باب:9 من أبواب كتاب الضامن ج13.

وعىل الكافل دفع املكفول أو ما عليه)1(.
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رجوع الكفيل عىل املكفول لو أدى عنه حتى لو كانت الكفالة بطلب منه، ألنه الكفالة 
إذا مل تقتِض إال اإلحضار، فطلبها  ال يقتيض إال حتمل رضر اإلحضار كدفع مؤنته، 

ومنع وصول األمر للحبس ونحوه باملبادرة لتسليم النفس.
بل للمكفول له أن يطلب من الكفيل ختليص نفسه من تبعة الكفالة من حبس 
أو غريه يف مقابل يشء يدفعه له حسبام يتفقان عليه زاد عىل الدين أو نقص عنه من 
تأباه  مما  هو  بل  ذلك.  من  يشء  عىل  البناء  منهم  يظن  وال  عنه.  وفاء  يكون  أن  دون 

املرتكزات العرفية جدًا.
وما ذلك إال البتناء الكفالة ارتكازًا عىل التعهد بالدين ضمنًا يف الكفالة. وال 
ينافيه ما سبق من التفصيل يف موثقي أيب العباس بعد ما تقدم من أن املال املفروض 

فيهام التعهد به ليس هو الدين، بل مال آخر يبذله الكفيل بدالً عن إحضار املكفول.
يف  مكتوب  »قال   :Aاهلل عبد  أيب  عن  الرقي  داوود  حديث  ذلك  ويناسب 
التوراة: كفالة ندامة غرامة«)1( ومرسل الصدوق: »قال الصادق A: الكفالة خسارة 

غرامة ندامة«))(.
وأما ما يأيت  يف املسألة اآلتية فيمن أطلق الغريم أو القاتل، فهو ال ينفع فيام 
نحن فيه، البتناء الضامن فيه عىل احلكم به رشعًا ابتداء، نظري الضامن باإلتالف فال 
له، حيث  املتعاقدين وتبعيته  فيه عىل إمضاء جعل  الضامن  يبتني  الذي  باملقام  يقاس 
البد فيه من ابتناء العقد عىل الضامن. فالعمدة ما سبق من ابتناء الكفالة عىل التعهد 

ضمنًا بالدين.
نعم حيث كان حمل الكالم هو الكفالة بالنفس فالبد من فرض التعهد هبا عينًا 
ال ختيريًا بينها وبني املال، وإال مل يصح االقتصار عىل نسبتها للنفس. والزم ذلك تعني 
إحضار املكفول بنفسه، وإنام يلزم بأداء الدين عند تعذر ذلك، فالتعهد بوفاء الدين 

)1( وسائل الشيعة ج:13  باب:7 من أبواب كتاب الضامن حديث:5 .
))( وسائل الشيعة ج:13 باب:7 من أبواب كتاب الضامن حديث:) .
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ضمنًا ليس يف عرض التعهد يف النفس، بحيث يكون خمريًا بينهام،  كام يظهر من سيدنا 
املصنف H، بل يف طوله. وال يأباه كالم من سبق.

هذا كله يف الكفالة عرفًا بطبعها. ويمكن اخلروج عن ذلك باتفاق خاص بني 
الكفيل  عىل  الدين  أداء  جيب  فال  النفس،  إحضار  عىل  فيها  فيقترص  العقد،  أطراف 
الدين، بحيث يكونان يف عرض واحد،  أداء  بينه وبني  التخيري  تبتني عىل  أو  أصاًل، 

غاية األمر أنه تقدم عند الكالم يف اعتبار رضا املكفول عدم صدق الكفالة يف الثاين.
ثم إنه قد قرب يف اجلواهر أنه جيب عىل الدائن القبول بالوفاء من املتربع، كام 
جيب عليه القبول بالوفاء من املدين، الشرتاكهام يف وفاء الدين الذي جيب عىل الدائن 
وجوب  ولعدم  موضوعها،  يف  الدين  ألخذ  الكفالة  موضوع  به  فريتفع  به.  القبول 

احلضور عىل املدين حينئٍذ، ليجب عىل الكفيل إجباره عليه.
مقتىض  كان  لو  حتى  املدين،  إحضار  وبني  بينه  الكفيل  ختيري  حينئٍذ  ويتعني 

الكفالة اإلحضار خاصة.
الكفالة  أداه لو كانت  بام  املكفول  الكفيل حينئٍذ ال يرجع عىل  أن  غاية األمر 
بإذنه. ملا ذكرناه أنفًا من أن األذن يف اليشء إنام يقتيض حتمل اخلسارة املرتتبة عليه ال 

غري.
لكن ما ذكره ال خيلو عن إشكال، بل منع، لعدم إطالق يقتيض وجوب قبول 
الدائن، لينظر يف عمومه لوفاء املتربع، بل ليس الوجه فيه عندهم إال اإلمجاع املدعى، 
وقاعدة نفي الرضر يف  حق املدين عىل تفصيل تقدم منا يف أوائل فصل النقد والنسيئة 
من كتاب البيع. واملتيقن من األول ـ لو هنض باالستدالل ـ وفاء املدين نفسه دون 
املتربع، والثاين خيتص بام إذا كان املدين يف مقام التخلص من الرضر ولو بطلبه الوفاء 

من املتربع، كام لعله ظاهر.
إذا مل  الكفيل بامل  إذا تعهد  األول: أرشنا عند الكالم فيام  املقام أمور  بقي يف 
حيرض املكفول إىل أن الظاهر حينئٍذ االكتفاء بذلك املال عن أداء الدين حتى لو كان 
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املال املذكور أقل من الدين. وهو يبتني عىل رضا املكفول له بكفاية املال املذكور يف 
اخلروج عن مقتىض الكفالة. ولو رصح يف الكفالة بخالف ذلك تعني العمل عليه.

الثاين: إذا أدى الكفيل الدين رجع عىل املكفول إن قلنا بابتناء الكفالة عىل أدائه 
ولو يف طول إحضار املكفول، وكانت الكفالة بطلب من املكفول من دون قيام قرينة 
عىل إرادة التربع. ملا سبق يف الضامن وغريه من أن طلب ما يؤدي إىل اخلسارة يقتيض 
تداركها. وكذا إذا كانت الكفالة بإذن املكفول بنحو يبتني عىل حتمل تبعتها، نظري ما 

تقدم يف الضامن أيضًا.
وأما ما ذكره بعض مشاخينا H يف منهاجه من عدم الرجوع عليه إال إذا كان 
األداء بإذنه. فهو غري ظاهر. إذ مع عدم اقتضاء الكفالة األداء يتعني إطالقه وعدم 
ومع  سبق،  كام  باألداء،  يكلف  أن  دون  من  عليه  املكفول  إحضار  تعذر  مع  سجنه 
اقتضائها له يتعني عليه األداء وبتعني جواز رجوعه له عىل املكفول إذا كانت الكفالة 
بطلب منه، ألن طلب اليشء يقتيض حتمل اخلسارة املرتتبة عليه كام تقدم يف الضامن 

وغريه من نظائر املقام.
الثالث: ال موضوع لألداء يف كفالة غري املدين ممن جيب حضوره، كام يف مورد 
التخاصم عند إرادة اإلحضار عند احلاكم واستحقاق القصاص، وغري ذلك مما سبق 

الكالم فيه يف ذيل الكالم يف رشوط الكفالة.
نعم لو قامت القرينة حني الكفالة عىل إرادة بعض التبعات تعني حتمله عند 
عدم إحضار املكفول أو عند تعذره، عماًل بعموم نفوذ العقود والرشوط. مثل أداء 
احلق املتنازع عليه مطلقًا أو بعد الثبوت عند احلاكم، وأداء الدية بدالً عن القصاص 

وغريها.
البقباق، خلروج ذلك عن مفاد  املتقدم يف موثق  التفصيل  نعم اليبعد جريان 

الكفالة بطبعها، بل هو اشرتاط أجنبي عنها. فالحظ.
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)1( كام يف الوسيلة والرشايع والنافع ومجلة من كتب العالمة واللمعة وظاهر 
عليه  أن  من  الصالح  أليب  الكايف  يف  ما  منه  وقريب  رشوحها،  من  مجلة  رصيح  أو 
اخلروج للغريم مما يثبت له من احلق عىل الذي خلصه منه قهرًا عليه، ويف الرياض بعد 
ذكر ذلك وما يأيت يف ختليص القاتل: »وال خالف يف املقامني عىل الظاهر، بل عليهام 

اإلمجاع يف رشح الرشايع للصيمري«.
ويف التذكرة: »ألنه غصب اليد املستولية املستحقة من صاحبها فعليه إعادهتا 
أو أداء احلق الذي بسببه تثبت اليد عليه«، ونحوه كالم غري واحد ممن تأخر عنه. وهو 
كام ترى! لعدم قبول اليد للغصب، بل ليس يف املقام إال التفويت، وليس املراد بضامهنا 

إال وجوب اإلرجاع، وهو عني املدعى. 
ومثله ما يف الرياض واجلواهر من االستدالل بعموم نفي الرضر. إذ فيه: أن 
حرمة اإلرضار تكليفًا ال تقتيض احلبس بعد إيقاعه وال الضامن. ونفي الرضر ترشيعًا 
إنام يقتيض عدم ترشيع احلكم املؤدي للرضر من دون أن يقتيض ترشيع حكم يتدارك 

به الرضر، كالضامن املدعى يف املقام. 
فالظاهر أن دليلهم يف ذلك هو دليلهم يف املسألة اآلتية، وهو صحيح حريز عن 
أيب عبداهلل A: »سألته عن رجل قتل رجاًل عمدًا، فرفع إىل الوايل، فدفعه الوايل إىل 
أولياء املقتول ليقتلوه، فوثب عليه قوم فخلصوا القاتل من أيدي األولياء. قال: أرى 
أن حيبس الذي خلص ]الذين خلصوا[ القاتل من أيدي األولياء حتى يأتوا بالقاتل. 
قيل: فإن مات القاتل وهم يف السجن؟ قال: وإن مات فعليهم الدية يؤدوهنا مجيعًا إىل 

أولياء املقتول«)1(.
حيث ال يبعد إلغاء خصوصية مورده عرفًا، ويكون املستفاد منه اجلري عىل 
القضية االرتكازية من إلزام من فوت حقَاً عىل الغري يف متكينه منه، وحتمل تبعة احلق 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:15 من أبواب كتاب الضامن حديث:1.

 ومن أطلق غرياًم من يد صاحبه قهرًا لزمه أعادته أو ما عليه)1(، 
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عند تعذر التمكني من استيفائه من صاحبه. والقضية املذكورة إن مل تبلغ حد احلجية 
يف نفسها فالصحيح صالح لبيان إمضائها رشعًا. 

ثم إن هذا لو تم ال يقتيض التخيري بني إعادة املدين ودفع ما عليه، بل املتيقن 
منه الرتتيب بينهام وعدم االنتقال ألداء احلق إال بعد تعذر التمكني ممن عليه احلق، 

نظري ما سبق يف الكفالة، كام نبه له بعض من سبق منه ذلك هناك.
مع  عليه  من  إحضار  عن  بدالً  نفسه  احلق  بدفع  احلق  لو ريض صاحب  نعم 

قدرته عىل إحضاره أجزأه ذلك. لكنه غري الزم عليه.
ثم إن الظاهر اختصاص ذلك بام إذا كانت يد الدائن عىل املدين بحق، لكونه 
قادرًا عىل الوفاء، وهو منرصف كلامهتم. إذ مع كوهنا عدوانية ال يكون احلق فعليًا، 
ويكون إطالقه راجحًا أو الزمًا انتصارًا للمظلوم، ولقصور الصحيح عنه، كام لعله 

ظاهر.
)1( هذا من صغريات ما سبق، فإن الدية دين عىل القاتل. نعم صحيح حريز 
إذا  عام  يقرص  كان  وإن  الديون.  من  دفع غريها  منه عىل  الدية  دفع  أظهر داللة عىل 

أمكن إحضار القاتل، كام ذكرناه يف غري الدية من الديون.
))( املذكور يف كالم من سبق إطالق من أطلق القاتل الزم بإحضاره أو دفع 
الدية. وذكره غريهم يف اجلملة يف باب القصاص. ومقتىض إطالق غري واحد عدم 
الفرق بني قتل العمد واخلطأ، واالكتفاء فيهام معًا بدفع الدية مع حياة القاتل، بل حتى 

مع إمكان إحضاره. 
عىل  فيه  شاهد  وال  املوت،  مع  الدية  دفع  لزوم  حريز  صحيح  مقتىض  لكن 
التخيري بينه وبني اإلحضار مع عدمه، والسيام مع إمكان إحضار القاتل. وقد سبق 

أن ما ذكرناه يف الدين جار يف قتل اخلطأ.

ولو كان قاتَا دفعــه أو الدية إذا كان القتل موجبــًا للدية)1(، وإال تعني 
دفعه)2(. 
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وأما مع العمد فال إشكال يف تعني دفع الدية مع موت القاتل، عماًل بالصحيح 
وإن أمهل ذكر ذلك سيدنا املصنفH. وأما مع حياته فال جمال لالكتفاء بدفع الدية، 
لعدم استحقاق أولياء املقتول هلا. غايته أن هلم االكتفاء هبا بدالً عن القصاص، وملن 

خلصه دفعها هلم إذا رضوا هبا ختلصًا من احلبس.
بقي أمور األول: قال يف التذكرة: »ولو تعذر عليه استيفاء احلق من قصاص أو 
مال وأخذنا املال أو الدية من الكفيل كان للكفيل الرجوع عىل الغريم الذي خلصه  
قصاصًا«. وتنظر فيه يف التحرير، بل منع منه يف املسالك والروضة. معلاًل فيهام بأن 
ختليصه له ليس من أسباب الضامن، من دون فرق بني طلبه منه ختليصه له وعدمه، 
البتناء الطلب عىل العدوان املبني عىل الفرار من تبعة احلق، ال عىل االستعانة به يف 

أدائه، كام يف طلب الضامن ونحوه. 
نعم لو طلب هو منه أداء املال أو الدية بعد ختليصه له من يد صاحب احلق 
يتجه رجوعه عليه، كام أشار إليه يف املسالك والروضة. إال مع قيام القرينة عىل إرادة 

التربع، كام تقدم يف الضامن ونحوه.
بناء عىل جواز أخذ الدية لويل الدم ممن خلص القاتل قبل موته، ولو  الثاين: 
التفاقهام عىل ذلك، لو قدر الويل بعد ذلك عىل القاتل ففي القواعد والتذكرة وجامع 
املقاصد واملسالك والروضة أنه جيب عىل الويل إرجاع ما أخذه ملن خلصه منه، وكان 
له استيفاء حقه من القاتل بقصاص أو دية، ألنه إنام أخذه ملكان احليلولة، وقد زالت. 

واستشكل فيه يف التحرير. 
واملتعني املنع. ألن احليلولة ليست هي املضمونة، بل هي سبب الضامن، مع 
بالبدل راجع إىل إسقاط احلق عمن  القصاص. والرضا  املدفوع بدال عن حق  كون 
عليه باألصل، المتناع مجع صاحب احلق بينه وبني بدله. ومع سقوطه عنه ال جمال 

الستيفائه منه، وال ألخذ بدله، وهو الدية منه.
الثالث: الظاهر جريان ما سبق يف غري القتل من جناية العمد واخلطأ. أما مع 
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اخلطأ فألن الدية دين كدية القتل. وأما مع العمد فإللغاء خصوصية القتل عرفًا يف 
صحيح حريز، كام لعله ظاهر.

)1( بطالن الكفالة بموت املكفول هو املرصح به يف املبسوط والغنية والرسائر 
ويف  رشوحها،  من  واحد  غري  واللمعة  العالمة  كتب  من  ومجلة  والنافع  والرشايع 
املختلف أنه األشهر، ويف التنقيح أنه املشهور، وظاهر التذكرة ورصيح  الغنية اإلمجاع 
إىل  ـ  املحدد  الوقت  أو يف  املطالبة  ـ عند  الكفالة  عليه. النرصاف اإلحضار يف عقد 
تنفيذها مع  يتعذر  أن  وتبطل، ال  يرتفع موضوعها،  فباملوت  احلياة،  اإلحضار حال 
حتقق موضوعها وصحتها كام لو هرب املكفول. والفرق بينهام أنه عىل األول ال جيب 

أداء الدين وعىل الثاين جيب.
واستثني أبو الصالح يف الكايف ما إذا اشرتط الكفيل عىل نفسه أنه إن مل يأت به 
فعليه ما عليه، فيلزمه متى مل حيرض القيام بام عليه حيًا كان أو ميتًا. ونسب يف التنقيح 

ما يقرب من ذلك البن اجلنيد. وكأنه اشتباه منه.
وكيف كان فحيث سبق أن مقتىض الكفالة هو ضامن الكفيل احلق الذي عىل 
املكفول إن مل حيرضه فالرشط املذكور ترصيح بمقتىض الكفالة، وال يزيد عىل ذلك 
احلياة  ينرصف حلال  الكفالة  تقتضيه  الذي  باإلحضار  التعهد  كان  إن  شيئًا. وحينئٍذ 
يف  ذكره  كام  هلا،  تبعًا  املذكور  الرشط  يبطل  باملوت  الكفالة  تبطل  فكام  ـ  سبق  كام  ـ 

املختلف. وإن كان يعم حال املوت مل تبطل ويلزم الضامن رشط أو مل يشرتط.
نعم لو رجع الرشط إىل الترصيح بعموم الضامن حلال املوت ـ كام هو ظاهر 
التنقيح يف بيان مراد ابن اجلنيد ـ يتجه الضامن حينئٍذ من أجل الرشط الذي هو زائد 

عىل مفاد الكفالة.
هلا.  لتبعيته  فيها،  الرشط  بطالن  يقتيض  باملوت  الكفالة  بطالن  أن  ودعوى: 
نظري  بطالهنا،  حال  يعم  عليها  زائد  بل  هلا،  تابع  غري  املذكور  الرشط  بأن  مدفوعة 

ولو مات املكفول)1( 
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الرشط اجلزائي الذي تعارف يف عصورنا.
ودعوى: أن مرجع ذلك إىل ضامن املال معلقًا عىل عدم اإلحضار، والضامن 

املعلق باطل.
مدفوعة بأن ذلك ليس من الضامن الراجع لنقل املال لذمة الضامن، بل هو 
تعهد فعيل بالدين يف طول انشغال ذمة املدين الذي سبق التعرض له يف أواخر مبحث 
الضامن، وسبق أنه نافذ بمقتىض عموم نفوذ العقود والرشوط. وإليه يرجع ما ذكره 

يف التنقيح انتصارًا البن اجلنيد ردًا عىل العالمة H. فراجع.
 هذا ولو كان موت املكفول بعد حلول وقت إحضاره ومطالبة املكفول له بذلك،
إما حلبس الكفيل وتأخره عن إحضاره أو لفسح املجال له للفحص عنه أو نحو ذلك، 
فال يبعد البناء عىل لزوم ضامن احلق عليه. إذ مع احللول وقت اإلحضار يكون تكليف 

الكفيل بإحضاره أو ضامن احلق عليه فعليًا، فمع تعذر األول باملوت يتعني الثاين.
وهو احلال أيضًا لو تعذر إحضاره ألمر غري املوت، كسفر املكفول أو هروبه 
أو نحو ذلك، حيث ال جمال لدعوى انرصاف الكفالة عن ذلك، ومع فعليتها يتعني 

جريان حكمها.
اجلواهر  يف  كام  الكفالة  بطالن  فالظاهر  الكفيل  مات  لو  أنه  وهو  يشء.  بقي 

وأشار إليه يف التحرير. الرتفاع موضوعها.
منها  فيخرج  تركته،  يف  احلق  ثبوت  يقتيض  عليه  حقها  ثبوت  أن  ودعوى: 
مؤنة إحضار املكفول. مدفوعة بأن التعهد باإلحضار يف الكفالة ال يرجع إىل متيلك 
الذي  الدين  سنخ  من  ماليًا  حقًا  ليكون  باملال،  مقابل  كعمل  اإلحضار  له  املكفول 
تتحمله الرتكة، كاشرتاط خياطة الثوب، بل هو عرفًا حق ثابت عىل الكفيل بشخصه، 

فال موضوع له مع موته.
التحرير  يف  كام  لوارثه،  الكفالة  حق  انتقال  يبعد  فال  له  املكفول  مات  لو  أما 
والقواعد والتذكرة وجامع املقاصد وغريها. ألنه حق قابل لالنتقال عرفًا فيورث، 
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كحق الرهانة واخليار. 
أما لو انتقل الدين بأمر غري املوتـ  كالبيع والضامن واحلوالةـ  فال جمال النتقال 
حق الكفالة للدائن اجلديد. وبه رصح يف التذكرة والقواعد وجامع املقاصد. وما يف 
اجلواهر من احتامل انتقاله يف غري حمله. لتبدل موضوعها من دون منشأ لالنتقال. كام 

ال سلطنة للمكفول له عىل نقل لغريه ممن انتقل الدين له. فيتعني بطالهنا
)1( ال إشكال يف بطالن الكفالة بتسليمه يف الزمان واملكان املرشوطني يف عقد 

الكفالة، وبمطلق التسليم مع إطالقها. لتحقق مقتضاها والوفاء هبا.
الكفالة عقد  يف  تعيينهام  مع  واملكان  الزمان  يف  بإحضاره  االكتفاء   والظاهر 
ـ ولو بمقتىض إطالقهاـ  حتى مع قصور سلطنة املكفول له حلبس أو مرض أو غريمها، 
لتحقق مقتىض الكفالة أيضًا. وجمرد عدم حتقق غرض املكفول له ال يكون مانعًا من 

حتقق الوفاء، ألن املعيار فيه عىل حتقق مقتىض الكفالة، ال عىل حتقق غرضه. 
منشأ  ال  بأنه  مدفوعة  يتحقق.  ومل  التام  التسليم  هو  الواجب  أن  ودعوى 
لوجوب التسليم عىل الكفيل يف غري الزمان واملكان املرشوطني بعد خروجه عن مفاد 
الكفيل إال ما اشرتط عليه، فيقترص عىل  نافذًا، بل ليس عىل  ليبقى عقدها  الكفالة، 

املقدار املمكن منه.
التسليم  وأما مع اإلطالق فقد ينرصف عن ذلك، خصوصًا إذا مل يتحقق به 
له  املكفول  من  املانع  يكون  بحيث  متوقع،  غري  بنحو  املدة  طول  مع  نعم  كاحلبس. 
الكفيل، ومع  الكفيل معه، فالالزم مراجعة املكفول له حلّل مشكلة  عرفًا، ويترضر 

تعذر مراجعته يتعتني مراجعة احلاكم، كام يف سائر موارد تعذر تسلم احلق.
التسلم معه مع  التسليم قبل األجل فال خالف ظاهرًا يف عدم وجوب  وأما 
لزوم الرضر عىل املكفول له.وأما مع عدمه فقد منع من وجوب القبول به يف التذكرة 
األشبه.  أنه  الرشايع  ويف  وغريها،  املقاصد  وجامع  واإليضاح  واملختلف  والتحرير 

أو دفعه الكفيل)1(،
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وهو املتعني بعد خروجه عن مقتىض الكفالة. 
لكن تردد فيه يف القواعد، بل جزم بوجوب تسلمه حينئٍذ يف املبسوط، وحكاه 

يف املختلف عن ابن الرباج. وهو غري ظاهر الوجه.
وجيري اخلالف املذكور يف التسليم يف غري املكان املرشوط. وإن مل يتعرض له 

يف الرشايع والتحرير. وكذا يف غري املكان الذي يقتضيه اإلطالق، كام يف املسالك.
)1( ال إشكال يف بطالن الكفالة بذلك إذا ريض به املكفول له مطلقًا، سواء 
كان يف الزمان واملكان املرشوطني أو الذي يقتضيه اإلطالق، أم يف غريها. لرجوعه 

إىل رضاه بذلك ولو بدالً عن موضوع الكفالة.
وأما إذا مل يرض به فال يكفي يف بطالن الكفالة مع كونه يف غري الزمان واملكان 
ويف  فيهام،  كونه  مع  به  ويكتفي  سبق.  ملا  اإلطالق.  يقتضيهام  للذين  أو  املرشوطني 
من  املفهوم  ألن  بذلك،  الكفالة  مقتىض  لتحقق  إطالقهم.  ظاهر  أنه  املقاصد  جامع 

طلب اإلحضار فهي هو طلب حضور املكفول وتسلمه احلاصل بذلك. 
أنه  املقاصد  التذكرة وجامع  له. لكن يف  الغري  بتسليم  وبذلك يظهر االكتفاء 
ال جيب تسلمه وال يربأ الكفيل، إال أن يكون تسليم الغري عن جهة الكفيل وبإذنه، 
ليكون تسلياًم منه، ألن ذلك هو مقتىض الكفالة. ويظهر ضعفه مما ذكرنا. مع إنه ال 
يناسب إطالقهم االكتفاء بتسليم املكفول نفسه. وجمرد اشرتاكه مع الكفيل يف وجوب 

تسليم نفسه ليس فارقًا بعد عدم حتقق املطلوب املشرتك.
واالكتفاء يف الواجب الكفائي بامتثال أحد املكلفني إنام هو لكون املكلف به 
هو القدر املشرتك، ولذا جيتزأ بحصوله من غري املكلفني، بل حتى لو حصل ال بفعل 
الكفيل  عىل  الواجب  كان  إن  املقام  ففي  املطر.  بمثل  طهر  لو  املسجد  كتطهري  أحد 
واملكفول هو أن يكون املكفول عند املكفول له فهو حاصل يف الصور الثالث، وإن 
كان الواجب عىل الكفيل أن يكون سببًا يف حصول املكفول عند املكفول له مل يكف 

 أو سلم نفسه)1(، 
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يف خروجه عن الكفاله عنده تسليم املكفول نفسه. 
وما ذكرنا يظهر أنه لو تكفل أكثر من واحد برجل واحد فسلمه أحدهم برئ 
واللمعة  العالمة  كتب  من  ومجلة  الرشايع  يف  كام  واملكان،  الزمان  احتاد  مع  الباقون 
وغري واحد من رشوحها. خالفًا للمبسوط حمتجًا بأنه ال دليل عىل براءته، ووافقه يف 
الوسيلة، وحكاه يف املختلف عن ابن الرباج. إذ فيه: أنه يكفي يف الدليل عليه ما سبق.
يتعني  بخصوصيته  الكفيل  بإحضار  الغرض  تعلق  عىل  القرينة  قيام  مع  نعم 

عدم االكتفاء بيشء مما تقدم. لكنه حيتاج إىل عناية خاصة.
عىل  البتنائها  بذلك  الكالم  حمل  هي  التي  الكفالة  بطالن  يف  إشكال  ال   )1(
الدين  من  الرباءة  مع  هلا  موضوع  فال  منه،  الدين  الستيفاء  املدين  بإحضار  التعهد 

باإلبراء أو بالوفاء أو بالتهاتر أو غري ذلك.
وكذا لو أبرأ املكفول له الكفيل من الكفالة نفسها من دون إبراء الدين، ألهنا 

من احلقوق، فتسقط باإلسقاط من الكفيل. 
املبسوط  املقاصد وغريها. ويظهر من  والقواعد وجامع  التحرير  ))( كام يف 

وغريه املفروغية عنه. لعموم نفوذ الرشوط.
)3( كام يف املبسوط والتحرير والتذكرة والقواعد واإلرشاد وجامع املقاصد 
إرادة  قرينة عىل عدم  املؤنة  التسليم يف  أمكنة  الفاحش بني  وغريها. ألن االختالف 
ألنس  العقد،  ملوضع  ينرصف  تعيينه  عدم  ومع  خاص،  مكان  إرادة  بل  اإلطالق، 
الذهن به دون غريه. إال أن تكون هناك قرينة خاصة توجب االنرصاف لغريه، كام لو 
كان الثالثة من بلد واحد وكانوا حني الكفالة مسافرين سفرًا مؤقتًا، حيث ينرصف 

اإلطالق حينئٍذ إىل التسليم يف بلدهم.
يف  أو  احلاكم  دار  يف  تسليمه  من  البد  اإلطالق  مع  أنه  من  الوسيلة  يف  وأما 

أو أبــرأه املكفول له )1(، يربأ الكفيل. ولو عينا موضع التســليم لزم)2(، 
وإال انرصف إىل بلد الكفالة)3(.
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موضع ال يقدر عىل االمتناع. فهو غري ظاهر الوجه.
بعض  وهناك  الكفالة.  مبحث  يف   H املصنف  سيدنا  ذكره  بام  يتعلق  ما  هذا 

الفروع مل يتعرض هلا ومل نتعرض هلا تبعًا يف تعقيب كالمه.
األول: ال إشكال ظاهرًا يف لزوم عقد الكفالة. والظاهر عدم اخلالف يف ذلك، 

وإن قل من ذكره لعموم لزوم العقود.
الكفيل مليًا وانكشف  أو املحال كون  له  املكفول  الكايف: »وإذا ظن  لكن يف 
أنه غري ميل رجع إىل غريمه األول بامل احلوالة... «. وقد يستظهر منه ثبوت اخليار 
بإفالس الكفيل مع ظن املكفول مالءته. وكأن الوجه فيه محل الكفالة يف ذلك عىل 

احلوالة التي تضمنت النصوص فيها ذلك، كام محلوا عليها الضامن.
الدين وكون  احلوالة يف حتمل  املذكور مع متحض  للحمل  أنه ال وجه  وفيه: 
عدم  تقدير  عىل  له  تابع  املال  وضامن  بالبدن،  التعهد  الكفالة  من  باألصل  املقصود 
اإلحضار. عىل أن فسخ الكفالة ال ينفع املكفول له. ألن الكفيل يتمحض يف الوثيقة 
للدين ولو بلحاظ تعهده بإحضار املدين املكفول، ليتيرس له مطالبته بالوفاء، ففسخه 
للكفالة يرجع لفقده للوثيقة من دون بدل، بخالف فسخ احلوالة والضامن ونحومها 
مما يقتيض انتقال الدين من ذمة املدين لذمة غريه، حيث تكون فائدة الفسخ رجوع 

الدين لذمة املدين األول وجواز مطالبته بالوفاء.
فقد  بكفيل  يأتيه  أن  املكفول  املدين  عىل  اشرتط  قد  له  املكفول  كان  إذا  نعم 
ينرصف الرشط للكفيل القادر عىل أداء الدين، ويكون فائدة فسخه للكفالة أن جيب 
عىل املدين إبدال الكفيل األول بكفيل آخر ميلء حتفظًا عىل دينه. لكن اخليار حينئٍذ 

يكون بسبب الرشط، ال حكاًم للكفالة كام هو احلال يف احلوالة.
هذا ويف التحرير أنه ال يصح رشط اخليار فيه. وكأنه لدعوى منافاته ملقتضاها، 
وهو التوثق للدين. لكن اخليار ال يرجع إىل عدم التوثق هبا، كالبيع برشط عدم الثمن 
الذي هو مناف ملقتضاه، وهو املعاوضة، بل إىل قصور مقتضاها وهو التوثق للدين 
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عن حال الفسخ، وذلك جار يف مجيع موارد اخليار الثابت باألصل أو بالرشط. ولعله 
لذا ذكر يف التذكرة دخول اخليار يف عقد الكفالة، لعدم منافاته ملقتضاه، كام ال ينايف 

غريه من العقود.
الثاين: قال يف التذكرة: »يشرتط أن يكون املال ثابتًا يف الذمة يصح ضامنه، فلو 
تكفل ببدن من ال دين عليه، أو من جعل جعالة قبل الفعل والرشوع فيه، مل يصح«. 
الضامن  سياق  ويف  الدين،  لواحق  يف  الكفالة  ذكر  ألهنم  غريه،  من  ذلك  يظهر  وقد 

واحلوالة اللذين البد فيهام من فعلية الدين. 
وحمل الكالم هنا الكفالة املتضمنة إلحضار املدين توثقًا لدينه، دون الكفالة 

املتضمنة لإلحضار ألمر آخر، كاخلصومة وغريها مما تقدم الكالم فيه. 
فعلية  عدم  مع  الكفالة  هلذه  املوضوع  عدم  املذكور  الرشط  يف  الوجه  وكأن 

الدين، نظري ما تقدم يف الضامن واحلوالة. 
الدين،  النفس من أجل وفاء  الدين، بل  الكفالة هو  لكن ملا مل يكن موضوع 
فكام يمكن جعلها بلحاظ وفاء الدين، الفعيل يمكن جعلها بلحاظ الدين املتوقع، ال 
بمعنى تعليق التعهد بإحضار النفس عىل حصول الدين، ليكون التعليق مبطاًل هلا. 
بل بمعنى فعلية التعهد بإحضارها عىل تقدير الدين، فالدين رشط لإلحضار املتعهد 

به، ال لنفس التعهد.
كاستضافة  املعلق،  األمر  يف  التوكيل  يصح  حيث  الوكالة،  يف  يذكر  ما  نظري 
ضيوفه وإن مل يكن عنده ضيف فعاًل، وال يصح تعليق الوكالة باالستضافة عىل ورود 

الضيف عليه.
ويكفي يف صحته حينئٍذ عموم نفوذ العقود والرشوط. 

وبذلك يظهر أنه ال ملزم بحصول منشأ الدين، كاجلعل يف اجلعالة قبل العمل 
ونحوه، كام ذكره بعض مشاخينا H يف منهاجه. بل إن تم ما ذكرنا تصح الكفالة مع 
عدم حتقق منشأ الدين، كام لو قال: أقرض زيدًا وأنا كفيل بنفسه، وإن مل يتم مل ينفع 
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وجود املنشأ يف صحة الكفالة.
إحضار    يف  يسعى  أن  ـ  الكفالة  صحة  مع  ـ  للكفيل  أن  الظاهر  من  الثالث: 
املكفول، للنصوص املتقدمة، وألنه مقتىض الكفالة. بل له أن جيربه عىل احلضور. ألن 
الكفالة إن كانت بإذنه نفذت عليه، ونفوذها يستلزم قصور سلطنته عىل نفسه، وإن مل 
تكن بإذنه فقد سبق أن نفوذها حينئٍذ مرشوط بوجوب احلضور عليه املستلزم جلواز 

إجباره عليه وعدم سلطنته عىل االمتناع، فيجب من أجل عقد الكفالة. 
ولو احتاج إحضاره لنفقة فقد ذكر بعض مشاخينا أن الذي يتحملها الكفيل 

إال إذا كان اإلنفاق بإذنه.
نعم لو كانت الكفالة بطلب منه أو بإذنه بنحو يبتني عىل حتمل تبعتها يتعني 
يقتيض  الغري  من  اليشء  بإذنه، ألن طلب  اإلنفاق  يكن  مل  وإن  بالنفقة  عليه  الرجوع 

حتمل اخلسارة املرتتبة عليه، كام تقدم غري مرة. 
الكفيل  اختار  إذا  ما  دون  عرفًا،  الالزمة  النفقة  أدنى  يتحمل  أنه  األمر  غاية 
الكفالة  اقتضاء  لعدم  بالزيادة،  ملزم  غري  فإنه  نفقة،  األكثر  طريقه  أو  النقل  واسطة 

بنفسها ذلك. كام هو ظاهر.
عدم  مع  للدين  الكفيل  أداء  تقتيض  الدين  يف  الكفالة  أن  تقدم  حيث  الرابع: 
عىل  القدرة  من  باليأس  مرشط  بأدائه  اإللزام  جواز  أن  فالظاهر  املكفول،  إحضار 
إحضار املكفول. أما مع القدرة عىل  ذلك فاملتيقن االقتصار عىل التضييق عىل الكفيل 

من أجل إحضاره كام تضمنته النصوص السابقة.
نعم لو أراد تفادي ذلك ببذل الدين وقبل املكفول له بذلك فال إشكال. غايته 
أنه ليس له الرجوع عىل املكفول بذلك إذا مل يكن األداء بإذنه حتى لو كانت الكفالة 
إحضار  تعذر  مع  لألداء  فيها  املأذون  أو  املطلوبة  الكفالة  اقتضاء  لعدم  منه،  بطلب 
العاصم. ولنقترص عىل ذلك يف فروع  العامل  املكفول. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل 

الكفالة. واحلمد هلل رب العاملني. 
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وبذلك ينتهي الكالم يف كتاب الضامن باملعنى األعم.وكان ذلك ليلةاجلمعة 
غرة شهر ربيع األول سنة ألف وأربعامئة ومخس وثالثني للهجرة النبوية عىل صاحبها 

وآله أفضل الصالة والتحية.



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

كتاب الصلح





كتاب الصلح
وهو)1( جائز

)1( عرف الصلح بأنه عقد رشع لقطع التنازع أو ما يرجع لذلك يف الوسيلة 
والرشايع والنافع ومجلة من كتب العالمة وغريها.

لكنه ال يناسب ما يف مجلة منها وغريها من أنه ال يشرتط فيه سبق اخلصومة، 
غريمها  وعن  املسالك  ورصيح  التذكرة  ظاهر  بل  واإلقرار.  اإلنكار  مع  يصح  وأنه 
اإلمجاع عليه، ويف اجلواهر أنه ال خالف فيه بيننا بل اإلمجاع بقسميه عليه. وتشهد به 

يف اجلملة مالحظة كلامهتم والفروع التي ذكروها.
ومن ثم حاول غري واحد محل التعريف األول عىل حكمة ترشيع عقد الصلح 

التي اليلزم اطرادها. ومرجع ذلك إىل عدم تعرضهم ملفهوم الصلح وبيان حقيقته.
أن  واحد  غري  ذكر  قد  أنه  التجارة  كتاب  مقدمة  أوائل  يف  منا  سبق  هنا  ومن 
الصلح يتضمن إنشاء التسامل والتصالح عىل أمر يف مقابل غريه من العقود، فإهنا وإن 
املضمون  بل  التسامل،  هو  ليس  فيها  املنشأ  أن  إال  مضامينها،  عىل  التسامل  عىل  ابتنت 

اخلاص من بيع أو إجارة أو نكاح أو غريها.
لكن سبق منا أيضًا أن الصلح والتسامل من املفاهيم احلقيقية غري القابلة للجعل 
واالعتبار، وليس هو كاملفاهيم العقدية وااليقاعية األخرى، ال واقع له وراء االعتبار، 
فالبد من محل دليل نفوذه عىل نفوذ املضمون املتسامل واملتصالح عليه، كتنصيف احلق 

املتنازع فيه وغريه من املضامني االعتبارية، كام هو احلال يف بقية العقود. 
عىل أن مجلة مما عدوه من أنواع الصلح قد يتضمن إنشاء املضمون االعتباري 
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رأسًا، كوفاء الدين بدفع بعضه، من دون أن يتضمن ذكر عنوان الصلح أو التسامل يف 
مقام اإلنشاء.

حيث  اتفاق  لكل  عمومه  عىل  البناء  واستدالهلم  كلامهتم  بسري  يظهر  وقد 
النفس  وطيب  الرضا  عنوان  بل  الصلح،  عنوان  تتضمن  ال  بنصوص  يستدلون  قد 
املقابل  واالشرتاط وغريها. لكنه ال خيلو عن إشكال، لعدم مناسبته ملفهوم الصلح 

عرفًا للفساد.
ومن هنا كان من القريب جدًا اختصاصه باالتفاق بني املتعاقدين الذي يدفع 

به الفساد نظري الصلح احلقيقي يف مثل إصالح ذات البني. 
اشتباه احلقوق من دون تنازع، كام لو تردد  األول:  والفساد يكون من وجوه 

مال بني اثنني، فيصطلحان عىل قسمته بينهام بالتناصف أو غريه.
النزاع  التنازع واخلصومة، فيكون الصلح لدفعه ولو مع علم أطراف  الثاين: 

باحلال.
يف  كام  اآلخر،  رغبة  ينايف  حلقه  الطرفني  من  كل  إعامل  كان  إذا  ما  الثالث: 
الطالق،  ملحذور  دفعًا  حقوقها  بعض  عن  التنازل  عىل  الزوج  مع  الزوجة  مصاحلة 
َبْعلَِها  ِمْن  َخاَفْت  اْمَرَأٌة  Rَوإِْن  كام  تضمنته بعض النصوص)1( يف تفسري قوله تعاىل: 
Q)2(، مع أنه  ْلُح َخرْيٌ ُنُشوًزا َأْو إِْعَراًضا َفَا ُجنَاَح َعَلْيِهاَم َأْن ُيْصلَِحا َبْينَُهاَم ُصْلًحا َوالصُّ

الخصومة بني الزوجني، وال اشتباه يف حق كل منهام.
هذا وقد تضمنت بعض النصوص املصاحلة عن الدين ببعضه من دون فرض 
شقاق أو اشتباه، مثل ما تقدم يف الضامن وغريه)3(، حيث قد يشهد ذلك بعموم الصلح 

لكل اتفاق، دون خصوص ما يقابل الفساد.
لكن االستعامل أعم من احلقيقة. وال سيام مع عدم مناسبته ملعناه عرفًا.

)1( وسائل الشيعة ج:15 باب:11 من أبواب  القسم والنشوز والشقاق.
))( سورة النساء يف تفسري آية 8)1.

)3( وسائل الشيعة ج:13 باب: 5 من أبواب كتاب الصلح.
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ومن هنا ال جمال للبناء عىل شمول عمومات نفوذ الصلح له، بل الدليل عىل 
نفوذ حينئٍذ األدلة اخلاصة أو عمومات نفوذ العقود والرشوط.

نعم حيث ال حيتمل دخل خصوصية دفع الفساد يف ترشيع املعاملة ـ بحيث 
يرشع معه ما ال يرشع بدونه ـ يتعني هنوض عمومات الصلح تبعًا ببيان مرشوعيته 
كل عقد يرشع مع دفع الفساد مطلقًا ولو بدون دفعه ولعل ذلك هو املنشأ لتوسعهم 
يف مفهوم الصلح واستدالهلم يف بعض فروعه بنصوص ال تتضمن عنوانه، بل عىل 

جمرد الرضا واالتفاق.
وعليه سوف نجري إن شاء اهلل تعاىل تبعًا هلم عىل ذلك، حيث يرجع ذلك إىل 
اخلروج بالصلح عن معناه اللغوي إىل معنى اصطالحي أوسع، وهو كل عقد مباين 
مضمومًا ألحد العقود املعهودة، ألهنم جعلوا الصلح عقدًا يف قباهلا، وإن شاركته يف 
كوهنا اتفاقًا بني أطرافها عىل مضمون واحد. إذ ال مشاحة يف االصطالح. وقد تقدم 

يف أوائل مقدمة كتاب التجارة ما ينفع يف املقام، فراجع.
األول: يستفاد مرشوعية الصلح ونفوذه من قوله تعاىل:  املقام أمران  بقي يف 
Q)1(. وصحيح حفص عن أيب عبد اهلل A: »قال: الصلح جائز بني  ْلُح َخرْيٌ Rَوالصُّ
الناس«))(. وقد يستفاد من غريمها مما قد يأيت بل بناء عىل ما سبق من التوسع يف معناه 

ينهض باالستدالل عىل نفوذه عموم نفوذ العقود والرشوط.
الثاين: املعروف بني األصحاب أن الصلح عقد برأسه ال يرجع إىل أحد العقود 

املشاهبة يف األثر، ورصيح التذكرة وظاهر الرسائر وعن غريه اإلمجاع عليه.
وجعله األشهر يف املختلف والروضة. وكأنه ملا يف اخلالف من أن من أتلف 
ثوبًا لغريه قيمته دينارًا ليس له مصاحلته بدينارين، ألنه يكون بيعًا للدينار بالدينارين، 

وهو ربًا حمرم.

)1( سورة النساء: آية 8)1.
))( وسائل الشيعة ج:13 باب:3 من أبواب  كتاب الصلح حديث: 1.
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وأرصح منه املبسوط من أن الصلح ليس بأصل يف نفسه، وإنام هو فرع لغريه، 
وهي البيع واالبراء واالجارة والعارية واهلبة، ثم رشع يف بيان األقسام املذكورة.

لكنه بعد أن ذكر بعض مصاديق ما هو فرع البيع، وأنه تعترب فيه رشوط البيع 
وجتري عليه أحكامه قال: »ويقوى يف نفيس أن يكون هذا املصطلح أصال قائاًم بنفسه، 

وال يكون فرع البيع، فال حيتاج إىل رشوط البيع واعتبار خيار املجلس...«. 
ومن هنا كان كالمه مضطربًا أو راجعًا إىل العدول عام ذكره أوالً، كام يناسبه 
ما يف أواخر كتاب الصلح منه عند تعرضه للفرع الذي سبق من اخلالف حيث حكم 
أوالً بالبطالن، ثم ذكر القول بالصحة وقال: »وهو قوي، ألنا قد بينا أن الصلح ليس 
ببيع، بل هو عقد قائم بنفسه« نعم ينافيه ما فيه من جريان حكم الرصف يف التقابض، 

وحكم الربا يف الربويات.
وكيف كان فحيث كان مرادهم بالصلح مطلق الرتايض واالتفاق، كام سبق، 
فإن كان موضوع االتفاق هو مضمون أحد العقود اخلاصة املعهودة تعني صدق العقد 
املذكور عليه بناء عىل ما هو الظاهر من عدم التقيد يف العقود بلفظ خاص. وإن مل يكن 

كذلك مل يصدق عليه وإن كان مشرتكًا معه يف األثر أو الغرض الظاهر.
فمثاًل إذا دفع زيد لعمرو دينارًا وأخذ منه ثوبًا، فإن رجع االتفاق بينهام عىل 
كون الدينار ثمنا للثوب مل يبعد صدق البيع فتعترب رشوطه. وال أقل من فهم العموم 
له، اللغاء خصوصيته عرفًا وإن رجع إىل متلك كل منهام ملا جعل له من دون مالحظة 
التعاوض بحيث يكون أحدمها عوضًا واآلخر معوضًا، أو مع مالحظة التبادل من 
بيعًا، وال جتري فيه رشوطه وأحكامه، بل كان  دون متيز أحدمها بالعوضية، مل يكن 

عقدًا آخر وإن مل يبعد يف الثاين جريان الربا فيه، لعموم دليله، ال لكونه بيعًا. 
وجمرد التشابه بني العقدين يف اآلثار ال يقتيض إحلاق أحدمها باآلخر، فضاًل 

عن متيز األصل من الفرع منهام.
العقود املعهودة، كام يظهر  املوارد املنصوصة ال تشبه شيئًا من  عىل أن بعض 



319 ................................................................ جواز الصلح مع اإلقرار واإلنكار 

بمالحظتها.
وأشكل من ذلك ما سبق من اخلالف، فإنه لو تم إنشغال ذمة املتلف بالقيمة ال 
بالعني، فالقيمة ال تنحرص بالدينار، بل ترتد بينه وبني الدراهم فال يلزم من التعويض 
عنها بالدينارين الربا املحرم، لعدم احتاد اجلنس. عىل أن الصلح ال يتضمن التعويض 

عنها باملصالح عليه، ليلزم الربا، بل كونه وفاًء هلا.
)1( كام سبق منهم. ثم أنه ذكر يف التحرير أنه مع اإلنكار ال يصح الصلح إال 
الصلح يف حقه  األثر عىل  يرتتب  بكذبه، حيث ال  املتداعيني  املبطل  مع علم  ظاهرًا 

وحق كل من يعلم باحلال، وإنام يرتتب ظاهرًا يف حق غريه لفض اخلصومة.
واستثنى من ذلك يف القواعد وجامع املقاصد واملسالك ما إذا عرف صاحب 
املقاصد  جامع  يف  أطال  وقد  منه.  باألقل  بالصلح  باطنًا  وريض  حقه  مقدار  احلق 

واملسالك واجلواهر الكالم يف ذلك بام ال يسعنا متابعتهم فيه.
والذي ينبغي أن يقال: مع عدم رضا صاحب احلق الواقعي بالصلح، وإجراؤه 
له ملجرد صورة استنقاذ ما يمكن استنقاذه، أو التخلص من مشاكل اخلصومة أو غري 
ذلك، ال إشكال يف عدم صحة الصلح واقعًا، فال جيوز ترتيب أثره يف حق من يعلم 

منه ذلك. 
وأما من ال يعلم منه ذلك وال أمارة عنده تشهد به فله ترتيب األثر عىل الصلح، 
والبناء عىل كونه حقيقيًا جديًا، عماًل بأصالة اجلهة املعول عليها مع عدم قيام القرينة 
يتجه  مل  ذلك  ولوال  للصلح وغريه.  اآلخر  الطرف  بني  فرق  دون  من  عىل خالفها. 
احلكم بصحته ظاهرًا، ألن أصالة اجلهة، إذا مل جتر يف حق الطرف اآلخر مل جتر يف حق 
غريه. وجمرد علم الطرف اآلخر بكذب دعواه ال يمنع من حلية املال له بسبب الصلح 

املحكوم بالصحة. 
وبذلك يندفع ما يف املسالك من كونه أكال للامل بالباطل. إذ ال إشكال يف حلية 

مع اإلقرار واإلنكار)1(،
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املال بالصلح بعد كونه حمكومًا بالصحة.
 ودعوى: أن الصلح إنام ينفذ إذا مل حيلل حرامًا. مدفوعة بأن املراد بذلك احلرام 
الذي حيرم لذاته، كرشب اخلمر، دون ما تكون حرمته ملنافاته لسلطنة طرف العقد، 

فإنه حيل بإعامل صاحب السلطنة لسلطنته بإجراء العقد، كام لعله ظاهر.
يكفيه حتمل  بأنه  الظامل عىل ظلمه. الندفاعها  أن ذلك جيرئ  ومثلها دعوى: 
لو  ذلك  رادعًا عن  ـ  الصلح  قبل  للحق  بإنكاره وحبسه  ـ  والظلم   الكذب  جريمة 
كان ممن يرتدع، وإال فال يصلح بطالن الصلح رادعًا له. عىل أن مثل ذلك ال ينهض 

باخلروج عام تقتضيه القواعد.
ودعوى: أن صاحب احلق إنام أجرى الصلح دفعًا للخصومة بناء عىل ظهور 
ترتيب  بالواقع، فال يصح لآلخر  إنكاره يف اجلهل  أو  الطرف اآلخر يف دعواه  حال 

األثر عىل الصلح مع علمه بكذبه.
مدفوعة بأن صاحب احلق قد يعلم بكذب اخلصم وعدوانه ويرىض بالصلح 
دفعًا لتبعات اخلصومة الرشعية والعرفية. ولو مل يعلم بذلك فال يكون جهل اخلصم 
داع  أو  للصلح،  مصاحب  خاطئ  اعتقاد  جمرد  إما  هو  بل  الصلح،  يف  قيدًا  بالواقع 

إليقاعه ال يكون حتلفه موجبًا لبطالن الصلح.
ومثلها دعوى: أن الصلح حينئٍذ من صاحب احلق عن إكراه، لتجنب تبعات 
اخلصومة التي أوقعها فيه املدعي الكاذب. الندفاعها بأن ذلك ال يكتفي يف صدق 
اإلكراه املبطل للمعاملة، ألن التبعات املذكورة رشعية. وإاللزم بطالن الصلح حتى 

مع جهل املنكر بعدم االستحقاق. وعدوانه يف اخلصومة ال يكون فارقًا. 
وأشكل من ذلك ما يف اجلواهر من االستدالل بصحيح عمر بن يزيد عن أيب 
عبد اهلل A: »قال: إذا كان لرجل عىل رجل دين  فمطله حتى مات ثم صالح ورثته 
عىل يشء فالذي أخذ الورثة هلم، وما بقي فللميت حتى يستوفيه منه يف اآلخرة. وإن 
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هو مل يصاحلهم عىل يشء حتى مات ومل يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به«)1(.
إذ هو أجنبي عن املقام، ألنه مل يتضمن فرض اخلصومة وإنكار املدين للدين. 
كام مل يتضمن بطالن الصلح واقعًا، ولذا ال يثبت الزائد عىل املصالح عليه يف اآلخرة 
الدين حني الصلح، بل للميت. ولعل ذلك خلصوصية  الذين هم أصحاب  للورثة 
املطل الذي هو ظلم للميت،  ويكون املراد به أنه ال تتم التوبة اال بتسليم متام الدين 

للورثة.
حق  يف  الصلح  صحة  عىل  البناء  من  القواعد  تقتضيه  عام  خمرج  ال  هنا  ومن 
اخلصم وغريه ما مل يعلم أو تقم قرينة عىل كونه صوريًا من أجل استنقاذ بعض احلق 

أو التخلص من مشاكل اخلصومة أو غري ذلك.
وذلك هو ظاهر اطالق من سبق العالمة ممن رصح أو يظهر منه صحة الصلح 

مع االنكار واخلصومة، حيث مل ينبهوا هلذا التفصيل أو يشريوا له.
هذا وأما اعتبار علم صاحب احلق بمقدار حقه مع رضاه الباطني، كام سبق 
من القواعد وجامع املقاصد واملسالك. فقد استدل عليه يف الثاين بمعترب عيل بن أيب 
محزة: » قلت أليب احلسنA: رجل هيودي أو نرصاين كانت له عندي أربعة اآلف 
أن أصالح ورثته وال أعلمهم كم كان؟ قال: ال جيوز  درهم مات ]فامت. يب[ أيل 

حتى تعلمهم«))(.
وهو ـ كام ترى ـ غري وارد يف اإلنكار، وال يف فرض كذب املنكر، بل يف فرض 
علم أحد الطرفني باحلق دون اآلخر، الذي يأيت الكالم فيه إن شاء اهلل تعاىل. فكيف 
حيمل عليه ما نحن فيه مما يرجع إىل إقدام صاحب احلق عىل التنازل عن بعض حقه؟!
)1( بال إشكال وال خالف، ويف املبسوط والرسائر والتحرير اإلمجاع عليه. 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:5 من أبواب  كتاب الصلح حديث: 4.

))( وسائل الشيعة ج:13 باب:5 من أبواب  كتاب الصلح حديث: ).

إال ما حلل حرامًا أو بالعكس)1( 
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ويقتضيه يف اجلملة مرسل الفقيه: » قال رسول اهللF: البينة عىل املدعي، واليمني 
حرم  أو  حرامًا  أحل  صلحًا  إال  املسلمني  بني  جائز  والصلح  عليه.  املدعى  عىل 
القضاء:  يف  لرشيح  املؤمنني  أمري  وصية  يف  كهيل  بن  سلمة  حديث  ويف   حالال«)1( 
» وأعلم ان الصلح جائز بني املسلمني إال صلحًا حرم حالالً أو أحل حرامًا«))( ولكن 

ال يبعد انرصافهام لفرض الصلح يف اخلصومة. 
نعم هو يف ذلك يشرتك مع مجيع العقود والرشوط. وقد تقدم تفصيل الكالم 
فيه ويف املراد منه يف أوائل مباحث الرشوط من كتاب البيع، وأرشنا آنفًا لبعض ذلك.
مما  املتيقن  وهو  فيه.  الريب  نفي  الكفاية  وعن  كلامهتم،  من  متيقن  وهو   )1(
تقدم يف الضامن من أنه ليس للضامن الرجوع عىل املضمون عنه إال بام صالح  عليه، 
وكذا من صحيح احللبي عن أيب عبد اهللA وغري واحد عنهA: »يف الرجل يكون 
عليه اليشء فيصالح. فقال: إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فال بأس«)3(، مضافًا إىل 

عمومات نفوذ العقود. 
))( كام رصح به غري واحد. ويف التذكرة: » اليشرتط العلم بام يقع الصلح عنه 
ال قدرًا وال جنسًا بل يصح الصلح سواء علام قدر ما تنازعا عليه وجنسه أو جهاله، 
اختص  وإن  وهو  أمجع«.  علامئنا  عند  غريه،  أو  أرشًا  كان  وسواء  عينًا،  أو  كان  دينًا 
بصورة اخلصومة، إال أنه قد سبق يف كالمه دعوى اإلمجاع عىل عدم اعتبار اخلصومة 
يف صحة الصلح، كام سبق من غري واحد اإلمجاع عىل عدم الفرق يف صحة الصلح 
بني اإلقرار واإلنكار كام يظهر من املسالك اإلمجاع عليه مع جهلهام بنحو يتعذر عليهام 

العلم بقدره.

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:5 من أبواب  كتاب الصلح حديث: ).
))( وسائل الشيعة ج:18 باب:1 من أبواب آداب القايض حديث: 1.

)3( وسائل الشيعة ج:13 باب:5 من  أبواب  كتاب الصلح حديث: 3.

مع علم املصطلحني باملقدار)1( وجهلهام)2( 
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ويشهد به يف اجلملة صحيح حممد بن مسلم عن أيب جعفرA: » أنه قال يف 
 رجلني لكل منهام طعام عند صاحبه، وال يدري كل واحد منهام كم له عند صاحبه،
فقال كل واحد منهام لصاحبه: لك ما عندك ويل ما عندي. فقال: ال بأس بذلك إذا 
عن  وما   Aأحدمها عن  اآلخر  صحيحه  عينه  أو  ونحوه  أنفسهام«  وطابت  تراضيا 

.)1(Aمنصور بن حازم بطريق صحيح وآخر موثق عن أيب عبد اهلل
الذي سبق قصوره عن  الصلح  نفوذ  العقود، وعموم  نفوذ  مضافا إىل عموم 

بعض أفراد الصلح املصطلح.
والتذكرة  التحرير  من  باحلق  معرفتهام  إمكان  مع  الصحة  عدم  ويظهر  هذا 
واملسالك  الدروس  يف  قرب  أنه  األمر  غاية  املسالك.  من  يظهر  وقد  والدروس، 
عن  اليد  برفع  ملزم  وال  الغرر  للزوم  وكأنه  بالصلح.  للتعجيل  احلاجة  مع  الصحة 
مانعيته بعد إمكان الفحص الرافع له وعدم احلاجة للتعجيل. ويظهراندفاعه مما تكرر 
منا من عدم ثبوت عموم منع مانعية الغرر يف البيع، فضاًل عن غريه من العقود، وال 

سيام الصلح املنهي يف كثري من موارده عىل الغرر.
ودعوى: لزوم االقتصار فيه عىل مورد الرضورة لتعذر العلم. مدفوعة بأنه مع 
تقديم عموم مانعية الغرر ـ لو تم يف نفسه ـ  ال جمال لرفع اليد عن مانعيته مع تعذر 
العلم. ولذا ليس بناؤهم عىل ذلك يف البيع. ومع تقديم أدلة نفوذ الصلح ـ كام هو 
املتعني الختصاص بعض أدلته بصورة اجلهل بمقدار ما يصالح عليه ـ ال جمال لقرصه 

عىل صورة تعذر العلم، ألن عموم اخلاص مقدم عىل عموم العام.
ترك  املستفاد من  املتقدمة  النصوص  اليد عن عموم  لرفع  وباجلملة: ال جمال 

االستفصال فيها، وعن عموم نفوذ العقود.
هذ ولو علم أحدمها دون اآلخر فقد رصح من سبق ويف جامع املقاصد بأنه ال 

يصح الصلح حينئٍذ، وال يصح أخذ الزيادة للعامل.

)1( وسائل الشيعة ج:18 باب:5 من  أبواب  كتاب الصلح حديث: 1.
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واستدلوا له بمعترب عيل بن أيب محزة املتقدم. لكنه خمتص بالصلح مع الورثة، 
حيث قد يبتني صلحهم مع املدين عىل حسن ظنهم به لتخيلهم أن حترجه هو الذي 
دفعه إلخبارهم بأصل الدين، وأنه إنام طلب الصلح منهم جلهله به، فيكون كالغاش 

هلم، فالتعدي من ذلك ملا إذا كان الصلح مع املدين باألصل ال خيلو عن إشكال.
وأشكل من ذلك ما يف جامع املقاصد واملسالك من استثناء ما إذا علم برضاه 
فعدم  الصلح ذلك،  أن مقتىض إطالق  فيه:  إذ  الواقعي.  ما كان حقه  كائنًا  بالصلح 
التنبيه يف احلديث املذكور الستثناء صورة العلم به موجب لظهوره يف العموم للصورة 
يف  املذكور  اإلطالق  كفى  وإال  استثنائها،  عدم  تعني  باحلديث  عمل  فإن  املذكورة. 

الصلح إلحراز ذلك والبناء عىل صحة الصلح مع إبقائه عىل جهله.
ثبوت  اجته  ذلك  عىل  جريًا  الصلح  فوقع  قليل  احلق  أن  املدين  أظهر  لو  نعم 

اخليار للدائن، نظري خيار الغش يف البيع. فالحظ.
)1( بال إشكال وال خالف ظاهر. وبه رصح يف اجلملة غري واحد. للعمومات 
ومنصور  مسلم  بن  حممد  حديثي  من  املتيقنة  أو  الظاهرة  هي  العني  بل  املتقدمة. 

املتقدمني، والدين واملنفعة مقتىض إطالق صحيح احللبي املتقدم. 
لعموم  املقاصد واملسالك وغريمها.  أيضًا، كام يف جامع  وكذا يصح يف احلق 

دليل نفوذ العقود وإطالق جواز الصلح.
))( كام رصح به مجهور األصحاب، بل الظاهر عدم اخلالف فيه لعموم لزوم 
العقود. نعم بناء أنه ليس أصاًل برأسه، بل متفرع عن غريه قد يتجه عدم لزومه إذا 

تفرع عن عقد جائز. 
لزومها  العقود كون  املرتكز يف  أن  من  منا  تكرر  ملا  التقابل.  بنحو  يعني   )3(
حقيًا، فيكون لصاحبي احلق رفع اليد عنه، اال مع قيام الدليل عىل املنع من ذلك، كام 

يف النكاح.

دينًا أو عينًا أو منفعة)1( وال يبطل)2( إال برضامها )3(، 



3(5 ................................................. عدم اشرتاط علم املصطلحني باملقدار والكالم فيه

املتعاقدين، كام لو تضمن الصلح بني  التقابل منافيًا لسلطنة غري  نعم لو كان 
الطرفني براءة ثالث من دين أو حق عليه أشكل فيه التقابل، ألن جتدد انشغال ذمة 

املدين بعد فراغها مناف لسلطنته، نظري ما تقدم يف الضامن.
اشرتاط  مسألة  يف  سبق  ملا  الصلح،  يف  اخليار  اشرتاط  جواز  يظهر  سبق  ومما 
اخليار يف البيع، من أن لزوم العقد إذا كان حقيًا كان لطريف احلق اشرتاط اخليار، ألنه 

إذا كان الفسخ حتت سلطنتهام كان هلام جعله حقًا عىل أحدمها أو عليهام بالرشط.
أنه يشكل اشرتاطه إذا كان منافيًا لسلطنة الغري، نظري ما تقدم يف  غاية األمر 

التقابل. إال أن يكون العقد بالنحو املذكور باذنه.
كام أن الظاهر ثبوت اخليارات التي تقتضيها املرتكزات العرفية، كخيار العيب  
ـ وختتلف الرشط الرصيح والضمني والغش التحرير والدروس  به يف   ـ كام رصح 

 ـ كام سبق ـ لعدم خصوصية البيع فيها. إال أن يبتني الصلح عىل إمهاهلا. فالحظ.
)1( بال خالف وال اشكال، كام يف اجلواهر. لقصور سلطنة املتعاقدين عنه. 

ومنافاة الصلح لسلطنته صاحبه، فيكون فضوليًا، فال ينفذ بنفسه.
ألن  الفضويل،  عقد  موارد  سائر  يف  احلال  هو  كام  فينفذ،  إجازته  مع  أما   )((
كام  والنكاح،  بالبيع  اخلاصة  األدلة  اختصت  وإن  باإلجازة،  نفوذه  القاعدة  مقتىض 

يظهر بمراجعة ما سبق يف بيع الفضويل. 
يف  فيه  اخلالف  اجلواهر  يف  ونفى  عنه،  تأخر  من  ومجهور  النهاية  يف  كام   )3(
اجلملة. لصحيح احللبي عن أيب عبد اهلل A: »يف رجلني اشرتكا يف مال فربحا فيه، 
وكان من املال دين، وعليهام دين، فقال: أحدمها لصاحبه: أعطني رأس املال ولك 
الربح وعليك التوى. فقال: ال بأس إذا اشرتطا. فإذا كان رشط خيالف كتاب اهلل فهو 

أو اســتحقاق الغري ألحد العوضني)1( مع عدم اجازته)2(. ولو اصطلح 
الرشيكني بعــد انتهاء الرشكة عىل أن ألحدمهــا الربح واخلسان ولآلخر 

رأس املال صح)3(.
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رد إىل كتاب اهلل عزوجل«، ونحوه أو قريب منه صحيح احللبي وأيب الصباح وخرب 
داود األبزاري)1(، وخرب احللبي))(. وقد اقترص يف املتن ـ كأكثر األصحاب ـ عىل ما إذا 

كان ذلك بعد إهناء الرشكة.
لكن يف الرشايع: » وإذا اصطلح الرشيكان عىل أن يكون الربح واخلرسان عىل 
أحدمها ولآلخر رأس ماله صح« ونحوه أو قريب منه يف النافع والقواعد والتحرير 

واإلرشاد وحمكي التبرصة والكفاية. وهو يشمل ما إذا كان ذلك قبل إهناء الرشكة.
نعم قد يقرص عام إذا كان ذلك رشطًا يف عقد الرشكة، لفرضهم كوهنام رشيكني 

حني الصلح، فيكون متاخرًا عنها مباينًا هلا، الرشطا فيها جزءًا من عقدها.
وال ينبغي اإلشكال يف ظهور النصوص املتقدمة يف إهناء الرشكة ـ وإن منع منه 
يف اجلواهر ـ ألهنا تضمنت طلب إعطاء رأس املال بعد فرض ربح الرشكة، فيكون 

املراد بالتوى توى الدين، الخرسان الرشكة.
إىل  رجع  فإن  بعده،  صلحًا  أو  عقدها  يف  رشطا  استمرارها  مع  كان  إذا  وأما 
االتفاق عىل عدم حتمل أحد الطرفني للربح واخلسارة يف نفس املعاوضات الواقعة يف 
األثناء، فهو خمالف ملقتىض تلك املعاوضات، ألن مقتىض املعاوضة دخول العوض 
الربح  يف  اآلخر  مع  منهام  كل  الشرتاك  املستلزم  املعوض،  عنه  خرج  من  ملك  يف 
واخلسارة بنسبة حصته من الرشكة، فيكون االتفاق املذكور خمالفًا للحكم الرشعي 

بنفوذ املعامالت املذكورة.
وإن رجع إىل تدارك أحد الرشيكني خلسارة اآلخر وأخذه ربحه بعد حصوهلام 
رتبة،  عنها  متأخر  عليها  بل هو مرتتب  للمعاوضة،  منافاته  لعدم  منه،  مانع  فال  له، 

وينفذ بمقتىض عموم نفوذ العقود والرشوط.
وأظهر من ذلك ما إذا رجع االتفاق املذكور إىل إقراض أحد الرشيكني اآلخر 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:4 من أبواب  كتاب الصلح حديث: 1 وذيله.
))( وسائل الشيعة ج:)1 باب:6 من أبواب  اخليار حديث: 4.
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حصته من مال الرشكة. لكنه يرجع إىل إهناء الرشكة، وصريورة الكل لشخص واحد 
وإن كان قرضًا، وهو خارج عن حمل الكالم.

هذا وحيث سبق أن النص قد تضمن ربح الرشكة، وأن اخلرسان إنام يكون 
لتعذر استيفاء الدين، فهو يقرص عام إذا جهل حال الرشكة بعد إهنائها، وأهنا رابحة 
أو خارسة، وصحة الصلح حينئٍذ ال تستفاد من النص املتقدم، بل خيص الدليل عليه 

بعمومات نفوذ الصلح والعقود.
)1( كام رصح به مجهور األصحاب، بل والظاهر عدم اخلالف فيه، وعن جممع 

الربهان أنه جممع عليه.
ويشهد له صحيح عبد اهلل بن املغرية الذي رواه الصدوق عنه بعدة طرق عن 
فقال  درمهان  معهام  كان  رجلني  »يف   :A اهلل  عبد  أيب  عن  أصحابنا  من  واحد  غري 
أحدمها: الدرمهان يل، وقال اآلخر: مها بيني وبينك. فقال: أما الذي قال: مها بيني 
وبينك فقد أقر بأن أحد الدرمهني ليس له وأنه لصاحبه، ويقسم اآلخر بينهام«. ورواه 
 .A عنه  أصحابنا  بعض  عن  املغرية  بن  اهلل  عبد  عن  صحيح  بطريق  التهذيب  يف 
ونحوه صحيح حممد بن أيب محزة عن بعض أصحابنا A عنه)1(. هذا ويف التذكرة: 
»واألقرب أنه البد من اليمني فيحلف كل واحد منهام عىل استحقاق نصف اآلخر 
الذي تصادمت دعوامها فيه. فمن نكل منهام قيض به لآلخر. ولو نكال معًا أو حلفا 
والروضة،  واملسالك  املقاصد  جامع  يف  ذلك  عىل  ووافقه  نصفني«.  بينهام  قسم  معًا 

وحكي عن غريها، لعموم ثبوت اليمني عىل املنكر. 
املتنازعني  يد  حتت  الذي   اجلدار  يف  التنازع  مسألة  يف  سبق  ملا  املناسب  وهو 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:9 من أبواب  كتاب الصلح حديث: 1وذيله.

 ولو ادعى أحدمها درمهني يف يدمهــا واآلخر أحدمها أعطى اآلخر نصف 
درهم)1(.
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الذي  أن  يف  وظهورمها  التداعي،  يف  احلديثني  رصاحة  بعد  املوات  إحياء  كتاب  من 
يقوم بالقسمة غريمها وليس  هو إال احلاكم يف فرض التداعي، الذي من شأنه فصل 

اخلصومة باليمني. 
التداعي،  بالقسمة املذكورة تعبدًا، ال لكونه من شؤون  وال سيام أن االلتزام 
يستلزم عدم حجية البينة من أحدمها، وال األصل لو كان يف صاحله، وال يظن بأحد 

االلتزام بذلك.
كان  إذا  ما  عىل  احلديثان  تضمنه  الذي  التنصيف  محل  الدروس  وظاهر  هذا 
لعدم  لليمني،  فيه  حيتاج  ال  وأنه  الدرمهني،  بني  مشاعًا  ال  بعينه  درمهًا  للثاين  املدعى 
تعرضهام له، وأنه مع اإلشاعة يقوي القسمة نصفني، وحيلف مدعي النصف لألول.

فيه ـ مع ابتنائه عىل غض عام سبق من احلاجة لليمني يف مورد احلديثني ـ أوالً: 
أن الصحيح رصيح أو كالرصيح يف دعوى اإلشاعة وأن الدرمهني هلام، ال أن أحدمها 
بخصوصه له. وتعميم احلكم لصورة دعوى أحد الدرمهني بعينه مستفاد من اجلواب 
املتضمن للتعليل بأن االختالف إنام هو يف أحد الدرمهني، مع االتفاق عىل استحقاق  
وكونه  مشاعًا  االختالف  مورد  كون  بني  ذلك  يف  يفرق  وال  اآلخر.  للدرهم  األول 

معينًا. 
متداعيني  مقدار  يكونان  معًا  أيدهيام  يف  الدرمهني  كون  فرض  مع  بأنه  وثانيًا: 

فيهفالالزم التحالف منهام، وال وجه الختصاص مدعى النصف ياليمني.  
 )1( كام هو ظاهر املقنع والفقيه، وقد يظهر من التهذيب. وهو رصيحـ  للمفيد ـ  
والدروس  واإلرشاد  والتذكرة  والقواعد  والنافع  الرشايع  ويف  العويص  وكتاب 
يف  للمشهور  نسب  كام  بروايته،  عملوا  املشهور  أن  الدروس  ويف  وغريها،  واللمعة 

املسالك والروضة، ولألكثر يف جامع املقاصد.
لوثق السكوين عن الصادق عن أبيه C: »يف رجل استودع رجاًل دينارين، 

 وكذا لو أودع أحدمها درمهني واآلخر درمهًا وتلف أحدمها مع االشتباه)1(، 



3(9 ........................................................................ صورة تلف أحد الدرمهني

فأستودعه آخر دينارًا، فضاع دينار منها. قال: يعطى صاحب الدينارين دينارًا ويقسم 
.)1(»A اآلخر بينهام نصفني«، ونحوه أو عينه موثقة اآلخر عنه عن أبيه عن عيل

ويف التحرير ـ بعد أن استشكل يف الرواية بضعف السكوين ـ قال: »واألوىل 
دينارًا وثلثًا،  الدينارين  املالني، فيعطى صاحب  التالف عىل قدر رأس  عندي قسمة 

ولآلخر ثلثي دينار«.
وكأنه يبتني عىل الرشكة بينهام احلقيقية أو احلكمية. لكنها موقوفة عندهم عىل 
دقيق  من  قفيزين  كامتزاج  عرفًا،  واحدًا  شيئًا  يصريان  بحيث  املالني،  بني  االمتزاج 
احلنطة بقفيز من دقيق الشعري، حيث يعلم أن التالف منهام معًا بالنسبة، وال جمال له 
يف املقام ونحوه من موارد االشتباه، حيث يعلم أن التالف من أحدمها ال غري، كام نبه 

لذلك يف التذكرة والدروس وغريها.
يف  واختاره  للقرعة،  الرجوع  القاعدة  مقتىض  أن  املسالك  يف  ذكر  هنا  ومن 
الروضة. وهو يبتني عىل ثبوت عموم الرجوع للقرعة يف موارد االشتباه، وقد تكرر 

منا  املنع من ذلك. 
H عىل أن ذلك كله مبني عىل ضعف السكوين وال جمال لذلك بعد توثيق الشيخ 
له يف العدة، وكونه من رجال كامل الزيارات. وال سيام مع ظهور عمل األصحاب 

بحديثه، ومنها هذا احلديث. 
خصوصيته  إلغاء  الظاهر  ولكن  الدينار،  احلديث  يف  املسألة  وموضوع  هذا 
والتعدي للدرهم، ولذا اختلفت عبارات األصحاب يف ذلك، بل ربام ذكر بعضهم 
كليهام، كل منهام يف كتاب. بل من القريب التعدي لغريمها مما يتشابه يف نفسه ويكون 

االشتباه فيه طبيعيًا.
هذا كله مع عدم دعوى املالكني املودعني، جلهلهام باحلال، ال هو الغالب يف 

مثل الدنانري.

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



....................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الصلح 330

أما لو ادعى أحدمها أو كالمها أن الباقي له، تعني الرجوع ألحكام الدعوى، 
النرصاف املوثق عن ذلك، وظهوره  يف فرض انحصار األمر بالودعي.

وأظهر من ذلك ما لو أخرب الودعي باملالك منهام، لقبول قول صاحب اليد فيام 
حتت يده، خصوصًا األمني. 

واإلرشاد  والتحرير  والنافع  والرشايع  للحلبي  والكايف  النهاية  يف  كام   )1(
وحمكي التبرصة وظاهر الكايف والفقيه واملقنع واجلامع وغريها، ونسبه يف الدروس 

للمعظم، ويف جامع املقاصد وحمكي إيضاح النافع لألكثر، ويف املسالك للمشهور.
ملعترب اسحاق بن عامر، بل صحيحه: » قال أبو عبد اهلل A يف الرجل يبضعه 
الرجل ثالثني درمهًا يف ثوب وآخر عرشين درمهًا يف ثوب، فبعث الثوبني ومل يعرف 
هذا ثوبه وال هذا ثوبه. قال: يباع الثوبان فيعطى صاحب الثالثني ثالثة أمخاس الثمن 
واآلخر مخيس الثمن. قلت: فإن صاحب العرشين قال لصاحب الثالثني: أخرت أهيام 

شئت قال: قد أنصفه«)1(.
ويف الرسائر: » والقرعة يف ذلك إن استعملت فهي أوىل، ألن اإلمجاع عىل أن 

كل أمر ملتبس فيه القرعة...« ويف املسالك أن استعامهلا حسن. 
ومل يتضح الوجه يف ذلك، إذ ال جمال لدعوى إلمجاع عىل عموم الرجوع للقرعة 

مع اخلالف يف املقام ممن سبق. وعموم الرجوع للقرعة غري ثابت، كام تقدم.
عىل أنه إذا ساغ رد الرواية من صاحب الرسائر ملا هو املعروف منه من عدم 
العمل بأخبار اآلحاد فال جمال لذلك من املسالك، وال سيام مع اعرتافه بعمل املشهور 

هبا.
واجلمع بني ما تضمنته الرواية والقرعة غري ممكن إال أن يصطلحا عىل الرجوع 

إىل أحد الوجهني وهو غري مفروض يف كالمه. 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب:11 من أبواب  كتاب الصلح حديث: 1.

ولو اشتبه الثوبان بيعا وقسم الثمن عىل نسبة رأس مالام)1(
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ومثله ما يف املختلف من توجيه الرواية بحملها عىل الرشكة بني املالكني بسبب 
متساويني  الثوبان  كان  إن  نقول:  »أو  قال:  االمتزاج.  بسبب  الرشكة  نظري  االشتباه، 
فلكل واحد منهام ثوب بانفراده، وإن تفاوتا أعطي صاحب الثالثني األجود منهام، إذ 

الظاهر ذلك، وإن جاز خالفه فهو نادر ال اعتبار يف نظر الشارع له«. 
أن  من  الودعي  درهم  ضياع  مسألة  يف  سبق  مما  األول  صعف  يظهر  لكن 
االشتباه من دون امتزاج ال يقتيض الرشكة.والثاين رد للرواية الظاهرة يف لزوم البيع 

عند التشاح. مع أنه يبتني عىل التعويل عىل الغلبة التي ال دليل عىل حجيتها.
ويف التنقيح بعد أن ذكر خمالفة الرواية للقاعدة ـ إلمكان تساوهيام يف اجلودة 
ورشاء أحدمها بثالثني وقت الغالء واآلخر بعرشين وقت الرخص ـ ذكر أهنا حتمل 
عىل االستحباب، أو عىل امتزاج الثمنني قبل الرشاء، بأن اشرتى الثوبان معًا بمجموع 
خالف  عىل  محلها  يقتيض  ال  للقاعدة  الرواية  خمالفة  ألن  ترى،  كام  وهو  الثمنني. 
ظاهرها، خصوصًا الوجه الثاين الذي يكاد يكون خمالفًا لرصحيها. والعمل بالرواية 

املخالفة للقاعدة غري عزيز.
ثم إن الظاهر أو املنرصف من بيع الثوبني فيها هو بيعهام جمتمعني بثمن واحد 
بينهام  املجموع  وقسمة  الثمنني  مجع  ثم  وحده  منهام  كل  بيع  ال  أمخاسًا،  بينهام  يقسم 
ألصالة  ولو  الثوبني  ثمني  فرق  ملالحظة  األقرب  هو  ذلك  ألن  املذكورة،  بالنسبة 
الثمن عند  لنسبة كل منهام من جمموع  الثوبني عند رشائهام  الفرق بني ثمني  مطابقة 
بيعهام، أما مع بيع كل منهام وحده فحال الثمنني حال الثوبني يف العلم باختصاص كل 

منهام بأحدمها بتاممه. وال سيام مع تضمنها وحدة الثمن يف البيع ونسبة األمخاس له.
بعيد جدًا  لبيع كل منهام وحده  الدروس من شمول االطالق  وما يظهر من 

فتصلح الرواية للمنع منه.
وبذلك يظهر حال يف التذكرة من التفصيل بني بيع الثوبني معًا بثمن  واحد 
فإن  الثاين  أما  باألول.  الثمن أمخاسًا خيتص  بثمن خيصه، وأن توزيع  وبيع كل منهام 
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الثوب  لصاحبه  األكثر  دفع  اختلفا  وإن  صاحبه،  مثل  منهام  فلكل  الثمنان  تساوي 
مع  منفردين  بيعهام  تقديم  يف  كالمه  ظهور  مع  لكن  القواعد،  يف  وكذا  ثمنًا.  األكثر 

اإلمكان. لظهور خمالفتهام لظاهر  الصحيح الذي يظهر منهام العمل به يف اجلملة.
هذا وقد اقترص األكثر عىل مفروض الرواية، وهو ما إذا كان الثمن لكل من 
الثياب  بالرواية ففي تعدهيا إىل  الدروس: » إن عملنا  الثوبني ثالثني وعرشين. ويف 
واألمتعة واالثامن املختلفة نظر، من تساوي الطريق يف اجلميع وعدم النص. واألقرب 
القرعة« واستحسنه يف املسالك. لكن أطلق يف اإلرشاد اشتباه الثوبني املختلفي الثمن. 
وعليه جرى يف املثمن. وهو قريب جدًا. بل ال يبعد التعميم ملا زاد عن ذلك إللغاء 

خصوصية مورد الرواية عرفًا وفهم العموم منها.
نعم تقرص عام إذا علم قبل البيع باختالف نسبة قيمتي الثوبني حني البيع عن 
قيمتهام حني  لتبدل  أو  قيمتهام  يناسب  بام ال  إما لرشائهام  الرشاء،  ثمنيهام حني  نسبة 
البيع  مطابقة  أصالة  عىل  اجلري  منها  املنرصف  ألن  البيع.  إرادة  حني  عنها  الرشاء 
للقيمة وبقاء نحو النسبة بني القيمتني عىل ما كانت عليه. واملراجع حينئٍذ الصلح بناء 

عىل ما سبق من عدم ثبوت عموم الرجوع للقرعة يف كل أمر مشكل. 
هذا وقد محل بعض مشاخينا H يف منهاجه الرواية عىل ما إذا كان املقصود لكل 
املالكني املالية. أما لو كان املقصود هلام شخص العني بنفسها مع قطع النظر عن املالية 
فاملتعني القرعة وكأنه ألن موضوع الرواية هو اإلبضاع الذي هو من شؤون التجارة، 
ال جمرد التوكيل يف رشاء املتاع ولو لالدخار أو االنتفاع. ومن هنا يتعني قصورها أيضًا 

عام لو اختلفا يف الغرض.
 لكن من القريب إلغاء خصوصية مورد الرواية فيام إذا أرادا حّل املشكلة وال 
سيام أن القرعة ال تؤدي الغرض يف احلفاظ عىل اخلصوصية. عىل أنه تكرر منا عدم 

ثبوت عموم الرجوع للقرعة. 
بل ينحرص األمر بالصلح الذي ال اشكال يف االكتفاء به وعدم هنوض الرواية 
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إذا أرادا حل املشكلة ماليًا. ومثل ذلك ما إذا رضيا برشاء  بمنعه، النرصافها إىل ما 
احدمها متاع صاحبه ودفع ثمنه له. فالحظ.

)1(  كام رصح به األصحاب. وتضمنه الصحيح املتقدم. وقد يظهر من سيدنا 
املصنف )قده( وجوب القبول عىل اآلخر واختيار أهيام شاء، وعدم مرشوعية البيع 

وتقسيم الثمن حينئٍذ. كام قد يظهر ذلك من كل من عرب بالتشاح والتعارس.
لكنه غري ظاهر، لعدم ظهور الصحيح يف لزوم القبول من اآلخر. وجمرد كون 
هو  كام  الثمن،  وتقسيم  البيع  عىل  اإلرصار  له  بل  ذلك،  يقتيض  ال  له  منصفًا  املخري 

مقتىض إطالق الصحيح.
))( كام يف املبسوط والرشايع ومجلة من كتب العالمة والدروس واللمعتني 
وغريمها. قال يف التذكرة: »وهو ظاهر عندنا، ألنا بينا أن الصلح يصح مع اإلنكار كام 

يصح مع اإلقرار«.
)3( كام رصحوا به يف اجلملة. لظهور أن املراد هبا معناها احلقيقي الصحيح، 

وهو ال يكون إال مع ثبوت حق املخاطب بذلك. 
الفروع  H يف كتاب الصلح. وبقيت بعض  هذا متام ما ذكره سيدنا املصنف 
ذكرها مجهور األصحاب يف كتاب الصلح تقدم التعرض هلا يف كتاب إحياء املوات، 

ألهنا به أنسب. 
الدين  الصلح عن  والنسيئة جواز  النقد  الثالثة من فصل  املسألة  تقدم يف  كام 
بأكثر منه مؤجاًل وتقدم يف كتاب  الصلح عن احلال  بأقل منه معجاًل. دون  املؤجل 
الضامن أنه مع صلح الضامن عن الدين بأقل منه يتعني رجوعه عىل املضمون عنه إذا 

كان الضامن بطلب منه بمقدار ما صالح ال بتامم الدين.

 إال إذا خري أحدمها اآلخر)1(. وليس طلب الصلح إقرارًا)2(، بخاف ما 
إذا قال بعني أو ملكني أو هبني أو أجلني أو قضيت)3(.
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العاملني وكان ذلك  الصلح. واحلمد هلل رب  كتاب  الكالم يف  ينتهي  وبذلك 
ليلة االثنني الثامن من عرش من شهر ربيع األول سنة ألف وأربعامئة ومخس ثالثني 

للهجرة النبوية عىل صاحبها وآله أفضل الصالة والتحية.



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

كتاب اإلقرار





كتاب اإلقرار
وهو إخبار)1( عن حق)2( 

 )1(  كام استفاض يف كلامهتم. لكن سرب كلامهتم ـ تبعًا للمرتكزات العرفية ـ
شاهد بعدم أخذ ذلك يف مفهوم اإلقرار، بل يكفي فيه اإلخبار بام يستلزم احلق من 
خطأ  االعتقاد  أو  املالزمة  عن  الغفلة  مع  ولو  نفسه  احلق  عن  لالخبار  قصد  دون 
بعدمها، بل يكفي ما يكشف عن االعتقاد باحلق ولو مل يكن إخبار يف البني، كطلب 

اإلبراء من الدين أو هبة العني املستلزمني لثبوت الدين وملكية العني ونحو ذلك. 
))( كأن مرادهم به ما يعم العني والدين واملنفعة وبقية احلقوق كحق الشفعة 
واخليار، والرق. وحتى مثل الوكالة يف إيقاع العقد أو اإليقاع، لرجوعه إىل اإلقرار 
بنفوذ ترصفه الالحق عليه. كل ذلك لصدق اإلقرار وترتب أثره عرفًا، وظهور أن 

تعاريفهم يف مثل ذلك لفظية يراد هبا اإلشارة إىل املعنى العريف ذي األثر املعهود.
وقد ينايف العموم املذكور ما يف الرشايع ومجلة مما تأخر عنه من أخذ وجوب 
احلق ـ بمعنى ثبوته ـ أو سبقه يف تعريف اإلقرار، وأنه لو أخرب بثبوت حق الحق كان 
وعدًا ال إقرارًا. فإن مقتىض ذلك عدم صدقه مع اإلخبار بمثل الوكالة، لعدم كون 

موضوع اخلرب بنفسه حقًا عىل املخرب، بل احلق الزمه غري الثابت فعاًل.
لكن ال يبعد انرصاف كالمهم عام إذا أخرب بسبق سبب احلق الالحق، كام يف 
املقتضيه الستحقاق اجلعل  العمل  املتقدم، وكام لو أخرب اجلاهل باجلعالة قبل  املثال 
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بعده أو أخرب األجنبي بعدم إذن املالك له يف الترصف يف ملكه املستلزم لضامنه للعني  
أو املنفعة لو ترصف أو نحو ذلك. لصدق اإلقرار بذلك عرفًا. وينحرص كالمهم بام 
إذا أخرب بثبوت احلق الحقًا من دون أن يرجع عرفًا إىل اإلخبار بسبق السبب أو مع 
أبيعك أو اقرتض منك، كام قد يناسب  بتأخر السبب، كام لو قال: سوف  الترصيح 
ذلك جعلهم اإلخبار عن احلق الالحق وعدًا. فإنه وإن مل يكن مطردًا، إال أن الوعد 

ال يكون إال باالخبار عن حتقيق احلق من قبل الواعد.
أما لو فرض عموم كالمهم لإلخبار بسبق السبب فال يكون تعريفهم وجيهًا. 

فالحظ.
)1( كام عن فخر الدين. إذ ال ريب يف كونه من اإلقرار، وان اقترص اجلمهور 
يف التعريف عىل األول غفلة أو تساحمًا يف التعريف اعتامدًا عىل ما ذكرنا. قال يف مفتاح 
الكرامة: » ومل يتعرض املصنف واألكثر حلال اإلقرار باإلبراء. ولعلهم يدرجونه يف 

احلق. فتأمل«.
))( كام رصحوا بذلك أو بام يؤدي إليه، بل يظهر منهم املفروغية عنه. لصدق 
اإلقرار بذلك عرفًا، وشمول دليل نفوذه له، كام يظهر مما يأيت يف وجه نفوذه إن شاء 

اهلل تعاىل.
)3( كام يف النافع، وقد يظهر من بعض رشوحه، وحكي عن التبرصة والكفاية. 
يف  االشكال  لعدم  فيه،  للخالف  ال  ذلك،  عن  للغفلة  له  االخرين  ذكر  عدم  ولعل 

صدق اإلقرار هبا.
ويف مفتاح الكرامة: »واشرتط بعضهم يف كفايتها تعذر اللفظ، ألنه األصل، 
ألنه مناط احلكم يف األدلة، دون مطلق التعبري. ويكفي الشك. وال مالزمة بينهام، فال 
خيصص األصل. وهذا يقتيض املنع مطلقًا، إال أن اإلمجاع قام عىل االكتفاء هبا عند 

ثابت عىل املخرب، أو نفي حق له عىل غريه)1(. وال خيتص بلفظ، بل يكفي 
كل لفظ دال عىل ذلك عرفًا ولو ل يكن رصحيًا)2(. وكذا تكفي اإلشارة)3( 
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التعذر، وأنه قد اكتفى هبا عنده فيام هو أعظم منه«. وقريب منه يف الرياض.
النطق،  أنه إن صدق معها اإلقرار كفت مطلقًا حتى مع تيرس  لكن ال خيفى 
وإن مل يصدق مل تكف حتى مع تعذره. واالجتزاء هبا مع تعذر النطق يف مثل النكاح 
والطالق ليس تعبديًا مع عدم صدقهام هبا عرفًا، بل ختصيصًا ملا دل عىل اعتبار اللفظ 
فيهام تعبدًا، ويف مثل الصالة مما يؤخذ فيه اللفظ إنام هو للدليل اخلاص عىل البدلية 

وكالمها غري وارد يف املقام.
واحلاصل: أنه ال ينبغي اإلشكال يف كفايتها يف اإلقرار. كام تكفي فيه الكتابة 

أيضًا، لصدقه هبا عرفًا. بل شاع منهم االبتالء بذلك والعمل عليه.
  )1( الظاهر االكتفاء بالظهور العريف، بعني مالك حجية الظهور اللفظي.

هذا وحجية اإلقرار )تارة(: يراد هبا قبوله وترتيب األثر عليه )وأخرى(: يراد 
هبا إلزام املقر به بحيث ليس له العدول عنه وعدم سامع البينة وغريها عىل خالفه.

أما األول فال إشكال فيه بلحاظ بناء العقالء القطعي. وظهور اجلري عليه من 
Q)1(. لظهوره يف أن الشهادة إنام تكون عىل إقرار  قُّ قوله تعاىل: Rَوْلُيْملِْل الَِّذي َعَلْيِه احْلَ

املدين توثقا للدين، وال يكون إال مع قبول اإلقرار ونفوذه. 
سبق  ما  مثل  وغريه  القضاء  يف  الواردة  املتفرقة  الكثرية  النصوص  إىل  مضافًا 
يف أواخر كتاب الصلح يف مسألة الدينارين اللذين بيد رجلني. وموثق السكوين عن 
جعفر عن أبيه عن عيل B: »يف رجل أقر عند موته لفالن وفالن ألحدمها عندي 
ألف درهم، ثم مات عىل تلك احلال. قال: أهيام أقام البينة عىل املال، وإن مل يقم واحد 

منهام البينة فاملال بينهام نصفان«))( وغريمها.
ويؤيده ما عن عوايل الآليل عن جمموعة أيب العباس بن فهد يف األخبار: »عن 

)1( سورة البقرة: آية )8).
))( وسائل الشيعة ج:16 باب:) من أبواب  كتاب اإلقرار حديث: 1.

املعلومة)1(. 
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 F F أنه قال: إقرار العقالء عىل أنفسهم جائز«)1(. وقد ذكره مرسال عنه  النبي 
غري واحد من أصحابنا يف كتب الفقه، ورواه يف اخلالف هكذا: » إقرار العاقل جائز 
عىل نفسه«))(. وقد استدل يف املبسوط وغريه ببعض اآليات االخر القارصة  داللة، 

كام يظهر بمراجعتها.
A: »أنه قال: ال أقبل شهادة  ومثلها  معترب جراح املدائني عن أيب عبد اهلل 
الفاسق إال عىل نفسه«)3(. إذ فيه: أنه إنام يدل عىل قبول شهادته عىل نفسه يف اجلملة 
البينة يف قبال شهادته عىل غريه، حيث ال تقبل  به  تتم  ولو بضميمة شهادة غريه مما 
أصاًل، ألن الثابت للمستثنى نقيض حكم املستثنى منه، ونقيض السالبة الكلية موجبة 

جزئية، وذلك ال ينفع يف املقام، ألن املراد بحجية اإلقرار قبوله بنفسه وحده. 
 :F وأما املعنى الثاين فينحرص الدليل عليه ببناء العقالء مؤيدًا باملرسل عنه

»ال إنكار بعد إقرار«)4(. وربام يتصيد من بعض النصوص اجلري عىل ذلك. 
تضمنت  ذلك  تضمنت  كام  أهنا  لظهور  به  تنهض  فال  الرشيفة  اآلية  وأما 
االكتفاء بإمالء ويل من عليه احلق، مع أنه ال يكون ملزمًا للموىل عليه بحيث ال يسمع 

منه إنكاره لو أقام عليه البينة املثبتة خلطأ الويل يف اخباره. 
نعم ال إشكال يف قيام اإلمجاع عىل ذلك، كام يظهر بسرب كلامهتم يف املقام وغريه.
ومل  وضيقًا،  سعة  فيتبعه  املتقدم،  العقالء  بناء  عىل  ابتناءه  القريب  من  أن  إال 

يتضح كونه إمجاعًا تعبديًا مع قطع النظر عن بناء العقالء املذكور.
وحينئذ ينبغي التنبيه ألمرين األول: أن املتيقن من حجية اإلقرار وإلزام املقر 
به. بحيث ليس له العدول عنه ما إذا كان املقر له أو من يقوم مقامه ـ من ويل أو وكيل 
ـ يف مقام التمسك باإلقرار واملطالبة بمقتضاه، ولو اعتامدًا عىل اإلقرار من دون حجة 

)1( مستدرك الوسائل ج: 16 باب: ) من أبواب كتاب اإلقرار حديث: 1.
))( اخلالف ج: 5 ص:315.

)3( وسائل الشيعة ج:16 باب: 6 من أبواب  كتاب الصلح حديث: 1.
)4( مستدرك الوسائل ج: 16 باب: ) من أبواب كتاب اإلقرار حديث: ).
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أخرى.
أما بدون ذلك فال يتضح إلزام املقر بإقراره، غايته أنه يكون حجة بدوية بمالك 
قبول صاحب اليد يف األعيان التي حتت يده، أو قبول قول اإلنسان يف شؤونه اخلاصة 
به والتي تعرف من قبله كاالعرتاف بالدين ونحوه، فلو عدل عنه ُقبِل عدوله بنفس 

مالك قبوله بضميمة توقف اعتبار خربه أو اجتهاده عىل ما إذا مل يعدل عنه.
فمثاَلً إذا قال صاحب املحل التجاري: قد بعت املتاع الفالين، ثم قال: كال بل 
بعت غريه، أو حاولت بيعه ومل يتم، أو أخطأت يف خربي، فسرية العقالء واملترشعة 
عىل قبول قوله وعدم إلزامه بإقراره وقوله األول، فيجوز رشاؤه منه، وقبول بذله له، 

أو االنتفاع به بإذنه.
غاية األمر أنه لو أنكر املقر له ذلك وألزمه باقراره قبل منه ولزم ترتيب أثره ومل 

يقبل من املقر إخباره املنايف له.
هذا ما يظهر لنا بعد الرجوع للمرتكزات العقالئية التي هي الدليل يف املقام. 
وأما املرسل السابق فهو لضعفه ليس من شأنه أن يستدل به. وال سيام مع قرب وروده 

لبيان احلكم مع التخاصم، كام يناسبه تعقيبه اإلنكار.
الثاين: أرشنا عند الكالم يف إقرار السفيه من كتاب احلجر إىل أن حجية اإلقرار 
ليست بمالك حجية البينة أو خرب الثقة، بل بمالك إلزام اإلنسان بام ألزم نفسه، نظري 
إلزامه بالعقد والعهد. ومن الظاهر أن امللزم له بذلك هو صاحب احلق املقر له. وذلك 
بنفسه ال يقتيض ثبوت احلق املقر به تعبدًا، كام يثبت بالبينة واليد وغريمها من طرق 
اإلثبات الرشعية والعقالئية، بل جمرد القدرة رشعًا عىل استيفائه. ويرتتب عىل ذلك 
أمران )أحدمها(: أن اإلقرار بنفسه ال يقتيض ترتب آثار ثبوت األمر املقر به كوجوب 
اإلسالم، ألن موضوعه ملك مؤنة احلج، وإنام ترتتب آثار القدرة عليه كوجوب وفاء 

الدين والنفقة عىل األرحام وحرمة أخذ الزكاة، وغري ذلك.
عن  بذلك  يسقطا  مل  اإلقرارين  أحد  بكذب  له  املقر  علم  لو  أنه  )ثانيهام(: 
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املنجز،  وهو  العلم اإلمجايل  التعبد عىل خالف  يلزم من حجيتهام  احلجية، حيث ال 
العلم بعدم استحقاق أحد األمرين، بل جمرد  سلطنة املقر له عىل مطالبتهام وإلزامهام 
بإقرارمها غاية األمر أنه ليس له إلزامهام معًا وأخذ احلق منهام، للعلم بعدم استحقاق 
إمجاالً  علم  إذا  ما  نظري  صاحبه.  وحبسه عن  عليه  اليد  وضع  وحرمة  األمرين  أحد 
بعدم استحقاق أحد الرجلني ملا حتت يده، حيث ال يمنع ذلك من قبول هبة أي منهام 
إمجاالً  للعلم  معًا،  منهام  اهلبة  قبول  من  يمنع  وإنام  يده،  بمقتىض  عماًل  يده،  حتت  ملا 
بغصبية أحد املالني وحرمة وضع اليد عليه. ويناسب ما ذكرنا بعض النصوص عىل 

ضعف يف سنده)1( فتأمل جيدًا. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
)1( بالبلوغ والعقل بال إشكال وال خالف ظاهر، بل الظاهر اإلمجاع عليه، 
بل املفروغية عنه، كام يظهر بمالحظة كلامهتم يف بعض الفروع املتعلقة بذلك، بل يف 

بعضها دعوى اإلمجاع.
ويقتضيه حديث رفع القلم، حيث تقدم يف أول فصل رشوط املتعاقدين من 
كتاب البيع أن اإللزام بمقتىض اإلقرار وإن مل يكن من سنخ العقوبة عليه، إال أنه عرفًا 

من سنخ التبعة له وحتمل مسؤوليته، وحديث رفع القلم ينهض برفع ذلك.
مضافًا يف املجنون والطفل غري املميز إىل قصور بناء العقالء عىل نفوذ اإلقرار 

عمن ال يعتد بقصده عندهم. 
النائم  وكذا  التذكرة.  يف  عليه  اإلمجاع  ادعى  كام  السكران،  ذلك  يف  ومثلهام 

واملغمى. عليه كام نفى فيها وجدان اخلالف فيه. 
بل حتى الساهي كام رصح به غري واحد. نعم البد أن يثبت أنه قد تكلم غري 
النايس  مستكمل لقصده وفكره، ألن ذلك خالف األصل يف العاقل، بخالف مثل 
مقتىض  هو  كام  به،  تكلم  ما  إىل  للقصد  مستكماًل  كان  إذا  كالمه  الزم  عن  والغافل 

)1( وسائل الشيعة ج:19 باب: 3 من أبواب  القصاص حديث: 1.

ويشرتط يف املقر التكليف)1(، 
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األصل.
هذا وعن ابن اجلنيد نفوذ إقرار السكران من رشب حمرم وإلزامه، به كام يلزم 
بالفرائض. وفيه: أن إلزامه بالفرائض تعبدي، لعموم أدلة قضائها. أما نفوذ اإلقرار 
فحيث كان ببناء العقالء فهو مرشوط باستكامل القصد غري احلاصل يف املقام. وجمرد 

حرمة الرشب املسكر ال يقتيض إلزامه تعبدًا بإقراره.
الويل،  بإذن  حتى  الصبي  إقرار  صحة  عدم  األصحاب  إطالق  ومقتىض  هذا 

وهو رصيح الرشايع والتذكرة والتحرير والدروس، بل هو معقد إمجاع التذكرة.
عبارته  سلب  من  العقود  يف  يذكرونه  ما  عىل  ابتناؤه  بعضهم  من  يظهر  وقد 
والغاء قصده. وقد تكرر منا املنع من ذلك، وأنه يصح عقده لنفسه بإذن وليه، ولغريه 

بتوكيله بل بإذنه.
لكن ذلك ال يقتيض االكتفاء بإذن الويل يف املقام، ألن الويل إنام يقوم مقام املوىل 
واإليقاعات.  العقود  النفوذ  عليها  يتوقف  التي  واملال  النفس  عىل  السلطنة  يف  عليه 
لقصور  ليس  القارص  من  اإلقرار  نفوذ  وعدم  السلطنة،  إعامل  إىل  يرجع  فيها  وإذنه 
عىل  دليل  وال  املسؤولية،  حتمل  عن  لقصوره  بل  مقامها،  الوىل  إذن  ليقوم  سلطنته، 

والية الويل عليه يف حتميله املسؤولية بإذنه له يف اإلقرار.
نعم قد يقال بقول قوله بإيقاع سبب االستحقاق عليه مع إذن الويل له فيه، ألن 
من ملك شيئًا ملك اإلقرار به. لكنه ال يكون إقرارًا ملزمًا ليس له الرتاجع عنه ولو 
مع إقامة احلجة عىل خالفه، بل حجة يعتمد عليها ما مل يظهر معارض هلا. نظري إخبار 
الوكيل بإيقاع ما وكل فيه، حيث يكون ملزمًا للموكل ما مل يقم احلجة عىل خالفه. 

فالحظ.
H بعض الرشوط التي تعرض  وهو أنه قد أمهل سيدنا املصنف  بقي يشء    
هلا األصحاب يف املقر )منها(: عدم اإلكراه، كام ذكره غري واحد، ويف التذكرة دعوى 
اإلمجاع عليه. ولعل عدم ذكر غري واحد له لوضوحه وغلبة اعتامدهم عىل ما يذكرونه 
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يف البيع.
ويقتضيه حديث رفع اإلكراه، بناء ما هو الظاهر من عدم اختصاصه بالتكليف 
والعقاب، بل يعم كلام كان عرفًا من سنخ التبعة، نظري ما تقدم يف حديث رفع القلم، 

وتقدم أيضًا يف رشوط املتعاقدين من كتاب البيع.
مضافًا إىل قصور بناء العقالء عىل نفوذ اإلقرار عام يصدر عن إكراه. ويؤيده ما 

تضمن سقوط حد الرسقة، بل مطلق احلد مع اإلكراه)1(. 
ثم إنه قد تقدم يف كتاب البيع الكالم يف كثري من فروع اإلكراه جتري هنا، كام 

يظهر بمراجعتها.
األول:  أمرين  عىل  يتوقف  أنه  احلجر  كتاب  يف  تقدم  وقد  الرشد.  )ومنها(: 

نضوج اإلنسان وكامل عقله يف مقابل البله وإن مل يبلغ حد اجلنون.
الَِّذي  َكاَن  Rَفإِْن  التبذير. ويقتضيه قوله تعاىل:  الثاين: إصالح املال يف مقابل 
 ،)2(Qبِاْلَعْدِل َولِيُُّه  َفْلُيْملِْل  ُهَو  ُيِملَّ  َأْن  َيْسَتطِيُع  الَ  َأْو  َضِعيًفا  َأْو  َسِفيًها  قُّ  احْلَ َعَلْيِه 
وصحيح هشام هن أيب عبد اهلل : »قال: انقطاع يتم اليتيم باالحتالم وهو أشد. وإن 
احتلم ومل يؤنس منه رشد وكان سفيهًا أو ضعيفًا فليمسك عنه وليه ماله«)3(، وموثق 
عبد اهلل بن سنان عنهA: »سأله أيب وأنا حارض عن قول اهلل عزوجل: Rَحتَّى إَِذا َبَلَغ 
ُهQ. قال: االحتالم. قال: فقال: حيتلم يف ست عرشة وسبع عرشة سنة ونحوها.  َأُشدَّ
السيئات  إذا أتت عليه ثالث عرشة سنة كتبت له احلسنات وكتبت عليه  فقال: ال. 
الذي يشرتي  قال:  السفيه؟  فقال: وما  أو ضعيفًا.  يكون سفيهًا  أن  إال  أمره،  وجاز 

الدرهم بأضعافه. قال: وما الضعف؟ قال: األبله«)4( وغريمها.
نفوذ  يف  اجلهتني  من  الرشد  اشرتاط  واحد  غري  رصيح  هو  بل  منهم  ويظهر 

)1( مستدرك الوسائل ج: 18 باب: 7 من أبواب كتاب الرسقة.
))( سورة البقرة: اآلية )8).

)3( وسائل الشيعة ج:13 باب: 44 من أبواب  كتاب الوصايا حديث: 9.

)4( وسائل الشيعة ج:13 باب: 44 من أبواب  كتاب الوصايا حديث: 8.
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الثانية خيتص  اإلقرار، بل يظهر من بعض كلامهتم املفروغية عنه. غايته أنه يف اجلهة 
باملال كاحلجر عليه.

ومل يتضح الوجه فيه، فإن احلجر يف اجلملة وعدم نفوذ الترصف ال يستلزم عدم 
نفوذ اإلقرار، ملا سبق يف إقرار الصبي من أن عدم نفوذ اإلقرار ليس لعدم السلطنة، 
بل حلديث الرفع ولعدم اعتداد العقالء بقصده، ومن الظاهر قصور حديث الرفع يف 

املقام بعد البلوغ والعقل الكايف يف التكليف.
املقابل  بالرشد  هو  اإلقرار  نفوذ  يف  الرشط  اختصاص  الظاهر  كان  هنا  ومن 
للضعف املساوق للبله. لعدم اعتداد العقالء بالقصد منه، دون املقابل للتبذير، ألن 
التبذير بنفسه وإن كان ناشئًا عن نحو الضعف، إال أنه ال يمنع من االعتداد بالقصد، 
وترتيب األثر عىل اإلقرار الذي هو من سنخ اإلخبار، فإن عدم القابلية عىل إصالح 

املال اليستلزم عدم القابلية عىل تشخيص الكذب وتبعاته والتحفظ منها.
نفوذ  أن  السفيه  الكالم يف احلجر عىل  كتاب احلجر عند  تقدم يف  هذا ولكن 
اإلقرار عىل املقر ليس بمالك قبول اخلرب ـ كالبنية وخرب الثقة أو صاحب اليد ـ الذي 
نفوذ  نظري  نفسه،  ما محل  تبعة  اإلنسان  بل بمالك حتمل  املايل،  السفه  يتحقق مع  قد 
العقد الذي التزم به عليه. وعليه يبتني ما سبق من هنوض حديث رفع القلم بعدم 

نفوذ إقرار الصبي وإن كان مميزًا.
وحيث كان السفه املايل موقوفًا عىل نحو من الضعف يف إدراك أمهية املال، ال 
عىل جمرد إنفاقه بوجه غري عقالئي مع إدراك أمهية املال، فال جمال لنفوذ إقراره فيه، 
التي يتعلق  ألن نفوذ اإلقرار مرشوط عند العقالء بتكامل إدراك املقر ألمهية اجلهة 

إقراره هبا. 
ويناسب ذلك ما تضمنته اآلية الرشيفة من أن الذي يملل عند كتابة الدين هو 
الويل إذا كان املدين سفيهًا، كام يكون هو اململل إذا كان املدين ضعيفًا، حيث تدل عىل 

عدم قبول اإلمالل من السفيه بام هو خمرب، فضاًل عن إلزامه به بام هو مقر. 
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هذا ويف التذكرة وظاهر املسالك أن الوجه يف عدم قبول إقرار السفيه باملال 
وهو التهمة. وكأنه بلحاظ احتامل اتفاقه مع املقر له عىل اإلقرار له كاذبًا عىل أن يرجع 
 إليه ما يأخذه باإلقرار، ليستقل به بالترصف فيه من دون إذن الويل. وفيه: أن التهمة

ـ مع عدم اطرادها ـ ال متنع من قبول اإلقرار.
مع أنه ال يناسب ما ذكره من عدم إلزامه بإقراره حال احلَجر عليه حتى بعد 

ارتفاع احلجر عنه، حيث ال موضوع للتهمة حينئذ لو طالبه املقر له بام أقر به.
وأشكل منه ما عن التذكرة من أنه لو حصل بيده مال باختيار صاحبه مل يضمنه، 
ألن احلجر منع  من معاملته. لظهور أن املنع من معاملته راجع إىل عدم نفوذها، ال إىل 

عدم صلوحه للضامن. 
به  تفريط  املال  عىل  تسليطه  ألن  مراتبه،  ببعض  األبله  يف  ذلك  يتجه  قد  نعم 

وتعريض له للتلف، بحيث ينسب االتالف معه عرفًا ملن سلطه عليه. فالحظ.
وبقيت هناك بعض الرشوط ليست هي يف احلقيقة رشوطًا يف نفوذ اإلقرار، بل 

يف ترتب بعض آثاره، ملنافاهتا حلق اآلخرين، يأيت الكالم فيها إن شاء اهلل تعاىل.
)1( فال يقبل إقرار العبد بامل والحد وال جناية توجب أرشًا أو قصاصًا، كام 
يف املبسوط والكايف وأكثر ما تأخر عنهام، كام يف مفتاح الكرامة. ونفى اخلالف فيه يف 
املسالك وحمكي الكفاية، وادعي اإلمجاع عليه يف التذكرة وظاهر املبسوط والرسائر. 
كام ادعى اإلمجاع يف اخلالف عىل عدم قبول إقراره بام يوجب حدًا، وادعى اإلمجاع 

يف الغنية عىل عدم قبول إقراره فيام يوجب جناية عىل بدنه إىل غري ذلك من كلامهتم.
واستدلوا عىل ذلك بأنه مملوك عينًا ومنفعة، فيكون إقراره بلحاظ االستيفاء 

منه منافيًا حلق املوىل، فال ينفذ عليه، لعدم نفوذ اإلقرار يف حق غري املقر.
واحد،  غري  به  رصح  كام  املوىل،  حق  إىل  باإلضافة  اإلقرار  فينفذ  يعني:   )((

واحلرية)1( فا ينفذ إقرار الصبي واملجنون، وال إقرار العبد بالنسبة إىل ما 
يتعلق بحق املوىل بدون تصديقه)2( مطلقًا ولو كان بام يوجب اجلناية عىل 
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ونفى اخلالف فيه يف الغنية والرسائر. لعدم املانع، بل تصديق املوىل راجع إىل إقراره، 
املوىل من احلد والقصاص  ينايف حق  فيام  أثرمها  فينفذ اإلقراران معًا عليهام ويرتتب 

ويتعلق حق اجلناية برقبته، كام لو قامت بذلك البينة.
املوىل باستيفاء احلق منه من دون تصديق له، نفذ  أنه لو ريض  وبذلك يظهر 
اإلقرار عليه، ملشاركته للتصديق يف منشأ النفوذ، وهو ارتفاع املانع من جهة املوىل، 

وإن أعثر عاجاًل عىل من ذكر ذلك.
)1( بيان ملقتىض االطالق. وهو مقتىض إطالقهم. ويف مفتاح الكرامة: »وربام 
احتمل ضعيفًا العدم، لعدم األهلية له. وألن املوىل ال يملك ثبوت احلد والقصاص 

عليه«.
عند  به  واالعتداد  منه  القصد  متامية  بعد  لإلقرار  أهليته  عدم  بمنع  ويندفع 
العقالء. وجمرد قصور سلطنته ال يقتيض عدم أهليته لإلقرار، ملا سبق من عدم كون 
نفوذ اإلقرار من سنخ الترصف املمنوع منه، غاية األمر أن منافاته حلق املوىل متنع من 

نفوذه، فمع ارتفاع املانع بتصديق املوىل له يتعني نفوذه.
كام أنه يكون إثبات احلد والقصاص عليه بإقراره ال بإقرار املوىل، لريد ما سبق 

من أنه ال يملك إثباهتام عليه.
))( رصحوا بأنه إذا حصل سبب ضامن املال من العبد مل يلزم بأدائه حال رقيته 
من كسبه أو ماله حتى لو صدقه املوىل، لعدم حتمل املوىل لضامنه، فال وجه ألدائه منهام 
العبد  قلنا بملك  لو  بامله حتى  ملنفعته، وأولويته منه  املوىل عليهام، مللكه  بعد سلطنة 

للامل. فيتعني حينئذ أن يتبع به بعد عتقه.
وقد يوهم كالم سيدنا املصنف H إرادة ذلك بقوله: »ما يتعلق به نفسه«. لكن 
لو  رقيته  منه حال  تستويف  اجلناية  للجناية، ألن   H تعميمه  بعد  ال جمال حلمله عليه 

العبد نفســًا أو طرفًا)1(. وأما بالنسبة ما يتعلق به نفسه مااًل كان أو جناية 
فيتبع به بعد عتقه)2(. 
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 .H صدقه املوىل، كام سبق منه
فيه  املوىل الينفذ  منافيًا حلق  استيفاؤه  يكون  ما  أن  فالبد من محل كالمه عىل 
إقراره من دون تصديق املوىل إال بعد عتقه، كام رصح به غري واحد. وتنظر فيه يف حجر 
القواعد. وهو يف غري حمله بعد ما سبق من أهليته لإلقرار يف نفسه، وإن عدم نفوذه 
ملنافاته حلق املوىل، فمع ارتفاع املانع بعتقه يتعني نفوذه عليه، بنحو جيوز استيفاؤه، بل 

يلزم يف احلد. 
التحرير  التوقف يف احلد والتعزيز واجلناية، وظاهر  الدروس  لكن يظهر من 
عدم القبول يف احلد، بل هو رصيح جامع املقاصد، معلاًل بابتنائه عىل التخفيف ودرئه 

بالشبهة.
وهو كام ترى، إذ لو تم عموم درء احلد بالشبهة فهو خمتص بالشبهة يف إقدام 
شبهات  مثل  دون  حرمته،  عن  الغفلة  أو  حليته  لتخيل  موجبه،  عىل  احلد  عليه  من 

الفقهاء املدفوعة باألدلة.
هذا وإذا كانت اجلناية مما يتعلق برقبة العبد تعني عدم صحة عتقه، ملنافاته حلق 
املوىل، لكنه ال  نافذًا ظاهرًا يف حق  فالعتق وإن كان  الثابت لصاحبه وحينئٍذ  اجلناية 
ينفذ يف حق العبد بمقتىض إقراره، ملنافاته حلق اجلناية املتعلق برقبته، فيجوز لصاحب 
اجلناية اسرتقاقه إلزامًا له بإقراره، كام جيوز له االقتصاص منه. وإن مل أعثر عاجاًل عىل 

من تعرض لذلك. واألمر سهل بعد عدم االبتالء بذلك يف عصورنا أو ندرته.
وهو أنه قد رصح يف املبسوط والرشايع ومجلة من كتب العالمة  بقي يشء.   
املسالك  ويف  التجارة،  يف  املاذون  العبد  من  باملال  اإلقرار  بقبول  وغريها  والدروس 
قول  لقبول  األستدانه  يشمل  اإلذن  كان  إذا  حمله  يف  وهو  املشهور.  أنه  غريه  وعن 

الوكيل واألمني فيام وكل فيه واستؤمن عليه.
واستشكل فيه يف التذكرة، وأقره بل قرب املنع يف جامع املقاصد واملسالك. 
وكأنه لالشكال يف اقتضاء اإلذن يف التجارة لإلذن يف االستدانه. وهو راجع لالشكال 
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يف الصغرى. 
وكيف كان فليس قبول قوله فيام يتعلق باملالك بمالك اإلقرار املصطلح، بل 
بلحاظ ما سبق، ولذا تسمع البينة ونحوها من الطرق املعتربة يف تكذيبه، وال تسمع 
اإلقرار،  بمالك  فهو  العتق  بعد  عليه  الرجوع  بلحاظ  أما يف حقه  اإلقرار.  مقابل  يف 

وترتتب عليه أحكامه.
ومن مجيع ما سبق يظهر أن احلرية ليست رشطا يف نفوذ اإلقرار، بل يف ترتيب 

آثاره املتعلقة بالغري، كام هو شأن اإلقرار دائاًم.
لبقية  له  املقر  بمزامحة  اإلقرار  ينهض  ال  حيث  الفلس،  عدم  ذلك  يف  ومثلها 

الغرماء يف وفاء ديوهنم، كام سبق.
وكذا عدم املرض بناء عىل احلجر عىل املريض فيام زاد عىل الثلث، الذي يأيت 

الكالم فيه إن شاء اهلل تعاىل يف فصل منجزات املريض من آخر كتاب الوصايا.
)1( كام طفحت بذلك عباراهتم. وكأن املراد به ما يعم االختصاص، كالوقف 
والزكاة ونحوها من األموال العامة غري اململوكة ألحد. بل يعم احلق كالرهن وحق 
اجلناية والقصاص ونحوها لتقوم اإلقرار بكون األمر املقر به خمالفًا، لصالح املقر من 

دون دخل لكونه ماالً حتت يده أو عليه.
بل ال يعترب يف اإلقرار اشتامله عىل مقر له، كام لو أقر أن يف ذمته دينًا، أو أن 
العني التي هي حتت يده ليست له من دون تعيني الدائن واملالك، حيث ال يقبل منه 
اإلنكار بعده للدين، أو دعوى ملكية العني، لو كان هناك مدع للدين أو مللكية العني 
لكفاية ذلك يف صدق اإلقرار، كام يظهر مما سبق. غاية األمر أنه ال تقبل من املدعي 

املذكور دعواه إال بعد إثباهتا. 
بملكية  اإلقرار  صورة  بذلك  عرب  ممن  وغريه   H املصنف  سيدنا  مراد  وكأن 
شخص ليشء، حيث البد يف نفوذه من قابليته للتملك املقر به بخصوصه، رضورة 

ويشرتط يف املقر له أهلية التملك)1(. ولو أقر للعبد فهو له لو قيل بملكه، 
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أن اإلقرار طريق إلثبات مفاده، وهو متفرع عىل إمكانه تفرع مقام اإلثبات عىل مقام 
الثبوت. فلو أقر بملكية عبده املسلم للكافر بسبب بيعه له مل ينفذ، ويتعني البناء عىل 
بطالن البيع. ولو أقر المرأة حيرم عليه زواجها بملكها يف ذمته مهرًا، لتزوجه منها مل 

ينفذ، وتعني البناء عىل بطالن الزواج.
نعم لو كان وضوح تعذر األمر املقر به قرينة عرفًا عىل محله عىل إرادة معنى 
آخر ممكن يف نفسه نفذ اإلقرار يف ذلك املعنى، ألنه هو األمر املقر به عرفًا. وال ضابط 

لذلك.
)1( عىل ما تقدم منه H ومنايف املسألة احلادية عرشة من الفصل الثالث عرش 

يف بيع احليوان من كتاب البيع.
))( كام رصح به مجاعة كثرية، بل عن بعضهم نفي اخلالف فيه، مع أن القول 
بعدم ملكية العبد معروف بني األصحاب. قال يف املبسوط: »ألن العبد جيوز أن يثبت 

له مال، وإذا ثبت له باكتساب أو غريه ثبت لسيده«.
لكن ثبوت املال له بناء عىل ذلك راجع إىل أهليته للترصف ـ كام هو رصيح 
الرشايع ـ  وإن كانت ثمرته ملالكه. وهو أمر غري املقر به فالبد من دعوى: أن امتناع 

محل األمر عىل حقيقته ملزم بحمله عىل غريه جمازًا.
ليصح  املذكور،  املجاز  قرينة عرفًا  عىل  احلقيقة  امتناع  يتم مع كون  إنام  وهو 

نسبة اإلقرار إليه. وهو غري ظاهر يف املقام.
وال وجه ملا يف مفتاح الكرامة واجلواهر من قياسه عىل صحة نسبة البيع واهلبة 
والويل،  للوكيل  نسبتها  يشيع  اإلنشاءات  بعض  أن  فيه:  إذ  إليه.  االنشاءات  وسائر 
كالبيع والرشاء والتزويج ونحوها بلحاظ مبارشته هلا. لكن ال يصح نسبة نتائجها له، 

كالتزوج والتملك، وامللك يف املقام.
نعم قد يصح نسبة البيع مثال ملبارش السبب مع قيام القرينة احلالية عىل ذلك، 

كام هو الظاهر)1(. ويف كونه ملواله لو قيل بعدم ملكه)2( إشكال 
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كام لو قال رجل لصاحب املحل: بعني املتاع الفالين. فقال: هو لفالن. لبيان أنه قد 
باعه له وكالة عن غريه. وال يطرد يف مجيع موارد اإلقرار بامللك.
.H وكأن هذا هو منشأ اإلشكال يف كالم سيدنا املصنف

بقي يشء: وهو يستفاد من املبسوط والرشايع واجلامع أنه يعترب يف نفوذ اإلقرار 
عدم تكذيب املقر له بل جعله رشطًا يف نفوذ اإلقرار يف التذكرة والقواعد والتحرير 
واإليضاح والدروس واملسالك وجامع املقاصد وحكي عن غريها. ولعل عدم ذكر 
غريهم له لوضوحه لظهور قصور دليل حجية احلجج عن املتعارضني. ويظهر منهم 
البناء عىل عدم ملك كل منهام له وإن اختلفوا أو ترددوا يف أخذ احلاكم له أو إبقائه 

عند األول.
والذي ينبغي أن يقال: يمكن تصور اإلقرار يف املقام بوجهني األول: أن يرجع 
به.  الذمة  مشغول  أنه  أو  له،  ليس  به  املقر  األمر  بأن  إخبار  إخبارين  إىل  املقر  إخبار 
الثاين، ألن األول هو  اإلقرار هو األول، دون  بأنه ملن عينه، وحينئٍذ يكون  وإخبار 

املخالف لصاحله، وقد سبق أن ذلك هو قوام اإلقرار)1(.
خرب  لقبول  منه،  يقبل  وإنام  له،  ليس  عام  إخبار  األول  بسبب  فهو  الثاين  أما 

اإلنسان فيام حتت يده لو كان عينًا أو فيام ال يعلم إال منه قبله لو كان دينًا أو حقًا.
من  يربأ  ـ فحيث ال  املغصوبة  والعني  كالدين  ـ  اليشء مضمونًا  كان  لو  نعم 
إخباره  له كان  باخلروج عن ضامنه  املطالبة  بتسليمه لصاحبه، ولصاحبه  إال  الضامن 
بأنه صاحب احلق إقرارًا له، فلو أقام غريه البينة عىل أنه صاحب احلق وألزمه احلاكم  

)1( ال إشــكال يف قبول اخلرب املذكور منه، لكن يف كونه بمالك اإلقرار بحيث يلزم به وال يقبل منه الرتاجع 
عنه، أو بمالك قبول قول صاحب اليد فيام حتت يده الذي يقبل منه تراجعه عنه، إشكال، ألن كون اخلرب 
يف خــالف صالح املخرب وإن كان مقومًا لإلقرار، لكن مل يتضح كونــه كافيًا يف صدق اإلقرار بعد أن مل 
يتضمن إقرارًا جلهة تســتحق عليه مضمون اخلرب وإلزامه به، وإن كانت إمجالية حمصورة األطراف، كام 
لو أقر بأن املال ألحد شــخصني معنني أو أكثر. والبد من مزيــد التأمل مع التنبه للفرق بني جمرد قبول 
 اخلري، وااللزام به الذي هو من شؤون اإلقرار. وال سيام بعد أن مل يكن حتديد اإلقرار تابعًا لدليل تعبدي،

بل للمرتكزات  العقالئية التي كثريًا ما يصعب حتديدها سعة وضيقًا )منه عفي عنه(.
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بدفعه له، فدفعه له، كان للمقر له املطالبة باخلروج عن ضامنه له.
بخالف ما إذا مل يكن مضمونًا، كالوديعة، فإن دفعه لصاحب البينة ملا مل يكن 

تعديًا وال تفريطًا مل يكن مضمونًا.
وكيف كان فتكذيب املقر له يف إخباره بأنه له وإن أوجب سقوط حجية اخلرب 
املذكور، إال أنه ال يوجب سقوط خربه األولـ  وهو اإلقرار بأنه ليس لهـ  عن احلجية، 

لعدم التنايف بينهام، فيكون ملزمًا بدفعه لصاحبه عند معرفته والوصول إليه. 
كام  بذلك،  ذمته  تربأ  إليه وال  دفعه  له  بل ال جيوز  أخذه،  للحاكم  ليس  لكن 
يف سائر موارد جمهول املالك عينًا كان أو دينًا. غاية األمر أنه قيل بوجوب استئذان 
احلاكم يف التصدق به لو انتهى األمر إىل ذلك. وإن كان الظاهر عدمه، عىل ما ذكرناه 

يف حمله.
الثاين: أن يتمحض إخبار املقر بأن األمر املقر به ملن عينه، فيلزمه أنه ليس له من 

دون أن يتضمن اإلخبار بذلك. وظاهرهم أن ذلك هو حمل الكالم يف املقام.
ومع تكذيب املقر له يف ذلك ال جمال للبناء عىل أن املقر به ليس ملكًا للمقر بعد 
سقوط إقراره عن احلجية بسبب املعارضة بناء عىل التحقيق من أن سقوط اخلرب عن 
احلجية يف مدلوله بسبب املعارضة يقتيض سقوطه عن احلجية يف الزمه، عىل ما ذكرناه 

يف مبحث التعارض من األصول عند الكالم يف حجية املتعارضني يف نفي الثالث.
إقراره  نفوذ  املستلزم لعدم  بإقراره،  إلزام اآلخر  وإن شئت قلت: لكل منهام 

عىل نفسه وعىل ذلك ال موضوع للكالم يف أخذ احلاكم له.
هذا والظاهر أن لكل منهام الرجوع عن إقراره أو إنكاره ما دام اآلخر مرصًا 
عىل دعواه، ألن عدم قبول اإلنكار بعد اإلقرار خيتص باإلقرار النافذ فعال دون املقام 
بعد عدول  استمر عليه  إذا  قوله  ينفذ عىل اآلخر  نفوذه. وحينئٍذ  فيه عدم  مما فرض 

صاحبه، الرتفاع املانع.
وليس له الرجوع عن قوله بعد نفوذه عليه. لعدم قبول الرجوع عن اإلقرار 
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بعد نفوذه. وإن رجعا معًا يف وقت واحد فكام لو مل يكن إقرار يف البني. 
وقد أطال يف مفتاح الكرامة تبعًا للقواعد يف نقل أقواهلم ومناقشتها بام ال يسعنا 
واهلل  فالحظ.  ذكرنا.  ملا  ومطابقته  املقام،  يف  القواعد  تقتضيه  ما  وضوح  بعد  تعقيبه 

سبحانه وتعاىل العامل.
)1( لظهور الالم يف امللك، فيكون التفسري منافيًا لإلقرار. وكذا لو فرسه بام ال 

يعد ماالً عرافًا وإن كان قاباًل للملك.
نسبته  بالتفسري، وعن احلوايش  يلزم  بأنه  الفاضالن وغريمها  هذا وقد رصح 

للمشهور، ويف اجلواهر: »بال خالف أجده فيه«. ومل يتضح الوجه فيه.
قدرته. ومع  مع  بذلك  مطالبته  له  وللمقر  ما،  أداء  عليه  أنه جيب  األمر  غاية 

جهله جيب عليه أداء أقل ما يصدق عليه العنوان املقر به. 
أما مع عجزه فال جيب عليه يشء. وتفسري اإلقرار ليس حقًا للمقر له، ليلزم 
بأدائه، وإنام حقه يف األمر املقربه املفروض عجزه عن أدائه. بل لو ادعى اجلهل بمقدار 

احلق املقر به فال موضوع للمطالبة بالتفسري.
هذا ويف املبسوط: »وإن مل يفرس قلنا له: إن فرست وإال جعلناك ناكاًل ورددنا 
اليمني عىل املقر له فيحلف عىل ما يدعيه، ويلزمك، فإن مل يفرس جعلناه ناكاًل وحلف 

املقر له وثبت له ما يدعيه...« ونحوه يف الغنية والرسائر.
وهو كام ترى! فإن التفسري ليس موضوعًا للنكول، بل موضوعه امتناع املنكر 
عن اليمني عند طلب املدعي له وفقده للبينة، وحينئٍذ مع عدم دعوى املقر له بيشء، 
الوجه جلعل املقر ناكاًل بامتناعه عن التفسري، لعدم املوضوع له، وهو الدعوى. ومع 
دعواه شيئًا معينًا مل يقر به املنكر يتعنيـ  مع فقد املدعي للبينة وطلبه اليمني منهـ  توجيه 
اليمني عليه لنفي املدعى حتى لو فرس إقراره بغريه، وال  حيكم بنكوله إال بامتناعه عن 

اليمني عىل نفي ما يدعيه عليه، ال عن التفسري ملا أهبم.

ولو قال له عيل مال ألزم به. فإن فسه بام ال يملك ل يقبل)1(. ولو قال هذا 
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)1( كام هو املعروف بينهم، ويف مفتاح الكرامة أنه مل خيتلف فيه اثنان إال ما 
يأيت من أيب عيل والدروس، ويف اجلواهر: » بال خالف معتد به أجده«. ويف اإليضاح: 
»ألن من قواعدهم أن كل اقرارين متساويي الداللة عىل اإلقرار صدرا من شخص 
ويقدم  اآلخر،  لوال  منهام  كل  بموجب  غريه  عىل  ال  عليه  حكم  لإلقرار  أهل  واحد 

األول فيام يتعارضان فيه، ويكون تفويتًا منه عىل الثاين«. 
وال يسمع من املقر دعوى اخلطأ أو الكذب يف أحد اإلقرارين، البتناء حجية 
بعد  إنكار  ال  وأنه  املقر،  من  الرجوع  قبول  وعدم  االلزام  عىل  العقالء  عند  اإلقرار 

إقرار، كام تضمنه النبوي املتقدم.
ودعوى: أن قصور حجية اإلقرار كسائر احلجج عن صورة التعارض يقتيض 
كانا  وإن  اخلربين  بأن  مدفوعة  تقدم.  ما  نظري  احلجية  عن  معًا  اإلقرارين  سقوط 
متعارضني مفادًا بلحاظ املدلول االلتزامي لكل منهام، ألن األخبار بملكية كل منهام 
يقتيض نفي ملكية اآلخر، بضميمة امتناع ملكية اليشء الواحد ألكثر من واحد، إال 
أن حجية كل من اخلربين يف املقام ملا كانت لكونه إقرارًا فعنوان اإلقرار ال يصدق عىل 
املدلول االلتزامي، وهو نفي ملكية اآلخر، ألن اإلقرار هو إثبات احلق عىل املقر ال 
نفيه عنه. فكل من اخلربين ليس حجة يف نفي ملكية اآلخر، ليلزم تعارض احلجتني 
بخالف ما سبق من فرض تكذيب املقر له لإلقرار، ألنه إقرار يف حقه أيضًا، وما إذا 
كانت حجة كل منهام عىل استحقاقه للعني البينة، ألن بينة كل منهام حجة يف نفي مفاد 

بينة اآلخر.
غاية األمر أنه يلزم يف املقام العلم إمجاالً بكذب أحد اإلقرارين. وهو ال يمنع 
بأثر اإلقرار  ابتالئه  به، لعدم  املقر  يلزم  أن  فله  من حجية كل منهام يف حق صاحبه، 
لآلخر، نظري واجدي املنهي يف الثوب املشرتك، حيث ال يمنع من رجوع كل منهام 

الستصحاب الطهارة.

لفان بل لفان كان لألول وغرم القيمة للثاين)1(. ويرجع يف النقد والوزن 
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كام أن وظيفة احلاكم يف كل مرافعة احلكم بام تقتضيه احلجة يف حق املرتافعني، 
وليس مكلفًا بلحاظ احلجج يف حق غريها.

نعم لو كان لكال اإلقرارين أثر يف حق شخص واحد لزم التوقف واالقتصار 
عماًل عىل مقتىض اعرتاف واحد، كام لو أقر للوارث واملورث، ثم مات املورث وانتقل 
باألصل  هلا  إما الستحقاقه  بالعني،  إال  املطالبة  له  يكون  فإنه ال  للوارث،  يملكه  ما 
املورث هلا باألصل وعدم استحقاق  أو الستحقاق  للبدل  املورث  وعدم استحقاق 

الوارث للبدل.
هلام  املقر  حق  يف  هبام  املقر  إلزام  من  يمنع  ال  اإلقرارين  تنايف  أن  واحلاصل: 
يف  حقه  ثبوت  يقتيض  لألول  اإلقرار  كان  وحيث  حقه.  يف  األثر  منهام  كل  وترتيب 
األول،  من  ينتزعها  بنحو  فيها  حقه  بإثبات  للثاين  اإلقرار  ينهض  فال  ظاهرًا  العني 
املقر، غاية األمر أن يكون اإلقرار  ينفذ اإلقرار يف حق غري  ملنافاته حلق األول، وال 
لألول سببًا يف تفويت العني عىل الثاين، فيكون املقر ضامنًا هلا، كام سبق من اإليضاح.
تفرغ إال  الذمة، وال  به  تنشغل  به مما  املقر  إذا كان األمر  بام  نعم خيتص ذلك 
بأدائه لصاحبه، كالدين والعني املضمونة. أما يف مثل الوديعة مما ال تنشغل به الذمة 
بنفسه فاإلقرار به ال يقتيض الضامن إال مع التفريط وعدم العذر يف التسليم للغري، كام 

لو كان مفرطًا يف اإلقرار به أو يف تسليمه لغري من أقر له به.
وال ضامن يف غري ذلك، كام لو أقر به لألول العتقاد ذلك، ثم انكشف له خطؤه 
فأقر به للثاين. فغنه ال يضمن للثاين لو ألزمه احلاكم بدفعه لألول، عماًل بإقراره، أو 
لقيام البينة مثاًل عنده بأنه له. كام ال يضمن لألول لو ألزمه احلاكم بدفعه للثاين عماًل 

بإقراره، أو لقيام البينة عنده بأنه له. لعدم املوجب للضامن يف الصورتني.
هذا كله يف فرض تعدد اإلقرار عرفًا. لكن قد يشكل األمر يف املثال املتقدم، 
ألن اإلرضاب بـ )بل( فورًا كام يكون للنسيان مع استكامل القصد إىل ما أخرب به أوالً 
به أوالً، بل لعل  ما أخرب  إىل  القصد  التذكر رسيعًا يكون للسهو وعدم استكامل  أو 
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الثاين هو األظهر. 
وال أقل من عدم جريان  أصالة استكامل القصد معه، الذي سبق أنه يعترب يف 
صدق اإلقرار، فال حيرز معه صدق األقرار لألول، بل املتقني معه حتقق اإلقرار للثاين 
لألول.  ضامن  دون  من  له  العني  بتسليم  وذلك  غري،  ال  عليه  األثر  فيرتتب  الغري، 

ولعله لذا استشكل يف القواعد فيام سبق منهم. 
عن  سئل  حيًا  كان  إن  أنه  من  اجلنيد  ابن  عن  فيام  اإلشكال  يظهر  ذلك  ومن 
مراده، وإن كان ميتًا كان زيد وعمر بمنزلة متداعيني ليشء واحد يف يد غريمها. ويف 

الدروس: »وليس بذلك ]بذاك[ البعيد«.
إذ فيه: أنه إن بني عىل تعدد اإلقرار ـ كام سبق من املشهور ـ  فال جمال للرتاجع  
عن أحد اإلقرارين، وال تسمع دعوى النسيان واخلطأ، وإال جرى ذلك يف اإلقرار 

لشخص واحد من دون إرضاب، وسقطت خصوصية اإلقرار يف االلزام.
جمال  وال  املتيقن،  هو  فاألخري  احتامالً  أو  قطعًا  اإلقرار  وحدة  عىل  بني  وإن 

للرتدد فيه. بحيث يسأل عن مراده يف حياته، ويكونان متداعيني لو عاجله املوت.
ولذا حكي عنه أنه لو قال: له عيل دينار، بل قفيز حنطة. كان عليه قفيز حنطة.

ومل يتضح وجه الفرق بني اإلرضاب يف املقر له واإلرضاب يف املقر به. 
 )1( كام رصح به مجاعة، ونفى يف اجلواهر اخلالف واإلشكال فيه. ألنه املفهوم 
من اإلطالق. هذا وقد رصح يف الرشايع أن املعيار بلد اإلقرار، وقد يظهر من إطالق 

غريه، بل هو كالرصيح من بعضهم.
لكن يف الروضة ومفتاح الكرامة واجلواهر وحكي عن غريها أن املعيار بلد 
املقر. وهو قد يتجه إذا كان غري عارف بام يف بلد اإلقرار، أو غري منسجم معه، كام لو 

كان عابرًا فيه، أما مع معرفته به فال يبعد احلمل عليه.
وال أقل من التوقف والرجوع إليه يف تفسريه، ومع عدمه يقترص عىل األقل. 

والكيل إىل عادة البلد)1(،
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ألنه املتيقن من اإلقرار. وكثريًا ما تتحكم قرائن األحوال يف ذلك.
وجامع  كتبهم  من  واحد  غري  يف  والشهيدان  الفاضالن  به  رصح  كام   )1(  

املقاصد وغريها ويف غري واحد منها أن ذلك مع التساوي يف التعامل.
ولعل األوىل جعل املعيار التساوي يف االستعامل كام يف الرشايع، بحيث حيتاج 
التعيني إىل القرينة. أما مع شيوع بعضها استعامالً، بحيث يفهم من اإلطالق وحيتاج 

اآلخر للقرينة، فالظاهر احلمل عليه وإن شاع التعامل بغريه. 
كام أن الكالم يف إلزامه بالتفسري يظهر مما سبق يف صورة اإلمجال يف املقر به.

))( بال إشكال ظاهر كام هو احلال يف العكس أيضًا، وإن مل يشع بينهم التعرض 
هلام لوضوح التباين بني الظرف واملظروف. 

املظروف  يراد  ما  باملظروف وكثريًا  اإلقرار  تبعًا يف  الظرف  يراد  ما  نعم كثريًا 
تبعًا للظرف.

يصلح  حدًا  بلوغه  من  البد  بل  اإلحلاق،  يف  يكفي  ال  وحده  ذلك  كان  وإن 
للقرينة ولو كانت هي التعارف يف خصوصيات املوارد، وال ضابط لذلك.

املقاصد  وجامع  واملختلف  الرشايع  وجامع  واملهذب  املبسوط  يف  كام   )3(
يثبت  إنام  اإلقرار  ألن  غريها.  وعن  والتحرير  والتذكرة  الرشايع  وظاهر  واملسالك 
أخذ  لو  كام  األجل،  بذكر  إال  متاميته  عدم  واملفروض  الكالم،  متامية  بعد  مضمونه 
وصفًا خمالفًا لألصل كالعيب. وألنه لوال ذلك النسد باب اإلقرار باملؤجل، خوفًا 

من اإللزام بالتعجيل، وهو مناف لفائدة اإلقرار. 
أنه  ابن اجلنيد ويف اخلالف والرسائر واالرشاد واإليضاح وعن غريها  وعن 
التأجيل  التذكرة واملسالك لألكثر، ألن  ال يثبت األجل ويلزمه يف احلال، ونسبه يف 

خالف األصل. ويف القواعد وعن غريه اإلشكال، وعدم الرتجيح بني القولني.

ومع التعدد إىل تفسريه)1(. ولو أقر باملظروف ل يدخل الظرف)2(. ولو 
أقر بالدين املؤجل ثبت املؤجل)3( 
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اإلقرار  ينهض  مل  املقر  صالح  يف  كان  ملا  التأجيل  إن  يقال:  أن  ينبغي  والذي 
التعجيل أو  بالتعجيل وال يقبل منه دعوى  بنفيه، بحيث يلزم  بإثباته، كام ال ينهض 
بينته، ألن األمر املقر به والذي ال تسمع دعواه أو بينته بنفيه هو األمر املقر به، وهو 
فيه  األصل  مقتىض  يكون  الذي  املطلق  ال  املؤجل،  املعجل  من  األعم  احلق  أصل 

التعجيل. بل البد من الرجوع فيه لألصل أو الطريق املتيرس هلام إقامته. 
التعجيل تكليفًا. وال  كام ال إشكال يف أن مقتىض أصل الرباءة عدم وجوب 
خيرج عن ذلك إال بأصل حاكم، كام لو ادعى املقر أنه اشرتى بثمن نسيئة، أو باع سلفًا 
أو نحو ذلك مما يتوقف فيه التأجيل عىل رشط مدفوع باألصل. ولعل ما يف املبسوط 

ومن تبعه منرصف عن ذلك.
الوضع  ملقتىض  املخالف  الوصف  دعوى  وبني  بينه  الفرق  يظهر  وبذلك 
الطبيعي كالعيب، لوضوح أن بيع الصحيح مثاًل أو الرشاء به ليس مقتىض األصل بل 
مقتىض اإلطالق يف املعاملة، فمع فرض عدم إحرازه حني البيع من اإلقرار، لفرض 

اإلقرار باملعيب، ال جمال إلحراز استحقاق الصحيح.
وكذا احلال يف مجيع موارد عدم األصل احلاكم عىل أصل الرباءة من وجوب 
التعجيل تكليفًا، فإنه يتعني عدم وجوب التعجيل ما مل يثبته املقر له، كام لو احتمل كون 
الدين املؤجل املقر به من دية خطأ حكمها رشعًا التأجيل أو ثمن فيام لو باع معجال 
بثمن ومؤجاًل بأكثر منه، حيث تقدم يف فصل بيع النقد والنسيئة من كتاب البيع أنه 
يقع مؤجاًل باألقل، أو كان جواز تأخري تسليم الثمن المتناع البايع من تسليم املبيع ال 
للرشط ونحو ذلك. بل حتى لو احتمل كونه من قرض مؤجل لكنه مل يقر بالقرض، 

ليكون مقتىض اإلطالق فيه التعجيل. وقد ذكر ذلك يف اجلملة يف اجلواهر.
وهذا جيري يف غري اإلقرار من طرق إثبات احلق، فإن البينة إن شهدت بثبوت 
حق جيب التعجيل بأدائه كانت دلياًل عىل التعجيل، وكذا لو شهدت بثبوت احلق عىل 

اإلطالق، ألن إطالق احلق يقتيض تعجيله.
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أما لو شهدت بثبوت احلق يف اجلملة مرصحة بأهنا ال تعلم بوجوب تعجيله أو 
ال. فإن املرجع حينئٍذ أصالة الرباءة من وجوب التعجيل ما مل يكن هناك أصل حاكم 

عىل األصل املذكور، عىل نحو ما سبق.
)1( مما سبق يظهر أنه ال حيق له املطالبة به قبل األجل بلحاظ نفس اإلقرار، 

غاية األمر أنه قد يكون هناك أمر يقتيض جواز املطالبة بالتعجيل من أصل أو غريه.
بقي يشء وهو أنه ال ينبغي اإلشكال يف أنه إذا تم اإلقرار، ثم عقبه بعد انقطاع 
تنقص عرشة،  قال:  ثم  مثاًل،  دينار  بامئة  له  أقر  إذا  يقبل قوله، كام  مل  ينافيه  بام  كالمه 
أو هي من ثمن مخر أو خنزير، أو من بيع وقد تلف املبيع قبل قبضه أو نحو ذلك. 
أو اجلهل  املنايف حتى لو ادعي اخلطأ  البتناء حجية اإلقرار عىل اإللزام وعدم سامع 
أو النسيان. وليس هو كالبينة تستقط عن احلجية بعدول الشاهد عن شهادته لدعوى 

اخلطأ أو نحوه، بل حتى لدعوى عروض الشك له فيام شهد به.
كان  إن  قبوله  أيضًا والخالف يف  إشكال  فال  ينافيه  بام  اإلقرار  لو وصل  أما 
الوصل عرفًا بيانًا للمراد اجلدي من اإلقرار عىل خالف الظهور األول، كاالستثناء 
وما يلحق به، كام لو قال: له عيل مائة تنقص مخسة. وكذا الوصف املخالف ملقتىض 

اإلطالق، مثل العيب أو إضافة العملة لغري البلد ونحو ذلك.
أما لو وصل بام يبطل اإلقرار بحيث يلزم منه عدم االستحقاق، كام لو قال: له 
عيل مائة ثمن مخر أو خنزير، فاملعروف بينهم عدم القبول، ونفي يف اجلواهر اخلالف 

فيه، بل ظاهر ما عن هناية املرام االمجاع عليه، لدعوى عدم سامع إبطال اإلقرار.
لكن ظاهر الدروس التوقف. والظاهر عدم متامية اإلقرار، ألن اإلقرار الينعقد 
إال بتامم الكالم، والكالم بمجموعه ال يقتيض االستحقاق. غاية األمر أنه يلزم تدافع 
بحمله عىل  التدافع  رفع  أمكن  فإن  اإلقرار.  ابطال  آخر غري  أمر  بدوًا، وهو  الكالم 

اجلهل أو الغفلة عن احلكم الرشعي أو بالترشيع فيه، وإال استحكم التدافع.

ول يستحق املقر له املطالبة به قبل األجل)1(.
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ملا  اآلخر،  عن  النظر  وغض  بأوله،  اإلقرار  متامية  يقتيض  ال  استحكامه  لكن 
سبق من عدم متامية اإلقرار إال بإهناء املتكلم لكالمه. 

االستثناء  إال عرشة، ألن عدم صحة  دراهم  له عيل عرشة  قال:  لو  ما  ومثله 
املستوعب ال ينايف عدم نفوذ اإلقرار بل عدم صدقه باملستثنى منه وحده، لعدم متامية 

الكالم.
وكذا لو قال: له عرشة دراهم ثمن مبيع تالف. إال أن يفهم منه أنه كان له عيل 
ابتداء. فريجع إىل دعوى سقوط  بتلفه، أو رصح بذلك  بيع ثم سقطت  عرشة ثمن 
ال  حيث  اإلبراء،  أو  الوفاء  ادعى  لو  كام  احلق،  يبطل  ما  دعوى  ال  ثبوته،  بعد  احلق 

إشكال يف نفوذ اإلقرار حينئٍذ وحتتاج دعواه حصول املسقط إىل إثبات.
غايته أنه يف املثال املفروض ال يكفي يف إلزامه بدفع الدين يمني املقر له عىل 
عدم تلف املبيع بعد تعذر إثبات تلفه عىل املقر، بل البد من تسليم املبيع له، أو إثباته 
من قبل املقر له، ومع تعذرمها يكفي يف عدم وجوب تسليم الدين يمني املقر عىل عدم 

تسلم املبيع.
وبذلك احلال يف نظائر الفروض املذكورة مما قد ال يسهل حرصه، وال ينبغي 

إطالة الكالم فيه. فالحظ.
املختلفة  املوارد  يف  كلامهتم  من  يظهر  بل  فيه،  اخلالف  عدم  الظاهر   )1(
املفروغية عنه. وال ينبغي اإلشكال فيه، ألن اإلقرار إنام هو باألقل، وال إقرار بالزائد، 
بل احلاصل هو بيان احتامله، وليس هو إقرار. هذا إذا كان الرتديد من املقر نفسه، كام 

لو قال: له عىل عرشة أو عرشين.
أما لو كان الرتديد يف مفاد املقر به، كام لو أقر بصاع وتردد الصاع  بني األقل 
حيرز  حتى  أثره  يرتتب  فال  مشكوك،  وباألكثر  معلوم  باألقل  اإلقرار  فإلن  واألكثر 

اإلقرار به.

 ولو أقر باملردد بني األقل واألكثر ثبت األقل)1(. 
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مستندًا  كان  ولو  الكالم  املشكوك، كظهور  إرادة  احلجة عىل  قيام  يكفي  نعم 
لقرائن األحوال، مثل ما تقدم من محل الكيل والوزن والنقد عىل ما يتعارف يف البلد، 

حيث حيرز بضميمة احلجة املفروضة ـ وهو ظهور الكالم ـ حتقق اإلقرار به.
الرشايع  يف  وتبعه  بالبيان،  ألزم  رجلني  الحد  أقر  لو  أنه  املبسوط  ففي   )1(

والقواعد والتحرير واإلرشاد والتذكرة وجامع املقاصد واملسالك وغريها.
ويظهر اإلشكال فيه مما سبق يف صورة إهبام األمر املقر به. غاية األمر أن أيًا 
املقر ال  عليه ألن  باليمني  يطالبه  أن  لوفقدها  له  وليس  البينة.  عليه  كان  ادعاه  منهام 

يدعى امللك ليكون منكرًا من أجل أنه صاحب يد.
نعم هلام االتفاق عىل تسليمه ألحدمها أو لثالث من أجل انتزاعه من يده. كام 

جيب عليه واقعا تسليمه لصاحبه لو علمه، البيان صاحبه.
))( كام رصحوا به من دون خالف ظاهر. لقبول قول صاحب اليد فيام حتت 
يده من األعيان، ومنه إثبات ملكيتها لشخص ونفي ملكيتها عن آخر. ولكونه مقرًا 
له يف الذميات، وكذا يف األعيان املضمونة، ألن الضامن نحو من احلق للمضمون له 

عىل الضامن.
)3( واملنكر هو الذي عينه صاحب اليد، ألن قوله مطابق للحجة، كصاحب 
أن  للثاين  أمكن  ـ  كاملغصوب  ـ  أو مضمونًا  ذميًا  به  املقر  األمر  كان  لو  أنه  كام  اليد. 

خياصم املقر نفسه.
البينة وعىل  )4( كام رصحوا بذلك. وقد استدل عليه بعموم أن عىل املدعي 
املنكر اليمني. لكن ذلك إنام يتجه يف احلقوق، والعلم بصاحب احلق ليس حقًا آخر 

ادعاه  ولو  قبل)2(.  عني  فإن  نظر.  بالبيان)1(  إلزامه  ففي  املقر  أهبم  ولو 
اآلخر كانا خصمني)3(. ولآلخر عىل املقر اليمني عىل عدم العلم إن ادعى 

عليه العلم)4(.
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زائدًا عىل احلق املعلوم، ليكون موضوعًا للتداعي. 
وأما االكتفاء باليمني من الوارث عىل نفي العلم باحلق عىل املورث فهو ختفيف 

من الشارع األقدس عليه يف حسم الدعوى يف احلق نفسه، ال يف العلم به.
نعم لو متت احلجة يف حق أي منهام عىل أنه صاحب احلق املقر به كان له دعواه 
أو  عليه،  تسليمه  الستحقاق  معه،  الدعوى  يف  طرفًا  املقر  فيكون  املقر،  عىل  بنفسه 

لضامنه له بعد تسليمه خلصمه لو كان مما يضمن، فتجري أحكام الدعوى بينهام.
)1( بل منع، كام سبق عند الكالم يف اشرتاط عدم تكذيب املقر له يف حجية 

اإلقرار.
والشهيدين وغريها.  العالمة  كتب  والرشايع ومجلة من  املبسوط  كام يف   )((
ونسبه يف اجلواهر للشيخ ومن تأخر عنه إىل الكفاية، ونسبه يف املسالك لألكثر، وعن 

الكفاية أنه املشهور.
ومقتضاه وجود قول بعدم سامع دعواه، كام هو رصيح الرشايع وغريه. لكن 
يف اجلواهر: »مل نتحقق هنا قائلة من العامة، فضاًل عن اخلاصة«. وقريب منه يف مفتاح 

الكرامة. لكن رصيح املبسوط وجود القائل به يف اجلملة من العامة. 
وكيف كان فقد استدل له يف كالم غري واحد ـ كاملبسوط والرشايع والتذكرة 
ـ بأنه ادعى أمرًا جرت العادة به، وزاد يف مفتاح الكرامة أنه لو مل تسمع حينئٍذ لزم 

الرضر. 
وهو كام ترى! ألن العادة ليست معيارًا يف اخلروج عن مقتىض القواعد املعول 

عليها، ومنها إلزام املقر بإقراره. 
وأما الرضر فهو إنام يلزم عىل تقدير صدقه يف دعوى املواطأة. ولزومه حينئٍذ 
مستند إليه، ألنه أوقع نفسه فيه بسبب تعمد اإلقرار الكاذب. وإال فالرضر مقطوع به 

 ولو أهبم املقر به ثم عني فإن أنكره املقر له ففي أنه للحاكم انتزاعه أو إقراره 
يف يده إشكال)1(. ولو ادعى املواطأة عىل اإلشهاد كان له اإلحاف)2( 
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مع اإلقرارين املتنافيني، كاإلقرار لشخصني بعني واحدة، ومل يمنعهم ذلك من إلزام 
املقر هبام معًا.

ومثله ما يف اجلواهر من االستدالل بعموم أن البينة عىل املدعي واليمني عىل 
من أنكر. إذ فيه: أن ذلك خيتص باحلقوق، واملواطأة بنفسها ليست حقًا، وإنام احلق 
هو الثمن الذي جيب عىل املشرتي إقباضه. ومرجع دعوى البايع ونحوه املواطأة إىل 

تكذيب اإلقرار بقبضه، ومن املعلوم عدم سامع دعوى كذب اإلقرار من املقر.
تكذيب  إىل  ذلك  رجوع  بعدم  وغريمها  والتحرير  الرشايع  يف  رصح  لكن 
كتاب  من  واخلمسني  الثانية  املسألة  يف   H املصنف  سيدنا  ذلك  وأوضح  اإلقرار. 
املضاربة بدعوى: أن مرجع الدعوى املذكورة ليس إىل تكذيب اإلقرار رأسًا، ونفي 

مفاده، بل إىل  بيان خلل فيه، وأنه صادر ال لبيان الواقع.
قال H: »هذا وال خيفى أن قاعدة عدم سامع اإلنكار بعد اإلقرار ختتص بام إذا 
كان اإلنكار واردًا عىل ما ورد عليه اإلقرار، بحيث يكون معارضًا له، كام إذا قال: لك 
عيل درهم. ثم قال: ليس لك عيل درهم. أما إذا كان اإلنكار واردًا عىل أمر آخر غري 

الواقع الذي ورد عليه اإلقرار ـ كام يف املقام ـ مل يكن وجه للرد.
فإن قوله: اشتبهت أو غلطت، أو ما قصدت الواقع، بل كان إخباري تورية، 
أو قصدت الواقع ال بقصد بيان الواقع، بل بقصد التخلص من الرضر، ونحو ذلك 
مما ال يكون القول الثاين واردًا عىل ما ورد عليه األول وال معارضًا له، فال يكون من 

.H اإلنكار بعد اإلقرار«. وقريب منه ما ذكره بعض مشاخينا
ال  اإلقرار،  حلال  رشح  ألهنا  اإلقرار،  كذب  دعوى  سامع  ذلك  مقتىض  لكن 
مناقضة له. وال يظن بأحد البناء عىل ذلك. وجمرد ذكر السبب لذلك ال يربر السامع. 
لظهور أن تكذيب اإلقرار البد أن يرجع إىل أحد األمور املذكورة أو نحوها، وإذا بني 

عىل قبول مثل هذه األعذار مل يبق لإللزام باإلقرار مورد معتد به.
بل هو ال يناسب ما سبق منهم من أن اإلقرار مع األرضاب بمثل )بل( يقتيض 
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ذكر  أن  عرفًا  منه  املفهوم  كون  وضوح  مع  هبا،  واإللزام  املتنافيني  باألمرين  اإلقرار 
األول منه اشتباه، لنسيان أو غلط من دون استكامل قصد أو نحومها.

كام ال ما سبق منهم من محل اإلقرار عىل ما يقتضيه إطالقه من إرادة الصحيح 
ذلك،  ونحو  غريه  دون  البلد  عادة  يقتضيه  وما  املؤجل  دون  واملعجل  املعيب  دون 
وعدم قبول تفسريه منه بام خيالفه إذا كان منفصاًل بعد انعقاد الظهور يف اإلطالق. مع 
وضوح رجوع التفسري إىل بيان مراده من كالمه من دون تكذيب له، وكثريًا ما يكون 

أقرب من التورية عرفًا.
بل قوله H: »أو قصدت الواقع البقصد بيان الواقع، بل بقصد التخلص  من 

الرضر« عبارة أخرى عن قصد بيان الواقع كذبًا لدفع الرضر.
وباجلملة: دعوى املواطأة ترجع إىل دعوى اإلقرار كذبًا لغرض خاص. وهو 
عبارة أخرى عن تكذيب اإلقرار. وجمرد بيان الغرض الداعي للكذب ال خيرجه عن 

كونه تكذيبًا له.
Hيف حاشيته عىل املسألة  ومما سبق يظهر اإلشكال فيام ذكره بعض األعاظم 
اإلقرار،  االشتباه واخلطأ ونحومها يف  الوثقى من سامع دعوى  العروة  من  املذكورة 

وأنه ال يكون رجوعًا عنه، بل دعوى خالف ظاهره.
نعم يتجه سامع دعوى املقر إذا رجعت إىل بيان خلل يف اإلقرار مانع من صدقه 
عرفًا، مثل عدم القصد ملا أقر به جلنون أو نوم أو سهو راجع إىل عدم استكامل القصد، 

أو من التعويل عليه رشعًا أو عرفًا، كالصبا واإلكراه وخوف الرضر.
فيكون  منه،  الصادر  الكالم  حجية  عدم  إىل  ترجع  املذكورة  الدعوى  ألن 
دليل ثبوهتا ـ من أصل أو أمارة ـ واردًا عىل عموم نفوذ اإلقرار واإللزام به، ورافعًا 

ملوضوعه ظاهرًا، من دون أن ينافيه.
 ومثله ما إذا صدقه املقر له يف املواطأة وادعى اإلقباض بعد ذلك جريًا عليها.
لرجوع التصديق املذكور إىل تكذيبه لإلقرار، وقد سبق سقوط حجية اإلقرار بذلك. 
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ودعوى التسليم بعد ذلك حتتاج إىل إثبات.
عليه  البناء  يف  كاف  املواطأة  دعوى  سامع  عىل  االتفاق  ظهور  أن  ودعوى: 

واخلروج عن دليل نفوذ اإلقرار واإللزام به.
مدفوعة بأنه ال جمال للتعويل عىل االتفاق املذكور ـ لو تم ـ حلدوثه يف عرص 
تدوين الفتاوى من دون ظهور سرية أو نصوص تناسبه، كام تكرر منا يف نظائر املقام.

وال سيام مع عدم تعرض كثري للمسألة، واستدالل كثري ممن تعرض هلا بالغلبة. 
ومن هنا يتعني عدم سامع الدعوى املذكورة، واإللزام املقر بإقراره. فالحظ. 

واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
)1( ملا كان املقر قد أقر بالقبض وادعى املواطأة، فعدم إلزامه باإلقرار بنحو 
حيتاج لالحالف املتعلق بالقبض، يقتيض إما أن حيلف هو عىل عدم القبض، خالفًا 
لعدم كفاية  تأكيدًا إلقراره،  اإلقباض  أو  القبض  له عىل  املقر  حَيّلف هو  أو  إلقراره. 
نفي  عىل  له  املقر  الحالف  معنى  وال  باليمني،  تتميمه  من  البد  بل  باثباته،  اإلقرار 
القبض، ألن الذي يدعيه املقر له هو القبض أو اإلقباض ال عدم القبض. وعىل ذلك 

يتعني خطأ ما يف املتن. 
والذي يظهر من بعضهم، بل هو رصيح غري واحد، الثاين، وهو إحالف املقر 
له بحصول القبض. وكأنه للبناء عىل أن اإلقرار مع دعوى املواطأة كاليد حجة للمقر 
له غري ملزمة للمقر، بحيث متنعه من الدعوى، فيكون املقر له منكرًا، وحيتاج لليمني 

إلسقاط الدعوى.
وأما األول وهو حلفه عىل القبض فهو يبتني عىل سقوط اإلقرار عن احلجية 
وحيتاج  لألصل،  قوله  ملوافقة  القبض،  إىل  باإلضافة  املنكر  هو  املقر  فيكون  رأسًا، 

إسقاط الدعوى ليمينه.
لكن ال يظن بأحد البناء عىل األول، إذ ال ريب يف أن املواطأة خالف األصل 

عىل نفي القبض)1(.
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يف اإلقرار، وسقوطه عن احلجية رأسًا بمجرد دعواها ال يناسب ذلك.
كام أن الثاين تفصيل يف حجية اإلقرار ال شاهد له بعد كون دليل حجية اإلقرار 
يقتيض اإللزام باألمر املقر به ـ وهو يف املقام القبض ـ من دون حاجة إىل بينة أو يمني.
ويف  فيه  والقواعد  اإلقرار،  كتاب  يف  والتحرير  الرشايع  حمتمل  هو  كام   )1(
كتاب اهلبة، ورصيح التحرير واملسالك يف كتاب اهلبة، وجامع املقاصد يف الكتابني. 

وبناه الشهيد يف حاشيته عىل كتاب اهلبة من القواعد عىل سامع دعوى اإلقرار.
وهو املتعني، بناء عىل ما سبق منهم من أن دعوى املواطأة ال ترجع إىل تكذيب 
به  بالقبض، بل إىل دعوى خلل يف اإلقرار خمالف لألصل يمنع من االلزام  اإلقرار 
كاإلكراه، فيتعني االكتفاء بيمني املقر له عىل نفيه، ليحرز به أن اإلقرار تام ملزم للمقر 

بالقبض من دون حاجة إىل بينة أو يمني.
املقر عىل عدم  يمني  لزوم  الدليل عىل  اإلشكال يف  ما سبق من  مع  وال سيام 
القبض، ويف الدليل عىل لزوم يمني املقر له عىل القبض. بل ملا كان اخلالف يف املواطأة 
موضوع  عن  خلروجه  القبض،  عىل  باليمني  لسقوطها  وجه  فال  للمشكلة  املثري  هو 

الدعوى.
دون  من  رأسًا،  اإلقرار  حلجية  مسقطة  بنفسها  املواطأة  كانت دعوى  لو  نعم 
أن تكون طرفًا للخصومة ـ نظري ما لو صدقه املقر له ـ وبسبب ذلك تنتقل اخلصومة 
للقبض، تعني فصل اخلصومة حينئٍذ ببينة املقر له عىل القبض أو بيمني املقر عىل عدمه.
كام أهنا لو كانت مسقطة لإللزام باإلقرار مع حجيته يف اجلملة ـ كاليد ـ تعني 
االكتفاء بيمني املقر له عىل القبض، كام ذكرناه آنفًا. لكنه خالف ظاهرهم كام أنه يتجه 

عليه ما سبق منا يف بيان ضعف الوجهني معًا.

 وقيل: عىل نفي املواطأة)1(. لكنه ضعيف.
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من  أحكامه  مجيع  وترتتب  النسب  يثبت  بنحو  اإلقرار  هو  الكالم  حمل   )1(
احلقوق املتبادلة يف احلياة ـ كوجوب اإلنفاق عىل الطرفني ـ وبعد الوفاة ـ كالتوارث ـ 

وغريها، كاملحرمية بينهام وبني من يتصل بينهام نسبًا أو مصاهرة وغريها.
الظاهر أن ذلك ليس عىل حد اإلقرار الذي هو حمل الكالم املتمحض  ومن 
يف إثبات حق للمقر له عىل املقر، دون ما زاد عىل ذلك. فاإلقرار يف املقام كاإلقرار 
بمثل البيع والنكاح والطالق وغريها، يبتني عىل قبول قول املخرب، نظري قبول البينة، 
والرشوط اآلتية، نظري اشرتاط العدالة يف البينة، ويكون التعرض له يف كتاب اإلقرار 

استطراديًا.
أما ما يتمحض من اإلقرار بالنسب يف ثبوت احلق عىل املقرـ  كوجوب اإلنفاق 
عىل املقر له ـ فمقتىض عموم نفوذ اإلقرار نفوذه فيه مع احتامل صدق اإلقرار وعدم 
عليه  مغمى  أو  صغريًا  له  املقر  كان  لو  كام  املنازع،  وجود  مع  ولو  له،  املقر  تكذيب 
أو شاكًا، فيكون له ولوليه مطالبة املقر باحلق الذي يقتضيه اإلقرار. كام أنه لو تنازع  
شخصان بنوة شخص واحد كان له مطالبة من شاء منهام. وال جيوز مطالبتهام واألخذ 
منهام معًا، للعلم إمجاالً بعدم استحقاق أحدمها املستلزم حلرمة وضع اليد عليه وحبسه 

عن صاحبه، كام يظهر مما تقدم يف أول الكالم يف حجية اإلقرار.
))( كام رصح به مجهور األصحاب، بل الظاهر عدم اخلالف يف اعتبار ذلك، 
طريق  املقام  يف  اإلقرار  أن  لظهور  فيه.  اإلشكال  ينبغي  وال  اجلواهر.  يف  رصح  وبه 
من  الطريق  حجية  يف  والبد  اجلاهلية.  يف  كاالستلحاق  هلا  سبب  ال  البنوة،  لثبوت 
احتامل مطابقته للواقع. وبذلك يظهر أن اإلمكان يف املقام احتاميل، ال حقيقي، ليحتاج 

إىل إثبات.
)3( كام رصحوا به أيضًا عىل نحو سابقه. ويظهر الوجه فيه مما سبق. ويكفي 

مسائل..
)األوىل(: يشرتط يف اإلقرار بالولد)1( إمكان البنوة)2( واجلهالة)3( 
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يف رفع اجلهالة هنا قيام الطريق الرشعي، كالفراش.
ومنه ما إذا سبق ادعاء غريه له من دون منازع، بناء عىل ما يأيت من كفاية ذلك 
يف اإلحلاق، حيث يكون ادعاء السابق من دون منازع واردًا عىل دليل اإلحلاق بادعاء 

الولد باإلضافة إىل الالحق.
يلزم  املنازع  مع  إذ  السابقني.  الرشطني  هنج  عىل  أيضًا  به  رصحوا  كام   )1(
تعارض اإلقرارين املانع من حجيتهام معًا، ومع تساقطهام يتعني التوقف أو الرجوع 

لطريق آخر.
الرسائر  يف  هبا  خصه  بل  واللمعة،  واجلامع  املبسوط  يف  البينة  عىل  واقترص 
والدروس وجامع  والقواعد  والتحرير  التذكرة  القرعة يف  إليها  والرشايع. وأضاف 
املقاصد واملسالك والروضة وغريها، ونفي يف الرياض اخلالف فيه، وقال: » بل لعله 

جممع عليه. ويساعده االعتبار«.
وال جمال لالستدالل عليه ـ كام يف اجلواهر ـ بعموم الرجوع للقرعة لكل أمر 
مشكل. ملا تكررمنا من عدم متامية العموم املذكور.  ولو تم فال موضوع له يف املقام، 
حيث ال إشكال مع إمكان عدم احلكم بانتسابه لكل منهام وإجراء حكم غري معروف 

األب عليه، كولد املالعنة واللقيط ونحومها ممن ال يدعيه أحد.
نعم لو كانت دعويامها حجة يف نفي كونه لغريمها كان املقام من املشكل. لكن 
ال جمال للبناء عىل ذلك، ألنه ـ مع ابتنائه عىل حجية املتعارضني يف نفي الثالث، الذي 
تكررمنا املنع عنه ـ موقوف عىل حجية اإلخبار بنفي الولد عن الغري، وال دليل عليه، 
ذلك.  لغري  فيه  عموم  وال  لنفسه،  ادعائه  بقبول  ـ  متت  لو  ـ  املقام  أدلة  ألختصاص 

وليست هي كدليل حجية خرب الثقة تنهض بإثبات عموم حجيته يف كل يشء.
نعم استدل له بالنصوص الكثرية الواردة يف وقوع أكثر من رجل واحد عىل 
اجلارية يف طهر واحد وتنازعهم يف ولدها، كصحيح احللبي وحممد بن مسلم عن أيب 

وعدم املنازع)1( 
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عبد اهلل: »قال: إذا وقع احلر والعبد واملرشك بامرأة يف طهر واحد، فادعوا الولد، أقرع 
بينهم، فكان للذي خيرج سهمه«)1(. 

ويظهر من مفتاح الكرامة ابتناء االستدالل املذكور عىل إلغاء خصوصية موارد 
هذه النصوص، وفهم العموم منها ملا نحن فيه، بل يف اجلواهر أن االستدالل بفحوى 

النصوص املذكورة، التي كثريًا ما يراد منها يف كلامهتم األولوية.
لكن ال جمال إللغاء خصوصية موارد النصوص املذكورة وفهم العموم منها 
للمقام، فضاًل عن دعوى األولوية، النحصار املواقعة املفروضة فيها التي هي منشأ 

تكّون الولد هبم، بخالف املقام، حيث ال يفرض فيه اختصاص املواقعة باملتنازعني.
عدم  بل  سبق.  من  يذكرها  مل  لذا  ولعله  للقرعة،  للرجوع  جمال  ال  هنا  ومن 

التعويل عليها كالرصيح من بعضهم.
إذا  أما  الدعوى  يف  متقاربني  كانا  إذا  بام  ذلك  اختصاص  يظهر  تقدم  مما  نعم 
سبق أحدمها، بحيث تم له استلحاق الولد، لعدم املنازع، تعني تقديمه، وعدم سامع 

اآلخر، لصريورة الولد معلوم النسب باستلحاق األسبق إذا تم احلكم املذكور.
)1(  كام رصح به مجهور األصحاب من دون ظهور خالف منهم، بل بنحو 
يظهر منهم التسامل عليه، بل اإلمجاع عليه رصيح املسالك وظاهر جامع املقاصد أو 

رصحيه، ويف اجلواهر أنه عمدة الدليل يف املسألة.
مضافًا إىل موثق السكوين عن جعفر عن أبيه عن عيل B: »إذا أقر الرجل بالولد 
 A ساعة مل ينف عنه أبدًا«))(، ومعترب يونس عن رجل عن أيب بصري: »سألت أبا عبد اهلل
 عن رجل ادعى ولد امرأة ال يعرف له أب، ثم انتفى من ذلك. قال: ليس له ذلك«)3(،

)1( وسائل الشيعة ج:14 باب: 57 من أبواب  نكاح العبيد واإلماء حديث: 3.
))( وسائل الشيعة ج:17 باب: 6 من أبواب مرياث ولد املالعنة واشباهه حديث: 4.
)3( وسائل الشيعة ج:17 باب: 6 من أبواب مرياث ولد املالعنة واشباهه حديث: 3.

وال يشرتط تصديق الصغري)1(.
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وصحيح احللبي عنه : »قال: إذا أقر رجل بولده ثم نفاه لزمه«)1(. 
لبيان عدم مرشوعية االنتفاء وعدم قبوله  لكن الظاهر ورود هذه النصوص 
من املقر بعد حلوق الولد به بسبب سبق إقراره به بعد الفراغ عن ترتب اإلحلاق عىل 
اإلقرار السابق، ال لبيان ترتب اإلحلاق رشعًا عىل اإلقرار، ليكون له إطالق ينفع يف 

املقام. 
واملتيقن من ذلك ما إذا كانت أم الولد فراشًا للمقر بالولد، ألصالة انتساب 
الولد لصاحب الفراش وتوقف انتفائه عنه إىل نفيه له من أول األمر مع املالعنة أو 
بدوهنا. وكذا إذا كانت دعوى ولد املرأة راجعة إىل دعوى كوهنا زوجة وفراشًا له مع 
أو  ثبوهتا،  الكايف يف  الزوجية  تصادقهام عىل  إىل  ذلك  لرجوع  دعواه  له يف  تصديقها 
ترتب أثرها، ومنه أصالة حلوق الولد به مامل ينفه من أول األمر. وال جمال الستفادة 

العموم من هذه النصوص لغري ذلك.
وال سيام صحيح احللبي، حيث فرض فيه كون الولد املدعى ولدًا للمدعي، 
الظاهر يف انتسابه له يف رتبة سابقة عىل ادعائه له ولو ظاهرًا، وما ذلك ألصالة كونه 

ولدًا له بسبب الفراش.
ويؤكد ذلك صحيحه اآلخر عنه A : »قال: أيام رجل وقع عىل وليدة رجل 
حرامًا ثم اشرتاها ثم ادعى ولدها، فإنه ال يورث منه يشء، فإن رسول اهلل F قال: 
وليدته.  ابن  يدعي  إال رجل  الزنا،  ولد  يورث  وال  احلجر.  وللعاهر  للفراش  الولد 
وأيام رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس ذلك له وال كرامة، يلحق به ولده إذا كان 
 من امرأته أو وليدته«))(. وروى مثله يف التهذيب بطريق معترب عن عيل بن أيب محزة 
يقبل  ـ بحيث ال  عنه)A)3. بل ذيله كالرصيح يف اشرتاط ترتب األثر عىل اإلقرار 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب: 6 من أبواب مرياث ولد املالعنة واشباهه حديث: ).
))( الــكايف 7: 163، من ال حيرضه الفقيــه 4: 30)، هتذيب األحكام  9: 346، االســتبصار 4: 185. 

وأخرج ذيله يف وسائل الشيعة ج: 17 باب: 6 من أبواب مرياث ولد املالعنة وما اشبهه حديث: 1.
)3( التهذيب ج: 9، ص 346.



يشرتط يف اإلقرار بالولد إمكان البنوة واجلهالة وعدم املنازع........................................ 371

اإلنكار بعده ـ عىل ما إذا كان الولد من زوجة املقر أو وليدته، فالبد من إحراز ذلك 
يف رتبة سابقة عىل ترتيب األثر عىل اإلقرار.

عىل أن املرتكزات العقالئية واملترشعية تأبى جدًا قبول دعوى بنوة مثل اللقيط 
من كل أحد، بحيث جيب تسليمه له عىل امللتقط، ويربأ من عهدته بذلك. وال سيام مع 
تكذيب غريه له وإن مل ينازعه يف بنوته، فضاًل عن قبول دعوى بنوة من هو حتت يد 
امرأة تكذب املدعي يف دعواه. وكذا دعوى بنوة من يكذبه الصبي املقر به إذا كان مميزًا 
مل يبلغ حد التكليف. ومن هنا ال وثوق بإطالق معقد اإلمجاع املدعى، لقرب ابتنائه 

عىل هذه النصوص بضميمة فهم اإلطالق منها.
نعم إذا ادعى بنوة من ال يد ألحد عليه ـ كاملنبوذ والطفل الضال قبل التقاط 
أحد له ـ ومل يامنع الطفل يف ذلك ـ مع متييزه أو بدونه ـ فالسرية عىل عدم مزامحته من 
ومحل  الطفل،  عىل  اخلطر  خوف  يثري  أو  فيه   الريب  يثري  وما  كذبه،  عىل  قرينة  دون 
دعواه عىل الصحة بدوًا. نظري ما ورد فيمن يدعي ماالً ال يد ألحد عليه وال مزاحم 
له فيه. وكذا احلال يف بقية أنحاء النسب، كاألخوة والعمومة وغريها. مما يقتيض نحوًا 

من األولوية به.
لدعواه  أهله  إىل  إيصاله  أو  التقاطه  أراد  أنه  إال  عنه،  أجنبيًا  كان  لو  بل حتى 

معرفته هبم أو اهتاممه بالفحص عنهم.
بنوته، أو أي  املدعي  يد  املدرك حتت  الطفل غري  إذا كان  وأظهر من ذلك ما 

نسب بينه وبينه.
بل هو مما يشيع االبتالء به يف عصور املعصومني )صلوات اهلل عليهم( بسبب 
السبي يف احلروب، ولو مل يكن البناء عىل تصديق صاحب اليد فيه لكثر السؤال عن 

ذلك.
A ويشهد به يف اجلملة صحيح عبد الرمحن بن احلجاج: »سألت أبا عبد اهلل 
ومعها  أرضها  من  تسبى  املرأة  قلت:  قال:  احلميل؟  يشء  وأي  فقال:  احلميل:  عن 
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الولد الصغري، فتقول: هو ابني. والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول: هو أخي، وليس 
الناس فيهم عندكم؟ قلت: ال يورثوهنم، ألنه مل  بينة إال قوهلم. فقال: ما يقول  هلم 
إذا جاءت  اهلل  فقال: سبحان  الرشيك.  بينة، وإنام هي والدة  يكن هلم عىل والدهتم 
بابنها أو بابنتها، ومل تزل مقرة به، وإذا عرف أخاه وكان ذلك يف صحة منهام، ومل يزاال 
مقرين بذلك، ورث بعضهم من بعض«)1(. وقريب منه سعيد األعرج يف األخوين 

إذا تعارفا وبقيا عىل ذلك))(.
نعم يف معترب طلحة بن زيد عنهA: »قال: ال يرث احلميل إال ببينة«)3(، ورواه 
املرأة حبىل قد  به  تأيت  الذي  فيه: »قال: واحلميل  فيه ضعف، وزاد  الصدوق بطريق 

سبيت وهي حبىل، فيعرفه بذلك بعد أبوه أو أخوه«)4(.
لكن األول قد حيمل عىل ما إذا مل يكن حتت يد من يدعيه، وأما الثاين فلو كان 
التفسري فيه من اإلمام A ال من الراوي مل يبعد محله عىل ما إذا مل يثبت كون األم احلبىل 
به فراشًا ملن يدعي أبوته أو ألب من يدعي أخوته، لعدم مصادقتها عىل ذلك، ولو 
،H ملوهتا قبل أن يدعيه الشخص املذكور. وإال فليحمال عىل التقية، كام ذكره الشيخ 

ملا سبق يف صحيح عبد الرمحن.
احلاق  يف  إليها  املشار  والسرية  الصحيح  بمالحظة  إشكال  ال  أنه  واحلاصل: 
املدعى بمن يدعيه إذا كان حتت يده أو تصادقا عىل ذلك من دون خصوصية للبنوة، 

فضاًل عن بنوة األب.
هذا وقد رصح مجهور األصحاب باختصاص احلكم بولد الصلب، دون ولد 

الولد، فضاًل عن بقية أنحاء النسب. بل توقف بعضهم يف إقرار األم بالبنوة.
التفصيل بني ما إذا  كان منشأ قبول اإلقرار النصوص  ومما سبق يظهر لزوم 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب: 9 من أبواب مرياث ولد املالعنة واشباهه حديث: 1.

))( وسائل الشيعة ج:17 باب: 9 من أبواب مرياث ولد املالعنة واشباهه حديث: ).

)3( وسائل الشيعة ج:17 باب: 9 من أبواب مرياث ولد املالعنة واشباهه حديث: 3.

)4( وسائل الشيعة ج:17 باب: 9 من أبواب مرياث ولد املالعنة واشباهه حديث: 4.
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األب  أبوة  دون  املبارشة،  باألبوة  خيتص  فاألول  اليد.  منشؤه  كان  إذا  وما  السابقة، 
كان  إذا  ما  عىل  محلها  من  سبق  ملا  النسب.  أنحاء  من  غريمها  عن  فضاًل  واألمومة 
مرجع اإلقرار إىل اإلقرار بام يقتضيه الفراش، وهو خيتص باألب املبارش، دون غري 
املبارش، لعدم دخله بام يقتضيه فراش ولده. ودون األم، ألن انتسابه هلا تابع لوالدهتا 

له املخالفة لألصل، ال للفراش املفروض حتققه.
لظهور  كلامهتم،  تعقب  يسعنا  وال  سبق  كام  النسب،  أنحاء  مجيع  يعم  والثاين 

حاهلا بعد ما ذكرنا من الضابط. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم. 
)1( كام رصح به مجهور األصحاب، وعن هناية املرام أن الظاهر عدم اخلالف 
فيه، وعن الكفاية: »ال أعرف فيه خالفًا«. إذ بعد ثبوت انتسابه له بمقتىض النصوص 
املتقدمةفانتفاؤه عنه بذلك أو غريه يتوقف عىل البيان، فيكون مقتىض إطالقها املقامي 

عدمه، بل هو كالرصيح من قوله يف موثق السكوين: »مل ينف عنه أبدًا«.
نعم سبق اختصاص النصوص بام إذا أحرز أن أم الولد املدعى فراش للمدعي، 
ولولتصادقهام عىل ذلك. وأن اإلحلاق يف غري ذلك موقوف عىل عدم إدراك املدعى 
وعدم كونه حتت يد أحد مسؤول به، للسرية عىل عدم منازعته. أو كان املدعى حتت 
يده، وحلديثي عبد  فيام حتت  اليد  لقبول قول صاحب  له خارجًا.  وتابعًا  املدعي  يد 

الرمحن بن احلجاج وسعيد األعرج.
إدراكه،  بعد  املدعى  يكذبه  مل  إذا  ما  الصورتني  يف  دعواه  قبول  من  واملتيقن 

واستقالله بنفسه.
فيكون املرجع مع تكذيبه أصالة عدم ثبوت النسب املعول عليها يف سائر موارد 
الشك فيه. وال سيام مع قوله A يف صحيح ابن احلجاج املتقدم: »ومل تزل مقربة به... 
ومل يزاال مقرين بذلك« فإن قبول إنكار النسب ممن أقر به وهو بالغ يناسب جدًا قبول 

إنكاره له من الصغري بعد بلوغه.

 وال يلتفت إىل إنكاره بعد البلوغ)1( 
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هذا وقد أحلق بالصغري يف عدم احلاجة لتصديقه املجنون وامليت يف املبسوط 
وظاهر  املقاصد  وجامع  واللمعتني  والدروس  العالمة  كتب  من  ومجلة  والرشايع 
املسالك وغريها، ونفي اخلالف فيه يف جامع املقاصد، وقد يستفاد املفروغية عنه من 

املبسوط. 
نعم استشكل يف التذكرة واملسالك يف امليت فيمن جن بعد بلوغه ويف امليت 
الكبري، بل عن حاشية اإلرشاد للمحقق الكركي أن عدم القبول فيمن جن بعد بلوغه 

أقرب.
مع  عنه  الرجوع  قبول  وعدم  لزومه  بل  اإلقرار،  نفوذ  منا  سبق  ما  ومقتىض 
إحراز كون األم فراشًا. واما اليد فحيث كانت جتري يف املجنون تعني القبول معها. 
وأما يف امليت فاشكال خلروجه عنها باملوت. نعم تقدم قبول قول املقر فيام إذا مل يكن 

املقر به حتت يد أحد فيام يكون حقًا الزمًا عليه فيجري ذلك يف امليت.
إنكار الصبي بعد بلوغه.  فيه ما سبق يف  أفاق املجنون فأنكر جرى  هذا ولو 

فالحظ.
)1( كام يف املبسوط ومجهور من تأخر عنه عدا الرسائر عىل اضطراب يف كالمه 
ابن  إليه. وعن  االشرتاط  نسبة  املختلف من  ما يف  يناسبه  كام  فيه،  السقط  منه  يظهر 

اجلنيد أنه ال يعلم فيه خالفًا.
التوقف.  التلخيص  ظاهر  وعن  اشرتاطه،  عدم  النهاية  إطالق  مقتىض  لكن 
وينبغي أن يقال: إذا كان اإلحلاق مع إحراز كون األم فراشًا فال يعترب قبول الولد، 

لقاعدة إحلاق الولد بالفراش املفروض أحرازه.
غاية األمر أن له نفيه ابتداًء باملالعنة أو بدوهنا خروجًا عن القاعدة املذكورة، 
فإذا مل ينفه وأقر به فال خمرج عنها، واحتاج توقف االحلاق عىل قبول الولد إىل دليل. 
بل اليبعد هنوض إطالق حديثي احللبي وابن أيب محزة بذلك، ألهنام وإن ورد لبيان 

ويشرتط يف الكبري)1( 
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عدم قبول النفي بعد اإلقرار، إال أهنام يدالن بااللتزام عىل نفوذ اإلقرار مع الفراش، 
ومقتىض إطالقهام عدم توقفه عىل تصديق الولد.

أما إذا مل حيرز كون أم الولد املدعى فراشًا فاملتعني توقف نفوذ اإلقرار يف الكبري 
عىل تصديقه، لقيام النسب هبام،  وال دليل عىل االكتفاء بإقرار مدعي األبوة يف ثبوته.
وال سيام مع ذهاب املشهور إىل اعتبار تصديقه،  كام سبق، فإن ذلك متيقن من مورد 

كالمهم. فالحظ.
اعتبار  عدم  يف  الكالم  عند  له  التعرض  منا  تقدم  كام  الولد،  ولد  حتى   )1(

التصديق يف ادعاء الولد الصغري.
وتقدم هناك اختصاص ذلك بام إذا كان منشأ قبول دعوى النسب النصوص 
ولد  بادعاء  املختص  الفراش  إحراز  عىل  الدعوى  بتفرع  الختصاصها  السابقة، 
الصلب. أما إذا كان منشأ قبول دعوى النسب اليد فهي جتري يف مطلق النسب. غاية 

األمر أن للصغري الرد إذا كرب، كام يظهر مما سبق أيضًا.
))( كام يف املبسوط وكثري مما تأخر عنه، ويف الرياض وعن غاية املرام والكفاية 

أنه الخالف فيه.
ويشهد به يف اجلملة صحيح سعيد األعرج عن أيب عبد اهللA: »سألته عن 
رجلني محيلني جيء هبام من أرض الرشك، فقال أحدمها لصاحبه: أنت أخي، فعرفا 
لألخ،  املرياث  قال:  مات.  أحدمها  إن  ثم  باالخاء.  مقرين  ومكثا  اعتقا  ثم  بذلك، 
اإلقرار  يف  املتقدم  احلجاج  بن  الرمحن  عبد  صحيح  يف  ما  منه  وقريب  يصدقان«)1(. 
بالولد. والظاهر إلغاء خصوصية موردمها عرفًا وهو األخوان ـ وفهم العموم لسائر 

أنحاء النسب. وال سيام بلحاظ ما يأيت.
ببينة. والبد من محله  إال  يرث  احلميل ال  أن  زيد  بن  معترب طلحة  وتقدم يف 

)1( وسائل الشيعة ج:17 باب: 9 من أبواب مرياث ولد املالعنة وما أشبهه حديث: 4.

ويف غري الولد)1(. ومع التصديق وال وارث يتوارثان)2(.
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النسب  قبل دعوى اآلخر  الطرفني ولو ملوت احلميل  التصادق بني  عىل غري صورة 
بن احلجاج من  الرمحن  ملا سبق يف صحيح عبد  التقية،  أو عىل  املرياث،  واستحقاق 

فتوى العامة بذلك.
هذا ويؤيد ماسبق من التوارث أو يعضده أن النسب ملا كان قائاًم هبام فاملناسب 
ارتكازًا قبول قوهلام فيه، كام قد يشري إليه قوله A يف صحيح عبد الرمحن املتقدم يف 
مقام الرد عىل فتوى العامة: »سبحان اهلل ...«. املشعر أو الظاهر يف استغراب احلكم 

بعدم التوارث.
القريب قيام السرية عىل ذلك، لشيوع االبتالء يف عصور املعصومني  بل من 

صلوات اهلل عليهم بذلك بسبب السبي يف احلروب. 
األقرب  الوارث  عدم  به  أريد  إن  الوارث  عدم  اعتبار  من  ذكروه  ما  إن  ثم 
األبعد  أو  طبقة  املتحد  الوارث  عدم  به  أريد  وإن  له.  التعرض  عن  يغني  فوضوحه 
فهو ال يناسب الصحيحني، وال سيام مع قوله A يف الصحيح املتقدم: »يصدقان«، 
لظهوره يف أن التوارث نتيجة ثبوت النسب بقوهلام، ال تعبدي مع الشك يف نسبهام، 
الرمحن، ألن  املفهوم من صحيح عبد  له. بل هو  A ملن ال وارث  كمرياث اإلمام 
ترتيب املرياث عىل استمرارمها عىل اإلقرار باألخوة ظاهر يف أن منشأه تصديقهام يف 
ـ للحكم  الطبقة  املتحد يف  الوارث  إقرارمها. وجمرد اختصاص صحيح سعيد بعدم 
فيه بأن املرياث لألخ ـ ال ينايف التعدي عن مورده بعد ترتب احلكم فيه باملرياث عىل 
تصديقهام، ومع إطالق صحيح عبد الرمحن للحكم فيه بأصل التوارث. وال سيام مع 

ما أرشنا إليه من اجلهة االرتكازية.
أمر  انحرص  إذا  بام  الصحيحني  أو اختصاص  انرصاف  القريب جدًا  نعم من 
أجنبي عنهام، فضاًل عمن  باملتصادقني من دون تكذيب هلام ممن هو  املدعى  النسب 
املتقدمة، أو  تبعًا للمرتكزات  إما لقبوله لقوهلام بطبعه  النسب املدعى،  يرتبط هبام يف 
اإلقرار ظاهر  استمرارمها عىل  اعتبار  فيهام عىل  التأكيد  فإن  به،  تعلق مدعامها  لعدم 
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وجود  لصورة  العموم  يناسب  ال  وهو  دعوامها،  ينقض  ما  وجود  بعدم  االهتامم  يف 
املكذب هلام، خصوصًا ممن هو معني بالنسب املدعى مثلهام، حيث ال منشأ ارتكازًا 

لرتجيحهام عليه. وذلك هو املتيقن من املرتكزات املتقدمة.
وعىل ذلك ال جمال مع وجود الكذب هلام لرتتيب آثار النسب وأحكامه عماًل 
كموانع  النسب،  مرياث  أحكام  متام  عليهام  يرتتب  وبذلك  الصحيحني.  بإطالق 

املرياث املعهودة وغريها.
وجامع  والشهيدين  العالمة  كتب  من  ومجلة  والنافع  الرشايع  يف  كام   )1(
املقاصد وغريها، وعن هناية املرام والكفاية أن الظاهر عدم اخلالف فيه، ونفاه جزمًا 

يف الرياض وإن كان ذلك ال يناسب ما يأيت من املبسوط وغريه.
وكيف كان فقد استدلوا له بأن اإلقرار ال يقتيض ثبوت احلكم يف غري املقر. 
وهو كام ترى! ألن املرياث ليس حقًا عىل املورث املقر ليثبت بإقراره للمقر له، بل عىل 
الوارث املساوي للمقر به طبقة أو األبعد منه ولو كان هو اإلمام A، ألنه يشارك 

األول وحيرم الثاين.
فالبد من كون منشأ ثبوت التوارث بينهام أمرًا آخر، ومل نعثر عىل غري ما تقدم، 
وهو يقتيض ثبوت النسب مع الفراش، وباتفاقهام املقتيض لرتتب أحكامه. حتى مثل 

املحرمية يف النكاح، ومنها تفاصيل املرياث.
ومثله دعوى: أن ثبوت النسب يف الصحيحني حيث كان مبتنيًا عىل تصادقهام 
فال جمال لتعميمه يف حق غريمها ممن مل يصادقهام عىل دعواها، كوارث أحدمها، بل 

يتوقف ثبوته يف حقه عىل مصادفته هلام فيه.
إذ فيها: أن تصادقهام ملا أثبت نسبهام بمقتىض الصحيحني يتعني ثبوت فروع 
النسب الذي تصادقا عليه، فإذا تصادقا عىل األخوة كان أحدمها عاّم لولد اآلخر، وإذا 
تصادقا عىل بنوة أحدمها لآلخر كان االبن أخًا لولد اآلخر واألب جدًا لولد اآلخر 

وال يتعدى التوارث إىل غريمها)1( 
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وهكذا، وحينئٍذ ترتتب أحكام الفروع املذكورة يف املرياث وغريه.
)1( كأنه إشارة إىل ما ذكره غري واحد. قال يف املبسوط: »وال يتعدى منهام إىل 
غريمها إال إىل أوالدمها فقط«، ونحوه يف الرسائر واجلامع والتحرير وعن التخليص. 
دافع  وال  وغريهم  األوالد  بني  الفرق  وضوح  بعدم  واحد  غري  فيه  استشكل  وقد 
عن  القارص  بينهام  التوارث  عىل  الصحيحني  يف  االقتصار  بعد  املذكور  لإلشكال 
غريمها، واشتامهلام عىل تصديقهام املقتيض لرتتب مجيع أحكام النسب الذي يتصادقان 
الثاين  وبمالحظة  أوالدمها،  دون  عليهام  االقتصار  يتعني  األول  بمالحظة  إذ  عليه. 

يتعني التعميم جلميع فروع املرياث.
))( كام يف الرشايع والنافع والقواعد والتحرير وغريها. ويف مفتاح الكرامة: 
» هذا تأكيد لعدم التعدي وبيان له«. لكنه موجود يف التحرير مع ما سبق من حكمه 

بالتعدي ألوالدمها. 
وكيف كان فوجود الورثة املشهورين ال ينايف إطالق دليل اإلحلاق. بل ال يظن 
منهم البناء عىل عدم اإلحلاق باملقر وترتب آثار النسب مع وجود الوارث فيمن أقر 

بولد من زوجته أو وليدته، لرصاحة النصوص يف نسبته له.
أو  عمومًا  اإلحلاق  دليل  يقتضيه  ما  املتبع  بل  الرشط،  هلذا  جمال  ال  هنا  ومن 

خصوصًا من دون أن يمنع منه وجود الوارث، حيث يكون حاكاًم عىل دليل إرثه.
وهو  الغري،  حق  يف  ينفذ  ال  اإلقرار  بأن  له  استدالهلم  ضعف  يظهر  وبذلك 

الورثة املشهورون يف املقام.
الندفاعه بأن ذلك إنام يتم لو مل يكن يف املقام إال عموم نفوذ اإلقرار، وال جيري 
يف مفروض املقام من وجود الدليل اخلاص  عىل قبول قوهلام إذا استفيد منه العموم 

للمرياث. حيث يكون الدليل املذكور هو احلاكم باإلرث ال اإلقرار بمجرده. 
ثم إنه مل يتضح وجه خصوصية الشهرة يف النسب، بل األمر جيري يف كل نسب 

مطلقًا)1(. ولو كان له ورثة مشهورون ل يقبل إقراره يف النسب)2(.
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ثابت رشعًا ولو بالبينة. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
)1( كام هو مقتىض إطالق الكايف ورصيح الرسائر والرشايع والنافع وجامع 
الرشايع وأكثر ما تأخر عنها. لعموم نفوذ اإلقرار عىل املقر. وقيده يف الوسيلة بام إذا 

صدقه املقر له. 
ومل يتضح الوجه فيه، فإن نفوذ اإلقرار يقتيض جواز تعويل املقر له عليه وإن 
أنه يعترب عدم تكذيب املقر له، مع الكالم يف احلكم حينئٍذ.  جهل احلال. نعم تقدم 

وهو أمر آخر غري اعتبار التصديق.
هذا ويف املبسوط بعد أن ذكر ثبوت النسب بإقرار رجلني عدلني من الورثة أو 
رجل وامرأتني قال: »وإذا ثبت هذا  فكل موضع ثبت النسب باإلقرار ثبت املال، إال 
يف موضع واحد، وهو إذا كان إثبات املرياث يؤدي إىل إسقاطه، مثل أن يقر األخوان 
بابن للمورث، فإن نسبه يثبت وال يثبت له املرياث، ألنه لو ورث حجب األخوين، 
وخرجا عن كوهنام وارثني. ويبطل اإلقرار بالنسب، ألنه إقرار ممن ليس بوارث، وإذا 
بطل النسب بطل املرياث، فلام أدى إثبات املرياث إىل إسقاطه أسقط، فيثبت النسب 
دونه. ولو قلنا إنه يثبت املرياث كان قويًا، ألنه يكون  قد ثبت نسبه بشهادهتام فتبعه 

املرياث، ال باإلقرار«.
ومقتىض ذيله أن إقرار الوارث إذا مل يثبت النسب ـ لعدم متامية البينة به ـ ال 

يثبت املرياث بنحو يمنع من مرياث املقر، كام يف حمل الكالم. 
وهو غري ظاهر، ألنه يكفي يف نفوذ اإلقرار كون املقر به حقًا للمقر ظاهرًا لوال 
اإلقرار. ولذا لو كانت هناك عني ليست حتت يد زيد حمكومة بأهنا له، فأقر هبا لعمرو، 
نفذ إقراره، مع أهنا لو مل تكن حمكومة بأهنا له مل ينفذ إقراره ومل يقبل قوله بعد ان مل تكن 
حتت يده وكان أجنبيًا عنها، ومن الظاهر أن الوارث املتأخر مع عدم ثبوت الوارث 

األقدم طبقة هو املالك، فينفذ إقراره له بالنسب باإلضافة إىل املرياث.

)الثانية(: لو أقر الوارث بأوىل منــه دفع ما يف يده إليه)1(، ولو كان 
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ونظري ذلك ما إذا أقر الوارث بدين مستغرق للرتكة، حيث ينفذ إقراره عليه 
يف عدم املرياث، كام تضمنته بعض النصوص يف الزوجة وتضمنت أنه ال مرياث هلا. 

ويف بعضها: » ألن إقرارها عىل نفسها بمنزلة البينة«)1(. فراجع.
به  ينحرص  مل  وإذا  له.  للمقر  متامه  دفع  باملقر  منحرصًا  املرياث  كان  وإذا  هذا 
دفع للمقر له حصته ال غري، وال ينفذ اإلقرار عىل غريه من الورثه، لعدم نفوذ اإلقرار 
عىل غري املقر. إال أن ينهض اإلقرار بإثبات النسب بني املورث واملقر له، عىل ما يأيت 

الضابط لذلك يف املسألة الثالثة إن شاء اهلل تعاىل.
)1( كام ذكره يف اجلملة يف القواعد، ويستفاد من املبسوط والتذكرة، بل يستفاد 
الفروع املختلفة املفروغية عنه. لعموم نفوذ اإلقرار يف حق  من مجيع األصحاب يف 

املقر.
وأما النسب بينها فال جمال لثبوته عىل اإلطالق. بل جيري فيه ما سبق يف اإلقرار 

بالنسب من التفصيل، وما يأيت يف املسألة الثالثة من الضابط.
التناكر  عدم  فرض  يف  أكثر  وكونه  واحدًا  به  املقر  كون  بني  فرق  وال  هذا 
وتصديقهم له أو قبوهلم منه، فتكون حصته بينهم مع كوهنم أوىل منه، ويشاركونه يف 
حصته مع مساواهتم له. ووضوحه يغني عن بيانه. وإنام نبه فيام يأيت لصورة التعدد 

مقدمة لفرض التناكر الذي ال يكون بدونه.
))( بأن أنكر كل منهام كون اآلخر وارثًا عىل خالف ما أقربه األول.

)3( كام يف النهاية. ألن كالمنهام ال ينكر ما أقر به األول له، ليجري عليه ما 
سبق يف تكذيب املقر له اإلقرار، بل ينكر ما أقر به األول لصاحبه، فيبقى اإلقرار له 

حجة عىل األول.

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب: 6) من أبواب كتاب الوصايا حديث: 8، 9.

مساويًا دفع بنسبة نصيبه من األصل)1( ولو أقر بإثنني فتناكرا)2( ل يلتفت 
إىل تناكرمها)3( فيعمل باإلقرار 
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أقر  ثم  الرتكة،  بتامم  له  فحكم  معروف،  واحد  ولد  عن  األب  مات  إن  مثال 
الولد بأخوين له، كان مرجع إقراره إىل أنه اليستحق ثلثي الرتكة، بل مها بني من أقر 

بأهنام أخوين له.
أقر  فيام  أنكر كل منهام أخوة اآلخر فإنكاره ال يرجع إىل تكذيب األول  فإذا 
له من الثلث، بل فيام أقربه لآلخر، ويبقى إقرار األول نافذًا يف عدم زيادة حقه عن 

الثلث، وكون الثلثني اآلخرين بينهام. 
يف  كالمه  ظهور  ينعقد  ال  بحيث  دفعة،  معًا  هبام  أقر  فيام  ذلك  يتجه  إنام  نعم 
إقراره باألول بضميمة  التعاقب. فمقتىض  أقر هبام عىل  إذا  أما  اإلقرار بواحد منهام. 
األصل كون حصته بينه وبني املقر له بالتناصف، فإذا أقر بعد ذلك بالثاين فمقتىض 
له  املقر  إقراره يف حصته، دون حصة  فينفذ  له مشاركته هلام معًا يف حصتهام،  إقراره 
األول، بل هو إقرار يف حق الغري، فال ينفذ إال بتصديقه. وذلك جيري يف اإلقرار بأكثر 
فينفذ  التعاقب،  بنحو  أو  دفعة  للميت  بولدين  األخ  أقر  لو  كام  منه،  أوىل  واحد  من 
إقراره هبام معًا دفعة، وال ينفذ إقراره بنحو التعاقب بالثاين، لعني ما سبق من أنه إقرار 

يف حق الغري، كام لعله ظاهر.
)1( فإن ثبتت بنوهتام معًا فال إشكال، ملطابقة ذلك لقول املقر، وتقسم الرتكة 
أثالثًا. وإن ثبتت بنوة أحدمها دون اآلخر ثبت استحقاقه النصف فيأخذه والنصف 
اآلخر بني املقر واملقر له اآلخر، فيدفع املقر ثلثه وهو سدس الرتكة للمقر له اآلخر 
إلزامًا له بإقراره. وإن مل تثبت بنوة أحدمها وبقيا متناكرين كان الثلثان بينهام بمقتىض 

اإلقرار من دون خمرج عنه من دليل أو تكذيب من املقر له.
الثاين ـ وهو األخ يف املثال املتقدم ـ األول ـ وهو العم يف  ))( يعني: صدق 

املثال املذكور ـ يف وجود الولد للمورث.

ولكن تبقى الدعوى قائمة بينهــام)1(. ولو أقر بأوىل منه يف املرياث ثم أقر 
بــأوىل من املقر له قبل، كام إذا أقر العم باألخ ثم أقر بالولد، فإن صدقه)2( 
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)1( بال إشكال وال خالف ظاهر، عماًل بإقرارمها يف حقه من دون معارض.
))( كام يف القواعد قال يف مفتاح الكرامة: »أما أن الرتكة لألخ فألنه استحقها 

باإلقرار، فال يلتفت إىل رجوع املقر«.
 وفيه: أنه مل يقر له بالرتكة وال بسبب استحقاقها، وإنام أقر بمقتىض استحقاقها،
طبقة،  منه  أسبق  وارث  هناك  يكن  مل  إذا  إال  االستحقاق  فعلية  اليستلزم  الذي 
الثالث ـ وأنه هو املستحق هلا  الوارث املذكور ـ وهو  أنه قد أقر بوجود  واملفروض 
فعاًل من دون رجوع عن اإلقرار األول، بل بنحو جيتمع معه، فيتعني عليه دفعها إليه.
غاية األمر أن الثاين ـ وهو األخ يف املثال ـ إن استطاع أن يثبت كذبه وعدوانه 
ـ ولو ظاهرًا بمقتىض األصل بعد الرتافع للحاكم الرشعي ـ  يف دفع الرتكة للثالث 

كان له الغرم عليه.
بدفعها  احلاكم  وألزمه  للحاكم  ورافعه  للثالث  الرتكة  دفع  من  منعه  لو  نعم 

للثاين لزمه دفعها إليه. 
ويشكل حينئٍذ ضامنه للثالث، ألنه ملزم به رشعًا، فال يكون مفرطًا يف حقه. 
وكذا لو رافع الثاين الثالث بعد دفع األول الرتكة إليه، فالزمه احلاكم بدفعها للثاين، 

حيث ال منشأ للضامن له بعد براءته منه بدفعها إليه. 
كام أنه لو أقر األول للثاين  ودفع الرتكة إليه، ثم أقر بالثالث بعد دفعها، كان 
دفعه الرتكة للثاين إقرارًا منه بعدم الثالث، فيكون إقراره بالثالث رجوعًا عن إقراره 
األول غري مسموع منه، فليس له اسرتجاع الرتكة من الثاين، كام رصح به يف النهاية 

وغريه.
وكذا لو رصح حني اعرتافه بالثاين بنفي وارث أوىل منه، حيث جيب عليه دفع 
الرتكة له، ويكون اعرتافه بالثالث رجوعًا عن إقراره األول غري مسموع منه. وعليه 

يتعني أن يغرم يف كلتا الصورتني للثالث، كام رصح به بعضهم. 

دفعه إىل الثالث)1(، وإال فإىل الثاين ويغرم للثالث)2(. 
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نعم تقدم منا فيام إذا قال: هذا لفالن بل لفالن الكالم يف الضامن للثاين. وقد 
تضمنت كلامهتم يف املقام التعرض ملا ذكرنا أو لبعضه مع بعض املالحظات اليسعنا 

التعرض هلا.
هذا كله إذا كانت الرتكة حتت يده، أما إذا مل تكن حتت يده فال موجب لضامنه، 
بل يتمحض اعرتافه بعدم استحقاقه املرياث من دون أن يرجع إىل ثبوت حق عليه ملن 
أقر بنسبه، ليجب خروجه عنه بدفع الرتكة له أو غرامتها له، بل تتمحض الدعوى 

بينهم، ويكون املرجع فيها ما يراه احلاكم. 
الثالث،  للثاين يف حق  األول  إقرار  نفوذ  لعدم  واحد  ذلك غري  ذكر  كام   )1(
فيكون  الثاين،  له  واملقر  باملقر  املرياث  الثاين، وانحصار  ومقتىض األصل عدم أخوة 
للمقر له الثاين النصف نظري ما سبق منا يف عكسه ـ وهو إنكار املقر له األول للمقر له 

الثاين ـ عند الكالم يف تعاقب اإلقرارين.
))( كام ذكروه أيضًا وتقدم وجهه منا عند الكالم يف اإلقرار ألكثر من واحد 
املقر به، بل شكه، حيث ال إشكال يف  التعاقب. وكذا يف فرض عدم تصديق  بنحو 
عدم ثبوت النسب حينئٍذ، وينحرص األمر باإلقرار، بناء عىل ما سبق من أن للمقر له 

إلزام املقر بإقراره ولو مع شكه، إال أن يكذبه.
إثبات  اثنني يف  بني  التعارف  تبتني عىل عدم حجية  املذكورة  والفروض  هذا 
النسب مع وجود املنكر، كام تقدم منا عند الكالم يف إثبات نسب غري الولد، فينحرص 

األمر باإلقرار امللزم للمقر وحده.
نعم خيتص ذلك بام إذا أقر املقر له األول ببنوة املقر له الثاين للميت. أما إذا 

أنكرها كان إنكاره مانعًا من نفوذ اإلقرار للثاين يف حقه، ملا سبق.
 ويتعني انعكاس القسمة، فيكون النصف للمقر له األول، والسدس للمقر له 

ولو أقر الولد بآخر ثم أقر بثالث وأنكر الثالث الثاين كان للثالث النصف)1( 
وللثاين السدس)2(.
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الثاين، ملا سبق هناك أيضًا. 
بالثالث،  منه  مستقل  إقرار  دون  من  اإلقرارين  بمقتىض  التمسك  له  أن  كام 

ليلزمه ببنوته. ويتعني التثليث حينئٍذ، عماًل باإلقرار.
)1( قطعًا، إذ ال يشء مع العلم حتى اإلقرار عىل خالفه. وكذا إذا ثبت النسب 
املثبت  العلم كالفراش والبينة. لكن هذا كله خروج عن حمل الكالم من كون  بغري 

للحق هو اإلقرار.
))( يعني: بنحو ترتتب مجيع آثاره ولوازمه التكليفية والوضعية.

)3( بال خالف ظاهر وال إشكال. لعموم حجية البينة، عىل ما تقدم يف املسألة 
التاسعة عرشة من مباحث االجتهاد والتقليد.

النصوص عدم عموم  املستفاد من غري واحد من  املشهور. ألن  )4( كام هو 
قبول شهادة النساء، كام يناسبه السؤال يف النصوص الكثرية عن شهادهتن، واجلواب 

بجواز شهادهتن يف بعض املوارد)1(. 
يف  شهادهتن  لقبول  سؤال  دون  من  ابتداء  تتعرض  التي  النصوص  حتى  بل 

بعض املوارد ظاهرة يف املفروغية عن عدم عموم قبول شهادهتن))(.
أنه كان   «  :Aأبيه عن عيل السكوين عن جعفر عن  وأظهر من ذلك موثق 
يقول: شهادة النساء ال جتوز يف طالق وال نكاح وال يف حدود، إال يف الديون وما ال 
يستطيع الرجال النظر إليه«)3(. لظهور االستثناء فيه يف عموم عدم قبول شهادهتن يف 
غري املستثنى وصحيح حممد بن مسلم قال: »قال: ال جتوز شهادة النساء يف اهلالل وال 

)1( وسائل الشيعة ج:18 باب: 4) من أبواب كتاب الشهادات.

))( وسائل الشيعة ج:18 باب: 4) من أبواب كتاب الشهادات.
)3( وسائل الشيعة ج:18 باب: 4) من أبواب كتاب الشهادات حديث: )4.

ولو كان معلومي النسب ال يلتفت إىل إنكاره)1(.
 )الثالثة(: يثبت النسب)2( بشهادة عدلني)3(، ال برجل وامرأتني)4(،
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يف الطالق. وقال: سألته عن النساء جتوز شهادهتن؟ قال: نعم يف العذرة والنفساء«)1( 
لظهور اجلواب بعد إطالق السؤال يف اختصاص القبول بام تضمنه اجلواب.

ورود  لعدم  النسب  يف  وامرأتني  رجل  شهادة  قبول  عدم  يتعني  ذلك  وعىل 
النص اخلاص به، ليخرج به عن األصل احلاكم بعدم حصوله، أو العموم املستفاد من 
بعض هذه النصوص، كموثق السكوين وصحيح حممد بن مسلم املتقدمني خلروجه 

عن موضوع احلرص املستفاد منهام.
ثبوت  املبسوط من  الثانية من  املسألة  أوائل  وبذلك يظهر ضعف ما سبق يف 

النسب هبا.
)1( كام هو ظاهرهم، بل مل أعثر عىل خمالف يف ذلك، ألهنم ذكروا اختصاص 
أيب  النصوص، كموثق  الذي تضمنته  أو مطلق احلقوق. وهو  الدين  القضاء هبام يف 
بصري أو صحيحه: »سألت أبا عبد اهلل A عن الرجل يكون له عند الرجل احلق وله 
بشاهد واحد ويمني صاحب  F يقىض  اهلل  فقال: كان رسول  قال:  شاهد واحد، 
احلق. وذلك يف الدين«))(، ومعترب القاسم بن سليامن: »سمعت أبا عبد اهلل A يقول: 

قىض رسول اهلل F بشهادة رجل مع يمني الطالب يف الدين وحده«)3(.
عموم  عدم  من  واليمني  الشاهد  نصوص  جمموع  من  يستفاد  ما  إىل  مضافًا 
ثبوت  املقام عدم  يقتيض يف  الشك األصل، وهو  املرجع يف مورد  فيكون  حجيتهام، 

النسب.
))( يكفي يف احلكم اآلين عدم ثبوت عدالتهام، كام هو الظاهر.

)1( وسائل الشيعة ج:18 باب: 4) من أبواب كتاب الشهادات حديث: 8.
))( وسائل الشيعة ج:18 باب: 14 من أبواب كيفية احلكم والدعوى حديث: 5.

)3( وسائل الشيعة ج:18 باب: 14 من أبواب كيفية احلكم والدعوى حديث: 10.

وال برجل ويمني)1(. ولو شــهد األخوان بابن للميت وكانا عدلني كان 
أوىل منهام، ويثبت النسب، ولو كانا فاسقني)2(. 
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النسب، نظري ما  إثبات  بإقرارمها، وإن مل يكن قوهلام حجة يف  إلزامًا هلام   )1(
سبق يف إقرار الواحد بمن هو أوىل منه باملرياث.

))( حيث ينحرص املرياث هبام وينتقل للمقر له بتاممه بمقتىض إقرارمها. أما 
مع وجود غريمها، فإن صدقهام فاألمر كذلك. وإال مل يلزم بإقرارمها بعد عدم ثبوت 

النسب به، وينفذ إقرارمها يف خصوص حصتهام. 
اإلقرار. وقد  كتاب  H يف  املصنف  تعقيب كلامت سيدنا  لنا يف  تيرس  ما  هذا 
أطال بعض األصحاب يف كثري من الفروع بام ال يسعنا متابعتهم فيه، لكفاية ما سبق 

يف بيان الضوابط التي عليها املعول يف هذا املقام.
ألف  سنة  األوىل  مجادى  شهر  من  السابع  األحد  ليلة  ذلك  من  الفراغ  وكان 
النبوية عىل صاحبها وآله أفضل الصلوات وأزكى  وأربعامئة ومخس ثالثني للهجرة 

التحيات. واحلمد هلل رب العاملني. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

يثبت املرياث)1( إذا ل يكن لام ثالث)2( دون النسب.



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

كتاب الوكالة





كتاب الوكالة
والبد فيها من اإلجياب والقبول)1(

)1( كام طفحت بذلك كلامهتم، حيث ال إشكال عندهم يف أهنا من العقود. 
ويستفاد منها أو من أكثرها أن مضمون عقدها االستنابة يف الترصف. ومن الظاهر أن 
املراد هبيئة االستفعال يف املقام ليس هو طلب املادة كاالستغاثة واالستغفار، لظهور 
أن ذلك سابق عىل الوكالة، بل حتقيقها، كاستعامل اليشء واالستكثار من اخلري. وعليه 

يكون مفاد عقد الوكالة هو جعل الوكيل نائبًا.
وال جمال للبناء عىل ذلك، ألن النيابة يف العمل إنام تكون حني العمل، ال قبله 

بمجرد وقوع عقد الوكالة. كام ال تتوقف عىل التوكيل، بل تتحقق من املتربع.
مضمون  فهو  منه  وبتسليط  املوكل  عن  نيابة  العمل  عىل  التسليط  جمرد  وأما 
والطلب ونحومها، وال  اإلذن  إبرازه  يكفي يف  املسلطِّ كام  التزام  فيه  يكفي  إيقاعي، 

يتضمن التزام املسلَّط بيشء، ليحتاج فيه لقبوله.
وأما فعل املأذون فيه واملطلوب فهو ليس قبوالً عقديًا، بل جري عىل مقتىض 
التسليط املستفاد من اإلذن أو الطلب، نظري ما ذكرناه يف السبق والرماية ويف اجلعالة. 
وكذا احلال يف كل ما يدل عىل الرضا أو العزم عىل فعله، فإنه اليدل إال عىل البناء عىل 

اجلري عىل ما اراد املوكل من دون أن يكون التزامًا عقديًا، ليتم به العقد.
نعم قد تبتني الوكالة ـ زئدًا عىل ذلك ـ عىل جعل الوكيل بمنزلة املوكل وقائاًم 
مقامه يف حتمل مسؤولية األمر املوكل فيه، بحيث يتعهد بإيقاعه يف الوقت املحدد يف 

الوكالة اخلاصة، أو إذا رآه صالحًا يف حق املوكل يف الوكالة التفويضية العامة.
وهي حينئٍذ نظري الوالية املبنية عىل املسؤولية برعاية املصلحة يف املوىل عليه، 
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ال جمرد جواز الترصف يف شؤونه. غايته أن الوالية جمعولة من الشارع األقدس، أو 
من املالك يف ظرف خروج املوىل عليه عن ملكه أو سلطنته، كام يف الوصية والوقف، 

والوكالة جمعولة من صاحب السلطنة يف طول سلطنته.
الكلفة  من  فيه  ملا  الوكيل  لسلطنة  مناف  املضمون  هذا  أن  الظاهر  ومن 
واملسؤولية، فيحتاج إىل التزامه به، كاملوكل، وبه تكون الوكالة مضمونًا عقديًا حيتاج 

اللتزام الطرفني به.
أما جمرد سلطنة الوكيل عىل القيام مقام املوكل والنيابة عنه فيام وكل فيه فهو 

غري مناف لسلطنته، والحيتاج اللتزامه به عىل نفسه كاملوكل.
هذا والذي يظهر من مجلة من كلامهتم تقوم الوكالة بام يساوق اإلذن من املوكل 
يف فعل اليشء أو طلبه والرضا من الوكيل بفعله، كام يناسبه جعلهم من الوكالة األمر 

بفعل اليشء واستجابة املأمور لذلك.
بل ال يبعد شيوع إطالق لفظ الوكالة عليه حتى قد يفهم من إطالقها ما يعم 
ذلك، وإن مل يكن هنالك تبادل االلتزام من الطرفني بتحميل وحتمل مسؤولية ما وكل 
غري الذي هو املقدم للعقد. وهذا بمجرده ليس عقدًا، والحيتاج إىل قبول، كام سبق. 

أو  الشخص  إذن  جمرد  فيها  يكفي  التي  األعم،  باملعنى  الوكالة  وباجلملة:   
الطلب من الغري يف الفعل نيابة عنه، ليست عقدًا وإن ريض الطرف اآلخر بذلك أو 
جرى عليه ونفذه. وال تكون عقدًا إال إذا تضمنت زائدًا عىل ذلك االلتزام بتحميله 
مسؤولية الفعل، والتزام الطرف اآلخر بتحملها، وابتناء أحد االلتزامني عىل اآلخر، 

وحينئٍذ البد فيها من القبول، كسائر العقود.
)1( كام رصحوا بذلك من املبسوط وما تأخر عنه. بل يف مجلة منها االكتفاء 
به يف االجياب أيضًا. وهو متجه عىل ما تكرر منا من كفاية ذلك يف مجيع العقود حتى 

الالزمة.

وإن كان فعًا)1(
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وعليه يف اجلملة جروا يف العقود اجلائزة، ومنها الوكالة، كام يأيت. وإن توقف 
بعضهم يف بعض املوارد. وال ينبغي إطالة الكالم يف تعقب كلامهتم بعد ما سبق منا.

يف  األصحاب  مجهور  به  رصح  كام  العرفية،  املواالة  حتصل  ال  بحيث   )1(
املبسوط وما بعده، وظاهر التذكرة اإلمجاع عليه، وعن جممع الربهان أنه الشك فيه.

قبول  تأخر  مع  الغائب  توكيل  صحة  من  املعلوم  هو  بام  عليه  استدلوا  وقد 
الوكيل حينئٍذ. وهو جيد. وإن كنا يف غنى عن ذلك بناء عىل ما هو الظاهر من عدم 
ـ  والوكالة وغريها  البيع واإلجارة  ـ من  أنواعه  العقد وخصوصيات  توقف صدق 
عىل املواالة، فيكون مقتىض عموم أدلة النفوذ صحتها مع الرتاخي. نعم البد من عدم 

عدول املوجب قبل القبول عن التزامه باملضمون العقدي الذي أوجبه عىل نفسه.
وأظهر من ذلك ما إذا أريد من الوكالة املعنى األعم الذي يكفي فيه تسليط 
املوكل للوكيل عىل الفعل. نيابة عنه، حيث سبق أنه ال حيتاج إىل قبول الوكيل، وليس 
رضاه بالقيام به إال جريًا عىل مقتىض التوكيل املذكور، وال منشأ الحتامل اعتبار املوالة 

فيه.
املقاصد  التذكرة ورصيح جامع  به مجهور األصحاب وظاهر  ))( كام رصح 
اإلمجاع عليه، ويف اجلواهر: » بال خالف أجده فيه، بل اإلمجاع بقسميه عليه«. وهو 
الذي رصحوا به يف مجيع العقود، وعن الفخر يف رشح اإلرشاد أن تعليق الوكالة عىل 

الرشط ال يصح عند اإلمامية. وكذا سائر العقود جائزة أو الزمة. 
املقامية  اإلطالقات  مقتىض  بأن  له  يستدل  وقد  فيه.  التأمل  األردبييل  وعن 
ألحكام الوكالة اإليكال يف تشخيصها للعرف بعد أن مل تتكفل األدلة الرشعية بيان 
تصدي  لعدم  نفوذها،  لدليل  اللفظي  اإلطالق  بنحو  حتى  ونفوذها  حصوهلا  كيفية 
فيكون  ونفوذها،  حصوهلا  عن  الفراغ  بعد  ألحكامها  بل  نفوذها،  لبيان  النصوص 
العرف  أن  الظاهر  ومن  حتققها،  كيفية  يف  للعرف  اإليكال  املقامي  إطالقها  مقتىض 

 أو متأخرًا)1(، والتنجيز)2(. فلو علقها عىل رشط غري حاصل حال العقد 
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املقامي  اإلطالق  مقتىض  فيكون  ونفوذها  الوكالة  التعليق من صحة  مانعية  يرى  ال 
املذكور نفوذ الوكالة املعلقة. بل لو صارت عقدًا ـ كام سبق ـ أمكن التمسك بعموم 

نفوذ العقود.
يف  إليه  أشار  والذي  النفوذ،  بعدم  القايض  األصل  عن  خيرج  كله  وبذلك 

اخلالف واملبسوط ورصح به غريمها. 
ودعوى: أن املعهود يف العقود، عند العرف ترتب مضامينها مبارشة. وبذلك 
كام  حاصل،  غري  أمر  عىل  العقد  يف  التعليق  صورة  عن  العقود  نفوذ  عموم  ينرصف 

تقرص اإلطالقات املنافية ألحكامها عنه. 
أمر  حايل جمهول  التعليق عىل  ـ مضافًا إىل قصور ذلك عن صورة   مدفوعة 
احلصول ـ بأن املضمون التعليقي له نحو من الوجود االعتباري. ولذا وقع التعليق يف 

التدبري والوصية التمليكية.
فلم يبق يف املقام إال اإلمجاع الذي سبق منهم. وقد يشكل التعويل عليه لظهوره 
يف عرص تدوين الفتاوى، واحتامل استناده لبعض الوجوه االعتبارية التي ذكرها غري 
واحد. والتي ال ترجع إىل حمصل ينهض باالستدالل، كام يظهر بمراجعتها يف كتاب 
H وغريه. وال سيام مع عدم االستدالل باإلمجاع يف املبسوط  البيع لشيخنا األعظم 

واخلالف، مع كثرة استدالله به يف الثاين.
نعم قد يعضد اإلمجاع شيوع االبتالء بذلك يف عصور املعصومني )صلوات 
اهلل عليهم(، حيث كان من األيامن الشايعة عند العامة للتوثيق يف العهود عىل الوفاء 
حكمها  خفاء  يناسب  ال  وذلك  يملك،  ما  وصدقة  والعتاق  باالطالق  احللف  هبا 
وخطأ األصحاب فيه. ومن هنا يقرب كشف مذهبهم عن مانعية التعليق. وربام يأيت 

يف كتاب الوقف ما ينفع يف املقام.
هذا وقد يشكل األمر يف خصوص الوكالة بلحاظ ما تعارف من نصب أمراء 
اجليوش والعساكر بنحو الرتتيب أو التعليق، مثل: فالن أمري اجليش، فإن قتل فاألمري 
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فالن، أو كل منكام أمري عيل عسكره، فإن اجتمعتام فأمري اجلميع فالن، ونحو ذلك. 
حيث ال جمال الحتامل رجوعه إىل فعلية الوكالة وتعليق الترصف املوكل فيه، لظهور 
يبتني استدالل بعض  ينصبه عليه. وعليه  يبعث اجليش  أن أمري اجليش وكيل عمن 

العامة عىل جواز التعليق يف الوكالة بفعل النبي F يف جيش واقعة مؤتة.
آخر ولوجه  استدالهلم  يف  الوجه  هلذا  تعرض  التذكرة  يف  أنه  الغريب   ومن 
ـ وهو عدم الفرق بني تعليق الوكالة وتعليق املوكل فيه ـ وأجاب عن الثاين، وأمهل 

اجلواب عن األول.
أو   F النبي  هو  كان  ملا  له  القائد  اجليش ومعني  يقال: مرسل  أن  إال  اللهم 
اإلمام أو من ينصبانه من والة املدن أو اجليوش، وكان هلم الوالية ووجوب الطاعة، 
دون  من  املنصوب  عىل  عليه  اجلري  ووجب  التعليق  بنحو  ولو  للوالة  نصبهم  نفذ 
حاجة إىل قبوله. فتعيينهم الوالة الينفذ بمالك نفوذ العقد، ليدخل يف حمل الكالم، 
عليه  عام  اخلروج  يصعب  هنا  ومن  الطاعة.  وجوب  بمالك  بل  به،  النقض  ويصح 

األصحاب من اشرتاط التنجيز.
املوكل  العمل  الوكيل مسؤولية  املبنية عىل حتمل  العقدية  الوكالة  هذا كله يف 
فيه. أما املتمحضة يف اإلذن والتسليط عىل الترصف فال مانع من التعليق فيها، ألن 

اإلذن أمر واقعي يقبل التعليق قطعًا. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
)1( هذا هو املتيقن من اإلمجاع، أما التعليق عىل أمر حاصل عند العقد يعلم 
حينه بحصوله فال مانع منه، خلروجه عن املتيقن من اإلمجاع، بل التعليق حينئذ الغ 
عرفًا، لعدم األثر له. ومثله التعليق عىل أمر مشكوك احلصول يتوقف عليه موضوع 
العقد أو صحته، كتعليق الوكالة عىل سلطنة املوكل عىل ما وكل فيه ـ كبلوغه ـ أو عىل 

حتقق موضوعه، كتعليق الوكالة عىل طالق املرأة عىل زوجيتها للموكل.

أو جمهول احلصول حينه بطلت)1(. ويصح ترصف الوكيل حينئذ باإلذن 
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أطلق  من  وظاهر  التذكرة.  يف  األقرب  وجعله  القواعد،  يف  احتمله  كام   )1(
االيضاح  رصيح  هو  بل  الترصف،  جواز  عدم  هو  لذلك  ينبه  ومل  الوكالة  بطالن 
واملسالك، الرتفاع اإلذن املستفاد من الوكالة وعدم وجود إذن آخر يصحح الترصف. 
وقريب منه يف جامع املقاصد احتياطًا يف الترصف يف ملك الغري. وإن كان هو 
ال يناسب ما فيه ـ كاملختلف ـ من أنه لو عزل الوكيل نفسه انعزل، وجاز له الترصف 

باإلذن املستفاد من التوكيل.
وكيف كان فاإلذن أمر واقعي قابل للتعليق، وال يبطل به، والوكالة املتمحضة 
فيه ليست عقدًا، كام سبق. وأما املبتنية عىل حتمل الوكيل مسؤولية األمر املوكل فيه 
فهي وإن كانت عقدًا، ويقرب بطالنه بالتعليق، إال أن اإلذن املستفاد منه باق، وهو 
كاف يف جواز الترصف. ودعوى: أنه مقيد بالوكالة، فريتفع ببطالهنا. ممنوعة، بل هو 

أمر واقعي مقارن هلا غري مقيد هبا. 
الفاسدين،  اإلجارة  أو  البيع  ضمن  يف  القبض  يف  باإلذن  لقياسه  جمال  وال 
والعني  املبيع  بإرجاع  املبادرة  جيب  بل  عليه،  األثر  لرتتيب  جمال  ال  حيث  وغريمها، 

املستأجرة ونحومها. 
إذ فيه: أن مرجع اإلذن املذكور إىل البناء عىل استحقاقه الستحقاق العني أو 
منفعتها أو غري ذلك مما يقتضيه العقد، فهو ليس إذنا يف الترصف يف ماله، بل هو راجع 
العتقاد أن املال مال القابض جيوز له الترصف فيه رشعًا، ومع خطأ االعتقاد املذكور  
التسليط عىل  اإلذن يف  يتمحض  املقام، حيث  املال، بخالف  الترصف يف  إذن يف  ال 

العمل املوكل فيه من دون أن يؤخذ فيه ترتب أثر الوكالة.
))( قال يف مفتاح الكرامة: » كام طفحت بذلك عباراهتم ترصحيًا يف املبسوط 
والغنية... واقتضاًء من كالمهم يف العزل، والبطالن باملوت واجلنون واالغامء. وقد 

يظهر من الغنية اإلمجاع عىل ذلك«.

املستفادة من التوكيل)1(. وهي جائزة من الطرفني)2( ولكن يعترب يف عزل 
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ويف التذكرة: »وال نعلم خالفًا من العلامء يف أن الوكالة عقد جائز من الطرفني«. 
ومراده حتى العامة. بل ادعى يف بعض فروعه إمجاع أصحابنا رصحيًا يف مقابل خالف 
بعض العامة. ويف اجلواهر: »بال خالف أجده، بل اإلمجاع بقسميه عليه«. بل يظهر 

منهم املفروغية عنه، كام يظهر من النصوص أيضًا.
وهو املناسب لطبيعة الوكالة. أما املتمحضة يف اإلذن فظاهر، لظهور أن مقتىض 
سلطنة املوكل عىل األمر املوكل فيه أن له العدول عن اإلذن لغريه يف إيقاعه، كام يكون 

له العدول عن إذنه يف سائر املوارد.
بل  فيه.  وكل  ما  إيقاع  عن  االمتناع  نفسه  عىل  الوكيل  سلطنة  مقتىض  أن  كام 
حيث مل يكن رضاه بإيقاعه قبوالً عقديًا ـ كام سبق ـ مل يكن ملزمًا له، ليكون امتناعه 

فسخًا للوكالة، وحيتاج نفوذ سلطنته عليه لالستدالل.
وأما الوكالة املبنية عىل حتمل الوكيل مسؤولية العمل فهي وإن كانت عقدًا، إال 
أن ابتناءها نوعًا عىل عدم االستمرار مانع من فهم اإللزام باالستمرار من إطالقها، 
ويكون قرينة نوعية عىل أن املراد هبا حتقق مضموهنا ما دام راضيني بذلك، نظري ما 

تقدم يف املضاربة.
ومرجع ذلك إىل أن عدوهلام عنها ليس فسخًا هلا، بل إهناًء هلا. ولذا ال جمال 
له إال مع بقاء ما وكل فيه، لعدم قيام الوكيل به، لو كان امرًا واحدًا، كطالق زوجته 
املعينة، أو البتنائه عىل االستمرار، كإدارة حمله جتاري. ولو كان فسخًا حقيقة راجعًا 
إىل بطالهنا بعد صحتها ألمكن مع إيقاع الوكيل ما وكل فيه، فينقلب إىل ترصف من 

فضويل بعد أن كان نافذًا، وهو غري مراد هلم قطعًا. 
إليها  املشار  العامة  القرينة  منهام مقتىض  إهنائها لكل  أنه حيث كان جواز  كام 
أمكن اخلروج عن ذلك بقرينة حالية متنع أحدمها  أو كالمها إهنائها، كام لو كان الزوج 
الطالق،  رشط  متامية  لعدم  سفره،  قبل  طالقها  يسعه  ومل  زوجته  طالق  عىل  مرصًا 
للوكيل  ليس  فإنه  ذلك.  عىل  فوكله  رشوطه،  متامية  عند  بطالقها  الوكيل  له  فتعهد 
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حينئذ فسخ الوكالة بعد سفره وترك الطالق.
إدارة حمله،  يوكل شخصًا يف  أن  مثال  التجاري  املحل  أراد صاحب  لو  وكذا 
فاشرتط الوكيل أن يبقى وكياًل عنه إىل سنة، ألن اإلرساع بعزله يفوت عليه فرصة 
التعرف عىل الزبائن واالندماج يف العمل، أو يوهنه، ألنه قد يوهم خيانته أو فشله يف 
إدارة املحل، أو غري ذلك. فإنه لو قبل املوكل بالرشط املذكور وأجرى عقد الوكالة 

مل يكن له عزله.
كل ذلك لعموم نفوذ الرشوط والعقود بعد كون املتيقن من معقد اإلمجاع هو 
الوكالة غري العقدية والعقدية غري املبنية عىل الرشط املذكور. وقد تقدم منا نظري ذلك 

يف املضاربة.
ويناسبه ما ذكروه من أن املرهتن إذا رشط الوكالة لنفسه يف بيع العني املرهونة 
الوكالة قد  أن  إىل  للراهن عزله، حيث يرجع ذلك  نفذ، ومل يكن  الدين  عند حلول 

تلزم بالرشط.
والنافع  والرشايع  اخلالف  يف  رصح  وبه  املبسوط،  من  يظهر  قد  كام   )1(
وجامع الرشايع وكشف الرموز والتحرير  واإلرشاد والتذكرة واللمعتني واإليضاح 
وجامع املقاصد واملسالك، وحكي عن ابن اجلنيد واملقترص وإيضاح النافع، كام قال 
بعض  فيهام  لذكره  وكأنه  التهذيبني.  يعني:  الكتابني«  »وقد رجحناه يف  اخلالف:  يف 

الرويات الشاهدة به. ويف املسالك أنه املشهور خصوصًا بني املتأخرين. 
أيب  بن سامل عن  النصوص، كصحيح هشام  عليه  الدليل  فعمدة  كان  وكيف 
بذلك  له  وأشهد  األمور،  من  أمر  يف  وكالة  عىل  آخر  وكل  رجل  »يف   :A اهلل  عبد 
شاهدين، فقام الوكيل فخرج إلمضاء األمر، فقال: اشهدوا أين قد عزلت فالنًا عن 
الوكالة. فقال: إن كان الوكيل أمىض األمر الذي وكل فيه قبل العزل فإن األمر واقع 
ماض عىل ما أمضاه الوكيل كره املوكل أم ريض. قلت: فإن الوكيل أمىض األمر قبل 

املوكل له إعامه، به فلو ترصف قبل علمه به صح ترصفه)1(.
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أن يعلم ]أن يعزل[ العزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فاألمر عىل ما أمضاه؟ قال: 
نعم... إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن املجلس فأمره ماض أبدًا، والوكالة ثابتة أبدًا 

حتى يبلغه العزل عن الوكالة ثقة يبلغه أو يشافه ]يشافهه[ بالعزل عن الوكالة«)1(.
ومعترب معاوية بن وهب ـ وروي عن جابر بن يزيد أيضًا ـ عنه A : »أنه قال: 
باخلروج  يعلمه  أبدًا حتى  ثابتة  فالوكالة  األمور  أمر من  إمضاء  من وكل رجاًل عىل 

منها، كام أعلمه بالدخول فيها«))(. 
ومعترب العالء بن سيابة الطويل املتضمن الرد عىل العامة يف استثنائهم النكاح 
من هذا احلكم، وحكمهم فيه بكفاية العزل يف انعزاله، وقد تضمن حديثًا عن أمري 
املؤمنني A يف امرأة وكلت أخاها يف تزوجيها، ثم أشهدت عىل عزله، ولكنه زوجها، 
A الشهود فشهدوا أهنا عزلته، وفيه: »فقال: أشهدتكم عىل ذلك بعلم منه  فسأل 
قالوا:  الوكالة؟  أعلمته  بالعزل كام  أعلمته  أهنا  فقال: تشهدون  فقالوا: ال.  وحمرض؟ 
أيب  معترب  يؤيدها  أو  ويعضدها  واقعًا...«)3(.  والنكاح  ثابتة  الوكالة  أرى  قال:  ال. 
هالل الرازي: »قلت أليب عبد اهلل A: رجل وكل رجاًل بطالق امرأته إذا حاضت 
وطهرت وخرج الرجل، فبداله فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به، وأنه قد بداله يف 

ذلك. قال: فليسلم أهله وليعلم الوكيل«)4(.
ويظهر من القواعد القول أو احتامل االنعزال بالعزل وإن مل يبلغ الوكيل. لكن 

قال يف مفتاح الكرامة: »مل يوافقه أحد، بل تسامل الناس عىل خالفه«. 
نعم ذكر يف املبسوط واخلالف أن يف رواياتنا ما يدل عىل القول املذكور، ويف 
اخلالف أنه ذكرها يف التهذيبني. لكن ذكر غري واحد أنه مل يعثر عىل رواية بذلك. ومن 

ثم ال جمال للبناء عليه.

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

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

)3( وسائل الشيعة ج:13 باب: ) من أبواب كتاب الوكالة حديث: ).

)4( وسائل الشيعة ج:13 باب: 3 من أبواب كتاب الوكالة حديث: 1.



....................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الوكالة 398

العزل،  عىل  اإلشهاد  اإلعالم  تعذر  مع  العزل  نفوذ  يف  يكفي  أنه  النهاية  ويف 
وأنه ال ينعزل مع عدم اإلشهاد وال مع اإلشهاد إذا أمكن اإلعالم. ووافقه عىل ذلك 
يف الكايف والوسيلة والغنية والرسائر والتنقيح وحكاه فيه عن القطب. وقد يظهر من 

الغنية اإلمجاع عليه، ويف الرسائر أنه مقتىض اجلمع بني النصوص. 
لكن ال جمال لدعوى اإلمجاع عليه بعد ما سبق. كام أن اجلمع بني األخبار فرع 
العثور عىل األخبار األخر، وقد عرفت أنه مل يعثر عليها. ومثله ما يف املختلف من أنه 

ال بأس به، ألنه توسط بني األقوال.
إذ فيه:  أن التوسط بني األقوال ليس يف نفسه من األدلة، فضاًل عن أن خيرج 

به عن ظاهر النصوص.
هذا وقد نسب يف االيضاح وغريه ملن سبق إطالق االكتفاء باألشهاد. وهو 

ال يناسب رصيح غري واحد وظاهر آخرين من اعتبار تعذر االعالم معه. فالحظ.
بقي أمران األول: أن مقتىض صحيح هشام بن سامل االكتفاء يف إبالغ الوكيل 
بالعزل اخبار الثقة وإن مل يكن عدالً، كام هو ظاهر جامع املقاصد. وال وجه ملا يظهر 
اجلمود عىل كالم غري  مقتىض  ملا هو  اعتبار عدالته، وال  من  والروضة  املسالك  من 
هو  بل  العلم،  اعتبار  يف  يظهر  قد  بنحو  بالعزل  علمه  أو  إبالغه  اعتبار  من  واحد 

كالرصيح من بعضهم.
الثاين: رصح يف املبسوط وكثري ممن بعده بانعزال الوكيل بعزل نفسه، ومقتىض 
إطالقه عدم توقفه عىل حضور املوكل وإعالمه، بل هو رصيح أو كالرصيح منهم.
وعن جممع الربهان تارة: كأنه ال خالف فيه، وأخرى: كأنه جممع عليه. ويف مفتاح 

الكرامة: كأنه رضوري.
منهام  لكل  أن  مقتضاه  فإن  الوكالة،  جواز  من  عندهم  املعلوم  هو  ملا  وذلك 
غري  وهو  اخلاص،  للنص  بلوغه  عىل  للوكيل  املوكل  عزل  نفوذ  وتوقف  فسخها، 

موجود يف املقام.
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هذا  وال ينبغي اإلشكال يف عدم توقف عزل الوكيل نفسه عىل إعالم املوكل 
يف الوكالة اإلذنية، إذ ال جيب عىل املأذون اإلتيان بالعمل املأذون فيه وإن استفيد اإلذن 

من الطلب، إال أن يكون الطالب واجب الطاعة عىل املطلوب منه. 
بل هو ليس عزالً يف احلقيقة، وال إهناء للوكالة، لعدم اقتضاء الوكالة املذكورة 
معنى يف الوكيل لريتفع بعزل نفسه، حتى لو استفيد اإلذن من الطلب وكان الطالب 
واجب الطاعة،ألن وجوب اإلتيان بالعمل املطلوب ليس لنفوذ الوكالة وبقائها، بل 

لوجوب الطاعة.
أما الوكالة العقدية املبنية عىل حتمل الوكيل مسؤولية العمل املوكل فيه فحيث 
سبق أن جواز إهنائها لكل من الطرفني مقتىض القرينة العامة عىل عدم ابتناء الوكالة 
عىل االستمرار، وأنه قد خيرج عنها بقرينة حالية أو مقالية فالقرينة كام يمكن أن تقتيض 

لزوم الوكالة ـ كام سبق ـ يمكن أن تقتيض توقف إهنائها عىل اإلعالم.
بل اليبعد كونه كذلك نوعًا، ألن حتميل املوكل الوكيل مسؤولية العمل املوكل 
فيه تقتيض نوعًا االتكال عليه يف إنجازه، وذلك يوجب لزوم إنجازه عليه ما مل يعلمه 

بتخليه عن مسؤوليته، ليترصف بام يناسب ذلك.
وقد جيري ذلك حتى يف الوكالة اإلذنية إذا ظهر من الوكيل العزم عىل اإلتيان 
ال  ألهنا  الوكالة،  للزوم  ليس  حينئذ  اإلعالم  لزوم  أن  غايته  منه.  املطلوب  بالعمل 
جتنبًا  أو  والغش  الوكيل  من  للخديعة  جتنبًا  بل  للزوم،  موضوعًا  تكون  ألن  تصلح 

لإلرضار املتوقع باملوكل.
يمنعه  املوكل  جهل  مع  نفسه  الوكيل  عزل  أن  والتحرير  املبسوط  ويف  هذا 
من العمل املوكل فيه، بل البد من جتديد الوكالة. واحتمل يف التذكرة جواز العمل 

املذكور بلحاظ بناء إذن املوكل، وجزم به يف املختلف وجامع املقاصد. 
والذي ينبغي أن يقال: ال ينبغي اإلشكال يف جواز الترصف للوكيل يف الوكالة 
اإلذنية لعدم ارتفاع اإلذن بعدوله عن تنفيذه وكذا يف الوكالة العقدية، ألن سقوط 
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املسؤولية عنه بعزله نفسه ـ لو تم ـ ال ينايف بقاء اإلذن، ألن حتمل املسؤولية أمر زائد 
عىل اإلذن مقارن له، ال قيد فيه، وبقاء اإلذن يكفي يف جواز العمل املأذون فيه ونفوذه، 

نظري ما سبق يف الوكالة التعليقية.
وذلك جيري فيام إذا بلغ املوكل ومل يرض بعزله لنفسه، ألن عدم رضاه وإن مل 

ينفع يف بقاء الوكالة، لكنه يستلزم بقاء اإلذن.
نعم لو مل يرفض وسكت أشكل بقاء اإلذن ـ وإن احتمله يف املسالك ـ لقوة 
احتامل تبدل موقفه من الوكيل بذلك. ومعه يشكل بناء العقالء عىل عدم عدوله الذي 
هو العمدة يف ترتيب أثر اإلذن بعد العلم بعدم فعليته النقطاعه بالغفلة أو النوم أو 

نحومها. فتأمل جيدًا.
)1( كام طفحت بذلك عباراهتم من دون خالف ظاهر، بل رصح بعدم اخلالف 
فيه يف موت املوكل يف املبسوط والغنية، واليبعد كون مرادمها نفيه بني املسلمني. وإن 
كان األمر أظهر من ذلك. لظهور ابتناء الوكالة عىل سلطنة الوكيل يف طول سلطنة 

املوكل، فمع سقوط سلطنته باملوت ال موضوع لسلطنة الوكيل.
ليكون  الويص،  بنصب  إعامهلا  وله  حياته،  يف  فهي  الثلث  عىل  سلطنته  وأما 
السلطنة عليه بعد وفاته، ال يف طول سلطنة املويص، وال جيري ذلك يف  مستقاًل يف 
القاعدة  اقتضاء  يف  التشكيك  من  احلدائق  يف  ما  جدًا  غريبًا  كان  هنا  ومن  الوكيل. 

البطالن.
نعم استدل  بموثق عبد اهلل بن بكري عن بعض أصحابنا عن أيب عبد اهلل : »يف 
رجل أرسل خيطب عليه أمرأة وهو غائب، فأنكحوا الغائب وفرض الصداق، ثم جاء 
خربه أنه تويف بعد ما سيق الصداق. فقال: إن كان أملك بعد ما تويف فليس هلا صداق 
وال مرياث. وإن كان قد أملك قبل أن يتوىف فلها نصف الصداق، وهي وارثة وعليها 

 وتبطل باملوت)1(
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العدة«)1(، ونحوه معترب أيب والد عنهA))( وإن مل يذكره.
لكن بطالن النكاح يف املقام ال يتوقف عىل بطالن الوكالة، بل يكفي فيه امتناع 
تزويج امليت، وإنام يظهر أثر بطالن الوكالة فيام إذا أمكن صحة العمل املوكل فيه ذاتًا، 
كام إذا وكل األب رجاًل يف رشاء يشء آلوالده، أو وكل ويل الوقف رجاًل يف بيع نامء 

الوقف، فامت املوكل قبل الرشاء أو البيع املذكورين فالعمدة ما سبق.
والة  ومن  عليهم  اهلل  صلوات  املعصومني  سرية  من  املعلوم  هو  ما  وأما  هذا 
اجلور من بقاء عامهلم يف البالد بعد وفاهتم يترصفون يف إدارهتا حتى يأيت ممن خيلف 

املتوىف إبقاؤهم أو عزهلم.
فهو أجنبي عام نحن فيه، ملا سبق عند الكالم يف اعتبار التنجيز من أن والية 
العامل واجليوش ليست من سنخ الوكالة، بل هو حكم إداري إلزامي، وهو يبتني عىل 

هذا النحو من االستمرار، حرصًا عىل إدارة البالد، وحفظًا للنظام.
كام يبتني عىل أن الوايل املنصوب إذا تعرض للموت نصب من خيلفه موقتًا إذا 
مل يعني له من خيلفه، مع عدم اإلشكال وال اخلالف ظاهرًا يف أنه ليس للوكيل أن يعني 

وكياًل ملوكله خيلفه عند موته أو عجزه عن القيام بام وكل فيه.
ومثله ما هو املعلوم من بقاء األمانة بعد موت املستأمن حتى يرى الوارث رأيه 

فيها، مع أن األمني وكيل عن املالك يف حفظها. 
إذ فيه: أهنا ليست أمانة مالكية الستمرار استئامن املالك املتوىف، بل هي أمانة 
رشعية، ولذا جيب املبادرة بإبالغ الوارث أو تسليمه األمانة، مع أن ذلك ال جيب يف 

األمانة املالكية باإلضافة إىل املالك املودع، بل يكفي عدم مطالبته بإرجاع العني.
أظهر،  فهو  الوكيل  بموت  الوكالة  بطالن  وأما  املوكل.  موت  يف  كله  هذا 

الرتفاع املوضوع، لعدم قابلية امليت ألن يكون وكياًل.

)1( وسائل الشيعة ج:14 باب: 8) من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث: ).

))( وسائل الشيعة ج:14 باب: 8) من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث: ).
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 )1( كام يف املبسوط والرشايع والنافع وجامع الرشايع ومجلة من كتب العالمة 
أنه موضع  املسالك  فيه، ويف  واللمعتني وغريها، ونفي يف اجلواهر وجدان اخلالف 

وفاق. 
املطبق  قال: »وال فرق عندنا بني طول زمان اإلغامء وقرصه وال بني اجلنون 
يف  ونحوه  وعدمه«،  املبطل  بعروض  املوكل  يعلم  أن  بني  فرق  ال  وكذا  واألدوار. 
العالمة  كتب  من  ومجلة  والنافع  والرشايع  املبسوط  إطالق  مقتىض  وهو  الروضة. 
بعدم  ورصح  املطبق،  اجلنون  عىل  الرشايع  جامع  يف  اقترص  لكن  وغريها.  واللمعة 

بطالهنا باإلغامء ساعة. 
فيكون  الوالية،  يثبت  واإلغامء  اجلنون  بأن  املبسوط  يف  البطالن  علل  وقد 

املتصف هبام حمجورًا واحلجر مانع من الوكالة.
وهو يف املوكل راجع إىل ما سبق منا عند الكالم يف بطالن الوكالة باملوت من 
يرتفع موضوع  السلطنة  املوكل  فقد  فإذا  املوكل،  الوكيل يف طول سلطنة  أن سلطنة 

سلطنة الوكيل، وهو راجع إىل بطالن وكالته.
وإذنه  برأيه  يعتد  ال  بحيث  املوقت،  باإلغامء  السلطنة  سقوط  يتضح  مل  لكن 
السابقني، فإنه نظري النوم والسكرعرفًا، خصوصًا مع التفات صاحب السلطنة لتوقع 
حصوله، كام تعارف يف عصورنا حني التخدير وقد حيصل يف غريه، حيث يغفل جدًا 
عن بطالن الوكالة والعارية والوديعة ونحوها مما يبتني استمرار آثارها عىل استمرار 

الرأي واإلذن حكاًم وإن مل يكن فعليًا لفقد اإلحساس.
ودعوى: أنه حيتاج يف الترصف املضطر إليه حال إغامئه وإن قرص ملبارشة الويل 
لذلك. ومقتضاه قصور سلطنته. مدفوعة بأن ذلك جيري يف النائم لو اضطر لترصف 
له عرفًا وبقاء  الرأي  بقاء  ينايف  إيقاضه، من دون أن  يتيرس  يف شؤونه حال نومه ومل 
وكالته لغريه، بحيث ينفذ ترصف وكيله، نظري الغائب الذي حيتاج يف الترصف املتعلق 

واجلنون واإلغامء )1( 
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بشؤونه املستعجلة للويل فيام إذا مل يكن له وكيل منصوب من قبله لذلك الترصف.
اجللطة  مثل  يف  زماننا  يف  يشيع  كام  ـ  أمده  وطال  اإلغامء  استحكم  إذا  نعم 
الدماغية ـ سقط صاحبه عن قابلية الرأي عرفًا، ويبني معه عىل عدم االعتداد بإذنه 

السابق.
صاحبه  من  يتوقع  ال  بحيث  ونحوه  ملرض  استمر  لو  النوم  يف  ذلك  وجيري 
برايه  يعتد  لنصب ويل عىل صاحبه وال  فإنه حيتاج معه  املنظور،  املستقبل  االنتباه يف 

السابق وإذنه، فتسقط وكالته لغريه. 
صاحبه  يفقد  بحيث  نحوه،  أو  فزع  من  لطارئ  مؤقتًا  كان  فإن  اجلنون  وأما 
اتزانه وسيطرته عىل ترصفاته مؤقتًا فالظاهر أنه كاإلغامء املؤقت. بل لعله ال يصدق 

عليه اجلنون عرفًا. 
أما إذا كان مستحكاًم فالظاهر سقوطه عن قابلية الرأي عرفًا، وال يعتد برأيه 
وإذنه السابقني، وال جتري معه أصالة عدم عدول صاحب الرأي واإلذن عنهام الذي 

هو املصحح لترصف الوكيل واملأذون مع عدم فعلية الرأي واإلذن لطروء الغفلة.
نعم إذا علم هو بطروء العارض عليه أو توقعه، فنصب عىل نفسه أو ماله وليًا 
عليه عند احلاجة، فالظاهر نفوذ ذلك، وأولوية املنصوب به تبعًا ألولويته بنفسه من 

غريه ارتكازًا. 
ودعوى: أن سلطنته ملا كانت تسقط عند فقده لعقله فال جمال لسلطنة منصوبه 

حينئٍذ، ألهنا يف طول سلطنته. 
فقد  حني  سلطنته  عىل  متفرعة  ليست  املقام  يف  منصوبه  سلطنة  بأن  مدفوعة 
عقله، بل عىل سلطنته حني ثبوت عقله، فإنه حينئٍذ كام يتسلط عىل حارضه يتسلط عىل 
مستقبل أمره. ولذا له أن يؤجر نفسه بلحاظ منافعه االستقبالية. فإذا أعمل سلطنته 
السلطنة، ال  لتلك  تابعة  املنصوب  أمره حينئٍذ كانت سلطنة  إدارة  بنصب غريه عىل 
لسلطنته الفعلية حني فقد عقله. فاملقام نظري سلطنة املويص عىل نصب املويص. فتأمل 
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جيدًا.
هذا وقد قال بعض مشاخينا )قده( يف منهاجه: »كام أهنا تبطل بجنون املوكل 
واإلفاقة  العقل  رجوع  بعد  حتى  مطلقًا  بطالهنا  ويف  وإغامئه.  جنونه  حال  وإغامئه 

اشكال«.
ومل يتضح الوجه يف ذلك. إذ بعد فرض بطالن الوكالة حال اجلنون واإلغامء  
يف  الوجه  هو  فام  املوكل،  سلطنة  قصور  من  سبق  ملا  مستحكام،  كان  إذا  أو  مطلقًا 

رجوعها بعد بطالهنا؟!.
وريض  السابقة،  للوكالة  وإفاقته  عقله  استكامل  بعد  املوكل  التفت  لو  نعم 
باستمرارها، رجع رضاه املذكور إىل فعلية اإلذن للوكيل بالترصف، فيصح ترصفه 

لذلك، ال لسبق وكالته بعد فرض سبق بطالهنا.
فال  وإغامئه  الوكيل  أما جنون  املوكل.  إغامء  أو  إىل جنون  باإلضافة  كله  هذا 
موجب لبطالن الوكالة هبام، ليمتنع ترتب األثر عليها بعد ارتفاعهام. غاية األمر أنه ال 
جمال لنفوذ ترصف الوكيل حال اجلنون، لعدم اعتداد العقالء برأيه، كالنائم لو تكلم 

حال نومه، ويتعذر ترصفه حال اإلغامء عليه لعدم إحساسه، كاملستغرق يف نومه.
وأما ما يف املبسوط من أن اجلنون واملغمى عليه يثبت عليهام الوالية، فيصري 

حمجورًا عليه مثل الصبي، فال يكون موكاًل وال وكياًل. 
أن يكون وكياًل، ولذا يصح  يمنع من  الشخص ال  أن جمرد احلجر عىل  ففيه 
توكيل الصبي املميز وكالة عقدية بإذن وليه وكذا العبد بإذن سيده. كام يمكن توكيلهام 

وكالة إذنية ولو مع عدم إذن الويل والسيد.
ومثله ما يف بعض كلامهتم من بطالن العقود اجلائزة ـ ومنها الوكالة ـ باملوت 
واجلنون واإلغامء. إذ فيه: أنه ال دليل عىل ذلك، بل الدليل عىل خالفه يف اجلملة، كام 

لعله ظاهر، وذكره يف اجلواهر.
وأما اإلمجاع املدعى فال جمال للتعويل عليه يف نفسه، لعدم دعواه قبل املسالك 
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وقلة املرصحني بذلك قبله. وملا تكرر منا من عدم وضوح كون اإلمجاعات املنعقدة يف 
عصور تدوين الفتاوى تعبدية تنهض باحلجية.

الفروض، مثل اإلغامء القصرية  وال سيام مع قرب خمالفتها للسرية يف بعض 
األمد، للغفلة عن بطالن الوكالة به عرفًا، كام سبق. 

سبق  مما  بغريه  بل  باإلمجاع،  االستدالل  عدم  يف  وغريه  املبسوط  ظهور  ومع 
اإلشكال فيه.

نعم لو بلغ املوكل عروض اجلنون واإلغامء املستحكم عىل الوكيل بنحو غري 
حمتسب له حني التوكيل أشكل البناء عىل بقاء اإلذن منه وعدم عدوله عن التوكيل 
نظر ما سبق منا فيام لو بلغه عزل الوكيل نفسه. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل 

العاصم.
بطالهنا  يظهر  وإغامئه  املوكل  بجنون  الوكالة  بطالن  وجه  يف  سبق  مما  إنه  ثم 
باحلجر عليه يف اجلهة َوّكل فيها، كالفلس يف املاليات ـ بناء عىل كونه موجبًا للحجر ـ 
والسفه فيها، وعدم استكامل العقل بمثل البله مطلقًا، كام ذكره يف اجلملة يف املبسوط 

وغريه.
ملا سبق من أن سلطنة الوكيل حيث كانت يف طول سلطنة املوكل تعني ارتفاعها 
وبطالن الوكالة بقصور سلطنة املوكل بأحد األسباب املذكورة. ولعله لظهور ذلك مل 

ينبه له سيدنا املصنفH، وإال فال يظن به اخلالف فيه.
)1( كام يف الرشايع ومجلة من كتب العالمة وغريها. الرتفاع موضوع الوكالة 
ولو كان التالف مضمونًا مل يقم بدله مقامه، خلروجه عن موضوع الوكالة، كام نبه له 
غري واحد. إال أ ن يستفاد من الوكالة بقرينة حالية أو مقالية العموم للبدل، وال ضابط 

لذلك.
))( يعني: ما وكل فيه. كام يف الرشايع ومجلة من كتب العالمة وغريها. وال 

وتلف متعلقها)1( وفعل املوكل)2(. وتصح فيام ال يتعلق غرض الشارع 
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له  فعله  ومع  املوكل،  سلطنة  عن  املذكور  الفعل  خروج  لعدم  فيه.  اإلشكال  ينبغي 
يرتفع موضوع الوكالة.

وكذا حتقق ما ينافيه قهرًا عىل املوكل أو بفعله، كام إذا وكله عىل طالق زوجته 
يوم اجلمعة وكانت يف طهر مل يواقعها فيه فحاضت قبل الطالق، أو واقعها فيه. أو 
وكله يف بيع املتاع عىل زيد فباعه املوكل عىل عمرو، أو وقفه أو أعتق العبد الذي وكله 
عىل بيعه. وقد ذكر ذلك يف اجلملة يف القواعد والتذكرة وغريها. ألن نفوذ فعل املوكل 

وترتب األثر عليه يمنع من حتقق ما وكل فيه. 
بل لو كان املوكل ملتفتًا للوكالة حني اإلقدام عىل الترصف املنايف فمن القريب 
بلغه  لو  فينعزل  الوكيل،  لعزل  الراجع  الوكالة،  اإلعراض عن  ظهور حاله عرفًا يف 
ذلك وإن صادف عدول املوكل عنه بعد اقدامه عليه، أو فساده لفقده لبعض الرشوط 
كلامت  ختلو  وال  فيه.  املوكل  الترصف  من  املانع  حيصل  مل  بحيث  نفوذه،  يف  املعتربة 
بعضهم عن االختالط بني االنعزال قهرًا لوجود املانع والعزل باإلقدام عىل املانع وإن 

مل يتحقق. فراجع.
ألن  فيه،  اإلشكال  ينبغي  وال  ذكروه.  كام  بذلك،  احلصة  حرص  مراده   )1(

اعتبار املبارشة راجع إىل عدم مرشوعية فعل الوكيل له. ومعه ال موضوع للوكالة.  
))( وكذا مع قيام األدلة اخلاصة عليه. ثم إن هذا ال يكفي يف مرشوعية التربع، 
لظهور األدلة يف اعتبار نسبة الفعل لألصيل، وهذا إنام يقتيض السعة يف حتقيق النسبة، 
لرجوع الوكالة يف فرض مرشوعيتها إىل أن فعل الوكيل ينسب لألصيل، وأن الوكيل 

كاآللة له.
أما مرشوعية التربع فهي تبتني عىل االكتفاء بفعل الغري عنه وإن مل ينسب له، 
لعدم دخله فيه أصاًل. واالكتفاء به يتوقف عىل بناء العرف، كام يف مثل وفاء الدين، أو 

األدلة الرشعية، كام يف مثل التربع بالعبادات البدنية عن احلي أو امليت.

بإيقاعه مبــارشة)1(. ويعلم ذلك ببناء العــرف واملترشعة عليه)2(. وال 
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)1( بال خالف ظاهر وال إشكال. لقصور الوكالة عن غريه. كام أنه لو كان 
متعلق الوكالة جمماًل ال إطالق فيه يلزم االقتصار عىل املتيقن، ألصالة عدم الوكالة 

فيام زاد عليه. كام هو ظاهر.  
والكايف  واملراسم  والوسيلة  والنهاية  املقنعة  رصيح  أو  ظاهر  هو  كام   )((
والغنية وجامع الرشايع والنافع ومجلة من كتب العالمة وعن غريها. ويف املسالك أنه 
مذهب األكثر. ويقتضيه عموم سلطنة املوكل عىل نفسه وماله، فإنه كام يقتيض سلطنته 
عىل التوكيل فيهام بنحو التخصيص والتقييد، يقتيض سلطنته عىل التوكيل فيهام بنحو 

العموم. مضافًا إىل عموم نفوذ العقود يف الوكالة العقدية.
الغرر  للزوم  القواعد.  وظاهر  واإليضاح  واملبسوط  اخلالف  يف  منه  ومنع 
العظيم، وعدم األمن من الرضر. وأجيب عنه يف كالم غري واحد ممن سبق بأنه يندفع 

بمراعاة الوكيل املصلحة.
ويظهر من الرشايع بأن ذلك خروج عن فرض العموم يف كالم من سبق منه 
 املنع. وعليه يكون اخلالف لفظيًا، وأنه مع مراعاة املصلحة فالكل يصحح الوكالة،
الغرر  للزوم  منها،  يمنع  فالكل  الغرر واألمن من الرضر، ومع عدم مراعاهتا  لعدم 

وعدم األمن من الرضر.
لكن من الظاهر أن مرادهم من مراعاة املصلحة مراعاهتا بنظر الوكيل، وقد 
يف  الوكيل  نظر  عىل  اعتامدًا  التوكيل  عىل  اإلقدام  فيكون  املوكل،  نظر  عن  خيتلف 
أو  نفسه  بنظر  كوثوقه  بنظره  وثوقه  مع  إال  املوكل  حق  يف  غررًا  املصلحة  تشخيص 
أكثر. وكلام كانت الوكالة أوسع كان الغرر أعظم مع عدم الوثوق بالنحو املذكور. 

وال خيتص ذلك بالوكالة املطلقة، وإن كانت هي تستلزم أعىل مراتب الغرر.
نعم ال دليل عىل عموم مانعية الغرر، خصوصًا يف الوكالة التي هي ليست من 

يتعدى الوكيل املأذون حتى يف ختصيص الســوق)1(، إال إذا علم أنه ذكره 
من باب أحد األفراد. ولو عمم الترصف صح)2( 
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املعاوضات، كام تكرر منا.
)1( الظاهر أن مراده )قده( ليس هو اشرتاط املصلحة يف صحة التعميم، بل 
اشرتاطها يف صحة الترصف من الوكيل مع التعميم، كام سبق منهم. وال إشكال يف 
أن مقتىض إطالق الوكالة مع عدم تشخيص املوكل ملتعلقها مراعاة املصلحة يف حق 

املوكل بنظر  الوكيل.
عنه  اخلروج  يمكن  بل  ثبوتًا،  الوكالة  سعة  من  مانعًا  رشطًا  ليس  ذلك  لكن 
بقرينة حالية أو مقالية تقتيض تعميم الوكالة لغريه وإن أرض باملوكل، إذ ال حمذور يف 
إقدام املوكل عىل احتامل الرضر عليه، بل اليقني به، لبعض الدواعي العاطفية وغريها.
))( كام يف النافع. وظاهره جواز التوكيل يف اإلقرار، ونفوذ إقرار الوكيل عىل 
للتنصيص عليه  بل حيتاج  الوكالة وعمومها،  أنه ال يدخل يف إطالق  املوكل، غايته 

باخلصوص.
التوكيل عليه جائزًا مل حيتج الستثنائه، كام مل يستثن كثريًا مما ال  لو مل يكن  إذ 
الضامن  والنذر وأسباب  ـ واأليامن  اجلملة  ـ يف  الفرائض  كإقامة  فيه،  التوكيل  جيوز 

والقصاص واحلدود.
وكيف كان فالظاهر عدم قبول اإلقرار للنيابة عرفًا فال يصح التوكيل فيه، ألن  
اإلقرار من األمور اخلارجية وقوامه إخبار اإلنسان عىل نفسه بحق عليه، والوكيل يف 

املقام خيرب عن غريه. 
نعم يقبل قوله بمالك قبول قول الوكيل فيام وكل فيه وإن استلزم ثبوت حق 
عىل املوكل، ال بمالك اإلقرار امللزم امللزم للموكل، بحيث ليس له حق الدعوى عىل 

خطئه ولو مع البينة.
وأما ما ذكره بعض مشاخينا )قده( يف منهاجه من أن التوكيل يف اإلقرار بامل 

معني بنفسه إقرار بذلك املال.

صح مع املصلحة)1( إال يف اإلقرار)2(، واإلطاق يقتيض البيع حااًل بثمن 
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فهو ـ لو تم ـ خروج عن حمل الكالم من التوكيل يف اإلقرار، حيث ال يرتتب 
حينئٍذ أثر اإلقرار عىل إقرار الوكيل، بل عىل نفس توكيله وإن مل يقر.

باختالف  خيتلف  بل  يطرد،  ال  بنفسه  إقرارًا  اإلقرار  يف  التوكيل  كون  أن  مع 
القرائن املحيطة بالكالم، حيث قد يصدر ال بداعي بيان ثبوت احلق عىل املوكل، بل 

لداع آخر، كأستدفاع رش استمرار اخلصومة وتبعاهتا.
وجيري ذلك يف اإلشهاد أيضًا، كام لو قال: اشهدوا أين مدين لفالن مائة دينار، 
حيث قد يصدر بداعي بيان ثبوت احلق عليه، فيكون إقرارًا، كام قد يصدر بداع آخر، 

فال يكون إقرارًا.
يف  دخوله  عدم  يف  الوجه  يتضح  فلم  للتوكيل  اإلقرار  قبول  فرض  ولو  هذا 
من  سبق  ما  مع  أنه  ودعوى:  عليه.  للتنصيص  فيه  التوكيل  واحتياج  الوكالة  عموم 
باملصلحة فال مصلحة يف اإلقرار، لتضمنه اخلسارة  التقييد  العام عىل  التوكيل  ابتناء 

عىل املوكل.
مدفوعة أوالً: بأنه ال حاجة الستثناء اإلقرار حينئٍذ، بل يكفي التقييد باملصلحة 
وثانيًا: بأنه قد يكون اإلقرار صالحًا دفعًا ملحذور استمرار اخلصومة، أو لبيان مبدئية 

املوكل، واهتاممه ببيان احلقيقة وإن كانت يف غري صاحله. فالحظ.
)1( كام يف املبسوط واخلالف والغنية والرسائر والرشايع واجلامع ومجلة من  
يف  فيه  اخلالف  ونفى  وغريها،  واملسالك  املقاصد  وجامع  واللمعتني  العالمة  كتب 

جامع املقاصد، ويف التذكرة أن عليه إمجاع علامئنا.
واملتيقن من مرادهم بثمن املثل ما إذا مل يتيرس البيع باألكثر، حيث قد رصح 

بعضهم بجواز أو وجوب البيع به مع عدم املحذور فيه.
العادة. لكن  وقد علل يف كالم غري واحد بانرصاف اإلطالق إىل ما تقتضيه 
الظروف  باختالف  تقتيض اخلروج عن ذلك من دون ضابط، بل خيتلف  قد  العادة 

املثل بنقد البلد)1(،
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واملقارنات.
ولعل األوىل االكتفاء بالتقييد باملصلحة بنظر الوكيل، ألن ذلك هو املنرصف 

من إطالق الوكالة، وإن كانت يف جهة خاصة، كالبيع والرشاء واإلجارة وغريها.
نعم مع تقييد املوكل يتعني الوقوف عنده وعدم جتاوزه إال إىل األفضل . إال 
مع القرينة عىل اهتامم املالك بخصوصيته، فيتعني عدم جتاوزه حتى إىل األفضل، كام 

نبه له بعضهم.
خيتلف  لكنه  علامئنا.  إمجاع  عليه  أن  التذكرة  ويف  أيضًا.  ذكروه  كام    )1(
كان  إذا  أما  بعينه.  به  لالنتفاع  اليشء  رشاء  كان  إذا  فيام  يتم  وقد  املوارد،  باختالف 
مع  املصلحة  بمراعاة  االكتفاء  واألوىل  ظاهر.  غري  فهو  به  واالجتار  الستبضاعه 

مالحظة خصوصيات املوارد. 
وذلك جيري فيام ذكروه أيضًا من أن مقتىض إطالق الوكالة يف الرشاء الرشاء 

بثمن املثل  حاالً بنقد البلد عىل نحو ما سبق يف الوكالة بالبيع.
من  الوكيل  رشاء  عدم  أيضًا  اإلطالق  مقتىض  أن  القواعد  يف  ذكر  وقد  هذا 
نفسه للموكل، كام ذكروا ذلك يف البيع أيضًا. ويظهر من مساق كالمهم أن مرادهم 

انرصاف اإلطالق عن ذلك، كام يف القيود السابقة.
لكن مل يتضح ثبوت اإلطالق بدوًا، ليحتاج املنع لالنرصاف، فإنه قد يفهم من 
طلب رشاء اليشء من الشخص هو رشاؤه من غريه. أما رشاؤه من نفسه فهو بيع منه 
له. كام أن طلب بيع اليشء من الشخص هو بيعه لغريه. أما بيعه عىل نفسه فهو رشاء 

منه له.
نعم قد يدعى إلغاء خصوصية ذلك وفهمه من اإلطالق تبعًا، لعدم الفرق يف 

حق الطالب وحتقق غرضه. لكنه ال خيلو عن إشكال. 
وال سيام مع تضمن بعض النصوص املنع، كصحيح هشام بن احلكم عن أيب 

 وابتياع الصحيح)1(، 



ما يقتضيه إطالق الوكالة.......................................................................... 411

عبد اهلل A : » قال: إذا قال لك الرجل: اشرت يل فال تعطه من عندك وإن كان الذي 
الرجل  A عن  أبا عبد اهلل  عندك خريًا منه«)1(، وموثق إسحاق بن عامر: » سألت 
السوق، فيكون عنده مثل ما  له يف  ثوبًا، فيطلب  ابتع يل  له:  يقول  الرجل  يبعث إىل 
جيد يف السوق، فيعطيه من عنده فقال: ال يقربن هذا واليدنس نفسه. إن اهلل عزوجل 
ِمْلنََها َوَأْشَفْقَن  َباِل َفَأَبنْيَ َأْن حَيْ اَمَواِت َواألَْرِض َواجْلِ ا َعَرْضنَا األََماَنَة َعىَل السَّ يقول: )إِنَّ
ُه َكاَن َظُلوًما َجُهوالً(. وإن كان عنده خري مما جيد يف السوق فال  َلَها اإِلْنَساُن إِنَّ ِمنَْها َوَحَ
يعطيه من عنده«))(. وقد ورد نحو ذلك فيمن وكله غريه يف بيع متاعه)3( عيل يشء من 

الغموض فيه.
نعم يف خرب ميرس أو معتربه: »إن أمنت أن ال يتهمك فأعطه من عندك. وإن 

خفت أن يتهمك فاشرت له من السوق«)4(. 
لكن ظاهر النصوص السابقة املنع ومحلها عىل الكراهة جتنبًا للتهمة حيتاج إىل 
قرينة، بل هو ال يناسب لسان املوثق جدًا. وربام يكون املنع احتياطًا ملنع تسويل النفس 

يف الوقوع يف الشبهة أو احلرام بتخيل كون ما عنده صاحلًا أو خريًا.
من  فهمه  من  يمنع  بنحو  اإلذن  عدم  الحتامل  مالزم  التهمة  احتامل  أن  عىل 

اإلطالق تبعًا.
نعم مع العلم بعدم التهمة ال يبعد اجلواز، كام تضمنه حديث ميرس، إلحراز 

اإلذن من اإلطالق ولو تبعًا بعد حتقق الغرض الداعي للوكالة. فالحظ.
)1( كام يف املبسوط والرشايع ومجلة من كتب العالمة وغريها ألنه من شؤون 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب: 5 من أبواب آداب التجارة حديث: 1.

))( وسائل الشيعة ج:)1 باب: 5 من أبواب آداب التجارة حديث: ).

)3( وسائل الشيعة ج:)1 باب: 6 من أبواب آداب التجارة حديث: ).

)4( وسائل الشيعة ج:)1 باب: 5 من أبواب آداب التجارة حديث: 4.

وتسليم املبيع)1(، 
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البيع فيفهم اإلذن فيه من إطالق التوكيل يف البيع. 
نعم وقع الكالم بينهم يف جواز تسلم الثمن أو يستلمه املوكل، إذ قد ال يستأمنه 

عليه. وذكر بعضهم أنه ال يسلم املبيع إال مع تسلم الثمن أو تسلم املوكل له. 
كل ذلك للكالم يف مقتىض إطالق التوكيل يف البيع وما يفهم اإلذن فيه تبعًا 
له. والظاهر اختالف احلال باختالف خصوصيات املوارد بلحاظ اختالف القرائن 
املحيطة بالتوكيل، ومنها التعارف. وال يسهل بيان الضابط فيه. ويأيت متام الكالم يف 

ذلك.
التوكيل بالرشاء، كام يف الرشايع. والكالم فيه عىل هنج الكالم  )1( يعني يف 

املتقدم يف تسليم املبيع عند التوكيل يف البيع، كام يف اجلواهر.
قال فيه: »لكن ظاهرهم االتفاق عىل أنه ال يقتيض إطالق اإلذن يف البيع اإلذن 
يف قبض الثمن، ألنه قد ال يؤمن عىل القبض. وكذا إطالق اإلذن يف الرشاء ال يقتيض 
اإلذن يف قبض املبيع، ألنه قد ال يؤمن عليه أيضًا«. لكن ظاهر املبسوط التوقف يف 

قبض الثمن، ألنه اقترص فيه عىل بيان الوجهني من دون ترجيح ألحدمها.
دون  من  الرشاء  ويف  الثمن،  قبض  دون  من  البيع  يف  اإلذن  أن  االنصاف  بل 
قبض ما يشرتيه، حيتاج إىل عناية خاصة وتنبيه خاص خارج عن وضع التعامل طبعًا. 

نعم هو املتعني مع التوكيل يف إيقاع صيغة البيع خاصة.
))( كام يف املبسوط والرشايع والتحرير واإلرشاد والقواعد. وهو يبتني عىل 
أن ما سبق منهم من أن مقتىض اإلطالق االقتصار عىل الصحيح اليراد به الصحيح 
الواقعي، بل الصحيح ظاهرًا، بمعنى عدم تعمد رشاء العيب، كام قد يظهر من بعض 
كلامهتم. إذ لو كان املراد الصحيح الواقعي تعني عدم نفوذ البيع، ليرشع له الرد بخيار 

العيب.
وقد استدل عليه يف املبسوط )تارة(: بأن املوكل أقام الوكيل مقامه، فكام يكون 

وتسليم الثمن بالرشاء)1(، والرد بالعيب)2(.
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له الرد يكون للوكيل )وأخرى(: بأن الوكيل ال يأمن فوات الرد ملوت البايع أو غيبته.
الفراغ عن سلطنته  الرد بعد  التعجيل يف  بإثبات أن له  إنام ينهض  الثاين  لكن 
عليه، وال ينهض بإثبات سلطنته عليه، بل ينحرص دليله باألول. عىل أنه غري مطرد، 

فقد يتيرس له مراجعة املالك قبل فوات الرد. 
وأما األول فيشكل بأن سلطنة املوكل عىل الرد ال تكفي يف سلطنة املوكل عليه 
إال بضميمة توكيله عليه أو إذنه له به، وهو غري ظاهر بعد اختصاص الوكالة بالرشاء، 

والرد بالعيب أمر مباين له مرتتب عليه. 
ولذا منع منه يف التذكرة بل يظهر منه اإلمجاع عىل ذلك، ويف جامع املقاصد أنه 

ال خيلو من قوة، ويف املسالك أنه األجود.
مع  التخيري  من  املشهور  عليه  ما  عىل  بناء  له  الرد  جواز  يف  اإلشكال  ويزيد 
إذن  إىل  حيتاج  األرش  دون  الرد  باختيار  االستقالل  فإن  واألرش،  الرد  بني  العيب 

خاص من املالك.
اللهم إال أن يقال: يف فرض أن مقتىض اإلطالق االقتصار عىل الصحيح وعدم 
رشاء املعيب ولو بدون ثمن الصحيح، فاجلهة املوجبة لذلك ارتكازًا كام تقتيض جتنب 

تعمد رشائه تقتيض رده لو صادف الوقوع فيه خطأ، دون األرش. 
ومن هنا يفهم جواز الرد تبعًا من اإلطالق، بل وجوبه لو خاف تعذره بانتظار 

الرجوع للاملك. وكأنه إىل ذلك يرجع ما يف مفتاح الكرامة واجلواهر. 
أما لو مل ينرصف اإلطالق خلصوص الصحيح وفهم منه التفويض يف تشخيص 
املصلحة عىل ما سبق فرضه، فاملتجه استقالل الوكيل يف تشخيص املصلحة يف الرد 

واألرش، كام يستقل بذلك يف أصل الرشاء.
هذا ولو كان املوكل فيه رشاء يشء معني، فظهر للوكيل  قبل رشائه أنه معيب، 
أشكل اإلقدام عىل رشائه قبل مراجعة املالك إال برشط اخليار، لعدم وضوح عموم 
االستقالل  يشكل  وكذا  العيب.  مع  به  املوكل  يلزم  بنحو  التوكيل يف رشائه  إطالق 
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بالرد قبل مراجعة املالك لو ظهر بعد رشائه أنه معيب، لعدم وضوح استفادة التوكيل 
يف الرد تبعًا من إطالق التوكيل يف الرشاء حينئذ. فالحظ.

بعدم  رصح  وقد  اخلصومة.  عند  إثباته  يف  وكل  الذي  احلق  قبض  يعني   )1(
والرشايع واجلامع  املبسوط  احلق يف  التوكيل يف قبض  التوكيل يف اخلصومة  اقتضاء 
األمرين من  التباين بني  املقاصد وغريها. لوضوح  العالمة وجامع  ومجلة من كتب 
دون تالزم بني الوكالتني ولو عرفًا. بل ربام الحيرز املوكل أمانة الوكيل، كام قد ال يريد 

تعجيل قبض احلق، إىل غري ذلك.
))(  يعني: أن التوكيل يف قبض احلق ال يقتيض التوكيل يف اخلصومة لو امتنع 
املبسوط  نعم ظاهر  ما سبق.  لعني  به من سبق.  أدائه. كام رصح  من  احلق  عليه  من 
التوقف، حيث اقترص عىل بيان الوجهني. وقد استدل للثاين وهو استفادة اإلذن يف 
اليشء  يف  واإلذن  إثباته  عىل  يتوقف  قبضه  بأن  احلق  قبض  يف  الوكالة  من  اخلصومة 

يستلزم اإلذن فيام يتوقف عليه.
لكن ذلك ال يكفي يف استفادة اإلذن يف اخلصومة، إذ لعل صاحب احلق إذا 
علم بإنكار من عليه احلق يعرض عن املطالبة بحقه ترفعًا عن اخلصومة، أو حياول 
أو يرغمه عىل تسليم حقه ولو مع اإلنكار من  بالعدول عن اإلنكار،  إقناع خصمه 

دون ختاصم، أو خيتار للخصومة شخصًا آخر غري من وكله بقبض احلق.
عىل  وبإرصاره  احلق،  صاحب  عليه  من  بإنكار  احلق  صاحب  علم  إذا  نعم 
يتجه  التخاصم،  الرشعي يف  امليزان  اإلرغام خروجًا عن  مقام  يكن يف  اإلنكار، ومل 
ظهور توكيله يف قبض احلق يف إذنه بالتخاصم مقدمة لتحصيله، لظهوره يف اإلرصار 
عىل املطالبة باحلق من طريق الوكيل، وانحصار حتصيل الوكيل للحق بالوجه الرشعي 

بذلك. كام ذكر ذلك يف اجلملة يف مفتاح الكرامة.

وال يقتيض وكالة اخلصومة عند القــايض الوكالة يف القبض)1(. وكذلك 
العكس)2(. 
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أما  اإلشكال.  وال  فيه،  اخلالف  عدم  الظاهر  بل  بذلك،  رصحوا  كام   )1(
توكيل  يصح  فال  منه،  يصدر  ألن  قابليته  من  فالبد  للترصف،  املبارش  فألنه  الوكيل 
املحرم يف التزويج مثاًل. وأما املوكل فألن سلطنة الوكيل يف طول سلطنته، فالبد من 
متامية سلطنته عىل ما َوكل فيه. فال يصح مثاًل توكيل البكر البالغة يف تزوجيها من دون 

إذن أبيها، بناء عىل عدم صحة تزوجيها إال بإذنه.
قابليته  فاألول  املوكل،  يف  غريه  الوكيل  يف  األهلية  معيار  أن  يظهر  وبذلك 

ملبارشة األمر املوكل فيه، والثاين سلطنته عليه.
))( األوىل أن يقول: فيام كان له السلطنة عليه، ليستقل بالتوكيل ويستغني عن 

إذن الويل فيه. أما جمرد جواز املبارشة لليشء فهو ال يكفي يف االستقالل يف التوكيل.
لكنه  واحد.  غري  رصح  وبه  وصيته.  صحة  من  الظاهر  هو  ما  عىل  بناء   )3(
وال  العرف  بناء  وضوح  لعدم  ظاهر،  غري  وهو  للنيابة،  الوصية  قابلية  عىل  موقوف 

املترشعة عليه.
عليها  سلطنته  الظاهر  إذ  موضعها.  يف  وضعها  إذا  بالصدقة  إبداهلا  فاألوىل 
أيضًا، وال إشكال ظاهرًا يف قابليتها للوكالة. كام ذكر بعضهم الوكالة عىل الطالق بناء 

منهم عىل صحته من ابن عرش سنني. لكنه غري ظاهر.
)4( ملا تكرر منا من االعتداد بترصفه يف نفسه وعدم إلغاء قصده وإنشائه، وإن 

كان هو خالف املشهور.
)5( إنام حيتاج إىل إذن الويل يف الوكالة العقدية، ملنافاهتا لسلطنة الوكيل، فالبد 
من تتميم سلطنة الصبي باذن وليه. أما الوكالة اإلذنية فحيث التنايف سلطنة الوكيل 

ويشرتط أهلية الترصف فيهام)1( الوكيل واملوكل، فيصح توكيل الصغري 
فيام جاز له مبارشته)2(، كالوصية إذا بلغ عرشًا)3(. وكذا جيوز أن يكون 

الصغري وكيًا)4( بإذن وليه)5(.
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عىل نفسه ولذا ال حتتاج إىل قبوله، فال حاجة فيها باإلضافة للصبي إلذن وليه.
أن  الويل  إلذن  احلاجة  عدم  حيثية  من  الصبي  يف  الكالم  هو  فيه  الكالم   )1(
يكون وكيال وكالة إذنية. غاية األمر أنه حيرم عليه تكليفًا إيقاع الترصف املوكل فيه 

بغري إذن مواله، وهو ال يستلزم بطالن الترصف إذا مل يؤخذ فيه قصد التقرب. 
نعم ال إشكال يف اعتبار إذن الويل يف توكيل الصبي والعبد يف توكيلهام لغريها 

حتى يف الوكالة اإلذنية، لعدم استقالهلام بالسلطنة عىل ما يوكالن فيه.
))( الظاهر عدم اخلالف فيه، بل يظهر من بعض كلامهتم املفروغية عنه، مثل 
ما ذكروه من أنه إذا كان للوكيل أن يوكل عن نفسه فال يوكل إال أمينًا، وأنه إذا أذن 

املوكل للوكيل أن يوكل عن نفسه كان للوكيل عزله وينعزل بموته.
له  مبارشته  التوكيل يف يشء يف  لظهور  فيه.  اإلشكال  ينبغي  فال  كان  وكيف 
بنفسه. وال خيرج عن ذلك إال بقرينة عامة أو خاصة من عادة أو غريها. ومن ذلك ما 
إذا كان األمر املوكل فيه ليس من شأن الوكيل مبارشته له بنفسه. وأظهر من ذلك ما 

إذا رصح له املوكل بذلك.
كام أنه قد يأذن له يف أن يوكل عن املوكل نفسه فينفذ. والفرق بينهام أن سلطنة 
وكيل الوكيل يف طول سلطنة الوكيل، وبخالف سلطنة وكيل املوكل فإهنا يف عرض 

سلطنة الوكيل الذي نصبه.
ويرتتب عليه أن وكيل الوكيل ينعزل بعزل الوكيل الذي نصبه وبانتهاء وكالته 
بالعزل أو املوت أو غريمها. أما وكيل املوكل فال ينعزل بانتهاء وكالة الوكيل الذي 
نصبه وال بعزله له، بل البد من عزل املوكل له، ولو بتوكيله الوكيل الذي نصبه يف 

عزله كام وكله يف توكيله. 
هذا والبد يف القسمني مع اإلطالق من مراعاة األمانة يف القيام بام يوكل فيه 

ولو وكل العبد أو توكل بإذن مواله صح)1(. وال يوكل الوكيل بغري إذن 
املوكل)2(، 
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بنظر الوكيل ـ كام رصحوا به ـ مع حسن الترصف، ألن ذلك مقتىض املصلحة التي 
جيب مراعاهتا مع اإلطالق، كام تقدم يف اجلملة. 

ألن  أمينًا  كونه  وجب  وإنام  العدل.  باألمني  »املراد  املقاصد:  جامع  ويف  هذا 
الواجب عىل الوكيل مراعاة الغبطة للموكل، وال غبطة يف توكيل الفاسق«.

لكنه غري ظاهر، بل معيار الغبطة مراعاة ما سبق من األمانة وحسن الترصف، 
من دون دخل للعدالة يف ذلك، كام نبه له يف اجلملة يف مفتاح الكرامة وحمكي جممع 

الربهان وهو مقتىض إطالق األمانة يف غري واحد من كتب العالمة.
هذا كله مع اإلطالق أما لوعني املوكل شخصًا خاصًا جاز توكيله وإن مل حيرز 
الوكيل أمانته، كام ذكروا ذلك أيضًا. نعم لو علم الوكيل بخيانته واحتمل غفلة املوكل 

عن ذلك وتومهه أمانته أشكل توكيله له بدون مراجعة املوكل وتنبيهه. فالحظ.
)1( كام يف املقنعة والنهاية وكثري مما تأخر عنهام، عىل خالف منهم بني من اقترص 
عليهام ومن أضاف إليهام نواقص العقول أو املجانني، ومن اقترص عىل احلكومة ـ عند 
احلاجة للتحاكم ـ ومن عمم لغريها إطالقًا أو رصحيًا. ولعله مراد املوكل. ولذا قال 

يف التذكرة: »وال نعلم فيه خالفًا«، بل نفى اخلالف فيه يف جامع املقاصد . 
العن  نفسه،  القارص  عن  وكياًل  الوكيل  كون  كالمهم  عىل  اجلمود  ومقتىض 
احلاكم الذي نصبه. والزمه عدم انعزاله بسقوط احلاكم عن الوالية بموت أو غريه، 

نظري ما سبق يف توكيل الوكيل عن املوكل.
وكأن منشأه بناؤهم عىل والية احلاكم عىل املذكورين. والزمه جريان ذلك يف 

كل من للحاكم الوالية عليه.
لكنه يشكل بأنه حيث كانت سلطنة الوكيل يف طول سلطنة املوكل، واملفروض 
عدم سلطنة القارص، فيمتنع التوكيل عنه. وغاية ما يمكن هو توكيل احلاكم عن نفسه، 
للعلم بعدم لزوم مبارشته إلدارة شؤون القارص، بل هو كسائر األولياء له أن يستعني 

وللحاكم التوكيل عن الســفهاء والبله)1(. ويســتحب لذوي املروءات 
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بغريه. لكنه هذا يقتيض انعزاله بعزل احلاكم الذي وكله أو سقوط واليته بموت أو 
غريه. 

نعم تقدم من سيدنا املصنف )قده( يف املسألة الرابعة والعرشين من مباحث 
االجتهاد والتقليد أن للحاكم نصب القيم عىل القارص، وأنه ال ينعزل بموت احلاكم. 

ومراده بالقيم الويل، نظري ويل الوقف املنصوب من قبل الواقف.
لكن تقدم منا اإلشكال يف ذلك بأنه لو تم الدليل عىل والية للحاكم فاملتيقن 
من ذلك واليته عىل تويل شؤون القارص بنفسه مبارشة أو توكياًل، ال عيل نصب الويل 
املسألة  بمراجعة  يظهر  الضعيفة، كام  االستدالل  إال عىل بعض وجوه  والقيم عليه، 

املذكورة وال جمال إلطالة الكالم يف ذلك هنا.
ثم إن هذا كله مبني عىل والية احلاكم عىل القارص. وقد سبق منا يف املسألة 

املذكورة املنع من ذلك، عىل تفصيل ال جمال للتعرض له يف املقام. فراجع.
)1( املوجود يف املقنعة والنهاية وكثري مما تأخر عنها كراهة مبارشة ذي املروءات 
للخصومة  »إن  قوله:  من   A املؤمنني  أمري  عن  روي  بام  عليه  مستدلني  اخلصومة. 

قحاًم، وإن الشيطان حيرضها. وإين أكره أن أحرضها«)1(.
B هلا يف بعض املوارد))(.  F واألئمة  النبي  ينافيه مبارشة  وذكروا أنه ال 
إذ قد يكون هلم دواع ومصالح تزاحم الكراهة. لكن احلديث لو تم االستدالل به ال 

خيتص بذوي املروءات.
وأما التعميم جلميع املهامت ـ كام يف املتن ـ  فلم أعثر عاجاًل عىل من تعرض له 

)1( املغنــي البن قدامــة ج: 5 ص: 05)، املجموع ج: 14 ص:98. واقترص يف هنــج البالغة عىل صدر 
احلديث وهو قوله A: » إن للخصومة قحاًم« ج:4 ص: 57.

))( وســائل الشيعة ج:16 باب: ) من أبواب كتاب األيامن،  حديث: 1، ج: 18 باب: 14، 18 من أبواب 
كيفية احلكم وأحكام الدعوى من كتاب القضاء.

التوكيل يف مهامهتم)1(. 
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ال يف كتاب الوكالة وال يف كتاب التجارة. 
األسواق،  يف  دورًا  تكونن  ال   :A اهلل  عبد  أبو  »قال  األرقط:  خرب  ويف  هذا 
وال َتِل دقائق األشياء بنفسك، فإنه ال ينبغي للمرء املسلم ذي احلسب والدين أن ييل 
يليها  ينبغي لذي احلسب والدين أن  فإنه  بنفسه، ما خال ثالثة أشياء  دقائق األشياء 
بنفسه: العقار والرقيق واإلبل«)1(، ويف مرسل يونس عنهA: »قال: رضب أرشية 

العقار وما أشبهها«))(. ومها ـ كام ترى ـ اليدالن عىل التعميم املذكور يف املتن.
عنهام.  تأخر  من  ومجهور  والنهاية  املقنعة  يف  الشيخان  ذلك  ذكر  حيث   )1(
وجامع  والتنقيح  التذكرة  رصيح  هو  كام  عليه،  اإلمجاع  غريه  وعن  املسالك  وظاهر 
املقاصد وحمكي املفاتيح. ومقتىض إطالقهم، بل رصيح غري واحد، عدم الفرق بني 
كونه وكيال ملسلم وكونه وكياًل لذمي له حق عىل مسلم، كام لو وكل مسلم أو ذمي 
ذميًا عىل استيفاء الدين من مسلم. نعم نسبه يف الرشايع للمشهور، وقد يستظهر منه 

وجود املخالف فيه. لكنه مل يعرف ألحد منا.
وقد تكرر يف كالمهم االستدالل عليه بقوله تعاىل: Rَوَلْن جَيَْعَل اهلل لِْلَكافِِريَن 
َعىَل امْلُْؤِمننَِي َسبِيًاQ)3(. لكن تكرر منا أيضًا عدم هنوضه باالستدالل، وأفضنا الكالم 

يف ذلك يف املسألة الثالثة من فصل بيع احليوان من كتاب البيع.
عىل أن سلطنة الوكيل ملا كانت يف طول سلطنة املوكل مل يبعد انرصاف السبيل 
عنها لو كان يف نفسه شاماًل المثال املقام. وإال فجواز مطالبة الذمي للمسلم بدينه 

بنفسه وعدم جواز مطالبته به بتوسط وكيله الذمي مما تأباه املرتكزات العرفية جدًا.
التعويل عليه بعد ما سبق منه  املقام إال اإلمجاع املدعى. ويشكل  فلم يبق يف 

)1( وسائل الشيعة ج:)1 باب: 5) من أبواب مقدمات التجارة حديث: ).

))( وسائل الشيعة ج:)1 باب: 5) من أبواب مقدمات التجارة حديث: 1.
)3( سورة النساء: آية 141.

وال يتوكل الذمي عىل املسلم عىل املشهور)1(.
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الرشايع من نسبة احلكم للمشهور، بل قد يظهر منه التوقف فيه. وال سيام مع تضمن 
كالم بعضهم التعويل عىل اآلية الرشيفة، وقوة احتامل ذلك يف غريه، لكثرة تعويلهم 

عليها يف نظائر املقام.
تدوين  احلاصلة يف عهد  اإلمجاعات  التعويل عىل  منا من عدم  تكرر  ما  ومع 
املعصومني  عرص  يف  االبتالء  الشايعة  وغري  املنصوصة  غري  املسائل  يف  الفتاوى 
املرتكزات ذلك. ولعله لذا أو  إباء  )صلوات اهلل عليهم(. وال سيام مع ما سبق من 

نحوه استظهر بعض مشاخينا H يف منهاجه اجلواز.
املبسوط والرسائر،  فيه يف  )1( كام طفحت بذلك كلامهتم، ونفى يف اخلالف 
وظاهره بني املسلمني، ويف الروضة أنه موضع وفاق. وال ينبغي اإلشكال يف ذلك، 
ألنه أمني. وبذلك يظهر عدم الفرق بني كون الوكالة يف الترصف جمانًا وكوهنا بأجر، 

كام رصح به غري واحد. وقد سبق يف اإلجارة ما ينفع يف املقام.
))( يعني بالتعدي أو التفريط كام يف الرشايع والتذكرة واملختلف واملسالك 
وغريها، ويف اجلواهر: »بال خالف أجده بني من تعرض له إال ما حيكى عن أيب عيل 
واحد وجهي الشافعية«. كام يستفاد بناء األصحاب عىل عدم البطالن من عدم ذكرهم 

له يف املبطالت مع ظهور حال غري واحد منهم يف استقصائها. 
عدم  بعد  وجهه  يتضح  وال  املختلف.  يف  عيل  أيب  عن  البطالن  حكى  وقد 

املالزمة بني األمرين. فال خمرج عن استصحاب الوكالة.
)3( كام يف الرشايع والنافع والتذكرة والقواعد والتحرير واللمعتني وغريها، 

بل الظاهر عدم اخلالف فيه. لظهور كونه منكرًا. نعم لو أقام املوكل البينة حكم له.
بكذب  العلم  املوكل  ادعى  إذا  يتجه  إنام  عدمها  مع  باليمني  الوكيل  أن  كام 
الوكيل. أما بدونه فليس له أن يتهمه، فضاًل عن أن يكلفه باليمني، ملا ورد من النهي 

 وال يضمن الوكيل إال بتعد أو تفريط)1(. وال تبطل وكالته به)2(. والقول 
قوله ـ مع اليمني وعدم البينة ـ يف عدمه)3(، 



4(1 ........................................................ يف أن القول قوله يف موارد موافقته لألصل 

عن اهتام األمني، عىل ما يظهر مما تقدم يف املسألة السادسة من كتاب الوديعة.
)1( يعني: إذا ادعاه املوكل بعد قيام الوكيل بام وكل فيه، وأنكره الوكيل. ألن 

قول الوكيل موافق لألصل.
))( فيقبل قول الوكيل إذا ادعى عدمه. ملوافقة قوله لألصل. واملراد بالعلم ما 

يعم فيام احلجة عليه. ولعل عدم تعرض كثري منهم هلذا وما قبله لوضوحه.
)3( كام رصح به مجهور األصحاب. وادعى اإلمجاع عليه يف املسالك. وحكاه 
يف مفتاح الكرامة عن املبسوط والرسائر وجامع املقاصد. وبذلك أنكر عىل صاحب 
التلف مل يدعه أحد. لكن مل  احلدائق، حيث رد عىل املسالك بأن اإلمجاع عىل حكم 

أعثر يف الكتب الثالثة املذكورة عىل دعوى اإلمجاع. 
وكيف كان فالعمدة يف الدليل عليه هو بناء العقالء عىل قبول قول اإلنسان فيام 

هو حتت يده، عىل ما تقدم يف الوديعة وغريها.
نعم تقدم يف اإلجارة تضمني األجري ظاهرًا إذا مل يكن ثقة، كام تقدم ذلك يف 
الرهن ويف املسألة الثانية من كتاب العارية، للنصوص اخلاصة. لكن ال جمال للتعدي 

منها للمقام بعد عدم املخرج فيه عن القاعدة.
املوكل ذلك.  وأنكر  إيقاعه  الوكيل  ادعى  إذا  فيه  املوكل  الترصف  يعني   )4(
كام يف الرشايع والقواعد واإلرشاد واللمعتني، واملسالك. وعليه جرى يف املبسوط يف 
غري قبض الدين، عىل ما يأيت. وذلك منهم للبناء عىل قبول قول الوكيل فيام وكل فيه، 

كسائر من يكون له تويل إيقاع األمر الذي يدعيه، كالويل وغريه.
وإليه ترجع قاعدة: من ملك شيئًا ملك اإلقرار به التي ال يراد هبا اإلقرار امللزم 
املقدم عىل سائر احلجج واملسقط للدعوى، الختصاص ذلك بإقرار اإلنسان نفسه، 
ولذا سبق أنه ال يقبل التوكيل. بل يراد هبا اإلقرار احلجة عند اخلصومة، الذي يكون 

موافقه منكرًا عليه اليمني. 

ويف العزل)1(، والعلم به)2( والتلف)3( والترصف)4(. ويف الرد إشكال، 
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وبذلك يظهر أن املقام ال يبتني عىل إلزام املوكل بإقرار الوكيل، ليشكل بأنه ال 
جمال إللزام اإلنسان بإقرار غريه، بل عىل حجية خرب الوكيل يف حق املوكل، كحجية 

البينة عليه. 
وعليه يظهر ضعف ما يف التذكرة من أن القول قول املوكل قبل العزل فضاًل 
عام بعده، ألن الوكيل يدعي عليه ما هو خمالف لألصل، بخالف ما إذا ادعى الرد أو 

التلف، فإنه يبغي رفع الضامن عن نفسه، ال التزام ]إلزم. ظ[ املوكل شيئًا.
إذ فيه: أن خمالفة قول الوكيل لألصل ال ينايف حجيته بمالك حجية قول من 
يناط به اليشء الذي يدعيه. ولوال ذلك مل يقبل قوله يف دفع الضامن عن نفسه إذا كان 

ما يدعيه خمالفًا لألصل، كالتلف.
الوكيل من  يدعيه  ما  العزل وعدمه، ألن  بني  الفرق  يتضح فرض  مل  أنه  عىل 

إيقاع األمر املوكل فيه مالزم المتناع الوكالة وبطالهنا فيه بأرتفاع موضوعها.
هذا ولو وكله يف قبض دينه فادعى قبضه وأنكر املوكل، فقد حكم يف املبسوط 
بتقديم قول املوكل، وهو مقتىض ما سبق من التذكرة، وبه رصح يف املقام أيضًا، كام 

رصح به يف الرشايع عىل تردد، ويف القواعد والتحرير عىل إشكال. 
ويظهر من املبسوط يف بيان الفرق أن الدعوى هنا عىل املدين، ال عىل الوكيل، 

ولذا يكون املدين هو الغارم عىل تقدير احلكم لصالح املوكل.
وفيه: أن ذلك وحده ال ينايف حجية قول الوكيل يف حق املدين بمالك قبول 
قول الوكيل فيام وكل فيه، فيكون املدين منكرًا ملطابقة قوله للحجة، وال يكلف إال 
للترصف،  اآلخر  للطرف  فيها  الدعوى  ترجع  الترصفات  كثريًا من  أن  باليمني. مع 

كاملشرتي من الوكيل والبايع له وغريمها.
ومن هنا مال لتقديم قول الوكيل يف جامع املقاصد، ويف اإليضاح أنه األصح، 
ويف املسالك أنه األقوى. وهو مقتىض من أطلق تقديم قول الوكيل يف الترصف، ألن 

قبض الدين من أفراده.
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واللمعتني  واإليضاح  واملختلف  والتذكرة  والرشايع  الرسائر  يف  كام   )1(
واملسالك وغريها. ويف التحرير أنه لو قيل به كان حسنًا. ملخالفة قول الوكيل لألصل. 
وقبول قول األمني فيام استؤمن عليه خيتص بام إذا مل يكن متعلقًا بالغري، دون ما إذا 

تعلق به وأنكر.
وخص ذلك يف املبسوط بام إذا كانت الوكالة بجعل أما إذا مل تكن بجعل فيقبل 
قول الوكيل. وعليه جرى يف النافع وجامع الرشايع وكشف الرموز والتنقيح وجامع 
املقاصد وعن جواهر القايض وغريه، ويف الرشايع أنه قول مشهور. وظاهر اإلرشاد 
التوقف فيه مع اجلزم بتقديم قول املوكل إذا كانت الوكالة بجعل، وظاهر القواعد 

الرتدد فيهام.
املسألة  يف  تقدم  لكن  كالودعي.  حمض  حمسن  أنه  فيه  الوجه  أن  منهم  ويظهر 

السادسة من كتاب الوديعة اإلشكال يف االستدالل املذكور.
قوله  املستأِمن  بقبول  امللزم  بأقسامه  األمني  اهتام  جواز  عدم  هناك  تقدم  نعم 
مع احتامل صدقه، من دون أن ينايف جواز خصومته له مع علمه بكذبه، وتقديم قول 

املستأمن يف مقام التداعي واخلصومة.
كام تقدم يف املسألة املذكورة، ويف املسألة اخلامسة من كتاب املضاربة، الكالم 
املوكل يف  املستأِمن، وهو  الوظيفة الرشعية لو حكم احلاكم يف اخلصومة لصالح  يف 

املقام. فراجع.
 ))( كام يف الرشايع والنافع والقواعد والتحرير واإلرشاد واللمعتني وغريها 
وبه رصح يف املبسوط والتذكرة يف فرض إنكار املوكل هلا. وكيف كان فالظاهر عدم 

اخلالف فيه، كام رصح به يف الرياض. ملوافقة قوله لألصل. 
قال قي مفتاح الكرامة: »ويتصور إنكار الوكيل فيام إذا كانت الوكالة مرشوطة 
يف عقد الزم ألمر ال يتالىف حني النزاع، كام إذا رشط إيقاعه يف أمر معني وقد مىض، 

واألظهر العدم)1(. والقول قول منكر الوكالة)2(



....................................................................  مصباح املنهاج ـ كتاب الوكالة 4(4

أو اشرتى منه جارية ورشط أن يوكله يف بيع عبد ومات العبد، فادعى البايع حصول 
التوكيل املرشوط، ليستقر العقد وأنكره املشرتي ليتزلزل ويتسلط عىل الفسخ«.

وأظهر من ذلك بناء عىل ما سبق منا من إمكان لزوم الوكالة العقدية، حيث 
قد يدعي املوكل الوكالة من أجل إلزام الوكيل بالقيام بالعمل الذي وكل فيه، وينكر 

الوكيل الوكالة من أجل أن ال يكون ملزمًا به.
الوكالة  بأن يدعي  التوكيل،  الثاين أن خيتلفا يف صفة   « القواعد:  )1( قال يف 
يف بيع العبد أو البيع بألف أو نسيئة أو رشاء عبد أو بعرشة، فقال املوكل: بل يف بيع 
اليمني«.  املوكل مع  أو يف رشاء جارية بخمسة، قدم قول  نقدًا  أو  بألفني  أو  اجلارية 

ونحوه ما ذكره غريه يف هذه الفروض أو نظائرها. والظاهر عدم اخلالف يف ذلك. 
ملخالفة قول الوكيل لألصل املقتيض عدم ترتب األثر عىل ترصفه الذي ادعى 
الوكالة فيه. وال يعارضه أصالة عدم الوجه اآلخر الذي يدعيه املوكل، لعدم األثر له 

بعد عدم حصوله.
الوكيل  ادعاه  الذي  للوجه  التوكيل  يقتيض عموم  ما  اتفقا عىل حتقق  لو  نعم 
وادعى املوكل عدم إرادته من اإلطالق أو هنيه عن العمل عليه مل يسمع قوله، ملخالفة 
فيه  اخلالف  عدم  والظاهر  ظاهر.  هو  كام  لألصل،  والثاين  اإلطالق،  لظاهر  األول 

أيضًا.
))( هذا هو املتعني مع إقرار املشرتي أو قيام البينة بأن العني كانت للموكل، 
االعتامد عىل دعوى  له  كان  وإن  عنه. ألنه  الوكالة  لدعواه  الوكيل  من  وأن رشاءها 
بغريه،  متعلقًا  كان  وإن  يده  ما حتت  اإلنسان عىل  تصديق  الرشاء، جلواز  الوكيل يف 
كالوكالة ـ يف املقام ـ واالستيهاب والرشاء وغريها، إال أن قوله يسقط عن احلجية 
اليد، ومع سقوطه عن  قاعدة  الكالم يف  له، كام ذكرناه عند  الغري  مع تكذيب ذلك 

 وقول املوكل لو ادعى الوكيل اإلذن يف البيع بثمن معني)1(. فإن وجدت 
العني استعيدت)2(، 
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احلجية يكون مقتىض األصل يف حق املشرتي عدم صحة البيع، وبقاء العني عىل ملك 
صاحبها، فيجب إرجاعها له. 

البيع وبقاء العني عىل ملك املوكل،  أما بدون ذلك فال جمال إللزامه ببطالن 
ألصالة الصحة يف البيع بعد وقوعه ممن له السلطنة عليه ظاهرًا، لكون العني حتت يده. 
وال يكفي يف إلزامه بذلك إقرار الوكيل أو دعوى املوكل بعد البيع، لعدم حجيتهام يف 

حقه بعد خمالفتهام لظاهر حال البيع من وقوعه من أصله يف حمله.
)1( يعني: تعذر إرجاعها، لتعذر الوصول للمشرتي، أو تعذر إقناعه بدعوى 

املوكل، لعدم احلجة عليها ـ كام سبق ـ أو لعصيانه ومترده مع قيام احلجة عليها.
))( عىل كل من الوكيل، لدفعه العني للمشرتي بغري إذن من املالك ظاهرًا، 
حجة  متت  إذا  فيام  األيدي  تعاقب  نظري  املذكور.  بالوجه  العني  ألخذه  واملشرتي، 

املالك عىل املشرتي. 
فإن رجع املوكل عىل املشرتي مل يرجع املشرتي عىل الوكيل، إال إذا كان مغرورًا 

من قبله وقد خدعه فأوجب خسارته.
أما إذا رجع عىل الوكيل فال يرجع الوكيل عىل املشرتي، إلقراره بصحة البيع 

وعدم ضامن املشرتي، وأن رجوع املوكل عليه بال حق. 
الثمن يف اخلروج  ُيغِفل املوكل، ويدفع له  غاية األمر أن له حسب دعواه أن 
عن الضامن أو بعضه لو رجع املوكل عليه ببدل العني. كام أن له أن يأخذه أو يأخذ منه 

مقاصة عام أخذه املوكل منه إن علم من املوكل الكذب وتعمد الغصب.
فالثمن  البيع،  لبطالن  املستلزم  الوكالة  نفي  يف  املوكل  صدق  علم  إذا  أما 

للمشرتي جيب عليه إيصاله إليه أو حل مشكلته معه بصلح أو نحوه.
)3( بال خالف وال إشكال، كام يف اجلواهر، ألنه منكر ملوافقة قوله لألصل، 

وإن فقدت أو تعذرت)1( فاملثل أو القيمة)2( إن ل يكن مثليًا. ولو زوجه 
فأنكر املوكل الوكالة حلف)3(، 
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نظري ما سبق.
واإليضاح  والتذكرة  الرشايع  جامع  رصيح  وهو  الفقيه.  من  يظهر  كام   )1(
واللمعة وغريها ونسب للمبسوط. ولعله لنسبته ذلك لرواية أصحابنا. ويف املسالك 

أنه املشهور بني األصحاب، ويف الروضة انه مذهب األكثر.
وقد استدل عليه يف التذكرة بأنه أتلف عليها البضع . وهوـ  كام ترىـ  ال يرجع 

إىل حمصل ينهض باالستدالل.
فالعمدة يف الدليل عىل ذلك معترب عمر بن حنظلة عن أيب عبد اهلل A: »سألته 
عن رجل قال الخر: اخطب يل فالنة، فام فعلت من يشء مما قاولت من صداق أو 
ضمنت من يشء أو رشطت فذلك يل رضا، وهو الزم يل. ومل يشهد عىل ذلك. فذهب 
فخطب له، وبذل عنه الصداق وغري ذلك مما طالبوه وسألوه. فلام رجع إليه أنكر ذلك 
أنه هو الذي ضيع حقها. فلام ]إذا.  كله. قال: يغرم هلا نصف الصداق عنه، وذلك 
فقيه. أن. يب[ مل يشهد هلا عليه بذلك الذي قال له حل هلا أن تتزوج. وال حيل لألول 
فيام بينه وبني اهلل عزوجل إال أن يطلقها، ألن اهلل تعاىل يقول: Rَفإْمَساٌك بَِمْعُروٍف َأْو 
يٌح بِإِْحَساٍنQ. فإن مل يفعل فإنه  مأثوم فيام بينه وبني اهلل عزوجل. وكان ]احلكم. َتْسِ

يب[ الظاهر حكم اإلسالم. وقد أباح اهلل عزوجل هلا أن تتزوج«)1(.
أهل  امرأة من  يزوجه  أن  أمر رجاًل  A: »يف رجل  أيب عبيدة عنه  وصحيح 
أمره.  بني متيم. قال: خالف  الكوفة من  امرأة من أهل  بني متيم فزوجه  البرصة من 
فقال  بينهام.  عليها، وال مرياث  املرأة. وال عدة  الصداق ألهل  املامور نصف  وعىل 
بعض من حرض: فإن أمره أن يزوجه امرأة ومل يسم أرضًا وال قبيلة، ثم جحد اآلمر 
أن يكون أمره بذلك بعد ما زوجه. فقال: إن كان للمأمور بينه أنه كان أمره أن يزوجه 
كان الصداق عىل اآلمر. وإن مل يكن له بينة كان الصداق عىل املأمور ألهل املرأة، وال 

)1( وسائل الشيعة ج:13 باب: 4 من أبواب الوكالة حديث: 1.

وعىل الوكيل نصف املهر لا)1(، 
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بينهام وال عدة عليها. وهلا نصف الصداق إن كان فرض هلا صداقًا، وإن مل  مرياث 
يكن سمى هلا صداقًا فال يشء هلا«)1(.

ألهل  الصداق  بثبوت  البينة  عدم  مع  فيه  للحكم  الصحيح  ذيل  واضطراب 
املرأة، ثم احلكم فيه بثبوت نصفه هلا، قد يسهل بحمل الصداق ألهل املرأة عىل إرادة 
أقل من  املطالبون عنها. وال  أولياؤها  بلحاظ أهنم  أهلها  الصداق يف اجلملة، وذكر 

االستدالل باحلديث األول اخلايل عن ذلك. 
هذا وقد حكم بثبوت متام املهر عىل الوكيل يف النهاية والرسائر يف آخر كالمه 
ـ بعد أن رصح بالنصف يف أوله معرتفًا بأن األخبار قد وردت به ـ والرشايع والنافع 
القايض  عن  اإليضاح  يف  وحكاه  واإلرشاد،  والتحرير  والقواعد  الرموز  وكشف 

والكيدري.
 :  A جعفر  أيب  عن  مسلم  بن  حممد  خرب  األول:  بوجوه  عليه  استدل   وقد 
»أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب. قال: النكاح جايز إن شاء املتزوج قبل، 
وإن شاء ترك. فإن ترك تزوجيه فاملهر الزم ألمه«))(، بناء عىل أن املراد بلزومه ألمه 
لزومه عليها للمرأة، ال لزومه هلا عىل املرأة أو عىل ابنها بعد أن كانت قد دفعته للمرأة. 
للمرأة، وهو غري مفروض يف احلديث، والثاين ال  املهر  ألن األول مبني عىل دفعها 
أهنا قد  أنه مل يفرض يف احلديث  ما سبق من  إىل  النكاح. مضافًا  يناسب حقه يف رد 

دفعت املهر للمرأة. 
املهر عىل  متام  فلزوم  احلديث،  النظر عن سند  تم ذلك، وغض  لو  أنه  وفيه: 
التي  الوكالة  عىل  بناء  اإلقدام  مع  لزومه  يقتيض  ال  فضوليًا  كونه  عىل  املقدم  املبارش 
مل يشهد عليها، كام هو مورد احلديثني املتقدمني، أو للخروج عن حدودها الذي قد 
يكون لتخيل رضا املوكل، لعدم أمهية القيد بنظره، كام هو مورد احلديث الثاين املتقدم.

)1( وسائل الشيعة ج:14 باب: 6) من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث: 1.
))( وسائل الشيعة ج:14 باب: 7 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث: 3.
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الثاين: ما يف الرسائر وغريه من أن املهر إنام يسقط نصفه بالطالق قبل الدخول، 
واملفروض عدم حصوله. وهو كام ترى! ألن ذلك إنام يكون يف حق الزوج، واملفروض 
كام  ظاهرًا،  هلا  الزواج  وجواز  عليه  يشء،  لزوم  وعدم  حقه،  يف  الزواج  ثبوت  عدم 
تضمنه احلديثان يف اجلملة، وتقتضيه القواعد، واملدعى ثبوت نصف الصداق هلا عىل 

الوكيل واقعًا تعبدًا للتضييع أو نحوه، وال ينهض الوجه املذكور بنفي ذلك.
بتفريطه،  هلا  يسلم  مل  بعوض  ملكها  عن  بضعها  أخرج  أنه  أقر  أنه  الثالث: 

فيضمنه.
وفيه: بـ أوالً: أنه قد ال يكون مفرطًا، العتقاده عدم إنكار املوكل بعد توكيله، 
أو  احلاكم، ملوت  بشهادته عند  الوكالة  ثبوت  يتيرس  مل  التوكيل من  أو إلشهاده عىل 

نسيان أو غري ذلك.
وثانيًا: أنه ال دليل عىل الضامن بمثل هذا التفريط ولذا ليس بناؤهم عىل ذلك 
وبذل  واهلبة  كالبيع  إشهاد  دون  من  الوكالة  مدعي  ترصف  موارد  من  املقام  غري  يف 

اخللع وغريها. 
وثالثًا: أن اإلقرار دليل ظاهري، ولو كان هو احلجة يف املقام مل جيز هلا الزواج، 
مع  عليها  الزواج  بحرمة  أو  املذكور  اإلقرار  بكذب  اإلمجايل  للعلم  املهر،  أخذ  وال 
ظهور مفروغيتهم عن جوازه هلا ظاهرًا، وإنام الكالم يف ثبوت يشء عىل الوكيل واقعًا 

تعبدًا.
اليد عن احلديثني السابقني،  عىل أن ذلك كله لو تم يف نفسه ال ينهض برفع 

خصوصًا ممن يعمل بخرب الواحد.
هذا ويف الرشايع بعد أن اختار أن هلا املهر كاماًل عىل الوكيل، وأشار للرواية 
املتضمنة للنصف قال: » وقيل حيكم ببطالن العقد يف الظاهر. وجيب عىل املوكل أن 

يطلقها إن كان يعلم صدق الوكيل وأن يسوق هلا نصف املهر. وهو قوي«.
البناء  القول املذكور للقولني أو االحتاملني السابقني رجوع  ومقتىض مقابلته 
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عىل بطالن العقد للقول بعدم استحقاقها عىل الوكيل شيئًا، لدعوى: أن استحقاقها 
املهر فرع حتقق الزواج، ومع بطالن العقد ال زواج، فال مهر هلا عىل الوكيل، كام ال 
مهر هلا عىل الزوج، فيكون عدوالً منه عام ذكره أوالً من وجوب متام املهر عىل الوكيل. 
وهو الذي فهمه غري واحد منه، ويف اإلرشاد أنه جيد، فيكون ذلك من اإلرشاد أيضًا 
عدوالً عام سبق منه من ثبوت متام املهر عىل مدعي الوكالة، ويف املختلف أن فيه قوة، 

واختاره يف جامع املقاصد،  ويف املسالك أنه قوي، ويف الروضة أنه أقوى.
هذا وال ريب يف أن مقتىض القاعدة ذلك، إال أنه البدـ  معهـ  من احلكم بثبوت 

نصف املهر عىل الوكيل تعبدًا، من أجل احلديثني املتقدمني.
نعم لو قام املوكل بام عليه مل يبعد سقوط نصف املهر عن الوكيل، لقرب انرصاف 
:A قوله  بلحاظ  اإلنكار. وال سيام  املوكل عىل  إذا أرص  ما  إىل  املتقدمني   احلديثني 
التعليل يف معترب عمر بن حنظلة » يغرم هلا نصف الصداق عنه« الذي هو كالرصيح 
يف بدلية الوكيل عن املوكل يف الغرم. مضافًا إىل التعليل فيه بتضييعه حقها. حيث ال 

تضييع مع قيام الزوج بام عليه.
ثم إنه قد رصح غري واحد ممن تقدم منه البناء عىل عدم ثبوت يشء عىل الوكيل، 
عماًل بالقاعدة، أنه لو ضمن الوكيل املهر أو نصفه لزمه، ومحلوا عليه معترب عمر بن 
حنظلة. وال شاهد عىل ذلك. بل هو ال يناسب التعليل فيه بالتضييع. وأما قوله فيه: 
»فام فعلت من يشء مما قاولت من صداق أو ضمنت من يشء أو رشطت فذلك أرضا 

يل« فاملراد به الضامن عن املوكل، ال ضامنه بنفسه. 
الدين  نقل  عن  عبارة  هو  الذي  املصطلح  الضامن  به  أرادوا  فإن  كان  وكيف 
من ذمة إىل ذمة، مل يصح إال بعد إيقاع العقد وانشغال ذمة الزوج باملهر ولزم فراغ 
ذمة الزوج بعد الضامن، مع أنه ال إشكال عندهم ظاهرًا يف ثبوت املهر عىل الزوج لو 

قامت البينة عىل الوكالة.
نعم تقدم يف كتاب الضامن أنه يمكن تعهد الضامن بالدين يف طول انشغال ذمة 
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املدين به، نظري الكفالة املتعارفه يف عصورنا. ولو كان ذلك هو املراد يف املقام تعني 
إلزام الوكيل به إذا ادعى الوكالة، إلقراره بانشغال ذمته يف طول انشغال ذمة الزوج 

باملهر، لصحة النكاح باعرتافه بسبب الوكالة.
لكن من الظاهر أن اإلقرار سبب اللزم املقر باحلق الذي أقر به ظاهرًا. كام أن 
أصالة عدم حصول الزواج باملوكل بعد عدم قيام البينة عىل الوكالة حمرز ظاهرًا جواز 
الزواج هلا، مع العلم إمجاالً بعدم ثبوت أحد األمرين يف الواقع، وأهنا إما أن التستحق 
عىل الوكيل الضامن شيئًا، لرباءة ذمة الزوج وعدم نفوذ التزويج عليه، فال موضوع 
لضامن الوكيل، أو حيرم عليها الزواج لنفوذ الزواج عىل املوكل وانشغال ذمته باملهر.

وهذا جيري أيضًا لو أريد بالضامن الضامن االصطالحي الذي هو نقل الدين 
من ذمة ألخرى مع أنه يظهر مفروغيتهم عن جواز التزويج هلا، كام سبق.

نعم لو اشرتطت عليه أن ال جيري عقد النكاح معها إال إذا تعهد هلا بتدارك 
مقدار املهر أو نصفه هلا لو مل يدفعه املوكل هلا ولو لعدم ثبوت الوكالة يف حقه، فوافق 
عىل ذلك وأجرى العقد عليها اجته ضامنه للمهر أو نصفه مطلقًا ولو مل ينفذ الزواج، 
لعدم حتقق الوكالة، وجاز هلا الزواج، ألصالة عدم الوكالة املحرز لعدم نفوذ تزويج 

مدعيها وكوهنا خلية. 
هذا ومع فرض صحة ضامن متام املهر ال وجه ملا يف القواعد من احتامل ثبوت 
نصفه، وال ملا يف مفتاح الكرامة من توجيهه بأن انتفاء النكاح ظاهرًا باليمني بمنزلة 
الفسخ، فيتصف به املهر. لفرض أن الثابت بالضامن ـ بأي وجه فرض ـ هو متام املهر 
أو متام مقداره. والتوجيه املذكور للتنصيف غري تام يف نفسه، لعدم الدليل عىل كون 
 A انتفاء النكاح ظاهرًا باليمني أو غريه بمنزلة الفسخ، بل هو ال يناسب حكم اإلمام 
بأن عىل املوكل فيام بينه وبني اهلل الطالق. كام ال دليل أيضًا عىل عموم انتصاف املهر 
بالفسخ قبل الدخول، بل مقتىض الفسخ سقوط املهر إال فيام استثني، وليس هذا منه.
مع أن املعنى األخري من الضامن أجنبي عن املهر، ألنه ثابت بالرشط البعقد 
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إال أن تعرتف بعلمها برتك اإلشــهاد)1(. وعىل املــوكل إن كان كاذبًا يف 
إنكاره الزوجية طاقها)2(. 

النكاح، كام لعله ظاهر. 
خمالفة  مع  أيضًا  املهر  نصف  ثبوت  تضمن  قد  احلذاء  صحيح  صدر  إن  ثم 
الوكيل رشط املوكل يف فرض حصول أصل الوكالة. غاية األمر أنه قد تضمن ثبوته 

ألهل املرأة.
ومن القريب محله عىل ثبوته هلم بام أهنم املتولون ألمرها، فريجع إىل ثبوته هلا. 
وال سيام بمالحظة ذيله. وإن كان األمر حمتاجًا ملزيد من التأمل. واهلل سبحانه وتعاىل 

العامل العاصم.
)1( مل أعثر عاجاًل عىل استثناء ذلك يف كلامهتم. وكأنه بلحاظ تعليل ضامن 
نصف املهر بالتضييع يف معترب عمر بن حنظلة، إذ مع علمها بعدم اإلشهاد تكون هي 

املضيعة بإقدامها عىل الزواج، وال يستند التضييع للوكيل.
وأمنه من  باملوكل  ثقته  الوكيل يف  اعتمدت عىل ظهور حال  تكون  قد  لكنها 

إنكاره ملا صدر منه، فال يصدق التضييع يف حقها. 
وال سيام أن احلديث مل يتضمن بيان منشأ التضييع من الوكيل. وأما ما تضمنه 
من ذكر عدم اإلشهاد فهو من أجل بيان عدم قيام احلجة عندها عىل صحة التزويج، 
ليرتتب عليه جواز تروجيها، ال لبيان منشأ التضييع. ومن هنا يشكل االستثناء املذكور.
))( كام رصحوا به، ونفى اخلالف فيه يف مفتاح الكرامة، ويف جامع املقاصد 

أنه الريب فيه. ويشهد به معترب ابن حنظلة. 
نعم من االستدالل فيه باآلية الرشيفة يظهر أن وجوبه ليس حقيقيًا، بل عرضيًا، 
ألن الواجب حقيقة عىل الزوج هو إمساكه للمرأة باملعروف، بإنفاقه عليها، والقيام 
ببقية حقوقها. ووجوب طالقها مع عدم ذلك ليس حقيقيًا، بل عرضيًا لرفع موضوع 
الوجوب الذي هو مستمر عىل عصيانه. وبذلك يظهر ثبوت الوجوب املذكور حتى 
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لو مل تكن يف مقام التزوج من غريه.
احلرام، يف  لوقوعها  دفعًا  التزويج،  مقام  يف  كانت  لو  الطالق  وجوب   وأما 
فاحلديث ال ينهض به. وينحرص الدليل عليه بمرتكزات املترشعة القاضية باملنع من 
إيقاع الغري يف مثل هذا املحرم ولو بنحو يعذر عليه، فإهنا قريبة جدًا. وإن كان األمر 

حمتاجًا ملزيد من التأمل.
ثم إن مقتىض القاعدة وجوب إيصال نصف املهر إليها مع الطالق، ألنه طالق 
يف حمله من دون دخول. نعم قد يقال: إن ما تضمنه معترب ابن حنظلة من أن الوكيل 
يدفع للمرأة نصف املهر عن املوكل يقتيض اجتزاء املوكل به عن نصف املهر الالزم 
عليه بالطالق، كام لو كان قد دفعه إليها قبل الطالق ثم طلقها. ويؤيد ذلك أو يعضده 

اقتصار املعترب يف حق املوكل عىل الطالق. 
دون  من  سبيلها  ختلية  ألمهية  املذكور  االقتصار  يكون  أن  القريب  من  لكن 
كلفة عليه بعد كونه يف مقام التمرد ختلصًا من تبعة الزواج. كام أن دفع الوكيل عنه 
ألنه ضيع حقها عليها ال ينايف بقاءه يف ذمته لكون ضامن الزوج يف طول ضامنه، بل 
حرمة امتناعه من دفع حقها وإجلاء الوكيل لتداركه، فال خمرج عام تقتضيه القاعدة من 
وجوب دفع نصف املهر عليه. فإن أذعن للحكم الرشعي ودفعه وجب عليها إرجاع 
ما أخذته من الوكيل، ملا سبق من انرصاف دليل استحقاقه إىل ما إذا أرص الزوج عىل 

اإلنكار، وهضم حقها.
هذا وقد رصح يف القواعد بأنه ال جيرب املوكل عىل الطالق، ونفى الريب فيه 
يف جامع املقاصد. وعليه جرى غري واحد. وهو املتعني لعدم ثبوت التزويج يف حقه. 

ولو ثبت مل يلزم بالطالق، بل بأداء حقوق الزوجية.
لكن يف التذكرة: » وهل يلزم املوكل طالقها؟ األقوى اإللزام. إلزالة االحتامل 

وإزالة الرضر عنها بام ال رضر عليه فيه، فأشبه النكاح الفاسد«.
االحتامل  مع  وحتى  االحتامل.  ينفي  للوكالة  بإنكاره  ألنه  جدًا،  غريب  وهو 
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الزواج، فال موضوع  بل مقتىض األصل عدم  لغريه ال جيب عليه رفعه،  أو  له  مثاًل 
للطالق.

امللزمة  الشبهة  مع  نعم  املنع.  غاية  يف  الفاسد  النكاح  يف  الطالق  ووجوب 
لالحتياط جيب االحتياط بالطالق أو جتديد النكاح خروجًا عن الشبهة املنجزة، وأين 
ذلك مما نحن فيه من فرض جريان األصل النايف للنكاح، واملؤمن من تبعته؟! ويأيت 

إن شاء اهلل ما ينفع يف املقام.
)1( وال جيوز هلا الزواج بدون ذلك، كام رصح به غري واحد. لعلمها بأهنا ذات 
مقام اخلصومة،  بعدمه يف  أو حكمه  احلاكم،  عند  زواجها  ثبوت  زوج. وجمرد عدم 
لعدم اإلشهاد، ال يكفي يف جواز تزوجها، ألن حكمه طريق ظاهري يف مقام الشك، 

ال موضوع له مع العلم. ومثله استصحاب كوهنا خلية، كام هو ظاهر.
وأما معترب ابن حنظلة فهو منرصف عن ذلك، كام يناسبه التعبري فيه عن حكم 
اإلسالم هلا بالزواج باحلكم الظاهر، لوضوح أن احلكم الظاهر إنام يكون مع اجلهل، 
وأما احلكم الثابت مع العلم فهو احلكم الواقعي. ويناسبه أيضًا ما تضمنه من تكليف 
املوكل بالطالق مع علمه بالتوكيل، فإن مقتىض إطالقه وجوب ذلك عليه حتى بعد 
تزوجيها مع أنه لو رشع هلا التزويج واقعًا كان تزوجيها خمرجًا هلا عن عصمة األول، 
المتناع تزوج املرأة بزوجني واقعًا، فال يبقى معه موضوع للطالق. بل األمر أظهر 

من ذلك.
هذا ويف التذكرة تعليل جواز التزويج هلا إذا مل يطلقها املوكل يف فرض عدم 
اإلشهاد بأنه مل يثبت عقده. وقد يتوهم أن مقتىض إطالقه جواز التزويج هلا حتى مع 

علمها بصدق الوكيل، فيكون خمالفًا يف املسألة. 
لكن مل يتضح اإلطالق املذكور، ألنه قد ثبت العقد  يف حقها بالعلم، فيخرج 
الوكالة  مدعي  زوجه  من  إلزام  من  منه  سبق  ما  مع  سيام  وال  التعليل.  مورد  عن 

ولو ل يفعل وقد علمت بكذبه رفعــت أمرها إىل احلاكم)1( ليطلقها بعد 
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من  رضر  فال  واقعًا  الزواج  هلا  جاز  لو  إذ  عنها  والرضر  االحتامل  إلزالة  بالطالق 
االحتامل املذكور. 

ثم إن علمها بصدق الوكيل ال يمنع من ثبوت نصف املهر هلا عليه. إلطالق 
احلديثني. وال سيام مع ما يف معترب ابن حنظلة من أن الوكيل يغرم نصف الصداق عن 

املوكل، لظهوره يف أن معيار الضامن ثبوته يف ذمة املوكل واقعًا.
)1( فقد ثبت يف حمله أنه جيب عىل الزوج اإلنفاق عىل الزوجة مع متكينها له 
من نفسها وعدم نشوزها. وأنه مع امتناعه من ذلك يفرق بينهام بأن يؤمر بالطالق، 

فإن مل يفعل طلق عنه احلاكم.
ومقتىض إطالقه جريان ذلك يف املقام يف حق املرأة. وجمرد عدم اعرتاف الزوج 
بالزوجية وعدم ثبوهتا عند احلاكم ال يوجب خروجه عن اإلطالق املذكور عىل تقدير 
حتقق الزوجية، فيجوز للحاكم الرشعي الطالق يف هذا احلال إن امتنع هو من الطالق 

عىل تقدير الزوجية.
أو  لو كان شاكًا  بكذبه، كام  املوكل  يظهر جريان ذلك مع عدم علم  وبذلك 
ناسيًا ملرشوعية الطالق مع امتناعه من اإلنقاق عىل تقدير الزوجية. بل حتى مع عدم 

علم املرأة بصدور الوكالة منه لو أرادت االحتياط لنفسها، لعني ذلك.
النفقة  يف  حقها  ثبوت  عدم  بعد  إشكال  هلا  احلاكم  استجابة  وجوب  يف  نعم 
عنده، لفرض عدم البينة عىل حتقق الزواج. إال أن يعلم هو بثبوت الزوجية من غري 

طريق البينة، أو يبلغ حاهلا حدًا يعلم معه بوجوب إغاثتها وحل مشكلتها.
بل قد يقال: إن امتناع احلاكم كتعذر الرجوع إليه ال يقتيض سقوط حقها يف 
التفريق والطالق، فيتواله غريه عىل الرتتيب املذكور يف والية احلسبة، حتى قد ينتهي 

األمر إليها فتتواله بنفسها. فتأمل جيدًا.
)1( قال يف التذكرة: »جيوز تعدد الوكيل يف اليشء الواحد ووحدته. وال نعلم 

أمر الزوج باالنفاق عليها وامتناعه)1(. 
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فيه خالفًا«. بل ذكرهم لفروع ذلك ظاهر يف مفروغيتهم عنه.
لعموم  والعقدية.  اإلذنية  الوكالة  بني  فرق  دون  من  فيه  اإلشكال  ينبغي  وال 
نفوذ العقود يف الثانية، وعدم اإلشكال يف جواز تعدد املأذون يف األول. كام ال فرق 

بني توكيل كل منهام بنحو االنفراد وتوكيلهام معَاً بنحو االجتامع، لعني ذلك.
))( كام يف املبسوط والرشايع والقواعد والتذكرة واإلرشاد وجامع املقاصد 

واملسالك. لدعوى ظهور توكيلهام يف عدم الرضا بانفراد أحدمها بالترصف.
لكنه ال خيلو عن إشكال، بل القرائن احلالية واملقالية هي التي تتحكم يف تعيني 
أحد الوجهني. غاية األمر أنه مع الشك جيب االقتصار عىل صورة اجتامعهام اقتصارًا 

عىل املتيقن يف التوكيل.
نعم إذا كان التوكيل بمثل األمر بالفعل كان توجيه ألكثر من واحد ظاهرًا يف 
اشرتاكهم فيه، بحيث يستند هلم مجيعًا، ألن الفاعل يف فعل األمر هو املخاطب، فإذا 

كان الفعل واحدًا تعني اشرتاكهم فيه.
وإن  قال:   «  :  Aجعفر أيب  عن  اإلسالم  دعائم  مرسل  جيري  ذلك  وعىل 
أمر رجلني أن يبيعا له عبدًا فباعه أحدمها مل جيز بيعه، إال أن جيعل البيع لكل واحد 
منهام عىل االنفراد إن انفردا، أو هلام معًا إذا اجتمعا«)1(. وإن كان اإلنصاف أن قرائن 

األحوال قد تقتيض جواز االنفراد، نظري الواجب الكفائي.
أما إذا سندت الوكالة لكل منهام عىل انفراده، كام لو قال: زيد وكييل، وعمرو 
وكييل كان ظاهره جواز انفراد كل منهام بالترصف إلطالق وكالته، كام أشار لذلك يف 

اجلملة يف اجلواهر، وإن حكى عن بعض اخلالف يف ذلك.
ثم إنه يف فرض البناء عىل اعتبار اجتامعها يتعني عدم انفراد أحدمها بالترصف 
حتى لو غاب اآلخر، ألن تعذر مراجعته ال يقتيض إطالق وكالة احلارض، إال أن تقوم 

)1( مستدرك الوسائل ج: 14 باب: 0) من أبواب كتاب اإلجارة حديث: 1.

ولو وكل اثنني)1( ل يكن ألحدمها االنفراد بالترصف)2( 
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القرينة اخلاصة عىل ذلك. كام يتعني بطالن الوكالة رأسًا ببطالن وكالة أحدمها بموته 
أو عزل نفسه أو غري ذلك.

وال جمال لنصب احلاكم بدالً عنه، كام رصح بذلك أكثر من سبق. لعدم والية 
احلاكم عىل املوكل، لينصب وكياًل عنه. 

نعم لو غاب املوكل واحتيج للترصف املوكل فيه بحيث ال يمكن انتظار عوده، 
تكون الوالية عىل املوكل الغائب للحاكم فله أن يستقل بالترصف أو ينصب وكياًل 
مفتاح  يف  يستبعده  مل  كام  املالك  نصبه  الذي  الوكيل  إرشاك  واألحوط  املوكل.  عن 
يرى احلاكم حمذورًا يف  أن  إال  بانفراده حينئٍذ.  احلاكم  لعدم وضوح والية  الكرامة، 

ذلك، فيستقل بالوالية. فالحظ.
بل  األصحاب  مجهور  به  رصح  الذي  فهو  عدلني  بشاهدين  ثبوهتا  أما   )1(
قد يظهر من بعض كلامهتم املفروغية عنه، وعن جممع الربهان االمجاع عليه، كام هو 
رصيح التذكرة  يف دعوى الوكالة عن الغائب يف مقابل املانعني منه من العامة بنحو 

يظهر منه عدم اإلشكال يف حجيتها مع حضوره.
التاسعة  املسألة  يف  عليه  االستدالل  تقدم  الذي  البينة  حجية  عموم  ويقتضيه 
عرشة من مباحث االجتهاد والتقليد، وخصوص بعض النصوص، مثل ما تقدم يف 

الوكالة عىل التزويج.
وأما عدم ثبوهتا بغري ذلك فهو ظاهر األصحاب. بل رصح غري واحد بعدم 
ثبوهتا بشهادة النساء وال بشاهد وامرأتني وال بشاهد ويمني. ويف املسالك: »هذا هو 
املذهب، وال نعلم فيه خمالفًا«. وادعى اإلمجاع عليه يف التذكرة. ويف جامع املقاصد: 

»الخالف عندنا يف عدم ثبوت الوكالة بام يثبت به املال«.

إال إذا كانت هناك داللة عىل توكيل كل منهام عىل االستقال. وال تثبت إال 
بشاهدين عدلني)1(. 
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باألمور  الثبوت  عىل  دل  ما  اختصاص  بعد  األصل  عليه  الدليل  يف  ويكفي 
وفيام  احلدود  القتل ويف بعض  الدين، ويف  أو يف خصوص  الناس  املذكورة بحقوق 
ليس من شأن الرجال االطالع عليه. والوكالة نحو من الوالية خارجة عن ذلك كله. 
الوكالة عىل أن يستدين، أو يشرتي  الدين عليها يف مثل  أو  وأما ترتب احلق 
الشهادة هبا  الوكالة بعوض. فهو ال جيعل موضوع  بنسيئة أو نحو ذلك، أو يف مثل 
حقًا ماليًا، ألن ثبوته هبا فرع ثبوهتا فإذا مل تثبت هبذه األمور، لعدم كوهنا حقًا ماليًا 

تعني عدم ثبوته.
العوض  عىل  ابتنائها  يف  الكالم  وقع  ثم  إقرار،  أو  ببينة  الوكالة  ثبتت  لو  نعم 

وعدمه أمكن إثبات ابتنائها عىل العوض باألمور املذكورة. 
بقي يف املقام أمران األول: أنه ال إشكال يف ثبوت الوكالة بإخبار املوكل، كام 
رصح به غري واحد، بل الظاهر عدم اخلالف فيه، وأن عدم ذكر األكثر له لوضوحه، 

كام يف مفتاح الكرامة. ألن من ملك شيئًا ملك اإلقرار به.
لكن ذلك خيتص بام إذا مل يناف حق الغري، كام لو أوقع شخص عقد الزواج 
آلخر عىل امرأة، ثم مل يثبت وكالته عنه، فتزوجت من شخص آخر، ثم ادعى األول 
بعد ذلك توكيله ملوقع العقد له عليها، لعدم حجية إقراره املذكور بعد أن كان منافيًا 
حلق الزوج، ألنه حني اإلقرار ال سلطان له عىل التوكيل وال يملكه، ليملك اإلقرار 
إذا ادعى  إيقاع األمر املوكل فيه، وما  عليه، فهو نظري ما إذا دعى الوكيل بعد عزله 

املطلق رجعيًا بعد انتهاء مدة العدة الرجوع يف العدة.
ثم إن حجية إخبار املوكل بالوكالة يف موردها ليست كحجية البينة، بل هي 
حجية بدوية تقتيض العمل عليه مع عدم اخلصومة، وتقديم قول موافقه مع اخلصومة، 
بحيث يكون هو املنكر الذي يكلف باليمني. من دون أن ينايف تقديم البينة عليه، كام 
تقدم عىل اليد. ألن ذلك هو املتيقن من بناء العقالء الذي هو الدليل عىل حجية إخبار 

املوكل بالوكالة بمالك أن من ملك شيئًا ملك اإلقرار به.
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وهذا بخالف حجية البينة، فإن عموم دليل حجيتها، وعموم تكليف املدعي 
هبا بحيث تفصل هبا اخلصومة، يقتيض تقديمها عىل إخبار املوكل.

وجيوز  يده،  حتت  ما  عىل  الوكالة  اليد  صاحب  بدعوى  الوكالة  تثبت  الثاين: 
لغريه ترتيب أثرها برشائه منه ونحوه، ملا هو املرتكز من قبول قول صاحب اليد فيام 

حتت يده.
لكن لو أنكر صاحب العني توكيله قبل قوله، وال يرتتب األثر عىل قول مدعى 
الوكالة كام يقبل قول كل من ينكر قول صاحب اليد إذا كان متعلقًا به، كالبيع واهلبة  
واإلجارة وغري ذلك، وحيتاج قول صاحب اليد حينئٍذ إىل اإلثبات بالبينة أو غريها 
عىل ما ذكرناه عند الكالم يف قاعدة اليد يف خامتة مبحث االستصحاب من األصول.

بعد  احلاكم  الوكالة حينئٍذ عىل حكم  منكر  قول  تقديم  توقف  والظاهر عدم 
الرتافع إليه. بل جيري يف حق كل من يبلغه ذلك.

ملن  حجة  اليد  صاحب  قول  يكون  املوكل  غري  مع  اخلصومة  مقام  يف  أنه  كام 
أما مع  البينة خلصمه.  باليمني مع عدم  منه  يكتفى  منكرًا  قوله لصاحله جيعله  يكون 
البينة للخصم فالعمل عىل البينة. نظري ما تقدم يف األمر األول. وقد حتصل من مجيع 

ما سبق أن البينة هي احلجة يف مقام اخلصومة وغريها. وال يقدم عليها إال اإلقرار.
مل  املوكل وإن  بإخبار  مقام اخلصومة  البينة يف غري  وأنه يمكن االستغناء عن 
اليد.  يكن إقرارًا، لعدم اقتضائه ثبوت حق عليه. كام تثبت الوكالة بإخبار صاحب 

وال تثبت بغري ذلك إال مع العلم الذي هو فوق كل يشء. فالحظ.
ويف  فيه،  اخلالف  عدم  الظاهر  بل  الصحاب،  مجهور  بذلك  رصح  كام   )1(
اجلواهر دعوى اإلمجاع عليه. وال ينبغي اإلشكال فيه، الرتفاع االستئامن باملطالبة، 
ملنافاته  التأخري، حلرمة حبس احلق عن صاحبه،  اإلذن يف  بعد عدم  التسليم  فيجب 
لسلطنته عليه. ومعه يكون قبضه عدوانيًا، فيضمن. بل يلزم ذلك حتى لو مل يكن املال 

ولو أخر الوكيل التسليم مع القدرة واملطالبة ضمن)1(.
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حتت يده، لكونه بالتأخري متعديًا خارجًا عن مقتىض االستئامن. والتعدي مضمن يف 
األمانة.

نعم املعيار يف ذلك عىل القدرة العرفية، بحيث ال يعذر عرفًا يف التأخري، وال 
يكفي القدرة احلقيقية، كام لو توقف تسليم العني عىل قطع الصالة، أو االستحامم، أو 
اخلروج يف الوقت غري املناسب، لشدة برد أو إغالق السوق أو نحومها، كام رصحوا 
يكون  ال  ضمنيًا  رشطًا  فيكون  ذلك.  عىل  نوعًا  االستئامن  البتناء  اجلملة.  يف  بذلك 

العمل عليه تعديًا، ليكون حمرمًا وموجبًا للضامن يف األمانة. 
الصغريات،  من  كثري  يف  كلامهتم  واضطربت  املقام  يف  األصحاب  أطال  وقد 
الستحكام عموم حبس األمانة مع مطالبة املالك وعدم إذنه يف وضع اليد عىل ماله، 
القرينة  مع  نعم  املذكور.  العموم  عىل  احلاكم  املذكور  الضمني  الرشط  عن  والغفلة 
عىل  العمل  جيب  املذكور  الضمني  الرشط  عن  املخرجة  االستئامن  حني  اخلاصة 

مقتضاها. فالحظ.
)1( يعني: بعد الفسخ. وكذا يؤخذ منه أرش العيب. وكذا احلال يف غري البيع 

من املعامالت. كل ذلك لعموم الوكالة جلميع ذلك مع التفويض.
كام أنه اليبعد ظهور التفويض املذكور يف عدم العزل مع الرشوع يف املعاملة 
حتى تكمل، ولذا يكون ظاهر تصدي الوكيل هلا التعهد بتامم شؤوهنا، بنحو يكون 
مسؤوالً هبا، وليس له االعتذار بالعزل أو غريه. ولو ال ذلك الضطرب نظام السوق، 
شؤون  إكامل  عن  االعتذار  للوكيل  كان  فلو  للمعامالت،  الوكالء  تصدي  لكثرة 
أحكام  عىل  اجلريان  عن  املوكل  بامتناع  أو  له  املوكل  عزل  أو  لنفسه  بعزله  املعاملة 
التعامل مع  أمواهلم، وذلك يمنعهم عن  الناس  أو غري ذلك، لضاعت عىل  املعاملة 

)مسألة(: الوكيل املفوض إليه املعاملة بحكم املالك يرجع إليه البائع 
بالثمن ويرجع عليه املشرتي باملثمن وترد عليه العني بالفسخ بعيب ونحوه 

ويؤخذ منه العوض)1(.
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الوكالء وإن ظهر منهم تفويضها إليهم. وال يتجه ظهور حاهلم يف تعهدهم املذكور 
إذا مل يكن هناك بناء عىل عدم العزل واالعتزال. فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل 

العاصم. واحلمد هلل رب العاملني. 
السابع  األحد  صباح  ذلك  وكان  الوكالة.  كتاب  يف  الكالم  ينتهي  وبذلك 
للهجرة  وثالثني  ومخس  وأربعامئة  ألف  سنة  اآلخرة  مجادى  شهر  من  والعرشين 
احلرم  بربكة  النجف األرشف  والتحية. يف  الصالة  أفضل  وآله  النبوية عىل صاحبها 
املرشف عىل مرشفه الصالة والسالم. بقلم العبد الفقري )حممد سعيد( عفي عنه خلف 
وتعاىل   سبحانه  ونسأله   .)H احلكيم  الطباطبائي  عيل  حممد  )السيد  اهلل  آية  املرحوم 
قبول األعامل وصالح األحوال وحسن املآل إنه أرحم الرامحني وويل املؤمنني. وهو 

حسبنا ونعم الوكيل.
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